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Å PRODUSERE “NOTHING BUT
HEAVYDUTY™” 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® har et
verdensomspennende servicenettverk.

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

Skulle et problem oppstå, et som krever
hjelp eller veiledning på kort varsel, kan du
regne med våre servicesentre / agenter
over hele verden.

www.milwaukeetool.no

Det globale nettverket sikrer at våre
kunders behov og krav blir videreformidlet
internt for å påvirke fremtidig
produktutvikling.

ALT DU TRENGER Å GJØRE FOR Å NYTE GODT AV ALLE
FORDELENE MILWAUKEE® SIN UTVIDEDE GARANTI TILBYR ER
Å REGISTRERE DITT VERKTØY PÅ HJEMMESIDEN

Ekspertise og kompetanse opparbeidet
over mange år sikrer rask og effektiv
profesjonell service

Milwaukee® verktøy 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® er blant annet medlem av EPTA (European power
tool association) og etterkommer alle industri og målestandarder avtalt av organisasjonen.
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HEAVY DUTY GARANTI
Milwaukee® tilbyr 3 års garanti på verktøy.

Alt du trenger å gjøre er å registrere verktøyet ditt på

Hvert Milwaukee® verktøy er testet i henhold til en omfattende
sertifiseringsprosess før det forlater fabrikken og er garantert
„Nothing but HEAVY DUTY™“ Vi i Milwaukee® er stolte av
produktene og tjenestene vi tilbyr våre profesjonelle kunder.

www.milwaukeetool.no

Med dette i tankene er vi glade for å tilby ekstra sikkerhet ved å
utvide vår garanti til 3 år.

Milwaukee® service er kun tilgjengelig i de landene som er oppført på
vår hjemmeside for garantiregistrering. Den utvidede garantien gjelder
ikke utleiemaskine, batterie, ladere eller medfølgende tilbehør.
For vilkår og betingelser besøk www.milwaukeetool.no

Denne tjenesten er tilgjengelig for deg helt gratis om du
registrerer ditt nye Milwaukee® verktøy innen 30 dager fra
kjøpsdato.
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OVER 30 VIDEOER

WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV

UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST

OVER

KOMPAKT PRODUKTIVITET.
BRANSJEFOKUSERT.
BREDT SORTIMENT.
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ETT SYSTEM -

VERKTØY
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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-ION™ batterier og
REDLINK PLUS™ elektronikk som alle bidrar til overlegen driftstid, kraft
og holdbarhet.
For å si det enkelt tilbyr M12 FUEL™ systemet hele viften av
banebrytende innovasjon som driver og beskytter batteridrevne
verktøy.

1

NYHET

HØYERE
YTELSE

*
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POWERSTATE™

BØRSTELØS
MOTOR
ºº
ºº
ºº

REDLINK PLUS™
ELEKTRONIKK
ºº
ºº
ºº

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

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

LAVERE
VEKT
*

MER
KOMPAKT
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*

REDLITHIUM-ION™
BATTERIER
ºº
ºº
ºº
ºº

70

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

VERKTØY
7
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M12 FPD

M12 FPDX

M12 FUEL™ KOMPAKT 2-GIRS SLAGBORMAKSIN

M12™ KOMPAKT SLAGBORMASKIN MED AVTAGBAR CHUCK

børsteløs motor designet og produsert av
ºº POWERSTATE
Milwaukee for lengre motorlevetid og mer kraft

kraftig og kompaktt 6-i-1 slagbormaskin med maksimal
ºº Milwaukee
fleksibilitet perfekt for monteringsoppgaver

™

®

®

PLUS elektronikk gir det mest avanserte
ºº REDLINK
overbelastningsvern og batteribeskyttelse i tillegg til å øke

chuck og 3 hoder for maksimal fleksibilitet
ºº Avtagbar
børsteløs motor designet og produsert av
ºº POWERSTATE
Milwaukee for lengre motorlevetid og mer kraft

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™

verktøyets ytelse i bruk
REDLITHIUM-ION™ 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 driftssikkerhet
13 mm metallchuck for optimal driftssikkerhet og enkelt skifte av
tilbehør
Elektronisk clutch med 16 momentinnstillinger og bormodus med
og uten slag
Batteriindikator viser gjenværende driftstid
Kraftig LED lys for beste oversikt
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M12™
batterier

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Omdreininger ubelastet i 1. gir
(o/min)

M12 FPD-0

M12 FPD-202X M12 FPD-602X

−
0
−

2.0
2
40 min

6.0
2
90 min

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 1700

0 - 1700

13
35
13
13
0 - 25,500
30
1.2
HD Box
4933459802

13
35
13
13
0 - 25,500
40
1.5
HD Box
4933459806

Omdreininger ubelastet i 2. gir
0 - 1700
(o/min)
Kapasitet chuck (mm)
13
Maks. borkapasitet i tre (mm)
35
Maks. borkapasitet i stål (mm)
13
Maks. borkapasitet i murverk (mm) 13
Maks. slagtall (slag/min)
0 - 25,500
Maks. dreiemoment (Nm)
40
Vekt med batteri (kg)
−
Leveres i
−
Artikkelnummer
4933459801

®

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-ION
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
™

™
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/ ˝ hex opptak under chucken for bruk med hex tilbehør og redusert
ºº total
lengde på maskin til 125 mm
1

4

i helmetall for maksimal dirftssikkerhet
ºº Planetgir
ºº Kraftig LED lys for beste oversikt

13 mm metallchuck

Elektronisk clutch med 13
momentinnstillinger

M12 FPDX-0

M12 FPDX-202X M12 FPDXKIT-202X

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
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)

−
0
−

2.0
2
40 min

2.0
2
40 min

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 1700

0 - 1700

0 - 1700

13
35
13

13
35
13

13
35
13

13

13

13

0 - 25,500
44
−

0 - 25,500
37
1.2

Standardudstyr

Avtagbar chuck Avtagbar chuck

Leveres i
Artikkelnummer

−
4933464135

0 - 25,500
37
1.2
Avtagbar chuck,
sidestilt chuck,
vinkelchuck
HD Box
4933464138

HD Box
4933464136

M12 BDDX | M12

KOMPAKT SLAGBORMASKIN

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-ION™ 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 - maskinene fungerer med alle Milwaukee® M12™
batterier

Sidestilt hode for bruk nær kanter

mm selvspennende chuck,
ºº 13
/ ˝ hex hode i metall
1

™

ºº Kraftig

8

driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
1
/4˝ hex vinkelhode i metall og sidestilt

Mer kraft, mer kompakt

For andre sett vennligst spør i butikken

M12 BPD | M12

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Omdreininger ubelastet i 1. gir
(o/min)

M12 BPD-0

M12 BPD-202C M12 BPD-402C

−
0
−

2.0
2
40 min

4.0
2
80 min

0 - 400

0 - 400

0 - 400

0 - 1500

0 - 1500

10
22
10
10
22,500
30
1.2
Koffert
4933441940

10
22
10
10
22,500
38
1.5
Koffert
4933441935

Omdreininger ubelastet i 2. gir
0 - 1500
(o/min)
Kapasitet chuck (mm)
10
Maks. borkapasitet i tre (mm)
22
Maks. borkapasitet i stål (mm)
10
Maks. borkapasitet i murverk (mm) 10
Maks. slagtall (slag/min)
22,500
Maks. dreiemoment (Nm)
30
Vekt med batteri (kg)
−
Leveres i
−
Artikkelnummer
4933441950

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

Vinkelhode for bruk på steder med
begrenset plass

/4˝ hex opptak

1

KOMPAKT BOR/SKRUTREKKER MED AVTAGBAR CHUCK

ºº Kraftig 4 - i - 1 maskin for ekstrem fleksibilitet
ºº 3 chucker for en lang rekke arbeidsoppgaver
ºº Standard 10 mm chuck, vinkelchuck og sidestilt chuck
ºº 1/4" hex feste bak chuken for bruk med standard bits. Uten

chuck er

maskinen kun 153 mm lang
elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
verktøy og batteri
Metallgir
for
beste holdbarhet og driftssikkerhet
ºº
ºº Kraftig LED lys for beste oversikt
ºº REDLINK™

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

M12 BDDX-202C

M12 BDDXKIT-202C

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
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)

2.0
2
40 min
0 - 400
0 -1500
10
25
10
32
1.2

Standardudstyr

Avtagbar FIXTEC
chuck, belteklips,
25 mm PZ2 bits

Leveres i
Artikkelnummer

Koffert
4933447830

2.0
2
40 min
0 - 400
0 -1500
10
25
10
32
1.2
Avtagbar FIXTEC
chuck, sidestilt chuck,
vinkelchuck, belteklips, 25
mm PZ2 bits
Koffert
4933447836
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M12 FDD | M12 FUEL

™

M12 CD | M12 FUEL

KOMPAKT 2-GIRS BOR/SKRUTREKKER

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-ION™ 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 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 oversikt
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M12™ batterier

™

ºº POWERSTATE™

M12 FDD-0
Batterikapasitet (Ah)
−
Antall medfølgende batterier
0
Medfølgende lader
−
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)
40
Vekt med batteri (kg)
−
Leveres i
−
Artikkelnummer
4933459815

M12 FDD-202X M12 FDD-602X
2.0
2
40 min
0 - 450
0 - 1700
13
35
13
30
1.2
HD Box
4933459816

6.0
2
90 min
0 - 450
0 - 1700
13
35
13
40
1.5
HD Box
4933459820

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

2-GIRS SKRUTREKKER

ºº POWERSTATE™

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
lengre motorlevetid og mer kraft
™
ºº REDLINK PLUS elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 2 posisjons håndtak for beste balanse og minimal momentvridning
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Fleksibelt batterisystem: Passer alle Milwaukee® M12™ batterier

M12 CD-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
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)
Leveres i
Artikkelnummer

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

For andre sett vennligst spør i butikken

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
™
REDLINK
elektronikk med overbelastningsvern i verktøy og batteri for
ºº
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-ION™ 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

C12 RAD | M12

™

M12 BDD-0 M12 BDD-202C M12 BDD-402C
Batterikapasitet (Ah)
−
Antall medfølgende batterier
0
Medfølgende lader
−
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min) 0 - 400
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min) 0 - 1500
Kapasitet chuck (mm)
10
Maks. borkapasitet i tre (mm)
22
Maks. borkapasitet i stål (mm)
10
Maks. dreiemoment (Nm)
30
Vekt med batteri (kg)
−
Leveres i
−
Artikkelnummer
4933441930

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

Duty metallgirkasse og gir for overlegen holdbarhet og
maksimaltdreiemoment
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
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-ION™ 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

skrutrekker på kun 175 mm total lengde som er ideell for jobber på
steder med begrenset plass AAAA
™
REDLINK
elektronikk med overbelastningsvern i verktøy og batteri for
ºº
beste driftssikkerhet
ºº ¼˝ 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-ION™ 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

KOMPAKT VINKELSKRUTREKKER

™

ºº Heavy

10

2.0
2
40 min
0 - 400
0 - 1500
10
22
10
30
1.2
Koffert
4933441915

KOMPAKT SKRUTREKKER

ºº Kraftig

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Kapasitet chuck (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

C12 RAD-0

C12 RAD-202B

−
0
−
0 - 800
10
22
10
12
−
−
4933416900

2.0
2
40 min
0 - 800
10
22
10
12
1.1
Bag
4933441215

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

M12 BD-0

M12 BD-202C

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
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)
treskruer opp til (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

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

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

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Verktøyopptak
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

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

KOMPAKT SKRUTREKKER

ºº Kraftig

skrutrekker med kompakt design som kun måler 169 mm i lengden,
ideell for arbeid på steder med begrenset plass
ºº Metallgir for tøffe jobber og driftssikkerhet med opp til 20 Nm
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
Softgrep
håndtak
ºº
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M12™ batterier

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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M12 FID

M12 CIW12 | M12 FUEL 1/2 " MUTTERTREKKER
ºº POWERSTATE™

M12 FUEL™ 1/4˝ HEX SLAGSKRUTREKKER
børsteløs motor designet og produsert av
ºº POWERSTATE
Milwaukee for lengre motorlevetid kompakt størrelse på kun 130
™

®

mm

PLUS elektronikk gir det mest avanserte
ºº REDLINK
overbelastningsvern og batteribeskyttelse i tillegg til å øke
™

verktøyets ytelse i bruk

CONTROL muliggjør skifte mellom forskjellig hastighet og
ºº DRIVE
moment for beste fleksibilitet og en lang rekke arbeidsoppgaver
™

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

driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

Kompakt og lett design

celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste
ºº Individuell
levetid og driftssikkerhet
/ ˝ Hex opptak for enkelt skifte av bits
ºº Batteriindikator
og LED lys
ºº Fleksibelt batterisystem:
fungerer med alle Milwaukee
ºº batterier
1

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
opp til 160 Nm dreiemoment
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Milwaukee® DRIVE CONTROL™ funksjonen gjør at brukeren kan justere
hastighet og moment etter arbeidsoppgaven. Trinn 1 gir 0-1500 o/min,
65 Nm moment og 0-2650 slag/min. Trinn 2 gir 0-2650 o/min, 160 Nm
moment og 0-3500 slag/min.
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº Smal og kort design uten tilbakeslag som gjør maskinen lett og behagelig
å jobbe med
ºº Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Kraftig LED lys for beste oversikt
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M12™ batterier

®

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

3/8˝ MUTTERTREKKER

ºº POWERSTATE

Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)

M12 BID | M12

M12 FID-0

M12 FID-202X

−
0
−
0-1300 / 0-2400 /
0-3300 / 0-3300
1
/4˝ Hex
0 - 4000
147
−
−
4933459822

2.0
2
40 min
0-1300 / 0-2400 /
0-3300 / 0-3300
1
/4˝ Hex
0 - 4000
147
1.1
HD Box
4933459823

™

4932352861

M12

™

Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

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

™

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
lengre motorlevetid og mer kraft
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº Milwaukee®DRIVE CONTROL™ lar brukeren skifte mellom forskjellige
hastigheter og momentinnstillinger for å maksimere verktøyets allsidighet
ºº Trinn 1 for presisjonsarbeid
ºº Trinn 2 leverer maksimal ytelse for de tøffeste arbeidsoppgavene
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 Batteriinidkator og LED lys
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M12™ batterier
™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader

M12 CIW12-0
−
0
−
1500/2650
1
/2˝ firkant
2650/3500
65/160
−
−
4933447132

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

4

M12 CIW38 | M12 FUEL

DRIVE CONTROL™ funksjonen
muliggjør å skifte mellom 4 forskjellige
modus for beste fleksibilitet

40 DELERS BITS OG HYLSESETT
Artikkelnummer

M12 CIW38-202C

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

2.0
2
40 min
1200/2650
3
/8˝ firkant
0-2650 / 0-3500
23/158
1.0
Koffert
4933440420

M12 CIW14-0

M12 CIW14-202C

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

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

2.0
2
40 min
0-1200 / 0-2650
1
/4˝ firkant
0-3000 / 0-4000
13/56
1.0
Koffert
4933440415

Énhånds bitsskifte

M12 CIW14 | M12 FUEL

KOMPAKT SLAGSKRUTREKKER

slagskrutrekker på 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
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-ION™ 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 - maskinene fungerer med alle Milwaukee® M12™
batterier

M12 CIW38-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

4932430908

™

ºº Kraftig

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M12 BID-0

M12 BID-202C

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

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

1/4˝ MUTTERTREKKER

ºº POWERSTATE™

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
lengre motorlevetid og mer kraft
™
ºº REDLINK PLUS elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº Milwaukee®DRIVE CONTROL™ lar brukeren skifte mellom forskjellige
hastigheter og momentinnstillinger for å maksimere verktøyets allsidighet
ºº Trinn 1 for presisjonsarbeid
Trinn
2 leverer maksimal ytelse for de tøffeste arbeidsoppgavene
ºº
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 Batteriinidkator og LED lys
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M12™ batterier

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/4˝
KRAFTPIPE-/BITSSETT MED 20
DELER
Artikkelnummer

12
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M12 BIW12 | M12

M12 BRAID | M12

KOMPAKT 1/2“ MUTTERTREKKER

™

12V muttertrekker med kun 171 mm total lengde perfekt for
oppgaver på steder med begrenet plass
ºº REDLINK™ elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
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-ION™ 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 Kraftig

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M12 BIW12-0

M12 BIW12-202C

−
0
−
0 - 2550
1
/2˝ firkant
0 - 3400
138
−
−
4933447134

2.0
2
40 min
0 - 2550
1
/2˝ firkant
0 - 3400
138
1.0
Koffert
4933447133

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

KOMPAKT VINKELSLAGSKRUTREKKER

ºº Kompakt

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˝ Hexopptak 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-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

M12 BRAID-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

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

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

M12 BIW38 | M12

™

M12 CH | M12 FUEL

KOMPAKT 3/8˝ MUTTERTREKKER

muttertrekker med 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 3/8˝ 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-ION™ 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 - maskinene fungerer med alle Milwaukee® M12™
batterier

™

ºº Kraftig

M12 BIW14 | M12

™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M12 BIW38-0

M12 BIW38-202C

−
0
−
0 - 2500
3
/8˝ firkant
0 - 3300
135
−
−
4933441985

2.0
2
40 min
0 - 2500
3
/8˝ firkant
0 - 3300
135
1.0
Koffert
4933441990

muttertrekker med kun 152 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
ºº ¼˝ firkant for bruk med alt 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-ION™ 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 - maskinene fungerer med alle Milwaukee® M12™
batterier

første kompakte 12V borhammer med 1.1 J (EPTA), 0 - 6 575
slag/min og 0 - 900 o/min
Lave
vibrasjoner
på kun 4.4 m/s² Kan brukes i 8 timer på en dag
ºº
ºº Klarer over 60 stk 50 mm x 6 mm hull pr opplading
™
ºº POWERSTATE børsteløs motor utviklet av Milwaukee for opp til 3x lenger
levetid og opp til 2x mer kraft
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº 2-modus borhammer: Velg melom bormodus og bor med slag formaksimal
fleksibilitet.
ºº Optimalisert for 6 - 10 mm (maks 13 mm)
ºº 43 mm girhals - kompatibel med M12 DE støvoppsamler
ºº Fleksibelt batterisystem - maskinene fungerer med alle Milwaukee® M12™
batterier

™

M12 BIW14-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

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

SDS PLUS BORHAMMER

ºº Markedets

M12 H | M12

KOMPAKT 1/4˝ MUTTERTREKKER

ºº Kraftig

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Verktøyopptak
Slagenergi (EPTA) (J)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s² )
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M12 CH-0

M12 CH-202C M12 CH-602X

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

2.0
2
40 min
SDS-Plus
1.1
13
10
13
4.4
1.7
Koffert
4933441997

6.0
2
90 min
SDS-Plus
1.1
13
10
13
4.4
1.9
HD Box
4933451510

For andre sett vennligst spør i butikken

KOMPAKT SDS 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-ION™ 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

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/4˝
KRAFTPIPE-/BITSSETT MED 20
DELER
Artikkelnummer

14

4932352861

M12 H-0

M12 H-202C

M12 H-402C

−
0
−
SDS-Plus
0.9
10
8

2.0
2
40 min
SDS-Plus
0.9
10
8

4.0
2
80 min
SDS-Plus
0.9
10
8

Maks. borkapasitet i betong (mm) 13

13

13

Vibrasjonsnivå ved boring (m/s² )
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

6.7
1.6
Koffert
4933431340

6.7
1.8
Koffert
4933441164

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Verktøyopptak
Slagenergi (EPTA) (J)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)

6.7
−
−
4933431355

4932352862

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 DE | M12

™

C12 HZ | M12

KOMPAKT UNIVERSELL STØVOPPSAMLER

alle Milwaukee SDS-Plus og de fleste konkurrerende maskiner med
43-59 mm hals, leveres med sidehåndtak og 3 x fester
ºº Støvsuger 35 x 6 mm, 50 mm dype hull pr opplading
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Multifunksjonell - kan brukes som en egen støvoppsamler eller en
håndholdt støvsuger
ºº HEPA filter: 99.7 %
ºº Automatisk 5 sekunders forsinkelse sørger for at hullet er fritt før støv når
boringen er ferdig
ºº Individuell celleovervåkning optimaliserer driften og forlenger batteriets
levetid
ºº Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 Passer

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Maks. bordiameter (mm)
Maks. bordybde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M12 DE-0C

M12 DE-201C

−
0
−
4 - 16
120
−
Koffert
4933440510

2.0
1
40 min
4 - 16
120
1.7
Koffert
4933440500

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

KOMPAKT BAJONETTSAG

ºº Milwaukees

høypresterende og kompakte HACKZALL sagen er kun 280
mm lang og derfor ideell for arbeid på trange plasser
™
ºº REDLINK elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Milwaukees patenterte 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-ION™ 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

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Slagtall, ubelastet (slag/min)
Slaglengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

C12 HZ-0

C12 HZ-202C

−
0
−
0 - 3000
13
−
−
4933411925

2.0
2
40 min
0 - 3000
13
1.2
Koffert
4933441195

10 DELSSET, 2 X 49005460, 3 X
49005614, 3 X 49005424, 2 X
49005418
49220220

Artikkelnummer

M12 HV | M12

™

M12 CCS44 | M12 FUEL

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
ºº Oppsamler med lås som forhindrer lekkasje ved tømming

™

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
lengre motorlevetid og mer kraft
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ 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

M12 HV-0

liten plass

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Luftstrøm (l/min)
Lufthastighet [m³ pr t]
Maks. vakum (mbar)
kapasitet fast materiale (l)
Slangediameter (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

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

ºº POWERSTATE

™

−
0
−
934
56
31.1
0.6
22.5
1.2
−
4933448390

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir
(o/min)
Maks. Skjæredybde 90° (mm)
Maks. Skjæredybde 45° (mm)
Bladdiameter (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−

4.0
2
80 min

6.0
2
90 min

3600

3600

3600

44
33
140
20
−
−
4933448225

44
33
140
20
2.7
Koffert
4933448235

44
33
140
20
2.7
HD Box
4933451512

140 X 20 MM 18T SAGBLAD 1.3
MM SKJÆREBREDDE
4932430719

Artikkelnummer

M12 CHZ | M12 FUEL

™

M12 JS | M12

BAJONETTSAG

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
lengre motorlevetid og mer kraft
™
ºº REDLINK PLUS elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 begrenest plass

™

ºº POWERSTATE™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Slagtall, ubelastet (slag/min)
Slaglengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M12 CHZ-402C M12 CHZ-602X
4.0
2
80 min
0 - 3000
15.9
1.6
Koffert
4933446950

6.0
2
90 min
0 - 3000
15.9
1.6
HD Box
4933451511

10 DELSSET, 2 X 49005460, 3 X
49005614, 3 X 49005424, 2 X
49005418
Artikkelnummer

16

M12 CHZ-0
−
0
−
0 - 3000
15.9
−
−
4933446960

49220220

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

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-ION™ 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

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

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Slagtall, ubelastet (slag/min)
Slaglengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M12 JS-0

M12 JS-402B

−
0
−
0 - 2800
19
−
−
4933431305

4.0
2
80 min
0 - 2800
19
2.1
Bag
4933441700

75 X 2.5 MM T 101 B
STIKKSAGBLADER, 5 STK
Artikkelnummer

4932254061

17

#MILWAUKEETOOL

M12 BST

C12 MT | M12

KOMPAKT MULTIVERKTØY

™

ºº Allsidig

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-ION™ 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™ STIFTEPISTOL
ytelse minsker belastning på hånden ved å eliminere
ºº Banebrytende
gjentakende bevegelser
to Fire Technology eliminerer forsinkelsen mellom hver stift
ºº Ready
eller kontaktavfyring for valg melom raske eller
ºº Sekvensiell
nøyaktige stifter
stifter med et 2.0 Ah batteri
ºº 2000
standard T50 stifter mellom 6 og 14 mm
ºº Avfyrer
som hindrer avfyring hvis magasinet er tomt
ºº Funksjon
Kompakt
høyde og bredde for tilgang på steder med
ºº begrensetlengde,
plass

ºº Justerbar beltekrok for enkelt oppbevaring og transport

Juster kraften via praktisk betjeningshjul

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Oscilleringsspenn venstre/ høyre (°)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

C12 RT | M12

™

M12 BST-202X

−
0
−
T50
11.4
6 - 14
89
140
−
−
4933459634

2.0
2
40 min
T50
11.4
6 - 14
89
140
1.6
HD Box
4933459635

Sekvensiell eller kontaktavfyring

T50 0.5 X 1.27 MM STIFTER, 6
MM LENGDE
Artikkelnummer

C12 MT-202B C12 MT-402B

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

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

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

48900030

KOMPAKT MULTISLIPER

ºº Allsidig

M12 BST-0

C12 MT-0

32 MM DYKKSAGBLAD. FOR
SAGING I TRE OG PVC
Artikkelnummer

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Staple strip
Staple strip width [mm]
Staple strip length [mm]
Magasinkapasitet
Cycle rate [min]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

batterimaskin til løsning av diverse skjæreoppgaver og fjerning av
materiale
™
REDLINK
elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
ºº
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Justerbar hastighet (5,000-32,000 rpm)
ºº 0,8 – 3,2 mm spennhylse som er kompatibel med alt slags tilbehør
påmarkedet
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
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Spennhylse (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

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

4932459145

2000 stifter med et 2.0 Ah batteri

C12 PN | M12

™

M12 BS | 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

™

C12 PN-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Maks. slagtall (slag/min)
Maks. spikerstørrelse (mm)
Slagenergi (EPTA) (J)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
2700
90
2.9
1.6
−
4933427182

KOMPAKT BÅNDSAG

ºº Kompakt maskin for steder med begrenset plass
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i

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-ION™ 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

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Maks. Skjærekapasitet (mm)
Bladlengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
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 BS-402C

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

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

3-DELERS SETT TIL BÅNDSAG.
687.58 MM LENGDE, 2.5 MM TIL
8 MM MATERIELETYKKELSE. 18
TENNER PR TOMMER, 1.4 MM
TANNAVSTAND
Artikkelnummer

18

M12 BS-0

48390572

19

#MILWAUKEETOOL

M12 FIR12 | M12 FUEL

™

M12 FIR14 | M12 FUEL

KOMPAKT 1/2˝ SKRALLE

opp til 81 Nm dreiemoment og 175 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-ION™ 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
ºº Kraftig gummiering som som beskytter maskinen og øker brukerkomforten
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº Leveres med 3/8˝ og 1/4˝ adapter
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M12™ batterier

™

ºº Med

M12 FIR12-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Lengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
1
/2˝ firkant
81
0 - 175
324
1.5
−
4933459800

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

KOMPAKT 1/4˝ SKRALLE

ºº Med

opp til 54 Nm dreiemoment og 250 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-ION™ 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
ºº Kraftig gummiering som som beskytter maskinen og øker brukerkomforten
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº Leveres med 3/8˝og 1/2˝ adapter
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M12™ batterier

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Lengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M12 IR | M12

™

kraft og hastighet, 40 Nm og 250 o/min
med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Forsterket kropp - tilbyr høy driftssikkerhet
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-ION™ 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

opp til 75 Nm dreiemoment og 200 o/min er skrallen perfekt til
ºº Med
mekanikere og andre fagrupper innenfor verksted og vedlikehold
hodeprofil for tilgang på steder med begrenset plass
ºº Smal
FUEL teknologi og helstøpt hode for utvidet
ºº Markedsledende
driftssikkerhet og profesjonell hodlbarhet
™

PLUS elektronikk gir det mest avanserte
ºº REDLINK
overbelastningsvern og batteribeskyttelse i tillegg til å øke
™

verktøyets ytelse i bruk

2.0
1
40 min
1
/4˝ firkant
54
0 - 250
291
1.1
Bag
4933459796

4932352862

KOMPAKT SKRALLE

ºº Best i sin klasse innen
ºº REDLINK™ elektronikk

M12 FUEL™ KOMPAKT 3/8˝ SKRALLE

M12 FIR14-201B

−
0
−
1
/4˝ firkant
54
0 - 250
291
−
−
4933459795

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/4˝
KRAFTPIPE-/BITSSETT MED 20
DELER
Artikkelnummer

M12 FIR38

M12 FIR14-0

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Lengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M12 IR-201B 1/4

M12 IR-201B 3/8

2.0
1
40 min
1
/4˝ firkant
40
0 - 250
274
0.9
Bag
4933441725

2.0
1
40 min
3
/8˝ firkant
47
0 - 250
274
0.9
Bag
4933441720

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

driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

og LED lys
ºº Batteriindikator
med / ˝og / ˝ adapter
ºº Leveres
batterisystem: fungerer med alle Milwaukee
ºº Fleksibelt
batterier
3

8

1

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/4˝
KRAFTPIPE-/BITSSETT MED 20
DELER

Skralle med pneumatisk slagmekanisme
og opp til 75 Nm moment

i metall med variabel hastighet for optimal kontroll
ºº Bryter
gummiering som som beskytter maskinen og øker
ºº Kraftig
brukerkomforten

Artikkelnummer

®

M12

™

M12 BPS | M12

™

KOMPAKT POLERINGS/SLIPEMASKIN

ºº Variabel

Smal hodeprofil for tilgang på steder
med begrenset plass

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Ubelastet hastighet 1. gir (omdr/min)
Lengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

20

4932352862

4

M12 FIR38-0

M12 FIR38-201B

−
0
−
3
/8˝ firkant
75
0 - 200
307
−
−
4933459797

2.0
1
40 min
3
/8˝ firkant
75
0 - 200
307
1.4
Bag
4933459798

3/8˝ SKRALLESETT MED 3/8˝
SKRALLE, 10, 12, 13, 14, 15, 17,
18 OG 19 MM 3/8˝ PIPER
Artikkelnummer

48229001

FUEL™ teknologi og helstøpt hode for
utvidet driftssikkerhet og profesjonell
hodlbarhet

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

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-ION™ 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 - maskinene fungerer med alle Milwaukee® M12™
batterier

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

Kapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M12 BPS-0

M12 BPS-421X

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

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

LAMMEULLSHETTE - BRUKES
SAMMEN MED POLERINGSSKIVE
Artikkelnummer

4932430838

21

#MILWAUKEETOOL

M12 GG | M12

™

C12 PC | M12

KOMPAKT FETTPISTOL

ºº Kraftig 12 V motor leverer over 562 bar trykk
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern

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 Trakt for etterfylling av smørefett
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 Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Strømindikator som viser hvor mye strøm som er igjen på batteriet
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Leveres med fleksibel 914 mm høytrykkslangee med fjær

™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Trykk (bar)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M12 GG-0

M12 GG-401B

−
0
−
562
−
−
4933440435

4.0
1
80 min
562
3.2
Bag
4933441675

KOMPAKT RØRKUTTER

ºº Høypresterende

500 o/min Milwaukeemotor kapper et 12 mm kobberrør
på mindre enn 3 sekunder
™
ºº REDLINK elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
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

C12 PC-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Kobberrør (mm)
Min. plass for rørskæring (mm)
Lengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

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

RØRKUTTERHJUL. SETT MED 2
STK, EGNET FOR KOBBERRØR.
IKKE EGNET FOR RØR I PLAST
OG RUSTFRITT STÅL
48380010

Artikkelnummer

M12 SI

C12 PPC | M12

™

KOMPAKT PEX KUTTER

ºº Massivt kappetrykk på 175 kg/cm²
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern

M12™ KOMPAKT LODDEBOLT

i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Kraftig mekanisme kapper opp til 50 mm PEX rør
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

oppvarming - loddebolten er klar til bruk på 20 - 30 sekunder
ºº Kort
låsbare hodeposisjoner - 0°, 45°, 90°
ºº 3Verktøyløst
av spiss
ºº 2-farge LEDskifte
blinkende grønn under oppvarming,
ºº lysende grønnindikatorlys:
ved klar til bruk og lysende rød når verktøyet er
slukket men spissen er varm

for konsis varme ved krevende oppgaver
ºº Temperaturkontroll
LED lys for beste oversikt ved loddeoppgaver
ºº Kraftig
batterisystem: fungerer med alle Milwaukee M12
ºº Fleksibelt
batterier
®

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

C12 PPC-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Maks. Skjærekapasitet (mm)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
50
0 - 500
1.9
−
4933416550

™

3 låsbare hodeposisjoner

M12 CC | M12

™

KOMPAKT KABELKUTTER

ºº 32 mm kapasitet - kraftige kjever kapper ubesværlig tykke kabler
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og

Verktøyløst skifte av spiss

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Heater power [W]
Temperaturområde (°C)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M12 SI-0

M12 SI-201C

−
0
−
90
400
−
−
4933459760

2.0
1
40 min
90
400
0.5
Koffert
4933459761

verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
Ca.
60
kapp
pr.
opplading
med
et
1,5
Ah
batteri
og
en
kabel
på
4x32
mm2
ºº
ºº Rask åpning og perfekt på steder med begrenset plass. Knivskarpe skjær
ºº God kuttekvalitet
ºº Autorevers sørger for maksimal produktivitet
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 CC-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Maks. Skjærediameter (mm)
Skjærekraft (kN)
Hastighetsindstillinger
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
32
32
2
3.0
−
4933431600

KNIVBLAD TIL KUTTING AV
KABLER
Artikkelnummer

4932430070

2-farge LED

22
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M12 PCG/310 | M12

™

C12 JSR | 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-ION™ 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

™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Maks. trykkravt (N)
Hastighetsindstillinger
Standardudstyr
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

™

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-ION™ 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

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Maks. trykkravt (N)
Hastighetsindstillinger
Standardudstyr
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

™

etc.

C12 JSR-0

MP3 spiller

Spenning [V]
Vekselspenning (V)
Batteritype
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Dimensioner (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

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

48080900

M12 JSSP | M12

™

M12 PCG/400A-0

M12 PCG/400A-201B

−
0
−
1780
6
400 ml aluminiumstube
−
−
4933441780

2.0
1
40 min
1780
6
400 ml aluminiumstube
1.9
Bag
4933441665

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
®

M12 JSSP-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Dimensioner (mm)
Høyttalereffekt (W)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
105.5 x 153
5
0.5
−
4933448380

4932352844

M12-18 JSSP | M12

KOMPAKT FUGEPISTOL MED 600 ML TUBE

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-ION™ 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

™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Maks. trykkravt (N)
Hastighetsindstillinger
Standardudstyr
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M12 PCG/600A-0

M12 PCG/600A-201B

−
0
−
1780
6
600 ml aluminiumstube
−
−
4933441786

2.0
1
40 min
1780
6
600 ml aluminiumstube
1.9
Bag
4933441670

- 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

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Dimensioner (mm)
Høyttalereffekt (W)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

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

600 ML ALUMINIUMSTUBE.
KREVER TANNSTANG 48091091
OG STEMPEL 44700375
Artikkelnummer

24

2.0
1
40 min
1780
6
310 ml standard holder
1.9
Bag
4933441655

ºº Avansert mottakerteknologi gir optimalt mottak og lydklarhet
ºº Drives av M12 batteri eller 220 V
ºº 8 timers driftstid på Milwaukee® M12 batteri
ºº Vannsikker dokkingstasjon til MP3 spillere
ºº Digital display for presis frekvensinnstilling
ºº Mute knapp for umiddelbar stillhet
ºº 220-240V adapter, 3,5 mm jack plugg for tilkobling av telefon,

400 ML ALUMINIUMSTUBE.
KREVER TANNSTANG 48091090
OG STEMPEL 44700375
Artikkelnummer

M12 PCG/600 | M12

−
0
−
1780
6
310 ml standard holder
−
−
4933441783

KOMPAKT FUGEPISTOL MED 400 ML ALUMINIUMSTUBE

ºº Opp til 1780 N skyvekraft
ºº REDLINK™ elektronikk med

ºº Opp til 1780 N skyvekraft
ºº REDLINK™ elektronikk med

M12 PCG/310C-201B

Ikke tilgjengelig i Norge

KOMPAKT ARBEIDSRADIO MED MP3 TILKOBLING

310 ML STANDARDHOLDER. KAN
BRUKES MED ALLE STANDARD
250 ML OG 310 ML TUBER /
PATRONER
Artikkelnummer

M12 PCG/400 | M12

M12 PCG/310C-0

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

4932352845

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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M12 FPP2A | M12 FUEL

™

ºº M12
ºº M12

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Leveres i
Artikkelnummer

M12 FPP2A-402X

M12 FPP2A-602X

4.0
2
80 min
HD Box
4933459808

6.0
2
90 min
HD Box
4933459810

M12 BPP2B | M12

™

ºº M12
ºº M12

POWERPACK

FPD - M12 FUEL™ kompakt 2-girs slagbormaskin
FID - M12 FUEL™ kompakt 1/4˝ Hex slagskrutrekker

POWERPACK

BPD - M12™ slagbormaskin
BID - M12™ bor/skutrekker

M12 FPP2B | M12 FUEL

™

ºº M12
ºº M12

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Leveres i
Artikkelnummer

26

M12 FPP2B-402X

M12 FPP2B-602X

4.0
2
80 min
HD Box
4933459812

6.0
2
90 min
HD Box
4933459813

M12 BPP2C | M12

™

POWERPACK

ºº M12 BDD - M12™ bor/skrutrekker
ºº C12 HZ - M12™ hackzall bajonettsag

M12 BPP2B-421C
Kapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Leveres i
Artikkelnummer

POWERPACK

FPD - M12 FUEL™ kompakt 2-girs slagbormaskin
CH - M12 FUEL™ kompakt SDS Plus borhammer

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

M12 BPP2D | M12

™

4.0
2
80 min
Bag
4933441230

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

M12 BPP3A | M12

™

POWERPACK

ºº M12 BDD - M12™ bor/skrutrekker
ºº M12 BID - M12™ muttertrekker
ºº C12 T - M12™ arbeidslys

M12 BPP2D-402B
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Leveres i
Artikkelnummer

4.0
2
80 min
Bag
4933441250

M12 BPP4A | M12

™

M12 BPP3A-202B
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Leveres i
Artikkelnummer

2.0
2
40 min
Bag
4933441225

POWERPACK

ºº M12 BDD - M12™ bor/skrutrekker
ºº M12 BID - M12™ slagskrutrekker
ºº C12 HZ - M12™ hackzall™ bajonettsag
ºº M12 TLED - M12™ LED arbeidslys

M12 BPP2C-402B
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Leveres i
Artikkelnummer

POWERPACK

ºº M12 BDD - M12™ bor/skrutrekker
ºº C12 MT - M12™ multiverktøy

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

M12 BPP4A-202B
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Leveres i
Artikkelnummer

2.0
2
40 min
Bag
4933441240

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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TEST OG MÅLEINSTRUMENTER
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M12 IC AV3
M12™ DIGITALT INSPEKSJONSKAMERA
skjerm som kan brukes opp til 10 m fra
ºº Avtagbar
inspeksjonskameraet

digitalt inspeksjonskamera med 4x zoom som skjermrotasjon
ºº M12
85 mm LCD skjerm ble skarpt høyoppløst bilde
ºº Optimert
12
mm
x 240 digital bildesensor gir overlegen bildekvalitet på
ºº en stor 320
skjerm
™

LED lys for klasseledende opplysning av inspeksjonsområdet
ºº 4x
uten gjenskinn og plagsomme skygger

med 8 GB SD minnekort og 2.7 m kabel
ºº Leveres
kabel, aluminiumshode og enda bedre fleksibilitet sikrer
ºº Forbedret
profesjonell ytelse og driftssikkerhet
for justerbart hode tilgjengelig som tilbehør
ºº Adapter
ºº Fleksibelt batterisystem, passer alle Milwaukee M12
®

M12 TD | M12

™

™

Avtagbar skjerm

batterier

TERMISK KAMERA

ºº Klasseledende display med 7800 px oppløsning
ºº Opp til 5x høyere oppløsning enn nærmeste konkurrent
ºº Bredt temperaturspenn (-40 to 330°C) for en lang rekke arbeidsoppgaver
ºº Skjermindikator med høy/lav skala viser de høyeste utfallene i temperatur
ºº Doble lasere rammer inn målområdet
ºº Programvare for rapportering gjør bildeanalyse enkelt
ºº Leveres med 8 GB SD minnekort, USB kabel og SD kortleser
ºº Skjermen og sensorlinsen er dekket med beskyttende gummiering
ºº Fleksibelt batterisystem, passer alle Milwaukee® M12™ batterier

M12 TD-201
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Temperaturområde (°C)
Grundleggende nøyaktighet (%)
Display
Display oppløsning (pixler)
Sensor oppløsning [pixels]
Termisk følsomhet [grader C]
Synsfelt (°)
IP beskyttelsesklasse
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

2.0
1
40 min
-10 - +330
±5
LCD
320 x 240
102 x 77
0.1 ved 30
26.8 (Horisontalt) x 35.4 (Vertikalt)
54
0.4
Bag
4933451387

Stor skjerm med skarpt bilde

M12 IC AV3-201C
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Display størrelse (mm)
Display oppløsning (pixler)
Kamerahodets diameter (mm)
Kabellengde (m)
Zoom bilde
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

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

1 M KABEL TIL
INSPEKSJONSKAMERA
Artikkelnummer

48530155

Tilbehør med justerbart hode

M12 IC | M12

™

skarpt og detaljert

bilde
ºº 9 mm 640 x 480 digital bildesensor
ºº 4 LED lys for beste opplysing av arbeidsområdet
ºº Kabellengde på 914 mm. Digital refleksjonsredusering og 3 lysinnstillinger
for økt lesbarhet
ºº REDLITHIUM-ION™ 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
Speil,
krok og magnet følger med
ºº

30

2309-60 | INSPEKSJONSKAMERA

KOMAPKT M-SPECTOR™ 360° INSPEKSJONSKAMERA

ºº 2,7˝ høyoppløst LCD-display som kan roteres 360º
ºº 68.3 mm LCD display med høy kontrast som leverer

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Display størrelse (mm)
Display oppløsning (pixler)
Kamerahodets diameter (mm)
lengde på kamerakabel (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M12 IC-0 (S)

M12 IC-201C (S)

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

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

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

ºº Optimert 65.8 mm LCD skjerm med skarpt, digitalt bilde
ºº Kompakt 9 mm 320 x 240 digital bildesensor med overlegen
ºº Lav vekt på kun 0.5 kg
ºº Funksjon for redusert gjenskinn for beste lesbarhet
ºº Leveres med 9V alkalisk batteri for over1 time konstant bruk

bildekvalitet

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

2309-60
Batteritype
Display størrelse (mm)
Display oppløsning (pixler)
Kamerahodets diameter (mm)
Kabellengde (m)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

Alkaline
65.8
320 x 240
9
0.914
0.5
Koffert
4933451526
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C12 LTGE | M12

™

2210-20 | LYSRØRTESTER

KOMPAKT LASERTEMPERATURMÅLER

punktforholdet 40 : 1 (måler et punkt på 1 cm på 40 cm avstand)
forhøy presisjon
ºº Gummibekledning på sider og kanter for maksimal slitestyrke og sikkert
grep
ºº Lettlest display med høy kontrast
ºº Innebygget LED-lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Ergonomisk design med pistolgrep for optimal brukerkomfort
ºº Forenklet grensesnitt og egenskaper – skreddersydd for elektrikere
ºº I tillegg til å vise den faktiske temperatur lagres minimum, maksimum
oggjennomsnittstemperaturen ved hver avlesning
ºº Anvendelig til mange forskellige arbejdsopgaver - skræddersyet til
elektrikere
ºº Høy presisjon
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M12™ batterier
ºº Leveres med termodynamisk kabel

ºº Måler

C12 LTGE-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Temperaturområde (°C)
Grundleggende nøyaktighet (%)
Kontakt temperatur (°C)
Nøyaktighet
Response time 1 [mS]
Emissivitet
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
-30 - +800
± 1.5
-40 - +550
0.1 °C (0.1 °F)
<500
0.10 - 1.00
0.5
Koffert
4933416977

2205-40 | ELEKTRISK TESTER TIL ELEKTRIKERE
2205-40
Gaffelnøkkel (mm)
Likestrøm (ampere)
Vekselspenning (V)
Spenning [V]
Lo-Z måling
Motstand (kΩ)
Kontinuitetstest
Batteritype
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

sikkert
grep
Innebygget
LED-lys
som
lyser
opp
arbeidsområdet
ºº
ºº Funksjonsvelgeren er plassert på siden for enkel enhåndsbetjening
ºº Forenklet grensesnitt og egenskaper – skreddersydd for elektrikere
ºº Testledninger og AA batterier er standardutstyr

16
200
1000
1000
Ja
40
Ja
2 x AA
0.3
Bag
4933416972

2206-40 | ELEKTRISK TESTER TIL VENTILASJON (HVAC/R)

sikkertgrep

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
ºº For presis temperaturmåling kobles termodynamisk kabel til og man

kanforeta måling på et spesifikt punkt

32

ºº Tester lysrør, ballast og kontakter; komplett 3 i 1 løsning
ºº Tester T5, T8 og T12 lysrør med elektronisk ballast og to pinner
ºº 75 cm teleskopantenne for testing fra bakkeplan
ºº Antennen er ikkeledende for beste sikkerhet
ºº Avtagbar antenneadapter forbedrer restresponsen
ºº Indikasjon via både lys og lyd for enkel bekreftelse
ºº Innebygget LED lys gjør testing enkelt på steder med dårlgi belysning
ºº Funksjonsvelger er plassert på siden for enkel enhåndsbruk
ºº Gummiert for beste grep og driftssikkerhet
ºº 35 timers driftstid, slår seg avtomatisk av etter 20 min

2210-20
Batteritype
Maks. antennestyrke i testmodus for lampe (V)
Min. antennefølsomhet i testmodus for ballast (mm)
Maks. kapasitet i testmodus for kontakter (V)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

4 x AA
3000
25
30
0.4
−
4933433775

2212-20 | ELEKTRISK TESTER

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

ºº Sann RMS-teknologi garanterer nøyagtige 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

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

Gir målinger ned på desimalnivå med et lettlest, bakgrunnsbelyst LCD
display
Finner
automatisk behovet for spenning eller kontinuitetstester og viser alle
ºº
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
Batteritype
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

600
0 - 50
CAT IV 600 V
Ja
2 x AAA
0.3
−
4933447776

2216-40 | DIGITALT MULTIMETER
2206-40
Gaffelnøkkel (mm)
Likestrøm (ampere)
Vekselspenning (V)
Spenning [V]
Motstand (kΩ)
Kontinuitetstest
Kapasistans (μF)
Kontakt temperatur (°C)
Batteritype
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

16
200
1000
1000
40
Ja
1000
-40 - +400
2 x AA
0.3
Bag
4933416973

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

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

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

Likestrøm / vekselstrøm (ampere)
Vekselspenning (V)
Spenning [V]
Lo-Z måling
Motstand (kΩ)
Kontinuitetstest
Frekvens (Hz)
Batteritype
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

10
6.00 mV - 600
600
Nei
40,000
Ja
10 kHz - 50 kHz
2 x AA
0.4
−
4933427309
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2217-40 | DIGITALT MULTIMETER
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 AA batterier er standardutstyr

2217-40
Likestrøm / vekselstrøm (ampere)
Vekselspenning/likespenning (V)
Lo-Z måling
Motstand (kΩ)
Kontinuitetstest
Kapasistans (μF)
Kontakt temperatur (°C)
Frekvens (Hz)
Batteritype
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

10
600
Ja
40,000
Ja
1000
-40 - +538
2.00 Hz - 50.00 kHz
2 x AA
0.4
Bag
4933416976

2231-20 | MILLIAMPEREMETER

2267-40 | INFRARØD TEMPERATURMÅLER

ºº Klemmen muliggjør måling av signaler (4-20 mA) uten å bryte kretsen
ºº Måler 0-99 mA for å dekke en lang rekke bruksområder
ºº Klemmen har smal kjeveprofil for å komme til på steder med begrenset

plass
ºº Ekstra lang ledning til klemmen for målinger i store skap osv.
ºº Integrert oppbevaring for klemmen
ºº Lettlest display med høy kontrast
ºº Forenklet brukergrensesnitt
ºº Innebygd arbeidsbelysning
ºº Leveres med 2 x AA batterier

2231-20
Vekselstrøm (ampere)
Grundleggende nøyaktighet (%)
Batteritype
Maks. polstørrelse (mm)
Leveres i
Vekt med batteri (kg)
Artikkelnummer

0.1
0.2
2 x AA
6
−
0.4
4933443361

2235-40 | TANGAMPEREMETER
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

2267-40
Temperaturområde (°C)
Grundleggende nøyaktighet (%)
Repeterbarhet [%]
Emissivitet
Batteritype
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

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

2270-20 | DIGITALT TERMOMETER
2235-40
og sikkert

grep
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
ºº Testledninger og AA batterier er standardutstyr

34

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 LCD display med god lesbarhet
ºº Forenklet brukergrensesnitt for raske målinger
ºº Gummiert beskyttelse på skjerm og linse for beste driftssikkerhet

Kjever (mm)
AC Amps [A]
Vekselspenning/likespenning (V)
Lo-Z måling
Motstand (kΩ)
Kontinuitetstest
Batteritype
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

25
400
600
Nei
0.4
Ja
2 x AA
0.3
−
4933427315

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

ºº Måler

temperaturer fra 1371 til -200 °C for å dekke de vanligste
bruksområder
ºº Dobbel måling for rask inspeksjon av varme og kjølesystemer
ºº Timer-funksjon for enkel overvåkning av minimum, maksimum og
gjennomsnittstemperatur over tid
ºº Nøyaktighet 0.1% av avlesning ± 0.7°C
ºº Hold knapp for å beholde avlesning på skjerm
ºº Lettlest display med høy kontrast for beste synlighet under alle forhold
ºº Magnetholder for fleksibilitet under all slags bruk
ºº Robust og gummiert for beste driftssikkerhet
ºº Leveres med 2 x type K termodynamisk kabel, 3 x AA batterier og
magnetholder

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

2270-20
Kontakt temperatur (°C)
Grundleggende nøyaktighet (%)
Batteritype
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1371 - -200
± 0.1
3 x AA
0.5
−
4933443351

35

#MILWAUKEETOOL

2200-40 | VOLTDETEKTOR
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

LDM 50 | LASERAVSTANDSMÅLER
2200-40
Vekselspenning (V)
Sikkerhedsklasse
Batteritype
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

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

LDM 30
Maks. måleområde (m)
Nøyaktighet
Display
Display størrelse (mm)
Laserklasse
Dimensioner (mm)
Rekkevidde (m)
Batteritype
Vekt med batteri (kg)
Auto_vater målinger
Pythagoras funksjon
Helningssensor
Høydesporing
Leveres i
Artikkelnummer

30
±2
LCD
25 x 25
Klasse 2
101 x 38 x 28
0.15 - 30
2 x AAA
0.1
Nei
Nei
nei
nei
Blister
4933459276

samt at
brukeren kan legge til, trekke fra, måle overflater, totalt område og volum.
Stort
3
linjers
50
mm
LCD
display
med
god
lesbarhet
ºº
ºº Displayet viser de 3 siste målinger enheten har minne for de 30 siste
målinger
ºº Utfellbart endestykke for oppmåling fra hjørner
ºº Auto-slukkefunksjon og indikator for lavt batteri
ºº Smalt hus for enkel håndtering og nylonhylster for sikker transport og
oppbevaring
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LDM 50
Maks. måleområde (m)
Nøyaktighet
Laserklasse
Dimensioner (mm)
Rekkevidde (m)
Batteritype
Vekt med batteri (kg)
Pythagoras funksjon
Helningssensor
Høydesporing
Leveres i
Artikkelnummer

50
± 1.5
Klasse 2
119 x 40 x 32
0.05 - 50
2 x AAA
0.1
2-punkts, 3-punkts, delevis høyde
nei
nei
−
4933447700

LASERAVSTANDSMÅLER
sikt og mål-system for enkel oppmåling
ºº Praktisk
- klassifisert - beskyttet mot støv og fukt
ºº IP54
Metrisk
og
imperialsk oppmåling
ºº Store, praktiske
knapper foran og på siden av enheten for enkel eller
ºº løpende oppmåling
forskjellige funksjoner som muliggjør enkel oppmåling samt
ºº Flere
at brukeren kan legge til, trekke fra, måle overflater, totalt område
og volum.

