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A VÁSÁRLÓK IGÉNYEINEK, VALAMINT A PIACI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ,
„NOTHING BUT HEAVY DUTY” ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM
FEJLESZTÉS ÉS GYÁRTÁS CSAK EGY RÉSZE A MILWAUKEE® ÍGÉRETÉNEK.

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

TAPASZTALJA MEG
A HEAVY DUTY
KÜLÖNBSÉGET
#MILWAUKEETOOL

Nap mint nap szüksége van szerszámaira,
ezért a Milwaukee® által gyártott összes
szerszámnál biztosítottuk az egyszerű és
gyors karbantartást.
Gyárainkat minden szerszám komplett
dokumentációs csomaggal hagyja el, amely
tartalmazza a részletes használati
utasításokat, az ügyfélszolgálati központjaink
címlistáját, valamint a biztonsági előírásokat.
A Milwaukee® világszerte megtalálható
ügyfélszolgálati hálózattal rendelkezik.
Amennyiben problémája merülne fel és
azonnali, rövid időn belüli támogatást igénylő
segítségre lenne szüksége, szolgáltató
központjaink és szervizeink állnak
rendelkezésükre.
A globális műszaki szakértői hálózatunknak
köszönhetően a végfelhasználók igényeit és
követelményeit megosztjuk a
cégcsoportunkon belül, és ez előnyösen
befolyásolja az új termékek fejlesztését is.

SZERSZÁMOK,
AMELYEKET ARRA
TERVEZTEK, HOGY ÖN
JOBBAN VÉGEZHESSE
MUNKÁJÁT!
A Heavy Duty a Milwaukee® számára több
mint szlogen. Ez ígéret, hogy a legjobbat
kínáljuk a professzionális felhasználók
számára. A Milwaukee® mérnökei nem
csupán szerszámokat terveznek. Úgy
tervezik a szerszámokat, hogy azokkal a
munkát jobban, gyorsabban, megbízhatóan
és biztonságosan lehessen elvégezni.

www.milwaukeetool.hu

A sok év folyamán megszerzett
szaktudásunknak és szakértelmünknek
köszönhetően gyors és hatékony
professzionális szervizszolgáltatást nyújtunk.

AHHOZ, HOGY ÉLVEZHESSE EXTRA GARANCIA
AJÁNLATUNK ELŐNYEIT, NEM KELL MÁST TENNIE,
MINT ON-LINE REGISZTRÁLNIA A MEGHOSSZABBÍTOTT
GARANCIÁÉRT. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

HEAVY DUTY GARANCIA:

A Milwaukee® arra törekszik, hogy gépei mind biztonságilag, mind kialakításukban
megfeleljenek a nemzetközi és európai szabványoknak és irányelveknek. Az állandó kutatási
és fejlesztési programoknak a célja, hogy megfeleljenek a piac jövőbeni igényeinek, mind
szabályozási, mind hatékonysági követelményeinek. A Milwaukee® tagja az EPTA-nak (Európai
Kéziszerszám Egyesület) és büszke arra, hogy a szervezet által jóváhagyott összes mérési
szabványnak megfelel.
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1 év helyett 3 év: A Milwaukee® 3 éves garanciát ajánl. Minden
Milwaukee® szerszámot, mielőtt a gyárat elhagyná, tanúsított
eljárás keretében teszteljük, és garantáltan “NOTHING BUT
HEAVY DUTY™” minősítéssel látjuk el.
A Milwaukee-nál büszkék vagyunk minden professzionális vevőnk
számára kínált termékünkre és szolgáltatásunkra.
Ezt szem előtt tartva, örömünkre szolgál, hogy további védelmet
nyújthatunk gépeinknek a meghosszabbított 3 éves garancia
szolgáltatásunkkal.

Csak annyit kell tennie, hogy regisztrálja a gépét on-line!
www.milwaukeetool.hu
Milwaukee® szolgáltatásaink csak a garanciát regisztráló weboldalon
felsorolt országokban elérhetőek. A kiterjesztett garancia nem
vonatkozik a kölcsönzőkben használt gépekre, az akkumulátorokra,
töltőkre és tartozékokra.
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A felhasználási feltételekért látogasson el a milwaukeetool.eu
weboldalra

Ez a szolgáltatás elérhető plusz költség nélkül, ha Ön az új
Milwaukee® gépét a vásárlástól számított 30 napon belül
regisztrálja.
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TÖBB MINT 30 VIDEÓ
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV

ÉLENJÁRÓ.
LEGERŐSEBB.
LEGSTRAPABÍRÓBB.

EGY RENDSZER

70

TÖBB MINT

KOMPAKT MÉRET.
IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT.
RENDSZER EGÉSZÉRE KITERJEDŐ.
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DRIVEN TO OUTPERFORM.™
Az M12 FUEL™ rendszert a világ legigényesebb mesterembereinek terveztük.
A páratlan teljesítményt nyújtó összes M12 FUEL™ terméket három kizárólagos
Milwaukee® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és
szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak
a munkaterületen.
Egyszerűen megfogalmazva az M12 FUEL™ gépek osztályukban a legerősebb
12 voltos akkumulátoros gépek.
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REDLINK PLUS™
INTELLIGENS ELEKTRONIKA
º
º

POWERSTATE™

º

SZÉNKEFE NÉLKÜLI

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

MOTOR
º
º
º

Milwaukee® tervezésű szénkefe nélküli motor
Felülmúlja az összes versenytársat
Akár 10x hosszabb motorélettartam*

LEGMEGFELELŐBB*
LEGKÖNNYEBB*
LEGKOMPAKTABB*
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REDLITHIUM-ION™
AKKUMULÁTOR
º
º
º
º

70

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

EGY RENDSZER
TÖBB MINT
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* A megelőző Milwaukee® akkumulátor-technológiával összehasonlítva. A kapott eredmények a feszültségtől a géptől és az alkalmazástól függenek.
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M12 FPD

M12 BPD

M12 FPDX

M12 BDDX

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓCSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ ÜTVEFÚRÓCSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ
FÚRÓCSAVAROZÓ

®
º A Milwaukee nagy teljesítményű szuperkompakt fúrócsavarozó

®
º Milwaukee nagy teljesítményű, 6 az 1-ben ütvefúró rendszer a

®
º Milwaukee nagy teljesítményű szuperkompakt 5 az 1-ben

º

º

®
º Milwaukee tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE

º

º
º
º
º

º
º
º

™

motor: nagyobb teljesítményt nyújt kisebb méretben
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
Elektronikus tengelykapcsoló 16 forgatónyomaték-beállítással és plusz
1 beállítással reteszelt tengelykapcsoló fúráshoz, valamint 1 reteszelt
tengelykapcsoló ütéshez
Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
LED fény a munkaterület megvilágításához
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

Feszültség (V)

º
º
º
º
º

º

190 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
10 mm fém tokmány: gyors bit csere és hosszabb élettartam
Kiváló fogás a legjobb irányításért, korszerűsített fogantyú
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

M12 FPD-0

M12 FPD-202X

M12 FPD-602X

12

12

12

Feszültség (V)

M12 BPD-0

M12 BPD-202C M12 BPD-402C

12

12

º
º

º

º

º

rendkívüli sokoldalúságért
Kivehető tokmányrendszer 3 különböző fejjel a többféle alkalmazás
érdekében
Milwaukee ® által tervezett szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
13 mm kulcs nélküli tokmány, teljesen fém 1/4˝ hatszög befogású
sarokfúró fej és teljesen fém 1/4˝ hatszög befogású pozicionált csavarozó
fej
1
/4˝ hatszög befogású tokmány, eltávolítása esetén csökken a fúrógép
hossza 125 mm-re

fúrócsavarozó a sokoldalúságért

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

º
º
º
º
º

befogású sarokfúró fej és teljesen fém 1/4˝ hatszög befogású pozicionált
csavarozó fej
1
/4˝ hatszög befogású tokmány, eltávolítása esetén csökken a fúrógép
hossza 153 mm-re
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Teljesen fém bolygókerekes hajtómű a tartósságért
LED fény a munkaterület megvilágításához
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

M12 FPDX-0

M12 FPDX-202X M12 FPDXKIT-202X

12

Feszültség (V)

12

12

12

Feszültség (V)

M12 BDDX-202C

M12 BDDXKIT-202C

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

6.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

2

Töltővel szállítva
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
(ford/perc)
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
(ford/perc)
Tokmány mérete (mm)

−

40 perc

90 perc

−

40 perc

80 perc

40 perc

40 perc

40 perc

0 - 450

0 - 400

0 - 400

0 - 400

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 400

0 - 400

0 - 1700

0 - 1700

0 - 1700

0 - 1500

0 - 1500

0 - 1500

0 - 1700

0 - 1700

0 - 1700

0 -1500

0 -1500

13

13

13

10

10

10

13

13

13

Töltővel szállítva
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
(ford/perc)
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
(ford/perc)
Tokmány mérete (mm)

40 perc

0 - 450

Töltővel szállítva
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
(ford/perc)
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
(ford/perc)
Tokmány mérete (mm)

−

0 - 450

Töltővel szállítva
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
(ford/perc)
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
(ford/perc)
Tokmány mérete (mm)

10

10

Max. fúrási átmérő fában (mm)

35

35

35

Max. fúrási átmérő fában (mm)

22

22

22

Max. fúrási átmérő fában (mm)

35

35

35

Max. fúrási átmérő fában (mm)

25

25

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

10

10

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

10

Max. fúrási átmérő falazatban (mm) 13

13

13

Max. fúrási átmérő falazatban (mm) 10

10

10

Max. fúrási átmérő falazatban (mm) 13

13

13

Max. nyomaték (Nm)

32

32

Súly akkumulátorral (kg)

1.2

Max. ütésszám (ütés/perc)

0 - 25,500

0 - 25,500

0 - 25,500

Max. ütésszám (ütés/perc)

22,500

22,500

22,500

Max. ütésszám (ütés/perc)

0 - 25,500

0 - 25,500

0 - 25,500

Max. nyomaték (Nm)

44

37

44

Max. nyomaték (Nm)

30

30

38

Max. nyomaték (Nm)

44

37

37

1.5

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.2

Szállítás terjedelem

levehető
tokmány

Szállítva

−

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.2

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.2

1.5

Szállítva

−

Heavy Duty koffer Heavy Duty koffer

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933459801

4933459802

Cikkszám

4933441950

4933441940

4933441935

EAN kód

4058546029739 4058546029746 4058546029784

EAN kód

4002395002702 4002395002641 4002395002672

4933459806

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

Szállítva

1.2
Levehető FIXTEC tokmány,
Levehető FIXTEC
övcsipesz, 25 mm PZ2 bit,
tokmány, övcsipesz.
sarokfúrófej, pozicionált csavarozó
25 mm PZ2 bit
fej
Szerszámkoffer
Szerszámkoffer

Cikkszám

4933447830

4933447836

EAN kód

4002395005963

4002395006601

1.2
levehető tokmány,
levehető tokmány sarokfúrófej, pozicionált csavarozó fej
Heavy Duty koffer Heavy Duty koffer

Szállítás terjedelem

4933464136

Cikkszám

4933464135

EAN kód

40585462208084058546220815 4058546220839

4933464138

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

M12 BDD

C12 RAD

M12 CD

M12 FUEL ™ KOMPAKT
KÉTSEBESSÉGES
FÚRÓCSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
FÚRÓCSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
EGYSEBESSÉGES SAROKFÚRÓCSAVAROZÓ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
KÉTSEBESSÉGES CSAVAROZÓ

®
™
º Milwaukee tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE

®
º Milwaukee nagy teljesítményű szuperkompakt fúrócsavarozó 187 mm

º Heavy Duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló

®
™
º Milwaukee tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE

º

º

º

º

º
º
º

º
º
º

motor: nagyobb teljesítményt nyújt kisebb méretben
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Az egyes akkumulátorcellák felügyelete optimalizálja az eszköz
működési idejét és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
Elektronikus tengelykapcsoló 16 nyomaték beállítással, plusz 1
beállítással reteszelt tengelykapcsoló fúráshoz és 1 reteszelt
tengelykapcsoló ütéshez
Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
LED fény a munkaterület megvilágításához
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

º
º
º
º
º

º

hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
10 mm fém tokmány: gyors bit csere és hosszabb élettartam
Kiváló fogás a legjobb irányításért, korszerűsített fogantyú
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

º
º
º
º
º
º

º

tartósságért és maximum nyomatékért
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Változtatható sebesség fém sebességválasztó kapcsolóval - jobb
irányítást biztosít az alkalmazások során
10 mm-es tokmány: gyors bit csere és hosszabb élettartam
Elektronikus tengelykapcsoló a teljes irányításért
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

º

º

º
º
º
º
º

motor akár 10x hosszabb élettartammal, akár 2x több erővel és akár 2x
hosszabb működési idővel
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
1
/4˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő
bitcseréért
Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
Erős fényű LED a munkaterület megvilágításáért
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

M12 FDD-0

M12 FDD-202X M12 FDD-602X

M12 BDD-0

M12 BDD-202C M12 BDD-402C

C12 RAD-0

C12 RAD-202B

Feszültség (V)

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

M12 CD-0
12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

6.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
(ford/perc)
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
(ford/perc)
Tokmány mérete (mm)

−

40 perc

90 perc

−

40 perc

80 perc

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 800

0 - 800

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

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 1700

0 - 1700

0 - 1700

13

13

13

Töltővel szállítva
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
(ford/perc)
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
(ford/perc)
Tokmány mérete (mm)

0 - 400

0 - 400

0 - 400

Tokmány mérete (mm)

10

10

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

0 - 1700

0 - 1500

0 - 1500

0 - 1500

Max. fúrási átmérő fában (mm)

22

22

Szerszám befogás

1

10

10

10

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

10

Max. fúrási átmérő fában (mm)

