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Å PRODUSERE NOTHING BUT HEAVY DUTY ™
ELVERKTØY ER BARE EN DEL AV MILWAUKEE®
SIN VISJON
Dette er verktøy som skal vare dag inn og
dag ut. Av denne grunn er servicevennlighet
innlemmet inn i hvert eneste produserte
verktøy.
Alle verktøy forlater fabrikken med komplett
dokumentasjon inkludert bruksanvisning, liste
over servicesentre og instruksjoner om sikker
bruk. Milwaukee Tool har et verdensomspennende servicenettverk.
Skulle et problem oppstå, et som krever hjelp
eller veiledning på kort varsel, kan du regne
med våre servicesentre / agenter over hele
verden.
Det globale nettverket sikrer at våre kunders
behov og krav blir videreformidlet internt for
å påvirke fremtidig produktutvikling.
Ekspertise og kompetanse opparbeidet over
mange år sikrer rask og effektiv profesjonell
service.
Gjelder det garantireparasjon kan du enkelt
registrere denne digitalt direkte på vår
hjemmeside på www.milwaukeetool.no/service

OPPLEV
HEAVY DUTY
FORSKJELLEN...
BYGGET FOR Å GJØRE
JOBBEN BEDRE
Hos Milwaukee Tool er Heavy Duty mer enn
bare et slagord. Det er et løfte om å tilby
profesjonelle brukere de beste løsningene.
Milwaukee Tool sine ingeniører gjør mer enn
å designe verktøy… De utarbeider ideer og
nye konsepter som gjør jobben gjort raskere,
sikrere og mer pålitelig.

www.milwaukeetool.no
ALT DU TRENGER Å GJØRE FOR OG NYTE GODT AV ALLE
FORDELENE MILWAUKEE® SIN UTVIDEDE GARANTI TILBYR,
ER Å REGISTRERE DITT VERKTØY PÅ HJEMMESIDEN

NOTHING BUT HEAVY DUTY GARANTI:
MILWAUKEE® verktøy og batterier har standard 1 års
garanti. Garantiforlengelser er tilgjengelige ved å gå til
www.milwaukeetool.no.

Milwaukee Tool tilstreber å imøtekomme og overgå alle internasjonale og europeiske standarder
og direktiver for både design og sikkerhet. Konstante forskning og utviklingsprogrammer tar
sikte på å forutse og oppfylle fremtidig markedsutvikling i alle regulerings og effektivitetskrav.
Milwaukee Tool er blant annet medlem av EPTA (European power tool association) og
etterkommer alle industri og målestandarder avtalt av organisasjonen.
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MILWAUKEE® verktøyets garanti kan utvides fra 1 år
til maksimalt 3 år (1 + 2). Med unntak av MX FUEL™
verktøy som garantien kan utvides fra 1 år til maksimalt
2 år (1 + 1).
Alle MILWAUKEE® REDLITHIUM™ batterier inkludert
MX FUEL™ batterier har en standardgaranti på 1 år
som kan utvides til maksimalt 2 år (1 + 1).

Hvert MILWAUKEE® verktøy blir testet i henhold til en omfattende
sertifisert prosess før de forlater fabrikken, og garanteres å være
NOTHING BUT HEAVY DUTY™ kvalifisert. Hos Milwaukee Tool
har vi mye stolthet over produktene og tjenestene vi tilbyr til våre
profesjonelle kunder.
Garantiforlengelsen er kun tilgjengelig i de landene som er oppført
på vårt nettsted for garantiregistrering. Det utvidede garantitilbudet
inkluderer ikke utleieindustrien, batteriladere og medfølgende
tilbehør.
For fullstendige vilkår og betingelser, se www.milwaukeetool.no.

Alle garantiutvidelser er forbeholdt registrering online,
innen 30 dager etter kjøpsdatoen.
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NYHET

INGEN UTSLIPP

INGEN TREKKSTART

UTSTYR REDEFINERT
YRKESFOKKUSERT
SYSTEMBREDT

INNOVASJONER SOM
ER YRKESFOKKUSERT
VÅRT NYE
MX FUEL™ UTSTYR
ELIMINERER UTSLIPPSRELATERTE
FARER LYD, VIBRASJON & OG
FRUSTRASJONEN AV
BENSINRELATERT
VEDLIKEHOLD

INGEN BLANDING AV
BENSIN OG OLJE

INGEN MOTORVEDLIKEHOLD
4

Med MX FUEL™ ‘push to activate’ knappen integrert
i alle løsningene i sortimentet, Dette resulterer med
ekstrem tid sparing for brukeren. Brukeren trenger
aldri mer å la verktøyet stå på ettersom det nå bare
tar sekunder å skru på.

SPAR TID OG PENGER
REGN UT HVOR MYE DU SPARER PÅ VÅR SPAREKALKULATOR
besøk www.milwaukeetool.no
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MXF COS350

MXF DH2528H

MX FUEL 350 MM KAPPMASKIN

MX FUEL™ 25 KG 28 MM HEX MEISELHAMMER

første 350 mm batteridrevne kappmaskin med kraft til å
ºº Verdens
kutte armert betong med en full kapasitet på 350 mm

FUEL DH2528H er bransjens første batteridrevne 28 mm Hex
ºº MX
Meiselhammer.

™

™

kutt, start til slutt: 3 sekunders start eliminerer behovet for å
ºº Raskere
blande bensin og olje, og unngår vedlikehold av bensinmotorer

Duty hammeren gir 64 Joules slagkraft
ºº Heavy
antivibrasjonsteknologi gjør det mulig for brukeren å jobbe
ºº Flytende
hele dagen uten å nå farlige nivåer

bensinhodepine: Kan brukes innendørs på grunn av null
ºº Ingen
avgasser

5,17 m/s² vibrasjoner betyr at man kan arbeide i over 7 timer
ºº Lav
(HAVS) non-stop produktivitet

ytelse med en maksimal hastighet uten belastning
ºº Bensinekvivalent
på 5370 o/min og en full kuttedybde på 125 mm

materialfjerning ved 1300 BPM, og gir maksimal produktivitet
ºº Rask
i alle oppgaver

støy enn andre bensinekvivalente kappmaskiner, med lav
ºº Mindre
motorvibrasjon og god balansert vekt

justerbar bladbeskyttelse og vannlinje for våtskjæring
ºº Nøkkelløs
som er kompatibel med M18 SWITCH TANK utskiftbar sprøyte og
™

ºº
ºº
ºº
ºº

Batteridrevet, den kan brukes
innendørs på grunn av null utslipp

™

vannforsyningssystem
Separat tilgjengelig mal til kappmaskin MXF COSC for å
opprettholde rette kutt
MX FUEL™ neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor,
REDLINK PLUS™ elektronikk og REDLITHIUM™ batteripakke leverer
overlegen ytelse, holdbarhet og driftstid i krevende oppgaver
ONE-KEY™ verktøysporing og sikkerhet tilbyr en skybasert
lagringsplattform som støtter både stedssporing og
tyveriforebygging
Leveres med DUH 350 mm diamantblad (4932471986), bag til
batterier og lader

ºº

Inkludert
Artikkelnummer

MXF COSC | MX FUEL

™

MXF DH2528H-0

Artikkelnummer

4932471985

Artikkelnummer

™

MXF COSC
Lastkapasitet
Tankkapasitet (l)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

69
10.4
26.0
Leveres uten koffert/bag
4933464883

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Lav vibrasjon takket være flytende
antivibrasjonsteknologier

MXF DH2528H-601

28 mm K-Hex
28 mm K-Hex
64
64
1300
1300
5.17
5.17
29.6
Leveres uten batteri,
1 x MXF XC406 Batteri,
Leveres uten lader, Leveres MXF C Lader, Leveres uten
uten koffert/bag
koffert/bag
4933478985
4933471829

MXF DHT | TRALLE FOR MX FUEL

ºº Lettvekt
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Inkludert
For presise lange kutt, kan den brukes
med MX FUEL™ kappmaskinvogn

KAPPMASKIN VOGN

tralle for 350 mm kappmaskin for å opprettholde rette kutt med
full 125 mm kuttedybde
ºº Høydejusterbart håndtak og lett tilgjengelig dybdejusteringshåndtak for
enkel enhåndsdrift
ºº Verktøysfri maskin og vannbeholderutstyr kompatibel med M18™ SWITCH
TANK™ utskiftbar sprayer og vannforsyningssystem
ºº Full mobilitet med innebygd ekstra batterioppbevaring
ºº Lett sammenleggbar for transport og lagring
ºº Leveres med tank 11,4 l fall

ºº

fett
MX FUEL™ neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor,
REDLINK PLUS™ elektronikk og REDLITHIUM™ batteripakker leverer
overlegen ytelse, holdbarhet og driftstid i svært krevende oppgaver
ONE-KEY™ verktøysporing og sikkerhet tilbyr en skybasert
lagringsplattform som støtter både stedssporing og
tyveriforebygging
Separat tilgjengelig tralle DHT MXF med 4 oppbevaringsplasser for
meisel, lader og batterier, stropp til hammeren for enkel transportert
av verktøyet på arbeidsplassen
Leveres med 1 x 28 mm Hex spiss meisel (4932459774), 1 x 28 mm
Hex 35 mm flat meisel (4932459775)

Verktøyopptak
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
Vekt med batteri (kg)

HUDD 350, 350 X 25.4 MM
SPEEDCROSS BLAD MED 2.6 MM
KUTTEBREDDE, 10 MM HØYDE

Batteridrevet, problemfri bruk (ingen
ledning eller bensin)

verktøyets levetid og servicevennlig med et integrert
ºº AC-ekvivalent
serviceindikatorlys som varsler brukeren hver 40. time om å tilsette

ºº

MXF COS350-601
5370
350
20/ 25.4
125
16.7
1 x MXF XC406 Batteri, MXF C Lader,
Leveres uten koffert/bag
4933471833

opp til 2 tonn betong eller en 12 m (20 cm dyp og 30 cm bred)
ºº Bryter
grøft på 1 x MXF XC406 batteri

ºº

Innebygd vanntilførsel for våt kutting, som er
kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ utskiftbar
sprøyte- og vanntanksystem

Ubelastet hastighet (o/min)
Bladdiameter (mm)
Hulldiameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Vekt med batteri (kg)

MILWAUKEETOOLNO

28 MM HEX 400MM
SPISSMEISEL
Artikkelnummer

4932459774

Fronthåndtak for enkel transport, løfting
og håndtering

MEISELHAMMER

ºº Lett

meiselhammertralle med store gummihjul for enkel transport over
ujevnt terreng
ºº Integrert stropp for meiselhammeren og festeplasser i metall
ºº Innebygd fjærbelastede oppbevaring for 4 meisler
ºº Oppbevaring til batteri & lader, med krok til ladekabel under transport

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

MXF DHT
Lastkapasitet
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

150
15.7
Leveres uten koffert/bag
4933464879
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MXF DCD150

MXF DR255TV | MX FUEL

™

PREMIUM DIMANTBORSTATIV

ºº Høydejusterbart

isolert drivhåndtak og lett tilgjengelige
dybdejusteringshåndtak for å lette enhånds håndtering
ºº Universal hengslet motorklemme med 60 mm kragediameter
ºº Verktøyfri maskin og vanntankfeste som er kompatibel med M18™ SWITCH
TANK™ 15 l vannforsyning
ºº Med ekstra lang søyle for bruk med batteridrevet MXF DCD150
diamantboringsverktøy, for å bore hull opp til Ø250 mm
ºº Kan brukes med vakuumpumpe på glatte og jevne overflater
ºº Visning av borevinkel på grunnplaten, kan varieres fra 0° til 45°
ºº Justerbare skyveblokker
ºº Lett og slitesterkt aluminiumsdesign
ºº Betong drop-ankerfestesett (4932399731) inkludert

MX FUEL™ 150 MM DIAMANTKJERNEBOR
med AC-ytelse med en maksimal kjernediameterkapasitet
ºº Kjernebor
på 152 mm våt og tørr
giring for et bredt spekter av bruksområder, med
ºº 2-trinns
laserkantede hastighets- og kapasitetsmarkeringer i metallhuset

1: opp til 75 mm våt og tørr kjetting ved 1600 o/min
ºº Hastighet
2: 76 til 152 mm diameter våt og tørr kjerner 800 o/min
ºº Hastighet
AUTOSTOP gir best beskyttelse, og forhindrer rotasjon
ºº Patentert
hvis du mister kontrollen eller boren står fast
™

MILWAUKEETOOLNO

MXF DR255TV
Bordstørrelse (mm)
Høyde (mm)
Vinkelkapasitet (°)
Maks. borkapasitet med borkrone (mm)
Slaglengde (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

276 x 467
892
0 - 45
250
570
13.2
Leveres uten koffert/bag
4933472247

nivåsensor guider brukeren til å oppnå en rett og
ºº Innebygget
nøyaktig finish under horisontal boring

trykkmåler gjør det mulig for brukeren å optimalisere
ºº Innebygget
borehastigheten

batterimåler lar brukeren overvåke batterikapasiteten
ºº Innebygget
under hele boreprosessen
Integrert vannlinje for våtboring som er kompatibel med M18
ºº SWITCH
TANK utskiftbar sprayer og vannforsyningssystem

™

™

1 / ˝UNC + / ˝G kjernebor for å passe til de fleste vanlige kjerner,
ºº med
design av friksjonsplater som gjør det enkelt å endre kjernen
1

4

1

2

TILBEHØR TIL MXF DCD150

tilgjengelig kjerneborstativ MXF DR150 med 60 mm
ºº Separat
krage - 60 mm feste på kjerneboret passer til de fleste universelle

ºº
ºº

kjerneborstativ
MX FUEL™ neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor,
REDLINK PLUS™ elektronikk og REDLITHIUM™ batteripakke leverer
overlegen ytelse, holdbarhet og drifstid i krevende oppgaver
ONE-KEY™ verktøysporing og sikkerhet tilbyr en skybasert
lagringsplattform som støtter både stedssporing og
tyveriforebygging

MXF DCD150-302C

MXF DCD150-302C KIT

Standardudstyr

Inkludert
Artikkelnummer

0 - 800/ 0 - 1600
76 - 152/ 25 - 76
1 ¼˝ UNC + ½˝ G
12.4
Utløserlås, sidehåndtak,
Utløserlås, sidehåndtak MXF DR255TV kjerneborstativ
2 x MXF CP203
2 x MXF CP203
Batterier, MXF C Lader, Batterier, MXF C Lader,
Koffert
Koffert
4933464887
4933471835

Riggfeste

Ubelastet hastighet (o/min)
0 - 800/ 0 - 1600
Borekapasitet i betong 1.gir / 2.gir [mm] 76 - 152/ 25 - 76
Verktøyopptak
1 ¼˝ UNC + ½˝ G
Vekt med batteri (kg)
12.4

Beskrivelse

Artikkelnummer

Festesett for eksklusiv bruk i betong. Ø 16 mm bor er nødvendig for å stille inn betonganker. Settet inkluderer gjengebolt, innstillingsverktøy,
vingemutter, skive og 5 stk M12 betonganker

4932399731

Vakuumpumpe VP6. For festing av diamantborstative på jevne og slette yter. Standardutstyr: 5 m slange med DN 7 feste. Sugekapasitet: – 850
mbar. Maks. vakuumtrykk: 6 m³/h (100 l/min). Spenning: 220 – 240 Volt

4932352094

Erstatningstetning for boreriggen. Til støvsuger

4931400613

WT 10 Vanntank. Vanntank i stål med inner- og yttersider i polyester for optimal rustbeskyttelse. Kapasitet 10 liter. Robust pumpe i messing med et
makstrykk på 6 bar. 2,5 m slange med system for hurtigtilkobling på alle MILWAUKEE® diamantbor

4932399726

81 MM THIN KERF™ VÅT DIAMANT
KJERNEBOR MED 1 1/4˝ UNC
BORMOTTAK
Artikkelnummer

4932472190

Den batteridrevne ryggsekkbasen (M18 BPFPH-401) og vanntanken (M18 BPFT-WST) garanterer optimalt vanntrykk med et klikk på en knapp og
gir den perfekte matchen for alle våte skjæreoppgaver. 15 l kapasitet, opptil 12 tanker med en M18™ 4.0 Ah batteri

4933464962
4933464965

Våtboring

Patentert AUTOSTOP™ kobling gir klasseledende
beskyttelse, og forhindrer for mye rotasjon hvis du
mister kontrollen eller borer fast i kjerne
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Integrert vanntilførsel for våtboring, som er kompatibel
med M18™ SWITCH TANK™ utskiftbar sprøyte og
vanntanksystem

Innebygd nivåsensor guider brukeren for å oppnå en
rett og nøyaktig overflate, under horisontal boring

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Tørrboring

Vannoppsamlingsring for våtboring. For bruk med maks. Ø 180 mm kjernebor. Egnet for boring i høyden

4932399727

Vannoppsamlingsring for våtboring, for bruk med maks. Ø 152 mm kjernebor. Universell bruk med diamantboringsverktøy. Kun egnet for gulv- og
veggboring

4932478073

Borehylse for boring og tørr-kjerneboring fra Ø 25 - 152 mm. Børsteinnsats for å forbedre sug og ekstraksjon.

4932471990

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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MXF LSDP

TILBEHØR TIL MXF LSDP

MX FUEL™ STOR AVLØPSRENSER MED POWERTREDZ™

Beskrivelse

Passer til MXF LSDP

Artikkelnummer

16 mm x 7.6 m koblingsende innerkjernekabel

✔

4932471701

16 mm x 15.2 m koblingsende innerkjernekabel

✔

4932471702

20 mm x 7.6 m koblingsende innerkjernekabel

✔

4932471703

20 mm x 15.2 m koblingsende innerkjernekabel

✔

4932471704

16 mm ankerkabel

✔

4932471707

16 mm x 60 cm lederkabel

✔

4932471708

20 mm x 600 mm lederkabel

✔

4932471709

Rettspiral SD

Rettspiral for 16, 20 mm kabler

✔

48532830

Rensespiral SD

Rensespiral for 16, 20 mm kabler

✔

48532831

75 mm rotskjærer for 16, 20 mm kabler

✔

48532832

100 mm rotskjærer for 16, 20 mm kabler

✔

48532833

150 mm rotskjærer for 16, 20 mm kabler

✔

48532834

Lite åpningsverktøy for 16, 20 mm kabler

✔

48532835

Medium åpningsverktøy for 16, 20 mm kabler

✔

48532836

75 mm fettkutter for 16, 20 mm kabler

✔

48532837

100 mm fettskjærer for 16, 20 mm kabler

✔

48532838

Hodesett SD

9 pk hodesett 16, 20 mm kabler

✔

48532840

MX trommel føringsslange

Føringsslange for MXFFLSDP

✔

4932478110

Låsepinne

Låsepinne til alle kabler

✔

4932471717

FUEL med integrert POWERTREDZ gjør at en person alene,
ºº MX
kan flytte avløpsmaskinen, inn og ut av servicebilen, og opp og ned
™

™

trapper

første batteridrevne store avløpsmaskin som bruker
ºº Verdens
MILWAUKEE 16 mm og 20 mm indre kjernespiraler i avløp fra 75
®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

mm til 200 mm, med kraft til å rydde røtter opptil 60 m i røret
Fullstendig lukket trommel eliminerer løse, spinnende deler, noe som
gir brukeren mer beskyttelse mens han arbeider i og rundt skjørt
inventar, samt bedre oppbevaring av rusk mens man tømmer avløp
Elektronisk fotpedal med sklisikkert grep og en integrert
elektronisk trommelbrems, bremser trommelen raskt for maksimal
sluttbrukerkontroll og sikkerhet
MX FUEL™ trommelkapasitet for 16 mm x 30 m lange og 20 mm x 30
m lange rensekabler
ONE-KEY™ verktøysporing og sikkerhet tilbyr en skybasert
lagringsplattform som støtter både stedssporing og
tyveriforebygging
MX FUEL™ neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor,
REDLINK PLUS™ elektronikk og REDLITHIUM™ batteri leverer
overlegen ytelse, holdbarhet og drifstid i krevende oppgaver

Spiral SD

Rotskjærer SD
MXF LSDP-301
Ubelastet hastighet (o/min)
Avløpskapasitet (mm)
Spiraldiameter (mm)
Spirallengde (m)
Vekt med batteri (kg)
Standardudstyr
Inkludert
Artikkelnummer

200
75 - 200
20
23
56.6
1 x 20 mm x 15,2 m innerkjernekabel, 1 x 20 mm x 7,6 m
innerkjernekabel, 1 x 9 stk hodeinnfestingssett
1 x MXF CP203 Batteri, MXF C Lader, Leveres uten koffert/
bag
4933471851

Integrert POWERTREDZ™ gjør så én person alene, kan
flytte kloakkmaskinen inn og ut av servicebilen, og
opp og ned trapper
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Åpningsverktøy SD

Fettskjærer SD

CABLE DRIVE™ mekanismen mater og trekker kabelen
automatisk inn

Fullt lukket trommel for best beskyttelse og lagring
av innhold

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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MXF TL

MXF XC406 | MX FUEL

™

REDLITHIUM™ 6.0 AH BATTERI

ºº MX

FUEL™ REDLITHIUM™ -batterier utnytter den beste ytelsen og litiumion-teknologien av høyeste kvalitet
ºº Leverer vekselstrøm i en kompakt og bærbar batteripakke, slik at brukerne
kan jobbe i områder der strømledninger sliter med å nå
ºº MX FUEL™ REDLITHIUM™ -batterier bruker unik design for å beskytte mot
fall, vibrasjoner, vann og ekstreme temperaturer
ºº Fungerer ned til -28.0°
ºº Avansert elektronisk strømstyringssystem kommuniserer med verktøyet for
å levere full kraft i balanse med maksimal holdbarhet
ºº Gjør det mulig for brukeren å kjøre verktøy i trange rom, så vel som
innendørs eller i grøfter
ºº Tilbyr en ny løsning sammenlignet med bensin
ºº ONE-KEY™ verktøysporing og sikkerhet tilbyr en skybasert
lagringsplattform som støtter både stedssporing og tyveriforebygging

MX FUEL™ LYSTÅRN
HD-lyseffekt med opptil 27 000 Lumen i vekselstrøm
ºº TRUEVIEW
og opptil 20 000 Lumen i DC-modus for både oppgave- og
™

områdebelysning

muligheten til å manøvrere lyshodene i flere retninger, slik at
ºº Har
brukeren kan rette lys til hvor det er behov

tyngde på 48 kg med de to store terrenghjulene. Dette lystårnet
ºº Lav
er enkelt å transportere over våte og ujevne arbeidsplasser med
terreng

grunn av den motoriserte masten kan lystårnet settes opp på
ºº På
mindre enn 10 sekunder. Masten kan forlenges opp til 3,10 meter og

MILWAUKEETOOLNO

MXF XC406
System
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Charge time MXF C charger
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

MX FUEL™
6.0
1
90 min
4.8
Leveres uten koffert/bag
4933471837

tåler opptil 55 km/t vind

å tåle utfordrende forhold på de tøffeste arbeidsplassene, er
ºº For
MX FUEL Lystårn bygget med slitesterke polykarbonatlinser som
™

ºº
ºº
ºº
ºº

gir overlegen slitestyrke
En forseglet batterikasse sørger for at batteriene hele tiden
beskyttes mot elementene
Integrert ONE-KEY™ for å tilpasse, spore og administrere fra din
mobile enhet. Enkelt å innstille driftstid som vil justere dataene for å
gi konstant belysning, og sjekke gjenværende batterilading, så man
vet når det er på tide å skifte batteri
Den innebygde MX FUEL™ laderen gir deg friheten til å lade ethvert
MX FUEL™ batteri i AC-modus
IP 56

MXF CP203 | MX FUEL

™

ºº MX

MXF TL-601
System
Batterikompatibilitet
Pære
Max. lysintensitet ved AC effekt Høy|Medium|Lav|Blink [Lumen]
Maks. DC lyseffekt Høy|Medium|Lav|Blink
[Lumen]
Maks. driftstid på ledning [t]
Maks. driftstid på batteri [t]
Maks. høyde på mast [m]
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

REDLITHIUM™ 3.0 AH BATTERI

FUEL REDLITHIUM -batterier utnytter den beste ytelsen og litiumion-teknologien av høyeste kvalitet
Leverer
vekselstrøm i en kompakt og bærbar batteripakke, slik at brukerne
ºº
kan jobbe i områder der strømledninger sliter med å nå
ºº MX FUEL™ REDLITHIUM™ -batterier bruker unike design for å beskytte
mot fall, vibrasjoner, vann og ekstreme temperaturer
ºº Fungerer ned til -28.0°
ºº Avansert elektronisk strømstyringssystem kommuniserer med verktøyet for
å levere full kraft i balanse med maksimal holdbarhet
ºº Gjør det mulig for brukeren å kjøre verktøy i trange rom, så vel som
innendørs eller i grøfter
ºº Tilbyr en ny løsning sammenlignet med bensin

MX FUEL™
Alle MX FUEL™ batterier
LED
27,000/ 14,000/ 7000/ -

™

™

MX FUEL™
3.0
1
55 min
2.7
Leveres uten koffert/bag
4933471838

20,000/ 10,000/ 5000/ Uendelig
3/ 6/ 12
3.1
48.0
1 x MXF XC406 Batteri, Integrated Lader,
Leveres uten koffert/bag
4933471844

MXF C | MX FUEL

™

LADER

ºº Lader MXF CP203 batteri på 55 minutter
ºº Lader MXF XC406 batteri på 90 minutter
ºº REDLINK™ intelligens optimaliserer ladetiden

MXF C
(4,5 A/h) for hvert batteri for

å minimere ladetiden
ºº Intern vifte optimaliserer ladetid og ytelse
ºº LED-lys indikerer 80% ladestatus under 30/55 minutter (CP/XC)
ºº Innebygget bærehåndtak

På grunn av den motoriserte masten kan lystårnet
settes opp på mindre enn 10 sek

12

MXF CP203
System
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Charge time MXF C charger
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

Lyshodene kan manøvreres i flere retninger, slik at
brukeren kan lede lyset dit det er nødvendig

Ladeport
Ladetype
Strømtype
Bårehåndtak
Veggmontering
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1 x MX FUEL™
Single
AC
Ja
Ja
2.7
Leveres uten koffert/bag
4933471839

Et forseglet batterihus sørger for at batteriene til enhver
tid holdes beskyttet mot elementene

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.

MILWAUKEETOOLNO

190

ETT SYSTEM OVER

KOMPATIBEL MED ALLE
BATTERIER

VERKTØY

YTELSESFOKUSERT
BRANSJEFOKUSERT
BREDT SORTIMENT
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NYTT M18 FUEL

™

YTELSESFOKUSERT DESIGN.

M18 FUEL™ er utviklet til de mest krevende profesjonelle brukere. Systemet tilbyr
ekstrem ytelse i en kompakt innpakning og leveres med POWERSTATE™ børsteløs
motor, REDLITHIUM™ batterier og REDLINK PLUS™ elektronikk som alle bidrar til
overlegen driftstid, kraft og holdbarhet.

2

For å si det enkelt tilbyr M18 FUEL™ systemet hele spekteret av banebrytende
innovasjon som driver og beskytter batteridrevne verktøy.

REDLINK PLUS™
ELEKTRONIKK

¡¡ Individuell celleovervåkning gir optimal drift
og sikrer lang levetid
¡¡ Avansert elektronikksystem som forbedrer
ytelsen og beskytter både maskin og bruker
¡¡ Total systemkommunikasjon og
overbelastningsvern øker verktøyets levetid

HØYERE

YTELSE *
NY

AVANSERT *
HEAVY DUTY CHUCK
NYUTVIKLET
KOMPAKT

DESIGN *

1

3

POWERSTATE™

BØRSTELØS
MOTOR

¡¡ Milwaukee Tool utviklet børsteløs motor
¡¡ Forbedret effektivitet
¡¡ Utvidet levetid og maksimal kraft*

190

REDLITHIUM™
BATTERIER

¡¡ Total systemkommunikasjon og overbelastningsvern øker verktøyets levetid
¡¡ Ytelse uten minneeffekt for mer driftstid og
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
¡¡ Integrert batteriindikator viser jenværende
driftstid
¡¡ Fungerer feilfritt helt ned til -20°C

OVER

16

* Sammenlignet med tidligere MILWAUKEE® batteriteknologi. Resultat avhenger av voltstyrke, verktøy og bruk.

VERKTØY
17
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OPP TIL

30  m

MILWAUKEETOOLNO

ANSATT ADMINISTRERING
MULTI-BRUKER
• Inviter ansatte til brukeren din og la de administrere utstyret og lagerholdningen
• Integrert rolle-tildeling bestemmer hva de har tilgang til
• Importer kontakter fra telefonboken eller legg til nye og lag en virtuell adressebok
• Ring, tekst, eller email personer rett fra appen

LOCATION

BYGG ET MERE SAMLET ARBEIDSSTED

Med 40 tilkoblede verktøy og flere på vei, MILWAUKEE® er verdens ledende i smartløsninger, dedikert til å flytte jobber fremover.

STEDSADMINISTRASJON
• Aministrer lagerholdningen basert på hvor den er lagret
• Rask tilgang til alle jobbene dine i en enkel oversikt
• Sjekk hva som er tilgjengelig, eller se hvor verktøyet du behøver befinner seg

Last ned ONE-KEY APPen gratis via APP store,
eller Google Play Store, eller bruk nettleseren
™

DIGITALT VARELAGER

• Fyll opp en handlekurv og velg hvilke verktøy som sendes til arbeidsområdet

VERKTØYSPORING

TILKOBLEDE VERKTØY

VERKTØYSPORING
Med Bluetooth®* sporing, strekkode scanning, og geo-fencing, ser det lett å holde kontroll på verktøyene
dine. ONE-KEY™ viser den siste kjente posisjonen til verktøyet.

DIGITALT VARELAGER
ONE-KEY™ lar deg administrere eiendelene dine
fra din datamaskin, tablet, eller smarttelefon.
Administrer verktøy og lagerholdning hvor
enn du er med vår sky-baserte løsning.

LAGER DASHBORD:
• Gir deg rask oversikt
• Smart filter viser bare den viktigste informasjonen,
som nylige overføringer fra arbeidsplassen
VARE DETALJ:
• Administrer detaljer sømløst
• Vit hvilke verktøy som er tildelt hvilke arbeidsplasser

VERKTØYHISTORIKK:
• Bygg et digital brødsmule-spor for å loggføre hvor
verktøyet sist ble brukt
SERVICE PÅMINNELSER:
• Sett service påminnelser i ONE-KEY™ så blir du
påminnet når dagen kommer.

18

TICK™ Verktøy og utstyr sporing
Bluetooth®* sporer som kan festes med lim, skruer, nagler eller strips på hva
som helst. Den gir stedsoppdateringer (“sist sett” dato, tid og sted når den
kommer innen 30 m radius av en telefon med ONE-KEY™ Appen.

* Bluetooth® merket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., All bruk av merker av (TTI firmanavn) er under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere.

TILKOBLEDE VERKTØY
•
•
•
•

Spor og lås verktøy, fjernlås gjør verktøyet ubrukelig for tyver
Bekreft at verktøy arbeider opp til spesifikasjonene
Ultimat kontroll, maksimerer verktøyets ytelse og tilgjengelighet
Rapportering, generer detaljerte rapporter på hvordan utstyret ditt arbeider
og send de videre rett fra appen

19
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PATENTERT
REDLINK™
ELEKTRONIKK

FUKTBESKYTTELSE
Leder fukt vekk fra interne
komponenter

Beskytter batteriet mot
overbelastning, gir optimal
ytelse og overvåker battericellene for maksimal
levetid

ELEKTRONIKKBESKYTTELSE

STØTABSORBERENDE
SERPARATORER

Beskytter elektronikken mot
vann og kondens

Beskytter batteriet mot
vibrasjoner og støt
BATTERIRAMME
Gir støtte og struktur til
batteriet for beste levetid

CELLESEPERATORER
Beskytter cellene og gir
god beskyttelse for beste
driftssikkerhet under alle
forhold

LITHIUM-ION
BATTERICELLER
Tilbyr overlegen batterikontruksjon, avansert
elektronikk, markedsledende
ytelse og mer driftstid
gjennom hele batteriets
levetid

GUMMIBELEGG
Beskytter cellene fra støt og
fall og gir maksimal levetid

* Sammenlignet med tidligere MILWAUKEE® batteriteknologi.
Resultat avhenger av voltstyrke, verktøy og bruk.

20

VANN

ELEKTRONIKK

VARME

STØT

REDLITHIUM™ CELLER
REDLINK™
ELEKTRONIKK

Hindrer vann i å trenge inn
i batteriet

KONSTRUKSJON

KRAFTIG BATTERIHUS

Viser gjenværende driftstid

FORDELER

BATTERIINDIKATOR

BRUKSOMRÅDER

HOLDER LENGER, REAGERER RASKERE
OG ARBEIDER HARDERE*

EN NY GENERASJON REDLITHIUM ™
HIGH OUTPUT ™ BATTERIER

SJEKK ALLE MILWAUKEE ® NYHETER
OG ANDRE PRODUKT-FILMER PÅ
MILWAUKEE TOOL EUROPE

youtube.com/milwaukeetooleurope

REDLITHIUM™
• Ekstrem ytelse
• Minimal selvutladning
• Tåler store temperatursvingninger

TILLEGG
+ Kraftigere battericeller
+ Mer kraft
+ Bedre temperaturkontroll
+ Lavere elektrisk motstand

e

ngd

m le

65 m

Ø 18 mm

•
•
•
•

Ø 21 mm

TILLEGG
+ Nyutviklet dataprosessor
+ Tåler større strømstyrke
+ M18™ kompatibelt

Individuell celleovervåkning
Elektronisk overbelastningsvern
Optimerer systemytelsen
M18™ kompatibelt

• Markedsledende design
• Meget høy kvalitet
• Lang levetid under tøffe forhold

TILLEGG
+ Nyutviklet design
+ Forbedret strømstyring
+ Lavere battericelle temperatur

JOBBER RASKERE, LENGRE OG
TØFFERE UNDER EKSTREME FORHOLD*

DET KRAFTIGSTE MILWAUKEE ®
BATTERIET SOM ER LAGET

• Opp til 20% mer kraft*
• Opp til 2x lengre levetid*

• Opp til 2,5x lengre driftstid*
• Fungerer helt ned til -20°C

BRUKES AV ALLE
PROFESJONELLE
HÅNDVERKERE

e

ngd

m le

70 m

+ Opp til 50% mer kraft*
+ Opp til 50% lavere
driftstemperatur*

+ Opp til 33% lengre driftstid*
+ Fungerer helt ned til -28°C

BRUKES AV ALLE PROFESJONELLE HÅNDVERKERE HVOR
EKSTREM KRAFT ER ET KRAV

SORTIMENT

KLASSELEDENDE REDLITHIUM™ OG REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT ™ BATTERIDESIGN

MILWAUKEETOOLNO

* Vs. standard Lithium-Ion teknologier

ER DET

* Vs. standard REDLITHIUM™ batterier sammenlignet ved ekstrem belastning

PASSER DET
21
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M18 FHM

HIGH OUTPUT™
VERKTØYSUTVIDELSE

M18 FUEL™ 8 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER
FHM er den mest produktive SDS-Max maskinen Milwaukee
ºº M18
Tool har laget. Ytelse og prestasjoner på nivå med elektrisk, med
den batteridrevne fleksibiliteten i batteriplattformen M18™

generasjon POWERSTATE børsteløs motor. REDLINK PLUS
ºº Neste
elektronikk og REDLITHIUM HIGH OUTPUT 12.0 Ah batteri leverer
™

™

™

™

superior ytelse, holdbarhet og driftstid i krevende oppgaver

sporing og sikring av verktøy. Skybasert
ºº ONE-KEY
beholdningsoversikt og administrasjonsplattform som støtter både
™

sporing og tyverisikring

slår av verktøyet for å beskytte brukeren etter 45 °
ºº AUTOSTOP
skarp bevegelse i sammenhengende situasjoner
™

forhindrer brukere fra å måtte holde avtrekker i lange
ºº Triggerlås
arbeidsperioder
anti-vibrasjons bakhåndtak støtter
ºº Stort
tohåndsboringsapplikasjoner, og minimering av vibrasjoner

lyser når verktøyet krever service
ºº Servicelysindikatoren
ºº Antivibrasjonshåndtak for lavere eksponering av vibrasjoner

NÅR JOBBEN ER EKSTRA KREVENDE

Verktøyopptak
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. borkapasitet med tunnellbor (mm)
Maks. borkapasitet med borkrone (mm)
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
Vekt med batteri (kg)

M12™-M18™
SUPER CHARGER

Inkludert
Artikkelnummer

M18 FHM-0C

M18 FHM-121C

SDS-Max
11.0
0 - 2900
0 - 380
45
65
150
9.4
7.8
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Koffert
4933464893

SDS-Max
11.0
0 - 2900
0 - 380
45
65
150
9.4
7.8
10.2
1 x M18 HB12 Batteri,
M12-18 FC Lader,
Koffert
4933464894

SDS-MAX BOR - 4 SKJÆRS,
Ø22 MM, TOTAL LENGDE
520 MM
Artikkelnummer

4932352769

HIGH OUTPUT ™

+50%
MER KRAFT

VS STANDARD REDLITHIUM™ SORTIMENT

OPTIMALISERT FOR
M18™ HIGH OUTPUT™
BATTERIER
AUTOSTOP™ – maksimal kontroll, avansert sikkerhet

22

Avtrekkerlås

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

ONE-KEY™ sporing og sikkerhet

23
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M18 CHM | M18 FUEL

M18 CH | M18 FUEL

5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER

™

første 18V SDS-Max hammer for maksimal fleksibilitet,
mobilitet og sammenlignbar kraft med elektriske maskiner
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº HIGH DEMAND™ 9.0 Ah REDLITHIUM™ batterier leverer opp til 5 x lenger
driftstid, opp til 35% mer kraft, opp til 2 x lenger batterilevetid og fungerer
feilfritt helt ned til -20°C bedre enn noen andre Lithium-Ion teknologier
ºº Robust girhus i magnesium med presise foringer, utviklet for tøffe
omgivelser
ºº Rotasjonsstopp og 12 ulike meiselposisjoner for optimal arbeidsstilling og
ergonomi
ºº Konstruert for lave vibrasjoner, 10,6 m/s², som forlenger daglig brukstid
ºº Slurekobling beskytter bruker og maskin ved fastkjørte bor
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

™

ºº Markedets

Verktøyopptak
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. borkapasitet med tunnellbor
(mm)
Maks. borkapasitet med borkrone (mm)
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 CHPX | M18 FUEL

™

ºº POWERSTATE børsteløs motor
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert

overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
Kraftig
motor gir ytelse som en elektrisk maskin
ºº
ºº Kraftig slagfunksjon med 4,0 J slagenergi og kun 8,6 m/s² vibrasjoner
takket være dobbel antivibrasjon i håndtaket.
ºº Metallgir - forseglet girkasse for lang levetid
ºº 4-modus: Bor med slag, kun slag, kun bor og variolock for maksimal
fleksibilitet
ºº FIXTEC™ system - skift chuck uten nøkkel
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Kompatibel med M18-28 CPDEX støvoppsamler
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 CHX | M18 FUEL

™

65

65

100

100

10.6
9.6
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Koffert
4933451362

10.6
9.6
7.1

Verktøyopptak
Slagenergi (EPTA) (J)
Maks. slagtall (slag/min)
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

Verktøyopptak
Slagenergi (EPTA) (J)
Maks. slagtall (slag/min)
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

kraft

4-TRINNS SDS-PLUS KOMBIHAMMER

børsteløs motor for opp til 2 x lenger levetid og 25% mer

ºº REDLINK PLUS™ elektronikk leverer avansert overbelastningsbeskyttelse
ºº REDLITHIUM™ batteri gir opp til 2.5x lenger levetid, opp til 25% mer kraft

og opp til 2x lenger batterilevetid sammenlignet med annen lithium-ion
teknologi. Fungerer ned til -20°C
ºº Nest-kraftigste SDS-kombihammer i klassen. Kraftig hammer mekanisme
gir 2.5J slagenergi. 8.9 m/s² vibrasjon.
ºº Kompakt, ergonomisk design
ºº Metall konstruksjon
ºº 4-trinns for maksimal allsidighet
ºº Individuelle celleovervåking optimaliserer driftstiden og lang levetid
ºº Batteriindikator
ºº Kompatibel med M18 CDE støvoppsamler

Verktøyopptak
Slagenergi (EPTA) (J)
Maks. slagtall (slag/min)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

1 x M18 HB12 Batteri,
M12-18 FC Lader, Koffert

M18 CH-0X

M18 CH-502C

SDS-Plus
2.5
0 - 4900
30
13
26
8.9
9.5
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
HD Box
4933471275

SDS-Plus
2.5
0 - 4900
30
13
26
8.9
9.5
3.4
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader, Koffert
4933451518

4933471284

HD18 HX | M18

™

M18 CHPX-0X

M18 CHPX-502X

SDS-Plus
4.0
0 - 5000
0 - 1350
30
13
28
8.6
7.1
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
HD Box
4933451431

SDS-Plus
4.0
0 - 5000
0 - 1350
30
13
28
8.6
7.1
4.3
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader,
HD Box
4933451380

batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Kraftig slagmekanisme - 2,4 J slagenergi
ºº Fullisolert metallgirkasse for presis plasseringav gir og lager
ºº 4 trinns - bor med slag, kun slag, kun rotasjon og variolock for beste
fleksibilitet
ºº Variolås for valg av optimal meiselvinkel
ºº FIXTEC™ system
ºº Mekanisk clutch beskytter maskinen ved fastkilte bor
ºº Antvibrasjonssystem - leverer maksimal komfort og minimale vibrasjoner
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse, som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

™

M18 CHX-0X

M18 CHX-502X

SDS-Plus
2.5
0 - 5100
0 - 1400
30
13
26
8.9
9.5
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
HD Box
4933451430

SDS-Plus
2.5
0 - 5100
0 - 1400
30
13
26
8.9
9.5
3.5
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader, HD Box
4933451381

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

4-TRINNS SDS-PLUS KOMBIHAMMER MED FIXTEC™ CHUCK

ºº Kraftig motor med ytelse som en elektrisk maskin
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade

HD18 H | M18

4-TRINN SDS-PLUS KOMBIHAMMER MED FIXTEC™ CHUCK

overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
™
REDLITHIUM
batteriene
tilbyr
solid
konstruksjon,
avansert elektronikk og
ºº
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
ºº Kraftig slagfunksjon med 2.5 J slagenergi og kun 8.9 m/s² vibrasjoner
Kompakt,
ergonomisk design for beste brukerkomfort
ºº
ºº Metallgir - forseglet girhus for beste driftssikkerhet og levetid
ºº 4-modus: bor med slag, kun slag, kun bor og variolock for beste
fleksibilitet
ºº FIXTEC™ system - skift chuck uten verktøy
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Kompatibel med M18 CDEX støvutsuger
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
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M18 CHM-121C
SDS-Max
6.1
0 - 3000
0 - 450
40

4-TRINNS SDS PLUS KOMBIHAMMER MED FIXTEC™ CHUCK

™

ºº POWERSTATE™ børsteløs motor
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert

M18 CHM-0C
SDS-Max
6.1
0 - 3000
0 - 450
40

ºº POWERSTATE™

MILWAUKEETOOLNO

Verktøyopptak
Slagenergi (EPTA) (J)
Maks. slagtall (slag/min)
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

HD18 HX-0

HD18 HX-402C

SDS-Plus
2.4
4200
1400
30
13
24
12.2
7.4
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933408320

SDS-Plus
2.4
4200
1400
30
13
24
12.2
7.4
3.7
2 x M18 B4 Batterier,
M12-18 C Lader, Koffert
4933441280

4-TRINNS SDS-PLUS KOMBIHAMMER

ºº Kraftig motor med ytelse som en elektrisk maskin
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade

batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
Kraftig
slagmekanisme
2,4
J
slagenergi
ºº
ºº Fullisolert metallgirkasse for presis plasseringav gir og lager
ºº 4 trinns - bor med slaghammer, kun slaghammer, kun rotasjon og variolock
for beste fleksibilitet
ºº VARIOLÅS - Sikrer optimal meiselvinkel - effektivt og ergonomisk
ºº Mekanisk clutch beskytter maskinen ved fastkilte bor
ºº Antvibrasjonssystem - leverer maksimal komfort og minimale vibrasjoner
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse, som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
Fleksibelt
batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
ºº

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

HD18 H-402C
Verktøyopptak
Slagenergi (EPTA) (J)
Maks. slagtall (slag/min)
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

SDS-Plus
2.4
4200
1400
30
13
24
12.2
7.4
3.5
2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Koffert
4933443468
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M18 BH | M18

™

M18 FPM | M18 FUEL

KOMPAKT SDS-PLUS BORHAMMER

ºº Klassens beste forhold mellom vekt og
ºº High performance 4-pols motor leverer

™

kraft. 2.5 kg 1.2 J EPTA
maksimal kraft med beste forhold

Verktøyopptak
Slagenergi (EPTA) (J)
Maks. slagtall (slag/min)
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
Vekt med batteri (kg)

mellom vekt og ytelse
ºº REDLINK™ elektronikk leverer klassens besteoverbelastningsvern og
driftssikkerhet.
ºº 2-modus borhammer: Velg mellom bormodus og bor med slag
formaksimal fleksibilitet.
ºº Lave vibrasjoner på kun 10.3 m/s2
ºº Optimalisert for 4 - 10 mm (maks 16 mm)
ºº Revers for fleksibilitet ved festeoppgaver
ºº 43 mm borhals. Kompatibel med M12 DE støvoppsamler
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL

™

Artikkelnummer

M18 BH-402C
SDS-Plus
1.2
7000
0 - 1300
16
10
16
10.3
2.5
2 x M18 B4 Batterier,
M12-18 C Lader, Koffert
4933443330

Maks Ø16 mm og 90 mm dybde

alle MILWAUKEE® M18™ batterier

MIKSER

ºº Kraftig

nok til å blande selv tunge materialer som betong og mørtel takket
være POWERSTATE™ børsteløs motor
ºº REDLINK PLUS™ overvåkningssystem leverer avansert digital
overbelastningsbeskyttelse i verktøy og batteri for overlegen
verktøyskapasitet under lading
ºº REDLITHIUM™ tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og høy ytelse
uten minneeffekt for lengre driftstid og mer produktivitet gjennom hele
batteriets levetid
ºº Ultimativ fartskontroll: 3 ulike fartsinnstillinger for rene og jevne blandinger
(8-hastighetsinnstillingsknapp, variabel hastighetsbryter og låseknapp)
ºº 180° justerbart håndtak med 16 innstillinger for optimal håndtaksposisjon
basert på komfort og preferanser
ºº M14-verktøysfeste
ºº Batteriindikator og LED-arbeidslys
ºº Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier
ºº Utstyrt med 150 mm forlenger (M14)

M18 FPM-0X
Ubelastet hastighet (o/min)
Verktøyopptak
Maks. rørebladdiameter (mm)
Maks. anbefalt blandekapasitet (l)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

0 - 550
M14
120
20
3.0
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
HD Box
4933459719

M18 FCOS230

SDS-PLUS STØVUTSUGER

ºº Effektiv støvoppsamling med automatisk start/stopp og bryter
ºº HEPA filter for beste støvoppsamling med 99.75% effektivitet
ºº Stor støvoppsamlerboks
ºº Støvoppsamlerarmen i aluminium kan justeres etter borets dimensjon.
ºº Passer til M18 CHPX og M28 CHPX
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med

Inkludert

M18 BH-0
SDS-Plus
1.2
7000
0 - 1300
16
10
16
10.3
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933443320

MILWAUKEETOOLNO

M18-28 CPDEX-0
Maks. bordiameter (mm)
Maks. bordybde (mm)
Maks. borlengdekapasitet (mm)
Slaglengde (mm)
Vekt uten batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

16
90
160
100
1.6
Leveres uten batteri, Leveres uten lader, Leveres
uten koffert/bag
4933446810

M18 FUEL™ KAPPSAG
første 18V 230 mm batteridrevne kappesag, leverer kraften
ºº Verdens
til å kutte armert betong, mens den er 50% lettere enn andre bensinsammenligninger

umiddelbart, eliminerer behovet for å blande bensin og olje
ºº Starter
og unngår vedlikehold av bensinmotorer

brukes innendørs på grunn av null avgasser
ºº Kan
RAPIDSTOP bladbrems og indikatorlys, samt laveste vibrasjon
ºº Har
på 1,81 m/s²
™

M18 FUEL HIGH PERFORMANCE
SDS-PLUS KOMBIHAMMER MED
INTEGRERT STØVAVSUG
™

Artikkelnummer

4933448180

mm kuttedybde
ºº 85
vannforsyning for optimalisert støvhåndtering
ºº Tosidig
Neste
generasjon POWERSTATE børsteløs motor, REDLINK PLUS
ºº elektronikk
og REDLITHIUM HIGH OUTPUT 12.0 Ah batteri leverer
™

™

ºº
ºº

M18 CDEX | M18 FUEL

™

RAPIDSTOP™ bladbrems

overlegen ytelse, holdbarhet og driftstid i krevende oppgaver
ONE-KEY™ verktøysporing og sikkerhet tilbyr en skybasert
lagerbehandlingsplattform som støtter både stedssporing og
tyveriforebygging
Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ utskiftbar sprayer og
vannforsyningssystem

SDS-PLUS STØVUTSUGER

ºº Effektiv støvoppsamling med automatisk start/stopp og bryter
ºº HEPA filter for beste støvoppsamling med 99.75% effektivitet
ºº Stor støvoppsamlerboks
ºº Støvoppsamlerarmen i aluminium kan justeres etter borets dimensjon.

Maks Ø16 mm og 90 mm dybde
ºº Passer til M18 CHX
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 CDEX-0
Maks. bordiameter (mm)
Maks. bordybde (mm)
Maks. borlengdekapasitet (mm)
Slaglengde (mm)
Vekt uten batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

16
90
160
100
1.6
Leveres uten batteri, Leveres uten lader, Leveres
uten koffert/bag
4933447450

M18 FUEL™ SDS-PLUS
KOMBIHAMMER MED INTEGRERT
STØVUTSUG
Artikkelnummer

Tosidig vannforsyning for optimalisert
støvhåndtering

Ubelastet hastighet (o/min)
Bladdiameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Maks. vannforsyningsinntak [bar|PSI]
Vekt med batteri (kg)
Inkludert

4933448185
Artikkelnummer

26

™

™

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M18 FCOS230-0

M18 FCOS230-121

6600
230
85
6/ 90
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933471696

6600
230
85
6/ 90
6.2
1 x M18 HB12 Batteri,
M12-18 FC Lader,
Leveres uten koffert/bag
4933471697

DUH 230 BEREGNET FOR BRUK
MED M18 FUEL™ KAPPSAG
Artikkelnummer

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

4932399542

Kompatibel med M18™ SWITCH
TANK™ utskiftbar sprayer og
vannforsyningssystem
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M18 ONEPD2

M18 FPD2 | M18 FUEL

™

effektiv under belastning - suverent dreiemoment på 135 Nm
ºº Høyere
kompakt design - kun 175 mm lang for tilgang på trange
ºº Ekstremt
steder

heavy duty chuck - gir økt bitsgrep
ºº Avansert
via Bluetooth med ONE-KEY app
ºº Forbind
Justerbar
kontroll via ONE-KEY app
ºº ONE-KEY anti-kickback
verktøylokalisering og skybasert lagerbeholdning for
ºº maksimal kontroll
over hvert verktøyet i beholdningen. Enkel sporing
®

™

™

™

av verktøy på avveie for beste sikkerhet

av opp til 4 egendefinerte innstillinger i verktøyets minne for
ºº Lagring
rask konfigurering av arbeidsoppgaver
verktøysinnstillinger for enkel
ºº Optimale
arbeidsoppgaver

egenskaper som hastighet, moment, start og
ºº Kontroller
tilspenningshastighet, samt anti-kickback funksjoner og LED

belteklips i metall - enkel og rask plassering av verktøy
ºº Reversibell
batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE M18
ºº Fleksibelt
batterier

Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Kapasitet chuck (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i murverk (mm)
Maks. slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

ONE-KEY™ verktøykontroll med trådsløs
kommunikasjon mellom verktøy og avansert
software sikrer konsise resultater og enkel tilpassing

lagring og utførelse av

®

SLAGBORMASKIN

ºº Høyere effektiv under lading - suverent dreiemoment på 135 Nm
ºº Ekstremt kompakt design - kun 175 mm lang for tilgang på trange steder
ºº Avansert heavy duty chuck - gir økt bitsgrep
ºº Børsteløs POWERSTATE™ motor for tunge oppgaver under opplading
ºº 13 mm metallchuck for rask bitsskifte og bitretensjon
ºº REDLITHIUM™ batteri tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse for lengre driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets
levetid
Individuell
battericelleovervåkning optimerer verktøyets driftstid og sikrer
ºº
lang holdbarhet
ºº Batteriindikator viser resterende ladetid
ºº Kraftigste LED-belysning til arbeidsområdet
ºº Reversibell belteklips i metall - enkel og rask plassering av verktøy
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 FUEL™ ONE-KEY™ SLAGBORMASKIN

MILWAUKEETOOLNO

M18 FPD2-0X

M18 FPD2-502X

0 - 550
0 - 2000
13
89
16
16
0 - 32,000
135
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
HD Box
4933464263

0 - 550
0 - 2000
13
89
16
16
0 - 32,000
135
2.2
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader,
HD Box
4933464264

™

M18 FDD2
M18 FUEL™ BORMASKIN

Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Kapasitet chuck (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i murverk (mm)
Maks. slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 ONEPD2-0X

M18 ONEPD2-502X

0 - 550
0 - 2000
13
89
16
16
0 - 32,000
135
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
HD Box
4933464526

0 - 550
0 - 2000
13
89
16
16
0 - 32,000
135
2.2
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader,
HD Box
4933464527

M18 ONEDD2 | M18 FUEL

™

Justerbar anti-kickback kontroll via
ONE-KEY™ app

effektiv under lading - suverent dreiemoment på 135 Nm
ºº Høyere
kompakt design - kun 175 mm lang for tilgang på trange
ºº Ekstremt
steder
heavy duty chuck - gir økt bitsgrep
ºº Avansert
POWERSTATE motor for tunge oppgaver under
ºº Børsteløs
opplading
™

PLUS overvåkningssystem leverer avansert
ºº REDLINK
overbelastningsbeskyttelse I verktøy og batteri for økt ytelse under
™

opplading

batteri tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
ºº REDLITHIUM
og høy ytelse for lengre driftstid og mer produktivitet gjennom hele
™

batteriets levetid

ONE-KEY™ verktøy sporing og
sikkerhet

battericelleovervåkning optimerer verktøyets driftstid og
ºº Individuell
sikrer lang holdbarhet
viser resterende ladetid
ºº Batteriindikator
LED-belysning til arbeidsområdet
ºº Kraftigste
belteklips i metall - enkel og rask plassering av verktøy
ºº Reversibell
batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE M18
ºº Fleksibelt
batterier
®

ONE-KEY™ BORMASKIN

ºº Høyere effektiv under belastning - suverent dreiemoment på 135 Nm
ºº Ekstremt kompakt design - kun 175 mm lang for tilgang på trange steder
ºº Avansert heavy duty chuck - gir økt bitsgrep
ºº ONE-KEY™verktøykontroll med trådsløs kommunikasjon mellom verktøy og

avansert software sikrer konsise resultater og enkel tilpassing

ºº Justerbar anti-kickback kontroll via ONE-KEY™ app
ºº ONE-KEY™ verktøylokalisering og skybasert lagerbeholdning

for maksimal
kontroll over hvert verktøyt i beholdningen. Enkel sporing av verktøy på
avveie for beste sikkerhet.
ºº Lagring av opp til 4 egendefinerte innstillinger i verktøyets minne for rask
konfigurering av arbeidsoppgaver
ºº Optimale verktøysinnstillinger for enkel lagring og utførelse av
arbeidsoppgaver
ºº Kontroller egenskaper som hastighet, moment, start og
tilspenningshastighet, samt anti-kickback funksjoner og LED
ºº Reversibell belteklips i metall - enkel og rask plassering av verktøy
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Kapasitet chuck (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 ONEDD2-0X

M18 ONEDD2-502X

0 - 550
0 - 2000
13
89
16
135
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
HD Box
4933464524

0 - 550
0 - 2000
13
89
16
135
2.1
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader,
HD Box
4933464525

Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Kapasitet chuck (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

™

Avansert heavy duty chuck gir bedre
bitgrep

Artikkelnummer

28

Ekstremt kompakt design, kun 175
mm lengde

M18 FDD2-0X

M18 FDD2-502X

0 - 550
0 - 2000
13
89
16
135
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
HD Box
4933464266

0 - 550
0 - 2000
13
89
16
135
2.1
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader,
HD Box
4933464267

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

40% skarpere LED arbeidsbelysning vs tidligere modell
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M18 BLPD2 | M18

™

M18 CBLPD | M18

BØRSTELØS SLAGBORMASKIN

™

ºº Nytt

børsteløs motordesign med 40% mer dreiemoment enn tidligere
modell - opp til 82 Nm
ºº Kompakt design (180 mm lengde), gir god balanse og kontroll og er ideell
for arbeid på steder med begrenset plass
ºº Avansert heavy duty chuck - 13 mm metallchuck for raskt skifte- og
oppberaing av bits
ºº REDLINK™ overbelastningsbeskyttelsen av verktøy og batterisett leverer
overlegen systemholdbarhet
ºº REDLITHIUM™ batterisett tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt for lengre driftstid og mer produktivitet
gjennom hele batteriets levetid
ºº Optimal hastighet for boring & festeoppgaver (0 - 550/ 0 - 1800 rpm)
ºº LED-lys og batteriindikator
ºº Reversibell belteklips i metall - enkel og rask plassering av verktøy
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 BLDD2 | M18

™

M18 BLPD2-0X M18 BLPD2-402X M18 BLPD2-502X
Omdreininger ubelastet i 1.
gir (o/min)

0 - 550

Omdreininger ubelastet i 2.
0 - 1800
gir (o/min)
Kapasitet chuck (mm)
13
Maks. borkapasitet i tre (mm) 76
Maks. borkapasitet i stål (mm) 13
Maks. borkapasitet i mur16
verk (mm)
Maks. slagtall (slag/min)
0 - 28,800
Maks. dreiemoment (Nm)
82
Vekt med batteri (kg)
Leveres uten
batteri, Leveres
Inkludert
uten lader, HD
Box
Artikkelnummer
4933464516

0 - 550

0 - 550

0 - 1800

0 - 1800

13
76
13

13
76
13

16

16

0 - 28,800
82
2.1

0 - 28,800
82
2.1

børsteløs slagbormaskin - kun opp til 165 mm lang for tilgang på
steder med begrenset plass
ºº Nyvinnende Heavy Duty chuck - 13 mm metallchuck for rask skifte av
tilbehør
ºº REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i verktøy og batterisett sikrer
markedets beste systemholdbarhet
ºº REDLITHIUM™ tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og høy
ytelse, for lengre driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets
levetid
ºº 60 Nm dreiemoment - beste ytelse til størrelsesforhold
ºº Reversibell belteklips i metall - enkel og rask plassering av verktøy
ºº LED-lys og batteriindikator
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

4933464517

M18 BPD | M18

BØRSTELØS BORMASKIN

™

ºº Nytt

børsteløs motordesign med 40% mer dreiemoment enn tidligere
modell - opp til 82 Nm
Kompakt
design (180 mm lengde), gir god balanse og kontroll og er ideell
ºº
for arbeid på steder med begrenset plass
ºº Avansert heavy duty chuck - 13 mm metallchuck for raskt skifte- og
oppberaing av bits
ºº REDLINK™ overbelastningsbeskyttelsen av verktøy og batterisett leverer
overlegen systemholdbarhet
ºº REDLITHIUM™ batterisett tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt for lengre driftstid og mer produktivitet
gjennom hele batteriets levetid
ºº Optimal hastighet for boring & festeoppgaver (0 - 550/ 0 - 1800 rpm)
ºº LED-lys og batteriindikator
ºº Reversibell belteklips i metall - enkel og rask plassering av verktøy
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 BLDD2-0X M18 BLDD2-402X M18 BLDD2-502X
Omdreininger ubelastet i 1.
gir (o/min)

0 - 550

Omdreininger ubelastet i 2.
0 - 1800
gir (o/min)
Kapasitet chuck (mm)
13
Maks. borkapasitet i tre (mm) 76
Maks. borkapasitet i stål (mm) 13
Maks. dreiemoment (Nm)
82
Vekt med batteri (kg)
Leveres uten
batteri, Leveres
Inkludert
uten lader, HD
Box
Artikkelnummer
4933464514

KOMPAKT BØRSTELØS SLAGBORMASKIN

ºº Kompakt

2 x M18 B4 Batter- 2 x M18 B5 Batterier, M12-18 C
ier, M12-18 FC
Lader, HD Box
Lader, HD Box
4933464560

0 - 550

0 - 550

0 - 1800

0 - 1800

13
76
13
82
2.0

13
76
13
82
2.0

2 x M18 B4 Batter- 2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC
ier, M12-18 C
Lader, HD Box
Lader, HD Box
4933464559

4933464515

Omdreininger ubelastet i 1.
gir (o/min)

M18 CBLDD | M18

™

slagbormaskin på kun 198 mm lengde. Perfekt for arbeid på
steder med begrenset plass
Kraftig
4-pols
motor leverer maksimal kraft med beste forhold mellom vekt
ºº
og ytelse
™
ºº REDLINK elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
verktøy og batteri
ºº Metallgir sørger for maksimal ytelse og lang levetid
ºº 13 mm metallchuck for beste driftsikkerhet og raskt skifte av tilbehør
ºº 18 trinns momentkontroll og bormodus for beste fleksibilitet
ºº 3- trinns funksjonsvelger som lar brukeren enkelt skifte mellom bor, skru
og slagbor modus.
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriinidkator og LED lys
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

™
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Omdreininger ubelastet i 1.
gir (o/min)

M18 CBLDD-0

M18 CBLDD-202CM18 CBLDD-402C

0 - 500

0 - 500

0 - 500

0 - 1800

0 - 1800

13
52
13
60
1.5

13
52
13
60
1.8

Omdreininger ubelastet i 2.
0 - 1800
gir (o/min)
Kapasitet chuck (mm)
13
Maks. borkapasitet i tre (mm) 52
Maks. borkapasitet i stål (mm) 13
Maks. dreiemoment (Nm)
60
Vekt med batteri (kg)
Leveres uten
batteri, Leveres
Inkludert
uten lader,
Leveres uten
koffert/bag
Artikkelnummer
4933464316

2 x M18 B2 Batter- 2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C
ier, M12-18 C
Lader, Koffert
Lader, Koffert
4933464317

4933464539

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M18 CBLPD-202C M18 CBLPD-402C

0 - 500

0 - 500

0 - 500

0 - 1800

0 - 1800

13
52
13

13
52
13

16

16

0 - 27,000
60
1.5

0 - 27,000
60
1.8

2 x M18 B2 Batter- 2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C
ier, M12-18 C
Lader, Koffert
Lader, Koffert
4933464320

4933464537

M18 BPD-0

M18 BPD-202C

M18 BPD-402C

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 1800

0 - 1800

13
38
13

13
38
13

KOMPAKT SLAGBORMASKIN

ºº Kompakt

M18 BDD | M18

KOMPAKT BØRSTELØS BORMASKIN

børsteløs bormaskin - kun opp til 165 mm lang for tilgang på
steder med begrenset plass
ºº Nyvinnende Heavy Duty chuck - 13 mm metallchuck for rask skifte av
tilbehør
ºº 60 Nm dreiemoment - beste ytelse til størrelsesforhold
ºº REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i verktøy og batterisett for
overlegen systemholdbarhet
ºº REDLITHIUM™ batterisett tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt for lengre driftstid og mer produktivitet
gjennom hele batteriets levetid
ºº Reversibell belteklips i metall - enkel og rask plassering av verktøy
LED-lys
og batteriindikator
ºº
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 CBLPD-0

Omdreininger ubelastet i 2.
0 - 1800
gir (o/min)
Kapasitet chuck (mm)
13
Maks. borkapasitet i tre (mm) 52
Maks. borkapasitet i stål (mm) 13
Maks. borkapasitet i mur16
verk (mm)
Maks. slagtall (slag/min)
0 - 27,000
Maks. dreiemoment (Nm)
60
Vekt med batteri (kg)
Leveres uten
batteri, Leveres
Inkludert
uten lader,
Leveres uten
koffert/bag
Artikkelnummer
4933464319

Omdreininger ubelastet i 1.
gir (o/min)

Omdreininger ubelastet i 2.
0 - 1800
gir (o/min)
Kapasitet chuck (mm)
13
Maks. borkapasitet i tre (mm) 38
Maks. borkapasitet i stål (mm) 13
Maks. borkapasitet i mur16
verk (mm)
Maks. slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

ºº Kompakt

MILWAUKEETOOLNO

16

16

0 - 28,800
50
Leveres uten
batteri, Leveres
uten lader,
Leveres uten
koffert/bag
4933443500

0 - 28,800
50
1.9

0 - 28,800
60
2.1

4933443515

4933443520

M18 BDD-0

M18 BDD-202C

M18 BDD-402C

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 1800

0 - 1800

13
38
13
50
1.8

13
38
13
60
2.0

2 x M18 B2 Batter- 2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C
ier, M12-18 C
Lader, Koffert
Lader, Koffert

KOMPAKT BOR/SKRUTREKKER

ºº Kompakt

M18 bor/skrutrekker. Kun 185 mm lang, ideell for arbeid på
steder med begrenset plass
ºº High performance 4-pols motor leverer maksimal kraft med beste forhold
mellom vekt og ytelse
ºº REDLINK™ elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
verktøy og batteri
ºº Metallgir sørger for maksimal ytelse og lang levetid
13
mm metallchuck
ºº
ºº 17 trinns momentkontroll og bormodus for beste fleksibilitet
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Omdreininger ubelastet i 1.
gir (o/min)

Omdreininger ubelastet i 2.
0 - 1800
gir (o/min)
Kapasitet chuck (mm)
13
Maks. borkapasitet i tre (mm) 38
Maks. borkapasitet i stål (mm) 13
Maks. dreiemoment (Nm)
50
Vekt med batteri (kg)
Leveres uten
batteri, Leveres
Inkludert
uten lader,
Leveres uten
koffert/bag
Artikkelnummer
4933443530

2 x M18 B2 Batter- 2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C
ier, M12-18 C
Lader, Koffert
Lader, Koffert
4933443555

4933443565
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M18 FRAD2 | M18 FUEL

™

C18 RAD | M18

SUPER HAWG® VINKELBOR-/SKRUTREKKER GEN II

ºº Innebygget strømmåler og LED lys
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor gir konstant kraft gjennom 152 mm hull
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk og REDLITHIUM™ batteri leverer mer driftstid

M18 FRAD2-0
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Kapasitet chuck (mm)
Maks. bordiameter i tre med spiralbor (mm)
Maks. bordiameter i tre med selfeed bor (mm)
Maks. bordiameter i tre med hullsag (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Vekt med batteri (kg)

og mer arbeid over levetiden

ºº Kompakt design gjør det mulig å jobbe i trange rom
ºº Ekstrem lang driftstid, opp til 100 hull, med 65 mm bor i tre
ºº Mekanisk kobling beskytter verktøyet i tilfelle uventet stopp
ºº Helt metallhus og 13 mm nøkkelchuck for høy holdbarhet
ºº Lav hastighet / Høy hastighet for forskjellige oppgaver
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™

™

batterier

Inkludert
BIG HAWG™ SETT FOR
MUTIMATERIALER (10 STK).
INKLUDERT 6 X HULLSAGER: Ø
35, 44, 51, 57, 68, 76 MM. 1 X
ADAPTER MED SENTERBOR. 2 X
DIAMANTFIL. UMBRAKONØKKEL

Artikkelnummer

0 - 500
0 - 1550
13
40
117
159
13
6.4
Leveres uten batteri, Leveres uten
lader, Leveres uten koffert/bag
4933471207

KOMPAKT VINKELSKRUTREKKER

ºº Optimal ytelse: 1500 o/min ved 20 Nm
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern

i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Perfekt forhold mellom hastighet og kraft
ºº 10mm chuck - enkelt bitsbytte
ºº Kun 100 mm høyde på skruhodet gjør den perfekt på steder med
begrenset plass
ºº Unik ergonomisk design med flere forskjellige grepsmuligheter
ºº 11-trinns momentsinnstilling og bormodus
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº Innebygget LED-lys for opplysing av arbeidsområdet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

C18 RAD-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Kapasitet chuck (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

0 - 1500
10
20
28
10
1.9
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933427189

4932464939

Artikkelnummer

M18 CRAD2

M18 ONEID2

M18 FUEL RETTVINKLET SKRU-/BORMASKIN

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

ledningskraft og hastighet (1500 o / min) ved boring i tre
ºº Leverer
hus og 13 mm nøkkelchuck
ºº Helmetall
Ekstremt
driftstid med en 5,5 Ah batteri, borer opptil 200 hull
ºº med en 22lang
mm bor i 50 x 100 mm tre

effektiv under belastning - suverent dreiemoment på 226 Nm
ºº Høyere
hastighet - opp til 3600 omdr/m og 4300 o/m
ºº Større
kompakt design - total lengde på kun 117 mm for tilgang
ºº Ekstremt
på trange steder

™

tre MILWAUKEE -eksklusive teknologier - den
ºº Integrerer
POWERSTATE børsteløse motoren, REDLITHIUM batteripakke og
®

™

ºº

MILWAUKEETOOLNO

via Bluetooth med ONE-KEY app
ºº Forbind
app'en 'en tilbyr også enkelt overblikk over hele
ºº ONE-KEY
verktøysortimentet
®

™

™

™

REDLINK PLUS™ intelligens - som leverer enestående kraft, driftstid
og holdbarhet på arbeidsplassen
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™
-batterier

av opp til 4 egendefinerte innstillinger i verktøyets minne for
ºº Lagring
rask konfigurering av arbeidsoppgaver
Hel metallkasse og 13 mm
nøkkelchuck

verktøysinnstillinger for enkel
ºº Optimale
arbeidsoppgaver

ºº
ºº

lagring og utførelse av

Kontroller egenskaper som hastighet, moment, start og
tilspenningshastighet, samt LED
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™
batterier

Innebygget holder til chucknøkkel

Komplett verktøytilpasning via ONEKEY™-appen

Lagre profiler I app‘en for gjentagende
arbeidsoppgaver

M18 CRAD2-0X
Ubelastet hastighet (o/min)
Kapasitet chuck (mm)
Maks. bordiameter i tre med spiralbor (mm)
Maks. bordiameter i tre med selfeed bor (mm)
Maks. bordiameter i tre med hullsag (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

32

0 - 1500
13
26
65
102
12.7
4.1
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
HD Box
4933471641

M18 ONEID2-0X
Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Verktøyopptak
Maks. boltdiameter
Vekt med batteri (kg)

BIG HAWG SETT FOR
MUTIMATERIALER (10 STK).
INKLUDERT 6 X HULLSAGER: Ø
35, 44, 51, 57, 68, 76 MM. 1 X
ADAPTER MED SENTERBOR. 2 X
DIAMANTFIL. UMBRAKONØKKEL
™

Artikkelnummer

4932464939

Variabel hastighetsutløser med låsbar
bryter

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Inkludert
Artikkelnummer

M18 ONEID2-502X

1900/2800/3600/0-3600
1900/2800/3600/0-3600
1200/3400/4300/0-4300
1200/3400/4300/0-4300
119/176/226/0-226
119/176/226/0-226
¼˝ Hex
¼˝ Hex
M16
M16
1.7
Leveres uten batteri, Leveres 2 x M18 B5 Batterier,
uten lader, HD Box
M12-18 FC Lader, HD Box
4933464090
4933464091

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Totalt overblikk over
verktøysbeholdningen din
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M18 FID2 | M18 FUEL

M18 CBLID | M18

/4˝ HEX SLAGSKRUTREKKER

™ 1

ºº Høyere effektiv under lading - suverent dreiemoment på
ºº Større hastighet - opp til 3600 omdr/m og 4300 o/m
ºº Ekstremt kompakt design - total lengde på kun 117 mm

™

226 Nm

M18 FID2-0X
Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Verktøyopptak
Maks. boltdiameter
Vekt med batteri (kg)

for tilgang på

trange steder
CONTROL gir brukeren mulighet til å skifte mellom fire ulike
hastigheter og momentinnstillinger for optimal fleksibilitet
ºº Modus 1 for presisjonsarbeid
ºº Modus 2 forhindrer skader på bolter og materialer
ºº Modus 3 leverer maksimal ytelse under de hardeste arbeidsoppgaver
ºº Modus 4 for automatisk justering av hastighet, kraft og moment ved skifte
mellom ulike arbeidsoppgaver
ºº Børsteløs POWERSTATE™ motor for tunge oppgaver under opplading
ºº REDLINK PLUS™ overvåkningssystem leverer avansert
overbelastningsbeskyttelse i verktøy og batteri for økt ytelse under
opplading
ºº REDLITHIUM™ batteri tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse for lengre driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets
levetid
ºº 1/4˝ Hex-chuck for enkelt og raskt bitsskifte
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
ºº DRIVE

M18 FQID | M18 FUEL

™

ºº M18

Inkludert
Artikkelnummer

Artikkelnummer

™

Inkludert
Artikkelnummer

™

M18 FQID-502X

900/2100/3000/0-3000 900/2100/3000/0-3000
1800/2900/4000/0-4000 1800/2900/4000/0-4000
50
50
¼˝ Hex
¼˝ Hex
M14
M14
1.7
Leveres uten batteri,
2 x M18 B5 Batterier,
Leveres uten lader, HD BoxM12-18 FC Lader, HD Box
4933459187
4933451790

Inkludert
Artikkelnummer

M18 BLID2-502X

1700/2600/0-3400
1700/2600/0-3400
1500/3400/0-4200
1500/3400/0-4200
180
180
¼˝ Hex
¼˝ Hex
1.7
Leveres uten batteri,
2 x M18 B5 Batterier,
Leveres uten lader, HD BoxM12-18 FC Lader, HD Box
4933464519
4933464520

MAGNETISK BITSHOLDER
152 MM MED 1/4˝ HEX
VERKTØYOPPTAK
Artikkelnummer

Artikkelnummer

ºº Kompakt

slagskutrekker på kun 140 mm total lengde som er perfekt til
arbeid på steder med begrenset plass
Kraftig
4-pols
motor leverer maksimal kraft med beste forhold mellom vekt
ºº
og ytelse
™
ºº REDLINK elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
verktøy og batteri
ºº Metallgir sørger for maksimal ytelse og lang levetid
ºº 1/4˝ Hex bitsopptak for raske og enkle bitsbytter
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
Fleksibelt
batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
ºº

™

M18 BLID2-0X

Inkludert

M18 CBLID-0

M18 CBLID-402C

0 - 3400
0 - 4200
180
¼˝ Hex
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933464476

0 - 3400
0 - 4200
180
¼˝ Hex
1.7
2 x M18 B4 Batterier,
M12-18 C Lader, Koffert
4933464534

48894759

KOMPAKT 1/4˝ HEX SLAGSKRUTREKKER

M18 BRAID | M18
Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Verktøyopptak
Vekt med batteri (kg)

Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Verktøyopptak
Vekt med batteri (kg)

Artikkelnummer

M18 BID | M18
M18 FQID-0X

Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Verktøyopptak
Maks. boltdiameter
Vekt med batteri (kg)

ºº Børsteløs

34

4932430905

BØRSTELØS 1/4˝ HEX SLAGSKRUTREKKER

slagskutrekker på kun 130 mm total lengde som er perfekt til
arbeid på steder med begrenset plass
ºº Børsteløs motorteknologi med hele 180 Nm dreiemoment, 3400 omdr/m
og 4200 o/m
ºº DRIVE CONTROL gir brukeren mulighet til å skifte mellom tre ulike
hastigheter og momentinnstillinger for maksimal brukervennlighet
ºº Enhåndsbitsfeste med oppbevaringslås for raskere og enklere skifte av bits
ºº Heavy duty metallgirboks og gir for maksimal holdbarhet og dreiemoment
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i verktøy og batteri for suveren
systemholdbarhet
ºº REDLITHIUM™ batterisett tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt for lengre driftstid og mer produktivitet
gjennom hele batteriets levetid
ºº Reversibell belteklips i metall - enkel og rask plassering av verktøy
Fleksibelt
batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
ºº

børsteløs slagskutrekker på kun 130 mm total lengde som er
perfekt til arbeid på steder med begrenset plass
ºº Børsteløs motorteknologi med hele 180 Nm dreiemoment, 3400 omdr/m
og 4200 o/m
ºº Heavy duty metallgirboks og gir for overlegen holdbarhet og maksimalt
dreiemoment
ºº REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i verktøy og batterisett for
overlegen systemholdbarhet
ºº REDLITHIUM™ batterisett tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt for lengre driftstid og mer produktivitet
gjennom hele batteriets levetid
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº Reversibell belteklips i metall - enkel og rask plassering av verktøy
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

SHOCKWAVE™ HSS-G TIN RED
HEX DRILL BITS SETT (10PK)

SURGE™ 1/4˝ HEX HYDRAULISK SLAGSKRUTREKKER

™ 1

M18 BLID2 | M18

KOMPAKT BØRSTELØS 1/4˝ HEX SLAGSKRUTREKKER

ºº Kompakt

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
BITSETT (33 DELER)

FUEL SURGE /4˝ Hex hydraulisk slagskrutrekker er Milwaukee Tool
mest støysvake slagtrekkeren
™
FLUID-DRIVE
hydraulisk slagmekanisme reduserer kontakten mellom
ºº
metall og metall i verktøyet, resulterende i støysvak, jevn ytelse og
forbedret driftssikkerhet
ºº Leverer samme ytelse ved festeoppgaver i tre som andre børsteløse
slagskrutrekkere
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor med opp til 0-3000 o/min og konstant
kraft for de mest krevende skruoppgaver
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº 4-trinns DRIVE CONTROL™ systemet lar brukeren endre hastighet og
dreiemoment for maksimal fleksibilitet
ºº Egen modus for selvskruende skruer minsker sjansen for brudd i
festemateriellet og bidrar til at skruen stopper på ønsket dybde
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
Individuell
celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer lang
ºº
batterilevetid
™

M18 FID2-502X

1900/2800/3600/0-3600 1900/2800/3600/0-3600
1200/3400/4300/0-4300 1200/3400/4300/0-4300
119/176/226/0-226
119/176/226/0-226
¼˝ Hex
¼˝ Hex
M16
M16
1.7
Leveres uten batteri,
2 x M18 B5 Batterier,
Leveres uten lader, HD BoxM12-18 FC Lader, HD Box
4933464087
4933464088

MILWAUKEETOOLNO

Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 BID-0

M18 BID-402C

0 - 2000/0 - 2750
0 - 2450/0 - 3450
¼˝ Hex
180
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933443570

0 - 2000/0 - 2750
0 - 2450/0 - 3450
¼˝ Hex
180
1.7
2 x M18 B4 Batterier,
M12-18 C Lader, Koffert
4933443580

VINKELSLAGSKRUTREKKER

ºº Kompakt

vinkelslagskrutrekker med kun 307 mm lengde for arbeid på
steder med begrenset plass
™
ºº REDLINK overbelastningsvern i verktøy og batteri gir klasseledende
driftssikkerhet.
ºº Gir og girhus i metall for beste driftssikkerhet, moment og levetid
ºº Kompakt 53 mm hode
ºº Håndtak med flere grepsmuligheter for beste fleksibilitet og komfort
ºº 1/4˝ Hex chuck for enkelt skifte av tilbehør
ºº 2 hastighetsinnstillinger for varierte arbeidsoppgaver
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Kraftig LED lys for beste oversikt
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
Fleksibelt
batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
ºº

M18 BRAID-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

0 - 1500 / 0 - 2250
0 - 2400 / 0 - 3400
¼˝ Hex
41 / 81
1.8
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933447891

4932472065

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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M18 FSGC | M18 FUEL

™

ºº POWERSTATE™

M18 FSGC-202X

60% mer kraft
PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº AUTO-START™ funksjonen starter maskinen når skruen presses mot
materialet for enestående driftstid
ºº 1/4˝ Hex opptak for raskt skifte av tilbehør
ºº Spennhylse med finjustering for nøyaktig valg av ønsket skruedybde
ºº Avtagbar forsats muliggjør bruk av maskinen som gipsskrutrekker til
enkeltskruer eller som gipsautomat
ºº Innovativ design på forsatsen for enkel rengjøring av gipsstøv
ºº Forsterket forsats beskytter mot fall og støt
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Kraftig LED arbeidslys
ºº Belteklips i metall for enkel transport og oppbevaring

Ubelastet hastighet (o/min)
treskruer opp til (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Verktøyopptak
Vekt med batteri (kg)

ºº REDLINK

M18 FSG | M18 FUEL

™

ºº POWERSTATE™

M18 ONEFHIWF1DS

GIPSSKRUTREKKER MED FORSATS TIL SKRUEBÅND

børsteløs motor for 10x lengre motorlevetid og opp til

Inkludert
Artikkelnummer

0 - 4500
6
13
¼˝ Hex
2.0
2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Lader,
HD Box
4933459199

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ MUTTERTREKKER MED D-HÅNDTAK
OG FRIKSJONSRING - KORT
FUEL D-Håndtak muttertrekker med høyt dreiemoment gir
ºº M18
2576 Nm festemoment og erstatter AC, bensin eller pneumatiske
™

løsninger

opp til 2711 Nm mutter-moment som gjør det mulig å løsne
ºº Gir
bolter opp til M42

DRIVE CONTROL lar brukeren skifte mellom fire forskjellige
ºº 4-trinns
hastighets- og dreiemomentinnstillinger for å maksimere
brukervennligheten

integrerte sensoren forbedrer den konstante repeteringen til
ºº Den
valgt dreiemomentinnstillingen
verktøykontroll gir tilpassing av batteridrevet verktøy
ºº ONE-KEY
for økt produktivitet og konsistente resultater, og sporing og
™

ºº
ºº

GIPSSKRUTREKKER

børsteløs motor for 10x lengre motorlevetid og opp til

M18 FSG-0X

60% mer kraft
PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
ºº AUTO-START™ funksjonen starter maskinen når skruen presses mot
materialet for enestående driftstid
ºº 1/4˝ Hex opptak for raskt skifte av tilbehør
Spennhylse
med finjustering for nøyaktig valg av ønsket skruedybde
ºº
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Kraftig LED arbeidslys
ºº Belteklips i metall for enkel transport og oppbevaring
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

Ubelastet hastighet (o/min)
treskruer opp til (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Verktøyopptak
Vekt med batteri (kg)

ºº REDLINK

Inkludert
Artikkelnummer

0 - 4500
6
13
¼˝ Hex
1.6
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
HD Box
4933459201

ºº

sikkerhet som tilbyr en skybasert lagerbehandling som støtter både
stedssporing og tyveriforebygging
Tri-LED leverer høykvalitets lys for å øke synligheten på
arbeidsplassen
Neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLINK PLUS™
elektronikk og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12. Ah batteri leverer
overlegen ytelse, holdbarhet og driftstid
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™
batterier

M18 ONEFHIWF1DS-0C
Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Maks dreiemoment (Nm)
Maks. boltdiameter
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 ONEFHIWF1 | M18 FUEL

™

ONE-KEY

første trådløse M18™ 1˝ fastnøkkel med høyt dreiemoment og
erstatter AC, bensin og pneumatiske skiftenøkler
ºº M18 FUEL™ muttertrekkeren leverer 2033 Nm i tilspenningsmoment i en
kompakt størrelse
ºº M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ 1˝ Heavy Duty muttertrekker leverer opp til
2400 Nm i løsrivningsmoment som klarer bolter opp til M42
ºº 4 -trinns DRIVE CONTROL gir maksimal allsidighet og optimal ytelse
uansett oppgave
ºº Den integrerte slagsensoren gir jevn slagraten opp til valgt momenttrinn
ºº Tilpass muttertrekkeren trådløst med ONE-KEY™ for optimal ytelse til
oppgaven
ºº ONE-KEY™ verktøysporing og sikkerhet tilbyr en skybasert
lagerbehandlingsplattform som støtter både stedssporing og
tyveriforebygging
ºº Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

™

M18 ONEFHIWF1DS-121C

600/ 700/ 900/ 1200
600/ 700/ 900/ 1200
750/ 930/ 1200/ 1440
750/ 930/ 1200/ 1440
1˝ firkant
1˝ firkant
1180/ 1254/ 1966/ 2576
1180/ 1254/ 1966/ 2576
2711
2711
M42
M42
11.2
Leveres uten batteri, Leveres 1 x M18 HB12 Batteri,
uten lader, Koffert
M12-18 FC Lader, Koffert
4933472071
4933472072

1˝ MUTTERTREKKER MED FRIKSJONSRING

ºº Verdens

Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Maks dreiemoment (Nm)
Maks. boltdiameter
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 ONEFHIWF1-0X

M18 ONEFHIWF1-802X

0-950/ 0-1080/ 0-1370/
0-1670
1350/ 1650/ 2100/
0-2500
1˝ firkant
530/1020/1800/2033
2400
M42
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
HD Box
4933459732

0-950/ 0-1080/ 0-1370/
0-1670
1350/ 1650/ 2100/
0-2500
1˝ firkant
530/1020/1800/2033
2400
M42
5.9
2 x M18 HB8 Batterier,
M12-18 FC Lader,
HD Box
4933459733
Tri-LED arbeidslys leverer høykvalitets lys for å øke
synligheten på arbeidsplassen
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4-trinns justerbar DRIVE CONTROL
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Integrert løkke for sikkerhetssnor for sikkrere bruk og
lettere lagring
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M18 ONEFHIWF34 | M18 FUEL

™

FUEL™ muttertrekker med ONE-KEY™ teknologi leverer hele 1627 Nm
tilspenningsmoment fra en maskin med kun 213 mm total lengde for enkel
tilgang på steder med begrenset plass
ºº 4-Modus DRIVE CONTROL muliggjør skifte mellom forskjellig hastighet og
moment for beste fleksibilitet og en lang rekke arbeidsoppgaver
ºº Trinn 4 for åpning av bolter med 2034 Nm og 750 o/min for maksimal
kontroll
ºº Integrert senor som sikrer konsist moment for perfekt resultat ved
gjentagende oppgaver
ºº ONE-KEY™verktøykontroll med trådsløs kommunikasjon mellom verktøy og
avansert software sikrer konsise resultater og enkel tilpassing
ºº ONE-KEY™ verktøylokalisering og skybasert lagerbeholdning for maksimal
kontroll over hvert verktøyt i beholdningen. Enkel sporing av verktøy på
avveie for beste sikkerhet.
3
ºº /4˝ firkant med friksjonsring
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 ONEFHIWF12 | M18 FUEL
ºº M18

Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Maks dreiemoment (Nm)
Maks. boltdiameter
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

FUEL muttertrekker med ONE-KEY teknologi leverer hele 1356 Nm
tilspenningsmoment fra en maskin med kun 213 mm total lengde for enkel
tilgang på steder med begrenset plass
ºº 4-Modus DRIVE CONTROL muliggjør skifte mellom forskjellig hastighet og
moment for beste fleksibilitet og en lang rekke arbeidsoppgaver
ºº Trinn 4 for åpning av bolter med 1898 Nm og 750 o/min for maksimal
kontroll
ºº Integrert senor som sikrer konsist moment for perfekt resultat ved
gjentagende oppgaver
ºº ONE-KEY™verktøykontroll med trådsløs kommunikasjon mellom verktøy og
avansert software sikrer konsise resultater og enkel tilpassing
ºº ONE-KEY™ verktøylokalisering og skybasert lagerbeholdning for maksimal
kontroll over hvert verktøyt i beholdningen. Enkel sporing av verktøy på
avveie for beste sikkerhet.
1
ºº /2˝ firkant med friksjonsring
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
™

M18 ONEFHIWF12E | M18 FUEL

™

Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Maks dreiemoment (Nm)
Maks. boltdiameter
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 ONEFHIWF34-0X