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

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
hus for enkel håndtering og nylonhylster for sikker transport
ºº Smalt
og oppbevaring

LDM 45 | LASERAVSTANDSMÅLER
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

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

LDM 100

LDM 30 | LASERAVSTANDSMÅLER
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

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

LDM 45
Maks. måleområde (m)
Nøyaktighet
Display
Display størrelse (mm)
Laserklasse
Dimensioner (mm)
Rekkevidde (m)
Batteritype
Vekt med batteri (kg)
Auto_vater målinger
Pythagoras funksjon
Helningssensor
Høydesporing
Leveres i
Artikkelnummer

45
± 1.5
LCD
31.5 x 40
Klasse 2
105 x 48 x 24
0.15 - 45
2 x AAA
0.11
Nei
Nei
nei
nei
−
4933459277

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

LDM 100
Maks. måleområde (m)
Nøyaktighet
Display
Display størrelse (mm)
Laserklasse
Dimensioner (mm)
Rekkevidde (m)
Batteritype
Vekt med batteri (kg)
Auto_vater målinger
Pythagoras funksjon
Helningssensor
Høydesporing
Leveres i
Artikkelnummer

100
± 1.5
LCD
31.5 x 40
Klasse 2
113 x 48 x 31
0.15 - 100
2 x AAA
0.14
Ja
Ja
ja
ja
−
4933459278

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

Digital vaterfunksjon

Utfellbart 3-posisjons endestykke
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M12 HJ 3IN1 | M12

™

M12 HJ GREY3 | M12

3 I 1 VARMEJAKKE

™

ºº Første

3 i 1 jakkesystem som kombinerer en varmehoodie med en kraftig GRIDIRON™ ripstop
polyester skalljakke
ºº Grid Iron™ ripstop skall som har opp til 3x så lang levetid som vanlig 340g bomull for de mest
krevende forhold på arbeidsplassen
ºº Isolert skall for beste komfort og motstandsdyktighet mot kulde og fuktighet i de mest krevende
omgivelser
ºº M12™ varmehoodie har 3 varmesoner i karbonfiber som varmer kroppen kjerneområder
ºº Opp til 8 timers driftstid med et M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah batteri
ºº Free Flex™ - materiale under armene for ekstra bevegelsesfrihet ved arbeid over hodet
ºº Kraftige lommer med gummiklaff for ultimat styrke og holdbarhet
ºº Spesialbehandlet glidelås i metall for lang levetid
ºº Praktisk betjeningsknapp - 3 varmeinnstillinger: lav, medium og høy

USB lader: Lader
opp elektroniske
enheter på farten.
Batteriindikator
viser gjenværende
driftstid

VARMEISOLERING:
Nyeste teknologi
holder vekten nede
og varmen på topp

VASKES OG TØRKES
I MASKIN: Alle
modeller kan vaskes
i maskin og tørkes i
tørketrommel

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Størrelse
Materiale
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

VINDTETT OG
VANNAVSTØTENDE:
Stormklaff på
innsiden av
glidelåsen og foring
i fleece.

3 INNSTILLINGER:
Høy, medium og lav
for optimal komfort

VARMESONER:
3 innsydde
varmeelementer i
karbonfiber

når du vil - 5 innsydde varmesoner i karbonfiber distribuerer varme til kroppens
kjerneområder og lommene
ºº Opp til 8 timers driftstid med et M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah batteri
ºº Praktisk betjeningsknapp - 3 varmeinnstillinger: lav, medium og høy
ºº ToughShell™ polyester med stretch som motstår de tøffeste arbeidsforhold og har opp til 5x
levetid
ºº Free Flex™ - materiale under armene for ekstra bevegelsesfrihet ved arbeid over hodet
ºº Vindtett og vannavvisende - komfortabel selv i streng kulde og kraftig nedbør
ºº Forbedret design med lengre ryggparti og justerbar i livet for minimalt varmetap
ºº M12™ batterholder med 2.1 A USB port for lading av mobile enheter plassert i diskret lomme på
jakkens bakside
ºº Kan vaskes og tørkes i maskin

LANG DRIFTSTID:
Opp til 8 timers
driftstid på ett enkelt
batteri

USB lader: Lader
opp elektroniske
enheter på farten.
Batteriindikator
viser gjenværende
driftstid

M12 HJ 3IN1-0 (M)

M12 HJ 3IN1-0 (L)

M12 HJ 3IN1-0 (XL)

M12 HJ 3IN1-0 (2XL)

−
0
−
S
100% Polyester
2.4
−
4933451621

−
0
−
M
100% Polyester
2.4
−
4933451622

−
0
−
L
100% Polyester
2.6
−
4933451623

−
0
−
XL
100% Polyester
2.8
−
4933451624

−
0
−
XXL
100% Polyester
2.9
−
4933451625

™

CAMO VARMEJAKKE

QUIETSHELL
STRETCH POLYESTER

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Størrelse
Materiale
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

40

VASKES OG TØRKES
I MASKIN: Alle
modeller kan vaskes
i maskin og tørkes i
tørketrommel

VINDTETT OG
VANNAVSTØTENDE:
Stormklaff på
innsiden av
glidelåsen og foring
i fleece.

3 INNSTILLINGER:
Høy, medium og lav
for optimal komfort

VARMESONER:
3 innsydde
varmeelementer i
karbonfiber

VINDTETT OG
VANNAVSTØTENDE:
Stormklaff på
innsiden av
glidelåsen og foring
i fleece.

3 INNSTILLINGER:
Høy, medium og lav
for optimal komfort

VARMESONER:
3 innsydde
varmeelementer i
karbonfiber

LANG DRIFTSTID:
Opp til 8 timers
driftstid på ett enkelt
batteri

M12 HJ GREY3-0 (S)

M12 HJ GREY3-0 (M)

M12 HJ GREY3-0 (L)

M12 HJ GREY3-0 (XL)

M12 HJ GREY3-0 (2XL)

−
0
−
S
100% Polyester
1.5
−
4933451591

−
0
−
M
100% Polyester
1.5
−
4933451592

−
0
−
L
100% Polyester
1.6
−
4933451593

−
0
−
XL
100% Polyester
1.7
−
4933451594

−
0
−
XXL
100% Polyester
1.8
−
4933451595

M12 HJ BL3 | M12

™

SORT VARMEJAKKE

når du vil - 5 innsydde varmesoner i karbonfiber distribuerer varme til kroppens
kjerneområder og jakkens sidelommer.
ºº Opp til 8 timers driftstid med et M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah batteri
ºº Praktisk betjeningsknapp - 3 varmeinnstillinger: lav, medium og høy
ºº ToughShell™ polyester med stretch som motstår de tøffeste arbeidsforhold og har opp til 5x
levetid
ºº Free Flex™ - materiale under armene for ekstra bevegelsesfrihet ved arbeid over hodet
Vindtett
og vannavvisende - komfortabel selv i streng kulde og kraftig nedbør
ºº
ºº Forbedret design med lengre ryggparti og justerbar i livet for minimalt varmetap
™
ºº M12 batterholder med 2.1 A USB port for lading av mobile enheter plassert i diskret lomme på
jakkens bakside
ºº Kan vaskes og tørkes i maskin

kjerneområder og jakkens sidelommer.

VARMEISOLERING:
Nyeste teknologi
holder vekten nede
og varmen på topp

VASKES OG TØRKES
I MASKIN: Alle
modeller kan vaskes
i maskin og tørkes i
tørketrommel

ºº Varm

ºº Opp til 8 timers driftstid med et M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah batteri
ºº Praktisk betjeningsknapp - 3 varmeinnstillinger: lav, medium og høy
ºº Free Flex™ - materiale under armene for ekstra bevegelsesfrihet ved arbeid over hodet
ºº Vindtett og vannavvisende - komfortabel selv i streng kulde og kraftig nedbør
ºº Forbedret design med lengre ryggparti og justerbar i livet for minimalt varmetap
ºº M12™ batterholder med 2.1 A USB port for lading av mobile enheter plassert i diskret lomme

USB lader: Lader
opp elektroniske
enheter på farten.
Batteriindikator
viser gjenværende
driftstid

VARMEISOLERING:
Nyeste teknologi
holder vekten nede
og varmen på topp

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Størrelse
Materiale
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

ºº Realtree Xtra® Camo mønster som blander seg inn i omgivelsene alle årstider
ºº QuietShell støysvak polyester med stretch
ºº Varm når du vil - 5 innsydde varmesoner i karbonfiber distribuerer varme til kroppens

jakkens bakside
ºº Kan vaskes og tørkes i maskin

Ikke tilgjengelig i Norge

GRÅ VARMEJAKKE

ºº Varm

M12 HJ 3IN1-0 (S)

M12 HJ CAMO4 | M12

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

på

LANG DRIFTSTID:
Opp til 8 timers
driftstid på ett enkelt
batteri

USB lader: Lader
opp elektroniske
enheter på farten.
Batteriindikator
viser gjenværende
driftstid

M12 HJ CAMO4-0 (S)

M12 HJ CAMO4-0 (M)

M12 HJ CAMO4-0 (L)

M12 HJ CAMO4-0 (XL)

M12 HJ CAMO4-0 (2XL)

−
0
−
S
100% Polyester
1.3
−
4933451596

−
0
−
M
100% Polyester
1.3
−
4933451597

−
0
−
L
100% Polyester
1.4
−
4933451598

−
0
−
XL
100% Polyester
1.4
−
4933451599

−
0
−
XXL
100% Polyester
1.5
−
4933451600

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

VARMEISOLERING:
Nyeste teknologi
holder vekten nede
og varmen på topp

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Størrelse
Materiale
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

VASKES OG TØRKES
I MASKIN: Alle
modeller kan vaskes
i maskin og tørkes i
tørketrommel

VINDTETT OG
VANNAVSTØTENDE:
Stormklaff på
innsiden av
glidelåsen og foring
i fleece.

3 INNSTILLINGER:
Høy, medium og lav
for optimal komfort

VARMESONER:
3 innsydde
varmeelementer i
karbonfiber

LANG DRIFTSTID:
Opp til 8 timers
driftstid på ett enkelt
batteri

M12 HJ BL3-0 (S)

M12 HJ BL3-0 (M)

M12 HJ BL3-0 (L)

M12 HJ BL3-0 (XL)

M12 HJ BL3-0 (2XL)

−
0
−
S
100% Polyester
1.5
−
4933451586

−
0
−
M
100% Polyester
1.5
−
4933451587

−
0
−
L
100% Polyester
1.6
−
4933451588

−
0
−
XL
100% Polyester
1.7
−
4933451589

−
0
−
XXL
100% Polyester
1.8
−
4933451590

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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M12 HH GREY2 | M12

™

M12 HBW | M12

GRÅ VARMEHOODIE

ºº Varmehoodie laget av bomull og ekstra fin polyester
ºº Om våren og høsten kan hettegenseren brukes som

som innerste lag som varmer kroppen

™

som tåler tøffe og kalde utendørsmiljøer
ytterplagg, om vinteren fungerer den best

ºº Opp til 8 timers driftstid med et M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah batteri
ºº Varmesoner - 3 varmesoner i karbonfiber distribuerer varme til kroppens kjerneområder
ºº Praktisk betjeningsknapp - 3 varmeinnstillinger: lav, medium og høy
ºº M12™ batterholder med 2.1 A USB port for lading av mobile enheter plassert i diskret lomme

jakkens bakside

VASKES OG TØRKES 3 INNSTILLINGER:
I MASKIN: Alle
Høy, medium og lav
modeller kan vaskes for optimal komfort
i maskin og tørkes i
tørketrommel

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Størrelse
Materiale
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

VARMESONER:
3 innsydde
varmeelementer i
karbonfiber

slitesterk arbeidsvest med kraftig krage, tapede lommer i denier 900 polyester og
glidelåser i metall
ºº Optimalisert passform for ideell oppvarming uten å komme i veien for over eller underliggende tøy
ºº Lang driftstid - opp til 8 timers oppvarming med et 2.0 Ah M12 batteri
ºº 3 integrerte varmesoner i karbonfiber for god varmefordeling til kroppens kjerneområder
ºº Praktisk betjeningsknapp med 3 innstillinger - lav, medium og høy
ºº M12™ batteriholder - sitter i en skjult lomme som ikke kommer i veien
ºº Vannavvisende og vindtett - god komfort i all slags vær
ºº Kan vaskes og tørkes i maskin

på

DRIFTSTID: Opp til
8 timers driftstid
med én enkelt
batteriopplading

MATERIALE: 900
denier polyester
med forsterkede
slitesoner

M12 HH GREY2-0 (S)

M12 HH GREY2-0 (M)

M12 HH GREY2-0 (L)

M12 HH GREY2-0 (XL)

M12 HH GREY2-0 (2XL)

−
0
−
S
Ytre skall: 53% bomull, 47% polyester,
foring; 60% bomull, 40% polyester
1.1
−
4933451616

−
0
−
M
Ytre skall: 53% bomull, 47% polyester,
foring; 60% bomull, 40% polyester
1.1
−
4933451617

−
0
−
L
Ytre skall: 53% bomull, 47% polyester,
foring; 60% bomull, 40% polyester
1.1
−
4933451618

−
0
−
XL
Ytre skall: 53% bomull, 47% polyester,
foring; 60% bomull, 40% polyester
1.2
−
4933451619

−
0
−
XXL
Ytre skall: 53% bomull, 47% polyester,
foring; 60% bomull, 40% polyester
1.2
−
4933451620

M12 HH BL2 | M12

™

Ikke tilgjengelig i Norge

SORT VARMEHOODIE

ºº Varmehoodie laget av bomull og ekstra fin polyester
ºº Om våren og høsten kan hettegenseren brukes som

som innerste lag som varmer kroppen

som tåler tøffe og kalde utendørsmiljøer
ytterplagg, om vinteren fungerer den best

ºº Opp til 8 timers driftstid med et M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah batteri
ºº Varmesoner - 3 varmesoner i karbonfiber distribuerer varme til kroppens kjerneområder
ºº Praktisk betjeningsknapp - 3 varmeinnstillinger: lav, medium og høy
ºº M12™ batterholder med 2.1 A USB port for lading av mobile enheter plassert i diskret lomme

jakkens bakside

VASKES OG TØRKES 3 INNSTILLINGER:
I MASKIN: Alle
Høy, medium og lav
modeller kan vaskes for optimal komfort
i maskin og tørkes i
tørketrommel

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Størrelse
Materiale
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer
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VARMESONER:
3 innsydde
varmeelementer i
karbonfiber

VARMEISOLERING:
Nyeste teknologi
holder vekten nede
og varmen på topp

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Størrelse
Materiale
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

FLEECEFORING:
VASKES OG TØRKES
Termisk fleeceforing I MASKIN: Alle
modeller kan vaskes
i maskin og tørkes i
tørketrommel

VINDTETT
3 INNSTILLINGER:
VANNAVSTØTENDE Høy, medium og lav
- Stormklaff
for optimal komfort
på innsiden av
glidelåsen og foring i
behagelig fleece

VARMESONER:
3 innsydde
varmeelementer i
karbonfiber

BESTE DRIFTSTID:
Opp til 8 timers
varme på én enkelt
opplading

M12 HBW-0 (S)

M12 HBW-0 (M)

M12 HBW-0 (L)

M12 HBW-0 (XL)

M12 HBW-0 (2XL)

−
0
−
S
100% Polyester
1.0
−
4933451165

−
0
−
M
100% Polyester
1.0
−
4933451166

−
0
−
L
100% Polyester
1.1
−
4933451167

−
0
−
XL
100% Polyester
1.1
−
4933451168

−
0
−
XXL
100% Polyester
1.1
−
4933451169

M12 HJ LADIES | M12

™

VARMEJAKKE FOR KVINNER

ºº Varm

når du vil - 4 innsydde varmesoner i karbonfiber distribuerer varme til kroppens
kjerneområder og jakkens sidelommer.
ºº Opp til 8 timers driftstid med et M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah batteri
ºº Praktisk betjeningsknapp - 3 varmeinnstillinger: lav, medium og høy
ºº Kraftig konstruksjon - vindtett og vannavvisende skall og termisk fleece materiale som holder
elementene ute og varmen tett på kroppen
ºº Figursydd jakke som holder varmesonene tett på kroppen
ºº M12™ batterholder med 2.1 A USB port for lading av mobile enheter plassert i diskret lomme på
jakkens bakside
ºº Kan vaskes og tørkes i maskin

på

ºº Hetten passer over hjelmen
ºº Integrert mobillomme
ºº Kan vaskes og tørkes i maskin

VARMEISOLERING:Nyeste teknologi
holder vekten nede
og varmen på topp

VARMEVEST

ºº Fleksibel,

ºº Hetten passer over hjelmen
ºº Integrert mobillomme
ºº Kan vaskes og tørkes i maskin

VARMEISOLERING:
Nyeste teknologi
holder vekten nede
og varmen på topp

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

DRIFTSTID: Opp til
8 timers driftstid
med én enkelt
batteriopplading

M12 HH BL2-0 (S)

M12 HH BL2-0 (M)

M12 HH BL2-0 (L)

M12 HH BL2-0 (XL)

M12 HH BL2-0 (2XL)

−
0
−
S
53% bomull 47% polyester, foring:
60% bomull 40% polyester
1.1
−
4933451611

−
0
−
M
53% bomull 47% polyester, foring:
60% bomull 40% polyester
1.1
−
4933451612

−
0
−
L
53% bomull 47% polyester, foring:
60% bomull 40% polyester
1.1
−
4933451613

−
0
−
XL
53% bomull 47% polyester, foring:
60% bomull 40% polyester
1.2
−
4933451614

−
0
−
XXL
53% bomull 47% polyester, foring:
60% bomull 40% polyester
1.2
−
4933451615

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

USB lader: Lader
opp elektroniske
enheter på farten.
Batteriindikator
viser gjenværende
driftstid

VARMEISOLERING:
Nyeste teknologi
holder vekten nede
og varmen på topp

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Størrelse
Materiale
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

VASKES OG TØRKES
I MASKIN: Alle
modeller kan vaskes
i maskin og tørkes i
tørketrommel

VINDTETT OG
VANNAVSTØTENDE:
Stormklaff på
innsiden av
glidelåsen og foring
i fleece.

3 INNSTILLINGER:
Høy, medium og lav
for optimal komfort

VARMESONER:
3 innsydde
varmeelementer i
karbonfiber

LANG DRIFTSTID:
Opp til 8 timers
driftstid på ett enkelt
batteri

M12 HJ LADIES-0 (S)

M12 HJ LADIES-0 (M)

M12 HJ LADIES-0 (L)

M12 HJ LADIES-0 (XL)

M12 HJ LADIES-0 (2XL)

−
0
−
S
100% Polyester
1.1
−
4933451601

−
0
−
M
100% Polyester
1.1
−
4933451602

−
0
−
L
100% Polyester
1.2
−
4933451603

−
0
−
XL
100% Polyester
1.2
−
4933451604

−
0
−
XXL
100% Polyester
1.3
−
4933451605

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

43

#MILWAUKEETOOL

CWBLM | WORKSKIN

™

WGJHBL | ARBEIDSJAKKE MED HETTE

TEKNISK OVERDEL

ºº WorkSkin™

transporterer fuktighet og isolerer så håndverkere holder seg
varme og tørre hele dagen, selv i streng kulde
ºº Materialet under armene og øverst på ryggen er spesielt egnet for å raskt
lede bort fuktighet
ºº Kroppsnært, fleksibelt materiale som hindrer vond lukt og forlenger
plaggets levetid
ºº Forlenget ryggparti for ekstra beskyttelse og maksimal bevegelighet
ºº Sømløs skulderkonstruksjon hindrer irritasjon ved bruk av fallsikring og
seler
ºº Kan vaskes i maskin og tørkes i trommel

CWBLM (S)
Størrelse
Materiale
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

CWBLM (M)

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

ºº Utviklet

for tøffe omgivelser og alle utfordringer en lang dag på
arbeidsplassen skaper
™
ºº GridIron polyester som er 3 x mer slitesterkt enn 340g bomull
ºº FreeFlex™ mobilitetssoner for ekstra fleksibilitet i alle arbeidsstillinger
ºº Vindtett og vannavisende
ºº Isolerende 100g foring for minimalt varmetap
ºº Nagler langs lommenes sider for maksimal slitestyrke og rustbeskyttende
glidelåser i metall
ºº Tilpasset hette med godt utsyn
ºº Tilpassing i livet og på ermene som holder på varmen
ºº 2 store ytterlommer, 1 lomme på ermet og 1 innerlomme med glidelås

CWBLM (L)

CWBLM (XL)

CWBLM (2XL)

S
M
L
XL
XXL
100% Polyester (Teknisk materiale: 210 g 100% Polyester (Teknisk materiale: 210 g 100% Polyester (Teknisk materiale: 210 g 100% Polyester (Teknisk materiale: 210 g 100% Polyester (Teknisk materiale: 210 g
Polyester; Svettesoner: Hurtigtørkende nett)Polyester; Svettesoner: Hurtigtørkende nett)Polyester; Svettesoner: Hurtigtørkende nett)Polyester; Svettesoner: Hurtigtørkende nett)Polyester; Svettesoner: Hurtigtørkende nett)
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
−
−
−
−
−
4933459434
4933459675
4933459676
4933459677
4933459678

Størrelse
Materiale
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

WGJHBL (S)

WGJHBL (M)

WGJHBL (L)

WGJHBL (XL)

WGJHBL (XXL)

S
100% Polyester
1.1
−
4933459435

M
100% Polyester
1.2
−
4933459436

L
100% Polyester
1.2
−
4933459437

XL
100% Polyester
1.2
−
4933459438

XXL
100% Polyester
1.3
−
4933459439

WGJCBL | ARBEIDSJAKKE
ºº Utviklet

for tøffe omgivelser og alle utfordringer en lang dag på
arbeidsplassen skaper
™
ºº GridIron polyester som er 3 x mer slitesterkt enn 340g bomull
ºº FreeFlex™ mobilitetssoner for ekstra fleksibilitet i alle arbeidsstillinger
ºº Vindtett og vannavisende
ºº Isolerende 100g foring for minimalt varmetap
ºº Nagler langs lommenes sider for maksimal slitestyrke og rustbeskyttende
glidelåser i metall
ºº Forlenget ryggparti for ekstra beskyttelse
ºº Dobbel stormklaff med kraftige sting og ekstra foring
ºº 4 store ytterlommer, 1 blyantlomme og 1 innerlomme med glidelås

Størrelse
Materiale
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

44

WGJCBL (S)

WGJCBL (M)

WGJCBL (L)

WGJCBL (XL)

WGJCBL (2XL)

S
100% Polyester
1.1
−
4933459699

M
100% Polyester
1.2
−
4933459700

L
100% Polyester
1.2
−
4933459701

XL
100% Polyester
1.2
−
4933459702

XXL
100% Polyester
1.3
−
4933459703

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

ELEKTRIKERBELTE

ºº Armortex®

forsterkning i håndflatene og på fingerspissene for økt
holdbarhet og beskyttelse ved krevende oppgaver
ºº Smartswipe™ materiale over knokene for bruk av touch-skjermer med
hanskene på
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.

Str 8/M
Størrelse
M
Artikkelnummer 48229731

Str 9/L

Str 10/XL

Str 11/XXL

L
48229732

XL
48229733

XXL
48229734

Str 9/L

Str 10/XL

Strl 11/XXL

L
48229742

XL
48229743

XXL
48229744

ARBEIDSHANSKER MED ÅPNE FINGRE
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

ºº Robust konstruksjon: Laget av 1680D ballistisk nylon.
ºº Dobble sømmer med stifter
ºº Integrert håndtak: For enkel transport
ºº Polstret og pustende belte: For beste komfort
ºº Metallbeslag til seler: Gjør det mulig å bruke beltet med seler
ºº Klips til målebånd: Sikker og enkel adgang til målebånd

Størrelse
M
Artikkelnummer 48229741

48228110

ºº Robust konstruksjon: Laget av 1680D ballistisk nylon.
ºº Dobble sømmer med stifter
ºº Polstret 4-punktssele: For optimal vektfordeling
ºº Polstret og pustende belte: For beste komfort
ºº Store oppbevaringsrom: 2 separate lommer, lomme til

Værktøysele
Artikkelnummer

48228120

telefon og
hammerholder
til seler: Gjør det mulig å bruke beltet med seler

EN 388

ºº Metallbeslag

FREE-FLEX ARBEIDSHANSKER

RYGGSEKK

ºº SMARTSWIPE™ materiale i håndflatene, på knokene og
ºº Fleksible, elastiske hansker
ºº Lav vekt og pustende hansker for oppgaver som krever

ºº Holdbar: Laget av 1680D ballistisk nylon.
ºº Hard bunn gjør at sekken kan stå oppreist

fingertuppene

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

Elektrikerbelte
Artikkelnummer

VÆRKTØYSELE
Str 8/M

følelse i

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

Strl 8/M
Størrelse
M
Artikkelnummer 48229711

Strl 9/L

Strl 10/XL

Strl 11/XXL

L
48229712

XL
48229713

XXL
48229714

av seg selv som gir god
bekyttelse mot fugt
ºº Polstrede pustende seler: For beste komfort
ºº Store oppbevaringsrom – 35 lommer i alt
ºº Foldbar forlomme:for enkel tilgang og oppbevaring av større gjenstamder.
Sidelomme til flaske
ºº Vertikal verktøyvegg gir god plass og oversikt
ºº Plass til laptop: Til sikker oppbevaring av laptop, tablet eller annen
elektronikk
ºº Stropper til oppbavaring på skulderselene: Gjør det muligt å feste ting til
sekken

Ryggsekk
Artikkelnummer

48228200

ELEKTRIKERBAG
ºº Robust konstruksjon: Laget av 1680D ballistisk nylon.
ºº Doble sømmer med stifter
ºº Integrert håndtak: Gjør bagen enkel å transportere
ºº Stabil bunn: Stabiliserer bagen så den kan stå oppreist, selv når den er full.
ºº Integrerte beltestropper: Gjør det mulig å sette bagen fast i verktøybeltet
ºº Sentralt plasserte D-ringer i metall: Gjør det mulig å henge bagen i

Elektrikerbag
Artikkelnummer

48228112

skulderstroppen
til målebånd: Sikker og enkel adgang til målebånd

ºº Klips

46
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PACKOUT™ KOFFERT

MEST FLEKSIBELT.
MEST DRIFTSSIKKERT.
Milwaukee® Powertools revolusjonerer nå
oppbevaring, transport og organisering
for profesjonelle brukere med det nye
modulbaserte PACKOUT™ systemet. Systemet
er utviklet for å å gi brukeren muligheten til selv
å velge både tilgang, posisjon og rekkefølge
på de nye Heavy Duty oppbevaringskassene,
tilbehørskoffertene og verktøybagene.
PACKOUT™ er markedets kraftigste og mest
fleksible modulbaserte oppbevaringssystem.

ºº Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem
ºº Konstruert med støtbestandig polymerer for holdbarhet på arbeidsplassen.
ºº IP65 klassifisert for bruk på enhver arbeidsplass
ºº Metallforsterkede hjørner
ºº Metallforsterket lås
ºº Bakker til oppbebvaring av tilbehør
ºº Egen plass til ONE-KEY™ TICK ™ sporingsenhet
ºº Metallforsterket håndtak for enkelt transport (kun på den store kofferten)

PACKOUT™ stor koffert

PACKOUT™ koffert

560 x 410 x 290
4932464079

560 x 410 x 170
4932464080

PACKOUT™ TILBEHØRSKOFFERT
ºº Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem
ºº Konstruert med støtbestandig polymerer for holdbarhet på arbeidsplassen.
ºº Interiøret har 10 avtagbare og monterbare bakker som kan monteres på

vanlige materialer for enkel tilgang.
ºº IP65 klassifisert for bruk på enhver arbeidsplass
ºº Bakkene holdes nede så innhold ikke faller ut under transport

BYGG DITT
SYSTEM

Dimensioner (mm)
Artikkelnummer

PACKOUT™ tilbehørskoffert
Dimensioner (mm)
Artikkelnummer

500 x 380 x 120
4932464082

PACKOUT ™ MODULER
PACKOUT™ KOMPAKT TILBEHØRSKOFFERT

PACKOUT™ TRILLEKOFFERT

ºº Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem
ºº Konstruert med støtbestandig polymerer for holdbarhet på arbeidsplassen.
ºº Interiøret har 5 avtagbare og monterbare bakker som kan monteres på

av PACKOUT modulbasert oppbevaringssystem
ºº Del
med støtbestandig polymerer for holdbarhet på
ºº Konstruert
arbeidsplassen.
™

vanlige materialer for enkel tilgang.
ºº IP65 klassifisert for bruk på enhver arbeidsplass
ºº Bakkene holdes nede så innhold ikke faller ut under transport

kg kapasitet
ºº 113
teleskopisk håndtak
ºº Kraftig
og kraftige 228 mm hjul
ºº Store
IP65
klassifisert
bruk på enhver arbeidsplass
ºº Metallforsterkedeforhjørner
ºº Metalfrosterket låsepunkt
ºº Integrert tilbehørsbakke
ºº Egen plass til ONE-KEY TICK sporingsenhet
ºº
™

PACKOUT™ kompakt tilbehørskoffert
Dimensioner (mm)
Artikkelnummer

250 x 380 x 120
4932464083

™

VERKTØYBAG
ºº Del av PACKOUT™ modulbasert
ºº 1680 ballistisk nylon
ºº Slagfast helstøpt bund
ºº Metallramme
ºº Graftig gummiert håndtak

oppbevaringssystem

25 cm verktøybag 40 cm verktøybag 50 cm verktøybag
Dimensioner (mm)
No. of pockets
Artikkelnummer

250 x 280 x 320
28
4932464084

250 x 400 x 320
31
4932464085

250 x 500 x 320
32
4932464086

PACKOUT™ trillekoffert
Dimensioner (mm)
Lastkapasitet
Artikkelnummer

560 x 410 x 480
113
4932464078
113 kg kapasitet

48

Metalfrosterket låsepunkt

Kraftige 9" hjul
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FASTBACK™ FOLDEKNIV
ºº Funksjon for åpning og bruk med én hånd
ºº Blad i rustfritt stål som kan slipes
ºº Glatt blad med spiss for rene, glatte snitt
ºº Stift som låser bladet i åpen stilling
ºº Hull til snor
ºº Belteklips for enkel tilgang
ºº Kompakt kniv som passer i lommen

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

FASTBACK™ FOLDEKNIV
ºº Åpnes enkelt med én hånd for rask tilgang
ºº Verktøyløst skifte av blad for maksimal produktivitet
ºº Smal kropp for kompakt oppbevaring i lommen
ºº Belteklips
ºº Hull til snor
ºº Benytter standard blader

Foldekniv
Artikkelnummer

48221990

Fastback™ foldekniv
Artikkelnummer

48221906

TAPETKNIV
HARDLINE FOLDEKNIV
™

ºº Premium

D2 stål for beste rustbeskyttelse. Kraftig blad som holder seg
skarpt lengre
ºº Glatt eller tagget 75 mm blad for optimal skjæreytelse
ºº 2-hånds åpnemekanisme
ºº Stålramme som låser bladet i åpen posisjon
ºº Kraftig nylonhåndtak og ramme i rustfritt stål
ºº Kraftig låsemekanisme for sikker bruk
ºº Hull til snor
ºº Reversibel belteklips

Bladtype
Artikkelnummer

Hardline foldekniv med
glatt blad
Glatt
48221994

Hardline foldekniv med
tagget blad
Tagget
48221998

ºº Bladet skjules i håndtaket for beste sikkerhet og fleksibilitet
ºº Kabelstripper. Eliminerer behovet for ekstra verktøy
ºº Skift blad uten verkktøy
ºº Intergrert holder for 5 reserveblad
ºº Ergonomisk og kraftig design

Tapetkniv
Artikkelnummer

48221910

AUTOMATISK SIKKERHETSKNIV
ºº Automatisk

FASTBACK™ FOLDBAR ARBEIDSKNIV
ºº Åpnes med en hånd. Brukeren kan enkelt åpne og folde kniven sammen
ºº Intregrert kutteblad. Brukeren kan kutte kabler uten å folde ut kniven
ºº Skift blad uten verktøy
ºº Kabelstripper. Elimenerer behovet for ekstra verktøy
ºº Smal design. Tar lite plass i lommen
ºº Belteklips for enkel oppbevaring

FASTBACK™ foldbar arbeidskniv
Artikkelnummer

bladmekanisme: bladet trekker seg tilbake når du slipper
knappen
ºº To skjæredybder for beste kontroll
ºº Intergrert holder for 5 reserveblad
ºº Skift blad uten verktøy. Skruen løsnes enkelt med tommelen for tilgang til
mekanismen og ekstra blader
ºº Heavy Duty: kraftig metallkonstruksjon
ºº Kabelstripper: Fjerner behoved for ekstra verktøy. Stripper ledninger opp
til Ø 5 mm

Automatisk tapetkniv
Artikkelnummer

48221915

48221901

SIKKERHETSKNIV
ºº Tilbaketrukket blad reduserer faren for kutt og skader
ºº Beskytter innholdet i kasser og emballasje under åpning
ºº Holder seg skarp lenger enn standard sikkerhetskniver

Sikkerhetskniv
Artikkelnummer

48221916

FASTBACK™ FOLDEKNIV MED INTEGRERT BLADOPPBEVARING
ºº Åpnes enkelt med én hånd for rask tilgang
ºº Integrert krokblad for raske kutt av tau og snorer uten å åpne
ºº Verktøyløst skifte av blad for maksimal produktivitet
ºº Avisoleringsfunksjonen eliminerer behovet for ekstra verktøy
ºº Smal kropp for kompakt oppbevaring i lommen
ºº Belteklips
ºº Oppbevaring for 4 ekstra blader
ºº Låser ved 45° for tilgang på steder med begrenset plass
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kniven

FASTBACK™ foldekniv med integrert bladoppbevaring
Artikkelnummer

48221903

BRYTEBLADKNIVER
ºº Låsemekanisme i metall* for beste driftssikkerhet
ºº Hurtigmekanisme for enkel justering*
ºº Autolås for rask justering*
ºº Lommeklips som løsner bladsegmenter**
ºº Gummiert grep gir god kontroll og komfort
ºº Karbidblad for beste levetid, skarphet og finnish
ºº * 18 mm / 25 mm brytebladkniver
ºº ** 9 mm brytebladkniver

og levetid
Bladbredde (mm)
Antall seksjoner
Artikkelnummer

9 mm
brytebladkniv
9
13
48221960

18 mm
brytebladkniv
18
8
48221961

25 mm
brytebladkniv
25
7
48221962
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¡¡ Kan brukes med alle produkter i din Milwaukee® ONE-KEY™ lagerbeholdning. Tilegn enkelt
en TICK™ sporingsenhet til produktet du vil spore og ONE-KEY™ hjelper deg å finne det
hvis det skulle komme på avveie.
¡¡ Kompatibel med alle lokaliseringsfunksjoner i ONE-KEY™ systemet
¡¡ Varsler bruken via ONE-KEY™ når batteriet skal skiftes
¡¡ IP67 klassifisert for tøffe forhold på byggeplassen
¡¡ Lim, skru fast eller bruk nagler eller strips for å feste TICK™ til hva som helst

SPORER ALT.
OVERLEVER ALT.

BTM-1

BTM-4

BTM-10

BTM-50

Antall i pakken

1

4

10

50

Batterilevetid (Ved konstant bruk) (timer)

8760

8760

8760

8760

Anbefalt arbeidstemperatur (C)

-30 til 60

-30 til 60

-30 til 60

-30 til 60

Rekkevidde (m)

30

30

30

30

IP klassifisering

IP67

IP67

IP67

IP67

Vekt med batteri (kg)

0,023

0,023

0,023

0,023

Art nr

4932459347

4932459348

4932459349

4932459350

FESTES HVOR SOM HELST

LIM

NAGLER

SKRUER

STRIPS

OGSÅ KOMPATIBEL
MED TABLET OG PC

BYGG/ANLEGG

PRODUKSJON

LANDBRUK

FRITID

TÅLER ALL
SLAGS VÆR

FUKT OG STØVBESKYTTET
STØTBESKYTTET
52

FEST. LOKALISER. ADMINISTRER
LAST NED
GRATIS APP NÅ
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OVER 50 VIDEOER

WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV

UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST

120

ETT SYSTEM OVER

KOMPATIBEL MED ALLE
BATTERIER
YTELSESDREVET
BRANSJEFOKUSERT
BREDT SORTIMENT

54

VERKTØY
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DRIVEN TO OUTPERFORM.™
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-ION™ batterier og REDLINK PLUS™ elektronikk
som alle bidrar til overlegen driftstid, kraft og holdbarhet
For å si det enkelt tilbyr M18 FUEL™ systemet hele viften av banebrytende
innovasjon som driver og beskytter batteridrevne verktøy.

YTELSESDREVET
BRANSJEFOKUSERT
BREDT SORTIMENT

1

2

POWERSTATE™

BØRSTELØS

REDLINK PLUS™
ELEKTRONIKK

celleovervåkning gir optimal drift
ºº Individuell
og sikrer lang levetid

elektronikksystem som forbedrer
ºº Avansert
ytelsen og beskytter både maskin og bruker
systemkommunikasjon og
ºº Total
overbelastningsvern øker verktøyets levetid

MOTOR

utviklet børsteløs motor
ºº Milwaukee
effektivitet
ºº Forbedret
Utvidet
levetid
og maksimal kraft*
ºº
®

ALT PASSER

1 SYSTEM

3

120 + VERKTØY

REDLITHIUM-ION™
BATTERIER

systemkommunikasjon og overbelastningsvern
ºº Total
øker verktøyets levetid
uten minneeffekt for mer driftstid og
ºº Ytelse
produktivitet gjennom hele batteriets levetid

batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Integrert
ºº Fungerer feilfritt helt ned til -20°C

120

OVER

56

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

VERKTØY
57

#MILWAUKEETOOL

REDLITHIUM-ION™ BATTERI MED
KLASSELEDENDE BESKYTTELSE

HVORFOR REDLITHIUM-ION™?
REDLITHIUM-ION™ batteriene holder lenger, reagerer raskere og arbeider hardere.* Innovativ batteriteknologi i kraftig celleramme sørger for overlegen ytelse selv i
de mest krevende omgivelser. REDLITHIUM-ION™ leverer mer produktivitet i løpet av arbeidsdagen og i løpet av batteriets levetid.

HIGH DEMAND 9.0 Ah

IKKE ALLE LITHIUM-ION BATTERIER
ER LIKE*

HOLDER LENGER, REAGERER RASKERE
OG ARBEIDER HARDERE*

FÅ MER GJORT

IKKE ALLE LITHIUM-ION BATTERIER
LEVERER LENGRE DRIFTSTID*

BATTERIINDIKATOR

KRAFTIG BATTERIHUS

Viser gjenværende driftstid

Hindrer vann i å trenge inn
i batteriet

PATENTERT
REDLINK™
ELEKTRONIKK

REDLITHIUM-ION™ FORDELER
MER PRODUKTIVITET PR OPPLADING
MINDRE NEDETID HVER DAG

LENGRE
DRIFTSTID

FUKTBESKYTTELSE
Leder fukt vekk fra interne
komponenter

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

Standard
lithium

TILSVARER

OPP TIL 5X STANDARD 3 AH LITHIUM BATTERIER

Beskytter elektronikken mot
vann og kondens

Beskytter batteriet mot
vibrasjoner og støt

IKKE ALLE LITHIUM-ION
BATTERIER LEVERER MER KRAFT *
REDLITHIUM-ION™ FORDELER
HØYERE MOMENT

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

HØYERE HASTIGHET
MER PRODUKTIVITET
UNDER EKSTREME
FORHOLD

MER

MILWAUKEE®

KRAFT

Effekt (W)

ELEKTRONIKKBESKYTTELSE

STØTABSORBERENDE
SERPARATORER

KRAFT TIL Å

KRAFT TIL Å

357+
TVERRSNITT

I OVER

SAGE

VANN

ELEKTRONIKK

VARME

STØT

SLIPE

I 2X4 FURU

20
MINUTTER

KRAFT TIL Å

KRAFT TIL Å

OPP TIL

OPP TIL

Standard lithium

BORE

Moment (Nm)

IKKE ALLE LITHIUM-ION BATTERIER
LEVERER LENGRE LEVETID*

150
150 STK

65 MM HULL
I 2X6 FURU

SAGE

300+
TVERRSNITT
I 38X89 MM
TRE

REDLITHIUM-ION™ FORDELER
BYTT UT FÆRRE BATTERIER
LEVERER MER KRAFT

LENGER

BATTERILEVETID

=

KRAFT TIL Å

KUTTE

96+
SNITT I

2X12 FURU
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KRAFT TIL Å

LYSE
OPP EN

HEL
DAG

Få gjort mer med hvert REDLITHIUM-ION™ batteri. Dette betyr færre innkjøpte
batterier og mer produktivitet fra dine M12™ eller M18™ batteridrevne verktøy.
* Sammenlignet med tidligere Milwaukee® batteriteknologi. Resultat avhenger av voltstyrke, verktøy og bruk.
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VERKTØY OG UTSTYRSADMINISTRASJON
GJORT ENKELT
ONE-KEY™ er bransjens første gratis platform som på en
enkel måte lar brukeren administrere alt verktøy og utstyr
i lagerbeholdningen. Hold oversikt på service og verktøystatus og del informasjon i sanntid med brukerene i felten.
Alt sammen samlet i en brukervennlig skybasert tjeneste.

STYRKE GJENNOM KOMMUNIKASJON

KONTROLLER

LOKALISER

ADMINISTRER

Få mer ut av verktøyet enn noen gang før. Kontroller,
lokaliser og administrer alle kompatible verktøy gjennom
det brukervennlige systemet.
SIKKERHET

LOKALISERING

Lås og kontroller bruken med
telefonen

Spor maskinen fra hvor som helst

VERKTØYKONTROLL
TRACKED BY

Optimer ytelse og tilpass maskinen
til oppgaven

RAPPORTERING
Se bruk og ytelsesdata

FEST. LOKALISER. ADMINISTRER

SPORER ALT.
OVERLEVER ALT.
60

Kan brukes med alle produkter i din Milwaukee®
ONE-KEY™ lagerbeholdning. Tilegn enkelt en
TICK™ sporingsenhet til produktet du vil spore
og ONE-KEY™ hjelper deg å finne det hvis det
skulle komme på avveie.