25

/4˝ Hex

Max. fúrási átmérő fában (mm)

35

35

35

Max. fúrási átmérő fában (mm)

22

22

22

Max. nyomaték (Nm)

12

12

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

10

10

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.1

Max. nyomaték (Nm)

37

Max. nyomaték (Nm)

44

37

44

Max. nyomaték (Nm)

30

30

38

Szállítva

−

Szerszámtáska

Súly akkumulátorral (kg)

1.2

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.2

1.5

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.2

1.4

Cikkszám

4933416900

4933441215

Szállítva

−

Szállítva

−

Heavy Duty koffer Heavy Duty koffer

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

EAN kód

4002395237678

4002395001248

Cikkszám

4933440450

Cikkszám

4933459815

4933459816

Cikkszám

4933441930

4933441915

4933441925

EAN kód

4002395000968

EAN kód

4058546029876 4058546029883 4058546029920

EAN kód

4002395002658 4002395002627 4002395002634

4933459820

További elérhető típusokról érdeklődjön szakkereskedéseinkben

10

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

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

M12 BSD

M12 FID

M12 BID

M12™ SZUPERKOMPAKT
CSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
EGYSEBESSÉGES CSAVAROZÓ

M12 FUEL ™ SZUPERKOMPAKT 1/4 ˝
HEX ÜTVECSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
ÜTVECSAVAROZÓ

®
º A Milwaukee nagy teljesítményű szuperkompakt csavarozó 175 mm

®
º A Milwaukee nagy teljesítményű szuperkompakt csavarozó 169 mm

®
™
º Milwaukee tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE

®
º A Milwaukee nagy teljesítményű szuperkompakt ütvecsavarozó 165

º

º

º

™
º REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

º
º
º
º
º

º

hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
1
/4˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő
bitcseréért
Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

º
º
º
º
º
º

hosszú, kiváló a nehezen elérhető helyeken végzett munkához
Fém bolygókerekes hajtómű a kiváló tartósságért és az akár 20 Nm
maximum nyomatékért
1
/4˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő
bitcseréért
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
15 fokozatú nyomatékállítás plusz fúrási fokozat a maximum
rugalmasságért
Karcsú soft grip fogantyú
Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

º

º

º
º
º
º

motor: nagyobb sebesség, kompaktabb 130 mm méretben
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A Milwaukee ® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára,
hogy három különféle fordulatszám- és nyomatékbeállítást válasszon ki
az alkalmazás sokoldalúságának maximalizálása érdekében
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
1
/4˝ Hex tokmány a bitek gyors és egyszerű cseréjéhez
Beépített töltésszintjelző és LED fény
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő

tartósságért és maximum nyomatékért

º /4˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és a könnyű bitcseréért
º Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
º Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
1

az akkumulátor hosszú élettartamát

º Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a

nehezen belátható helyek megvilágításáért

™
º A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12
akkumulátorokkal működik

M12 BD-0

M12 BD-202C

M12 FID-0

M12 FID-202X

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

40 perc

0 - 400

0 - 400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2500

0 - 2500

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

0 - 1500

0 - 1500

Max. fúrási átmérő fában (mm)

16

0 - 3300

1

/4˝ Hex

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

Szerszám befogás

Ütésszám (ütés/perc)

Szerszám befogás

40 perc
0-1300 / 0-2400 /
0-3300 / 0-3300
1
/4˝ Hex

Töltővel szállítva

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

−
0-1300 / 0-2400 /
0-3300 / 0-3300
1
/4˝ Hex

1

Max. fúrási átmérő fában (mm)

22

22

Max. nyomaték (Nm)

20

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 4000

0 - 4000

Szerszám befogás
Max. nyomaték (Nm)

112

112

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

10

Szerszám befogás

1

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.0

Facsavarok (mm)

6

6

Súly akkumulátorral (kg)

0.9

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Max. nyomaték (Nm)

30

30

Szállítva

−

Cikkszám

4933441955

4933441960

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.0

Cikkszám

4933447135

EAN kód

4002395002689

4002395002696

Szállítva

−

Szerszámkoffer

EAN kód

4002395006021

Cikkszám

4933441910

4933441900

EAN kód

4002395002566

4002395002559

12

/4˝ Hex

1

M12 BSD-0

mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz

/4˝ Hex

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

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

Max. nyomaték (Nm)

147

147

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.1

Szállítva

−

Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933459822

4933459823

EAN kód

4058546029944

4058546029951

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

M12 BID-0

/4˝ Hex

M12 BID-202C

0 - 3300
/4˝ Hex

1
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M12 CIW12

M12 CIW38

M12 CIW14

M12 BIW12

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
1
/2 ˝ ÜTVECSAVAROZÓ
ÜTKÖZŐCSAPPAL

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
/8 ˝ ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
1
/4 ˝ ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

M12™ SZUPERKOMPAKT 1/2 ˝
ÜTVECSAVAROZÓ

®
™
º Milwaukee POWERSTATE szénkefe nélküli motor a hosszabb

®
™
º Milwaukee POWERSTATE szénkefe nélküli motor akár 2x hosszabb

®
™
º Milwaukee POWERSTATE szénkefe nélküli motor a hosszabb

®
º Milwaukee nagy teljesítményű szuperkompakt ütvecsavarozó 171 mm

º

º

º

™
º REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

º

º

º
º
º
º

élettartamért 160 Nm nyomatékot szolgáltat és akár 25%-kal gyorsabb
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
A Milwaukee ® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást a még
sokoldalúbb alkalmazásért – 1. fokozat 65 Nm/0-1500 ford/perc /2650
ütés/perc, 2. fokozat 160 Nm/0-2650 ford/perc /3500 ütés/perc M8 és
M18 méretű csavarokhoz
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
Karcsú, rövid kialakítás növeli a felhasználó kényelmét
Töltésszintjelző az optimális energiagazdálkodásért
Erős fényű LED lámpa a munkaterület megvilágításához
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

3

º

º
º
º

º
º
º

élettartalommal és akár 40%-kal több nyomatékkal
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A Milwaukee ® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást a még
sokoldalúbb alkalmazásért
1. fokozat a pontos munkához
2. fokozat maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások során
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző és LED fény
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

º

º
º
º

º
º
º

élettartamért
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A Milwaukee ® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást a még
sokoldalúbb alkalmazásért
1. fokozat a pontos munkához
2. fokozat maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások során
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző és LED fény
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló

tartósságért és maximum nyomatékért

º /2 ˝ négyszög befogás, univerzális csatlakozóval
º Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
º Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
1

az akkumulátor hosszú élettartamát

º Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a

nehezen belátható helyek megvilágításáért

™
º A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12
akkumulátorokkal működik

M12 CIW12-0

M12 CIW12-202C

M12 CIW38-0

M12 CIW38-202C

M12 CIW14-0

M12 CIW14-202C

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

40 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

1500/2650

1500/2650

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1200/ 0 - 2650

1200/2650

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0-1200 / 0-2650

0-1200 / 0-2650

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2550

Szerszám befogás

1

/2˝ négyszög

Szerszám befogás

3

3

/8˝ négyszög

Szerszám befogás

1

1

/4˝ négyszög

Szerszám befogás

1

Ütésszám (ütés/perc)

2650/3500

2650/3500

Ütésszám (ütés/perc)

0-2650 / 0-3500

0-2650 / 0-3500

Ütésszám (ütés/perc)

0-3000 / 0-4000

0-3000 / 0-4000

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 3400

0 - 3400

Max. nyomaték (Nm)

65/160

65/160

Max. nyomaték (Nm)

23/158

23/158

Max. nyomaték (Nm)

13/56

13/56

Max. nyomaték (Nm)

138

138

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.0

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.0

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.0

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.0

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933447132

4933447130

Cikkszám

4933440460

4933440420

Cikkszám

4933440455

4933440415

Cikkszám

4933447134

4933447133

EAN kód

4002395005994

4002395005970

EAN kód

4002395000982

4002395000920

EAN kód

4002395000975

4002395000913

EAN kód

4002395006014

4002395006007

14

/2˝ négyszög

1

/8˝ négyszög

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

/4˝ négyszög

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

M12 BIW12-0

/2˝ négyszög

M12 BIW12-202C

0 - 2550
/2˝ négyszög

1
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M12 BIW14

M12 BRAID

M12 BST

M12™ SZUPERKOMPAKT 1/4 ˝
ÜTVECSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT SAROK
ÜTVECSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT TŰZŐGÉP

®
º A Milwaukee nagy teljesítményű szuperkompakt ütvecsavarozó 165

®
º A Milwaukee nagy teljesítményű szuperkompakt ütvecsavarozó 152

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

º Kimagasló teljesítmény korlátozza a felhasználó kifáradását a

º

º

º

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

M12™ SZUPERKOMPAKT
ÜTVECSAVAROZÓ

º
º
º
º
º
º

º

3

/8 ˝

mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló
tartósságért és maximum nyomatékért
3
/8 ˝ négyszög befogás, univerzális csatlakozóval
Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

º
º
º
º
º
º

º

mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő
tartósságért és maximum nyomatékért
1
/4˝ négyszög befogás
Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

º
º
º
º
º
º
º

º

történő munkavégzéshez
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és
maximum 68 Nm nyomatékért
Kompakt 35.6 mm fej kialakítás
Multi fogantyú a több pozícióban történő tartásért és maximális
kényelemért
1
/4˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő
bitcseréért
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és
megnövekedett tartósságot biztosít
Töltésszintkijelző és LED lámpa
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

kilövése közötti felfutási időt

º Az egymást követő és sorozat elsütés üzemmód lehetővé teszi a

használó számára a gyors és pontos elsütést

º 2000 tűzés egyetlen 2.0 Ah akkumulátor töltéssel
º Standard T50 6 mm-től 14 mm-ig kapcsokat használ
º A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését,

ha nincs már több szög a tárban

º Kompakt hossz, magasság és szélesség a kis terekhez való

hozzáféréshez

º Állítható övkapocs a használó kényelméért
®
™
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12 akkumulátorokkal

működik

M12 BIW38-0

M12 BIW38-202C

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

−

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

40 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2500

0 - 2500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2425

Kapocs

T50

T50

Szerszám befogás

3

/8˝ négyszög

Szerszám befogás

1

/4˝ négyszög

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 3300

Kapocs szélesség [mm]

11.4

11.4

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 3300

0 - 3300

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 3300

Szerszám befogás

1

/4˝ Hex

Kapocs hosszúság [mm]

6 - 14

6 - 14

Max. nyomaték (Nm)

135

135

Max. nyomaték (Nm)

50

Max. nyomaték (Nm)

68

Tár kapacitása

89

89

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.0

Súly akkumulátorral (kg)

1.0

Súly akkumulátorral (kg)

1.2

Lövési frekvencia [min]

140

140

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Szállítva

−

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.6

Cikkszám

4933441985

4933441990

Cikkszám

4933441980

Cikkszám

4933451247

Szállítva

−

Heavy Duty koffer

EAN kód

4002395002603

4002395002597

EAN kód

4002395002580

EAN kód

4002395167715

Cikkszám

4933459634

4933459635

EAN kód

4058546028060

4058546028077

16

/8˝ négyszög

3

M12 BIW14-0

kéziszerszámok ismétlődő mozgásának kiküszöbölésével

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

M12 BRAID-0

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

M12 BST-0

M12 BST-202X
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M12 H

M12 CH

M12 DE

M12 HV

M12™ SZUPERKOMPAKT SDSPLUS KALAPÁCS

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
SDS-PLUS KALAPÁCS

M12™ UNIVERZÁLIS PORELSZÍVÓ
FÚRÓKALAPÁCSOKHOZ

M12™ SZUPERKOMPAKT
PORSZÍVÓ

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

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

®
º Használható az összes Milwaukee SDS-plus 43-59 mm nyakátmérőjű

º

º

º
º

º
º
º
º
º
º

º

hozzáférhető helyeken végzett munkálatokat, és a kevésbé fárasztó
munkavégzést
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
L-forma, kalapács 2 üzemmóddal fúrási és kalapács funkcióval a
maximális sokoldalúságért
Alacsony vibráció szint: 6,7 m/s²
Optimalizált fúrás akár 4-8 mm (max. 13 mm)
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

º
º
º

º

º
º
º
º

ütőenergiával, 0-6575 percenkénti ütésszámmal és 0-900 percenkénti
fordulatszámmal
Alacsony vibráció szint (4,4 m/s²) lehetővé teszi az akár 8 órán át tartó
napi használatot
Egy töltéssel több, mint 60 db 6 mm-es furat készíthető
Milwaukee ® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli
motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x hosszabb működési idő
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Két munkamód: a sokoldalúságért válassza a fúrókalapács vagy fúrás
üzemmódot
Optimális ütvefúrás: akár 6-10 mm furat (max. 13 mm) készíthető
43 mm nyakátmérő - kompatibilis az M12 DE porelszívóval
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

º
º
º
º
º
º

º

kalapáccsal, illetve a konkurens gépek nagytöbbségével
Egy töltéssel 65 db Ø6-50 mm mély furat tisztítása
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Többfunkciós - használható külön porszívóként, valamint kézi
porszívóként is, jobbra és balra is felszerelhető
HEPA szűrő: 99,7 %-os hatékonyság
Automatikusan kikapcsol 5 másodperc múlva, így biztosítva a furat teljes
pormentesítését
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

Kiváló szívó erő fához, fémhez és különböző törmelékhez
Áttetsző ablak a forgácsgyűjtő tartályon
Reteszelhető kapcsoló
Különböző tartozékok kisebb vagy nagyobb területek tisztításához
A kompakt kialakításának köszönhetően könnyen tisztíthatóak a
nehezen hozzáférhető helyek
º Biztonságosan zárható zár, hogy a törmelék ne szóródjon szét
®
™
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12
akkumulátorokkal működik
º
º
º
º
º