M18 ONEFHIWF34-502X

0-800/0-1300/0-1800/01800
0-850/0-1850/0-2400/02400
3
/4˝ firkant
702/1138/1627/1627
2034
M33
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, HD Box
4933459729

0-800/0-1300/0-1800/01800
0-850/0-1850/0-2400/02400
3
/4˝ firkant
702/1138/1627/1627
2034
M33
3.5
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader, HD Box
4933459730

FUEL™ muttertrekker med forlenget mottaker, med høyt moment
med ONE-KEY™-teknologi og gir 1356 Nm festemoment med 1/2˝
friksjonsringmottak
ºº 4-modus DRIVE CONTROL lar brukeren skifte mellom fire forskjellige
hastighets- og dreiemomentinnstillinger for å maksimere allsidighet i
oppgavene
ºº M18 FUEL™ muttertrekker med forlenget mottaker, med høyt
momentmoment med ONE-KEY™ -teknologi med 75 mm og leverer 1356
Nm festemoment med 1/2˝ friksjonsringmottak
ºº Sensor forbedrer den konstante repeterbarheten, på valgt
dreiemomentinnstilling
ºº ONE-KEY™ verktøytilpasning lar brukeren optimalisere verktøyet for
spesifikke oppgaver
ºº ONE-KEY™ verktøysporing og sikkerhet tilbyr en skybasert lagerstyring
som støtter både stedssporing og tyveriforebygging
ºº Integrerer tre MILWAUKEE®-eksklusive teknologier - den POWERSTATE™
børsteløse motoren, REDLITHIUM™ batteripakke og REDLINK PLUS™
intelligen - som leverer enestående kraft, driftstid og holdbarhet på
arbeidsplassen
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

Inkludert
Artikkelnummer

FUEL™ muttertrekker med ONE-KEY™ teknologi leverer hele 1017 Nm
tilspenningsmoment fra en maskin med kun 206 mm total lengde for enkel
tilgang på steder med begrenset plass
ºº 4-Modus DRIVE CONTROL muliggjør skifte mellom forskjellig hastighet og
moment for beste fleksibilitet og en lang rekke arbeidsoppgaver
ºº Trinn 4 for åpning av bolter med 1491 Nm og 750 o/min for maksimal
kontroll
ºº Integrert senor som sikrer konsist moment for perfekt resultat ved
gjentagende oppgaver
ºº ONE-KEY™verktøykontroll med trådsløs kommunikasjon mellom verktøy og
avansert software sikrer konsise resultater og enkel tilpassing
ºº ONE-KEY™ verktøylokalisering og skybasert lagerbeholdning for maksimal
kontroll over hvert verktøyt i beholdningen. Enkel sporing av verktøy på
avveie for beste sikkerhet.
1
ºº /2˝ firkant med låsestift
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Maks dreiemoment (Nm)
Maks. boltdiameter
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 ONEFHIWP12-0X

M18 ONEFHIWP12-502X

0-950/0-1500/0-1800/01800
0-1150/0-2100/0-2400/02400
½˝ firkant
190/400/1017/1017
1491
M24
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, HD Box
4933459724

0-950/0-1500/0-1800/01800
0-1150/0-2100/0-2400/02400
½˝ firkant
190/400/1017/1017
1491
M24
3.2
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader, HD Box
4933459725

/2˝ MUTTERTREKKER MED FRIKSJONSRING

™ 1

M18 ONEFHIWF12-0X

M18 ONEFHIWF12-502X

0-550/0-1400/0-1750/01750
0-950/0-1750/0-2100/02100
½˝ firkant
130 / 400 / 1356 / 1356
1898
M33
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, HD Box
4933459726

0-550/0-1400/0-1750/01750
0-950/0-1750/0-2100/02100
½˝ firkant
130 / 400 / 1356 / 1356
1898
M33
3.3
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader, HD Box
4933459727

M18 ONEFHIWF12E-0X
Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Maks dreiemoment (Nm)
Maks. boltdiameter
Vekt med batteri (kg)

ONE-KEY™ 1/2˝ MUTTERTREKKER MED LÅSESTIFT

ºº M18

M18 FHIWF12 | M18 FUEL

ONE-KEY™ 1/2˝ MUTTERTREKKER MED FORLENGET MOTTAKER

ºº M18

38

™

ONE-KEY™ 1/2˝ MUTTERTREKKER MED FRIKSJONSRING

™

™

M18 ONEFHIWP12 | M18 FUEL

ONE-KEY™ 3/4˝ MUTTERTREKKER MED FRIKSJONSRING

ºº M18

MILWAUKEETOOLNO

0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
½˝ firkant
102/ 203/ 610/ 1017
1500
M33
3.3
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
HD Box
4933478405

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

ºº M18

FUEL muttertrekker med hele 1356 Nm tilspenningsmoment og en
kompakt størrelse på kun 213 mm for arbeid på steder med begrenset
plass
ºº 4-trinns DRIVE CONTROL muliggjør skifte mellom forskjellig hastighet og
moment for beste fleksibilitet og en lang rekke arbeidsoppgaver
ºº Trinn 4 for åpning av bolter med 1898 Nm og 750 o/min for maksimal
kontroll
ºº 1/2˝ firkant med friksjonsring
ºº Nytt LED lys som er 40% kraftigere enn tidligere modeller
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor for økt effektivitet, lengre levetid og
maksimal kraft
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir det mest avanserte overbelastningsvern
og batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Kraftig gummiering som som beskytter maskinen og øker brukerkomforten
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
™

M18 FHIWP12 | M18 FUEL

Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Maks dreiemoment (Nm)
Maks. boltdiameter
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 FHIWF12-0X

M18 FHIWF12-502X

0-550/0-1400/0-1750/01750
0-950/0-1750/0-2100/02100
½˝ firkant
130/400/1356/1356
1898
M33
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, HD Box
4933459695

0-550/0-1400/0-1750/01750
0-950/0-1750/0-2100/02100
½˝ firkant
130/400/1356/1356
1898
M33
3.3
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader, HD Box
4933459696

/2˝ MUTTERTREKKER MED LÅSESTIFT

™ 1

ºº M18

FUEL™ muttertrekker med hele 1017 Nm tilspenningsmoment og en
kompakt størrelse på kun 206 mm for arbeid på steder med begrenset
plass
ºº 4-Modus DRIVE CONTROL muliggjør skifte mellom forskjellig hastighet og
moment for beste fleksibilitet og en lang rekke arbeidsoppgaver
ºº Trinn 4 for åpning av bolter med 1491 Nm og 750 o/min for maksimal
kontroll
ºº 1/2˝ firkant med låsestift
ºº Nytt LED lys som er 40% kraftigere enn tidligere modeller
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor for økt effektivitet, lengre levetid og
maksimal kraft
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir det mest avanserte overbelastningsvern
og batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse <span style="font-size: var(--font-height); caret-color: var(-anchor-colour);">som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet
gjennom hele batteriets levetid</span>
ºº Kraftig gummiering som som beskytter maskinen og øker brukerkomforten
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Maks dreiemoment (Nm)
Maks. boltdiameter
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 FHIWP12-0X

M18 FHIWP12-502X

0-950/0-1500/0-1800/01800
0-1150/0-2100/0-2400/02400
½˝ firkant
190/400/1017/1017
1491
M24
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, HD Box
4933459692

0-950/0-1500/0-1800/01800
0-1150/0-2100/0-2400/02400
½˝ firkant
190/400/1017/1017
1491
M24
3.2
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader, HD Box
4933459693
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M18 FMTIW2F12 | M18 FUEL

M18 ONEIWP12 | M18 FUEL

/2˝ MELLOMSTOR MUTTERTREKKER MED FRIKSJONSRING

™ 1

ºº Mest

allsidige batteridrevne muttertrekkeren i MILWAUKEE® sitt sortiment
med en industriledende ytelse med 881 Nm løsningsmoment og 745
strammingsmoment
ºº Utrolig kompakt design i forhold til kraften den leverer
ºº 4-trinns DRIVE CONTROL tillater brukeren å skifte i mellom fire forskjellige
hastigheter og moment
ºº Bolt removal kontroll leverer fullt moment til bolten er løsnet. Etter bolten er
løsnet senker den momentet
ºº Auto shut-off kontroll. Muttertrekkeren skrur av momentet når den føler at
bolten er sitter fast. Dette hindrer overstramming
ºº Tri-LED leverer høykvalitets lys for å øke synligheten på arbeidsplassen
ºº 1/2˝ firkantet friksjonsring
ºº Vendbar beltekrok
ºº Tar i bruk tre av MILWAUKEE® sine ekslusive teknologier - POWERSTATE™
børsteløs motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK PLUS™
ºº Fleksibelt batterisystem: Fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 FMTIW2P12 | M18 FUEL

Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Maks. boltdiameter
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

™

M18 FMTIW2F12-0X

M18 FMTIW2F12-502X

0-1250 / 0-1950 / 0-2575
/ 0-1325
0-900 / 0-2100 / 0-3100
½˝ firkant
475 / 610 / 745 / 47
M22
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, HD Box
4933478449

0-1200 / 0-1950 / 0-2575
/ 0-1325
0-900 / 0-2100 / 0-3100
½˝ firkant
475 / 610 / 745 / 47
M22
2.3
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader, HD Box
4933478450

ºº Den

mest allsidige batteridrevne muttertrekkeren i MILWAUKEE sitt
sortiment med en industriledende ytelse med 881 Nm løsningsmoment og
745 strammingsmoment
ºº Utrolig kompakt design i forhold til kraften den leverer
ºº 4-trinns DRIVE CONTROL tillater brukeren å skifte i mellom hastigheter og
moment
ºº Bolt removal control leverer fullt moment til den føler at bolten er løs
ºº Auto shut-off leverer fullt moment til den føler bolten sitter stramt nok.
Dette forhindrer overstramming
ºº Tri-LED leverer høykvalitets belysning for å øke synligheten på
arbeidsplassen
ºº 1/2˝ firkantet detent pin
ºº Vendbar beltekrok
ºº Tar i bruk tre av MILWAUKEE® sine ekslusive teknologier - POWERSTATE™
børsteløs motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK PLUS™
ºº Fleksibelt batterisystem: Fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
®

M18 ONEIWF12 | M18

™

Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Maks. boltdiameter
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

tilspenningshastighet.
ºº Programmer og lagre profiler for beste kontroll
ºº Programmer / lagre profiler for enestående kontroll
ºº Velg mellom en lang rekke profiler eller skap din egen for perfekt resultat
hver gang
ºº Lagre opp til 4 egendefinerte innstillinger i verktøyets minne for rask tilgang
på arbiedsplassen
ºº ONE-KEY™ app’en tilbyr også enkelt overblikk over hele verktøysortimentet
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

tilspenningshastighet.
ºº Lagre innstillinger for spesifikke formål for enkel og rask justering av
verktøyet etter oppgave
ºº Programmer og lagre profiler for beste kontroll
ºº Velg mellom en lang rekke profiler eller skap din egen for perfekt resultat
hver gang
ºº Lagre opp til 4 egendefinerte innstillinger i verktøyets minne for rask tilgang
på arbiedsplassen
ºº ONE-KEY™ app’en tilbyr også enkelt overblikk over hele verktøysortimentet
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™batterier

Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 ONEIWP12-502X

900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
½˝ firkant
40/120/220/300
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, HD Box
4933459197

900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
½˝ firkant
40/120/220/300
1.8
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader, HD Box
4933451372

M18 FIW2F12-0X

M18 FIW2F12-502X

/2˝ KOMPAKT MUTTERTREKKER MED FRIKSJONSRING

M18 FMTIW2P12-0X

M18 FMTIW2P12-502X

0-1250 / 0-1950 / 0-2575
/ 0-1325
0-900 / 0-2100 / 0-3100
½˝ firkant
475 / 610 / 745 / 47
M22
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, HD Box
4933478452

0-1250 / 0-1950 / 0-2575
/ 0-1325
0-900 / 0-2100 / 0-3100
½˝ firkant
475 / 610 / 745 / 47
M22
2.3
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader, HD Box
4933478453

ºº Energieffektiv under bruk - moment på 339 Nm
ºº Ekstremt kompakt design - total lengde på 124 mm
ºº 4-trinns DRIVE CONTROL tillater brukeren å skifte mellom

hastigheter og moment.
ºº Bolt fjerning kontroll. Leverer fullt moment til bolten er løsnet. Etter bolten
er løsnet senker den momentet.
ºº Auto shut-off kontroll hindrer i overstramming
ºº Tri-LED gir god belysning og øker synligheten på arbeidsplassen
ºº 1/2˝ firkantet friksjonsring
ºº Vendbar beltekrok
ºº Tar i bruk tre MILWAUKEE®-ekslusive teknologier - POWERSTATE™
børsteløs motor, REDLITHIUM™ batteripakke og REDLINK PLUS™
ºº Fleksible batteri system: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 FIW2P12 | M18 FUEL

™1

M18 ONEIWF12-0X

M18 ONEIWF12-502X

900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
½˝ firkant
40/120/220/300
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, HD Box
4933459198

900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
½˝ firkant
40/120/220/300
1.8
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader, HD Box
4933451374

fire forskjellige

Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

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

0 - 900 / 0 - 1650 / 0 2400 / 0 - 1200
0 - 1000 / 0 - 2400 /
0-1000 / 0-2400 / 0-3400
0 - 3500
½˝ firkant
½˝ firkant
102 / 203 / 339 / 34
102 / 203 / 339 / 34
1.8
Leveres uten batteri,
2 x M18 B5 Batterier,
Leveres uten lader, HD Box M12-18 FC Lader, HD Box
4933478443
4933478444

/2˝ KOMPAKT MUTTERTREKKER MED LÅSESTIFT

ºº Moment på 339 Nm
ºº Ekstremt kompakt design

- total lengde på bare 124 mm for bevegelighet
i trange omgivelser
4-trinns
DRIVE
CONTROL
tillater brukeren å skifte imellom fire forskjellige
ºº
hastigheter og moment
ºº Bolt removal control leverer fullt moment til bolten er løsnet og senker
farten etterpå
ºº Auto shut-off kontroll skrur av momentet når muttertrekkeren merker at
bolten sitter stramt. Dette hindrer overstramming
ºº Tri-LED leverer høykvalitets lys for å øke synligheten på arbeidsplassen
ºº 1/2˝ firkantet låsestift
ºº Vendbar beltekrok
ºº Tar i bruk tre av MILWAUKEE® sine ekslusive teknologier - POWERSTATE™
børsteløs motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK PLUS™
ºº Fleksibelt batterisystem: Fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M18 FIW2P12-0X

M18 FIW2P12-502X

0-900 / 0-1650 / 0-2400
/ 0-1200
0-1000 / 0-2400 / 0-3500
½˝ firkant
102 / 203 / 339 / 34
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, HD Box
4933478446

0-900 / 0-1650 / 0-2400
/ 0-1200
0-1000 / 0-2400 / 0-3500
½˝ firkant
102 / 203 / 339 / 34
1.8
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader, HD Box
4933478447

1
/2˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
KRAFTPIPESETT MED 10 DELER

Artikkelnummer

40

M18 ONEIWP12-0X

™ 1

FUEL™ 1/2˝ MUTTERTREKKER MED FRIKSJONSRING

ºº M18 FIW men med ONE-KEY™ funksjonalitet
ºº Koble til via Bluetooth® med ONE-KEY™ app
ºº Kontroller og finjuster verktøyet via ONE-KEY™ smartphone app
ºº Kontroller egenskaper som hastighet, moment, samt start, LED og

ONE-KEY™ 1/2˝ MUTTERTREKKER MED LÅSESTIFT

ºº M18 FIWP12 med med ONE-KEY™ funksjonalitet
ºº Koble til via Bluetooth® med ONE-KEY™ app
ºº Kontroller og finjuster verktøyet via ONE-KEY™ smartphone app
ºº Kontroller egenskaper som hastighet, moment, samt start, LED og

M18 FIW2F12 | M18 FUEL

/2˝ MELLOMSTOR MUTTERTREKKER MED LÅSESTIFT

™ 1

MILWAUKEETOOLNO

4932352861
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M18 BIW12 | M18

™

ºº Kompakt

M18 FLAG230XPDB

KOMPAKT 1/2˝ MUTTERTREKKER

/2˝ muttertrekker med kun 155 mm total lengde som gjør den
ideell for arbeid på steder med begrenset plass
ºº Kraftig 4-pols motor leverer maksimal kraft med beste forhold mellom vekt
og ytelse
ºº REDLINK™ elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
verktøy og batteri
ºº Metallgir sørger for maksimal ytelse og lang levetid
1
ºº /2˝ firkant for bruk med universale piper
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

MILWAUKEETOOLNO

1

Ubelastet hastighet (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 BIW12-0

M18 BIW12-402C

0 - 2450
½˝ firkant
0 - 3350
240
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933443590

0 - 2450
½˝ firkant
0 - 3350
240
1.9

FUEL stor vinkelsliper er verdens første 18 V batteridrevne
ºº M18
vinkelsliper. Sliper finere enn tilsvarende elektriske verktøy. Opp til

2 x M18 B4 Batterier,
M12-18 C Lader, Koffert

generasjon POWERSTATE børsteløs motor. REDLINK PLUS
ºº Neste
elektronikk og REDLITHIUM HIGH OUTPUT 12.0 Ah batteri leverer

4933443607

bremser skiven raskere for bedre brukerbeskyttelse
ºº Skivebrems
sikkerhets tofingerbryter med line-lock-out-funksjon for
ºº Ikke-låsbar
å forhindre automatisk oppstart

M18 FUEL™ 230MM STOR VINKELSLIPER
™

68 kutt per opplading i 42mm flekkfritt stålrør
™

™

™

™

superior ytelse, holdbarhet og driftstid i krevende oppgaver

beskyttelse for stor skjæreevne og rask justering av
ºº Nøkkelfri
beskyttelsen uten å bruke en nøkkel

FIXTEC™ mutter for verktøyfri skivebytte

mutter for verktøyløs skivebytte
ºº FIXTEC
med antivibrasjon for mindre vibrasjoner
ºº Sidehåntak
Avtagbar
for å forhindre at rusk går inn, forlenger
ºº motorens støvskjerm
levetid
™

for mindre vibrasjon
ºº AVS-sidehåndtak
støvskjerm hindrer at støv og rusk trenger inn, og forlenger
ºº Avtakbar
motorens levetid

M18 BIW38 | M18

/8˝ MUTTERTREKKER

™ 3

ºº Kompakt

/8˝muttertrekker med 152 mm lengde som gjør den ideell for
arbeid på steder med begrenset plass
™
REDLINK
elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
ºº
verktøy og batteri
ºº Metallgir sørger for maksimal ytelse og lang levetid
ºº 3/8˝ firkant for bruk med universale piper
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
3

M18 BIW38-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

0 - 2450
⅜˝ firkant
0 - 3350
210
1.9
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933443600

Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Anti_kickback protection
Nullspenningsbryter
Inkludert
Artikkelnummer

M18 BRAIW | M18

™

ºº Kompakt

42

M18 FLAG230XPDB-121C
6600
230
65
M14
5.3
Ja
Tofingerbryter (dødmannsbryter)
Ja
Ja
Ja
1 x M18 HB12 Batteri,
M12-18 FC Lader, Koffert
4933464115

M18 FLAG180XPDB | M18 FUEL

/8˝ VINKELMUTTERTREKKER

™ 3

vinkelmuttertrekker på kun 307 mm lengde som er perfekt på
steder med begrenset plass
™
ºº REDLINK elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
verktøy og batteri
ºº Gir og girhus i metall for beste driftssikkerhet, moment og levetid
ºº Kompakt 53 mm hode
ºº Håndtak med flere grepsmuligheter for beste fleksibilitet og komfort
ºº 3/8˝firkant for bruk med standard piper
ºº 2 hastighetsinnstillinger for en lang rekke arbeidoppgaver
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
Fleksibelt
batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
ºº

M18 FLAG230XPDB-0C
6600
230
65
M14
Ja
Tofingerbryter (dødmannsbryter)
Ja
Ja
Ja
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, Koffert
4933464114

M18 BRAIW-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

0 - 1500 / 0 - 2250
⅜˝ firkant
0 - 2400 / 0 - 3400
40 / 76
1.8
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933447899

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Avtakbar støvskjerm hindrer at støv og
rusk trenger inn, og forlenger motorens

STØVKAPPE FOR
KUTTEOPPGAVER.
Artikkelnummer

4932459341
Ikke-låsbar sikkerhets tofingerbryter

180 MM STOR VINKELSLIPER MED TOFINGERBRYTER

ºº Verdens

første enkle 18V batteridrevne store vinkelsliper som leverer
kraften til å slipe, lettere enn ledningsverktøy og gjør opptil 68 kutt per
lading i 42 mm rustfritt stålrør
ºº Neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLINK PLUS™
elektronikk og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah batteripakke leverer
overlegen ytelse, holdbarhet og driftstid i krevende oppgaver
ºº Skivebrems bremser skiven raskere for bedre brukerbeskyttelse
ºº Ikke-låsbar tofingerbryter med line-lock-out-funksjon for å forhindre
automatisk oppstart
ºº Nøkkelfri beskyttelse for stor skjæreevne og rask justering uten å bruke
en nøkkel
ºº FIXTEC™ mutter for verktøyfri skivebytte
ºº Anti-vibrasjons sidehåndtak for lavere vibrasjon
ºº Avtagbar støvskjerm for å forhindre at rusk går inn, forlenger motorens
levetid

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M18 FLAG180XPDB-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Anti_kickback protection
Nullspenningsbryter
Inkludert
Artikkelnummer

6600
180
40
M14
5.1
Ja
Tofingerbryter (dødmannsbryter)
Ja
Ja
Ja
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933464112
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M18 FHSAG150XPDB

M18 FHSAG125XPDB

M18 FUEL HIGH PERFORMANCE 150 MM VINKELSLIPER MED TOFINGERBRYTER

M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 125 MM VINKELSLIPER MED TOFINGERBRYTER

HIGH OUTPUT 150 mm liten vinkelsliper som gir kraft til å
ºº M18
slipe og gjør opptil 145 kutt per ladning (5,5 Ah) i 2 i elektrisk rør

HIGH OUTPUT 125 mm liten vinkelsliper med kraft nok til å
ºº M18
slipe og lage opp til 145 kutt pr. oppladning (5.5Ah) i 2˝ elektrisk rør

™

™

™

™

for rask skivebrems på mindre enn 3 sekunder
ºº RAPIDSTOP
generasjon POWERSTATE børsteløs motor, REDLINK PLUS
ºº Neste
elektronikk og REDLITHIUM HIGH OUTPUT 12.0 Ah batteripakke

motorbremse stopper skiven på 2.5 sekunder for
ºº RAPIDSTOP
optimal brukerbeskyttelse

™

™

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™

™

generasjon POWERSTATE børsteløs motor, REDLINK PLUS
ºº Neste
elektronikk og REDLITHIUM HIGH OUTPUT 12.0 Ah batteripakke

™

™

leverer overlegen ytelse, holdbarhet og driftstid i krevende oppgaver
Ikke-låsbar tofingerbryter med line-lock-out-funksjon for å forhindre
automatisk oppstart
Antivibrasjon sidehåndtak for lavere vibrasjoner
FIXTEC™ mutter for verktøyfri skivebytte
Avtagbar støvskjerm for å forhindre at rusk går inn, forlenger
motorens levetid
150 mm nøkkelfri beskyttelse for stor skjæreevne og rask justering
uten å bruke en nøkkel

™

leverer overlegen ytelse, holdbarhet og driftstid i krevende oppgaver

Inkludert
Artikkelnummer

M18 FHSAG150XB | M18 FUEL

™

Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter

SCS 41/ 150 X 1,5 PRO+
KUTTEHJUL
Artikkelnummer

Inkludert
4932471386
Avtagbar støvskjerm

ºº M18™

44

RAPIDSTOP™ for hurtig skivestopp

mm nøkkelfri beskyttelse for stor skjæreevne og rask justering
ºº 125
uten å bruke en nøkkel

™

M18 FHSAG150XB-0X
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
Inkludert
Artikkelnummer

Artikkelnummer

M18 FHSAG125X- M18 FHSAG125X- M18 FHSAG125XPDB-0
PDB-0X
PDB-552X
9000
9000
9000
125
125
125
33
33
33
M14
M14
M14
3.4
Ja
Ja
Ja
Tofingerbryter
Tofingerbryter
Tofingerbryter
(dødmannsbryter) (dødmannsbryter) (dødmannsbryter)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Leveres uten
2 x M18 HB5.5
Leveres uten
batteri, Leveres
Batterier,
batteri, Leveres
M12-18 FC Lader,
uten lader, Leveres
uten lader, HD Box
uten koffert/bag
HD Box
4933471076
4933471078
4933471080

M18 FHSAG125XB | M18 FUEL

150 MM VINKELSLIPER MED LÅSBAR BRYTER

HIGH OUTPUT™ 150 mm liten vinkelsliper som gir kraft til å slipe og
gjør opptil 145 kutt per ladning (5,5 Ah) i 2 in elektrisk rør
ºº RAPIDSTOP™ for rask skivebrems på mindre enn 3 sekunder for
brukerbeskyttelse
ºº Neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLINK PLUS™
elektronikk og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah batteripakke leverer
overlegen ytelse, holdbarhet og driftstid i krevende oppgaver
ºº Antivibrasjon sidehåndtak for lavere vibrasjoner
ºº FIXTEC™ mutter for verktøyfri skivebytte
ºº 150 mm nøkkelfri beskyttelse for stor kutteevne og rask justering uten å
bruke en nøkkel
ºº Avtagbar støvskjerm for å forhindre at rusk går inn, forlenger motorens
levetid
ºº Line-lock out forhindrer automatisk oppstart

sidehåndtak for lavere vibrasjon
ºº Anti-vibrasjons
mutter for verktøyfri skivebytte
ºº FIXTEC
støvskjerm for å forhindre at rusk går inn, forlenger
ºº Avtagbar
motorens levetid
™

RAPIDSTOP for hurtig skivebrems på
under 3 sekunder
™

FIXTEC™ for verktøyfri skivebytte

9000
150
45
M14
3.5
Ja
Tofingerbryter (dødmannsbryter)
Ja
Ja
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
HD Box
4933471085

™

™

med line-lock-out-funksjon for å forhindre automatisk
ºº Tofingerbryter
oppstart

M18 FHSAG150XPDB-0X
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter

™

9000
150
45
M14
3.5
Ja
Låsbar bryter
Ja
Ja
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
HD Box
4933471084

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

FIXTEC™ mutter for verktøyfri skivebytte

STØVKAPPE FOR OVERFLATE Ø
125 MM AG(V) 12, AGV 15 SERIE
OG FUEL™ VINKELSLIPERE.
Artikkelnummer

4932430468
Avtagbar støvskjerm

HIGH PERFORMANCE 125 MM VINKELSLIPER MED LÅSBAR BRYTER

ºº M18™

HIGH OUTPUT™ 125 mm liten vinkelsliper med kraft nok til å slipe
og lage opp til 145 kutt pr. oppladning (5.5Ah) i 2˝ elektrisk rør
ºº RAPIDSTOP™ motorbremse stopper skiven på 2.5 sekunder for optimal
brukerbeskyttelse
ºº Neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLINK PLUS ™
elektronikk og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah batteripakke leverer
overlegen ytelse, holdbarhet og driftstid i krevende oppgaver
ºº Antivibrasjon sidehåndtak for lavere vibrasjoner
ºº FIXTEC ™ mutter for verktøyfri skivebytte
ºº Avtagbar støvskjerm for å forhindre at rusk går inn, forlenger motorens
levetid
ºº 125 mm nøkkelfri beskyttelse for stor kutteevne og rask justering av
beskyttelsen uten å bruke en nøkkel
ºº Line-lock-out-funksjon for å forhindre automatisk oppstart

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M18 FHM18 FHM18 FHSAG125XB-0
SAG125XB-0X
SAG125XB-552X
Ubelastet hastighet (o/min) 9000
9000
9000
Skivediameter (mm)
125
125
125
Maks. skjæredybde (mm)
33
33
33
Spindel størrelse
M14
M14
M14
Vekt med batteri (kg)
3.4
Brems
Ja
Ja
Ja
Strømbryter
Låsbar bryter
Låsbar bryter
Låsbar bryter
FIXTEC™ mutter
Ja
Ja
Ja
Nullspenningsbryter
Ja
Ja
Ja
Leveres uten
2 x M18 HB5.5
Leveres uten
batteri, Leveres
Batterier,
Inkludert
batteri, Leveres
uten lader, Leveres
M12-18 FC Lader,
uten lader, HD Box
uten koffert/bag
HD Box
Artikkelnummer
4933471075
4933471077
4933471079
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M18 CAG125XPDB | M18 FUEL

™

overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
™
ºº REDLITHIUM batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº RAPIDSTOP™ stopper skiven på under 2 sekunder for beste sikkerhet
ºº Ikke-låsbar nullspenningsbryter som forhindrer utilsiktet oppstart etter
strømavbrudd
ºº Premium girsystem - samme som på de kraftigste elektriske vinkelslipere
ºº Smal kropp og tofingebryter
ºº Avtagbare støvskjermer som hindrer støv og rusk å trenge inn i maskinen
ºº 125 mm nøkkelløs beskyttelsskjerm - god kapasitet og rask justering uten
nøkkel
ºº FIXTEC™ mutter for skiveskift uten nøkkel
ºº Antivibrasjon for lave vibrasjoner
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 CAG115XPDB | M18 FUEL

™

Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
Inkludert
Artikkelnummer

ºº POWERSTATE børsteløs motor
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert

overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
™
RAPIDSTOP
stopper skiven på under 2 sekunder for beste sikkerhet
ºº
ºº Ikke-låsbar nullspenningsbryter som forhindrer utilsiktet oppstart etter
strømavbrudd
ºº Premium girsystem - samme som på de kraftigste elektriske vinkelslipere
ºº Smal kropp og tofingebryter for beste ergonomi
ºº Avtagbare støvskjermer som hindrer støv og rusk å trenge inn i maskinen
ºº 115 mm nøkkelløs beskyttelsskjerm - god kapasitet og rask justering uten
nøkkel
ºº FIXTEC ™mutter for skiveskift uten nøkkel
ºº Antivibrasjon for lave vibrasjoner
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 CAG125XPD | M18 FUEL

™

M18 CAG125XPDB-0X

M18 CAG125XPDB-502X

8500
125
33
M 14
Ja
Tofingerbryter (dødmannsbryter)
Ja
Ja
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, HD Box
4933451427

8500
125
33
M 14
2.7
Ja
Tofingerbryter (dødmannsbryter)
Ja
Ja
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader, HD Box
4933451544

Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
Inkludert
Artikkelnummer

Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™
Nullspenningsbryter
Inkludert
Artikkelnummer

ºº POWERSTATE™ børsteløs motor
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert

overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
™
ºº REDLITHIUM batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Høykvalitets girsystem - samme som sitter i elektriske vinkelslipere
ºº 115 mm nøkkelløs skjerm - beste skjærekapasitet og rask justering av
skjermen uten bruk av nøkkel
ºº FIXTEC™ system for 100% verktøyløst skifte av skive
ºº Smal kropp med tofingerbryter
ºº Avtagbar støvskjerm som holder støv og rusk ute av motorern
ºº Ikke-låsbar bryter og nullspenningsbryter hindrer utilsiktet oppstart
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 CAG125X | M18 FUEL

™

M18 CAG115XPDB-0X

M18 CAG115XPDB-502X

8500
115
28
M 14
Ja
Tofingerbryter (dødmannsbryter)
Ja
Ja
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, HD Box
4933451426

8500
115
28
M 14
2.7
Ja
Tofingerbryter (dødmannsbryter)
Ja
Ja
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader, HD Box
4933451543

M18 CAG125XPD-502X

8500
125
33
M 14
Nei
Tofingerbryter (dødmannsbryter)
Ja
Ja
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, HD Box
4933451441

8500
125
33
M 14
2.5
Nei
Tofingerbryter (dødmannsbryter)
Ja
Ja
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader, HD Box
4933448864

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

8500
115
28
M 14
2.5
Nei
Tofingerbryter (dødmannsbryter)
Ja
Ja
Leveres uten batteri, Leveres uten lader, HD Box
4933451440

125 MM VINKELSLIPER

ºº POWERSTATE børsteløs motor
ºº 125 mm nøkkelløs beskyttelseskjerm

- god skjærekapasitet og rask
justering av skjerm uten nøkkel
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
Beste
girsystem - samme som brukes i elektriske vinkelslipere
ºº
ºº 125 mm nøkkelløs skjerm - enkel justering av skjerm uten bruk av verktøy
ºº Skift skive uten bruk av verktøy takket være FIXTEC™ mutteren
ºº Smalt design
ºº Avtagbar støvskjerm forhindrer støv og gnister i motoren og forlenger
levetiden
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

™

M18 CAG125XPD-0X

M18 CAG115XPD-0X
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™
Nullspenningsbryter
Inkludert
Artikkelnummer

™

M18 CAG115X | M18 FUEL

125 MM VINKELSLIPER MED TOFINGERBRYTER

overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
™
REDLITHIUM
batteriene
tilbyr
solid
konstruksjon,
avansert elektronikk
ºº
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Girsystem i høyeste kvalitet, samme som sitter i elektriske vinkelslipere
125
mm nøkkelløs skjerm - god skjærekapasitet og enkel justering uten
ºº
nøkkel
ºº FIXTEC™ system med 100% verktøyløst skifte av skiver
ºº Smal kropp og tofingerbryter
ºº Avtagbare støvporter som hindrer støv og rusk å samle seg i maskinen
ºº Ikke-låsbar bryter og nullspenningsbryter som hindrer utilsiktet start
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

46

Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
Brems

115 MM VINKELSLIPER

™

115 MM VINKELSLIPER MED MOTORBREMS

™

ºº POWERSTATE™ børsteløs motor
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert

M18 CAG115XPD | M18 FUEL

125 MM VINKELSLIPER MED TOFINGERBRYTER

ºº POWERSTATE™ børsteløs motor
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert

MILWAUKEETOOLNO

Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™
Nullspenningsbryter
Inkludert
Artikkelnummer

M18 CAG125X-0X

M18 CAG125X-502X

8500
125
33
M 14
Nei
Låsbar bryter
Ja
Ja
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, HD Box
4933451439

8500
125
33
M 14
2.5
Nei
Låsbar bryter
Ja
Ja
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader, HD Box
4933448866

M18 CAG115X-0X

M18 CAG115X-502X

8500
115
28
M 14
Nei
Låsbar bryter
Ja
Ja
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, HD Box
4933451438

8500
115
28
M 14
2.5
Nei
Låsbar bryter
Ja
Ja
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader, HD Box
4933448861

115 MM VINKELSLIPER

ºº POWERSTATE™ børsteløs motor
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert

overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
™
REDLITHIUM
batteriene
tilbyr
solid
konstruksjon,
avansert elektronikk og
ºº
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
ºº Beste girsystem - samme som brukes i elektriske vinkelslipere
115
mm nøkkelløs skjerm - enkel justering av skjerm uten bruk av verktøy
ºº
ºº Skift skive uten bruk av verktøy takket være FIXTEC™ mutteren
ºº Smalt design
ºº Avtagbar støvskjerm forhindrer støv og gnister i motoren og forlenger
levetiden
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™
Nullspenningsbryter
Inkludert
Artikkelnummer
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HD18 AG-125 | M18

™

M18 FBS85

HEAVY DUTY 125 MM VINKELSLIPER

4 pols motor leverer maksimal kraft samtidig som den optimererer
kraft/vektforhold
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Sidehåndtak for større brukervennlighet
ºº Girhus med redusert høyde og smal kroppsdesign gir optimal ergonomi
ºº Dødmannsbryter for beste sikkerhet mot utilsiktet oppstart
ºº Verktøyløs beskyttelsesskjerm for rask justering
ºº Multiposisjons håndtak for enkel bruk
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

ºº Kraftig

HD18 AG-125-0

HD18 AG-125-402C

Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)

9000
125
33
M 14
-

9000
125
33
M 14
2.2

Brems

Nei

Nei

Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
Inkludert
Artikkelnummer

Tofingerbryter (dødmanns- Tofingerbryter (dødmannsbryter)
bryter)
Nei
Nei
Nei
Nei
Leveres uten batteri,
2 x M18 B4 Batterier,
Leveres uten lader,
M12-18 C Lader, Koffert
Leveres uten koffert/bag
4933441502
4933441507

M18 FUEL™ KOMPAKT BÅNDSAG
raskere kutt sammenlignet med tidligere modell
ºº 20%
kuttekapasitet opp til 85 mm diameter
ºº Stor
Justerbar
hastighetsutløser for rask og enkel hastighetsregulering
ºº Båndsagdeksel
brukeren mot skader ved å forhindre
ºº tilgang til bladetbeskytter
- verktøyfri installasjon og fjerning i løpet av
sekunder

låsemekanisme for rask og enkelt skifte av sagblad
ºº Verktøyfri
aktivtetsutløser forhindrer uønsket aktivering av maskinen
ºº Dobbel
& låsbar justerbar såle
ºº Verktøyfri
metallkrok for enkel oppbevaring
ºº Kraftig
Integrert
LED
Lys for belysning av arbeidsoppgavene
ºº Leveres med båndsagdeksler
og 12/14 TPI premium blad
ºº Integrerer tre MILWAUKEE eksklusive
teknologier - den
ºº POWERSTATE børsteløse motoren, REDLITHIUM
batteri

HD18 AG-115 | M18

kraft/ vektforhold
batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Sidehåndtak for større brukervennlighet
ºº Girhus med redusert høyde og smal kroppsdesign gir optimal ergonomi
ºº Dødmannsbryter for beste sikkerhet mot utilsiktet oppstart
ºº Metallgirhus for maksimal holdbarhet
ºº Sidehåndtak med flere posisjoner for enkel bruk
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
Fleksibelt
batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
ºº

HD18 AG-115-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
Inkludert
Artikkelnummer

og REDLINK PLUS™ intelligens og programvare - som leverer
enestående kraft, driftstid og holdbarhet på arbeidsplassen
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18 ™
batterier

HD18 AG-115-402C

9000
9000
115
115
28
28
M 14
M 14
2.4
Nei
Nei
Tofingerbryter (dødmanns- Tofingerbryter (dødmannsbryter)
bryter)
Nei
Nei
Nei
Nei
Leveres uten batteri,
2 x M18 B4 Batterier,
Leveres uten lader,
M12-18 C Lader, Koffert
Leveres uten koffert/bag
4933411210
4933441300

Verktøyfri montering og fjerning av
båndsagdekselet

Ubelastet hastighet (m/min)
Skjærekapasitet i rektangulære
profiler (mm)
Bladlengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 FAP | M18 FUEL

™

M18 FBS85-0C

M18 FBS85-202C

0 - 165

0 - 165

85

85

898.52
898.52
3.9
Leveres uten batteri,
2 x M18 B2 Batterier,
Leveres uten lader, Koffert M12-18 FC Lader, Koffert
4933471496
4933471497

M18 CBS125 | M18 FUEL

POLERINGSMASKIN

overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
™
REDLITHIUM
batteriene
tilbyr
solid
konstruksjon,
avansert elektronikk
ºº
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Markedets første batteridrevne poleringsmaskin med 8 hastigheter mellom
360 og 2200 rpm
ºº Lang driftstid med mulighet for å polere en hel bil på samme opplading*
ºº Konstant hastighet med myk start
ºº 180 mm poleringsflate
ºº Avtakbar støvskjerm forhindrer støv og rusk å trenge inn i maskinen.
ºº Gummiert girhode for beste komfort og minsket sjanse for å skade
arbeidsemnet
ºº Låsbar bryter for beste komfort ved langvarig bruk
ºº 3-posisjons bøylehåndtak for beste kontroll
ºº Nullspenningsbryter hindrer utilsiktet oppstart etter skifte av batteri
ºº *på moderat til pen lakk med mindre riper
ºº Fleksibelt batterisystem, passer til alle MILWAUKEE®M18™batterier

48

™

115 MM VINKELSLIPER MED TOFINGERBRYTER

ºº Kraftig 4 pols motor leverer maksimal kraft og optimalt
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade

ºº POWERSTATE™ børsteløs motor
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert

Variabel hastighetsutløser for raske og
enkle hastighetsjusteringer

®

™

ºº
™

MILWAUKEETOOLNO

™

M18 FAP180-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
Variabel hastighet
Nullspenningsbryter
Softstartfunksjon

Standardudstyr

Inkludert
Artikkelnummer

M18 FAP180-502X

360 - 2200
180
M 14
Ja
Ja
Ja

360 - 2200
180
M 14
2.2
Ja
Ja
Ja
Poleringssåle, hvit
poleringssvamp, oransje
Poleringssåle, støvskjerm,
poleringssvamp, lambøylehåndtak, AVS
meullshette, støvskjerm,
sidehåndtak
bøylehåndtak, AVS
sidehåndtak
Leveres uten batteri,
2 x M18 B5 Batterier,
Leveres uten lader,
M12-18 FC Lader, HD Box
Leveres uten koffert/bag
4933451549

PREMIUM 898,52 MM
MED TANNHELLING 12/14
BÅNDSAGBLAD (3 STK) FOR
MATERIALER 4 - 8 MM TYKKE
Artikkelnummer

48390619

Verktøyfri bladlåsemekanisme for raske
og enkle skift av sagblad

BÅNDSAG

ºº POWERSTATE™ børsteløs motor
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert

overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
™
REDLITHIUM
batteriene
tilbyr
solid
konstruksjon,
avansert elektronikk og
ºº
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
ºº Største kapasitet på 125 x 125 mm diameter
5
ºº trinns variabel hastighet mellom 0 og 116 m/min
ºº Verktøyløs bladløs for enkelt og raskt skifte av blad
ºº Kraftig hengekrok for praktisk transport og oppbevaring
ºº Smalt motorhus og LED lys for beste utsyn til saglinjen
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 CBS125-0
Ubelastet hastighet (m/min)
Skjærekapasitet i rektangulære profiler (mm)
Bladlengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 CBS125-502C

0 - 116
0 - 116
125 x 125
125 x 125
1139.83
1139.83
7.3
Leveres uten batteri,
2 x M18 B5 BatLeveres uten lader,
terier, M12-18 FC
Leveres uten
Lader, Koffert
koffert/bag
4933447150
4933448195

TREKK TIL BÅNDSAG - M18
CBS125 & BS 125
Artikkelnummer

4932471459

4933451550

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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M18 FMCS66

M18 FDG | M18 FUEL

M18 FUEL™ 66 MM SIRKELSAG FOR METALL

overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
™
ºº REDLITHIUM batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
ºº Universelt opptak for bruk med både 6 og 8 mm tilbehør
ºº Markedets smaleste håndtaksdesign
ºº Avtagbare støvskjermer som holder støv og rusk ute og forlenger
motorlevetiden
ºº Gummiert front for komfortabel bruk
ºº Nullspenningsbryter forhindrer utilsiktet oppstart etter strømavbrudd
ºº Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
ºº Leveres med 6 og 8 mm spennhylse, 15 og 17 mm nøkkel og 2 x
støvskjermer

™

RETTSLIPER

ºº POWERSTATE™ børsteløs motor
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert

batteridrevne sirkelsag for metall med 66 mm kuttedybde og
ºº Første
ytelse som ligner 1800 W ledningsenhet
kuttehastighet sammenlignet med ledningsenhet
ºº Raskere
kobles direkte på MILWAUKEE styreskinne (selges separat).
ºº Sålen
Dette gjør at brukeren kan gjøre rette og nøyaktige kutt med
®

minimum oppsettstid

indikerer når maskinen overbelastes
ºº Ytelseslys
brems stopper bladet på under 1 sek
ºº Elektrisk
metalloppsamler fanger avfall produsert under kapping og gir
ºº Stor
nødvendig sikt
gir rask og ren metallskjæring
ºº Tørrkutt-teknologi
utløser forhindrer utilsiktet oppstart
ºº Dual-action
justering av skjæredybde og spak for raske og effektive
ºº Verktøyfri
dybkutt

Ytelseslys indikerer når enheten
presses for hardt

MILWAUKEETOOLNO

Ubelastet hastighet (o/min)
Spennhylse (mm)
Maks diameter slipeskive (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 FDG-0X

M18 FDG-502X

27,000
6/8
50
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
HD Box
4933459190

27,000
6/8
50
2.1
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader,
HD Box
4933459107

M18 FMDP-0C

M18 FMDP-502C

lås for hurtig avfallshåndtering og skifte av blad
ºº Eksklusiv
tre MILWAUKEE eksklusive teknologier - den
ºº Integrerer
POWERSTATE børsteløse motoren, REDLITHIUM batteripakke
®

™

ºº

™

og REDLINK PLUS™ intelligens maskinvare og programvare - som
leverer enestående kraft, driftstid og holdbarhet på arbeidsplassen
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™
batterier

M18 FMDP | M18 FUEL

™

Stor metallsamler fanger avfall som
produseres under skjæring og gir
nødvendig synlighet

M18 FMCS66-0C
Ubelastet hastighet (o/min)
Bladdiameter (mm)
Hulldiameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 FMCS66-121C

4000
4000
203
203
15.87
15.87
66
66
7.5
Leveres uten batteri, Leveres 1 x M18 HB12 Batteri,
uten lader, Koffert
M12-18 FC Lader, Koffert
4933472110
4933472111

M18 FMCS | M18 FUEL

™

ºº POWERSTATE™

GRU 1400, 1400 MM SKINNE,
MED BÆREVESKE
4932451265

Artikkelnummer

Verktøyfri skjæredybdejustering og
stupespak for raske og effektive
stupkutt

™

Ubelastet hastighet (o/min)
Bladdiameter (mm)
Hulldiameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 FMCS-0X

M18 FMCS-502X

3900
150
20
57
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
HD Box
4933459192

3900
150
20
57
2.8
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader,
HD Box
4933459193

150 X 20 MM 34 TANN
METALLBLAD MED 1.6 MM
KUTTEBREDDE
Artikkelnummer

50

børsteløs motor for borytelse som en elektrisk maskin
med 40 x 18 mm hull pr opplading i 6 mm stål
™
REDLINK
PLUS
elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
ºº
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
™
ºº REDLITHIUM batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
ºº AUTOSTOP™ funksjonen stopper maskinen automatisk når magneten
løsnes fra arbeidsemnet
ºº Permanent magnet med 8.890 N bærekraft hindrer at maskinen løsner fra
arbeidsemnet ved uhell eller strømavbrudd
ºº 2-gir for optimalisert borhastighet på 400 og 690 o/min med spiral eller
kjernebor
ºº 38 mm maksimal borkapasitet med kjernebor og 13 mm med spiralbor
ºº 19 mm nøkkelløst Weldon feste for enkelt skifte av tilbehør
ºº Tank for smøring/kjøling kan festes på arbeidsemnet ved vertikal boring
ºº 146 mm slaglengde for bruk med forskjellig tilbehør
ºº Verktøyløst avtakbart sidehåndtak for høyre/venstre bruk
ºº Integrert LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Fleksibelt batterisystem, passer til alle MILWAUKEE®M18™batterier

M18 BMS12 | M18

57 MM SIRKELSAG FOR METALL

børsteløs motor for raske kutt, lang levetid og op til 370

kutt i 3/4˝ stål
PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
Lavere
hastighet og færre gnister enn vinkelsliper - bedre brannsikkerhet
ºº
ºº Verktøyløs dybdejustering for enkel justering mellom 0 og 57 mm
ºº Kompakt og lett design for komfortabel bruk
ºº Integrert bærekrok for enkel transport og oppbevaring
ºº Integrert nøkkel for enkel tilgang ved skifte av blad
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
ºº Leveres med 150 mm 34 tenners metallsagblad
ºº REDLINK

MAGNETBORMASKIN MED PERMANENT MAGNET

ºº POWERSTATE

™

Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. diameter ved opprømning (mm)
Maks. dybde ved opprømning (mm)
Maks. borkapasitet med spiralbor (mm)
Magnetbærekraft (ved borspissens trykk) (N)
Slaglengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

400 / 690
400 / 690
38
38
50
50
13
13
8890
8890
146
146
13.0
Leveres uten batteri,2 x M18 B5 BatLeveres uten lader, terier, M12-18 FC
Koffert
Lader, Koffert
4933451636
4933451012

KOMPAKT PLATESAKS

ºº Nøyaktige kutt med maks. kuttedybde i stål på 1.2 mm
ºº Unikt 360° roterbart hode med 12 trinn for beste tilgang

på steder med
begrenset plass
™
REDLINK
elektronikk
gir
klassens
beste
driftssikkerhet
og beskytter både
ºº
verktøy og batteri
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Ergonomisk grep for beste kontroll
ºº Bryter med variabel hastighet for ekstra kontroll under kutting
ºº Belteklips for sikker mobilitet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 BMS12-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. Skjærekapasitet i stål (mm)
Maks. Skjærekapasitet i aluminium (mm)
Min. Skjæreradius (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

0 - 2500
1.2
2.0
180
2.3
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933447925

48404215

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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M18 BMS20 | M18

™

M18 FMT

KOMPAKT PLATESAKS

ºº Nøyaktige kutt med maks. kuttedybde i stål på 2.0 mm
ºº Unikt 360° roterbart hode med 12 trinn for beste tilgang

MILWAUKEETOOLNO

M18 BMS20-0

på steder med

Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. Skjærekapasitet i stål (mm)
Maks. Skjærekapasitet i aluminium (mm)
Min. Skjæreradius (mm)
Vekt med batteri (kg)

begrenset plass
ºº REDLINK™ elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
verktøy og batteri
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Ergonomisk grep for beste kontroll
ºº Bryter med variabel hastighet for ekstra kontroll under kutting
ºº Belteklips for sikker mobilitet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

Inkludert
Artikkelnummer

0 - 2500
2.0
3.2
180
2.6
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933447935

M18 FUEL™ MULTI-TOOL
børsteløs motor kombinert med den aggresive
ºº POWERSTATE
svingningsvinkelen til 2.1° (venstre/høyre) og 10,000 - 20,000 OPM
™

gir den raskeste kuttehastigheten i klassen

for mange krevende applikasjoner
ºº Passende
hjulp med en auto-load egenskap som tillater brukeren til å
ºº 10-trinns
velge hastigheten
verktøyløs bladbytte med universal bladbytteadapter
ºº FIXTEC
inkludert som aksepterer alle store konkurrenteres blader
™

180 graders LED lys for maksimal synlighet i mørke
ºº Integrert
situasjoner

med 1x universal OPEN-LOK multi-tool tre-blad, 1x multiºº Kommer
tool slipepute, 1x 60 grit sandpapir, 1x80 grit sandpapir, 2x 120 grit

ºº
ºº

M18 FTR

2.1° Venstre/Høyre svingningsvinkel
tillater for raskere kutt

sandpapir, og 1x 240 grit sandpapir
Tar i bruk tre av MILWAUKEE® sine ekslusive teknologier POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK
PLUS™
Fleksibelt batterisystem: Fungerer med alle MILWAUKEE® M18™
batterier

M18 FUEL™ OVERFRES
FIXTEC™ Verktøyløst bytte av blad med
universal bladbytteadapter inkludert og
funkerer med alle store konkurrenter

børsteløs motor leverer kraften til AC-trimrutere,
ºº POWERSTATE
maks. 31.000 o / min for kraftig, jevn kutting
™

lar brukerne justere hastigheten mellom 10.000 og
ºº Justerinsvalg
31.000 omdreininger per minutt for å velge den beste kontrollen for
oppgaven

enkelt lading av et M18
ºº En
dags arbeid

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

5,0 Ah-batteri (opptil 115 m) gir en hel

M18 FMT-0X

Innovativt høydejusteringssystem med en 0,4 mm mikrojustering
Aktiv brems
Inkludert dykkbunn har 3 stopp-pinner
Dobbel LED-lys
Kompatibel med støvoppsamling (DEK 26)
Leveres med 2 x støvavsugningsutstyr, 146 mm plate som
aksepterer 31,75 mm føringsforinger, 6 mm og 6,35 mm hylser,
dykkebunn, 2 x sidegjerder
Integrerer tre MILWAUKEE® eksklusive teknologier - den
POWERSTATE™ børsteløse motoren, REDLITHIUM™ -ION
batteripakke og REDLINK PLUS™ intelligens maskinvare og
programvare - som gir enestående kraft, driftstid og holdbarhet på
arbeidsplassen
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™
batterier

Innovativ høydejustering med 0.4 mm
microjusteringer

M18 BMT | M18

™

M18 FTR-0X
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6/ 6.35
50
10,000 - 31,000
6
3.6
Leveres uten batteri, Leveres uten lader, HD Box
4933471604

M18 FMT-502X
2.1
10,000 - 20,000
1.9
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader,
HD Box
4933478492

GENERELT MULTIVERKTØY
BLADSETT (11 DELER)
Artikkelnummer

48906090
Allsidig batteridrevet løsning

KOMPAKT MULTIVERKTØY

ºº Opp

Spindellås for rask og lett bit bytte

Spennhylse (mm)
Dykksagingskapasitet (mm)
Ubelastet hastighet (o/min)
Hastighetsindstillinger
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

Oscilleringsspenn venstre/ høyre (°) 2.1
Ubelastet hastighet (o/min)
10,000 - 20,000
Vekt med batteri (kg)
Leveres uten batteri,
Inkludert
Leveres uten lader,
HD Box
Artikkelnummer
4933478491

TRIMMER TILBEHØR, FOR Å
FRESE/TRIMME TETT INNTIL
VEGGER
Artikkelnummer

4932471946

til 50% raskere og mer fleksibel batteridrevet løsning for alle kutte og
skrapeoppgaver
ºº REDLINK™ elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
verktøy og batteri
ºº 12 trinns variabel oscilleringshastighet på 12-18 000 o/min og 3.4 graders
bevegelse gjør maskinen i stand til effektivt og proffesjonelt kutte i
materialer som metall, tre og plastikk
ºº FIXTEC™ bladfeste og universell adapter som gjør maskinen kompatibel
med alt tilbehør på markedet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Unik dybdestoppmekanisme hindrer for dype kutt
ºº Unik støvoppsamlingsløsning holder arbeidsområdet fritt for støv med
tilkoblet batteridrevet eller elektrisk oppsamler
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M18 BMT-421C
1.7
12,000 - 18,000
1.7
1 x M18 B4, 1 x M18
B2 Batterier, M12-18 C
Lader, Koffert
4933446210

VEDLIKEHOLD MULTIVERKTØY
BLADSETT (8 DELER)
Artikkelnummer

Utbyttbare baseplattform: velg mellom
100 mm rund eller 146 mm baseplate

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M18 BMT-0
Oscilleringsspenn venstre/ høyre (°) 1.7
Ubelastet hastighet (o/min)
12,000 - 18,000
Vekt med batteri (kg)
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Inkludert
Leveres uten koffert/
bag
Artikkelnummer
4933446203

48906088
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M18 FTS210
M18FUEL

™

M18 FMS305

ONEKEYL BORDSAG

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM KAPP/GJÆRSAG

™

M18 ONEKEY FUEL bordsag med kraft til å sage like raskt
ºº The
som tilsvarende elektriske sager. Kan kutte opp til 190 deler a 190m

samme kraft som tilsvarende AC 305 mm sag med kapasitet
ºº Leverer
opp til 500 kutt i 78 mm furuplater på en oppladning med ett 12.0

ºº

generasjon POWERSTATE børsteløs motor, REDLINK
ºº Neste
PLUS elektronikk og REDLITHIUM HIGH OUTPUT 12.0Ah batteri

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™

a 19 mm furu OSB-plate på èn 12.0 Ah batteriopplading
Neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor. REDLINK PLUS™
elektronikk og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah batteri leverer
superior ytelse, holdbarhet og driftstid i krevende oppgaver
Skyvegjerde gjør justeringen nøyaktig og enkel fra fronten av sagen
og gir 622 mm rippekapasitet
210 mm blad tillater 63 mm kuttedybde på 90 grader
ONE-KEY™ verktøysporing og sikkerhet tilbyr en skybasert
lagerbehandlingsplattform som støtter både stedssporing og
tyveriforebygging
Hurtigbytte og kniv lar brukeren fjerne og justere kniven og
beskyttelsen uten å måtte fjerne halsplaten
Integrert bærehåndtak gjør det enkelt å transportere og utenfor
arbeidsplassen
Innebygget lagring for alle bordsagutstyr
Vakuumadapter som følger med passer direkte til alle MILWAUKEE®
støvavtrekkere

M18 FTS210-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Bladdiameter (mm)
Gjæringskapasitet (°)
Kløyvekapasitet [mm]
Skjæredybde [mm]
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

Ah batteri

™

™

ºº
ºº
Anti-kickback-funksjon for optimal
brukerbeskyttelse

M18 FMS305-0
Ubelastet hastighet (o/min)
3600
Bladdiameter (mm)
305
Gjæringskapasitet venstre (°)
48
Gjæringskapasitet høyre (°)
48
Gjæringskapasitet venstre (°)
55
Gjæringskapasitet høyre (°)
60
Maks skjærekapasitet 45 gjæring
235 x 65
venstre | 45 skråkutt venstre [mm]
Maks skjærekapasitet 45 gjæring høyre
235 x 40
| 45 skråkutt høyre [mm]

Styreskive og rulleanlegg muliggjør
nøyaktig og enkel justering av anlegget
og gir 622 mm kapasitet

M18 FTS210-121B

6300
6300
210
210
47
47
622
622
63.5
63.5
22.3
Leveres uten batteri, Leveres 1 x M18 HB12 Batteri,
uten lader, Leveres uten
M12-18 FC Lader, Leveres
uten koffert/bag
koffert/bag
4933464722
4933464225

™

210 X 30 MM 24 TANN
SIRKELSAGBLAD MED 1.9 MM
KUTTEBREDDE
Artikkelnummer

Maks. Skjærekapasitet 45° gjæring /
90° skråkutt (mm)
Maks. Skjærekapasitet 90° gjæring /
45° skråkutt (mm)
Maks. Skjærekapasitet 90° gjæring /
90° skråkutt (mm)
Maks. kuttekapasitet med gjerde 90
gjæring|90 skråkutt [mm]
Hulldiameter (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert

4932478095
Integreret oppbevaring til skubbestang

™

leverer den beste ytelse, holdbarhet og driftstid gjennom avanserte
oppgaver
Store glidegjerder gir maksimal støtte under kutting og gir stabilitet
og nøyaktighet
Låsbar dybdejustering gjør gjentagende kutt enklere

Artikkelnummer

3600
305
48
48
55
60
235 x 65
235 x 40

235 x 97

235 x 97

343 x 65

343 x 65

343 x 97

343 x 97

173 x 28

173 x 28

30
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933471205

30
22.5
1 x M18 HB12 Batteri,
M12-18 FC Lader,
Leveres uten koffert/bag
4933471122

TSS 1000 | SAGBORD 1 M

M18 FMS254 | M18 FUEL
ºº POWERSTATE™

™

TSS 1000
Høyde (mm)
Maks. belastning (kg)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

559
82
6.6
Leveres uten koffert/bag
4933464227

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Store glidegjerder

M18 FMS305-121

ºº Veier kun 6.63 kg - enkelt å transportere til arbeidsplassen
ºº Tåler opp til 82 kg
ºº Hurtigutløserbrakett holder sagen sikkert på plass
ºº Ettpunkts benjustering for støtte til ujevnt underlag
ºº Komfortabel arbeidshøyde på 559 mm
ºº Brukes med M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™ bordsag

54
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Låsbar dybdejustering

305 X 30 MM 60 TANNS
SIRKELSAGBLAD 3.0 MM
KUTTEBREDDE
Artikkelnummer

4932471321

Integrert bærehåndtak

KAPP/GJÆRSAG

børsteløs motor for opp til 2x lenger motorlevetid og opp
til 25% mer kraft
™
ºº REDLINK PLUS elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
254
mm blad for beste nøyaktighet og høy kapasitet
ºº
ºº Hurtig innstilling av skråkutt med faste hakk gjør det enkelt å finne riktig
vinkel
ºº Stort bakre anlegg for maksimal materialstøtte og nøyaktighet
ºº Høydestopp med justering for sporfresing og repeterende oppgaver
ºº Opp til 307 kutt i 38 mm x 89 mm tre med et 9.0 Ah batteri gir mulighet for
å arbeide en hel dag uten å skulle skifte batteri
ºº Integrert bærehåndtak for enkelt transport til og fra arbeidsstedet
ºº Helstøpt sokkel med faste hakk for enkelt valg av riktig vinkel ved
gjentakende kutt
ºº LED lys som effektivt lyser opp saglinjen og arbeidsområdet
ºº Fleksibelt batterisystem, passer til alle MILWAUKEE® M18™batterier

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M18 FMS254-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Bladdiameter (mm)
Gjæringskapasitet venstre (°)
Gjæringskapasitet høyre (°)
Gjæringskapasitet venstre (°)
Gjæringskapasitet høyre (°)
Maks. Skjærekapasitet 45° gjæring / 45° skråkutt (mm)
Maks. Skjærekapasitet 45° gjæring / 90° skråkutt (mm)
Maks. Skjærekapasitet 90° gjæring / 45° skråkutt (mm)
Maks. Skjærekapasitet 90° gjæring / 90° skråkutt (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

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
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, Leveres
uten koffert/bag
4933451729

55

#MILWAUKEETOOL
WWW.MILWAUKEETOOL.NO

M18 SMS216 | M18

™

M18 FCSG66

216 MM KAPP/GJÆRSAG

ºº Kraftig rammeløs motor leverer 2 700 o/min for raske
ºº REDLINK overbelastningsvern i verktøy og batteri for

kutt
klassens beste

M18 SMS216-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Bladdiameter (mm)
Gjæringskapasitet venstre (°)
Gjæringskapasitet høyre (°)
Gjæringskapasitet venstre (°)
Gjæringskapasitet høyre (°)
Maks. Skjærekapasitet 45° gjæring / 45° skråkutt (mm)
Maks. Skjærekapasitet 45° gjæring / 90° skråkutt (mm)
Maks. Skjærekapasitet 90° gjæring / 45° skråkutt (mm)
Maks. Skjærekapasitet 90° gjæring / 90° skråkutt (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt med batteri (kg)

driftssikkerhet
ºº Holdbar nøyaktighet oppnås med doble teleskopiske skinner som gjør
uttrekk mykt og presist
ºº Sagen låses automaisk i bakre stilling
ºº Justerbar laser - perfekt for enkel og rask innstilling
ºº Anlegg i stål som sikrer presise vinkler gang på gang
ºº Gummierte håndtak og gripesoner gjør repiterende oppgaver enkelt og
komfortabelt
ºº Praktisk frigjøringssystem som gjør det enkelt å endre kutteretning
ºº Intergrert LED lys sørger for godt opplyst arbeidsområde
ºº Spindellås - for raskt og enkelt skifte av bald
ºº Kraftig kontruksjon av sokkel og anlegg gir nøyaktighet og holdbarhet
over tid
ºº 48 til -2 grader skråkuttkapasitet
ºº Leveres med 48 tenners sagblad, nøkkel og klemme
ºº Fleksibelt batterisystem, passer til alle MILWAUKEE® M18™batterier

M18 FMS190 | M18 FUEL

™

Inkludert
Artikkelnummer

2700
216
48
-2
50
50
190 x 48
190 x 60
270 x 48
270 x 60
30
14.5
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, Leveres
uten koffert/bag
4933471057

Ubelastet hastighet (o/min)
Bladdiameter (mm)
Gjæringskapasitet venstre (°)
Gjæringskapasitet høyre (°)
Gjæringskapasitet venstre (°)
Gjæringskapasitet høyre (°)
Maks. Skjærekapasitet 45° gjæring / 45° skråkutt (mm)
Maks. Skjærekapasitet 45° gjæring / 90° skråkutt (mm)
Maks. Skjærekapasitet 90° gjæring / 45° skråkutt (mm)
Maks. Skjærekapasitet 90° gjæring / 90° skråkutt (mm)
Maks kapasitet ved bakre anlegg 0° gjæring 0° skrå (mm)
Maks kapasitet ved bakre anlegg V45° gjæring 0° skrå (mm)
Maks kapasitet ved bakre anlegg H45° gjæring 0° skrå (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

™

FUEL sirkelsag leverer kraften til å rippe kutt med samme
ºº M18
matningshastighet som en tilsvarende elektrisk sirkelsag - kutter
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

opp til 750 stk 90 mm x 45 mm furu på en 12,0 Ah batteriladning</
span>
190 mm blad gir en kuttedybde på 66 mm, slik at sagen kan kutte 3
stablede OSB-plater
Magnesiumsko kompatibel med MILWAUKEE® guide (selges
separat). Det gjør at brukeren får rette og nøyaktige kutt i
arkmateriale med minimum oppsettstid
Slitesterk hengekrok i metall for oppbevaring og sikkerhet
Medfølgende vakuumadapter passer til alle MILWAUKEE®
støvavsugere
56° gjæringskapasitet
Integrert LED-lys for belysning i arbeidsområdet
Neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLINK PLUS™
elektronikk og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah batteri leverer
overlegen ytelse, holdbarhet og driftstid i krevende oppgaver
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™
batterier

Magnesiumsåle kompatibel med
MILWAUKEE® styreskinne (selges
separat)

M18 FMS190-0

børsteløs motor for opp til 2x lengre motorlevetid og 25%
mer kraft
™
REDLINK
PLUS
elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
ºº
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
™
ºº REDLITHIUM batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº 190 mm blad for rene og nøyaktige snitt
ºº Hurtigkobling for enkelt innstilling av skråkutt til høye og venstre
ºº Stort bakre anlegg for maksimal materialestøtte og klasseledende
nøyaktighet
ºº Opp til 299 kutt i 38x89 mm mykt tre med 5.0 Ah batteri gir muligheten for
å jobbe med sagen en hel dag uten å skulle skifte batteri
ºº Lett og transportvennlig design på kun 12.7 kg
ºº Integrert bærehåndtak for enkel transport til og fra arbeidsstedet
ºº Helstøpt stålsokkel med faste hakk for de vanligste vinklene for raske
repeterbare snitt
ºº LED lys som lyser opp saglinjen for arbeid i dunkel belysning
ºº Fleksibelt batterisystem: passer alle MILWAUKEE® M18™ batterier

5000
190
48
48
48
48
152.7 x 39.3
152.7 x 55.4
215.5 x 39.3
215.5 x 55.4
90.9 x 21.8
90.9 x 20.3
90.9 x 17.8
30
12.7
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/
bag
4933459619

Slitesterk hengekrok av metall for
arbeidsstyring og sikkerhet
M18 FCSG66-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. Skjæredybde 90° (mm)
Maks. Skjæredybde 45° (mm)
Bladdiameter (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 FCSG66-121C

5800
5800
66
66
48
48
190
190
30
30
5.6
Leveres uten batteri,
1 x M18 HB12 Batteri,
Leveres uten lader, Leveres
M12-18 FC Lader, Koffert
uten koffert/bag
4933472163
4933471195

M18 FCSRH66 | M18 FUEL

66MM SIRKELSAG TIL TRE OG PLASTIKK

FUEL™ sirkelsag er kraftig nok til å kutte i samme høye tempo som
tilsvarende elektriske sirkelsager - kan kutte hele 750 deler a 90 mm x 45
mm furu på èn 12.0 Ah batteriopplading
ºº Neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor. REDLINK PLUS™
elektronikk og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah batteri leverer
superior ytelse, holdbarhet og driftstid i krevende oppgaver
ºº 190 mm blad som gir en kuttedybde på 66 mm, slik at sagen kutter 3
stablede OSB-plater
ºº Slitesterk hengekrok av metall for arbeidsplassstyring og sikkerhet
ºº Vakuumadapter som følger med passer direkte til alle MILWAUKEE®
støvavtrekkere
ºº Magnesiumsåle reduserer vekten og maksimerer holdbarheten
ºº Integrert LED-lys for belysning av arbeidsområdet
ºº 56° gjæringskapasitet

M18 FUEL™ 66 MM SIRKELSAG FOR TRE OG PLASTIKK, KOMPATIBEL MED GUIDESKINNE

ºº

190 MM KAPP/GJÆRSAG

ºº POWERSTATE™

M18 FCS66 | M18 FUEL

™

ºº M18

M18 FCS66-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. Skjæredybde 90° (mm)
Maks. Skjæredybde 45° (mm)
Bladdiameter (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

5800
66
48
190
30
4.3
Leveres uten batteri, Leveres uten lader, Leveres
uten koffert/bag
4933464725

GRU 1400, 1400 MM SKINNE,
MED BÆREVESKE
Artikkelnummer

Artikkelnummer

Medfølgende vakuumadapter
passer direkte til alle støvsugere fra
MILWAUKEE®

SIRKELSAG TIL TRE

samme kraft som tilsvarende AC sag med kapasitet opp til 570
kutt i 90 mm x 45 mm furuplater på en oppladning med ett 12.0 Ah batteri
ºº Neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLINK PLUS™
elektronikk og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0Ah batteripakke leverer
den beste ytelse, holdbarhet og driftstid gjennom krevende oppgaver
ºº Bakbetjent sirkelsag med bladet på høyre side, gir god oversikt til
kuttelinjen
ºº 190 mm blad gir 66 mm dybe kutt, som gir mulighet til å kutte 3 OSB
plater på en gang
ºº Holdbar metallkrok for enkel oppbevaring og sikkerhet
ºº Vakum adapter passer direkte på alle MILWAUKEE® støvstøvsugere
ºº Sålen i magnesium gir både styrke, lav vekt og holdbarhet
ºº Integrert LED-lys for godt arbeidslys
ºº 53° gjæringskapasitet

M18 FCSRH66-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. Skjæredybde 90° (mm)
Maks. Skjæredybde 45° (mm)
Maks. skjæredybde 50 grader (mm)
Bladdiameter (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

5800
66
48
45
190
30
5.2
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933471444

190 X 30 MM 36 TANNS
SIRKELSAGBLAD MED 1.6 MM
KUTTEBREDDE

4932471300

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

4932451265

ºº Leverer

190 X 30 MM 24 TANNS
SIRKELSAGBLAD MED 1.6 MM
KUTTEBREDDE

56

MILWAUKEETOOLNO

Artikkelnummer

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

4932471301
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M18 CCS55 | M18 FUEL

™

M18 ONEFSZ | M18 FUEL

55 MM SIRKELSAG TIL TRE OG PLASTIKK

ºº POWERSTATE™ børsteløs motor
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert

overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
™
ºº REDLITHIUM batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº 50°gjæringskapasitet
ºº Bunnplate i magnesium sikrer markedets beste driftssikkerhet og
beskyttelse mot støt
ºº Bakre og fremre anlegg i magnesium for lav vekt og maksimal styrke
ºº Integrert støvblåser gir fri sikt til saglinjen
ºº Integrert hengekrok for enkel oppbevaring
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

™

Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. Skjæredybde 90° (mm)
Maks. Skjæredybde 45° (mm)
Bladdiameter (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 CCS55-0X

M18 CCS55-502X

5000
55
41
165
15.87
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, HD Box
4933451429

5000
55
41
165
15.87
3.2
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader, HD Box
4933451376

165 X 15.87 MM 24 TANNS
SIRKELSAGBLAD MED 1.6 MM
KUTTEBREDDE

™

børsteløs sirkelsag med 190 mm blad leverer 66 mm kuttedybde og
kan sage gjennom tre stabler 19mm OSB plater
™
REDLINK
overbelastninsbeskyttelse i verktøy og batterisett sikrer
ºº
overlegen holdbarhet
ºº REDLITHIUM™ tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og høy ytelse
uten minneeffekt for lengre driftstid og mer produktivitet gjennom hele
batteriets levetid
ºº Slitesterk metallbrakett for sikkerhet og organisering på arbeidsplassen
ºº Medfølgende vakuumadapter passer til alle MILWAUKEE®s støvutkast
ºº Aluminiumanlegg for maksimal holdbarhet
ºº Integrert LED-lys
ºº 50° skråkapasitet med 46 mm kuttedybde
ºº Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier

Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. Skjæredybde 90° (mm)
Maks. Skjæredybde 45° (mm)
Bladdiameter (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 BLCS66-0X

M18 BLCS66-502X

5000
66
48
190
30
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, HD Box
4933464589

5000
66
48
190
30
4.0
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader, HD Box
4933464590

4932471300

Artikkelnummer

™

Inkludert
Artikkelnummer

M18 ONEFSZ-502X

300
300
20
20
25
25
25
25
150
150
0-3000
0-3000
32
32
3.8
Leveres uten batteri,2 x M18 B5 BatLeveres uten lader, terier, M12-18 FC
Lader, HD Box
HD Box
4933478296
4933478294

M18 FUEL™ SAWZALL™
POWERSTATE
ºº Børsteløs
raskere kutting

™

ºº
ºº

ºº

motor gir opp til 5x lenger levetid og 30%

Patentert tannhjul som besytter clutchen - Utvider tannhjul og
motors levetid ved å absorbere trykk forårsaket av bråstopp dersom
bladet kiler seg fast
Slitesterk spak på FIXTEC™ bladklemme sørger for raskt og lett
bladbytte
Metallstyrket batteritilkobling gir økt holdbarhet og batterilevetid
Innebygget LED lys lyser opp arbeidsflaten under kutting
Justerbar sko optimalisert for bruk av sagblad
Integrert batteriindekator
Slitesterkt hengekrok i metall for enkel oppbevaring og sikkerhet
Tar i bruk tre av MILWAUKEE® sine ekslusive teknologier POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK
PLUS™
Fleksibelt batterisystem: Funkerer med alle MILWAUKEE® M18™
batterier

FIXTEC™ bladklamme for rask og lett
bytte av blad uten nøkkel

55 MM SIRKELSAG TIL TRE OG PLASTIKK

ºº Kraftig motor med 3500 o/min kutter enkelt i de fleste byggmaterialer i tre
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy

leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Stor 50 graders gjærekapasitet
ºº Magnesiumkontruksjon i øvre og nedre beskyttelsesskjerm gir en
støtsikker maskin som er best i sin klasse
ºº Utmerket oversikt over sageklinjen
ºº Elektronisk motorbrems, sagbladet stopper innen få sekunder
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Leveres
med 24 tannet sagblad, paralellanlegg, støvutkast og nøkkel
ºº

HD18 CS-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. Skjæredybde 90° (mm)
Maks. Skjæredybde 45° (mm)
Bladdiameter (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

HD18 CS-402B

3500
3500
55
55
39
39
165
165
15.87
15.87
3.8
Leveres uten batteri,
2 x M18 B4 Batterier,
Leveres uten lader, Leveres
M12-18 C Lader, Bag
uten koffert/bag
4933419134
4933441400

165 X 15.87 MM 24 TANNS
SIRKELSAGBLAD MED 1.6 MM
KUTTEBREDDE
Artikkelnummer

58

spesifikke applikasjoner
verktøysporing og sikkerhet tilbyr en skybasert
lageradministrerings platform som støtter både sporing og tyverisikkring
ºº Justerbar myk start tilbyr mere nøyaktig kutt-start i varierende materialer
og minimerer skade på bladet og hjelper med raske og presise kutt
ºº Kutt optimalisering gir bladet lenger levetid og lettere kutting i et bredt
utvalg av materialer
ºº Autmatisk brems tillater sagen å stoppe bladet etter det der kommet
igjennom materialet, noe som hindrer uheldige kutt i omkringliggende
materialer
ºº Lagre opp til tre egne innstillinger i verktøyets minne tillater rask velging
mellom egne konfigurasjoner
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
ºº ONE-KEY™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

190 X 30 MM 24 TANNS
SIRKELSAGBLAD MED 1.6 MM
KUTTEBREDDE

HD18 CS | M18

M18 ONEFSZ-0X
Maks. sagkapasitet i tre (mm)
Maks. sagkapasitet i stål (mm)
Maks. sagkapasitet i aluminium (mm)
Maks. sagdybde i jernholdige metaller (mm)
Maks. sagdybde i metallrør (mm)
Slagtall, ubelastet (slag/min)
Slaglengde (mm)
Vekt med batteri (kg)

verktøyet til

M18 FSZ

BØRSTELØS 66 MM SIRKELSAG TIL TRE OG PLASTIK

ºº M18

ONE-KEY™ SAWZALL™

ºº M18 FSZ med med ONE-KEY™ teknologi
ºº Koble til via Bluetooth® med ONE-KEY™ appen
ºº ONE-KEY™ verktøytilpassing tillater brukeren å optimalisere

4932471311

Artikkelnummer

M18 BLCS66 | M18

MILWAUKEETOOLNO

4932471311

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Hengende sperrekrok

Maks. sagkapasitet i tre (mm)
Maks. sagkapasitet i stål (mm)
Maks. sagkapasitet i aluminium (mm)
Maks. sagdybde i jernholdige metaller (mm)
Maks. sagdybde i metallrør (mm)
Slagtall, ubelastet (slag/min)
Slaglengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 FSZ-0X

M18 FSZ-502X

300
20
25
25
150
0-3000
32
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
HD Box
4933478293

300
20
25
25
150
0-3000
32
3.8
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader,
HD Box
4933478291

SAWZALL™ BLADSETT (13STK)
Artikkelnummer

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

49222231
Justerbar sko for best bruk av sagblad
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M18 FSX | M18 FUEL

™

C18 HZ | M18

SUPER SAWZALL™

M18 FUEL™ Super SAWZALL™ med kraft til å sage like raskt som
tilsvarende elektriske sager. Kan kutte opp til 150 deler a 290mm x 45mm
furu på èn 12.0 Ah batteriopplading
ºº Neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor. REDLINK PLUS™
elektronikk og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah batteri leverer
superior ytelse, holdbarhet og driftstid i krevende oppgaver
ºº Funksjon som gjør det mulig for sagen å fjerne rusk, noe som gir et raskere
kutt i trematerialer
ºº 3000 SPM med en slaglengde på 32 mm leverer rask og uanstrengt
skjæring i et bredt spekter av materialer
ºº 5 innstillinger for variabel hastighet fra 1500 SPM til 3000 SPM for å tillate
riktig hastighet for materialet som kuttes
ºº FIXTEC™ klemme for raske og enkle bladskift uten nøkkel
ºº Slitesterk hengekrok av metall for oppbevaring og sikkerhet
ºº Justerbar såle for optimisert bruk
ºº Integrert LED-lys gir god arbeidsbelysning

™

ºº The

M18 FSX-0C
Maks. sagkapasitet i tre (mm)
Maks. sagkapasitet i stål (mm)
Maks. sagkapasitet i aluminium (mm)
Maks. sagdybde i jernholdige metaller (mm)
Maks. sagdybde i metallrør (mm)
Slagtall, ubelastet (slag/min)
Slaglengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 FSX-121C

300
300
20
20
25
25
25
25
150
150
0 - 3000
0 - 3000
32
32
5.5
Leveres uten batteri,1 x M18 HB12
Leveres uten lader, Batteri, M12-18 FC
Lader, Koffert
Koffert
4933464724
4933464484

MILWAUKEETOOLNO

HACKZALL™

ºº Høypreseterende

kompakt enhånds HACKZALL™ måler kun 375 mm i
total lengde. Perfekt for arbeid på steder med begrenset plass
ºº Komplett med Milwaukees Li-Ion Digital Power Management system som
beskytter både bruker og verktøy og gir klassesns beste driftssikkerhet
ºº Dobbel motvektsbalanse-system reduserer vibrasjoner og øker maskinens
levetid
ºº Patentert FIXTEC™ klemme for nøkkelløs skifte av blad
ºº 20 mm slaglengde og 3000 slag/min
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº Innebygget LED-lys for opplysing av arbeidsområdet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

Slagtall, ubelastet (slag/min)
Slaglengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

C18 HZ-0

C18 HZ-402B

0 - 3000
20
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933416785

0 - 3000
20
2.5

™

M18 FBJS | M18 FUEL

SAWZALL™

4-pols motor leverer maksimal kraft med beste forhold mellom vekt
og ytelse
™
REDLINK
elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
ºº
verktøy og batteri
ºº Patentert FIXTEC™ system for enkelt og rask skifte av blad
ºº Motvektsmekanisme for lave vibrasjoner på kun 15.2 m/s² ved saging i
trebjelker
ºº 28.6 mm slaglengde og 3 000 slag pr min for rask saging
ºº Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

™

ºº Kraftig

M18 BSX-0
Maks. sagkapasitet i tre (mm)
Maks. sagkapasitet i stål (mm)
Maks. sagkapasitet i aluminium (mm)
Maks. sagdybde i jernholdige metaller (mm)
Maks. sagdybde i metallrør (mm)
Slagtall, ubelastet (slag/min)
Slaglengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 FHZ | M18 FUEL

™

M18 BSX-402C

300
300
20
20
25
25
25
25
150
150
3000
3000
28.6
28.6
4.0
Leveres uten batteri,
2 x M18 B4 BatteriLeveres uten lader,
er, M12-18 C Lader,
Leveres uten
Koffert
koffert/bag
4933447275
4933447285

49220220

™

ºº POWERSTATE™

M18 FHZ-0X

M18 FHZ-502X

Slagtall, ubelastet (slag/min) 0 - 3000
Slaglengde (mm)
22
Vekt med batteri (kg)
Leveres uten batteri,
Inkludert
Leveres uten lader, HD Box
Artikkelnummer
4933459887

0 - 3000
22
2.6
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader, HD Box
4933459885

STIKKSAG

POWERSTATE motor for raske kutt, lang levetid og opptil 32 m
kutt i 19 mm OSB (på ett 5.0 Ah batteri)
™
REDLINK
PLUS
elektronikk gir et avansert digital overbelastningsvern for
ºº
maskin og batteri, og en enestående forbedring av verktøyets ytelse under
belastning
ºº REDLITHIUM™ batteri har en overlegen konstruksjon, elektronikk og
konstant ytelse. Gir mer brukstid og lengre levetid på batteriet.
ºº Patentert FIXTEC™ bladfeste for raskt og enkelt bladbytte
ºº Fem trinns pendelfunksjon for raskere kutt
ºº Dobbelsidig av- og påbryter gir brukeren mulighet til å slå sagen av og på
i alle stillinger
ºº 6 trinns hastighet med automatisk start. Sagen starter sakte, og øker til
innstilt hastighet når den møter motstand. Gir myk og nøyaktig kuttstart
ºº 3500 slag/min gir gode kutt med minimal flising og vibrasjon
ºº Støvblåser holder kuttelinja fri for sagflis
ºº Innebygget LED lyser på kuttelinja
ºº Avtagbar sålesko beskytter mot merker og riper ved kutt i myke materialer
ºº Leveres med 1 blad, støvsugeradapter, støvdeksel, flisingsbeskyttelse og
sålesko
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MIlWAUKEE® M18™ batterier
™

M18 FJS | M18 FUEL

HACKZALL™

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
lengre motorlevetid og mer kraft
™
ºº REDLINK PLUS elektronikk gir det mest avanserte overbelastningsvern
og batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
22
mm slaglengde og 3000 slag/min
ºº
ºº Justerbar sagfot for optimal skjærevinkel
ºº Integrert LED lys for beste oversikt
ºº Patentert FIXTEC™ bladklemme for enkelt skifte av tilbehør uten nøkkel
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

ºº Børsteløs

4933441340

HACKZALL™ BLADSETT (10 STK),
2 X 49005460, 3 X 49005614, 3
X 49005424, 2 X 49005418
Artikkelnummer

M18 BSX | M18

2 x M18 B4 Batterier,
M12-18 C Lader, Bag

Slagtall, ubelastet (slag/min)
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm)
Maks. Skjærekapasitet i stål (mm)
Gjæringskapasitet (°)
Slaglengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 FBJS-0X

M18 FBJS-502X

800 - 3500
100
10
45
25
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
HD Box
4933464799

800 - 3500
100
10
45
25
2.8
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader,
HD Box
4933464800

75 X 4 MM T 144 D
FIGURSAGBLADER TIL HURTIG
KUTTING I TRE. 5-PAKK
Artikkelnummer

4932213116

STIKKSAG

ºº POWERSTATE™

børsteløs motor for raskere saging, lengre levetid og opp
til 32 m i 19 mm OSB (5.0 Ah batteri)
™
ºº REDLINK PLUS avansert system for digital overbelastningsbeskyttelse i
verktøy og batteri sikrer overlegen ytelse under lading
ºº REDLITHIUM™ tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og høy ytelse
for lengre driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Patentert FIXTEC™ klemme for raskt og enkelt skifte av blad
Justerbar
grunnplate for gjæringskutt mellom 0 - 45°
ºº
ºº 5-trinns pendelfunksjon for økt skjæreytelse
ºº Støvblåser holder kuttelinjen fri for sagpuss
ºº Integrert LED-lys
ºº Avtagbar sko forhindrer merker og risser i mykt materiale
ºº Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier

Slagtall, ubelastet (slag/min)
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm)
Maks. Skjærekapasitet i stål (mm)
Gjæringskapasitet (°)
Slaglengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 FJS-0X

M18 FJS-502X

0 - 3500
135
10
45
25
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
HD Box
4933464726

0 - 3500
135
10
45
25
2.9
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader,
HD Box
4933464727

HACKZALL™ BLADSETT (10 STK),
2 X 49005460, 3 X 49005614, 3
X 49005424, 2 X 49005418
Artikkelnummer

60
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M18 BJS | M18

™

M18 BHG | M18

TOPPHOLDT STIKKSAG

ºº Kraftig motor med 2800 slag/min for raske snitt
ºº REDLINK™ elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet

og beskytter både
verktøy og batteri
™
ºº Patentert FIXTEC bladklemme for raskt skifte av blad
ºº Nøkkelløs gjæringsinnstilling mellom 0 - 45°
ºº 5-trinns pendelfunksjon for økt sagytelse
ºº LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Sponblåser som holder slaglinjen fri for støv
ºº Avtagbar skånsom glidesko som ikke lager merker i sensitive materialer
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

™

Slagtall, ubelastet (slag/min)
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm)
Maks. Skjærekapasitet i stål (mm)
Slaglengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 BJS-0

M18 BJS-402C

0 - 2800
135
10
25
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933451391

0 - 2800
135
10
25
2.5
2 x M18 B4 Batterier,
M12-18 C Lader, Koffert
4933451389

MILWAUKEETOOLNO

VARMLUFTPISTOL

ºº Spole med høy ytelse for 470° arbeidstemperatur
ºº Oppnår arbeidstemperatur på 6 sekunder for optimal effektivitet
ºº REDLINK™ elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter

både

verktøy og batteri
celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Kraftig bærekrok for praktisk oppheng og sikker transport
ºº Levereres med 2 x munstykker: 1 x munstykke for varmeintensitet på et
visst område, 1 x munstykke for å få varme rundt et objekt, f.eks rør
ºº Integrert LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem som passer til alle MILWAUKEE® M18™batterier
ºº Individuell

Temperaturområde (°C)
Luftstrøm (l/min)
Tillatt omgivelsestemperatur (°)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 BHG-0

M18 BHG-502C

470
170
-18 - +52
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933459771

470
170
-18 - +52
1.4
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 C Lader, Koffert
4933459772

SETT MED 5 (STK)
STIKKSAGBLADER TIL TRE OG
METALL
4932345825

Artikkelnummer

M18 BP | M18

™

M18 FAC

HØVEL

ºº Kraftig

4-pols motor med opp til 14.000 o / min for fin overflate på
arbeidsemnet
™
REDLINK
elektronisk overbelastningsvern i verktøy og batteri for beste
ºº
holdbarhet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fjerner material raskt med doble karbidblad og 82 mm høvelbredde
ºº Justerbar høveldybde fra 0 til 2 mm og 20 låsbare høyder gjør at brukeren
enkelt justerer høvelen
ºº Opp til 10.7 mm fresedybde
ºº Utkast enten til venstre eller høyre på trygg avstand fra brukerens ansikt
ºº Utvidet frontsko gjør at maskinen raskt og enkelt kan plasseres nøyaktig
på arbeidsemnet
ºº Intergrert beskyttelse som hindrer skade på arbeidsemnet
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Fleksibelt batterisystem, passer til alle MILWAUKEE® M18™batterier

Ubelastet hastighet (o/min)
Skjærebredde (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Falsdybde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 BP-0

M18 BP-402C

14,000
82
2
10.7
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933451113

14,000
82
2
10.7
2.7

M18 FUEL™ LUFTKOMPRESSOR
børsteløs motor leverer et maksimalt lufttrykk på
ºº POWERSTATE
9,31 bar og 48 l / m ved 2,8 bar som gir nok ytelse til å sette vanlig
™

spiker og stifter.