LAST NED ONE-KEY™ GRATIS PÅ APP STORE
ELLER GOOGLE PLAY
61
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M18 ONEPD

HD18 PD | M18

™

ONE-KEY™ FUEL™ SLAGBORMASKIN
FPD med ONE-KEY funksjonalitet
ºº M18
til via Bluetooth og Milwaukee ONE-KEY smartphone app
ºº Koble
og finjuster verktøyet via ONE-KEY smartphone app
ºº Kontroller
egenskaper som hastighet, moment, samt start, LED og
ºº Kontroller
tilspenningshastighet.
™

™

®

™

™

innstillinger for spesifikke formål for enkel og rask justering av
ºº Lagre
verktøyet etter oppgave
og lagre profiler for beste kontroll
ºº Programmer
mellom en lang rekke profiler eller skap din egen for perfekt
ºº Velg
resultat hver gang

opp til 4 egendefinerte innstillinger i verktøyets minne for rask
ºº Lagre
tilgang på arbeidsplassen

Kontroller og finjuster verktøyet via
ONE-KEY™ smartphone app

app'en tilbyr også enkelt overblikk over hele
ºº ONE-KEY
verktøysortimentet
™
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HEAVY DUTY SLAGBORMASKIN

ºº Med Milwaukees 4-pols motor leverer den utrolige 85 Nm driemoment ideell for de aller tøffeste arbeidsoppgaver
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Metallgirhus gir maksimal ytelse og lang levetid
ºº Heavy Duty 13 mm metallchuck for optimal feste av bits
ºº Hammermekanismen leverer 28 000 slag/min for effektiv boring i murverk
ºº 24-trinns dreiemoment gir optimal kontroll for brukeren
ºº 3 innstillingsmuligheter gjør at brukeren kan skifte mellom rotasjons-,
skrutrekk- og slagmodus raskt og enkelt
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriinidkator og LED lys
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 PD-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
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)
Leveres i
Artikkelnummer

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

kraft - hele 135 Nm dreiemoment
ºº Mer
hastighet - opp til 2000 o/min
ºº Høyere
Elektronisk
clutch med 13 momentinnstillinger
ºº

M18 BLPD | M18

™

KOMPAKT BØRSTELØS SLAGBORMASKIN

ºº Den

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
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)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 ONEPD-0X

M18 ONEPD-502X

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

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

M18 FPD | M18 FUEL

™

ºº Mer kraft - hele 135 Nm dreiemoment
ºº Høyere hastighet - hele 2 000 o/min
ºº Mer kompakt - kun 197 mm lang
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor designet

ONE-KEY™ app‘en tilbyr også
enkelt overblikk over hele
verktøybeholdningen

M18 BPD | M18

SLAGBORMASKIN

og produsert av Milwaukee® for
opp til 10x motorlevetid og opp til 60% mer kraft
™
ºº REDLINK PLUS elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Kraftig LED lys for beste oversikt
ºº Belteklips i metall - heng fra deg maskinen raskt og enkelt
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier
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Programmer og lagre profiler for beste
kontroll

mest kompakte slagbormaskin i sin klasse med kun 187 mm total
lengde
Børsteløs
motor som er opp til 50% mer effektiv og med 2x lengre levetid
ºº
ºº 60 Nm dreiemoment for beste forhold mellom kraft og vekt
™
ºº REDLINK overbelastningsvern beskytter maskin og batteri for
klasseledende driftssikkerhet
ºº Metallgirhus og 13 mm metallchuck for raskt skifte av tilbehør
ºº Optimert hastighet for raskere bor og festeoppgaver (0 - 450 / 0 - 1800
o/min)
ºº Integrert batteriindikator og LED arbeidslys
ºº 3-trinns funksjonsvelger med enkelt skifte mellom bormodus, skrumodus,
og bor med slag
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer lang
batterilevetid
ºº Fleksibelt batterisystem: passer alle Milwaukee® M18™ batterier

™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
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)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 FPD-0X

M18 FPD-502X

−
0
−
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
13
0 - 32,000
135
−
HD Box
4933451446

5.0
2
59 min
0 - 550
0 - 2000
13
65
16
13
0 - 32,000
135
2.5
HD Box
4933451061

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

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
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)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 BLPD-0

M18 BLPD-202C M18 BLPD-502C

−
0
−

2.0
2
40 min

5.0
2
100 min

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 1800

0 - 1800

0 - 1800

13
38
13

13
38
13

13
38
13

16

16

16

0 - 28,800
60
−
−
4933448446

0 - 28,800
50
1.8
Koffert
4933448447

0 - 28,800
60
2.1
Koffert
4933448472

M18 BPD-0

M18 BPD-202C

M18 BPD-402C

−
0
−

2.0
2
40 min

4.0
2
80 min

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 1800

0 - 1800

0 - 1800

13
38
13

13
38
13

13
38
13

16

16

16

0 - 28,800
50
−
−
4933443500

0 - 28,800
50
1.9
Koffert
4933443515

0 - 28,800
60
2.1
Koffert
4933443520

KOMPAKT SLAGBORMASKIN

ºº Kompakt

slagbormaskin på kun 198 mm lengde. Perfekt for arbeid på
steder med begrenset plass
ºº Milwaukee®'s 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
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-ION™ 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

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
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)
Leveres i
Artikkelnummer
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M18 ONEDD

M18 FDD | M18 FUEL

™

FDD but with ONE-KEY technology
ºº M18
via Bluetooth with the Milwaukee
ºº Connect
Complete tool customisation via ONE-KEY
ºº your
needs

og produsert av Milwaukee® for
opp til 10x motorlevetid og opp til 60% mer kraft
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Belteklips i metall - heng fra deg maskinen raskt og enkelt
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier

™

®

®

™

BOR/SKRUTREKKER

ºº Mer kraft - hele 135 Nm dreiemoment
ºº Høyere hastighet - hele 2 000 o/min
ºº Mer kompakt - kun 190 mm lang
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor designet

ONE-KEY™ FUEL™ BOR/SKRUTREKKER

ONE-KEY™ app
app to tune the tool to

speed, torque, start and end speeds, anti-kickback
ºº Control
functions and LED

to any application choosing optimum tool settings for
ºº Configure
repeatable precision

profiles for unmatched control
ºº Program/save
from a range of application profiles or quickly create your
ºº Select
own for perfect results on every trigger pull

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
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)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 FDD-0X

M18 FDD-502X

−
0
−
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
135
−
HD Box
4933451445

5.0
2
59 min
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
135
2.5
HD Box
4933451064

up to 4 custom settings to the tools memory for fast selection
ºº Save
on the jobsite
app also provides inventory function for total
ºº ONE-KEY
management of your complete tool/equipment fleet
™

power - unmatched torque of 135 Nm
ºº More
speed - delivers up to 2000 rpm
ºº More
Electronic
clutch with 13 torque settings
ºº Flexible battery
system: works with all Milwaukee
ºº

M18 BLDD | M18

™

®

M18™ batteries

KOMPAKT BØRSTELØS BOR/SKRUTREKKER

ºº Den mest kompakte maskin i sin klasse med kun 174 mm total lengde
ºº Børsteløs motor som er opp til 50% mer effektiv og med 2x lengre levetid
ºº 60 Nm dreiemoment for beste forhold mellom kraft og vekt
ºº REDLINK™overbelastningsvern beskytter maskin og batteri for

klasseledende driftssikkerhet

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
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)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 ONEDD-0X

M18 ONEDD-502X

−
0
−
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
135
−
HD Box
4933451911

5.0
2
59 min
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
135
2.5
HD Box
4933451149

ºº Metallgirhus og 13 mm metallchuck for raskt skifte av tilbehør
ºº Optimert hastighet for raskere bor og festeoppgaver 1800 o/min
ºº Integrert batteriindikator og LED arbeidslys
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer lang

batterilevetid
ºº Fleksibelt batterisystem: passer alle Milwaukee® M18™ batterier

M18 BDD | M18

™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
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)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 bor/skrutrekker. Kun 185 mm lang, ideell for arbeid på
steder med begrenset plass
ºº Milwaukee®'s 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-ION™ 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
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Lagre innstillinger for spesifikke formål for enkel og rask
justering av verktøyet etter oppgave

M18 BLDD-202C M18 BLDD-502C

−
0
−

2.0
2
40 min

5.0
2
100 min

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 1800

0 - 1800

0 - 1800

13
38
13
60
−
−
4933448440

13
38
13
50
1.7
Koffert
4933448441

13
38
13
60
2.0
Koffert
4933448458

M18 BDD-0

M18 BDD-202C M18 BDD-402C

−
0
−

2.0
2
40 min

4.0
2
80 min

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 1800

0 - 1800

0 - 1800

13
38
13
50
−
−
4933443530

13
38
13
50
1.8
Koffert
4933443555

13
38
13
60
2.0
Koffert
4933443565

KOMPAKT BOR/SKRUTREKKER

ºº Kompakt

Kontroller og finjuster verktøyet via ONE-KEY™
smartphone app

M18 BLDD-0

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
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)
Leveres i
Artikkelnummer

Enkelt overblikk over hele verktøybeholdningen

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 FRAD | M18 FUEL

™

M18 FRAD-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
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)
Leveres i
Artikkelnummer

7 DELERS BIG HAWG™ SETT: 54,
65, 92 MM. ADAPTER MED PILOTBOR OG 2 X EKSTRA PILOTBOR, DIAMANTFIL OG NØKKEL

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

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-ION™ 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 RAD-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Kapasitet chuck (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
0 - 1500
10
20
28
10
1.9
−
4933427189

49569075

Artikkelnummer

M18 FRADH | M18 FUEL

™

M18 ONEFHIWF34

SUPER HAWG® 2-GIRS VINKELBORMASKIN MED QUIK-LOK™

ºº POWERSTATE børsteløs motor med konstant kraft for opp til 152
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
™

mm hull

M18 FRADH-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Verktøyopptak
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)
Leveres i
Artikkelnummer

batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
Elstremt
lang driftstid med opp til 75 hull i tre med 65 mm spiralbor
ºº
ºº Mekanisk clutch for beste beskyttelse mot fastkjørte bor
ºº Metallgirhus og 7/16˝ Quick Lock™ chuck for beste driftssikkerhet
ºº Integrert batteriindikator og LED lys
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier

SWITCHBLADE™ SELFEED BOR 5
DELERS SETT: Ø 35 / 38 / 54 / 65
MM, QUIK-LOK FORLENGER 140
MM LENGDE

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

™

opp til 10x 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 Metallgirkasse og 13 mm nøkkelchuck
ºº Ekstremt lang driftstid med opp til 150 hull med 22 mm spiralbor i 50 x
100 mm tre
ºº Opp til 10% lettere og mindre enn konkurrerende elektriske maskiner
ºº Kraftig LED lys for beste oversikt
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier

FUEL muttertrekker med ONE-KEY teknologi leverer hele
ºº M18
1627 Nm tilspenningsmoment fra en maskin med kun 213 mm total
™

for

™

lengde for enkel tilgang på steder med begrenset plass

DRIVE CONTROL muliggjør skifte mellom forskjellig
ºº 4-Modus
hastighet og moment for beste fleksibilitet og en lang rekke
™

arbeidsoppgaver

4 for åpning av bolter med 2034 Nm og 750 o/min for maksimal
ºº Trinn
kontroll
senor som sikrer konsist moment for perfekt resultat ved
ºº Integrert
gjentagende oppgaver
verktøykontroll med trådsløs kommunikasjon mellom
ºº ONE-KEY
verktøy og avansert software sikrer konsise resultater og enkel
™

ºº
ºº

VINKELBORMASKIN

ºº Ytelse som en elektrisk maskin (1200 o/min) ved boring i tre
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee®

ONE-KEY™ FUEL™ 3/4˝ MUTTERTREKKER MED FRIKSJONSRING

ºº

49225100

M18 CRAD | M18 FUEL

66

™

mm hull

batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Ekstremt lang driftstid med opp til 75 hull i tre med 65 mm spiralbor
ºº Mekanisk clutch for beste beskyttelse mot fastkjørte bor
ºº Metallgirhus og 13 mm nøkkelchuck for beste driftssikkerhet
ºº Integrert batteriindikator og LED lys
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier

Artikkelnummer

C18 RAD | M18

SUPER HAWG® 2-GIRS VINKELBORMASKIN

ºº POWERSTATE™ børsteløs motor med konstant kraft for opp til 152
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

Verktøykontroll via ONE-KEY™ appen

tilpassing
ONE-KEY™ verktøylokalisering og skybasert lagerbeholdning for
maksimal kontroll over hvert verktøyt i beholdningen. Enkel sporing
av verktøy på avveie for beste sikkerhet
3
/4˝ firkant med friksjonsring
Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™
batterier

M18 CRAD-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. 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)
Leveres i
Artikkelnummer

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

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

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Strammekapasitet (Nm)
Maks dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 ONEFHIWF34-0X

M18 ONEFHIWF34-502X

−
0
−
0-800/0-1300/0-1800/01800
0-850/0-1850/0-2400/02400
3
/4˝ firkant
1627
2034
−
HD Box
4933459729

5.0
2
59 min
0-800/0-1300/0-1800/01800
0-850/0-1850/0-2400/02400
3
/4˝ firkant
1627
2034
3.5
HD Box
4933459730

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

Lagre profiler for gjentagende
arbeidsoppgaver

Lagerbeholdning for enkel kontroll over
verktøyene
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M18 ONEFHIWF12 | ONE-KEY

™

M18 FHIWF12

FUEL™ 1/2˝ MUTTERTREKKER MED FRIKSJONSRING

ºº M18

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 ONEFHIWF12-0X
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader

−
0
−
0-550/0-1400/0-1750/0Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
1750
0-950/0-1750/0-2100/0Slagtall (slag/min)
2100
1
Verktøyopptak
/2˝ firkant
Strammekapasitet (Nm)
130/400/1356/1356
Maks dreiemoment (Nm)
1898
Vekt med batteri (kg)
−
Leveres i
HD Box
Artikkelnummer
4933459726

M18 ONEFHIWF12-502X
5.0
2
59 min
0-550/0-1400/0-1750/01750
0-950/0-1750/0-2100/02100
1
/2˝ firkant
130/400/1356/1356
1898
3.3
HD Box
4933459727

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

M18 ONEFHIWP12 | ONE-KEY

™

™

begrenset plass

4-trinns DRIVE CONTROL muliggjør skifte mellom forskjellig
ºº hastighet
og moment for beste fleksibilitet og en lang rekke
™

arbeidsoppgaver

4 for åpning av bolter med 1898 Nm og 750 o/min for maksimal
ºº Trinn
kontroll
/ ˝ firkant med friksjonsring
ºº Nytt
LED lys som er 40% kraftigere enn tidligere modeller
ºº Milwaukee
børsteløs motor for økt effektivitet,
ºº lengre levetidPOWERSTATE
og maksimal kraft
1

2

®

™

Lengde kun 213 mm

™

4932352861

verktøyets ytelse i bruk

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

gummiering som som beskytter maskinen og øker
ºº Kraftig
brukerkomforten
M18 ONEFHIWP12-502X

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader

−
5.0
0
2
−
59 min
0-950/0-1500/0-1800/0- 0-950/0-1500/0-1800/0Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
1800
1800
0-1150/0-2100/0-2400/0-0-1150/0-2100/0-2400/0Slagtall (slag/min)
2400
2400
1
1
Verktøyopptak
/2˝ firkant
/2˝ firkant
Strammekapasitet (Nm)
190/400/1017/1017
190/400/1017/1017
Maks dreiemoment (Nm)
1491
1491
Vekt med batteri (kg)
−
3.2
Leveres i
HD Box
HD Box
Artikkelnummer
4933459724
4933459725

Artikkelnummer

M18 FHIWF12-0X
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader

−
0
−
0-550/0-1400/0-1750/0Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
1750
0-950/0-1750/0-2100/0Slagtall (slag/min)
2100
1
Verktøyopptak
/2˝ firkant
Strammekapasitet (Nm)
130/400/1356/1356
Maks dreiemoment (Nm)
1898
Vekt med batteri (kg)
−
Leveres i
HD Box
Artikkelnummer
4933459695

M18 FHIWF12-502X
5.0
2
59 min
0-550/0-1400/0-1750/01750
0-950/0-1750/0-2100/02100
1
/2˝ firkant
130/400/1356/1356
1898
3.3
HD Box
4933459696

M18 FMTIWF12 | M18 FUEL

™

M18 FHIWP12-0X

ºº M18

M18 FHIWP12-502X

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader

−
5.0
0
2
−
59 min
0-950/0-1500/0-1800/0- 0-950/0-1500/0-1800/0Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
1800
1800
0-1150/0-2100/0-2400/0-0-1150/0-2100/0-2400/0Slagtall (slag/min)
2400
2400
1
1
Verktøyopptak
/2˝ firkant
/2˝ firkant
Strammekapasitet (Nm)
190/400/1017/1017
190/400/1017/1017
Maks dreiemoment (Nm)
1491
1491
Vekt med batteri (kg)
−
3.2
Leveres i
HD Box
HD Box
Artikkelnummer
4933459692
4933459693
SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2˝
KRAFTPIPESETT MED 10 DELER
Artikkelnummer

M18™

Trinn 4 for åpning av bolter med
maksimal kraft og optimal kontroll

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

4932352861

Nytt LED lys som er 40% kraftigere enn
tidligere modeller

4932352861

/2˝ MUTTERTREKKER MED LÅSESTIFT

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 Milwaukee® 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-ION™ 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

batterisystem: fungerer med alle Milwaukee
ºº Fleksibelt
batterier

®

M18 ONEFHIWP12-0X

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

68

FUEL muttertrekker med hele 1356 Nm tilspenningsmoment
ºº M18
og en kompakt størrelse på kun 213 mm for arbeid på steder med

driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

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

™ 1

M18 FUEL™ 1/2˝ MUTTERTREKKER MED FRIKSJONSRING

PLUS elektronikk gir det mest avanserte
ºº REDLINK
overbelastningsvern og batteribeskyttelse i tillegg til å øke

FUEL™ 1/2˝ MUTTERTREKKER MED LÅSESTIFT

ºº M18

M18 FHIWP12 | M18 FUEL

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

1/2˝ MUTTERTREKKER MED FRIKSJONSRING

ºº M18

FUEL™ muttertrekker med 610 Nm dreiemoment og kun 170 mm
lengde
ºº Milwaukee® DRIVE CONTROL™ systemet lar brukeren velge mellom 3
hastighet og momentinnstillinger for beste fleksibilitet og en lang rekke
arbeidsoppgaver
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
lengre motorlevetid og mer kraft
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 1/2˝ firkant med friksjonsring
ºº Integrert batteriindikator og LED lys
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier

M18 FMTIWF12-0X
Batterikapasitet (Ah)
−
Antall medfølgende batterier
0
Medfølgende lader
−
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min) 510/2100/2400
Slagtall (slag/min)
420/2700/3000
1
Verktøyopptak
/2˝ firkant
Maks. dreiemoment (Nm)
130/550/610
Vekt med batteri (kg)
−
Leveres i
HD Box
Artikkelnummer
4933459189

M18 FMTIWF12-502X
5.0
2
59 min
510/2100/2400
420/2700/3000
1
/2˝ firkant
130/550/610
2.4
HD Box
4933459185

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

4932352861

4932352861

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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M18 FMTIWP12 | M18 FUEL

™

M18 ONEIWF12 | ONE-KEY

1/2˝ MUTTERTREKKER MED LÅSESTIFT

FUEL™ muttertrekker med 610 Nm dreiemoment og kun 170 mm
lengde
ºº Milwaukee® DRIVE CONTROL™ systemet lar brukeren velge mellom 3
hastighet og momentinnstillinger for beste fleksibilitet og en lang rekke
arbeidsoppgaver
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
lengre motorlevetid og mer kraft
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 1/2˝ firkant med låsestift
ºº Integrert batteriindikator og LED lys
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier

™

ºº M18

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

™

M18 FMTIWP12-502X
5.0
2
59 min
1700/2100/2400
2300/2700/3000
1
/2˝ firkant
430/550/610
2.4
HD Box
4933459183

med 610 Nm driemoment - ideell for de aller
tøffeste arbeidsoppgaver
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº 1/2˝ firkant med friksjonsring
Ideell
for tunge arbeidsoppgaver som metallarbeid, verftsindustri og
ºº
bilverksteder
ºº Lett og ergonomisk design
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº REDLITHIUM-ION™ 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
ºº

tilspenningshastighet.

ºº Programmer og lagre profiler for beste kontroll
ºº Lagre innstillinger for spesifikke formål for enkel

og rask justering av
verktøyet etter oppgave
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 Velg

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

4932352861

Artikkelnummer

M18 ONEIWP12 | ONE-KEY

™

HD18 HIW | M18

™

ºº Kraftig 18V muttertrekker
ºº Milwaukees 4-pols motor

HD18 HIWF-0

HD18 HIWF-402C

−
0
−
0 - 1900
1
/2˝ firkant
0 - 2200
610
−
−
4933441794

4.0
2
80 min
0 - 1900
1
/2˝ firkant
0 - 2200
610
3.0
Koffert
4933441789

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

tilspenningshastighet.
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 Lagre

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Strammekapasitet (Nm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

Artikkelnummer

™

HD18 HIW-0

HD18 HIW-402C

−
0
−
0 - 1900
1
/2˝ firkant
0 - 2200
610
−
−
4933416195

4.0
2
80 min
0 - 1900
1
/2˝ firkant
0 - 2200
610
3.0
Koffert
4933441260

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2˝
KRAFTPIPESETT MED 10 DELER
Artikkelnummer
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4932352861

M18 FIWF12 | M18 FUEL
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 ONEIWF12-502X
5.0
2
59 min
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ firkant
300
40/120/220/300
1.8
HD Box
4933451374

4932352861

M18 ONEIWP12-0X

M18 ONEIWP12-502X

−
0
−
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ firkant
300
40/120/220/300
−
HD Box
4933459197

5.0
2
59 min
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ firkant
300
40/120/220/300
1.8
HD Box
4933451372

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

HEAVY DUTY MUTTERTREKKER

med 610 Nm driemoment - ideell for de aller
tøffeste arbeidsoppgaver
™
REDLINK
elektronikk
med
overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
ºº
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº ½˝ firkant med låsestift som holder pipen på plass
ºº Ideell for tunge arbeidsoppgaver som metallarbeid, verftsindustri og
bilverksteder
ºº Lett og ergonomisk design
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 ONEIWF12-0X
−
0
−
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ firkant
300
40/120/220/300
−
HD Box
4933459198

FUEL™ 1/2˝ MUTTERTREKKER MED LÅSESTIFT

™

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

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Strammekapasitet (Nm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

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

HEAVY DUTY MUTTERTREKKER MED FRIKSJONSRING

ºº Kraftig 18V muttertrekker
ºº Milwaukees 4-pols motor

FUEL™ 1/2˝MUTTERTREKKER MED FRIKSJONSRING

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

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

HD18 HIWF | M18

M18 FMTIWP12-0X
−
0
−
1700/2100/2400
2300/2700/3000
1
/2˝ firkant
430/550/610
−
HD Box
4933459188

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

1/2˝ MUTTERTREKKER MED FRIKSJONSRING

ºº POWERSTATE™

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
lengre motorlevetid og opp til 20% mer kraft
™
ºº REDLINK PLUS elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº Milwaukee® DRIVE CONTROL™ funksjonen gjør at brukeren kan justere
hastighet og moment etter arbeidsoppgaven
ºº Trinn 1 for presisjonsarbeid
Trinn
2 forhindrer skade på bolter og arbeidsemne
ºº
ºº Trinn 3 for maksimal kraft og moment
ºº Trinn 4 er det optimale forholdet mellom presisjon og ytelse
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 Integrert batteriindikator og LED lys
ºº Belteklips i metall - heng fra deg maskinen raskt og enkelt

4932352861

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

4932352861

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Strammekapasitet (Nm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 FIWF12-502X
5.0
2
59 min
1700/2000/2500/2000
2400/2600/3100/2600
1
/2˝ firkant
300
40/120/300/120
1.8
HD Box
4933451071

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

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

M18 FIWF12-0X
−
0
−
1700/2000/2500/2000
2400/2600/3100/2600
1
/2˝ firkant
300
40/120/300/120
−
HD Box
4933451448

4932352861
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#MILWAUKEETOOL

M18 FIWP12 | M18 FUEL

™

M18 BIW12 | M18

™

ºº Kompakt

M18 BRAIW | M18

1/2˝ MUTTERTREKKER MED LÅSESTIFT

ºº POWERSTATE™ børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
lengre motorlevetid og opp til 20% mer kraft
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº Milwaukee® DRIVE CONTROL™ funksjonen gjør at brukeren kan justere
hastighet og moment etter arbeidsoppgaven
ºº Trinn 1 for presisjonsoppgaver
ºº Trinn 2 hindrer skade på bolter og arbeidsemne
ºº Trinn 3 for maksimal kraft og moment for de tyngste oppgavene
ºº Trinn 4 er det optimale forholdet mellom presisjon og ytelse
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 Integrert batteriindikator og LED lys
ºº Belteklips i metall - heng fra deg maskinen raskt og enkelt

™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Strammekapasitet (Nm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 FIWP12-0X

M18 FIWP12-502X

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

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

/2˝ muttertrekker med kun 155 mm total lengde som gjør den
ideell for arbeid på steder med begrenset plass
®
Milwaukee
's 4-pols motor leverer maksimal kraft med beste forhold
ºº
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
ºº 1/2˝ firkant for bruk med universale piper
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº REDLITHIUM-ION™ 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

™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 BIW12-0

M18 BIW12-402C

−
0
−
0 - 2450
1
/2˝ firkant
0 - 3350
240
−
−
4933443590

4.0
2
80 min
0 - 2450
1
/2˝ firkant
0 - 3350
240
1.9
Koffert
4933443607

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

M18 BIW38 | M18

™

ºº Kompakt

72

ºº M18 FID med ONE-KEY funksjonalitet
ºº Koble til via Bluetooth™ og Milwaukee® ONE-KEY™ smartphone app
ºº Styr verktøyets egenskaper via ONE-KEY™ app´en og finjuster det etter

ønsket bruk
ºº Kontroller egenskaper som hastighet, moment, samt start, LED og
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 Profilene inkluderer et sett med innstillinger for selvskruende skruer
ºº ONE-KEY™ app'en tilbyr også enkelt overblikk over hele
verktøysortimentet

™

M18 BIW38-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

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

FUEL™ 1/4˝ HEX SLAGSKRUTREKKER

™

M18 FID | M18 FUEL

3

M18 BRAIW-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Verktøyopptak
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Slagtall (slag/min)
Strammekapasitet (Nm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Verktøyopptak
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 ONEID-0X

M18 ONEID-502X

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

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

M18 FID-0X

M18 FID-502X

4932352861

KOMPAKT 3/8˝ MUTTERTREKKER

/8˝muttertrekker med 152 mm lengde som gjør den ideell for
arbeid på steder med begrenset plass
™
ºº REDLINK elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
verktøy og batteri
ºº Metallgir sørger for maksimal ytelse og lang levetid
3
ºº /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-ION™ 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

KOMPAKT VINKELMUTTERTREKKER

ºº Kompakt 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-ION™ 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 ONEID | ONE-KEY

KOMPAKT 1/2˝ MUTTERTREKKER

1

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

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

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

1/4˝ SLAGSKRUTREKKER

ºº POWERSTATE

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
opp til 3x motorlevetid og opp til 20% mer kraft
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº Milwaukee® DRIVE CONTROL™ funksjonen gjør at brukeren kan justere
hastighet og moment etter arbeidsoppgaven
ºº Trinn 1 for presisjonsoppgaver
ºº Trinn 2 forhindrer skade på skruer og arbeidsemne
ºº Trinn 3 gir maksimal ytelse for det tyngste oppgavene
ºº Trinn 4 er det optimale forholdet mellom presisjon og ytelse
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 chuck for raskt og enkelt skifte av tilbehør
ºº Integrert batteriindikator og LED lys
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier
™

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

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Slagtall (slag/min)
Strammekapasitet (Nm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Verktøyopptak
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
5.0
0
2
−
59 min
850/2100/3000/0-3000 850/2100/3000/0-3000
1800/2900/3700/0-3700 1800/2900/3700/0-3700
203
203
26/80/203/0-203
26/80/203/0-203
1
1
/4˝ Hex
/4˝ Hex
−
1.7
HD Box
HD Box
4933451447
4933451066
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M18 FQID | M18 FUEL

™

M18 BRAID | M18

SURGE™ 1/4˝ HEX HYDRAULISK SLAGSKRUTREKKER

FUEL™ SURGE™ 1/4˝ Hex hydraulisk slagskrutrekker er den mest
støysvake slagtrekkeren på markedet
ºº FLUID-DRIVE™ hydraulisk slagmekanisme reduserer kontakten mellom
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 Milwaukee® 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-ION™ 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 lang
batterilevetid

™

ºº M18

M18 BLID | M18

™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Verktøyopptak
Maks. boltdiameter
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

mest kompakte slagskrutrekker i sin klasse med kun 137 mm total
lengde og 99 mm hodehøyde
Børsteløs
motorteknologi gir 170 Nm dreiemoment, 2800 o/min og 3600
ºº
slag/min
™
ºº REDLINK overbelastningsvern beskytter maskin og batteri for
klasseledende driftssikkerhet
ºº Metallgirhus og gir for beste driftssikkerhet og maksimalt dreiemoment
ºº Kraftig LED lys for god oversikt
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer lang
batterilevetid
ºº Énhånds bitsskifte
ºº Fleksibelt batterisystem: passer alle Milwaukee® M18™ batterier

™

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

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-ION™ 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

™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 BLID-0

M18 BLID-502C

−
0
−
0 - 2800
0 - 3600
1
/4˝ Hex
170
−
−
4933448452

5.0
2
100 min
0 - 2800
0 - 3600
1
/4˝ Hex
170
1.7
Koffert
4933448457

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir
(o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 BID-0

M18 BID-202C

M18 BID-402C

−
0
−

2.0
2
40 min

4.0
2
80 min

0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750
0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450
1
1
1
/4˝ Hex
/4˝ Hex
/4˝ Hex
180
180
180
−
1.4
1.7
−
Koffert
Koffert
4933443570
4933443585
4933443580

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
10x lengre motorlevetid og opp til 60% mer kraft
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ 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
Spennhylse
med finjustering for nøyaktig valg av ønsket skruedybde
ºº
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
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier

M18 FSGC-202X
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
treskruer opp til (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Verktøyopptak
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

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

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

GIPSSKRUTREKKER

ºº POWERSTATE™

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
10x lengre motorlevetid og opp til 60% mer kraft
™
ºº REDLINK PLUS elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
™
AUTO-START
funksjonen starter maskinen når skruen presses mot
ºº
materialet for enestående driftstid
1
ºº /4˝ Hex opptak for raskt skifte av tilbehør
ºº Spennhylse med finjustering for nøyaktig valg av ønsket skruedybde
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

M18 FSG-0X
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (omdr/min)
treskruer opp til (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Verktøyopptak
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

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

−
0
−
0 - 4500
6
13
1
/4˝ Hex
1.6
HD Box
4933459201

SKRUEBÅNDFORSATS
Article Number

74

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

GIPSSKRUTREKKER MED FORSATS TIL SKRUEBÅND

ºº POWERSTATE

™

ºº Kompakt

M18 BRAID-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

™

M18 FSG | M18 FUEL

KOMPAKT SLAGSKRUTREKKER

slagskutrekker på kun 140 mm total lengde som er perfekt til
arbeid på steder med begrenset plass
ºº Milwaukee®'s 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 /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-ION™ 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

KOMPAKT VINKELSLAGSKRUTREKKER

ºº Kompakt

M18 FSGC | M18 FUEL

KOMPAKT BØRSTELØS SLAGSKRUTREKKER

ºº Den

M18 BID | M18

M18 FQID-0X
−
0
−
900/2100/3000/3000
1800/2900/4000/4000
50
1
/4˝ Hex
M14
−
HD Box
4933459187

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

49334559202
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M18 CHM

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL

™

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.

M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER

Maks Ø16 mm og 90 mm dybde
ºº Passer til M18 CHPX og M28 CHPX

første 18V SDS-Max hammer for maksimal fleksibilitet,
ºº Markedets
mobilitet og sammenlignbar kraft med elektriske maskiner

børsteløs motor designet og utviklet av Milwaukee
ºº POWERSTATE
leverer borytelse som elektriske maskiner
™

®

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

High demand 9.0 Ah REDLITHIUM-ION batterier leverer opp til 5 x
ºº lenger
driftstid, opp til 35% mer kraft, opp til 2 x lenger batterilevetid
™

ºº
ºº
ºº
ºº

og fungerer feilfritt helt ned til -20°C bedre enn noen andre LithiumIon teknologier
Robust girhus i magnesium med presise foringer, utviklet for tøffe
omgivelser
Rotasjonsstopp og 12 ulike meiselposisjoner for optimal
arbeidsstilling og ergonomi
Konstruert for lave vibrasjoner, 10,6 m/s² , som forlenger daglig
brukstid
Slurekobling beskytter bruker og maskin ved fastkjørte bor

M18-28 CPDEX-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Maks. bordiameter (mm)
Maks. bordybde (mm)
Maks. borlengdekapasitet (mm)
Slaglengde (mm)
Vekt uten batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

™

SDS-PLUS KOMBIHAMMER

ºº POWERSTATE

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
opp til 2x 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-ION™ 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 slagfunksjon med 2.5 J slagenergi og kun 8.9 m/s vibrasjoner
ºº Kompakt, ergonomisk design for beste brukerkomfort
ºº Metallgir - forseglet girhus for beste driftssikkerhet og levetid
ºº 4-modus: bor med slag, kun slag, kun bor og variolock for beste flksibilitet
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
™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Verktøyopptak
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
No load speed (rpm)
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)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 CHM-902C

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

9.0
2
95 min
SDS-Max
6.1
0 - 3000
0 - 450
40
65
100
10.6
9.6
6.6
Koffert
4933451412

M18 CHPX | M18 FUEL

™

batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 motor gir ytelse som en elektrisk maskin
Kraftig
slagfunksjon med 4.0 J slagenergi og kun 8.6 m/s vibrasjoner
ºº
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 *Patent
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Utviklet for bruk med Milwaukee® high
demand 9.0 Ah batterier

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Verktøyopptak
Slagenergi (EPTA) (J)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. slagtall (slag/min)
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s² )
Vibrasjonsnivå meisling (m/s² )
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 CHX-0X

M18 CHX-502X

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

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

Rotasjonsstopp og meiseljustering

M18 CDEX | M18 FUEL

HIGH PERFORMANCE SDS PLUS KOMBIHAMMER

ºº POWERSTATE™ børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee®
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og

−
0
−
16
90
160
100
1.6
−
4933446810

Maksimal mobilitet og fleksibilitet

M18 CHX | M18 FUEL
M18 CHM-0C

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

™

M18 CHPX-0X M18 CHPX-502X M18 CHPX-902X
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Verktøyopptak
Slagenergi (EPTA) (J)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. slagtall (slag/min)
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s² )
Vibrasjonsnivå meisling (m/s² )
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
SDS-Plus
4.0
30
13
28
0 - 5000
8.6
7.1
−
HD Box
4933451431

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

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

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

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
til M18 CHX

ºº Passer

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

M18 CDEX-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Maks. bordiameter (mm)
Maks. bordybde (mm)
Maks. borlengdekapasitet (mm)
Slaglengde (mm)
Vekt uten batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
16
90
160
100
1.6
−
4933447450
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M18 CHXDE | M18 FUEL

™

ºº M18
ºº M18

HD18 HX | M18

SDS-PLUS KOMBIHAMMER MED INTEGRERT STØVUTSUG

CHX - M18 FUEL™ SDS-plus kombihammer
CDE - M18 FUEL™ SDS-plus støvutsuger

™

M18 CHXDE-502C
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Leveres i
Artikkelnummer

M18 CHPXDE | M18 FUEL

™

5.0
2
59 min
Koffert
4933448185

HIGH PERFORMANCE SDS-PLUS KOMBIHAMMER MED INTEGRERT STØVAVSUG

M18 CHPXDE-502C
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Leveres i
Artikkelnummer

HD18 H | M18

™

78

5.0
2
59 min
Koffert
4933448180

™

™

HD18 H-402C
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Verktøyopptak
Slagenergi (EPTA) (J)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. slagtall (slag/min)
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s² )
Vibrasjonsnivå meisling (m/s² )
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

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

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

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Verktøyopptak
Slagenergi (EPTA) (J)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. slagtall (slag/min)
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s² )
Vibrasjonsnivå meisling (m/s² )
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

HD18 HX-0

HD18 HX-402C

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

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

M18 BH-0

M18 BH-402C

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

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

M18 FMDP-0C

M18 FMDP-502C

−
0
−
400 / 690
38
50
13

5.0
2
59 min
400 / 690
38
50
13

KOMPAKT SDS PLUS BORHAMMER

beste forhold mellom vekt og kraft. 2.5 kg 1.2 J EPTA
borhammer: Velg mellom bormodus og bor med slag
formaksimal fleksibilitet.
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-ION™ 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 FMDP | M18 FUEL

HEAVY DUTY 4-MODUS KOMBIHAMMER

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 modus - bor med slag, kun slag, 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-ION™ 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

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 modus - 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-ION™ 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 Klassens
ºº 2-modus

ºº M18 CHPX - M18 FUEL™ high performance SDS-plus kombihammer
ºº M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty støvutsuger

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

HEAVY DUTY 4-MODUS KOMBIHAMMER

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

M18 BH | M18

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Verktøyopptak
Slagenergi (EPTA) (J)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. slagtall (slag/min)
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s² )
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

MAGNETBORMASKIN MED PERMANENT MAGNET

ºº POWERSTATE™

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
borytelse som en elektrisk maskin med 40 x 18 mm hull pr opplading i 6
mm stål
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt 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

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

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (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)
Leveres i
Artikkelnummer

8890

8890

146
−
Koffert
4933451636

146
13.0
Koffert
4933451012
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M18 CAG125XPDB | M18 FUEL

™

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee®
med kraftoverskudd for slipeoppgaver og opp til 10x lengre motorlevetid
™
ºº REDLINK PLUS elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 for beste ergonomi
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

M18 CAG115XPDB | M18 FUEL

™

ºº POWERSTATE

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
Bryter
Bremsetid (s)
FIXTEC mutter
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

M18 CAG125XPD | M18 FUEL

™

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
opp til 10x motorlevetid
™
ºº REDLINK PLUS elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ 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

™

−
0
−
8500
115
28
M 14
−
Tofingerbryter
<2
Ja
Ja
HD Box
4933451426

M18 CAG115XPDB-502X
5.0
2
59 min
8500
115
28
M 14
2.7
Tofingerbryter
<2
Ja
Ja
HD Box
4933451010

M18 CAG125XPD-0X M18 CAG125XPD-502X
−
0
−
8500
125
33
M 14
−
Låsbar bryter
Ja
Ja
HD Box
4933451441

5.0
2
59 min
8500
125
33
M 14
2.5
Låsbar bryter
Ja
Ja
HD Box
4933448864

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

−
0
−
8500
115
28
M 14
2.5
Tofingerbryter
Ja
Ja
HD Box
4933451440

125 MM VINKELSLIPER

ºº POWERSTATE

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
opp til 10x lengre motorlevetid
ºº 125 mm nøkkelløs beskyttelseskjerm - god skjærekapasitet og rask
justering av skjerm uten nøkkel
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Beste girsystem - samme som brukes i elektriske vinkelslipere
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 Markedets smaleste kropp
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

™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
Bryter
FIXTEC
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

M18 CAG115XPD-0X
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
Bryter
FIXTEC
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

™

M18 CAG115X | M18 FUEL

125 MM VINKELSLIPER

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
opp til 10x motorlevetid
™
ºº REDLINK PLUS elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
Girsystem
i høyeste kvalitet, samme som sitter i elektriske vinkelslipere
ºº
ºº 125 mm nøkkelløs skjerm - god skjærekapasitet og enkel justering uten
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

ºº POWERSTATE™

M18 CAG125X | M18 FUEL
M18 CAG115XPDB-0X

ºº POWERSTATE™
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M18 CAG125X- M18 CAG125X- M18 CAG125XPDB-0X
PDB-502X
PDB-902X
−
5.0
9.0
0
2
2
−
59 min
95 min
8500
8500
8500
125
125
125
33
33
33
M 14
M 14
M 14
−
2.7
3.0
Tofingerbryter Tofingerbryter Tofingerbryter
<2
<2
<2
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
HD Box
HD Box
HD Box
4933451427 4933451544 4933451471

®

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
Bryter
Bremsetid (s)
FIXTEC mutter
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

115 MM VINKELSLIPER

™

115 MM VINKELSLIPER MED MOTORBREMS

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee for
opp til 10x lengre motorlevetid
™
REDLINK
PLUS
elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
ºº
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 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
™

M18 CAG115XPD | M18 FUEL

125 MM VINKELSLIPER MED MOTORBREMS

ºº POWERSTATE™

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
Bryter
FIXTEC
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

M18 CAG125X-0X

M18 CAG125X-502X

−
0
−
8500
125
33
M 14
−
Låsbar brytrer
Ja
Ja
HD Box
4933451439

5.0
2
59 min
8500
125
33
M 14
2.5
Låsbar bryter
Ja
Ja
HD Box
4933448866

M18 CAG115X-0X

M18 CAG115X-502X

−
0
−
8500
115
28
M 14
−
Låsbar bryter
Ja
Ja
HD Box
4933451438

5.0
2
59 min
8500
115
28
M 14
2.5
Låsbar bryter
Ja
Ja
HD Box
4933448861

115 MM VINKELSLIPER

ºº POWERSTATE™

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
opp til 10x lengre motorlevetid
™
ºº REDLINK PLUS elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 115 mm nøkkelløs skjerm - enkel justering av skjerm uten bruk av verktøy
ºº Skift skive uten bruk av verktøy takket være Fixtec mutteren
ºº Markedets smaleste kropp
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

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
Bryter
FIXTEC
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer
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HD18 AG-125 | M18

™

M18 BMS20 | M18

HEAVY DUTY 125 MM VINKELSLIPER

kraftige 4 pols motor leverer maksimal kraft samtidig som den
optimererer kraf t/ 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-ION™ 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 Milwaukees

HD18 AG-115 | M18

™

ºº Milwaukees

vektforhold

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 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-ION™ 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

™

HD18 AG-125-402C

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

4.0
2
80 min
9000
125
33
M 14
2.2
Nei
Nei
Koffert
4933441507

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-ION™ 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

på steder med
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-ION™ 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

™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
FIXTEC
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

HD18 AG-115-0

HD18 AG-115-402C

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

4.0
2
80 min
9000
115
28
M 14
2.4
Nei
Nei
Koffert
4933441300

M18 BMS12-0
−
0
−
0 - 2500
1.2
2.0
180
2.3
−
4933447925

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

−
0
−
0 - 2500
2.0
3.2
180
2.6
−
4933447935

BÅNDSAG

ºº POWERSTATE

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
opp til 10x motorlevetid og opp til 2x mer kraft sammenlignet med andre
batteridrevne løsninger
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Største kapasitet på 125 x 125 mm diameter
ºº 5 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

™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Maks. Skjærekapasitet i stål (mm)
Maks. Skjærekapasitet i aluminium (mm)
Min. Skjæreradius (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 BMS20-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Maks. Skjærekapasitet i stål (mm)
Maks. Skjærekapasitet i aluminium (mm)
Min. Skjæreradius (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

™

HD18 BS | M18

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

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

M18 CBS125 | M18 FUEL

kraftige 4 pols motor leverer maksimal kraft og optimalt kraft/

M18 BMS12 | M18

HD18 AG-125-0

HEAVY DUTY 115 MM VINKELSLIPER

ºº REDLINK™

82

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
FIXTEC
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet (m/min)
Skjærekapasitet i rektangulære profiler
(mm)
Bladlengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 CBS125-0

M18 CBS125-502C

−
0
−
0 - 116

5.0
2
59 min
0 - 116

125 x 125

125 x 125

1139.83
−
−
4933447150

1139.83
7.3
Koffert
4933448195

HD18 BS-0

HD18 BS-402C

−
0
−
146

4.0
2
80 min
146

85 x 85

85 x 85

898.52
−
−
4933419122

898.52
4.8
Koffert
4933441415

HEAVY DUTY BÅNDSAG

ºº 4.8 kg, for kutting over hodet eller på trange steder
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade

batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
85
mm
kuttekapasitet
–
kapper
de
vanligste
materialer
hos
el og VVS
ºº
applikasjoner
ºº Verktøysløs justering av anslag /sko – gir en smidigere kapping av
installerte materialer mot vegger og tak
ºº Smidig sagbladsfeste for hurtig skifting av sagblad uten verktøy
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriinidkator og LED lys
ºº REDLITHIUM-ION™ 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

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skjærekapasitet i rektangulære profiler
(mm)
Bladlengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer
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M18 FAP | M18 FUEL

™

M18 FMCS

POLERINGSMASKIN

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
ultimat kraft og bevegelsesfrihet ved poleringsoppgaver
™
ºº REDLINK PLUS elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk 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 o/min
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

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

ºº POWERSTATE™

M18 FAP180-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Spindel størrelse

Standardudstyr

Vekt med batteri (kg)
Variabel hastighet
Nullspenningsbryter
Softstartfunksjon
Leveres i
Artikkelnummer

M18 FAP180-502X

−
0
−
360 - 2200
180
M 14

5.0
2
59 min
360 - 2200
180
M 14
Poleringssåle, hvit
poleringssvamp, oransje
Poleringssåle, støvskpoleringssvamp, lamjerm, bøylehåndtak, AVS
meullshette, støvskjerm,
sidehåndtak
bøylehåndtak, AVS
sidehåndtak
−
2.2
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
−
HD Box
4933451549
4933451550

M18 FDG

M18 FUEL™ METALLSAG
børsteløs motor designet og produsert av
ºº POWERSTATE
Milwaukee for raske kutt, lang levetid og op til 370 kutt i 3/4" stål
™

®

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-ION
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
™

driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

hastighet og færre gnister enn vinkelsliper - bedre
ºº Lavere
brannsikkerhet

dybdejustering for enkel justering mellom 0 og 57 mm
ºº Verktøyløs
og lett design for komfortabel bruk
ºº Kompakt
bærekrok for enkel transport og oppbevaring
ºº Integrert
nøkkel for enkel tilgang ved skifte av blad
ºº Integrert
Individuell
celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste
ºº levetid og driftssikkerhet
viser gjenværende driftstid
ºº Batteriindikator
batterisystem: fungerer med alle Milwaukee
ºº Fleksibelt
batterier

®

Færre gnister

M18™

M18 FUEL™ RETTSLIPER
Kompakt og lett design

børsteløs motor designet og produsert av
ºº POWERSTATE
Milwaukee for kraft som elektrisk, opp til 10x motorlevetid og opp
™