M12 H-0

M12 H-202C

M12 H-402C

M12 CH-0

M12 CH-202C

M12 CH-602X

M12 DE-0C

M12 DE-201C

Feszültség (V)

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

M12 HV-0
12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

6.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

1

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

40 perc

80 perc

Töltővel szállítva

−

40 perc

90 perc

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

Szerszám befogás

SDS-Plus

SDS-Plus

SDS-Plus

Szerszám befogás

SDS-Plus

SDS-Plus

SDS-Plus

Max. fúrószár átmérő (mm)

4 - 16

4 - 16

Levegő mennyisége (l/perc)

934

Ütés energia (EPTA)(J)

0.9

0.9

0.9

Ütés energia (EPTA)(J)

1.1

1.1

1.1

Max. fúrási mélység (mm)

120

120

Levegőáramlás mértéke (m³/óra)

56

Max. fúrási átmérő fában (mm)

10

10

10

Max. fúrási átmérő fában (mm)

13

13

13

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.7

Max. vákuum (mbar)

31.1

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

8

8

8

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

10

10

Szállítva

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Kapacitás (szilárd) (l)

0.6

13

13

Max. fúrási átmérő betonban (mm) 13

13

13

Cikkszám

4933440510

4933440500

Tömlő átmérő (mm)

22.5

EAN kód

4002395000395

4002395000234

Max. fúrási átmérő betonban (mm) 13
Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )

6.7

6.7

6.7

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )

4.4

4.4

4.4

Súly akkumulátorral (kg)

1.2

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.6

1.8

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.7

1.9

Szállítva

−

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933448390

Cikkszám

4933431355

4933431340

4933441164

Cikkszám

4933441947

4933441997

4933451510

EAN kód

4002395262908

EAN kód

4002395243679 4002395243693 4002395001149

EAN kód

4002395002719 4002395002665 4002395161584

További elérhető típusokról érdeklődjön szakkereskedéseinkben

18

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

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

M12 CHZ

M12 JS

M12 CCS44

M12™ SZUPERKOMPAKT
UNIVERZÁLIS FŰRÉSZ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
KÉZIFŰRÉSZ

M12™ SZUPERKOMPAKT
SZÚRÓFŰRÉSZ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
KÖRFŰRÉSZ

®
º A Milwaukee nagy teljesítményű kompakt, egy kézzel használható

®
™
º Milwaukee tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE szénkefe nélküli

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

®
™
º Milwaukee tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE szénkefe nélküli

º
º
º
º
º
º

º

fémfűrésze. A csupán 280 mm hosszú fűrész ideális a kicsi és zárt
helyen végzett munkához
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Milwaukee ® szabadalmaztatott FIXTEC szorító biztosítja a fűrészlapok
gyors és könnyű cseréjét
Alacsony vibráció szint: 10,5 m/s²
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

º

º
º
º
º

º
º
º
º

motor: akár 6x hosszabb élettartam és akár 70%-kal gyorsabb vágás
adott alkalmazásoknál
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú távú tartósságát
Milwaukee ® szabadalmaztatott FIXTEC fűrészlap leszorító a gyors és
könnyű kulcsnélküli fűrészlap cseréért
Kiegyensúlyozó mechanizmusnak köszönhetően a vibráció szintje
alacsonyabb (6,5 m/s²), ez lehetővé teszi a hosszú távú biztonságos
fáradságmentes munkavégzést
Zárt hajtóműház megelőzi a víz és forgács bekerülését a házba
LED fény megvilágítja a vágás vonalát
Kompakt és könnyű, lehetővé teszi a kezelő számára a nehezen elérhető
helyeken végzett alkalmazást
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

º
º
º
º
º
º
º
º
º

º
º

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Változtatható sebesség - az elektronikus kapcsoló rugalmasságot és jó
irányíthatóságot tesz lehetővé
Egyenletes vágás - a vágások során fellépő minimális vibrációnak
köszönhetően biztosított az egyenletes teljesítmény
Precíz vezetőgörgő
Jól látható vágási vonal
Szerszám nélküli ferdeszög állítás: akár 45°-ig történő gyors és könnyű
ferdeszög állítás
QUIK-LOK™ T-befogás
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Beépített töltésszintjelző és LED fény
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik
Nem karcoló alaplap - megvédi a munkafelületet a karcolástól

motor: 2x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként

™
º REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális

º

º
º
º
º
º
º
º

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
50° ferdevágás tartomány
Magnézium felső és alsó védőburkolat, osztályában a legkiválóbb
ütésállóság
Magnézium alaplap
A beépített porelvezető tisztán tartja a vágás vonalát
Beépített töltésszintjelző és LED fény
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

C12 HZ-0

C12 HZ-202C

M12 CHZ-0

M12 CHZ-402C

M12 CHZ-602X

M12 JS-0

M12 JS-402B

M12 CCS44-0

M12 CCS44-402CM12 CCS44-602X

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

6.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

6.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

80 perc

90 perc

Töltővel szállítva

−

80 perc

Töltővel szállítva

−

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 3000

0 - 3000

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 3000

0 - 3000

0 - 3000

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 2800

0 - 2800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 3600

Löket hossz (mm)

13

13

Löket hossz (mm)

15.9

15.9

15.9

Löket hossz (mm)

19

19

Max. vágás gérben 90° (mm)

44

44

44

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.2

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.6

1.6

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.1

Max. vágás gérben 45° (mm)

33

33

33

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

−

Szerszámtáska

Fűrészlap átmérő (mm)

140

140

140

Cikkszám

4933411925

4933441195

Cikkszám

4933446960

4933446950

4933451511

Cikkszám

4933431305

4933441700

Befogótüske mérete (mm)

20

20

20

EAN kód

4002395236367

4002395001200

EAN kód

4002395005727 4002395005710 4002395161591

EAN kód

4002395242085

4002395001965

20

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

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

80 perc

90 perc

3600

3600

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.7

2.7

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933448225

4933448235

4933451512

EAN kód

4002395262809 4002395262816 4002395162208
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C12 MT

C12 PN

C12 RT

M12 BS

M12™ SZUPERKOMPAKT
AKKUMULÁTOROS MULTI-TOOL

M12™ SZUPERKOMPAKT
AKKUMULÁTOROS
MAROKFOGANTYÚS SZÖGBEÜTŐ

M12™ SZUPERKOMPAKT
UNIVERZÁLIS
NAGYFORDULATSZÁMÚ GÉP

M12™ SZUPERKOMPAKT
AKKUMULÁTOROS
SZALAGFŰRÉSZ

º Változatos akkumulátoros megoldás különböző anyagok vágásához és

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

º Változatos akkumulátoros megoldás különböző anyagok vágásához és

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

º

º

º

™
º REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

º

º
º
º
º

º
º

eltávolításához
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
A változtatható fordulatszám (5000 – 20.000 ford/perc) és a 1,5°-os
oszcilláló mozgás lehetővé teszi a gyors munkát a különböző
anyagokban (fém, fa, műanyag)
A konkurencia tartozékaival is használható
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik
Adapterrel, OCS 112 bemerülő fűrésszel, csiszolótalppal és 5 darab
csiszolólappal szállítva

º
º
º
º
º
º

mint 3 másodperc alatt
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Kimagasló ergonómia – a felhasználók előnyben részesítik a tenyér
formájú fogantyút, kiváló irányítást és komfortot biztosít
Kiválóan alkalmazható olyan helyeken, ahol a hagyományos kalapács
nem használható
Működési idő: egy töltéssel akár 100 db 90 mm-es szög beütése
lehetséges
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

º
º
º
º
º
º
º

eltávolításához
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Változtatható fordulatszám (5000 – 32000 ford/perc)
0,8 – 3,2 mm befogás, a piacon elérhető összes tartozékkal használható
Reteszelhető zár a tartozékok könnyű cseréjéért
Ergonomikus és könnyű
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

végzett munkákhoz és a nehezen hozzáférhető munkaterületekhez
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Sokoldalú - különböző anyagok vágásához: acél, rozsdamentes acél,

réz, műanyag, alumínium

º Hidegvágás - szikra- és zajmentes
º Tiszta vágás - kiegyensúlyozott fogantyú kialakítás 8 golyós csapággyal

º
º
º

º
º

C12 MT-0

C12 MT-202B

C12 MT-402B

Feszültség (V)

12

12

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

40 perc

80 perc

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

80 perc

Oszcilláló mozgás balra/jobbra (°)

1.5

1.5

1.5

Max. ütésszám (ütés/perc)

2700

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

5000 - 32,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 85

0 - 85

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 5000 - 20,000

5000 - 20,000

5000 - 20,000

Max. szög méret (mm)

90

Befogógyűrű mérete (mm)

0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2

Vágási kapacitás (mm)

41 x 41

41 x 41

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.0

1.2

Ütés energia (EPTA)(J)

2.9

Súly akkumulátorral (kg)

0.6

Hossz (mm)

687.57

687.57

Szállítva

−

Szerszámtáska

Szerszámtáska

Súly akkumulátorral (kg)

1.6

Szállítva

−

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.2

Cikkszám

4933427180

4933441710

4933441705

Szállítva

−

Cikkszám

4933427183

Szállítva

−

Szerszámkoffer

EAN kód

4002395239276 4002395002009 4002395001989

Cikkszám

4933427182

EAN kód

4002395239030

Cikkszám

4933431310

4933441805

EAN kód

4002395239238

EAN kód

4002395242092

4002395002344

22

C12 PN-0

megtámasztott fűrészlappal kombinálva kategóriájában a legkiválóbb
vágásért
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző és LED fény
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik
18 fogú fűrészlappal szállítva

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

C12 RT-0

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

M12 BS-0

M12 BS-402C
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M12 FIR12

M12 FIR38

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2 ˝
RACSNIS CSAVARKULCS

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
RACSNIS CSAVARKULCS

º Akár 81 Nm maximális nyomaték és 175 ford/perc, nagyszerű rögzítő
º
º

º

º

º
º
º

eszköz az autóipari szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek
Az alacsony profilú fej kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára
szűk helyeken való hozzáféréshez
Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített
mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot
biztosít a professzionális felhasználók számára
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
A változtatható fordulatszámú fém kapcsoló a szerszám teljes vezérlését
biztosítja
A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá
használat közben növeli a kényelmet
LED fény a munkaterület megvilágításához és töltésszintjelző, amely
kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 FIR14

M12 IR

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4 ˝
RACSNIS CSAVARKULCS

M12™ SZUPERKOMPAKT RACSNIS
CSAVARKULCS

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

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

º Osztályában a legjobb teljesítményt és fordulatszámot nyújtja, 47 Nm és

º

º

™
º REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

º

º

º

º
º
º

3

/8 ˝

eszköz az autóipari szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek
Az alacsony profilú fej kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára
szűk helyeken való hozzáféréshez
Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített
mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot
biztosít a professzionális felhasználók számára
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
A változtatható fordulatszámú fém kapcsoló a szerszám teljes vezérlését
biztosítja
A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá
használat közben növeli a kényelmet
LED fény a munkaterület megvilágításához és töltésszintjelző, amely
kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét

M12 FIR12-0

º

º

º

º
º
º

eszköz az autóipari szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek
Az alacsony profilú fej kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára
szűk helyeken való hozzáféréshez
Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített
mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot
biztosít a professzionális felhasználók számára
A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális
túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára,
valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés
alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
A változtatható fordulatszámú fém kapcsoló a szerszám teljes vezérlését
biztosítja
A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá
használat közben növeli a kényelmet
LED fény a munkaterület megvilágításához és töltésszintjelző, amely
kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét

250 percenkénti üresjárati fordulatszám

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Megerősített motorház - kiváló, a levegős racsnis csavarkulcsokhoz

hasonló tartósságot biztosít

º Kompakt kialakítás - kiválóan használható szűk helyeken és motortérben
º Változtatható sebesség fém sebességválasztó kapcsolóval - jobb

irányítást biztosít az alkalmazások során

º Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát

º Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a

nehezen belátható helyek megvilágításáért

™
º A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12
akkumulátorokkal működik

M12 IR-201B 1/4

M12 IR-201B 3/8

M12 FIR38-0

M12 FIR38-201B

M12 FIR14-0

M12 FIR14-201B

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

1

Akkumulátorral együtt szállítva

0

1

Akkumulátorral együtt szállítva

1

1

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

40 perc

Szerszám befogás

1

/2˝ négyszög

Szerszám befogás

3

3

/8˝ négyszög

Szerszám befogás

1

1

/4˝ négyszög

Szerszám befogás

1

Max. nyomaték (Nm)

81

Max. nyomaték (Nm)

75

75

Max. nyomaték (Nm)

54

54

Max. nyomaték (Nm)

40

47

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 175

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 200

0 - 200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 250

0 - 250

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 250

0 - 250

Hossz (mm)

324

Hossz (mm)

307

307

Hossz (mm)

291

291

Hossz (mm)

274

274

Súly akkumulátorral (kg)

1.5

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.4

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.1

Súly akkumulátorral (kg)