2 x M18 B4 Batterier,
M12-18 C Lader, Koffert

bare 68 dB (A) er dette en av de støysvake batteridrevne
ºº På
kompressorene på markedet, noe som gir et mer komfortabelt

4933451114

kg og utstyrt med to bærehåndtak gjør det mulig å transportere
ºº 14
kompressoren til og fra arbeidsplassen

arbeidsmiljø på arbeidsplassen

produktivitet med en driftstid på 1600 18G spiker på et
ºº Utmerket
M18 12.0 Ah batteri
™

svingregulator gir rask og enkel justering av trykket til ønsket
ºº Enkelt
nivå

2 X VENDBARE
HARDMETALLKNIVER

lar brukeren raskt feste og koble fra slangen for økt
ºº Hurtigkobling
produktivitet

4932273484

Artikkelnummer

Kofferthåndtak for enkel transport på
og utenfor arbeidsplassen

tre MILWAUKEE -eksklusive teknologier - den
ºº Integrerer
POWERSTATE børsteløse motoren, REDLITHIUM batteripakke og
®

™

™

REDLINK PLUS intelligens - som leverer enestående kraft, driftstid
og holdbarhet på arbeidsplassen
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™
batterier
™®

M18 BOS125 | M18

™

ºº

125 MM EKSENTERSLIPER

ºº Kraftig

motor leverer 14000 til 24000 svingningshastighet per minutt for
raskere materialavgang
ºº REDLINK PLUS™ overbelastninsbeskyttelse i verktøy og batterisett sikrer
overlegen holdbarhet
ºº Justerbart hastighet med seks innstillinger sikrer ideell hastighetsinnstilling
til ulike typer materialer
ºº Støvboks med integrert filter holder støvet samlet
ºº Universell krok og sløyfeskive for enkelt skifte av slipeskiver
ºº Veier kun 1.6 kg
ºº Medfølgende vakuumadapter passer til alle MILWAUKEE®s støvutkast
ºº REDLITHIUM™ batterisett tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt for lengre driftstid og mer produktivitet
gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier

Ubelastet hastighet (o/min)
Svingningshastighet (svingninger/
min)
Svingningsdiameter (mm)
Slipeplate størrelse (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 BOS125-0

M18 BOS125-502B

12,000

12,000

14,000 - 24,000

14,000 - 24,000

2.4
125
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933464228

2.4
125
1.6
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 C Lader, Bag
4933464229

Enkel svingregulator gir rask og enkel
justering av trykket til ønsket nivå

M18 FAC-0
Luftstrøm (l/min)
Maks. trykk (bar / PSI)
Tankkapasitet (l)
Lydtrykk (Lpa)(dB(A))
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

62
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9.31/ 135
7.6
68
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M18 FFNS | M18 FUEL

™

M18 FNCS18GS

SPIKERPISTOL MED ENKELTSKUDD

ºº Utmerket kraft til å sette spiker jevnlig i overflaten i hardt tre
ºº Ready to Fire-Nail teknologi eliminerer oppstarttid mellom hver

M18 FFNS-502C
Magasinangle (°)
Dykkertdiameter (mm)
Spikertype (mm)
Magasinkapasitet spiker
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

spikerlading
ºº Gasskassetter og rengjøring er ikke nødvendig, designet for å levere
holdbarhet og pålitelighet til de mest krevende brukerne med svært lite
vedlikehold
ºº Enkel skuddmodus tillater presisjonsplassering av hver spiker
ºº Verktøyfri, rask og enkel dybdejustering
ºº Dry-Fire-lockout stopper verktøyet fra å bli avfyrt når det ikke er flere
spiker igjen i magasinet
ºº Avfyrer opptil 700 spiker pr lading på et REDLITHIUM™ 5,0 Ah batteri for
maksimal produktivitet
ºº Avfyrer standardspiker som passer til et vinklet magasin ved 30° eller 34°
ºº Rask tilgang og enkel fjerning av tilstoppinger
ºº LED arbeidslys lyser opp arbeidsflaten for bedre plassering av spiker
ºº Integrerer tre MILWAUKEE®-eksklusive teknologier - den POWERSTATE™
børsteløse motoren, REDLITHIUM™ batteripakke og REDLINK PLUS™
intelligens - som leverer enestående kraft, driftstid og holdbarhet på
arbeidsplassen
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

30 - 34
2.9 - 3.32
50 - 90
51
5.1
2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Koffert
4933478302

M18 FUEL™ SMAL KRAMPEPISTOL
evne til konsist sette kramper
ºº Fantastisk
to Fire Nail Technology eliminerer forsinkelser mellom
ºº Ready
avfyringer

gasspatroner og ingen rengjøring nødvendig, designet for å
ºº Ingen
levere holdbarhet og pålitelighet til de mest krevende brukerne med
svært lite vedlikehold

utformede neser som er innebygget, lar brukeren få den beste
ºº Ulike
finishen uansett oppgave
UTVIDET MAGASIN FOR M18
FUEL™ DYKKERTPISTOL
Artikkelnummer

4932471605

stopper verktøyet så det ikke fyres av, når det er
ºº Dry-Fire-sperring
tomt for kramper i magasinet
smale kronekramper fra 9,5 mm til 38 mm
ºº Tar
Avfyrer opp til 1200 per lading på et REDLITHIUM
ºº maksimal
produktivitet.

™

ºº
ºº

M18 FFN

ºº

M18 FUEL™ SPIKERPISTOL

Presisjontipp for nøyaktige plasseringer
av kramper og tilgang til trange steder

2.0 Ah batteri for

LED arbeidslys lyser opp arbeidsflaten for bedre plassering av
kramper
Integrates three MILWAUKEE®-exclusive technologies - the
POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and
REDLINK PLUS™ intelligence hardware and software - which deliver
outstanding power, run time and durability on the jobsite
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18 ™
batterier

Verktøyfri justering av dybden for
enkel justering, for forskjellige lengder i
kramper og materialtetthet

evne til konsist sette spiker
ºº Fantastisk
to Fire Nail Technology eliminerer forsinkelser mellom
ºº Ready
avfyringer

behov for gasspatroner eller konstant rengjøring, utviklet for
ºº Ikke
driftssikkerhet til krevende brukere og veldig lite vedlikehold

funksjonsvelger for sekvensiell eller kontaktavfyring
ºº 2-modus
verktøyløs dybdejustering sikrer perfekt resultat hver gang
ºº Praktisk
Funksjon
som hindrer maskinen å avfyre hvis magasinet er tomt
ºº Avfyrer opp
til 700 spiker på opplading med et REDLITHIUM 5.0 Ah
ºº batteri for maksimal
produktivitet
™

standard spiker som passer vinklet magasin 30° or 34°
ºº Bruker
tilgang og rask fjerning av fastklemte spiker
ºº Enkel
arbeidslys lyser opp arbeidsområdet og sikrer presis plassering
ºº LED
av spiker

To trinns valg

Magasinkapasitet
Stiftelengde [mm]
Stiftebredde [mm]
Antall skudd pr/t
Vekt med batteri (kg)
Inkludert

M18 FNCS18GS-0X

M18 FNCS18GS-202X

108
9.5 - 38
6.35
900
Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, HD Box
4933471942

108
9.5 - 38
6.35
900
2.8
2 x M18 B2 Batterier,
M12-18 FC Lader, HD Box
4933471940

tre MILWAUKEE -ekslusive teknologier - POWERSTATE
ºº Integrerer
børsteløs motor, REDLITHIUM batteri og REDLINK PLUS

Artikkelnummer

ºº

M18 FN18GS | M18 FUEL

®

™

™

KLAMMER 30 MM - 18 GAUGE
Artikkelnummer

Innebygget oppbevaring til
erstatningstipper

™

18 GS DYKKERTPISTOL

ºº Fantastisk evne til konsist sette dykkerter i hardt tre
ºº Ready to Fire Nail Technology eliminerer forsinkelser mellom avfyringer
ºº Ikke behov for gasspatroner eller konstant rengjøring, utviklet for

driftssikkerhet til krevende brukere og veldig lite vedlikehold

Verktøyfri, rask og enkel dybdejustering

ºº Mindre dykkerthode, nøyaktig størrelse på dykkerthode gir en penere
ºº Forskjellig design på nesene gir brukeren den beste finishen uansett

finish

arbeidsoppgave
arbeidsbrakett gjør at brukeren kan avfyre og synke dykkertene fra
akutt vinkel
ºº Praktisk verktøyløs dybdejustering sikrer perfekt resultat hver gang
ºº Funksjon som hindrer maskinen å avfyre hvis magasinet er tomt
ºº Avfyrer opp til 1200 dykkerter på opplading med et REDLITHIUM™ 2.0 Ah
batteri for maksimal produktivitet
ºº Enkel tilgang og rask fjerning av fastklemte dykkerter
ºº LED arbeidslys lyser opp arbeidsområdet og sikrer presis plassering av
dykkerter
ºº Fleksibelt batterisystem som passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier
ºº Liten

Inkludert
Artikkelnummer

64

4932478392

™

intelligens - som leverer enestående kraft, driftstid og holdbarhet på
arbeidsplassen
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™
batterier

Magasinangle (°)
Dykkertdiameter (mm)
Spikertype (mm)
Magasinkapasitet spiker
Vekt med batteri (kg)

MILWAUKEETOOLNO

M18 FFN-0C

M18 FFN-502C

30 - 34
2.9 - 3.32
50 - 90
51
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, Koffert
4933471406

30 - 34
2.9 - 3.32
50 - 90
51
5.1
2 x M18 B5 Batterier,
M12-18 FC Lader, Koffert
4933471404

UTVIDET MAGASIN FOR M18
FUEL™ DYKKERTPISTOL
Artikkelnummer

4932471605

Magasinangle (°)
Dykkertdiameter (mm)
Spikertype (mm)
Magasinkapasitet spiker
Antall skudd pr/t
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 FN18GS-0X

M18 FN18GS-202X

0
1.2
16 / 54
110
900
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
HD Box
4933471409

0
1.2
16 / 54
110
900
3.1
2 x M18 B2 Batterier,
M12-18 FC Lader,
HD Box
4933471407

Opphengskrok
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M18 CN16GA | M18 FUEL

™

driftssikkerhet til krevende brukere og veldig lite vedlikehold

ºº 2-modus funksjonsvelger for sekvensiell eller kontaktavfyring
ºº Praktisk verktøyløs dybdejustering sikrer perfekt resultat hver gang
ºº Funksjon som hindrer maskinen å avfyre hvis magasinet er tomt
ºº Avfyrer opp til 800 dykkerter på opplading med et REDLITHIUM™ 2.0

batteri for maksimal produktivitet

M18 FPOVCL

16 GA DYKKERTPISTOL

ºº Klasseledende evne til konsist sette dykkerter semi-nedsunket i hardt tre
ºº Ready to Fire Nail Technology eleminerer forsinkelse mellom avfyringer
ºº Ikke behov for gasspatroner eller konstant rengjøring, utviklet for

Ah

ºº Enkel tilgang og rask fjerning av fastklemte dykkerter
ºº LED arbeidslys lyser opp arbeidsområdet og sikrer presis

plassering av
dykkerter
ºº Fleksibelt batterisystem som passer til alle MILWAUKEE® M18™batterier

MILWAUKEETOOLNO

Magasinangle (°)
Dykkertdiameter (mm)
Spikertype (mm)
Magasinkapasitet spiker
Antall skudd pr/t
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 CN16GA-0X

M18 CN16GA-202X

20
1.6
32 / 63
110
900
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
HD Box
4933451958

20
1.6
32 / 63
110
900
3.3
2 x M18 B2 Batterier,
M12-18 FC Lader,
HD Box
4933451570

M18 FUEL™ PACKOUT™ VÅT/TØRR STØVSUGER
FUEL PACKOUT vår/ tørr støvsuger er fullt kompatibel med
ºº M18
MILWAUKEE sittPACKOUT system
™

™

®

™

børsteløs motor leverer høy kraft og lett opprydning
ºº POWERSTATE
kompabilitet gir denne batteridrevne våt/tørr
ºº PACKOUT
støvsugeren uslåelig mobilitet
™

™

brukes både på og av PACKOUT
ºº Kan
opprydning lett og portabelt

™

stack. Noe som gjør

HEPA filter samler 99.97 % av luftbårne partikler helt
ºº Høyeffektivt
ned til 0.3 mikroner
Leverer opp til 30 minutter kjøretid på ett HIGH OUTPUT
ºº batteri
i høy-modus, og over 50 minutter i lav-modus

™

8.0Ah

Fullt kompatibel med MILWAUKEE®
sitt PACKOUT™ system

tilbehørs og slangeoppbevaring tillater lett transportering av
ºº Intern
alt tilbehør
26 verktøy kobling tillater lettere støvfjerning fra verktøy
ºº DEK
slange opp til 1.6 m for utidet rekkevidde og allsidighet
ºº Utvidbar
batterisystem: Fungerer med alle MILWAUKEE M18
ºº Fleksibelt
batterier
®

M18 CN15GA | M18 FUEL

™

15 GA DYKKERTPISTOL

ºº Klasseledende evne til konsist sette dykkerter semi-nedsunket i hardt tre
ºº Ready to Fire Nail Technology eleminerer forsinkelse mellom avfyringer
ºº Ikke behov for gasspatroner eller konstant rengjøring, utviklet for

driftssikkerhet til krevende brukere og veldig lite vedlikehold
ºº 2-modus funksjonsvelger for sekvensiell eller kontaktavfyring
ºº Verktøyløs dybdejustering
ºº Funksjon som hindrer maskinen å avfyre hvis magasinet er tomt
ºº Avfyrer opp til 700 dykkert på opplading med et REDLITHIUM™ 2.0 Ah
batteri for maksimal produktivitet
ºº Enkel tilgang og rask fjerning av fastklemte dykkert
ºº LED arbeidslys lyser opp arbeidsområdet og sikrer presis plassering av
dykkerter
ºº Fleksibelt batterisystem: passer alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 CN15GA-0X
Magasinangle (°)
Dykkertdiameter (mm)
Spikertype (mm)
Magasinkapasitet spiker
Antall skudd pr/t
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

34
1.8
32 / 63
110
900
3.3
Leveres uten batteri, Leveres uten lader, HD Box
4933459633

Intern tilbehør og slangelagring
M18 FPOVCL-0
Kapasitet fast materiale (l)
Kapasitet Væsker (l)
Slangediameter (mm)
Slangelengde (m)
Maks. vakum (mbar)
Luftstrøm (l/min)
Filtertype
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 FBPV | M18 FUEL

™

ºº POWERSTATE™

66

9.5
7.0
41
1.5
117
1416
HEPA
5.6
Leveres uten batteri, Leveres uten lader, Leveres
uten koffert/bag
4933478187

M18 VC2 | M18

VAKUUMRYGGSEKK

™

børsteløse motor for avansert oppsugingsevne og lengre

motorlevetid
PLUS™ overvåkningssystem leverer avansert digital
overbelastningsbeskyttelse for verktøy og batterier og optimerer ytelsen
under opplading
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
ºº Støvklasse L. Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
ºº HEPA-filter oppsamler 99,97% av luftbårne partikler ned til 0,3 mikroner
ºº DEK 26 kombabilitet gjør at støvsugeren enkelt kan kobles til verktøy
ºº Lavt støynivå på kun 76 dB
ºº Syklonisk teknologi for et mer holdbart filter, økt toppytelse og
støvoppsamling uten pose
ºº Integrert krok for stiger og stillas
ºº Avtagbar sele for vakuumbeholder
ºº Leveres med 1 x gulvverktøy, 1 x sperreverktøy, 1 x teleskopisk
forlengelsesstav, 1 x fleksibel slange, 1 x støvsuger adapter
ºº REDLINK

™

M18 FBPV-0
Kapasitet (l)
Slangediameter (mm)
Maks. vakum (mbar)
Luftstrøm (l/min)
Filtertype
Sealed suction [mm]
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

3.8
36
189
1557.43
HEPA
1905 v H2O
8.5
Leveres uten batteri, Leveres uten lader, Leveres
uten koffert/bag
4933464483

Raskere opprydning av både vått og
tørt materiale

VÅT/TØRR STØVSUGER

ºº Kraftig

18V motor med 1300 l/min luftgjennomstrømning / 80 bar for beste
sugekraft til både våt og tørrstøvsuging og en lang rekke arbeidsoppgaver
ºº 99.97% effektivt HEPA filter som oppfanger partikler ned til 0.03
mikrometer
ºº Opp til 30 minutters driftstid med et M18™ 9.0 Ah batteri
ºº Integrert oppbevaring for slange og tilbehør
ºº Kompatibel med DEK 26 adapter for tilkobling av elverktøy
ºº Lettstablet verktøykassedesign for enkel transport og oppbevaring
ºº Integrert blåsefunksjon for enkel oppsamling av støv og rusk
ºº Vanntett bryter for beste driftssikkerhet
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 VC2-0
Kapasitet fast materiale (l)
Kapasitet Væsker (l)
Slangediameter (mm)
Slangelengde (m)
Maks. vakum (mbar)
Luftstrøm (l/min)
Filtertype
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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9.79
7.5
41
0.47
80
1300
Våt/tørr
5.3
Leveres uten batteri, Leveres uten lader, Leveres
uten koffert/bag
4933464029
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M18 FCVL

C18 PCG/600 | M18

™

POWERSTATE børsteløs motor med dobbelsyklonsk
ºº Kraftig
resteseparasjon for større arbeidsrester
™

effektiv, takket være egen drevet gulvverktøy for bolig og
ºº Mer
arbeidsgulv

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

FUGEPISTOL MED 600 ML TUBE

ºº Opp

M18 FUEL™ KOMPAKT STØVSUGER

Høyeffektivt HEPA filter fanger 99.97 % av luftbårne partikler, helt
ned til 0.3 mikroner
Avtakbar 0.95 l beholder for lett tømming av rester
Leverer opp til 17 minutter kjøretid på ett M18™ 5.0 Ah batteri
Rask bytting av tilbehør
Tilbehørsbeholder gjør det lett å ta med seg de forskjellige
tilbehørene
Uvtidbar slange opp til 1.2 m for ekstra ekstra rekkevidde og
allsidighet
Fleksibelt batterisystem: virker med alle MILWAUKEE® M18™
batterier

5 dedikerte løsninger

til 4500 N trykkraft.Minimum 40% høyere enn forrige MILWAUKEE®
fugepistol
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Optimal ytelse og lav temperatur under drift med alle typer
fugemasse,Silicon og lim
ºº Automatisk stoppfunksjon som forhindrer at materialet kastesut nar
bryteren slippes
ºº 6 hastighetsinnstillinger for maksimal kontroll
ºº Stor robust tannstang som sikrer konstant trykk, redusert tilbakeslagog at
all fugemassen presses ut av patronen
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Batteriinidkator og LED lys
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse som leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom hele
batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

C18 PCG/400 | M18

™

M18 FCVL-0
Kapasitet fast materiale (l)
Slangediameter (mm)
Slangelengde (m)
Maks. vakum (mbar)
Luftstrøm (l/min)
Filtertype
Vekt med batteri (kg)

0.95
40
0.5 - 1.2
184
764
Tørr HEPA
5.3
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933478185

Inkludert
Artikkelnummer

M18 CV | M18

™

ºº Høy

rusk

68

Inkludert
Artikkelnummer

C18 PCG/600A-201B

C18 PCG/600T-201B

4500
6
600 ml aluminiumstube
2.3
1 x M18 B2 Batteri,
M12-18 C Lader, Bag
4933441305

4500
6
600 ml transparent tube
2.3
1 x M18 B2 Batteri,
M12-18 C Lader, Bag
4933441808

leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Optimal ytelse og lav temperatur under drift med alle typer
fugemasse,Silicon og lim
ºº Automatisk stoppfunksjon som forhindrer at materialet kastesut nar
bryteren slippes
ºº 6 hastighetsinnstillinger for maksimal kontroll
ºº Stor robust tannstang som sikrer konstant trykk, redusert tilbakeslagog at
all fugemassen presses ut av patronen
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Batteriinidkator og LED lys
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

C18 PCG/400T-201B
Spenning (V)
Batteritype
Maks. trykkravt (N)
Hastighetsindstillinger
Standardudstyr
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

18
Li-ion
4500
6
400 ml transparent tube
2.3
1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader, Bag
4933441812

C18 PCG/310C-0B

C18 PCG/310C-201B

Maks. trykkravt (N)
Hastighetsindstillinger
Standardudstyr
Vekt med batteri (kg)

4500
6
310 ml standard holder
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, Bag
4933459637

4500
6
310 ml standard holder
2.3
1 x M18 B2 Batteri,
M12-18 C Lader, Bag
4933441310

Dobbelsyklonsk resteseparasjon

C18 PCG/310 | M18

HÅNDSTØVSUGER

™

sugekraft for oppsamling av trespon, sagmugg og all slags støv og

ºº 99.97% effektivt HEPA filter stopper partikler på helt ned til 0.3 micrometer
ºº Låsbar bryter for komfortabel vedvarende bruk
ºº Allsidige tilbehør for rengjøring av store og små områder
ºº Oppsamler med sikker låsmekanisme holder innholdet på plass
ºº Transparent vindu i beholderen for enkel oversikt på støvnivå
ºº Opp til 23 minutters konstant sugekraft med et 5.0 Ah batteri
ºº Fleksibelt batterisystem, passer alle MILWAUKEE® M18™ batterier

Maks. trykkravt (N)
Hastighetsindstillinger
Standardudstyr
Vekt med batteri (kg)

FUGEPISTOL MED 400 ML TRANSPARENT RØR

ºº Opp til 4500N kraft. Min. 40% høyere enn forrige MILWAUKEE® fugepistol
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy

Første MILWAUKEE® støvsuger med
drevet gulvverktøy

MILWAUKEETOOLNO

M18 CV-0
Kapasitet fast materiale (l)
Slangediameter (mm)
Slangelengde (m)
Maks. vakum (mbar)
Luftstrøm (l/min)
Filtertype
Vekt med batteri (kg)

2.5
32
1.2
84.8
1019.33
Tørrfilter
1.98

Inkludert

Leveres uten batteri, Leveres uten lader, Bag

Artikkelnummer

4933459204

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

FUGEPISTOL MED 310 ML STANDARD HOLDER

ºº Opp

til 4500 N trykkraft.Minimum 40% høyere enn forrige
MILWAUKEE®fugepistol
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Optimal ytelse og lav temperatur under drift med alle typer
fugemasse,Silicon og lim
ºº Automatisk stoppfunksjon som forhindrer at materialet kastesut nar
bryteren slippes
ºº 6 hastighetsinnstillinger for maksimal kontroll
ºº Stor robust tannstang som sikrer konstant trykk, redusert tilbakeslagog at
all fugemassen presses ut av patronen
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Batteriinidkator og LED lys
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Inkludert
Artikkelnummer
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M18 GG | M18

™

i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Klassens beste driftstid - tømmer opp til 7 patroner pr. opplading
ºº Optimal balanse og ergonomi - kun 355 mm lengde og 3,9 kg
ºº Luftventil
ºº Integrert slangeoppbevaring, skulderstropp og LED strømindikator - ekstra
brukervennlighet og redusert nedetid
ºº Fylles på tre måter - kartong, patron eller oppsugning
ºº Kapasitet 400 ml patron, 473 ml kartong
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
ºº Leveres med 1219 mm slange

M18 BBL | M18

™

ºº Kompakt

plass

M18 PRCDAB+

KOMPAKT FETTPISTOL

ºº Kraftig 18V motor leverer over 690 bar trykk
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern

Trykk (bar)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 GG-0

M18 GG-201C

690
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933440493

690
3.9
1 x M18 B2 Batteri,
M12-18 C Lader, Koffert
4933440490

M18™ PACKOUT™ RADIO OG LADER
360° surround høyttalere med en 40w forsterker gir rik og
ºº Premium
fyldig lyd perfekt til store uteområder
og AM/FM tuner med en digital prosessor som leverer
ºº DAB+
suveren rekning, klart signal og informasjon som: sang, og artist

Bluetooth mottaker: Spiller musikk på avstand opp til 30 m
ºº Digital
med alle MILWAUKEE PACKOUT system enheter
ºº Kompatibel
Innebygget ladefunksjon for rask og praktisk lading av alle M18
ºº batterier
eller elektiske enheter via USB port
®

®

i batterimodus - noe som gjør radioen støv- og sprutende
ºº IP57
vannavstøtende
allsidighet: Drevet av MILWAUKEE
ºº AC/DC
støpsel

®

ºº Kjører hele arbeidsdagen med ett M18

™

opp/suge ut luft

ventil for å blåse

ºº Avtagbart munnstykke for enkel, praktisk oppbevaring
ºº Låsbar bryter
ºº Fleksibelt batterisystem: passer alle MILWAUKEE® M18™

Premium 360° surround høyttalere

batteri

batterier

M18 BBL-0
Luftmengde [m³|min]
Luftstrøm hastighet (km/t)
Viftehastighet (o/min.)
Lengde uten munnstykke (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

0 - 2.9
0 - 42.8
0 - 18,700
375
1.2
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933446216

Innebygget ladefunksjon for rask og
praktisk lading av hvilket som helst
M18™ batteri eller elektrisk enhet via
M18 PRCDAB+-0
Frekvensbredde AM (kHz)
Frekvensbredde FM (MHz)
Frekvensbredde DAB+ (MHz)
Dimensioner (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

batteridrevet og elektrisk gjør at brukeren kan bruke M18™
REDLITHIUM™ batterier eller ledning
ºº 3 hastigheter for luftstrøm opp til 1290 m/sek
ºº Sirkulerer luften effektivt i et 3.6 m x 4 m rom
ºº 120° justerbart hode for fleksibel plassering i mange posisjoner
ºº Opp til 3 timers driftstid med et M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah batteri
ºº Kompakt design med integrert bærehåndtak for beste mobilitet
ºº Stabile gummiføtter som ikke riper underlaget
ºº Integrerte fester for oppheng
ºº Leveres med 230V adapter
ºº Fleksibelt batterisystem som passer til alle MILWAUKEE® M18™batterier

522 - 1620
87.5 - 108
174 - 240
558.8 x 411.5 x 172
10.9
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933472112

M18 JSR DAB+ | M18

VIFTE

™

ºº Både

70

M18™ batterier, eller

SPONBLÅSER

ºº Hastighetskontroll - 3 innstillinger fra trinnløs bryter
ºº Tilbehør - utvidbart munnstykke (228.6 mm) universell

™

™

™

maskin - fjerner enkelt støv og rusk på steder med begrenset

M18 AF | M18

MILWAUKEETOOLNO

M18 AF-0
Lufthastighet [m per h]
Lufthastighet 2 [m per h]
Lufthastighet 3 [m per h]
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

760
1000
1290
2.7
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933451022

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Innebygget flaskeåpner

DAB+ ARBEIDSRADIO

ºº DAB+/FM tuner med digital prosessor leverer beste signalstyrke og
ºº DAB+ gir beste lydkvalitet, kanalutvalg og ekstra informasjon som

klar lyd

sangtittel, artist og nøyaktig klokke
ºº To høyttalere med passive radiatorer - leverer høy, klar lyd med dyp,
nøyaktig bassgjengivelse
ºº Justerbar equalizer for tilpasset lydgjengivelse og radio med 10 forvalg
ºº Støtabsorberende kanter og membrangitter - beskytter mot fall, fukt og
støv på arbeidsplassen
ºº Integrert bærehåndtak - enkel transport og oppbevaring
ºº Drives av MILWAUKEE® M18™ batterier eller via 230V strømuttak. Opp til
12 timers driftstid med et M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah batteri
ºº Forseglet oppbevaringsrom for mobile enheter
ºº Beskyttet 5W USB uttak for lading av elektronikk både under elektrisk og
batteridrift
ºº Leveres med 3.5 mm kabel og 2 x AAA batterier. MILWAUKEE® batterier
selges separat

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M18 JSR DAB+-0
Frekvensbredde AM (kHz)
Frekvensbredde FM (MHz)
Frekvensbredde DAB+ (MHz)
Dimensioner (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

87.5 - 108
174.928 - 239.20
402 x 197 x 197
4.9
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933451251
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M18 JSR | M18

™

ARBEIDSRADIO

ºº AM/FM tuner med digital prosessor leverer beste signalstyrke og klar
ºº To høyttalere med passive radiatorer - leverer høy, klar lyd med dyp,

lyd

M18 JSR-0
Frekvensbredde AM (kHz)
Frekvensbredde FM (MHz)
Dimensioner (mm)
Vekt med batteri (kg)

nøyaktig bassgjengivelse

ºº Justerbar equalizer for tilpasset lydgjengivelse og radio med 10 forvalg
ºº Støtabsorberende kanter og membrangitter - beskytter mot fall, fukt og

støv på arbeidsplassen

ºº Integrert bærehåndtak - enkel transport og oppbevaring
ºº Drives av MILWAUKEE® M18™ batterier eller via 230V strømuttak.

Inkludert

Opp til
12 timers driftstid med et M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah batteri
ºº Forseglet oppbevaringsrom for mobile enheter
ºº Beskyttet 5W USB uttak for lading av elektronikk både under elektrisk og
batteridrift

M18 RC | M18

™

Artikkelnummer

ARBEIDSRADIO/LADER MED BLUETOOTH

ºº Innebygd

lader for rask og enkel opplading av alle M18 batterier og
elektroniske enheter via USB porten
Bluetooth
mottaker:
Spill musikk opp til 30 m fra radioen med
ºº
smarttelefon, tablet eller computer
ºº Drives av strøm eller MILWAUKEE® M18™ batterier
ºº AM/FM tuner med digital prosessor leverer beste signalstyrke og klar lyd
ºº Høyttalerelementer i beste kvalitet med 40W forsterker gir rik og god klang
ºº Forseglet rom for oppbevaring av MP3 spiller/telefon under avspilling
ºº Forsterket ramme og metallhåndtak beskytter mot tøff bruk
ºº Justerbar equalizer og 10 forhåndsvalgte kanaler
ºº Beskyttet 2.1 Ah USB uttak lader enkelt MP3 spillere, smartphones etc
ºº Leveres med 3,5 mm mini jack ledning, 2 x AAA batterier. MILWAUKEE®
batterier selges separat
ºº Fleksibelt batterisystem som passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier

™

M18 FUEL ONE-KEY POWERPACK

M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK

ºº M18
ºº M18

ºº M18
ºº M18

™

ONEPD2 - M18 FUEL ONE-KEY slagbormaskin
ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4˝ Hex slagskrutrekker
™

™

ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ slagbormaskin
ONEIWF12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ muttertrekker med friksjonsring

M18 RC-0
Dimensioner (mm)
Høyttalereffekt (W)
Vekt (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

300 x 307 x 370
40
7.7
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933446639

M18 ONEPP2B2-502X

M18 ONEPP2A2-502X
Inkludert
Artikkelnummer

2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
4933464529

Inkludert
Artikkelnummer

M18 FPP2A2

M18 FPP2T2

M18 FUEL™ POWERPACK

M18 FUEL™ POWERPACK

ºº M18
ºº M18

ºº M18
ºº M18

FPD2 - M18 FUEL™ slagbormaskin
FID2 - M18 FUEL™ 1/4˝ Hex slagskrutrekker

FPD2 - M18 FUEL™ slagbormaskin
FIW2F12 - M18 FUEL™ 1/2” kompakt muttertrekker med friksjonsring

M12-18 JSSP-0
M18™ og M12™

batterier
sertifisert. Vann og støvbeskyttet - utviklet for krevende forhold på
byggeplassen
ºº Klar og fyldig lyd ved alle lydstyrker
ºº 2.1A USB lader til telefon, tablet eller mediespiller
ºº Premium streaminghøyttaler til byggeplassen

Dimensioner (mm)
Høyttalereffekt (W)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

360 x 165 x 165
40
2.3
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933459275

M18 FPP2A2-502X
Inkludert
Artikkelnummer

72

2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
4933464595

- M18™ BLUETOOTH® HØYTTALER

ºº Bluetooth® streaminghøyttaler til arbeidsplassen
ºº Bluetooth® rekkevidde på opp til 30 m
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE®
ºº IP54

M18 ONEPP2B2

™

®

™

M12-18 JSSP | M12

522 - 1629
87.5 - 108
402 x 197 x 197
4.9
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933451250

M18 ONEPP2A2

MILWAUKEETOOLNO

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
4933464268

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M18 FPP2T2-502X
Inkludert
Artikkelnummer

2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
4933478767
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M18 FPP4F2

M18 FPP5K

M18 BLPP2A2

M18 BLPP2B2

M18 FUEL™ POWERPACK

M18™ POWERPACK

M18™ BØRSTELØS POWERPACK

M18™ BØRSTELØS POWERPACK

ºº M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagbormaskin
ºº M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4˝ Hex slagskrutrekker
ºº M18 FBJS - M18 FUEL™ stikksag
ºº M18 BMT - M18™ multiverktøy
ºº 5 m slimline målebånd

ºº M18
ºº M18
ºº M18
ºº M18
ºº M18

ºº M18
ºº M18

ºº M18
ºº M18

CBLDD - M18™ kompakt børsteløs skrutrekker
CBLID - M18™ kompakt børsteløs 1/4˝ Hex slagskrutrekker
CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm sirkelsag for tre og plastikk
BMT - M18™ multiverktøy
FBJS - M18 FUEL™ stikksag

M18 FPP4F2-502B
Inkludert
Artikkelnummer

2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Bag
4933471208

M18 FPP5K-502B
Inkludert
Artikkelnummer

2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Bag
4933471209

BLPD2 - M18™ børsteløs slagbormaskin
BLID2 - M18™ børsteløs 1/4˝ Hex slagskrutrekker

BLDD2 - M18™ børsteløs bormaskin
BLID2 - M18™ børsteløs 1/4˝ Hex slagskrutrekker

M18 BLPP2A2-502X
Inkludert
Artikkelnummer

2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
4933464522

MILWAUKEETOOLNO

M18 BLPP2B2-502X
Inkludert
Artikkelnummer

2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
4933464594

M18 FPP6C3

M18 FPP6H2

M18 CBLPP2A

M18 CBLPP2B

M18 FUEL™ POWERPACK

M18 FUEL™ POWERPACK

M18™ KOMPAKT BØRSTELØS POWERPACK

M18™ KOMPAKT BØRSTELØS POWERPACK

ºº M18
ºº M18
ºº M18
ºº M18
ºº M18
ºº M18

ºº M18
ºº M18
ºº M18
ºº M18
ºº M18
ºº M18

ºº M18
ºº M18

ºº M18
ºº M18

FPD2 - M18 FUEL™ slagbormaskin
FID2 - M18 FUEL™ 1/4” Hex slagtrekker
CCS55 - M18™ 55 mm sirkelsag for tre og plastikk
FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™ bajonettesag
CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm vinkelsliper
TLED - M18™ LED lommelykt

FPD2 - M18 FUEL™ slagbormaskin
FIW2F12 - M18 FUEL™ 1/2˝ compact impact wrench with friction ring
CCS55 - M18 FUEL™ sirkelsag for tre og plastikk
FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm vinkelsliper
TLED - M18™ LED lommelykt

M18 FPP6C3-502B
Inkludert
Artikkelnummer
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2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Bag
4933478800

CBLPD - M18™ kompakt børsteløs slagbormaskin
CBLID - M18™ kompakt børsteløs 1/4˝ Hex slagskrutrekker

M18 FPP6H2-502B
Inkludert
Artikkelnummer

2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Bag
4933478768

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

CBLDD - M18™ kompakt børsteløs bormaskin
CBLID - M18™ kompakt børsteløs 1/4˝ Hex slagskrutrekker

M18 CBLPP2A-402C
Inkludert
Artikkelnummer

2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Koffert
4933464536

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Inkludert
Artikkelnummer

M18 CBLPP2B-402C

M18 CBLPP2B-502C

2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader,
Koffert
4933464593

2 x M18 B5 Batterier, M12-18 C Lader,
Koffert
4933464718
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UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.

90

ETT SYSTEM OVER

KOMPAKT PRODUKTIVITET.
BRANSJEFOKUSERT.
BREDT SORTIMENT.
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MILWAUKEETOOLNO

VERKTØY
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MILWAUKEETOOLNO

DRIVEN TO OUTPERFORM.™
M12 FUEL™ er utviklet til de mest krevende profesjonelle brukere. Systemet
tilbyr ekstrem ytelse i en kompakt innpakning og leveres med POWERSTATE™
børsteløs motor, REDLITHIUM™ batterier og REDLINK PLUS™ elektronikk som
alle bidrar til overlegen driftstid, kraft og holdbarhet.
For å si det enkelt tilbyr M12 FUEL™ systemet hele spekteret av banebrytende
innovasjon som driver og beskytter batteridrevne verktøy.

1

NYHET

HØYERE
YTELSE

*

2

POWERSTATE™

BØRSTELØS
MOTOR

¡¡ Milwaukee Tool utviklet børsteløs motor
¡¡ Forbedret effektivitet
¡¡ Utvidet levetid og maksimal kraft*

REDLINK PLUS™
ELEKTRONIKK

¡¡ Individuell celleovervåkning gir optimal drift
og sikrer lang levetid
¡¡ Avansert elektronikksystem som forbedrer
ytelsen og beskytter både maskin og bruker
¡¡ Total systemkommunikasjon og
overbelastningsvern øker verktøyets levetid

LAVERE
VEKT
*

MER
KOMPAKT

3

*

90

REDLITHIUM™

BATTERIER

¡¡ Total systemkommunikasjon og overbelastningsvern øker verktøyets levetid
¡¡ Ytelse uten minneeffekt for mer driftstid og
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
¡¡ Integrert batteriindikator viser gjenværende
driftstid
¡¡ Fungerer feilfritt helt ned til -20°C

OVER

78

* Sammenlignet med tidligere MILWAUKEE batteriteknologi. Resultat avhenger av voltstyrke, verktøy og bruk.
®

VERKTØY
79
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M12 CH

M12 UDEL | M12

™

første kompakte 12V borhammer med 1.1 J (EPTA), 0 - 6
ºº Markedets
575 slag/min og 0 - 900 o/min

vibrasjoner på kun 4.4 m/s² Kan brukes i 8 timer på en dag
ºº Lave
over 60 stk 50 mm x 6 mm hull pr opplading
ºº Klarer
børsteløs motor utviklet av Milwaukee for opp til 3x
ºº POWERSTATE
lenger levetid og opp til 2x mer kraft
™

PLUS elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
ºº REDLINK
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
™

batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
ºº REDLITHIUM
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
™

ºº
ºº
ºº
ºº

UNIVERSAL STØVAVSUG - L KLASSE

ºº Passer

M12 FUEL™ SDS-PLUS BORHAMMER

driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
2-modus borhammer: Velg melom bormodus og bor med slag
formaksimal fleksibilitet.
Optimalisert for 6 - 10 mm (maks 13 mm)
43 mm girhals - kompatibel med M12 DE støvoppsamler
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™
batterier

2-modus SDS-Plus borhammer

MILWAUKEETOOLNO

til alle MILWAUKEE® SDS-plus og flertallet av konkurrentens
hammere mellom 41-61 mm med bare ett justerbart sidehåndtak som kan
monteres høyre eller venstre for hammeren
ºº Gir mer enn 40 min driftstid på et enkelt M12 B2 2.0 Ah-batteri
ºº Teleskopdyse kan fungere med opptil 210 mm lange SDS-plus bor
ºº Justerbar boredybdemåler for en perfekt justering av oppgaven
ºº 2 utskiftbare dyser med børster for å dekke borediametre opp til Ø30 mm
(Ø5-16 mm, Ø16-30 mm)
ºº 2 forskjellige vakuummoduser for å slå på enheten permanent eller aktivere
den automatisk når selve boringen starter
ºº Automatisk 5 sek. aut. tidsforsinkelse på stopp, for å sikre et rent borehull
ºº Utstyrt med et HEPA H13-klasse filter samt en filterrensemekanisme for
best ytelse og lengre filtertid
ºº Utstyrt med en gjennomsiktig tank for synlighet i full kapasitet samt en
Ø32 mm vakuumkontakt for å tømme støvbeholderen uten støvutsetting
ºº Strømmåler viser gjenværende strømnivå

M12 UDEL-0B

M12 UDEL-201B

Maks. bordiameter (mm)
Maks. bordybde (mm)
Luftstrøm (l/min)
Lufthastighet [m³ pr t]
Kapasitet Væsker (l)
Kapasitet fast materiale (l)
Filtertype
Maks. vakum (mbar)

30
203
466
28
0.31
0.31
HEPA H13
23.4

30
203
466
28
0.31
0.31
HEPA H13
23.4

Vekt med batteri (kg)

-

2.2

Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, Bag
4933471460

1 x M12 B2 Batteri, C12 C
Lader, Bag
4933471461

Inkludert
Artikkelnummer

M12 FPD
Verktøyopptak
Slagenergi (EPTA) (J)
Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 CH-0

M12 CH-202C M12 CH-602X

SDS-Plus
1.1
0 - 900
0 - 6575
13
10
13
4.4
Leveres uten
batteri, Leveres
uten lader,
Leveres uten
koffert/bag
4933441947

SDS-Plus
1.1
0 - 900
0 - 6575
13
10
13
4.4
1.7

SDS-Plus
1.1
0 - 900
0 - 6575
13
10
13
4.4
1.9

2 x M12 B2
2 x M12 B6
Batterier, C12 C Batterier, C12 C
Lader, HD Box Lader, HD Box
4933441997

M12 FUEL™ KOMPAKT 2-GIRS SLAGBORMASKIN

4933451510

Lave virbasjoner på 4.4 m/s²

børsteløs motor gir mer kraft i kompakt størrelse
ºº POWERSTATE
PLUS elektronikk gir det mest avanserte
ºº REDLINK
overbelastningsvern og batteribeskyttelse i tillegg til å øke
™

™

verktøyets ytelse i bruk

batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
ºº REDLITHIUM
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
™

driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste
ºº Individuell
levetid og driftssikkerhet

SETT MED 5 SDS-PLUS
HAMMERBOR, Ø 5 / 6 X 110 MM
AND Ø 6 / 8 / 10 X 160 MM
Artikkelnummer

4932352338

mm metallchuck for optimal driftssikkerhet og enkelt skifte av
ºº 13
tilbehør
viser gjenværende driftstid
ºº Batteriindikator
LED lys for beste oversikt
ºº Kraftig
Fleksibelt
batterisystem:
fungerer med alle MILWAUKEE
ºº batterier

LED lys

®

M12 H | M12

™

M12™

KOMPAKT SDS-PLUS BORHAMMER

ºº Ergonomisk

design og lav vekt gir mulighet for arbeid på steder med
begrenset plass over lengre tid
™
ºº REDLINK elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº L-formet 2-modus borhammer for beste fleksibilitet
ºº Lavt vibrasjonsnivå på kun 6.7 m/s2
ºº Optimalisert for 4-8 mm hull. (maks. 13 mm)
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Strømindikator som viser hvor mye strøm som er igjen på batteriet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

Verktøyopptak
Slagenergi (EPTA) (J)
Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 H-0

M12 H-202C

M12 H-402C

SDS-Plus
0.9
0 - 800
0 - 5350
10
8
13
6.7
Leveres uten
batteri, Leveres
uten lader,
Leveres uten
koffert/bag
4933431355

SDS-Plus
0.9
0 - 800
0 - 5350
10
8
13
6.7
1.6

SDS-Plus
0.9
0 - 800
0 - 5350
10
8
13
6.7
1.8

2 x M12 B2
2 x M12 B4
Batterier, C12 C Batterier, C12 C
Lader, Koffert Lader, Koffert
4933431340

4933441164

Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Kapasitet chuck (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i murverk (mm)
Maks. slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

80

Mer kraft, mer kompakt

clutch med 16 momentinnstillinger og bormodus med
ºº Elektronisk
og uten slag

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M12 FPD-0

M12 FPD-202X M12 FPD-602X

0 - 450
0 - 1700
13
35
13
13
0 - 25,500
44
Leveres uten
batteri, Leveres
uten lader,
Leveres uten
koffert/bag
4933459801

0 - 450
0 - 1700
13
35
13
13
0 - 25,500
37
1.2

2 x M12 B2
2 x M12 B6
Batterier, C12 C Batterier, C12 C
Lader, HD Box Lader, HD Box
4933459802

13 mm metallchuck

0 - 450
0 - 1700
13
35
13
13
0 - 25,500
44
1.5
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™
PUCK BITSETT (15 STK)
Artikkelnummer

4933459806

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

4932430904

Elektronisk clutch med 16
momentinnstillinger pluss bormodus
med og uten slag

81
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M12 FDD | M12 FUEL

™

M12 FPDX | M12 FUEL

KOMPAKT 2-GIRS BOR/SKRUTREKKER

™

ºº POWERSTATE™ børsteløs motor for lengre motorlevetid og mer kraft
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir det mest avanserte overbelastningsvern

M12 FDD-0
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min) 0 - 450
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min) 0 - 1700
Kapasitet chuck (mm)
13
Maks. borkapasitet i tre (mm)
35
Maks. borkapasitet i stål (mm)
13
Maks. dreiemoment (Nm)
44
Vekt med batteri (kg)
Leveres
uten batteri,
Leveres uten
Inkludert
lader, Leveres
uten koffert/
bag
Artikkelnummer
4933459815

og batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº 13 mm metallchuck for optimal driftssikkerhet og enkelt skifte av tilbehør
ºº Elektronisk clutch med 16 momentinnstillinger og bormodus
ºº Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Kraftig LED lys for beste arbeidslys
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

M12 FDD-202X M12 FDD-602X
0 - 450
0 - 1700
13
35
13
37
1.2

0 - 450
0 - 1700
13
35
13
44
1.5

2 x M12 B2
2 x M12 B6
Batterier, C12 C Batterier, C12 C
Lader, HD Box Lader, HD Box
4933459816

4933459820

KOMPAKT SLAGBORMASKIN MED AVTAGBAR CHUCK

ºº Kraftig

og kompaktt 6-i-1 slagbormaskin med maksimal fleksibilitet perfekt
for monteringsoppgaver
ºº Avtagbar chuck og 3 hoder for maksimal fleksibilitet
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor for lengre motorlevetid og mer kraft
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir det mest avanserte overbelastningsvern
og batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº 13 mm selvspennende chuck, 1/4" hex vinkelhode i metall og sidestilt 1/4"
hex hode i metall
ºº 1/4" opptak under chucken for bruk med hex tilbehør og redusert total
lengde på maskin til 138 mm
ºº Planetgir i helmetall for maksimal dirftssikkerhet
ºº Kraftig LED lys for beste oversikt
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

Ubelastet hastighet (o/min)
Kapasitet chuck (mm)
Max. drilling tre/ stål/ murverk
(mm)
Maks. slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Standardudstyr

Inkludert
Artikkelnummer

M12 FDDX

M12 BDDX | M12

™

hode i metall
ºº /4˝ hex feste bak chuken for bruk med standard bits. Uten chuck er
maskinen kun 153 mm lang
ºº REDLINK™ elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
verktøy og batteri
ºº Metallgir for beste holdbarhet og driftssikkerhet
ºº Kraftig LED lys for beste oversikt
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

hex feste bak chucken, reduserer lengden til 130 mm ved behov
ºº ¼˝
grep for overlegen tilgang og kontroll
ºº Rett
POWERSTATE motor leverer opptil 34 Nm
ºº Børsteløs
Magnetisk
holder for enkel tilgang
ºº REDLINK PLUS
intelligens gir en avansert digital
ºº overbelastningsbeskyttelse
for verktøy og batteri og forbedrer
™

M12 FPDX-202X

35/ 13/ 13

35/ 13/ 13

35/ 13/ 13

0 - 25,500
44
-

0 - 25,500
37
1.2

0 - 25,500
37
1.2

Avtagbar chuck

Avtagbar chuck,
Avtagbar chuck vinkelchuck og
sidestilt chuck

Leveres uten
2 x M12 B2
batteri, Leveres
Batterier, C12 C
uten lader, Leveres
Lader, HD Box
uten koffert/bag
4933464135
4933464136

Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Kapasitet chuck (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Standardudstyr
Inkludert
Artikkelnummer

™

verktøyets ytelse unikt under belastning

batteri gir overlegen konstruksjon, elektronikk og
ºº REDLITHIUM
ytelse for å gi mer driftstid og lenger levetid

2 x M12 B2
Batterier, C12 C
Lader, HD Box
4933464138

M12 BDDXKIT-202C
og sidestilt 1/4" hex

1

ytelses kompakt 4-i-1 bor-/skrumaskin for ekstrem allsidighet
ºº Høy
chucksystem med 4 forskjellige hoder for flere
ºº Avtakbart
bruksområder

M12 FPDXKIT-202X
0 - 450/ 0 - 1700 0 - 450/ 0 - 1700 0 - 450/ 0 - 1700
13
13
13

M12 FPDX-0

KOMPAKT BOR/SKRUTREKKER MED AVTAGBAR CHUCK

ºº Kraftig 5-i-1 maskin for ekstrem fleksibilitet
ºº 3 chucker for en lang rekke arbeidsoppgaver
ºº Standard 10 mm chuck, 1/4" hex vinkelhode i metall

M12 FUEL™ BOR-/SKRUMASKIN MED UTSKIFTBARE HODER

MILWAUKEETOOLNO

0 - 400
0 -1500
10
25
10
32
1.2
Avtagbar FIXTEC™ chuck, sidestilt chuck,
vinkelchuck, belteklips, 25 mm PZ2 bits
2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Koffert
4933447836

™

ºº Fleksibelt batterisystem: passer alle MILWAUKEE

®

Rett grep

M12™ batterier

M12 BPD | M12

™

M12 FDDX-0
Omdreininger ubelastet i 1.
0 - 400
gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2.
0 - 1600
gir (o/min)
Kapasitet chuck (mm)
10
Maks. borkapasitet i tre (mm) 28
Maks. borkapasitet i stål (mm) 10
Maks. dreiemoment (Nm)
34
Vekt med batteri (kg)
Standardudstyr

Inkludert
Artikkelnummer

82

10 mm metall
chuck
Leveres uten
batteri, Leveres
uten lader,
Leveres uten
koffert/bag
4933464978

M12 FDDXKIT-0X M12 FDDXKIT-202X
0 - 400

0 - 400

0 - 1600

0 - 1600

10
28
10
34
10 mm metal
chuck, rettvinklet
tilbehør, og 6mm
hex tilbehør

10
28
10
34
0.9

4933471332

Magnetisk holder for enkel tilgang

10 mm metall chuck,
rettvinkeltilbehør og
6mm hex tilbehør

Leveres uten
2 x M12 B2 Batterier,
batteri, Leveres
C12 C Lader, HD Box
uten lader, HD Box

KOMPAKT SLAGBORMASKIN

ºº Kraftig

slagbormaskin på kun 185 mm total lengde ideell for jobber på
steder med begrenset plass
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i verktøy og batteri for
beste driftssikkerhet
ºº 10 mm metallchuck for beste driftsikkerhet og raskt skifte av tilbehør
ºº Optimert grep for bedre kontroll og komfort
ºº Individuell celleovervåkning optimerer verktøyets driftstid og sikrer lang
levetid
ºº Strømindikator som viser hvor mye strøm som er igjen på batteriet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

32 DELERS SHOCKWAVE™
IMPACT DUTY BITSSETT
Artikkelnummer

4932464240

Omdreininger ubelastet i 1. gir
(o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir
(o/min)
Kapasitet chuck (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i murverk (mm)
Maks. slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert

2-modus
Artikkelnummer

4933464979
For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M12 BPD-0

M12 BPD-202C M12 BPD-402C

0 - 400

0 - 400

0 - 400

0 - 1500

0 - 1500

0 - 1500

10
22
10
10
22,500
30
Leveres uten
batteri, Leveres
uten lader,
Leveres uten
koffert/bag
4933441950

10
22
10
10
22,500
30
1.2

10
22
10
10
22,500
38
1.5

2 x M12 B2
2 x M12 B4
Batterier, C12 C Batterier, C12 C
Lader, Koffert Lader, Koffert
4933441940

4933441935
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M12 BDD | M12

™

M12 BD | M12

KOMPAKT BOR/SKRUTREKKER

bor/skrutrekker på kun 187 mm total lengde ideell for jobber på
steder med begrenset plass
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i verktøy og batteri for
beste driftssikkerhet
ºº 10 mm metallchuck for beste driftsikkerhet og raskt skifte av tilbehør
ºº Optimert grep for bedre kontroll og komfort
ºº Individuell celleovervåkning optimerer verktøyets driftstid og sikrer lang
levetid
ºº LED lys og batteriindikator som viser hvor mye strøm som er igjen på
batteriet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: passer alle MILWAUKEE® M12™ batterier

™

ºº Kraftig

M12 BDD-0
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Kapasitet chuck (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)

Inkludert

Artikkelnummer

C12 RAD | M12

™

M12 BDD402C
0 - 400
0 - 1500
10
22
10
38
1.4

2 x M12 B2
Batterier,
C12 C Lader,
Koffert

2 x M12 B4
Batterier,
C12 C Lader,
Koffert

Duty metallgirkasse og gir for overlegen holdbarhet og
maksimaltdreiemoment
™
REDLINK
elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
ºº
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Stor bryter med variabel hastighet for maksimal kontroll
ºº 10 mm chuck for beste driftsikkerhet og raskt skifte av tilbehør
ºº Unik ergonomisk design
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

M12 CD | M12 FUEL

™

batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Individuell celleovervåkning optimaliserer driften og forlenger batteriets
levetid
ºº 1/4˝ Hex chuck for rask og enkel skifte av tilbehør
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

skrutrekker på kun 175 mm total lengde som er ideell for jobber på
steder med begrenset plass
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i verktøy og batteri for
beste driftssikkerhet
ºº 1/4˝ Hex chuck for raskt skifte av tilbehør
ºº Optimert grep for bedre kontroll og komfort
ºº Individuell celleovervåkning optimerer verktøyets driftstid og sikrer lang
levetid
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

M12 BSD | M12

™

Ubelastet hastighet (o/min)
Kapasitet chuck (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

C12 RAD-0

C12 RAD-202B

0 - 800
10
22
10
12
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/
bag
4933416900

0 - 800
10
22
10
12
1.1
2 x M12 B2 Batterier,
C12 C Lader, Bag

M12 BD-0
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min) 0 - 400
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min) 0 - 1500
Verktøyopptak
¼˝ Hex
Maks. borkapasitet i tre (mm)
22
Maks. borkapasitet i stål (mm)
10
treskruer opp til (mm)
6
Maks. dreiemoment (Nm)
30
Vekt med batteri (kg)
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Inkludert
Leveres uten koffert/
bag
Artikkelnummer
4933441910

M12 BD-202C
0 - 400
0 - 1500
¼˝ Hex
22
10
6
30
1.0
2 x M12 B2 Batterier,
C12 C Lader, Koffert
4933441900

KOMPAKT SKRUTREKKER

ºº Kraftig

skrutrekker med kompakt design som kun måler 169 mm i lengden,
ideell for arbeid på steder med begrenset plass
Metallgir
for tøffe jobber og driftssikkerhet med opp til 20 Nm
ºº
ºº 1/4˝ Hex opptak for skifte av bits med én hånd
ºº REDLINK™ elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
verktøy og batteri
ºº 15 trinns momentkontroll og bormodus for beste fleksibilitet
ºº Softgrep håndtak
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

M12 BSD-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Verktøyopptak
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

0 - 500
16
10
20
¼˝ Hex
0.9
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933447135

4933441215

M12 FID | M12 FUEL

2-GIRS SKRUTREKKER

ºº POWERSTATE™ børsteløs motor for lengre motorlevetid og mer kraft
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og

KOMPAKT SKRUTREKKER

ºº Kraftig

4933441915 4933441925

KOMPAKT VINKELSKRUTREKKER

ºº Heavy

84

0 - 400
0 - 1500
10
22
10
30
Leveres
uten batteri,
Leveres uten
lader, Leveres
uten koffert/
bag
4933441930

M12 BDD202C
0 - 400
0 - 1500
10
22
10
30
1.2

MILWAUKEETOOLNO

/4˝ HEX SLAGSKRUTREKKER

™ 1

M12 CD-0
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Verktøyopptak
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

0 - 450
0 - 1700
¼˝ Hex
25
10
37
1.2
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933440450

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

ºº POWERSTATE™

børsteløs motor for lengre motorlevetid kompakt størrelse

på kun 130 mm
PLUS™ elektronikk gir det mest avanserte overbelastningsvern
og batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº 4-trinns DRIVE CONTROL muliggjør skifte mellom forskjellig hastighet og
moment for beste fleksibilitet og en lang rekke arbeidsoppgaver
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº 1/4˝ Hex opptak for enkelt skifte av bits
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
ºº REDLINK

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Ubelastet hastighet (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 FID-0

M12 FID-202X

0-1300 / 0-2400 /
0-3300 / 0-3300
¼˝ Hex
0 - 4000
147
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/
bag
4933459822

0-1300 / 0-2400 /
0-3300 / 0-3300
¼˝ Hex
0 - 4000
147
1.1
2 x M12 B2 Batterier,
C12 C Lader, HD Box
4933459823
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M12 FQID | M12 FUEL

™

M12 FIWF12

SURGE™ 1/4˝ HEX HYDRAULISK SLAGSKRUTREKKER

ºº M12

FUEL™ SURGE™ 1/4˝ Hex hydraulisk slagskrutrekker er Milwaukee
Tools stilleste 12V slagskrutrekker, leverer ledende lydnivå på kun 76dB(A)
ºº FLUID-DRIVE™ hydraulisk drivverk reduserer metall mot metall kontakt
inne i verktøyet, gir stillere arbeidsforhold, jevn ytelse og økt holdbarhet i
forhold til standard skrutrekker
ºº 4-trinns DRIVE CONTROL
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor leverer opp til 0 - 3.200 RPM med
konstant kraft
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir det mest avanserte overbelastningsvern
og batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº 1/4˝ Hex chuck for enkelt skifte av bits
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

Ubelastet hastighet (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

MILWAUKEETOOLNO

M12 FQID-0

M12 FQID-202X

1100/2200/3200/3200
¼˝ Hex
950/2200/3400/3400
50
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933464972

1100/2200/3200/3200
¼˝ Hex
950/2200/3400/3400
50
1.1
2 x M12 B2 Batterier,
C12 C Lader, HD Box
4933464973

M12 FUEL™ KOMPAKT 1/2˝ MUTTERTREKKER
ytelse, økt kompakthet, økt kontroll
ºº Økt
339 Nm dreiemoment
ºº Maks
/
˝
firkant
med friksjonsring for raskt og enkelt pipeskift
ºº Børsteløs POWERSTATE
motor for mer kraft i et kompakt design
ºº REDLINK PLUS overvåkningssystem
avansert
ºº overbelastningsbeskyttelse I verktøy ogleverer
batteri for økt ytelse under
1

2

™

™

opplading

batteri tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
ºº REDLITHIUM
og høy ytelse uten minneeffekt for lengre driftstid og mer
™

produktivitet gjennom hele batteriets levetid

battericelleovervåkning optimerer verktøyets driftstid og
ºº Individuell
sikrer lang holdbarhet

/2˝ firkant med friksjonsring

1

på kun 124.5 mm for bedre tilgang på trange steder
ºº Tottallengde
DRIVE CONTROL med automatisk off modus gir brukeren
ºº 4-Modus
full kontroll
™

LED lys for beste oversikt
ºº Kraftig
batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE
ºº Fleksibelt
batterier

®

M12 BID | M12

™

M12™

KOMPAKT SLAGSKRUTREKKER 1/4˝ HEX

ºº Kraftig

slagskrutrekker på kun 165 mm total lengde ideell for jobber på
steder med begrenset plass
™
REDLINK
elektronikk med overbelastningsvern i verktøy og batteri for
ºº
beste driftssikkerhet
ºº Metallgirhus og metallgir for beste driftssikkerhet og høyeste dreiemoment
ºº 2 posisjons håndtak for beste balanse og minimal momentvridning
ºº LED lys for arbeid på steder med dårlig belysning
ºº Individuell celleovervåkning optimerer verktøyets driftstid og sikrer lang
levetid
ºº Strømindikator som viser hvor mye strøm som er igjen på batteriet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 BID-0

M12 BID-202C

0 - 2500
0 - 3300
¼˝ Hex
112
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933441955

0 - 2500
0 - 3300
¼˝ Hex
112
1.0
2 x M12 B2 Batterier,
C12 C Lader, Koffert
4933441960

Tottallengde på kun 124.5 mm for
bedre tilgang på trange steder
M12 FIWF12-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Maks. boltdiameter
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 BRAID | M12

™

M12 FIW38 | M12 FUEL

KOMPAKT VINKELSLAGSKRUTREKKER

vinkelslagskrutrekker med kun 287 mm total lengde, perfekt for
steder med begrenset plass
™
ºº REDLINK overbelastningsvern for klasseledende driftssikkerhet
ºº Metallgir for beste driftssikkerhet og 68 Nm dreiemoment
ºº Kompakt hode med 35.6 mm diamater
ºº Multihåndtak med flere grepsmuligheter for beste brukerkomfort
ºº 1/4˝ Hex chuck for raskt skfite av tilbehør med én hånd
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

M12 FIWF12-422X

1200/1800/2700/2700
1200/1800/2700/2700
½˝ firkant
½˝ firkant
1100/2100/3200
1100/2100/3200
339
339
M16
M16
1.1
Leveres uten batteri,
1 x M12 B4, 1 x M12 B2
Leveres uten lader, Leveres Batterier, C12 C Lader,
uten koffert/bag
HD Box
4933464615
4933464616

™

ºº Kompakt

M12 BRAID-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

0 - 2425
0 - 3300
¼˝ Hex
68
1.2
Leveres uten batteri, Leveres uten lader, Leveres
uten koffert/bag
4933451247

1
/2˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
KRAFTPIPESETT (11 DELER),
INKL. 9 X KRAFTPIPER, 1 X 150
MM FORLENGER. 1 X 1/4˝ HEX - 1/2˝
SQ ADAPTER

Artikkelnummer

4932478290

KONPAKT 3/8˝ MUTTERTREKKER

ºº Økt ytelse, økt kompakthet, økt kontroll
ºº Maks 339 Nm dreiemoment
ºº 3/8˝ Anvil med friksjonsring for raskt og enkelt pipeskift
ºº Børsteløs POWERSTATE™ motor for mer kraft i et kompakt
ºº REDLINK PLUS™ overvåkningssystem leverer avansert

design

overbelastningsbeskyttelse I verktøy og batteri for økt ytelse under
opplading
™
REDLITHIUM
batterisett tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
ºº
og høy ytelse uten for lengre driftstid og mer produktivitet gjennom hele
batteriets levetid
ºº Individuell battericelleovervåkning optimerer verktøyets driftstid og sikrer
lang holdbarhet
ºº Tottallengde på kun 121.9 mm for bedre tilgang på trange steder
ºº 4-Modus DRIVE CONTROL tilbyr brukeren full kontroll
ºº Kraftig LED lys for beste oversikt
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

Ubelastet hastighet (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Maks. boltdiameter
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M12 FIW38-0

M12 FIW38-422X

1200/1800/2700/2700
⅜˝ firkant
1100/2100/3200
339
M16
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933464612

1200/1800/2700/2700
⅜˝ firkant
1100/2100/3200
339
M16
1.1
1 x M12 B4, 1 x M12 B2
Batterier, C12 C Lader,
HD Box
4933464613

/8˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
PIPESETT DYPE (8 DELER)

3

Artikkelnummer

86

4-Modus DRIVE CONTROL med
automatisk off modus

4932478289

87
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M12 FIW14 | M12 FUEL

™

M12 FRAIWF12

KOMPAKT 1/4˝ MUTTERTREKKER

ºº Økt ytelse, økt kompakthet, økt kontroll
ºº Maks 115 Nm tilspenningsmoment
ºº Maks 136 Nm aximum bremsemoment
ºº 1/4˝ Anvil med friksjonsring for raskt og enkelt pipeskift
ºº Børsteløs POWERSTATE™ motor leverer mer kraft I en mer

kompakt
størrelse
™
ºº REDLINK PLUS overvåkningssystem leverer avansert
overbelastningsbeskyttelse i verktøy og batteri for økt ytelse under
opplading
ºº REDLITHIUM™ batterisett tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt for lengre driftstid og mer produktivitet
gjennom hele batteriets levetid
ºº Individuell battericelleovervåkning optimerer verktøyets driftstid og sikrer
lang holdbarhet
ºº Tottallengde på kun 129.5 mm for bedre tilgang på trange steder
ºº 4-Modus DRIVE CONTROL tilbyr brukeren full kontroll
ºº Kraftig LED lys for beste oversikt
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

M12 FIW14-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Maks. boltdiameter
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

1300/1900/3200/3200
¼˝ firkant
1300/2000/4300
136
M12
0.9
Leveres uten batteri, Leveres uten lader, Leveres
uten koffert/bag
4933464611

M12 FUEL™ 1/2˝ RETTVINKLET MUTTERTREKKER MED FRIKSJONSRING
opptil 270 Nm festemoment og 300 Nm dreiemoment
ºº Leverer
DRIVE CONTROL inkluderer automatisk avstengning og
ºº 4-modus
fjerning av bolt som forhindrer overstramming og gir mer kontroll
lange profilen gir større tilgang på steder som er vanskelig å
ºº Den
komme til
71 mm hode med amboltprofil, gir større tilgang på trange
ºº Bare
steder

/ ˝ med friksjonsring for raske og enkle pipeskift
ºº LEDbelyst
arbeidsområde
ºº Premium gummi
tåler etsende materialer og gir økt komfort når de
ºº er i bruk
1

™

2

®

™

12V muttertrekker med kun 171 mm total lengde perfekt for
oppgaver på steder med begrenet plass
™
REDLINK
elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
ºº
verktøy og batteri
ºº Metallgir for beste holdbarhet og driftssikkerhet under krevende oppgaver
ºº 1/2˝ firkant for bruk med universale piper
ºº Optimert grep for beste kontroll og komfort
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Kraftig LED lys for beste oversikt
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

Ubelastet hastighet (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 BIW12-0

M12 BIW12-202C

0 - 2550
½˝ firkant
0 - 3400
138
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933447134

0 - 2550
½˝ firkant
0 - 3400
138
1.0

Den lange kroppsprofilen (219 mm fra
avtrekker til ambolt) gir mer tilgang i
vanskelig tilgjengelige områder

2 x M12 B2 Batterier,
C12 C Lader, Koffert
4933447133

M12 FRAIWF12-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Maks. boltdiameter
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

™

muttertrekker med kun 165 mm total lengde ideell for jobber på
steder med begrenset plass
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i verktøy og batteri for
beste driftssikkerhet
ºº Metallgirhus og metallgir for beste driftssikkerhet og høyeste dreiemoment
3
ºº /8˝ firkant for bruk med alt tilbehør
ºº Batteriindikator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº Individuell celleovervåkning optimerer verktøyets driftstid og sikrer lang
levetid
ºº Strømindikator som viser hvor mye strøm som er igjen på batteriet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
½˝ firkant
0-1350/ 0-2700/ 0-3600
270
M16
1.7
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933471699

M12 FRAIWF38 | M12 FUEL

KOMPAKT 3/8˝ MUTTERTREKKER

1
/2˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
KRAFTPIPESETT MED 10 DELER

Artikkelnummer

4932352861

Bare 71 mm hodeprofil gir mer tilgang
på trange steder

/8˝ RETTVINKLET MUTTERTREKKER MED FRIKSJONSRING

™ 3

ºº Kraftig

88

™

REDLINK PLUS™ intelligens maskinvare og programvare - som
leverer enestående kraft, driftstid og holdbarhet på arbeidsplassen
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™
batterier

KOMPAKT 1/2˝ MUTTERTREKKER

ºº Kraftig

M12 BIW38 | M12

4-modus DRIVE CONTROL inkluderer
Auto Shut-Off modus og avmontering
av bolt-modus

tre MILWAUKEE -eksklusive teknologier - den
ºº Integrerer
POWERSTATE børsteløse motoren, REDLITHIUM batteri og

ºº

M12 BIW12 | M12

MILWAUKEETOOLNO

M12 BIW38-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

0 - 2500
⅜˝ firkant
0 - 3300
135
1.0
Leveres uten batteri, Leveres uten lader, Leveres
uten koffert/bag
4933441985

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

ºº Leverer opptil 270 Nm festemoment og 300 Nm dreiemoment
ºº 4-modus DRIVE CONTROL inkluderer automatisk avstengning

og fjerning
av bolt som forhindrer overstramming og gir mer kontroll
Den
lange
profilen
gir
større
tilgang
på
steder
som
er
vanskelig
å komme til
ºº
ºº Bare 71 mm hodeprofil gir større tilgang på trange steder
3
ºº /8˝ med friksjonsring for raske og enkle pipeskift
ºº LEDbelyst arbeidsområde
ºº Premium gummi tåler etsende materialer og gir økt komfort når de er i bruk
ºº Integrerer tre MILWAUKEE®-eksklusive teknologier - den POWERSTATE™
børsteløse motoren, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK PLUS™ intelligens
maskinvare og programvare - som leverer enestående kraft, driftstid og
holdbarhet på arbeidsplassen
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M12 FRAIWF38-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Maks. boltdiameter
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
⅜˝ firkant
0-1350/ 0-2700/ 0-3600
270
M16
1.7
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933471700
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M12 ONEFTR12

M12 FIR38LR | M12 FUEL

™

Tools første digitale momentnøkkel, leverer opptil 50%
ºº Milwaukee
raskere installasjon ved å bytte ut håndverktøyet

16,9 - 203,4 Nm dreiemomentområde og nøyaktighet innen ± 2%
ºº Gir
for momentkritiske festemidler
Raskere og mer produktiv dreiemomentrapportering med ONE-KEY
ºº som
gir momentdata og tilpassbare rapporter for inspektører eller

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

eiere
Justerbart nedkjøringsmoment for å kontrollere verktøyets
utgangsmoment via motoren for å forhindre overmoment
Fire målemetoder (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) og 15 tilgjengelige
forhåndsinnstillinger
Slitesterkt design for å motstå de mest krevende arbeidsmiljøene
Fire varslingsmodus om at verktøyet oppnår, møter eller overskrider
dreiemomentmålet (hørbar, LED, LCD og vibrasjon)
Seks forhåndsprogrammerte språk inkludert engelsk, spansk og
fransk
Integrerer tre MILWAUKEE® eksklusive teknologier - den
POWERSTATE™ børsteløse motoren, REDLITHIUM™ batteri og
REDLINK PLUS™ intelligens maskinvare og programvare - som
leverer enestående kraft, driftstid og holdbarhet på arbeidsplassen
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™
batterier

Erstatter håndverktøyet eller
installasjonsprosessen for to verktøy

Inkludert
Artikkelnummer

M12 ONEFTR12-0C

M12 ONEFTR12-201C

16.9 - 203.4
CW ±2 %, CCW ± 3%
½˝ firkant
0 - 100
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, Koffert
4933464969

16.9 - 203.4
CW ±2 %, CCW ± 3%
½˝ firkant
0 - 100
2.6
1 x M12 B2 Batteri, C12 C
Lader, Koffert
4933464970

M12 ONEFTR38 | M12 FUEL

™

™

1
/2˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
KRAFTPIPESETT MED 10 DELER

4932352861

Artikkelnummer

15 tilgjengelige forhåndsinnstillinger for
dreiemoment

Inkludert
Artikkelnummer

™

M12 ONEFTR38-0C
Moment [Nm]
Nøyaktighet
Verktøyopptak
Ubelastet hastighet (o/min)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 ONEFTR38-201C

13.6 - 135.6
13.6 - 135.6
CW ±2 %, CCW ± 3%
CW ±2 %, CCW ± 3%
⅜˝ firkant
⅜˝ firkant
0 - 100
0 - 100
2.5
Leveres uten batteri,
1 x M12 B2 Batteri, C12 C
Leveres uten lader, Koffert Lader, Koffert
4933464966
4933464967

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

⅜˝ firkant
75
0 - 200
363
1.4
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933471500

FORLENGER SKRALLE 1/4˝

opp til 54 Nm maksimalt dreiemoment og 250 o / min, er dette
verktøyet den ideelle festeløsningen for bilmekanikere, vedlikeholds- og
professjonelle reperatører
ºº Den bransjeledende FUEL™ teknologien kombinert med en forsterket
mekanisme og støpt stålhus gir større holdbarhet for den profesjonelle
brukeren
ºº Forlenget rekkevidde gir ytterligere 81 mm lengde for tilgang til trange
områder
ºº Variabel hastighetsregulator gir optimal kontroll av verktøyet
ºº Premium gummioverlag som tåler etsende materialer og gir økt komfort
mens de er i bruk
ºº LED-lampen lyser opp arbeidsområdet, mens strømindiaktoren viser
gjenværende driftstid
ºº REDLINK PLUS™ system leverer avansert digital overbelastningsvern for
verktøy og batteri, og forbedrer verktøyets ytelse under belastning
ºº REDLITHIUM™ batteri gir overlegen konstruksjon, elektronikk og ytelse for
å gi mer driftstid og lenger levetid
ºº Leveres med 3/8" adapter
Fleksibelt
batterisystem: passer alle MILWAUKEE® M12™ batterier
ºº

M12 FIR12 | M12 FUEL

ºº Milwaukee

90

M12 FIR38LR-0
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Ubelastet hastighet (o/min)
Lengde (mm)
Vekt med batteri (kg)

ºº Med

ONE-KEY™ 3/8˝ MOMENTNØKKEL

Tools første digitale momentnøkkel, leverer opptil 50% raskere
installasjon ved å bytte ut håndverktøyet
ºº Gir 13,6 - 135,6 Nm dreiemomentområde og nøyaktighet innen ± 2% for
momentkritiske festemidler
ºº Raskere og mer produktiv dreiemomentrapportering med ONE-KEY™ som
gir momentdata og tilpassbare rapporter for inspektører eller eiere
ºº Justerbart nedkjøringsmoment for å kontrollere verktøyets utgangsmoment
via motoren for å forhindre overmoment
ºº Fire målemetoder (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)
ºº Slitesterkt design for å motstå de mest krevende arbeidsmiljøene
ºº Fire varslingsmoduser om at verktøyet oppnår, møter eller overskrider
dreiemomentmålet (hørbar, LED, LCD og vibrasjon)
ºº Seks forhåndsprogrammerte språk inkludert engelsk, spansk og fransk
ºº Integrerer tre MILWAUKEE®-eksklusive teknologier - den POWERSTATE™
børsteløse motoren, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK PLUS™ intelligens
maskinvare og programvare - som leverer enestående kraft, driftstid og
holdbarhet på arbeidsplassen
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

opp til 75 Nm maksimalt dreiemoment og 200 rpm er dette verktøyet
den ideelle festeløsningen for bilmekanikere, vedlikeholds- og profesjonelle
reperatører
ºº Den bransjeledende FUEL™ teknologien kombinert med en forsterket
mekanisme og støpt stålhus gir større holdbarhet for den profesjonelle
brukeren
ºº Forlenger som gir ytterligere 81 mm lengde for tilgang til trange områder
ºº Justerbar hastighetsregulering gir optimal kontroll på verktøyet
ºº Premium gummioverlag som tåler etsende materialer og gir økt komfort
mens de er i bruk
ºº LED-lampen lyser opp arbeidsområdet, mens strømindiaktoren viser
gjenværende driftstid
ºº REDLINK PLUS™ system leverer avansert digital overbelastningsvern for
verktøy og batteri, og forbedrer verktøyets ytelse under belastning
ºº REDLITHIUM™ batteri gir overlegen konstruksjon, elektronikk og fade-fri
ytelse for å gi mer driftstid og lenger levetid
ºº Leveres med 1/4" adapter
ºº Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

M12 FIR14LR | M12 FUEL

Raskere og mer produktiv
dreiemomentrapportering med ONE-

Moment [Nm]
Nøyaktighet
Verktøyopptak
Ubelastet hastighet (o/min)
Vekt med batteri (kg)

FORLENGER SKRALLE 3/8˝

ºº Med

M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ MOMENTNØKKEL

MILWAUKEETOOLNO

M12 FIR14LR-0
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Ubelastet hastighet (o/min)
Lengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

¼˝ firkant
54
0 - 250
348
1.1
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933471499

1
/4˝ SHOCKWAVE ™ IMPACT DUTY
KRAFTPIPESETT MED 20 DELER

Artikkelnummer

4932352862

KOMPAKT 1/2˝ SKRALLE

ºº Med

opp til 81 Nm dreiemoment og 175 o/min er verktøyet perfekt til
mekanikere og andre faggrupper innenfor verksted og vedlikehold
ºº Smal hodeprofil for tilgang på steder med begrenset plass
ºº Markedsledende FUEL™ teknologi og helstøpt hode for utvidet
driftssikkerhet og profesjonell holdbarhet
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir det mest avanserte overbelastningsvern
og batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Bryter i metall med variabel hastighet for optimal kontroll
Kraftig
gummiering som beskytter maskinen og øker brukerkomforten
ºº
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº Leveres med 3/8˝ adapter
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M12 FIR12-0
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Ubelastet hastighet (o/min)
Lengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

½˝ firkant
81
0 - 175
290
1.5
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933459800
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M12 FIR38 | M12 FUEL

™

M12 SI | M12

KOMPAKT 3/8˝ SKRALLE

opp til 75 Nm dreiemoment og 200 o/min er skrallen perfekt til
mekanikere og andre fagrupper innenfor verksted og vedlikehold
ºº Smal hodeprofil for tilgang på steder med begrenset plass
ºº Markedsledende FUEL™ teknologi og helstøpt hode for utvidet
driftssikkerhet og profesjonell hodlbarhet
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir det mest avanserte overbelastningsvern
og batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM™ batterier tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
ºº Bryter i metall med variabel hastighet for optimal kontroll
ºº Kraftig gummiering som som beskytter maskinen og øker brukerkomforten
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº Leveres med 1/4˝ adapter
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

™

ºº Med

M12 FIR14 | M12 FUEL

™

Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Ubelastet hastighet (o/min)
Lengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

opp til 54 Nm dreiemoment og 250 o/min er skrallen perfekt til
mekanikere og andre fagrupper innenfor verksted og vedlikehold
Smal
hodeprofil for tilgang på steder med begrenset plass
ºº
ºº Markedsledende FUEL™ teknologi og helstøpt hode for utvidet
driftssikkerhet og profesjonell holdbarhet
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir det mest avanserte overbelastningsvern
og batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
Bryter
i metall med variabel hastighet for optimal kontroll
ºº
ºº Kraftig gummiering som som beskytter maskinen og øker brukerkomforten
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº Leveres med 3/8˝ adapter
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

M12 IR | M12

™

⅜˝ firkant
75
0 - 200
281
1.4
1 x M12 B2 Batteri, C12 C
Lader, Bag

grønn ved klar til bruk og lysende rød når verktøyet er slukket men spissen
er varm
ºº Temperaturkontroll for konsis varme ved krevende oppgaver
ºº Kraftig LED lys for beste oversikt ved loddeoppgaver
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

M12 BI | M12

™

M12 FIR14-0
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Ubelastet hastighet (o/min)
Lengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

KOMPAKT LODDEBOLT

ºº Kort oppvarming - loddebolten er klar til bruk på 20 - 30 sekunder
ºº 3 låsbare hodeposisjoner - 0°, 45°, 90°
ºº Verktøyløst skifte av spiss
ºº 2-farge LED indikatorlys: blinkende grønn under oppvarming, lysende

Inkludert

Artikkelnummer

M12 SI-201C

90
90
400
400
0.5
Leveres uten batteri,
1 x M12 B2 Batteri, C12 C
Leveres uten lader, Leveres
Lader, Koffert
uten koffert/bag
4933459760
4933459761

M12 FIR14-201B

¼˝ firkant
¼˝ firkant
54
54
0 - 250
0 - 250
266
266
1.1
Leveres uten batteri,
1 x M12 B2 Batteri, C12 C
Leveres uten lader, Leveres
Lader, Bag
uten koffert/bag
4933459795
4933459796

KOMPAKT LUFTPUMPE

design for hurtig og lett pumping av dekk på biler, mindre
varebiler og lignende
Effektiv
motor
& pumpe
ºº
ºº Anti-vibrasjonsunderlag med gummiføtter så den ikke beveger seg når
den blåser.
ºº Automatisk slukkefunksjon når det ønskede lufttrykket er oppnådd
ºº Opplyst LCD-display viser lufttrykk og strømnivå
ºº Oppbevaringsrom for munnstykke og slange - enkel oppbevaring for 66
cm slange og tilbehør, med en messing Schrader chuck.
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse, som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid (Batterier selges seperat)
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
ºº Leveres med en ballpumpe-nål, Prestaventil, alminnelig munnstykke og
Schrader chuck

™

Artikkelnummer

Inkludert

ºº Lettvekts

M12 FCOT | M12 FUEL
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Ubelastet hastighet (o/min)
Lengde (mm)
Vekt med batteri (kg)

M12 SI-0
Effekt [W]
Temperaturområde (°C)
Vekt med batteri (kg)

4933459798

KOMPAKT SKRALLE

kraft og hastighet, 40 Nm og 250 o/min
med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
Forsterket
kropp
tilbyr
høy driftssikkerhet
ºº
ºº Perfekt på steder med begrenset plass
ºº Stor bryter med variabel hastighet for maksimal kontroll
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Strømindikator som viser hvor mye strøm som er igjen på batteriet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
Fleksibelt
batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
ºº

92

M12 FIR38-201B

⅜˝ firkant
75
0 - 200
281
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933459797

KOMPAKT 1/4˝ SKRALLE

ºº Med

ºº Best i sin klasse innen
ºº REDLINK™ elektronikk

M12 FIR38-0

MILWAUKEETOOLNO

M12 IR-201B 1/4

M12 IR-201B 3/8

¼˝ firkant
40
0 - 250
274
0.9
1 x M12 B2 Batteri, C12 C
Lader, Bag
4933441725

⅜˝ firkant
47
0 - 250
274
0.9
1 x M12 B2 Batteri, C12 C
Lader, Bag
4933441720

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M12 BI-0
Slange lengde (mm)
Maks. trykk (bar / PSI)
Lufttilstrømning (l/min)
Arbeidsyklus
Målenøyaktighet (%)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

660
8.27 / 120
24.9
10 min på krever 10 min pause
±3%
1.6
Leveres uten batteri, Leveres uten lader, Leveres uten
koffert/bag
4933464124

KOMPAKT MULTIMATERIELL SKJÆREVERKTØY

ºº Raske og nøyaktige kutt med opp til 20.000 omdr/min
ºº Ergonomisk design for optimal kontroll og enkelhåndsbruk.