®

til 20 m sliping med et 5.0 Ah batteri

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-ION
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
™

driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

opptak for bruk med både 6 og 8 mm tilbehør
ºº Universelt
smaleste håndtaksdesign
ºº Markedets
Avtagbare
støvskjermer som holder støv og rusk ute og forlenger
ºº motorlevetiden

front for komfortabel bruk
ºº Gummiert
forhindrer utilsiktet oppstart etter strømavbrudd
ºº Nullspenningsbryter
Batteriindikator
viser gjenværende driftstid
ºº Fleksibelt batterisystem:
fungerer med alle Milwaukee M18
ºº batterier
®

Opp til 20 min sliping med et 5.0 Ah
batteri

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Bladdiameter (mm)
Hulldiameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 FMCS-0X

M18 FMCS-502X

−
0
−
3900
150
20
57
−
HD Box
4933459192

5.0
2
59 min
3900
150
20
57
2.8
HD Box
4933459193

150 X 20 MM 34T
METALLSAGBLAD
Artikkelnummer

48404080

Integrert bærekrok

™

M18 BMT | M18

™

KOMPAKT MULTIVERKTØY

ºº Opp

Universelt opptak som passer både 6
og 8 mm tilbehør
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Spennhylse (mm)
Max. grinding accessories diameter [mm]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 FDG-0X

M18 FDG-502X

−
0
−
27,000
6/8
50
−
HD Box
4933459190

5.0
2
59 min
27,000
6/8
50
2.1
HD Box
4933459107

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-ION™ 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

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

M18 BMT-0

M18 BMT-421C

−
0
−
1.7
12,000 - 18,000
−
−
4933446203

1 x 2.0 & 1 x 4.0
2
80 min
1.7
12,000 - 18,000
1.7
Koffert
4933446210

BLADSETT TIL MULTIVERKTØY 9
DELER
Artikkelnummer

Avtagbar støvskjerm som beskytter
indre komponenter

84

Kapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Oscilleringsspenn venstre/ høyre (°)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

48901009

85
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M18 FMS190

M18 FMS254

M18 FUEL™ 190 MM KAPP/GJÆRSAG

M18 FUEL™ KAPP/GJÆRSAG

børsteløs motor designet og produsert av
ºº POWERSTATE
Milwaukee for opp til 2x lengre motorlevetid og 25% mer kraft

børsteløs motor utviklet av Milwaukee
ºº POWERSTATE
lenger motorlevetid og opp til 25% mer kraft

™

™

®

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

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

for opp til 2x

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

™

ºº

®

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

™

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

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

™

driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

mm blad for beste nøyaktighet og høy kapasitet
ºº 254
innstilling av skråkutt med faste hakk gjør det enkelt å finne
ºº Hurtig
riktig vinkel

bakre anlegg for maksimal materialstøtte og nøyaktighet
ºº Stort
med justering for sporfresing og repeterende oppgaver
ºº Høydestopp
Opp
til
kutt i 38 mm x 89 mm tre med et 9.0 Ah batteri gir
ºº mulighet307
for å arbeide en hel dag uten å skulle skifte batteri

Hurtig innstilling av skråkutt med faste
hakk gjør det enkelt å finne riktig vinkel

bærehåndtak for enkelt transport til og fra arbeidsstedet
ºº Integrert
sokkel med faste hakk for enkelt valg av riktig vinkel ved
ºº Helstøpt
gjentakende kutt

ºº LED lys som effektivt lyser opp saglinjen og arbeidsområdet
M18 FMS254-0

M18 FMS190-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (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° sk (mm)råkutt
Max. cutting capacity at fence 0 mitre|0 bevel [mm]
Max. cutting capacity at fence L45 mitre|0 bevel [mm]
Max. cutting capacity at fence R45 mitre|0 bevel [mm]
Hulldiameter (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
5000
190
48
48
48
48
39.3 x 152.7
55.4 x 152.7
39.3 x 215.5
55.4 x 215.5
90.9 x 21.8
90.9 x 20.3
90.9 x 17.8
30
12.7
−
4933459619

190 X 30 MM 40 TENNERS BLAD
Artikkelnummer

4932459544

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (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° sk (mm)råkutt
Hulldiameter (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 SMS216 | M18

™

−
0
−
4000
254
48
48
50
60
205.23 x 51.3
205.23 x 91.2
289.3 x 51.3
289.3 x 91.2
30
20.0
−
4933451729

86

90.9 mm x 21.8 mm dybde

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

Integrert bærehåndtak for enkelt
transport til og fra arbeidsstedet

KAPP/GJÆRSAG

ºº Milwaukee 2-pols rammeløs motor leverer 2 700 o/min for raske kutt
ºº REDLINK overbelastningsvern i verktøy og batteri for klassens beste

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
Dobbel gjæring, 48° venstre/høyre

Høydestopp med justering for
sporfresing og repeterende oppgaver

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

M18 SMS216-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (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° sk (mm)råkutt
Hulldiameter (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
2700
216
48
-2
50
50
190 x 48
190 x 60
270 x 48
270 x 60
30
14.5
−
4933446780
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M18 CCS66 | M18 FUEL

™

M18 ONESX | ONE-KEY

SIRKELSAG

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
opp til 3x motorlevetid og opp til 2 x flere kutt pr opplading
™
ºº REDLINK PLUS elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 190 mm blad som gir 66 mm dybde
ºº Bladet er montert på høyre side så støv og rusk ledes bort fra brukeren
ºº 50 graders gjæringskapasitet
ºº Såle og anlegg i magnesium for beste driftssikkerhet og holdbarhet
ºº Sålen i magnesium gir både styrke, lav vekt og holdbarhet
ºº Integrert stålblåser holder linjen fri for støv
ºº Krok for enkel oppbevaring av maskinen
ºº Integrert batteriindikator og LED lys
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier

™

ºº POWERSTATE™

M18 CCS66-0X M18 CCS66-502X M18 CCS66-902X
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir
(o/min)
Maks. Skjæredybde 90° (mm)
Maks. Skjæredybde 45° (mm)
Bladdiameter (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−

5.0
2
59 min

9.0
2
95 min

5000

5000

5000

66
48
190
30
−
HD Box
4933459395

66
48
190
30
4.2
HD Box
4933451384

66
48
190
30
4.5
HD Box
4933459221

190 X 30 MM 24 TENNERS
EKSTRA TYNT BLAD FOR ØKT
DRIFTSTID

™

ºº POWERSTATE

M18 CCS55-0X M18 CCS55-502X M18 CCS55-902X
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir
(o/min)
Maks. Skjæredybde 90° (mm)
Maks. Skjæredybde 45° (mm)
Bladdiameter (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−

5.0
2
59 min

9.0
2
95 min

5000

5000

5000

55
41
165
15.87
−
HD Box
4933451429

55
41
165
15.87
3.2
HD Box
4933451376

55
41
165
15.87
3.5
HD Box
4933451468

165 X 15.87 MM 24 TENNERS
SAGBLAD FOR ØKT DRIFTSTID
Artikkelnummer

™

ºº POWERSTATE

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
opp til 5x motorlevetid og opp til 30% raskere saging
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 Patentert slurekobling - forlenger gir og motorlevetid ved å absorbere støt
ºº FIXTEC feste for raskt og enkelt skifte av tilbehør uten bruk av verktøy
ºº Justerbar sko for beste fleksibilitet
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº Kraftig hengekrok i metall for praktisk oppbevaring og transport
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier

™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Maks. Skjæredybde 90° (mm)
Maks. Skjæredybde 45° (mm)
Bladdiameter (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 CSX502X
Batterikapasitet (Ah)
−
5.0
Antall medfølgende batterier
0
2
Medfølgende lader
−
59 min
Maks. sagkapasitet i tre (mm)
300
300
Maks. sagkapasitet i stål (mm)
20
20
Maks. sagkapasitet i aluminium (mm)
25
25
Maks. sagdybde i jernholdige metaller (mm) 25
25
Maks. sagdybde i metallrør (mm)
150
150
Slagtall, ubelastet (slag/min)
0 - 3000
0 - 3000
Slaglengde (mm)
28.6
28.6
Vekt med batteri (kg)
−
4.1
Leveres i
HD Box
HD Box
Artikkelnummer
4933451428 4933451378
M18 CSX-0X

M18 CSX902X
9.0
2
95 min
300
20
25
25
150
0 - 3000
28.6
4.4
HD Box
4933451470

HD18 CS-0

HD18 CS-402B

−
0
−
3500
55
39
165
15.87
−
−
4933419134

4.0
2
80 min
3500
55
39
165
15.87
3.8
Bag
4933441400

165 X 15.87 MM 40 TENNERS
BLAD FOR ØKT DRIFTSTID
4932352314

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

SAWZALL® BAJONETTSAG

ºº Milwaukee®'s

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 Milwaukee® 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-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
SAWZALL® NEDRIVINGSSETT
MED OPPBEVARINGSBOKS –
12 BLADER, 48005021 X 2,
48005026 X 2, 48005701 X 2,
48005787 X 2, 48005784 X 4
Artikkelnummer
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SAWZALL® BAJONETTSAG

™

M18 BSX | M18

ºº Milwaukees

Artikkelnummer

M18 ONESX- M18 ONESX- M18 ONESX0X
502X
902X
Batterikapasitet (Ah)
−
5.0
9.0
Antall medfølgende batterier
0
2
2
Medfølgende lader
−
59 min
95 min
Maks. sagkapasitet i tre (mm)
300
300
300
Maks. sagkapasitet i stål (mm)
20
20
20
Maks. sagkapasitet i aluminium (mm)
25
25
25
Maks. sagdybde i jernholdige metaller (mm) 25
25
25
Maks. sagdybde i metallrør (mm)
150
150
150
Slagtall, ubelastet (slag/min)
0 - 3000
0 - 3000
0 - 3000
Slaglengde (mm)
28.6
28.6
28.6
Vekt med batteri (kg)
−
4.0
4.3
Leveres i
HD Box
HD Box
HD Box
Artikkelnummer
4933459203 4933451666 4933459220

4932352313

HEAVY DUTY SIRKELSAG

kraftige motor med 3500 o/min kutter enkelti 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-ION™ 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
ºº Leveres med 24 tannet sagblad, paralellanlegg, støvutkast og nøkkel

for
redusert vandring og rene snitt
ºº Optimaliserte kutt gir lengre bladlevetid og enklere saging i en lang rekke
materialer
ºº Automatisk bladbrems stopper bladet når sagen trenger gjennom
materialet for minsket sjanse for skade på brukeren eller omkringliggende
materialer
ºº Dykksagfunksjon som muliggjør start i lav hastighet mens sagen
automatisk setter hastigheten opp når brukeren er dypere i materialet.
ºº Lagre opp til 4 egendefinerte innstillinger i verktøyets minne for rask tilgang
på arbeidsplassen
ºº ONE-KEY™ app'en tilbyr også enkelt overblikk over hele verktøysortimentet

™

®

HD18 CS | M18

ønsket bruk

ºº Egendefinert sagkontroll gir unik kontroll over saghastigheten
ºº Justerbar myk start gir mer nøyaktig start i forskjellige materialer

M18 CSX | M18 FUEL

SIRKELSAG

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee for
opp til 3x motorlevetid og opp til 2x flere kutt pr opplading
™
REDLINK
PLUS
elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
ºº
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ 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°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
™

FUEL™ SAWZALL® BAJONETTSAG

ºº M18 CSX med innebygget ONE-KEY™ teknologi
ºº Koble til via Bluetooth™ og Milwaukee® ONE-KEY™ smartphone app
ºº Styr verktøyets egenskaper via ONE-KEY™ app´en og finjuster det etter

4932430430

Artikkelnummer

M18 CCS55 | M18 FUEL

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
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)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 BSX-0

M18 BSX-402C

−
0
−
300
20
25
25
150
3000
28.6
−
−
4933447275

4.0
2
80 min
300
20
25
25
150
3000
28.6
4.0
Koffert
4933447285

49221129

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

HD18 JSB | M18

™

M18 FUEL™ HACKZALL™
børsteløs motor designet og produsert av
ºº POWERSTATE
Milwaukee for lengre motorlevetid og mer kraft
™

®

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-ION
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
™

driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

mm slaglengde og 3000 slag/min
ºº 22
sagfot for optimal skjærevinkel
ºº Justerbar
LED lys for beste oversikt
ºº Integrert
patentert FIXTEC bladklemme for enkelt skifte av
ºº Milwaukee
tilbehør uten nøkkel

Kompakt énhåndsbetjent bajonettsag

®

batterisystem: fungerer med alle Milwaukee
ºº Fleksibelt
batterier

®

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

HEAVY DUTY STIKKSAG

ºº 4-pols rammeløs motor leverer 2,700 o/min for rask saging
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Myk start og 2-trinns hastighetsvelger for ideell hatighet i forskjellige
materialer
ºº Patentert FIXTEC system
ºº 4-trinns pendelfunksjon for beste ytelse
ºº Justerbar sponblåser
ºº Nøyaktig bladfremføring
ºº Helstøpt bunnplate for beste driftssikkerhet
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº REDLITHIUM-ION™ 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™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Slagtall, ubelastet (slag/min)
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm)
Maks. Skjærekapasitet i stål (mm)
Gjæringskapasitet (°)
Slaglengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

75 X 2.5 MM T 101 B
STIKKSAGBLADER, 5 STK
4932254061

™

TOPPHOLDT STIKKSAG

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

både
verktøy og batteri
ºº Patentert Milwaukee® 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-ION™ 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

LED lys

M18 FHZ-0X

M18 FHZ-502X

−
0
−
0 - 3000
22
−
HD Box
4933459887

5.0
2
59 min
0 - 3000
22
2.6
HD Box
4933459885

10 DELSSET, 2 X 49005460, 3 X
49005614, 3 X 49005424, 2 X
49005418
Artikkelnummer

™

enhånds bajonettsag med kun 375 mm totalt 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 REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
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-ION™ 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

™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Slagtall, ubelastet (slag/min)
Slaglengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

90

C18 HZ-0

C18 HZ-402B

−
0
−
0 - 3000
20
−
−
4933416785

4.0
2
80 min
0 - 3000
20
2.5
Bag
4933441340

10 DELSSET, 2 X 49005460, 3 X
49005614, 3 X 49005424, 2 X
49005418
Artikkelnummer

M18 BJS-0

M18 BJS-402C

−
0
−
0 - 2800
135
10
25
−
−
4933451391

4.0
2
80 min
0 - 2800
135
10
25
2.5
Koffert
4933451389

HØVEL

ºº MIlwaukee®

elhøvel med effektiv 4-pols motor med opp til 14.000 o / min
for fin overflate på arbeidsemnet.
™
ºº REDLINK elektronisk overbelastningsvern i verktøy og batteri for beste
holdbarhet
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
Fjerner
material raskt med doble karbidblad og 82 mm høvelbredde
ºº
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

M18 BP-0

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

M18 BP-402C

Batterikapasitet (Ah)
−
Antall medfølgende batterier
0
Medfølgende lader
−
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min) 14,000
Skjærebredde (mm)
82
Maks. skjæredybde (mm)
2
Falsdybde (mm)
10.7
Vekt med batteri (kg)
−
Leveres i
−
Artikkelnummer
4933451113

4.0
2
80 min
14,000
82
2
10.7
2.7
Koffert
4933451114

2 X VENDBARE
HARDMETALLKNIVER
Artikkelnummer

49220220

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

4932254061

Artikkelnummer

M18 BP | M18

KOMPAKT HACKZALL BAJONETTSAG

ºº Milwaukee

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Slagtall, ubelastet (slag/min)
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm)
Maks. Skjærekapasitet i stål (mm)
Slaglengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

75 X 2.5 MM T 101 B
STIKKSAGBLADER, 5 STK

49220220
Quik-lok bladklemme

C18 HZ | M18

HD18 JSB-402C
4.0
2
80 min
2050 / 2700
120
10
45
26
2.9
Koffert
4933426660

Artikkelnummer

M18 BJS | M18

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Slagtall, ubelastet (slag/min)
Slaglengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

HD18 JSB-0
−
0
−
2050 / 2700
120
10
45
26
−
−
4933417845

4932273484
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M18 CN15GA

M18 CN18GS | M18 FUEL

™

18 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

M18 FUEL™ 15 GA DYKKERTPISTOL

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 1200 dykkerter på opplading med et REDLITHIUM-ION™

evne til konsist sette dykkerter semi-nedsunket i
ºº Klasseledende
hardt tre
to Fire Nail Technology eleminerer forsinkelse mellom
ºº Ready
avfyringer

Ah batteri for maksimal produktivitet

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

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

funksjonsvelger for sekvensiell eller kontaktavfyring
ºº 2-modus
dybdejustering
ºº Verktøyløs
Funksjon
som hindrer maskinen å avfyre hvis magasinet er tomt
ºº Avfyrer opp
700 dykkerter på opplading med et REDLITHIUMºº ION 2.0 Ah tilbatteri
for maksimal produktivitet

dykkerter

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

2.0

plassering av

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Magasinangle (°)
Dykkertdiameter (mm)
Spikertype (mm)
Magasinkapasitet spiker
Cycle rente (t)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 CN18GS-0

M18 CN18GS-202X

−
0
−
0
1.2
16 / 54
110
900
−
−
4933451572

2.0
2
40 min
0
1.2
16 / 54
110
900
3.1
HD Box
4933451574

™

ºº Fleksibelt batterisystem: passer alle Milwaukee

DYKKERT 18G / 16 MM - 10 000
STK

Verktøyløs dybdejustering

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

Artikkelnummer

M18™ batterier

®

M18 CV | M18

™

ºº Høy

rusk

Løsner fastklemte dykkert
M18 CN15GA-0X
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Magasinangle (°)
Dykkertdiameter (mm)
Spikertype (mm)
Magasinkapasitet spiker
Cycle rente (t)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
34
1.8
32 / 63
110
900
3.3
HD Box
4933459633

KOMPAKT 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

M18 CV-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
kapasitet fast materiale (l)
Slangediameter (mm)
Slangelengde (m)
Maks. vakum (mbar)
Luftstrøm (l/min)
Filtertype
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
2.5
32
1.2
84.8
1019.33
Tørrfilter
1.9
−
4933459204

Opp til 110 dykkert i magasinet

M18 CN16GA | M18 FUEL

™

M18 VC2 | M18

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

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-ION™ 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

™

M18 CN16GA-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Magasinangle (°)
Dykkertdiameter (mm)
Spikertype (mm)
Magasinkapasitet spiker
Cycle rente (t)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
20
1.6
32 / 63
110
900
−
−
4933451569

M18 CN16GA-202X
2.0
2
40 min
20
1.6
32 / 63
110
900
3.3
HD Box
4933451571

M18 CN16GA-502X
5.0
2
80 min
20
1.6
32 / 63
110
900
3.3
HD Box
4933451888

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

DYKKERT 16G / 32 MM / 20° - 2
000 STK
Artikkelnummer

92

4932459124

M18 VC2-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
kapasitet fast materiale (l)
Kapasitet Væsker (l)
Slangediameter (mm)
Slangelengde (m)
Maks. vakum (mbar)
Luftstrøm (l/min)
Filtertype
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
9.79
7.5
41
0.47
80
1300
Våt/tørr
5.3
−
4933464029

4932459140

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

™

ºº Kompakt

plass

C18 PCG/600 | M18

KOMPAKT SPONBLÅSER

™

maskin - fjerner enkelt støv og rusk på steder med begrenset

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

opp/suge ut luft

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

ventil for å blåse

batterier

FUGEPISTOL MED 600 ML TUBE

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 ION™ batteriene leverer opp til 2x driftstid, opp til 20% mer
kraft, opp til 2x batterilevetid og fungerer bedre ned til -20C° enn andre
lithium-ion teknologier
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier

M18 BBL-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Luftmengde (m_/min)
Luftstrøm hastighet (km/t)
Viftehastighet (o/min.)
Lengde uten munnstykke (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
0 - 2.9
0 - 42.8
0 - 18,700
375
1.2
−
4933446216

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Maks. trykkravt (N)
Hastighetsindstillinger
Standardudstyr
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

™

C18 PCG/400 | M18

VIFTE

ºº Både

™

batteridrevet og elektrisk gjør at brukeren kan bruke M18
REDLITHIUM-ION™ batterier eller ledning
3
hastigheter
for luftstrøm opp til 1290 m/sek
ºº
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-ION™ 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
™

til 4500 N trykkraft.Minimum 40% høyere enn forrige Milwaukee
fugepistol
™
REDLINK
elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
ºº
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-ION™ 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

−
0
−
760
1000
1290
2.7
−
4933451022

M18 BHG | M18

™

C18 PCG/310 | M18

VARMLUFTPISTOL

™

både

verktøy og batteri
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Kraftig bærekrok for praktisk oppheng og sikker transport
ºº Integrert LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Temperaturområde (°C)
Luftstrøm (l/min)
Recommended ambient operating
temperature [degrees]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 BHG-0

M18 BHG-502C

−
0
−
540
170

5.0
2
80 min
540
170

-18 - +52

-18 - +52

−
−
4933459771

1.4
Koffert
4933459772

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

4932352845

2.0
1
40 min
4500
6
400 ml transparent tube
2.3
Bag
4933441812

400 ML TRANSPARENT TUBE.
KREVER TANNSTANG 48091090
OG STEMPEL 44700375
4932352842

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-ION™ 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/310C-201B
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Maks. trykkravt (N)
Hastighetsindstillinger
Standardudstyr
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

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

2.0
1
40 min
4500
6
310 ml standard holder
2.3
Bag
4933441310

310 ML STANDARDHOLDER.
LEVERES INKL. TANNSTANG
4932352937, STEMPEL OG
FREMFØRINGSSKRUE 44700330
Artikkelnummer
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2.0
1
40 min
4500
6
600 ml transparent tube
2.3
Bag
4933441808

C18 PCG/400T-201B
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Maks. trykkravt (N)
Hastighetsindstillinger
Standardudstyr
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

Artikkelnummer

ºº Spole med høy ytelse for 537 ° arbeidstemperatur
ºº Oppnår arbeidstemperatur på 6 sekunder for optimal effektivitet
ºº REDLINK™ elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter

C18 PCG/600T-201B

2.0
1
40 min
4500
6
600 ml aluminiumstube
2.3
Bag
4933441305

FUGEPISTOL MED 400 ML TRANSPARENT RØR

ºº Opp

M18 AF-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Lufthastighet [m per h]
Lufthastighet 2 [m per h]
Lufthastighet 3 [m per h]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

C18 PCG/600A-201B

600 ML ALUMINIUMSTUBE.
KREVER TANNSTANG 48091091
OG STEMPEL 44700375
Artikkelnummer

M18 AF | M18

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

48081076
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M18 GG | M18

M18 RC

KOMPAKT FETTPISTOL

™

ºº Kraftig 18V motor leverer over 620 bar trykk
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern

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 3,6 kg
ºº Luftventil
ºº Intergrert oppbevaring til slange og skulderstropp. Intergrert LED lys som
lyser opp arbeidsområdet.
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-ION™ 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 slage

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Trykk (bar)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 GG-0

M18 GG-201C

−
0
−
562
−
−
4933440493

2.0
1
40 min
562
3.9
Koffert
4933440490

Ikke tilgjengelig i Norge

M18™ ARBEIDSRADIO MED LADER
Innebygd lader for rask og enkel opplading av alle M18
ºº og
elektroniske enheter via USB porten

™

batterier

mottaker: Spill musikk opp til 30 m fra radioen med
ºº Bluetooth
smarttelefon, tablet eller computer

av strøm eller Milwaukee M18 batterier
ºº Drives
tuner med digital prosessor leverer beste signalstyrke og
ºº AM/FM
klar lyd
®

™

i beste kvalitet med 40W forsterker gir rik og
ºº Høyttalerelementer
god klang
rom for oppbevaring av MP3 spiller/telefon under
ºº Forseglet
avspilling

Innebygget lader for elektroniske
enheter

ramme og metallhåndtak beskytter mot tøff bruk
ºº Forsterket
equalizer og 10 forhåndsvalgte kanaler
ºº Justerbar
Beskyttet
2.1
Ah USB uttak lader enkelt MP3 spillere, smartphones
ºº etc
med 3,5 mm mini jack ledning, 2 x AAA batterier.
ºº Leveres
Milwaukee batterier selges separat
®

M18 JSR | M18

™

Ikke tilgjengelig i Norge

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

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-ION™ 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

M18 JSR-0
Spenning [V]
Vekselspenning (V)
Batteritype
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Frekvensbredde AM (kHz)
Frekvensbredde FM (MHz)
Dimensioner (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

18
220 - 240
Li-ion
−
0
−
522 - 1629
87.50 - 108.00
402 x 197 x 197
4.9
−
4933451250

Innebygget lader for M18™ batterier

M18 RC-0
Spenning [V]
Vekselspenning (V)
Batteritype
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Dimensioner (mm)
Høyttalereffekt (W)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

18
220 - 240
Li-ion
−
0
−
300 x 307 x 370
40
7.7
−
4933446639
Integrert flaskeåpner

M18 JSR DAB+ | M18

™

™

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-ION™ 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
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M12-18 JSSP | M12

DAB+ ARBEIDSRADIO

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

M18 JSR DAB+-0
Spenning [V]
Vekselspenning (V)
Batteritype
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Frekvensbredde AM (kHz)
Frekvensbredde FM (MHz)
Frekvensbredde DAB
Dimensioner (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

18
220 - 240
Li-ion
−
0
−
−
87.50 - 108
174.928 - 239.20
402 x 197 x 197
4.9
−
4933451251

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

Digital Bluetooth® mottaker

Beskyttet oppbevaringsrom

- 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

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

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Dimensioner (mm)
Høyttalereffekt (W)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
360 x 165 x 165
40
2.3
−
4933459275
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M18 FPP2A | M18 FUEL

™

ºº M18
ºº M18

POWERPACK

FPD - M18 FUEL™ slagbormaskin
FID - M18 FUEL™ 1/4˝slagskrutrekker

M18 FPP2B | M18 FUEL

™

ºº M18
ºº M18

M18 FPP2A-502X
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Leveres i
Artikkelnummer

5.0
2
59 min
HD Box
4933451075

M18 BLPP2A | M18

™

KOMPAKT BØRSTELØS POWERPACK

ºº M18 BLDD - M18™ kompakt børsteløs bor/skrutrekker
ºº M18 BLID - M18™ kompakt børsteløs slagskrutrekker

98

5.0
2
100 min
Koffert
4933448720

M18 BPP2C | M18

™

ºº M18
ºº M18

5.0
2
59 min
HD Box
4933451077

M18 BLPP2B | M18

™

ºº M18
ºº M18

KOMPAKT BØRSTELØS POWERPACK

BLPD - M18 kompakt børsteløs slagbormaskin
BLID - M18™ kompakt børsteløs slagskrutrekker
™

5.0
2
100 min
Koffert
4933448451

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

M18 BPP2D | M18

™

ºº M18
ºº M18

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Leveres i
Artikkelnummer

™

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

M18 BPP2D-402C

4.0
2
80 min
Koffert
4933443552

M18 FPP6A | M18 FUEL

POWERPACK

FPD - M18 FUEL slagbormaskin
FID - M18 FUEL™ 1/4˝ Hex slagskrutrekker
CCS55 - M18 FUEL™ sirkelsag
CSX - M18 FUEL™ SAWZALL® bajonettsag
CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm vinkelsliper
TLED - M18™ LED lykt
™

5.0
2
59 min
Bag
4933451243

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

4.0
2
80 min
Koffert
4933447126

M18 PP6B | M18

™

POWERPACK

ºº M18 BPD - M18 kompakt slagbormaskin
ºº M18 BIW12 - M18™ kompakt 1/2˝ muttertrekker
ºº HD18 AG-125 - M18™ Heavy Duty 125 mmvinkelsliper
ºº HD18 CS - M18™ Heavy Duty sirkelsag
ºº M18 BSX – M18™ Heavy Duty SAWZALL® bajonettsag
ºº M18 TLED - M18™ LED arbeidslys
™

M18 FPP6A-502B
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Leveres i
Artikkelnummer

POWERPACK

BDD - M18™ kompakt bor/skrutrekker
BID - M18™ kompakt slagskrutrekker

M18 BPP2C-402C
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Leveres i
Artikkelnummer

M18 BLPP2B-502C
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Leveres i
Artikkelnummer

POWERPACK

BPD - M18™ slagbormaskin
BID - M18™ slagskrutrekker

M18 FPP2B-502X
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Leveres i
Artikkelnummer

M18 BLPP2A-502C
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Leveres i
Artikkelnummer

POWERPACK

FPD - M18 FUEL™ slagbormaskin
FIWF12 - M18 FUEL™ 1/2˝ muttertrekker med friksjonsring

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

M18 PP6B-502B
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Leveres i
Artikkelnummer

5.0
2
100 min
Bag
4933451038
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HAGEMASKINER

M18 FBL | M18 FUEL

LØVBLÅSER

™

ºº POWERSTATE™

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 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

M18 CHT | M18 FUEL

™

M18 FBL-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
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)
Leveres i
Artikkelnummer

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
opp til lenger motorlevetid og opp til 20% mer kraft
ºº REDLINK 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

M18 CLT | M18 FUEL

™

−
0
−
8.75
12.7
133
193
14000
4.4
−
4933459825

HEKKSAKS

ºº POWERSTATE

™

M18 CHT-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet (m/min)
Bladlengde (mm)
Tannavstand [mm]
Skjærekapasitet [mm]
Vinkel skjærekant (°)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
3400
610
20
20
< 30
5.0
−
4933459346

GRESSTRIMMER

ºº POWERSTATE™

børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
opp til 10x motorlevetid og opp til 20% mer kraft
™
ºº REDLINK PLUS elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº Oppnår full hastighet på under 1 sekund
ºº Kraftig maskin som kan takle høyt gress
ºº Opp til 1 times driftstid med et M18™ 9.0 Ah batteri
ºº Bryter med høy/lav og variabel hastighet
ºº 135° beskyttelseskjerm

100
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M18 CLT-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Tråddiameter (mm)
Klipppebredde (cm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
2.4
38.6
5.6
−
4933459345
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FORCE LOGIC™
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M18 HCCT109/42 | M18

™

PRESSBAKKER

FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 109 KN PRESSVERKTØY

ºº FORCE

LOGIC™ hydraulisk pressverktøy presser kabelsko sammen med
109 kN kraft
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor designet og utviklet av Milwaukee® for
lang levetid og maksimal kraft
ºº God balanse og enkel betjening for énhåndsbruk
ºº 42 mm kjeveåpning og 350° roterbart hode gjør arbeidet mulig selv på
steder med begrenset plass
ºº Røde merker på kjevene for enkelt sikte og perfekt press
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 Kommunikasjon mellom verktøy og batteri: en samling kan ikke
påbegynnes hvis det ikke er batteri nok til at gjennemføre den
ºº Forseglet elektronikk holder fukt og støv unna
ºº REDLINK™ individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste
levetid og driftssikkerhet
ºº REDLITHIUM-ION™ 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® M18™ batterier

M18 HCCT109/42-522C
Kapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Presskraft[kN]
Presskapasitet (mm² )
Kjevenes åpningskapasitet for rør [mm]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1 x 5.0 & 1 x 2.0
2
59 min
109
16 - 400
42
5.6
Koffert
4933459273

Type

Form

NF C 20-130 for kabelsko
av kobber

Sekskantpress

DIN 46235 for kabelsko av
kobber

Sekskantpress

Standard kabelsko av kobber

Sekskantpress

For kabelsko av kobber (DIN
46234, DIN 46230, DIN 46341)

Dyppress

For kabelsko/skjøtehylser i
aluminium (DIN 46329, 46267
del 1 og 2, DIN EN 50182)

Sekskantpress

DIN Rundpress for aluminium
og kobberledere

Rundpress

Endehylser

Trapes

C-press for jording

Oval

H-press

Oval

Dobbel kabelsko

Oval

KOFFERT FOR PRESSBAKKER
TIL M18 HCCT109/42 (SELGES
SEPARAT)
Artikkelnummer

M18 HCCT | M18

™

LOGIC™ hydraulisk pressverktøy presser kabelsko sammen på
mindre enn 3 sekunder med 53 kN kraft
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor designet og utviklet av Milwaukee® for
opp til 4 x motorlevetid
ºº God balanse og enkel betjening for énhåndsbruk
ºº Kompakt kjevedesign og 350° roterbart hode gjør arbeidet mulig selv på
steder med begrenset plass
ºº Innovativ kjevedesign sikrer beste passform i samlingene
ºº PFM™ Digital Trykkovervåkning: Tilpasser automatisk trykket etter
samlingen - viser gjennomført samling med grønt lys
ºº Har kapasitet til samlinger på 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 FORCE LOGIC™ krympeverktøyene Har med 40 000 press bransjens
lengste intervall mellom kalibreringskontroller - verktøyet fortsetter også å
virke etter 30 000 sykluser
ºº Forseglet elektronikk holder fukt og støv unna
ºº Kommunikasjon mellom verktøy og batteri: en samling kan ikke
påbegynnes hvis det ikke er batteri nok til at gjennemføre den
ºº REDLINK™ elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
verktøy og batteri
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

M18 HCCT-201C
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Presskraft[kN]
Presskapasitet (mm² )
Presstid (s)
Antall press pr opplading
Antall press
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

2.0
1
40 min
53
16 - 300
<3
> 250 med 70 mm²kabelsko kobber
30,000
3.7
Koffert
4933451194

PRESSBAKKER TIL M18 HCCT
(SELGES SEPARAT)
Artikkelnummer

104

4932464211

FORCE LOGIC™ PRESSVERKTØY

ºº FORCE

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

4932459339

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

M18 HCCT109/42
Artikkelnummer

Kabelsko størrelse [mm2]

Beskrivelse

16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
16
25
35
50
70
95
16/25
35
50
70
95/120
150
185
240
300
16
35/25
50/35
70/50
95/70
120/95
150/120
185/150
240/185
300/240
400/300
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
16
25
35
50
70
10
10-35
25-50
35-70
70
95
120
2x50
2x70
2x95

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
DIN13 Cu 400
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
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
RU13 Cu400/AL300
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
HAH13 Cu 70
HAH13 Cu 95
HAH13 Cu 120
DP13 Cu 2x50
DP13 Cu 2x70
DP13 Cu 2x95

4932459453
4932459454
4932459455
4932459456
4932459457
4932459458
4932459459
4932459460
4932459461
4932459462
4932459463
4932459464
4932459465
4932459466
4932459467
4932459468
4932459469
4932459470
4932459471
4932459472
4932459473
4932459474
4932459475
4932459476
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
4932459483
4932459484
4932459485
4932459486
4932459487
4932459488
4932459489
4932459490
4932459491
4932459492
4932459493
4932459515
4932459516
4932459517
4932459518
4932459519
4932459520
4932459521
4932459522
4932459523
4932459524
4932459525
4932459526
4932459527
4932459528
4932459529
4932459530
4932459531
4932459532
4932459533
4932459534
4932459535
4932459536
4932459537
4932459538
4932459539

M18 HCCT
Beskrivelse

Artikkelnummer

NF22 Cu 16
NF22 Cu 25
NF22 Cu 35
NF22 Cu 50
NF22 Cu 70
NF22 Cu 95
NF22 Cu 120
NF22 Cu 150
NF22 Cu 185
NF22 Cu 240
NF22 Cu 300
DIN22 Cu 16
DIN22 Cu 25
DIN22 Cu 35
DIN22 Cu 50
DIN22 Cu 70
DIN22 Cu 95
DIN22 Cu 120
DIN22 Cu 150
DIN22 Cu 185
DIN22 Cu 240
DIN22 Cu 300
R22 Cu 16
R22 Cu 25
R22 Cu 35
R22 Cu 50
R22 Cu 70
R22 Cu 95
R22 Cu 120
R22 Cu 150
R22 Cu 185
R22 Cu 240
R22 Cu 300
Q22 CU 16
Q22 CU 25
Q22 CU 35
Q22 CU 50
Q22 CU 70
DIN22 AL 16/25
DIN22 AL 35
DIN22 AL 50
DIN22 AL 70
DIN22 AL 95/120
DIN22 AL 150
DIN22 AL 185
DIN22 AL 240
RU22 Cu/Al 16
RU22 Cu35/AL25
RU22 Cu50/AL35
RU22 Cu70/AL50
RU22 Cu95/AL70
RU22 Cu120/AL95
RU22 Cu150/AL120
RU22 Cu185/AL150
RU22 Cu240/AL185
RU22 Cu300/AL240
-

4932451733
4932451734
4932451735
4932451736
4932451737
4932451738
4932451739
4932451740
4932451741
4932451742
4932451743
4932451744
4932451745
4932451746
4932451747
4932451748
4932451749
4932451750
4932451751
4932451752
4932451753
4932451754
4932451755
4932451756
4932451757
4932451758
4932451759
4932451760
4932451761
4932451762
4932451763
4932451764
4932451765
4932451766
4932451767
4932451768
4932451769
4932451770
4932451771
4932451772
4932451773
4932451774
4932451775
4932451776
4932451777
4932451778
4932451780
4932451781
4932451782
4932451783
4932451784
4932451785
4932451786
4932451787
4932451788
4932451789
-
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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
™

The Milwaukee POWERSTATE brushless motor provides increased
ºº efficiency,
lasts longer and delivers maximum power
®

™

aluminium og kobberkabler opp til 75 mm
ºº Kutter
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

verktøyet og tillater linjemontører å utføre fjernkutt
Grønt LED lys på fjernkontrollen bekrefter at verktøyet har
gjennomført kuttet
Skift mellom lokal og fjerbetjent kutt på en enkel måte
Balansert design med håndtak og hengekrok for enkel klargjøring
Åpen kjeveprofil for enkelt tilgang i grøfter
Milwaukee® ONE-KEY™ teknologien muliggjør enkelt oversikt over
verktøyets bruk, varsel om kommende vedlikehold og kalibrering, alt
tilgjengelig via nettskyen.
REDLINK™ individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og
sikrer beste levetid og driftssikkerhet
REDLITHIUM-ION™ 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

FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELKUTTER TIL GRØFTER

ºº FORCE

LOGIC™ hydraulisk kabelkutter til grøfter. Kutter kabler på under 10
sekunder med 77.8 kN kraft
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® 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 Milwaukee® ONE-KEY™ teknologien muliggjør enkelt oversikt over
verktøyets bruk, varsel om kommende vedlikehold og kalibrering, alt
tilgjengelig via nettskyen.
ºº REDLINK™ individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste
levetid og driftssikkerhet
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Skjærekraft (kN)
Maks. Skjærediameter (mm)
Kuttetid (s)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 HCC45 | M18

™

M18 HCC75-502C

−
0
−
90
75
<12
−
Koffert
4933459268

5.0
2
59 min
90
75
<12
7.9
Koffert
4933459269

M18 HCC75R-502C

KJEVE TIL M18 HCC75
Artikkelnummer

49162774

49162774

FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELKUTTER

ºº FORCE

5.0
2
59 min
90
75
<12
7.9
Koffert
4933459271

M18 HCC75-0C

KJEVE TIL M18 HCC75
Artikkelnummer

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Skjærekraft (kN)
Maks. Skjærediameter (mm)
Kuttetid (s)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

LOGIC™ hydraulisk kabelsaks kutter ACSR/ACSS kabler på under
3 sekunder med 77,8 kN presskraft
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for
lengre motorlevetid og mer kraft
ºº Kutter ACSR og ACSS kabler opp til 44 mm
ºº Patentert kjevedesign muliggjør åpning med kun to fingre for enkel bruk,
også med klasse 3 hansker
ºº Automatisk kjevelukking for enkel betjening, også ved mellomstore kutt.
Velbalansert design for optimal kontroll
ºº 340° rotertbart hode med 77,8 kN hydraulisk trykk i hvert kutt for høyest
mulig hastighet beste produktivitet
ºº Milwaukee® ONE-KEY™ teknologien muliggjør enkelt oversikt over
verktøyets bruk, varsel om kommende vedlikehold og kalibrering, alt
tilgjengelig via nettskyen.
ºº REDLINK™ individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer
beste levetid og driftssikkerhet
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

Kapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Skjærekraft (kN)
Maks. Skjærediameter (mm)
Kuttetid (s)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 HCC45-0C

M18 HCC45-522C

−
0
−
90
45
<3
−
Koffert
4933459265

1 x 5.0 & 1 x 2.0
2
59 min
90
45
<3
6.0
Koffert
4933459266

ACSR BLAD FOR M18 HCC45
Artikkelnummer
Linjemontører kan utføre kutt på trygg avstand fra
verktøyet via fjernkontroll

106

Balansert design med håndtak og hengekrok for enkel
klargjøring

49162775

Åpen kjeveprofil for enkelt tilgang i grøfter

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 HCC ACSR-SET | M18

™

M18 HKP

FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELKUTTER

ºº FORCE

LOGIC™ hydraulisk kabelkutter kutter kabler på mindre enn 3
sekunder med 53 kN kraft
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor designet og utviklet av Milwaukee® for
opp til 4 x motorlevetid
ºº Kutter ACSR og ACSS kabler på opp til 22.5 mm
ºº God balanse og enkelt i bruk med enhåndsgrep
ºº Optimert bladgeometri med patentert kjeveteknologi sikrer perfekte kutt
hver gang
ºº Kompakt kjevedesign med 350° roterbart hode for enkle kutt også på
steder med begrenset plass
ºº Kjevene åpnes automatisk etter gjennomført kutt
ºº Forseglet elektronikk for beskyttelse mot fukt og støv
ºº Integrert hengekrok for enkelt oppheng og transport
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº REDLINK™ elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
verktøy og batteri
ºº REDLITHIUM-ION™ 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

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Skjærekraft (kN)
Maks. Skjærediameter (mm)
Kuttetid (s)
Vekt med batteri (kg)
Standardudstyr
Leveres i
Artikkelnummer

M18 HCC-0 ACSR-SET

M18 HCC-201C ACSR-SET

−
0
−
53
22.5
<3
−
ACSR kjeve
Koffert
4933451198

2.0
1
40 min
53
22.5
<3
3.7
ACSR kjeve
Koffert
4933451196

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK STANSEVERKTØY
LOGIC hydraulisk stanseverktøy er den letteste og mest
ºº FORCE
kompakte maskinen på markedet med hele 60 kN kraft
™

raskt og enkelt runde og rene hull i materialet
ºº Produserer
Bransjens beste system for former Excact sikrer nøyaktige og
ºº pene
hull
™

balanse og enkel kontroll for énhåndsbruk
ºº God
gjør det enkelt å feste puncher uten å skulle bære hele
ºº Hurtigkobling
verktøyets vekt
hull opp til 100 mm 3 mm 2,5 mm stål og rustfritt stål
ºº Lag
med de mest vanlige hullstansere på markedet
ºº Kompatibel
enkleste, mest fleksible og billigste måten å lage hull i metall
ºº Den
batteriindikator og LED lys
ºº Integrert
elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og
ºº REDLINK
beskytter både verktøy og batteri

Artikkelnummer

™

Kjeve til kabelkutter. ACSS-aluminiumslegert stål støttes av
ACSR-aluminiumslegert stål49162773
forsterket kabel, 477 ACSR. Klarer
opp til Ø 9,5 mm. Ikke egnet for
armert kabel.

Reserveblad for stålwire og til Ø
9,5 mm. Ikke egnet for armert
kabel

ºº
ºº

™

48440412

FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELKUTTER

ºº FORCE

LOGIC™ hydraulisk kabelkutter kutter kabler på mindre enn 3
sekunder med 53 kN kraft
ºº POWERSTATE™ børsteløs motor designet og utviklet av Milwaukee® for
opp til 4 x motorlevetid
ºº Kutter kobber og aluminium opp til 35 mm
ºº God balanse og enkelt i bruk med enhåndsgrep
ºº Optimert bladgeometri med patentert kjeveteknologi sikrer perfekte kutt
hver gang
ºº Kompakt kjevedesign med 350° roterbart hode for enkle kutt også på
steder med begrenset plass
ºº Kjevene åpnes automatisk etter gjennomført kutt
ºº Forseglet elektronikk for beskyttelse mot fukt og støv
ºº Integrert hengekrok for enkelt oppheng og transport
ºº Batteriindikator og LED lys
ºº REDLINK™ elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
verktøy og batteri
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 HCC-0 CU/AL-SET M18 HCC-201C CU/AL-SET
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Skjærekraft (kN)
Maks. Skjærediameter (mm)
Kuttetid (s)
Vekt med batteri (kg)
Standardudstyr
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
53
35
<3
−
CU/AL kjeve
Koffert
4933451201

2.0
1
40 min
53
35
<3
3.7
CU/AL kjeve
Koffert
4933451199

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Stansekraft (kN)
Maks. stansediameter (mm)

2.0
1
40 min
60
100
2,5 i rustfritt og 3,0 i
Maks. materialtykkelse (mm)
bløtt stål
11,1mm (7/16˝) hullstansere, 19mm (3/4˝)
Standardudstyr
hullstansere. hurtigkobling,
adapter
Vekt med batteri (kg)
2.3
Leveres i
Koffert
Artikkelnummer
4933451202

M18 HKP-201CA
2.0
1
40 min
60
100

KOBLE TIL - Kom raskt i gang med
hurtigkoblingen

2,5 i rustfritt og 3,0 i bløtt stål
11,1mm (7/16˝) kniv, 19mm
(3/4˝) kniv, hurtigkobling,
adapter til M16, M20, M25,
M32, M40
2.3
Koffert
4933451204
STANSING - Trykk på avtrekkeren og lag
perfekte hull

Artikkelnummer
Kjeve til kabelkutter. Kutter kobber
/ aluminium. Kobber / aluminium
4932430839
standard kabel opp til 4 x 50 mm²
, 1 x 100 mm² .