0.9

0.9

Szállítva

−

Szállítva

−

Szerszámtáska

Szállítva

−

Szerszámtáska

Szállítva

Szerszámtáska

Szerszámtáska

Cikkszám

4933459800

Cikkszám

4933459797

4933459798

Cikkszám

4933459795

4933459796

Cikkszám

4933441725

4933441720

EAN kód

4058546029722

EAN kód

4058546029692

4058546029708

EAN kód

4058546029678

4058546029685

EAN kód

4002395002030

4002395002023

24

/8˝ négyszög

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

/4˝ négyszög

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

/4˝ négyszög

40 perc
/8˝ négyszög

3
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M12 BPS

M12 GG

M12 SI

C12 PC

M12™ SZUPERKOMPAKT
AKKUMULÁTOROS POLÍROZÓ/
CSISZOLÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
ZSÍRZÓPISZTOLY

M12™ SZUPERKOMPAKT
FORRASZTÓPÁKA

M12™ SZUPERKOMPAKT
RÉZCSŐVÁGÓ

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

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

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

®
º A nagy teljesítményű Milwaukee rézcsővágó 500 percenkénti fordulattal

º

™
º REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

º
º
º
º
º
º
º
º

º

csiszoláshoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Akár 76 mm-es polírozó szivacs és 50 mm csiszolótalp a gyors
munkavégzéshez
A hosszú működési idő lehetővé teszi a gyakori alkalmazások elvégzését
egy töltéssel
Kompakt kialakítás, csupán 130 mm hosszú, lehetővé teszi a nehezen
hozzáférhető helyek elérését
A tengelyretesz lehetővé teszi a gyors, szerszám nélküli tartozékcserét
Levehető, két pozícióban állítható pótfogantyú
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

º
º
º
º
º
º
º
º
º

º
º

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Osztályában a legjobb működési idővel - töltésenként akár 7 tubust is
adagol
Kiváló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,2 kg
Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért
Beépített tömlő tárolás, vállheveder - a kezelő kényelméért és a
kevesebb állásidőért
Három módon történő betöltés - ömlesztve, zsírpatronnal és
szivattyúzással
Zsírpatron kapacitás 400 ml, ömlesztett zsír kapacitása 473 ml
Egyedi cellafigyelő rendszer
Beépített töltésszintjelző és LED fény
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik
914 x 14,4 mm nagynyomású flexibilis zsírzócsővel szállítva

º
º

º
º
º

használatra kész
A fej 3 pozícióban rögzíthető a több irányba történő működtetés
érdekében - 0°, 45°, 90°
Szerszám nélkül cserélhető végek
A felhasználót kétféle színben világító LED lámpa értesíti: zölden villog,
amikor a szerszám felmelegedési folyamata zajlik, folyamatosan zölden
világít, amikor a szerszám készen áll a működésre, és pirosan ha a
szerszám ki van kapcsolva, azonban a szerszám vége a LED teljes
kialvásáig forró marad
Hőmérséklet-ellenőrzés a hőigény fenntartása érdekében
LED megvilágítás a forrasztás jobb láthatósága érdekében
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

a 12 mm-es rézcsövet kevesebb, mint 3 másodperc alatt vágja el

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Automatikusan záródó, szerelt rézcső vágásához kifejlesztett

º
º
º
º
º
º

vágómechanizmus automatikus beállással a cső méretéhez, rögzítéstől
való minimum távolság: 37 mm
A cső méretéhez automatikusan beálló szorítópofák
Teljesen fémmel védett elsõ kiképzés – rozsda és korróziómentes vágás
Karcsú soft grip fogantyú
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

M12 BPS-0

M12 BPS-421X

M12 GG-0

M12 GG-401B

M12 SI-0

M12 SI-201C

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

1 x 2.0 + 1 x 4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

1

Akkumulátorral együtt szállítva

0

1

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

80 perc

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

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

0 - 2800

0 - 2800

Nyomás (bar)

562

562

Teljesítmény (W)

90

90

Réz cső (mm)

12, 15, 18, 22, 25, 28

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

0 - 8300

0 - 8300

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.2

Hőmérséklet tartomány (°C)

400

400

Cső vágásához szükséges legkisebb hely (mm) 80

Tárcsa átmérő (mm)

76

76

Szállítva

−

Szerszámtáska

Súly akkumulátorral (kg)

−

0.5

Hossz (mm)

Tengelymenet

M9 x 0.75

M9 x 0.75

Cikkszám

4933440435

4933441675

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Súly akkumulátorral (kg)

1.5

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.0

EAN kód

4002395000951

4002395001903

Cikkszám

4933459760

4933459761

Szállítva

−

Szállítva

−

Heavy Duty koffer

EAN kód

4058546029326

4058546029333

Cikkszám

4933411920

Cikkszám

4933447791

4933447799

EAN kód

4002395236374

EAN kód

4002395006557

4002395006564
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C12 PC-0

360
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C12 PPC

M12 CC

M12 PCG/310

M12 PCG/400

M12™ SZUPERKOMPAKT PEX
VÁGÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
AKKUMULÁTOROS KÁBELVÁGÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML
KARTUSTARTÓVAL

M12™ SZUPERKOMPAKT
TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML
TUBUSSAL

º Masszív vágási nyomás: 175 kg/cm²
™
º REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

º Kiváló vágási átmérő 32 mm - az erőteljes szorítópofák könnyedén

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

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

º Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
º A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló

º Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
º A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló

º 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
º Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a

º 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
º Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a

º Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

º Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

º Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
™
º A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

º Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
™
º A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Erőteljes mechanizmus: 50 mm-es PEX cső vágása 3 másodperc alatt
º Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiváló tartósságért és
º
º
º
º
º
º

maximum nyomatékért
Változtatható vágási sebesség a teljesen kontrollálható vágáshoz
Nagyon éles fűrészlap a forgácsmentes vágásért
A hatékony mechanizmusnak köszönhetően egyetlen feltöltéssel több,
mint 200 vágás ejthető
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

º
º
º

º
º
º
º
º

º

átvágják a nagy átmérőjű kábeleket is
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Hosszabb működési idő - akár 60 db 4 x 35 mm² vágást tesz lehetővé
Kompakt fejrész - közvetlenül elérhetőek a panelben vagy a
kapcsolószekrényben lévő kábelek racsni vagy hosszú hajlított fogók
nélkül is
Kiváló vágási minőség - Milwaukee® mérnöki pontosságú éleknek
köszönhetően lapos, kerekített kábel vágása lehetséges
Automatikus kioldó kar - lehetővé teszi az ismételt gyors vágásokat
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

C12 PPC-0

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

kioldott állapotban van

visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
az akkumulátor hosszú élettartamát

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12
akkumulátorokkal működik

M12 CC-0

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

kioldott állapotban van

visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
az akkumulátor hosszú élettartamát

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12
akkumulátorokkal működik

M12 PCG/310C-0 M12 PCG/310C-201B

M12 PCG/400A-0 M12 PCG/400A-201B

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

1

Akkumulátorral együtt szállítva

0

1

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

40 perc

Vagasi kapacitas (mm)

50

Max. vágási átmérő (mm)

32

Max. kinyomó erő (N)

1780

1780

Max. kinyomó erő (N)

1780

1780

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 500

Vágóerő (kN)

32

Fordulatszám szabályozás

6

6

Fordulatszám szabályozás

Súly akkumulátorral (kg)

1.9

Fordulatszám szabályozás

2

Szállítás terjedelem

310 ml kartustartó 310 ml kartustartó

Szállítva

−

Súly akkumulátorral (kg)

3.0

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.9

Cikkszám

4933416550

Szállítva

−

Szállítva

−

Szerszámtáska

Súly akkumulátorral (kg)

6
400 ml alumínium
tubus
−

6
400 ml alumínium
tubus
1.9

EAN kód

4002395237203

Cikkszám

4933431600

Cikkszám

4933441783

4933441655

Szállítva

−

−

EAN kód

4002395242832

EAN kód

4002395002269

4002395001866

Cikkszám

4933441780

4933441665

EAN kód

4002395002276

4002395001880
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Szállítás terjedelem
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M12 PCG/600

C12 JSR

M12 JSSP

M12-18 JSSP

M12™ SZUPERKOMPAKT
TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML
TUBUSSAL

M12™ SZUPERKOMPAKT RÁDIÓ
MP3 CSATLAKOZÁSSAL

M12™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ

M12™ - M18™ BLUETOOTH®
HANGSZÓRÓ

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

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
º A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló

kioldott állapotban van

º 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
º Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a

visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból

º Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

º
º
º
º
º
º
º
º

A fejlett hangtechnológia optimális és tiszta vételt biztosít
Használható M12™ akkumulátorral vagy 230 V hálózatról
8 órás működési idő Milwaukee ® M12™ akkumulátorral
Az időjárás viszontagságai ellen védett tároló megvédi az MP3 lejátszót
és az egyéb audió eszközöket
Digitális hangoló a pontos szignál kiválasztásáért
Gomb az azonnali lenémításra
220-240 voltos adapter, 3,5 mm jack dugó iPod csatlakoztatásához
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

º
º
º
º
º
º
º
º
º

Fejlett Bluetooth® technológia
Vezeték nélküli hordozható elektronikai egység, akár 10 m távolságra
Erőteljes, tiszta hangzás
Prémium hangszóró mély hangzással
Pára, víz és a törmelék bejutása ellen védett
Gumibevonatú borítás, fém rács
2.1 A USB töltő, telefon, tablet töltő és média lejátszó töltésére
Akár 25 órás működési idő töltésenként M12™ 4,0 Ah akkumulátorral
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

®
º Fejlett Bluetooth technológia
®
º Bluetooth vezeték nélküli hatótávolság akár 30 m távolságra
®
™
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes Milwaukee M12 és

º
º
º
º

M18™ akkumulátorral működik
IP54 víznek és pornak ellenálló
Erőteljes, tiszta hangzás
2.1A USB töltő, telefon, tablet és média lejátszó töltésére
Kiváló minőségű mélysugárzó

az akkumulátor hosszú élettartamát

º Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
™
º A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12
akkumulátorokkal működik

M12 PCG/600A-0

M12 PCG/600A-201B

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (egyenáram) (V)

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12, 18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Feszültség (váltóáram) (V)

220-240

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

1

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

40 perc

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Max. kinyomó erő (N)

1780

1780

Töltővel szállítva

−

Méretek (mm)

105.5 x 153

Méretek (mm)

360 x 165 x 165

Fordulatszám szabályozás

6

6

Méretek (mm)

267 x 102 x 178

Hangszóró teljesítmény (W)

5

Hangszóró teljesítmény (W)

40

Szállítás terjedelem

600 ml alumínium tubus

600 ml alumínium tubus

Súly (kg)

1.8

Súly (kg)

0.5

Súly akkumulátorral (kg)

2.3

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.9

Szállítva

−

Szállítva

−

Szállítva

−

Szállítva

−

Szerszámtáska

Cikkszám

4933416365

Cikkszám

4933448380

Cikkszám

4933459275

Cikkszám

4933441786

4933441670

EAN kód

4002395237098

EAN kód

4002395262892

EAN kód

4058546002411

EAN kód

4002395002283

4002395001897
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C12 JSR-0

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

M12 JSSP-0

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

M12-18 JSSP-0
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M12 FPP2A

M12 FPP2B

M12 BPP2D

M12 BPP3A

M12 FUEL ™ ERŐCSOMAG

M12 FUEL ™ ERŐCSOMAG

M12™ ERŐCSOMAG

M12™ ERŐCSOMAG

™
º M12 FPD - M12 FUEL

™
º M12 FPD - M12 FUEL

™
º M12 BDD - M12 szuperkompakt

™
º M12 BDD - M12 szuperkompakt

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

fúrócsavarozó
™
º C12 MT - M12 szuperkompakt
multi-tool

szuperkompakt kétsebességes
ütvefúró-csavarozó
™
º M12 CH - M12 FUEL szuperkompakt
SDS-plus kalapács

fúrócsavarozó

™
º M12 BID - M12 szuperkompakt

ütvecsavarozó

™
º C12 T - M12 LED lámpa

M12 FPP2A-402X

M12 FPP2A-602X

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

4.0

6.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

4.0

6.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Töltővel szállítva

80 perc

90 perc

Töltővel szállítva

80 perc

90 perc

Töltővel szállítva

80 perc

Töltővel szállítva

40 perc

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

Szerszámtáska

Szállítva

Szerszámtáska

Cikkszám

4933459808

4933459810

Cikkszám

4933459812

4933459813

Cikkszám

4933441250

Cikkszám

4933441225

EAN kód

4058546029807

4058546029821

EAN kód

4058546029845

4058546029852

EAN kód

4002395001316

EAN kód

4002395001262

M12 FPP2B-402X

M12 BPP2D-402B

M12 FPP2B-602X

M12 BPP2B

M12 BPP2C

M12 BPP4A

M12™ ERŐCSOMAG

M12™ ERŐCSOMAG

M12™ ERŐCSOMAG

™
º M12 BPD - M12 szuperkompakt

™
º M12 BDD - M12 szuperkompakt

™
º M12 BDD - M12 szuperkompakt

ütvefúró-csavarozó
™
º M12 BID - M12 szuperkompakt
ütvecsavarozó

fúrócsavarozó
™
º C12 HZ - M12 szuperkompakt
univerzális hackzall™ fűrész

M12 BPP3A-202B

fúrócsavarozó

™
º M12 BID - M12 szuperkompakt

ütvecsavarozó

™
º C12 HZ - M12 szuperkompakt

univerzális hackzall™ fűrész

™
º C12 T - M12 LED lámpa

M12 BPP2B-421C

M12 BPP2C-402B

M12 BPP4A-202B

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

1 x 2.0 + 1 x 4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Töltővel szállítva

80 perc

Töltővel szállítva

80 perc

Töltővel szállítva

40 perc

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámtáska

Szállítva

Szerszámtáska

Cikkszám

4933443497

Cikkszám

4933441230

Cikkszám

4933441240

EAN kód

4002395004614

EAN kód

4002395001279

EAN kód

4002395001293
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 TD
M12™ HŐKAMERA
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Éles, nagy felbontású 102 x 77 pixeles hőkép
5x nagyobb felbontás a közvetlen versenytársakkal összehasonlítva
Szélesebb hőmérséklettartomány (-10-től 330°C-ig) a még több
alkalmazáshoz
Automatikusan megtalálja a legmagasabb és legalacsonyabb
hőmérsékletű pontot
Duál lézerek olvassák le a képernyőn megjelenített terület
hőmérsékletét
Komplett adatfeldolgozó szoftver a könnyebb kép analizálásért
8 GB-os SD kártyával, USB kábellel, SD kártyaolvasóval szállítva
Masszív gumibevonat a tartósságért
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™
akkumulátorokkal működik