Kun 1,1 kg og
226 mm lang.
Multiimateriell
kuttefuksjon
med
flere
typer
blader
(metall
skjærehjul,
ºº
karbidbelagt slipeblad og diamantskive)
ºº En kapabel problemløser av et verktøy til skjæring i stål, rustfritt stål, ikkejernholdige materialer, gips, sement, plastikk og keramikk
ºº Lettjusterbar kappe og unik bladrotasjon beskytter brukeren mot støv og
rusk i flere sageposisjoner
ºº Hurtigutløsende støvanlegg med dypdejustering og inngang til støvutkast
ºº Børsteløs POWERSTATE™ motor leverer mer kraft i en mer kompakt
størelse
ºº REDLINK PLUS™ overvåkningssystem leverer avansert
overbelastningsbeskyttelse i verktøy og batteri for økt ytelse under
opplading
™
REDLITHIUM
batterisett tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
ºº
høy ytelse for lengre driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets
levetid
ºº Individuell battericelleovervåkning optimerer verktøyets driftstid og sikrer
lang holdbarhet

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. skjæredybde (mm)
Skivediameter (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 FCOT-0

M12 FCOT-422X

20,000
16.3
76
10
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933464618

20,000
16.3
76
10
1.1
1 x M12 B4, 1 x M12 B2
Batterier, C12 C Lader,
HD Box
4933464619
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M12 FBS64

M12 BPS | M12

™

første 12V båndsag med 64 mm skjærekapasitet
ºº Markedets
lettvektdesign, spesielt for kutting i høyder med en hånd,
ºº Kompakt
og i trange steder

hastighetsutløser for raske og enkle hastighetsjusteringer
ºº Variabel
bladdeksel beskytter brukeren mot skader ved å forhindre
ºº Integrert
tilgang til bladet - verktøyfri montering og fjerning innen få sekunder
bladlåsemekanisme for raske og enkle skift av sagblad
ºº Verktøyfri
utløser for å forhindre utilsiktet aktivering av
ºº Dobbeltvirkende
utløseren

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Låsbar justerbar såle
Solid metalloppheng for praktisk oppbevaring på arbeidsplassen
Integrert LED lys for belysning av arbeidsområdet
Integrerer tre MILWAUKEE® eksklusive teknologier - POWERSTATE™
børsteløs motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK PLUS™
intelligens og programvare - som gir enestående kraft, driftstid og
holdbarhet på arbeidsplassen
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™
batterier

KOMPAKT POLERINGS/SLIPEMASKIN

ºº Variabel

M12 FUEL™ KOMPAKT BÅNDSAG MED 64 MM SKJÆREKAPASITET

Integrert bladdeksel beskytter brukeren mot
skader ved å forhindre tilgang til bladet verktøyfri montering og fjerning innen få sekunder

hastighet med 2 gir (0-2800 / 0-8300 o/min) for både polering og
slipeoppgaver
ºº REDLINK™ elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
verktøy og batteri
ºº Stor kapasitet med 76 mm poleringssvamp eller 50 mm slipesåle for beste
effektivitet
ºº Lang driftsstid tillater ferdigstillelse av flere oppgaver pr opplading
ºº Kompakt design med kun 130 mm lengde for arbeid på stder med
begrenset plass
ºº Spindellås for enkelt og raskt skifte av tilbehør
ºº Avtagbart sidehåndtak med 2 posisjoner
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
ºº Leveres med poleringspute, sandpapir, poleringsvamp gul, lammeull,
sidehåndtak

M12 FDGS | M12 FUEL

™

Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

Ubelastet hastighet (o/min)
Skjærekapasitet i rektangulære
profiler (mm)
Bladlengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 FBS64-0C

M12 FBS64-402C

0-174

0-174

64

64

726
726
3.2
Leveres uten batteri,
2 x M12 B4 Batterier,
Leveres uten lader, Koffert C12 C Lader, Koffert
4933478440
4933478441

M12 BS | M12

™

bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
Fleksibel.
Kutter
mange
forskjellige
materialer
som
rustfritt stål, kobber,
ºº
plastikk og aluminium
ºº Lukket bladsystem beskytter brukeren mot kontakt med bladet samtidig
som bladskifte er gjort fleksibelt og raskt
ºº Rene kutt uten varmeutvikling
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
Leveres
med 1 x 18 TPI blad
ºº

94

M12 BPS-421X
0 - 2800
0 - 8300
76
M9 x 0.75
1.0
1 x M12 B4, 1 x M12
B2 Batterier, C12 C
Lader, HD Box
4933447799

første batteridrevne rettsliperen som leverer mer kraft kontra
pneumatiske modeller
Klasseledende
størrelse (262 mm lang) for god tilgang på trange steder, og
ºº
gir større bevegelighet og tilgang
ºº 3-modus hastighetskontroll og responsiv variabel hastighetsutløser som
gir fremragende kontroll
ºº Brukes med skiver opp til Ø50 mm
ºº Leveres med 6 og 8 mm spennhylser
ºº Integrerer de tre MILWAUKEE® ekslusive teknologiene - POWERSTATE™
børsteløs motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK PLUS™ intelligens
hardware og software - som gir maksimal kraft, driftstid og holdbarhet.
ºº Fleksibelt batterisystem: Fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

Spennhylse (mm)
Ubelastet hastighet (o/min)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 FDGS-0

M12 FDGS-422B

6/ 8
0 - 10,000/ 0 - 15,000/
0 - 21,000
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933471435

6/ 8
0 - 10,000/ 0 - 15,000/
0 - 21,000
0.72/ 0.94
1 x M12 B4, 1 x M12
B2 Batterier, C12 C
Lader, Bag
4933471436

M12 FDGA-0

M12 FDGA-422B

Verktøyfri bladlåsemekanisme for raske
og enkle skift av sagblad

M12 FDGA | M12

KOMPAKT BÅNDSAG

ºº Kompakt maskin for steder med begrenset plass
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i

M12 BPS-0
0 - 2800
0 - 8300
76
M9 x 0.75
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/
bag
4933447791

RETTSLIPER

ºº Den

Variabel hastighetsutløser for raske og
enkle justeringer

MILWAUKEETOOLNO

Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. Skjærekapasitet (mm)
Bladlengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 BS-0

M12 BS-402C

0 - 85
41 x 41
687.57
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933431310

0 - 85
41 x 41
687.57
3.2
2 x M12 B4 Batterier,
C12 C Lader, Koffert
4933441805

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

FUEL™ SLIPEMASKIN RETT VINKEL

ºº Den

første batteridrevne slipemaskinen med rett vinkel som leverer mer
kraft kontra pneumatiske modeller.
ºº Kompakt størrelse (bare 119 mm lang) for å få plass på trange steder, og
gir god mobilitet og tilgang
ºº 4-modus: 0-10.000/15.000/20.000/24.500 rpm og responsiv variabel
hastighetsutløser som muliggjør fremragende kontroll
ºº Passer med Ø50 mm skiver
ºº Leveres med 6 og 8 mm spennhylser
ºº Integrerer tre MILWAUKEE® eksklusive teknologier - den POWERSTATE™
børsteløse motoren, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK PLUS™ intelligens
maskinvare og programvare - som gir enestående kraft, driftstid og
holdbarhet på arbeidsplassen
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Spennhylse (mm)
Skivediameter (mm)
Ubelastet hastighet (o/min)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

6/ 8
6/ 8
50
50
0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 00 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0
- 20,000/ 0 - 24,500
- 20,000/ 0 - 24,500
0.8/ 1.0
Leveres uten batteri,
1 x M12 B4, 1 x M12
Leveres uten lader,
B2 Batterier, C12 C
Leveres uten koffert/bag Lader, Bag
4933471438
4933471439
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M12 FMT

M12 CCS44 | M12 FUEL

™

batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº 50° gjæring
ºº Øvre og nedre anlegg i magnesium for klasseledende driftssikkerhet
ºº Magnesiumsåle for lav vekt og lang levetid
ºº Integrert støvblåser for god sikt til saglinjen
ºº LED lys opplyser saglinjen
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

POWERSTATE -motor gir rask skjærehastighet gjennom
ºº Børsteløs
vanlige materialer uten å bremse eller bomme i hardtre
™

10.000 til 20.000 opm gir brukeren et perfekt snitt, uansett
ºº Justerbar
materiale
vibrasjon i klassen, 4,56 m/s² som driver produktivitet
ºº Laveste
gjennom ytelse og sikkerhet

venstre / høyre svingningsvinkel som tillater raskere kutt
ºº 1,8°
til 59 kutt i eik på en 2,0 Ah batteriladning
ºº Opp
PLUS intelligenssystem leverer en avansert digital
ºº REDLINK
overbelastningsbeskyttelse for verktøy og batteri og forbedrer
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

KOMPAKT SIRKELSAG

ºº POWERSTATE™ børsteløs motor for lengre motorlevetid og mer kraft
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og

M12 FUEL™ MULTIVERKTØY

M12 CCS44-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. Skjæredybde 90° (mm)
Maks. Skjæredybde 45° (mm)
Bladdiameter (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

verktøyets ytelse under belastning
FIXTEC™ verktøyfritt bladskifte med universalbladskifteadapter
inkludert, til bruk med alle de største konkurrentbladene
LED-arbeidslys lyser opp kuttlinjen under lite lysforhold
Leveres med adapter, stupskjæret blad OSC 112, slipeunderlag, 5 x
slipeark og en DEK26 støvskjerm som skal brukes når du sliper
REDLITHIUM™ batteri gir overlegen konstruksjon, elektronikk og
fade-fri ytelse for å gi mer driftstid og lenger levetid
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™
batterier

M12 CHZ | M12 FUEL

™

FIXTEC™ verktøyfri bladskifte med
universal adapter for bladskifte

C12 MT | M12

™

M12 FMT-422X
1.8
10,000 - 20,000
1.2
1 x M12 B4, 1 x M12 B2
Batterier, C12 C Lader,
HD Box
4933472239

VEDLIKEHOLD MULTIVERKTØY
BLADSETT (8 DELER)
Artikkelnummer

DEK26 støvavsug

2 x M12 B4
2 x M12 B6
Batterier, C12 C Batterier, C12 C
Lader, Koffert
Lader, HD Box
4933448235

™

C12 MT-0

C12 MT-202B C12 MT-402B

Oscilleringsspenn venstre/ høyre (°) 1.5
Ubelastet hastighet (o/min)
5000 - 20,000
Vekt med batteri (kg)
Leveres uten
batteri, Leveres
Inkludert
uten lader,
Leveres uten
koffert/bag
Artikkelnummer
4933427180

1.5
1.5
5000 - 20,000 5000 - 20,000
1.0
1.2
2 x M12 B2
Batterier,
C12 C Lader,
Bag

4933451512

2 x M18 B4
Batterier,
C12 C Lader,
Bag

4933441710 4933441705

0 - 3000
15.9
1.6
2 x M12 B6
Batterier, C12 C
Lader, HD Box
4933451511

49220220

KOMPAKT HACKZALL™

og kompakt HACKZALL™ sag. måler kun 280 mm i lengde
og derfor ideell for arbeid på trange plasser
™
ºº REDLINK elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Patentert FIXTEC™ bladklemme for raskt og enkelt bladbytte uten bruk av
nøkkel
ºº Lavt vibrasjonsnivå på kun 10,5 m/s²
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse som leverer lenger driftstid og mer produktivitet gjennom hele
batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

C12 HZ-0

C12 HZ-202C

Slagtall, ubelastet (slag/min) 0 - 3000
0 - 3000
Slaglengde (mm)
13
13
Vekt med batteri (kg)
1.2
Leveres uten batteri,
2 x M12 B2 Batterier, C12 C
Inkludert
Leveres uten lader, Leveres
Lader, Koffert
uten koffert/bag
Artikkelnummer
4933411925
4933441195

HACKZALL™ BLADSETT (10 STK),
2 X 49005460, 3 X 49005614, 3
X 49005424, 2 X 49005418

48900030

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M12 CHZ-402C M12 CHZ-602X

HACKZALL™ BLADSETT (10 STK),
2 X 49005460, 3 X 49005614, 3
X 49005424, 2 X 49005418

ºº Høypresterende

32 MM DYKKSAGBLAD. FOR
SAGING I TRE OG PVC
Artikkelnummer

M12 CHZ-0

Slagtall, ubelastet (slag/min) 0 - 3000
0 - 3000
Slaglengde (mm)
15.9
15.9
Vekt med batteri (kg)
1.6
Leveres uten
2 x M12 B4
batteri, Leveres
Inkludert
Batterier, C12 C
uten lader, Leveres
Lader, Koffert
uten koffert/bag
Artikkelnummer
4933446960
4933446950

Artikkelnummer

C12 HZ | M12

ºº Allsidig

96

batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
Individuell
celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
ºº
driftssikkerhet
ºº Patentert FIXTEC™ bladfeste for raskt og enkelt skifte av blad
ºº Kun 6.5 m/s takket være antivibrasjonsmekanisme gjør at maskinen kan
brukes komfortabelt over lengre tid
ºº Forseglet girhus holder vann og støv ute
ºº LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Kompakt og lett maskin som kommer til på steder med begrenset plass
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

48906088

KOMPAKT MULTIVERKTØY

batterimaskin til løsning av diverse skjæreoppgaver og fjerning av
materiale
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Justerbar hastighet (5,000-20,000 osceleringer/min) + 1.5º
oscillationsspenn for rask sagingi metall tre eller plastikk
ºº Passer med alt tilbehør på markedet
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
ºº Leveres med adapter, dykksagblad, slipesåle og 5 x sandpapir

M12 CCS44602X
3600
44
33
140
20
2.7

KOMPAKT HACKZALL™ BAJONETTSAG

ºº POWERSTATE børsteløs motor for lengre motorlevetid og mer kraft
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og

Oscilleringsspenn venstre/ høyre (°) 1.8
Ubelastet hastighet (o/min)
10,000 - 20,000
Vekt med batteri (kg)
Leveres uten batteri,
Inkludert
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
Artikkelnummer
4933472238

3600
44
33
140
20
Leveres uten
batteri, Leveres
uten lader,
Leveres uten
koffert/bag
4933448225

M12 CCS44402C
3600
44
33
140
20
2.7

1.8° venstre/høyre vinkel gir hurtigere
kutt

™

M12 FMT-0

MILWAUKEETOOLNO

Artikkelnummer

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

49220220

97

#MILWAUKEETOOL
WWW.MILWAUKEETOOL.NO

M12 JS | M12

™

M12 BST | M12

KOMPAKT STIKKSAG

™

ºº Nytt

hybrid-design på grepet kombinerer de beste egenskapene fra både
sager med og uten topphåndtak for beste kontroll og balanse
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Justerbar hastighet via elektronisk bryter
ºº Pene kutt - minimale vibrasjoner under saging gir perfekt ytelse
ºº Presis bladføring - bladstyringen sitter tett på arbeidsemnet for beste
kontroll
ºº God utsikt til saglinjen
ºº 45 grader gjæring kan justeres uten bruk av verktøy
ºº QUIK-LOK™ T-Shank bladfeste - praktisk og raskt skifte av tilbehør
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Strømindikator som viser hvor mye strøm som er igjen på batteriet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
ºº Skånsom glidesko beskytter materialet mot skade og riper

Slagtall, ubelastet (slag/min)
Slaglengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 JS-0

M12 JS-402B

0 - 2800
19
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933431305

0 - 2800
19
2.1
2 x M12 B4 Batterier,
C12 C Lader, Bag
4933441700

MILWAUKEETOOLNO

KOMPAKT STIFTEPISTOL

ºº Banebrytende

ytelse minsker belastning på hånden ved å eliminere
gjentakende bevegelser
ºº Ready to Fire Technology eliminerer forsinkelsen mellom hver stift
ºº Sekvensiell eller kontaktavfyring for valg melom raske eller nøyaktige stifter
ºº 2000 stifter med et 2.0 Ah batteri
ºº Avfyrer standard T50 stifter mellom 6 og 14 mm
ºº Funksjon som hindrer avfyring hvis magasinet er tomt
ºº Kompakt lengde, høyde og bredde for tilgang på steder med begrenset
plass
ºº Justerbar beltekrok for enkelt oppbevaring og transport
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

Stifter
Stiftebredde [mm]
Stiftelengde [mm]
Magasinkapasitet
Omdreininger [min]
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 BST-0

M12 BST-202X

T50
11.4
6 - 14
89
140
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933459634

T50
11.4
6 - 14
89
140
1.6
2 x M12 B2 Batterier,
C12 C Lader, HD Box
4933459635

SETT MED 5 (STK)
STIKKSAGBLADER TIL TRE OG
METALL
Artikkelnummer

4932345825

M12 BPRT

C12 PN | M12

™

KOMPAKT HAMMER

ºº Slår effektivt opp til 100 mm spiker inn på under
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern

3 sekunder
i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº God ergonomi – hammeren passer perfekt i hånden for best mulig kontroll
og komfort
ºº Perfekt på steder hvor det ikke er mulig å svinge en tradisjonell hammer
ºº Klarer opp til 100 stk. 90 mm spiker på en oppladning
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Individuell celleovervåkning optimaliserer driften og forlenger batteriets
levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

M12™ KOMPAKT POPNAGLEPISTOL
opp til 325 x 4,8 mm rustfrie stålnagler på én oppladning (2,0
ºº Klarer
Ah batteri)
nagler i aluminium, stål, rustfritt stål og kobber fra 2,4 - 4,8 mm
ºº Til
popnagler i ett slag med 20.32 mm slaglengde
ºº Slår
holder naglen fast uansett vinkel på pistolen
ºº Mundstykket
tilgang til enkel rengjøring. Integreret oppbevaring av
ºº Verktøysløs
munnstykke og uttrekkerverktøy.

C12 PN-0
Maks. slagtall (slag/min)
Maks. spikerstørrelse (mm)
Slagenergi (EPTA) (J)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

2700
90
2.9
1.6
Leveres uten batteri, Leveres uten lader, Leveres
uten koffert/bag
4933427182

og LED lys - for bedre brukeropplevelse og gir bedre
ºº Batteriindikator
belysning av lavt opplyste arbeidsområder
design med 273 mm H x 66.8 mm W x 165 mm i lengde
ºº Ergonomisk
uten dornsamler

Nesestykker holder nagler i enhver
retning

beltekrok og punkt hvor snor knytes
ºº Integrert
batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
ºº REDLITHIUM
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
™

driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
®
M12™

batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE
ºº Fleksibelt
batterier

ºº Leveres med 4 spisser

C12 RT | M12

™

KOMPAKT MULTISLIPER

ºº Allsidig

Maks. trekkkraft [N]
Maks antall nagler med 2,0Ah
batteri (mm)
Nagle diameter [mm]
Slaglengde (mm)
Dimensioner (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

98

M12 BPRT-0

M12 BPRT-201X

9000

9000

325 x 4.8

325 x 4.8

2.4 - 4.8
20.32
273 x 66 x 8 x 230
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933464404

2.4 - 4.8
20.32
273 x 66 x 8 x 230
2.1
1 x M12 B2 Batteri, C12 C
Lader, HD Box
4933464405

Lagrings- og fjerningsverktøy
innebygget i nesen for brukervennlighet

batterimaskin til løsning av diverse skjæreoppgaver og fjerning av
materiale
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Justerbar hastighet (5,000-32,000 rpm)
ºº 3,2 mm spennhylse som er kompatibel med det med vanlige tilbehøret på
markedet
ºº Spindellås for raskt og enkelt skifte av tilbehør
ºº Ergonomisk og lett
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

C12 RT-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Spennhylse (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

5000 - 32,000
3.2
0.6
Leveres uten batteri, Leveres uten lader, Leveres
uten koffert/bag
4933427183

152 MM FORLENGERSETT TIL
M12™ POPNAGLEPISTOL
Artikkelnummer

48950100
Integrert beltekrok og sikkerhetssnor
punkt

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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M12 FVCL

M12 GG | M12

M12 FUEL™ VÅT/TØRR VAKUMPUMPE

i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Klassens beste driftstid - tømmer opp til 7 patroner pr opplading
ºº God balanse og ergonomi - kun 355 mm lang og 3,2 kg
ºº Luftventil, slrger for beste gjennomstrømning
ºº Intregrert oppbevaring for slange, skulderstropp og LED batteriindikator ekstra brukerkomfort og høy effektivitet
ºº Kan fylles på 3 måter - trakt, patron eller via sugefunksjon
ºº Kan brukes med 400 ml fettpatroner eller 473 ml ved manuell påfylling via
trakt
ºº Individuell celleovervåkning optimaliserer driften og forlenger batteriets
levetid
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
ºº Leveres med fleksibel 914 mm x 14,4 mm høytrykkslangee med fjær

™

™

Ah batteri gir vakuumet 14 minutters driftstid på høy, og 26
ºº 6,0
minutter ved lav innstilling, den kompakte støvsugeren er ideell for

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

KOMPAKT FETTPISTOL

ºº Kraftig 12 V motor leverer over 562 bar trykk
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern

M12 FUEL motor med en maksimal luftstrøm på 1275 l/min
ºº Kraftig
og 105 mbar gir 18V ytelse for både våt- og tørrrenseoppgaver
flekk- og servicefokuserte våt-/tørroppryddingsbehov
Det svært effektive HEPA-filteret samler 99,97% av luftbårne
partikler ned til 0,3 mikron
Tilbehør og slangeoppbevaring gjør at alle redskaper kan bæres
med verktøyet, for å unngå tap av utstyr
DEK 26-verktøytilkobling muliggjør effektiv støvavsug
Stabelbar verktøykassedesign for ekstra bærbarhet og enklere
lagring
Plate for veggmontering er inkludert for flere lagringsmuligheter
Innebygd blåser for å fjerne støv fra arbeidsområdet
REDLINK PLUS™ inteligens gir avansert digital
overbelastningsbeskyttelse for verktøy og batteri, og forbedrer
verktøyets ytelse unikt under belastning.
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™
batterier

Innebygd lagring holder innhold
organisert inne i enheten

M12 PCG/600 | M12

™

Kompakt og lagres enkelt en varebil
eller vogn

Kapasitet fast materiale (l)
Kapasitet Væsker (l)
Slangediameter (mm)
Slangelengde (m)
Maks. vakum (mbar)
Luftstrøm (l/min)
Filtertype
Vekt med batteri (kg)

5.7
6.1
41
0.5
105
1275
HEPA
5.0
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933478186

Inkludert
Artikkelnummer

M12 HV | M12

™

overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Optimert for bruk med materieler i alle tykkelser og i lave temperaturer
ºº Autorevers forhindrer drypp når bryteren slippes
ºº 6 hastighetsinnstillinger for beste kontroll
ºº Stort og robust stempel sikrer konstant strøm og at patronen tømmes hver
gang
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Individuell celleovervåkning optimaliserer driften og forlenger batteriets
levetid
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
Fleksibelt
batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
ºº

M12 PCG/400 | M12

™

M12 HV-0
Luftstrøm (l/min)
Lufthastighet [m³ pr t]
Maks. vakum (mbar)
Kapasitet fast materiale (l)
Slangediameter (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

934
56
31.1
0.6
22.5
1.2
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933448390

Inkludert
Artikkelnummer

Maks. trykkravt (N)
Hastighetsindstillinger
Standardudstyr
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M12 GG-401B

562
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933440435

562
3.2
1 x M12 B4 Batteri,
C12 C Lader, Bag
4933441675

M12 PCG/600A-0

M12 PCG/600A-201B

1780
6
600 ml aluminiumstube
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933441786

1780
6
600 ml aluminiumstube
1.9
1 x M12 B2 Batteri,
C12 C Lader, Bag
4933441670

4932352845

KOMPAKT FUGEPISTOL MED 400 ML ALUMINIUMSTUBE

ºº Opp til 1780 N skyvekraft
ºº REDLINK™ elektronikk med

overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
Optimert
for
bruk
med
materieler
i alle tykkelser og i lave temperaturer
ºº
ºº Autorevers forhindrer drypp når bryteren slippes
ºº 6 hastighetsinnstillinger for beste kontroll
ºº Stort og robust stempel sikrer konstant strøm og at patronen tømmes hver
gang
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Individuell celleovervåkning optimaliserer driften og forlenger batteriets
levetid
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

Maks. trykkravt (N)
Hastighetsindstillinger
Standardudstyr
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M12 PCG/400A-0

M12 PCG/400A-201B

1780
6
400 ml aluminiumstube
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, Bag
4933441780

1780
6
400 ml aluminiumstube
1.9
1 x M12 B2 Batteri,
C12 C Lader, Bag
4933441665

400 ML ALUMINIUMSTUBE.
KREVER TANNSTANG 48091090
OG STEMPEL 44700375
Artikkelnummer
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M12 GG-0

600 ML ALUMINIUMSTUBE.
KREVER TANNSTANG 48091091
OG STEMPEL 44700375
Artikkelnummer

Veggmonteringsplate

KOMPAKT HÅNDSTØVSUGER

ºº God sugeeffekt for tre, metall flis/spon
ºº Vindu i oppsamleren lar brukeren følge støvnivået
ºº Låsbar bryter for vedvarende bruk
ºº Tilbehør for arbeid på både små og stor områder
ºº Kompakt design gjør det enkelt å komme til på områder med liten plass
ºº Oppsamler med lås som forhindrer lekkasje ved tømming
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

Trykk (bar)
Vekt med batteri (kg)

KOMPAKT FUGEPISTOL MED 600 ML TUBE

ºº Opp til 1780 N skyvekraft
ºº REDLINK™ elektronikk med

M12 FVCL-0

MILWAUKEETOOLNO

4932352844
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M12 PCG/310 | M12

™

M12 CC | M12

KOMPAKT FUGEPISTOL MED 310 ML HOLDER

ºº Opp til 1780 N skyvekraft
ºº REDLINK™ elektronikk med

overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Optimert for bruk med materieler i alle tykkelser og i lave temperaturer
ºº Autorevers forhindrer drypp når bryteren slippes
ºº 6 hastighetsinnstillinger for beste kontroll
ºº Stort og robust stempel sikrer konstant strøm og at patronen tømmes hver
gang
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Individuell celleovervåkning optimaliserer driften og forlenger batteriets
levetid
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

™

Maks. trykkravt (N)
Hastighetsindstillinger
Standardudstyr
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 PCG/310C-0

M12 PCG/310C-201B

1780
6
310 ml standard holder
Leveres uten koffert/bag
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933441783

1780
6
310 ml standard holder
1.9

™

4933441655

verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Forlenget drifstid - Opp til 60 kutt i 4 x 35 mm² kobber, pr oppladning
ºº Rask åpning og perfekt på steder med begrenset plass. Knivskarpe skjær
ºº Overlegen kuttkvalitet - leverer et flatt, rundt og innstallasjonsklart snitt
ºº Autorevers sørger for maksimal produktivitet
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

C12 PC-0
Kobberrør (mm)
Min. plass for rørskæring (mm)
Lengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

12, 15, 18, 22, 25, 28
80
360
1.5
Leveres uten batteri, Leveres uten lader, Leveres
uten koffert/bag
4933411920

høyttaler og høyfrekvent diskanthøyttaler gir høy lydkvalitet
ºº Premium
og AM/FM-tuner med digital prosessor gir høyeste
ºº DAB+
mottaksnøyaktighet, signalklarhet og tilleggsinformasjon som: sang,
artist og nøyaktig tid

Bluetooth -mottaker: Spiller musikk opptil 30 m fra
ºº Digital
smarttelefonen, datamaskinen eller nettbrettet
®

Innebygd laderfunksjon for rask og praktisk lading av ethvert M12
ºº batteri
eller elektriske enheter via USB-port

™

i batterimodus - gjør radioen støv- og vannsprutbestandig
ºº IP54
allsidighet: Drevet av MILWAUKEE M12 batterier, eller
ºº AC/DC
strømforsyningen
™

Innebygd ladefunksjon for rask og
praktisk lading av ethvert M12™ batteri
og elektriske enheter via USB-port

KOMPAKT PEX KUTTER

ºº Massivt kappetrykk på 175 kg/cm²
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern

i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
Kraftig
mekanisme
kapper
opp
til
50
mm
PEX
rør
ºº
ºº Heavy Duty metallgirkasse for beste driftssikkerhet og lengst mulig levetid
ºº Variabel hastighet via bryteren for total brukerkontroll
ºº Superskarpe blad for rene snitt
ºº Høyeffektiv mekanisme gir over 200 kutt pr lading
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

C12 PPC-0
Maks. Skjærekapasitet (mm)
Ubelastet hastighet (o/min)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

50
0 - 500
1.9
Leveres uten batteri, Leveres uten lader, Leveres
uten koffert/bag
4933416550

Hulhåndtak og nøkkelhull for varierte
oppbevaringsløsninger

M12 RCDAB+-0
Frekvensbredde AM (kHz)
Frekvensbredde FM (MHz)
Frekvensbredde DAB+ (MHz)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer
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Artikkelnummer

M12™ RADIO DAB+ M/LADEFUNKSJON

®

™

Inkludert

32
32
2
3.0
Leveres uten batteri, Leveres uten lader, Leveres
uten koffert/bag
4933431600

M12 RCDAB+

ºº Høypresterende

C12 PPC | M12

M12 CC-0
Maks. Skjærediameter (mm)
Skjærekraft (kN)
Hastighetsindstillinger
Vekt med batteri (kg)

48080900

KOMPAKT RØRKUTTER

500 o/min Milwaukeemotor kapper et 12 mm kobberrør
på mindre enn 3 sekunder
™
REDLINK
elektronikk
med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
ºº
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Automatisk låsemekanisme for kapping av kobberrør med en avstand ned
til 37 mm fra rør til vegg
ºº Automatiske justerbare kjever til rørets størrelse
ºº Isoleret front for å unngå rust og korrosjon ved kapping
ºº Slimline softgrep håndtak
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

KOMPAKT KABELKUTTER

ºº 32 mm kapasitet - kraftige kjever kapper ubesværlig tykke kabler
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og

310 ML STANDARDHOLDER. KAN
BRUKES MED ALLE STANDARD
250 ML OG 310 ML TUBER /
PATRONER
Artikkelnummer

C12 PC | M12

1 x M12 B2 Batteri,
C12 C Lader, Bag

MILWAUKEETOOLNO

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

522 - 1620
87.5 - 108
174 - 240
1.9
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933472114

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Digital Bluetooth® mottaker: Spiller
musikk opptil 30 m avstand
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M12 JSSP | M12

™

BLUETOOTH® HØYTTALER

ºº Bluetooth® høyttaler
ºº Trådløs tilkobling av elektroniske enheter innenfor en radius av 10 meter
ºº Klar og fyldig lyd på alle nivåer
ºº Premium høyttalerelement med fyldig bass
ºº Støttsikker og fuktbeskyttet for å tåle tøffe omgivelser på arbeidsplassen
ºº Gummiert med metallgitter
ºº 5W USB lader for telefoner, tablets kamera etc
ºº Opp til 25 timers driftstid pr opplading med et M12™ 4.0 Ah batteri
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

M12-18 JSSP | M12

™

M12 JSSP-0
Dimensioner (mm)
Høyttalereffekt (W)
Vekt (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

105.5 x 153
5
0.5
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933448380

M12 FPP2A

M12 FPP2B

M12 FUEL™ POWERPACK

M12 FUEL™ POWERPACK

ºº M12
ºº M12

ºº M12
ºº M12

FPD - M12 FUEL™ kompakt 2-girs slagbormaskin
FID - M12 FUEL™ kompakt 1/4˝ Hex slagskrutrekker

FPD - M12 FUEL™ kompakt 2-girs slagbormaskin
CH - M12 FUEL™ kompakt SDS-Plus borhammer

- M18™ BLUETOOTH® HØYTTALER

ºº Bluetooth streaminghøyttaler til arbeidsplassen
ºº Bluetooth® rekkevidde på opp til 30 m
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE®
®

M12-18 JSSP-0
M18™ og M12™

batterier
ºº IP54 sertifisert. Vann og støvbeskyttet - utviklet for krevende forhold på
byggeplassen
ºº Klar og fyldig lyd ved alle lydstyrker
ºº 2.1A USB lader til telefon, tablet eller mediespiller
ºº Premium streaminghøyttaler til byggeplassen

Dimensioner (mm)
Høyttalereffekt (W)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

360 x 165 x 165
40
2.3
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933459275

Inkludert
Artikkelnummer

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M12 FPP2A-402X

M12 FPP2A-602X

2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, HD Box
4933459808

2 x M12 B6 Batterier, C12 C Lader, HD Box
4933459810

Inkludert
Artikkelnummer

M12 FPP2B-402X

M12 FPP2B-602X

2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, HD Box
4933459812

2 x M12 B6 Batterier, C12 C Lader, HD Box
4933459813

M12 FPP2AQ

M12 BPP2B

M12 FUEL™ POWERPACK

M12™ POWERPACK

ºº M12
ºº M12

ºº M12 BPD - M12™ slagbormaskin
ºº M12 BID - M12™ 1/4˝ bor/skutrekker
ºº 1x M12 B4 - M12™ 4.0 Ah battery
ºº 1x M12 B2 - M12™ 2.0 Ah battery
ºº C12 C - Lader
ºº BMC Tool case

FPD - M12 FUEL™ kompakt slagbormaskin
FQID - M12 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ Hex hydraulisk slagskrutrekker

Inkludert
Artikkelnummer

104

MILWAUKEETOOLNO

M12 FPP2AQ-402X

M12 FPP2AQ-602X

2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, HD Box
4933464975

2 x M12 B6 Batterier, C12 C Lader, HD Box
4933464976

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M12 BPP2B-421C
Inkludert
Artikkelnummer

1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Koffert
4933443497

105

#MILWAUKEETOOL
WWW.MILWAUKEETOOL.NO

LASERE

MILWAUKEETOOLNO

M12 3PL
M12™ GRØNN 360° PLANSLASER
grønn 360° 3-planlaser gir en alt-i-ett-funksjonalitet med
ºº M12
en horisontal linje og to vertikale linjer for rask og enkel justering,
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

utjevning, kvadrering og overføring, slik at du enkelt kan legge store
områder med ett verktøy
Bygget med grønne dioder med høy intensitet for å gi maksimal
synlighet - opptil 4 ganger bedre synlighet enn røde lasere
Grønne stråler med høy intensitet gir et arbeidsområde på 38 m (50
m med en detektor)
Tilbyr hele driftstid på 15+ timer med ett M12 B4 batteri
3-modus system: Manuell modus for bruk i alle vinkler,
Selvnivelleringsmodus som indikerer ut-av-nivå med et 4°
selvnivelleringsområde og låsemodus for å beskytte komponenter
under transport
Integrert magnetisk brakett med bakmonterte forsterkede magneter,
1
/4˝ og 5/8˝ stativgjenger og hengningshull - tillater feste til stålbolter,
trebolter og stativ
Braketten gir laseren 330° rotasjon som dreier på loddpunktet, med
en integrert mikrokontrollknapp for raskere justering av punkt til
punkt
Robust konstruksjon med en IP54-klassifisering, laseren er
vannavstøtende og tåler opptil 1m fall

Farge på laserlinje
Laserprojeksjon (°)
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)
Synlig arbeidsavstand [m]
Arbeidsintervall med mottaker [m]
Nøyaktighet [mm|m]
Selvnivelleringsområde [°]
Laserklasse
Passende trefot-stativ
Kompatible laserdetektor
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 3PL-0

M12 3PL-401C

#No value#
2x vertikal, 1x
horisontal
15
38
50
0.3
4
Klasse 2
1
/4˝, 5/8˝
LLD50
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Koffert
4933478103

#No value#
2x vertikal, 1x
horisontal
15
38
50
0.3
4
Klasse 2
1
/4˝, 5/8˝
LLD50
1.5

M12 CLLP | M12

™

Høy intensitet grønn 3 x 360° linjer for
full romdekning

Raskere justering med mikrokontroll og
punktfunksjon

1 x M12 B4 Batteri,
C12 C Lader, Koffert

Forsterkede magneter - magneter vil
ikke gli på stålbolten

4933478102

GRØNN KRYSSLASER MED FOKUSPUNKTER

ºº M12™

grønn krysslaser med fokuspunkter gir en alt-i-ett-funksjonalitet
med horisontal utjevning, vertikal justering og fokuspunktoverføring fra
gulv til tak
ºº Grønne dioder med høy synlighet for å gi maksimal synlighet - opptil 4
ganger bedre synlighet mot røde lasere
ºº Grønne stråler med høy synlighet gir et arbeidsområde på 38 m (50 m med
en detektor)
ºº Driftsid på hele 15 timer med et M12™ B3 batteri
ºº 3-modus system: Manuell modus for bruk i alle vinkler,
Selvnivelleringsmodus som indikerer ut-av-nivå med et 4°
selvnivelleringsområde og låsemodus for å beskytte komponenter under
transport
ºº Integrert magnetisk brakett med bakmonterte forsterkede magneter, 1/4˝
og 5/8˝ stativgjenger og opphengshull - tillater feste til stålbolter, trebolter
og stativ
ºº Braketten gir laseren 360° rotasjon som svinger på loddpunktet, med en
integrert mikrokontroll for raskere justering av punkt til punkt
ºº Robust støpt konstruksjon med en IP54-klassifisering, laseren er
vannavstøtende og tåler opptil 1m fall
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
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M12 CLLP-0
Farge på laserlinje
Farge på fokuspunkter
Laserprojeksjon (°)
Maks. driftstid med M12 B3 batteri [h]
Synlig arbeidsavstand [m]
Arbeidsintervall med mottaker [m]
Nøyaktighet [mm|m]
Selvnivelleringsområde [°]
Laserklasse
Passende trefot-stativ
Kompatible laserdetektor
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 CLLP-301C

#No value#
#No value#
#No value#
#No value#
1x horisontal, 1x verti- 1x horisontal, 1x vertikal, 2x fokuspunkt
kal, 2x fokuspunkter
15
15
38
38
50
50
0.3
0.3
4
4
Klasse 2
Klasse 2
1
1
/4˝, 5/8˝
/4˝, 5/8˝
LLD50
LLD50
1.2
Leveres uten batteri,
1 x M12 B3 Batteri,
Leveres uten lader,
C12 C Lader, Koffert
Koffert
4933478101

4933478100
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L4 CLLP

REDLITHIUM
USB

TM

MILWAUKEETOOLNO

TILBEHØR TIL LASERE

REDLITHIUM™ USB OPPLADBAR GRØNN LASER KRYSSLINJER OG FOKUSPUNKTER

Beskrivelse

Artikkelnummer
ºº MILWAUKEE

®

meter

LLD 50 laserlinjedetektor utvider laserfunksjonaliteten opp til 50

ºº LED-lampene

USB oppladbar grønn krysslinjelaser med
ºº REDLITHIUM
fokuspunkter gir en alt-i-ett-funksjonalitet med horisontal utjevning,
™

vertikal justering og fokuspunktoverføring fra stål til gulv til tak

dioder med høy intensitet gir kompromissløs sikt - opptil 4
ºº Grønne
ganger bedre synlighet mot røde lasere

LLD50

stråler med høy intensitet gir et arbeidsområde på 30 m (50
ºº Grønne
m med en detektor)
Det oppladbare og avtakbare REDLITHIUM
ºº hele
8 timers driftstid

™

USB 3.0 Ah batteriet gir

REDLITHIUM USB 3.0-batteri erstatter opptil 6000 alkaliske
ºº 1x
batterier i løpet av batteriets levetid
™

ºº
ºº

Grønn krysslinjelaser med høy intensitet
med loddpunkter

3-modus system: manuell modus for bruk i alle vinkler,
selvnivellerende modus som indikerer tilstand ute-av-nivå med
et selvnivelleringsområde på 4° og låsemodus for å beskytte
komponenter under transport
Integrert magnetisk brakett med bakmonterte forsterkede
jordartsmagneter, 1/4˝stativgjenger og opphengshull - tillater feste til
stålbolter, trebolter og stativ

ºº MILWAUKEE® 360° laserfeste er et tilpasningsfeste som
ºº Rotasjonsjustering i flere plan, brukeren kan enkelt feste

til festet

Inkludert
Artikkelnummer

LM360

Green
Green
1 x horisontal, 1 x vertikal, 2 x fokuspunkter
8
30
50
0.3
4
Klasse 2
1
/4˝
LLD50
0.9
1 x L4 B3 Batteri, USB kabel og veggadapter
, Koffert

Forsterkede magneter av jordarter magneter vil ikke gli på stålbolten

USB OPPLADBAR KRYSSLINJELASER - GRØNN

USB oppladbar grønn krysslinjelaser gir en alt-i-ettfunksjonalitet med horisontal utjevning og vertikal justering
ºº Grønne dioder med høy intensitet gir kompromissløs sikt - opptil 4 ganger
bedre synlighet vs røde lasere
ºº Grønne stråler med høy intensitet gir et arbeidsområde på 30 m (50 m med
en detektor)
ºº Det oppladbare og avtakbare REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah batteriet gir hele
8 timers driftstid
ºº 1x REDLITHIUM™ USB 3.0-batteri erstatter opptil 6000 alkaliske batterier i
løpet av batteriets levetid
ºº 3-modus system: manuell modus for bruk i alle vinkler, selvnivellerende
modus som indikerer tilstand ute-av-nivå med et selvnivelleringsområde
på 4 ° og låsemodus for å beskytte komponenter under transport
ºº Integrert magnetisk brakett med bakmonterte forsterkede
jordartsmagneter, 1/4˝ stativgjenger og opphengshull - tillater feste til
stålbolter, trebolter og stativ
ºº Braketten gir laseren 360° rotasjon, med en integrert mikro kontrollknapp
for raskere justering av punkt til punkt
ºº Robust støpt konstruksjon med en IP54-klassifisering, laseren er
vannavstøtende og tåler opptil 1m fall

REDLITHIUM
USB

ºº REDLITHIUM™

108

360° Laserfeste

4932478105

ºº MILWAUKEE®

TRP180

™

git et raskt laseroppsett
alle MILWAUKEE®-lasere

Raskere justering med integrert
mikrokontroll og senterpunkt funksjon

4933478099

L4 CLL | REDLITIHIUM

4932478104

ºº En vertikal mikrojustering som gjør justering av horisontale linjer mye raskere
ºº De forsterkede magneter på begge sider, gir et sterkt grep selv på tynt stålmateriale
ºº Integrerte skrue- og spikerhull gjør oppsettet enkelt og effektivt i alle miljøer
ºº Integrert 1/4˝ & 5/8˝ feste til tripods

L4 CLLP-301C
Farge på laserlinje
Farge på fokuspunkter
Laserprojeksjon (°)
Maks. driftstid med L4 B3 batteri [h]
Synlig arbeidsavstand [m]
Arbeidsintervall med mottaker [m]
Nøyaktighet [mm|m]
Selvnivelleringsområde [°]
Laserklasse
Passende trefot-stativ
Kompatible laserdetektor
Vekt med batteri (kg)

Laserlinje detektor

foran og bak muliggjør enkel og nøyaktig deteksjon av laserstrålen
for å forbedre oppsettprosessen
ºº Magneter plassert på to sider av detektoren gjør at den enkelt kan festes på
metalloverflater, ideell for installasjoner under tak
ºº Den medfølgende klemmen er ideell for å feste til overflater som ikke er av metall
for å sette høyder
ºº Har justerbar lyd og over 65 timers driftstid med medfølgende AA-batterier
ºº Kompatibel med alle MILWAUKEE™ linje- og planlasere
ºº Justerbare nøyaktighetsinnstillinger for større presisjon
ºº IP54 beskytter detektor fra forholdene på arbeidsplassen
ºº 1m slagbestandig

1,8 meter laserstativ

laserstativ med 1/4 “monteringsgjenger er ideell for å stille høyden
på en horisontal laserlinje eller heve laseren når det er nødvendig
ºº Høyde kan enkelt justeres fra 72 cm til 180 cm
ºº Laseren kan monteres på bunnen av stativet med 360° -feste (ikke inkludert) for
mindre oppgaver som stikkontaktinstallasjon
ºº Justerbart hode med avtagbar lasermonteringsplate
ºº Forsterket midtakselen for lengre levetid
ºº Lett aluminiumdesign

4932478106

TM

L4 CLL-301C
Farge på laserlinje
Laserprojeksjon (°)
Maks. driftstid med L4 B3 batteri [h]
Synlig arbeidsavstand [m]
Arbeidsintervall med mottaker [m]
Nøyaktighet [mm|m]
Selvnivelleringsområde [°]
Laserklasse
Passende trefot-stativ
Kompatible laserdetektor
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

Green
1 x vertikal, 1 x horisontal
8
30
50
0.3
4
Klasse 2
1
/4˝
LLD50
0.9
1 x L4 B3 Batteri, USB kabel og veggadapter , Koffert
4933478098
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ºº MILWAUKEE®

lasermålplate med høy synlighet gir rask og synlig justering med en
bred magnetisk base for gulv og jernholdige overflater
Reflekterende
overflate
med høy kontrast for bruk med grønne lasere
ºº
ºº X-design gir responsiv sentrerings-tilbakemelding som leder linjen til senter, noe
som gjør justeringsprosessen raskere

HI-VIST

Målplate

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

4932478108

109

#MILWAUKEETOOL
WWW.MILWAUKEETOOL.NO

LDM 100

2

AAA

INCLUDED

100 M LASERAVSTANDSMÅLER
sikt og mål-system for enkel oppmåling
ºº Praktisk
- klassifisert - beskyttet mot støv og fukt
ºº IP54
og imperialsk oppmåling
ºº Metrisk
praktiske knapper foran og på siden av enheten for enkel eller
ºº Store,
løpende oppmåling
forskjellige funksjoner som muliggjør enkel oppmåling samt
ºº Flere
at brukeren kan legge til, trekke fra, måle overflater, totalt område
og volum.

LDM 50 | LASERAVSTANDSMÅLER

3 linjers 50 mm LCD display med god lesbarhet
ºº Stort
viser de 3 siste målinger enheten har minne for de 30 siste
ºº Displayet
målinger

Praktisk sikt og mål-system for enkel
oppmåling

3-posisjons endestykke for oppmåling fra hjørner
ºº Utfellbart
og indikator for lavt batteri
ºº Auto-slukkefunksjon
Smalt
hus
for enkel håndtering og nylonhylster for sikker transport
ºº og oppbevaring

2

AAA

INCLUDED

ºº Enkel i bruk - Pek og mål
ºº Kompakt design med belteklips for enkel transport
ºº Areal/volum/indirekte høyde og patentert overflatemåling
ºº Min/Maks måling samt kontinuerlig måling
ºº Legg til eller trekk fra avstand for enkel oppmåling
ºº Indirekte høyde (Pythagoras 2-punkt, 3-punkt)
ºº Stort 3-linjers LCD grafisk display med automatisk bakbelysning
ºº Utfellbart endestykke for måling fra hjørner og kanter
ºº Minne for de siste 20 målinger
ºº P54 vannavvisende og støvtett
ºº Auto av og indikator for lavt batterinivå
ºº Kun metrisk måling

vaterfuksjon som automatisk foretar måling så snart enheten
ºº Digital
er i vater for eksakt oppmåling over lengre avstander
indirekte høyde og lengde med smart bruk av
ºº Enkel
autovaterfunksjonen for oppmålinger i vanskelige stillinger

MILWAUKEETOOLNO

LDM 50
Maks. måleområde (m)
Nøyaktighet
Display
Display størrelse (mm)
Laserklasse
Dimensioner (mm)
Rekkevidde (m)
Vekt med batteri (kg)
Pythagoras funksjon
Helningssensor
Høydesporing
Inkludert
Artikkelnummer

50
± 1.5
LCD
26 x 37
Klasse 2
119 x 40 x 32
0.05 - 50
0.1
2-punkts, 3-punkts, delevis høyde
nei
nei
2 x AAA Batterier, Leveres uten koffert/bag
4933447700

LDM 45 | 45 M LASERAVSTANDSMÅLER

2

AAA

INCLUDED

LDM 100
Maks. måleområde (m)
Nøyaktighet
Display
Display størrelse (mm)
Laserklasse
Dimensioner (mm)
Rekkevidde (m)
Vekt med batteri (kg)
Auto_vater målinger
Pythagoras funksjon
Helningssensor
Høydesporing
Inkludert
Artikkelnummer

100
± 1.5
LCD
31.5 x 40
Klasse 2
113 x 48 x 31
0.15 - 100
0.14
Ja
Ja
ja
ja
2 x AAA Batterier, Leveres uten koffert/bag
4933459278

Digital vaterfunksjon

ºº Praktisk sikt og mål-system for enkel oppmåling
ºº IP54 - klassifisert - beskyttet mot støv og fukt
ºº Metrisk og imperialsk oppmåling
ºº Store, praktiske knapper foran og på siden av enheten
ºº Enkelt å komme i gang med enkle eller løpende målinger
ºº Flere forskjellige funksjoner som muliggjør enkel oppmåling

samt at
brukeren kan legge til, trekke fra, måle overflater, totalt område og volum.

ºº Stort 3 linjers 50 mm LCD display med god lesbarhet
ºº Displayet viser de 3 siste målinger enheten har minne

for de 30 siste
målinger
Utfellbart
endestykke
for
oppmåling
fra
hjørner
ºº
ºº Auto-slukkefunksjon og indikator for lavt batteri
ºº Smalt hus for enkel håndtering og nylonhylster for sikker transport og
oppbevaring

LDM 45
Maks. måleområde (m)
Nøyaktighet
Display
Display størrelse (mm)
Laserklasse
Dimensioner (mm)
Rekkevidde (m)
Vekt med batteri (kg)
Auto_vater målinger
Pythagoras funksjon
Helningssensor
Høydesporing
Inkludert
Artikkelnummer

45
± 1.5
LCD
31.5 x 40
Klasse 2
105 x 48 x 24
0.15 - 45
0.11
Nei
Nei
nei
nei
2 x AAA Batterier, Leveres uten koffert/bag
4933459277

Utfellbart 3-posisjons endestykke

LDM 30 | 30 M LASERAVSTANDSMÅLER

2

AAA

INCLUDED

ºº Enkel i bruk - bare sikt og mål
ºº IP54 - støv og fuktbeskyttet
ºº Auto slukkefunksjon og batteriindikator
ºº Metrisk og Imperialsk oppmåling
ºº Smalt hus med belteklips for enkel bruk og transport
ºº Praktiske betjeningsknapper foran og på siden
ºº Mulighet for både enkel oppmåling og løpende målinger
ºº Stort 3 linjers LCD display med hvit bakbelysning
ºº Viser de siste 3 målinger
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LDM 30
Maks. måleområde (m)
Nøyaktighet
Display
Display størrelse (mm)
Laserklasse
Dimensioner (mm)
Rekkevidde (m)
Vekt med batteri (kg)
Auto_vater målinger
Pythagoras funksjon
Helningssensor
Høydesporing
Inkludert
Artikkelnummer

30
±2
LCD
25 x 25
Klasse 2
101 x 38 x 28
0.15 - 30
0.1
Nei
Nei
nei
nei
2 x AAA Batterier, Blister packaging
4933459276
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ARBEIDSTØY

M12 HJP | M12

™

MILWAUKEETOOLNO

HYBRID PUFFER VARMEJAKKE

ºº Milwaukees

Hybrid puffer varmejakke med kraften fra M12™ 12V REDLITHIUM™ batteriteknologi bruker varmeelementer av
karbonfibre for å fordele varme til brystet, ryggen og skuldrene
ºº One-touch LED-kontroll gjør det mulig å velge mellom 3 varmeinnstillinger tilpasset alle forhold
ºº Suveren driftstid – opp til 8 timers varme på én enkelt batteriopplading (2.0 Ah)
ºº Ripstop polyester gir et lett design som kan brukes både som yttertøy eller mellomlag (utvendigt og innvendigt lag av 100%
polyester)
ºº Vann og vindbestandig - leverer komfort og hodbarhet under tøffe forhold
ºº Tåler maskinvask og tørketrommel
ºº Ekstra slitesterke områder beskytter mot slitasje og rifter
ºº M12™ batteriholder - skjult batterilomme for maksimal brukervennlighet
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

Størrelse
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 HJP-0 (S)

M12 HJP-0 (M)

M12 HJP-0 (L)

M12 HJP-0 (XL)

M12 HJP-0 (2XL)

S
0.9
Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
koffert/bag
4933464364

M
0.9
Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
koffert/bag
4933464365

L
1.0
Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
koffert/bag
4933464366

XL
1.0
Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
koffert/bag
4933464367

XXL
1.1
Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
koffert/bag
4933464368

M12 HJP LADIES | M12

™

HYBRID PUFFER VARMEJAKKE, KVINNER

ºº Milwaukees

Hybrid puffer varmejakke til kvinner med kraften fra M12™ 12V REDLITHIUM™ batteriteknologi bruker
varmeelementer av karbonfibre for å fordele varme til brystet, ryggen og skuldrene
ºº One-touch LED-kontroll gjør det mulig å velge mellom 3 varmeinnstillinger tilpasset alle forhold
ºº Suveren driftstid – opp til 8 timers varme på én enkelt batteriopplading (2.0 Ah)
ºº Ripstop polyester gir et lett design som kan brukes både som yttertøy eller mellomlag (utvendigt og innvendigt lag av 100%
polyester)
ºº Vann og vindbestandig - leverer komfort og hodbarhet under tøffe forhold
ºº Tåler maskinvask og tørketrommel
ºº Ekstra slitesterke områder beskytter mot slitasje og rifter
ºº M12™ batteriholder - skjult batterilomme for maksimal brukervennlighet
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

Størrelse
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 HJP LADIES-0 (S)

M12 HJP LADIES-0 (M)

M12 HJP LADIES-0 (L)

M12 HJP LADIES-0 (XL)

M12 HJP LADIES-0 (2XL)

S
0.8
Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
koffert/bag
4933464340

M
0.8
Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
koffert/bag
4933464341

L
0.9
Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
koffert/bag
4933464342

XL
0.9
Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
koffert/bag
4933464343

XXL
1.0
Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
koffert/bag
4933464344

M12 HBWP | M12

™

HYBRID PUFFER VARMEVEST

ºº Milwaukees

Hybrid puffer varmevest med kraften fra M12™ 12V REDLITHIUM™ batteriteknologi bruker varmeelementer av
karbonfibre for å fordele varme til brystet og ryggen
ºº One-touch LED-kontroll gjør det mulig å velge mellom 3 varmeinnstillinger tilpasset alle forhold
ºº Suveren driftstid – opp til 6 timers varme på én enkelt batteriopplading (2.0 Ah)
ºº Ripstop polyester gir et lett design som kan brukes både som yttertøy eller mellomlag (utvendigt og innvendigt lag av 100%
polyester)
ºº Vann og vindbestandig - leverer komfort og hodbarhet under tøffe forhold
ºº Tåler maskinvask og tørketrommel
ºº Ekstra slitesterke områder beskytter mot slitasje og rifter
ºº M12™ batteriholder - skjult batterilomme for maksimal brukervennlighet
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

Størrelse
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

112

M12 HBWP-0 (S)

M12 HBWP-0 (M)

M12 HBWP-0 (L)

M12 HBWP-0 (XL)

M12 HBWP-0 (2XL)

S
0.7
Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
koffert/bag
4933464370

M
0.7
Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
koffert/bag
4933464371

L
0.7
Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
koffert/bag
4933464372

XL
0.8
Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
koffert/bag
4933464373

XXL
0.8
Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
koffert/bag
4933464374

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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M12 HBWP LADIES | M12

™

HYBRID PUFFER VARMEVEST, KVINNER

ºº Milwaukees

Hybrid puffer varmevest til kvinner med kraften fra M12™ 12V REDLITHIUM™ batteriteknologi bruker
varmeelementer av karbonfibre for å fordele varme til brystet og ryggen
ºº One-touch LED-kontroll gjør det mulig å velge mellom 3 varmeinnstillinger tilpasset alle forhold
ºº Suveren driftstid – opp til 6 timers varme på én enkelt batteriopplading (2.0 Ah)
ºº Ripstop polyester gir et lett design som kan brukes både som yttertøy eller mellomlag (utvendigt og innvendigt lag av 100%
polyester)
ºº Vann og vindbestandig - leverer komfort og hodbarhet under tøffe forhold
ºº Tåler maskinvask og tørketrommel
ºº Ekstra slitesterke områder beskytter mot slitasje og rifter
ºº M12™ batteriholder - skjult batterilomme for maksimal brukervennlighet
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

Størrelse
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 HBWP LADIES-0 (L)

M12 HBWP LADIES-0 (XL)

S
0.6
Leveres uten batteri, Leveres uten
lader, Leveres uten koffert/bag
4933464803

M
0.6
Leveres uten batteri, Leveres uten
lader, Leveres uten koffert/bag
4933464804

L
0.7
Leveres uten batteri, Leveres uten
lader, Leveres uten koffert/bag
4933464805

XL
0.7
Leveres uten batteri, Leveres uten
lader, Leveres uten koffert/bag
4933464806

M12 HJ CAMO5-0 (S)
Størrelse
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 HJ CAMO5-0 (M)

M12 HJ CAMO5-0 (L)

™

M12 HJ GREY4-0 (S)

Inkludert
Artikkelnummer
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M12 HJ GREY4-0 (M)

M12 HJ GREY4-0 (L)

M12 HJ BL4-0 (2XL)

VARMEJAKKE, KVINNER

ºº Feminint snitt, sømmen plassert for en mindre baggy passform som holder varmesonene tett på kroppen
ºº M12™ batterikontroll med 1A USB-inngang for opplading av mobile enheter oppbevart i en skjult batterilomme
ºº Tåler maskinvask og tørketrommel
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

M12 HJ CAMO5-0 (2XL)

M12 HJ LADIES2-0 (S)
Størrelse
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 HJ LADIES2-0 (M)

M12 HJ LADIES2-0 (L)

M12 HJ LADIES2-0 (XL)

M12 HJ LADIES2-0 (2XL)

S
M
L
XL
XXL
1.1
1.1
1.2
1.3
1.4
Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
koffert/bag
koffert/bag
koffert/bag
koffert/bag
koffert/bag
4933464839
4933464840
4933464841
4933464842
4933464843

M12 HH GREY3 | M12

PREMIUM VARMEJAKKE

™

hode
ºº Vann- og vindbestandig, leverer komfort og holdbarhet under tøffe forhold
Forbedret
design med forlenget rygg og justerbar midje forhindrer varmetap og holder brukeren varm
ºº
ºº M12™ batterikontroll med 1A USB-uttak for lading av mobile enheter oppbevart i skjult batterilomme
ºº Tåler maskinvask og tørketrommel
ºº Store hånd- og forlommer ideelle for lagring av mobile enheter
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

M12 HJ BL4-0 (XL)

ute og kroppsvarmen inne

over

M12 HJ CAMO5-0 (XL)

ºº 5 innsydde varmesoner av karbonfibre leverer varme til kroppens kjerneområder og forlommene
ºº Suveren driftstid, opp til 8 timers varme på én enkelt batteriopplading med et M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah batteri
ºº Easy touch varmekontroll - 3 varmeinnstillinger: høy, medium, lav
ºº TOUGHSHELLl™ materiale av 100% polyester stretch tåler tøffe arbeidsforhold og har 5x lengre levetid
ºº FREE FLEX™ mobilitet - tillegsmateriale under armene øker bevegelsesfriheten når man arbeider med armene løftet

Størrelse
Vekt med batteri (kg)

Artikkelnummer

M12 HJ BL4-0 (L)

ºº 4 innsydde varmesoner av karbonfibre leverer varme til kroppens kjerneområder, kragen og forlommene
ºº Suveren driftstid, opp til 8 timers varme på én enkelt batteriopplading med et M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah batteri
ºº Easy touch varmekontroll - 3 varmeinnstillinger: høy, medium, lav
ºº Robust konstruksjon med vind- og vannavstøtende ytterlag (100% polyester) og termisk fleeceforing holder værelementene

S
M
L
XL
XXL
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
koffert/bag
koffert/bag
koffert/bag
koffert/bag
koffert/bag
4933464334
4933464335
4933464336
4933464337
4933464338

M12 HJ GREY4 | M12

Inkludert

M12 HJ BL4-0 (M)

over

S
M
L
XL
XXL
1.5
1.5
1.6
1.7
1.8
Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
koffert/bag
koffert/bag
koffert/bag
koffert/bag
koffert/bag
4933464322
4933464323
4933464324
4933464325
4933464326
™

®

hode
ºº Vann- og vindbestandig, leverer komfort og holdbarhet under tøffe forhold
ºº Forbedret design med forlenget rygg og justerbar midje forhindrer varmetap og holder brukeren varm
ºº M12™ batterikontroll med 1A USB-uttak for lading av mobile enheter oppbevart i skjult batterilomme
ºº Tåler maskinvask og tørketrommel

M12 HJ BL4-0 (S)
Størrelse
Vekt med batteri (kg)

M12 HJ LADIES2 | M12

PREMIUM VARMEJAKKE, KAMUFLASJE

ºº REALTREE XTRA Kamuflasjemønster passer perfekt til alle årstider og omgivelser
ºº Quiet-Shell-materiale i 100% polyester stretch reduserer gnisselyder ved bevegelse
ºº 5 innsydde varmesoner i karbonfiber fordeler varme til kroppens kjerneområder og forlommer
ºº Suveren driftstid, opp til 8 timers varme på én enkelt batteriopplading med et M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah batteri
ºº Easy touch varmekontroll skjult I jakkeslaget - 3 varmeinnstillinger: høy, medium, lav
ºº FREE FLEX™ mobilitet - tillegsmateriale under armene øker bevegelsesfriheten når man arbeider med armene løftet

PREMIUM VARMEJAKKE

hode
ºº Vann- og vindbestandig, leverer komfort og holdbarhet under tøffe forhold
ºº Forbedret design med forlenget rygg og justerbar midje forhindrer varmetap og holder brukeren varm
ºº M12™ batterikontroll med 1A USB-uttak for lading av mobile enheter oppbevart i skjult batterilomme
ºº Tåler maskinvask og tørketrommel
ºº Store hånd- og forlommer ideelle for lagring av mobile enheter
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

M12 HBWP LADIES-0 (M)

™

™

ºº 5 innsydde varmesoner av karbonfibre leverer varme til kroppens kjerneområder og forlommene
ºº Suveren driftstid, opp til 8 timers varme på én enkelt batteriopplading med et M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah batteri
ºº Easy touch varmekontroll - 3 varmeinnstillinger: høy, medium, lav
ºº TOUGHSHELL™ materiale av 100% polyester stretch tåler tøffe arbeidsforhold og har 5x lengre levetid
ºº FREE FLEX™ mobilitet - tillegsmateriale under armene øker bevegelsesfriheten når man arbeider med armene løftet

M12 HBWP LADIES-0 (S)

M12 HJ CAMO5 | M12

M12 HJ BL4 | M12

MILWAUKEETOOLNO

GRÅ VARMEJAKKE MED HETTE

ºº Robust

hettejakke av slitesterk bomull (53%) med kraftige utstyrslommer og vaffelvevd polyesterfor (47%) som tåler de
tøffeste værforhold
ºº Hettejakken kan brukes som ytterjakke om høsten og våren. Genererer og holder på kroppsvarmen, og kan brukes i stedet
for flere lag ullundertøy om vinteren.
ºº Suveren driftstid, opp til 8 timers varme på én enkelt batteriopplading med et M12™ REDLITHIUM™ -ION 2.0 Ah batteri
ºº Flere varmesoner - 3 innsydde i karbonfiber for fordeling av varme til kroppens kjerneområder
ºº Easy touch varmekontroll - 3 varmeinnstillinger: høy, medium, lav
ºº M12™ batteriholder oppbevart I en skjult batterilomme for økt komfort og brukervennlighet
ºº Hetten passer under sikkerhetshjelm
ºº Integrert mobiltelefon-lomme
ºº Tåler maskinvask og tørketrommel
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

over

M12 HJ GREY4-0 (XL)

M12 HJ GREY4-0 (2XL)

S
M
L
XL
XXL
1.5
1.5
1.6
1.7
1.8
Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
koffert/bag
koffert/bag
koffert/bag
koffert/bag
koffert/bag
4933464328
4933464329
4933464330
4933464331
4933464332
For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M12 HH GREY3-0 (S)
Størrelse
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 HH GREY3-0 (M)

M12 HH GREY3-0 (L)

M12 HH GREY3-0 (XL)

M12 HH GREY3-0 (2XL)

S
M
L
XL
XXL
1.1
1.1
1.3
1.4
1.5
Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
koffert/bag
koffert/bag
koffert/bag
koffert/bag
koffert/bag
4933464352
4933464353
4933464354
4933464355
4933464356

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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M12 HH BL3 | M12

™

SVART VARMEJAKKE MED HETTE

SIKKER &
PRODUKTIV

ºº Robust

hettegenser av slitesterk bomull (53%) med kraftige utstyrslommer og vaffelvevd polyesterfor (47%) som tåler de
tøffeste værforhold
ºº Hettegenseren kan brukes som ytterjakke om høsten og våren. Genererer og holder på kroppsvarmen, og kan brukes i
stedet for flere lag ullundertøy om vinteren.
ºº Suveren driftstid, opp til 8 timers varme på én enkelt batteriopplading med et M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah batteri
ºº Flere varmesoner - 3 innsydde i karbonfiber for fordeling av varme til kroppens kjerneområder
ºº Easy touch varmekontroll - 3 varmeinnstillinger: høy, medium, lav
ºº M12™ batteriholder oppbevart I en skjult batterilomme for økt komfort og brukervennlighet
ºº Hetten passer under sikkerhetshjelm
ºº Integrert mobiltelefon-lomme
ºº Tåler maskinvask og tørketrommel
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
M12 HH BL3-0 (S)
Størrelse
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 HH BL3-0 (M)

M12 HH BL3-0 (L)

M12 HH BL3-0 (XL)

L4 HBLB | USB OPPLADBART OPPVARMET WORKSKIN

BASISLAG

ºº Midtvektig konstruksjon av slitesterkt, pilleresistent materiale, holder kroppen varm og tørr
ºº Oppvarmes helt på 2,5 min
ºº Varme blir skapt og distribuert til bryst og rygg
ºº Drevet av L4 USB oppladbart REDLITHIUM™ batteriteknologi
ºº Et one-touch LED-panel lar brukeren velge mellom to varmeinnstillinger, og gir ideell varme for ethvert
ºº Slitesterkt materiale med raglanermer og sømløse skuldre for forbedret bevegelighet og komfort
ºº Overlegen driftstid - Opptil 180 min varme på lavt nivå
ºº L4 batteriholder - skjult batterilomme for minimal brukerforstyrrelse
ºº Tåler maskinvask

Størrelse
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

SERIØS
SIKKERHET.

M12 HH BL3-0 (2XL)

S
M
L
XL
XXL
1.1
1.1
1.2
1.3
1.4
Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
uten lader, Leveres uten
koffert/bag
koffert/bag
koffert/bag
koffert/bag
koffert/bag
4933464346
4933464347
4933464348
4933464349
4933464350
™

REDLITHIUM
USB

TM

miljø

L4 HBLB-301S

L4 HBLB-301M

L4 HBLB-301L

L4 HBLB-301XL

L4 HBLB-301XXL

S
0.5
1 x L4 B3 Batteri, Leveres
uten lader , Leveres uten
koffert/bag
4933478081

M
0.5
1 x L4 B3 Batteri, Leveres
uten lader , Leveres uten
koffert/bag
4933478082

L
0.6
1 x L4 B3 Batteri, Leveres
uten lader , Leveres uten
koffert/bag
4933478083

XL
0.6
1 x L4 B3 Batteri, Leveres
uten lader , Leveres uten
koffert/bag
4933478084

XXL
0.7
1 x L4 B3 Batteri, Leveres
uten lader , Leveres uten
koffert/bag
4933478085

NGFM | HALSTUBE OG ANSIKTSMASKE
ºº Multifunksjonell,

bruk den som nakkebeskyttelse, ansiktsmaske, hodebånd, svettebånd eller hodeplaggbeskyttelse på
arbeidsplassen
ºº Fukttransporterende stoff tørker raskt, avviser svette og vann, holder brukerne tørre på arbeidsplassen
ºº Pustende, behagelig stoff laget av 86% polyester og 14% elastan
ºº 50+ UPF solbeskyttelse blokkerer 98% av UV-strålene
ºº Beskytter mot vind, støv og rusk på arbeidsplassen
ºº Enkel oppleggskant forhindrer at stoffet glir ned
ºº Tåler vask og tørketrommel
ºº One size
ºº Tilgjengelig i fargene grå og rød

Farge
Materiale
Artikkelnummer
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NGFM-R

NGFM-G

Rød
86% Polyester og 14% elastan
4933478780

Grå
86% Polyester og 14% elastan
4933478766

MILWAUKEETOOLNO

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Ved å designe batteridrevet verktøy
uten kompromiss, og skape et utvalg
av personlig verneutstyr designet rundt
brukernes behov, gjør MILWAUKEE®
arbeidsplassen tryggere og mer
produktiv, hver dag.
Vi er stolte over våre 190 batteridrevne verktøy på vår M18™
plattform og over 90 batteridrevne verktøy på M12™plattformen,
noe som eliminerer fare for mangler på arbeidsplassen.
Vi har omdefinert markedet for byggmaskiner med lanseringen av
MX FUEL™ serien, og forhindret behovet for bensin på arbeidsplassen, med lanseringen av viktig verktøy, som feks den
350 mm kuttmaskinen og den batteridrevne meiselhammeren.
Personlig verneutstyr har sett lite nyskapning gjennom årene,
og gjort at brukerne endrer på utstyret, for bedre å møte deres
behov. Ved å ta oss tid til å forstå brukernes behov, har vi utviklet
personlig verneutstyr fra grunnen av, slik at brukerne kan tilpasse
seg hver jobb. Dette har banet vei for innovative løsninger som
våre nye sikkerhetsbriller, som kan brukes hele dagen med
holdbare, duggfrie glass.
MILWAUKEE® forplikter seg til å skape innovative løsninger som
hjelper brukere å være trygge, og holde seg produktive på
arbeidsplassen.

HODE
LYKTER

SIKKERHETSBRILLER
PERSONLIG
BELYSNING
HIGH-VIS
VESTER

KUTTSIKRE &
SPESIALTILPASSEDE
SIKKERHETSHANSKER

SIKKERHETSSNORER

OVER

35

LØSNINGER
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KUTTSIKRE ARBEIDSHANSKER

ARBEIDSHANSKER
Fargekode

ºº Designet

Sikkerhetshanske Nivå 1

for å gi ultimat holdbarhet og komfort gjennom
hele dagen. Ideelle for håndtering av materialer eller lette
konstruksjonsoppgaver
ºº Forsterket håndflate med oljebasert syntetisk gummi
ºº Laget for å gi best mulig grep ved håndtering av små objekter
ºº SMARTSWIPE™ håndflate og fingre - tillater bruk av
touchskjerm
ºº Europeisk sertifisering for sikkerhet: EN420 og EN388:2016
(3121A)

9/L
Hvit
10 / XL
11 / XXL
8/M
9/L
Svart
10 / XL

Hi-Vis Cut Nivå 3 Arbeidshansker

Sikkerhetshansker vinter - nivå 1

4932471417
4932471615

1

4932471418

12

4932471616

1

4932471419

12

4932471617

1

4932471420

12

4932471618

1

4932471421

12

4932471619

1

4932471422

12

4932471620

8/M

1

4932478131

9/L

1

4932478132

10 / XL

1

4932478133

11 / XXL

1

4932478134

9/L
Rød
10 / XL
11 / XXL
8/M
9/L
Hvit

ºº Vinterisolasjon vil beholde varmen i kalde forhold
ºº Hansken passer komfortabelt etter en periodes bruk
ºº Forbedret vannmotstand for å holde hendene beskyttet

8/M
9/L
Svart
10 / XL
11 / XXL

118

1
12

4932471621

11 / XXL

Sikkerhetshansker vinter - nivå 3

4932471614

4932471423

10 / XL

mot
våte og kalde forhold
ºº Europisk sertifisering for sikkerhet og kuldemotstand: EN420.
EN388:2016 (2442C), EN511 (02X).

12

1

8/M

ºº Vinterisolasjon vil holde hendene varme i kalde omgivelser
ºº Laget for å gi best mulig grep ved håndtering av små objekter
ºº Varm og dobbel foring for utmerket varme i kalde forhold og for

høy pusteevne hele dagen.
ºº Europeisk sertifisert for beskyttelse mot kutt og kuldemotstand:
EN420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X).

4932471416

ºº Slagfast materiale på baksiden av hånden og fingrene reduserer og absorberer støt.
ºº Forsterket nitrilbelegg med ekstra beskyttelse mellom tommel og fingre.
ºº Utmerket grepsytelse - nitrilmateriale yter bedre enn andre materialer i ekstreme

Sikkerhetshansker Nivå 3

Slagfaste sikkerhetshansker til
nedriving

temperaturer og oljete overflater.
håndflate og fingertupp - gjør det mulig å bruke
berøringsskjermenheter uten å fjerne hansker.
ºº European Certified for cut resistance protection including impact testing: EN420 og
EN388:2016 (4343CP).

ºº Slagfast materiale på baksiden av hånden og fingrene for å redusere og absorbere støt.
ºº ARMORTEX™ forsterkede håndflater og fingertips: Økt holdbarhet og håndbeskyttelse.
ºº Overlegent grep på fete og våte overflater.
ºº Europeisk sertifisert for beskyttelse mot kutt inkludert slagprøving: EN420 og EN388:

ºº Smartswipe - Tillater bruk av berøringsskjermer uten å fjerne hanskene på pekefinger.
ºº Lær på håndflaten for holdbarhet og forsterket beskyttelse av hendene.
ºº Syntetisk lær på baksiden av hånden for å gi mer fingerfleksibiltet og pusteevne mens

1

4932471424

12

4932471622

1

4932471425

12

4932471623

1

4932471426

12

4932471624

1

4932471427

12

4932471625

1

4932471343

12

4932471606

1

4932471344

12

4932471607

1

4932471345

12

4932471608

1

4932471346

12

4932471609

1

4932471347

12

4932471610

1

4932471348

12

4932471611

1

4932471349

12

4932471612

1

4932471350

12

4932471613

Lærhansker

Arbeidshansker med åpne fingre

du arbeider.
håndflate for ekstra komfort og beskyttelse under håndtering av tunge
gjenstander.
ºº Europeisk sertifisert for beskyttelse mot kutt: EN420 og EN388: 2016. (2122X).

ºº Geiteskinn av topp kvalitet gir forlenget holdbarhet og forsterket beskyttelse av
hendene.
ºº Forsterket håndflate gir ekstra komfort og beskyttelse når du håndterer tunge
gjenstander.
ºº Keystone-tommel for behagelig passform og utvidet slitasje.
ºº Smartswipe™ - Tillater bruk av berøringsskjermenheter uten å fjerne hanskene på
pekefingerknoken.
ºº European Certified for cut resistance protection: EN420 og EN388:2016 (2122X).
ºº Utviklet for optimal produktivitet ved finmotoriske oppgaver
ºº Forsterket søm rundt tommel og håndflater
ºº Lette, pustende hansker
ºº Komfortabel foring for vedvarende bruk
ºº Foring velegnet for fuktkontroll
ºº Borrelåsstropper rundt håndleddene
ºº Sertifiserte hansker som oppfyller CE kategori 2, EN 420 og

EN 388

ºº SMARTSWIPE materiale i håndflatene, på knokene og fingertuppene
ºº Fleksible, elastiske hansker
ºº Lav vekt og pustende hansker for oppgaver som krever følelse i fingerspissene
ºº Forsterkning rundt tommel
ºº Kraftig men fint materiale på fingertuppene
ºº Foring velegnet til fuktkontroll
ºº Sertifiserte hansker som oppfyller CE kategori 2, EN 420 og EN 388

ºº Armortex

forsterkning i håndflatene og på fingerspissene, for økt holdbarhet og
beskyttelse.
på

Arbeidshansker for nedrivning

8/M

4932478127

9/L

4932478128

10 / XL

4932478129

11 / XXL

4932478130

8/M

4932471908

9/L

4932471909

10 / XL

4932471910

11 / XXL

4932471911

8/M

4932471912

9/L

4932471913

10 / XL

4932471914

11 / XXL

4932471915

8/M

4932478123

9/L

4932478124

10 / XL

4932478125

11 / XXL

4932478126

8/M

48229741

9/L

48229742

10 / XL

48229743

11 / XXL

48229744

8/M

48229711

9/L

48229712

10 / XL

48229713

11 / XXL

48229714

8/M

48229731

9/L

48229732

10 / XL

48229733

11 / XXL

48229734

ºº Forsterket

™

FREE-FLEX arbeidshansker

Artikkelnummer

2016 (2121XP).

™

Arbeidshansker i lær

Størrelse

ºº SMARTSWIPE™

Svart

ºº Dobbelt

Sikkerhetshansker Nivå 5

lag for økt holdbarhet og økt beskyttelse mot skarpe
gjenstander.
ºº Utmerket grepytelse, yter bedre enn andre materialer i store
temperatursvingninger og oljete overflater.
ºº Proprietær strikkeprosess for komfort hele dagen og høy
pusteevne mens du jobber hele dagen.
ºº SMARTSWIPE™ håndflate og fingre - tillater bruk av
touchskjerm
ºº Europeisk sertifisering for sikkerhet: EN420 og EN388:2016
(4X44E).

1

12

11 / XXL

ºº Fluorescerende materiale gir høy synlighet.
ºº Tilbyr mer motstand enn et kuttnivå 1, mot kutting

og slitasje,
ideell beskyttelse for stripping av tråd eller rørgjenger og
skjæring.
ºº Forsterket nitrilbelegg med ekstra beskyttelse mellom tommel
og fingre.
ºº Lette og ekstra tynne hansker gir mer pusteevne og mer
fingerferdighet.
ºº SMARTSWIPE™ håndflate og fingertupp - gjør det mulig å
bruke berøringsskjermenheter uten å fjerne hanskene.

Størrelse Pakkens innhold Artikkelnummer
8/M

ºº Tilbyr

Sikkerhetshanske Nivå 3

mer motstand enn et kuttnivå 1, mot kapping og slitasje,
ideell beskyttelse for stripping av kabler eller rørgjenger og
skjæring.
ºº Utmerket grepytelse, yter bedre enn andre materialer i store
temperatursvingninger og oljete overflater.
ºº Overlegen punkteringsmotstand for skarpe materialer.
ºº SMARTSWIPE™ håndflate og fingre - tillater bruk av
touchskjerm.
ºº Europeisk sertifisering for sikkerhet: EN420 og EN388:2016
(4343C)

MILWAUKEETOOLNO

®

ºº Smartswipe™ materiale over knokene for bruk av touchskjermer med hanskene
ºº Pustende foring for beste komfort
ºº Knokebeskyttelse med TPR materiale for bruk til tunge oppgaver
ºº Spesiell foring velegnet til fuktkontroll
ºº Borrelåsstropper rundt håndleddene
ºº Sertifiserte hansker som oppfyller CE kategori 2, EN 420 og EN 388 – 2221.
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PREMIUM HI-VISIBILITY VEST

VERNEBRILLER - HIGH PERFORMANCE

ºº 15 lommer - økt oppvaringskapasitet.
ºº 1 klar ID-merkeholder - enkel identifikasjon på arbeidsplassen.
ºº 1 baklomme - ideell å ha med nettbrett eller bærbar PC.
ºº Rask justering av intern størrelse - størrelse opp eller størrelse ned

ºº Holdbare anti-ripe glass
ºº Lang levetid anti-dugg glass
ºº Komfortable stenger ved langvarig bruk.
ºº Polariserte glass for å beskytte mot gjenskinn
ºº Avtakbar pakning beskytter mot rusk.
ºº Inkl. mykt etui.
ºº Europeisk sertifisert: EN166, EN170 / 172.

bedre passform.

for

ºº Polstret krage - ekstra komfort for lengre slitasje.
ºº Harness <span style=”font-size: var(--font-height);

caret-color: var(-anchor-colour);”>tethering hole - ideelt å passe over seler, for å gi mer
sikkerhet på arbeidsplassen.</span>
ºº European Certified as Class 2 High Visibility Clothing: i henhold til EN
20471: 2013/A1:2016.

Premium sikkerhetsbriller, klart glass m/pakning -1 stk
Premium sikkerhetsbriller med tonede glass

MILWAUKEETOOLNO

(bare den tonede versjonen).

Glassfarge

Forpakning

Artikkelnummer

Klart
Polarisert

Blister
Blister

4932471885
4932471886

VERNEBRILLER - PERFORMANCE
Premium hi-visibility vest gul - S/M
Premium hi-visibility vest gul - L/XL
Premium hi-visibility vest gul - 2XL/3XL
Premium hi-visibility vest oransje - S/M
Premium hi-visibility vest oransje - L/XL
Premium hi-visibility vest oransje - 2XL/3XL

Farge

Størrelse

Artikkelnummer

Gul
Gul
Gul
Oransje
Oransje
Oransje

S/M
L / XL
2XL / 3XL
S/M
L / XL
2XL / 3XL

4932471895
4932471896
4932471897
4932471898
4932471899
4932471900

ºº Holdbare anti-ripe glass
ºº Lang levetid anti-dugg glass
ºº Komfortable og fleksible stenger for utvidet komfortslitasje.
ºº Klare eller tonede alternativer tilbyr øyebeskyttelse enten du
ºº Europeisk sertifisert: EN166, EN170 og EN 172.

jobber innendørs eller utendørs.

HI-VISIBILITY VEST GUL
ºº 10 lommer - økt oppbevaringskapasitet.
ºº 1 klar ID-merkeholder - enkel identifikasjon på arbeidsplassen.
ºº Rask justering av intern størrelse - størrelse opp eller størrelse ned

for
bedre passform.
tethering hole - ideelt for å gi mer sikkerhet på
arbeidsplassen.
ºº European Certified as Class 2 High Visibility Clothing - i henhold til EN
20471: 2013/A1:2016.
ºº Harness

Klart glass vernebriller - 1 stk
Tonede vernebriller - 1 stk

Glassfarge

Forpakning

Artikkelnummer

Klart
Tonede

Plastemballasje
Plastemballasje

4932471883
4932471884

VERNEBRILLER
ºº Lett vekt for utvidet komfort under bruk.
ºº Fullt justerbar og avtakbar nesebro for å passe komfortabelt i alle ansiktsformer.
ºº Komfortable og fleksible stenger for forlenget komfort.
ºº Klare eller tonede alternativer tilbyr øyebeskyttelse enten du jobber innendørs eller
ºº Europeisk sertifisert: EN166 og EN170/EN 172.

Hi-visibility vest gul - S/M
Hi-visibility vest gul - L/XL
Hi-visibility vest gul - 3XL/3XL
Hi-visibility vest oransje - S/M
Hi-visibility vest oransje - L/XL
Hi-visibility vest oransje - 2XL/3XL
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Farge

Størrelse

Artikkelnummer

Gul
Gul
Gul
Oransje
Oransje
Oransje

S/M
L / XL
2XL / 3XL
S/M
L / XL
2XL / 3XL

4932471889
4932471890
4932471891
4932471892
4932471893
4932471894

Klart glass - vernebriller - 1 stk
Tonede vernebriller -1 stk

utendørs.

Glassfarge

Forpakning

Artikkelnummer

Klart
Tonede

Polybag
Polybag

4932471881
4932471882
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SIKKERHETSSNORER

MILWAUKEETOOLNO

ARBEIDSBELTER, RYGGSEKKER OG ANNEN OPPBEVARING
Maks. belastning (kg)

Fargekode

Artikkelnummer

4.5

Rød

4932471351

Artikkelnummer
Robust konstruksjon: Laget av 1680D ballistisk nylon.

4,5 kg låseverktøy snor

Elektrikerbag

Stabil bunn: Stabiliserer bagen så den kan stå oppreist, selv når den er full.

48228112

Integrerte beltestropper: Gjør det mulig å sette bagen fast i verktøybeltet
4.5 Kg QUICK CONNECT™ låseverktøy - sikkerhetssnor

4.5

Rød

Robust konstruksjon: Laget av 1680D ballistisk nylon.

4932471429
Verktøyssele

Låseverktøy sikkerhetssnor

Polstret 4-punktssele: For optimal vektfordeling

48228120

Polstret og pustende belte: For beste komfort
6.8 Kg låseverktøy - sikkerhetssnor

6.8

Svart

4932471352
Justerbar stropp for å passe alle brukere
Vattert verktøysele

15.8 Kg låseverktøy - sikkerhetssnor

15.8

Grå

Utviklet i 1680D ballistisk nylon

48228145

4932471353
Utviklet i metall og 1680D ballistisk nylon for lengste levetid

Sikkerhetstropp til håndledd

Sikkerhetssnor til håndledd

2.2

Hvit

4932472107

Arbeidsbelte

Opp til 152 mm (6”) vattering for midjestørrelse opp til 143 mm (53”).

48228140

Hard bunn gjør at sekken kan stå oppreist av seg selv som gir god bekyttelse mot fugt

TILBEHØR TIL SIKKERHETSSNOR

2.2 kg QUICK-CONNECT™ liten
tilbehør

Ryggsekk

Fargekode

Maks. belastning (kg)

Pakkens innhold

Artikkelnummer

Hvit

2.2

3

4932471430

Vertikal verktøyvegg gir god plass og oversikt

48228200

Plass til laptop: Til sikker oppbevaring av laptop, tablet eller annen elektronikk
Kraftig konstruksjon med 1680D ballistisk nylon
Verktøysekk

Lomme til laptop for beskyttet plass til elektronikk

4932464252

18 lommer for all slags oppbevaring.
2.2 Kg D-Ring

Hvit

2.2

5

4932471431
Forsterket bunn beskytter ryggsekken mot skader på byggeplass.
Lavprofil ryggsekk

3.6 m Selvklebende tape

-

-

1

Polstret og pustende bæresele fordeler vekten jevnt, for bedre komfort og prestasjoner på jobb.

4932464834

48228860
22 lommer, inkludert en polstret mappe for optimal organisering.
Hard, støpt bunn gjør at ryggsekken kan stå oppreist og beskytter mot inntrengning av skitt og vann.

38 mm splitring

-

1

5

4932471433
Verktøyryggsekk

Polstret og pustende bæresele fordeler vekten jevnt, for bedre komfort og prestasjon.

4932464833

Totalt 48 lommer, inkludert to lommer med hard, ekstra beskyttelse for elektronikk og følsomt utstyr.
50 mm splitring

-

1

5

4932471434
Konstruert i 1680D ballistisk materiale og med solide glidelåser i metall for å gi økt holdbarhet.
Kjølebag for arbeidsplassen

Festestropp - 1 stk

#No value#

22.7

1

Spesielt konstruert for å være holdbart nok til å tåle krevende arbeidsforhold.

4932464835

4932472105
Kjølebagen har dobbelt isolasjon og et lekkasjesikkert fôr godkjent for næringsmidler som holder innholdet iskaldt i 24 timer uten lekkasje.
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MILWAUKEETOOLNO

PACKOUT™ OPPBEVARINGSSYSTEM
Dimensioner (mm)

Artikkelnummer

560 x 410 x 480

4932464078

560 x 410 x 290

4932464079

PACKOUT™ koffert

560 x 410 x 170

4932464080

PACKOUT™ sett med kofferter
(3 stk.)

-

4932464244

1200 x 510 x 290

4932472131

ºº Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem
ºº Konstruert med støtbestandig polymerer for holdbarhet

på arbeidsplassen.

MODULBASERT OPPBEVARINGSSYSTEM
PACKOUT™ trillekoffert

ALLSIDIG, HOLDBART
MILWAUKEE® PACKOUT™ modulsystem
revolusjonerer verktøytransport, organisering
og lagring. Designet for å gi brukerne muligheten
å bytte og låse sammen et bredt utvalg av verktøykasser, organisatorer og oppbevaringskasser i flere
forskjellige konfigurasjoner.

ºº 113 kg kapasitet
ºº Kraftig teleskopisk håndtak
ºº Store og kraftige 228 mm hjul
ºº IP65 klassifisert for bruk på enhver arbeidsplass
ºº Metallforsterkede hjørner
ºº Metallforsterket låsepunkt
ºº Integrert tilbehørsbakke
ºº Egen plass til ONE-KEY™ TICK ™ sporingsenhet.

ºº Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem
ºº Konstruert med støtbestandig polymerer for holdbarhet

på arbeidsplassen.

PACKOUT™ stor koffert

ºº IP65 klassifisert for bruk på enhver arbeidsplass
ºº Metallforsterkede hjørner
ºº Metallforsterket lås
ºº Bakker til oppbevaring av tilbehør
ºº Egen plass til ONE-KEY™ TICK ™ sporingsenhet
ºº Metallforsterket håndtak for enkelt transport (kun

den store kofferten).

på

TILPASS
DIN

OPPBEVARING

SLAGSBESTANDIGE
KASSER

IP65
BESKYTTELSE
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ºº 2

PACKOUT™ 2 hjuls tralle

integrerte PACKOUT™ monteringssteder for økt
lagringsplass
ºº Interert holdere for lenger verktøy, som vater
ºº 180 kg vektkapasitet
ºº 25 cm innebygde hjul gjør at den lett ruller igjennom
døråpninger
ºº sammenleggbar bunnplate
ºº En del av vår PACKOUT™system
ºº Konstruert med slagfast polymerer for holdbarhet på
arbeidsplassen

125

WWW.MILWAUKEETOOL.NO
Dimensioner (mm)
ºº 113 vekt kapasitet.
ºº Holdbare hjul så den triller lett, med stor belastning
ºº Inkluderer 1 låsebrems og 2 sidelåser til å stoppe

Artikkelnummer

på.

trallen, og enkelt koble til PACKOUT systemtilbehør.
del PACKOUT™ modulsystem.
610 x 480 x 190

4932471068

PACKOUT™ tilbehørskoffert

ºº Hurtigjustere

PACKOUT™ kompakt verktøykoffert

PACKOUT™ monteringsplate

kassen.
del av PACKOUT™ modulssytem.

ºº En

ºº Mange monteringsmuligheter.
ºº Gjør ditt PACKOUT™ system stasjonært.
ºº 45kg gulv - moneringskapasitet.
ºº 22kg vegg - monteringskapasitet.
ºº Passer til alle Milwaukee PACKOUT™ modulsystemer.
ºº Slagbestandig polymerkonstruksjon.

ºº Heavy

PACKOUT™ adapter til HD Box koffert
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4932464082

på arbeidsplassen.
har 5 avtagbare og monterbare bokser som
kan monteres på vanlige materialer for enkel tilgang.
PACKOUT™ kompakt tilbehørskoffert ºº IP65 klassifisert for bruk på enhver arbeidsplass.
ºº Boksene holdes nede så innhold ikke faller ut under
transport

250 x 380 x 120

4932464083

500 x 380 x 65

4932471064

250 x 380 x 65

4932471065

485 x 090 x 325

4932471428

470 x 380 x 195

4932471927

ºº Interiøret

411 x 254 x 330

4932471723

ºº Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem
ºº Konstruert med støtbestandig polymerer for holdbarhet

på arbeidsplassen
2 store og 8 små beholdere, alle med
delevegger.
ºº Lukking på beholderne holder innholdet på plass under
transport.
ºº IP65 klassifisert for bruk på enhver arbeidsplass
ºº Inneholder

450 x 390 x 250

4932471724

PACKOUT™ smal tilbehørskoffert

ºº Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem.
ºº Konstruert med støtbestandig polymerer for holdbarhet

på arbeidsplassen.
1 stor og 4 små beholdere, alle med
delevegger.
ºº Lokk på beholderne holder innholdet på plass under
transport.
ºº IP65 klassifisert for bruk på enhver arbeidsplass.
ºº Inneholder

600 x 470 x 030

4932471638

PACKOUT™ kompakt smal tilbehørskoffert

ºº Marinekvalitet

PACKOUT™ tilpassbar arbeidsoverflate

kryssfiner top gir glatt overflate for lett
monteringsarbeid, skriving, tegning eller arbeid på en
bærbar datamaskin.
ºº Festeklar overflate muligjør enkel montering av vanlige
arbeidsplasser og større verktøy på toppen av en
PACKOUT™stabel
ºº 22 kg vekt kapasitet
ºº En del av vårt PACKOUT™ system
ºº Konstruert med slagfast polymerer for holdbarhet på
arbeidsplassen.

500 x 380 x 120

ºº Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem
ºº Konstruert med støtbestandig polymerer for holdbarhet

ºº Allsidige stablingsalternativer: vertikal og horisontal.
ºº 22 kg vektkapasitet.
ºº Stor oppbevaringskapasitet for alle typer verktøy.
ºº Andre PACKOUT™ produkter kan stables ovenpå

PACKOUT™ kasse

på arbeidsplassen.
har 10 avtakbare og monterbare bokser som
kan monteres på vanlige materialer for enkel tilgang.
ºº IP65 klassifisert for bruk på enhver arbeidsplass
ºº Boksene holdes nede så innhold ikke faller ut under
transport
ºº Interiøret

ºº En

skillevegger lar brukeren oppbevare
og organisere større utstyr og tilbehør, for eksempel
beslag, kontakter eller festemateerialer.
ºº Nok kapasitet til verktøy som sirkelsager, vinkelslipere,
bormaskiner.
ºº 34 kg kapasitet.
ºº Konstruert i slagfast polymerer for holdbarhet på
arbeidsplassen.
ºº IP 65
ºº En del av PACKOUT™ systemet

Artikkelnummer

ºº Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem
ºº Konstruert med støtbestandig polymerer for holdbarhet

™

PACKOUT™ flat tralle

Dimensioner (mm)

MILWAUKEETOOLNO

ºº Justerbar

60 x 650 x 380

4932472128

PACKOUT™ skuminnlegg

-

4932464081

PACKOUT™ tralle skuminnlegg

- innlegget gjør slik at du kan tilpasse
oppbevaringen. Ved selv å skjære lommer, får du sikker
oppbevaring og beskyttelse av verktøyet ditt.
ºº Sterk og holdbar konstruksjon gir økt beskyttelse til
verktøyet.
ºº Optimal oppbevaring - alltid enkel tilgang til verktøyet.
ºº Ref. 4932471428: Passer i 2 PACKOUT™ kofferter
- verktøykoffert (4932464080) & stor koffert
(4932464079).
Ref.
4932471927: Passer inn i PACKOUT™ trillekoffert
ºº
(4932464078).