Reserveblad for kabel av kobber
og aluminium
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OPPSETT - tydelig kryss med god oversikt
over arbeidsområdet

REDLITHIUM-ION™ 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

M18 HKP-201C

M18 HCC CU/AL-SET | M18

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

4932430840

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

Beskrivelse

Ø (mm)

M16 hullstanser
16.2
PG16 hullstanser
22.5
M20 hullstanser
20.4
PG21 hullstanser
28.3
M25 hullstanser
25.4
M32 hullstanser
32.5
M40 hullstanser
40.5
M50 hullstanser
50.5
M63 hullstanser
63.5
Trekkbolt 11.1 mm (7/16˝)
Trekkbolt 19 mm (3/4˝)

Artikkelnummer

Beskrivelse

Ø (mm)

Artikkelnummer

4932430841
4932430843
4932430842
4932430845
4932430844
4932430846
4932430847
4932430848
4932430849
49162680
49162681

M16 matrise
PG16 matrise
M20 matrise
PG21 matrise
M25 matrise
M32 matrise
M40 matrise
M50 matrise
M63 matrise

16.2
22.5
20.4
28.3
25.4
32.5
40.5
50.5
63.5

4932430913
4932430915
4932430914
4932430917
4932430916
4932430918
4932430919
4932430920
4932430921

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

REPETER - Koble fra verktøyet, fjern metallet
og gjenta operasjonen
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M18 BLHPT

M12 HPT

M18™ FORCE LOGIC™ BØRSTELØS PRESSTANG

M12™ KOMPAKT HYDRAULISK PRESSTANG

kompakt FORCE LOGIC
ºº Ny
driftstid

minste og etteste presstang: Veier kun 1,8 kg for beste brukerkomfort
ºº Markedets
elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy leverer klassens beste
ºº REDLINK
driftssikkerhet

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™

Kompakt design med 13% vektreduksjon for enkel og komfortabel bruk
Velbalansert presstang velegnet for enhåndabruk
REDLINK™ elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både verktøy og batteri
Batterikommunikasjon: Verktøyet starter ikke hvis batteriet ikke har nok strøm til å fullføre operasjonen
Pressindikator: Gir brukeren visuell indikasjon på presskvaliteten
Langvarig driftssikkerhet: klarer 40.000 sykluser mellom hver kalibrering
Serviceintervaller: avansert elektronikk teller sykluser og gir brukeren beskjed når verktøyet skal
kalibreres på nytt
Kan presse opp til 108 mm kobberrør og 110 mm komposittrør
Universelt kjeveopptak som passer de fleste kjever på markedet
REDLINK™ elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både verktøy og batteri

Kjeveprofil

Passer følgende leverandører

Str

Bakke

Artikkelnummer

M

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

V

Viega
Comap
IBP
Sanha: Nirosan

M12
M15
M18
M22
M28
M35
M42
M54
V12
V15
V18
V22
V28
V35
V42
V54
TH14
TH16
TH18
TH20
TH25
TH26
TH32
TH40
TH50
TH63
U14
U16
U18
U20
U25
U32
U40
U50
U63

J18-M12
J18-M15
J18-M18
J18-M22
J18-M28
J18-M35
RJ18-M42
RJ18-M54
J18-V12
J18-V15
J18-V18
J18-V22
J18-V28
J18-V35
RJ18-V42
RJ18-V54
J18-TH14
J18-TH16
J18-TH18
J18-TH20
J18-TH25
J18-TH26
J18-TH32
RJ18-TH40
RJ18-TH50
RJ18-TH63
J18-U14
J18-U16
J18-U18
J18-U20
J18-U25
J18-U32
RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1

4932430244
4932430246
4932430248
4932430250
4932430252
4932430254
4932430255
4932430256
4932430261
4932430263
4932430265
4932430267
4932430269
4932430271
4932430272
4932430273
4932430275
4932430277
4932430279
4932430281
4932430355
4932430284
4932430286
4932430288
4932430289
4932430290
4932430292
4932430294
4932430296
4932430298
4932430300
4932430302
4932430304
4932430305
4932430306
4932430307

TH

U

ALB
Comap
Frankische
Henco (TH14 - TH25 only)
IPA
Sanha
Tiemme
ALB
Uponor: Unipipe, Airpipe
Kan: Kan-therm
Wavin: Press-Systeme
Frankische: Alpex F50
Profi
DW Verbundrohr
Multitubo
IBP:>B<Flex
KE Kelit: Kelit Kelox
Jupiter: Heizsystem
Ringadapter.

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Antall press
Presskraft [kN]
Maks. presstrørrelse i metall (mm)
Maks. presstørrelse i plastikk (mm)
Vekt med batteri (kg)
Standardudstyr
Leveres i
Artikkelnummer
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presstang med børsteløs motor for 10% raskere press og 20% lengre
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enkelt med en hånd for arbeid på steder med begrenset plass
ºº Betjenes
verktøyet starter ikke hvis batteriet ikke har nok strøm igjen til å fullføre
ºº Batterikommunikasjon:
prosessen.

avansert elektronikk teller antall sykluser og gir brukeren beskjed når maskinen skal
ºº Serviceintervaller:
kalibreres på nytt
batteriindikator
ºº 4-trinns
- gir visuell indikasjon om presskvaliteten
ºº Pressindikator
Langvarig
maskinen klarer 40.000 sykluser mellom hver kalibrering
ºº Kapasitet: driftssikkerhet:
til 35 mm i metall og 40 mm i komposittmaterialer
ºº Kraftig LEDOpp
lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº
Kompakt design

Kjeveprofil

Passer følgende
leverandører

M

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

V

Viega
Comap
IBP
Sanha: Nirosan

TH

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

ACz

ACOME MT

U

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

Brukes med én hånd

FORCE LOGIC™ pressindikator

M18 BLHPT-202C

M18 BLHPT-202C M-SET

M18 BLHPT-202C V-SET

M18 BLHPT-202C TH-SET

M18 BLHPT-202C U-SET

2.0
2
40 min
40,000
32
108
110
2.9
Koffert
4933451132

2.0
2
40 min
40,000
32
108
110
2.9
3 x M-profil kjever (15/22/28 mm)
Koffert
4933451133

2.0
2
40 min
40,000
32
108
110
2.9
3 x V-profil kjever (15/22/28 mm)
Koffert
4933451134

2.0
2
40 min
40,000
32
108
110
2.9
3 x TH-profil kjever (16/20/32 mm)
Koffert
4933451135

2.0
2
40 min
40,000
32
108
110
2.9
3 x U-profil kjever (16/20/25 mm)
Koffert
4933451136

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

Spenning (V)
Batteritype
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Antall press
Vekt med batteri (kg)
Standardudstyr
Leveres i
Artikkelnummer

Str

Artikkelnummer

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

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

Énhåndsbruk

360° roterbart hode

Pressindikator

M12 HPT-202C

M12 HPT-202C M-KIT

M12 HPT-202C V-KIT

M12 HPT-202C V-KIT2

M12 HPT-202C TH-KIT

M12 HPT-202C U-KIT

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

12
Li-ion
2.0
2
40 min
40,000
1.8
3 x M profil kjever (15/22/28 mm)
Koffert
4933443095

12
Li-ion
2.0
2
40 min
40,000
1.8
3 x V profil kjever (15/22/28 mm)
Koffert
4933443100

12
Li-ion
2.0
2
40 min
40,000
1.8
3 x V-profil kjever (14/16/22 mm)
Koffert
4933459382

12
Li-ion
2.0
2
40 min
40,000
1.8
3 x TH profil kjever (16/20/32 mm)
Koffert
4933443105

12
Li-ion
2.0
2
40 min
40,000
1.8
3 x U profil kjever (16/20/25 mm)
Koffert
4933443110

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

C12 PXP | M12

™

M18™ FORCE LOGIC™ UPONOR® Q&E HYDRAULISK EKSPANSJONSVERKTØY
første FORCE LOGIC hydraulisk ekspansjonsverktøy for
ºº Markedets
Uponor Q&E PE-Xa koblinger opp til DN75
™

®

børsteløs motor designet og produsert av
ºº POWERSTATE
Milwaukee for klasseledende driftstid og raske samlinger
™

®

DN40, DN50, DN63 og DN75 med 6 og 10 bar rør
ºº Utvider
design for optimal balanse ved oppgaver over hodehøyde
ºº Innovativ
og vedvarende bruk på et flatt underlag
hode utvider PEX rør raskt og konsist
ºº Autoroterende
hvor maskinen roterer, utvider og går tilbake til
ºº Autosyklus
grunnstilling for effektiv arbeidsflyt

går tilbake til grunnstilling etter ferdig ekspansjon for
ºº Maskinen
raske repeterende oppgaver

Optimal balanse for oppgaver over
hodehøyde

og integrert hengekrok for beste sikkerhet
ºº Sidehåndtak
batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Integrert
lys for beste oversikt
ºº LED
batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
ºº REDLITHIUM-ION
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer

ºº Auto-roterende

hånd

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

KOMPAKT QUICK & EASY EKSPANSJONSVERKTØY

hode som leverer nøyaktig og rask ekspansjon med én

C12 PXP-I06202C C12 PXP-I10202C C12 PXP-N202C
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Slaglengde (mm)
Slagtall (slag/min)
Hoder inkludert
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

ºº REDLINK™

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-ION™ 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

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

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

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

™

driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

EKSPANSJONSHODER

celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste
ºº Individuell
levetid og driftssikkerhet

Kan brukes liggende på et flatt
underlag

M18 BLPXPL-502C
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Slaglengde (mm)
Hode
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

5.0
2
100 min
55.5
Autoroterende
10.1
Koffert
4933451353

HD18 PXP | M18

™

Sidehåndtak og integrert hengekrok for
beste sikkerhet

HEAVY DUTY EKSPANSJONSVERKTØY

ºº Automatisk

roterende hode – 12 mm (6 bar) til 32 mm (10 bar) hoder for
presis énhåndsbetjent ekspansjon
™
ºº REDLINK elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
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-ION™ 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

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Slaglengde (mm)
Slagtall (slag/min)
Hoder inkludert
Hode
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

HD18 PXP-H06202C

HD18 PXP-H10202C

2.0
2
40 min
14
45
16/20/25/32 mm
Autoroterende
3.5
Koffert
4933441771

2.0
2
40 min
25
45
16/20/25/H32 mm
Autoroterende
3.5
Koffert
4933441774

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

PXPH20I-2506

20

1.9/ 2.0/ 2.3

6, (8 bar - Ø 2.3 mm)

M18

4932352733

PXPH20I-2510

20

2.8

10

M18

4932352748

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

PXPH25I-2506

25

2.3

6

M18

4932352722

PXPH25I-2510

25

3.5

10

M18

4932352749

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

Fett / smøremiddel
Tuben inneholder 50 g. For smøring av ekspansjonshode.
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AVLØPSRENSERE
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M12 BDC6 | M12

™

steder

elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
verktøy og batteri
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

™

M12 BDC6-0

M12 BDC6-202C

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

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

steder

elektronikk gir klassens beste driftssikkerhet og beskytter både
verktøy og batteri
batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

ºº REDLITHIUM-ION™

M12 BDC8-0

M12 BDC8-202C

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

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

TILBEHØR TIL AVLØSPSRENSER
a

116

b

c

børsteløs POWERSTATE™motor leverer maksimal kraft 15 m
nede i avløpet
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir det mest avanserte overbelastningsvern
og batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Kabellås som sikrer valgt matehastighet og autojusterer til kompatible
kabeltykkelser for beste grep
ºº Lukket trommel for beste beskyttelse mot søl
ºº LED lys som lyser opp arbeidsområdet under vasken og andre mørke
steder
ºº Kan benyttes med kabler fra andre produsenter
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier

™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Maks. diameter sluk [mm]
Spiraldiameter [mm]
Spirallengde [m]
Beholderkapasitet [l]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

ºº REDLINK™

ºº Milwaukee®

M18 FDCPF10 | M18 FUEL

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 Fleksibel 8 m spiral for enkel tilgang i avløpsrør opp til 60 mm
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

AVLØPSRENSER 8 MM

™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Maks. diameter sluk [mm]
Spiraldiameter [mm]
Spirallengde [m]
Beholderkapasitet [l]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

ºº REDLINK™

M12 BDC8 | M12

M18 FDCPF8 | M18 FUEL

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 Fleksibel 6 m spiral for enkel tilgang i avløpsrør opp til 50 mm
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
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ºº Milwaukee

−
0
−
0 - 600
64
8
10.6
23
8 mm x 10.6 m kabel (48532673)
6.9
Bøtte
4933459683

AVLØPSRENSER 10 MM

børsteløs POWERSTATE motor leverer maksimal kraft 15 m
nede i avløpet
™
REDLINK
PLUS
elektronikk gir det mest avanserte overbelastningsvern
ºº
og batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Kabellås som sikrer valgt matehastighet og autojusterer til kompatible
kabeltykkelser for beste grep
ºº Lukket trommel for beste beskyttelse mot søl
ºº LED lys som lyser opp arbeidsområdet under vasken og andre mørke
steder
ºº Kan benyttes med kabler fra andre produsenter
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier
®

M18 FDCPF8-0C
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (omdr/min)
Maks. diameter sluk [mm]
Spiraldiameter [mm]
Kabellengde (m)
Beholderkapasitet [l]
Standardudstyr
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (omdr/min)
Maks. diameter sluk [mm]
Spiraldiameter [mm]
Spirallengde [m]
Beholderkapasitet [l]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 FDCPF10-0C

M18 FDCPF10-201C

−
0
−
0 - 600
75
10
10.6
23
6.9
Bøtte
4933459684

2.0
1
40 min
0 - 600
75
10
10.6
23
6.9
Bøtte
4933459685

M18™ TILBEHØR TIL AVLØPSRENSERE
d

Artikkelnummer
a
b
a
b
c
d
c
d

Ø8 mm x 7.6 m spiral med kule
Ø8 mm x 7.6 m spiral med bevegelig hode
Ø6 mm x 7.6 m spiral med kule
Ø6 x 7.6 m spiral med bevegelig hode
Ø8 mm x 7.6 m spiral med kule og trommel
Ø8 mm x 7.6 m spiral med bevegelig hode og trommel
Ø6 mm x 7.6 m spiral med kule og trommel
Ø6 mm x 7.6 m spiral med bevegelig hode og trommel

48532571
48532572
48532573
48532574
48532581
48532582
48532583
48532584

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

a

b

c

d

e

f
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Artikkelnummer
6 mm x 10.5 m spiral med kule M18PF
8 mm x 10.5 m spiral M18PF
10 mm x 10.5 m spiral M18PF
Endekule til M18PF
Reversert endekule M18PF
Flatbor til M18PF
Fettkniv til M18PF
4 delers tilbehørssett til M18PF

48532671
48532673
48532675
48532681
48532682
48532683
48532684
48532685
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M18 FFSDC10

M18 FFSDC13 | M18 FUEL

™

®

™

børsteløs POWERSTATE™ motor leverer maksimal kraft 30 m
nede i avløpet
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir det mest avanserte overbelastningsvern
og batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº M18 FUEL™ SWITCH PACK™ verktøyløs tilkobling til trommelen muliggjør
enkelt og raskt skifte mellom kabelstørrelser eller tilknytte en ekstra
trommel for utvidet rekkevidde på opp til 30 meter
ºº Praktisk ryggsekksele for enkel transport
ºº Integrert trommelbrems for optimal kontroll og sikkerhet
ºº Elektronisk fotpedal med solid, godt grep og lang holdbarhet
ºº Lukket trommel hindrer søl og gjør arbeidet enklere
ºº SWITCH PACK™ trommelkapasitet 8 mm x 23 m kabel
ºº Integrert tilbehørsoppbevaring
ºº Leveres med 1 x ryggsekksele, 2 x tromler, 2 x 13 mm x 15 m cables, 1 x
kniv og verktøy for frigjørelse av fastklemt kabel
ºº Kan brukes med kabler fra andre leverandører
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier

motor leverer maksimal kraft

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-ION
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
™

driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

FUEL SWITCH PACK verktøyløs tilkobling til trommelen
ºº M18
muliggjør enkelt og raskt skifte mellom kabelstørrelser eller tilknytte
™

FRITTSTÅENDE AVLØPSRENSER 13 MM

ºº Milwaukee®

M18 FUEL™ FRITTSTÅENDE AVLØPSRENSER 10 MM
børsteløs POWERSTATE
ºº Milwaukee
30 m nede i avløpet

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

™

en ekstra trommel for utvidet rekkevidde på opp til 30 meter

ryggsekksele for enkel transport
ºº Praktisk
trommelbrems for optimal kontroll og sikkerhet
ºº Integrert
Elektronisk
fotpedal med solid, godt grep og lang holdbarhet
ºº Lukket trommel
søl og gjør arbeidet enklere
ºº SWITCH PACK hindrer
trommelkapasitet 8 mm x 23 m kabel
ºº Integrert tilbehørsoppbevaring
ºº Leveres med 1 x ryggsekksele, 2 x tromler, 2 x 10 mm x 15 m cables,
ºº 1 x kniv og verktøy for frigjørelse av fastklemt kabel

M18 FFSDC13-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (omdr/min)
Maks. diameter sluk [mm]
Spiraldiameter [mm]
Kabellengde (m)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
0 - 250
100
13
15
13.4
−
4933459708

™

brukes med kabler fra andre leverandører
ºº Kan
batterisystem: fungerer med alle Milwaukee
ºº Fleksibelt
batterier

®

M18 FFSDC16 | M18 FUEL

™

børsteløs POWERSTATE™ motor leverer maksimal kraft 30 m
nede i avløpet
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir det mest avanserte overbelastningsvern
og batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº M18 FUEL™ SWITCH PACK™ verktøyløs tilkobling til trommelen muliggjør
enkelt og raskt skifte mellom kabelstørrelser eller tilknytte en ekstra
trommel for utvidet rekkevidde på opp til 30 meter
ºº Praktisk ryggsekksele for enkel transport
ºº Integrert trommelbrems for optimal kontroll og sikkerhet
ºº Elektronisk fotpedal med solid, godt grep og lang holdbarhet
ºº Lukket trommel hindrer søl og gjør arbeidet enklere
ºº SWITCH PACK™ trommelkapasitet 8 mm x 23 m kabel
ºº Integrert tilbehørsoppbevaring
ºº Leveres med 1 x ryggsekksele, 2 x tromler, 2 x 16 mm x 15 m cables, 1 x
kniv og verktøy for frigjørelse av fastklemt kabel
ºº Kan brukes med kabler fra andre leverandører
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier

M18™

M18 FFSDC10-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (omdr/min)
Maks. diameter sluk [mm]
Spiraldiameter [mm]
Kabellengde (m)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
0 - 250
75
10
15
13.4
−
4933459707

M18 FUEL™ SWITCH PACK™ verktøyløs tilkobling av
trommel
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FRITTSTÅENDE AVLØPSRENSER 16 MM

ºº Milwaukee®

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (omdr/min)
Maks. diameter sluk [mm]
Spiraldiameter [mm]
Kabellengde (m)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 FFSDC16-0

M18 FFSDC16-502

−
0
−
0 - 250
75
16
15
13.4
−
4933459709

5.0
2
59 min
0 - 250
75
16
15
13.4
−
4933459710

M18 FS TILBEHØR TIL AVLØPSRENSER

Ryggsekkseler for enkel transport

a

b

c

e

f

g

d

Artikkelnummer
a
b
b
b
b
c
d
e
f
g

Trommel til avløsprenser
8 mm x 23 m spiral med kule M18FS
10 mm x 15 m spiral M18FS
13 mm x 15 m spiral M18FS
16 mm x 15 m spiral M18FS
Spiraltrakt M18™.
Droppspiral M18™
Spadebor til M18FS
38 mm fettkniv til M18FS
5 delers tilbehørssett til M18FS

4932464277
48532772
48532773
48532774
48532775
48532786
48532787
48532788
48532789
48532790

Elektronisk fotpedal

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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TRUEVIEW
HIGH OUTPUT LIGHTING
™
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M18 ONESLDP
ONE-KEY™ LED ANLEGGSBELYSNING
lysstyrke og driftstid ved å justere lyset mellom 0 og 9000
ºº Optimer
Lumens

muliggjør avansert lyskontroll og mulighet for å betjene
ºº ONE-KEY
lyset fra opp til 30 m avstand
™

lampen til å slå av/på til gitte tider i løpet av dagen
ºº Programmer
M18 lader - lader opp til 2 batterier sekvensielt
ºº Integrert
av enten M18 REDLITHIUM-ION batterier eller 230V via 2.5
ºº Drives
m ledning
™

™

som muliggjør å koble flere lamper sammen med felles
ºº Strømuttak
strømkilde

ONE-KEY™ muliggjør avansert
lyskontroll og mulighet for å betjene
lyset fra opp til 30 m avstand

M18 ONESLDP-0
Vekselspenning (V)
Spenning [V]
Batteritype
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Max. run time with M18 B9 battery [h]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

100 - 240
18
Li-ion
−
0
−
M18
Alle Milwaukee® M18™ batterier
LED
9000/4800/2500/3.5/7/14/12.1
−
4933459160

M18 ONESLSP | ONE-KEY

™

Integrert M18 lader - lader opp til 2
batterier sekvensielt

Kraftig slagfast linse i polykarbonat

KOMPAKT LED ANLEGGSBELYSNING

ºº ONE-KEY™

muliggjør avansert lyskontroll og mulighet for å betjene lyset
fra opp til 30 m avstand
ºº Optimer lysstyrke og driftstid ved å justere lyset mellom 0 og 4499 Lumens
ºº Programmer lampen til å slå av/på til gitte tider i løpet av dagen
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-ION™ batterier eller 230V via 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™ REDLITHIUMION™ 5.0 Ah batteri
ºº Kraftig og slagfast linse i polykarbonat beskytter lampen mot
byggeplassens mange påkjenninger
ºº IP54 klassifisert ved batteridrift - lampen er beskyttet mot støv og
vannsprut
ºº Sikkerhetskabel inkludert
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M18 ONESLSP-0
Vekselspenning (V)
Spenning [V]
Batteritype
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri [t]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

220 - 240
18
Li-ion
−
0
−
M18
Alle Milwaukee® M18™ batterier
LED
4400 / 2100 / 1000 / 2/4/8/5.4
−
4933459157
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M18 SLSP | M18

™

M18 ONERSAL

LED ANLEGGSBELYSNING

ºº TRUEVIEW™ arbeidsbelysning
ºº Fleksibelt arbeidslys til byggeplassen.

Kan brukes som oppgavebelysning
eller helges fra taket for generell opplysing
ºº 180° eller 360° elektronisk styrt belysning for flombelysning av større
områder eller oppgaveorientert belysning
ºº Kraftig LED lys med 3 lysinnstillinger for opp til 4400 Lums lysstyrke
ºº Forsterkede hull for oppheng i tillegg til metallkrok for enkelt feste til rør
eller stendere
ºº Dobbel kraftkilde, drives enten av M18™ REDLITHIUM-ION™ batteri eller
230V via 2.5 m ledning
ºº Opp til 8 timers driftstid på laveste innstilling med et M18™ REDLITHIUMION™ 5.0 Ah batteri
ºº Støtsikker linse i kraftig polykarbonat for maksimal beskyttelse under
krevende forhold på byggeplassen
ºº IP54 sertifisert - beskyttet mot støv og vannsprut
ºº Gummiert bærehåndtak for enkel transport med én hånd
ºº Leveres med 2.5 m ledning

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

M18 SLSP-0
Vekselspenning (V)
Spenning [V]
Batteritype
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri [t]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

220 - 240
18
Li-ion
−
0
−
M18
Alle Milwaukee® M18™ batterier
LED
4400 / 2100 / 1000 / 2/4/8/5.4
−
4933451514

M18™ ONE-KEY™ LED ARBEIDSLYS
lysstyrke og driftstid ved å regulere lyset fra 0 - 5400
ºº Optimer
Lumens

teknologi som muliggjør trådløs spesialtilpassing av lyset
ºº ONE-KEY
fra opp til 30 m avstand
™

klassifisert for bruk i all slags vær, alle årstider
ºº IP67
ben med 3 forskjellige plasseringsmuligheter for stryke
ºº Forsterkede
og maksimal levetid
linse i kraftig polykarbonat og utstrakt bruk av aluminium
ºº Slagfast
for maksimal holdbarhet og driftssikkerhet
arbeidslampe med kraftig, konsis lyskjegle, optimert
ºº TRUEVIEW
fargetemperatur og detaljgjengivelse
™

ONE-KEY™ teknologi som muliggjør
trådløs spesialtilpassing av lyset

batterirom med plass til 2 batterier for utvidet driftstid
ºº Forseglet
høyden fra 0.5 til 1.65 m for beste oversikt uten plagsomme
ºº Juster
skygger

ºº Kun 55 cm når klappet sammen for enkelt oppbevaring og transport

HOBL 7000 | KRAFTIG ARBEIDSLYS
ºº TRUEVIEW™

kraftig arbeidslys - 7700 Lumens for perfekt opplysning av
arbeidsområdet (110 Lumens / Watt)
Slagfast
linse
i polykarbonat tåler fall fra opp til 2.7 m
ºº
ºº Integrert koblingsboks som godtar størm mellom 90 -277 V muliggjør enkel
tilkobling og serikobling avv flere lamper
ºº Kan brukes med kabler opp til H07RNF 3 x 2.5 mm²
ºº Fjærbelastet klemme som kan brukes med 1.2 m ståwire
ºº 4 m ledning for bruk med vanlig 230V
ºº Konisk linse og kompakt design for enkel transport og oppbevaring av opp
til 3 stablede lamper i høyden

M18 HSAL | M18

™

90 - 277
LED
3.7
−
4933464126

er mer enn en 500W halogenpære
ºº 3 slagfaste, justerbare hoder som kan roteres 180° vertikalt og 240°
horisontalt for perfekt innstilt opplysning på arbeidsplassen
ºº Integrert M18™ lader
ºº Dobbel kraftkilde med mulighet for bruk med M18™ REDLITHIUM-ION™
batterier eller 230V via en 2.5 m ledning
ºº Beskyttende deksel hindrer skade på hode og linse ved transport og
oppbevaring
ºº Teleskopisk konstruksjon fra 1,10 til 2,15 m for klasseledende opplysing
uten skygger og plagsomt gjenskinn
ºº Kompakt design med lavt tyngdepunkt og kraftige ben i nylon for lang
levetid i krevende omgivelser
ºº Gummierte bærehåndtak på to steder for smidig transport
ºº Indikator for lavt batterinivå - lyset blinker når batteriet ska skiftes

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 B9 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
M18
Alle Milwaukee® M18™ batterier
LED
5400/3000/1550/7/12.5/26/9.1
−
4933459431

M18 SAL | M18

™

Vekselspenning (V)
Spenning [V]
Batteritype
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri [t]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

Juster høyden fra 0.5 til 1.65 m for
beste oversikt uten plagsomme
skygger

M18 ONERSAL-0

TRUEVIEW™ ARBEIDSBELYSNING

ºº TRUEVIEW™ HIGH DEFINITION lysløsning med avansert LED teknologi
ºº 12 kraftige LED pærer og 3 lysinnstillinger med opp til 3000 Lumens som

122

HOBL 7000
Vekselspenning (V)
Pære
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 HSAL-0

M18 HSAL-502B

220 - 240
18
Li-ion
−
0
−
M18
Alle Milwaukee®
M18™ batterier
LED
3000 / 1700 / 900 / 2.25 / 4.25 / 8 / −
−
4933451392

220 - 240
18
Li-ion
5.0
2
100 min
M18
Alle Milwaukee®
M18™ batterier
LED
3000 / 1700 / 900 / 2.25 / 4.25 / 8 / 8.5
Bag
4933451898

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

Forseglet batterirom med plass til 2
batterier for utvidet driftstid

TRUEVIEW™ ARBEIDSBELYSNING

ºº Milwaukee®

TRUEVIEW™ arbeidslys kombinerer avansert LED teknologi,
tilpasningsdyktig produktdesign og REDLITHIUM-ION™ 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-ION™ 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
For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no

Spenning (V)
Batteritype
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri [t]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M18 SAL-0

M18 SAL-502B

18
Li-ion
−
0
−
M18
Alle Milwaukee®
M18™ batterier
LED
2000 / 1300 / 850 / 4 / 6 / 10 / −
−
4933451246

18
Li-ion
5.0
2
100 min
M18
Alle Milwaukee®
M18™ batterier
LED
2000 / 1300 / 850 / 4 / 6 / 10 / 7.3
Bag
4933451896
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M18 PAL

M18 AL | M18

™

TRUEVIEW™ arbeidslys kombinerer avansert LED teknologi,
tilpasningsdyktig produktdesign og REDLITHIUM-ION™ 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 8 kraftige LED lamper som sammen leverer 1100 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

kraftig arbeidslys med opp til 1500 Lumens og opp til
ºº TRUEVIEW
20 timers driftstid erstatter en 500W halogenlampe
™

kraftige magneter, fjærbelastet klemme og justerbart hode for
ºº 2enkelt
oppheng og plassering samt perfekt innstilling og opplysing
av arbeidsområdet

linse i polykarbonat tåler fall fra opp til 2.7 m
ºº Slagfast
kompakte M18 områdebelysning for enkel midlertidig
ºº Mest
flombelysning
™

klassifert for bruk i krevende omgivelser
ºº IP54
håndtak med festemekanisme som både kan brukes til
ºº Integrert
transport eller feste på en sakselift
®

TRUEVIEW™ ARBEIDSLYS

ºº Milwaukee®

M18™ JUSTERBAR ARBEIDSBELYSNING

for lavt batteri
ºº Indikator
batterisystem: fungerer med alle Milwaukee
ºº Fleksibelt
batterier

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

M18 AL-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri [t]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

Roterbart hode for beste opplysning av
arbeidsområdet

M18™

M12 AL | M12

™

TRUEVIEW™ LED OMRÅDEBELYSNING

ºº 4

Fjærbasert klemme for utallige
opphengsmuligheter

M18 PAL-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri [t]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
M18
Alle Milwaukee® M18™ batterier
LED
1500 / - / 780
5 / 10
2.1
−
4932430392

−
0
−
M18
Alle Milwaukee® M18™ batterier
LED
1500 / 600 / 300
4.5 / 10 / 20
2.1
−
4933464105

kraftige LED pærer leverer 1000 Lumens, samme som en 250W halogen
pære
Opp
til 19 timers drift på lav innstilling med et M12™ REDLITHIUM-ION™
ºº
6.0 Ah batteri mens linsen fortsatt ikke blir varm
ºº Kompakt områdebelysning, perfekt for service og vedlikeholdsoppgaver
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

M12 AL-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M12 B4 batteri [t]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
M12
Alle Milwaukee® M12™ batterier
LED
1000 / 500 / 250
3.5 / 7.5 / 15
1.3
Blister
4933451394

Kraftig magnet for feste på jernholdige
overflater

M18 HAL | M18

™

er mer enn en 500W halogenpære
ºº 240° roterbart hode og hull for oppheng for perfekt innstilt opplysning på
arbeidsplassen
ºº Slagfast linse og kraftig rammekonstruksjon for beste ytelse og de mest
krevende miljø på arbeidsplassen
ºº Dobbel kraftkilde med mulighet for bruk med M18™ REDLITHIUM-ION™
batterier eller 230V via en 2.5 m ledning
ºº Opp til 9 timers driftstid på laveste innstilling med et M18™ REDLITHIUMION™ 5.0 Ah batteri
ºº Enkel enhåndstrasport med integrert bærehåndtak
ºº Indikator for lavt batterinivå - lyset blinker når batteriet ska skiftes
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M18 SLED | M18

LED OMRÅDEBELYSNING

ºº TRUEVIEW™ HIGH DEFINITION lysløsning med avansert LED teknologi
ºº 12 kraftige LED pærer og 3 lysinnstillinger med opp til 3000 Lumens som

™

M18 HAL-0
Vekselspenning (V)
Spenning [V]
Batteritype
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri [t]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

220 - 240
18
Li-ion
−
0
−
M18
Alle Milwaukee® M18™ batterier
LED
3000 / 1500 / 650 / 2/4/9/3.4
−
4933451262

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

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
ºº Spotlys 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

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

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke Spot_Flom_Strobe
[Lumens]
Maks. driftstid med M18 B5 batteri [t]
Rekkevidde stråle (m)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
M18
Alle Milwaukee® M18™ batterier
LED
1250 / 1200 / 600 / 1200
4/4/7/5
650
1.4
−
4933459159

125

#MILWAUKEETOOL

M12 SLED | M12

™

M18 IL | M18

TRUEVIEW™ LED SPOTLYS

TRUEVIEW™ INSPEKSJONSLYS

™

ºº Milwaukee®

TRUEVIEW™ arbeidslys kombinerer avansert LED teknologi,
tilpasningsdyktig produktdesign og REDLITHIUM-ION™ 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 designet designet av Milwaukee® 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 M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
batteri
ºº Opp til 8 timers driftstid med et M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah batteri

M12 SLED-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M12 B4 batteri [t]
Rekkevidde stråle (m)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
M12
Alle Milwaukee® M12™ batterier
LED
750 / - / 400 / 750
4/-/8/8
650
0.8
Blister
4933451261

M12 UHL

ºº Milwaukee®

TRUEVIEW™ arbeidslys kombinerer avansert LED teknologi,
tilpasningsdyktig produktdesign og REDLITHIUM-ION™ 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 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 Avtagbar linse for enkel utskiftning i stden for å måtte skifte hele lampen
ºº 2 justerbare metallkroker for horisontalt eller vertikalt oppheng
ºº Opp til 15 timers driftstid med M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah batteri
ºº Kompakt design for opplysing på steder med begrenset plass
ºº Sprutsikker (IP24)

M12 SL | M12

™

™

™

som ikke anstrenger øynene

lysinnstillinger med 1350 og 600 Lumens for enten maksimal
ºº 2driftstid
eller maksimal lysstyrke

−
0
−
M18
Alle Milwaukee® M18™ batterier
LED
300 / - / 130 / 17 / - / 36 / 1.2
−
4932430564

M12 SL-0
glass uten åskifte hele

lykten
ºº Justerbar metallkrok gjør at lykten kan henges opp på flereforskjellige
måter
ºº Kompakt design - får plass der andre lyskilder ikke kommer til
ºº Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M12™ batterier

HIGH DEFINITION lysløsning med presis gjengivelse av
ºº TRUEVIEW
farger med redusert gjenskinn og skygger for behagelig arbeidslys

M18 IL-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri [t]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

TRUEVIEW™ INSPEKSJONSLYS

ºº Milwaukee TRUEVIEW arbeidslys
ºº Tre kraftige LED pærer på til sammen 220 Lumen
ºº Utskiftbart glass gjør at brukeren enkelt kan skifte
®

M12™ LED MEKANIKERLYS

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

M12 4.0 Ah batteri gir 4 timers driftstid på høyeste innstilling
ºº Et
eller 8 timer på laveste innstilling
™

med spenn mellom 119 og 196 cm for feste under
ºº Monteringskroker
panseret på alle slags personbiler og større varebiler

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M12 B4 batteri [t]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
M12
Alle Milwaukee® M12™ batterier
LED
220 / - / - / 11 / - / - / 0.5
−
4932430178

lysrør som kan roteres vertikalt, justeres for optimalt fokus
ºº Fleksibelt
eller fjernes fra holderen for håndholdt bruk
gripesoner for maksimalt grep
ºº Gummierte
’s FINISHGUARD kroker for sikkert grep som ikke
ºº Milwaukee
skader lakken
®

™

stålkrok for enkelt oppheng uavhengig av medfølgende
ºº Integrert
feste til panser
i forsterket flyaluminium for maksimal holdbarhet
ºº Ramme
linse som tåler søl fra olje og bensin
ºº Slagfast
IP54
-klassifisert
- Beskyttet mot støv og vannsprut
ºº Fleksibelt batterisystem:
fungerer med alle Milwaukee M12
ºº batterier
®

M18 LL | M18

™

™

TRUEVIEW™ arbeidslys kombinerer avansert LED teknologi,
tilpasningsdyktig produktdesign og REDLITHIUM-ION™ 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 180° - 360° 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 Opp til 9 timers driftstid med et M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah batteri
ºº 2 kroker for praktisk oppheng
ºº Sprutsikker (IP24)

M12 UHL-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M12 B4 batteri [t]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
M12
Alle Milwaukee® M12™ batterier
LED
1350/-/600/4/-/8/1.1
−
4933459432
Innfesting som passer på alle slags
personbiler og større varebiler
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TRUEVIEW™ ARBEIDSLYS

ºº Milwaukee®

Gummiert grep for skånsomt og sikkert
feste

M18 LL-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri [t]
Rekkevidde stråle (m)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
M18
Alle Milwaukee® M18™ batterier
LED
700 / 350 / 70 / 700
10 / 20 / 100 / 16
29
1.4
−
4932430563

Milwaukee®’s FINISHGUARD™ kroker
for sikkert grep uten å skade lakken

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 LL | M12

™

M12 TLED | M12

TRUEVIEW™ ARBEIDSLYS

TRUEVIEW™ arbeidslys kombinerer avansert LED teknologi,
tilpasningsdyktig produktdesign og REDLITHIUM-ION™ 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 Justerbar fra 180° - 360° for maksimal fleksibilitet. Skift mellom
oppgaveorientert og generell belysning
ºº Klasseledende ytelse - 400 lumen lyser opp selv større områder
ºº USB uttak lader opp elekroniske enheter som mobiltelefoner, tablets etc.
ºº Robust design for bruk i krevende miljøer
ºº 4 lysinnstillinger - 400 Lumen (høy og strobe) 100%, 200 Lumen 50% og
40 Lumen 10%
ºº Opp til 8 timers driftstid med et 12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah batteri
ºº 2 kroker for enkelt oppheng
ºº Sprutsikker (IP24)

™

ºº Milwaukee®

M12 MLED | M12

™

M12 LL-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M12 B4 batteri [t]
Rekkevidde stråle (m)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

HIGH DEFINITION lysløsning med avansert LED teknologi
for presis gjengivelse av farger med redusert gjenskinn og skygger for
behagelig arbeidslys som ikke anstrenger øynene
ºº Praktisk vribart hode for enkel fokusering og skifte mellom oppgave og
flombelysningv
ºº Kraftig linse produsert av Milwaukee® 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 TRUEVIEW

™
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M12 MLED-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M12 B4 batteri [t]
Rekkevidde stråle (m)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
M12
Alle Milwaukee® M12™ batterier
LED
800 / - / 325 / 800
5/-/7/7
350
0.7
Blister
4933451899

M12 TLED-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M12 B4 batteri [t]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
M12
Alle Milwaukee® M12™ batterier
LED
120 / - / - / 15 / - / - / 0.5
−
4932430360

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)
ºº Forsterket micro-USB kabel med metallkontakter
ºº Leveres med USB kabel

L4 FL-201

kabel eller

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Max. run time with L4 B2 battery [h]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

2.5
1
−
REDLITHIUM™ USB
REDLITHIUM™ USB batteri
LED
445 / - / 100 / 2 / - / 11 / 0.2
−
4933459442

L4 MLED | KOMPAKT USB OPPLADBAR LOMMELYKT

LED ARBEIDSLYS

ºº 160 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

LED ARBEIDSLAMPE

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

L4 FL | USB OPPLADBAR MINI OMRÅDEBELYSNING

TRUEVIEW™ LED STAVLYKT

™

M18 TLED | M18

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

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

M18 TLED-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri [t]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
M18
Alle Milwaukee® M18™ batterier
LED
160 / - / - / 29
0.7
−
4932430361

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

ºº TRUEVIEW™ lommelykt med 700 Lumens og 155 meters tråle
ºº Trekk hodet inn eller ut for skifte mellom spot og flombelysning
ºº AL 6000 aluminium og polykarbonat linse for fall fra 4 meter og

L4 MLED-201
utvidet

driftssikkerhet
ºº IP67 klassifisert for beskyttelse mot fukt og støv (lykten tåler å være
nedsenket i 1 m vann)
ºº Bryter for midlertidig eller konstant belysning
ºº Avtagbar belteklips
ºº Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Lad enkelt opp REDLITHIUM™ USB batteriet med micro-USB kabel eller
veggadapter til 230V (veggadapter ikke inkludert)
ºº Forsterket micro-USB kabel med metallkontakter
ºº Leveres med USB kabel

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

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Max. run time with L4 B2 battery [h]
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

2.5
1
−
REDLITHIUM™ USB
REDLITHIUM™ USB batteri
LED
700 / - / 100 / 700
4.5 / - / 16 / 8
0.2
−
4933459444
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L4 HL | USB OPPLADBAR HODELYKT
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

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

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

M12™ ARBEIDSLAMPER
L4 HL-201
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
System
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke Spot_Flom_Strobe [Lumens]
Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

2.5
1
−
REDLITHIUM™ USB
REDLITHIUM™ USB batteri
LED
475 / 25, 150, 300 / 300 / 2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / 0.2
−
4933459443

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

3

M12 TLED-0
M12 MLED-0
M12 LL-0
M12 SL-0
M12 UHL-0
M12 SLED-0
M12 AL-0

4

5

6

7

Spenning (V)

Batteritype

System

Batterikompatibilitet

Pære

Artikkelnummer

12
12
12
12
12
12
12

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

M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12

Alle Milwaukee® M12™ batterier
Alle Milwaukee® M12™ batterier
Alle Milwaukee® M12™ batterier
Alle Milwaukee® M12™ batterier
Alle Milwaukee® M12™ batterier
Alle Milwaukee® M12™ batterier
Alle Milwaukee® M12™ batterier

LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED

4932430360
4933451899
4932430562
4932430178
4933459432
4933451261
4933451394

M18™ ARBEIDSLAMPER
1

2

3

6

5

4

7

8

9

11

10

12

13

14

HL-LED | HODELYKT
ºº TRUEVIEW™ alkalisk hodelykt med 330 Lumens
ºº Vaskbar hodestropp i microfiber for komfortabel
ºº Kompakt og lett produkt
ºº 6-posisjons justering
ºº 4 klips for montering på hjelm
ºº Lyset er beskyttet mot støv, støt og fukt
ºº Leveres med (3) AAA batterier

bruk hele dagen

HL-LED
Batteritype
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid (t)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

Alkaline
AAA
LED
300 / 150 / 25
3 / 8 / 31
0.1
−
4933459441

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

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

IPL-LED
være

Batteritype
Batterikompatibilitet
Pære
Maks. lysstyrke (Lumens)
Maks. driftstid (t)
Vekt uten batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

Alkaline
AAA
LED
100
3.5
0.04
−
4933459440

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

Vekselspenning (V)

Spenning [V]

Batteritype

System

Batterikompatibilitet

Pære

Artikkelnummer

−
−
−
−
−
220 - 240
−
−
−
−
220 - 240
220 - 240
−
220 - 240
220 - 240
100 - 240

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

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

M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18

Alle Milwaukee® M18™ batterier
Alle Milwaukee® M18™ batterier
Alle Milwaukee® M18™ batterier
Alle Milwaukee® M18™ batterier
Alle Milwaukee® M18™ batterier
Alle Milwaukee® M18™ batterier
Alle Milwaukee® M18™ batterier
Alle Milwaukee® M18™ batterier
Alle Milwaukee® M18™ batterier
Alle Milwaukee® M18™ batterier
Alle Milwaukee® M18™ batterier
Alle Milwaukee® M18™ batterier
Alle Milwaukee® M18™ batterier
Alle Milwaukee® M18™ batterier
Alle Milwaukee® M18™ batterier
Alle Milwaukee® M18™ batterier

LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED

4932430361
4932430563
4932430564
4933459159
4932430392
4933451262
4933464105
4933459433
4933451246
4933451896
4933451392
4933451898
4933459431
4933451514
4933459155
4933459160

ANDRE ARBEIDSLAMPER
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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M18 TLED-0
M18 LL-0
M18 IL-0
M18 SLED-0
M18 AL-0
M18 HAL-0
M18 PAL-0
M18 UBL-0
M18 SAL-0
M18 SAL-502B
M18 HSAL-0
M18 HSAL-502B
M18 ONERSAL-0
M18 SLSP-0
M18 ONESLSP-0
M18 ONESLDP-0

3

2

M28 WL-0
L4 FL-201
L4 HL-201
L4 MLED-201
IPL-LED
HL-LED
HOBL 7000

4

5

6

7

Vekselspenning (V) Spenning [V]

Batteritype

System

Batterikompatibilitet

Pære

Artikkelnummer

−
−
−
−
−
−
90 - 277

Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Alkaline
Alkaline
-

M28
REDLITHIUM™ USB
REDLITHIUM™ USB
REDLITHIUM™ USB
Alkaline
Alkaline
Elektrisk

Alle Milwaukee® M28™ batterier
REDLITHIUM™ USB batteri
REDLITHIUM™ USB batteri
REDLITHIUM™ USB batteri
AAA
AAA
-

Xeon
LED
LED
LED
LED
LED
LED

4932352526
4933459442
4933459443
4933459444
4933459440
4933459441
4933464126

28
4
4
4
3.0
4.5
−

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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M28 CHPX | M28 FUEL

™

HEAVY DUTY SDS-PLUS KOMBIHAMMER

ºº POWERSTATE™ børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee®
ºº REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og

batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk
ºº REDLITHIUM-ION™ 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 motor gir ytelse som en elektrisk maskin
ºº Kraftigste batteridrevne SDS hammer i sin klasse. Kraftig slagmekanisme
leverer 4.7 J slagenergi og kun 8.1 m/s² vibrasjoner takket være design
med dobbel antivibrasjon*
ºº Metallgir og metallgirhus optimalt plassert for enkel service og lang levetid
ºº 4 modus: Slagbor, kun meisel, kun bor og variolås for maksimal
fleksibilitet
ºº FIXTEC system -skift tilbehør uten nøkkel
ºº Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer beste levetid og
driftssikkerhet
ºº Batteriindikator viser gjenværende driftstid
ºº Kompatibel med M18-28 CPDEX støutsuger
ºº *Venter patent

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL

™

Maks Ø16 mm og 90 mm dybde
til M18 CHPX og M28 CHPX

ºº Passer

M28 CHPXDE | M28 FUEL

™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Verktøyopptak
Slagenergi (EPTA) (J)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i betong (mm)
Maks. slagtall (slag/min)
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s² )
Vibrasjonsnivå meisling (m/s² )
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

M28 CHPX-0X

M28 CHPX-502X

−
0
−
SDS-Plus
4.1
30
13
28
0 - 5000
8.1
8.1
−
HD Box
4933451029

5.0
2
90 min
SDS-Plus
4.1
30
13
28
0 - 5000
8.1
8.1
4.7
HD Box
4933451025

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.