M12 TD-201
Feszültség (V)

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

1

Töltővel szállítva

40 perc

Hőmérséklet tartomány (°C)

-10 - +330

Pontosság (%)

±5

Kijelző

Szines LCD

Kijelző felbontása (pixelek)

320 x 240

Érzékelő felbontása (pixelek)

102 x 77

Termikus érzékenység (°C)

0.1 30-nál

Látómező (°)

26.8 (Horiz) x 35.4 (Vert)

IP osztály

54

Súly akkumulátorral (kg)

0.4

Szállítva

Szerszámtáska

Cikkszám

4933451387

EAN kód

4002395157952

Szélesebb hőmérséklettartomány (-10-től 330°C-ig)

34

Automatikusan megtalálja a legmagasabb és
legalacsonyabb hőmérsékletű pontot

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

Masszív gumibevonat a tartósságért

35

#MILWAUKEETOOL

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 IC

M12 IC AV3

2309-60

C12 LTGE

M12™ SZUPERKOMPAKT
M-SPECTOR 360™
VIZSGÁLÓKAMERA

M12™ DIGITÁLIS
VIZSGÁLÓKAMERA

ALKALINE VIZSGÁLÓKAMERA

M12™ LÉZERES HŐMÉRŐ

º 270 fokban forgatható kijelző: lehetővé teszi a felhasználó számára a

º Eltávolítható képernyőkonzol
™
º M12 digitális vizsgálókamera 4 x zoom és elforgatható képernyő
º Optimális 85 mm LCD kijelző: a digitális képnek és nagyobb

º Optimális 65.8 mm LCD kijelző: a digitális képnek és nagyobb

º

º
º
º

º
º
º
º
º

º
º

legmegfelelőbb képalkotást
Optimális 68,6 mm LCD kijelző: a digitális képnek és nagyobb
képkijelzőnek köszönhetően éles és világos képet kapunk
9 mm-es 640 x 480 felbontású digitális képérzékelés: kiváló
képminőség közel fele akkora méretben
4 térhatású LED lámpa: osztályában a legélesebb képet készíti árnyék és
tükröződés nélkül
Hosszabb kábel: az alumínium fej és a még nagyobb rugalmasság
páratlan tartósságot és egyszerűbb manőverezést biztosít
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik
Tartozékok: akasztó, mágnes és tükör segít a felderítésben

º
º
º
º
º

képkijelzőnek köszönhetően éles és világos képet kapunk
12 mm-es 320 x 240 digitális képszenzor, kiváló képminőség, jobb és
nagyobb kijelző
4 térhatású LED lámpa: osztályában a legélesebb képet készíti árnyék és
tükröződés nélkül
8 GB SD memóriakártyával és 2,7 m digitális kábellel szállítjuk
Az alumínium csatlakozófejnek és a jobb hajlékonyságnak köszönhetően
a kábel páratlan tartósságot és manőverezhetőséget biztosít
Csuklós kábelfej toldalék elérhető tartozékként
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

º

képkijelzőnek köszönhetően éles és világos képet kapunk
9 mm-es 320 x 240 felbontású digitális képérzékelés: kiváló képminőség
közel fele akkora méretben
Könnyűsúlyú, 0,5 kg alatti kivitel
Tükröződés elleni funkció a jobb láthatóságért
A tartozék 9V-os alkaline akku egy óránál hosszabb folyamatos
üzemidőt biztosít

º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

M12 IC-0 (S)

M12 IC-201C (S)

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

9

Feszültség (V)

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Alkáli

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Kijelző mérete (mm)

65.8

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

1

Akkumulátorral együtt szállítva

1

Kijelző felbontása (pixelek)

320 x 240

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

40 perc

Kamera kábel átmérője (mm)

9

Töltővel szállítva

−

Kijelző mérete (mm)

68

68

Kijelző mérete (mm)

85

Kábel hossza (m)

0.914

Hőmérséklet tartomány (°C)

-30 - +800

Kijelző felbontása (pixelek)

320 x 240

320 x 240

Kijelző felbontása (pixelek)

320 x 240

Súly akkumulátorral (kg)

0.5

Pontosság (%)

± 1.5

Kamera kábel átmérője (mm)

9

9

Kamera kábel átmérője (mm)

12

Szállítva

Szerszámkoffer

Hőmérséklet érintőkábellel (°C)

-40 - +550

Kamera kábel hossza (mm)

914

914

Kábel hossza (m)

2.7

Cikkszám

4933451526

Pontosság

0,1°

Súly akkumulátorral (kg)

−

0.6

Zoom

4x

EAN kód

4002395143535

Válaszidő [mS]

<500

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Súly akkumulátorral (kg)

0.7

Emisszivitás

0.10 - 1.00

Cikkszám

4933431615

4933441680

Szállítva

Szerszámkoffer

Súly akkumulátorral (kg)

0.5

EAN kód

4002395241774

4002395001910

Cikkszám

4933451367

Szállítva

Szerszámkoffer

EAN kód

4002395159994

Cikkszám

4933416977

EAN kód

4002395238071
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M12 IC AV3-201C

40:1 arányú távolság/pont mérés (1 cm-es pont 40 centiméterről)
Robosztus gumibevonatú fogantyú a tartósságért
Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
Beépített LED fény – a munkaterület megvilágítására
Ergonomikus pisztoly formájú fogantyú a könnyű használatért
Kimagasló mérési pontosság
Kimutatja a mért felület teljes hőmérsékletét és kijelzi a min/max/átlag
hőmérsékletet minden leolvasásnál
Kifejezetten villanyszerelők számára tervezve
Kimagasló mérési pontosság
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik
K típusú termovezetékkel szállítva

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

2309-60

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

C12 LTGE-0
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2205-40

2206-40

2210-20

2212-20

VILLÁS MÉRŐKÉSZÜLÉK
(NYITOTT LAKATFOGÓ)
VILLANYSZERELŐKNEK

VILLÁS MÉRŐKÉSZÜLÉK
(NYITOTT LAKATFOGÓ) FŰTÉS- ÉS
KLÍMASZERELŐKNEK

FÉNYCSŐ TESZTER

AUTOMATIKUS FESZÜLTSÉG/
FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLÓ

True RMS – valódi effektív érték méréssel
Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
Beépített érintkezés nélküli feszültségvizsgálat
CAT III 1000 V/CAT IV 600 V a megnövelt biztonságért
Erős gumibevonat a tartósságért és a biztos tartásért
Beépített LED fény – a munkaterület megvilágítására
Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
Egyszerűsített, könnyű használat, kifejezetten gépészek számára
tervezve
º Mérőkábel kimenettel, termovezetékkel és 2 x AA elemmel szállítva
º Hőmérsékletmérés hőérzékelővel

º Fénycsövek, gyújtók és csatlakozótüskék tesztelése, komplett 3 az

º Tizedes jegyes mérési eredményeket biztosít, és kijelzi azokat könnyen

º

º Automatikusan meghatározza a feszültség vagy folytonosság

True RMS – valódi effektív érték méréssel
Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
Beépített érintkezés nélküli feszültségvizsgálat
CAT III 1000 V/CAT IV 600 V a megnövelt biztonságért
Robosztus gumibevonatú fogantyú a tartósságért
Beépített LED fény – a munkaterület megvilágítására
Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
Egyszerűsített, könnyű használat, kifejezetten villanyszerelők számára
tervezve
º Mérőkábel kimenettel és 2 x AA elemmel szállítva
º
º
º
º
º
º
º
º

º
º
º
º
º
º
º
º

2205-40

º
º
º
º
º
º
º
º

1-ben megoldás
Teszteli a T5, T8 és a T12 fénycsöveket, elektronikus előtéttel és kettős
tüske elektródákkal kompatibilis
750 mm hosszú kihúzható antenna a kiterjesztett elérésért a tesztelés
során
Nem vezető antenna vájat lehetővé teszi a biztonságos tesztelést
Eltávolítható antenna adapter, ez javítja a fénycső tesztreakcióját
Kép és hang visszajelzés a könnyű munkához
Beépített LED lámpa a nehezen belátható területek megvilágításához
A kezelőgombok az egykezes használathoz lettek kifejlesztve
Gumiborítású markolat a jobb fogásért és tartósságért
Akkumulátor működési ideje 35 óra, automatikusan kikapcsolja az
akkumulátort 20 perc elteltével

2206-40

olvasható, háttér világítású LCD kijelzőn

º
º
º
º
º

vizsgálatok szükségességét, és megfelelő felbontással kijelzi az összes
mérési eredményt
Kompatibilis a hordozásra vagy felszerelésre szánt tartozékokkal
LED munkavilágítás a kis megvilágítású területekhez
Dupla LED-es fény- és hangjelzők a vizsgálati eredmények gyors és
kényelmes kijelzéséért
Cserélhető mérővezetékek a nagyobb rugalmasságért
Robosztus burkolat védi a mérőműszert bármely környezetben

2210-20

2212-20

Nyitott lakatfogó (mm)

16

Nyitott lakatfogó (mm)

16

Akkumulátor típusa

4 x AA

Feszültség váltó/egyenáram (V)

600

Áramerősség AC (váltóáram)

200

Áramerősség AC (váltóáram)

200

Max.antenna kimenet LÁMPA teszt üzem. (V)

3000

Hőmérséklet tartomány (°C)

0 - 50

Feszültség (váltóáram) (V)

1000

Feszültség (váltóáram) (V)

1000

Min.antenna érzék. FÉNYCSŐ teszt üzem. (mm)

25

Biztonsági besorolás

CAT IV 600 V

Feszültség (egyenáram) (V)

1000

Feszültség (egyenáram) (V)

1000

TÜSKE max. vizsgálati teljesítménye (V)

30

Hangjel zárt áramkör esetén

Igen

Kóboráram mérés

Igen

Ellenállás (kΩ)

40

Súly akkumulátorral (kg)

0.4

Akkumulátor típusa

2 x AAA

Ellenállás (kΩ)

40

Hangjel zárt áramkör esetén

Igen

Szállítva

−

Súly akkumulátorral (kg)

0.3

Hangjel zárt áramkör esetén

Igen

Kapacitás (μF)

1000

Cikkszám

4933433775

Szállítva

−

Akkumulátor típusa

2 x AA

Hőmérséklet érintőkábellel (°C)

-40 - +400

EAN kód

4002395199983

Cikkszám

4933447776

Súly akkumulátorral (kg)

0.3

Akkumulátor típusa

2 x AA

EAN kód

4002395006526

Szállítva

Szerszámtáska

Súly akkumulátorral (kg)

0.3

Cikkszám

4933416972

Szállítva

Szerszámtáska

EAN kód

4002395238026

Cikkszám

4933416973

EAN kód

4002395238033
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2216-40

2217-40

2231-20

2235-40

KIS MULTIMÉRŐ

DIGITÁLIS MULTIMÉRŐ

LAKATFOGÓ KIS ÁRAMERŐSSÉG
MÉRÉSÉRE

KIS LAKATFOGÓ

º
º
º
º
º
º
º

True RMS – valódi effektív érték méréssel
CAT III 600 V a megnövelt biztonságért
Erős gumibevonat a tartósságért és a biztos tartásért
Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
Jellemzői a villanyszerelők igényeinek megfelelően kialakítva
Automatikus átmenet mV-ra
Elektromos mérővezetékkel és 2 x AA elemmel szállítva

º
º
º
º
º
º
º
º
º

True RMS – valódi effektív érték méréssel
Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
Mérési kategória CAT III 600 V – a megnövelt biztonságért
Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
Jellemzői a villanyszerelők igényeinek megfelelően kialakítva
Lo-Z. - mindig pontos leolvasást biztosít
Érintéssel történő hőmérsékletmérés
Vezetősín tartozék csatlakoztatásához
Elektromos mérővezetékkel, termovezetékkel és 2 x AA elemmel
szállítva

2216-40

º A kampók szétnyitása nélkül is képes mérni a jeleket (4 - 20 mA)
º Áramerősség mérése 0-tól 99 mA-ig, lefedve a jelek teljes tartományát
º Keskeny szorító pofa profilok - kábelek könnyű összeszorítása szűk
º
º
º
º
º
º

helyeken
Extra hosszú fogók teszik lehetővé a könnyebb mérést
Biztonságos fogó tárolás
Fekete-fehér, éles kontrasztú kijelző
Egyszerűsített billentyűzet és felhasználói felület
Beépített lámpa
2 x AA elemmel szállítva

2217-40

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

True RMS – valódi effektív érték méréssel
Mérési kategória CAT III 600 V – a megnövelt biztonságért
Erős gumibevonat a tartósságért és a biztos tartásért
Beépített LED fény - a mukaterület megvilágításához
Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
A vékony szorító profilnak köszönhetően könnyen mérhetőek a
vezetékek a panelekben vagy a kábelkötegekben
º Elektromos mérővezetékkel és 2 x AA elemmel szállítva
º
º
º
º
º
º

2231-20

2235-40

Áramerősség AC/DC (egyen- és váltóáram)

10

Áramerősség AC/DC (egyen- és váltóáram)

10

Áramerősség DC (egyenáram)

0.1

Fogónyílás (mm)

25

Feszültség (váltóáram) (V)

6.00 mV - 600

Feszültség váltó/egyenáram (V)

600

Pontosság (%)

0.2

AC (váltóáram) amper (A)

400

Feszültség (egyenáram) (V)

600

Kóboráram mérés

Igen

Akkumulátor típusa

2 x AA

Feszültség váltó/egyenáram (V)

600

Kóboráram mérés

Nem

Ellenállás (kΩ)

40,000

Max. vezeték méret (mm)