Duty adapter for PACKOUT™ system.
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Dimensioner (mm)
ºº Del av PACKOUT modulbasert
ºº 1680 ballistisk nylon.
ºº Slagfast helstøpt bunn.
ºº Metallramme.
ºº Kraftig gummiert håndtak.
™

25 cm verktøybag

Artikkelnummer

oppbevaringssystem.

Dimensioner (mm)

Artikkelnummer

380 x 240 x 500

4932471131

380x240x330

4932471132

MILWAUKEETOOLNO

ºº Del av PACKOUT modulbasert oppbevaringssystem.
ºº Utformet i 1680 ballistisk nylon som tåler store
™

påkjenninger.
48 lommer inkludert instrumentlomme med ekstra
beskyttelse.
ºº Ekstra ryggpolstering, bryststropp, tilbehørsstropp
til trillebag og heavy duty sele for optimal
arbeidsplasskomfort.
ºº Sterk polymer base beskytter innholdet fra vann og skitt
og gjør slik at ryggsekken kan stå alene.
ºº Totalt

250 x 280 x 320

4932464084

PACKOUT™ ryggsekk

ºº Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem.
ºº 20L volumkapasitet med tørt rom og lagringsplass for

drikke.

40 cm verktøybag

250 x 400 x 320

4932464085

PACKOUT™ kjølebag

ºº Ekstra isolasjon holder innholdet kaldt opptil 24 timer.
ºº Slagfast plastbunn beskytter innholdet mot vann og

skitt, og gjør at kjølebagen kan stå støtt.
for enkel transport.

ºº Skulderrem

ºº Dobbel

premium isolasjon holder innholdet kaldt opp
til 30 timer.
65 Forhindrer lekkasjer og beskytter innholdet mot
smuss og skitt.
ºº Integrert flaskeåpner.
ºº Avtakbart brett for separat lagring av personlige
gjenstander for å holde dem høyere enn is og vann.
ºº 15 liter kapasitet.
ºº Konstruert med slagfaste polymerer for holdbarhet på
arbeidsplassen.
ºº En del av PACKOUT™ systemet.
ºº IP

50 cm verktøybag

250 x 500 x 320

4932464086

PACKOUT™ hard kjølebag

påkjenninger.
plastbunn beskytter innholdet mot vann og
skitt.
ºº Stor oppbevaringskapasitet for større verktøy.
ºº Polstret skulderrem, topp- og sidehåndtak for fleksibel
bæring.
ºº Slagfast

38 cm PACKOUT™ duffelbag

4932471722

ºº Premium

ºº Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem.
ºº Utformet i 1680D ballistisk nylon som tåler store

380 x 250 x 340

4932471066

M18™PACKOUT™ radio og lader

360° surround høyttalere med en 40w
forsterker gir rik og fyldig lyd perfekt til store
uteområder
ºº DAB+ og AM/FM tuner med en digital prosessor som
leverer suveren rekning, klart signal og informasjon
som: sang, og artist
ºº Digital Bluetooth® mottaker: Spiller musikk på avstand
opp til 30 m
ºº Kompatibel med alle MILWAUKEE® PACKOUT™ system
enheter

411 x 254 x 330

uavhengige svingende lyshoder leverer 3000 Lumen
TRUEVIEW™
tre svingende lyshoder kombinert med opp til 12
timer driftstid på ett M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah batteri
ºº IP54: vann- og støvbestandig
ºº Innebygget ladefunksjon for rask og praktisk lading av
hvilket som helst M18™ batteri eller elektiske enheter via
en 2.1 AMP USB utgang
ºº Full kompabilitet med PACKOUT™ systemet
ºº AC/DC allsidighet: Drevet av MILWAUKEE® M18™
batterier, eller støpsel

4933472112

ºº Tre

ºº Alle

50 cm PACKOUT™ duffelbag

500 x 310 x 350

4932471067

M18™ PACKOUT™ områdelys
og lader

ºº Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem.
ºº Utformet i 1680 Ballistic nylonstoff som tåler store

påkjenninger.
58 lommer. Instrumentlomme med ekstra
beskyttelse.
ºº Sikker, beskyttet lomme for laptop PC og/eller nettbrett.
ºº Slagfast plastbunn beskytter innholdet mot vann og
skitt.

ºº M18

ºº Totalt

PACKOUT™ teknisk bag
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430 x 270 x 450

4932471130

M18 FUEL™ PACKOUT™ våt/tørr
støvsuger

FUEL™ PACKOUT™ vår/ tørr støvsuger er fullt
kompatibel med MILWAUKEE® sittPACKOUT™ system
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor leverer høy kraft og
lett opprydning
ºº PACKOUT™ kompabilitet gir denne batteridrevne våt/
tørr støvsugeren uslåelig mobilitet
ºº Kan brukes både på og av PACKOUT™ stack. Noe som
gjør opprydning lett og portabelt
ºº Høyeffektivt HEPA filter samler 99.97 % av luftbårne
partikler helt ned til 0.3 mikroner

4933478120

4933478187
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M18 FCHS | M18 FUEL

™

M18 FBL | M18 FUEL

MOTORSAG 40 CM

FUEL™ motorsag utkonkurrerer tilsvarende bensindrevne motorsager
til selv de tøffeste sageoppgaver
ºº FUEL™ teknologi leverer samme hurtighet selv under tøffe sageoppgaver
og sikrer ytelse overlegen bensindrevne motorsager opp til 40ml
ºº Neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLINK PLUS™
elektronikk og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah batteri leverer
overlegen ytelse, holdbarhet og driftstid
ºº Gir ekstremt høyt arbeid per lading sagen vil kutte 150 stykker 100 mm x
100 mm furu på en full lading av en 12,0 Ah batteripakke
ºº Høy styrke all metallgir gir best i dreiemoment
ºº Variabel hastighetsutløser lar brukeren ha full kontroll over kraften, noe
som gir øyeblikkelig gassrespons for å oppnå full fart på under ett sekund
ºº Alle metallbukkspikrer gjør det mulig for brukeren å øke giringen ved
kapping
ºº ”Ingen søl” oljereservoar med lett tilgjengelig tank og klart visningsvindu
ºº Leveres med 80cc olje, kjedeverktøy og stangdeksel

™

ºº M18

Sverdlengde (cm)
Kjedehastighet (m/s)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 FCHS-0

M18 FCHS-121

40
12.4
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933464723

40
12.4
6.4
1 x M18 HB12 Batteri,
M12-18 FC Lader, Leveres
uten koffert/bag
4933464223

™

uten å senke fart, og gir samme ytelse som kjedesager på bensin opp til
40cc
ºº Neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLINK PLUS™
elektronikk og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0Ah batteripakke leverer
den beste ytelse, holdbarhet og driftstid gjennom avanserte oppgaver
ºº Yter ekstremt høyt pr. lading, kutter opp til 150 kutt i 100 mm x 100 mm
furu på en oppladning med ett 12.0 Ah batteri
ºº Kortere blad 30 cm gir brukere lettere tilgang
ºº Justerbar hastighetsregulering gjør at man har full kontroll på kraften, og
gir jevn respons opp til full kraft på under ett sekund
ºº Metall tenner gir maksimalt resultat
ºº Enkel tilgang til oljetanken og vindu for oljenivå
ºº Leveres med 80cc olje, kjedeverktøy og trekk til blad
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

™

M18 BLLT | M18

™

Sverdlengde (cm)
Kjedehastighet (m/s)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 FCHSC-0

M18 FCHSC-121

30
12.4
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933471441

30
12.4
6.4
1 x M18 HB12 Batteri,
M12-18 FC Lader, Leveres
uten koffert/bag
4933471442

BØRSTELØS KANTTRIMMER

ºº M18

børsteløs kanttrimmer er kraftfull og når full speed på under 1
sekund
Opptil
4600 RPM i første modus og 6200 RPM i andre modus
ºº
ºº 2-trinns variabel utløser lar brukeren velge mellom høyere ytelse eller
forlenget driftstid
ºº Justerbart skjærenivå på 35 cm - 40 cm
ºº Opptil 1 times driftstid med M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah batteri
ºº Lett trimmerhode og justerbart ekstrahåndtak for optimal brukerkomfort
og kontroll
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor gir økt effektivitet, varer lenger og gir
maksimal kraft
ºº REDLINK™ elektronikk gir overbelastningsbeskyttelse til verktøy og batteri,
og gir best holdbarhet
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18 ™ batterier
™

M18 BLLT-0
Tråddiameter (mm)
Klippebredde (cm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

2.4
40
5.6
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933472218

4932471385

M18 CHT | M18 FUEL

™

ºº M12

132

Inkludert

8.75
12.7
133
193
14,000
4.4
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933459825

12˝ / 304.8 MM SAGKJEDE

HATCHET™ BESKJÆRINGSSAG

FUEL™ HATCHET™ beskjæringssag gir enestående kontroll og tilgang,
har kraft til å kutte 75 mm hardved og gir opptil 120 kutt per lading på en
™
M12 B4 batteri
ºº Designet for å møte krevende ergonomiske, ytelses- og holdbarhetsbehov
ºº Den batteridrevne beskjæringssagen veier 2,3 kg og har en kompakt
design, og gir deg økt kontroll og tilgang i trange områder.
ºº Enkel tilgang til kjedestrammer sikrer rask justering til kjedespenningen
ºº Gjennomsiktig oljebeholder gir tydelig sikt til oljenivået
ºº Variabel hastighetsutløser gir brukeren full kontroll over kraften
ºº Metallspisser gir økt ytelse under arbeidet
ºº Automatisk oljing for enkel bruk og riktig kjedesmøring
ºº Innebygget oppbevaring for muttertrekkerverktøy
ºº Leveres med 1x Oregon 15 cm (6°) stang og kjede, 1x beskyttelse og 1x
muttertrekkerverktøy
ºº Integrerer tre MILWAUKEE® eksklusive teknologier - POWERSTATE™
børsteløs motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK PLUS™ intelligens
og programvare - som gir enestående kraft, driftstid og holdbarhet på
arbeidsplassen
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

M18 FBL-0
Luftgjennomstrømning 1 (m³ pr minutt)
Luftgjennomstrømning 2 (m³ pr minutt)
Lufthastighet 1 (km/t)
Lufthastighet 2 (km/t)
Viftehastighet (o/min.)
Vekt med batteri (kg)

4932464873

Artikkelnummer

M12 FHS | M12 FUEL

og batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº Ergonomisk design som er perfekt for å rydde vekk støv, rusk og blader på
steder med begrenset plass
ºº Opp til 12.74 m³ / lufgjennomstrømning ved 193 Km/t for beste effektivtet
ºº Bryter med variabel hastighet for beste kontroll
ºº Låsbar bryter
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

40.65 CM SAGKJEDE TIL M18
FUEL™ SAG

KJEDESAG 30 CM

ºº Leverer samme kraft til de aller fleste oppgaver, som kjedesager på bensin
ºº FUEL™ teknologi gjør at sagen holder hastigheten i krevende oppgaver,

LØVBLÅSER

ºº POWERSTATE™ børsteløs motor for lengre motorlevetid og mer kraft
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir det mest avanserte overbelastningsvern

Artikkelnummer

Artikkelnummer

M18 FCHSC | M18 FUEL

MILWAUKEETOOLNO

Sverdlengde (cm)
Kjedehastighet (m/s)
Usable cutting length [cm]
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 FHS-0

M12 FHS-602X

15
5
14
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933472211

15
5
14
2.3
2 x M12 B6 Batterier,
C12 C Lader, HD Box
4933472212

ºº POWERSTATE™

HEKKSAKS

børsteløs motor for opp til lenger motorlevetid og opp til

20% mer kraft
PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº Grenkapasitet på opp til 20 mm
ºº 600 mm sverd som trimmer mer hekk i hvert drag for maksimal
produktivitet
ºº Opp til 2 timers driftstid med et M18™ 9.0 Ah batteri
ºº Klipper opp til 30% raskere enn konkurrerende batteridrevne hekksakser
ºº Fleksibelt batterisystem: passer alle MILWAUKEE® M18™ batterier
ºº REDLINK

M18 CHT-0
Ubelastet hastighet (m/min)
Bladlengde (mm)
Tannavstand [mm]
Skjærekapasitet (mm)
Vinkel skjærekant (°)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

3400
610
20
20
< 30
5.0
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933459346

6˝ / 152 MM SAGKJEDE
Artikkelnummer

4932478427
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M18 FOPH

M18 BPFPH

M18 FUEL™ MULTITRIMMER QUIK-LOK™

M18™ SWITCH TANK™

utendørs kraftutstyrssystem, drevet av et enkelt krafthode
ºº Allsidig
muligheten til å bytte mellom flere tilbehør for å utføre et bredt
ºº Gir
spekter av oppgaver

M18 FOPH-0
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Vekt med batteri (kg)

full hastighet på under 1 sekund
ºº Oppnår
med utløser med variabel hastighet
ºº 2-trinns
POWERSTATE
motor gir økt effektivitet, varer lenger og
ºº leverer maksimalbørsteløs
effekt
™

Inkludert

PLUS intelligenssystem leverer en avansert digital
ºº REDLINK
overbelastningsbeskyttelse for verktøy og batteri og forbedrer
™

Artikkelnummer

0 - 6860
0 - 8680
4.1
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933464954

verktøyets ytelse under belastning

hjelpehåndtak, stropp og bærering hjelper deg med å
ºº Justerbart
sette opp verktøyet for optimal brukervennlighet og kontroll

SWITCH TANK 15 l ryggsprøyte er markedets første system
ºº M18
med utskiftbare beholdere, uten manuell pumping.
™

™

utskiftbare beholderdesignet, adskiller pumpe, dyse og stang fra
ºº Det
M18 SWITCH TANK
™

™

å adskille beholder, slange og sprøyte fra den batteridrevne
ºº Ved
pumpeenheten, gjør at de forskellige materialene ikke blandes,
samtidig som omkostningene holdes nede

PSI (8.27 Bar) pumpetrykk
ºº 120
trykk for maksimal allsidighet
ºº Justerbart
Opp
til 2 timers driftstid ( ca 12 beholdere) med 4.0 Ah batteri
ºº Fleksibelt
ºº batterier batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE M18
®

M18 BPFPH-0
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 FOPH-LTA

M18 FOPH-CSA

M18 FOPH-EA

M18 FOPH-HTA

M18 FOPH-EXA

QUIK-LOK™ kantklipper tilbehør
4932464955

QUIK-LOK™ kjedesag tilbehør
4932464957

QUIK-LOK™ kant tilbehør
4932464958

QUIK-LOK™ hekksaks tilbehør
4932464959

QUIK-LOK™ forlenger tilbehør
4932464960

M18 FOPHLTKIT | M18 FUEL

™

MULTITRIMMER - KANTKLIPPER KIT

ºº Børsteløs

POWERSTATE™ -motor for lengre motorlevetid og opptil 20%
mer effekt
ºº REDLINK PLUS™ intelligenssystem leverer en avansert digital
overbelastningsbeskyttelse for verktøy og batteri og forbedrer verktøyets
ytelse under belastning
ºº Full gass på under 1 sekund
ºº Kraft til tykk vekst
ºº Opp til 1 times driftstid med M18™ 9.0 Ah batteripakke
ºº 2-trinns med utløser med variabel hastighet
ºº 135 ° beskyttelsesvern
ºº Kompatibel med alle MILWAUKEE® utendørs multitrimmersystemer
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™
-batterier
ºº Justerbart hjelpehåndtak, stropp og bærering hjelper deg med å sette
opp verktøyet for optimal brukervennlighet og kontroll

M18 FOPHLTKIT-0
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Tråddiameter (mm)
Maks. Skjærekapasitet (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

0 - 4900
0 - 6200
2.0 / 2.4
400
4.7
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933464956

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Utskiftbart tankdesign

™

M18 BPFPH-401

5.0
Leveres uten batteri,
1 x M18 B4 Batteri,
Leveres uten lader, Leveres M12-18 C Lader, Leveres
uten koffert/bag
uten koffert/bag
4933464961
4933464962

Legg til og bytt ut tankenheter for å
eliminere tverrkjemisk forurensning

M18 BPFP-CST

M18 BPFP-WST

M18 BPFP-CCST

M18™ SWITCH TANK™ 15L sprøyte, kjemisk

M18™ SWITCH TANK™ 15L Vannbeholder

M18™ SWITCH TANK™ 15L sprøyte, betong

med SWITCH TANK
ºº Kompatibel
sprøytebeholder til uggressmiddel, gjødsel,
ºº Kjemisk
algefjerner, insektsmiddel og andre kjemikalier

med SWITCH TANK
ºº Kompatibel
sli at det lett leveres kjøling til
ºº Vannsprøytebeholder
betongskjæring og kjerneboring

ºº

ºº

™

Halvgjennomsiktig beholder med måleskala, slik at du
ºº kan
se hvor mye væske som er igjen i beholderen

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Bærehåndtak med stor åpning så det er lett å fylle på
væske, uten å søle
Softgrip på sprøyten med låsbar bryter så knappen ikke
behehøver holdes inne under bruk
Holder til sprøyten på beholderen for lett transport
Beskyttelse mot smuss i beholderen
Justerbar sprøytestråle. Opp til 7.6 m sprøyteavstand
5-trinns trykkjustering
UV og kjemisk beskyttet beholder

4933464964

134
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™

beholder med måleskala, slik at du
ºº Halvgjennomsiktig
kan se hvor mye væske som er igjen i beholderen

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Bærehåndtak med stor åpning så det er lett å fylle på
væske uten å søle
Utskiftbar slange med standard hageslange
hurtigkobling, til utstyr til betonskjæring og kjerneboring.
Den er også kompatibel med standard hagedyser
Beskyttelse mot smuss i beholderen
5-trinns trykkjustering
UV beskyttet
M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah batteri gir ca 12 beholdere
pr. opplading
4933464965

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

med SWITCH TANK
ºº Kompatibel
for å møte behovet ved betonarbeid, der det
ºº Designet
leveres et konstant og justerbart trykk opp til 120 PSI
™

med en strålelengde på opp til 7.6 m

beholder med måleskala, slik at du
ºº Halvgjennomsiktig
kan se hvor mye væske som er igjen i beholderen

trykkjustering mellom 20 – 120 PSI optimert til å
ºº 5-trinns
dekke store områder
med stor åpning så det er lett å fylle på
ºº Bærehåndtak
væske uten å søle

mot smuss i tanken
ºº Beskyttelse
REDLITHIUM 4.0 Ah batteri gir ca 12 beholdere
ºº M18
pr lading
™

™

4933471371
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M18 HCC75R

M18 HCC75 | M18

™

M18™ FORCE LOGIC™ FJERNSTYRT HYDRAULISK KABELKUTTER TIL BRUK I GRØFTER
LOGIC hydraulisk kabelkutter til grøfter. Kutter kabler på
ºº FORCE
under 10 sekunder med 77.8 kN kraft
™

fjernkontroll kommuniserer med verktøyet via en gjensidig
ºº Trådløs
eksklusiv Bluetooth -tilkobling, fjerner enhver fysisk tilkobling til
®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

verktøyet og lar brukeren gjøre eksterne kutt TRÅDLØST
Balansert design, håndtak og hengekrok muliggjør enkleste oppsett
i hvelv
Kutter alumimium og kobberkabler opp til 75 mm
Grønt LED lys på fjernkontrollen bekrefter at verktøyet har
gjennomført kuttet
Skift mellom lokal og fjerbetjent kutt på en enkel måte
Åpent kjevedesign gir enkel tilgang i grøfter
POWERSTATE™ børsteløs motor gir økt effektivitet, varer lenger og
gir maksimal kraft
ONE-KEY™ teknologien muliggjør enkelt oversikt over verktøyets
bruk, varsel om kommende vedlikehold og kalibrering, alt tilgjengelig
via nettskyen.
ONE-KEY™ tilbyr skybasert utstyrsoversikt som støtter både
lokasjonssporing og tyveribeskyttelse.
REDLINK™ individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og
sikrer beste levetid og driftssikkerhet
REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
Fleksibelt batterisystem, passer alle MILWAUKEE® M18™ batterier

LOGIC™ hydraulisk kabelkutter til grøfter. Kutter kabler på under 10
sekunder med 77.8 kN kraft
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor for lengre motorlevetid og mer kraft
ºº Kutter aluminium og kobberkabler opp til 75 mm
ºº Designet for enkel tilgang i grøfter og står sikkert under bruk
ºº Fleksibelt bøylehåndtak for også kan brukes som støtte for perfekt balanse
og enkelt justering før kutt
ºº 340° roterbart hode med kraft fra en 77.8 kN pumpe gir klasseledende
ytelse
ºº ONE-KEY™ teknologien muliggjør enkelt oversikt over verktøyets bruk,
varsel om kommende vedlikehold og kalibrering, alt tilgjengelig via
nettskyen.
ºº ONE-KEY™ verktøysporing og sikkerhet tilbyr en skybasert platform for
administrering av beholdningen som understøtter både lokalisering og
tyverisikring
ºº REDLINK™ individuell celleovervåkning optimerer verktøyets driftstid og
sikrer lang batterilevetid
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem, passer alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 HCC75-0C
Skjærekraft (kN)
Maks. Skjærediameter (mm)
Kuttetid (s)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 HCC75-502C

77.8
77.8
75
75
<10
<10
7.9
Leveres uten batteri,
2 x M18 B5 Batterier,
Leveres uten lader, Koffert M12-18 FC Lader, Koffert
4933459268
4933459269

KJEVE TIL M18 HCC75
49162774

Artikkelnummer

™

FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 44 MM KABELKUTTER

ºº FORCE

M18 HCC75R-502C
77.8
75
<10
7.9
2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Koffert
4933459271

FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELKUTTER TIL GRØFTER

ºº FORCE

M18 HCC45 | M18
Skjærekraft (kN)
Maks. Skjærediameter (mm)
Kuttetid (s)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

MILWAUKEETOOLNO

KJEVE TIL M18 HCC75
Artikkelnummer

49162774

LOGIC™ hydraulisk kabelsaks kutter ACSR/ACSS kabler på under
3 sekunder med 77,8 kN presskraft
ºº Patent i påvente, kjevedesign muliggjør åpning med bare to fingre, og
forbedrer justeringen samtidig som den gir enkleste betjening med hansker
i klasse 3
ºº Kabel lukker automatisk kjeven, og gir håndfri lukking av kjeven og de
enkleste mellomspennskuttene. Balansert design gir den beste kontrollen
ºº Kutter ACSR og ACSS overføringslinjekabler opp til 44 mm
ºº 340 ° dreibart hode drevet av en 77,8 kN hydraulisk pumpe leverer de
raskeste overføringslinjekuttene for økt produktivitet
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor for lengre motorlevetid og mer kraft
ºº ONE-KEY™ teknologien gir en enkel oversikt over verktøyets bruk, varsel
om kommende vedlikehold og synkronisering av informasjon via nettskyen
ºº ONE-KEY™ verktøysporing og sikkerhet tilbyr en skybasert platform for
administrering av beholdningen som understøtter både lokalisering og
tyverisikring
ºº REDLINK™ individuell celleovervåkning optimerer verktøyets driftstid og
sikrer lang batterilevetid
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem, passer alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 HCC45-0C
Skjærekraft (kN)
Maks. Skjærediameter (mm)
Kuttetid (s)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 HCC45-522C

77.8
44
<9
-

77.8
44
<9
6.0
1 x M18 B5, 1 x M18
Leveres uten batteri,
B2 Batterier, M12-18 FC
Leveres uten lader, Koffert
Lader, Koffert
4933459265
4933459266

ACSR BLAD FOR M18 HCC45
Linjemontører kan utføre kutt på trygg avstand fra
verktøyet via fjernkontroll

138

Balansert design med håndtak og hengekrok for enkel
klargjøring

Åpen kjeveprofil for enkelt tilgang i grøfter
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M18 ONEHCC | M18

™

M18 HKP | M18

FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELKUTTER

™

ºº FORCE

LOGIC™ hydraulisk kabekutter kutter kabler på mindre enn tre
sekunder med 53 kN kraft
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor gir mer kraft, mer brukstid og lengre
levetid
ºº Velbalansert verktøy som gir sikker kontroll ved énhåndsbruk
ºº Med ett verktøy kutter du ACSR kabel, stål bardunwire, fintrådet kabel og
standard kobber- og aluminiumskabel
ºº Rask kjeve gir brukeren mulighet til å omstille til ny oppgave på under 15
sekunder
ºº Kompakt in-line-design og smal kjeft med 350° roterbart hode gir enkle
kutt, også på trange steder
ºº ONE-KEY™ teknologi gir brukeren dokumentasjon og informasjon om bruk
og melding om anbefalt vedlikehold. Synkroniserer informasjonen trådløst
til nettskyen
M18 ONEHCC-0C CU/AL- SET

M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET M18 ONEHCC-0C ACSR SET

M18 ONEHCC-201C ACSR SET M18 ONEHCC-0C FSW SET

53
35
<3

53
35
<3

53
22.5
<3

Egnet til følgende materialer

Cu & AL kabel (Klasse 1-4)

Cu & AL kabler (Klasse 1-4) AL ledende stålforsterket

Vekt med batteri (kg)
Standardudstyr

3.7
Cu/AL kjeve
Cu/AL kjeve
Leveres uten batteri, Leveres 1 x M18 B2 Batteri,
uten lader, Koffert
M12-18 C Lader, Koffert
4933464300
4933464301

Inkludert
Artikkelnummer

53
22.5
<3

AL ledende stålforsterket

3.7
ACSR kjeve
ACSR kjeve
Leveres uten batteri, Leveres 1 x M18 B2 Batteri,
uten lader, Koffert
M12-18 C Lader, Koffert
4933464303
4933464304

M18 ONEHCC-201C FSW SET

53
53
35
35
<3
<3
Fleksibel fintrådet kabel
Fleksibel fintrådet kabel
(Klasse 5)
(Klasse 5)
3.7
FSW kjeve
FSW kjeve
Leveres uten batteri, Leveres 1 x M18 B2 Batteri,
uten lader, Koffert
M12-18 C Lader, Koffert
4933464308
4933464309

M18 ONEHCC-0C SWA SET
53
35
<3

Kjeve og bladsett til kabelkutter, for kobber/aluminium. Kobber/aluminium standardkabel opp til 4 x 50 mm², 1 x 500 mm² i aluminium og 1 x
400 mm² i kobber. Ikke egnet til fintrådet kabel. Max. kutt Ø35 mm

LOGIC™ hydraulisk stanseverktøy er den letteste og mest
kompakte maskinen på markedet med hele 60 kN kraft
ºº Produserer raskt og enkelt runde og rene hull i materialet
ºº Bransjens beste system for former Excact™ sikrer nøyaktige og pene hull
ºº God balanse og enkel kontroll for énhåndsbruk
ºº Hurtigkobling gjør det enkelt å feste puncher uten å skulle bære hele
verktøyets vekt
ºº Lag hull opp til 100 mm 3 mm 2,5 mm stål og rustfritt stål
ºº Kompatibel med de mest vanlige hullstansere på markedet
ºº Den enkleste, mest fleksible og billigste måten å lage hull i metall
ºº Integrert batteriindikator og LED lys
ºº REDLINK™ elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
verktøy og batteri
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 HKP-201C
Stansekraft (kN)
Maks. stansediameter (mm)

60
100
2,5 i rustfritt og 3,0 i
Maks. materialtykkelse (mm)
bløtt stål
Vekt med batteri (kg)
2.3
11,1mm (7/16˝) hullstansere, 19mm (3/4˝)
Standardudstyr
hullstansere. hurtigkobling,
adapter
1 x M18 B2 Batteri,
Inkludert
M12-18 C Lader, Koffert
Artikkelnummer
4933451202

M18 HKP-201CA
60
100
2,5 i rustfritt og 3,0 i
bløtt stål
2.3
11,1mm (7/16˝) kniv, 19mm
(3/4˝) kniv, hurtigkobling,
adapter til M16, M20, M25,
M32, M40
1 x M18 B2 Batteri,
M12-18 C Lader, Koffert
4933451204

Stålarmert Cu/Al kabel
SWA kjeve
Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Koffert
4933464306

M18 ONEHCC HYDRAULISK KABELKUTTER KJEVER OG BLADER
Beskrivelse

FORCE LOGIC™ HYDRAULISK STANSEVERKTØY

ºº FORCE

Skjærekraft (kN)
Maks. Skjærediameter (mm)
Kuttetid (s)

MILWAUKEETOOLNO

M18™ HKP TILBEHØR TIL STANSEVERKTØY

Artikkelnummer

Beskrivelse

Artikkelnummer

4932430839

Skjærekjever til EHS-stålwire (DIN48201/3) + ST1/ST2/ST3. Ikke egnet
til fintrådet stålkabel. Maks. kapasitet Ø15 mm

49162777

Beskrivelse

Ø (mm)

Artikkelnummer

Beskrivelse

Ø (mm)

Artikkelnummer

M16 hullstanser

16.2

4932430841

M16 matrise

16.2

4932430913

PG16 hullstanser

22.5

4932430843

PG16 matrise

22.5

4932430915

M20 hullstanser

20.4

4932430842

M20 matrise

20.4

4932430914

PG21 hullstanser

28.3

4932430845

PG21 matrise

28.3

4932430917

M25 hullstanser

25.4

4932430844

M25 matrise

25.4

4932430916

M32 hullstanser

32.5

4932430846

M32 matrise

32.5

4932430918

M40 hullstanser

40.5

4932430847

M40 matrise

40.5

4932430919

M50 hullstanser

50.5

4932430848

M50 matrise

50.5

4932430920

M63 hullstanser

63.5

4932430849

M63 matrise

63.5

4932430921

3.
1.
EHS stålwire skjæreblad
Cu/Al standard kobber & aluminium kabelkutterblad. Bladene passer til
Cu/Al kjever til M18HCC & ONEHCC + M18 HCCT pressverktøy

4932464498

Skjærekjever og blader til Klasse 5 & 6 fintrådet kabel (IEC 60228/DIN
VDE 0295 standard). Også egnet til høyfleksibel data- og telekabel. Ikke
egnet til tykke kabler. Maks. kapasitet Ø35 mm
Kjeve til kabelkutter og bladsettt til kutting av stål- og aluminiumskabler. ACSS-aluminiumslegert stål støttes av ACSR-aluminiumslegert
stålforsterket kabel, 477 ACSR. Klarer opp til Ø 9,5 mm. Ikke egnet for
armert kabel eller stålstenger. Maks Ø22.5

48442777

49162773

49162778

4.

Skjæreblad til fintrådet FSW-kabel

48442778

2.

Kabelkutter reserveblad for ACSR-kjever. Ikke egnet til armert kabel
eller stålstenger

140

48440412

5.

Kjeve + blad SWA til M18 HCC

Trekkbolt 11.1 mm (7/16˝)

49162680

Trekkbolt 19 mm (3/4˝)

49162681

4932464867
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M18 HUP700

M18 FPFT

M18™ HYDRAULISK PUMPE

M18 FUEL™ TREKKEFJÆR

LOGIC hydraulisk pumpe gir kraft for hver eneste virkende
ºº FORCE
700 bar krymping, kutting eller hulling

FUEL Trekkefjær er verdens første profesjonelle batteridrevne
ºº M18
kabeltrekkeløsning

™

™

raskere arbeidssykluser på grunn av et stort 1,6 liters
ºº Betydelig
oljehus og 2x høyere driftsstrøm sammenlignet med andre pumper

børsteløs motor som gir muligheten til å trekke en
ºº POWERSTATE
maksimal lengde på 72 m ledning
™

er utstyrt med en industristandard CEJN Serie 115, G1 / 4˝
ºº Pumpen
hurtigtilkopling for å passe til det fleste vanlige tilbehør

er en rask og effektiv løsning som gir høyere
ºº AUTO-RUN
produktivitet sammenlignet med andre løsninger
™

meter lang kablet kontroller gjør det mulig for brukeren å jobbe
ºº 1,8
vekk fra pumpen og kan forlenges opp til 7 meter med tilbehørs

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

MILWAUKEETOOLNO

brukertretthet på grunn av batteridrevet kabeltrekking,
ºº Mindre
spesielt ved arbeid i høyder

verktøyfri trommelutveksling med 4 kompatible utskiftbare
ºº Rask
trommer, stål: 36 og 72 m / Ikke-ledende: 30 og 60 m

forlengelseskabel
IP54-inntrengningsbeskyttelse med forseglet batteridør gir best
beskyttelse i tøffe miljøer som smuss, støv og fuktighet
ONE-KEY™ teknologi gjør at brukeren kan se verktøybruk, motta
varsler for anbefalt vedlikehold og synkronisere informasjon trådløst
til skyen
Godt balansert løftehåndtak gir jevn vektfordeling for enkel transport
fra lastebil til bøtte
PFM™ (Predictive Force Monitoring) gir deg øyeblikkelig
trykkverifisering via en grønn indikatoronitoring
Børsteløs POWERSTATE™ motor gir mer kraft, mer driftstid og lengre
levetid
REDLINK™ individuell overvåking av battericeller optimaliserer
driftstid for verktøyet og sikrer holdbarhet på lang sikt
REDLITHIUM™ batteri gir overlegen kopnstruksjon, elektronikk og
fade-fri ytelse for å gi mer driftstid, mer kraft og levetid

1,8 meter lang kablet kontroller gjør at
brukeren kan jobbe vekk fra pumpen

trommeldesign for jevnere mating og inntrekk
ºº Spesielt
hastighetsutløser for maksimal kontroll under mating og
ºº Variabel
trekking

Praktisk og ikke anstrengende
trekkløsning

tre MILWAUKEE eksklusive teknologier - den
ºº Integrerer
POWERSTATE børsteløse motoren, REDLITHIUM batteripakke
®

™

™

og REDLINK PLUS intelligens maskinvare og programvare - som
leverer enestående kraft, driftstid og holdbarhet på arbeidsplassen
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™
batterier
™

ºº

AUTO-RUN™ inn og uttrekk

Balansert løftehåndtak

M18 HUP700-121
Maks. trykk (bar / PSI)
IP beskyttelsesklasse
Gjennomstrømning på lavt trykk [liter pr. minutt]
Gjennomstrømning på høyt trykk [liter pr. minutt]
Koblingstype
Total oljemengde [l]
Forbruksolje [l]
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

700 / 10.000
54
2.05
0.42
CEJN G1/4"
1.6
1.3
16,5
1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC
Lader, Leveres uten koffert/bag
4933471813

M18 FPFT-0
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
ONE-KEY™ teknologi viser brukeren
verktøybruk, varsler for anbefalt
vedlikehold og synkroniserer
informasjon til skyen

M18 HUP700 HYDRAULISK PUMPE TILBEHØR

1.8 m forlengerkabel for M18 HUP betjening
med M18
ºº Kompatibel
pumpe

™

ºº
ºº

FORCE LOGIC™ hydraulisk

IP 67
Han-Hun kontakter for sammenkoblbar forlengelse opp
til 7,3 m lengde

Bøttehenger for M18 HUP700
med M18
ºº Kompatibel
pumpe

™

ºº
ºº
ºº

49122775

142

FORCE LOGIC™ hydraulisk

Utvidbare gummierte støtfangere tillater bruk med de
fleste eksisterende bøtter og stålkurver
Symmetrisk design av løftingsring muliggjør bruk fra
begge sider av hengeren
Holder pumpen i ideell, jevn driftsstilling mens du frigjør
plass inne i bøtta
49122776

Artikkelnummer

M18 FPFT-202
36m ST Set

M18 FPFT-202
30m NC Set

7.0
Leveres uten
2 x M18 B2 Batbatteri, Leveres terier, M12-18 FC
uten lader, Leveres , Leveres uten
uten koffert/bag koffert/bag
4933471952
4933471953

6.4
2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC
, Leveres uten
koffert/bag
4933471954

Ingen tilbaketrekningskabel, ikkebindende trommel

M18 FUEL™ TREKKEFJÆR KOMPATIBLE TROMLER

Reserveolje M18 HUP700
l tilbehørsolje for M18
ºº 1hydraulisk
pumpe

™

Beskrivelse

Artikkelnummer

Beskrivelse

Artikkelnummer

36 m x 3 mm stål kabeltrommel

48445176

30 m ikke-ledende polyester trommel

48445195

60 m ikke-ledende polyester trommel

48445197

FORCE LOGIC HUP700
Stål kabeltrommel

Ikke-ledende
trommel

73 m x 3 mm stål kabeltrommel

48445178

4932472004
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PRESSBAKKER
M18 HCCT109/42
Type

NF C 20-130 for kabelsko av kobber

DIN 46235 for kabelsko
av kobber

Standard kabelsko av
kobber

For kabelsko av kobber
(DIN 46234, DIN 46230,
DIN 46341)

For kabelsko/skjøtehylser i aluminium (DIN
46329, 46267 del 1 og
2, DIN EN 50182)

Kobber rørformede
kabelsko og tilkoblinger
som L serien

144

Form

Sekskantpress

Sekskantpress

Sekskantpress

Dyppress

Sekskantpress

Hex

M18 HCCT

M18 HCCT109/42

Kabelsko størrelse [mm2]

Beskrivelse

Artikkelnummer

Beskrivelse

Artikkelnummer

16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
16
25
35
50
70
95
16/25
35
50
70
95/120
150
185
240
300
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

NF13 Cu 16
NF13 Cu 25
NF13 Cu 25
NF13 Cu 50
NF13 Cu 70
NF13 Cu 95
NF13 Cu 120
NF13 Cu 150
NF13 Cu 185
NF13 Cu 240
NF13 Cu 300
NF13 Cu 400
DIN13 Cu 16
DIN13 Cu 25
DIN13 Cu 35
DIN13 Cu 50
DIN13 Cu 70
DIN13 Cu 95
DIN13 Cu 120
DIN13 Cu 150
DIN13 Cu 185
DIN13 Cu 240
DIN13 Cu 300
R13 Cu 16
R13 Cu 25
R13 Cu 35
R13 Cu 50
R13 Cu 70
R13 Cu 95
R13 Cu 120
R13 Cu 150
R13 Cu 185
R13 Cu 240
R13 Cu 300
R13 Cu 400
Q13 CU 16
Q13 CU 25
Q13 CU 35
Q13 CU 50
Q13 CU 70
Q13 CU 95
DIN13 AL 16/25
DIN13 AL 35
DIN13 AL 50
DIN13 AL 70
DIN13 AL 95/120
DIN13 AL 150
DIN13 AL 185
DIN13 AL 240
DIN13 AL 300
L13 Cu 16
L13 Cu 25
L13 Cu 35
L13 Cu 50
L13 Cu 70
L13 Cu 95
L13 Cu 120
L13 Cu 150
L13 Cu 185
L13 Cu 240
L13 Cu 300

4932459453
4932459454
4932459455
4932459456
4932459457
4932459458
4932459459
4932459460
4932459461
4932459462
4932459463
4932459464
4932459465
4932459466
4932459467
4932459468
4932459469
4932459470
4932459471
4932459472
4932459473
4932459474
4932459475
4932459494
4932459495
4932459496
4932459497
4932459498
4932459499
4932459500
4932459501
4932459502
4932459503
4932459504
4932459505
4932459477
4932459478
4932459479
4932459480
4932459481
4932459482
4932459506
4932459507
4932459508
4932459509
4932459510
4932459511
4932459512
4932459513
4932459514
4932464500
4932464501
4932464502
4932464503
4932464504
4932464505
4932464506
4932464507
4932464508
4932464509
4932464510

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
DN22 Cu 6
DN22 Cu 10
DIN22 Cu 16
DIN22 Cu 25
DIN22 Cu 35
DIN22 Cu 50
DIN22 Cu 70
DIN22 Cu 95
DIN22 Cu 120
DIN22 Cu 150
DIN22 Cu 185
DIN22 Cu 240
DIN22 Cu 300
R22 Cu 16
R22 Cu 25
R22 Cu 35
R22 Cu 50
R22 Cu 70
R22 Cu 95
R22 Cu 120
R22 Cu 150
R22 Cu 185
R22 Cu 240
R22 Cu 300
Q22 CU 16
Q22 CU 25
Q22 CU 35
Q22 CU 50
Q22 CU 70
DIN22 AL 16/25
DIN22 AL 35
DIN22 AL 50
DIN22 AL 70
DIN22 AL 95/120
DIN22 AL 150
DIN22 AL 185
DIN22 AL 240
DIN22 AL 300
L22 Cu 16
L22 Cu 25
L22 Cu 35
L22 Cu 50
L22 Cu 70
L22 Cu 95
L22 Cu 120
L22 Cu 150
L22 Cu 185
L22 Cu 240
-

4932451733
4932451734
4932451735
4932451736
4932451737
4932451738
4932451739
4932451740
4932451741
4932451742
4932451743
4932464861
4932464862
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
4932464487
4932464488
4932464489
4932464490
4932464491
4932464492
4932464493
4932464494
4932464495
4932464496
-
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Type

Form

DIN Rundpress for aluminium og kobberledere

Rundpress

Endehylser

Trapes

C-press for jording

Oval

H-press

Oval

Dobbel kabelsko

Kuttekjeve kit

Boks til pressbakker

Oval

-

-

M18 HCCT

Kabelsko størrelse [mm2]

Beskrivelse

Artikkelnummer

Beskrivelse

Artikkelnummer

16
35/25
50/35
70/50
95/70
120/95
150/120
185/150
240/185
300/240
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
10
16
25
35
50
70
10
10-35
25-50
35-70

RU13 Cu/Al16
RU13 Cu35/AL25
RU13 Cu50/AL35
RU13 Cu70/AL50
RU13 Cu95/AL70
RU13 Cu120/AL95
RU13 Cu150/AL120
RU13 Cu185/AL150
RU13 Cu240/AL185
RU13 Cu300/AL240
AEH13 Cu 16
AEH13 Cu 25
AEH13 Cu 35
AEH13 Cu 50
AEH13 Cu 70
AEH13 Cu 95
AEH13 Cu 120
AEH13 Cu 150
AEH13 Cu 185
AEH13 Cu 240
C13 Cu 16
C13 Cu 25
C13 Cu 35
C13 Cu 50
C13 Cu 70
C13 Cu 10
C13 Cu 10-35
C13 Cu 25-50
C13 Cu 35-70

4932459483
4932459484
4932459485
4932459486
4932459487
4932459488
4932459489
4932459490
4932459491
4932459492
4932459515
4932459516
4932459517
4932459518
4932459519
4932459520
4932459521
4932459522
4932459523
4932459524
4932459525
4932459526
4932459527
4932459528
4932459529
4932459530
4932459531
4932459532
4932459533

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
C22 Cu 10/C4
C22 Cu 16/C5
C22 Cu 25/C6
C22 Cu 50/C8C9
-

4932451780
4932451781
4932451782
4932451783
4932451784
4932451785
4932451786
4932451787
4932451788
4932451789
4932464863
4932464864
4932464865
4932464866
-

70

HAH13 Cu 70

4932459534

-

-

95

HAH13 Cu 95

4932459535

-

-

120

HAH13 Cu 120

4932459536

-

-

2x50

DP13 Cu 2x50

4932459537

-

-

2x70

DP13 Cu 2x70

4932459538

-

-

2x95

DP13 Cu 2x95

4932459539

-

-

DIN13 Cu sett (11 kjever) - 16,
25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185,
240 & 300 mm²

4932472000

DIN22 Cu kit (11 kjever) - 16, 25,
35, 50, 70, 95, 120, 150, 185,
240 & 300 mm²

4932471997

DIN13 Al sett (9 kjever) - 16/25,
35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240
& 300 mm²

4932472001

DIN22 Al kit (9 kjever) - 16/25,
35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240
& 300 mm²

4932471998

R13 Cu sett (11 kjever) - 16, 25,
35, 50, 70, 95, 120, 150, 185,
240 & 300 mm²

4932472002

R22 Cu kit (11 kjever) - 16, 25,
35, 50, 70, 95, 120, 150, 185,
240 & 300 mm²

4932471999

Koffert for pressbakker til M18
HCCT109/42 (selges separat)

4932464211

Pressbakker til M18 HCCT (selges
separat)

4932459339

-

-
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M18 HCCT109/42 | M18

™

ºº Lett og balansert verktøy med ergonomisk grep
ºº Røde justeringsmerker på verktøyets kjever hjelper

M18 HDCT

FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 109 KN PRESSVERKTØY

nøyaktigheten ved

plassering
ºº Forseglet elektronikk motstår tøffe miljøer med smuss, støv og fuktighet
ºº 42 mm kjeveåpning og 350° roterbart hode gjør arbeidet mulig selv på
steder med begrenset plass
ºº Presstilkoblinger med 109 kN kraft
ºº PFM™ Digital Trykkovervåkning: Tilpasser automatisk trykket etter
samlingen - viser gjennomført samling med grønt lys
ºº Gjennomfører press med koblinger opp til 400 mm²
ºº Universalt feste passer de fleste U-bakker (C-formede) på markedet
ºº Verktøyet registrer hver utført komprimering. Via ONE-KEY™ -funksjonen
online, på mobiltelefon eller nettbrettet, kan profesjonelle rapporter hentes
frem for de respektive verktøy
ºº ONE-KEY™verktøysporing og sikkerhet tilbyr en skybasert platform for
administrering av beholdningen som understøtter både lokalisering og
tyverisikringPOWERSTATE™ børsteløs motor gir økt effektivitet, varer
lenger og gir maksimal kraft
ºº REDLINK™ individuell celleovervåkning optimerer verktøyets driftstid og
sikrer lang batterilevetid
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid

M18 HCCT109/42-522C
Presskraft[kN]
Presskapasitet (mm²)
Kjeve-åpningskapasitet [mm]
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

109
16 - 400
42
5.6
1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Batterier,
M12-18 FC Lader, Koffert
4933459273

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK BAKKELØS PRESSVERKTØY
FORCE LOGIC HDCT presser fleksibel kobberkabel fra 10 til
ºº M18
300 mm² uten å skifte pressbakke
™

™

avstandsstyring måler kontinuerlig avstand og trykk for
ºº Automatisk
jevnt press gjennom alle størrelser på pressområdet
roterende hode og lett tilgangssperre gir enkel justering og
ºº 180°
frigjørelse av den andre hånden til å holde på materialene

(Predictive Force Monitoring) med automatisk fullføring sikrer
ºº PFM
fullt trykk og gir øyeblikkelig trykkverifisering med grønn indikator
™

registrerer og lagrer hvert press i profesjonelle rapporter
ºº Verktøyet
gjennom ONE-KEY Appen
™

av batteriet i forkant av et press, sikrer automatisk nok
ºº Kontroll
strøm til å fullføre hvert press
til 90 press pr lading på et M18
ºº Opp
batteri

™

Auto avstandsjustering måler konstant
avstand og trykk

REDLITHIUM™ -ION 2.0 Ah

elektronikk motstår tøffe miljøer med smuss, støv og
ºº Forseglet
fuktighet
batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE
ºº Fleksibelt
batterier

®

M18™

DIN13 CU SETT (11 KJEVER) - 16,
25, 35, 50, 70, 95, 120, 150,
185, 240 & 300 MM²
Artikkelnummer

M18 HCCT | M18

™

180° roterende hode

4932472000

FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 53KN PRESSVERKTØY

LOGIC™ hydraulisk pressverktøy presser kabelsko sammen på
mindre enn 3 sekunder med 53 kN kraft
ºº Revolusjonerende kjeve holder koblingen for best mulig innretting av kabel
og kobling
ºº 2 i 1-løsning: presskjeve kan byttes mot en CU / AL-kabel kuttekjeve
ºº Beste balanserte verktøy og enkleste kontroll på grunn av
enhåndsbetjening
ºº Kompakt in-line og slankt kjevedesign med 350 ° dreibart hode girr enkle
press, selv på trange steder
ºº PFM™ Digital Trykkovervåkning: Tilpasser automatisk trykket etter
samlingen - viser gjennomført samling med grønt lys
ºº Tillater press opp til 300 mm² i kobber og 150 mm² i aluminium
ºº Universalt feste passer de fleste 60 kN C-kjever på markedet
ºº Verktøyet registrer hver utført komprimering. Via ONE-KEY™ -funksjonen
online, på mobiltelefon eller nettbrettet, kan profesjonelle rapporter hentes
frem for de respektive verktøy
ºº ONE-KEY™ verktøysporing og sikkerhet tilbyr en skybasert platform for
administrering av beholdningen som understøtter både lokalisering og
tyverisikring
Automatisk
batterikontroll før enhver krymping for korrekt og sikker
ºº
gjennomføring av oppgaven
ºº Forseglet elektronikk holder fukt og støv unna
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor gir økt effektivitet, varer lenger og gir
maksimal kraft
ºº REDLINK™ individuell overvåking av battericeller optimaliserer verktøyets
driftstid og sikrer holdbarhet på lang sikt

MILWAUKEETOOLNO

ºº FORCE

M18 HCCT-201C
Presskraft[kN]
Presskapasitet (mm²)
Presstid (s)
Antall press pr opplading
Antall press
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

53
16 - 300
<3
> 250 med 70 mm²kabelsko kobber
30,000
3.7
1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader,
Koffert
4933451194

M18 HDCT-0C

M18 HDCT-202C

Presskapasitet (mm²)

10 - 300

10 - 300

Antall press pr opplading

-MISSING-

-MISSING-

Vekt med batteri (kg)

4.5
Leveres uten batteri,
2 x M18 B2 Batterier,
Leveres uten lader, Koffert M12-18 C Lader, Koffert
4933471949
4933471950

Inkludert
Artikkelnummer

Verktøyet tar opp og lagrer hvert press
for en proffesjonell rapport

2205-40 | ELEKTRISK TESTER TIL ELEKTRIKERE

2
AA

INCLUDED

ºº Sann RMS-teknologi garanterer nøyaktige målinger hver gang
ºº Tydelig display med høy kontrast – lett å avlese i alle miljøer
ºº Innebygget berøringsfri spennings-detektor
ºº CAT III 1000 V/CAT IV 600 V for beste sikkerhet
ºº Gummibekledning på sider og kanter for maksimal slitestyrke og

grep

2205-40

sikkert

ºº Innebygget LED-lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Funksjonsvelgeren er plassert på siden for enkel enhåndsbetjening
ºº Forenklet grensesnitt og egenskaper – skreddersydd for elektrikere
ºº Testledninger og AA batterier er standardutstyr

Gaffelnøkkel (mm)
Likestrøm (ampere)
Vekselspenning/likespenning (V)
Lo-Z måling
Motstand (kΩ)
Kontinuitetstest
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

16
200
1000
Ja
40
Ja
0.3
2 x AA Batterier, Bag
4933416972

CU/AL STANDARD KOBBER &
ALUMINIUM KUTTEKJEVE
Artikkelnummer

146

4932464497

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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2212-20 | ELEKTRISK TESTER

2

AAA

MILWAUKEETOOLNO

2235-40 | TANGAMPEREMETER

2
AA

INCLUDED

Gir målinger ned på desimalnivå med et lettlest, bakgrunnsbelyst LCD
display
ºº Finner automatisk behovet for spenning eller kontinuitetstester og viser alle
målinger med riktig oppløsning
ºº Kompatibel med tilbehør for festing eller oppbevaring
ºº LED arbeidslys
ºº Dobbel LED og testledninger for raske og enkle testresultater
ºº Utskiftbare testledninger for beste fleksibilitet
ºº Gummiering beskytter instrumentet i tøffe omgivelser
ºº

2212-20
Vekselspenning/likespenning (V)
Temperaturområde (°C)
Sikkerhedsklasse
Kontinuitetstest
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

600
0 - 50
CAT IV 600 V
Ja
0.3
2 x AAA Batterier, Leveres uten koffert/bag
4933447776

2216-40 | DIGITALT MULTIMETER

2
AA

INCLUDED

ºº Sann RMS-teknologi garanterer nøyaktige målinger hver gang
ºº CAT III 600 V for beste sikkerhet
ºº Gummibekledning på sider og kanter for maksimal holdbarhet

grep

2235-40
og sikkert

ºº Innebygget LED-lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Funksjonsvelgeren er plassert på siden for enkel enhåndsbetjening
ºº Smal kjeveprofil for bedre tilgang på steder med begrenset plass eller

vedmåling av kabelbunter
og AA batterier er standardutstyr

ºº Testledninger

Kjever (mm)
AC Amps [A]
Vekselspenning/likespenning (V)
Lo-Z måling
Motstand (kΩ)
Kontinuitetstest
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

25
400
600
Nei
0.4
Ja
0.3
2 x AA Batterier, Leveres uten koffert/bag
4933427315

2267-40 | INFRARØD TEMPERATURMÅLER

2
AA

INCLUDED

ºº Sann RMS-teknologi garanterer nøyaktige målinger hver gang
ºº CAT III 600 V for beste sikkerhet
ºº Gummibekledning på sider og kanter for maksimal holdbarhetog

2216-40
sikkert

grep
ºº Funksjonsvelgeren er plassert på siden for enkel enhåndsbetjening
ºº Skreddersydde funksjoner for elektrikere
ºº Måler strøm opp til 10 A AC/DC
ºº Testledninger og AA batterier er standardutstyr

Likestrøm / vekselstrøm (ampere)
Vekselspenning (V)
Spenning (V)
Lo-Z måling
Motstand (kΩ)
Kontinuitetstest
Frekvens (Hz)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

10
6.00 mV - 600
600
Nei
40,000
Ja
10 kHz - 50 kHz
0.4
2 x AA Batterier, Leveres uten koffert/bag
4933427309

2217-40 | DIGITALT MULTIMETER

2
AA

INCLUDED

ºº 10 til 1 distanserate. Måler et 1 meters område på 10 meters avstand
ºº Måler opp til -30°C til 400°C tempretaurspenn
ºº Premium LCD display med god lesbarhet
ºº Forenklet brukergrensesnitt for raske målinger
ºº Gummiert beskyttelse på skjerm og linse for beste driftssikkerhet

2267-40
Temperaturområde (°C)
Grundleggende nøyaktighet (%)
Repeterbarhet [%]
Emissivitet
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

-30° til 400
±2
±0.08
0.95
0.3
2 x AA Batterier, Leveres uten koffert/bag
4933451906

2200-40 | VOLTDETEKTOR

2

AAA

INCLUDED

ºº Sann RMS-teknologi garanterer nøyaktige målinger hver gang
ºº Tydelig display med høy kontrast – lett å avlese i alle miljøer
ºº Cat III 600 V for beste sikkerhet
ºº Funksjonsvelgeren er plassert på siden for enkel enhåndsbetjening
ºº Skreddersydde funksjoner for elektrikere
ºº Funksjon for måling av lav impedans
ºº Allsidig kontakttemperaturmåling
ºº Tilbehørsholder til f.eks. spenningsdetektor
ºº Testledninger og 2 X AA batterier er standardutstyr

148

2217-40
Likestrøm / vekselstrøm (ampere)
Vekselspenning/likespenning (V)
Lo-Z måling
Motstand (kΩ)
Kontinuitetstest
Kapasistans (μF)
Kontakt temperatur (°C)
Frekvens (Hz)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

10
600
Ja
40,000
Ja
1000
-40 - +538
2.00 Hz - 50.00 kHz
0.4
2 x AA Batterier, Bag
4933416976

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

INCLUDED

ºº Måler 50 - 1000 AC volt
ºº CAT IV 1000 V for høyeste sikkerhetsklassifisering
ºº Spiss for å teste stikkontakter
ºº Grønn lampe indikerer at verktøyet er på
ºº Høy pipelyd indikerer strøm
ºº Blinkende rød lampe indikerer strøm
ºº Av/på knapp
ºº Lommeklips for enkel oppbevaring

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

2200-40
Vekselspenning (V)
Sikkerhedsklasse
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

50 - 1000
CAT IV 1000 V
0.4
2 x AAA Batterier, Leveres uten koffert/bag
4932352561
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M18 ONEBLHPT

M18 BLHPT

M18™FORCE LOGIC

M18™ FORCE LOGIC™ BØRSTELØS PRESSTANG

™

BØRSTELØS PRESS VERKTØY MED ONE-KEY™

Kompakt i motor i FORCE LOGIC press verktøy leverer opp til 10%
ºº raskere
koblinger og 20% lenger kjøretid

kompakt FORCE LOGIC presstang med børsteløs motor for
ºº Ny
10% raskere press og 20% lengre driftstid

™

™

LOGIC press indikator: Tilbyr visuell bekreftelse av
ºº FORCE
kvaliteten til tilkoblingen

LOGIC pressindikator: gir visuell bekreftelse på en
ºº FORCE
kvalitetsforbindelse

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™

verktøy for overhode-oppgaver og arbeid på trange
ºº Enhåndsbetjent
omåder

Lett å opperere med en hånd for arbeid i trange omgivelser
Verktøyet tar opp og lagrer hvert press. ONE-KEY™ tillater for
profesjonelle rapporter via ONE-KEY™app eller ONE-KEY ™ nettleser
versjon
ONE-KEY™ verktøy sporing og sikkerhet tilbyr en sky-basert
lageradministrasjons platform som støtter både posisjonssporing og
tyverisikkring
Batteri-verktøy kommunikasjon: Presse opperering lar være å starte
press om det ikke er nok batteri til å fullføre
Tillater å presse systemer opp til 108 mm metallrør og 110 mm
komposittrør
Universal kjevemottalekse som passer de fleste ordinære kjever
tilgjengelig på markedet
REDLINK™ individuell battericelle overvåking optimaliserer kjøretid
og sørger for langvarig levetid
Drivstoff måler og LED lys
Fleksibelt batterisystem: Fungerer med alle MILWAUKEE® M18™
batterier

Antall press
Presskraft (kN)
Maks. presstrørrelse i metall (mm)
Maks. presstørrelse i plastikk (mm)
Vekt med batteri (kg)
Standardudstyr
Inkludert
Artikkelnummer

ONE-KEY™

152

MILWAUKEETOOLNO

in-line design med 13% mindre vekt for enkel betjening
ºº Kompakt
Verktøyet starter ikke hvis batteriet ikke har
ºº Batterikommunikasjon:
nok strøm til å fullføre operasjonen

LOGIC lang levetid: Ingen pressesyklusbegrensning i løpet
ºº FORCE
av 3 års vedlikeholdsintervall
™

presssystem relatert til 108 mm metallrør og 110 mm
ºº Tillater
komposittrør

kjevefeste for å passe til de fleste vanlige kjever som er
ºº Universal
tilgjengelige på markedet
individuell overvåking av battericeller optimaliserer
ºº REDLINK
driftstid og sikrer holdbarhet på lang sikt
™

og LED lys
ºº Strømindikator
-ION batteri gir overlegen pakningskonstruksjon,
ºº REDLITIUM
elektronikk og fade-fri ytelse for å levere mer driftstid og lenger
™

Bildet er kun for illustrasjonsbruk

M18 ONEBLHPT-0C

M18 ONEBLHPT-302C

M18 ONEBLHPT-302C TH-SET M18 ONEBLHPT-302C V-SET

M18 ONEBLHPT-302C U-SET

M18 ONEBLHPT-302C M-SET

40,000
32
108
110
2,9

40,000
32
108
110
2.9

40,000
32
108
110
2,9
3 x TH-profil kjefe (16/20/32
mm)
2 x M18 HB3 Batterier,
M12-18 FC Lader, Koffert
4933478307

40,000
32
108
110
2,9

40,000
32
108
110
2,9

-

-

Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, Koffert
4933478305

2 x M18 HB3 Batterier,
M12-18 FC Lader, Koffert
4933478306

En-hånds operativ

40,000
32
108
110
2,9

3 x V-profil kjefe (15/22/28 mm) 3 x U-profil kjefe (16/20/25 mm) 3 x M-profil kjeve (15/22/28 mm)
2 x M18 HB3 Batterier,
M12-18 FC Lader, Koffert
4933478308

2 x M18 HB3 Batterier,
M12-18 FC Lader, Koffert
4933478309

2 x M18 HB3 Batterier,
M12-18 FC Lader, Koffert
4933478310

FORCE LOGIC™ press indikator
For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

levetid

batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE
ºº Fleksibelt
batterier

M18 BLHPT-0C
Antall press
40,000
Presskraft (kN)
32
Maks. presstrørrelse i metall (mm) 108
Maks. presstørrelse i plastikk (mm) 110
Vekt med batteri (kg)
Standardudstyr
Leveres uten batteri, Leveres
Inkludert
uten lader, Koffert
Artikkelnummer
4933478248

Kompakt design

Bildet er kun for illustrasjonsbruk
®

M18™

M18 BLHPT-202C

M18 BLHPT-202C M-SET

M18 BLHPT-202C V-SET

40,000
40,000
40,000
32
32
32
108
108
108
110
110
110
2.9
2.9
2.9
3 x M-profil kjever (15/22/28 mm) 3 x V-profil kjever (15/22/28 mm)
2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C 2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C
Lader, Koffert
Lader, Koffert
Lader, Koffert
4933451132
4933451133
4933451134

Brukes med én hånd

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M18 BLHPT-202C TH-SET

M18 BLHPT-202C U-SET

40,000
40,000
32
32
108
108
110
110
2.9
2.9
3 x TH-profil kjever (16/20/32 mm)3 x U-profil kjever (16/20/25 mm)
2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C 2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C
Lader, Koffert
Lader, Koffert
4933451135
4933451136

FORCE LOGIC™ pressindikator
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M12 HPT

PRESSBAKKER

M12™ KOMPAKT FORCE LOGIC™ HYDRAULISK PRESSTANG

M12 HPT
Kjeveprofil

minste og etteste presstang: Veier kun 1,8 kg for beste
ºº Markedets
brukerkomfort

énhåndsoperasjon gjør det mulig å arbeide i begrensede
ºº Patentert
områder

M

gir visuell bekreftelse på en kvalitetsforbindelse
ºº Trykkindikator:
trykkområde opptil 35 mm metall og 40 mm
ºº Fremragende
komposittrør

trykket starter ikke for å forhindre
ºº Batteriverktøyskommunikasjon:
ufullstendig pressing i tilfelle lavt ladet batteri. Pre-press batterisjekk

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

sikrer nok lading for å fullføre hvert trykk
Serviceintervaller: avanserte elektroniske tellesykluser og varsler
brukeren når verktøyet når kalibreringsintervaller
4-trinns og presis batteristatusindikator
Langvarig driftssikkerhet: maskinen klarer 40.000 sykluser mellom
hver kalibrering
REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i verktøy og
batteripakke
Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
Individuell celleovervåkning optimaliserer driften og forlenger
batteriets levetid
REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
Fleksibelt batterisystem - maskinene fungerer med alle
MILWAUKEE® M12™ batterier

V

Bildet er kun for illustrasjonsbruk

U

Standardudstyr
Inkludert
Artikkelnummer

154

M12 HPT-202C
40,000
19
35
40
1.8

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

Viega
Comap
IBP
Sanha: Nirosan

360° roterbart hode

Pressindikator

M12 HPT-0C

Passer følgende leverandører

Énhåndsbruk

TH

Antall press
40,000
Presskraft (kN)
19
Maks. presstrørrelse i metall (mm) 35
Maks. presstørrelse i plastikk (mm) 40
Vekt med batteri (kg)
-

MILWAUKEETOOLNO

M12 HPT-202C M-KIT

M12 HPT-202C V-KIT

40,000
40,000
19
19
35
35
40
40
1.8
1.8
3 x M profil kjever (15/22/28 3 x V profil kjever (15/22/28
mm)
mm)
Leveres uten batteri, Leveres 2 x M12 B2 Batterier, C12 C 2 x M12 B2 Batterier, C12 C 2 x M12 B2 Batterier, C12 C
uten lader, Koffert
Lader, Koffert
Lader, Koffert
Lader, Koffert
4933478247
4933443085
4933443095
4933443100

M12 HPT-202C V-KIT2

M12 HPT-202C TH-KIT

M12 HPT-202C U-KIT

40,000
19
35
40
1.8
3 x V-profil kjever (14/16/22
mm)
2 x M12 B2 Batterier, C12 C
Lader, Koffert
4933459382

40,000
19
35
40
1.8
3 x TH profil kjever
(16/20/32 mm)
2 x M12 B2 Batterier, C12 C
Lader, Koffert
4933443105

40,000
19
35
40
1.8
3 x U profil kjever (16/20/25
mm)
2 x M12 B2 Batterier, C12 C
Lader, Koffert
4933443110

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

ALB
Comap
Frankische
Henco (nur TH14 - TH25 )
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

ACz

ACOME MT

G

Geberit: Mepla & Mepla Therm

M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT

Str

Beskrivelse

Artikkelnummer

Beskrivelse

Artikkelnummer

12
15
18
22
28
35

J12-M12
J12-M15
J12-M18
J12-M22
J12-M28
J12-M35

4932430243
4932430245
4932430247
4932430249
4932430251
4932430253

4932430244
4932430246
4932430248
4932430250
4932430252
4932430254

42

-

-

J18-M12
J18-M15
J18-M18
J18-M22
J18-M28
J18-M35
RJ18-M42
(Krever ringadapter RJA-1)
RJ18-M54
(Krever ringadapter RJA-1)
J18-V12
J18-V14
J18-V15
J18-V16
J18-V18
J18-V22
J18-V28
J18-V35
RJ18-V42
(Krever ringadapter RJA-1)
RJ18-V54
(Krever ringadapter RJA-1)
J18-TH14
J18-TH16
J18-TH18
J18-TH20
J18-TH25
J18-TH26
J18-TH32
RJ18-TH40
(Krever ringadapter RJA-1)
RJ18-TH50
(Krever ringadapter RJA-1)
RJ18-TH63
(Krever ringadapter RJA-1)
J18-U14
J18-U16
J18-U18
J18-U20
J18-U25
J18-U32
RJ18-U40
(Krever ringadapter RJA-1)
RJ18-U50
(Krever ringadapter RJA-1)
RJ18-U63
(Krever ringadapter RJA-1)
J18-G16
J18-G20
J18-G26
J18-G32
J18-G40
J18-G50

54

-

-

12
14
15
16
18
22
28
35

J12-V12
J12-V14
J12-V15
J12-V16
J12-V18
J12-V22
J12-V28
J12-V35

4932430260
4932451660
4932430262
4932451661
4932430264
4932430266
4932430268
4932430270

42

-

-

54

-

-

14
16
18
20
25
26
32

J12-TH14
J12-TH16
J12-TH18
J12-TH20
J12-TH25
J12-TH26
J12-TH32

4932430274
4932430276
4932430278
4932430280
4932430282
4932430283
4932430285

40

J12-TH40

4932430287

50

-

-

63

-

-

14
16
18
20
25
32

J12-U14
J12-U16
J12-U18
J12-U20
J12-U25
J12-U32

4932430291
4932430293
4932430295
4932430297
4932430299
4932430301

40

J12-U40

4932430303

50

-

-

63

-

-

12
16
20
25
16
20
26
32
40
50

J12-ACz 12
J12-ACz 16
J12-ACz 20
J12-ACz 25
J12-G16
J12-G20
J12-G26
J12-G32
J12-G40
-

4932459388
4932459389
4932459390
4932459391
4932464217
4932464218
4932464219
4932464220
4932464221
-

Ringadapter

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

RJA-1

4932430255
4932430256
4932430261
4932471086
4932430263
4932471087
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
4932464544
4932464545
4932464546
4932464547
4932464548
4932464549
4932430307
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M18 ONEBLPXPL | M18

™

FORCE LOGIC™ hydraulisk ekspansjonsverktøy for UPNOR™
Q&E PE-Xa koblinger opp til DN75
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor for uovertruffen brukstid og hurtige
ekspansjoner
ºº Utvider DN40, DN50, DN63 og DN75 med 6 og 10 bar rør
ºº Innovativ design for optimal balanse ved oppgaver over hodehøyde og
vedvarende bruk på et flatt underlag
ºº Autoroterende hode utvider PEX rør raskt og konsist
ºº Autosyklus hvor maskinen roterer, utvider og går tilbake til grunnstilling for
effektiv arbeidsflyt
ºº Maskinen går tilbake til grunnstilling etter ferdig ekspansjon for raske
repeterende oppgaver
ºº Sidehåndtak og integrert hengekrok for beste sikkerhet
ºº Milwaukee® ONE-KEY™ teknologien muliggjør enkelt oversikt over
verktøyets bruk og varsel om kommende vedlikehold, alt tilgjengelig via
nettskyen
ºº ONE-KEY™ verktøysporing & sikkerhet tilbyr et sky-basert
lagerstyringssystem som også gir informasjon om verktøyslokalisering og
tjuveri forebygging

HD18 PXP | M18

™

M18 ONEBLPXPL-502C
Slaglengde (mm)
Hode
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

roterende hode – 12 mm (6 bar) til 32 mm (10 bar) hoder for
presis énhåndsbetjent ekspansjon
™
REDLINK
elektronikk
med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
ºº
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Rask knastakselmekanisme – trykk på bryteren og maskinen ekspanderer
Uponors Quick & Easy PEX rør – den konstante bevegelsen gjør jobben
opp til 4 ganger raskere
ºº Metallgir og integrert metallramme
ºº Robust D-grep med LED-lys for optimal belysning og enkel installering av
Uponors Q&E koblinger på steder med begrenset belysning
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Batteriinidkator og LED lys
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom
hele batteriets levetid.
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

C12 PXP | M12

™

hånd

ºº REDLINK™

55.5
Autoroterende
10.1
2 x M18 B5 Batterier, M12-18 C Lader, Koffert
4933464299

UPNOR® Q&E EKSPANSJONSVERKTØY

ºº Automatisk

ºº Auto-roterende

EKSPANSJONSHODER

ONE-KEY™ UPNOR™ Q&E HYDRAULISK EKSPANSJONSVERKTØY

ºº ONEKEY™

Slaglengde (mm)
Slagtall (slag/min)
Hoder inkludert
Hode
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

HD18 PXP-H06202C

HD18 PXP-H10202C

14
45
16/20/25/32 mm
Autoroterende
3.5
2 x M18 B2 Batterier,
M12-18 C Lader, Koffert
4933441771

25
45
16/20/25/H32 mm
Autoroterende
3.5
2 x M18 B2 Batterier,
M12-18 C Lader, Koffert
4933441774

UPNOR™ Q&E EKSPANSJONSVERKTØY

hode som leverer nøyaktig og rask ekspansjon med én

elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Hurtig knastakselmekanisme – trykk på bryteren og maskinen ekspanderer
Uponors Quick & Easy PEX rør - den konstantebevegelsen gjør at jobben
gjøres opp til 4 ganger raskere
ºº Metall og integrert metallramme
ºº Vinkelrett design for enkel installering av Uponors Q&E koblinger
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse som leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom hele
batteriets levetid
Fleksibelt
batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
ºº

Rørdiameter (mm)

Rørvegg tykkelse (mm)

Rørtrykk (bar)

Egnet

Artikkelnummer

PXPH9-144/8

9.9

1.1

4/8

M12, M18

4932430102

PXPH12I-14

12

1.7/ 1.8/ 2

6-10

M12, M18

4932352716

PXPH15N-14

14 / 15

2.5

6-10

M12, M18

4932352727

PXPH16I-1406

16

1.5/ 1.8

6

M12, M18

4932430103

PXPH16I-1410

16

1.8/ 2.0/ 2.2

10

M12, M18

4932352717

PXPH18N-14

17 / 18

2.5

6-10

M12, M18

4932352728

PXPH20I-1406

20

1.9/ 2.0/ 2.3

6, (8 bar - Ø 2.3 mm)

M12, M18

4932352718

PXPH20I-1410

20

2.8

10

M12, M18

4932352719

PXPH22N-14

22

3

6-10

M12, M18

4932352729

PXPH25I-1406

25

2.3

6

M12, M18

4932352720

PXPH25I-1410

25

3.5

10

M12, M18

4932352721

PXPH28N-14

28

4

6-10

M12, M18

4932352730

PXPH32I-1406

32

2.9

6

M12, M18

4932352723

PXPH32I-25

32

2.9/ 4.4

6-10

M18

4932352724

PXPH40I-2506

40

3.7

6

M18

4932352725

PXPH 40I - 5606

40

3.7

6-10

M18 BLPXPL

4932451396

PXPH 50I - 5606

50

4.6

6-10

M18 BLPXPL

4932451397

PXPH 63I - 5606

63

5.8

6-10

M18 BLPXPL

4932451398

PXPH 75I - 5606

75

6.8

6-10

M18 BLPXPL

4932451399

C12 PXP-I06202C C12 PXP-I10202C C12 PXP-N202C
Slaglengde (mm)
Slagtall (slag/min)
Hoder inkludert
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

14
60
16/20/25 mm
1.9
2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader,
Koffert
4933441715

14
60
16/20/25 mm
1.9
2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader,
Koffert
4933441730

14
60
15/18/22 mm
1.9
2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader,
Koffert
4933441740

Fett / smøremiddel
Tuben inneholder 50 g. For smøring av ekspansjonshode
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M18 FPT2

M18 BLTRC | M18

™

første 18V 2˝ Rørgjengekutter på markedet som er
ºº Verdens
kompatibel med dysehoder fra konkurrenter. Den kutter rørgjenger
fra 1/8˝ opp til 2˝

i bruk MILWAUKEE sin AUTO STOP
ºº Tar
seg opp skrus det automatisk av
®

. Dersom verktøyet henger

™

med RIDGID 12-R, RIDGID 11-R, FPT2AK-RE, og
ºº Kompatibel
FPT2AK-RO med adapter kits fra MILWAUKEE
®

mellom to hastigheter: hastighet 1, 0 - 29 rpm for 1- / ˝ - 2˝, og
ºº Velg
hastighet 2, 0 - 41rpm for / ˝ - 1˝, for optimaliserte gjenger på rør i
1

1

ºº
ºº
ºº
ºº

4

8

forskjellige størrelser
En hel dags arbeid på ett batteri M18™ 12.0 Ah batteri
Sidehåndtak gir avstand fra spinnende kjeve både før og under
gjengeprosessen
Tar i bruk fire av MILWAUKEE® sine ekslusive teknologier POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK
PLUS™
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE®
M18™batterier

BØRSTELØS GJENGESTANGSKUTTER

ºº M18™

M18 FUEL™ RØRGJENGEKUTTER 2˝ MED ONE-KEY™

AUTO-STOP™ kickback kontroll,
merker binding og skrur av verktøyet
og leverer mere sikkerhet for brukeren

børsteløs gjengestangkutter leverer en rask og enkel løsning for å
kutte gjengestenger
ºº Integrert børsteløs motor gir brukeren kraften til å kutte gjennom M6, M8,
M10 og M12 mildt stål eller M6, M8 og M10 gjengestang i rustfritt stål,
med en driftstid på opp til 300 kutt med et 2,0 Ah batteri
ºº Inkludert skjæreformer dekker de vanligste størrelsene på gjengestang:
M6, M8, M10 og M12, som kan endres ved å rotere dysene
ºº Optimalisert verktøyhåndtering gir bedre synlighet, garanterer enkel
justering og presis kuttens nøyaktighet
ºº Intelligent design gir optimal balanse for skjæring i høyder, så vel som stor
stabilitet for pre-fab oppgaver
ºº Fullt balansert verktøy, med et sentrert grepsdesign, gir en perfekt
enhåndsoperasjon
ºº Åpnes automatisk etter at et kutt er fullført, slik at brukeren kan gjøre raske
repeterende kutt
ºº Verktøyet gir muligheten til å skjære korte stykker med en minimum lengde
på 3,8 cm
ºº REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i verktøy og
batteripakke leverer best i systemets holdbarhet

M18 BTP | M18

™

M18 BLTRC-0X
Vekt med batteri (kg)
Standardudstyr
Inkludert
Artikkelnummer

Hastighetsindstillinger
Ubelastet hastighet (o/min)
Gjengestørrelse (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 FPT2-0C

M18 FPT2-121C

2
0 - 29/ 0 - 41
3.2 - 52 / 1/8˝ - 2˝
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, Koffert
4933478596

2
0 - 29/ 0 - 41
3.2 - 52 / 1/8˝ - 2˝
11.3
1 x M18 HB12 Batteri,
M12-18 FC Lader, Koffert
4933478597

M18 BLTRC-522X

M6, M8, M10 & M12
pressbakker

3.9
M6, M8, M10 & M12
pressbakker
1 x M18 B5, 1 x M18 B2
Leveres uten batteri,
Batterier, M12-18 C Lader,
Leveres uten lader, HD Box
HD Box
4933471150
4933471151

KOMPAKT VANNPUMPE

ºº 18V

Sidehåndtak sørger for avstand fra det
spinnende hodet både før og under
arbeidet

MILWAUKEETOOLNO

pumpe med 3.4 kg vekt. Lettere enn andre elektriske pumper med
tilsvarende ytelse
Gjennomstrømning
1817l/h - kan levere 908L vann på ett M18™ 5.0 Ah
ºº
batteri
™
ºº REDLINK intelligens gjenkjenner når verktøyet stopper å overføre vann og
slår seg automatisk av, for å unngå tørrpumping
ºº Verktøyets kraftige motor generer et høydeløft opp til 5.5 m og hodehøyde
opp til 23 m
ºº 3/4˝ BSPT mannlig mottak for alle vanlige vannslanger tilgjengelig. For
innløpet anbefales en slange med 19 mm indre diameter for optimal ytelse
ºº Beregnet til vann, kun fjerning av rester
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 BTP-0
Gjennomstrømming (l/t)
Gjennomstrømningshastighet [l/min.]
Maks. sugekapasitet [m]
Maks. løftehøyde [m]
Max. vanntemperatur [°C]
IP beskyttelsesklasse
Gjengestørrelse (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

1817
30.3
5.5
23
60
IP54
3
/4˝ (19 mm) Han
4.0
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933471494

ONE-KEY™

M18 FUEL™ RØRGJENGEKUTTER ADAPTERSETT

2267-40 | INFRARØD TEMPERATURMÅLER

2
AA

INCLUDED

ºº 10 til 1 distanserate. Måler et 1 meters område på 10 meters avstand
ºº Måler opp til -30°C til 400°C tempretaurspenn
ºº Premium LCD display med god lesbarhet
ºº Forenklet brukergrensesnitt for raske målinger
ºº Gummiert beskyttelse på skjerm og linse for beste driftssikkerhet

Rørgjengekutter adaptersett for Ridgid 11-R

ºº
ºº
ºº
Artikkelnummer

158

Adaptersett til M18 FPT2, rørgjengekutter
Lite adapter for str 1/8˝ opp til 1-1/4˝
Stort adapter for 1-1/2˝ opp til 2˝

4932478838

Rørgjengeskjærer adaptersett for REMS

ºº
ºº
ºº

Adaptersett for M18 FPT2,
rørgjengekutter
Lite adapter for str 1/8˝ opp til 1-1/4˝
Stort adapter for 1-1/2˝ opp til 2˝
4932478839

2267-40
Temperaturområde (°C)
Grundleggende nøyaktighet (%)
Repeterbarhet [%]
Emissivitet
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

-30° til 400
±2
±0.08
0.95
0.3
2 x AA Batterier, Leveres uten koffert/bag
4933451906

Rørgjengeskjærer adaptersett for Rothenberger
for M18 FPT2,
ºº Adaptersett
rørgjengeskjærer

adapter for str / ˝ opp til 1- / ˝
ºº Lite
ºº Stort adapter for 1- / ˝ opp til 2˝
1

1

8

1

4

2

4932478840
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MXF LSDP

M18 FFSDC16

MX FUEL™ STOR AVLØPSRENSER MED POWERTREDZ™

M18 FUEL™ FRITTSTÅENDE AVLØPSRENSER 16 MM

FUEL med integrert POWERTREDZ gjør at en person alene,
ºº MX
kan flytte avløpsmaskinen, inn og ut av servicebilen, og opp og ned

første frittstående trommelmaskin på et 18V batteri, med
ºº Verdens
elektronisk fotpedal og integrert trommelbremse som elektronisk

første batteridrevne store avløpsmaskin som bruker
ºº Verdens
MILWAUKEE 16 mm og 20 mm indre kjernespiraler i avløp fra 75

FUEL SWITCH PACK verktøyfritt trommeltilkoblingssystem
ºº M18
lar brukerne raskt bytte mellom kabelstørrelser, 8 mm, 10 mm, 13

™

™

trapper

bremser trommelen superrask for mer kontroll og sikkerhet
™

®

mm til 200 mm, med kraft til å rydde røtter opptil 60 m i røret

lukket trommel eliminerer løse, spinnende deler, noe som
ºº Fullstendig
gir brukeren mer beskyttelse mens han arbeider i og rundt skjørt

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

inventar, samt bedre oppbevaring av rusk mens man tømmer avløp
Elektronisk fotpedal med sklisikkert grep og en integrert
elektronisk trommelbrems, bremser trommelen raskt for maksimal
sluttbrukerkontroll og sikkerhet
MX FUEL™ trommelkapasitet for 16 mm x 30 m lange og 20 mm x 30
m lange rensekabler
ONE-KEY™ verktøysporing og sikkerhet tilbyr en skybasert
lagringsplattform som støtter både stedssporing og
tyveriforebygging
MX FUEL™ neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor,
REDLINK PLUS™ elektronikk og REDLITHIUM™ batteri leverer
overlegen ytelse, holdbarhet og drifstid i krevende oppgaver

ºº
ºº
ºº
ºº

™

mm indre kjerne og 16 mm åpne vindspiraler, eller legge til en ekstra
trommel for å nå 30 m ned i røret
Innebygde ryggsekkstropper gjør at brukeren kan ta med seg
enheten separat fra trommelen(e) for lettere transport til ethvert tak,
avløp, kryperom eller rengjøring
Integrerer tre MILWAUKEE® eksklusive teknologier - POWERSTATE™
børsteløs motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK PLUS™
intelligens og programvare - som gir enestående kraft, driftstid og
holdbarhet på arbeidsplassen
M18™ SWITCH PACK™ inneholder fullt lukkede trommer for
å eliminere løse spinnende deler, noe som gir brukeren mer
beskyttelse mens han arbeider i og rundt skjørt inventar, samt bedre
inneslutning av rusk under arbeid med avløp
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™
batterier
Oppbevaring av tilbehør på verktøy gjør at brukeren kan holde alle
trommene og tilbehøret lagret sammen
M18 FFSDC16-0

Ubelastet hastighet (o/min)
Avløpskapasitet (mm)
Spiraldiameter (mm)
Spirallengde (m)
Vekt med batteri (kg)
MXF LSDP-301
Ubelastet hastighet (o/min)
Avløpskapasitet (mm)
Spiraldiameter (mm)
Spirallengde (m)
Vekt med batteri (kg)
Standardudstyr
Inkludert
Artikkelnummer

Standardudstyr

200
75 - 200
20
23
56.6
1 x 20 mm x 15,2 m innerkjernekabel, 1 x 20 mm x 7,6 m
innerkjernekabel, 1 x 9 stk hodeinnfestingssett
1 x MXF CP203 Batteri, MXF C Lader, Leveres uten koffert/
bag
4933471851

Inkludert
Artikkelnummer

M18 FUEL™ SWITCH PACK™
verktøyløs tilkobling til trommelel

M18 FFSDC16-502

Praktisk ryggsekksele for enkel
transport

250
250
32 - 75
32 - 75
16
16
15
15
13.4
1 x ryggsekkmontering, 2 x 1 x ryggsekkenhet 2 x
trommelsett, 2 x 16 mm x tromleenhet, 2 x 16 mm x 15
15 m kabler, 1 x knivsett og m kabler, 1 x skjæresett og
fjerningsverktøy
demonteringverktøy
Leveres uten batteri, Leveres 2 x M18 B5 Batterier,
uten lader, Leveres uten
M12-18 FC Lader, Leveres
koffert/bag
uten koffert/bag
4933459709
4933459710

Elektronisk fotpedal med solid, godt grep

TILBEHØR TIL AUTO FEED

SAF
bruk med alle M18 FFSDC-seriene, lar SWITCH
ºº Til
PACK automatisk mating brukere oppgradere sin
™™

ºº
ºº
Integrert POWERTREDZ™ gjør så én person alene, kan
flytte kloakkmaskinen inn og ut av servicebilen, og
opp og ned trapper

162
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CABLE DRIVE™ mekanismen mater og trekker kabelen
automatisk inn

Fullt lukket trommel for best beskyttelse og lagring
av innhold
Artikkelnummer

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

nåværende M18 FFSDC, til en automatisk avløpsrenser
Kompatibel med MILWAUKEE® 8 mm x 23 m, 10 mm x
15 m, 13 mm x 15 m indre kjernekabler og 16 mm x 15 m
åpne vindkabler
Integrert RAPIDSTOP™, lar brukeren direkte stoppe
mating av kabelen når tilstopping er nådd, for å ha
mer kontroll mens du tømmer avløp og forhindrer
kabelbinding og brudd
4932471993

GHSAF

BPSAF

65 cm føringsslange foran til SWITCH PACK
ºº med
påmontert automatisk matemekanisme

™

ºº

Gjør det mulig for brukere å dekke spiralen
fullstendig mens de automatisk fører kabelen
inn i avløpet for best mulig beskyttelse

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

4932471994

for automatisk mateenhet for
ºº Bunnplate
SWITCH PACK
™

ºº Passer til alle M18

™

FFSDC tromler

4932478225
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M18 FFSDC13 | M18 FUEL

™

M18 FDCPF8 | M18 FUEL

FRITTSTÅENDE AVLØPSRENSER 13 MM

første frittstående trommelmaskin på et 18V batteri, med
elektronisk fotpedal og integrert trommelbremse som elektronisk bremser
trommelen superrask for mer kontroll og sikkerhet
ºº M18 FUEL™ SWITCH PACK™ verktøyfritt trommeltilkoblingssystem lar
brukerne raskt bytte mellom kabelstørrelser, 8 mm, 10 mm, 13 mm indre
kjerne og 16 mm åpne vindspiraler, eller legge til en ekstra trommel for å
nå 30 m ned i røret
ºº Innebygde ryggsekkstropper gjør at brukeren kan ta med seg enheten
separat fra trommelen(e) for lettere transport til ethvert tak, avløp,
kryperom eller rengjøring
ºº Integrerer tre MILWAUKEE® eksklusive teknologier - POWERSTATE™
børsteløs motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK PLUS™ intelligens
og programvare - som gir enestående kraft, driftstid og holdbarhet på
arbeidsplassen
ºº M18™ SWITCH PACK™ inneholder fullt lukkede trommer for å eliminere
løse spinnende deler, noe som gir brukeren mer beskyttelse mens han
arbeider i og rundt skjørt inventar, samt bedre inneslutning av rusk under
arbeid med avløp
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

™

ºº Verdens

M18 FFSDC10 | M18 FUEL

™

M18 FFSDC13-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Avløpskapasitet (mm)
Spiraldiameter (mm)
Spirallengde (m)
Vekt med batteri (kg)

250
75 - 110
13
15
13.4
1 x ryggsekksele, 2 x tromler, 2 x 13
mm x 15 m kabler, 1 x knivsett og
fjerningsverktøy
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933459708

Standardudstyr
Inkludert
Artikkelnummer

første frittstående trommelmaskin på et 18V batteri, med
elektronisk fotpedal og integrert trommelbremse som elektronisk bremser
trommelen superrask for mer kontroll og sikkerhet
ºº M18 FUEL™ SWITCH PACK™ verktøyfritt trommeltilkoblingssystem lar
brukerne raskt bytte mellom kabelstørrelser, 8 mm, 10 mm, 13 mm indre
kjerne og 16 mm åpne vindspiraler, eller legge til en ekstra trommel for å
nå 30 m ned i røret
ºº Innebygde ryggsekkstropper gjør at brukeren kan ta med seg enheten
separat fra trommelen(e) for lettere transport til ethvert tak, avløp,
kryperom eller rengjøring
ºº Integrerer tre MILWAUKEE® eksklusive teknologier - POWERSTATE™
børsteløs motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK PLUS™ intelligens
og programvare - som gir enestående kraft, driftstid og holdbarhet på
arbeidsplassen
ºº M18™ SWITCH PACK™ inneholder fullt lukkede trommer for å eliminere
løse spinnende deler, noe som gir brukeren mer beskyttelse mens han
arbeider i og rundt skjørt inventar, samt bedre inneslutning av rusk under
arbeid med avløp
Fleksibelt
batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
ºº