M18-28 CPDEX-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Maks. bordiameter (mm)
Maks. bordybde (mm)
Maks. borlengdekapasitet (mm)
Slaglengde (mm)
Vekt uten batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
16
90
160
100
1.6
−
4933446810

HEAVY DUTY SDS-PLUS KOMBIHAMMER MED INTEGRERT STØVUTSUG

ºº M28 CHPX - M28 FUEL™ Heavy Duty SDS-plus kombihammer
ºº M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty støvutsuger
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M28 CHPXDE-502C
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Leveres i
Artikkelnummer

5.0
2
90 min
Koffert
4933448015
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HD28 PD | M28

™

HD28 IW | M28

HEAVY DUTY SLAGBORMASKIN

HEAVY DUTY ½˝ MUTTERTREKKER

™

ºº Med

Milwaukees motor leverer den utrolige 90 Nm driemoment - ideell for
de aller tøffeste arbeidsoppgaver
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Heavy-Duty metallgirhus for maksimal holdbarhet
ºº Kompakt størrelse med en total lengde på kun 237 mm
ºº 13 mm Röhm chuck for maksimal holdbarhet
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-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
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 betong (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

HD28 PD-0

HD28 PD-502C

−
0
−
0 - 450
0 - 1800
13
65
16
20
90
−
−
4933416840

5.0
2
90 min
0 - 450
0 - 1800
13
65
16
20
90
2.5
Koffert
4933448543

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

ºº Med

Milwaukees 4-pols motor leverer den utrolige 440 Nm driemoment ideell for de aller tøffeste arbeidsoppgaver
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Holdbart og lett magnesium girhus for forlenget levetid og komfort
ºº Variabelt turtall for forsterket kontroll og nøyaktighet
ºº ½˝ tapp medsikringsnål som hindrer pipen i å falle av
ºº Gummierte gripesoner for beste komfort og kontroll
ºº Batteriet kan festes begge veier for beste balanse
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Slagtall (slag/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

™

HD28 MS | M28

HEAVY DUTY 125 MM VINKELSLIPER

kraftige motor leverer maksimal kraft samtidig som den
optimererer kraf t/ vektforhold
™
REDLINK
elektronikk
med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
ºº
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Sidehåndtak for større brukervennlighet
ºº Girhus med redusert høyde og smal kroppsdesign gir optimal ergonomi
ºº FIXTEC-pattentert mutter for raskt og enkelt bytte av skiver
ºº Beskyttelsesskjerm som enkelt kan justeres for beste sikkerhet
ºº AVS støttehåndtak som kan stilles inn i 3 forskjellige posisjoner
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

™

ºº Milwaukees

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
FIXTEC mutter
Nullspenningsbryter
AVS side handle
Leveres i
Artikkelnummer

HD28 AG125-0X

HD28 AG125-502X

−
0
−
9000
125
36
M 14
−
Ja
Ja
Ja
HD Box
4933432225

5.0
2
90 min
9000
125
36
M 14
2.8
Ja
Ja
Ja
HD Box
4933448541

™

motor leverer 3,600 o/min for rask saging
elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Stor kuttedybde på 61mm
ºº Kompakt ergonomisk design gir maksimal kontroll
ºº Ergonomisk softgrep håndtak for beste komfort
ºº Elektrisk motorbrems, stopper bladet på sekunder
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Innebygget LED-lys for opplysing av arbeidsområdet
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Premium 174 mm karbidblad
Leveres
med 36 tannet sagblad
ºº

kraftige motor leverer maksimal kraft samtidig som den
optimererer kraf t/ 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 FIXTEC-pattentert mutter for raskt og enkelt bytte av skiver
ºº Beskyttelsesskjerm som enkelt kan justeres for beste sikkerhet
ºº AVS støttehåndtak som kan stilles inn i 3 forskjellige posisjoner
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

™
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Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt med batteri (kg)
FIXTEC mutter
Nullspenningsbryter
AVS side handle
Leveres i
Artikkelnummer

HD28 AG115-0X

HD28 AG115-502X

−
0
−
9000
115
28
M 14
−
Ja
Ja
Ja
HD Box
4933432146

5.0
2
90 min
9000
115
28
M 14
2.8
Ja
Ja
Ja
HD Box
4933448540
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4932352861

HD28 MS-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Bladdiameter (mm)
Hulldiameter (mm)
Maks. Skjærekapasitet i stålplate (mm)
Maks. Skjærekapasitet i metallrør
Maks. Skjærekapasitet i sektioner (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
3200
174
20
5
61
61
4.2
−
4933416880

174 X 20 MM 50 TANNET
METALLSAGBLAD MED 1.65 MM
KUTTEBREDDE

HD28 SG | M28

HEAVY DUTY 115 MM VINKELSLIPER

ºº Milwaukees

5.0
2
90 min
0 - 1450
0 - 2450
1
/2˝ firkant
440
4.1
HD Box
4933448545

HEAVY DUTY METALLSAG TIL TØRRKUTTING

ºº Milwaukee
ºº REDLINK™

Artikkelnummer

HD28 AG115 | M28

HD28 IW-502X

−
0
−
0 - 1450
0 - 2450
1
/2˝ firkant
440
−
HD Box
4933431642

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

HD28 AG125 | M28

HD28 IW-0X

48404017

HEAVY DUTY RETTSLIPER

ºº Lang smal spindelhals for bedre tilgjengelighet på vanskelige steder
ºº REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy

leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Digitalt elektronisk 2-trinns girkasse for optimal tilpasning til
arbeidsoppgaven
ºº Batteriets “Lock-Out”-funksjon forhindrer utilsiktet start
ºº Fullisolert metallgirkasse for maksimal holdbarhet
ºº Maksimert luftstrøm som holder maskinen kjølig under vedvarende bruk
ºº 6 mm chuck som passer til det vanligste tilbehøret
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº REDLITHIUM ION™ batteriene leverer opp til 2x driftstid, opp til 20% mer
kraft, opp til 2x batterilevetid og fungerer bedre ned til -20C° enn andre
lithium-ion teknologier

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

HD28 SG-0
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Spennhylse (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
22,500 / 19,500
6
3.1
−
4933415615
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HD28 CS | M28

™

M28 PACK B | M28

HEAVY DUTY SIRKELSAG

™

ºº Milwaukees

kraftige motor med 3500 o/min kutter enkelti de fleste
byggmaterialer i tre
™
ºº REDLINK elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº 54 mm sagdybde, 50° gjæringskutt
ºº Helstøpt bunnplate for beste driftssikkerhet
ºº Venstreblad design for optimal kontroll og oversikt oversaglinjen og
bunnsålen
ºº Elektrisk motorbrems - sagen stopper på sekunder
ºº Ergonomisk softgrep
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
ºº Leveres med 24 tannet slagblad, paralellanlegg, støvutkast og nøkkel

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Maks. Skjæredybde 90° (mm)
Maks. Skjæredybde 45° (mm)
Bladdiameter (mm)
Adapter størrelse (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

™

HEAVY DUTY SAWZALL® BAJONETTSAG

ºº Milwaukees

kraftige motor leverer maksimal kraft samtidig som den
optimererer kraf t/ vektforhold
™
REDLINK
elektronikk
med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
ºº
leverer klassens beste driftssikkerhet
ºº Milwaukees patenterte FIXTEC bladklemme for raskt og enkelt bladbytte
uten bruk av nøkkel
ºº Slirekobling beskytter girkassen dersom bladet låser seg
ºº Motvektsbalansesystem for å redusere vibrasjoner
ºº 28.6 mm slaglengde, 3000 slag/min for ekstremt rask saging
ºº Nøkkelløs justering av anleggssåle for enkel og sikker innstilling av
sagdybde
ºº Praktisk 2-trinns hastighets bryter for kontrollert saging i ulikt materiale
ºº Softgrep for maksimal sikkerhet og komfort
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

HD28 JSB | M28

™

M28 Pack B-502B
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Leveres i
Artikkelnummer

5.0
2
90 min
Bag
4933448546

4932352313

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
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)
Leveres i
Artikkelnummer

−
0
−
300
25
25
25
150
0-2000/0-3000
28.6
−
−
4933416860

HD28 SX-502C
5.0
2
90 min
300
25
25
25
150
0-2000/0-3000
28.6
4.1
Koffert
4933448537

M28 PACK D | M28

™

POWERPACK

ºº HD28 PD - M28 Heavy Duty slagbormaskin
ºº HD28 SX - M28™ Heavy Duty SAWZALL®
ºº M28 WL - M28™arbeidslampe
™

M28 Pack D-502B
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Leveres i
Artikkelnummer

5.0
2
90 min
Bag
4933448547

SAWZALL® UNIVERSALSETT MED
OPPBEVARINGSBOKS – 9 BLADER;
48005035 X 2, 48005036 X 1,
48005182 X 3, 48005186 X 3
49221145

M28 PACK G | M28

HEAVY DUTY STIKKSAG

motor leverer 3,600 o/min for rask saging
elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy
leverer klassens beste driftssikkerhet
Myk
start
ºº
ºº 2-trinns hastighetsinnstilling for optimal tilpasning til materialet
ºº FIXTEC - funksjon for sekundraskt bytte av blader
ºº Fire-trinns justering av pendelfunksjonen for best kutteegenskaper og
lengre levetid på bladet
ºº Justerbar sponblåser
ºº Nøyaktig bladholder med god støtte - lavt montert
ºº Bunnplate in formstøpt aluminium for beste levetid
ºº Kraftig LED lys som lyser opp arbeidsområdet
ºº Batteriinidkator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid
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5.0
2
90 min
4200
54
39
165
15.87
3.6
Koffert
4933448538

HD28 SX-0

Artikkelnummer

ºº Milwaukee
ºº REDLINK™

HD28 CS-502C

−
0
−
4200
54
39
165
15.87
−
−
4933419022

POWERPACK

ºº HD28 PD - M28™ slagbormaksin
ºº HD28 CS - M28™ sirkelsag
ºº HD28 SX - M28™ SAWZALL®
ºº M28 WL - M28™ arbeidslampe

165 X 15.87 MM 24 TENNERS
SAGBLAD FOR ØKT DRIFTSTID
Artikkelnummer

HD28 SX | M28

HD28 CS-0

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

™

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Slagtall, ubelastet (slag/min)
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm)
Maks. Skjærekapasitet i stål (mm)
Slaglengde (mm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

HD28 JSB-0X

HD28 JSB-502X

−
0
−
2100 / 2800
135
10
26
−
HD Box
4933432090

5.0
2
90 min
2100 / 2800
135
10
26
3.5
HD Box
4933448542

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

POWERPACK

ºº HD28 PD - M28™ Heavy Duty slagbormaskin
ºº M28 CHPX - M28™ Heavy Duty SDS-plus kombihammer
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M28 PACK G-502X
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Leveres i
Artikkelnummer

5.0
2
90 min
HD Box
4933448970
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M12™ BATTERIER
1

1.
2.
3.
4.

2

M12 B2
M12 B3
M12 B4
M12 B6

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

LADERE
3

4

System

Batteritype

Batterikapasitet (Ah)

Spenning (V)

Artikkelnummer

M12
M12
M12
M12

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

2.0
3.0
4.0
6.0

12
12
12
12

4932430064
4932451388
4932430065
4932451395

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M18™ BATTERIER
1

2

4

3

5

System

1.
2.
3.
4.
5.

M18 B2
M18 B4
M18 B5
M18 B6
M18 B9

System

Batteritype

Batterikapasitet (Ah)

Spenning (V)

Artikkelnummer

M18
M18
M18
M18
M18

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

2.0
4.0
5.0
6.0
9.0

18
18
18
18
18

4932430062
4932430063
4932430483
4932451244
4932451245

ANDRE BATTERIER
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

138

2

M4 B2
L4 B2
M14 B
M14 B4
M28 BX
M28 B5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

M4 C
L4 C
C12 C
M12 TC
M12 C4
M12-18C
M12-18 FC
M12-18 AC
M1418 C6
M28 C

M4 D | M4

™

3

4

5

Ladeinterval

M4
4V
REDLITHIUM™ USB 4 V
M12
12 V
M12
12 V
M12
12 V
M12,M14,M18
12 - 18 V
M12,M14,M18
12 - 18 V
M12,M14,M18
12 - 18 V
M14,M18
14.4 V - 18 V
M28
28 V

Ladetid

Kapasitet (Ah)

Til batteritype NiCd

Til batteritype NiMH

Til batteritype Li-Ion

Artikkelnummer

30 min
120 min
40/80 min
2.5/4/5/8 timer
40/80/120 min
40/80 min
26/47/59/68/100 min
40/80/100/124/180 min
40/80 min
60 min

2.0
2.5
2.0, 3.0, 4.0 & 6.0
2.0, 3.0, 4.0 & 6.0
2.0, 4.0 & 6.0
2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0
2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0
2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0
2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0
3.0 & 5.0

−
Nei
−
Nei
−
−
−
−
−
−

−
Nei
−
Nei
−
−
−
−
−
−

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

4932352958
4932459446
4932352000
4932459450
4932430554
4932352959
4932451079
4932459205
4932430086
4932352524

SKRUTREKKER

ºº Kompakt 244 mm skrutrekker
ºº Nøyaktig (8%) elektronisk clutch
ºº 2 gir (200 / 600 o/min) metallgirhus for skru og boroppgaver
ºº Batteriindikator viser gjenværende strøm på batteriet
ºº 1/4" Hex opptak for raskt og enkelt skifte av tilbehør
ºº 2 posisjons håndtak for beste balanse og minimal momentvridning
ºº Batteriindikator viser gjenværende strøm på batteriet

6

System

Batteritype

Batterikapasitet (Ah)

Spenning (V)

Artikkelnummer

M4
REDLITHIUM™ USB
M14
M14
M28
M28

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

2.0
2.5
1.5
4.0
3.0
5.0

4
4
14.4
14.4
28
28

4932430098
4932459445
4932352665
4932430323
4932352732
4932430484

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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M4 D-202B
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)
Verktøyopptak
Maks. dreiemoment (Nm)
Vekt med batteri (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

2.0
2
30 min
0 - 200
0 - 600
1
/4˝ Hex
5
0.5
Koffert
4933440475
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K 2500 H

BRT

25 KG MEISELHAMMER

TRALLE TIL MEISELHAMMER

meiselhammer med hele 64
ºº Kraftig
tøffeste nedrivingsoppgavene

til meiselhammer med plass til 4 meisler som gjør transport og
ºº Tralle
oppbevaring på arbeidsplassen enkelt

Joule slagenergi for de aller

AVS teknologi gjør det mulig at brukeren kan lene seg over
ºº Avansert
maskinen hele dagen uten at skadelige vibrasjoner forplanter seg

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

kg kapasitet
ºº 100
stål for beste holdbarhet
ºº Pulverlakkert
Kan
brukes med K 2000 H og K 2500 H
ºº

til kroppen
Ekstra håndtak som gir overlegen kontroll når maskinen skal løftes
over til neste oppgave
1300 slag/min for maksimal produktivitet til alle oppgaver
Børsteløs motor gir lange serviceintervaller
6 m ledning for arbeidsflate på opp til 113 m²
28 mm Hex opptak
Tilgjengelig tralle med 4 plasser til meisler og oppbevaring til ledning
for enkel transport og oppbevaring på arbeidsplassen

Milwaukee® sitt avanserte AVS system
gjør at brukeren kan lene seg over
maskinen uten å merke vibrasjonene

Integrert hengekrok til kabel

Ekstra håndtak gjør at maskinen lett
kan løftes

Plass til 4 meisler

K 2500 H
Opptatt effekt (W)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå meisling (m/s² )
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

2200
64
1300
K-Hex
4.9
27.4
−
4933459602

28 MM K-HEX 400 MM
SPISSMEISEL
Artikkelnummer

BRT
4932459774
28 mm Hex opptak

K 2000 H | 22 KG MEISELHAMMER
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

100
14.3
−
4933459794

Heavy Duty - opp til 100 kg kapasitet

K 950 | 10 KG KOMBIHAMMER

ºº Kraftig

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
−
4933459604

28 MM K-HEX 400 MM
SPISSMEISEL
Artikkelnummer

142

Lastkapasitet
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

ºº Med

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

4932459774

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (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

K 950 S

K 950 K

1700
125 - 250
20
975 - 1950

1700
125 - 250
20
975 - 1950

125 - 250

125 - 250

50
80
150
SDS-Max
12.5
11
11.8
Koffert
4933375710

50
80
150
K-Hex
12.5
11
11.8
Koffert
4933375500
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K 900 | 10 KG MEISELHAMMER
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

K 540 S | 5 KG KOMBIHAMMER

ºº Med

Opptatt effekt (W)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå meisling (m/s² )
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

K 900 S

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

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

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

400 MM SDS-MAX SPISSMEISEL
TIL STØVOPPSAMLER
Artikkelnummer

slaghammer gir maksimal slagenergi mens den forblir holbar
W motor forsikrer maksimal kraft, og takket være
bedrevarmespredning garanteres maksimal holbarhet
ºº Fullbølgeelektronikk for materialtil passet 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 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

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

K 750 S
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (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

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

1100
7.5
3000
SDS-Max
16.7
5.9
Koffert
4933443180

K 500 S | 5 KG MEISELHAMMER
K 545 S
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (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

ºº Stor, tung
ºº Stor 1300

slaghammer gir maksimal slagenergi mens den forblir holbar
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 borog
meiseloppgaver i følsomme materialer
ºº Rotostopp og innstilling av meiselposisjon for m eiseloppgaver
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

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

1300
8.5
2840
SDS-Max
11.5
6.3
Koffert
4933398220

400 MM SDS-MAX SPISSMEISEL
TIL STØVOPPSAMLER
Artikkelnummer

144

1100
450
7.5
3000
430
40
65
105
SDS-Max
16.8
16.7
6.3
Koffert
4933418100

K 500 ST | 5 KG KOMBIHAMMER

K 545 S | 5 KG KOMBIHAMMER
ºº Stor, tung
ºº Stor 1300

K 540 S
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (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

4932455145

K 750 S | 7 KG KOMBIHAMMER
ºº Stor, tung
ºº Stor 1550

WWW.MILWAUKEETOOL.NO
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PCE 3/K | 3 KG SDS-PLUS MEISELHAMMER
ºº Stor, tung slaghammer gir en slagenergi på 3,6 J
ºº 720 W motor kombinert med en optimert borhastighet

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

PCE 3/K

resulterer i uslåelig

Opptatt effekt (W)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Verktøyopptak
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

borytelse
ºº Elektronikk for variabel hastighet via bryteren
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

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 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

720
3.6
0 - 3650
SDS-Plus
3.7
Koffert
4933384300

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

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

PLH 28 | 3 KG L-FORMET SDS-PLUS KOMBIHAMMER

1030
3.6
0 - 3800
0 - 850
30
13
40
SDS-Plus
22
14
Ja
2.9
Koffert
4933396420

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 27

PH 27 X

800
2.8
0 - 4800

800
2.8
0 - 4800

0 - 1300

0 - 1300

26
13
30
SDS-Plus
11.4
10.2
Nei
2.8
Koffert
4933448469

26
13
30
SDS-Plus
11.4
10.2
Ja
3.0
Koffert
4933448470

PH 27 | 26 MM SDS-PLUS 3-MODUS BORHAMMER

ºº Kraftigste

146

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

PH 28 | 28 MM SDS-PLUS 3-MODUS BORHAMMER

ºº Kraftig

elektriske SDS kombihammer i sin klasse. Driftssikker og god
borkapasitet i betong takket være høyt dreiemoment og 4.1 J slagenergi
ºº 800W motor og optimert hastighet gir beste borkapasitet
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
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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

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

ºº Den mest kompakte hammeren i sin klasse
ºº 800W motor og optimert borhastighet gir beste ytelse
ºº Kraftig borytelse med 2.8 J EPTA slagenergi og 4800 slag/min
ºº Klassens laveste vibrasjoner på kun 11.4 m/s²
ºº Innovativt, patentert system for vektreduksjon
ºº Hammerstopp
ºº Slurekobling beskytter maskin og bruker hvis boret skulle kile seg
ºº X-versjonen leveres med FICKTEC chuck adapter
ºº 4 m ledning

fast

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 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 )
Vibrasjonsnivå meisling (m/s² )
FIXTEC
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

147
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PH 26 | 26 MM SDS-PLUS 3-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 Milwaukee holbarhet 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
ºº Verjson med nøkkelløs chuck og FIXTEC
ºº 4 m kabel

PLH 20 | SDS PLUS BORHAMMER
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

PH 26 X

725
2.4
0 - 4500
0 - 1250
26
13
30
SDS-Plus
13.5
11.2
Nei
2.4
Koffert
4933428240

725
2.4
0 - 4500
0 - 1250
26
13
30
SDS-Plus
13.5
11.2
Ja
2.6
Koffert
4933428250

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 Milwaukee holbarhet 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
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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
ºº Luftstrømmen fra motoren blåser støv vekk fra brukeren ved boring over
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

SB 2-35 D | 1010 W SLAGBORMASKIN
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

PFH 24 | 24 MM SDS-PLUS BORHAMMER
ºº Variabel hastighet - presis start og perfekt justering
ºº Låsbar bryter for komfortabel,langvarig bruk
ºº Sikkerhetskobling
ºº Reversfunksjon
ºº Hammerstopp for boring i tre eller metall
ºº Luke for bytte av kullbørtser
ºº Dybdeanlegg
ºº Softgrep
ºº 4 m kabel
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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
Koffert
4933380507

PD2E 24 R | 1020 W SLAGBORMASKIN

til oppgaven

PFH 24 E
Opptatt effekt (W)
Slagenergi (EPTA) (J)
Slagtalll, fult belastet (slag/min)
Omdreininger med myk hammerfunksjon
(fult belastet) (o/min)
Maks. borkapasitet i murverk (mm)
Maks. borkapasitet i stål (mm)
Maks. borkapasitet i tre (mm)
Verktøyopptak
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s² )
FIXTEC
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

670
1.9
0 - 3700
0 - 850
24
13
30
SDS-Plus
15.5
Nei
2.4
Koffert
4933411470

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

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

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

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
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PD2E 24 RS | 1010W 2-GIRS SLAGBORMASKIN
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

PD-705 | 705 W SLAGBORMASKIN
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

PD2E 24 RST | 1200 W SLAGBORMASKIN
ºº Kraftig 1200W motor
ºº Elektronisk bryter med variabel hastighet og revers
ºº AVS (Anti-Vibrasjon-System) og softgrep for mer komfortabel
ºº Metalgirkasse for beste driftssikkerhet
ºº Momentkontroll
ºº Direkte bitsinnfesting i spindelen
ºº Sluekobling beskytter maskin og bruker
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

1200
0 - 1450
0 - 3400
22
24
16
45
56
13
3.1
Koffert
4933380796

PD2E 22 R | 850 W SLAGBORMASKIN
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
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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 1. 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

705
0 - 3000
15
16
13
30
15
13
1.9
−
4933431955

T-TEC 201 | 750 W L-FORMET SLAGBORMASKIN
PD2E 24 RST

bruk
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ºº De ulike håndtaksinnstillingene gir optimal håndtering
ºº Planetgir med høyt dreiemoment for boring med stor diameter
ºº Direkte bitsinnfeste for redusert vekt, redusert lengde og forbedret

under skruing
ºº Hammerstopp
ºº Selvspennende metallchuck 1,5 - 13 mm
ºº Reverseringsfunksjon
ºº Avtagbart bakhåndtak
ºº 4 m kabel

T-TEC 201
utsyn

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

750
0 - 1200
0 - 3400
20
22
13
40
58
13
2.7
Koffert
4933380708

PDE 16 RP | 630 W SLAGBORMASKIN
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

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

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

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

PDE 16 RP
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. 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

630
0 - 950
16
20
13
40
59
13
2.0
Koffert
4933409206
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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

HDE 13 RQX | 950 W ETT-GIRS BORMASKIN
PDE 13 RX

hjul
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Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. 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

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 1. 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

HDE 13 RQX

HDE 13 RQX KIT

950
0 - 850
13
38
94
13
1
/2˝ x 20
2.0
−
030250

950
0 - 850
13
38
94
13
1
/2˝ x 20
2.0
Koffert
4933428550

HULLSAGSETT MED 17 DELER
Artikkelnummer

B2E 16 RLD | 900 W ETT-GIRS BORMASKIN
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

HDE 13 RQD | 825 W ETT-GIRS BORMASKIN
B2E 16 RLD

enkel borestart

49224102

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
−
4933380482

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

HDE 13 RQD
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. 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

825
0 - 500
13
38
101
13
1
/2˝ x 20
3.2
−
110750

VINKELSKRUFORSATS. FESTE,
HALS OG HODE (46 MM X 95
MM)
Artikkelnummer

HD2E 13 R | 705 W ETT-GIRS BORMASKIN
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
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i alle

48062871

DE 13 RP | 630 W ETT-GIRS BORMASKIN
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
1
/2˝ x 20
2.7
−
4933390186

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

ºº Kompakt og kraftig 630 W 1-girs slagbormaskin
ºº Elektronisk forvalg av hastighet for optimale borresultater

i alle
materialtyper via bryter med integrert hjul
IMB
Integrated-Metal-Block-teknologi
for
optimal
holdbarhet
og stabilitet
ºº
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

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

DE 13 RP
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. 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

630
0 - 950
13
40
59
13
1
/2˝ x 20
2.1
Koffert
4933409194
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TKSE 2500 Q | GIPSSKRUTREKKER
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

ledning

IPWE 520 R | 3/4˝ MUTTERTREKKER
TKSE 2500 Q

m QUIK-LOK
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Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
treskruer opp til (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Verktøyopptak
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

725
0 - 2500
6
25
1
/4˝ Hex
1.4
−
679050

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

lager

IPWE 520 R
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (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
−
4933451525

PAKKE MED 3 SEKSKANTEDE
MAGNETPIPER, Ø6 / 8 / 10 MM
MAGNETPIPE
Artikkelnummer

49663004

DWSE 4000 Q | GIPSSKRUTREKKER
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 ledning

DD 3-152 | TRE-GIRS DIAMANTBORMASKIN
DWSE 4000 Q
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
treskruer opp til (mm)
Maks. dreiemoment (Nm)
Verktøyopptak
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

725
0 - 4000
4.8
20
1
/4˝ Hex
1.3
−
674350

ºº Kraftig 1900 watts motor
ºº Optimalt hastighetsspenn for store eller små boroppgaver
ºº Myk start med trinnløs hastighetskontroll
ºº LED temperaturindikator for maksimalmotorbeskyttelse
ºº Sikkerhetskobling
ºº Rask, enkel og sikker motormontering medminimale vibrasjoner
ºº L-formet bakhåndtak for optimal brukerkomfortog vektfordeling
ºº 3 gir
ºº 5 m kabel med PRCD
ºº Leveres med ekstra langt støttegrep, støvsugeradapter, adapter

vanntilførsel, 32 og 41 mm skrunøkkel

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
1
/2˝ G + 1 1/4˝ UNC
6.5
Koffert
4933428000

PHILIPS BIT. TIL SHARP-FIRE
MAGASIN 48051005 – 140 MM
LANG
Artikkelnummer

48301528

IPWE 400 R | 1/2˝ MUTTERTREKKER
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
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DR 152 T | DIAMANTBORSTATIV FOR DD 3-152

lager

IPWE 400 R
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Slagtall (slag/min)
Maks. dreiemoment (Nm)
Maks. boltdiameter
Verktøyopptak
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

725
0 - 1700
1000 - 2600
400
M20
1
/2˝ firkant
2.7
−
4933451524

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

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)

DR 152 T

og

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

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

152
330 x 210
45
10
−
4933428020
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DD 2-160 XE | TO-GIRS DIAMANTBORMASKIN
ºº Kraftig, robust motor som leverer konstant høytdreiemoment
ºº Dobbel elektrisk cluctch for beste beskyttelse av bruker og maskin
ºº Robust konstruksjon med metallgirkasse
ºº Sikker bruk med det forlengede AVS-sidehåndtaket ogD-formet

bakhåndtak
ºº 2 gir
ºº M16 FIXTEC adapter
ºº Myk hammerfunksjon. Tillater borkronen å skjære raskere og enklere,
spesielt ved boring i harde materialer.Det forebygger også borkronen i å bli
for varm, hvilket reduserer varmeskader på diamantsegmentet
ºº Sikkerhetsbeskyttelse på sammensatte mekanisk og elektronisk kobling
ºº Fixtec Cleanline (tilbehør) den beste støvoppsamlingsløsningen på
markedet
ºº 4 m ledning
ºº Leveres med langt sidehåndtak, hurtigbytte adapter til SDS-plus bor og M
16 diamantbor kroner

DCM 2-250 C | DIAMANTBORMOTOR
DD 2-160 XE
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (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

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

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 1/4˝ UNC
9.0
−
40044

DR 350 T | DIAMANTBORSTATIV FOR DCM 2-350C
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)
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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 1/4˝ UNC
9.0
−
40964

DR 250 TV | DIAMANTBORSTATIV FOR DCM 2-250C
DCM 2-350 C

og bryter

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)

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
−
4933400590

AGV 15 DEC | 1550W VINKELSLIPER MED STØVSKJERM
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
−
4933400600

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

ºº Kraftig

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

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

AGV 15-125 XC DEC-SET
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Variabel hastighet
FIXTEC
Nullspenningsbryter
AVS side handle
Leveres i
Artikkelnummer

1550
11,000
125
28
M 14
2.6
Nei
Ja
Ja
Ja
HD Box
4933448025
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AGV 12 DEG | 1200W VINKELSLIPER MED STØVSKJERM
ºº Kraftig

1200W "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 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
støvsugere med klikk-system
ºº Vinklet håndtak for mer kraft fra alle stillinger
ºº Utskiftbare børster
ºº Leveres med 4 m kabel, håndtak, støvskjerm, diamantkoppskive 125 mm

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
Magnetisk,
verktøyløst feste for arbeid på steder med begrenset
ºº plass
oppbevaring av beskyttelsesskjerm
ºº Integrert
høydejustering for full utnyttelse av korn på skiven
ºº Fleksibel
Verktøyløs
skjerm for rask og enkel justering
ºº Støvskjermen
kan enkelt kobles sammen med Milwaukee M-klasse
ºº støvsugere med
klikk-system

AGV 12-125 X DEG-SET
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
FIXTEC
Nullspenningsbryter
Bryter
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
Leveres
ºº 125 mm med 4 m kabel, håndtak, støvskjerm, diamantkoppskive

WCS 45 | 1900 W 150 MM (45 MM DOC) MURNOTFRES

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Variabel hastighet
FIXTEC
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

AGV 15-125 XC
DEG-SET
1550
11,000
125
28
M 14
2.6
Nei
Ja
Ja
HD Box
4933448035

AGV 15-125 XE
DEG-SET
1550
2800 - 11,000
125
28
M 14
2.6
Ja
Ja
Ja
HD Box
4933448830

Støvskjermen kan enkelt kobles
sammen med Milwaukee® M-klasse
støvsugere med klikk-system

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

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Skjærebredde (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1900
5800
150
45
45
M 14
6.6
Koffert
4933383350

4932451186

Artikkelnummer

100% nøkkelløs

AGV 12 DEC | 1200W VINKELSLIPER MED STØVSKJERM
1200W "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 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

WCE 30 | 1500 W 125 MM (30 MM DOC) MURNOTFRES

ºº Kraftig
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AGV 12-125 X DEC-SET
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
FIXTEC
Nullspenningsbryter
AVS side handle
Bryter
Leveres i
Artikkelnummer

1200
11,000
125
28
M 14
2.4
Ja
Ja
Ja
Låsbar bryter
HD Box
4933448020

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

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

WCE 30

spesial meisel,

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

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (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
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HDE 6 RQ | 725 W ETT-GIRS BORMASKIN
ºº Kompakt og kraftig 725 W 1-girs slagbormaskin
ºº Metallgirkasse som sikrer stabil plassering av lagre
ºº Nøkkelløs chuck i metall (1.5 - 10 mm)
ºº Ergonomisk design med softgrep
ºº Reverseringsfunksjon
ºº 4 m QUIK-LOK ledning

og gir

MDE 41 | MAGNETBORMASKIN MED ELEKTROMAGNET
HDE 6 RQ
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. 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

725
0 - 4000
6
16
30
10
1
/2 x 20
1.4
−
010150

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

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
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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 1. gir (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

MDP 41 | MAGNETBORMASKIN MED PERMANENT MAGNET
DE 10 RX
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. 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

630
0 - 2700
10
30
21
10
1
/2˝ x 20
1.6
−
4933409211

MDE 42 | MAGNETBORSTATIV
ºº Lett, kraftig og bærbart magnet-borestativ
ºº 1200 watts motorkraft overført gjennom tre

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

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 1. gir (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

AGVM 26 | 2600 W VINKELSLIPER
MDE 42
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (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

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

ºº Milwaukee

B-guard - Høyest mulige sikkerhet for brukeren, da man
unngår kraftige rykk dersom kappeskiven plutselig setter seg fast.
ºº Kraftig 2600 W “PROTECTOR motor” – kraftig viklingsbeskyttelseog epoxy
isolering for økt levetid
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

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

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
FIXTEC mutter
Dødmannsbryter
Nullspenningsbryter
Autobalansesystem
AVS Antivibrasjonssystem
Roterbart håndtak
Leveres i
Artikkelnummer

AGVM 26-230 GEX

AGVM 26-230 GEX/DMS

2600
6600
230
68
M 14
5.8
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
−
4933402365

2600
6600
230
68
M 14
5.8
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
−
4933402495
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AGV 26 | 2600 W VINKELSLIPER
2600 W “PROTECTOR motor” – kraftig viklingsbeskyttelseog epoxy
isolering for økt levetid
ºº Autobalansersystemet reduserer skadelige vibrasjoner
ºº Motorhus og støttehåndtak med antivibrasjon (AVS)for komfortabel
håndtering og minimal slitasje
ºº Klassens laveste vibrasjonsnivå
ºº Justerbart håndtak med 7 posisjoner
ºº Myk start
ºº Beskyttelsesskjerm med smekklås for enkel justering
ºº Selvbrytende kullbørster
ºº 4 meter ledning

AGV 24 | 2400 W VINKELSLIPER

ºº Kraftig

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
FIXTEC mutter
Dødmannsbryter
Nullspenningsbryter
Autobalansesystem
AVS Antivibrasjonssystem
Roterbart håndtak
Leveres i
Artikkelnummer

AGV 26-230 GE

AGV 26-230 GE/DMS

2600
6600
230
68
M 14
5.5
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
−
4933402360

2600
6600
230
68
M 14
5.5
Nei
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
−
4933402490

AGVM 24 | 2400 W VINKELSLIPER
B-guard - Høyest mulige sikkerhet for brukeren, da man
unngår kraftige rykk dersom kappeskiven plutselig setter seg fast.
Kraftig
2400
W “PROTECTOR motor” – kraftig viklingsbeskyttelseog epoxy
ºº
isolering for økt levetid
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

ºº Kraftig

2400 W “PROTECTOR motor” – kraftig viklingsbeskyttelseog epoxy
isolering for økt levetid
ºº Autobalansersystemet reduserer skadelige vibrasjoner
ºº Motorhus og støttehåndtak med antivibrasjon (AVS)for komfortabel
håndtering og minimal slitasje
ºº Klassens laveste vibrasjonsnivå
ºº Myk start
ºº Beskyttelsesskjerm med smekklås for enkel justering
ºº Selvbrytende kullbørster
ºº 4 meter ledning

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
FIXTEC mutter
Dødmannsbryter
Nullspenningsbryter
Autobalansesystem
AVS Antivibrasjonssystem
Roterbart håndtak
Leveres i
Artikkelnummer

AGVM 24-230 GEX

AGVM 24-230 GEX/DMS

2400
6600
230
68
M 14
5.8
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
−
4933402340

2400
6600
230
68
M 14
5.8
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
−
4933402475

AGVK 24 | 2400W VINKELSLIPER

Artikkelnummer

164

2400

2400

6600

6600

6600

230
68
M 14
5.5
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Nei
−
4933402335

230
68
M 14
5.5
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
−
4933402330

230
68
M 14
5.5
Nei
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
−
4933402520

2400 W “PROTECTOR motor” – kraftig viklingsbeskyttelseog epoxy
isolering for økt levetid
Støvbeskyttede
lagre og bryter
ºº
ºº Myk start
ºº Beskyttelsesskjerm med smekklås for enkel justering
ºº Selvbrytende kullbørster
ºº 4 meter ledning

STØVKAPPE FOR KUTTEOPPGAVER.
LEVERES MED 2 X NØKKELLØS SKJERM
OG STØVSUGERTILKOBLING MED
HURTIGKOBLING. PASSER MILWAUKEE®
AGV 22, AGVK 24 (PRC) OG AG 21, AG
24 (CZW) PASSER IKKE MASKINER MED
AUTOBALANSE

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
FIXTEC mutter
Dødmannsbryter
Nullspenningsbryter
Autobalansesystem
AVS Antivibrasjonssystem
Roterbart håndtak
Leveres i
Artikkelnummer

AG 24-230 E

AG 24-230 E/DMS

2400
6600
230
68
M 14
5.3
Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
−
4933402325

2400
6600
230
68
M 14
5.3
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
−
4933402450

4932459341

AGV 22 | 2200 W VINKELSLIPER

2400 W motor – viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for økt

STØVKAPPE FOR KUTTEOPPGAVER. LEVERES MED
2 X NØKKELLØS SKJERM OG STØVSUGERTILKOBLING MED HURTIGKOBLING. PASSER MILWAUKEE®
AGV 22, AGVK 24 (PRC) OG AG 21, AG 24 (CZW)
PASSER IKKE MASKINER MED AUTOBALANSE

2400

ºº Kraftig

Artikkelnummer

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-postisjons sidehåndtak med antivibrasjon for langvarig, komfortabel bruk
ºº Enkelt justerbar beskyttelsesskjerm
ºº Luke for enkelt tilgang og utskifting av kullbørster
ºº 4 m ledning

AGV 24-230 E AGV 24-230 GE AGV 24-230 GE/DMS
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir
(o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
FIXTEC mutter
Dødmannsbryter
Nullspenningsbryter
Autobalansesystem
AVS Antivibrasjonssystem
Roterbart håndtak
Leveres i
Artikkelnummer

AG 24 | 2400 W VINKELSLIPER

ºº Milwaukee

ºº Kraftig

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
FIXTEC mutter
Dødmannsbryter
Nullspenningsbryter
AVS side handle
Roterbart håndtak
Leveres i
Artikkelnummer

AGVK 24-230 EK

AGVK 24-230 EK DMS

2400
6600
230
68
M 14
5.4
Nei
Nei
Ja
Ja
Nei
−
4933451413

2400
6600
230
68
M 14
5.4
Nei
Ja
Ja
Ja
Nei
−
4933451414

ºº Kraftig

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
STØVKAPPE FOR KUTTEOPPGAVER.
LEVERES MED 2 X NØKKELLØS SKJERM
OG STØVSUGERTILKOBLING MED
HURTIGKOBLING. PASSER MILWAUKEE®
AGV 22, AGVK 24 (PRC) OG AG 21, AG
24 (CZW) PASSER IKKE MASKINER MED
AUTOBALANSE

Artikkelnummer

4932459341

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

AGV 22-180 E AGV 22-230 E AGV 22-230/DMS
Opptatt effekt (W)
2200
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min) 8500
Skivediameter (mm)
180
Maks. skjæredybde (mm)
43
Spindel størrelse
M 14
Vekt (kg)
5.3
FIXTEC mutter
Nei
Dødmannsbryter
Nei
Nullspenningsbryter
Ja
Autobalansesystem
Nei
AVS side handle
Ja
Roterbart håndtak
Nei
Leveres i
−
Artikkelnummer
4933431820

2200
6600
230
68
M 14
5.4
Nei
Nei
Ja
Nei
Ja
Nei
−
4933431850

2200
6600
230
68
M 14
5.4
Nei
Ja
Nei
Nei
Ja
Nei
−
4933431860

4932459341

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

165

#MILWAUKEETOOL

AGV 17

AG 22 | 2200 W VINKELSLIPER
ºº Kraftig

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

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
FIXTEC mutter
Dødmannsbryter
Nullspenningsbryter
Autobalansesystem
AVS side handle
Roterbart håndtak
Leveres i
Artikkelnummer

STØVKAPPE FOR KUTTEOPPGAVER. LEVERES MED NØKKELLØS
SKJERM OG STØVSUGERTILKOBLING MED HURTIGKOBLING.
PASSER MILWAUKEE® AG 22.
Artikkelnummer

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

AG 22-180/DMS

AG 22-230/DMS

2200
8500
180
43
M 14
5.1
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
−
4933431830

2200
6600
230
68
M 14
5.2
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
−
4933433630

1750 W VINKELSLIPER
1750 W “PROTECTOR motor” – kraftig viklingsbeskyttelseog
ºº Kraftig
epoxy isolering for økt levetid
sikrer konstant hastighet selv under b
ºº Konstantelektronikken
elastning
lock-out” funksjon som forhindrer utilsiktet start
ºº “line
ºº Overbelastningsvern
forhindrer "Kick back effect"
ºº Sikkerhetskobling
for nøkkelløst bytte av skiver
ºº FIXTEC
Vernedeksel
med
smekklås
for enkel justering
ºº Støttegrep med AVS (Anti-Vibrations-System)
ºº 4 meter ledning
ºº

Kraftig „PROTECTOR-MOTOR“
med epoxy belegg og Heavy Duty
motorbeskyttelse for lengste levetid

4932459340

AGV 21 GEX | 2100 W VINKELSLIPER
ºº Kraftig

2100 W “PROTECTOR motor” – kraftig viklingsbeskyttelseog epoxy
isolering for økt levetid
Autobalansersystemet
reduserer skadelige vibrasjoner
ºº
ºº Motorhus og støttehåndtak med antivibrasjon (AVS) for komfortabel
håndteringog minimal slitasje
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 21-230 GEX
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
FIXTEC mutter
Dødmannsbryter
Nullspenningsbryter
Autobalansesystem
AVS Antivibrasjonssystem
Roterbart håndtak
Leveres i
Artikkelnummer

2100
6600
230
68
M 14
5.5
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
−
4933402304

AGV 21-230 GEX/
DMS
2100
6600
230
68
M 14
5.5
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
−
4933402525

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Variabel hastighet
FIXTEC mutter
Dødmannsbryter
Nullspenningsbryter
AVS side handle
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
Ja
Nei
Ja
Ja
Nei
−
4933432230

1750
11,000
125
33
M 14
2.8
Nei
Ja
Nei
Ja
Ja
Nei
−
4933449850

1750
11,000
125
33
M 14
2.8
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
−
4933455140

1750
9500
150
45
M 14
3.0
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
−
4933432250

1750
7600
180
58
M 14
3.1
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
−
4933432270

Antivibrasjonshåndtak

Elektronikk

AGV 17 INOX | 1750 W VINKELSLIPER MED LAV HASTIGHET
1750W "PROTECTOR-MOTOR"med 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

AGV 15 | 1550 W VINKELSLIPER

ºº Kraftig

AGV 17-125 INOX
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Variabel hastighet
FIXTEC mutter
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

1750
2000 - 7600
125
33
M 14
2.8
Ja
Ja
Ja
−
4933449870

ºº Kraftig

1550 W “PROTECTOR motor” – kraftig viklingsbeskyttelseog epoxy
isolering for økt levetid
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 effect"
ºº Integrert og innovativ FIXTEC funksjon for skifte av skiver uten bruk av
nøkkel
ºº Beskyttelsessskjerm med smekklås for enkel justering
ºº Støttegrep med AVS (Anti-Vibrations-System)
STØVKAPPE – DEG 125. 100%
VERKTØYLØS TILKOBLING TIL Ø
115 – 125 MM AG(V) 12, AGV 15
OG FUEL™ VINKELSLIPER.
Artikkelnummer

166

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

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir
(o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Variabel hastighet
FIXTEC mutter
Nullspenningsbryter
Autobalansesystem
Leveres i
Artikkelnummer

AGV 15-125 XC

AGV 15-125 XE

AGV 15-150 XC

1550

1550

1550

11,000

2800 - 11,000

9000

125
33
M 14
2.6
Nei
Nei
Ja
Nei
−
4933428120

125
33
M 14
2.6
Ja
Nei
Ja
Nei
−
4933428127

150
44
M 14
2.6
Nei
Nei
Ja
Nei
−
4933433250

4932430468

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

167

#MILWAUKEETOOL

AGV 13 | 1250W VINKELSLIPER

AG 13 XSPD | 1250W VINKELSLIPER

ºº Kraftig

1250W PROTECTOR motor med epoxybehandlet felt og viklinger
for økt levetid
ºº Kompakt og tynn kropp for komfortabelt bruk
ºº 6-trinns bryter fra 2.800 til 11.500 o/min for arbeid med forskjellige
materialer
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

AGV 13-125 XE
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Variabel hastighet
FIXTEC
Nullspenningsbryter
AVS side handle
Leveres i
Artikkelnummer

STØVKAPPE – DEC 125. 100%
VERKTØYLØS TILKOBLING TIL Ø
115 – 125 MM AG(V) 12, AGV 15
OG FUEL™ VINKELSLIPRR.
Artikkelnummer

1250
2,800 - 11,500
125
33
M 14
2.4
Ja
Ja
Ja
Ja
−
4933451218

4932430467

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 Integrert og innovativt FIXTEC system for verktøyløst skifte av tilbehør
ºº Kraftig beskyttelsesskjerm med hurtigkobling for rask og enkel justering
ºº 4 m kabel

Artikkelnummer

1250 W VINKELSLIPER

1200 W VINKELSLIPER

1250W PROTECTOR-MOTOR med epoxybelagt felt og Heavy
ºº Kraftig
Duty vindingsbeskyttelse for forlenget levetid

1200 W “PROTECTOR motor” – kraftig viklingsbeskyttelseog
ºº Kraftig
epoxy isolering for økt levetid

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

PROTECTOR-MOTOR med
epoxybelagt felt og Heavy Duty
vindingsbeskyttelse

1250
12,000
125
28
M 14
2.3
Ja
Nei
Tofingerbryter
−
4933451577

4932430467

AGV 12

Kompakt og tynn kropp på kun 160 mm for komfortabelt bruk
Myk start
Nullspenningsbryter som hindrer utilsiktet oppstart etter
strømavbrudd
Overbelastningsvern hindrer overoppheting
Slurekobling forhindrer tilbakekslag
Integrert og innovativt FIXTEC system for verktøyløst skifte av
tilbehør
Kraftig beskyttelsesskjerm med hurtigkobling for rask og enkel
justering
Antivibrasjnshåndtak for sikker, vedvarende bruk

AG 13-125 XSPD
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
FIXTEC
Nullspenningsbryter
Bryter
Leveres i
Artikkelnummer

STØVKAPPE – DEC 125. 100%
VERKTØYLØS TILKOBLING TIL Ø
115 – 125 MM AG(V) 12, AGV 15
OG FUEL™ VINKELSLIPRR.