6

Kóboráram mérés

Nem

Ellenállás (kΩ)

40,000

Hangjel zárt áramkör esetén

Igen

Szállítva

−

Ellenállás (kΩ)

0.4

Hangjel zárt áramkör esetén

Igen

Kapacitás (μF)

1000

Súly akkumulátorral (kg)

0.4

Hangjel zárt áramkör esetén

Igen

Frekvencia (Hz)

10 kHz - 50 kHz

Hőmérséklet érintőkábellel (°C)

-40 - +538

Cikkszám

4933443361

Akkumulátor típusa

2 x AA

Akkumulátor típusa

2 x AA

Frekvencia (Hz)

2.00 Hz - 50.00 kHz

EAN kód

4002395003785

Súly akkumulátorral (kg)

0.3

Súly akkumulátorral (kg)

0.4

Akkumulátor típusa

2 x AA

Szállítva

−

Szállítva

−

Súly akkumulátorral (kg)

0.4

Cikkszám

4933427315

Cikkszám

4933427309

Szállítva

Szerszámtáska

EAN kód

4002395240135

EAN kód

4002395240128

Cikkszám

4933416976

EAN kód

4002395238064
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2267-40

2270-20

2200-40

LÉZERES HŐMÉRŐ

KONTAKT HŐMÉRŐ

ELEKTROMOS FESZÜLTSÉGMÉRŐ

º 10 : 1 távolság-pont arány: 1 méteres pontot 10 méteres távolságból

º Hőmérséklet mérése 1371°C-tól -200°C fokig, ezzel lefedve az

º
º
º
º

º

képes mérni
-30°C és 400°C közötti hőmérséklet mérésére
Prémium LCD kijelző a könnyű olvashatóságért
Leegyszerűsített gombok és beállítás a gyorsabb szkennelésért
Erős gumibevonat védi a lencsét és a képernyőt a közvetlen ütéstől

º
º
º
º
º
º
º

alkalmazások többségét
Kettős hőmérsékletmérés, gyorsabb mérése a fűtési és hűtési
rendszereknek
Időzítő funkció a minimum, maximum és átlag hőmérsékletek könnyű
követéséért
0.1% pontossággal ± 0.7°C mérési tartományban a pontos mérésért
Tartsa a gombot lenyomva, hogy a kijelzőn tartsa a mért eredményt
Nagy kontrasztú fekete-fehér kijelző a könnyű leolvasásért
Mágnescsík, a műszer felfüggesztéséhez minden alkalmazásban
Csúszásmentes, gumibevonatú fogantyúval a tartósságért
2 x K-típusú termovezetékkel, 3 x AA akkumulátorral, mágnes pánttal
szállítva

2267-40

42
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º
º
º
º
º
º
º
º

Széles 50-1000 AC közötti feszültség tartalom
CAT IV 1000 V a legmagasabb biztonsági kategória
Fázisjelzés
Zöld ellenőrző lámpa jelzi, ha a műszer be van kapcsolva
Erős hang jelzi az elektromos feszültséget
Villogó vörös fény jelzi az elektromos feszültséget
Ki/Be kapcsoló gomb
Zsebcsiptető a könnyű tárolásért

2270-20

2200-40

Hőmérséklet tartomány (°C)

-30 - 400

Hőmérséklet érintőkábellel (°C)

1371 - -200

Feszültség (váltóáram) (V)

50 - 1000

Pontosság (%)

±2

Pontosság (%)

± 0.1

Biztonsági besorolás

CAT IV 1000 V

Ismételhetőség [%]

± 0.08

Akkumulátor típusa

3 x AA

Akkumulátor típusa

2 x AAA

Emisszivitás

0.95

Súly akkumulátorral (kg)

0.5

Súly akkumulátorral (kg)

0.4

Akkumulátor típusa

Alkáli

Szállítva

−

Szállítva

−

Súly akkumulátorral (kg)

0.3

Cikkszám

4933443351

Cikkszám

4932352561

Szállítva

−

EAN kód

4002395003778

EAN kód

4002395372195

Cikkszám

4933451906

EAN kód

4002395282159
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LDM 30

LDM 45

LDM 50

LDM 100

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 30 M

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 45 M

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 50 M

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 100 M

º ‘‘Point and shot‘‘ (jelöld ki és mérj) - rendszer – egy személy által történő

º ‘‘Point and shot‘‘ (jelöld ki és mérj) - rendszer – egy személy által történő

º ‘‘Point and shot‘‘ (jelöld ki és mérj) - rendszer – egy személy által történő

º
º
º
º

º
º
º
º
º

º
º
º
º
º
º
º
º
º

Egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
IP54 víznek és pornak ellenálló
Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése
Méter, láb / coll közti átváltás
Nagyon keskeny kialakítás és övcsipesz a könnyű tárolásért
Két könnyen elérhető méréshez való gomb az eszköz elő és oldallapján
Hatótávolság méréséhez és folyamatos követéshez
Nagy és könnyen leolvasható 3 soros LCD grafikai kijelző
Az utolsó 3 mérés memóriában történő tárolása

º

º
º
º
º
º

mérés csupán egy gomb használatával
IP54 víznek és pornak ellenálló
Metrikus és angolszász mértékegységek
Könnyen érinthető mérési gombok a ház elején és oldalán
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egyetlen mérést vagy
folyamatos nyomon követést hajtson végre
Számos különböző mérési funkcióval rendelkezik, mely lehetővé teszi a
felhasználó számára az értékek hozzáadását és kivonását, kiszámolható
a lineáris távolság, a felület, a teljes terület és térfogat
Nagy, háromsoros 50 mm átmérőjű LCD grafikai kijelző
A kijelzőn a legutóbbi három mérés látható, az előzmények menü pedig
az utolsó 30 mérést mutatja
Beépített 2-pozíciós kihajtható láb a könnyű, sarokban végrehajtott
mérésekhez
Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése
Vékony házkialakítás a könnyű kezelhetőségért és nylon táska a
biztonságos szállítás érdekében

º
º
º
º
º
º

mérés csupán egy gomb használatával
Nagyon vékony házkialakítás övcsattal a könnyű szállításért
Terület / térfogat / indirekt magasság és szélesség mérése
Min/Max funkció hatótávolság méréséhez és folyamatos követés
Távolság hozzáadása és kivonása tervrajzokhoz
Indirekt magasság mérése (Püthagorasz két ponton, három ponton,
részleges magasság)
Nagy, háromsoros LCD grafikai kijelző
Kihajtható láb, a sarkoktól és élektől történő méréshez
Az utolsó 20 mérés memóriában történő tárolása
IP54 víznek és pornak ellenálló
Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése
Metrikus mértékegységek

mérés csupán egy gomb használatával

º IP54 víznek és pornak ellenálló
º Metrikus és angolszász mértékegységek
º Könnyen érinthető mérési gombok a ház elején és oldalán az egyedi

mérésekhez és folyamatos követéshez

º Számos különböző mérési funkcióval rendelkezik, mely lehetővé teszi a

º

º

º
º
º
º

LDM 30

LDM 45

felhasználó számára az értékek hozzáadását és kivonását, kiszámolható
a lineáris távolság, a felület, a teljes terület és térfogat
A digitális automatikus szintező funkció lehetővé teszi a mérés
automatikus végrehajtását, amikor a mérő eléri a vízszintet (0 °), továbbá
növeli a pontosságot távolságok mérésekor
Könnyű közvetett magasság és hosszúságmérés az automatikus
szintező funkció használatával, mely javítja a felhasználói kényelmet a
nehéz mérési helyzetekben
Nagy, háromsoros 50 mm átmérőjű LCD grafikai kijelző
A kijelzőn a legutóbbi három mérés látható, az előzmények menü pedig
az utolsó 30 mérést mutatja
Beépített 3-pozíciós kihajtható láb a könnyű, sarokban/élnél végrehajtott
mérésekhez
Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése

LDM 50

Max. mérési tartomány (m)

30

Max. mérési tartomány (m)

45

Max. mérési tartomány (m)

Pontosság

±2

Pontosság

± 1.5

Kijelző

LCD

Kijelző

LCD

Kijelző mérete (mm)

25 x 25

Kijelző mérete (mm)

Lézer osztály

2. osztály

Méretek (mm)

101 x 38 x 28

Hatótávolság (m)

LDM 100

50

Max. mérési tartomány (m)

100

Pontosság

± 1,5

Pontosság

± 1.5

Lézer osztály

2. osztály

31.5 x 40

Méretek (mm)

119 x 40 x 32

Lézer osztály

2. osztály

Hatótávolság (m)

0.05 - 50

Méretek (mm)

105 x 48 x 24

Akkumulátor típusa

2 x AAA

0.15 - 30

Hatótávolság (m)

0.15 - 45

Súly akkumulátorral (kg)

Akkumulátor típusa

2 x AAA

Akkumulátor típusa

2 x AAA

Püthagorasz funkció

Súly akkumulátorral (kg)

0.1

Súly akkumulátorral (kg)

0.11

Automatikus magasság követés

Nem

Automatikus magasság követés

Nem

Dőlésszög érzékelés

0.1
Két ponton, három ponton, részleges
magasság
Nem

Püthagorasz funkció

Nem

Püthagorasz funkció

Nem

Magasság követés
Szállítva

Dőlésszög érzékelés

Nem

Dőlésszög érzékelés

Nem

Cikkszám

4933447700

Magasság követés

Nem

Magasság követés

Nem

EAN kód

4002395006540

Szállítva

Blister

Szállítva

−

Cikkszám

4933459276

Cikkszám

4933459277

EAN kód

4058546002428

EAN kód

4058546002435
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Kijelző

LCD

Kijelző mérete (mm)

31.5 x 40

Lézer osztály

2. osztály

Méretek (mm)

113 x 48 x 31

Hatótávolság (m)

0.15 - 100

Akkumulátor típusa

2 x AAA

Súly akkumulátorral (kg)

0.14

Nem

Automatikus magasság követés

Igen

−

Püthagorasz funkció

Igen

Dőlésszög érzékelés

Igen

Magasság követés

Igen

Szállítva

−

Cikkszám

4933459278

EAN kód

4058546002442
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M12 HJ 3IN1
M12™ FŰTHETŐ KABÁT 3 AZ 1-BEN
º Az első 3 az 1-ben kabát mely fűtött kapucnit valamint munkaterületen

º

º
º
º
º
º
º
º

erős, szél- és vízálló GRIDIRON™ Ripstop Poliészter külső köpenyű
kabátot párosít
Grid Iron™ ripstop poliészter- Az anyag élettartama 3-szorosa a
hagyományos 340 g pamutanyaghoz képest, így a legzordabb
munkakörülményeknek is ellenáll
Kiváló szigetelés, szél-és vízálló: kényelmet és tartósságot biztosít
nehéz körülmények esetén
Az M12™ fűthető kapucnis pulóver esetében 3 karbon szállal varrott
fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészeken
Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor
töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátorral
Free Flex™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott
mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
A maximális hasznosság érdekében a külső fedőréteg szakításnak
ellenálló szegecselt és gumival megerősített szélű zsebekkel van ellátva
Rozsdaálló fémcipzár a hosszabb élettartamért
Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás :
magas, közepes, alacsony

hr.
USB TÖLTŐ: Tölti a
hordozható elektromos
egységeket, töltéskijelző
kijelzi a hátralevő működési
időt

46

BÉLÉS: A korszerűsített
MOSÁS/SZÁRÍTÁS: Az összes SZÉLNEK/ESŐNEK
bélés kisebb súly, maximális modell gépben mosható és ELLENÁLL: Belső szélfogó
hőtartás
szárítható
felhajtók, kötött polár bélés

3 HŐ FOKOZAT: Magas,
közepes, alacsony az
optimális kényelemért

FŰTÉSI ZÓNÁK: 3 karbon
szállal varrott fűtési zóna

KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:
egy töltéssel akár 8 órán át
is képes fűteni

M12 HJ 3IN1-0 (S)

M12 HJ 3IN1-0 (M)

M12 HJ 3IN1-0 (L)

M12 HJ 3IN1-0 (XL)

M12 HJ 3IN1-0 (2XL)

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

−

−

−

−

Akkumulátorral együtt szállítva 0

0

0

0

0

Töltővel szállítva

−

−

−

−

−

Méret

S

M

L

XL

XXL

Anyag

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

Súly akkumulátorral (kg)

2.4

2.4

2.6

2.8

2.9

Szállítva

−

−

−

−

−

Cikkszám

4933451621

4933451622

4933451623

4933451624

4933451625

EAN kód

4002395140275

4002395140282

4002395140299

4002395140909

4002395140916

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 HJ CAMO4

NOISEREDUCING
POLYESTER/SPANDEX SOFTSHELL

M12 HJ GREY3

M12™ TEREPSZÍNŰ FŰTHETŐ
KABÁT

M12™ PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT

®
º Realtree Xtra Camo mintázat
º QuietShell stretch poliészter anyag csökkenti a zajt mozgás közben
º 5 szénszálas fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt

º 5 szénszálas fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt

º Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy

º Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás:

egészen a zsebekig

º Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor

egészen a zsebekig

º
º
º
º
º

º
º

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™2.0 Ah akkumulátorral

akkumulátor töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
akkumulátorral
Könnyű hőmérséklet beállítás - háromfokozatú hőmérséklet beállítás:
magas, közepes, alacsony
Free Flex™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott
mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
Kiváló szigetelés- szél és vízálló szélsőséges időjárás esetén
Továbbfejlesztett kialakítás - megelőzi a hőveszteséget és melegen
tartja használóját
M12™ akkumulátor vezérlő 2.1 A USB csatlakozással, a rejtett
akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő
töltéséhez
Gépben mosható és szárítható
Nagy zsebek a kéz és mellkasrészen- ideális hordozható eszközök
tárolására

magas, közepes, alacsony

™
º 5x hosszabb élettartam - ToughShell stretch poliészter anyag a zord

munkakörülményekhez

™
º Free Flex mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott

mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén

º Szélnek/esőnek ellenáll - kiállja az időjárás viszontagságait
º Továbbfejlesztett kialakítás - megelőzi a hőveszteséget és melegen

tartja használóját

™
º M12 akkumulátor vezérlő 2.1 A USB csatlakozással, a rejtett

akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő
töltéséhez
º Gépben mosható és szárítható
º Nagy zsebek a kéz és mellkasrészen- ideális hordozható eszközök
tárolására
®
™
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12
akkumulátorokkal működik

hr.
USB TÖLTŐ: Tölti a
hordozható elektromos
egységeket, töltéskijelző
kijelzi a hátralevő működési
időt