M18 FDCPF10 | M18 FUEL

™

M18 FFSDC10-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Avløpskapasitet (mm)
Spiraldiameter (mm)
Spirallengde (m)
Vekt med batteri (kg)
Standardudstyr
Inkludert
Artikkelnummer

mm. Den kan også brukes med alle standard Ø6 & 8 mm spiraler, fra både
MILWAUKEE® og andre produsenter
ºº Robust trommel som skjermer brukeren under innrulling
ºº Avtagbar indre trommel for enkel rengjøring og kontroll på kabelen
ºº Låsemekanisme for enkel manuell mating av kabel
ºº Integrert LED lys lyser opp arbeidsområdet under vask og andre mørke
steder
ºº REDLINK™ elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
verktøy og batteri
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem; passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

™

M18 FDCPF10-0C
Ubelastet hastighet (o/min)
Avløpskapasitet (mm)
Spiraldiameter (mm)
Spirallengde (m)
Beholderkapasitet (l)
Vekt med batteri (kg)
Standardudstyr

Inkludert
Artikkelnummer

M18 FDCPF10-201C

0 - 600
32 - 75
10
10.6
23
-

0 - 600
32 - 75
10
10.6
23
6.9
1 x 10 mm x 10.6 m kabel
1 x 10 mm x 10.6 m kabel
(48532675), 5 delers
(48532675), spiralslange
skjæresett (48532685),
(48532685), mateverktøy
demonteringsverktøy
Leveres uten batteri,
1 x M18 B2 Batteri,
Leveres uten lader, Bøtte M12-18 FC Lader, Bøtte
4933459684
4933459685

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M18 FDCPF8-0C
Ubelastet hastighet (o/min)
Avløpskapasitet (mm)
Spiraldiameter (mm)
Spirallengde (m)
Beholderkapasitet (l)
Vekt med batteri (kg)
Standardudstyr
Inkludert
Artikkelnummer

0 - 600
32 - 75
8
15
23
6.9
8 mm x 10.6 m kabel (48532673)
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Bøtte
4933459683

AVLØPSRENSER MED 8 MM SPIRALDIAMETER

ºº Den letteste profesjonelle avløpsrenser på markedet
ºº Fleksibel design tillater både håndholdt og gulvstående bruk
ºº Mest fleksible og mobile maskin på markedet - uavhengig av ledning
ºº Verktøyet inkluderer 8 mm spiral for sterke blokkeringer i rør opp til 50

M12 BDC6 | M12

ºº Verdens
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250
40 - 75
10
15
13.4
1 x ryggsekkmontering, 1 x trommelsett,
1 x 10 mm x 15 m kabler, 1 x knivsett og
fjerningsverktøy
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933459707

AVLØPSRENSER - POWER FEED10 MM

første håndholdte avløpsrenser på et 18V batteri med automatisk
mating og tilbaketrekking som kan brukes med 6 mm, 8 mm og 10 mm
spiraler fra både MILWAUKEE® og andre produsenter, i rør fra 32 mm opp
til 75 mm, opp til 15 m i røret, og eliminerer all fare for elektrisk strøm som
brukerne møter i dag med sine verktøy med ledning
ºº Flat sokkel gjør det mulig for brukeren å legge verktøyet ned og ha en
hånd fri til å lede kabelen inn og ut av avløpet, noe som gir brukeren mer
kontroll mens avstengning av avløp
ºº CABLE-DRIVE-låsematsystem opprettholder valgt matehastighet, og
justeres automatisk til kompatible kabelstørrelser for best kabelgrep når du
mater og arbeider tette rør
ºº Fullstendig lukket trommel eliminerer løse spinnende deler, noe som gir
brukeren mer beskyttelse mens han arbeider i og rundt skjørt inventar,
samt bedre oppbevaring av rusk mens man tømmer avløp
ºº Integrerer tre MILWAUKEE® eksklusive teknologier - POWERSTATE™
børsteløs motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK PLUS™ intelligens
og programvare - som gir enestående kraft, driftstid og holdbarhet på
arbeidsplassen
ºº LED lys som lyser opp arbeidsområdet under vasken og andre mørke
steder

første håndholdte avløpsrenser på et 18V batteri med automatisk
mating og tilbaketrekking som kan brukes med 6 mm, 8 mm og 10 mm
spiraler fra både MILWAUKEE® og andre produsenter, i rør fra 32 mm opp
til 75 mm, opp til 15 m i røret, og eliminerer all fare for elektrisk strøm som
brukerne møter i dag med sine verktøy med ledning
ºº Flat sokkel gjør det mulig for brukeren å legge verktøyet ned og ha en
hånd fri til å lede kabelen inn og ut av avløpet, noe som gir brukeren mer
kontroll mens avstengning av avløp
ºº CABLE-DRIVE-låsematsystem opprettholder valgt matehastighet, og
justeres automatisk til kompatible kabelstørrelser for best kabelgrep når du
mater og arbeider tette rør
ºº Fullstendig lukket trommel eliminerer løse spinnende deler, noe som gir
brukeren mer beskyttelse mens han arbeider i og rundt skjørt inventar,
samt bedre oppbevaring av rusk mens man tømmer avløp
ºº Integrerer tre MILWAUKEE® eksklusive teknologier - POWERSTATE™
børsteløs motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK PLUS™ intelligens
og programvare - som gir enestående kraft, driftstid og holdbarhet på
arbeidsplassen
ºº LED lys som lyser opp arbeidsområdet under vasken og andre mørke
steder

™

ºº Verdens

AVLØPSRENSER - POWER FEED 8 MM

ºº Verdens

M12 BDC8 | M12

FRITTSTÅENDE AVLØPSRENSER 10 MM

MILWAUKEETOOLNO

Ubelastet hastighet (o/min)
Avløpskapasitet (mm)
Spiraldiameter (mm)
Spirallengde (m)
Beholderkapasitet (l)
Vekt med batteri (kg)
Standardudstyr
Inkludert
Artikkelnummer

M12 BDC8-0C

M12 BDC8-202C

0 - 500
32 - 50
8
7.6
22.5
8 mm x 7.6 mm indre
kjernehode
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, Bøtte
4933451632

0 - 500
32 - 50
8
7.6
22.5
4.8
8 mm x 7.6 mm indre
kjernehode
2 x M12 B2 Batterier,
C12 C Lader, Bøtte
4933451633

M12 BDC6-0C

M12 BDC6-202C

0 - 500
32 - 50
6
7.6
22.5
6 mm x 7,6 m indre
kjernehode
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader, Bøtte
4933451634

0 - 500
32 - 50
6
7.6
22.5
4.2
6 mm x 7,6 m indre
kjernehode
2 x M12 B2 Batterier,
C12 C Lader, Bøtte
4933451635

AVLØPSRENSER MED 6 MM SPIRALDIAMETER

ºº Den letteste profesjonelle avløpsrenser på markedet
ºº Fleksibel design tillater både håndholdt og gulvstående bruk
ºº Mest fleksible og mobile maskin på markedet - uavhengig av ledning
ºº Verktøyet inkluderer en fleksibel 6 mm spiral for enkel tilgang i avløpsrør

opptil 50 mm. Den kan også brukes med alle standard Ø6 & 8 mm spiraler,
fra både MILWAUKEE® og andre produsenter
ºº Robust trommel som skjermer brukeren under innrulling
ºº Avtagbar indre trommel for enkel rengjøring og kontroll på kabelen
ºº Låsemekanisme for enkel manuell mating av kabel
ºº Integrert LED lys lyser opp arbeidsområdet under vask og andre mørke
steder
ºº REDLINK™ elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
verktøy og batteri
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem; passer alle MILWAUKEE® M12™ batterier
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Ubelastet hastighet (o/min)
Avløpskapasitet (mm)
Spiraldiameter (mm)
Spirallengde (m)
Beholderkapasitet (l)
Vekt med batteri (kg)
Standardudstyr
Inkludert
Artikkelnummer

165

#MILWAUKEETOOL
WWW.MILWAUKEETOOL.NO

TILBEHØR TIL AVLØPSRENSERE
Beskrivelse

Spiral SD

Passer til MXF
LSDP

Artikkelnummer

75 mm fettkutter for 16, 20 mm kabler

✔

48532837

100 mm fettskjærer for 16, 20 mm kabler

✔

48532838

Beskrivelse

Passer til M12BDC6, Til M18 FDCPF8, M18 Passer til M18 FFSDC16, M18
M12 BDC8
FDCPF10
FFSDC13, M18 FFSDC10

16 mm x 15 m spiral

Passer til MXF
LSDP

Artikkelnummer
Fettskjærer SD

48532775

✔

Passer til M12BDC6, Til M18 FDCPF8, M18 Passer til M18 FFSDC16, M18
M12 BDC8
FDCPF10
FFSDC13, M18 FFSDC10

Flex hode HH

Lite flex hode for 10, 13, 16 mm kabler

✔

✔

48532682

Flex hode SD

Medium flex hode for 10, 13, 16 mm
kabler

✔

✔

48532787

Rensespiral for 16, 20 mm kabler
6 mm x 7.6 m spiral

✔

48532573

8 mm x 7.6 m spiral med flex hode

✔

48532572

6 mm x 7.6 m spiral med flex hode

✔

48532574

Rensespiral SD

Hodesett HH

Spiral HH

6 mm x 10.6 m spiral med kule

✔

48532671

6 mm x 15 m spiral

✔

48532672

8 mm x 7.6 m spiral med kule
8 mm x 10.6 m spiral med kule

✔

48532673

8 mm x 15 m spiral

✔

48532674

10 mm x 10.6 m spiral

✔

48532675

8 mm x 7.6 m spiral med kule og trommel

✔

48532581

6 mm x 7.6 m spiral med flex hode og
trommel

✔

48532582

6 mm x 7.6 m spiral med kule og trommel

✔

6 mm x 7.6 m spiral med flex hode og
trommel

✔

48532583
48532584

8 mm x 23 m rensespiral

Spiral SD

10 mm x 15 m spiral

✔

48532773

13 mm x 15 m spiral

✔

48532774

16 mm x 7.6 m koblingsende innerkjernekabel
16 mm x 15.2 m koblingsende innerkjernekabel
20 mm x 7.6 m koblingsende innerkjernekabel
20 mm x 15.2 m koblingsende innerkjernekabel

✔

16 mm ankerkabel
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48532772

✔

Medium rensespiral for 10, 13, 16 mm
kabler
Lite 5 stk hodesett for 10, 13, 16 mm
kabler
Medium 5 stk hodesett for 10, 13, 16
mm kabler

✔

48532831

✔

✔

48532786

✔

✔

48532685

✔

✔

48532790

Hodesett SD

48532571

✔

MILWAUKEETOOLNO

Åpningsverktøy SD

Rotskjærer SD

9 pk hodesett 16, 20 mm kabler

✔

48532840

Lite åpningsverktøy for 16, 20 mm kabler

✔

48532835

Medium åpningsverktøy for 16, 20 mm
kabler

✔

48532836

75 mm rotskjærer for 16, 20 mm kabler

✔

48532832

100 mm rotskjærer for 16, 20 mm kabler

✔

48532833

✔

48532834

150 mm rotskjærer for 16, 20 mm kabler
Spadebor HH

Liten spadebor for 10, 13, 16 mm kabler

✔

✔

48532683

Spadebor

Medium spadebor for 10, 13, 16 mm
kabler

✔

✔

48532788

Rettspiral SD

Rettspiral for 16, 20 mm kabler

SAF

SWITCH PACK™ auto feed for M18 FFSDC
serien

✔

4932471993

GHSAF

Føringsslange for SWITCH PACK™ auto
feed

✔

4932471994

BPSAF

Base for SWITCH PACK™ auto feed

✔

4932478225

SWITCH PACK™ trommel

SWITCH PACK™ trommel til M18 FFSDC
serien

✔

4932464277

✔

48532830

4932471701

✔

4932471702

✔

4932471703

✔

4932471704

✔

4932471707

16 mm x 60 cm lederkabel

✔

4932471708

20 mm x 600 mm lederkabel

✔

4932471709

Rensebor HH

Rensebor for 10, 13, 16 mm kabler

✔

✔

48532681

C-cutter HH

Liten C kutter for 10, 13, 16 mm kabler

✔

✔

48532684

MX trommel føringsslange

Føringsslange for MXFFLSDP

C-cutter SD

Medium C cutter for 10, 13, 16 mm kabler

✔

✔

48532789

Låsepinne

Låsepinne til alle kabler
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✔
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✔

✔

4932478110

✔

4932471717
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TILBEHØR TIL AVLØPSRENSERE

Seksjonsspiral

Beskrivelse

Passer til M18 FCSSM

16 mm x 2.3 m seksjonsspiral med kobling

Passer til M18 FSSM

Artikkelnummer

Beskrivelse

Passer til M18 FCSSM

Passer til M18 FSSM

Artikkelnummer

✔

4932478413

50 mm rotskjærer for 22 kabler

✔

✔

48533825

16 mm x 2.3 m seksjonsspiral med kobling

✔

4932478414

75 mm rotskjærer 22 mm kabler

✔

✔

48533832

22 mm x 4.5 m seksjonsspiral med kobling

✔

✔

4932478415

100 mm rotskjærer 22 mm kabler

✔

✔

48533833

✔

48533834

✔

✔

4932471712

150 mm rotskjærer 22 mm kabler

✔

22 mm x 4.5 m seksjonsspiral med kobling

75 mm rotskjærer 32 mm kabler

✔

48534832

22mm x 4.5 m seksjonsspiralsett med kobling

✔

✔

4932471713
100 mm rotskjærer 32 mm kabler

✔

48534833

32 mm x 4.5 m seksjonsspiral med kobling

✔

4932471710
150 mm rotskjærer 32 mm kabler

✔

48534834

32 mm x 4.5 m seksjonsspiral heavy duty med kobling

✔

4932471711

Rotskjærer SM

Liten rettspiral for 22 mm kabler

✔

✔

48533829

Medium rettspiral for 22 kabler

✔

✔

48533830

✔

48534830

Rensebor 16 mm kabler

✔

48533811

Rensebor 16 mm kabler

✔

48533812

Rettspiral for 32 mm kabler

Rensepiral for 16 mm kabler

✔

48533813

75 mm slagkjede for 22 mm spiraler

✔

✔

48533837

Liten rensespiral for 22 mm kabler

✔

100 mm slagkjede for 22 mm kabler

✔

✔

48533838

75 mm slagkjede 32 mm spiraler

✔

48534837

100 slagkjede for 32 mm kabler

✔

48534838

✔

48533840

✔

48534839

Rensebor SM

✔

Rettspiral SM

48533828
Slagkjede SM

Rensespiral SM
Medium rensespiral for 22 mm kabler

✔

Rensepiral for 32 mm kabler

✔

48533831

✔

48534831

Ekstra lite åpningsverktøy for 16 mm kabler

✔

48533814

Lite åpningsverktøy for 16 mm kabler

✔

48533815

Lite åpningsverktøy for 22 mm kabler

✔

✔

48533827

Lite åpningsverktøy 22 mm kabler

✔

✔

48533835

Medium åpningsverktøy 22 mm kabler

✔

✔

48533836

9delers hodesett for avløpsmaskin 22 mm kabler

✔

Hodesett SM
9delers hodesett for 32 mm kabler

Åpningsverktøy SM

Lite åpningsverktøy 32 mm kabler

✔

48534835

Medium åpningsverktøy 32 mm kabler

✔

48534836

Spiralfjør for 16 kabler

✔

Spiralfjør for 22 kabler

✔

Liten føringsslange

Liten føringsslange for FCSSM

✔

4932478410

Medium føringsslange

Medium føringsslange for FCSSM

✔

4932478409

Stor føringsslange

Senterrør for M18 FSSM

Trommel

48533816

✔

Trommel for 16 mm spiraler

✔

Trommel for 22 mm spiraler

✔

Trommel for 32 mm spiraler

4932471720
4932478412

✔

4932478411

✔

4932471719

✔

4932471717

Spiralfjør SM

168

✔

48533826
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Låsepinne

Låsepinne til alle kabler

✔

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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M18 FSSM | M18 FUEL

™

M12 IC | M12

SEKSJONAVLØPSMASKIN

første batteridrevne seksjonavløpssmaskin på 18V batteri med
automatisk mating og tilbaketrekking som kan brukes med 22 mm og 32
mm snittspiraler fra både MILWAUKEE® og andre produsenter i rør fra 50
mm opp til 200 mm, opptil 60 meter nedover røret , eliminerer all fare for
elektrisk strøm brukerne møter i dag med sine verktøy med ledning
ºº CABLE-DRIVE-låsematingssystemet opprettholder valgt hastighet og
justeres automatisk til kompatible kabler, 22 mm og 32 mm
ºº Integrerer fire MILWAUKEE® eksklusive teknologier - den POWERSTATE™
børsteløse motoren, REDLITHIUM™ batteripakke, REDLINK PLUS™
intelligens maskinvare og programvare og ONE-KEY™® digital tilkobling
- som gir enestående kraft, driftstid, holdbarhet og enestående
verktøyadministrering på arbeidsplassen
ºº Bakhjul med uttrekkbart bærehåndtak og fullstendig lukket kabeltrommel
gir brukeren bedre oversikt og lettere transport
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
ºº Spiraler og tilbehør selges seperat

™

ºº Verdens

Ubelastet hastighet (o/min)
Avløpskapasitet (mm)
Spirallengde (m)
Fjærassistert
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18 FSSM-0

M18 FSSM-121

700
50 - 200
60
Ja
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933471411

700
50 - 200
60
Ja
33.3
1 x M18 HB12 Batteri,
M12-18 FC Lader, Leveres
uten koffert/bag
4933471410

MILWAUKEETOOLNO

KOMPAKT M-SPECTOR™ 360° INSPEKSJONSKAMERA

ºº 2,7˝ høyoppløst LCD-display som kan roteres 270º
ºº 68.3 mm LCD display med høy kontrast som leverer

skarpt og detaljert
bilde
ºº 9 mm 640 x 480 digital bildesensor: enestående bildekvalitet i nesten halv
størrelse
ºº 4 LED lys for beste opplysing av arbeidsområdet
ºº Kabellengde på 914 mm. Digital refleksjonsredusering og 3 lysinnstillinger
for økt lesbarhet
ºº REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk
og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer
produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
ºº Speil, krok og magnet følger med

Display størrelse (mm)
Display oppløsning (pixler)
Kamerahodets diameter (mm)
lengde på kamerakabel (mm)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 IC-0 (S)

M12 IC-201C (S)

68
320 x 240
9
914
Leveres uten batteri,
Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933431615

68
320 x 240
9
914
0.6
1 x M12 B2 Batteri, C12 C
Lader, Koffert
4933441680

M18 FCSSM
M18 FUEL™ KOMPAKT SEKSJONAVLØPSMASKIN
første kompakte seksjonsavløpsmaskin på et 18V batteri
ºº Verdens
som bruker 16 mm og 22 mm seksjonspiraler fra både MILWAUKEE

®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

og andre produsenter, noe som eliminerer all elektrisitetsfare
brukere i dag møter med sine ledningsverktøy
Ekstremt lett vekt, 14 kg inkludert M18™ 12,0 Ah batteri, slik at
brukeren komfortabelt kan transportere opp flere trapper eller over
lengre avstander
Kan brukes i rør fra 32 mm opp til 160 mm, maksimalt 46 m nedover
i rør
MILWAUKEE® lukkede trommer for bedre lukking av rusk under
transport for 16 mm og 22 mm spiraler er tilgjengelig og selges
separat
Ekstremt lite avtrykk slik at brukerne kan jobbe på trange steder
Integrerer fire MILWAUKEE® eksklusive teknologier - POWERSTATE
børsteløs motor, REDLITHIUM™ batteripakke, REDLINK PLUS™
intelligens og programvare og ONE-KEY™ tilkobling - som
gir enestående kraft, driftsid, holdbarhet og enestående
verktøyhåndtering på arbeidsplassen
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™
batterier
Spiraler og tilbehør selges separat

Ekstremt lett vekt for enkel transport
opp flere trapper eller over lengre
avstander

Kompakt design som lar brukerne
arbeide i trange rom
M18 FCSSM-0
Ubelastet hastighet (o/min)
Avløpskapasitet (mm)
Spirallengde (m)
Fjærassistert
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer
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M18 FCSSM-121

650
650
32 - 160
32 - 160
46
46
Nei
Nei
14.0
Leveres uten batteri,
1 x M18 HB12 Batteri,
Leveres uten lader, Leveres M12-18 FC Lader, Leveres
uten koffert/bag
uten koffert/bag
4933478408
4933478407

Fullt lukkede trommer for bedre lukking
av rusk under transport

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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M18 ONESLDP | M18

™

M18 ONESLDP-0
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 B9 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)

opp til 30 m avstand
ºº ONE-KEY™ verktøysporing og sikkerhet tilbyr en skybasert
lagerbehandlingsplattform som støtter både stedssporing og
tyveriforebygging
ºº Integrert M18™ lader - lader opp til 2 batterier sekvensielt
ºº Integrert M18™ lader - lader opptil 2 batterier i rekkefølge
ºº To strømkilder, drevet av enten M18™ REDLITHIUM™ batteripakker eller
bruk av 2,5 m fast kablet
ºº Vekseluttak gir muligheten til å ha flere lys sammen
ºº Svært slitesterkt og slagfast polykarbonatobjektiv for å beskytte lyset mot
tøffe arbeidsforhold
ºº IP54-klassifisering i batterimodus - lyset er beskyttet mot støv og
sprutvann
ºº TRUEVIEW™ high-definition lys gir jevn lysstråle, optimalisert
fargetemperatur og ekte representasjon av farger og detaljer
ºº Sikker batteridør bidrar til å beskytte batterier mot tyveri (lås ikke inkludert)

M18 ONESLSP | M18

HOBL 7000 | KRAFTIG ANLEGGSBESLYSNING

ONE-KEY™ KOMPAKT LED ANLEGGSBELYSNING

ºº Optimer lysstyrke og driftstid ved å justere lyset mellom 0 - 9000 Lumens
ºº ONE-KEY™ muliggjør avansert lyskontroll og mulighet for å betjene lys fra

Inkludert
Artikkelnummer

M18
Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
LED
9000 / 4800 / 2500 / 3.5 / 7 / 14 / 12.1
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933459160

ºº ONE-KEY

fra avstand

muliggjør avansert lyskontroll og mulighet for å betjene lyset

M18 ONESLSP-0
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)

ºº ONE-KEY™verktøysporing

og sikkerhet tilbyr en skybasert platform for
administrering av beholdningen som understøtter både lokalisering og
tyverisikring
ºº Optimer lysstyrke og driftstid ved å justere lyset mellom 0 og 4400 Lumens
Programmer
lampen til å slå av/på til gitte tider i løpet av dagen
ºº
ºº TRUEVIEW™ lysløsninger benytter den mest avanserte LED teknologien
ºº 180° og 360°elektronisk lyskontroll for skifte mellom område og
oppgavebelysning
ºº Metallkrok for oppheng av lampen fra bjelker eller rør
ºº Drives av enten M18™ REDLITHIUM™ batterier eller 110V 2.5 m ledning
ºº Strømuttak som muliggjør å koble flere lamper sammen med felles
strømkilde
ºº Opp til 8 timers driftstid på laveste innstilling med et M18™ REDLITHIUM™
5.0 Ah batteri
ºº Kraftig og slagfast linse i polykarbonat beskytter lampen mot
byggeplassens mange utfordringer
ºº IP54 klassifisert ved batteridrift - lampen er beskyttet mot støv og
vannsprut

Inkludert
Artikkelnummer

ºº TRUEVIEW™

kraftig anleggslys med 7700 Lumens for det beste og
jevneste arbeidslys (110 Lumens / Watt)
ºº Støtbestandig polykarbonatlinse tåler fall fra opp 2.7 m
ºº Integrert ledningsterminal tåler spenning fra 90 - 277 V for enkel kobling
og feste til flere lys
ºº Kan brukes med kabler opp til H07RNF 3 x 2.5 mm²
ºº Fjærbelastet klemme som kan brukes med 1.2 m stålwire
ºº 4 m elektrisk ledning for ut-av-boksen-oppgaver
ºº Kjegleformet lyshode og små lampeføtter for enkel og sikker oppbevaring
av opp til 3 enheter

HOBL 7000
Vekselspenning (V)
Pære
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

90 - 277
LED
3.7
Leveres uten koffert/bag
4933464126

MXF TL

ONE-KEY™ KOMPAKT LED ANLEGGSBELYSNING

™

™

MILWAUKEETOOLNO

M18
Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
LED
4400 / 2100 / 1000 / 2/4/8/5.4
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933459155

MX FUEL™ LYSTÅRN
HD-lyseffekt med opptil 27 000 Lumen i vekselstrøm
ºº TRUEVIEW
og opptil 20 000 Lumen i DC-modus for både oppgave- og
™

områdebelysning

muligheten til å manøvrere lyshodene i flere retninger, slik at
ºº Har
brukeren kan rette lys til hvor det er behov

tyngde på 48 kg med de to store terrenghjulene. Dette lystårnet
ºº Lav
er enkelt å transportere over våte og ujevne arbeidsplasser med
terreng

grunn av den motoriserte masten kan lystårnet settes opp på
ºº På
mindre enn 10 sekunder. Masten kan forlenges opp til 3,10 meter og
tåler opptil 55 km/t vind

å motstå tøffe forhold på de tøffeste arbeidsplassene, er
ºº For
MX FUEL Lystårn bygget med slitesterke polykarbonatlinser med
™

høy slag som gir overlegen slitestyrke

På grunn av den motoriserte masten
kan lystårnet settes opp på mindre
enn 10 sek

forseglet batterikasse sørger for at batteriene hele tiden
ºº En
beskyttes mot elementene

ONE-KEY for å tilpasse, spore og administrere fra din
ºº Integrert
mobile enhet. Enkelt å innstille driftstid som vil justere dataene for å
™

M18 TAL | M18

™

KOMPAKT LED ARBEIDS- OG OMRÅDEBELYSNING

ºº TRUEVIEW™

teknologi der leverer 2200 lumen på områdeinnstilling og
1000 lumen på arbeidsinnstilling
ºº Avansert LED teknologi gir 360° områdsbelysning, mens på uavhengig del
med LED lys, gir 90° av oppgavebelysning.
ºº Kompakt design med eget håndtak som gjør den lett å bære på
arbeidsplassen
ºº Kraftig og slagfast linse i polykarbonat beskytter lampen mot
byggeplassens mange påkjenninger
ºº Metallkrok for oppheng av lampen fra bjelker eller rør
ºº Batteriindikator varlser med blinkende lys når batteriet er lavt ladet
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

M18 TAL-0
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke område: høy/medium/
lav (Lumens)
Maks. lysstyrke flom: høy/medium/lav
(Lumens)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

ºº

gi konstant belysning, og sjekke gjenværende batterilading, så man
vet når det er på tide å skifte batteri
Den innebygde MX FUEL™ laderen gir deg friheten til å lade ethvert
MX FUEL™ batteri i AC-modus

M18
Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
LED
2200 / 1100 / 550
1000 / 500 / 250
4 / 8 / 16
2.5
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933464134

MXF TL-601
System
Batterikompatibilitet
Pære
Max. lysintensitet ved AC effekt Høy|Medium|Lav|Blink [Lumen]
Maks. DC lyseffekt Høy|Medium|Lav|Blink
[Lumen]
Maks. driftstid på ledning [t]
Maks. driftstid på batteri [t]
Maks. høyde på mast [m]
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

174
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MX FUEL™
Alle MX FUEL™ batterier
LED

Lyshodene kan manøvreres i flere
retninger, slik at brukeren kan lede lyset dit
det er nødvendig

27,000/ 14,000/ 7000/ 20,000/ 10,000/ 5000/ Uendelig
3/ 6/ 12
3.1
48.0
1 x MXF XC406 Batteri, Integrated Lader,
Leveres uten koffert/bag
4933471844

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Et forseglet batterihus sørger for
at batteriene til enhver tid holdes
beskyttet mot elementene
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M18 ONERSAL | M18

™

M18 SAL | M18

ONE-KEY™ LED ARBEIDSLYS

ºº Optimer lysstyrke og driftstid ved å regulere lyset fra 0 - 5400 Lumens
ºº ONE-KEY™ teknologi som muliggjør trådløs spesialtilpassing av lyset fra

opp til 30 m avstand
ºº ONE-KEY™ verktøysporing og sikkerhet tilbyr en skybasert
lagerbehandlingsplattform som støtter både stedssporing og
tyveriforebygging
ºº IP67 tillater bruk i alle værforhold (kraftig regn, snø, støvete omgivelser
ºº Forsterket bendesign med 3 forskjellige stillingsalternativer for best
holdbarhet og stabilitet
ºº Svært slitesterkt og slagfast polykarbonatlinser og all aluminiumsdesign for
å beskytte lyset mot røffe arbeidsforhold
ºº TRUEVIEW™ high-definition lysutbytte gir jevn lysstråle, optimalisert
fargetemperatur og ekte representasjon av farger og detaljer
ºº Forseglet batterirom for opptil 2 pakker for å forlenge kjøretiden
ºº Endre høyde fra 0,5 m til 1,65 m for å kaste lys og for å begrense skygger
ºº Sammenleggbar til 55 cm for enkel lagring og transport

M18 HOSALC

™

M18 ONERSAL-0
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 B9 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M18
Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
LED
5400 / 3000 / 1550 / 7 / 12.5 / 26 / 9.1
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933459431

™

™

arbeidsbelysning

M18 lader og 2.1 AMP USB utgang for USB enhetslading
ºº Integrert
allsidighet: drevet av MILWAUKEE M18 batterier, eller
ºº AC/DC
strømforsyning
™

™

fotavtrykk med lavt tyngdepunkt og slagbestandig
ºº Kompakt
forsterket nylon ben for å beskytte mot voldsomme arbeidsforhold

Batterikompatibilitet

M18 SAL-0

M18 SAL-502B

M18
Alle MILWAUKEE® M18™
batterier
LED
2000 / 1300 / 850 / -

M18
Alle MILWAUKEE® M18™
batterier
LED
2000 / 1300 / 850 / -

Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 B5
4 / 6 / 10 / 4 / 6 / 10 / batteri (t)
Vekt med batteri (kg)
7.3
Leveres uten batteri, Leveres
2 x M18 B5 Batterier,
Inkludert
uten lader, Leveres uten
M12-18 C Lader, Bag
koffert/bag
Artikkelnummer
4933451246
4933451896

M12 SAL-0
-tåler

fall opptil 3 m
ºº Hodet kan roteres 210° vertikalt og vendes 270° horisontalt for å gi best
mulig belysning på arbeidsstedet
ºº Beskyttelsesskjerm sikrer hodet og frontlinsen når lampen er slått sammen
for lagring eller transport
ºº Teleskopisk mast, fra 0,91 til over gulvet 1,72 m for effektiv
arbeidsbelysning
ºº Lite fotavtrykk med lavt tyngdepunkt. Slagfaste plastben beskytter mot
tøffe forhold på byggeplass
ºº Bærehåndtak to steder, for enkel transport med én hånd. Vekten er jevnt
fordelt når den er sammenslått
ºº Batteriindikator – lyset blinker når batteriet er nær tomt

™

rangering, lyset er beskyttet fra støv og sprutende vann
ºº IP34
mast som rekker fra 1 m til over 2.2 m for å lyse opp
ºº Utvidbar
arbeidsområder fra toppen uten å lage skygger

System

ARBEIDSBELYSNING

ºº TRUEVIEW High Definition belysning med avansert LED teknologi
ºº 12 High performance LED gir 1400 Lumen på full styrke
ºº Slagbestandig justerbart hode med slitesterk polykarbonat frontlinse

Lumen TRUEVIEW Høy oppløsning utgang
ºº 6000
til 10 timer batteritid på ett M18 REDLITHIUM batteri
ºº Opp
3
slagbestandige
justerbare hoder med høykvalitets linse som kan
ºº roteres 180° vertikalt
og vippes 240°horisontalt for å ha perfekt
®

TRUEVIEW™ arbeidslys kombinerer avansert LED teknologi,
tilpasningsdyktig produktdesign og REDLITHIUM™ batteriteknologi for å
tilby profesjonelle brukere den beste produktivitet på arbeidsplassen. Hvert
eneste TRUEVIEW™ produkt tilbyr bedre YTELSE, flere MULIGHETER og
bedre DRIFTSSIKKERHET enn andre løsninger på markedet.
ºº 3 lysnivåer - 12 kraftige LED pærer med totalt 2000 lumens på høyeste
nivå lyser kraftigere enn en 250W halogenpære. 1300 lumens på medium
og 850 lumens på laveste nivå.
ºº Slagfast konstruksjon, justerbart hode og linse i kraftig plastmateriale som
kan roteres 230° vertikalt og 240° horisontalt
ºº Hodet og linsen beskyttes når stativet legges sammen for transport eller
oppbevaring
ºº Forlengbart stativ med høyde mellom 1.10 m og 2.20 m for å lyse opp
større områder uten å kaste skygger
ºº 10 timers driftstid på laveste nivå, 6 timer på medium og 4 timer på
høyeste nivå med et M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah batteri
ºº IP54 - støv og sprutbeskyttet
ºº Kompakt fotavtrykk og lavt tyngdepunkt med støtsikre ben i kraftig nylon
for lang levetid i krevende omgivelser
ºº Bærehåndtak 2 steder for enkelt transport med én hånd. God vektbalanse.

™

M18™ HØY UTGANG STÅENDE OMRÅDELYS LADER
™

TRUEVIEW™ ARBEIDSBELYSNING

ºº Milwaukee®

M12 SAL | M12

KOMMER SNART

MILWAUKEETOOLNO

System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12
Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
LED
1400 / - / 700 / 4 / - / 10 / 3.4
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933464823

Integrert 2.1 AMP USB utgang for
USB lading

lengde bærehåndtak som gir balansert bæring med alle
ºº Full
tilgjengelige M18 REDLITHIUM batterier
™

™

ºº Batteriindikator som lyser når batterinivået begynner å bli lavt

M18 POALC | M18

PACKOUT™ OMRÅDELYS OG LADER

™

ºº Tre uavhengige svingende lyshoder leverer 3000 Lumen TRUEVIEW™
ºº Alle tre svingende lyshoder kombinert med opp til 12 timer driftstid på

Tolv høy ytelses LED-lys som leverer
opp til 6000 lumen
M18 HOSALC-0
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 HB8 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

176

M18
Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
LED
6000 / 4000 / 1700 /3.5 / 5 / 10
11.1
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933478116

ett
M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah batteri
IP54:
vannog
støvbestandig
ºº
ºº Innebygget ladefunksjon for rask og praktisk lading av hvilket som helst
M18™ batteri eller elektiske enheter via en 2.1 AMP USB utgang
ºº Full kompabilitet med PACKOUT™ systemet
ºº AC/DC allsidighet: Drevet av MILWAUKEE® M18™ batterier, eller støpsel
ºº Oppbevaringsrom for enheter og små gjenstander
ºº 9 innstillinger
ºº Batteriindikator som lyser når batterinivået er lavt

M18 POALC-0
System
Batterikompatibilitet
Pære

M18
Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
LED

Maks. lysstyrke (Lumens)

3000 / 1500 / 1000/ -

Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)

12 / 8 / 4
5.9
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933478120

Inkludert
Artikkelnummer

Full lengde bærehåndtak

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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M18 HOAL |
henging

ºº Slagbestandig

design og slitesterkt rullebur for å beskytte lyset fra
krevende røffe forhold på arbeidsplassen
ºº AC/DC allsidighet: Drevet av MILWAUKEE® M18™ batterier, eller
strømforsyning
ºº Lett å transportere med en hånd, med innebygget håndtak
ºº Batterindikator som lyser når batteriet begynner å bli lavt
ºº Fleksibelt batterisystem: Funkerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 AL | M18

™

M18 PAL | M18

M18™ HIGH OUTPUT OMRÅDE LYS

ºº 4000 Lumen TRUEVIEW™ med Høy definisjons utgang
ºº Opp til 12 timer driftstid på ett M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah batteri
ºº 120° roterbare lyshoder og integrerte nøkkelhull for horisontal og vertikal

™

M18 HOAL-0
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

ºº TRUEVIEW high definition arbeidslys
ºº 8 kraftige LED lamper som sammen leverer

1500 Lumen - opp til 30%
kraftigere lys enn en 250W halogenpære
ºº Kompakt og robust hus gir suveren driftssikkerhet
ºº Praktisk innebygget håndtak - kan henge vertikalt eller horisontalt
ºº Fleksibel montering med mulighet for å feste lampen vertikalt på et rør eller
stang (maks 13 mm)
ºº Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 AL-0

Inkludert
Artikkelnummer

™

1000 Lumen lys som erstatter 250 W
halogenlamper
Svært
slitesterkt
og
slagfast
polykarbonatlinser
som tåler fall opp til 2,7
ºº
meter
ºº Integrerte magneter og klemme for en lang rekke oppheng og
festemuligheter
ºº Kraftig slagfast konstruksjon for bruk i de mest krevende omgivelser på
arbeidsplassen
ºº IP54 sertifisert. Lyset er beskyttet mot fukt og støv
ºº Intikator for lavt batteri. Lyset blinker når batteriet skal skiftes
ºº Fleksibelt batterisystem: kompatibel med alle MILWAUKEE® M12™
batterier

178

M18
Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
LED
1500 / - / 780
5 / 10
2.1
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Plastemballasje
4932430392

M12 AL-0

Inkludert
Artikkelnummer

M12
Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
LED
1000 / 500 / 250
3.5 / 7.5 / 15
1.3
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Plastemballasje
4933451394
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Inkludert
Artikkelnummer

M18
Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
LED
1500 / 600 / 300
4.5 / 10 / 20
2.1
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933464105

DREIBART OMRÅDELYS

ºº TRUEVIEW high definition med opp til 700 Lumen
ºº Opptil 8 timers driftstid på M12™ 4.0 Ah batteri
ºº Med kraftige magneter samt et roterende lyshode med

M12 PAL-0
40° rotasjon i flere

retninger, for å gi flere strålealternativer
ºº Svært slitesterk og støtbestandig design som tåler fall opptil 3m
ºº Kompakt M12™ flomlys, designet for behovet for service og vedlikehold
på farten
ºº 2.1 AMP USB-utgang for USB-enhetslading
ºº IP54-klassifisering beskytter mot støv og sprutvann
ºº Indikator for lavt batteri, lampen blinker når batteriet er lav
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

™

System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)

M18 PAL-0
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)

™

M18 SLED | M18

LED OMRÅDEBELYSNING

ºº TRUEWIEW™ high definition lys
ºº Fem LED-lys med høy ytelse gir

kraftig arbeidslys med opp til 1500 Lumens og opp til 20
timers driftstid erstatter en 500W halogenlampe
ºº 2 kraftige magneter, fjærbelastet klemme og justerbart hode for
enkelt oppheng og plassering samt perfekt innstilling og opplysing av
arbeidsområdet
ºº Slagfast linse i polykarbonat tåler fall fra opp til 2.7 m
ºº Mest kompakte M18™ områdebelysning for enkel midlertidig flombelysning
ºº IP54 klassifisert for bruk i krevende omgivelser
ºº Integrert håndtak med festemekanisme som både kan brukes til transport
eller feste på en sakselift
ºº Indikator for lavt batteri
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

™

System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)

JUSTERBAR ARBEIDSBELYSNING

ºº TRUEVIEW™

M12 PAL | M12

TRUEVIEW™ ARBEIDSLYS

™

M12 AL | M12

M18
Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
LED
4000 / 2000 / 1200
3 / 6 / 12
3.3
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933478118

MILWAUKEETOOLNO

System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12
ALLE MILWAUKEE® M12™ batterier
LED
700 / 500 / - / 5 / 10 / 0.7
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Plastemballasje
4933478226

LED ARBEIDSLYS FOR SØK OG INSPEKSJON

ºº TRUEVIEW™ high definition arbeidslys
ºº Justerbart hode og 1250 Lumens som gir over 650 m stråle
ºº 4 modus: Spot, flombelysning, spot/flombelysning og strobe

M18 SLED-0
for beste

fleksibilitet
for lengst mulig rekkevidde og er perfekt til oppgaver som
avstandsinspeksjon av elektriske installasjoner i stolper, inspeksjon av
sjakter, rør og lignende.
ºº Flombelysning er perfekt til å lyse opp området i nærheten
ºº IP54 sertifisert, lyset er beskyttet mot fukt, og støv
ºº Ergonomisk, gummiert håndtak for beste komfort og sikkert grep
ºº Hull for oppheng
ºº Fleksibelt batterisystem: passer alle MILWAUKEE® M18™ batterier
ºº Spotlys
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System
M18
Batterikompatibilitet
Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære
LED
Maks. lysstyrke Spot/Flom/Strobe (Lumens)1250 / 1200 / 600 / 1200
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)
4/4/7/5
Rekkevidde stråle (m)
650
Vekt med batteri (kg)
1.4
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Inkludert
Leveres uten koffert/bag
Artikkelnummer
4933459159
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M12 SLED | M12

™

M12 UHL | M12

TRUEVIEW™ LED SPOTLYS

TRUEVIEW™ arbeidslys kombinerer avansert LED teknologi,
tilpasningsdyktig produktdesign og REDLITHIUM™ batteriteknologi for å
tilby profesjonelle brukere den beste produktivitet på arbeidsplassen. Hvert
eneste TRUEVIEW™ produkt tilbyr bedre YTELSE, flere MULIGHETER og
bedre DRIFTSSIKKERHET enn andre løsninger på markedet.
ºº Opp til 35% lengre rekkevidde på lyskjeglen enn nærmeste konkurrent 650 m fokusert og kraftig lyskjegle med 750 Lumen på høyeste innstilling
og 350 på lav
ºº Spesielt egent til opplysing på lang avstand. Inspeksjon av høyspent,
kabler, sjakter, rør eller broer
ºº Metallhus og linse i kraftig plastmateriale beskytter mot støt og fall mens
gummiering og pakninger beskytter mot fukt.
ºº Reflektor med smal senterstråle og bred periferistråle
ºº Ergonomisk gummiert grep - beste brukerkomfort
ºº 45° vinklet fot gjør det lett å vinkle strålen oppover ved langvarige
oppgaver når lykten er utstyrt med et kompakt batteri
ºº Opp til 8 timers driftstid med et M12™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah batteri
ºº Låsbar bryter
ºº Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Integrert bære/hengestropp

™

ºº Milwaukee®

M18 IL | M18

M12 SLED-0
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)
Rekkevidde stråle (m)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

ºº TRUEVIEW high definition lys
ºº 3 LED lys med 2 lysinnstillinger

avgir 300 Lumen på høy og 130 Lumen på
lav innstilling
ºº Kan tiltes 45° fremover og bakover for 180° belysning
ºº 2 justerbare metallkroker for å henge i vertikal og horisontal stilling
ºº 2 justerbare metallkroker for horisontalt eller vertikalt oppheng
ºº Opp til 15 timers driftstid med M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah batteri
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ -batterier

M18 IL-0

Inkludert
Artikkelnummer

M12 SL | M12

™

M18
Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
LED
300 / - / 130 / 17 / - / 36 / 1.2
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Plastemballasje
4932430564

ºº Kompakt design - fungerer på steder andre lys ikke kan
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE®

M12™ batterier

System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12
Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
LED
220 / - / - / 11 / - / - / 0.5
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Plastemballasje
4932430178

Inkludert
Artikkelnummer

high definition lys
justerbar stråle - fleksibel design som tillater brukeren å velge
mellom områdebelysning og oppgaveorientert belysning
ºº Klasseledende ytelse - avgir 700 Lumen - for opplysing av større områder
ºº USB uttak for opplading av elektroniske enheter som mobiltelefon, tablet
etc
ºº Kraftig konstruksjon - designet for å tåle bruk i alle miljøer
ºº 4 lysinnstillinger - avgir 700 Lumen på høy og strobeinnstilling (100%) 350
Lumen på medium (50%) og 70 Lumen på lav (10%)
ºº 2 kroker til oppheng
ºº Beskyttet etter IP24 (vannbestandig fra alle vinkler)
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 LL-0
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)
Rekkevidde stråle (m)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer
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M18
Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
LED
700 / 350 / 70 / 700
10 / 20 / 100 / 16
29
1.4
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Plastemballasje
4932430563

TRUEVIEW™ ARBEIDSLYS

ºº TRUEVIEW™ high definition arbeidslys
ºº Justerbar fra 180° - 360° for maksimal

fleksibilitet. Skift mellom
oppgaveorientert og generell belysning
Klasseledende
ytelse
400
lumen
lyser
opp selv større områder
ºº
ºº USB uttak lader opp elekroniske enheter som mobiltelefoner, tablets etc.
ºº Robust design for bruk i krevende miljøer
ºº 2 kroker til oppheng
ºº Beskyttet mot vannsprut (IP24)
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

M12 LL-0
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)
Rekkevidde stråle (m)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer
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M12
Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
LED
1350 / - / 600 / 4/-/8/1.1
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Leveres uten koffert/bag
4933459432

LED ARBEIDSLYS

ºº TRUEVIEW
ºº 180° - 360°

™

M12 SL-0
på flereforskjellige

M12 UHL-0
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)

™

M12 LL | M12

LED INSPEKSJONSLYS

ºº TRUEVIEW™ high definition lys
ºº Tre kraftige LED pærer på til sammen 220 Lumen
ºº Justerbar metallkrok gjør at lykten kan henges opp

HIGH DEFINITION lysløsning med presis gjengivelse av farger
med redusert gjenskinn og skygger for behagelig arbeidslys som ikke
anstrenger øynene
ºº 2 lysinnstillinger med 1350 og 600 Lumens for enten maksimal driftstid
eller maksimal lysstyrke
ºº Et M12™ 4.0 Ah batteri gir 4 timers driftstid på høyeste innstilling eller 8
timer på laveste innstilling
ºº Monteringskroker med spenn mellom 119 og 196 cm for feste under
panseret på alle slags personbiler og større varebiler
ºº Fleksibelt lysrør som kan roteres vertikalt, justeres for optimalt fokus eller
fjernes fra holderen for håndholdt bruk
ºº Gummierte gripesoner for maksimalt grep
ºº FINISHGUARD™ kroker for sikkert grep som ikke skader lakken
ºº Integrert stålkrok for enkelt oppheng uavhengig av medfølgende feste til
panser
ºº Ramme i forsterket flyaluminium for maksimal holdbarhet
ºº Slagfast linse som tåler søl fra olje og bensin
ºº IP54 -klassifisert - Beskyttet mot støv og vannsprut
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

™

System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)

LED MEKANIKERLYS

ºº TRUEVIEW™

M18 LL | M18

TRUEVIEW™ INSPEKSJONSLYS

™

™

måter

M12
Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
LED
750 / - / 400 / 750
4/-/8/8
650
0.8
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Plastemballasje
4933451261

MILWAUKEETOOLNO
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M12
Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
LED
400 / 200 / 40 / 400
8 / 15 / 67 / 16
23
0.9
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Plastemballasje
4932430562
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M12 MLED | M12

™

og skifte mellom oppgave og

flombelysningv
ºº Kraftig LED som kan kaste en 350 m lyskegle med opp til 800 Lumens
intensitet
ºº Hus i 6000-serie aluminium med type II eloksert overflate, slitesterkt og
støtsikker polykarbonat linse for ekstrem holdbarhet
ºº Ergonomisk teksturgrep
ºº IP54 sertifisert, beskyttet mot fukt og støv
ºº M12™ batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Stropp til håndleddet for sikker bruk
ºº Fleksibelt batterisystem, fungerer sammen med alle MILWAUKEE® M12™
batterier

M18 TLED | M18

™

L4 FL | USB OPPLADBAR MINI OMRÅDEBELYSNING

LED STAVLYKT

ºº TRUEVIEW™ high definition lys
ºº Praktisk vribart hode for enkel fokusering

MILWAUKEETOOLNO

M12 MLED-0
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)
Rekkevidde stråle (m)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12
Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
LED
800 / - / 325 / 800
5/-/7/7
350
0.7
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Plastemballasje
4933451899

ºº TRUEVIEW™ mini områdebelysning med 445 Lumens
ºº Kan monteres med dobbel magnet eller klipses på lommen
ºº Kompakt, lommevennlig størrelse
ºº IP54 klassifisert for beskyttelse mot støv og fukt
ºº Slagfast linse som også er beskyttet mot kjemikalier
ºº Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Lad enkelt opp REDLITHIUM™ USB batteriet med micro-USB

veggadapter til 230V (veggadapter ikke inkludert)
med metallkontakter

REDLITHIUM
USB

L4 FL-201

kabel eller

ºº Forsterket micro-USB kabel
ºº Leveres med USB kabel

System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

REDLITHIUM™ USB
REDLITHIUM™ USB batteri
LED
445 / - / 100 / 2 / - / 11 / 0.2
1 x L4 B2 Batteri, USB kabel , Plastemballasje
4933459442

FL-LED | MINI OMRÅDEBELYSNING

LED ARBEIDSLYS

TM

2
AA

INCLUDED

ºº 120 Lumen LED lys - 2x sterkere lys enn vanlige pærer
ºº M18™ LED elektronikk - 2x lengre driftstid med mindre varmeutvikling
ºº Forseglet aluminiumshode - slag og vannavstøtende
ºº 135° roterbart hode - kan rettes direkte på arbeidsområdet
ºº Integrert hengekrok
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 TLED-0
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

M12 TLED | M12

™

Lumen TRUEVIEW™ High Definition belysning med konstant stråle,
optimal fargetemperatur og reell visning av farger og detaljer
ºº Kan monteres med dobbel magnet eller klipses på en lomme
ºº Med kompakt størrelse og lav vekt er den lett å ta med i lomma
ºº IP54 - lykten er beskyttet mot støv og vannsøl
ºº Frontlinse tåler slag og kjemisk påvirkning for bedre levetid
ºº Inkludert 2 x AA alkaliske batterier

FL-LED
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid (t)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

Alkaline
LED
300 / - / 100 / 5 / - / 16 / 0.1
2 x AA Batterier, Plastemballasje
4933464824

L4 FFL | USB OPPLADBAR SAMMENLEGGBAR ARBEIDSLAMPE

LED ARBEIDSLYKT

ºº 120 Lumen LED lys - 2x kraftigere enn vanlig pære
ºº M12™ LED elektronikk - 2x lengre driftstid og mindre varmeutvikling
ºº Forseglet aluminiumshode - støtsikkert og værbestandig
ºº 90° justerbart hode - enkel justering
ºº Magnetisk bakside - frigjør hendene
ºº Fleksibelt batterisystem - passer alle MILWAUKEE® M12™ batterier

M12 TLED-0
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer
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M18
Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
LED
120 / - / - / 29 / - / - / 0.7
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Plastemballasje
4932430361

ºº 300

M12
Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
LED
120 / - / - / 15 / - / - / 0.5
Leveres uten batteri, Leveres uten lader,
Plastemballasje
4932430360
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Lumen TRUEVIEW™ High Definition belysning med konstant stråle,
optimal fargetemperatur og reell visning av farger og detaljer
ºº Kan monteres med dobbel magnet eller henges i en integrert karabinkrok
for større fleksibilitet
ºº Kompakt størrelse, lett å ta med i lomma
ºº IP54. Lykten er beskyttet mot støv og vannsøl
ºº Frontlinse tåler slag og kjemisk påvirkning for bedre levetid
ºº Ladeindikator for rask sjekk av REDLITHIUM™ USB ladestatus
ºº Enkel lading av innebygget REDLITHIUM™ USB batteri med micro-USB
kabel fra USB kraftkilde eller stikkontakt (stikk-adapter ikke inkludert)
ºº Robust micro-USB kabel med flettet strømpe og metallender
ºº Inkludert USB kabel

REDLITHIUM
USB

ºº 550

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

TM

L4 FFL-201
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

REDLITHIUM™ USB
REDLITHIUM™ USB batteri
LED
550 / 250 / 100 /2 / 4.5 / 11.5 /0.2
1 x L4 B2 Batteri, USB kabel , Plastemballasje
4933464821
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L4 PWL | USB OPPLADBAR JUSTERBAR ARBEIDSLAMPE
Lumen spot- og flomlysstråle med TRUEVIEW™ High Definition
belysning. Gir konstant stråle, optimal fargetemperatur og reell visning av
farger og detaljer
ºº Velg mellom flom- og spotlysstråle for optimal belysning og opptil 10 timer
brukstid
ºº Lampehodet kan justeres opp til 45° for at brukeren skal kunne styre lyset
dit det trengs mest
ºº Frontlinse tåler slag og kjemisk påvirkning, for bedre levetid
ºº Ladeindikator for rask sjekk av REDLITHIUM™ USB ladestatus
ºº Enkel lading av innebygget REDLITHIUM™ USB batteri med micro-USB
kabel fra USB kraftkilde eller stikkontakt (stikk-adapter ikke inkludert)
ºº Robust micro-USB kabel med flettet strømpe og metallender
ºº Inkludert USB kabel

REDLITHIUM
USB

ºº 550

Inkludert
Artikkelnummer

ºº 800 lumen TRUEVIEW High definition med opptil 150 m stråleavstand
ºº Lommelykten har 2 moduser og sirkel-mønster, optimalisert for avstand

REDLITHIUM™ USB
REDLITHIUM™ USB batteri
LED
400 / - / 100 / 500
3 / - / 10 / 3
0.2
1 x L4 B2 Batteri, USB kabel , Plastemballasje
4933464822

Inkludert
Artikkelnummer

REDLITHIUM
USB

L4 TMLED-201
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)
Rekkevidde stråle (m)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

184

REDLITHIUM™ USB
REDLITHIUM™ USB batteri
LED
1100/ 600/ 100/ 1.5/ 4/ 12/ 175
0.2
1 x L4 B2 Batteri, USB kabel , Plastemballasje
4933478114
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Alkaline
LED
325 / - / 25 / 5 / - / 18 / 50
0.1
3 x AAA Batterier, Plastemballasje
4933464825

2
AA

INCLUDED

nedsenket i 1 m vann)
ºº Gummiert bitesone for midlertidig håndfri bruk
ºº Avtagbar lommeklips
ºº Bryter for midlertidig eller konstant belysning
ºº Leveres med (2) AAA batterier

TM

ML-LED
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid (t)
Rekkevidde stråle (m)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

IPL-LED | MINI LOMMELYKT
ºº TRUEVIEW™ lommelykt med 100 Lumens og 30 meters tråle
ºº Slagfast og rustbestandig aluminium for beste driftssikkerhet
ºº IP67 klassifisert for beskyttelse mot fukt og støv (lykten tåler å

REDLITHIUM™ USB batteri
LED
800/ -/ 100/ 2.5/ -/ 10/ 175
0.2
1 x L4 B2 Batteri, USB kabel , Plastemballasje
4933478113

L4 TMLED | USB OPPLADBAR 1100L TWIST LOMMELYKT
kontroll av strålens størrelse og intensitet i enhver posisjon
ºº IP67 for senking ned til 2 meter vann og beskyttelse mot støv
ºº Øyeblikkelig og konstant strømknapp
ºº Avtakbart klips for sikkert feste
ºº Sikkerhetsblinkende funksjon gir brukeren informasjon om lav batteristatus
ºº Lad REDLITHIUM™ USB-batteriet praktisk opp med mikro-USB-kabel fra
USB-powerbank eller strømuttak (veggplugg ikke inkludert)
ºº Micro-USB flettet kabel med metallender for å tåle harde arbeidsforhold
ºº Inkl. USB kabel

TM

L4 FMLED-201
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)
Rekkevidde stråle (m)
Vekt med batteri (kg)

og tett nærlys
ºº IP67 for senking ned til 2 meter vann og beskyttelse mot støv
ºº Øyeblikkelig og konstant strømknapp
ºº Avtakbart klips for sikkert feste
ºº Sikkerhetsblinkende funksjon gir brukeren informasjon om lav batteristatus
ºº Lad REDLITHIUM™ USB-batteriet praktisk opp med mikro-USB-kabel fra
USB-powerbank eller strømuttak (veggplugg ikke inkludert)
ºº Micro-USB flettet kabel med metallender for å tåle harde arbeidsforhold
Inkl.
USB kabel
ºº

3

AAA

INCLUDED

Lumen TRUEVIEW™ High Definition belysning, gir opptil 50 m lysstråle
for inspeksjon og undersøkelser
ºº Skall i slagfast og korrosjonsbestandig flyaluminium, med knudrete grep
ºº IP67 tetthet, opptil 1 m under vann og sterk støvbeskyttelse
ºº Avtakbar lommeklips i metall
ºº Slag- og kjemikaliemotstandig frontlinse
ºº Inkludert 3 x AAA batterier

REDLITHIUM
USB

™

ML-LED | LOMMELYKT
ºº 325

L4 PWL-201
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks lysstyrke flom (høy/medium/lav) /
Spot modus (Lumens)
Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)

L4 FMLED | USB OPPLADBAR 800L LOMMELYKT

ºº 1100 Lumen TRUEVIEW™ High Definition med opp til 175 m stråleavstand
ºº Lommelykten har 3 moduser og presisjonsvrid fokusering som gir full

TM

MILWAUKEETOOLNO

IPL-LED
være

Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid (t)
Rekkevidde stråle (m)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

Alkaline
LED
100
3
30
0.1
2 x AAA Batterier, Plastemballasje
4933459440

HL2-LED | ALKALINE SLIM HODELYKT

3

AAA

INCLUDED

ºº 350 Lumen TRUEVIEW™
ºº Vaskbart mikrofiber svetteabsorberende stropp
ºº Ultrakompakt og lett produkt
ºº 6-posisjons vippejustering for direkte lys
ºº 4 monteringsklips for sikker montering
ºº Lys er beskyttet mot slag, vær og skitt.
ºº Inkludert (3) AAA batterier

for heldags-komfort
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HL2-LED
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid (t)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

Alkaline
LED
350 / 150 / 25 / 4 / 8.5 / 31 / 0.1
3 x AAA Batterier, Plastemballasje
4933471286
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HL-SF | ALKALINE HODELYKT

ISHL

3

AAA

INCLUDED

ºº 450 Lumens TRUVIEW™ high definition med 100 m flomstråle
ºº Gir opp til 25 timer driftstid med 5 belysningsmoduser
ºº Leveres med hjelmklips
ºº IP52 - vann og støvbestandig og tåler opp til 2 m fall
ºº Utstyrt med en myk, svetteabsorberende mikrofiberrem og panneunderlag

som gir brukerne komfort hele dagen
brukeren styre det svingbare lyshodet ved hjelp av syv justerbare
stillinger
ºº 3 AAA batterier er inkludert
ºº Lar

HL-SF
Batterikompatibilitet
Pære
Max. effekt Hybrid Spot|Flood, Flood
Hög|Medium|Låg, Spot Hög (Lumen)
Maks. driftstid (t)
Rekkevidde stråle (m)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

450 / 350 / 150 / 25 / 350
2 / 4 / 10 / 26 / 4
100
0.1
3 x AAA Batterier, Plastemballasje
4933471388

sikre hodelykten leveres med en sertifisert Zone 0 (kategori 1)
ºº Den
godkjent ATEX-rating

håndfri oppgavebelysning gir både spot- og
ºº Eksepsjonell
flomstrålealternativer med 310 Lumen TRUEVIEW high definition
™

ºº

ºº
ºº
ºº

ºº TRUEVIEW hodelykt med 475 Lumens
ºº Flom, spot og flom/spot belysning og opp til 31 timers triftstid
ºº 4 klips for montering på hjelm og justerbar stropp med gummigrep
ºº Lyset kan justeres i 7 forskjellige posisjoner med 216° vinkel for belysning

REDLITHIUM
USB

™

der det trengs

ºº Avtagbar stropp for håndholdt bruk
ºº IP53 klassifisert for beskyttelse mot støv og fukt
ºº Slagfast linse som også er beskyttet mot kjemikalier
ºº Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Lad enkelt opp REDLITHIUM™ USB batteriet med micro-USB

veggadapter til 230V (veggadapter ikke inkludert)
ºº Forsterket micro-USB kabel med metallkontakter
ºº Leveres med USB kabel

kabel eller

Designet med tanke på sikkerhet

L4 HL-201

REDLITHIUM
USB

ºº Eksepsjonell

186

opp til 100 m stråleavstand
Designet med tanke på sikkerhet, og har eksplisitte, sikre logoer, og
lysstroppen er designet med godt synlig fargekombinasjon for enkel
identifisering, selv på store avstander
Kjører på 3 AAA-batterier, og gir opp til 40 timers driftstid og har 5
moduser for å administrere lysstyrke og driftstid
IP64 vann- og støvbestandig og tåler opptil 2 m fall
Ideell for brann- og redningsarbeidere, olje- og gassarbeidere og
fagfolk som jobber rundt kontinuerlige langsiktige gasser, damp og
tåke / tåkeområder
Inkluderer gummistropp for bruk av sikkerhetshjelm og nylonreim
til bruk direkte på hodet. Inkluderer også DUAL LOCK™ lim for et
stroppløst alternativ for å koble direkte på en sikkerhetshjelm

TM

System
REDLITHIUM™ USB
Batterikompatibilitet
REDLITHIUM™ USB batteri
Pære
LED
Maks. lysstyrke Spot/Flom/Strobe (Lumens)475 / 25, 150, 300 / 300 / Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)
2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / Vekt med batteri (kg)
0.2
1 x L4 B2 Batteri, USB kabel , PlastemInkludert
ballasje
Artikkelnummer
4933459443

L4 HL-VIS | USB OPPLADBAR HI-VIS HODELYKT
håndfri oppgavebelysning med sikkerhetslys gir 600 Lumen
TRUEVIEW™ HD-utgang med spot- og flomstrålealternativer
ºº Sikkerhetslyset har faste og blinkende alternativer som gjør deg synlig opp
til 400 m fra alle retninger når du bruker hodelykten
ºº Hodelykten har en elastisk stropp, silikongrep, inkluderer to universelle
klemmer
ºº Gir driftstid hele arbeidsdagen med fem lyseffektmoduser: Hybrid spot /
Flood, Flood High, Flood Medium, Flood Low, Spot High
ºº IP53 vann- og støvbestandig og tåler opptil 2 m fall
ºº Ideell for arbeid i veikanten, tunnel eller underjordisk arbeid
ºº Lad REDLITHIUM™ USB-batteri med mikro-USB-kabel (veggplugg ikke
inkludert)
ºº Strømindikator for hurtig sjekk av nivå på REDLITHIUM™ USB oppladning
ºº Ink. USB kabel

3

AAA

INCLUDED

ALKALINE SIKKERHETSHODELYKT

Alkaline
LED

ºº

L4 HL | USB OPPLADBAR HODELYKT

MILWAUKEETOOLNO

Inkludert
Artikkelnummer

ISHL-0
Batterikompatibilitet
Batteritype
Max. effekt Hybrid Spot|Flood, Flood Hög|Medium|Låg, Spot Hög (Lumen)
Maks. driftstid (t)
Rekkevidde stråle (m)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

Alkaline
3 x AAA
310/ 235/ 155/ 25/ 155
4/ 6/ 10/ 40/ 8
100
0.1
3 x AAA Batterier, Leveres uten koffert/bag
4933478112

Inkluderer gummirem for bruk av
sikkerhetshjelm

L4 HLRP | USB OPPLADBAR LYKT TIL SIKKERHETSHJELM

TM

L4 HL-VIS-201
System
Batterikompatibilitet
Pære
Max. effekt Hybrid Spot|Flood, Flood
Hög|Medium|Låg, Spot Hög (Lumen)
Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)

Mulighet for både spot og flom lys

REDLITHIUM USB
REDLITHIUM™ USB batteri
LED
™

600 / 400 / 150 / 25 / 400
2 / 4 / 8 / 20 / 4
0.2
1 x L4 B2 Batteri, USB kabel , Plastemballasje
4933471389
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ºº 600 Lumens TRUEVIEW™ high definition
ºº Har et ultratynt lyshode som gir uhindret utsikt med 125 ° flomdekning
ºº Designet med batteriet bak, for maksimal manøvrerbarhet på trange steder

og balansert design for heldags bruk
ºº Utstyrt med en svetteabsorberende mikrofiberrem for komfort på hodet og
fire medfølgende klemmer for sikre tilkoblinger på alle sikkerhetshjelmer
ºº Den har fire lysmoduser: Høy, Medium, Lav og Øko i mer enn 25 timer
driftstid for å maksimere lyseffekten eller forlenge driftstiden
ºº Lykten er IP54-klassifisert for vann- og støvmotstand og tåler opptil 2 m
fall
ºº Lad REDLITHIUM™ USB-batteriet med mikro-USB-kabel (veggplugg ikke
inkludert)
ºº Strømindikator viser nivå på REDLITHIUM™ USB oppladning
ºº Inkl. USB kabel
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REDLITHIUM
USB

TM

L4 HLRP-201
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. effekt Område Høy|Medium|Lav|Eco
[Lumen]
Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)
Inkludert
Artikkelnummer

REDLITHIUM™ USB
REDLITHIUM™ USB batteri
LED
600 / 350 / 125 / 25
2 / 6 / 10 / 27
0.2
1 x L4 B2 Batteri, USB kabel , Plastemballasje
4933471390
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BATTERIER
Beskrivelse

REDLITHIUM
USB

Ladetid
Ladetid
M12_18 SC M12-18 FC
lader
lader

Ladetid
M12-18 C
lader

Ladetid
M12-18 AC
lader

LADERE

TM

60 min

130 min

250 min

285 min

270 min

130 min

-

-

-

-

-

-

4932464260

M18™ HIGH
M18 HB8 OUTPUT™ 8.0 Ah
batteri

45 min

87 min

167 min

190 min

190 min

87 min

-

-

-

-

-

-

4932471070

M18™ HIGH
M18 HB5.5 OUTPUT™ 5,5 AH
batteri

35 min

60 min

115 min

130 min

125 min

60 min

-

-

-

-

-

-

4932464712

M18 HB3

M18™ HIGH
OUTPUT™ 3.0 Ah
batteri

36 min

36 min

65 min

75 min

70 min

36 min

-

-

-

-

-

-

4932471069

M18 B5

M18™ 5.0 Ah
batteri

59 min

59 min

100 min

100 min

100 min

59 min

-

-

-

-

-

-

4932430483

M18 B4

M18™ 4.0 Ah
batteri

52 min

52 min

80 min

80 min

80 min

52 min

-

-

-

-

-

-

4932430063

M18 B2

M18™ 2.0 Ah
batteri

26 min

26 min

40 min

40 min

40 min

26 min

-

-

-

-

-

-

4932430062

M12 B6

M12™ 6.0 Ah
batteri

95 min

95 min

130 min

165 min

-

-

130 min

525 min

130 min

-

-

-

4932451395

M12 B4

M12 4.0 Ah
batteri

52 min

52 min

80 min

115 min

-

-

80 min

347 min

80 min

-

-

-

4932430065

M12 B3

M12™ 3.0 Ah
batteri

50 min

50 min

70 min

90 min

-

-

70 min

264 min

70 min

-

-

-

4932451388

M12 B2

M12™ 2.0 Ah
batteri

26 min

26 min

40 min

55 min

-

-

40 min

174 min

40 min

-

-

-

4932430064

M14 B4

M14™ 4.0 Ah
batteri

-

-

-

-

80 min

-

-

-

-

-

-

-

4932430323

M14 B

M14™ 1.5 Ah
batteri

-

-

-

-

40 min

-

-

-

-

-

-

-

4932352665

L4 B3

3.0 Ah REDLITHIUM™ USB battery

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120 min

-

-

4933478311

M4 B2

M4™ 2.0 Ah batteri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 min

-

4932430098

™

M28 BX

M28 3.0 Ah batteri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60 min

4932352732

M28 B5

M28™ 5.0 Ah
batteri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90 min

4932430484
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Beskrivelse

Ladeport

Ladetype

Strømtype

M12-18SC

M12™ - M18™ superlader

1 x M12™, 1 x M18™

Sekvens

M12-18 FC

M12™ - M18™ Hurtiglader

1 x M12™, 1 x M18™

M12-18 C

M12™ - M18™ lader

M12-18 AC
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Artikkelnummer

AC

✔

4932471736

Sekvens

AC

✔

4932451079

1 x M12™, 1 x M18™

Sekvens

AC

✔

4932352959

M12™-M18™ billader

1 x M12™, 1 x M18™

Sekvens

DC

✔

4932459205

M18 DFC

M18™ dobbel hurtiglader

2 x M18™

Samtidig

AC

✔

4932472073

M1418 C6

M14™ - M18™ multilader

6 x M14™ eller 6 x
M18™

Sekvens

AC

✔

4932430086

C12 C

M12™ lader

1 x M12™

Single

AC

✔

4932352000

M12 TC

Kompakt M12™ lader/USB reiselader

1 x M12™

Single

AC, USB

M12 C4

M12™ sekvensiell lader

4 x M12™

Sekvens

AC

L4 C

REDLITHIUM™ USB lader

1 x REDLITHIUM™ USB

Single

AC, USB

M4 C

M4™lader

1 x M4™

Single

AC

✔

4932352958

M28 C

M28™ lader

1 x M28™

Single

AC

✔

4932352524
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Bårehåndtak

TM

Veggmontering

Ladetid
Ladetid M18 Ladetid C12 Ladetid M12 Ladetid M12 Ladetid L4 C Ladetid M4 Ladetid M28
M1418C6
Artikkelnummer
DFC lader
C lader
TC lader
C4 lader
lader
C lader
C lader
lader

M18™ HIGH
M18 HB12 OUTPUT™ 12.0 Ah
batteri

REDLITHIUM
USB

MILWAUKEETOOLNO

✔

4932459450

✔

4932430554

4932459446
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BATTERI- & LADERSETT

KJØP ET M18™ BATTERISETT MED
LADER OG FÅ ET GRATIS M12™ BATTERI.

a

b

⑤

⑥

i

j

MILWAUKEETOOLNO
REDLITHIUM
USB

c

TM

④

GRATIS

ÉN

TO

M12-18 FC

LADER

SYSTEM

+  

DOBBEL

h

⑦

KOMPATIBILITET

LADER ALLE M12 OG M18 BATTERIER
™

™

KAMPANJE GJELDER TIL 31.12.2021


①

④

1.
2.
3.
4.
5.
6.

190



⑤

M18 HNRG-122
M18 HNRG-802
M18 HNRG-552
M18 HNRG-302
M18 NRG-503
M18 NRG-502

⑥

Spenning (V)

Batteritype

Batterikapasitet (Ah)

Antall medfølgende batterier

Medfølgende lader

Artikkelnummer

18
18
18
18
18
18

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

12.0
8.0
5.5
3.0
5.0
5.0

2
2
2
2
3
2

M12-18 FC
M12-18 FC
M12-18 FC
M12-18 FC
M12-18 FC
M12-18 FC

4933464261
4933471073
4933464713
4933471071
4933451423
4933459217
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

M18 NRG-402
M18 NRG-202
M12 NRG-603
M12 NRG-602
M12 NRG-402
M12 NRG-303
M12 NRG-302
M12 NRG-202
M12 NRG-201
L4 NRG-201

Spenning (V)

Batteritype

Batterikapasitet (Ah)

Antall medfølgende batterier

Medfølgende lader

Artikkelnummer

18
18
12
12
12
12
12
12
12
4

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

4.0
2.0
6.0
6.0
4.0
3.0
3.0
2.0
2.0
2.5

2
2
3
2
2
3
2
2
1
1

M12-18 FC
M12-18 C
C12 C
C12 C
C12 C
C12 C
C12 C
C12 C
C12 C
L4 C

4933459215
4933459213
4933459208
4933451903
4933459211
4933459207
4933451902
4933459209
4933451900
4932459448
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KONSTRUKSJON
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K 2628 H

MILWAUKEETOOLNO

K 2000 H | 20 KG 28 MM HEX MEISELHAMMER
ºº Kraftig

meiselhammer med hele 42 Joule slagenergi for de aller tøffeste
nedrivingsoppgavene
ºº Avansert AVS teknologi gjør det mulig at brukeren kan lene seg over
maskinen hele dagen uten at skadelige vibrasjoner forplanter seg til
kroppen
ºº Ekstra håndtak som gir overlegen kontroll når maskinen skal løftes over til
neste oppgave
ºº 1300 slag/min for maksimal produktivitet til alle oppgaver
ºº 6 m ledning for arbeidsflate på opp til 113 m²
ºº 28 mm Hex opptak
ºº Tilgjengelig tralle med 4 plasser til meisler og oppbevaring til ledning for
enkel transport og oppbevaring på arbeidsplassen

25 KG - 28 MM HEX MEISELHAMMER
Duty meiselhammer gir 64 slag Joules slagkraft for tøffeste
ºº Heavy
rivningsoppgaver

AVS system gjør at brukeren kan arbeide hele dagen uten å
ºº Avansert
oppnå risikofylt vibrasjonsnivå
tredje håndtak gir maksimal kontroll når du løfter hammeren
ºº Ekstra
mellom oppgavene
BPM gir maksimal produktivitet i alle oppgaver
ºº 1200
motor gir maksimal driftstid mellom serviceintervallene
ºº Børsteløs
10
m
gir et arbeidsområde opp til 314 m²
ºº 28 mmledning
Hex
ºº Separat tilgjengelig tralle med 4 meiselplasseringer og
ºº kabelhåndtering, gjør det enkelt å transportere hammeren på

K 2000 H
Opptatt effekt (W)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

2200
42
1300
K-Hex
4.7
24.2
Leveres uten koffert/bag
4933459604

28 MM HEX 400MM
SPISSMEISEL

arbeidsplassen

Artikkelnummer

4932459774

BRT | TRALLE TIL MEISELHAMMER
ºº Tralle

til meiselhammer med plass til 4 meisler som gjør transport og
oppbevaring på arbeidsplassen enkelt
100
kg
kapasitet
ºº
ºº Pulverlakkert stål for beste holdbarhet
ºº Kan brukes med K 2000 H og K 2500 H

K 2628 H
Opptatt effekt (W)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

2400
64
1200
K-Hex
6.2
25.7
Leveres uten koffert/bag
4933471685

BRT
Lastkapasitet
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

100
14.3
Leveres uten koffert/bag
4933459794

28 MM HEX FLATMEISEL
Artikkelnummer

4932459775

K 1530 H | 16 KG 30 MM HEX MEISELHAMMER
ºº Kraftfull

og kompakt meiselhammer som leverer opptil 39 Joule slagenergi
til utfordrende oppgaver
ºº Floating body vibrasjonsdemping gjør at brukeren kan jobbe hele dagen
uten å utsettes for skadelig vibrasjonsnivå
ºº 1560 slag/min gir maksimal produktivitet på alle bruksområder
ºº 6 m kabel, gir et arbeidsområde på over 110 m²
ºº Eget børstevindu for enkelt vedlikehold
ºº 30 mm Hex feste
ºº Serviceindikator lyser når maskinen trenger ettersyn og vedlikehold
ºº Koffert med hjul for enkel flytting på byggeplass

K 1530 H
Opptatt effekt (W)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

2100
39
1560
K-Hex
8.4
16.8
Plastkassett
4933464117

30 MM HEX SPISSMEISEL
Flytende kropps-antivibrasjonsteknologier

194

Ekstra tredje håndtak

Artikkelnummer

28 mm Hex mottak for meisler med og uten ring
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K 850

K 1528 H | 16 KG 28 MM HEX MEISELHAMMER
og kompakt meiselhammer som leverer opptil 39 Joule slagenergi
til utfordrende oppgaver
ºº Floating body vibrasjonsdemping gjør at brukeren kan jobbe hele dagen
uten å utsettes for skadelig vibrasjonsnivå
ºº 1560 slag/min gir maksimal produktivitet på alle bruksområder
ºº 6 m kabel, gir et arbeidsområde på over 110 m²
ºº Eget børstevindu for enkelt vedlikehold
ºº 28 mm Hex feste
ºº Serviceindikator lyser når maskinen trenger ettersyn og vedlikehold
ºº Koffert med hjul for enkel flytting på byggeplass

MILWAUKEETOOLNO

ºº Kraftfull

K 1528 H
Opptatt effekt (W)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

8 KG KOMBIHAMMER

2100
39
1560
K-Hex
8.8
17.2
Plastkassett
4933464118

Kraftig SDS-Max kombihammer med AUTOSTOP
ºº slagenergi,
med maksimal sikkerhet for brukeren.