AGV 13 XSPDE

ºº
ºº
ºº

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

og smal utforming for komfortabel betjening
ºº Kompakt
start
ºº Myk
lock-out” funksjon som forhindrer utilsiktet start
ºº “line
beskytter mot overoppheting
ºº Overbelastningsvern
Sikkerhetskobling
forhindrer "Kick back effect"
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
ºº

Kraftig girkasse

AGV 13-125 XSPDE
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
FIXTEC
Dødmannsbryter
Nullspenningsbryter
AVS side handle
Bryter
Leveres i
Artikkelnummer

1250
12,000
125
33
M 14
2.5
Ja
Ja
Ja
Ja
Tofingerbryter
−
4933451578

Smal kropp med tofingerbryter

STØVKAPPE – DEC 125. 100%
VERKTØYLØS TILKOBLING TIL Ø
115 – 125 MM AG(V) 12, AGV 15
OG FUEL™ VINKELSLIPRR.
Artikkelnummer

4932430467

AGV 12-125 X
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
FIXTEC
Dødmannsbryter
Nullspenningsbryter
Bryter
Leveres i
Artikkelnummer

1200
11,000
125
33
M 14
2.4
Ja
Nei
Ja
Bryter
−
4933428085

AVS sidehåndtak

STØVKAPPE – DEC 125. 100%
VERKTØYLØS TILKOBLING TIL Ø
115 – 125 MM AG(V) 12, AGV 15
OG FUEL™ VINKELSLIPRR.
Artikkelnummer

Kraftig beskyttelsesskjerm med
hurtigkobling

168

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

4932430467

Verktøyløs justering av skjerm

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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AGV 10 EK | 1000W VINKELSLIPER
ºº Kraftig 1000W motor for høy ytelse til alle slags oppgaver
ºº Ekstremt kompakt design med kun 276 mm total lengde og

vekt på 2.2 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 800 EK | 800W VINKELSLIPER
ºº Kraftig

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

AGV 10-125 EK
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
FIXTEC mutter
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

1000
11,000
125
33
M 14
2.2
Nei
Ja
−
4933451222

TYNN METALLSKIVE PRO+, SCS
41 / 125, 1 MM TYKKELSE. Ø 22.2
Artikkelnummer

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

4932451487

Artikkelnummer

AG 800-115 EK

AG 800-125 EK

800
11,500
115
28
M 14
2.0
Nei
Ja
−
4933451212

800
11,500
125
33
M 14
2.0
Nei
Ja
−
4933451213

4932451487

AG 800 E | 800W VINKELSLIPER
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
FIXTEC mutter
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

AG 10-115 EK

AG 10-125 EK

1000
11,000
115
28
M 14
2.1
Nei
Ja
−
4933451219

1000
11,000
125
33
M 14
2.1
Nei
Ja
−
4933451220

ºº Kraftig

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

TYNN METALLSKIVE PRO+, SCS
41 / 125, 1 MM TYKKELSE. Ø 22.2
Artikkelnummer

AG 800-115 E AG 800-125 E AG 800-115 E D-SET
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
FIXTEC mutter
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

800
11,500
115
28
M 14
2.0
Nei
Ja
−
4933451210

800
11,500
125
33
M 14
2.0
Nei
Ja
−
4933451211

800
11,500
115
28
M 14
2.0
Nei
Ja
Koffert
4933451281

TYNN METALLSKIVE PRO+, SCS
41 / 125, 1 MM TYKKELSE. Ø 22.2

4932451487

Artikkelnummer

AG 9 | 850 W VINKELSLIPER
850 W “PROTECTOR motor” – kraftig viklingsbeskyttelseog epoxy
isolering for økt levetid
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

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
FIXTEC mutter
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

TYNN METALLSKIVE PRO+, SCS
41 / 125, 1 MM TYKKELSE. Ø 22.2

AG 10 EK | 1000W VINKELSLIPER
ºº Kraftig 1000W motor for høy ytelse til alle slags oppgaver
ºº Ekstremt kompakt design med kun 276 mm total lengde og
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4932451487

AGS 15-125 C | 1500 W SLIPER/POLERINGSMASKIN

ºº Kraftig

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Variabel hastighet
FIXTEC mutter
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

AG 9-125 XC

AG 9-125 XE

850
10,000
125
33
M 14
1.8
Nei
Ja
Ja
−
4933403200

850
2700 - 10,000
125
33
M 14
1.8
Ja
Ja
Ja
−
4933403206

ºº Kraftig

1500 W “PROTECTOR motor” – kraftig viklingsbeskyttelseog epoxy
isolering for økt levetid
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 justering
ºº Støvgitter
ºº 4 meter ledning

AGS 15-125 C
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
FIXTEC mutter
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

1500
7600
125
M 14
2.4
Nei
Ja
−
4933407480

TYNN METALLSKIVE PRO+, SCS
41 / 125, 1 MM TYKKELSE. Ø 22.2
Artikkelnummer

170

4932451487
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AS 12 E | 1200 W POLERMASKIN MED VARIABELT TURTALL
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

AP 12 E | 1200 W POLERMASKIN MED VARIABELT TURTALL
AS 12 E
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Variabel hastighet
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

1200
1800 - 4800
180
M 14
2.5
Ja
Ja
−
4933383940

AP 14-2 200 E

ºº 1200 W motor
ºº Ergonomisk design for lange arbeidsøkter
ºº Spesielt drev for høyt dreiemoment over spindeleni

poleringshastighet

AP 12 E
tillegg til ideell

ºº Variabel hastighet for ulike behov
ºº Overbelastningsvern
ºº hastighetsregulator ved tomgang
ºº 6 m kabel

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Spindel størrelse
Vekt (kg)
Variabel hastighet
Nullspenningsbryter
Leveres i
Artikkelnummer

1200
900 - 2500
150
M 14
2.2
Ja
Ja
−
4933383925

DGL 34 | ENHÅNDS HØYHASTIGHETS 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

1450 W POLERINGSMASKIN
motor for beste ytelse til alle arbeidsoppgaver
ºº 1450W
giret for beste ytelse og ingen rotasjonstap under bruk som
ºº Lavt
krever lav hastighet
fra 490 til 2 100 o/min for beste fleksibilitet
ºº Hastighetsinnstilling
plassert hastighetsinnstilling
ºº Høyt
overbelastningsvern forfindrer overoppheting
ºº Termisk
bryter
ºº Låsbar
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
ºº
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DGL 34
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (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
−
4933385110

Premium gir med høyt moment

DGL 30 E | ENHÅNDS RETTSLIPER MED VARIABEL HASTIGHET
AP 14-2 200 E

AP 14-2 200 E SET

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Skivediameter (mm)
Spindel størrelse

1450
490 - 2100
200
M 14

Standardudstyr

Sidehåndtak,
fleksibel
bunnplate

Vekt (kg)
Variabel hastighet
Nullspenningsbryter
Softstartfunksjon
Leveres i
Artikkelnummer

2.3
Ja
Ja
Ja
−
4933432800

1450
490 - 2100
200
M 14
Sidehåndtak, fleksibel bunnplate,
myk og hard polersvamp, lammeullshette, midler til sliping og
etterbehandling, klud
2.3
Ja
Ja
Ja
HD Box
4933432795

172

Unikt nfingergrephåndtak for
komfortabel arbeidsstilling

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

DGL 30 E

6 mm spennhylse

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Maks. skivediameter (mm)
Maks. Ø på slipestift (mm)
Spennhylse (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

600
10,000 - 30,000
40
20
6
1.9
−
4933385120

7 hastighetsinnstillinger for nøaktig
arbeid
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BS 125

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

DG 30 E
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Maks. skivediameter (mm)
Maks. Ø på slipestift (mm)
Spennhylse (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

med en

halsdiameter på 43 mm
med nøkkel SW 17/SW 15, 4 m kabel og 6 mm spennhylse

ºº Leveres
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500
10,000 - 30,000
40
20
6
1.3
−
4933385100

BÅNDSAG MED HØY KAPASITET
1100W motor gir beste ytelse og driftssikkerhet
ºº Kraftig
kapasitet på hele 125 x 125 mm
ºº Stor
justerbar hastighet fra 0 til 116 m/min
ºº 4-trinns
kraft gir samme hastighet uansett motstand for beste
ºº Konstant
ytelse

beskytter bruker og maskin hvis bladet skulle sette
ºº Slurekobling
seg fast

girhus i metall og kraftig LED lys for beste oversikt og utsikt
ºº Smalt
til saglinjen
bladklemme for enkelt og raskt skifte av blad
ºº Verktøyløs
ºº Verktøyløs, justerbar sko

Stor kapasitet på hele 125 x 125 mm

DG 7 E | RETTSLIPER
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

DG 7 E
i metall

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Maks. skivediameter (mm)
Spennhylse (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

600
3000 - 7000
45
6+8
1.5
−
4933391200

4-trinns hastighetsjustering

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

BLADER TIL ELEKTRISK
BÅNDSAG MED 1139.83 MM
LENGDE (3 STK)
Artikkelnummer

48390521
Verktøyløs bladmekanisme

MCS 66 | METALLSAG TIL TØRRSKJÆRING
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

CHS 355 | 2300 W METALLKAPPSAG
MCS 66

av

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (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

174

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

CHS 355
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (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
−
4933411760

METALLSKIVE (10 STK) Ø 355
MM, Ø 25.4, 2.5 MM TYKKELSE
Artikkelnummer

4932451505

48404520
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SSPE 1500 X
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SSPE 1300 SX | 1300 W SAWZALL BAJONETTSAG
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® BAJONETTSAG
SAWZALL bajonettsag med 1500 W Milwaukee motor og
ºº Super
markedets beste overbelastningsvern
®

for konstant kraft
ºº Teknologi
beskytter girhuset hvis bladet låser seg fast
ºº Slurekobling
FIXTEC
for
raske og enkle bladskift - uten bruk av verktøy
ºº 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 bajonettsagblad 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

SAWZALL® NEDRIVINGSSETT MED
OPPBEVARINGSBOKS – 12 BLADER, 48005021 X 2, 48005026
X 2, 48005701 X 2, 48005787 X
2, 48005784 X 4
Artikkelnummer

SSD 1100 X | 1100 W SAWZALL

®

SSPE 1500 X
Opptatt effekt (W)
Slagtall, ubelastet (slag/min)
Slaglengde (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1300
0 - 2800
32
3.9
Koffert
4933428520

1500
0 - 2800
32
4.5
Koffert
4933428900

49221129

BAJONETTSAG

ºº God

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

AX KARBID NEDRIVINGSBLAD, 230 MM LENGDE, 5 MM
TANNAVSTAND, 5 TENNER PR
TOMME
Artikkelnummer

SAWZALL® UNIVERSALSETT MED
OPPBEVARINGSBOKS – 9 BLADER; 48005035 X 2, 48005036
X 1, 48005182 X 3, 48005186 X 3

48005226
FIXTEC feste med justerbar sko

SSPE 1300 RX | 1300 W SAWZALL

®

Pendelfunksjon

Artikkelnummer

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 Robust

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 FIXTEC - funksjon for sekundraskt bytte av blader
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

AX KARBID NEDRIVINGSBLAD,
230 MM LENGDE, 5 MM
TANNAVSTAND, 5 TENNER PR
TOMME
Artikkelnummer

178

49221145

JSPE 135 | 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

Motvektssystem for lave vibrasjoner på
kun 12.5 m/s²

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

75 X 2.5 MM T 101 B STIKKSAGBLADER, 5 STK
Artikkelnummer

4932254061

48005226
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CS 85 CBE

JS 120 X | HEAVY DUTY STIKKSAG
ºº Smalt, strømlinjeformet motorhus og optimal vekt for enkelt bruk
ºº Kraftig 710 W motor
ºº FIXTEC - funksjon for sekundraskt bytte av blader
ºº Digital elektronikk med variabel hastighet, myk start og konstant hastighet

under belastning
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
ºº Fire-trinns
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JS 120 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

710
500 - 2800
120
10
30
45
26
2.3
Koffert
4933381680

75 X 2.5 MM T 101 B
STIKKSAGBLADER, 5 STK
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

4932254061

FSPE 110 X | HEAVY DUTY STIKKSAG
ºº Perfekt innsyn til sagblad og skjæreområdet
ºº Kraftig 710 W motor
ºº Presisjonsbladføring for presisjonskutting
ºº FIXTEC - funksjon for sekundraskt bytte av blader
ºº Elektronikk for innstilling av variabel hastighet, mykstartog

konstant
hastighet ved tomgang
Pendelfunksjon
for
beste
effektivitet
og
skjæreresultat
ºº
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

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

710
500 - 3000
120
10
30
45
26
2.5
Koffert
4933357990

75 X 2.5 MM T 101 B
STIKKSAGBLADER, 5 STK
Artikkelnummer

demonteres

ºº Helstøpt aluminiumssokkel for maksimal
ºº Spindellås for enkelt skifte av blad

styrke og driftssikkerhet

2200
4500
235
60
67
85
30
7.7
Koffert
4933451116

235 X 30 MM 24 TENNERS BLAD
MED 2.4 MM KUTTEBREDDE
Artikkelnummer

Dobbelt anlegg foran og bak

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (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
−
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 40 TENNERS BLAD
MED 1.6 MM KUTTEBREDDE
Artikkelnummer

180

4932451725

SCS 65 Q | 190 MM SIRKELSAG (65 MM KUTTEDYBDE)
CS 85 SB

uten at sagen skal

Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Bladdiameter (mm)
Gjæringskapasitet (°)
Maks. Skjæredybde 45° (mm)
Maks. Skjæredybde 90° (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

4932254061

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

Fjærbelastet spaltekniv
CS 85 CBE

1900
5800
190
52
65
30
5.5
Koffert
638051

190 X 30 MM 24 TENNERS BLAD
MED 2.4 MM KUTTEBREDDE

4932451726

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

SCS 65 Q
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (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

4932327969
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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

ROS 150 E-2 | 150 MM EKSENTERSLIPER

ºº Kraftig

CS 60
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Bladdiameter (mm)
Maks. Skjæredybde 45° (mm)
Maks. Skjæredybde 90° (mm)
Hulldiameter (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

1600
5800
184
49
61
30
4.8
−
4933419225

ºº Kraftig

150 mm eksentersliper med paralell oscillering og rotasjon for beste
sliperesultat
ºº Reduksjonsgir gir full effekt av den kraftige 440 W motoren
ºº 3,2 mm rotasjon for fjerning av materiale eller finpussing
ºº Variabel hastighet 4000-10000 o/min, perfekt for varmesensitive materialer
ºº Rask og enkelt skifte av sandpapir
ºº Avtagbar støvpose og uttak for standard 26 mm støvsuger
ºº Forseglet bryter for beste driftssikkerhet
ºº Ekstra håndtak på maskinens fremside for beste kontroll og vektfordeling
ºº Leveres med støvpose, slipesåle og 4 m ledning

184 X 30 MM 24 TENNERS BLAD
MED 1.8 MM KUTTEBREDDE
Artikkelnummer

ROS 150 E-2
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Svingningsdiameter (mm)
Slipeplate størrelse (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

440
4000 - 10,000
6.4 / 3.2
150
2.8
−
4933431170

Ø 150 MM, KORN 60 SANDPAPIR
- 5 STK, BORRELÅSFESTE

4932352327

PJ 710 | LAMELLFRES
høvel for enkelt, raskt og rent arbeid samt nøyaktige resultater
i myke og harde tre og sponplater
Robust
konstruksjon.
Kraftig 710 W motor
ºº
ºº Sklisikre gummiflater i sokkelplaten
ºº Spindellås for enkelt bladbytte
ºº ERGO-bryter
ºº Dybdeanlegg
ºº 6-tannet blad
ºº Hendel til dybdeinnstilling med 6 faste innstillinger
ºº Variabel presisjonsvinkelinnstilling med 3 fastevinkelposisjoner (22,5°; 45°;
67,5°)
ºº Tydelige referansemarkeringer og skalaer
ºº Leveres med støvpose, sponutkast og 4 m kabel

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

Artikkelnummer

4932371591

ROS 125 E | 125 MM EKSENTERSLIPER

ºº Profesjonell

PJ 710
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)
Maks. Skjærediameter (mm)
Maks. skjæredybde (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

710
10,000
100 x 4 x 22
19
2.9
Koffert
4933378875

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)

ROS 125 E
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (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

Ø 125 MM, KORN 60 SANDPAPIR
- 5 STK, BORRELÅSFESTE
Artikkelnummer

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
ºº Enkelt skifte av slipebånd
ºº Velegnet for stasjonært bruk
ºº Leveres med 100 x 620 mm slipebånd korn 100 og 4 m kabel

4932367741

SPS 140 | 260W SLIPEMASKIN
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
−
4933385150

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 1. gir (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
−
4933447015

SLIPEBÅND - 5 STK 100 X 610
MM, KORN 60
Artikkelnummer

182

4932355067

For mer informasjon om egenskaper, vibrasjoner og støynivå vennligst besøk vår hjemmeside www.milwaukeetool.no
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AS 42 MAC

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

Opptatt effekt (W)
Luftstrøm (l/min)
Filtertype
Maks. vakum (mbar)
Kapasitet (l)
Slangediameter (mm)
Slangelengde (m)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

Kraftig PTFE filter

184
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fleecepose, engangspose, 4 m 36 mm slange

AS 42 MAC

AS 30 LAC | 30 LITER L-KLASSE STØVSUGER

1200
4500
PTFE
250
42
38
4
17.5
−
4933459418

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

Uttak for tilkobling og felles drift med elverktøy

AS 30 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
30
38
4
14.5
−
4933459415

AS 30 LAC
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
30
36
4
14.5
−
4933459411

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 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

MSL 1000 | ARBEIDSBORD
MS 216 SB
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (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° sk (mm)råkutt
Hulldiameter (mm)
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer

perfekt
resultat
ºº Raskt skifte mellom gjæring og skråkutt
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

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

1800
6000
216
48
-2
50
50
190 x 48
190 x 60
270 x 48
270 x 60
30
14.5
−
4933419300

MS 304 DB

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

varebiler

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
−
4933428970

MSL 2000 | UNIVERSELT SAGBORD
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

305 MM KAPP-/GJÆRESAG – MED DOBLE GLIDESKINNER
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
støvavsug – fanger opp 75 % støv og sagflis på begge
ºº Integrert
sider av bladet og fører det til sagens bakre del

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
−
4933459617

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°

ºº
ºº

ARBEIDSBORD TIL MSL 2000

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°,

Artikkelnummer

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 3000 | ARBEIDSBORD
ºº Lettvekts konstruksjon og hjulsett – gir portabilitet på arbeidsplassen
ºº Kan pakkes sammen til 1200 mm – takket være sammenleggbare ben

MS 304 DB
Opptatt effekt (W)
Ubelastet hastighet 1. gir (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° sk (mm)råkutt
Vekt (kg)
Leveres i
Artikkelnummer
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1800
3900
305
48
48
55
60
57 x 241
102 x 241
57 x 342
102 x 342
29.5
−
4933433340

4932459713

Fin gjæringsinnstilling for nøyaktige snitt

60 TENNERS BLAD MED 3,2 MM
BREDDE FOR SAGING I MASSIVT
TRE, SPONPLATER, MDF / FIBERPLATE, LAMINERT SPONPLATER,
KRYSSFINER OG OSB-PLATER.
305 X 30 MM
Artikkelnummer

4932352141

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

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
−
4933411565

Låsbart saghode for enkel transport

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

VATER

ºº BACKBONE™ forsterket metallramme for maksimal driftssikkerhet
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 oppmåling
ºº Hull for enkelt oppheng
ºº Nøyaktig ned til 0.029° (0.0005 ˝/in, 0.5 mm/m) i normal stilling
ºº Forsterkede neomagneter for maksimal holdekraft (kun magnetisk vater)

ºº To støtsikre og UV beskyttede akryllibeller
ºº Presisjonsfrest måleflate med opp til 120 cm maksimal
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)

40 cm
magnetisk
vater

60 cm
magnetisk
vater

80 cm
magnetisk
vater

100 cm
magnetisk
vater

120 cm
magnetisk
vater

180 cm
magnetisk
vater

200 cm
magnetisk
vater

240 cm
magnetisk
vater

40 cm vater 60 cm vater 80 cm vater 100 cm vater120 cm vater180 cm vater200 cm vater240 cm vater

Length [cm] 40
60
80
100
120
180
200
240
40
60
80
100
120
180
200
240
Handles
0
0
1
0
2
2
2
2
0
0
1
0
2
2
2
2
Artikkelnum4932459061 4932459063 4932459065 4932459067 4932459069 4932459071 4932459073 4932459075 4932459060 4932459062 4932459064 4932459066 4932459068 4932459070 4932459072 4932459074
mer

REDSTICK™ KOMPAKTE VATER
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

vater)
ºº Nøyaktighet 0.029°, 0.5 mm/m
ºº Støtabsorberende endestykker

Length [cm]
Handles
Artikkelnummer
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nøyaktighet

40 cm vater

60 cm vater

80 cm vater

100 cm vater

120 cm vater

180 cm vater

200 cm vater

40
0
4932459090

60
0
4932459091

80
0
4932459092

100
0
4932459093

120
0
4932459094

180
0
4932459095

200
0
4932459590

REDCAST HELSTØPT VATER
ºº To støtsikre og UV beskyttede akryllibeller
ºº To kraftige slagsoner for levilering av fliser og stein
ºº Hull til bor mellom 5 og 12 mm
ºº Presisjonsfrest måleflate for nøyaktighet i alle posisjoner
ºº Hull til oppheng
ºº VPA presisjonssertifikat
ºº Nøyaktig ned til 0.029° (0.0005 ˝/in, 0.5 mm/m)

magnetiske
REDCAST helstøpt vater 60 cm REDCAST helstøpt vater 80 cm
Length [cm]
Handles
Artikkelnummer

60
0
4932459098

80
0
4932459099

TORPEDOVATER
Kompakt
Kompakt
Kompakt
Kompakt
Kompakt
Kompakt
Kompakt vater Kompakt vater Kompakt vater Kompakt vater Kompakt vater Kompakt vater
magnetisk vater magnetisk vater magnetisk vater magnetisk vater magnetisk vater magnetisk vater
40 cm
60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
180 cm
40 cm
60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
180 cm
Length [cm]
40
Handles
0
Artikkelnummer 4932459079

60
0
4932459081

80
0
4932459083

100
0
4932459085

120
0
4932459087

180
0
4932459089

40
0
4932459078

60
0
4932459080

REDSTICK™ BETONGVATER

80
0
4932459082

100
0
4932459084

120
0
4932459086

180
0
4932459088

ºº SHARPSITE™ libellteknologi gir forbedret lesbarhet
ºº Låsbar 360° libell. Identifiser og repeter vinkler raskt

og enkelt. Lås
libellen for måling som holder til neste gang vateret brukes
ºº Forsterkede neomagneter for maksimal holdekraft
ºº Forsterkede libeller i solid akryl for maksimal holdbarhet
ºº Helstøpt aluminiumskropp som tåler alle forhold på arbeidsplassen
ºº Presisjonsfrest måleflate for maksimal nøyaktighet i alle posisjoner
ºº Hull for oppheng
ºº Presis til 0.029° (0.0005 ˝/in, 0.5 mm/m)

Torpedovater
Length [cm]
Handles
Artikkelnummer

25
0
4932459096

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 Libell med høy kontrast for optimal lesbarhet
ºº Libellinnfestingen er optimalisert for enkelt renhold og lesbarhet

krevende omgivelser
ºº Skrående libeller for enkel oppmåling av fall på 1% og 2%

Length [cm]
Handles
Artikkelnummer
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TORPEDOVATER

i

ºº Forsterkede neomagneter for maksimal holdekraft
ºº Stort vindu med lettlest skala for helling med 1/8˝ eller

1/4˝ pr fot i begge
retninger
Forsterkede
akryllibeller
for
maksimal
holdbarhet
og
lesbarhet
ºº
ºº Spor til vatring over sveisekanter
ºº V-spor for maksimal stabilitet ved vavtring av ikkemagnetiske materialer
ºº Lasergravert skala for rask oppmåling
ºº Smal, kompakt design for enkel oppbevaring

REDSTICK betongvater 60 cm

REDSTICK betongvater 120 cm

REDSTICK betongvater 180 cm

60
0
4932459893

120
0
4932459894

180
0
4932459895

Torpedovater
Length [cm]
Handles
Artikkelnummer

17
0
4932459097
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INKZALL™ MERKEPENN MED STYLUS

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)
ºº VPA presisjonssertifikat

ºº Holder seg spiss og dyttes ikke tilbake under press
ºº Akrylspiss for merking på rue overlfater som OSB eller betong
ºº Pennen kan fortsatt skrive etter 72+ timer uten kork
ºº Stylus-tupp for bruk på smartphones eller tablets
ºº For bruk på betong, tre, metall, kryssfinnér OSB eller plastikk
ºº Kan brukes på våte eller oljede overflater
ºº Kort tørketid - reduserer faren for utsmøring på PVC eller metalloverflater
ºº Tynn penn for merking på stder med begrenset plass
ºº Klips til feste på hjelmen, beltet eller kragen
ºº Åpnes enkelt med én hånd
ºº Hull for nøkkelsnor
ºº Ruller ikke vekk

10 cm minivater
Length [cm]
Handles
Artikkelnummer

10
0
4932459100

Merkepenn med tynn spiss og stylus
Farge
Artikkelnummer

Sort
48223101

INKZALL™ LIQUID PAINT MERKEPENNER
ºº Merkepenn med trykkventil
ºº Holdbar akrylspiss for bryk i

krevende omgivelser og i temperaturer
mellom -10° og opp til + 145°
Skriver
på
mørke
overflater
hvor
andre merkepenner ikke synes
ºº
ºº Skriver på rue, møkkete og fettete overflater
ºº For bruk på betong, jernrør, aluminium, PVC, stål og rustfritt stål og
gummi
ºº 10 sekunders tørketid
ºº Vann og UV beskyttet merking
ºº Permanent blekk, varer opp til 6 måneder selv i de mest krevende
utendørsmiljøer
ºº Metallkropp for beste holdbarhet
ºº Xylene-fritt blekk

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
ºº Presisjonsfrest kant for beste nøyaktighet
ºº Kompakt størrelse for enkel bruk og transport

Lommevater
Length [cm]
Handles
Artikkelnummer

7.8
0
4932459597

Farge
Artikkelnummer

INKZALL™ Liquid
Paint merkepenn
Gul
48223721

INKZALL™ Liquid
Paint merkepenn
Hvit
48223711

INKZALL™ Liquid
Paint merkepenn
Sort
48223731

INKZALL™ HIGHLIGHTERS
ºº Kraftig spiss som holder formen lenger
ºº Smøres ikke ut, trekker ikke gjennom
ºº Ikke giftig blekk, ASTM D 4236 sertifisert
ºº Ideell for arkitekttegninger, merkelapper eller kontorpapir
ºº Design som ikke ruller
ºº Alle INKZALL™ merkepenner leveres med klips for enkel oppbevaring

hjelmen, buksene osv
med hull til line for feste i beltet

INKZALL™ highlighters - gul
Farge
Artikkelnummer

Gul
48223201

INKZALL™ highlighters flere farger
Gul, rosa, oransje, grønn og blå
48223206

på

ºº Leveres

INKZALL™ MERKEPENN
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
ºº Klips til praktisk feste på hjelmen, beltet eller
ºº Åpnes enkelt med én hånd
ºº Hull for feste av nøkkelsnor
ºº Designet for ikke å rulle vekk
ºº Fin spiss * Minimumsordre er 36 (= 1 pakke).

plass
kragen

Merkepenn med
fin spiss

Merkepenn med
kantet spiss

Farge

Sort

Sort

Artikkelnummer

48223100

48223103

Merkepenn med
tynn spiss
Blå, rød, grønn
og sort
48223106

INKZALL™ MERKEPENN MED TYNN SPISS
ºº 0.6 mm spiss
ºº Tetter seg ikke til
ºº Velegnet til å merke

m.m

etiketter på ledninger, skrive rettelser til tegninger
Farge
Artikkelnummer

INKZALL™
merkepenn med
tynn spiss

INKZALL™ sort
merkepenn med
tynn spiss

INKZALL™ merkepenn med tynn
spiss i 4 farger

Sort
48223154

Sort
48223164

Sort, rød og blå
48223165

Bestillinger større enn 36
produkter som skal bestilles i multipler av 36 (36, 72, 108 ...).
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MAGNETISKE MÅLEBÅND

SLIMLINE MÅLEBÅND

ºº Patentert fingerstopp
ºº Kompakt og ergonomisk design
ºº Forbedret og mer kompakt krok for beste synlighet og oppmåling
ºº Mer kompakt belteklips
ºº Beskyttet, ikke-reflekterende nylonbånd som er opp til 10x sterkere
ºº 27 mm bånd med print på begge sider for enkel avlesning
ºº Kraftige magneter ved kroken for enkelt tak på rør og runde gjenstander
ºº Arkitektskala for enkel omregning av skalerte tegninger
ºº 5-punkts forsterket ramme for beste driftssikkerhet
ºº Klasse 2 nøyaktighet

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

Doble magneter

2-sidig print

Lengde (m)
Artikkelnummer

Nylonbånd

27 mm båndbredde

Arkitektskala

Fingerstopp

sikkert grep, driftssikkerhet og maksimal

brukerkomfort
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

Belteklips

Belteklips

4-punkts forsterket
ramme

5 m metrisk

8 m metrisk

10 m metrisk

5 m metrisk/imperialsk

8 m metrisk/imperialsk

Metrisk og imperisk

5
48227305

8
48227308

10
48227310

5 / 16'
48227216

8 / 26'
48227225

10 / 33'
48225233

Lengde (m)
Bladbredde (mm)
Artikkelnummer

Nylon
båndbeskyttelse

ABS hus med
softgrep

Flat bunn og bakre
sokkel

S5 / 19

S5 / 25

S8 / 25

S5-16 / 25

S8-26 / 25

3
16
48227703

5
19
48227705

5
25
48227706

8
25
48227708

5/16’
25
48227717

8/26’
25
48227726

PRO COMPACT MÅLEBÅND

MÅLEBÅND - 2M / 6‘
ºº 5-punkts forsterket ramme for 10x lengre holdbarhet
ºº 13 mm båndbredde
ºº Nylonbånd: for maksimal holdbarhet
ºº Ergonomisk og komfortabel: Slank design for enkel bruk
ºº Leveres i kasser a 12 stk

Lengde (m)
Bladbredde (mm)
Artikkelnummer
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Nylon
båndbeskyttelse

Kompakt ergonomisk Kraftig belteklips
design

5-punkts forsterket
ramme

Hull til snor

Pro compact målebånd 3 m

Pro compact målebånd 5 m

Pro compact målebånd 5 m

Pro compact målebånd 8 m

Pro compact målebånd 5 m

Pro compact målebånd 8 m

3
16
4932459591

5
19
4932459592

5
25
4932459593

8
8
4932459594

5 / 16˝
25
4932459595

8 / 26˝
25
4932459596

Belteklips

S3 / 16

ºº Forbedret ergonomi og komfortabel størrelse
ºº Kraftig målebånd til tøffe omgivelser
ºº 5-punkts forsterket ramme
ºº 2G nylonforet bånd
ºº Forbedret fleksibilitet og bruddstyrke
ºº Tåler fall fra 3 meter
ºº Ikke-magnetisk
ºº Skrift med bedre lesbarhet
ºº Kompakt lommeklips
ºº Sokkel for enkel vertikal oppmåling
ºº Forbedret belteklips som er mer lommevennlig

5-punkts forsterket
ramme

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

13 mm båndbredde

2 m metrisk og imperisk
Lengde (m)
Artikkelnummer

2
48225502
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ÅPENT MÅLEBÅND
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TYNN TOMMESTOKK

ºº Stålblad med ekstra tykk nylonforing for beste holdbarhet
ºº Klasseledende motstand mot strekk
ºº Kraftig og slagfast design med forsterket metallhåndtak
ºº 3:1 utveksling via planetgir for 10x bedre holdbarhet og mykt inntrekk
ºº GRIME GUARD: Tøtrker båndet på vei inn
ºº Klasse 2 nøyaktighet
ºº 2-sidig skala med metrisk på oversiden og imperialsk på undersiden av

Lengde (m)
Bladbredde (mm)
Artikkelnummer

Åpent målebånd 30m

Åpent målebånd 100m

30
13
48225203

100
9.5
48225211

ºº Låser ved 180°.
ºº Fleksibel smal design

Tynn tommestokk
Lengde (m)
Bladbredde (mm)
Nøyaktighet
Ledd
Hengsel
Artikkelnummer

båndet

2
16 x 2.70
Klasse 3
10
Brass
4932459303

LUKKET MÅLEBÅND
ºº 30 m metrisk målebånd med 9.5 mm båndbredde
ºº GRIME GUARD: Tørker båndet på vei inn
ºº Kraftig og slagfast design med forsterket metallhåndtak
ºº 3:1 utveksling via planetgir for 10x bedre holdbarhet og mykt
ºº Klasse 2 nøyaktighet

Lukket målebånd
inntrekk

Lengde (m)
Bladbredde (mm)
Artikkelnummer

30
9.5
48225103

PLATESAKS
plass for tommel og pekefinger for økt komfort og
ºº Spesialdesignet
mindre tretthet. Håndtaket beskytter også hånden i nærheten av
skarpe kanter

i skjærehodet hindrer at man glir under skjæring
ºº Riller
utveksling for redusert belastning på hånden ved skjæring i
ºº God
tykke materialer

som åpner saksen mellom kuttene for beste effektivitet
ºº Kontrafjærer
og minimal belastning på hånden

KOMPOSITT TOMMESTOKK
ºº Låser ved 90°/180°.
ºº Vinkelreferanse, rustfri
ºº Tåler vann
ºº Holdbar merking

skjæreblader med forkromming for utvidet levetid.
ºº Trykksmidde
Herdet til 65 HRC
Kompositt målestokk
Lengde (m)
Bladbredde (mm)
Nøyaktighet
Ledd
Hengsel
Artikkelnummer

2
15 x 3.20
Klasse 2
10
Plastikk og rustfritt stål
4932459301

i høykvalitets Cr stållegering
ºº Produsert
låsemekanisme
ºº Enhånds
design for å unngå at verktøyet blir sittende fast
ºº Slank
klipperetningsidentifikasjon – på hodet, håndtaket og via
ºº Trippel
fargekode på håndtaket

og holdbart gummiert grep for ekstra komfort og lengre
ºº Ergonomisk
levetid

modell: For korte rette og buede kutt. Velegnet til kutt med liten
ºº Rett
radius og finjustering
med vinklet hode: For lange sammenhengende rette eller
ºº Modell
lett buede kutt. 45° vinklet skjærehode holder brukerens hånd unna
skjærematerialet.

ºº Ekstra lange platesakser: Til lengre kutt.

TOMMESTOKK I TRE
ºº Låser ved 90°/180°.
ºº Vinkelreferanse
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Tommestokk i tre
Lengde (m)
Bladbredde (mm)
Nøyaktighet
Ledd
Hengsel
Artikkelnummer

2
16 x 3.20
Klasse 3
10
Messing
4932459302

Platesaks rett lang
modell
Skjæreretning
Rett
Total lengde (mm)
260
Bladlengde (mm)
31
Maks. Skjærekapasitet i aluminium (mm) 1.0
Maks. Skjærekapasitet i stål (mm)
1.0
Maks. kuttekapasitet rustfritt stål (mm) 0.6
Artikkelnummer
48224030

Platesaks høyre lang
modell
Høyre
260
31
1.0
1.0
0.6
48224020

Platesaks venstre
lang modell
Venstre
260
31
1.0
1.0
0.6
48224010

Platesaks med vinklet
hode for rette snitt
Rett
260
37
1.0
1.0
0.6
48224032

Platesaks med vinklet
hode (høyre)
Høyre
260
30
1.0
1.0
0.6
48224022

Platesaks med vinklet
hode (venstre)
Venstre
260
30
1.0
1.0
0.6
48224012

Platesaks rett ekstra
lang modell
Rett
310
76
1.0
1.0
0.6
48224037

Platesaks venstre
ekstra lang modell
Venstre
290
63
1.0
1.0
0.6
48224038
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SAKSER
ºº Skjærekant

med microkarbid metallavleiringer for maksimal holdbarhet
og lengre levetid sammenlignet med rustfritt stål
ºº Forkrommede og rustbehandlede skjær for maksimal holdbarhet
ºº Konstruert i metall: For lengre holdbarhet og beskyttelse mot brudd på
håndtaket
ºº Senterskrue sikrer presise kutt
ºº Stort håndtak for optimal bruk med handsker
ºº Ergonomisk design med plass til pekefinger for økt brukerkomfort
ºº Linjalmerker på bladet gjør det mulig å måle og klippe samtidig
ºº Saksens blad har micro-tenner for beste driftssikkerhet og grep
ºº 60° vinklet håndtak – holder hånden over materialet under klipping

Total lengde (mm)
Bladlengde (mm)
Artikkelnummer

Saks rett

Saks høyre

240
115
48224043

230
95
48224044

BAUFIL

ºº 150

mm blad for saging i gipsplater. Ekstra sterkt og tykt blad som er
velegnet til dykksaging.
ºº Rustbeskyttet
ºº Gummibekledning for beste ergonomi
ºº Innebygde skrapehull gjør tilpassing av gipsplater enkelt

Gipssag
Artikkelnummer

48229304

FOLDBART SAGHÅNDTAK

ºº Kraftig metallramme som tåler opp til (25,000 PSi
ºº Gummiert håndtak for komfortabelt sikkert grep
ºº Integrert bladoppbevaring
ºº Leveres med 12˝ / 24 Tpi blad
ºº Mottar opp til 12˝ blader

/ 250 lbs).

Baufil
Artikkelnummer

48220050

KOMPAKT BAUFIL
ºº Verktæyløst bladbytte for skifte av blad opp
ºº Kompakt design. Ideell for saging på steder
ºº Justerbar bladlengde for enkel dykksaging
ºº Gummiert grep for beste komfort
ºº Mottar 12˝ blader
ºº Leveres med 10˝ / 24 Tpi blad

GIPSSAG

til 10x raskere
med begrenset plass

ºº Skift blad uten verktøy - opp til 10x raskere
ºº Foldbart blad - sikker og enkel oppbevaring
ºº Gummiert grep for beste komfort
ºº Passer med alle Sawzall® blader for beste fleksibilitet
ºº Leveres med 18 TPi , 150 mm blader

Foldbart saghåndtak
Artikkelnummer

48220305

PEX KUTTER
Kompakt baufil
Artikkelnummer

48220012

ºº For skjæring plastrør og rør (PE, PB, PVDF rør) opp til Ø 25 mm
ºº V-formet blad gir raske, rette snitt og hindrer materialet blir knust
ºº Utskiftbare kniver
ºº Robust konstruksjon – metallkjerne fra hodet til håndtaket for maksimal

PEX kutter
Maks. kuttekapasitet rør diameter (mm)
Artikkelnummer

25
48224202

Maks. kuttekapasitet rør diameter (mm)
Artikkelnummer

PVC kutter med
skralle 42 mm
42
4932464172

levetid

ºº Spor på hodet gjør det enkelt å fjerne koblinger
ºº Korrosjonsbestandig hode
ºº Enhåndsbetjent låsemekanisme. Verktøyet forblir

låst i lommen, men
fjærbelastning gjør den enkel å åpne og i bruk
Ergonomisk
og
holdbare
gummierte
grep
for
ekstra
komfort og lengre
ºº
levetid

PVC SAG
ºº Metallhåndtak for beste driftssikkerhet
ºº Verktøyløst bladbytte for opp til 10x raskere bytte
ºº Gummiert håndtak for beste komfort og sikkert grep
ºº Kompakt design
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PVC KUTTER MED SKRALLE
PVC sag
Artikkelnummer

48220212

ºº Kraftig stålblad for flere kutt
ºº Komfortabelt håndtak for optimal komfort
ºº Fjærbelastet bladklemme
ºº Énhåndsbetjent metallås
ºº Hull til snor
ºº Utskiftbare blader
ºº Optimal til pvc, cpvc, pex, pp, pb, pvdf, pe

PVC kutter med
skralle 63 mm
63
4932464173
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KOBBERSKJÆRERE
ºº Praktisk justeringsmekanisme, kobberskjæreren er utviklet for
ºº Forkrommede skjærevalser for maksimal holdbarhet og beste
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HEAVY DUTY KOMBITANG
5x levetid.

rustbeskyttelse.
ºº Sikkert grep for rask justering og og énhåndsbruk.
ºº Kompakt design for bruk på steder med begrenset plass.

Max. cutting capactity in
copper pipe [mm]
Artikkelnummer

Kobberskjærer
15 mm

Kobberskjærer
22 mm

Kobberskjærer
28 mm

3 - 15

3 - 22

3 - 28

48229250

48229258

48229251

ºº For generelle gripe og kappeoppgaver
ºº Design med høy kraftoverføring
ºº Riflet hode for utvidelse av rør inntil 25 mm
ºº Spikertrekker – kraftig grep med høy overføring
ºº Slitesterkt laserherdet skjær. Ekstra herdet til 64 HRC
ºº Tagget gripesone for sterk og sikkert grep
ºº Laget av krom-vanadium stål for best holdbarhet og god

beskyttelse
mot korrosjon
og holdbar gummiert grep for ekstra komfort og lengre
levetid
ºº Innebygget krympefunksjon
ºº Ergonomisk

Heavy Duty Kombitang
Skjærekapasitet i mellemstore kabler (mm) 3.0
Skjærekapasitet i hard kabel (mm)
3.0
Skjærekapasitet i myke kabler (mm)
4.6
Total lengde (mm)
250
Rørskrape maks. diameter (mm)
25
Artikkelnummer
48226100

NEBBTANG
ºº Nebbtang;

RØRSKJÆRER
ºº Rørskjærer utviklet for rette, rene kutt
ºº 4 valsekniver som som hindrer vandring og leverer nøyaktige snitt
ºº Forkormmede kniver med utvidet driftssikkerhet, økt ytelse og

klasseledende rustbeskyttelse

ºº Myk justeringsmekanisme
ºº Integrert avgrader for rask og enkel
ºº Integrert reservekniv i håndtaket

rensing av snittet

Maks skjærekapasitet i
kobberrør [mm]
Artikkelnummer

Rørskjærer 28
mm

Rørskjærer 42
mm

Rørskjærer 67
mm

3 - 28

3.2 - 42

16 - 67

48229259

48229252

48229253

spesielt egnet til å gripe, bøye og justere materialer på steder
med begrenset plass
ºº Wire-kutter: Kutter wire opp til 2.5 mm
ºº Avgrader rør opp til 20 mm. Ikke behov for ekstra verktøy
ºº Spikertrekker
ºº Mønstrede kjever for ekstra grep og kontroll
ºº Ekstra herdet stål med 64 HRC
ºº Produsert av kromvanadium for beste driftssikkerhet og rustbeskyttelse
ºº Ergonomisk og kraftig gummiering for beste grep og holdbarhet

Nebbtang
Total lengde (mm)
210
Skjærekapasitet i hard kabel (mm)
2.5
Skjærekapasitet i mellemstore kabler (mm) 2.5
Kabeldiameter (mm)
6.0
Kjevelengde (mm)
51
vekt (g)
255
Rørskrape maks. diameter (mm)
18
Artikkelnummer
48226101

5 I 1 AVISOLERINGSTANG
ºº Avisoleringstang:

Avisolerer størrelsene : 0.75 mm², 1.0 mm², 1.5 mm,
2.5 mm², 4.0 mm²

ºº Avbiter med runde laserherdede kanter
ºº Nebbtang perfekt for å gripe eller bøye kabler
ºº Avgrader for bruk på rør mellom 12 og 15 mm
ºº Integrert funksjon for å lage løkker
ºº Énhåndsbetjent låsemekanisme som låser ved

å klemme tangen
sammen. Fjærbelastet åpning av tangen
ºº Effektiv rustbeskyttelse som øker tangens levetid
ºº Trykksmidd stål for overlegen styrke og holdbarhet

5 i 1 Avisoleringstang
Kapasitet kabelstripper (mm² )
0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0
Skjærekapasitet i mellemstore kabler (mm) 2.5
Skjærekapasitet i hard kabel (mm)
2.5
Maks. kuttekapasitet ledning (mm)
6.0
Total lengde (mm)
190
Kjevebredde (mm)
4
Rørskrape maks. diameter (mm)
25
Artikkelnummer
48229079

AVGRADER
ºº For enkel avgrading av kobber og PVC rør.
ºº Produsert i helmetall for optimal driftssikkerhet på arbeidsplassen.
ºº Varmebehandlet blad i sort jernoxid for forlenget levetid.
ºº Praktisk klips for enkel oppbevaring i lommen eller på verktøybagen.

Avgrader
Artikkelnummer

48224255

SIDEAVBITER
ºº For generelle kutteoppgaver
ºº Spissbeskytter – spissen er vinklet

for å ekstra beskyttelse hvis tangen
mistes
ºº Design med høy kraftoverføring – lange håndtak gir maksimal
skjæringkraft
ºº Rørutvidelse opp til 25 mm
ºº 15º vinklet hode gjør det enkelt å trekke ut spiker
ºº Laserherdet skjær. Ekstra herdet til 64 HRC
ºº Laget av krom-vanadium stål for holdbarhet og god beskyttelse mot
korrosjon
ºº Ergonomisk og holdbare gummierte grep for ekstra komfort og lengre
levetid

200

Sideavbiter 160 mm Sideavbiter 180 mm
Total lengde (mm)
160
Skjærekapasitet i mellemstore kabler (mm) 2.5
Skjærekapasitet i hard kabel (mm)
2.5
Skjærekapasitet i myke kabler (mm)
4.0
Kjevelengde (mm)
22
Artikkelnummer
48226106

180
3.0
3.0
4.0
26
48226107
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KABELKUTTER
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TORQUE LOCK™ SPENNTENGER

ºº Klasseledende

kuttekvalitet. Skrående kjevehode. Nøyaktig, ren
kabelstripping
ºº Ergonomisk og holdbare gummierte grep for ekstra komfort og lengre
levetid
ºº Formstøpt design, driftssikkerhet i krevende miljøer
ºº Rustbeskyttet: Sort oxidebelegg beskytter mot rust

ºº TORQUE

LOCK™: Rask fastesepnning og åpning.Tvinge til manuell
justering av gripekraften – Tvingen kan også brukes til å henge opp
tangen
ºº Herdede kjever: Aggressive kjever for maksimalt grep
ºº Forkromet: Forkromet – øker levetiden ved å redusere korrosion
ºº Automatisk åpning av kjever: Rask og enkel Fjærsystem åpner
automatisk kjevene
ºº MAXBITE™ tenger har spesiell kjevegeometri for maksimalt grep

Kabelkutter
Artikkelnummer

48226104

RØRKUTTETANG
ºº Jernkarbid for lengre levetid
ºº Komfortabelt og solid grep
ºº Glatt hode, skader ikke arbeidsemnet
ºº Helstøpt design, tåler tøffe omgivelser
ºº Rustbeskyttet med sort oxidbelegg

Rørkuttetang
Lengde (mm)
Artikkelnummer

180
48226407
7˝ TORQUE LOCK™
MAXBITE™
170
7
Maxbite™
−

Total lengde (mm)
Totallengde (tomme)
Kjevetype
Kjevekapasitet (mm)
Kjevenes åpningskapasitet
38
for rør [mm]
Artikkelnummer
48223607

VANNPUMPETANG
ºº For å gripe, feste og holde arbeidsemnet
ºº Justering med én hånd for enkelt og fast grep
ºº Mange justeringstrinn for presist grep
ºº Selvlåsende justeringsknapp
ºº V-formede kjever for beste passform og redusert

Spesialbehandlede tenner 60 HRC

10˝ TORQUE LOCK™ 5˝ TORQUE LOCK™ 7˝ TORQUE LOCK™ 10˝ TORQUE LOCK™
MAXBITE™
med avrundet kjeve med avrundet kjeve spenntang med rund kjeve
250
127
170
250
10
5
7
10
Maxbite™
Rund
Rund
Rund
−
−
−
-

10˝ TORQUE LOCK™
spenntang med flat kjeve
250
10
Flat
30

4˝ TORQUE LOCK™
med lang nese
100
4
Flat lang
42

6˝ TORQUE LOCK™ 9˝ TORQUE LOCK™
med lang nese
med lang nese
150
230
6
9
Flat lang
Flat lang
52
76

50

26

38

51

-

−

−

−

48223610

48223422

48223421

48223420

48223510

48223504

48223506

48223509

TORQUE LOCK™ SVEISETENGER

risiko for at emnet glir.