BÉLÉS: A korszerűsített
MOSÁS/SZÁRÍTÁS: Az összes SZÉLNEK/ESŐNEK
bélés kisebb súly, maximális modell gépben mosható és ELLENÁLL: Belső szélfogó
hőtartás
szárítható
felhajtók, kötött polár bélés

3 HŐ FOKOZAT: Magas,
közepes, alacsony az
optimális kényelemért

FŰTÉSI ZÓNÁK: 5 karbon
szállal varrott fűtési zóna

KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:
egy töltéssel akár 8 órán át
is képes fűteni

hr.
USB TÖLTŐ: Tölti a
hordozható elektromos
egységeket, töltéskijelző
kijelzi a hátralevő működési
időt

BÉLÉS: A korszerűsített
MOSÁS/SZÁRÍTÁS: Az összes SZÉLNEK/ESŐNEK
bélés kisebb súly, maximális modell gépben mosható és ELLENÁLL: Belső szélfogó
hőtartás
szárítható
felhajtók, kötött polár bélés

3 HŐ FOKOZAT: Magas,
közepes, alacsony az
optimális kényelemért

FŰTÉSI ZÓNÁK: 5 karbon
szállal varrott fűtési zóna

KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:
egy töltéssel akár 8 órán át
is képes fűteni

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)

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)

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

−

−

−

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

−

−

−

−

Akkumulátorral együtt szállítva 0

0

0

0

0

Akkumulátorral együtt szállítva 0

0

0

0

0

Töltővel szállítva

−

−

−

−

−

Töltővel szállítva

−

−

−

−

−

Méret

S

M

L

XL

XXL

Méret

S

M

L

XL

XXL

Anyag

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

Anyag

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

Súly akkumulátorral (kg)

1.3

1.3

1.4

1.4

1.5

Súly akkumulátorral (kg)

1.5

1.5

1.6

1.7

1.8

Szállítva

−

−

−

−

−

Szállítva

−

−

−

−

−

Cikkszám

4933451596

4933451597

4933451598

4933451599

4933451600

Cikkszám

4933451591

4933451592

4933451593

4933451594

4933451595

EAN kód

4002395142224

4002395142231

4002395142248

4002395142255

4002395142262

EAN kód

4002395141579

4002395141586

4002395141593

4002395142200

4002395142217
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M12 HJ BL3

M12 HH GREY2

M12™ PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT

M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS
PULÓVER- SZÜRKE

º 5 szénszálas fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt

º A fűthető kapucnis pulóver tartós pamutból készült, megerősített

º
º
º
º
º
º
º

º
º
º

egészen a zsebekig
Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor
töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátorral
Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás :
magas, közepes, alacsony
5x hosszabb élettartam - ToughShell™ stretch poliészter anyag a zord
munkakörülményekhez
Free Flex™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott
mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
Kiváló szigetelés- szél és vízálló szélsőséges időjárás esetén
Továbbfejlesztett kialakítás - megelőzi a hőveszteséget és melegen
tartja használóját
M12™ akkumulátor vezérlő 2.1 A USB csatlakozással, a rejtett
akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő
töltéséhez
Gépben mosható és szárítható
Nagy zsebek a kéz és mellkasrészen- ideális hordozható eszközök
tárolására
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

º

º
º
º
º
º
º
º
º

zsebekkel, poliészter béléssel, amely biztosítja a zord körülményeknek
való ellenállást
Ősszel és tavasszal a kapucni erős külső rétegként hordható. Télen
legjobb alsó ruharétegként viselni, lehetővé téve a vastag alsóruházat
elhagyását, és így testközelben fejlesztve és tartva a hőt
Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor
töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™akkumulátorral
3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb
testrészeken
Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás :
magas, közepes, alacsony
M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás, a felhasználó
kényelméért
A kapucni kényelmesen befér a sisak alá
Integrált mobiltelefon zseb
Gépben mosható és szárítható
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

hr.
USB TÖLTŐ: Tölti a
hordozható elektromos
egységeket, töltéskijelző
kijelzi a hátralevő működési
időt

BÉLÉS: A korszerűsített
MOSÁS/SZÁRÍTÁS: Az összes SZÉLNEK/ESŐNEK
bélés kisebb súly, maximális modell gépben mosható és ELLENÁLL: Belső szélfogó
hőtartás
szárítható
felhajtók, kötött polár bélés

3 HŐ FOKOZAT: Magas,
közepes, alacsony az
optimális kényelemért

FŰTÉSI ZÓNÁK: 5 karbon
szállal varrott fűtési zóna

KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:
egy töltéssel akár 8 órán át
is képes fűteni

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

hr.
MOSÁS/SZÁRÍTÁS: Az összes 3 HŐ FOKOZAT: Magas,
BÉLÉS: A korszerűsített
bélés kisebb súly, maximális modell gépben mosható és közepes, alacsony az
szárítható
optimális kényelemért
hőtartás

FŰTÉSI ZÓNÁK: 3 karbon
szállal varrott fűtési zóna

KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:
egy töltéssel akár 8 órán át
is képes fűteni

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)

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)

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

−

−

−

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

−

−

−

−

Akkumulátorral együtt szállítva 0

0

0

0

0

Akkumulátorral együtt szállítva 0

0

0

0

0

Töltővel szállítva

−

−

−

−

−

Töltővel szállítva

−

−

−

−

−

Méret

S

M

L

XL

XXL

Méret

S

M

L

XL

XXL

Anyag

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

Anyag

Súly akkumulátorral (kg)

1.5

1.5

1.6

1.7

1.8

Külső réteg: 53% pamut, 47%
poliészter, belső réteg: 60%
pamut, 40% poliészter

Külső réteg: 53% pamut, 47%
poliészter, belső réteg: 60%
pamut, 40% poliészter

Külső réteg: 53% pamut, 47%
poliészter, belső réteg: 60%
pamut, 40% poliészter

Külső réteg: 53% pamut, 47%
poliészter, belső réteg: 60%
pamut, 40% poliészter

Külső réteg: 53% pamut, 47%
poliészter, belső réteg: 60%
pamut, 40% poliészter

Szállítva

−

−

−

−

−

Súly akkumulátorral (kg)

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

Cikkszám

4933451586

4933451587

4933451588

4933451589

4933451590

Szállítva

−

−

−

−

−

EAN kód

4002395141524

4002395141531

4002395141548

4002395141555

4002395141562

Cikkszám

4933451616

4933451617

4933451618

4933451619

4933451620

EAN kód

4002395140220

4002395140237

4002395140244

4002395140251

4002395140268
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M12 HH BL2

M12 HBW

M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS
PULÓVER- FEKETE

M12™ FŰTHETŐ MELLÉNY

º A fűthető kapucnis pulóver tartós pamutból készült, megerősített

™
º Tartós munka mellény, bordázott kötött galérral, GRIDIRON Ripstop

º

º

º
º
º
º
º
º
º
º

zsebekkel, poliészter béléssel, amely biztosítja a zord körülményeknek
való ellenállást
Ősszel és tavasszal a kapucni erős külső rétegként hordható. Télen
legjobb alsó ruharétegként viselni, lehetővé téve a vastag alsóruházat
elhagyását, és így testközelben fejlesztve és tartva a hőt
Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor
töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátorral
3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb
testrészeken
Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás :
magas, közepes, alacsony
M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás, a felhasználó
kényelméért
A kapucni kényelmesen befér a sisak alá
Integrált mobiltelefon zseb
Gépben mosható és szárítható
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

º
º
º
º
º

BÉLÉS: A korszerűsített
MOSÁS/SZÁRÍTÁS: Az összes 3 HŐ FOKOZAT: Magas,
bélés kisebb súly, maximális modell gépben mosható és közepes, alacsony az
hőtartás
szárítható
optimális kényelemért

FŰTÉSI ZÓNÁK: 3 karbon
szállal varrott fűtési zóna

poliészterből készült szegecselt, ragasztott zsebbel és teljesen fém
cipzárral
Az optimális illeszkedés maximalizálja a fűtési teljesítményt a mozgás
szabadságának korlátozása nélkül, egy további belső vagy külső réteg
viselése esetén is
Kimagasló működési idő – akár 8 órán át is képes fűteni egy
akkumulátor töltéssel (2.0 Ah)
Több fűtési zóna – 3 karbon szállal varrott fűtési zóna – elosztja a hőt a
legfontosabb testrészeken
Könnyű hőmérséklet beállítás - háromfokozatú hőmérséklet beállítás:
magas, közepes, alacsony
M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás, a felhasználó
kényelméért
Véd az eső és a szél ellen, kényelmes védelmet biztosít a munkahelyen
gyakori horzsolásokkal szemben

ANYAG: 900 denier
poliészterből készült

hr.

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

BÉLÉS

KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:
egy töltéssel akár 8 órán át
is képes fűteni

TERMÁL polár réteg

MOSÁS/SZÁRÍTÁS: Az
összes modell gépben
mosható és szárítható

SZÉLNEK/ESŐNEK
ELLENÁLL: Belső szélfogó
felhajtók, kötött polár bélés

3 HŐFOKOZAT: Magas,
közepes, alacsony az
optimális kényelemért

hr.
FŰTÉSI ZÓNÁK: 3 karbon
szállal varrott fűtési zóna

KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI
IDŐ: akár 8 órán át is képes
fűteni egy akkumulátor
töltéssel

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)

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

M12 HBW-0 (S)

M12 HBW-0 (M)

M12 HBW-0 (L)

M12 HBW-0 (XL)

M12 HBW-0 (2XL)

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

−

−

−

−

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátorral együtt szállítva 0

0

0

0

0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

−

−

−

−

Töltővel szállítva

−

−

−

−

−

Akkumulátorral együtt szállítva 0

0

0

0

0

Méret

S

M

L

XL

XXL

Töltővel szállítva

−

−

−

−

−

Külső réteg: 53% pamut 47%
poliészter, belső réteg: 60%
pamut 40% poliészter

Külső réteg: 53% pamut 47%
poliészter, belső réteg: 60%
pamut 40% poliészter

Külső réteg: 53% pamut 47%
poliészter, belső réteg: 60%
pamut 40% poliészter

Külső réteg: 53% pamut 47%
poliészter, belső réteg: 60%
pamut 40% poliészter

Méret

S

M

L

XL

XXL

Anyag

Külső réteg: 53% pamut 47%
poliészter, belső réteg: 60%
pamut 40% poliészter

Anyag

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

Súly akkumulátorral (kg)

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

Súly akkumulátorral (kg)

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

Szállítva

−

−

−

−

−

Szállítva

−

−

−

−

−

Cikkszám

4933451611

4933451612

4933451613

4933451614

4933451615

Cikkszám

4933451165

4933451166

4933451167

4933451168

4933451169

EAN kód

4002395142972

4002395142989

4002395142996

4002395140206

4002395140213

EAN kód

4002395138340

4002395138357

4002395138364

4002395138371

4002395138388
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M12 HJ LADIES

CWBLM

M12™ NŐI FŰTHETŐ KABÁT

WORKSKIN™ ALÁÖLTÖZETSZÜRKE

º 4 szénszálas fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt

™
º A WorkSkin kiváló hőmérséklet és nedvesség elvezetést tesz lehetővé

º

º
º
º
º
º

º
º
º
º

º
º

egészen a zsebekig
Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor
töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátorral
Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás :
magas, közepes, alacsony
Robosztus kivitel - Szél- és vízálló réteg és termálgyapjú bélés az
időjárás elleni védelem és a meleg benntartása érdekében
NŐI FAZON - Szűkebb kialakítás, hogy a fűtőzónák közelebb legyenek a
testhez
M12™ akkumulátor vezérlő 2.1 A USB csatlakozással, a rejtett
akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő
töltéséhez
Gépben mosható és szárítható
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

a kényelmes munkavégzés érdekében
Gyors felszívódású izzadási zónák
Nagy igénybevételnek ellenálló anyag a hosszabb élettartam érdekében
Hátul hosszított szabás
Varrás nélküli vállkialakítás csökkenti a pántok és szíjak okozta kopást
Mosógépben és szárítógépben tisztítható

hr.
USB TÖLTŐ: Tölti a
hordozható elektromos
egységeket, töltéskijelző
kijelzi a hátralevő működési
időt

BÉLÉS: A korszerűsített
MOSÁS/SZÁRÍTÁS: Az
bélés kisebb súly, maximális összes modell gépben
hőtartás
mosható és szárítható

SZÉLNEK/ESŐNEK
ELLENÁLL: Belső szélfogó
felhajtók, kötött polár bélés

3 HŐ FOKOZAT: Magas,
közepes, alacsony az
optimális kényelemért

FŰTÉSI ZÓNÁK: 4 karbon
szállal varrott fűtési zóna

KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:
egy töltéssel akár 8 órán át
is képes fűteni

CWBLM (S)

CWBLM (M)

CWBLM (L)

CWBLM (XL)

CWBLM (2XL)