ºº
ºº
ºº
ºº

28 MM HEX FLATMEISEL
Artikkelnummer

ºº
ºº

4932459775

ºº

. Yter 11 Joules

™

AUTOSTOP™ stenger maskinen for å beskytte brukeren etter 45
graders skarp bevegelse i fastkjøring
Nydesignet elektronikk gir konstant kraft og maksimal produktivitet i
de mest utfordrende oppgaver
Avtrekkerlås gjør at brukeren slipper å holde knappen inne gjennom
langvarig pigging
Stort AVS bakre håndtak for tohånds bruk med minst mulig
vibrasjonseksponering
Serviceindikator lyser når maskinen trenger ettersyn og vedlikehold
Vibrasjonsdempende sidehåndtak gjør at brukerens utsettes for
mindre vibrasjon
6 m kabel, gir et arbeidsområde på over 110 m²

AUTOSTOP™ – maksimal kontroll,
avansert sikkerhet

K 1000 S | 10 KG SDS-MAX MEISELHAMMER
ºº Kompakt

meiselhammer som leverer opptil 26 Joules slagenergi til mange
ulike oppgaver
Floating
body
vibrasjonsdemping gjør at brukeren kan jobbe hele dagen
ºº
uten å utsettes for skadelig vibrasjonsnivå
ºº 1400 - 1950 slag/min gir maksimal produktivitet på alle bruksområder
ºº 6 m kabel, gir et arbeidsområde på over 110 m²
ºº Justerbar lås i 12 trinn for å finne den mest optimale meiselvinkelen
ºº SDS-MAX feste
ºº Serviceindikator lyser når maskinen trenger ettersyn og vedlikehold
ºº Eget børstevindu for enkelt vedlikehold
ºº Koffert med hjul for enkel flytting på byggeplass

K 1000 S
Opptatt effekt (W)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1750
26
1400 - 1950
SDS-Max
6.7
12.7
Plastkassett
4933464120

K 850 S
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Omdreininger med myk hammerfunksjon (fult belastet) (o/min)
Maks. borkapasitet med spiralbor (mm)
Maks. borkapasitet med tunnellbor (mm)
Maks. borkapasitet med borkrone (mm)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

PCHDE STØVOPPSAMLER MED
400 MM SDS-MAX SPISSMEISEL
Artikkelnummer

4932455280

K 950 | 10 KG KOMBIHAMMER
hele 20 Joule slagenergi, får du den beste ytelse tilmeiseloppgaver i
denne klasse
ºº 1700 W motor – beste i sin klasse med masse reservekraft tilde ekstra
kraftige oppgavene
ºº DIGITRONIC™ – fullbølgeelektronikk for material -til passet arbeid
ºº 3 håndtak – alle med antivibrasjonssystem (AVS) ogsoftgrep for mer
komfortabel og mindre slitsomt arbeid
ºº Glassfiberarmert deksel med metallgirhus gir ekstrem holdbarhet
ºº Servicelampe
ºº Automatisk smøresystem for lengre levetid
ºº In-Line-motordesign gir deg en mer behaglig arbeidsstilling
ºº Ideell til bruk på aggregat
ºº Variolås (12 posisjoner) sikrer optimal meiselvinkel
ºº 6 m kabel

Avtrekkerlås

1400
380
11
1600 - 2900
210 - 380
50
80
150
SDS-Max
9.4
7.8
9.6
Koffert
4933464896

Stort AVS bak- og sidehåndtak
reduserer vibrasjonseksponering

K 900 | 10 KG MEISELHAMMER

ºº Med

K 950 S
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Omdreininger med myk hammerfunksjon (fult belastet) (o/min)
Maks. borkapasitet med spiralbor (mm)
Maks. borkapasitet med tunnellbor (mm)
Maks. borkapasitet med borkrone (mm)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1700
125 - 250
20
975 - 1950
125 - 250
50
80
150
SDS-Max
12.5
11
11.8
Koffert
4933375710

ºº Med

hele 20 Joule slagenergi, får du den beste ytelse tilmeiseloppgaver i
denne klasse
ºº 1600 W motor – beste i sin klasse med masse reservekraft tilde ekstra
kraftige oppgavene
ºº DIGITRONIC™ – fullbølgeelektronikk for materialtil passet arbeid
ºº 3 håndtak – alle med antivibrasjonssystem (AVS) og softgrep for mer
komfortabel og mindre slitsomt arbeid
ºº Servicelampe
ºº Automatisk smøresystem for lengre levetid
ºº Glassfiberarmert deksel med metallgirhus gir ekstrem holdbarhet
ºº Ideell til bruk på aggregat
ºº Variolås (12 posisjoner) sikrer optimal meiselvinkel
ºº 6 m kabel

Opptatt effekt (W)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

K 900 K

1600
20
975 - 1950
SDS-Max
11
11.0
Koffert
4933375720

1600
20
975 - 1950
K-Hex
11
11.0
Koffert
4933375650

PCHDE STØVOPPSAMLER MED
400 MM SDS-MAX SPISSMEISEL
Artikkelnummer
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K 900 S

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

4932455280
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K 750 S | 7 KG KOMBIHAMMER
ºº Stor, tung
ºº Stor 1550

slaghammer gir maksimal slagenergi mens den forblir holdbar
W motor forsikrer maksimal kraft, og takket være bedre
varmespredning garanteres maksimal holdbarhet
ºº Fullbølgeelektronikk for materialtilpasset arbeid
ºº Mykstart for presis boring og meisling
ºº Patentert AVS (Anti-Vibrations-System) og Softgrip på begge håndtak
ºº Støttehåndtaket kan justeres i 3 forskjellige posisjoner
ºº Myk hammermodus reduserer slagenergien og hastigheten ved meisling i
skjøre materialer
ºº Rotostopp og innstilling av meiselposisjon for meiseloppgaver
ºº Serviceindikator
ºº Variolås (12 posisjoner) sikrer optimal meiselvinkel
ºº 6 m kabel

K 500 ST | 5 KG MEISELHAMMER
K 750 S
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Omdreininger med myk hammerfunksjon (fult belastet) (o/min)
Maks. borkapasitet med spiralbor (mm)
Maks. borkapasitet med tunnellbor (mm)
Maks. borkapasitet med borkrone (mm)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1550
300
11.9
2740
240
50
80
150
SDS-Max
9.5
9.1
8.2
Koffert
4933398600

K 545 S | 5 KG KOMBIHAMMER
ºº Stor, tung
ºº Stor 1300

slaghammer gir maksimal slagenergi på 8,5 J
W motor forsikrer maksimal kraft, og takket være
bedrevarmespredning garanteres maksimal holbarhet
ºº Elektronikk for konstant hastighet under belastning
ºº Mykstart for nøyaktig boring og meisling
ºº Patentert AVS (Anti-Vibrations-System) og Softgrip på begge håndtak
ºº Støttehåndtaket kan justeres i 3 forskjellige posisjoner
ºº Myk hammermodus reduserer slagenergien og hastigheten vedmeisling i
skjøre materialer
ºº Rotostopp og innstilling av meiselposisjon for m eiseloppgaver
ºº Serviceindikator
ºº Variolås (12 posisjoner) sikrer optimal meiselvinkel
ºº 6 m kabel

ºº Klassens beste forhold mellom vekt og kraft - 7.5 J & 5.9 kg
ºº Stor 1100 W motor forsikrer maksimal kraft, og takket være

bedrevarmespredning garanteres maksimal holbarhet
ºº Mykstart for nøyaktig meisling
ºº Lave vibrasjoner øker mulig arbeidslengde
ºº Robust girhus i magnesium og tøffe jobber
ºº Rotasjonsstopp for meisling. 12 mulige arbeidsvinkler
ºº Sikkerhetskobling beskytter bruker og maskin hvis et bor setter seg fast
ºº Softgrep
ºº Variolås (12 posisjoner) sikrer optimal meiselvinkel
ºº 4 m kabel

K 500 ST
Opptatt effekt (W)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

K 545 S
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Omdreininger med myk hammerfunksjon (fult belastet) (o/min)
Maks. borkapasitet med spiralbor (mm)
Maks. borkapasitet med tunnellbor (mm)
Maks. borkapasitet med borkrone (mm)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1300
450
8.5
2840
350
45
65
100
SDS-Max
13
9
6.7
Koffert
4933398200

K 540 S | 5 KG KOMBIHAMMER
bedrevarmespredning garanteres maksimal holbarhet
ºº Mykstart for nøyaktig boring og meisling
ºº Lave vibrasjoner øker mulig arbeidslengde
ºº Robust girhus i magnesium og tøffe jobber
ºº Rotasjonsstopp for meisling. 12 mulige arbeidsvinkler
ºº Sikkerhetskobling beskytter bruker og maskin hvis et bor setter seg fast
ºº Softgrep
ºº Variolås (12 posisjoner) sikrer optimal meiselvinkel
ºº 4 m kabel
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1100
7.5
3000
SDS-Max
16.7
5.9
Koffert
4933443180

K 500 S | 5 KG MEISELHAMMER
ºº Stor, tung
ºº Stor 1300

slaghammer gir maksimal slagenergi mens den forblir holdbar
W motor forsikrer maksimal kraft, og takket være
bedrevarmespredning garanteres maksimal holbarhet
ºº Elektronikk for konstant hastighet under belastning
ºº Mykstart for nøyaktig meisling
ºº Patentert AVS (Anti-Vibrations-System) og Softgrip på begge håndtak
ºº Støttehåndtaket kan justeres i 3 forskjellige posisjoner
ºº Myk hammerfunksjon for justering av slagenergi og hastighet ved bor og
meiseloppgaver i følsomme materialer
ºº Rotostopp og innstilling av meiselposisjon for meiseloppgaver
ºº Serviceindikator
ºº Variolås (12 posisjoner) sikrer optimal meiselvinkel
ºº 6 m kabel

K 500 S
Opptatt effekt (W)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1300
8.5
2840
SDS-Max
11.5
6.3
Koffert
4933398220

RESERVEMEISEL 400 MM SDSMAX SPISSMEISEL
Artikkelnummer

ºº Klassens beste forhold mellom vekt og kraft - 7.5 J & 6.3 kg
ºº Stor 1100 W motor forsikrer maksimal kraft, og takket være

MILWAUKEETOOLNO

4932455144

PCE 3/K | 3 KG SDS-PLUS MEISELHAMMER
K 540 S
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Omdreininger med myk hammerfunksjon (fult belastet) (o/min)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. borkapasitet med tunnellbor (mm)
Maks. borkapasitet med borkrone (mm)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1100
450
7.5
3000
430
40
65
105
SDS-Max
16.8
16.7
6.3
Koffert
4933418100

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

ºº Stor, tung slaghammer gir en slagenergi på 3,6 J
ºº 720 W motor kombinert med en optimert borhastighet

resulterer i uslåelig
borytelse
Elektronikk
for
variabel
hastighet
via
bryteren
ºº
ºº Helisolert metallgirhus
ºº Ergonomisk fronthåndtak som kan justeres for optimalt grep
ºº AVS (Anti-Vibrations-System) og Softgrip for behagelig arbeid
ºº Låsbar bryter for komfprtabel bruk
ºº VARIOLÅS - Sikrer optimal meiselvinkel - effektivt og ergonomisk
ºº 4 m kabel

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

PCE 3/K
Opptatt effekt (W)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Verktøyopptak
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

720
3.6
0 - 3650
SDS-Plus
3.7
Koffert
4933384300
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PLH 32 | 32 MM SDS-PLUS 3-MODUS L-FORMET BORHAMMER
og slitesterk hammer med fremragende borkapasiteti betong takket
være motorens og girenes høye dreiemomentog enkeltslagenergien på
3,8 J
ºº 900 W motor kombinert med en optimert borhastighet resulterer i uslåelig
borytelse
ºº Elektronikk for variabel hastighet via bryteren
ºº Kraftig og allsidig. Den kompakte L-formede designen og den lave vekten
gjør PLH til det perfekte valget som en allsidig kombihammer. Velegnet til
lett meisling, boring med SDS-plus bor, borkroner og med trekjevet chuck,
boring med rett feste i tre og met
ºº FIXTEC™ system for raskt verktøybytte
ºº Kraftig magnesiumgirkasse gir optimal plassering av dreveneog forlenger
levetiden
ºº Pålitelig slurekobling beskytter bruker og verktøy
ºº Ergonomisk håndtak med softgrep for komfortabel bruk
ºº 4 m kabel

PH 28 | 28 MM SDS-PLUS 3-MODUS BORHAMMER

ºº Kraftig

ºº Stor, tung slaghammer gir en slagenergi på 3,4 J
ºº 820 W motor kombinert med en optimert borhastighet

PLH 32 XE
Opptatt effekt (W)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Omdreininger, fult belastet (o/min)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
FIXTEC™
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

resulterer i uslåelig
borytelse
ºº Myk start foir beste presisjon ved meisling
ºº Lavt vibrasjonsnivå takket være ergonomisk Softgrep
ºº Redusert slagenenrgi for boring i skjøre materialer
ºº Beste holbarhet i sin klasse takket være IMB-teknologi (Integrerad-MetallBlock) i girmekanikken
ºº Samme kraft i revers
ºº Sikkerhetskobbling – motoren stopper automatiskt eller hastigheten
reduseres dersom boret setter seg fast
ºº Versjon med nøkkelløs chukc og FIXTEC™
ºº 4 m kabel

900
3.8
0 - 4500
0 - 800
32
16
40
SDS-Plus
22
20
Ja
3.6
Koffert
4933400069

Opptatt effekt (W)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Omdreininger, fult belastet (o/min)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
FIXTEC™
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

PH 28

PH 28 X

820
3.4
0 - 4000
0 - 900
28
13
30
SDS-Plus
22
16
Nei
2.7
Koffert
4933396396

820
3.4
0 - 4000
0 - 900
28
13
30
SDS-Plus
22
16
Ja
2.9
Koffert
4933396392

PH 26 T

PLH 28 | 28 MM SDS-PLUS 3-MODUS L-FORMET KOMBIHAMMER
elektriske SDS kombihammer i sin klasse. Driftssikker og god
borkapasitet i betong takket være høyt dreiemoment og 4.1 J slagenergi
800W
motor
og optimert hastighet gir beste borkapasitet
ºº
ºº Lave vibrasjoner på kun 10.6 m/s med patentert antivinrasjonshåndtak*
ºº God balanse og enkel betjening med komapkt L-konstruksjon og soft grep
med AVS antivibrasjon
ºº Slurekobling beskytter maskin og bruker
ºº Rotasjonsstopp for beste kontroll ved mindre meiseloppgaver
ºº XE utgaven leveres med FIXTEC™ adapter og 13 mm nøkkelchuck
ºº 4 m kabel

MILWAUKEETOOLNO

ºº Kraftigste

Opptatt effekt (W)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Omdreininger, fult belastet (o/min)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
FIXTEC™
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

PLH 28 E

PLH 28 XE

800
4.1
0 - 4000
0 - 1000
28
13
40
SDS-Plus
10.6
6.8
Nei
3.4
Koffert
4933446790

800
4.1
0 - 4000
0 - 1000
28
13
40
SDS-Plus
10.6
6.8
Ja
3.6
Koffert
4933446800

26 MM SDS-PLUS 3-MODUS BORHAMMER
holdbar og kompakt borhammer for boreoppgaver i mur og
ºº Kraftig,
betong
slagenergi leverer overlegen borehastighet
ºº 2.4J
motor for mer kraft til de tøffeste oppgavene
ºº 800W
for boring 6 - 16mm
ºº Optimalisert
for beskyttelse ved fastkjørte borekroner
ºº Slurekobling
X-versjon
med
ºº 4m ledning FIXTEC -adapter og ekstra nøkkelfri chuck
ºº
™

3-modus

PH 30 | 30 MM SDS-PLUS 3-MODUS BORHAMMER
ºº Stor, tung slaghammer gir en slagenergi på 3,6 J
ºº 1030 W motor kombinert med en optimert borhastighet

resulterer i uslåelig
borytelse
Myk
start
foir
beste
presisjon
ved
meisling
ºº
ºº Lavt vibrasjonsnivå takket være ergonomisk Softgrep
ºº Redusert slagenenrgi for boring i skjøre materialer
ºº Rask skifte fra FIXTEC™ system med nøkkelløs chuck
ºº Beste holbarhet i sin klasse takket være IMB-teknologi (Integrerad-MetallBlock) i girmekanikken
ºº Samme kraft i revers
ºº Sikkerhetskobbling – motoren stopper automatiskt eller hastigheten
reduseres dersom boret setter seg fast
ºº 4 m kabel
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PH 30 POWER X
Opptatt effekt (W)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Omdreininger, fult belastet (o/min)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
FIXTEC™
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1030
3.6
0 - 3800
0 - 850
30
13
40
SDS-Plus
22
14
Ja
2.9
Koffert
4933396420

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Opptatt effekt (W)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Omdreininger, fult belastet (o/min)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)
FIXTEC™
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

PH 26 T

PH 26 TX

800
2.4
0 - 4500
0 - 1500
26
13
30
SDS-Plus
13.6
11.9
Nei
2.4
Koffert
4933464580

800
2.4
0 - 4500
0 - 1500
26
13
30
SDS-Plus
13.6
11.9
Ja
2.6
Koffert
4933464579

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Sikkerhetskobling beskytter brukeren
hvis boren setter seg fast

Soft grep, sidehåndtak
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DD 2-160 XE

PFH 26 T | 26 MM SDS-PLUS 2-MODUS BORHAMMER
ºº Kraftig, holdbar og kompakt borhammer for boreoppgaver
ºº 2.4J slagenergi leverer overlegen borehastighet
ºº 800W motor for mer kraft til de tøffeste oppgavene
ºº Optimalisert for boring 6 - 16mm
ºº Slurekobling for beskyttelse ved fastkjørte borekroner
ºº 4m ledning

i mur og betong

PFH 26 T
Opptatt effekt (W)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Omdreininger, fult belastet (o/min)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
FIXTEC™
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

TO-GIRS DIAMANTBORMASKIN

800
2.4
0 - 4500
0 - 1500
26
13
30
SDS-Plus
13.6
Nei
2.4
Koffert
4933464581

robust motor som leverer konstant høytdreiemoment
ºº Kraftig,
elektrisk cluctch for beste beskyttelse av bruker og maskin
ºº Dobbel
konstruksjon med metallgirkasse
ºº Robust
bruk med det forlengede AVS-sidehåndtaket ogD-formet
ºº Sikker
bakhåndtak
gir
ºº 2M16
FIXTEC adapter
ºº Myk hammerfunksjon.
Tillater borkronen å skjære raskere og
ºº enklere, spesielt ved boring
i harde materialer.Det forebygger
™

ºº
ºº
ºº
ºº

PFH 26 | 26 MM SDS-PLUS 2-MODUS BORHAMMER
ºº Den mest kompakte slimline hammeren i sin klasse
ºº Enestående ytelse med 2,4 J slagenergi og 4500 slag/min
ºº Laveste vibrasjonsnivå med 13,5 m/s2
ºº Ekstrem holdbarhet takket være IMB-teknologi (Integrerad-Metall-Block)
ºº Innovativ og patentert vektreduserende teknologi
ºº Hammerfunksjon som kan slåes av for boring i tre eller metall
ºº Sikkerhetskobbling – motoren stopper automatiskt eller hastigheten

reduseres dersom boret setter seg fast
m kabel

ºº 4

MILWAUKEETOOLNO

også borkronen i å bli for varm, hvilket reduserer varmeskader på
diamantsegmentet
Sikkerhetsbeskyttelse på sammensatte mekanisk og elektronisk
kobling
FIXTEC™ Cleanline (tilbehør) den beste støvoppsamlingsløsningen
på markedet
4 m ledning
Leveres med langt sidehåndtak, hurtigbytte adapter til SDS-plus bor
og M 16 diamantbor kroner

PFH 26
Opptatt effekt (W)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Omdreininger, fult belastet (o/min)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
FIXTEC™
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

725
2.4
0 - 4500
0 - 1250
26
13
30
SDS-Plus
13.5
Nei
2.4
Koffert
4933428230

DD 2-160 XE
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Omdreininger, fult belastet (o/min)
Slagtall, ubelastet (slag/min)
Maks. borkapasitet i murverk (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Verktøyopptak
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1500
0 - 1500 / 0 - 3000
0 - 890 / 0 - 1770
24,000 / 48,000
162
50
M18 x 2.5
4.2
Koffert
4933368690

82 MM M16 DIAMANTBORKRONE
Artikkelnummer

4932371979

PLH 20 | SDS PLUS BORHAMMER
ºº Klassens beste forhold mellom vekt og kraft - 2.0 J & 1.9 kg
ºº 620 W motor kombinert med en optimert borhastighet resulterer

i uslåelig
borytelse
Luftstrømmen
fra
motoren
blåser
støv
vekk
fra
brukeren
ved
boring
over
ºº
hodet
ºº Antivibrasjonssystem og softgrip håndtak – reduserer vibrasjoner for
brukeren
ºº Optimal bordiam. i betong 5 – 12 mm
ºº Slurekobling beskytter både bruker og maskin dersom et bor plutselig
skulle sette seg fast
ºº Reversfunksjon
ºº Softgrep for maksimal komfort
ºº 4 m kabel

PLH 20
Opptatt effekt (W)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Omdreininger med myk hammerfunksjon (fult belastet) (o/min)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)
FIXTEC™
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

620
2.0
0 - 4400
0 - 2700
20
13
30
SDS-Plus
10.2
Nei
1.9
Koffert
4933408070
Sikker håndtering fra det lange AVS sidehåndtaket og
„D-formet“ bakhåndtak
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For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

M16 FIXTEC™ aadapter

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

FIXTEC™ Cleanline rotor (ekstra tilbehør) den beste
løsningen for støvavsug
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DD 3-152 | TRE-GIRS DIAMANTBORMASKIN
ºº Kraftig 1900 watts motor
ºº Optimalt hastighetsspenn for store eller små boroppgaver
ºº Myk start med trinnløs hastighetskontroll
ºº LED temperaturindikator for maksimal motorbeskyttelse
ºº Sikkerhetskobling
ºº Rask, enkel og sikker motormontering med minimale vibrasjoner
ºº L-formet bakhåndtak for optimal brukerkomfort og vektfordeling
ºº 3 gir
ºº 5 m kabel med PRCD
ºº Leveres med ekstra langt støttegrep, støvsugeradapter, adapter

vanntilførsel, 32 og 41 mm skrunøkkel

DR 350 T | DIAMANTBORSTATIV FOR DCM 2-350C
DD 3-152
Opptatt effekt (W)
Omdreininger, fult belastet (o/min)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. borkapasitet i murverk (mm)
Verktøyopptak
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

for

1900
550 / 1250 / 2700
152
202
½˝ G + 1 ¼˝ UNC
6.5
Koffert
4933428000

DR 152 T | DIAMANTBORSTATIV FOR DD 3-152
ºº Sokkel i aluminium for enkel transport
ºº 45 grader justering for boring på skrå
ºº Rask, enkel og presis montering av maskin og stativ
ºº Kompakt bunn for optimal tilgang på steder med begrenset plass
ºº 4 justeringsskruer
ºº Horisontalt og vertikalt vater
ºº Transportgrep
ºº Låsefunksjon som låser stativet i høyeste posisjon forfesting av maskin

diamantbor
ºº Matehåndtak kan monteres på begge sider av stativet
ºº Vakuumplate er tilgjengelig som tilbehør (4932352676)

ºº Diamantborstativ i aluminium med lav vekt
ºº Kan skråstilles (0 - 45°)
ºº Vinkel og dybdemåler
ºº Motorplate med hurtigkobling
ºº Finjustering av matehastighet
ºº Vertikalt og horisontalt vannvater
ºº Borehullssentreringsenhet
ºº Nivåjusteringsskruer
ºº Matehåndtak kan justeres på begge sider av stativet
ºº Enkel i transport med hjul og håndtak
ºº Leveres med 3/16 Hex nøkkel, 6 mm Hex nøkkel, 17 x

19 nøkkel,
quick-connect motorplate, 4 deler. M8 x 25 mm skruer, matehåndtak,
sentreringsverktøy, gummiforsegling (Id. nr. 4931400613)

DR 350 T
Maks. borkapasitet med borkrone (mm)
Slaglengde (mm)
Høyde (mm)
Bordstørrelse (mm)
Vinkelkapasitet (°)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer 240 V

350
610
1042
391 x 523
45
19.5
Leveres uten koffert/bag
4933400600

DCM 2-250 C | DIAMANTBORMOTOR
DR 152 T

og

MILWAUKEETOOLNO

Maks. borkapasitet med borkrone (mm)
Bordstørrelse (mm)
Vinkelkapasitet (°)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

152
330 x 210
45
10
Leveres uten koffert/bag
4933428020

ºº Diamantkjerne -bormotor med to hastigheter
ºº Innebygd clutch
ºº Tredobbelt reduksjonsgir
ºº Eletronikk med mykstart
ºº Overbelastningsbeskyttelse for motor
ºº PRCD reststrømenhet
ºº Integrert vannkjøling
ºº Beskyttet koblingsboks
ºº Leveres med fastnøkkel, hex nøkler, skulderstropp

DCM 2-250 C

og bryter

Opptatt effekt (W)
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Maks. borkapasitet med borkrone (mm)
Verktøyopptak
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer 240 V

2800
450
900
250
1 ¼˝ UNC
9.0
Leveres uten koffert/bag
40964

VAKUMBUNNPLATE
Artikkelnummer

4932352676

DCM 2-350 C | DIAMANTBORMOTOR
ºº Diamantkjerne -bormotor med to hastigheter
ºº Innebygd clutch
ºº Tredobbelt reduksjonsgir
ºº Eletronikk med mykstart
ºº Overbelastningsbeskyttelse for motor
ºº PRCD reststrømenhet
ºº Integrert vannkjøling
ºº Beskyttet koblingsboks
ºº Leveres med fastnøkkel, hex nøkler, skulderstropp
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DR 250 TV | DIAMANTBORSTATIV FOR DCM 2-250C
DCM 2-350 C

og bryter

Opptatt effekt (W)
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Maks. borkapasitet med borkrone (mm)
Verktøyopptak
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer 240 V

2800
300
600
350
1 ¼˝ UNC
9.0
Leveres uten koffert/bag
40044

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

ºº Borstativ i aluminium med lav vekt
ºº Skrått diamantborestativ
ºº Borvinkel og dybdedisplay
ºº Quick-connect motor mounting plate
ºº En nøkkel for alt (oppsett og drift)
ºº Finjustering av matehastighet
ºº Vertikalt og horisontalt vannvater
ºº Borehullssentreringsenhet
ºº Nivåjusteringsskruer
ºº Håndtak på begge sider av stativet
ºº Leveres med 3/16 Hex nøkkel, 6 mm Hex

nøkkel, 17 x 19 nøkkel,
quick-connect motorplate, 4 deler. M8 x 25 mm skruer, matehåndtak,
sentreringsverktøy, gummiforsegling (Id. nr. 4931400613)

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

DR 250 TV
Maks. borkapasitet med borkrone (mm)
Slaglengde (mm)
Høyde (mm)
Bordstørrelse (mm)
Vinkelkapasitet (°)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

250
520
834
276 x 467
45
10.0
Leveres uten koffert/bag
4933400590
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SYSTEMTILBEHØR – DIAMANTBOR TIL VÅTBORING
Beskrivelse

MILWAUKEETOOLNO

SYSTEMTILBEHØR – DIAMANTBOR TIL VÅTBORING

Passer til DD3 152

DCM2 250C & DCM2
350C

Til MXF DCD 150

Artikkelnummer

Beskrivelse

✔

✔

✔

4932399731

Avstandsstykke T = 50 mm. Skal monteres mellom borstativet og motor ved bruk av borkroner >250 mm
og maks. 350 mm. Leveres som standardutstyr med diamantborstativer DR 350 T

✔

4932399736

Monteringsplate for rask montering av motor. Passer til Milwaukee® motorer. Leveres som standardutstyr
med diamantborstativene DR 250 TV og DR 350 T

✔

4932399733

Monteringssett. Kun for bruk i betong. Ø 16 mm kreves for innstilling av betonganker

Passer til DD3 152

DCM2 250C & DCM2
350C

Til MXF DCD 150

Artikkelnummer

Inneholder gjengebolt, vingmutter og 5 stk. M12™ betonganker
Fastnøkler. 1 3/8˝ u-nøkkel. Holder spindelen mens man løsner kjerneboret.

49964705

✔

32 mm ringnøkkel. Holder spindelen mens man løsner kjerneboret.

✔

4931428009

41 mm u-nøkkel. Holder spindelen mens man løsner kjerneboret.

✔

✔

4931428010

FIXTEC release. Passe til alle diamantmotorer med 1 1⁄4˝ adapterfeste. Hindrer kjerneboret fra å låse seg
fast i maskinens adapterlås. Kjerneboret kan løsnes og tas bort med minimal anstrengelse

✔

✔

4932352053

Adapter: 1 ¼˝ to ½˝. 1 ¼˝ Adapter fra 1¼ hunn til ½ hunn. Adapter: 1 ¼˝ to ½˝. For å kunne tilkoble <50
mm diamantkjernebor pa en 1 ¼ spindel.

✔

✔

4932352627

1 1⁄4˝ inv./utv. gjenger, lengde 300 mm

✔

✔

✔

4932399724

1 1⁄4˝ inv./utv. gjenger, lengde 500 mm

✔

✔

✔

4932399725

Teleskopforlengelse. Forlengelsesstang som brukes til å fastsette motoren til bakken i stedet for forankringsbolter. Maks. last 500 kg og justerbar høyde fra 1,8 – 2,9 m

✔

✔

✔

4932399732

Vakuumpumpe VP6. For festing av diamantborstative på jevne og slette yter. Standardutstyr: 5 m slange
med DN 7 feste. Sugekapasitet: – 850 mbar. Maks. vakuumtrykk: 6 m³/h (100 l/min). Spenning: 220 –
240 Volt

✔

✔

✔

4932352094

Vakumbunnplate. Reservepakning 4931428665

✔

Vannoppsamlingsring: For universell bruk med diamantboringsverktøy. For bruk med maks. Ø 152 mm
kjernebor

✔

✔

4932478073

✔

FIXTEC LØSNING MED STØVAVSUG
Beskrivelse

Verktøyopptak

Gjenger

Artikkelnummer

FIXTEC Clean Line Rotor (CLR).

M18 x 2.5

1 ¼˝ UNC

4932352172

Verktøyopptak

Gjenger

Artikkelnummer

M18 x 2.5

M16

4932399174

11 mm Hex

M16

4932399220

FIXTEC LØSNING UTEN STØVAVSUG
Beskrivelse

4932352676
FIXTEC adaptere. Skifte på sekunder. Ingen ekstra verktøy nødvendig

WT 10 Vanntank. Vanntank i stål med inner- og yttersider i polyester for optimal rustbeskyttelse. Kapasitet
10 liter. Robust pumpe i messing med et makstrykk på 6 bar. 2,5 m slange med system for raskt feste på
alle Milwaukee® bormotorer

206

✔

✔

✔

4932399726

Vannoppsamlingsring. For bruk sammen med stativ DR 152 T. Max. Ø 152 mm bor

4932352677

Reserve gummiring til DR 152 T

4932352678

Vannoppsamlingsring. For bruk sammen med stativ DR 250 TV

✔

4932399727

Reserve gummiring til DR 250 TV

✔

4932399729

Vannoppsamlingsring. For bruk sammen med stativ DR 350 T. Max Ø 300 mm bor

4932399728

Reserve gummiring til DR 350 T

4932399730

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

GJENGEGUIDE FOR DD3-152. KREVER SDS-PLUS SENTERBOR (Ø 8 X 110 MM)
Beskrivelse

Artikkelnummer

Styrestang for DD2-160. Leveres komplett med låseskrue (4931622432). Krever sekskantnøkkel (4931616044) og SDS-plus senterbor (Ø8 x 160 mm, 4932307071).

4932399173

Guidestang for DD3-152. Krever SDS-plus pilotbor (Ø 8 x 110 mm, 4932307070)

4932352679

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

207

#MILWAUKEETOOL
WWW.MILWAUKEETOOL.NO

AGV 15 DEC | 1550W VINKELSLIPER MED STØVSKJERM
1550W PROTECTOR-MOTOR med epoxy belegg og Heavy Duty
motorbeskyttelse for lengste levetid
ºº Kompakt og smal design for komfortabel bruk
ºº Nullspenningsbryter forhindrer utilsiktet oppstart etter strømavbrudd
ºº Slurekobling hindrer tilbakeslag
ºº Nøkkelløs dybdejustering mellom 5 og 28 mm
ºº Skjermen åpnes uten nøkkel for raskt og enkelt skifte av skive
ºº Skjæreguide med indikatorlinje for beste presisjon
ºº Verktøyløs beskyttelsesskjerm for enkel justering
ºº Støvskjermen kan enkelt kobles sammen med Milwaukee® M-klasse
støvsugere med klikk-system
ºº Antivibrasjon for vedvarende arbeid
ºº Leveres med 4 m ledning, støvskjerm og diamantskive DUH 125 mm

MILWAUKEETOOLNO

AGV 12 DEC | 1200W VINKELSLIPER MED STØVSKJERM (28 MM DOC)

ºº Kraftig

AGV 15-125 XC DEC-SET
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Variabel hastighet
FIXTEC™
Nullspenningsbryter
AVS sidehåndtak
Leveres i
Artikkelnummer

1550
11,000
125
28
M 14
2.6
Nei
Ja
Ja
Ja
HD Box
4933448025

AGV 15 DEG

ºº Kraftig 1200W PROTECTOR-MOTOR
ºº Kompakt og smal design for komfortabel bruk
ºº Nullspenningsbryter forhindrer utilsiktet oppstart etter strømavbrudd
ºº Slurekobling hindrer tilbakeslag
ºº Nøkkelløs justering mellom 5 og 28 mm
ºº Nøkkelløs åpning av skjerm for raskt skifte av skive
ºº Skjæreguide med indikatorlinje for beste presisjon
ºº Verktøyløs skjerm for rask og enkel justering
ºº Støvskjermen kan enkelt kobles sammen med Milwaukee® M-klasse

støvsugere med klikk-system

ºº Antivibrasjon i håndtak for redusert tretthet
ºº Leveres med 4 m kabel, støvskjerm og 125

mm DUH diamantskive

AGV 12-125 X DEC-SET
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
FIXTEC™
Nullspenningsbryter
AVS sidehåndtak
Strømbryter
Leveres i
Artikkelnummer

1200
11,000
125
28
M 14
2.4
Ja
Ja
Ja
Låsbar bryter
HD Box
4933448020

AGV 12 DEG | 1200W VINKELSLIPER MED STØVSKJERM
ºº Kraftig 1200W PROTECTOR-MOTOR
ºº Kompakt og smal design for komfortabel bruk
ºº Nullspenningsbryter forhindrer utilsiktet oppstart etter strømavbrudd
ºº Magnetisk, verktøyløst feste for arbeid på steder med begrenset plass
ºº Integrert oppbevaring av beskyttelsesskjerm
ºº Fleksibel høydejustering for full utnyttelse av korn på skiven
ºº Verktøyløs skjerm for rask og enkel justering
ºº Støvskjermen kan enkelt kobles sammen med Milwaukee® M-klasse

1550W VINKELSLIPER MED STØVSKJERM
1550W PROTECTOR-MOTOR med epoxy belegg og Heavy
ºº Kraftig
Duty motorbeskyttelse for lengste levetid

og smal design for komfortabel bruk
ºº Kompakt
forhindrer utilsiktet oppstart etter strømavbrudd
ºº Nullspenningsbryter
verktøyløst feste for arbeid på steder med begrenset
ºº Magnetisk,
plass

støvsugere med klikk-system

ºº Vinklet håndtak for mer kraft fra alle stillinger
ºº Utskiftbare børster
ºº Leveres med 4 m kabel, håndtak, støvskjerm,

oppbevaring av beskyttelsesskjerm
ºº Integrert
høydejustering for full utnyttelse av korn på skiven
ºº Fleksibel
skjerm for rask og enkel justering
ºº Verktøyløs
kan enkelt kobles sammen med Milwaukee M-klasse
ºº Støvskjermen
støvsugere med klikk-system

diamantkoppskive 125 mm

AGV 12-125 X DEG-SET
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
FIXTEC™
Nullspenningsbryter
Strømbryter
Leveres i
Artikkelnummer

1200
11,000
125
28
M 14
2.4
Ja
Ja
Låsbar bryter
HD Box
4933448030

®

Magnetisk, verktøyløst feste

håndtak for mer kraft fra alle stillinger
ºº Vinklet
børster
ºº Utskiftbare
med 4 m kabel, håndtak, støvskjerm, diamantkoppskive
ºº Leveres
125 mm

WCS 45 | 1900 W 150 MM (45 MM DOC) MURNOTFRES

Støvskjermen kan enkelt kobles
sammen med Milwaukee® M-klasse
støvsugere med klikk-system

AGV 15-125 XC DEG-SET AGV 15-125 XE DEG-SET
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Variabel hastighet
FIXTEC™
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

1550
11,000
125
28
M 14
2.6
Nei
Ja
Ja
HD Box
4933448035

1550
2800 - 11,000
125
28
M 14
2.6
Ja
Ja
Ja
HD Box
4933448830

ºº Kraftig 1900W motor
ºº Overbelastningsvern
ºº Variabel og justerbar skjærebredde
ºº TILT-LOK™ håndtak
ºº Softgrep
ºº Adapter for støvavsug
ºº Leveres med 2 diamantkutteskiver,spesial

WCS 45

meisel, sidehåndtak, nøkler

UNIVERSALSKIVE FOR
SLIPEOPPGAVER. HØY
MATERIALEFJERNING
Artikkelnummer

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

1900
5800
150
45
45
M 14
6.6
Koffert
4933383350

150 X 22.23 MM DIAMANTBLAD
MED 2.4 MM KUTTEBREDDE,
10 MM SEGMENTHØYDE FOR
ARBEID MED MURVERK

4932451186
100% nøkkelløs
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Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Skjærebredde (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

Artikkelnummer

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

4932373148
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WCE 30 | 1500 W 125 MM (30 MM DOC) MURNOTFRES
ºº Kraftig 1500 W motor
ºº Ideell for å lage sjakter til elektriske kabler
ºº Elektronikk med overbelastningsbeskyttelse
ºº Myk start
ºº Justerbar kuttedybde
ºº Integrert avsugadapter
ºº Leveres med 4 m ledning, 2 diamantkutteskiver,

sidehåndtak, nøkler

PD2E 24 RS | 1010W 2-GIRS SLAGBORMASKIN
WCE 30

spesial meisel,

MILWAUKEETOOLNO

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Skjærebredde (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1500
9500
125
26
30
M 14
4.3
Koffert
4933383855

ºº Kraftig 1010W motor
ºº Elektronikk med variabel hastighet og reversfunksjon
ºº AVS (Anti-Vibration-System) og softgrep for komfortabel bruk
ºº Helsynkronisert metallgirkasse for beste driftssikkerhet
ºº Direkte boropptak for redusert lengde og vekt, og for beste oversikt

bor og skruoppgaver

PD2E 24 RS

under

ºº Sikkerhetskobling beskytter brukeren
ºº Nøkkelløs chuck 1.5 - 13 mm
ºº 4 m ledning

Opptatt effekt (W)
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. borkapasitet i murverk (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Kapasitet chuck (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1010
0 - 1450
0 - 3400
20
24
16
40
54
13
3.1
Koffert
4933380462

HEX MULTIMATERIALER BORSETT
(8 DELER)
Artikkelnummer

4932471112

SB 2-35 D | 1010 W SLAGBORMASKIN
ºº Kraftig 1010 W motor
ºº Høyt dreiemoment og lav hastighet for tøffe arbeidsoppgaver
ºº Variabel hastighet
ºº Metallgirhus for lang levetid
ºº Hammerstoppfunksjon for boring i treverk, keramikk eller metall
ºº 16 mm metallchuck med nøkkel
ºº 4 m kabel

SB 2-35 D
Opptatt effekt (W)
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. borkapasitet i murverk (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Kapasitet chuck (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1010
0 - 800
0 - 1800
35
40
16
50
57
16
4.2
Gaveboks
4933380507

PD2E 24 R | 1020 W SLAGBORMASKIN
ºº Kraftig 1020 W motor
ºº Elektronikk med variabel hastighet og reversfunksjon
ºº AVS (Anti-Vibrasjon-System)
ºº Metallgirkasse for beste driftssikkerhet
ºº Direkte bitsinnfesting i spindelen
ºº Sikkerhetsclutch
ºº Heavy duty Selvspennende metallchuck 1,5 - 13 mm
ºº 4 m kabel

PD2E 22 R | 850 W SLAGBORMASKIN
PD2E 24 R
Opptatt effekt (W)
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. borkapasitet i murverk (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Kapasitet chuck (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1020
0 - 1000
0 - 3200
22
24
16
40
60
13
3.0
Koffert
4933419595

HEX MULTIMATERIALER BORSETT
(8 DELER)
Artikkelnummer

210

ºº Kraftig 850 W motor
ºº Elektronikk med variabel hastighet og reversfunksjon
ºº AVS (Anti-Vibrasjon-System)
ºº Metallgirkasse for beste driftssikkerhet
ºº Direkte bitsinnfesting i spindelen
ºº Sikkerhetsclutch
ºº Heavy duty Selvspennende metallchuck 1,5 - 13 mm
ºº 4 m kabel

PD2E 22 R
Opptatt effekt (W)
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. borkapasitet i murverk (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Kapasitet chuck (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

850
0 - 1000
0 - 3200
20
22
13
40
56
13
2.9
Koffert
4933419570

BETONGBORSETT (8 DELER)
Artikkelnummer

4932471112

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

4932471192

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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PD-705 | 705 W SLAGBORMASKIN

MILWAUKEETOOLNO

B2E 16 RLD | 900 W ETT-GIRS BORMASKIN

ºº Kompakt 705 W 1-girs slagbormaskin med dreiemoment på 23 Nm
ºº Kompakt, ergonomisk design med store overflater i softgrep for beste

brukerkomfort
ºº Justerbar hastighet med reversfunksjon
ºº Hammerstopp for boring i tre og metall
ºº 13 mm nøkkelløs chuck
ºº 43 mm girhals diameter for montering i stativ
ºº 4 m kabel

PD-705
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. borkapasitet i murverk (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Kapasitet chuck (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

705
0 - 3000
15
16
13
30
15
13
1.9
Leveres uten koffert/bag
4933431955

ºº Kraftig 900 W motor
ºº God ytelse ved lave hastigheter og til tunge oppgaver
ºº Elektronikk med bryter for variabelt turtall sikrer myk og
ºº Metallgirhus for lang levetid
ºº 16 mm chuck med nøkkel
ºº 4 m kabel

B2E 16 RLD
enkel borestart

Opptatt effekt (W)
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Kapasitet chuck (mm)
Verktøyopptak
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

900
0 - 750
0 - 1600
16
40
88
16
M18 x 2.5
4.2
Leveres uten koffert/bag
4933380482

BETONGBORSETT (8 DELER)
Artikkelnummer

PDE 16 RP | 630 W SLAGBORMASKIN
ºº Utmerket håndtering fra et kompakt og ergonomisk design
ºº Planetgir for høyt dreiemoment
ºº IMB - Integrated-Metal-Block-teknologi for optimal holdbarhet og stabilitet
ºº Elektronisk forvalg av hastighet og slagtall via bryter med integrert hjul
ºº Hammerstopp
ºº 4 m kabel

HD2E 13 R | 705 W ETT-GIRS BORMASKIN
PDE 16 RP
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. borkapasitet i murverk (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Kapasitet chuck (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

630
0 - 950
16
20
13
40
59
13
2.0
Koffert
4933409206

PDE 13 RX | 630 W SLAGBORMASKIN
ºº God kontroll med kompakt, ergonomisk grep
ºº IMB - Integrated-Metal-Block technology for beste driftssikkerhet
ºº Elektronisk forvalg av hastighet og slagtall via bryter med integrert
ºº Hammerstopp
ºº Nøkkelløs 1,5 - 13 mm chuck
ºº Enkel tilgang til kullbørstene ved å ta av softgrep-håndtaket
ºº 4 m kabel

ºº Kompakt og kraftig 705 W 1-girs slagbormaskin
ºº Elektronisk forvalg av hastighet for optimale borresultater

materialtyper via bryter med integrert hju
ºº Metallgirkasse for beste driftssikkerhet
ºº 13 mm nøkkelløs chuck
ºº Softgrep og ergonomisk håndtak for komfortabel bruk
ºº 4 m kabel

i alle

HD2E 13 R
Opptatt effekt (W)
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Kapasitet chuck (mm)
Verktøyopptak
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

705
0 - 1050
0 - 2200
13
40
60
13
½˝ x 20
2.7
Leveres uten koffert/bag
4933390186

HDE 13 RQX | 950 W ETT-GIRS BORMASKIN
PDE 13 RX

hjul

4932471192

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. borkapasitet i murverk (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Kapasitet chuck (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

630
0 - 2900
15
18
13
30
21
13
1.8
Koffert
4933409200

ºº Kompakt og kraftig 950W 1-girs slagbormaskin
ºº Variabel hastighet
ºº God ytelse ved lave hastigheter og til tunge oppgaver
ºº Selvspennende chuck til industrielt arbeid
ºº Automatisk spindellås
ºº Reverseringsfunksjon
ºº 4 m QUIK-LOK™ ledning

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Kapasitet chuck (mm)
Verktøyopptak
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

HDE 13 RQX

HDE 13 RQX KIT

950
0 - 850
13
38
94
13
½˝ x 20
2.0
Leveres uten koffert/
bag
030250

950
0 - 850
13
38
94
13
½˝ x 20
2.0
Koffert
4933428550

BETONGBORSETT (8 DELER)
Artikkelnummer

212
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HDE 13 RQD | 825 W ETT-GIRS BORMASKIN
ºº Kompakt og kraftig 825 W 1-girs slagbormaskin
ºº Variabel hastighet
ºº God ytelse ved lave hastigheter og til tunge oppgaver
ºº Nøkkelløs chuck i metall (1.5 - 13 mm)
ºº Reverseringsfunksjon
ºº 4 m QUIK-LOK™ ledning

MILWAUKEETOOLNO

DWSE 4000 Q | GIPSSKRUTREKKER
HDE 13 RQD
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Kapasitet chuck (mm)
Verktøyopptak
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

825
0 - 500
13
38
101
13
½˝ x 20
3.2
Leveres uten koffert/bag
110750

ºº Metallgir for beste holdbarhet
ºº Støysvak clutch med snapfunksjon
ºº Dybdeforsats som er nøyaktig og enkel å justere
ºº Softgrep
ºº Leveres med bitsholder, PH2 og 4 m QUIK-LOK™

DWSE 4000 Q

ledning

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
treskruer opp til (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Verktøyopptak
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

725
0 - 4000
4.8
20
¼˝ Hex
1.3
Leveres uten koffert/bag
674350

VINKELSKRUFORSATS. FESTE,
HALS OG HODE (46 MM X 95
MM)
Artikkelnummer

48062871

DE 13 RP | 630 W ETT-GIRS BORMASKIN

IPWE 400 R |

ºº Kompakt og kraftig 630 W 1-girs slagbormaskin
ºº Elektronisk forvalg av hastighet for optimale borresultater

ºº Metallgirkasse for presis husing av gir og
ºº 400 Nm dreiemoment
ºº Softgrep ergonomisk håndtak
ºº Variabel hastighet og reversibel gange
ºº Leveres med 4 m ledning

i alle
materialtyper via bryter med integrert hjul
ºº IMB - Integrated-Metal-Block-teknologi for optimal holdbarhet og stabilitet
ºº Planetgir for høyt dreiemoment
ºº Nøkkelløs chuck i metall (1.5 - 13 mm)
ºº Revers
ºº Enkel tilgang til kullbørstene ved å ta av softgrep-håndtaket
ºº 4 m kabel

DE 13 RP
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Kapasitet chuck (mm)
Verktøyopptak
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

630
0 - 950
13
40
59
13
½˝ x 20
2.1
Koffert
4933409194

1

/2˝ MUTTERTREKKER
lager

IPWE 400 R
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Maks. boltdiameter
Verktøyopptak
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

725
0 - 1700
1000 - 2600
400
M20
½˝ firkant
2.7
Leveres uten koffert/bag
4933451524

1
/2˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
KRAFTPIPESETT MED 10 DELER

4932352861

Artikkelnummer

TKSE 2500 Q | GIPSSKRUTREKKER

IPWE 520 R |

ºº Metallgirkasse som sikrer stabil plassering av lagre og gir
ºº Støysvak clutch med snapfunksjon
ºº Dybdeforsats som er nøyaktig og enkel å justere
ºº Softgrep
ºº Levres med belteklips, bitssett 6/8/10 mm (49663004) - 4

ºº Metallgirkasse for presis husing av gir og
ºº 520 Nm dreiemoment
ºº Softgrep ergonomisk håndtak
ºº Variabel hastighet og reversibel gange
ºº Leveres med 4 m ledning

ledning

TKSE 2500 Q

m QUIK-LOK™

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
treskruer opp til (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Verktøyopptak
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

725
0 - 2500
6
25
¼˝ Hex
1.4
Leveres uten koffert/bag
679050

/4˝ MUTTERTREKKER

3

lager

IPWE 520 R
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Maks. boltdiameter
Verktøyopptak
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

725
0 - 1700
1000 - 2500
520
M24
3
/4˝ firkant
2.8
Leveres uten koffert/bag
4933451525

PAKKE MED 3 SEKSKANTEDE
MAGNETPIPER, Ø6 / 8 / 10 MM
MAGNETPIPE
Artikkelnummer

214

49663004

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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AGVKB 24

AGVM 26 | 2600 W VINKELSLIPER MED AVS OG KICKBACK BESKYTTELSE
ºº B-guard

- Høyest mulige sikkerhet for brukeren, da man unngår kraftige
rykk dersom kappeskiven plutselig setter seg fast.
ºº Kraftig 2600 W PROTECTOR-MOTOR
ºº Autobalansersystemet reduserer skadelige vibrasjoner
ºº Motorhus og støttehåndtak med antivibrasjon (AVS)for komfortabel
håndtering og minimal slitasje
ºº Klassens laveste vibrasjonsnivå
ºº Justerbart sidehåndtak med 7 trinn
ºº FIXTEC™ mutter for raske skiveskift
ºº Beskyttelsesskjerm med smekklås for enkel justering
ºº Selvbrytende kullbørster
ºº 4 meter ledning

MILWAUKEETOOLNO

AGVM 26-230 GEX

AGVM 26-230 GEX DMS

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
Autobalansesystem
AVS Antivibrasjonssystem
Roterbart håndtak
Leveres i
Artikkelnummer

2600
6600
230
68
M 14
5.8
Nei
Låsbar bryter
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Leveres uten koffert/bag
4933402365

2600
6600
230
68
M 14
5.8
Nei
Dødmannsbryter
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Leveres uten koffert/bag
4933402495

AGV 26-230 GE

AGV 26-230 GE DMS

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
Autobalansesystem
AVS Antivibrasjonssystem
Roterbart håndtak
Leveres i
Artikkelnummer

2600
6600
230
68
M 14
5.5
Nei
Låsbar bryter
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Leveres uten koffert/bag
4933402360

2600
6600
230
68
M 14
5.5
Nei
Dødmannsbryter
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Leveres uten koffert/bag
4933402490

2400 W STOR VINKELSLIPER
2400 W stor vinkelsliper som veier kun 5.9 kg
ºº Kraftig
motorbrems: stopper alt tilbehør opp til 50% raskere
ºº RAPIDSTOP
enn vinkelsliper uten denne funksjonen
™

for beskytte bruker mot skader
ºº Sikkerhetsbryter
motorhus med 7 posisjons roterbart hovedhåndtak og AVS
ºº AVS
sidehåndtak for mer komfortabel arbeidsstilling
forhindrer automatisk oppstart
ºº Line-lock-out'-funksjon
beskyttelsesskjerm for bedre motorbeskyttelse
ºº Avtagbar
start for behagelig oppstart
ºº Myk
-mutter for skivebytte
ºº FIXTEC
Nøkkelløs
for rask justering uten bruk av nøkkel/verktøy
ºº Ekstern børstedør
for enkel tilgang til børstene og rask service
ºº Overspenningsbeskyttelse
forhindrer overoppheting
ºº
™

RAPIDSTOP™ bremsesystem

AGV 26 | 2600 W VINKELSLIPER MED AVS
ºº Kraftig 2600 W PROTECTOR-MOTOR
ºº Autobalansersystemet reduserer skadelige vibrasjoner
ºº Motorhus og støttehåndtak med antivibrasjon (AVS)for

håndtering og minimal slitasje

ºº Klassens laveste vibrasjonsnivå
ºº Justerbart håndtak med 7 posisjoner
ºº Myk start
ºº Beskyttelsesskjerm med smekklås for
ºº Selvbrytende kullbørster
ºº 4 meter ledning

komfortabel

enkel justering

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Bremsetid (s)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
AVS Antivibrasjonssystem
AVS sidehåndtak
Roterbart håndtak
Leveres i
Artikkelnummer

AGVM 24 | 2400 W VINKELSLIPER MED AVS OG KICKBACK BESKYTTELSE
ºº B-guard - Høyest mulige sikkerhet for brukeren
ºº Kraftig 2400 W PROTECTOR-MOTOR
ºº Autobalansersystemet reduserer skadelige vibrasjoner
ºº Motorhus og støttehåndtak med antivibrasjon (AVS)for

håndtering og minimal slitasje
ºº Klassens laveste vibrasjonsnivå
ºº Justerbart sidehåndtak med 7 trinn
ºº FIXTEC™ mutter for raske skiveskift
ºº Beskyttelsesskjerm med smekklås for enkel justering
ºº Selvbrytende kullbørster
ºº 4 meter ledning

218

komfortabel

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
Autobalansesystem
AVS Antivibrasjonssystem
Roterbart håndtak
Leveres i
Artikkelnummer

AGVKB 24-230
EKX
2400
6500
230
68
<3
M14
5.9
Ja
Låsbar bryter
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Leveres uten
koffert/bag
4933471464

AGVKB 24-230
EKX DMS
2400
6500
230
68
<3
M14
5.9
Ja
Dødmannsbryter
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Leveres uten
koffert/bag
4933471463

AGVKB 24-230
EKX DMS KIT
2400
6500
230
68
<3
M14
5.9
Ja
Dødmannsbryter
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

STØVKAPPE FOR
KUTTEOPPGAVER.

Koffert

Artikkelnummer

FIXTEC™ mutter

4932459341

Avtagbar støvskjerm

4933471465

AGVK 24 | 2400W VINKELSLIPER
AGVM 24-230 GEX

AGVM 24-230 GEX DMS

2400
6600
230
68
M 14
5.8
Nei
Låsbar bryter
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Leveres uten koffert/bag
4933402340

2400
6600
230
68
M 14
5.8
Nei
Dødmannsbryter
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Leveres uten koffert/bag
4933402475

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

ºº Kraftig

2400 W motor – viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for økt
levetid
ºº Nullspenningsbryter som forhindrer utilsiktet oppstart etter strømavbrudd
ºº Slurekobling hindrer tilbakeslag
ºº Overbelastningsvern
ºº Myk start
ºº Ekstremt kompakt med kun 485 mm lengde og 5.4 kg for komfortabel bruk
ºº 2-posisjons sidehåndtak med antivibrasjon for langvarig, komfortabel bruk
ºº Enkelt justerbar beskyttelsesskjerm
ºº Luke for enkelt tilgang og utskifting av kullbørster
ºº 4 m ledning

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Dødmannsbryter
Nullspenningsbryter
AVS sidehåndtak
Roterbart håndtak
Leveres i
Artikkelnummer

AGVK 24-230 EK

AGVK 24-230 EK DMS

2400
6600
230
68
M 14
5.4
Nei
Låsbar bryter
Nei
Nei
Ja
Ja
Nei
Leveres uten koffert/bag
4933451413

2400
6600
230
68
M 14
5.4
Nei
Dødmannsbryter
Nei
Ja
Ja
Ja
Nei
Leveres uten koffert/bag
4933451414

219

#MILWAUKEETOOL
WWW.MILWAUKEETOOL.NO

AGV 24 | 2400 W VINKELSLIPER MED AVS
ºº Kraftig 2400 W PROTECTOR-MOTOR
ºº Autobalansersystemet reduserer skadelige vibrasjoner
ºº Motorhus og støttehåndtak med antivibrasjon (AVS)for

håndtering og minimal slitasje

ºº Klassens laveste vibrasjonsnivå
ºº Myk start
ºº Beskyttelsesskjerm med smekklås
ºº Selvbrytende kullbørster
ºº 4 meter ledning

komfortabel

for enkel justering

AG 22 | 2200 W VINKELSLIPER
AGV 24-230 E

AGV 24-230 GE

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Brems

2400
6600
230
68
M 14
5.5
Nei

2400
6600
230
68
M 14
5.5
Nei

Strømbryter

Låsbar bryter

Låsbar bryter

FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
Autobalansesystem
AVS Antivibrasjonssystem
Roterbart håndtak

Nei
Ja
Ja
Ja
Nei
Leveres uten
koffert/bag
4933402335

Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Leveres uten
koffert/bag
4933402330

Leveres i
Artikkelnummer

AGV 24-230 GE
DMS
2400
6600
230
68
M 14
5.5
Nei
Tofingerbryter
(dødmannsbryter)
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Leveres uten
koffert/bag
4933402520

AG 24 | 2400 W VINKELSLIPER
ºº Kraftig 2400 W PROTECTOR-MOTOR
ºº Støvbeskyttede lagre og bryter
ºº Myk start
ºº Beskyttelsesskjerm med smekklås for
ºº Selvbrytende kullbørster
ºº 4 meter ledning

enkel justering

STØVKAPPE FOR
KUTTEOPPGAVER.
Artikkelnummer

4932459341

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
Autobalansesystem
AVS Antivibrasjonssystem
Roterbart håndtak
Leveres i
Artikkelnummer

Artikkelnummer
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Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
Autobalansesystem
AVS sidehåndtak
Roterbart håndtak
Leveres i

4932459341

2200 W motor med epoxybeskyttelse for beste levetid og ytelse til
alle bruksområder
ºº Kompakt design med en lengde på 485 mm og 5,2 kg for mest
komfortabel bruk
ºº Praktisk beskyttelsesskjerm
ºº Luke for enkelt skifte av kullbørster

STØVKAPPE FOR KUTTEOPPGAVER.
LEVERES MED NØKKELLØS SKJERM
OG STØVSUGERTILKOBLING
MED HURTIGKOBLING. PASSER
MILWAUKEE® AG 22.
Artikkelnummer

AG 22-180 DMS

AG 22-230 DMS

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
Autobalansesystem
AVS sidehåndtak
Roterbart håndtak
Leveres i
Artikkelnummer

2200
8500
180
43
M 14
5.1
Nei
Dødmannsbryter
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Leveres uten koffert/bag
4933431830

2200
6600
230
68
M 14
5.2
Nei
Dødmannsbryter
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Leveres uten koffert/bag
4933433630

AGV 21-230 GEX

AGV 21-230 GEX DMS

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
Autobalansesystem
AVS Antivibrasjonssystem
Roterbart håndtak
Leveres i
Artikkelnummer

2100
6600
230
68
M 14
5.5
Nei
Låsbar bryter
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Leveres uten koffert/bag
4933402304

2100
6600
230
68
M 14
5.5
Nei
Dødmannsbryter
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Leveres uten koffert/bag
4933402525

4932459340

AG 24-230 E

AG 24-230 E DMS

2400
6600
230
68
M 14
5.3
Nei
Låsbar bryter
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Leveres uten koffert/bag
4933402325

2400
6600
230
68
M 14
5.3
Nei
Dødmannsbryter
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Leveres uten koffert/bag
4933402450

ºº Kraftig 2100 W PROTECTOR-MOTOR
ºº Autobalansersystemet reduserer skadelige vibrasjoner
ºº Motorhus og støttehåndtak med antivibrasjon (AVS) for

håndteringog minimal slitasje

komfortabel

ºº Håndtak med 7 justeringsmuligheter
ºº Myk start
ºº FIXTEC™ mutter for raskt bytte av kutteskiver
ºº Beskyttelsesskjerm med smekklås for enkel justering
ºº Hurtiglås for rask innstilling og avmontering avbeskyttelsesskjerm
ºº 4 meter ledning

AGV 17 INOX | 1750 W VINKELSLIPER MED AVS OG LAV HASTIGHET

ºº Kraftig

STØVKAPPE FOR
KUTTEOPPGAVER.

ºº Kraftig

AGV 21 GEX | 2100 W VINKELSLIPER MED AVS

AGV 22 | 2200 W VINKELSLIPER MED AVS
2200 W motor med epoxybeskyttelse for beste levetid og ytelse til
alle bruksområder
ºº Kompakt design med en lengde på 485 mm og 5,4 kg for mest
komfortabel bruk
ºº Myk start
ºº Beskyttelsesskjerm med smekklås for enkel justering
ºº AVS sidehåndtak med 2 posisjoner for beste brukerkomfort
ºº Luke for enkelt skifte av kullbøster
ºº 4 meter ledning

MILWAUKEETOOLNO

Artikkelnummer

AGV 22-180 E

AGV 22-230 E

AGV 22-230 DMS

2200
8500
180
43
M 14
5.3
Nei
Låsbar bryter
Nei
Ja
Nei
Ja
Nei
Leveres uten
koffert/bag
4933431820

2200
6600
230
68
M 14
5.4
Nei
Låsbar bryter
Nei
Ja
Nei
Ja
Nei
Leveres uten
koffert/bag
4933431850

2200
6600
230
68
M 14
5.4
Nei
Dødmannsbryter
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei
Leveres uten
koffert/bag
4933431860

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

ºº Kraftig

1750W PROTECTOR-MOTORmed epoxy behandlet felt og anker,
Heavy Duty vinklingbebeskyttelse for engste levetid
ºº 7 trinns variabel hastighet mellom 2000 og 7600 o/min for beste resultat
på rustfritt stål
ºº Elektronikk for konstant hastighet og myk start
ºº Nullspenningsbryter hindrer utilsiktet oppstart etter strømavbrudd
ºº Termisk overbelastningsvern
ºº Slurekobling hindrer tilbakeslag
ºº FIXTEC™ mutter for skiveskift uten verktøy
ºº Verktøyløs beskyttelsesskjerm for god beskyttelse og enkel justering
ºº Sidehåndtak med antivibrasjon
ºº 4 m ledning

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

AGV 17-125 INOX
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Variabel hastighet
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

1750
2000 - 7600
125
33
M 14
2.8
Ja
Nei
Låsbar bryter
Ja
Ja
Leveres uten koffert/bag
4933449870
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AGV 17

MILWAUKEETOOLNO

AGV 13 | 1250W VINKELSLIPER
ºº Kraftig 1250W PROTECTOR-MOTOR
ºº Kompakt og tynn kropp for komfortabelt bruk
ºº 6-trinns bryter fra 2.800 til 11.500 o/min for arbeid

1750 W VINKELSLIPER MED AVS

materialer

AGV 13-125 XE
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Variabel hastighet
Brems
Strømbryter
FIXTEC™
Nullspenningsbryter
AVS sidehåndtak
Leveres i
Artikkelnummer

med forskjellige

ºº Elektronikk med konstant kraft for samme hastighet under ulik belastning
ºº Nullspenningsbryter forhindrer utilsiktet oppstart etter strømavbrudd
ºº Ovebelastningsvern forhindrer overoppheting
ºº Slurekobling beskytter brukeren mot tilbakeslag
ºº Integrert og innovativt FIXTEC™ system for verktøyløst skifte av tilbehør
ºº Kraftig beskyttelsesskjerm med hurtigkobling for rask og enkel justering
ºº Sidehåndtak med antivibrasjon for komfortabel bruk
ºº 90° roterbart girhode
ºº 4 meter ledning

1750 W PROTECTOR-MOTOR – kraftig viklingsbeskyttelse og
ºº Kraftig
epoxy isolering for økt levetid
sikrer konstant hastighet selv under
ºº Konstantelektronikken
belastning
lock-out” funksjon som forhindrer utilsiktet start
ºº “line
ºº Overbelastningsvern
Sikkerhetskobling
forhindrer "Kick back effect"
ºº FIXTEC for nøkkelløst
bytte av skiver
ºº Vernedeksel med smekklås
for enkel justering
ºº Støttegrep med AVS (Anti-Vibrations-System)
ºº 4 meter ledning
ºº
™

Kraftig PROTECTOR-MOTOR

STØVKAPPE FOR OVERFLATE Ø
125 MM AG(V) 12, AGV 15 SERIE
OG FUEL™ VINKELSLIPERE.

1250
2,800 - 11,500
125
33
M 14
2.4
Ja
Nei
Låsbar bryter
Ja
Ja
Ja
Leveres uten koffert/bag
4933451218

4932430468

Artikkelnummer

AGV 13 XSPDEB
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Variabel hastighet
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
AVS sidehåndtak
Autobalansesystem
Leveres i
Artikkelnummer

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
Ja
Nei
Låsbar bryter
Ja
Ja
Ja
Nei
Leveres uten koffert/bag
4933432230

1750
11,000
125
33
M 14
2.8
Nei
Nei
Låsbar bryter
Ja
Ja
Ja
Nei
Leveres uten koffert/bag
4933449850

1750
11,000
125
33
M 14
2.8
Nei
Nei
Dødmannsbryter
Ja
Ja
Ja
Nei
Leveres uten koffert/bag
4933455140

1750
9500
150
45
M 14
3.0
Nei
Nei
Dødmannsbryter
Ja
Ja
Ja
Nei
Leveres uten koffert/bag
4933432250

1750
7600
180
58
M 14
3.1
Nei
Nei
Dødmannsbryter
Ja
Ja
Ja
Nei
Leveres uten koffert/bag
4933432270

1250 W VINKELSLIPER MED MOTORBREMS, AVS OG DØDMANNSBRYTER
Antivibrasjonshåndtak

1250 W PROTECTOR-MOTOR
ºº Kraftig
bremsesystem: Stopper redskapen 50 prosent raskere
ºº RAPIDSTOP
enn vinkelslipere uten brems
™

kompakte design fra Milwaukee
ºº Mest
komfortabel håndtering

. Kun 160 mm bredt grep for

®

start
ºº Myk
hindrer utilsiktet oppstart etter avbrudd
ºº Nullspenningsbryter
Overbelastningsvern
beskytter mot overoppheting
ºº Sikkerhetskobling beskytter
brukeren mot kickback
ºº FIXTEC flensmutter for verktøyfritt
bytte av skive og redskap
ºº Kraftig beskyttelsesskjerm med kurtigkobling
for rask justering uten
ºº verktøy
™

ºº

Elektronikk

RAPIDSTOP™ bremsesystem

AVS vibrasjonsdempende sidehåndtak gjør brukeren mindre sliten

AGV 15 | 1550 W VINKELSLIPER MED AVS
ºº Kraftig 1550 W PROTECTOR-MOTOR
ºº Kompakt og smal kropp for komfortabel bruk
ºº Myk start
ºº “Line lock-out” funksjon som forhindrer utilsiktet start
ºº Overbelastningsvern beskytter mot overoppheting
ºº Sikkerhetskobling forhindrer "Kick back" effekt
ºº Integrert og innovativ FIXTEC™ funksjon for skifte av skiver

nøkkel

ºº Beskyttelsessskjerm
ºº Støttegrep med AVS
ºº 4 meter ledning

med smekklås for enkel justering
(Anti-Vibrations-System)

STØVKAPPE FOR OVERFLATE Ø
125 MM AG(V) 12, AGV 15 SERIE
OG FUEL™ VINKELSLIPERE.
Artikkelnummer
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4932430468

uten bruk av

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Variabel hastighet
Brems
Strømbryter
FIXTEC™
Nullspenningsbryter
Autobalansesystem
Leveres i
Artikkelnummer

AGV 15-125 XC

AGV 15-125 XE

AGV 15-150 XC

1550
11,000
125
33
M 14
2.6
Nei
Nei
Låsbar bryter
Ja
Ja
Nei
Leveres uten
koffert/bag
4933428120

1550
2800 - 11,000
125
33
M 14
2.6
Ja
Nei
Låsbar bryter
Ja
Ja
Nei
Leveres uten
koffert/bag
4933428127

1550
9000
150
44
M 14
2.6
Nei
Nei
Låsbar bryter
Ja
Ja
Nei
Leveres uten
koffert/bag
4933433250

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

AGV 13-125 XSPDEB
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Brems

1250
12,000
125
33
M14
2.5
Ja
Tofingerbryter (dødmannsStrømbryter
bryter)
FIXTEC™ mutter
Ja
Nullspenningsbryter
Ja
AVS Antivibrasjonssystem Ja
Anti_kickback protection Ja
Leveres i
Leveres uten koffert/bag
Artikkelnummer
4933464998

AGV 13-125 XSPDEB KIT
1250
12,000
125
33
M14
2.5
Ja
Tofingerbryter (dødmannsbryter)
Ja
Ja
Ja
Ja
Koffert
4933471194

Sikkerhetskobling for å sikre mot
„kickback“

STØVKAPPE TIL Ø 115 – 125 MM
AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 SERIEN
OG FUEL™ VINKELSLIPERE.
Artikkelnummer

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

4932430467
Smalt håndtak med tofingerbryter
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AGV 13 XSPDE | 1250 W VINKELSLIPER

AGV 10 EK | 1000W VINKELSLIPER MED AVS

ºº Kraftig

1250W PROTECTOR-MOTOR med epoxybelagt felt og Heavy Duty
vindingsbeskyttelse for forlenget levetid
ºº Kompakt og tynn kropp på kun 160 mm for komfortabelt bruk
ºº Myk start
ºº Nullspenningsbryter som hindrer utilsiktet oppstart etter strømavbrudd
ºº Overbelastningsvern hindrer overoppheting
ºº Slurekobling forhindrer tilbakekslag
ºº Integrert og innovativt FIXTEC™ system for verktøyløst skifte av tilbehør
ºº Kraftig beskyttelsesskjerm med hurtigkobling for rask og enkel justering
ºº Antivibrasjnshåndtak for sikker, vedvarende bruk

AGV 13-125 XSPDE
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™
Nullspenningsbryter
AVS sidehåndtak
Leveres i
Artikkelnummer

STØVKAPPE TIL Ø 115 – 125 MM
AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 SERIEN
OG FUEL™ VINKELSLIPERE.
Artikkelnummer

1250
12,000
125
33
M 14
2.5
Nei
Tofingerbryter (dødmannsbryter)
Ja
Ja
Ja
Leveres uten koffert/bag
4933451578

AG 13 XSPD | 1250W VINKELSLIPER MED TOFINGERBRYTER
AG 13-125 XSPD
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

1250
12,000
125
28
M 14
2.3
Nei
Tofingerbryter (dødmannsbryter)
Ja
Nei
Leveres uten koffert/bag
4933451577

4932451487

ºº Kraftig 1000W motor for høy ytelse til alle slags oppgaver
ºº Ekstremt kompakt design med kun 276 mm total lengde og

vekt på 2.1 kg
for komfortabel bruk
ºº Nullspenningsbryter forhindrer utilsiktet oppstart etter strømavbrudd
ºº Myk start
ºº Kraftig beskyttelsesskjerm med hurtigkobling for rask og enkel justering
ºº Sklisikker, låsbar bryter for enkel oppstart, også med hansker
ºº 4 m leding

AG 10-115 EK

AG 10-125 EK

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

1000
11,000
115
28
M 14
2.1
Nei
Låsbar bryter
Nei
Ja
Leveres uten koffert/bag
4933451219

1000
11,000
125
33
M 14
2.1
Nei
Låsbar bryter
Nei
Ja
Leveres uten koffert/bag
4933451220

AG 9-125 XC

AG 9-125 XE

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Variabel hastighet
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

850
10,000
115
33
M 14
1.8
Nei
Nei
Låsbar bryter
Ja
Ja
Leveres uten koffert/bag
4933403200

850
2700 - 10,000
125
33
M 14
1.8
Ja
Nei
Låsbar bryter
Ja
Ja
Leveres uten koffert/bag
4933403206

4932451487

AG 9 | 850 W VINKELSLIPER
AGV 12-125 X
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

1200
11,000
125
33
M 14
2.4
Nei
Låsbar bryter
Ja
Ja
Leveres uten koffert/bag
4933428085

ºº Kraftig 850 W PROTECTOR-MOTOR
ºº Lett vekt, slank og kompakt: en allsidig vinkelsliper
ºº Ny digital elektronik med konstant hastighet, mykstart,

overbelastnongsbeskyttelse for motoren og turtallsbegrensning ved
tomgang
ºº Flatt metallgirhus sikrer godt utstyn til emnet og optimal kuttedybde
ºº Formstøpt girhus i magnesium
ºº Støvbeskyttede lagre og bryter
ºº Effektiv vifte holder motoren kjølig selv under krevende forhold
ºº FIXTEC™-mutter for rask og enkel utskifting av skiver
ºº Enkel, justerbar beskyttelsesskjerm
ºº Selvbrytende kullbørster
ºº 4 meter ledning

STØVKAPPE TIL Ø 115 – 125 MM
AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 SERIEN
OG FUEL™ VINKELSLIPERE.
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1000
11,000
125
33
M 14
2.2
Nei
Låsbar bryter
Nei
Ja
Leveres uten koffert/bag
4933451222

TYNN METALLSKIVE PRO+, SCS
41 / 125, 1 MM TYKKELSE. Ø 22.2

Artikkelnummer

AGV 12 | 1200 W VINKELSLIPER MED AVS

Artikkelnummer

AGV 10-125 EK
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

TYNN METALLSKIVE PRO+, SCS
41 / 125, 1 MM TYKKELSE. Ø 22.2

4932430467

ºº Kraftig 1200 W PROTECTOR-MOTOR
ºº Kompakt og smal utforming for komfortabel betjening
ºº Myk start
ºº “line lock-out” funksjon som forhindrer utilsiktet start
ºº Overbelastningsvern beskytter mot overoppheting
ºº Sikkerhetskobling forhindrer "Kick back" effekt
ºº Ny, intergrert FIXTEC™ løsning for raskt og enkelt skifte av skiver
ºº Beskyttelsesskjerm med hurtigkobling for enkel og rask justering
ºº Sidehåndtak med antivibrasjon for beste brukerkomfort
ºº 4 meter ledning

vekt på 2.2 kg
for komfortabel bruk
ºº Nullspenningsbryter forhindrer utilsiktet oppstart etter strømavbrudd
ºº Myk start
ºº Sidehåndtak med antivibrasjon for komfortabel bruk
ºº Kraftig beskyttelsesskjerm med hurtigkobling for rask og enkel justering
ºº Sklisikker, låsbar bryter for enkel oppstart, også med hansker
ºº 4 m leding

AG 10 EK | 1000W VINKELSLIPER

STØVKAPPE TIL Ø 115 – 125 MM
AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 SERIEN
OG FUEL™ VINKELSLIPERE.
Artikkelnummer

ºº Kraftig 1000W motor for høy ytelse til alle slags oppgaver
ºº Ekstremt kompakt design med kun 276 mm total lengde og

Artikkelnummer

4932430467

ºº Kraftig 1250W PROTECTOR-MOTOR
ºº Kompakt og tynn kropp på kun 160 mm for komfortabelt bruk
ºº Integrert og innovativt FIXTEC™ system for verktøyløst skifte av tilbehør
ºº Kraftig beskyttelsesskjerm med hurtigkobling for rask og enkel justering
ºº 4 m kabel

MILWAUKEETOOLNO

4932430467

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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AG 800 EK | 800W VINKELSLIPER
800W motor for varierte oppgaver og kun 2.0 kg total vekt for
komfortabel bruk over lengre perioder
ºº Kompakt og tynn kropp på kun 194 mm for komfortabelt bruk
ºº Nullspenningsbryter forhindrer utilsiktet oppstart etter strømavbrudd
ºº Myk start
ºº Slitesterke metallgir for lang levetid
ºº Beskyttede luftinntak for beste avkjøling
ºº Flatt girhode for beste sikt til arbeidsemnet og for arbeid på steder med
begrenset plass
ºº Kraftig beskyttelsesskjerm med hurtigkobling for rask og enkel justering
ºº 4 m leding

AS 12 E | 1200 W POLERMASKIN MED VARIABELT TURTALL

ºº Kraftig

ºº Motor med høyt dreiemoment og ideell hastighetsområde for sliping
ºº Ergonomisk design for lange arbeidsøkter
ºº Lav hastighet gjør den ideell for oppgaver på ømfintlige overflater
ºº Termisk beskyttelsesanordning motoverbelastning av motor
ºº Leveres med hånbeskyttelse, slipesåle og 4 m kabel

AG 800-125 EK
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

800
11,500
125
33
M 14
2.0
Nei
Låsbar bryter
Nei
Ja
Leveres uten koffert/bag
4933451213

TYNN METALLSKIVE PRO+, SCS
41 / 125, 1 MM TYKKELSE. Ø 22.2
Artikkelnummer

AS 12 E
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Variabel hastighet
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

4932451487

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

AG 800-115 E

AG 800-125 E

800
11,500
115
28
M 14
2.0
Nei
Låsbar bryter
Nei
Ja
Leveres uten
koffert/bag
4933451210

800
11,500
125
33
M 14
2.0
Nei
Låsbar bryter
Nei
Ja
Leveres uten
koffert/bag
4933451211

AG 800-115 E
D-SET
800
11,500
115
28
M 14
2.0
Nei
Låsbar bryter
Nei
Ja

ºº 1450W motor for beste ytelse til alle arbeidsoppgaver
ºº Lavt giret for beste ytelse og ingen rotasjonstap under

bruk som krever lav
hastighet
ºº Hastighetsinnstilling fra 490 til 2 100 o/min for beste fleksibilitet
ºº Høyt plassert hastighetsinnstilling
ºº Termisk overbelastningsvern forfindrer overoppheting
ºº Låsbar bryter
ºº Beskyttet spindellås
ºº Unik gripesone på maskinens fremside for beste grep
ºº Fleksibelt og mykt velcrofeste forhindrer riper i lakk
ºº 6 m PUR ledning lager ikke merker i lakken

AP 14-2 200 E
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Variabel hastighet
Nullspenningsbryter
Softstartfunksjon
Standardudstyr

Koffert
Leveres i

4933451281

Artikkelnummer

AGS 15-125 C | 1500 W SLIPER/POLERINGSMASKIN
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Brems
Strømbryter
FIXTEC™ mutter
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

1500
7600
125
M 14
2.4
Nei
Låsbar bryter
Nei
Ja
Leveres uten koffert/bag
4933407480

ºº 1200 W motor
ºº Ergonomisk design for lange arbeidsøkter
ºº Spesielt drev for høyt dreiemoment over spindeleni

1450
490 - 2100
200
M 14
2.3
Ja
Ja
Ja
Sidehåndtak, fleksibel bunnplate,
Sidehåndtak, fleksibel myk og hard polersvamp,
bunnplate
lammeullshette, midler til sliping
og etterbehandling, klud
Leveres uten koffert/
HD Box
bag
4933432800
4933432795

poleringshastighet

AP 12 E
tillegg til ideell

ºº Variabel hastighet for ulike behov
ºº Overbelastningsvern
ºº hastighetsregulator ved tomgang
ºº 6 m kabel

Artikkelnummer

Artikkelnummer

4932472231

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Skivediameter (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Variabel hastighet
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

1200
900 - 2500
150
M 14
2.2
Ja
Ja
Leveres uten koffert/bag
4933383925

POLERINGSSVAMP FOR
POLERING AV SKADET LAKK

Ø125 MM, 40 GRIT CERA TURBO™
SKIVE

226

AP 14-2 200 E SET

1450
490 - 2100
200
M 14
2.3
Ja
Ja
Ja

AP 12 E | 1200 W POLERMASKIN MED VARIABELT TURTALL
AGS 15-125 C

justering

4932430091

Artikkelnummer

AP 14-2 200 E | 1450 W POLERINGSMASKIN

ºº Kraftig

ºº Kraftig 1500 W PROTECTOR-MOTOR
ºº Ideell for lamellskiver
ºº Elektronikk for konstant hastighet under belastning
ºº Myk start
ºº “line lock-out” funksjon som forhindrer utilsiktet start
ºº Overbelastningsvern i motoren
ºº Beskyttelsesskjerm med hurtigkobling for enkel og rask
ºº Støvgitter
ºº 4 meter ledning

1200
1800 - 4800
125
M 14
2.5
Ja
Ja
Leveres uten koffert/bag
4933383940

BUNNPLATE Ø 125 MM, 8 HULL.
KOMPLETT MED RESERVE
GUMMIRING

AG 800 E | 800W VINKELSLIPER
800W motor for varierte oppgaver og kun 2.0 kg total vekt for
komfortabel bruk over lengre perioder
Kompakt
og tynn kropp på kun 194 mm for komfortabelt bruk
ºº
ºº Nullspenningsbryter forhindrer utilsiktet oppstart etter strømavbrudd
ºº Myk start
ºº Slitesterke metallgir for lang levetid
ºº Beskyttede luftinntak for beste avkjøling
ºº Flatt girhode for beste sikt til arbeidsemnet og for arbeid på steder med
begrenset plass

MILWAUKEETOOLNO
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DGL 34 | ENHÅNDS HØYHASTIGHETS RETTSLIPER

DG 7 E | RETTSLIPER

ºº Lang spindel for enkel adkomst på trange steder
ºº Høyroterende presisjonsgirhus av metall, doblelagerseter for spindelen
ºº Ekstra høy hastighet på 34 000 o/min
ºº Selvbrytende kullbørster
ºº Beste forhold mellom vekt og ytelse
ºº Leveres med nøkkel SW 17/SW 15, 4 m kabel og 6 mm spennhylse

DGL 34
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. skivediameter (mm)
Maks. Ø på slipestift (mm)
Spennhylse (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

500
34,000
40
25
6
1.8
Leveres uten koffert/bag
4933385110

DGL 30 E | ENHÅNDS RETTSLIPER MED VARIABEL HASTIGHET
ºº Lang spindel for enkel adkomst på trange steder
ºº Eletronikk med mykstart
ºº Elektronisk hastighetskontroll
ºº Høy hastighet med 30 000 o/min
ºº Metallgirkasse sikrer nøyaktig rotasjon
ºº Selvbrytende kullbøtser
ºº Leveres med nøkkel SW 17/SW 15, 4 m kabel og

MILWAUKEETOOLNO

DG 7 E
i metall

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. skivediameter (mm)
Spennhylse (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

600
3000 - 7000
45
6+8
1.5
Leveres uten koffert/bag
4933391200

MCS 66 | METALLSAG TIL TØRRSKJÆRING
DGL 30 E
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. skivediameter (mm)
Maks. Ø på slipestift (mm)
Spennhylse (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

6 mm spennhylse

ºº Forlenget spindel sikrer enkel tilgang på trange steder
ºº Elektronisk hastighetskontroll
ºº Redusert maks hastighet på 7000 o/min til slipe- og freseoppgaver
ºº Leveres med 4 m kabel
ºº Leveres med nøkkel SW 17/SW 15, 4 m kabel

600
10,000 - 30,000
40
20
6
1.9
Leveres uten koffert/bag
4933385120

ºº Kraftig 1800 W motor med 4 000 o/min
ºº Tørr-sagteknologi gir hurtig, ren og gradfri metallkutting
ºº Kutter stål, rustfritt stål, aluminium, isolert skumpanel
ºº Stor kuttedybde på 65 mm
ºº Enkelt og unikt system for bytte av sagblad og tømming

sponbeholderen
ºº Håndtak for rask og effektiv dykksaging
ºº Leveres med 42 tannet blad

MCS 66

av

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Bladdiameter (mm)
Maks. Skjæredybde 90° (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1800
4000
203
66
15.87
6.4
Koffert
4933440615

SIRKELSAGBLAD TIL
METALL, 50 TENNER, 1,8 MM
KUTTEBREDDE FOR 1 - 2.5 MM
MATERIALETYKKELSE
Artikkelnummer

DG 30 E | ENHÅNDS RETTSLIPER MED VARIABEL HASTIGHET
ºº Kort, kompakt design som gjør maskinen enkelå betjene
ºº Eletronikk med mykstart
ºº Elektronisk hastighetskontroll
ºº Metallgirkasse sikrer nøyaktig rotasjon
ºº Selvbrytende kullbørtser
ºº Egnet for stasjonær bruk med spindelen på 43 mm.k
ºº Kan også brukes stasjonært i borstativ eller idreiesystemer

med en
halsdiameter på 43 mm
med nøkkel SW 17/SW 15, 4 m kabel og 6 mm spennhylse

ºº Leveres

48404520

BS 125 | BÅNDSAG MED HØY KAPASITET
DG 30 E
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. skivediameter (mm)
Maks. Ø på slipestift (mm)
Spennhylse (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

500
10,000 - 30,000
40
20
6
1.3
Leveres uten koffert/bag
4933385100

ºº Kraftig 1100W motor gir beste ytelse og driftssikkerhet
ºº Stor kapasitet på hele 125 x 125 mm
ºº 4-trinns justerbar hastighet fra 0 til 116 m/min
ºº Konstant kraft gir samme hastighet uansett motstand for beste ytelse
ºº Slurekobling beskytter bruker og maskin hvis bladet skulle sette seg fast
ºº Smalt girhus i metall og kraftig LED lys for beste oversikt og utsikt til

saglinjen

ºº Verktøyløs bladklemme for
ºº Verktøyløs, justerbar sko

enkelt og raskt skifte av blad

BS 125
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (m/min)
Skjærekapasitet i rektangulære profiler (mm)
Maks. Skjærekapasitet i metallrør
Bladlengde (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1100
0 - 116
125 x 125
125
1139.83
6.5
Koffert
4933448245

TREKK TIL BÅNDSAG - M18
CBS125 & BS 125
Artikkelnummer

228
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CHS 355 | 2300 W METALLKAPPSAG
ºº Metallkappsag med kraftig 2300
ºº Låsestiften holder sagen i lukket

W motor
posisjon under transport(trenger ikke

kjede)
ºº Rask og enkel innstilling av skrutvingen til større materialerog vinkelsnitt
-45° til 45°
ºº Beskyttelsesskjerm som beskytter brukeren mot gnister
ºº Spindellås for raskt og enkelt skiveskift
ºº Utskiftbare kullbørster
ºº Integrert metallventilator for optimal holdbarhet og lang levetid
ºº Bunnplate i stål

MILWAUKEETOOLNO

MDE 41 | MAGNETBORMASKIN MED ELEKTROMAGNET
CHS 355
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Bladdiameter [mm]
Skjærekapasitet i runde profiler 90º og 45º (mm)
Skjærekapasitet i firkantede profiler 90º og 45º [mm]
Skjærekapasitet i rektangulære profiler 90º og 45º [mm]
Skjærekapasitet i L-formede profiler 90º og 45º (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

2300
3800
355
125 / 100
115 / 80
230 x 70 / 100 x 80
130 / 80
25.4
18
Leveres uten koffert/bag
4933411760

ºº Kraftig 1200W motor med optimert borhastighet
ºº 2 gir og optimert hastighet på 475 og 730 o/min med

kjernebor eller
metallbor
™
ºº AUTOSTOP funksjonen stopper maskinen automatisk når magneten
løsnes fra arbeidsemnet
ºº Elektromagnet med 9930 N bærekraft
ºº 41 mm maks. borkapasitet med kjernebor eller 13 mm med metallbor
ºº 19 mm nøkkelløs Weldon chuck for rask og enkelt skifte av tilbehør
ºº 146 mm slaglengde for bruk med forskjellig tilbehør
ºº Verktøyløst avtagbart håndtak for høyre/venstrebruk
ºº Integrert LED lys lyser opp arbeidsområdet

MDE 41
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. diameter ved opprømning (mm)
Maks. dybde ved opprømning (mm)
Maks. borkapasitet med spiralbor (mm)
Magnetbærekraft (ved borspissens trykk) (N)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1200
475 / 730
41
50
13
9930
13.5
Koffert
4933451015

METALLSKIVE (10 STK) Ø 355
MM, Ø 25.4, 2.5 MM TYKKELSE
Artikkelnummer

4932451505

DE 10 RX | 630 W ETT-GIRS BORMASKIN
ºº Kompakt og kraftig 630 W 1-girs slagbormaskin
ºº Elektronikk med bryter for variabelt turtall sikrer myk og enkel borestart
ºº IMB - Integrated-Metal-Block-teknologi for optimal holdbarhet og stabilitet
ºº Planetgir for lave hastigheter og momentkrevende oppgaver
ºº Nøkkelløs FIXTEC™ chuck i metall (1.0 - 10 mm)
ºº Revers
ºº Enkel tilgang til kullbørstene ved å ta av softgrep-håndtaket
ºº 4 m kabel

MDP 41 | MAGNETBORMASKIN MED PERMANENT MAGNET
DE 10 RX
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Kapasitet chuck (mm)
Verktøyopptak
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

630
0 - 2700
10
30
21
10
½˝ x 20
1.6
Leveres uten koffert/bag
4933409211

ºº Kraftig 1200W motor med optimert borhastighet
ºº 2 gir og optimert hastighet på 475 og 730 o/min med

kjernebor eller
metallbor
ºº AUTOSTOP™ funksjonen stopper maskinen automatisk når magneten
løsnes fra arbeidsemnet
ºº Permanent magnet med 8890 N bærekraft forhindrer at maskinen løsner
under bruk for beste sikkerhet
ºº 41 mm maks. borkapasitet med kjernebor eller 13 mm med metallbor
ºº 19 mm nøkkelløs Weldon chuck for rask og enkelt skifte av tilbehør
ºº 146 mm slaglengde for bruk med forskjellig tilbehør
ºº Verktøyløst avtagbart håndtak for høyre/venstrebruk
ºº Integrert LED lys lyser opp arbeidsområdet

MDP 41
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Maks. diameter ved opprømning (mm)
Maks. dybde ved opprømning (mm)
Maks. borkapasitet med spiralbor (mm)
Magnetbærekraft (ved borspissens trykk) (N)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1200
475 / 730
41
50
13
8890
14.0
Koffert
4933451014

MDE 42 | MAGNETBORSTATIV
ºº Lett, kraftig og bærbart magnet-borestativ
ºº 1200 watts motorkraft overført gjennom tre

reduksjonsgir gir tilstrekkelig
kraft til å drille et hull med en diameter på 42 mm i stål med borkroner
Elektronikk
med
variabelt
turtallsforvalg,
mykstart,
ºº
overbelastningsbeskyttelse for motoren og turtallsbegrensning på tomgang
ºº Kraftig magnetfot sørger for sikkerhet og stabilitet
ºº Leveres med justerbar beskyttelsesskjerm, hex nøkkel og skjæreolje

MDE 42
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Omdreininger, fult belastet (o/min)
Maks. diameter ved opprømning (mm)
Maks. dybde ved opprømning (mm)
Maks. borkapasitet med spiralbor (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Magnetbærekraft (ved borspissens trykk) (N)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1200
300 - 640
170 - 330
42
50
16
85
10,000
11.5
Koffert
4933380832

6-DELERS HSS KJERNEBORSETT
Artikkelnummer

230
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SSPE 1500 X

MILWAUKEETOOLNO

SSPE 1300 SX | 1300 W SAWZALL

™

ºº Høye

sagprestasjoner gjennom kraftig motor på 1300 watt kombinert med
32 mm slaglengde
ºº Girvernsystem – beskytter girkassen ved eventuell oppheng av blad
ºº FIXTEC™ bladopptak og monteringssett for bladskift med nøkkel
ºº AVS reduserer vibrasjoner og gjør det mulig å bruke sagen over lenger tid
ºº Variabel hastighetsinnstilling
ºº Justerbar sagfot for beste kontroll og effektivitet
ºº Leveres med 1 x SAWZALL™ blad, ekstra bladklemme med nøkkel og 4
m ledning

1500 W SUPER SAWZALL™
SAWZALL bajonettsag med 1500 W motor og markedets
ºº Super
beste overbelastningsvern
™

for konstant kraft
ºº Teknologi
beskytter girhuset hvis bladet låser seg fast
ºº Slurekobling
for raske og enkle bladskift - uten bruk av verktøy
ºº FIXTEC
AVS
reduserer
vibrasjoner ned til 12.5 m/s²
ºº Variabel hastighet
via bryteren og funksjonshjul for maksimal
ºº kontroll og effektivitet
™

sagfor for optimal effektivitet
ºº Justerbar
med 1 x SAWZALL blad ekstra bladklemme med nøkkel og
ºº Leveres
4 m QUIK-LOK ledning

SSPE 1300 SX
Opptatt effekt (W)
Slagtall, ubelastet (slag/min)
Slaglengde (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1300
0 - 2800
32
3.9
Koffert
4933428520

™

SAWZALL® NEDRIVINGSSETT
MED OPPBEVARINGSBOKS – 12
BLADER

™

FIXTEC™ feste med justerbar sko

49222229

Artikkelnummer

SSD 1100 X | 1100 W SAWZALL

™

ºº God

Motvektssystem for lave vibrasjoner på
kun 12.5 m/s²

sageeffekt takket være en kraftig 1100 W motor og en slaglengde på
28 mm
™
FIXTEC
bladsystem for enkelt bytte av blader - uten bruk av verktøy
ºº
ºº Beskyttelse for fingre gir sikrere bruk
ºº Variabel hastighetsinnstilling
ºº Slitesterk skyveknapp for langvarig so sikker bruk
ºº Leveres med 1 x SAWZALL™ blad og 4 m ledning

SSD 1100 X
Opptatt effekt (W)
Slagtall, ubelastet (slag/min)
Slaglengde (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1100
0 - 2900
28
3.2
Koffert
4933416710

SSPE 1500 X
Opptatt effekt (W)
Slagtall, ubelastet (slag/min)
Slaglengde (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1500
0 - 2800
32
4.5
Koffert
4933428900

AX™ KARBID NEDRIVINGSBLAD,
230 MM LENGDE, 5 MM
TANNAVSTAND
Artikkelnummer

48005226
Pendelfunksjon

SSPE 1300 RX | 1300 W SAWZALL

™

SSPE 1300 RX
Opptatt effekt (W)
Slagtall, ubelastet (slag/min)
Slaglengde (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1300
0 - 3000
32
4.2
Koffert
4933440590

ºº Perfekt innsyn til sagblad og skjæreområdet
ºº Kraftig 710 W motor
ºº Presisjonsbladføring for presisjonskutting
ºº Patentert FIXTEC™ system for rask bytte av nøkkelfritt

blad og justering av
fasingen med snap-in ved 0 ° og 45 °
ºº Elektronikk for innstilling av variabel hastighet, mykstartog konstant
hastighet ved tomgang
ºº Pendelfunksjon for beste effektivitet og skjæreresultat
ºº Nøyaktig sagbladstyring med ekstra stor bladholder for optimale
arbeidsresultater
ºº Lite vibrasjon og smidig operasjon på grunn av AVS og mykt grep
ºº Leveres med 5 blader, antisplintsystem, støvskjerm, støvsugeradapter,
glidesko og 4 m kabel

AX™ KARBID NEDRIVINGSBLAD,
230 MM LENGDE, 5 MM
TANNAVSTAND
Artikkelnummer

234

49222229

Artikkelnummer

FSPE 110 X | HEAVY DUTY STIKKSAG

BAJONETTSAG

ºº Høy kuttekapasitet med den sterke 1300W motoren og 32 mm slaglengde
ºº Patentert slurekobling - forlenger motor og girlevetid ved å absorbere støt

fra fastkilte blad
ºº 360° roterbart håndtak for optimal brukerkomfort
ºº FIXTEC™ bladfeste - enkelt og raskt skifte av blad
ºº AVS (Anti-Vibration-System) sikrer lave vibrasjoner under bruk
ºº Variabel hastighet via trinnløs bryter - maksimal kontroll
ºº Justerbar sko for optimal bruk
ºº Leveres med 1 x SAWZALL™ bajonettsagblad og 4 m ledning

SAWZALL® NEDRIVINGSSETT
MED OPPBEVARINGSBOKS – 12
BLADER

710
500 - 3000
120
10
30
45
26
2.5
Koffert
4933357990

75 X 2.5 MM T 101 B
STIKKSAGBLADER, 5 STK
Artikkelnummer

48005226

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

FSPE 110 X
Opptatt effekt (W)
Slagtall, ubelastet (slag/min)
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm)
Maks. Skjærekapasitet i stål (mm)
Maks. Skjærekapasitet i aluminium (mm)
Gjæringskapasitet (°)
Slaglengde (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

4932254061
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CS 85 CBE

JSPE 135 | HEAVY DUTY STIKKSAG
og kraftig håndtak i toppen på svingsagen for hurtig
kuttebevegelse i tre, aluminium, stål eller keramikk.
ºº Kraftig 750 W motor
ºº Presisjonsbladføring for presisjonskutting
ºº Patentert FIXTEC™ system for rask bytte av nøkkelfritt blad og justering av
fasingen med snap-in ved 0 ° og 45 °
ºº Elektronisk variabel hastighet, myk start og konstant hastighet
ºº Pendelfunksjon for beste effektivitet og skjæreresultat
ºº Effektiv sponblåser og integrert avsugsystem sikrer et rentarbeidsmiljø og
fri sikt til kutteområdet
ºº Indikatorlampe for perfekt belysning av skjæreområdet
ºº Leveres med 5 blader, antisplintsystem, støvskjerm, støvsugeradapter,
glidesko og 4 m kabel

MILWAUKEETOOLNO

ºº Robust

JSPE 135 TX
Opptatt effekt (W)
Slagtall, ubelastet (slag/min)
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm)
Maks. Skjærekapasitet i stål (mm)
Maks. Skjærekapasitet i aluminium (mm)
Gjæringskapasitet (°)
Slaglengde (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

750
800 - 3000
135
10
30
45
26
2.5
Koffert
4933381230

SETT MED 5 (STK)
STIKKSAGBLADER TIL TRE OG
METALL
Artikkelnummer

235 MM SIRKELSAG (85 MM DOC)
motor for enkel saging i alle dybder
ºº 2200W
gir sagen mulighet til å løse de fleste
ºº 60°gjæringskapasitet
taktekkingsoppgaver

spaltekniv muliggjør dykksaging uten at kniven skal
ºº Fjærbelastet
avmonteres
med styreskinne
ºº Kompatibel
start hindrer spenningstopper som tar sikringen
ºº Myk
stopper bladet på 3.5 sekunder
ºº Motorbrems
anlegg foran og bak sikrer beste nøyaktighet
ºº Dobbelt
Kompatibel
med
DEK26 støvsystem
ºº Integrert luke til kabelen
ºº sagen skal demonteres som muliggjør enkel utskiftning uten at

60°gjæringskapasitet

4932345825

JS 120 X | HEAVY DUTY STIKKSAG
ºº Smalt, strømlinjeformet motorhus og optimal vekt for enkelt bruk
ºº Kraftig 710 W motor
ºº Patentert FIXTEC™ system for rask bytte av nøkkelfritt blad og justering

JS 120 X
av

fasingen med snap-in ved 0 ° og 45 °
ºº Digital elektronikk med variabel hastighet, myk start og konstant hastighet
under belastning
ºº Fire-trinns justering av pendelfunksjonen for best kutteegenskaper og
lengre levetid på bladet
ºº Perfekt innsyn til sagblad og skjæreområdet
ºº IMB-teknologi: Integrated-Metal-Block-teknologi. Felles metallrammefor
lagre og såle gir optimal slitestyrke og stabilitet.
ºº AVS for lavest mulig vibrasjon
ºº Integrert støvavsug
ºº Leveres med 5 blader, antisplintsystem, støvskjerm, støvsugeradapter,
glidesko og 4 m kabel

Opptatt effekt (W)
Slagtall, ubelastet (slag/min)
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm)
Maks. Skjærekapasitet i stål (mm)
Maks. Skjærekapasitet i aluminium (mm)
Gjæringskapasitet (°)
Slaglengde (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

710
500 - 2800
120
10
30
45
26
2.3
Koffert
4933381680

SETT MED 5 (STK)
STIKKSAGBLADER TIL TRE OG
METALL
Artikkelnummer

4932345825

CS 85 SB | 235 MM SIRKELSAG (85 MM DOC)
ºº 2200W motor for enkel saging i alle dybder
ºº Myk start hindrer spenningstopper som tar sikringen
ºº Kompatibel med DEK26 støvsystem
ºº Integrert luke til kabelen som muliggjør enkel utskiftning

uten at sagen skal
demonteres
ºº Helstøpt aluminiumssokkel for maksimal styrke og driftssikkerhet
ºº Spindellås for enkelt skifte av blad