ºº Krom/nikkellegering for beste holdbarhet og rustbeskyttelse
ºº Ergonomisk og kraftig gummiert grep gir ekstra komfort og lang livetid
ºº Hode og håndtak er desiget for behandling av skarpe kanter uten behov

for ekstra verktøy
ºº Finnes i 3 lengder for optimal fleksibilitet
ºº Ergonomisk smal design for enkel tilgang på steder med begrenset plass

Vannpumpetang 200 mm
Total lengde (mm)
200
Maks. kuttekapasitet bolter (mm)
30
Maks. kuttekapasitet rør diameter (mm) 32
Rørskrape maks. diameter (mm)
38
Rørskrape på håndtak maks. diameter
25
(mm)
Artikkelnummer
48226208

Vannpumpetang 250 mm
250
36
42
51

Vannpumpetang 300 mm
300
50
60
70

25

25

48226210

48226212

ºº TORQUE

LOCK™ rask montering og enkel frigjøring ved feste på runde
materialer. Ekstra kraft oppnås med TORQUE LOCK™ skruen for enda
mer sikkert grep. Kan også brukes til oppheng/oppbevaring
ºº Herdede kjever: Aggressive kjever for maksimalt grep
ºº Forkromet: Forkromet – øker levetiden ved å redusere korrosion
ºº Automatisk åpning av kjever: Rask og enkel Fjærsystem åpner
automatisk kjevene

TORQUE LOCK™ SVEISETANG
ºº TORQUE

LOCK™ rask montering og praktisk utløser ved klemme på flate
materialer. TORQUE LOCK™ skrue for ekstra kraft og enda sikrere grep.
Kan også brukes til oppbevaring/oppheng
ºº Herdede kjever, bedre grep i alle miljø
ºº Rustbeskyttelse: Forkrommet verktøy for lang levetid
ºº Praktisk utløser for beste brukervennlighet
ºº Tangen gjør forming og bøying av materialer enkelt
ºº Ideell til å holde sammen platemetall

TORQUE LOCK™ sveisetang
Total lengde (mm)
Totallengde (tomme)
Kjevekapasitet (mm)
Artikkelnummer

200
8
42
48223540

Total lengde (mm)
Totallengde (tomme)
Kjevetype
Kjevekapasitet (mm)
Artikkelnummer

202

9˝ sveisetang med stor
åpning
230
9
Ordinær trykksko
114
48223533

18˝ sveisetang med stor
åpning
480
18
Ordinær trykksko
170
48223529

11˝ sveisetang med faste
trykksko
280
11
Faste trykksko
90
48223531

18˝ C-klemme med standard kjeve
480
18
Ordinær trykksko
170
48223530

11˝ sveisetang med stor
åpning
230
9
Bevegelige trykksko
114
48223523

11˝ sveisetang med
bevegelige trykksko
280
11
Bevegelige trykksko
100
48223521

18˝ C-klemme med bevegelige trykksko
480
18
Bevegelige trykksko
170
48223520
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TORQUE LOCK™ KJEDEKLEMME

RØRTANG TIL STÅL OG ALUMINIUM

ºº TORQUE

LOCK™ rask montering og enkel frigjøring ved feste på runde
materialer. Ekstra kraft oppnås med TORQUE LOCK™ skruen for enda
mer sikkert grep. Kan også brukes til oppheng/oppbevaring
ºº Rustbeskyttet med via forkrommingprosesss for økt levetid
ºº Praktisk utløser for beste brukervennlighet
ºº Kjedetang som holder og låser rundt emner i alle fasonger
ºº Rask justering med skrallefunksjon

TORQUE LOCK™ kjedeklemme
Total lengde (mm)
Totallengde (tomme)
Kjevenes åpningskapasitet for rør [mm]
Artikkelnummer

270
9
79
48223542

ºº Overbitt kjeve for sikkert grep rundt rør og koblinger
ºº Doble spiralfjærer for maksimal holdbarhet gjennom verktøyets
ºº Ergonomisk håndtak for maksimal komfort
ºº Herdede kjever for utvidet holdbarhet og optimalt grep
ºº Hull til snor

250 mm rørtang til
aluminium
Total lengde (mm)
250
Totallengde (tomme)
10
Kjevenes åpningskapasitet for rør [mm] 38
Kjevenes åpningskapasitet for rør
1.5
[tommer]
vekt (g)
907
Artikkelnummer
48227210

KROK OG SYLSETT

levetid.

300 mm rørtang til
aluminium
300
12
51

350 mm rørtang til
aluminium
350
14
51

450 mm rørtang til
aluminium
450
18
63

600 mm rørtang til
aluminium
600
24
76

250 mm rørtang
til stål
250
10
38

300 mm rørtang
til stål
300
12
51

350 mm rørtang
til stål
350
14
51

450 mm rørtang
til stål
450
18
63

2

2

2.5

3

1.5

2

2

2.5

1293
48227212

1724
48227214

2699
48227218

680
48227224

794
48227110

1066
48227112

1633
48227114

2676
48227118

CHEATER - JUSTERBAR RØRTANG

ºº Kjerne i helmetall og 50% mer krom for beste rustbeskyttelse
ºº Forkrommet hals for beste rustbeskyttelsle
ºº Komfortabelt grep for beste kontroll
ºº Leveres i praktisk sett for enkelt tilgang og oppbevaring

Krok og sylsett
Artikkelnummer

48229215

ºº Nyskapende

design med 3 lengder - 250 mm for steder med begrenset
plass, 450 mm for generell bruk og 600 mm for maksimal kraftoverføring
Overbitt
kjeve
for sikkert grep rundt rør og koblinger
ºº
ºº Doble spiralfjærer for maksimal holdbarhet gjennom verktøyets levetid.
ºº Ergonomisk håndtak for maksimal komfort
ºº Ergonomisk kjevedesign for enkelt avmontering fra arbeidsemnet
ºº Herdede kjever for maksimal driftssikkerhet og optimalt grep
ºº Hull til snor

SKIFTENØKKEL

SERVANTMUTTERTANG

ºº Presis justeringsskrue som låser kjevene sikkert rundt bolten
ºº Forkrommet for beste rustbeskyttelse og lang levetid
ºº Ergonomisk, avrundet håndtak for komfortabel bruk
ºº Smal kjevedesign for tilgang på steder med begrenset plass
ºº Parallelle kjever som er skånsomme mot arbeidsemnet
ºº Lasergravert skala for presis justering
ºº 8" skiftenøkkelen (48227508) har ekstra bred kjeve på 38 mm

ºº Utformet med skrallefunksjon: tar 3/8˝ skralle
ºº Høy kraftoverføring: Perfekt for oppgaver som krever
ºº Dørhåndtakdesign, mer komfortabelt enn firkant
ºº Enkel og nøyaktig justering

kapasitet
til snor

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

høyt moment

Justerbar rørtang
Total lengde (mm)
250/450/600
Totallengde (tomme)
10/18/24
Kjevenes åpningskapasitet for rør [mm] 63
Kjevenes åpningskapasitet for rør [tommer]2.5
vekt (g)
3243
Artikkelnummer
48227314

Kjever (mm)
Artikkelnummer

Servantmuttertang

Servantmuttertang

10 - 32
48227001

32 - 65
48227002

for utvidet

ºº Hull

Total lengde (mm)
Artikkelnummer

204

6" skiftenøkkel

8" skiftenøkkel

8" skiftenøkkel

10" skiftenøkkel

12" skiftenøkkel

15" skiftenøkkel

2 pk skiftenøkler

150
48227406

200
48227408

200
48227508

250
48227410

300
48227412

380
48227415

150 & 200
48227400
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SKRUTREKKER MED SKRALLE OG BITSOPPBEVARING
ºº Ergonomisk

152 mm skrutrekker med 1/4˝ Hex feste med integrert
kabelstripper og kabelbøyer.
ºº Metallkonstruksjon for beste moment og 2 innstillinger for maksimal
kontroll
ºº 88 mm bits, kompatible med alle elverktøy
ºº Herdet spiss for optimal passform og maksimal holdbarhet
ºº Oppbevaring av bits i håndtaket
ºº Rustfrie bits

HOLLOWCORE™ MAGNETISKE MUTTERTREKKERE
Universell skrutrekker med
skralle

Innhold

PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 /
TX20 / spor 0,8 x 5,5 mm.

Pakkens innhold
Artikkelnummer

1
48222311

Universell skrutrekker med
skralle
Hex 1,5 mm / Hex 2 mm / Hex
2,5 mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm
/ Hex 5 mm / Hex 6 mm
1
48229306

ºº Hollowcore™

muttertrekkere med ubegrenset dybde for bolter med
ekstra lange gjenger (patentsøkt).
ºº Magnetisk feste for enkel bruk.
ºº FØRST I VERDEN! Universell passform, passer 4-kant, 8-kant, 12-kant
og Hex.
ºº Løsner skadde og rustne bolter.
ºº Fargekoder for enkel identifikasjon.
ºº Håndtaket er lett å gripe for skiftenøkler, brukes for ekstra kraft.
ºº Forkrommet håndtak for beste holdbarhet.
ºº Skaft i stål for beste styrke og holdbarhet.

Størrelse (mm)
Til boltstørrelser
Fargekode
Artikkelnummer

STIFTEPISTOL
ºº 2

innstillinger: - Høy kraft for harde materialer. - Lavere kraft for
maksimal presisjon og kontroll
Opp
til 30 garders vinkling: - setter stiften selv om maskinen er opp til 30
ºº
grader vinklet i forhold til arbeidemnet
ºº Integrert stiftefjerner
ºº Anleggsåle: Stiftepistolens bakside kan brukes til å slå stiften helt inn
ºº Beltekrok: For enkel og praktisk oppbevaring og bruk
ºº Stifter 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm (10.6 mm bred)
ºº Kompatibel med 50 / Rapid No. 140 - Arrow T50 - Novus Type 11 G Tacwise Type 140 - Stanley Type G
ºº Spiker 12 / 16 mm (18 gauge / 1.02 mm tykkelse)
ºº Arrow BN 1810 - Novus Typ J E - Stanley

Stiftepistol
Artikkelnummer

48221010

det blir blokkert. - Magasinet er beskyttet mot støt.
ºº Integrert stiftefjerner
ºº Anleggsåle: Stiftepistolens bakside kan brukes til å slå stiften helt inn
ºº Stifter 8 / 10 / 12 mm (10.6 mm bred)
ºº Kompatibel med 50 / Rapid No. 53 - Arrow T50 - Novus Type 11 G Tacwise Type 140 - Stanley Type G
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Muttertrekker Hex 5.5 mm Muttertrekker Hex 6 mm

Muttertrekker Hex 7 mm

Muttertrekker Hex 8 mm

Muttertrekker Hex 10 mm

Muttertrekker Hex 13 mm

5

5.5
M3
Brun
48222532

7
M4
Orange
48222534

8
M5
Gul
48222535

10
M6
Blå
48222536

13
M8
Orange
48222537

Svart
48222531

6
M3.5
Rød
48222533

VDE SKRUTREKKERE
testet opp til 10 000V og garantert opp til 100V.
ºº VDE
stålkvalitet med molybden og vanadium for maksimal
ºº Premium
styrke og fleksibilitet.

ºº Krave med kanter på håndtaket så verktøyet ikke ruller vekk.

Stiftehammer
hvis

Muttertrekker Hex 5 mm

stål for perfekt passform og færre brudd.
ºº Presisjonsfrest
fosfat på spissen for grep og korrosjonsbestandighet.
ºº Svart
2-komponent
håndtak
med softgrep for komfortabel bruk.
ºº 3-sidet design for maksimalt
grep og bestte kraftoverføring.
ºº Smal design i fronten for mindre
som EL og mindre skruer.
ºº Lasergravert størrelse på toppenoppgaver
av håndtaket for enkel
ºº identifikasjon.

STIFTEHAMMER
ºº Opp til 3 x ganger levetid i forhold til ledende konkurrenter
ºº Forsterket ramme og solid design: Tåler fall fra opp til 3 m
ºº Beskyttet magasin: - Enkel tilgang til å fylle eller tømme magasinet

Artikkelnummer

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

48221020

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
PH/SL1 x 80
PH/SL2 x 100
PZ/SL1 x 80
PZ2/SL2 x 100
SW6 x 125
SW7 x 125
SW8 x 125
SW9 x 125
SW10 x 125
SW11 x 125
SW13 x 125
VDE skrutrekker 5 stk sett 1
VDE skrutrekker 7 stk sett 1
VDE skrutrekker 7 stk sett 2

4932464034
4932464035
4932464036
4932464037
4932464038
4932464039
4932464040
4932464041
4932464042
4932464043
4932464044
4932464045
4932464046
4932464047
4932464048
4932464049
4932464050
4932464051
4932464052
4932464053
4932464054
4932464055
4932464056
4932464057
4932464058
4932464059
4932464060
4932464061
4932464062
4932464063
4932464064
4932464065
4932464066
4932464067
4932464068
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M12™ KOMPAKT STIKKSAG

17

M12 BS

M12 KOMPAKT BÅNDSAG

19

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH®
HØYTTALER

M12 BSD

M12™ KOMPAKT
SKRUTREKKER

11

M12 LL

M12™ TRUEVIEW™
ARBEIDSLYS

128

M12 BST

M12™ STIFTEPISTOL

18

M12 MLED

M12™ TRUEVIEW™ LED
STAVLYKT

128

M12 CC

M12™ KOMPAKT
KABELKUTTER

23

M12 PCG/310

M12™ KOMPAKT
FUGEPISTOL MED 310 ML
HOLDER

24

M12™ KOMPAKT
FUGEPISTOL MED 400 ML
ALUMINIUMSTUBE

24

M12 CCS44

M12 FUEL™ SIRKELSAG

17

M12 CD

M12 FUEL™ 2-GIRS
SKRUTREKKER

11

M12 CH

M12 FUEL™ SDS-PLUS
BORHAMMER

M12 CHZ

M12 FUEL™ HACKZALL™
BAJONETTSAG

208

15
16

M12 PCG/400

M12 ARBEIDSLYS

25

M12 PCG/600

M12™ KOMPAKT FUGEPISTOL
MED 600 ML TUBE

24

M12 SI

M12™ KOMPAKT
LODDEBOLT

22

126
131

™

M12 BPS

™

#MILWAUKEETOOL

BRYTEBLADKNIVER

M12 POWERPACKS

51
WORKSKIN™ TEKNISK
OVERDEL - GRÅ

CWBLM
™

M18™ SORTIMENT

ELEKTRIKERBAG

44
46

M18 BLPXPL

60 61

ONE-KEY™ INTRODUKSJON
C18 HZ

M18™ KOMPAKT
HACKZALL™ BAJONETTSAG

C18 PCG/310

M18™ FUGEPISTOL MED
310 ML STANDARD HOLDER

C18 PCG/400

M18 FUGEPISTOL MED
400 ML TRANSPARENT RØR

95
67

™

90
95

M12 BPP2B

M12 POWERPACK

26

ELEKTRIKERBELTE

M12 BPP2C

M12™ POWERPACK

26

FASTBACK FOLDBAR ARBEIDSKNIV

50

C18 PCG/600

M18™ FUGEPISTOL
MED 600 ML TUBE

M12 BPP2D

M12™ POWERPACK

27

FASTBACK™ FOLDEKNIV

50

C18 RAD

M18™ KOMPAKT
VINKELSKRUTREKKER

HD18 AG-115

M18 HEAVY DUTY
115 MM VINKELSLIPER

82

™

47

™

95

M12 BPP3A

M12 POWERPACK

27

FASTBACK™ FOLDEKNIV

M12 BPP4A

M12™ POWERPACK

27

FASTBACK™ FOLDEKNIV MED
INTEGRERT BLADOPPBEVARING

50

HD18 AG-125

M18™ HEAVY DUTY
125 MM VINKELSLIPER

M12 FPP2A

M12 FUEL™ POWERPACK

26

FREE-FLEX ARBEIDSHANSKER

46

HD18 BS

M18™ HEAVY DUTY
BÅNDSAG

83

M12 FPP2B

M12 FUEL POWERPACK

HD18 CS

M18™ HEAVY DUTY
SIRKELSAG

88

™

™

26

TEST OG MÅLEINSTRUMENTER
2200-40

VOLTDETEKTOR

2205-40

ELEKTRISK TESTER TIL
ELEKTRIKERE

36
32

2206-40

ELEKTRISK TESTER TIL
VENTILASJON (HVAC/R)

32

2210-20

LYSRØRTESTER

33

2212-20

ELEKTRISK TESTER

33

2216-40

DIGITALT MULTIMETER

33

2217-40

DIGITALT MULTIMETER

34

2231-20

MILLIAMPEREMETER

34

2235-40

TANGAMPEREMETER

34

2267-40

INFRARØD
TEMPERATURMÅLER

35

2270-20

DIGITALT TERMOMETER

35

2309-60

INSPEKSJONSKAMERA

31

C12 LTGE

M12™ KOMPAKT
LASERTEMPERATURMÅLER

32

100 M
LASERAVSTANDSMÅLER

37

30 M
LASERAVSTANDSMÅLER

36

LDM 100
LDM 30
LDM 45

45 M
LASERAVSTANDSMÅLER

36

LDM 50

50 M
LASERAVSTANDSMÅLER

37

M12 IC

M12 KOMAPKT
M-SPECTOR™ 360°
INSPEKSJONSKAMERA

30

M12 IC AV3

M12™ DIGITALT
INSPEKSJONSKAMERA

31

51

HARDLINE™ FOLDEKNIV

50

M12 TD

M12 TERMISK KAMERA

30

82

112

M18 BMS12

M18™ KOMPAKT
PLATESAKS

M18 BMS20

M18™ KOMPAKT
PLATESAKS

83

M18 BMT

M18™ KOMPAKT
MULTIVERKTØY

85

M18 BP

M18™ HØVEL

91

M18 BPD

M18™ KOMPAKT
SLAGBORMASKIN

63

M18 BRAID

M18™ KOMPAKT
VINKELSLAGSKRUTREKKER

75

M18 BRAIW

M18™ KOMPAKT
VINKELMUTTERTREKKER

73

M18 BSX

M18™ SAWZALL®
BAJONETTSAG

89

M18 CAG115X

M18 FUEL 115 MM
VINKELSLIPER

81

M18 CAG115XPD

M18 FUEL™ 115 MM
VINKELSLIPER

81

M18 CAG115XPDB

M18 FUEL™ 115 MM
VINKELSLIPER MED
MOTORBREMS

M18 CAG125X

M18 FUEL™ 125 MM
VINKELSLIPER

81

M18 CAG125XPD

M18 FUEL™ 125 MM
VINKELSLIPER

80

™

82

80

M12 HBW

M12 VARMEVEST

43

HD18 H

M18 HEAVY DUTY
4-MODUS KOMBIHAMMER

78

M12 HH BL2

M12™ SORT VARMEHOODIE

42

HD18 HIW

M18™ HEAVY DUTY
MUTTERTREKKER

70

M18 CAG125XPDB

M18 FUEL™ 125 MM
VINKELSLIPER MED
MOTORBREMS

80

M12 HH GREY2

M12™ GRÅ VARMEHOODIE

42

HD18 HIWF

M18™ HEAVY DUTY
MUTTERTREKKER MED
FRIKSJONSRING

70

M18 CBS125

M18 FUEL™ BÅNDSAG

83

HD18 HX

M18™ HEAVY DUTY
4-MODUS KOMBIHAMMER

79

M18 CCS55

M18 FUEL™ SIRKELSAG

88

HD18 JSB

M18™ HEAVY DUTY
STIKKSAG

91

M12 HJ 3IN1

™

M12™ 3 I 1 VARMEJAKKE

40

M12 HJ BL3

M12™ SORT VARMEJAKKE

41

M12 HJ CAMO4

M12™ CAMO VARMEJAKKE

40

M12 HJ GREY3

M12™ GRÅ VARMEJAKKE

41

M12 HJ LADIES

M12 VARMEJAKKE FOR
KVINNER
™

43

PACKOUT™ KOMPAKT TILBEHØRSKOFFERT

49

PACKOUT™ MODULBASERT
OPPBEVARINGSSYSTEM

48

PACKOUT™ TILBEHØRSKOFFERT

49

PACKOUT™ TILBEHØRSOPPBEVARING

49

PACKOUT™ TRILLEKOFFERT

48

PACKOUT™ VERKTØYBAG

49

RYGGSEKK

47

SIKKERHETSKNIV

51

TAPETKNIV

51

VÆRKTØYSELE

47

WGJCBL

GRIDIRON™ ARBEIDSJAKKE

44

™

™

™

M18™ FORCE LOGIC™
UPONOR® Q&E HYDRAULISK
EKSPANSJONSVERKTØY

WGJHBL

ARBEIDSJAKKE MED HETTE

45

TICK SPORINGSENHET
™

TICK OVERSIKT
™

52 53

For ytterligere teknisk informasjon, inkl. støy og vibrasjonsdata, vennligst besøk vår hjemmeside: www.milwaukeetools.no

™

HD18 PD

M18™ HEAVY DUTY
SLAGBORMASKIN

HD18 PXP

M18™ HEAVY DUTY
EKSPANSJONSVERKTØY

M12-18 JSSP

M12 - M18
BLUETOOTH® HØYTTALER

97

M18 AF

M18™ VIFTE

94

M18 AL

M18™ TRUEVIEW™
ARBEIDSLYS

M18 BBL

M18 KOMPAKT
SPONBLÅSER

94

M18 BDD

M18™ KOMPAKT BOR/
SKRUTREKKER

65

M18 BH

M18 KOMPAKT
SDS PLUS BORHAMMER

79

M18™ VARMLUFTPISTOL

94

M18 BHG

™

™

™

™

63
112

125

M18™ KOMPAKT
SLAGSKRUTREKKER

74

M18 BIW12

M18™ KOMPAKT 1/2˝
MUTTERTREKKER

72

M18 BIW38

M18 KOMPAKT 3/8˝
MUTTERTREKKER

72

M18 BJS

M18™ TOPPHOLDT
STIKKSAG

91

M18 BLDD

M18™ KOMPAKT
BØRSTELØS BOR/
SKRUTREKKER

65

M18 BLHPT

M18™ FORCE LOGIC™
BØRSTELØS PRESSTANG

M18 BLID

M18 KOMPAKT BØRSTELØS
SLAGSKRUTREKKER

M18 BLPD

M18™ KOMPAKT BØRSTELØS
SLAGBORMASKIN

M18 BID

™

™

110
74
63

M18 CCS66

M18 FUEL™ SIRKELSAG

88

M18-28 CPDEX

M18-28 FUEL™
STØVUTSUGER

77

M18 CHM

M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX
KOMBIHAMMER

76

M18 CHPX

M18 FUEL™ HIGH
PERFORMANCE SDS PLUS
KOMBIHAMMER

M18 CHPXDE

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

76

78

104

M18 HCCT109/42

M18™ FORCE LOGIC™
HYDRAULISK 109 KN
PRESSVERKTØY

104

M18 HKP

M18™ FORCE LOGIC™
HYDRAULISK
STANSEVERKTØY

109

118

M18 HSAL

M18™ TRUEVIEW™
ARBEIDSBELYSNING

122

119

M18 IL

M18™ TRUEVIEW™
INSPEKSJONSLYS

127

119

M18 JSR

M18™ ARBEIDSRADIO

M18 JSR DAB+

M18™ DAB+
ARBEIDSRADIO

M18 LL

M18™ TRUEVIEW™
ARBEIDSLYS

127

M18 ONEDD

ONE-KEY™ FUEL™
BOR/SKRUTREKKER

64

M18 ONEFHIWF12

ONE-KEY™ FUEL™ 1/2˝
MUTTERTREKKER MED
FRIKSJONSRING

68

M18 ONEFHIWF34

ONE-KEY™ FUEL™ 3/4˝
MUTTERTREKKER MED
FRIKSJONSRING

67

M18 ONEFHIWP12

ONE-KEY™ FUEL™ 1/2˝
MUTTERTREKKER MED
LÅSESTIFT

68

M18 ONEID

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

73

M18 ONEIWF12

ONE-KEY™ FUEL™ 1/2˝
MUTTERTREKKER MED
FRIKSJONSRING

71

M18 ONEIWP12

ONE-KEY™ FUEL™ 1/2˝
MUTTERTREKKER MED
LÅSESTIFT

71

M18 ONEPD

ONE-KEY™ FUEL™
SLAGBORMASKIN

62

M18 ONERSAL

M18™ ONE-KEY™
LED ARBEIDSLYS

123

M18 ONESLDP

ONE-KEY™ LED
ANLEGGSBELYSNING

121

M18 ONESLSP

ONE-KEY™ KOMPAKT LED
ANLEGGSBELYSNING

121

M18 ONESX

ONE-KEY™ FUEL™
SAWZALL® BAJONETTSAG

89

117

M18 FDCPF8

M18 FUEL™
AVLØPSRENSER 8 MM

117

M18 FDD

M18 FUEL™
BOR/SKRUTREKKER

65

M18 FDG

M18 FUEL™ RETTSLIPER

84

M18 FFSDC10

M18 FUEL™ FRITTSTÅENDE
AVLØPSRENSER 10 MM

M18 FFSDC13

M18 FUEL™ FRITTSTÅENDE
AVLØPSRENSER 13 MM

M18 FFSDC16

M18 FUEL™ FRITTSTÅENDE
AVLØPSRENSER 16 MM

M18 FHIWF12

M18 FUEL™ 1/2˝
MUTTERTREKKER MED
FRIKSJONSRING

69

M18 FHIWP12

M18 FUEL™ 1/2˝
MUTTERTREKKER MED
LÅSESTIFT

68

M18 FHZ

M18 FUEL HACKZALL

90

M18 FID

M18 FUEL™ 1/4˝
SLAGSKRUTREKKER

73

M18 FIWF12

M18 FUEL™ 1/2˝
MUTTERTREKKER MED
FRIKSJONSRING

71

M18 FIWP12

M18 FUEL™ 1/2˝ MUTTERTREKKER MED LÅSESTIFT

72

M18 FMCS

M18 FUEL METALLSAG

M18 FMDP

M18 FUEL™
MAGNETBORMASKIN MED
PERMANENT MAGNET

M18 FMS190

M18 FUEL™ 190 MM
KAPP/GJÆRSAG

86

M18 FMS254

M18 FUEL™
KAPP/GJÆRSAG

87

M18 FMTIWF12

M18 FUEL™ 1/2˝
MUTTERTREKKER MED
FRIKSJONSRING

69

M18 FMTIWP12

M18 FUEL™ 1/2˝
MUTTERTREKKER MED
LÅSESTIFT

70

M18 FPD

M18 FUEL
SLAGBORMASKIN

62

M18 FQID

M18 FUEL™ SURGE™
1/4˝ HEX HYDRAULISK
SLAGSKRUTREKKER

74

M18 FRAD

M18 FUEL™ SUPER HAWG®
2-GIRS VINKELBORMASKIN

66

M18 FRADH

M18 FUEL™ SUPER HAWG®
2-GIRS VINKELBORMASKIN
MED QUIK-LOK™

66

M18 FSG

M18 FUEL
GIPSSKRUTREKKER

75

M18 FSGC

M18 FUEL™
GIPSSKRUTREKKER MED
FORSATS TIL SKRUEBÅND

75

™

™

™

™

101

M18 CHX

M18 FUEL™ SDS-PLUS
KOMBIHAMMER

77

M18 CHXDE

M18 FUEL SDS-PLUS
KOMBIHAMMER MED
INTEGRERT STØVUTSUG

M18 CLT

M18 FUEL™
GRESSTRIMMER

M18 CN15GA

M18 FUEL™ 15 GA
DYKKERTPISTOL

92

M18 GG

M18™ KOMPAKT
FETTPISTOL

M18 CN16GA

M18 FUEL™ 16 GA
DYKKERTPISTOL

92

M18 HAL

M18™ LED
OMRÅDEBELYSNING

M18 CN18GS

M18 FUEL™ 18 GA
DYKKERTPISTOL

93

M18 CRAD

M18 FUEL™
VINKELBORMASKIN

101

M18™ FORCE LOGIC™
PRESSVERKTØY

M18 FUEL™
AVLØPSRENSER 10 MM

M18 FUEL™ HEKKSAKS

78

M18 HCCT

M18 FDCPF10

M18 CHT

™

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

™

85
79

96
96

M18 PAL

M18™ JUSTERBAR
ARBEIDSBELYSNING

M18 RC

M18™ ARBEIDSRADIO
MED LADER

97

M18 SAL

M18™ TRUEVIEW™
ARBEIDSBELYSNING

123

M18 SLED

M18™ LED ARBEIDSLYS
FOR SØK OG INSPEKSJON

125

M18 SLSP

M18™ LED
ANLEGGSBELYSNING

122

M18 SMS216

M18™ KAPP/GJÆRSAG

87
129

124

96

M18 TLED

M18 LED ARBEIDSLYS

124

M18 VC2

M18™ VÅT/TØRR
STØVSUGER

93

™
FORCE LOGIC™
M18 HCC ACSR-SET M18
HYDRAULISK KABELKUTTER

108

M18-28 CPDEX

M18-28 FUEL™
STØVUTSUGER

77

66

™
FORCE LOGIC™
M18 HCC CU/AL-SET M18
HYDRAULISK KABELKUTTER

108

M18™ ARBEIDSLYS

M18 CSX

M18 FUEL™ SAWZALL®
BAJONETTSAG

89

M18 HCC45

M18™ FORCE LOGIC™
HYDRAULISK KABELKUTTER

107

M18 CV

M18™ KOMPAKT
HÅNDSTØVSUGER

93

M18 HCC75

107

M18 FAP

M18 FUEL™
POLERINGSMASKIN

84

M18™ FORCE LOGIC™
HYDRAULISK KABELKUTTER
TIL GRØFTER

M18 HCC75R

M18™ FORCE LOGIC™
FJERNSTYRT HYDRAULISK
KABELKUTTER TIL GRØFTER

106

M18 FBL

M18 FUEL™ LØVBLÅSER

101

For ytterligere teknisk informasjon, inkl. støy og vibrasjonsdata, vennligst besøk vår hjemmeside: www.milwaukeetools.no

™

131

M18™ POWERPACKS
M18 BLPP2A

M18™ KOMPAKT
BØRSTELØS POWERPACK

98

M18 BLPP2B

M18™ KOMPAKT
BØRSTELØS POWERPACK

98

209

REGISTER
M18 FUEL™
FRITTSTÅENDE
AVLØPSRENSER 10 MM

118

M18 FFSDC13

M18 FUEL
FRITTSTÅENDE
AVLØPSRENSER 13 MM

119

98

M18 FFSDC16

M18 FUEL™ FRITTSTÅENDE
AVLØPSRENSER 16 MM

119

99

TILBEHØR TIL M18™ FS AVLØSPSRENSER

119

99

TILBEHØR TIL M18™ AVLØSPSRENSERE

117

M18 BPP2C

M18™ POWERPACK

M18 BPP2D

M18 POWERPACK

99

M18 FPP2A

M18 FUEL™ POWERPACK

98

M18 FPP2B

M18 FUEL POWERPACK

M18 FPP6A

M18 FUEL™ POWERPACK

M18 PP6B

M18™ POWERPACK

™

™

REGISTER

99

M18 FFSDC10

™

M28™ SORTIMENT

DCM 2-250 C

TRUEVIEW™ ARBEIDSBELYSNING

134

DCM 2-350 C

DIAMANTBORMOTOR

156

HD28 AG125

M28™ HEAVY DUTY
125 MM VINKELSLIPER

134

DD 2-160 XE

TO-GIRS
DIAMANTBORMASKIN

156

HD28 CS

M28™ HEAVY DUTY
SIRKELSAG

136

DD 3-152

TRE-GIRS
DIAMANTBORMASKIN

155

HD28 IW

M28™ HEAVY DUTY ½˝
MUTTERTREKKER

135

DE 13 RP

630 W ETT-GIRS
BORMASKIN

153

HD28 JSB

M28™ HEAVY DUTY
STIKKSAG

136

DR 152 T

DIAMANTBORSTATIV
FOR DD 3-152

155

HD28 MS

M28 HEAVY DUTY
METALLSAG TIL
TØRRKUTTING

135

DR 350 T

DIAMANTBORSTATIV
FOR DCM 2-350C

156

134

DIAMANTBORSTATIV
FOR DCM 2-250C

157

HD28 PD

M28™ HEAVY DUTY
SLAGBORMASKIN

DR 250 TV

101

HL-LED

HODELYKT

130

M18 CLT

M18 FUEL™
GRESSTRIMMER

101

HOBL 7000

KRAFTIG ARBEIDSLYS

122

HD28 SG

M28™ HEAVY DUTY
RETTSLIPER

135

M18 FBL

M18 FUEL™ LØVBLÅSER

101

IPL-LED

MINI LOMMELYKT

130

HD28 SX

M28™ HEAVY DUTY
SAWZALL® BAJONETTSAG

136

L4 FL

USB OPPLADBAR MINI
OMRÅDEBELYSNING

129

M18-28 CPDEX

M18-28 FUEL™
STØVUTSUGER

133

L4 HL

USB OPPLADBAR
HODELYKT

130

M28 CHPX

M28 FUEL™ HEAVY DUTY
SDS-PLUS KOMBIHAMMER

133

L4 MLED

KOMPAKT USB OPPLADBAR
LOMMELYKT

129

M28 CHPXDE

133

M12 AL

M12™ TRUEVIEW™ LED
OMRÅDEBELYSNING

125

M28 FUEL™ HEAVY DUTY
SDS-PLUS KOMBIHAMMER
MED INTEGRERT STØVUTSUG

M12 LL

M12™ TRUEVIEW™
ARBEIDSLYS

128

M12 MLED

M12™ TRUEVIEW™
LED STAVLYKT

128

M12 SL

M12™ TRUEVIEW™
INSPEKSJONSLYS

127

M12 SLED

M12™ TRUEVIEW™
LED SPOTLYS

126

M12 TLED

M12™ LED ARBEIDSLAMPE

129

BATTERIER OG LADERE

M18 CHT

M18 FUEL™ HEKKSAKS

FORCE LOGIC VERKTØY
™

C12 PXP

M12™ KOMPAKT
UPONOR® QUICK & EASY
EKSPANSJONSVERKTØY

113

PRESSBAKKER

105

EKSPANSJONSHODER

113

M28 PACK B
M28 PACK D

M28™ POWERPACK
M28™ POWERPACK

137
137

HD18 PXP

M18™ HEAVY DUTY
EKSPANSJONSVERKTØY

112

M12 HPT

M12™ KOMPAKT
HYDRAULISK PRESSTANG

111

M18 BLHPT

M18™ FORCE LOGIC™
BØRSTELØS PRESSTANG

110

M18 BLPXPL

M18™ FORCE LOGIC™
UPONOR® Q&E HYDRAULISK
EKSPANSJONSVERKTØY

112

M12 UHL

M12™ LED MEKANIKERLYS

126

LADERE OVERSIKT

139

M18™ FORCE LOGIC™
M18 HCC ACSR-SET HYDRAULISK
KABELKUTTER

108

M18 AL

M18™ TRUEVIEW™
ARBEIDSLYS

125

M12™ BATTERIER OVERSIKT

138

M18 HCC CU/
AL-SET

M18™ FORCE LOGIC™
HYDRAULISK KABELKUTTER

108

M18 HAL

M18™ LED
OMRÅDEBELYSNING

124

M18™ BATTERIER OVERSIKT

138

M18 HCC45

M18™ FORCE LOGIC™
HYDRAULISK KABELKUTTER

107

M18 HSAL

M18™ TRUEVIEW™
ARBEIDSBELYSNING

122

ANDRE BATTERIER OVERSIKT

138

M18 HCC75

M18™ FORCE LOGIC™
HYDRAULISK KABELKUTTER
TIL GRØFTER

107

M18 IL

M18™ TRUEVIEW™
INSPEKSJONSLYS

127

M18 LL

127

M18 HCC75R

M18™ FORCE LOGIC™
FJERNSTYRT HYDRAULISK
KABELKUTTER TIL GRØFTER

M18™ TRUEVIEW™
ARBEIDSLYS

106

M18 ONERSAL

M18™ ONE-KEY™
LED ARBEIDSLYS

123

M18 HCCT

M18™ FORCE LOGIC™
PRESSVERKTØY

104

M18 ONESLDP

ONE-KEY™ LED
ANLEGGSBELYSNING

121

M18 HCCT109/42

M18™ FORCE LOGIC™
HYDRAULISK 109 KN
PRESSVERKTØY

104

M18 ONESLSP

ONE-KEY™ KOMPAKT LED
ANLEGGSBELYSNING

121

M18 PAL

124

M18™ FORCE LOGIC™
HYDRAULISK
STANSEVERKTØY

M18™ JUSTERBAR
ARBEIDSBELYSNING

109

M18 SAL

M18™ TRUEVIEW™
ARBEIDSBELYSNING

123

M18 SLED

M18™ LED ARBEIDSLYS
FOR SØK OG INSPEKSJON

125

116

M18 SLSP

M18™ LED
ANLEGGSBELYSNING

122

116

M18 TLED

M18™ LED ARBEIDSLYS

128

116

M12™ ARBEIDSLYS OVERSIKT

131

117

M18™ ARBEIDSLYS OVERSIKT

131

M18 HKP

AVLØSPSRENSERE
M12 BDC6

M12™ AVLØPSRENSER MED
6 MM SPIRALDIAMETER

M12 BDC8

M12™ AVLØPSRENSER MED
8 MM SPIRALDIAMETER

TILBEHØR TIL M12™ AVLØSPSRENSER
M18 FDCPF10

M18 FUEL™
AVLØPSRENSER 10 MM

M18 FDCPF8

M18 FUEL™
AVLØPSRENSER 8 MM

210

117

OVERSIKT OVER ØVRIGE LAMPER

131

157

HD28 AG115

™

HAGEMASKINER

DIAMANTBORMOTOR

M28™ HEAVY DUTY
115 MM VINKELSLIPER

M28 PACK G

M28™ POWERPACK

137

DWSE 4000 Q

GIPSSKRUTREKKER

HD2E 13 R

705 W ETT-GIRS
BORMASKIN

152

HDE 13 RQD

825 W ETT-GIRS
BORMASKIN

153

HDE 13 RQX

950 W ETT-GIRS
BORMASKIN

IPWE 400 R

1/2˝ MUTTERTREKKER

154

IPWE 520 R

3/4˝ MUTTERTREKKER

155

K 2000 H
K 2500 H
K 500 S
K 500 ST
K 540 S
K 545 S

M4 SORTIMENT
™

M4 D

M4™ SKRUTREKKER

139

BYGG OG ANLEGG
AGV 12 DEC
AGV 12 DEG
AGV 15 DEC

1200W VINKELSLIPER
MED STØVSKJERM

158

1200W VINKELSLIPER
MED STØVSKJERM

159

1550W VINKELSLIPER
MED STØVSKJERM

AGV 15 DEG

1550W VINKELSLIPER
MED STØVSKJERM

B2E 16 RLD

900 W ETT-GIRS
BORMASKIN

BRT

TRALLE TIL
MEISELHAMMER

157
158
152
143

22 KG MEISELHAMMER
25 KG MEISELHAMMER
5 KG MEISELHAMMER
5 KG KOMBIHAMMER
5 KG KOMBIHAMMER
5 KG KOMBIHAMMER

142
142
145
145
145
144

K 750 S

7 KG KOMBIHAMMER

144

K 900

10 KG MEISELHAMMER

144

WWW.MILWAUKEETOOL.NO

PLH 20

SDS PLUS BORHAMMER

149

DE 10 RX

630 W ETT-GIRS
BORMASKIN

162

HÅNDVERKTØY

RØRTANG TIL STÅL OG ALUMINIUM

205

PLH 28

3 KG L-FORMET SDS-PLUS
KOMBIHAMMER

146

DG 30 E

ENHÅNDS RETTSLIPER
MED VARIABEL HASTIGHET

174

5 I 1 AVISOLERINGSTANG

201

SAKSER

198

PLH 32

32 MM SDS-PLUS
3-MODUS L-FORMET
BORHAMMER

146

DG 7 E

RETTSLIPER

174

ÅPENT MÅLEBÅND

196

SERVANTMUTTERTANG

205

1010 W SLAGBORMASKIN

149

DGL 30 E

ENHÅNDS RETTSLIPER
MED VARIABEL HASTIGHET

173

AVGRADER

200

SIDEAVBITER

201

DGL 34

ENHÅNDS HØYHASTIGHETS
RETTSLIPER

173

BAUFIL

198

SKIFTENØKKEL

204

HDE 6 RQ

725 W ETT-GIRS
BORMASKIN

162

CHEATER™ - JUSTERBAR RØRTANG

205

SKRUTREKKER MED SKRALLE
OG BITSOPPBEVARING

206

MCS 66

METALLSAG TIL
TØRRSKJÆRING

174

FOLDBART SAGHÅNDTAK

199

SLIMLINE MÅLEBÅND

195

MDE 41

MAGNETBORMASKIN
MED ELEKTROMAGNET

163

GIPSSAG

199

STIFTEHAMMER

206

MDE 42

MAGNETBORSTATIV

162

HEAVY DUTY KOMBITENGER

201

STIFTEPISTOL

206

MDP 41

MAGNETBORMASKIN MED
PERMANENT MAGNET

163

HOLLOWCORE MAGNETISKE MUTTERTREKKERE

207

TOMMESTOKK I TRE

196

INKZALL™ MERKEPENN MED STYLUS

193

TORPEDOVATER

191

193

TORPEDOVATER

191

SB 2-35 D
TKSE 2500 Q

GIPSSKRUTREKKER

154

T-TEC 201

750 W L-FORMET
SLAGBORMASKIN

151

WCE 30

1500 W 125 MM
(30 MM DOC) MURNOTFRES

159

1900 W 150 MM
(45 MM DOC) MURNOTFRES

159

WCS 45

154

153

#MILWAUKEETOOL

METALLARBEID
AG 10 EK
AG 800 EK
AG 13 XSPD
AG 22
AG 24
AG 800 E
AG 9

1000 W VINKELSLIPER
800 W VINKELSLIPER
1250 W VINKELSLIPER
2200 W VINKELSLIPER
2400 W VINKELSLIPER
800 W VINKELSLIPER
850 W VINKELSLIPER

170
171
169
166
165
171
170

AGS 15-125 C

1500 W SLIPER/
POLERINGSMASKIN

171

AGV 10 EK

1000 W VINKELSLIPER

170

AGV 12
AGV 13
AGV 13 XSPDE

1200 W VINKELSLIPER
1250W VINKELSLIPER
1250 W VINKELSLIPER

169
168
168

K 950

10 KG KOMBIHAMMER

143

PCE 3/K

3 KG SDS-PLUS
MEISELHAMMER

146

AGV 17

1750 W VINKELSLIPER

PD2E 22 R

850 W SLAGBORMASKIN

150

AGV 17 INOX

1750 W VINKELSLIPER
MED LAV HASTIGHET

166

PD2E 24 R

1020 W SLAGBORMASKIN

149

AGV 21 GEX

2100 W VINKELSLIPER

166

PD2E 24 RS

1010W 2-GIRS
SLAGBORMASKIN

150

AGV 15

AGV 22

1550 W VINKELSLIPER

2200 W VINKELSLIPER

167
167

165

PD2E 24 RST

1200 W SLAGBORMASKIN

150

AGV 24

2400 W VINKELSLIPER

165

PD-705

705 W SLAGBORMASKIN

151

AGV 26

2600 W VINKELSLIPER

164

PDE 13 RX

630 W SLAGBORMASKIN

152

AGVK 24

2400 W VINKELSLIPER

164

TREBEARBEIDING

™

INKZALL HIGHLIGHTERS
™

AS 30 LAC

30 LITER L-KLASSE
STØVSUGER

185

INKZALL™ LIQUID PAINT MERKEPENNER

193

TORQUE LOCK KJEDEKLEMME

204

AS 30 MAC

30 LITER M-KLASSE
STØVSUGER

185

INKZALL™ MERKEPENN

192

TORQUE LOCK™ SPENNTENGER

203

AS 42 MAC

42 LITER M-KLASSE
STØVSUGER

184

INKZALL MERKEPENN MED TYNN SPISS

193

TORQUE LOCK™ SVEISETANG

202

BS 100 LE

4˝ (100 MM) BÅNDSLIPER

182

KABELKUTTER

202

TORQUE LOCK SVEISETENGER

203

CS 60

184 MM SIRKELSAG
(61 MM KUTTEDYBDE)

182

KOBBERSKJÆRERE

200

TYNN TOMMESTOKK

197

CS 85 CBE

235 MM SIRKELSAG
(85 MM DOC)

181

KOMPAKT BAUFIL

198

VANNPUMPETANG

202

CS 85 SB

235 MM SIRKELSAG
(85 MM DOC)

180

KOMPOSITT TOMMESTOKK

196

VATER

191

FSPE 110 X

HEAVY DUTY STIKKSAG

180

KROK OG SYLSETT

204

VDE SKRUTREKKERE

207

JS 120 X

HEAVY DUTY STIKKSAG

180

LOMMEVATER

192

JSPE 135

HEAVY DUTY STIKKSAG

179

LUKKET MÅLEBÅND

196

MS 216

KOMPAKT 216 MM
KAPP-/GJÆRSAG MED
1800 W MOTOR

186

MAGNETISKE MÅLEBÅND

194

MÅLEBÅND - 2 M

195

MINIVATER

192

MS 304 DB

305 MM KAPP-/
GJÆRESAG – MED
DOBLE GLIDESKINNER

186

™

MSL 1000

ARBEIDSBORD

187

NEBBTANG

201

MSL 2000

UNIVERSELT SAGBORD

187

PEX KUTTER

199

MSL 3000

ARBEIDSBORD

187

PLATESAKS

197

PJ 710

LAMELLFRES

182

PRO COMPACT MÅLEBÅND

194

ROS 125 E

125 MM EKSENTERSLIPER

183

PVC KUTTER MED SKRALLE

199

ROS 150 E-2

150 MM EKSENTERSLIPER

183

PVC SAG

198

SCS 65 Q

190 MM SIRKELSAG
(65 MM KUTTEDYBDE)

181

REDCAST HELSTØPT VATER

191

SPS 140

260W SLIPEMASKIN

183

REDSTICK™ BACKBONE VATER

190

1100 W SAWZALL®
BAJONETTSAG

179

PDE 16 RP

630 W SLAGBORMASKIN

151

AGVM 24

2400 W VINKELSLIPER

164

PFH 24

24 MM SDS-PLUS
BORHAMMER

148

AGVM 26

2600 W VINKELSLIPER

163

PFH 26

26 MM SDS-PLUS
2-MODUS BORHAMMER

148

AP 12 E

1200 W POLERMASKIN
MED VARIABELT TURTALL

PH 26

26 MM SDS-PLUS
3-MODUS BORHAMMER

148

AP 14-2 200 E

1450 W POLERINGSMASKIN

172

SSD 1100 X

REDSTICK BETONGVATER

190

PH 27

26 MM SDS-PLUS
3-MODUS BORHAMMER

147

AS 12 E

1200 W POLERMASKIN
MED VARIABELT TURTALL

172

SSPE 1300 RX

1300 W SAWZALL®
BAJONETTSAG

178

REDSTICK™ KOMPAKTE VATER

190

PH 28

28 MM SDS-PLUS
3-MODUS BORHAMMER

BS 125

BÅNDSAG MED HØY
KAPASITET

175

SSPE 1300 SX

1300 W SAWZALL
BAJONETTSAG

179

RØRKUTTETANG

202

PH 30

30 MM SDS-PLUS
3-MODUS BORHAMMER

SSPE 1500 X

1500 W SUPER SAWZALL®
BAJONETTSAG

178

RØRKUTTERE

200

147
147

For ytterligere teknisk informasjon, inkl. støy og vibrasjonsdata, vennligst besøk vår hjemmeside: www.milwaukeetools.no

CHS 355

2300 W METALLKAPPSAG

173

175

For ytterligere teknisk informasjon, inkl. støy og vibrasjonsdata, vennligst besøk vår hjemmeside: www.milwaukeetools.no

™

™

™

REGISTER

208 - 211

211

Milwaukee Elverktøy
Stamholmen 147,4
2650 Hvidovre
Danmark
800 124 93
#milwaukeetool
Distribuert av:

All produktinformasjon og informasjon om service og garanti kan endres uten varsel.
Bilder er ikke bindene. Forbehold om trykkfeil.
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