Fjærbelastet spaltekniv

CS 85 CBE
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Bladdiameter (mm)
Gjæringskapasitet (°)
Maks. Skjæredybde 45° (mm)
Maks. Skjæredybde 90° (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

2200
4500
235
60
67
85
30
7.7
Koffert
4933451116

235 X 30 MM 48 TANNS
SIRKELSAGBLAD MED 2.4 MM
KUTTEBREDDE
Artikkelnummer

Dobbelt anlegg foran og bak

SCS 65 Q | 190 MM SIRKELSAG (65 MM KUTTEDYBDE)
CS 85 SB
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Bladdiameter (mm)
Gjæringskapasitet (°)
Maks. Skjæredybde 45° (mm)
Maks. Skjæredybde 90° (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

2200
4500
235
50
67
85
30
6.6
Leveres uten koffert/bag
4933451117

ºº Slitesterk 1900 W motor med store reservekrefter
ºº Suveren balanse og komfort takket være det justerbare

TILT-LOK™håndtaket med softgrep-håndtak
ºº Stor skjærekapasitet på 65 mm
ºº Perfekt plasserte håndtak til innstilling av kuttedybde og skråkutt
ºº Fritt utsyn til bladet ved sagkanten gir optimal kontroll
ºº Robust aluminium-fotplate
ºº Leveres med 20 tannet sagblad. paralellanlegg og 4 m QUIK-LOK™ kabel

235 X 30 MM 36 TANNS
SIRKELSAGBLAD MED 2.4 MM
KUTTEBREDDE
Artikkelnummer

236

4932471307

1900
5800
190
52
65
30
5.5
Koffert
638051

190 X 30 MM 48 TANNS
SIRKELSAGBLAD MED 2.1 MM
KUTTEBREDDE

4932471306

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

SCS 65 Q
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Bladdiameter (mm)
Maks. Skjæredybde 45° (mm)
Maks. Skjæredybde 90° (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

Artikkelnummer

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

4932471380
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ROS 150 E-2

CS 60 | 184 MM SIRKELSAG (61 MM KUTTEDYBDE)
1600 W motor med 5800 o/min for rask skjæringi krevende
materialer
ºº Stor skjærekapasitet på 61 mm
ºº Gjæringssnitt opp til 56° med fast stopp ved 45°
ºº Såle med skjæreindikator både foran og bak for presis skjæring
ºº Integrert sponblåser holder sagelinjen fri for spon
ºº Softgrep for maksimal komfort
ºº Parallellanlegg for nøyaktig føring
ºº Leveres med 24 tannet sagblad. paralellanlegg og 4 m kabel

MILWAUKEETOOLNO

ºº Kraftig

CS 60
Maks. Skjæredybde 45° (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt (kg)
Artikkelnummer

49
30
4.8
4933419225

150 MM EKSENTERSLIPER
150 mm eksentersliper med paralell oscillering og rotasjon
ºº Kraftig
for beste sliperesultat
gir full effekt av den kraftige 440 W motoren
ºº Reduksjonsgir
mm rotasjon for fjerning av materiale eller finpussing
ºº 3,2
hastighet 4000-10000 o/min, perfekt for varmesensitive
ºº Variabel
materialer

184 X 30 MM 40 TANNS
SIRKELSAGBLAD MED 2.1 MM
KUTTEBREDDE
Artikkelnummer

og enkelt skifte av sandpapir
ºº Rask
støvpose og uttak for standard 26 mm støvsuger
ºº Avtagbar
bryter for beste driftssikkerhet
ºº Forseglet
Ekstra
håndtak
ºº vektfordeling på maskinens fremside for beste kontroll og

Valg av variabel hastighet (400010.000 rpm)

ºº Leveres med støvpose, slipesåle og 4 m ledning

4932471298

BS 100 LE | 4˝ (100 MM) BÅNDSLIPER
ºº Kompakt design, ideell for sliping langs kanter
ºº Slipeareal på 100 x 160 mm for hurtig og glatt sliping
ºº Variabelt forvalg av båndhastighet til allsidig bruk
ºº Justeringsjul for enkelt tilpassing av slipebånd
ºº Innebygget turbin med optimalt støvavsug samtsponpose

sikrer støvfritt
arbeidsmiljø og begrenserslitasje på slipebånd
Enkelt
skifte
av
slipebånd
ºº
ºº Velegnet for stasjonært bruk
ºº Leveres med 100 x 620 mm slipebånd korn 100 og 4 m kabel

BS 100 LE
Opptatt effekt (W)
Båndhastighet (o/min)
Båndlengde (mm)
Båndbredde (mm)
Slipeoverflate (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1150
230 - 400
620
100
100 x 160
5.3
Leveres uten koffert/bag
4933385150

SLIPEBÅND - 5 STK 100 X 610
MM, KORN 60
Artikkelnummer

4932355067

ROS 125 E | 125 MM EKSENTERSLIPER
ºº Perfekt for sliping av tre og plastikk på steder med begrenset plass
ºº Kraftig 300 W motor med 2,4 mm svingningsdiameter
ºº Variabel hastighet 7000-12000 o/min, perfekt for varmesensitive materialer
ºº Enkelt skifte av sanpapir (8 hull)
ºº Effektiv støvoppsug - 90% av støvet havner i den store støvposen
ºº Enkel rengjøring av støvpose
ºº Intergrert adapter til støvsuger
ºº Leveres med støvpose, sandpapir (60, 80 og 120)

Borrelås system

ROS 150 E-2
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Svingningsdiameter (mm)
Slipeplate størrelse (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

440
4000 - 10,000
6.4 / 3.2
150
2.8
Leveres uten koffert/bag
4933431170

Ø 150 MM, KORN 60 SANDPAPIR
- 5 STK, BORRELÅSFESTE
Artikkelnummer

4932371591
Ekstra håndtak for vektfordeling

SPS 140 | 260W SLIPEMASKIN
ROS 125 E
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Svingningshastighet (svingninger/min)
Svingningsdiameter (mm)
Slipeplate størrelse (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

300
7000 - 12,000
14,000 - 26,000
2.4
125
1.7
Bag
4933433180

ºº Kraftig 260W motor
ºº 1.6 mm oscillering for finpussing
ºº Støvpose med hurtigkobling
ºº Sandpapiret festes med borrelås
ºº 4 m kraftig kabel i gummi

SPS 140
eller klemmer

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Svingningshastighet (svingninger/min)
Svingningsdiameter (mm)
Slipeplate størrelse (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

260
14,700
28,000
1.6
113 x 105
1.6
Leveres uten koffert/bag
4933447015

Ø 125 MM, KORN 60 SANDPAPIR
- 5 STK, BORRELÅSFESTE
Artikkelnummer

238

4932367741

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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AS 42 MAC

MILWAUKEETOOLNO

AS 30 MAC | 30 LITER M-KLASSE STØVSUGER
ºº Kompakt 30 liters støvsuger for bruk i verkstedet
ºº 4500 liter/min luftgjennomstrømning med 250 mbar sugekraft
ºº Støvklasse M. Standard MAK-factor > 0.1 mg/m³ Mineralstøv, trestøv
ºº Bryter med egen modus for bruk med tilkoblet verktøy
ºº Kraftig og effektivt PTFE filter med vaskbar membran
ºº Automatisk relvrensende filter
ºº Visuell og LED overvåkning av luftgjennomstrømning og filter
ºº Luke for enkel tilgang til filter
ºº Stillegående turbin
ºº Antistatisk slange for sikker bruk
ºº Leveres med 2 x verktøyadaptere, 2 x forlengerrør, smalt munnstykke,

42 LITER M-KLASSE STØVSUGER
42 liters støvsuger for bruk i verkstedet
ºº Kompakt
liter/min luftgjennomstrømning med 250 mbar sugekraft
ºº 4500
M. Standard MAK-factor > 0.1 mg/m³ Mineralstøv,
ºº Støvklasse
trestøv
med egen modus for bruk med tilkoblet verktøy
ºº Bryter
og effektivt PTFE filter med vaskbar membran
ºº Kraftig
relvrensende filter
ºº Automatisk
og LED overvåkning av luftgjennomstrømning og filter
ºº Visuell
Luke
for
enkel
tilgang til filter
ºº Stillegående turbin
ºº Antistatisk slange for sikker bruk
ºº Trallehåndtak for enkel transport på arbeidsplassen
ºº Leveres med 2 x verktøyadaptere, 2 x forlengerrør, smalt
ºº munnstykke, fleecepose, engangspose, 4 m 36 mm slange

AS 30 MAC
Opptatt effekt (W)
Luftstrøm (l/min)
Filtertype
Maks. vakum (mbar)
Kapasitet (l)
Slangediameter (mm)
Slangelengde (m)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

fleecepose, engangspose, 4 m 36 mm slange

1200
4500
PTFE
250
30
38
4
14.5
Leveres uten koffert/bag
4933459415

AS 30 LAC | 30 LITER L-KLASSE STØVSUGER
ºº Kompakt 30 liters støvsuger for bruk i verkstedet
ºº 4500 liter/min luftgjennomstrømning med 250 mbar sugekraft
ºº Støvklasse L. Standard MAK-factor > 1 mg/m³
ºº Bryter med egen modus for bruk med tilkoblet verktøy
ºº Kraftig og effektivt PTFE filter med vaskbar membran
ºº Automatisk relvrensende filter
ºº Luke for enkel tilgang til filter
ºº Stillegående turbin
ºº Antistatisk slange for sikker bruk
ºº Leveres med 2 x verktøyadaptere, 2 x forlengerrør, smalt munnstykke,

fleecepose, engangspose, 4 m 36 mm slange

AS 42 MAC
Opptatt effekt (W)
Luftstrøm (l/min)
Filtertype
Maks. vakum (mbar)
Kapasitet (l)
Slangediameter (mm)
Slangelengde (m)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1200
4500
PTFE
250
42
38
4
17.5
Leveres uten koffert/bag
4933459418

x papirpose, 1 x fleecepose, 1 x smalt munnstykke

240

1200
4500
PTFE
250
30
36
4
14.5
Leveres uten koffert/bag
4933459411

AS 2-250 ELCP | 25 L L-KLASSE STØVSUGER
ºº Stor 25 liters tankkapasitet, perfekt for verkstedet
ºº 1000W motor med over 210 mbar sugekapasitet - 10% mer effektiv
ºº Auto-modus for bruk med elverktøy
ºº 2600W uttak for bruk med kraftige elektriske maskiner
ºº Selvrensende Clear press filterfor beste effektivitet
ºº Vaskbart PET filter for lang levetid
ºº Støvklasse L Standard MAK-factor > 1 mg/m³
ºº Våt/tørr støvsuging
ºº Oppbevaring for slange og kabel for enkel transport
ºº Blåsefunksjon
ºº 7.5 m kabel
ºº Leveres med 3.5 m slange og gulvsett, PET filter, 2 x elverktøyadaptere,

Kraftig PTFE filter

AS 30 LAC
Opptatt effekt (W)
Luftstrøm (l/min)
Filtertype
Maks. vakum (mbar)
Kapasitet (l)
Slangediameter (mm)
Slangelengde (m)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

Uttak for tilkobling og felles drift med elverktøy

AS 2-250 ELCP
Opptatt effekt (W)
Luftstrøm (l/min)
Maks. vakum (mbar)
Kapasitet (l)
Slangediameter (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1000
3600
210
25
32
10.4
Leveres uten koffert/bag
4933447480

1

Trallehåndtak for enkel transport på arbeidsplassen

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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MS 304 DB

MILWAUKEETOOLNO

MSL 1000 | ARBEIDSBORD
ºº Lettvektskonstruksjon i aluminium for enkel transport
ºº Med en totallengde på 1,08 meter passer den i defleste mindre
ºº Kan forlenges i begge sider – 2,08 meter foldet ut
ºº Tåler belastning opp til 180 kg
ºº Benene innstilles ett sted for raskt oppsett påujevne overflater
ºº Hurtigkoblinger for rask montering og demontering
ºº Høydejusterbare lengdestoppere
ºº Kompakt og foldbar konstruksjon

12˝ 305 MM KAPP-/GJÆRSAG
W direktedrevet motor - sikrer raske og presise kutt i harde
ºº 1800
materialer

integrerte lamper – lyser opp arbeidsstykket og kuttelinjen på
ºº Doble
begge sider av bladet

varebiler

støvavsug – fanger opp 75 % støv og sagflis på begge
ºº Integrert
sider av bladet og fører det til sagens bakre del

MSL 1000
Høyde (mm)
Bordstørrelse (mm)
Forlenges opp til (mm)
Sammenklappet størrelse (mm)
Maks. belastning (kg)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

850
1065
2125
1065
180
17.0
Leveres uten koffert/bag
4933428970

motordesign – gir perfekt utsyn over begge sider av
ºº Unik
arbeidsstykket og en optimal balanse under transport

55° til venstre og 60° til høyre – for maksimale
ºº Gjæringskapasitet
bruksmuligheter. Faste gjæringsposisjoner (venstre og høyre): 0°,
15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°

Dobbel gjæringskapasitet

lutningsdesign – går å felle saghodet til venstre og høyre
ºº Dobbel
0°– 48° med faste posisjoner (venstre og høyre) ved: 0°, 22,5, 33,85°,

ºº
ºº

45°, 48°
Rask og presis justering av sagearm – unik justering med kun én
spak
Leveres med klemme, 60 tannet blad, støvsugeradapter Ø 35/58
mm, nøkkel og 3 m kabel

MSL 2000 | UNIVERSELT SAGBORD

MS 304 DB
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Bladdiameter (mm)
Gjæringskapasitet venstre (°)
Gjæringskapasitet høyre (°)
Gjæringskapasitet venstre (°)
Gjæringskapasitet høyre (°)
Maks. Skjærekapasitet 45° gjæring / 45° skråkutt (mm)
Maks. Skjærekapasitet 45° gjæring / 90° skråkutt (mm)
Maks. Skjærekapasitet 90° gjæring / 45° skråkutt (mm)
Maks. Skjærekapasitet 90° gjæring / 90° skråkutt (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1800
3900
305
48
48
55
60
241 x 57
241 x 102
342 x 57
342 x 102
29.5
Leveres uten koffert/bag
4933471052

Fin gjæringsinnstilling for nøyaktige snitt

305 X 30 MM 60 TANNS
SIRKELSAGBLAD 3.0 MM
KUTTEBREDDE
Artikkelnummer

perfekt
resultat
Raskt
skifte
mellom
gjæring
og
skråkutt
ºº
ºº LED-lys lyser opp arbeidsemnet og saglinjen for jobber i dårlige lysforhold
ºº Spindellås for raskt skifte av sagblad
ºº Bord og anslag i Heavy Duty kvalitet sikrer driftssikkerhet og presisjon
gjennom hele sagens levetid
ºº Gjæringskapasitet -2° til 48°
ºº Leveres med 48 tannet blad, nøkkel og klemmer

242

MSL 2000
Høyde (mm)
Bordstørrelse (mm)
Forlenges opp til (mm)
Sammenklappet størrelse (mm)
Maks. belastning (kg)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

860
1093
2542
1093
227
14.0
Leveres uten koffert/bag
4933459617

ARBEIDSBORD TIL MSL 2000
Artikkelnummer

4932471321

4932459713

Låsbart saghode for enkel transport

MS 216 | KOMPAKT 216 MM KAPP-/GJÆRSAG MED 1800 W MOTOR
ºº Kraftig 1800 W motor for høy ytelse i hardt tre
ºº Driftssikker - Doble glideskinner for raskt og fleksibel saging
ºº Saghodet kan låses i bakre stilling
ºº Justerbar laser - Perfekt for nøyaktige sagresultater
ºº Formstøpt bunnplate
ºº Tydelige markeringer gjør at brukeren kan gjenta saging med

ºº Lett sagbord i aluminium for maksimal styrke og enkel transport
ºº 1.09 m total lengde. Passer inn i de fleste varebiler og personbiler
ºº Utvidbart til 2.54 m
ºº Maks belastning 227 kg
ºº Sentral høydejustering for enkel plassering på ujevnt underlag
ºº Låsemekanisme med hurtigkobling
ºº Høydejusterbare materialestøtter
ºº Kompakt, sammenleggbar design med hurtigkoblinger

MSL 3000 | ARBEIDSBORD
MS 216 SB
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet (o/min)
Bladdiameter (mm)
Gjæringskapasitet venstre (°)
Gjæringskapasitet høyre (°)
Gjæringskapasitet venstre (°)
Gjæringskapasitet høyre (°)
Maks. Skjærekapasitet 45° gjæring / 45° skråkutt (mm)
Maks. Skjærekapasitet 45° gjæring / 90° skråkutt (mm)
Maks. Skjærekapasitet 90° gjæring / 45° skråkutt (mm)
Maks. Skjærekapasitet 90° gjæring / 90° skråkutt (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1800
6000
216
48
-2
50
50
190 x 48
190 x 60
270 x 48
270 x 60
30
14.5
Leveres uten koffert/bag
4933471055

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

ºº Lettvekts konstruksjon og hjulsett – gir portabilitet på arbeidsplassen
ºº Kan pakkes sammen til 1200 mm – takket være sammenleggbare ben

og
kompakt design
Utvidbar
opp
til
3
m
–
gjør
det
enkelt
å
kappe
lange
arbeidsstykker
med
ºº
Milwaukee dobbelgjærsag MS 305 DB
ºº Tåler belasting opp til 250 kg
ºº Benene innstilles ett sted for raskt oppsett påujevne overflater
ºº Komfortabel arbeidshøyde – 81 cm garanterer en sikker, presis og
komfortabel arbeidshøyde
ºº Fult justerbare støtter – gir god støtte for lange arbeidsstykker
ºº Rask montering – settes opp på sekunder
ºº Støtteruller – for effektiv støtte av materialer

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

MSL 3000
Høyde (mm)
Bordstørrelse (mm)
Forlenges opp til (mm)
Sammenklappet størrelse (mm)
Maks. belastning (kg)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

810
1100
3000
1200
250
23.0
Leveres uten koffert/bag
4933411565
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DIGITALT VATER

REDLITHIUM
USB

TM

VATERE
Magnetisk

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

PINPOINT™ måleteknologi gir lag med informasjon som inkluderer
numerisk, grafisk, farge og lyd for avansert lesbarhet.
PIN-mode lar brukeren låse et hvilket som helst mål innenfor 360 °
for å gjenskape målinger eller finne en spesifikk måling.
Strømtilførsel fra REDLITHIUM™ USB oppladbart batteri.
Opp til 2X bedre nøyaktighet.
Enkelt menyvalg for rask oppsett: Mode, sensitivitet, toleranse, kraft
og språk.
Følsomheten kan justeres for presisjon, standard og grovt arbeid.
IP65-karakter beskytter mot smuss på arbeidsplassen.
Nøyaktighet til: 0°, 90°/0.03° og 1°-89°/0.10°.
Slitesterkt oppheng i metall for enkel lagring.

ºº PINPOINT™

Digitalt vater

måleteknologi gir lag med informasjon som
inkluderer numerisk, grafisk, farge og lyd for avansert
lesbarhet.

ºº BACKBONE™

driftssikkerhet

forsterket metallramme for maksimal

oppmåling

ºº Hull for enkelt oppheng
ºº Nøyaktig ned til 0.029° (0.0005 ˝/in, 0.5 mm/m) i normal
ºº Forsterkede neomagneter for maksimal holdekraft (kun

1
1

1
1

Artikkelnummer

60

4933471978

120

4933471979

40

4932459061

60

4932459063

80

4932459065

100

4932459067

120

4932459069

180

4932459071

200

4932459073

240

4932459075

40

4932459060

60

4932459062

80

4932459064

100

4932459066

120

4932459068

180

4932459070

200

4932459072

240

4932459074

40

4932459079

60

4932459081

80

4932459083

100

4932459085

120

4932459087

180

4932459089

40

4932459078

60

4932459080

80

4932459082

100

4932459084

120

4932459086

180

4932459088

Ja
stilling

magnetisk vater)

Digital vater 60 cm 60
Digital vater 120 cm 120

Lengde [cm]

Nei

ºº SHARPSITE™ libellteknologi gir forbedret lesbarhet
ºº Store håndtak for enkelt transport
ºº Presisjonsfrest måleflate for nøyaktighet i alle posisjoner
ºº Libeller med ekstra høy kontrast for optimert synlighet
ºº Kraftige avtagbare endestykker beskytter rammen
ºº Gummierte grep som sitter på veggen for enkel vatring eller

REDSTICK™ BACKBONE™ vater

Lengde [cm] Pakkens innhold Ordre antall Artikkelnummer

MILWAUKEETOOLNO

4933471978
4933471979

Nei

ºº SHARPSITE™ libellteknologi med forbedret lesbarhet
ºº Kompakt og kraftig ramme
ºº Presisjonsfrest måleflate for beste nøyaktighet
ºº Libellsystem med høy kontrast for beste lesbarhet
ºº Forsterkede neomagneter med maksimal holdekraft (kun
magnetiske vater)
ºº Nøyaktighet 0.029°, 0.5 mm/m
ºº Støtabsorberende endestykker

Ja

REDSTICK™ kompakt
box vater

Nei

REDLITHIUM USB oppladbart batteri
™

246

Dynamisk avlesning: leverer forbedret grafikk når du
måler

Auto mode: skjermen tilpasser seg automatisk til
miljøet basert på lysmengden

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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VATERE

MÅLEBÅND
Magnetisk

Utrekkbart vater

ºº Dekker lengder fra 200 cm - 366 cm med lasermerkede mål.
ºº SHARPSITE™ libel teknologi.
ºº Forsterkede indre komponenter beskytter nivået mot skade

Lengde [cm]

Artikkelnummer

Slim vater -10 stk

ºº SHARPSITE™ libellteknologi for beste synlighet og enkel vatring
ºº Ergonomisk utforming med nøkkelhullsdesign som sikrer godt

grep langs hele vatret

ºº Bred magnesiumsokkel for optimal styrke og holdbarhet
ºº Både rund og skarp kant for arbeid med våt sement
ºº To støtsikre og
ºº Presisjonsfrest

nøyaktighet

UV beskyttede akryllibeller
måleflate med opp til 120 cm maksimal

Nei

Nei

Nei

ºº Støtabsorberende endestykker
ºº Gummierte gripeflater som holder fast i veggen
ºº Kraftig hull for oppheng
ºº VPA presisjonssertifikat
ºº Nøyaktig ned til 0.029° (0.0005 ˝/in, 0.5 mm/m)

Nei

Vater

Ja

I-beam vater

ºº Lettvekt forsterket aluminiumsramme.
ºº Magnetisk kant tillater håndfri bruk når du arbeider med metall.
ºº Nøyaktig til 0,029° (0,0005 ˝ / in, 0,5 mm / m) I normal og

omvendt posisjon.
ºº Måle libelle for enkel avlesning av 1 og 2 grader måling

ºº To støtsikre og UV beskyttede akryllibeller
REDCAST helstøpt vater ºº To kraftige slagsoner for levilering av fliser og stein
ºº Hull til bor mellom 5 og 12 mm

Torpedovater

Torpedovater

og enkelt.
Lås libellen for måling som holder til neste gang vateret brukes
ºº Forsterkede neomagneter for maksimal holdekraft
ºº Forsterkede neomagneter for maksimal holdekraft
ºº Stort vindu med lettlest skala for helling med 1/8˝ eller

Ja

Nei

ºº SHARPSITE™ libellteknologi gir forbedret lesbarhet
ºº Låsbar 360° libell. Identifiser og repeter vinkler raskt

/4˝ pr
fot i begge retninger
akryllibeller for maksimal holdbarhet og lesbarhet

Beskrivelse
ºº EXO

200 - 366

4932471355

eller slitasje.

REDSTICK™ betongvater

Ja

60

4932459893

120

4932459894

180

4932459895

20

4932472091

40

4932459090

60

4932459091

Målebånd
STUD™ II

ºº Opp til 4 m selvstående bånd.
ºº Forsterking av de første 15 cm av bladet.
ºº 2-sidig print - øker lesbarheten.
ºº Slagfast 5 punkt - forsterker rammen og gjør

ºº SHARPSITE™ Vial for enkel avlesing
ºº Kompakt størrelse
ºº Optimalisert V-grove design for stabilitet

ved avrundet overflate

Ja

Minibox vater

Nei

Lommevater

ºº 360° justerbar libell for enkel lesbarhet
ºº Låsemekanisme for enkel bruk etter oppbevaring
ºº Forsterkede neomagneter for maksimal holdekraft
ºº V-spor for vatring på rør

Ja
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Bladbredde (mm)

Ordre antall

Artikkelnummer

5

33

6

4932471626

8

33

6

4932471627

5 / 16'

33

6

4932471628

8 / 26'

33

6

4932471629

5

33

6

4932471815

8

33

6

4932471816

5 / 16'

33

6

4932471817

8 / 26'

33

6

4932471818

80

4932459092

100

4932459093

ºº Sterk

5

27

6

4932464599

120

4932459094

8

27

6

4932464600

180

4932459095

ºº Kompakt og ergonomisk design.
ºº Forbedret selvstående bånd opp til 3,4 meter.
ºº Nylon ikke-reflekterende båndbeskyttelse, opptil

200

4932459590

10

27

6

4932464601

40

4932464854

5 / 16'

27

6

4932464602

60

4932464855

8 / 26'

27

6

4932464603

100

4932464856

5

25

6

4932464663

180

4932464857

60

4932478565

8

25

6

4932464664

120

4932478566

5

25

6

4932464665

200

4932478567

8

25

6

4932464666

60

4932459098

3

16

12

4932459591

80

4932459099

5

19

12

4932459592

25

4932459096

5

25

6

4932459593

8

25

6

4932459594

5 / 16'

25

24

4932459595

8 / 26'

25

12

4932459596

3

16

12

48227703

5

19

12

48227705

5

25

6

48227706

8

25

6

48227708

5/16'

25

24

48227717

8/26'

25

24

48227726

magnet ved start av båndet gjør det enkelt å hekte på
flate overflater og rundt rør.

Magnetisk
målebånd GEN III

17

10 ganger
mer motstandsdyktig mot skader på arbeidsplassen.
ºº 27 mm blad med dobbeltsidig markeringer på båndet for
enklere lesbarhet.
ºº Patentert fingerstopp: stabil når den er uttrekt
ºº 5-punkts forsterket hus for holdbarhet på arbeidsplassen.
ºº Automatisk

Målebånd med
autolås

Pro kompakt
målebånd

4932459097

lås: Målebåndet låses automatisk etterhvert som
båndet dras ut.
ºº Nylonbelagt bånd beskyttet mot skader, skitt og vann.
ºº Forsterket hus for enestående levetid.
ºº ABS-hus med slagfast ytre beskyttelse for komfortabel
håndtering og motstandskraft.
ºº Kompakt design og komfortabel størrelse.
ºº Heavy duty belteklips
ºº Forbedret ergonomi og kompakt størrelse
ºº Driftssikkerhet på arbeidsplassen
ºº 5-punkts forsterket ramme.
ºº 2G nylonforet båndbeskyttelse
ºº Forbedret fleksibilitet og beskyttelse mot brudd
ºº Tåler å slippes fra 3m høyde
ºº Ikkemagnetisk
ºº Skala med forbedret lesbarhet
ºº Mer kompakt beltekrok med ny design
ºº Bakre sokkel for enkel vertikal oppmåling
ºº Kompakt lommevennlig beltelips

7.6

ºº Kompakt med forbedret ergonomisk design
ºº Nylonforing som beskytter mot brudd, fukt og rusk
ºº Hus i kraftig ABS plast med gummierte gripesoner for

4932472122

grep, driftssikkerhet og maksimal brukerkomfort

ºº Lett og kompakt vater som passer i lommen
ºº Kraftig, støtbeskyttet og UV-beskyttet akryllibell
ºº Støtsikre endestykker
ºº Nøyaktighet ned til 0.029° (0.0005 ˝/in, 0.5 mm/m)

Lengde (m)

den mer
holdbar.
ºº Patentert fingerstopp.
ºº Belteklemme med ledningsform - reduserer rift i lommen.
ºº Nylonbelagt båndbeskyttelse.

Premium bredt
målebånd

1

Ja

360™ båndteknologi. Lang levetid, motstandsdyktig mot
riper og slitasje.
ºº Sterk magnet ved start av båndet gjør det enkelt å hekte på
flate overflater og rundt rør.
ºº Opp til 4 m selvstående bånd.
ºº Forsterking av de første 15cm av båndet.
ºº 2 sidig print - øker lesbarheten.
ºº Patentert fingerstopp.

ºº Forsterkede

Kompakt torpedo

MILWAUKEETOOLNO

10

7.8

4932459100

4932459597

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Slimline målebånd

ºº 4-punkts forsterket ramme
ºº Bakre sokkel for enkel vertikal oppmåling
ºº Belteklips
ºº Klasse II nøyaktighet.
ºº Bestilles i kartong med 24,12 eller 6 målebånd

i hver

sikkert

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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INKZALL™ MERKEPENN
①

b

⑥

⑦

i

m

q

1.

INKZALL™ Merkepenn

2.

INKZALL™ Merkepenn med kantet spiss

3.

INKZALL™ Merkepenn med tynn spiss

4.

INKZALL™ Merkepenn

5.

INKZALL™ rød flat merkepenn L

6.

INKZALL blå flat merkepenn L

7.

INKZALL™ sort flat merkepenn L

8.

INKZALL™ sort flat merkepenn (3pk)

9.

INKZALL™ rød flat merkepenn XL

10.

INKZALL™ blå flat merkepenn XL

11.

INKZALL™ sort flat merkepenn XL

12.

INKZALL™ sort flat merkepenn XL (1 stk)

13.

INKZALL™ merkepenn med stylus

14.

INKZALL™ Liquid Paint merkepenn - gul

15.

INKZALL™ Liquid Paint merkepenn - hvit

16.

INKZALL™ Liquid Paint merkepenn

17.

INKZALL™ highlighters - gul

™

18.

INKZALL™ highlighters - flere farger

19.

INKZALL™ merkepenn med tynn spiss
INKZALL™ sort merkepenn med tynn
spiss (4 stk)
INKZALL™ merkepenn med tynn spiss,
farger (4 stk)

20.
21.
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KNIVER
c

④

⑤

k

l

n

o

p

t

u

s

Beskrivelse

Farge

Ordre antall

Artikkelnummer

ºº Holder seg spiss og dyttes ikke tilbake under press
ºº Akrylspiss for merking på rue overflater som OSB plater eller betong
ºº Pennen kan fortsatt skrive selv etter 72+ timer uten kork
ºº For bruk på betong, tre, kryssfinner, OSB eller plastikk
ºº Kan brukes på våre eller oljede overflater
ºº Kort tørketid - reduserer faren for utsmøring på f.eks PVC eller metalloverflater

Sort

36

48223100

Sort

1

48223103

Blå, rød, grønn og sort

1

48223106

Rød

12

48223170

Rød

12

4932471556
4932471557

ºº Holder seg spiss og dyttes ikke tilbake under press
ºº Akrylspiss for merking på rue overflater som OSB plater eller betong
ºº Pennen kan fortsatt skrive selv etter 72+ timer uten kork
ºº For bruk på betong, tre, kryssfinner, OSB eller plastikk
ºº Kan brukes på våre eller oljede overflater
ºº Kort tørketid - reduserer faren for utsmøring på f.eks PVC eller metalloverflater
ºº Tynn penn for bruk på steder med begrenset plass
ºº Klips til praktisk feste på hjelmen, beltet eller kragen
ºº Åpnes enkelt med én hånd.
ºº Anti-rull design - ruller ikke på overflaten.
ºº Designet for ikke å rulle vekk

ºº Holder

①

b

c

④

⑤

⑥

⑦

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

h

j

r

MILWAUKEETOOLNO

seg spiss og dyttes ikke tilbake under press

ºº Merkepenn med trykkventil
ºº Holdbar akrylspiss for bryk i

krevende omgivelser og i temperaturer mellom
-10° og opp til + 145°
ºº Skriver på mørke overflater hvor andre merkepenner ikke synes
ºº Kraftig spiss som holder formen lenger
ºº Smøres ikke ut, trekker ikke gjennom
ºº Ikke giftig blekk, ASTM D 4236 sertifisert
ºº 0.6 mm spiss
ºº Tetter seg ikke til
ºº Velegnet til å merke etiketter på ledninger, skrive rettelser til tegninger m.m

Blå

12

Sort

3

4932471555

Sort

12

4932471554

Rød

12

4932471560

Blå

12

4932471561

Sort

1

4932471559

Sort

1

4932471558

Sort

1

48223101
48223721

Gul

12

Hvit

12

48223711

Sort

12

48223731

Gul

1

48223201

Gul, rosa, oransje, grønn og blå

1

48223206

Sort

1

48223154

Sort

1

48223164

Sort, rød og blå

1

48223165

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Beskrivelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

FASTBACK™ foldbar arbeidskniv
FASTBACK™ arbeidskniv med bladoppbevaring
6 i 1 verktøykniv
FASTBACK™ Foldekniv
FASTBACK™ Foldekniv
Kompakt lommekniv
Kniv med fast blad
Hawkbill kniv med fast blad
HARDLINE™foldekniv med glatt blad
HARDLINE™ foldekniv med tagget blad
HARDLINE™ kniv med fast blad
Tapetkniv
Kompakt verktøykniv
Automatisk tapetkniv
9 mm brytebladkniv
18 mm brytebladkniv
25 mm brytebladkniv

Åpnes med en hånd. Brukeren kan enkelt åpne og folde kniven sammen
/4˝ Hex bit holder med dobbel PH2 og SL5.5.
Åpnes enkelt med én hånd for rask tilgang
Funksjon for åpning og bruk med én hånd
Kompakt størrelse for å bære i lommen.
Kniven med fast blad er laget for optimal skarphet og holdbarhet
Hawkbill-kniven med fast blad er ideell for avisolering av ledninger og kabler.
1

Glatt eller tagget 75 mm blad for optimal skjæreytelse
AUS-8 stålblad på 5 tommer (127 mm) gjør at bladet holder seg skarpt lenger, slik at brukeren ikke trenger å slipe kniven så ofte.
Bladet skjules i håndtaket for beste sikkerhet og fleksibilitet
Automatisk bladmekanisme: bladet trekker seg tilbake når du slipper knappen

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Karbidblad for beste levetid, skarphet og finnish

Artikkelnummer
4932471357
4932471358
4932478559
4932471356
48221990
4932478560
4932471361
4932464829
48221994
48221998
4932464830
4932471359
4932478561
4932471360
48221960
48221961
48221962
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SETT MED SKRALLE OG PIPER

MAX BITE™ KOMBINASJONSSKRALLESETT

ºº Utforming med 90 tenner med 4 grader bue for trange arbeidplasser.
ºº Leveres med et avtagbart innvendig rom som er perfekt til oppbevaring.
ºº Pipenøklene har størrelsene stemplet inn på den flate siden for god

Innhold

Artikkelnummer

synlighet.

ºº Alle deler er i metall for maksimal holdbarhet.
ºº FOUR FLAT™-sidene på sokkelen sikrer fast grep.
ºº Slankt profilhode med skruretning gir bedre tilgjengelighet.

MILWAUKEETOOLNO

Standard piper: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9
Sett med skralle og
mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm /
pipenøkler, metriske mål
Dybe piper: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm,
1/4˝ (28 stk.)
10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm

4932464943

Standard piper: 5/32˝, 3/16˝, 7/32˝, 1/4˝, 9/32˝, 5/16˝, 11/32˝, 3/8˝,
7
1
9
Sett med skralle og /16˝, /2˝, /16˝, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm,
pipenøkler, metriske 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Dybe
5
og tommemål 1/4˝ (50 piper: /32˝, 3/16˝, 7/32˝, 1/4˝, 9/32˝, 5/16˝, 11/32˝, 3/8˝, 7/16˝, 1/2˝, 9/16˝,
deler)
5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11
mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm

4932464944

Standard piper: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11
mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm,
Sett med skralle +
pipenøkler, metriske mål 18 mm, 19 mm / Dybe piper: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9
3
/8˝ (32 stk.)
mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm,
16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

4932464945

ºº 144

tannposisjon gir 2,5° buesving og gir god tilgang på begrensede
steder.
ºº Slitesterkt kulelager gir lenger levetid.
ºº MAX BITE™ åpent grep reduserer avrunding og vandring.
ºº Blekkfylte etiketter gir god oversikt.
ºº Kromlegert stål, forkrommet.
ºº Avrundet I-Beam-håndtak for komfortabelt grep.

Beskrivelse

Artikkelnummer

MAX BITE™ kombinasjonsskrallesett, metriske mål (7 stk.)
8, 10, 12, 13, 14, 15, 17mm

4932464993

MAX BITE™ kombinasjonsskrallesett, metriske mål (15 stk.)
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm

4932464994

MAX BITE™ KOMBINASJONSNØKKELSETT
ºº MAX BITE™-grep med åpen ende glipper ikke, og reduserer slitasje.
ºº Avrundet I-Beam-håndtak for komfortabel håndtering.
ºº Optimal oppbevaring, sett i 7 deler, med bærehåndtak. Sett med 15

bakke for enkel oppbevaring og bruk med verktøyskap.

Beskrivelse

Artikkelnummer

MAX BITE™ kombinasjonsnøkkelsett, metriske mål (7 stk.)
8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm

4932464257

MAX BITE™ kombinasjonsnøkkelsett, metriske mål (15 stk.)
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.

4932464258

deler i

ºº Blekkfylte etiketter gir god oversikt.
ºº 15° bøy for bedre tilgjengelighet.
ºº Kromlegert stål, forkrommet.

Standard piper: 1/4˝, 5/16˝, 3/8˝, 7/16˝, 1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝,
13
/16˝, 7/8˝, 5/16˝, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11
mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm,
Sett med skralle +
pipenøkler, metriske og 18 mm, 19 mm / Dybe piper: 1/4˝, 5/16˝, 3/8˝, 7/16˝, 1/2˝, 9/16˝,
britiske mål 3/8˝ (56 stk.) 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝, 5/16˝, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm,
10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16
mm, 17 mm, 18 mm, 19 <ins>mm</ins>

Metrisk /2˝ skralle +
pipesett (28 deler)
1

252

Standard piper: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14
mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm,
21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / Deep well piper: 10
mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm,
17 mm, 18 mm, 19 mm / 3˝ forlenger, 5˝ forlenger &
uttagbar oppbevaringsboks

4932464946

4932471864

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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VDE SLIM SKRUTREKKERE
ºº VDE testet til 10.000 V og garantert til 1.000 V.
ºº Stål i førsteklasses kvalitet med molyden og vanadium

VDE SKRUTREKKERE
Beskrivelse

for fleksibilitet og

levetid.
ºº CNC-fresede spisser for høy presisjon for best passform.
ºº Svart fosfat på spissen for grep og korrosjonsbestandighet.
ºº Slank skaftdiameter for tilgang til lavtliggende skruoppgaver.
ºº 2-komponentgrep med softgrip for komfortabel håndtering.
ºº 3-sidig design for sklisikker og maksimal kraftoverføring.
ºº Slankt design ved håndtaket for applikasjoner med lav effekt / moment og
fint elektrisk arbeid.
ºº Lasergravert med mottaket på toppen av håndtaket for enkel identifisering.
ºº Anti-rull, 3-sidet topp på håndtaket.

SL 0.5 x 3 x 100

Slisset

SL 0.8 x 4 x 100

Artikkelnummer

4932471445

4932471446

ºº VDE testet opp til 10 000V og garantert opp til 1000V.
ºº Premium stålkvalitet med molybden og vanadium for maksimal

styrke og
fleksibilitet.
ºº Presisjonsfrest stål for perfekt passform og færre brudd.
ºº Svart fosfat på spissen for grep og korrosjonsbestandighet.
ºº 2-komponent håndtak med softgrep for komfortabel bruk.
ºº 3-sidet design for maksimalt grep og beste kraftoverføring.
ºº Smal design i fronten for mindre oppgaver som EL og mindre skruer.
ºº Lasergravert størrelse på toppen av håndtaket for enkel identifikasjon.
ºº Krave med kanter på håndtaket så verktøyet ikke ruller vekk.

Slisset

Phillips
SL 0 x 5.5 x 125

4932471447
Pozidrive

PH1 x 80

4932471448

PH2 x 100

4932471449

PZ1 x 80

4932471450

PZ2 x 100

4932471451

Phillips

Torx

Phillips /Slisset

VDE Slim skrutrekkersett SL3 / SL4 / SL5.5 / PZ1
(5 deler)
/ PZ2

VDE Slim skrutrekkersett SL3 / SL4 / SL 5.5 / PH1 /
(7 deler)
PH2 / PZ1 / PZ2

Beskrivelse

Artikkelnummer

SL 0.4 x 2.5 x 75
SL 0.5 x 3 x 100
SL 0.6 x 3.5 x 100
SL 0.8 x 4 x 100
SL 1.0 x 5.5 x 125
SL 1.2 x 6.5 x 150
SL 1.2 x 8 x 175
SL 0.5 x 3 x 65
PH0 x 60
PH1 x 80
PH2 x 100
PH3 x 150
PZ0 x 60
PZ1 x 80
PZ2 x 100
PZ3 x 150
T10 x 60
T15 x 75
T20 x 100
T25 x 100
T30 x 100

4932464034
4932464035
4932464036
4932464037
4932464038
4932464039
4932464040
4932464041
4932464042
4932464043
4932464044
4932464045
4932464046
4932464047
4932464048
4932464049
4932464050
4932464051
4932464052
4932464053
4932464054

PH/SL1 x 80

4932464055

PH/SL2 x 100

4932464056

PZ/SL1 x 80

4932464057

PZ2/SL2 x 100

4932464058

Skiftenøkkel

SW6 x 125
SW7 x 125
SW8 x 125
SW9 x 125
SW10 x 125
SW11 x 125
SW13 x 125

4932464059
4932464060
4932464061
4932464062
4932464063
4932464064
4932464065

VDE skrutrekkersett
(5 deler)

SL3 / SL4, PZ1 / PZ2 og
spenningsdetektor

4932464066

VDE skrutrekkersett 1
(7 deler)

SL2.5 / SL3 / SL4, PH2, PZ1 /
PZ2 og spenningsdetektor

4932464067

Pozidrive /Slisset

Pozidrive

4932471452

4932471453

VDE skrutrekkersett 2 SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5, PH1 /
(7 deler)
PH2 og spenningsdetektor
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TRI-LOBE SKRUTREKKER

VDE-TENGER

ºº Komfortabelt

Tri-Lobe-håndtak optimalisert for maksimal brukerkomfort og
oppgaver med høyt dreiemoment.
ºº Synlig ID-markering gir rask gjenkjenning av størrelsene.
ºº Hull til sikkerhetssnor.
ºº Herdede magnetiske spisser for maksimal holdbarhet og festing av festet.
ºº Anti-rull, 3-sidig ende på håndtaket
ºº Sekskantet skaft gir ekstra utnyttelse.
Slisset

Phillips

Pozidrive

Torx

Tri-lobe skrutrekkersett (6 deler)

Tri-lobe skrutrekkersett 2 (6
deler)

Tri-lobe skrutrekkersett 3 (10
deler)

256

MILWAUKEETOOLNO

Beskrivelse

Artikkelnummer

SL 0.4 x 2 x 65
SL 0.4 x 2.5 x 75
SL 0.5 x 3 x 75
SL 0.5 x 3 x 150
SL 0.6 x 3.5 x 100
SL 0.8 x 4 x 100
SL 1.0 x 5.5 x 125
SL 1.2 x 6.5 x 45
SL 1.2 x 6.5 x 125
SL 1.2 x 8 x 150
SL 1.6 x 8 x 175
SL 1.2 x 10 x 200
PH0 x 75
PH1 x 100
PH2 x 45
PH2 x 125
PH3 x 150
PZ2 x 75
PZ1 x 100
PZ2 x 45
PZ2 x 125
PZ3 x 150
T6 x 65
T7 x 65
T8 x 65
T9 x 75
T10 x 75
T15 x 75
T20 x 100
T25 x 100
T30 x 125
T40 x 125

4932471773
4932471774
4932471775
4932471776
4932471777
4932471778
4932471779
4932471780
4932471781
4932471782
4932471783
4932471784
4932471785
4932471786
4932471787
4932471788
4932471789
4932471790
4932471791
4932471792
4932471793
4932471794
4932471795
4932471796
4932471797
4932471798
4932471799
4932471800
4932471801
4932471802
4932471803
4932471804

PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5
/ SL6.5

4932471806

PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5
/ SL6.5

PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 /
SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8

Total lengde
(mm)

Kuttekapasitet i
meget hard kabel
2300N|mm²[Max.
Ø mm]

Kuttekapasitet
Kuttekapasitet I
I hard kabel
myk kabel 220N|m1800N|mm²[Max.Ø
m²[Max. Ø mm]
mm]

160

-

-

210

-

VDE lang rund nebbtang

205

VDE lange 45° nebbtenger

Kuttekapasitet I
kabel Al and Cu
[Max. Ø mm]

Kapasitet
[mm]

Kapasitet Rør
[Max.Ø mm]

vekt (g)

Artikkelnummer

-

16

-

-

185

4932464562

-

-

25

-

-

315

4932464563

-

2.2

3.9

-

-

-

200

4932464564

205

-

2.2

3.9

-

-

-

200

4932464565

145

-

1.7

5

8

-

-

160

4932464566

160

-

2

6

11

-

-

210

4932464567

180

-

2.5

7

13

-

-

240

4932464568

180

2.2

2.6

7

13

-

-

250

4932464569

200

2.5

2.8

8

15

-

-

305

4932464570

165

-

2

4

10

-

-

180

4932464571

180

-

2.2

5.2

12

-

-

250

4932464572

VDE avisoleringstang

160

-

-

-

0.75мм² - 6мм²

-

-

180

4932464573

VDE vannpumpetang

240

-

-

-

-

50

50

395

4932464574

660

4932464575

VDE 160 mm kabelkutter

VDE 145 mm sideavbiter

VDE 180 mm heavy duty
sideavbiter

VDE 165 mm kombinasjonstang

4932471807

4932471808

Tri-lobe skrutrekkersett 4 (12
deler)

PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1
/ PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 /
SL6.5 / SL6.5 / SL8

4932472003

Tri-lobe skrutrekker Torxsett
(6 deler)

T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

4932471809

Tri-lobe skrutrekkersett stubby
(2 deler)

PZ2 x 45mm / SL6.5 x 45mm

Sett med tenger ( 3 stk.)

4932471810
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INDEX
MILWAUKEE®

2-3

INDEX
M18 BBL
M18 BDD

MX FUEL™ SORTIMENT
MX FUEL™
MXF C
MXF COS350
MXF COSC
MXF CP203
MXF DCD150
MXF DH2528H
MXF DHT
MXF DR255TV
MXF LSDP

M18 BH
4-5

MX FUEL™ LADER
MX FUEL™ 350 MM
KAPPMASKIN
MX FUEL™ KAPPMASKIN
VOGN
MX FUEL™ REDLITHIUM™
3.0 AH BATTERI
MX FUEL™ 150 MM
DIAMANTKJERNEBOR
MX FUEL™ 25 KG 28 MM
HEX MEISELHAMMER
TRALLE FOR MX FUEL™
MEISELHAMMER
MX FUEL™ PREMIUM
DIMANTBORSTATIV
MX FUEL™ STOR
AVLØPSRENSER MED
POWERTREDZ™

MXF TL

MX FUEL™ LYSTÅRN

MXF XC406

MX FUEL™ REDLITHIUM™
6.0 AH BATTERI

TILBEHØR TIL MXF DCD150
TILBEHØR TIL MXF LSDP

13
6
6
13

M18 BHG
M18 BID
M18 BIW12
M18 BIW38
M18 BJS

8
7
7
9
10, 162

M18 BLCS66
M18 BLDD2
M18 BLID2
M18 BLPD2
M18 BMS12

12, 175
13
9
11

M18 BMS20
M18 BMT
M18 BOS125
M18 BP
M18 BPD

M18™ SORTIMENT
M18™ SORTIMENT

14 -15

M18 FUEL™

16 - 17

REDLITHIUM™ BATTERISORTIMENT

20 - 21

ONE-KEY™

18 - 19

HIGH OUTPUT™ BATTERIOVERSIKT
C18 HZ
C18 PCG/310
C18 PCG/400
C18 PCG/600
C18 RAD
HD18 AG-115
HD18 AG-125
HD18 CS
HD18 H
HD18 HX
M12-18 JSSP
M18-28 CPDEX
M18 AF

260

M18™ HACKZALL™

22
61

M18™ FUGEPISTOL MED
69
310 ML STANDARD HOLDER
M18™ FUGEPISTOL MED
69
400 ML TRANSPARENT RØR
M18™ FUGEPISTOL MED
69
600 ML TUBE
M18™ KOMPAKT
33
VINKELSKRUTREKKER
M18™ 115 MM
VINKELSLIPER MED
48
TOFINGERBRYTER
M18™ HEAVY DUTY 125
48
MM VINKELSLIPER
M18™ 55 MM SIRKELSAG
58
TIL TRE OG PLASTIKK
M18™ 4-TRINNS SDS25
PLUS KOMBIHAMMER
M18™ 4-TRINNS SDSPLUS KOMBIHAMMER MED
25
FIXTEC™ CHUCK
M12™ - M18™
72, 104
BLUETOOTH® HØYTTALER
M18-28 FUEL™ SDS-PLUS
26
STØVUTSUGER
M18™ VIFTE

70

M18 BRAID
M18 BRAIW
M18 BSX

M18™ SPONBLÅSER
M18™ KOMPAKT BOR/
SKRUTREKKER
M18™ KOMPAKT SDSPLUS BORHAMMER
M18™ VARMLUFTPISTOL
M18™ KOMPAKT /4˝ HEX
SLAGSKRUTREKKER
M18™ KOMPAKT 1/2˝
MUTTERTREKKER
M18™ 3/8˝
MUTTERTREKKER
M18™ TOPPHOLDT
STIKKSAG
M18™ BØRSTELØS 66
MM SIRKELSAG TIL TRE OG
PLASTIK
M18™ BØRSTELØS
BORMASKIN
M18™ BØRSTELØS 1/4˝ HEX
SLAGSKRUTREKKER
M18™ BØRSTELØS
SLAGBORMASKIN
M18™ KOMPAKT
PLATESAKS
M18™ KOMPAKT
PLATESAKS
M18™ KOMPAKT
MULTIVERKTØY
M18™ 125 MM
EKSENTERSLIPER
1

M18™ HØVEL
M18™ KOMPAKT
SLAGBORMASKIN
M18™
VINKELSLAGSKRUTREKKER
M18™ 3/8˝
VINKELMUTTERTREKKER
M18™ SAWZALL™

M18 FUEL™ 115 MM
M18 CAG115X
VINKELSLIPER
M18 FUEL™115 MM
M18 CAG115XPD
VINKELSLIPER
M18 FUEL™ 115 MM
M18 CAG115XPDB VINKELSLIPER MED
MOTORBREMS
M18 FUEL™ 125 MM
M18 CAG125X
VINKELSLIPER
M18 FUEL™ 125 MM
M18 CAG125XPD VINKELSLIPER MED
TOFINGERBRYTER
M18 FUEL™ 125 MM
M18 CAG125XPDB VINKELSLIPER MED
TOFINGERBRYTER
M18™ KOMPAKT
M18 CBLDD
BØRSTELØS BORMASKIN
M18™ KOMPAKT
M18 CBLID
BØRSTELØS 1/4˝ HEX
SLAGSKRUTREKKER
M18™ KOMPAKT
M18 CBLPD
BØRSTELØS
SLAGBORMASKIN
M18 CBS125
M18 CCS55
M18 CDEX

M18 FUEL™ BÅNDSAG
M18 FUEL™ 55 MM
SIRKELSAG TIL TRE OG
PLASTIKK
M18 FUEL™ SDS-PLUS
STØVUTSUGER

70
31
26

M18 CH
M18 CHM
M18 CHPX

63
35
42
42
62
58
30
34

M18 CHX
M18 CN15GA
M18 CN16GA
M18 CRAD2
M18 CV
M18 FAC
M18 FAP
M18 FBJS

30
51
52
53

M18 FBPV
M18 FBS85
M18 FCOS230
M18 FCS66

62
62

M18 FCSG66

31
35
42
60
47
47
46
47
46
46
31
35
30
49
58
26

M18 FCSRH66
M18 FCVL

M18 FUEL™ 4-TRINNS
SDS-PLUS KOMBIHAMMER
M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX
KOMBIHAMMER
M18 FUEL™ 4-TRINNS SDS
PLUS KOMBIHAMMER MED
FIXTEC™ CHUCK
M18 FUEL™ 4-TRINN SDSPLUS KOMBIHAMMER MED
FIXTEC™ CHUCK
M18 FUEL™ 15 GA
DYKKERTPISTOL
M18 FUEL™ 16 GA
DYKKERTPISTOL
M18 FUEL™ RETTVINKLET
SKRU-/BORMASKIN
M18™ HÅNDSTØVSUGER
M18 FUEL™
LUFTKOMPRESSOR
M18 FUEL™
POLERINGSMASKIN
M18 FUEL™ STIKKSAG
M18 FUEL™
VAKUUMRYGGSEKK
M18 FUEL™ KOMPAKT
BÅNDSAG
M18 FUEL™ KAPPSAG
M18 FUEL™ 66MM
SIRKELSAG TIL TRE OG
PLASTIKK
M18 FUEL™ 66 MM
SIRKELSAG FOR TRE OG
PLASTIKK, KOMPATIBEL
MED GUIDESKINNE
M18 FUEL™ SIRKELSAG
TIL TRE
M18 FUEL™ KOMPAKT
STØVSUGER

25
24
24

66

M18
FLAG180XPDB

66
32
68

48

M18 FMCS
M18 FMCS66
M18 FMDP

61

M18 FMS190

66

M18 FMS254

49

M18 FMS305

27

M18 FMT

56

M18 FMTIW2F12

57
M18 FMTIW2P12
57
M18 FN18GS
68

M18 FDG

M18 FUEL™ RETTSLIPER

51

M18 FFN

M18 FUEL™ SPIKERPISTOL

64

M18 FUEL™ HACKZALL™

M18
FLAG230XPDB

63

29

M18 FHZ

M18 FIW2P12
M18 FJS

M18 FUEL™ BORMASKIN

M18 FUEL™ SPIKERPISTOL
MED ENKELTSKUDD
M18 FUEL™ 1/2˝
MUTTERTREKKER MED
M18 FHIWF12
FRIKSJONSRING
M18 FUEL™ 1/2˝
MUTTERTREKKER MED
M18 FHIWP12
LÅSESTIFT
M18 FUEL™ 8 KG SDS-MAX
M18 FHM
KOMBIHAMMER
M18 FUEL™ HIGH
PERFORMANCE 125 MM
M18 FHSAG125XB
VINKELSLIPER MED LÅSBAR
BRYTER
M18 FUEL™ HIGH
M18
PERFORMANCE 125
FHSAG125XPDB
MM VINKELSLIPER MED
TOFINGERBRYTER
M18 FUEL™ 150 MM
M18 FHSAG150XB VINKELSLIPER MED LÅSBAR
BRYTER
M18 FUEL™ HIGH
M18
PERFORMANCE 150
FHSAG150XPDB
MM VINKELSLIPER MED
TOFINGERBRYTER

M18 FIW2F12

24

M18 FDD2

M18 FFNS

M18 FID2

64
39

M18 FNCS18GS
M18 FPD2
M18 FPM
M18 FPOVCL
M18 FQID

39

M18 FRAD2

23

M18 FSG

45

M18 FSGC
M18 FSX

45

44

60

M18 FUEL™ STIKKSAG
M18 FUEL™ 180 MM
STOR VINKELSLIPER MED
TOFINGERBRYTER
M18 FUEL™ 230MM STOR
VINKELSLIPER
M18 FUEL™ 57 MM
SIRKELSAG FOR METALL
M18 FUEL™ 66 MM
SIRKELSAG FOR METALL
M18 FUEL™
MAGNETBORMASKIN MED
PERMANENT MAGNET
M18 FUEL™ 190 MM KAPP/
GJÆRSAG
M18 FUEL™ KAPP/
GJÆRSAG
M18 FUEL™ ONE-KEY™
305 MM KAPP/GJÆRSAG
M18 FUEL™ MULTI-TOOL
M18 FUEL™ 1/2˝
MELLOMSTOR
MUTTERTREKKER MED
FRIKSJONSRING
M18 FUEL™ 1/2˝
MELLOMSTOR
MUTTERTREKKER MED
LÅSESTIFT
M18 FUEL™ 18 GS
DYKKERTPISTOL
M18 FUEL™ SMAL
KRAMPEPISTOL
M18 FUEL™
SLAGBORMASKIN
M18 FUEL™ MIKSER
M18 FUEL™ PACKOUT™
VÅT/TØRR STØVSUGER
M18 FUEL™ SURGE™
1
/4˝ HEX HYDRAULISK
SLAGSKRUTREKKER
M18 FUEL™ SUPER HAWG®
VINKELBOR-/SKRUTREKKER
GEN II
M18 FUEL™
GIPSSKRUTREKKER
M18 FUEL™
GIPSSKRUTREKKER MED
FORSATS TIL SKRUEBÅND
M18 FUEL™ SUPER
SAWZALL™

34
41
41
61
43
43
50
50
51
56
55
55
53
40

40
65
65
29
27

34
32
36

M12™ SORTIMENT

76 - 77

M12 FUEL™

78 - 79

TSS 1000

SAGBORD 1 M

28
36
38
38

37

60

M18 FTR

M18 FUEL™ OVERFRES

52
54
70

M18 JSR

M18™ ARBEIDSRADIO

72

M18 JSR DAB+

M18™ DAB+
ARBEIDSRADIO

71

C12 HZ
C12 MT
C12 PC
C12 PN
C12 PPC
C12 RAD

38
39

C12 RT
M12-18 JSSP
M12 BD

59

M12 BDD

33
M12 BDDX
40
M12 BI
41

M12 BID

28

M12 BIW12

71

M12 BIW38

72

M12 BPD

56

M12 BPRT

67

M12 BPS

54

M12 BRAID
M12 BS

M18 BLPP2A2
M18 BLPP2B2
M18 CBLPP2A
M18 CBLPP2B

36

59

M18FUEL ™ ONEKEYL™
BORDSAG
M18™ KOMPAKT
FETTPISTOL

M12™ SORTIMENT

M18 FUEL™ ONE-KEY™
M18 ONEDD2
BORMASKIN
M18 FUEL™ ONE-KEY ™
M18 ONEFHIWF1 1˝ MUTTERTREKKER MED
FRIKSJONSRING
M18 FUEL™ ONE-KEY™
M18 ONEFHIWF12 1/2˝ MUTTERTREKKER MED
FRIKSJONSRING
M18 FUEL™ ONE-KEY™
M18
1/2˝ MUTTERTREKKER MED
ONEFHIWF12E
FORLENGET MOTTAKER
M18 FUEL™ ONE-KEY™
1˝ MUTTERTREKKER
M18
ONEFHIWF1DS
MED D-HÅNDTAK OG
FRIKSJONSRING - KORT
M18 FUEL™ ONE-KEY™
M18 ONEFHIWF34 3/4˝ MUTTERTREKKER MED
FRIKSJONSRING
M18 FUEL™ ONE-KEY™
M18 ONEFHIWP12 1/2˝ MUTTERTREKKER MED
LÅSESTIFT
M18 FUEL™ ONE-KEY™
M18 ONEFSZ
SAWZALL™
M18 FUEL™ ONE-KEY™
M18 ONEID2
1
/4˝ HEX SLAGSKRUTREKKER
M18™ FUEL™ 1/2˝
M18 ONEIWF12
MUTTERTREKKER MED
FRIKSJONSRING
M18 FUEL™ ONE-KEY™
1
/2˝ MUTTERTREKKER MED
M18 ONEIWP12
LÅSESTIFT
M18 FUEL™ ONE-KEY™
M18 ONEPD2
SLAGBORMASKIN
M18™ PACKOUT™ RADIO
M18 PRCDAB+
OG LADER
M18™ ARBEIDSRADIO/
M18 RC
LADER MED BLUETOOTH ®
M18™ 216 MM KAPP/
M18 SMS216
GJÆRSAG
M18™ VÅT/TØRR
M18 VC2
STØVSUGER

M18™ POWERPACKS

M18 FUEL™ SAWZALL™

M18 FTS210

M18™ SORTIMENT

67

M18 FSZ

M18 GG
44

M18 FUEL™ 1/4˝ HEX
SLAGSKRUTREKKER
M18 FUEL™ 1/2˝ KOMPAKT
MUTTERTREKKER MED
FRIKSJONSRING
M18 FUEL™1/2˝ KOMPAKT
MUTTERTREKKER MED
LÅSESTIFT

#MILWAUKEETOOL
WWW.MILWAUKEETOOL.NO

M18™ BØRSTELØS
POWERPACK
M18™ BØRSTELØS
POWERPACK
M18™ KOMPAKT
BØRSTELØS POWERPACK
M18™ KOMPAKT
BØRSTELØS POWERPACK

M12 BSD
75
75
75
75

M18 FPP2A2

M18 FUEL™ POWERPACK

73

M18 FPP2T2

M18 FUEL™ POWERPACK

73

M18 FPP4F2

M18 FUEL™ POWERPACK

74

M18 FPP5K

M18™ POWERPACK

74

M18 FPP6C3

M18 FUEL™ POWERPACK

74

M18 FPP6H2

M18 FUEL™ POWERPACK

74

M18 ONEPP2A2
M18 ONEPP2B2

M18 FUEL™ ONE-KEY™
POWERPACK
M18 FUEL™ ONE-KEY™
POWERPACK

73
73

M12 BST
M12 CC
M12 CCS44
M12 CD
M12 CH
M12 CHZ
M12 FBS64
M12 FCOT
M12 FDD
M12 FDDX
M12 FDGA

M12™ KOMPAKT
HACKZALL™
M12™ KOMPAKT
MULTIVERKTØY
M12™ KOMPAKT
RØRKUTTER
M12™ KOMPAKT HAMMER

M12 FDGS

97
96
102

M12™ KOMPAKT
SKRUTREKKER
M12™ KOMPAKT
STIFTEPISTOL
M12™ KOMPAKT
KABELKUTTER
M12 FUEL™ KOMPAKT
SIRKELSAG
M12 FUEL™ 2-GIRS
SKRUTREKKER
M12 FUEL™ SDS-PLUS
BORHAMMER
M12 FUEL™ KOMPAKT
HACKZALL™ BAJONETTSAG
M12 FUEL™ KOMPAKT
BÅNDSAG MED 64 MM
SKJÆREKAPASITET
M12 FUEL™ KOMPAKT
MULTIMATERIELL
SKJÆREVERKTØY
M12 FUEL™ KOMPAKT
2-GIRS BOR/SKRUTREKKER
M12 FUEL™ BOR-/
SKRUMASKIN MED
UTSKIFTBARE HODER
M12 FUEL™ SLIPEMASKIN
RETT VINKEL

M12 FIR12
M12 FIR14
M12 FIR14LR
M12 FIR38

99

M12™ KOMPAKT PEX
102
KUTTER
M12™ KOMPAKT
84
VINKELSKRUTREKKER
M12™ KOMPAKT
99
MULTISLIPER
M12™ - M18™
72,
104
BLUETOOTH® HØYTTALER
M12™ KOMPAKT
85
SKRUTREKKER
M12™ KOMPAKT BOR/
84
SKRUTREKKER
M12™ KOMPAKT BOR/
SKRUTREKKER MED
83
AVTAGBAR CHUCK
M12™ KOMPAKT
93
LUFTPUMPE
M12™ KOMPAKT
86
SLAGSKRUTREKKER 1/4˝ HEX
M12™ KOMPAKT 1/2˝
88
MUTTERTREKKER
M12™ KOMPAKT 3/8˝
88
MUTTERTREKKER
M12™ KOMPAKT
83
SLAGBORMASKIN
M12™ KOMPAKT
98
POPNAGLEPISTOL
M12™ KOMPAKT
95
POLERINGS/SLIPEMASKIN
M12™ KOMPAKT
86
VINKELSLAGSKRUTREKKER
M12™ KOMPAKT BÅNDSAG

M12 FID

M12 FIR38LR
M12 FIW14
M12 FIW38
M12 FIWF12
M12 FMT
M12 FPD
M12 FPDX
M12 FQID

M12 FRAIWF12

M12 FRAIWF38
M12 FVCL
M12 GG
M12 H

M12 FUEL™ RETTSLIPER
M12 FUEL™ 1/4˝ HEX
SLAGSKRUTREKKER
M12 FUEL™ KOMPAKT 1/2˝
SKRALLE
M12 FUEL™ KOMPAKT 1/4˝
SKRALLE
M12 FUEL™ FORLENGER
SKRALLE 1/4˝
M12 FUEL™ KOMPAKT 3/8˝
SKRALLE
M12 FUEL™ FORLENGER
SKRALLE 3/8˝
M12 FUEL™ KOMPAKT 1/4˝
MUTTERTREKKER
M12 FUEL™ KONPAKT 3/8˝
MUTTERTREKKER
M12 FUEL™ KOMPAKT 1/2˝
MUTTERTREKKER
M12 FUEL™
MULTIVERKTØY
M12 FUEL™ KOMPAKT
2-GIRS SLAGBORMASKIN
M12 FUEL™ KOMPAKT
SLAGBORMASKIN MED
AVTAGBAR CHUCK
M12 FUEL™ SURGE™
1
/4˝ HEX HYDRAULISK
SLAGSKRUTREKKER
M12 FUEL™ 1/2˝
RETTVINKLET
MUTTERTREKKER MED
FRIKSJONSRING
M12 FUEL™ 3/8˝
RETTVINKLET
MUTTERTREKKER MED
FRIKSJONSRING
M12 FUEL™ VÅT/TØRR
VAKUMPUMPE
M12™ KOMPAKT
FETTPISTOL
M12™ KOMPAKT SDSPLUS BORHAMMER
M12™ KOMPAKT
HÅNDSTØVSUGER

95

M12™ POWERPACKS

85

M12 FPP2A

M12 FUEL™ POWERPACK

105

M12 FPP2B

M12 FUEL™ POWERPACK

105

M12 FPP2AQ

M12 FUEL™ POWERPACK

105

M12 BPP2B

M12™ POWERPACK

105

91
92
91
92
91

87

TILBEHØR TIL LASERE

96

LDM 100

81

LDM 30

83

LDM 45
LDM 50

86

M12 CLLP

89

ARBEIDSTØY

100
101
80

M12™ KOMPAKT SKRALLE

92

M12 JS

M12™ KOMPAKT STIKKSAG

98

M12 ONEFTR12
97
M12 ONEFTR38
84
80
97
94

M12 PCG/310
M12 PCG/400
M12 PCG/600

93

M12 RCDAB+

82

M12 SI

82
95

M12 UDEL

M12 3PL

89

M12 IR

M12 JSSP

REDLITIHIUM™
USB OPPLADBAR
KRYSSLINJELASER - GRØNN
REDLITHIUM™ USB
OPPLADBAR GRØNN
LASER - KRYSSLINJER OG
FOKUSPUNKTER

L4 CLLP

85

103

L4 CLL

87

M12 HV

M12™ BLUETOOTH®
HØYTTALER
M12 FUEL™ ONE-KEY™
1
/2˝ MOMENTNØKKEL
M12 FUEL™ ONE-KEY™
3
/8˝ MOMENTNØKKEL
M12™ KOMPAKT
FUGEPISTOL MED 310 ML
HOLDER
M12™ KOMPAKT
FUGEPISTOL MED 400 ML
ALUMINIUMSTUBE
M12™ KOMPAKT
FUGEPISTOL MED 600
ML TUBE
M12™ RADIO DAB+ M/
LADEFUNKSJON
M12™ KOMPAKT
LODDEBOLT
M12™ UNIVERSAL
STØVAVSUG - L KLASSE

LASERE

88

94

99

MILWAUKEETOOLNO

100

104
90
90
102
101
101
103
93
81

100 M
LASERAVSTANDSMÅLER
30 M
LASERAVSTANDSMÅLER
45 M
LASERAVSTANDSMÅLER
LASERAVSTANDSMÅLER
M12™ GRØNN 360°
PLANSLASER
M12™ GRØNN
KRYSSLASER MED
FOKUSPUNKTER

108

108
109
110
111
111
111
107
107

KUTTSIKRE ARBEIDSHANSKER

118

ARBEIDSBELTER, RYGGSEKKER OG ANNEN
OPPBEVARING

123

HI-VISIBILITY VEST GUL

120

USB OPPLADBART
L4 HBLB
OPPVARMET WORKSKIN™
BASISLAG
M12™ HYBRID PUFFER
M12 HBWP
VARMEVEST
M12™ HYBRID PUFFER
M12 HBWP LADIES
VARMEVEST, KVINNER
M12™ SVART VARMEJAKKE
M12 HH BL3
MED HETTE
M12™ GRÅ VARMEJAKKE
M12 HH GREY3
MED HETTE
M12™ PREMIUM
M12 HJ BL4
VARMEJAKKE
M12™ PREMIUM
M12 HJ CAMO5
VARMEJAKKE, KAMUFLASJE
M12™ PREMIUM
M12 HJ GREY4
VARMEJAKKE
M12™ VARMEJAKKE,
M12 HJ LADIES2
KVINNER
M12™ HYBRID PUFFER
M12 HJP
VARMEJAKKE
M12™ HYBRID PUFFER
M12 HJP LADIES
VARMEJAKKE, KVINNER
HALSTUBE OG
NGFM
ANSIKTSMASKE
PACKOUT™ OPPBEVARINGSSYSTEM

116
113
114
116
115
115
114
114
115
113
113
116
124 129

VERNEBRILLER - PERFORMANCE

121

PREMIUM HI-VISIBILITY VEST

120

261

INDEX
ARBEIDSTØY
VERNEBRILLER - HIGH PERFORMANCE

121

VERNEBRILLER

121

TILBEHØR TIL SIKKERHETSSNOR

122

SIKKERHETSSNORER

122

ARBEIDSHANSKER

119

INDEX
M18™ FORCE LOGIC™
M18 HCCT109/42 HYDRAULISK 109 KN
PRESSVERKTØY
M18™ FORCE LOGIC™
M18 HDCT
HYDRAULISK BAKKELØS
PRESSVERKTØY
M18™ FORCE
M18 HKP
LOGIC™ HYDRAULISK
STANSEVERKTØY

M12 FHS
M18 BLLT
M18 BPFPH
M18 CHT
M18 FBL
M18 FCHS
M18 FCHSC
M18 FOPH
M18 FOPHLTKIT

M18™ SWITCH TANK™
M18 FUEL™ HEKKSAKS
M18 FUEL™ LØVBLÅSER
M18 FUEL™ MOTORSAG
40 CM
M18 FUEL™ KJEDESAG
30 CM
M18 FUEL™
MULTITRIMMER QUIKLOK™
M18 FUEL™
MULTITRIMMER KANTKLIPPER KIT

M18™ HYDRAULISK PUMPE

142

M18 ONEHCC

M18™ FORCE LOGIC™
HYDRAULISK KABELKUTTER

140

132
133
135
133
133
132
132
134

VVS
2267-40
C12 PXP

INFRARØD
TEMPERATURMÅLER
M12™ UPNOR™ Q&E
EKSPANSJONSVERKTØY

EKSPANSJONSHODER
HD18 PXP
M12 HPT
M18 BLHPT
M18 BLTRC

134
M18 BTP
M18 FPT2

M18™ UPNOR® Q&E
EKSPANSJONSVERKTØY
M12™ KOMPAKT FORCE
LOGIC™ HYDRAULISK
PRESSTANG
M18™ FORCE LOGIC™
BØRSTELØS PRESSTANG
M18™ BØRSTELØS
GJENGESTANGSKUTTER
M18™ KOMPAKT
VANNPUMPE
M18 FUEL™
RØRGJENGEKUTTER 2˝ MED
ONE-KEY™

2200-40

VOLTDETEKTOR

149

M18 FUEL™ RØRGJENGEKUTTER ADAPTERSETT

2205-40

ELEKTRISK TESTER TIL
ELEKTRIKERE

147

M18 ONEBLHPT

2212-20

ELEKTRISK TESTER

148

2216-40

DIGITALT MULTIMETER

148

M18 ONEBLPXPL

2217-40

DIGITALT MULTIMETER

148

PRESSBAKKER

2235-40

TANGAMPEREMETER

149

2267-40

INFRARØD
TEMPERATURMÅLER

149,
159
144 145

M18 FUEL™ TREKKEFJÆR KOMPATIBLE
TROMLER
M18 ONEHCC HYDRAULISK KABELKUTTER
KJEVER OG BLADER

143
140

M18 HUP700 HYDRAULISK PUMPE TILBEHØR

142

M18™ HKP TILBEHØR TIL STANSEVERKTØY

141

M18 FPFT
M18 HCC45
M18 HCC75

M18 HCC75R

M18 HCCT

262

M18 FUEL™ TREKKEFJÆR
M18™ FORCE LOGIC™
HYDRAULISK 44 MM
KABELKUTTER
M18™ FORCE LOGIC™
HYDRAULISK KABELKUTTER
TIL GRØFTER
M18™ FORCE LOGIC™
FJERNSTYRT HYDRAULISK
KABELKUTTER TIL BRUK I
GRØFTER
M18™ FORCE LOGIC™
HYDRAULISK 53KN
PRESSVERKTØY

141

M18 FUEL™ FRITTSTÅENDE
163
AVLØPSRENSER 16 MM
M18 FUEL™
M18 FSSM
170
SEKSJONAVLØPSMASKIN
MX FUEL™ STOR
MXF LSDP
AVLØPSRENSER MED
10, 162
POWERTREDZ™
168 TILBEHØR TIL AVLØPSRENSERE
169
M18 FFSDC16

TILBEHØR TIL AVLØPSRENSERE
M12 BDC6
M12 BDC8

139
M18 FCSSM

146

157

TRUEVIEW™ HIGH DEFINITION BELYSNING

M18 FDCPF10
M18 FDCPF8
M18 FFSDC10
M18 FFSDC13

M12™ AVLØPSRENSER
MED 6 MM
SPIRALDIAMETER
M12™ AVLØPSRENSER
MED 8 MM
SPIRALDIAMETER
M12™ KOMPAKT
M-SPECTOR™ 360°
INSPEKSJONSKAMERA
M18 FUEL™ KOMPAKT
SEKSJONAVLØPSMASKIN
M18 FUEL™
AVLØPSRENSER - POWER
FEED10 MM
M18 FUEL™
AVLØPSRENSER - POWER
FEED 8 MM
M18 FUEL™ FRITTSTÅENDE
AVLØPSRENSER 10 MM
M18 FUEL™ FRITTSTÅENDE
AVLØPSRENSER 13 MM

ALKALINE HODELYKT

186

ML-LED

LOMMELYKT

HOBL 7000

KRAFTIG
ANLEGGSBESLYSNING

175

MXF TL

MX FUEL™ LYSTÅRN

IPL-LED
ISHL

L4 HL
L4 HLRP

158

L4 HL-VIS

158

L4 PWL

152

L4 TMLED
M12 AL

156
M12 LL

165

170
164
165

ALKALINE
SIKKERHETSHODELYKT
USB OPPLADBAR
SAMMENLEGGBAR
ARBEIDSLAMPE
USB OPPLADBAR MINI
OMRÅDEBELYSNING
USB OPPLADBAR 800L
LOMMELYKT
USB OPPLADBAR HODELYKT
USB OPPLADBAR LYKT TIL
SIKKERHETSHJELM
USB OPPLADBAR HI-VIS
HODELYKT
USB OPPLADBAR
JUSTERBAR ARBEIDSLAMPE
USB OPPLADBAR 1100L
TWIST LOMMELYKT
M12™ LED
OMRÅDEBELYSNING
M12™ TRUEVIEW™
ARBEIDSLYS

187
183
183
184

187
186
184
184
178
181

M12 PAL

M12™ DREIBART
OMRÅDELYS

179

M12 SAL

M12™ ARBEIDSBELYSNING

177

M12 SLED
M12 TLED
M12 UHL

M18 HOAL
M18 HOSALC
M18 IL
M18 LL

164
M18 ONESLDP

M12™ LED
INSPEKSJONSLYS
M12™ TRUEVIEW™ LED
SPOTLYS
M12™ LED ARBEIDSLYKT
M12™ LED MEKANIKERLYS
M18™ TRUEVIEW™
ARBEIDSLYS
M18™ HIGH OUTPUT
OMRÅDE LYS
M18™ HØY UTGANG
STÅENDE OMRÅDELYS
LADER
M18™ TRUEVIEW™
INSPEKSJONSLYS
M18™ LED ARBEIDSLYS
M18™ ONE-KEY™ LED
ARBEIDSLYS
M18™ ONE-KEY™
KOMPAKT LED
ANLEGGSBELYSNING

177
177
179
174
182
185
12, 175

BATTERI OG LADERE
BATTERIER

188

LADERE

189

KAMPANJE BATTERIER OG LADESETT

190

BATTERI- & LADERSETT

191

180
180

KONSTRUKSJON
AGV 12 DEC
AGV 12 DEG
AGV 15 DEC
AGV 15 DEG
B2E 16 RLD

204

178

DR 350 T
DWSE 4000 Q

181
176
174

HD2E 13 R
HDE 13 RQD
HDE 13 RQX

GIPSSKRUTREKKER
705 W ETT-GIRS
BORMASKIN
825 W ETT-GIRS
BORMASKIN
950 W ETT-GIRS
BORMASKIN

IPWE 400 R

1

IPWE 520 R

3

203

5 KG MEISELHAMMER

METALLARBEID
AG 10 EK

1000W VINKELSLIPER

225

AG 13 XSPD

1250W VINKELSLIPER MED
TOFINGERBRYTER

224

AG 22

2200 W VINKELSLIPER

221

AG 24

2400 W VINKELSLIPER

220

AG 800 E

800W VINKELSLIPER

226

194

AG 800 EK

800W VINKELSLIPER

226

199

AG 9

850 W VINKELSLIPER

225

196
196
195
195

5 KG MEISELHAMMER

199

K 540 S

5 KG KOMBIHAMMER

198

K 545 S

5 KG KOMBIHAMMER

198

K 750 S

7 KG KOMBIHAMMER

198

K 850

8 KG KOMBIHAMMER

197

K 900

10 KG MEISELHAMMER

197

K 950

10 KG KOMBIHAMMER

PCE 3/K

3 KG SDS-PLUS
MEISELHAMMER

199

850 W SLAGBORMASKIN

211

PD2E 22 R

196

AGS 15-125 C
AGV 10 EK
AGV 12

1250 W VINKELSLIPER

224

AGV 13 XSPDEB
AGV 15
AGV 17

210
211

AGV 17 INOX

PD-705

705 W SLAGBORMASKIN

212

AGV 21 GEX

PDE 13 RX

630 W SLAGBORMASKIN

212

AGV 22

PDE 16 RP

630 W SLAGBORMASKIN

212

PH 28
PH 30
PLH 20
PLH 28
PLH 32

SDS PLUS BORHAMMER
28 MM SDS-PLUS 3-MODUS
L-FORMET KOMBIHAMMER
32 MM SDS-PLUS 3-MODUS
L-FORMET BORHAMMER

201
201

AGV 24
AGV 26
AGVK 24
AGVKB 24
AGVM 24

200
202

AGVM 26

200

AP 12 E

200

AP 14-2 200 E

210

AS 12 E

206 207

BS 125

FIXTEC LØSNING MED STØVAVSUG

207

CHS 355

205

FIXTEC LØSNING UTEN STØVAVSUG

207

DE 10 RX

215

TØRR DIAMANTBORING MED STØVAVSUG GJENGEGUIDE LANG

207

213

TKSE 2500 Q

214

214

WCE 30

204
205

213

/2˝ MUTTERTREKKER

215

/4˝ MUTTERTREKKER

215

SB 2-35 D

1010 W SLAGBORMASKIN

SYSTEMTILBEHØR – DIAMANTBOR TIL
VÅTBORING

WCS 45

GIPSSKRUTREKKER
1500 W 125 MM (30 MM
DOC) MURNOTFRES
1900 W 150 MM (45 MM
DOC) MURNOTFRES

210
209

224

AGV 13 XSPDE

1010W 2-GIRS
SLAGBORMASKIN

202

225

223

1020 W SLAGBORMASKIN

202

226

1250W VINKELSLIPER

PD2E 24 RS

26 MM SDS-PLUS 2-MODUS
BORHAMMER
26 MM SDS-PLUS 2-MODUS
BORHAMMER
26 MM SDS-PLUS 3-MODUS
BORHAMMER
28 MM SDS-PLUS 3-MODUS
BORHAMMER
30 MM SDS-PLUS 3-MODUS
BORHAMMER

1500 W SLIPER/
POLERINGSMASKIN
1000W VINKELSLIPER
MED AVS
1200 W VINKELSLIPER
MED AVS

AGV 13

PD2E 24 R

204
214

10 KG SDS-MAX
MEISELHAMMER
16 KG 28 MM HEX
MEISELHAMMER
16 KG 30 MM HEX
MEISELHAMMER
20 KG 28 MM HEX
MEISELHAMMER
25 KG - 28 MM HEX
MEISELHAMMER

K 500 ST

PH 26 T

DIAMANTBORMOTOR

DR 152 T

K 500 S

213

DCM 2-350 C

DE 13 RP

K 2628 H

PFH 26 T

205

DD 3-152

K 2000 H

208

DIAMANTBORMOTOR

TO-GIRS
DIAMANTBORMASKIN
TRE-GIRS
DIAMANTBORMASKIN
630 W ETT-GIRS
BORMASKIN
DIAMANTBORSTATIV FOR
DD 3-152
DIAMANTBORSTATIV FOR
DCM 2-250C
DIAMANTBORSTATIV FOR
DCM 2-350C

K 1530 H

PFH 26

DCM 2-250 C

DD 2-160 XE

K 1528 H

208

195

DR 250 TV

180

209

TRALLE TIL MEISELHAMMER

178

176

209

BRT

182
181

1200W VINKELSLIPER MED
STØVSKJERM (28 MM DOC)
1200W VINKELSLIPER MED
STØVSKJERM
1550W VINKELSLIPER MED
STØVSKJERM
1550W VINKELSLIPER MED
STØVSKJERM
900 W ETT-GIRS
BORMASKIN

KONSTRUKSJON
K 1000 S

179

186

182

M12 SL

174

185

M12™ LED STAVLYKT

M18 ONERSAL

164

MINI LOMMELYKT

M12 MLED

M18 AL
171

M18 TAL

HL-SF

L4 FMLED

165

183

M18™ LED ARBEIDSLYS

153

163

MINI OMRÅDEBELYSNING

M18 TLED

L4 FL

166 167

M18 SAL

185

L4 FFL

159

M18 POALC

ALKALINE SLIM HODELYKT

154

159

M18 PAL

M18™ONE-KEY™
KOMPAKT LED
ANLEGGSBELYSNING
M18™ JUSTERBAR
ARBEIDSBELYSNING
M18™PACKOUT™
OMRÅDELYS OG LADER
M18™ TRUEVIEW™
ARBEIDSBELYSNING
M18™ LED ARBEIDSLYS
FOR SØK OG INSPEKSJON
M18™ KOMPAKT
LED ARBEIDS- OG
OMRÅDEBELYSNING

HL2-LED

156

155

TILBEHØR TIL AUTO FEED

M12 IC

138

156

AVLØPSRENSERE OG INSPEKSJON

143

139

M18™FORCE LOGIC
™ BØRSTELØS PRESS
VERKTØY MED ONE-KEY™
M18™ ONE-KEY™
UPNOR™ Q&E HYDRAULISK
EKSPANSJONSVERKTØY

149,
159

M18 ONESLSP

M18 SLED

FL-LED

ELEKTRIKKERE

PRESSBAKKER

147

M18 HUP700

HAGE OG LANDSKAP
M12 FUEL™ HATCHET™
BESKJÆRINGSSAG
M18™ BØRSTELØS
KANTTRIMMER

146

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

DG 30 E
DG 7 E
DGL 30 E
DGL 34
MCS 66
MDE 41

1250 W VINKELSLIPER MED
MOTORBREMS, AVS OG
DØDMANNSBRYTER
1550 W VINKELSLIPER
MED AVS
1750 W VINKELSLIPER
MED AVS
1750 W VINKELSLIPER MED
AVS OG LAV HASTIGHET
2100 W VINKELSLIPER
MED AVS
2200 W VINKELSLIPER
MED AVS
2400 W VINKELSLIPER
MED AVS
2600 W VINKELSLIPER
MED AVS
2400W VINKELSLIPER
2400 W STOR VINKELSLIPER
2400 W VINKELSLIPER
MED AVS OG KICKBACK
BESKYTTELSE
2600 W VINKELSLIPER
MED AVS OG KICKBACK
BESKYTTELSE
1200 W POLERMASKIN MED
VARIABELT TURTALL
1450 W POLERINGSMASKIN
1200 W POLERMASKIN MED
VARIABELT TURTALL
BÅNDSAG MED HØY
KAPASITET
2300 W METALLKAPPSAG
630 W ETT-GIRS
BORMASKIN
ENHÅNDS RETTSLIPER MED
VARIABEL HASTIGHET
RETTSLIPER
ENHÅNDS RETTSLIPER MED
VARIABEL HASTIGHET
ENHÅNDS HØYHASTIGHETS
RETTSLIPER
METALLSAG TIL
TØRRSKJÆRING
MAGNETBORMASKIN MED
ELEKTROMAGNET

223
222
222
221
221

MDE 42

MAGNETBORSTATIV

MDP 41

MAGNETBORMASKIN MED
PERMANENT MAGNET

230

VDE SKRUTREKKERE

255

231

VDE SLIM SKRUTREKKERE

254

INDEX

TREARBEID
AS 2-250 ELCP
AS 30 LAC
AS 30 MAC
AS 42 MAC
BS 100 LE
CS 60
CS 85 CBE
CS 85 SB

25 L L-KLASSE STØVSUGER
30 LITER L-KLASSE
STØVSUGER
30 LITER M-KLASSE
STØVSUGER
42 LITER M-KLASSE
STØVSUGER
4˝ (100 MM) BÅNDSLIPER
184 MM SIRKELSAG (61 MM
KUTTEDYBDE)
235 MM SIRKELSAG (85
MM DOC)
235 MM SIRKELSAG (85
MM DOC)

241
241
240
238
238
237
236

HEAVY DUTY STIKKSAG

235

JS 120 X

HEAVY DUTY STIKKSAG

236

JSPE 135

HEAVY DUTY STIKKSAG

236

MS 216
MS 304 DB

242
242

MSL 1000

ARBEIDSBORD

243

220

MSL 2000

UNIVERSELT SAGBORD

243

220

MSL 3000

ARBEIDSBORD

243

ROS 125 E

125 MM EKSENTERSLIPER

238

ROS 150 E-2

150 MM EKSENTERSLIPER

239

SCS 65 Q

190 MM SIRKELSAG (65 MM
KUTTEDYBDE)

237

SPS 140

260W SLIPEMASKIN

239

SSD 1100 X

1100 W SAWZALL™

235

SSPE 1300 RX

1300 W SAWZALL™
BAJONETTSAG

234

SSPE 1300 SX

1300 W SAWZALL™

235

SSPE 1500 X

1500 W SUPER SAWZALL™

234

218
219
219
218
218
227

260 263

241

FSPE 110 X

KOMPAKT 216 MM KAPP-/
GJÆRSAG MED 1800 W
MOTOR
12˝ 305 MM KAPP-/
GJÆRSAG

MILWAUKEETOOLNO

227
227

HÅNDVERKTØY

229

DIGITALT VATER

246

230

INKZALL™ MERKEPENN

250

230

KNIVER

251

VATERE

247 248

228

MAX BITE™ KOMBINASJONSNØKKELSETT

253

MAX BITE™ KOMBINASJONSSKRALLESETT

253

MÅLEBÅND

249

228

SETT MED SKRALLE OG PIPER

252

228

TRI-LOBE SKRUTREKKER

256

VDE-TENGER

257

229
228

231

263

Milwaukee Tool
Stamholmen 147, 1.
2650 Hvidovre
Danmark
800 124 93
www.milwaukeetool.no
@milwaukeetoolno
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