Méret

S

M

L

XL

XXL

Anyag

100% poliészter (Fő anyag:
100% poliészter (Fő anyag:
100% poliészter (Fő anyag:
100% poliészter (Fő anyag:
100% poliészter (Fő anyag:
210 g poliészter, izzadási zóna 210 g poliészter, izzadási zóna 210 g poliészter, izzadási zóna 210 g poliészter, izzadási zóna 210 g poliészter, izzadási zóna
anyaga: gyorsan száradó háló) anyaga: gyorsan száradó háló) anyaga: gyorsan száradó háló) anyaga: gyorsan száradó háló) anyaga: gyorsan száradó háló)

0

Súly (kg)

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

−

Szállítva

−

−

−

−

−

XL

XXL

Cikkszám

4933459434

4933459675

4933459676

4933459677

4933459678

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

EAN kód

4058546010959

4058546028473

4058546028480

4058546028497

4058546028503

1.1

1.2

1.2

1.3

−

−

−

−

−

4933451601

4933451602

4933451603

4933451604

4933451605

4002395142279

4002395142286

4002395142293

4002395142903

4002395142910

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)

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

−

−

−

−

Akkumulátorral együtt szállítva 0

0

0

0

Töltővel szállítva

−

−

−

−

Méret

S

M

L

Anyag

100% poliészter

100% poliészter

Súly akkumulátorral (kg)

1.1

Szállítva
Cikkszám
EAN kód
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WGJCBL

WGJHBL

GRIDIRON™ KABÁT

GRIDIRON™ KAPUCNIS KABÁT

º Az optimális munkahelyi kényelem biztosítására lett tervezve
™
º A GridIron ripstop poliészter 3x tovább tart, mint egy 340 grammos

º Az optimális munkahelyi kényelem biztosítására lett tervezve
™
º A GridIron ripstop poliészter 3x tovább tart, mint egy 340 grammos

º
º
º
º
º
º
º

º
º
º
º
º
º
º

vászonszövet
FreeFlex™ mobiltás - nagyobb mozgásszabadságot biztosít
Szél- és vízálló anyag
100 gramm felső hőszigetelés
Szegecselt, megerősített zsebszélek és fémcipzárak
Hátul hosszított szabás
Dupla mandzsetta, bordával kötött belső
4 nagyméretű külső zseb, 1 praktikus ceruzazseb és 1 belső cipzáras
zseb

WGJCBL (S)

WGJCBL (M)

WGJCBL (L)

WGJCBL (XL)

WGJCBL (2XL)

Méret

S

M

L

XL

XXL

Anyag

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

Súly (kg)

1.1

1.2

1.2

1.2

Szállítva

−

−

−

Cikkszám

4933459699

4933459700

EAN kód

4058546028718

4058546028725
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vászonszövet
FreeFlex™ mobilitás - nagyobb mozgásszabadságot biztosít
Szél- és vízálló anyag
100 gramm felső hőszigetelés
Szegecselt, megerősített zsebszélek és fémcipzárak
A felszerelhető kapucnival teljes látómezőt biztosít
A bordás mandzsetták és derékrészek kint tartják a hideg levegőt
2 nagyméretű külső zseb, 1 praktikus ujjzseb és 1 belső cipzáras zseb

WGJHBL (S)

WGJHBL (M)

WGJHBL (L)

WGJHBL (XL)

WGJHBL (XXL)

Méret

S

M

L

XL

XXL

Anyag

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

1.3

Súly (kg)

1.1

1.2

1.2

1.2

1.3

−

−

Szállítva

−

−

−

−

−

4933459701

4933459702

4933459703

Cikkszám

4933459435

4933459436

4933459437

4933459438

4933459439

4058546028732

4058546028749

4058546028756

EAN kód

4058546010966

4058546010973

4058546010980

4058546010997

4058546011000
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MUNKAVÉDELMI
KESZTYŰ

FLEXIBILIS
VÉDŐKESZTYŰ

®
º Armortex megerősített tenyér és ujjhegy. Megnövelt tartósság és

º
º
º
º
º
º

kézvédelem.
Smartswipe™ csukló - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk
eltávolítása vagy piszkos ujjhegy használata nélkül
Műbőr tenyérrész. Fokozott szellőzés, tartósság és kopásállóság
Párnázott tenyérrész memóriahabbal.
Megerősített ujjvégek. Fokozott tartósság, ami nem zavarja a
kézügyességet
Tépőzár - A biztos illeszkedésért
A CE 2. kategória, EN 420 és EN 388-2221 követelményeinek megfelelve

º
º
º
º
º
º
º

UJJVÉG NÉLKÜLI
KESZTYŰ

SMARTSWIPE™ csukló, tenyér és ujjvédő
Rugalmas és elasztikus kesztyű
Könnyűsúlyú, légáteresztő fonákrész
Megerősített hüvelykujj varrás
Nagy kézügyességet biztosító ujjvégek
Beépített izzadtságtörlő
A CE Category 2, EN 420 és EN 388 követelményeinek megfelelve

SZERSZÁMTÁSKA
VILLANYSZERELŐKNEK

º Úgy lett kialakítva, hogy nagy kézügyességet biztosítson kis tárgyak
º
º
º
º
º
º
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kezeléséhez
Megerősített tenyér és hüvelykujj varrás.
Könnyűsúlyú, légáteresztő fonákrész
Nedvesség elvezető bélés egész napos kényelemért
Beépített izzadtságtörlő
Tépőzár - A biztos illeszkedésért
A CE 2. kategória, EN 420 és EN 388 követelményeinek megfelelve

Erős kialakítás: 1680 D kategóriájú tartós nylon
Dupla varrás, akár 4x erősebb varratok
Beépített fogantyú: lehetővé teszi a könnyű szállítást
Szilárd alap: ha a táska tele van, akkor sem dől el
Beépített övtartók: a táskát övtartóként is viselheti
Középen elhelyezett fém D gyűrű: így a táska a vállpánttal egyenletesen
helyezkedik el
º Fém mérőszalag tartó csipesz: a mérőszalag biztonságosan tárolható és
könnyen hozzáférhető
º
º
º
º
º
º

Méret 8 / M

Méret 9 / L

Méret 10 / XL

Méret 11 / XXL

Méret 8 / M

Méret 9 / L

Méret 10 / XL

Méret 11 / XXL

Méret 8 / M

Méret 9 /L

Méret 10 / XL

Méret 11 / XXL

Méret

M

L

XL

XXL

Méret

M

L

XL

XXL

Méret

M

L

XL

XXL

Cikkszám

48228112

Cikkszám

48229731

48229732

48229733

48229734

Cikkszám

48229711

48229712

48229713

48229714

Cikkszám

48229741

48229742

48229743

48229744

EAN kód

045242509157

EAN kód

045242479436

045242479443

045242479450

045242479467

EAN kód

045242508693

045242508709

045242508716

045242508723

EAN kód

045242508730

045242508747

045242508754

045242508761
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SZERSZÁMÖV
VILLANYSZERELŐKNEK

º
º
º
º
º
º

Erős kialakítás: 1680D kategóriájú tartós nylon
Dupla varrás, akár 4x erősebb varratok
Bevarrt fogantyúk: a könnyű szállításért
Puha, lélegző öv a tökéletes kényelemért
Fém akasztókkal szállítva
Fém mérőszalag tartó csipesz: a mérőszalag biztonságosan tárolható és
könnyen hozzáférhető

ÉPÍTŐIPARI
SZERSZÁMÖV

HÁTIZSÁK

º Erős kialakítás: 1680D kategóriájú tartós nylon
º Dupla varrás, akár 4x erősebb varratok
º Párnázott 4 ponton rögzíthető heveder: a súly eloszlik az egész napos

º Erős kialakítás, 1680D kategóriájú tartós nylon
º Kemény és vastag anyagból, kemény alap, a táska nem dől el, minden

kényelemért.
º Puha, lélegző öv: tökéletes kényelem.
º Beépített fogantyú a könnyű szállításért
º Fém akasztókkal szállítva

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

időjárási viszontagság ellen védett

º Puha, lélegző vállpántok: tökéletes kényelem
º Nagy tároló - 35 zsebbel
º Lehajtható első zseb a könnyebb hozzáférésért és nagyobb egységek

tárolásáért. Vizes palack tartó zseb

º Függőleges elválasztó, megnöveli a tároló helyet ugyanakkor lehetővé

teszi az ömlesztett tárolást

º Laptop tartó zseb: biztonságos tárolása akár a laptopnak, tabletnek

vagy egyéb személyes tárgyaknak

º Külső hurkok lehetővé teszik a könnyű tárolást

Szerszámöv villanyszerelőknek

Építőipari szerszámöv

Hátizsák

Cikkszám

48228110

Cikkszám

48228120

Cikkszám

48228200

EAN kód

045242333936

EAN kód

045242333974

EAN kód

045242333943
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PACKOUT™ TÁROLÓ
LÁDA

º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

A PACKOUT ™ moduláris tárolórendszer része
Ütésálló polimerekből készült, a munkahelyi tartósság érdekében
113 kg terhelési kapacitás
Ipari minőségű kihúzható fogantyú
Nagy méretű Ø 228 mm kerék minden terepre
IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló
tömítés
Fém, megerősített sarkak
Fém, megerősített zárópont
Belső elválasztófalak
A ONE-KEY™ TICK™ rögzítési helye

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

PACKOUT™ TÁROLÓ
LÁDA

™
º A PACKOUT moduláris tárolórendszer része
º Ütésálló polimerekből készült, a munkahelyi tartósság érdekében
º IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló

º
º
º
º
º

tömítés
Fém, megerősített sarkak
Fém, megerősített zárópont
Belső elválasztófalak
A ONE-KEY™ TICK™ rögzítési helye
Megerősített fém felső fogantyú a könnyebb hordozhatóság érdekében
(csak a nagy ládán)

LEGSOKOLDALÚBB.
LEGTARTÓSABB.
A Milwaukee® forradalmasítja a szerszámok
szállítási, rendszerezési és tárolási
módját az ipar számára, az új PACKOUT ™
moduláris tároló rendszerrel. A felhasználók
igényeire lett tervezve, hogy képesek
legyenek kicserélni és összekapcsolni nagy
teherbírású szerszámkészletek, rendszerezők
és tároló készletek széles választékát több
különböző konfigurációban.

PACKOUT™ 2 tároló láda

PACKOUT™ 1 tároló láda

PACKOUT™ 3 tároló láda

Méretek (mm)

560 x 410 x 480

Méretek (mm)

560 x 410 x 290

560 x 410 x 170

Teherbírás (kg)

113

Cikkszám

4932464079

4932464080

Cikkszám

4932464078

EAN kód

4058546220242

4058546220259

EAN kód

4058546220235

ÉPÍTSE FEL
RENDSZERÉT

PACKOUT ™ RENDSZER ELEMEI
62
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PACKOUT™
RENDSZEREZŐ
DOBOZ NAGY

PACKOUT™
RENDSZEREZŐ
DOBOZ KÖZEPES

™
º A PACKOUT moduláris tárolórendszer része
º Ütésálló polimerekből készült, a munkahelyi tartósság érdekében
º Belül 10 kivehető és felszerelhető tároló található, melyek a kényelmes

™
º A PACKOUT moduláris tárolórendszer része
º Ütésálló polimerekből készült, a munkahelyi tartósság érdekében
º Belül 5 kivehető és felszerelhető tároló található, melyek a kényelmes

hozzáférés érdekében könnyen felszerelhetők a munkaterületen
megtalálható anyagokra
º IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló
tömítés
º A no-travel fedél megakadályozza, hogy a tárolók tartalma szállítás
közben összekeveredjen

hozzáférés érdekében könnyen felszerelhetők a munkaterületen
megtalálható anyagokra
º IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló
tömítés
º A no-travel fedél megakadályozza, hogy a tárolók tartalma szállítás
közben összekeveredjen

PACKOUT™ rendszerező doboz nagy

PACKOUT™
SZERSZÁMTÁSKA

º
º
º
º
º

A PACKOUT ™ moduláris tárolórendszer része
1680 ballisztikus anyag felépítés
Ütésálló öntött alap
Fém alkatrészek
Tartós, formázott fogantyú

PACKOUT™ rendszerező doboz közepes
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FASTBACK™
ÖSSZECSUKHATÓ
KÉS

º Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a

könnyebb alkalmazásért
Rozsdamentes acél penge
Hegyes vég - könnyű átszúrást és vágást tesz lehetővé
A penge automatikus blokkolása nyitott helyzetben
Nyakba akasztónak kialakított lyuk
Övcsipesz - kockázat nélküli könnyű hozzáférés, hogy a ruhában nem
okoz kárt
º Kompakt, zsebben hordható
º
º
º
º
º

Szerszámtáska
25 cm

Szerszámtáska
40 cm

Szerszámtáska
50 cm

Fastback™ összecsukható kés

Méretek (mm)

500 x 380 x 120

Méretek (mm)

250 x 380 x 120

Méretek (mm)

250 x 280 x 320

250 x 400 x 320

250 x 500 x 320

Cikkszám

48221990

Cikkszám

4932464082

Cikkszám

4932464083

Zsebek száma

28

31

32

EAN kód

045242296842

EAN kód

4058546220273

EAN kód

4058546220280

Cikkszám

4932464084

4932464085

4932464086

EAN kód

4058546220297

4058546220303

4058546220310
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HARDLINE™
ÖSSZECSUKHATÓ
KÉS

FASTBACK™
ÖSSZECSUKHATÓ,
KINYITHATÓ PENGÉJŰ
UNIVERZÁLIS KÉS

FASTBACK™
ÖSSZECSUKHATÓ
KÉS PENGETARTÓVAL

KOMPAKT
FASTBACK™
ÖSSZECSUKHATÓ
KÉS

º D2 Prémium acél penge a jobb korrózióállóságért. Nagy szilárdság és

º Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a

º Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a

º Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a

º

º
º
º
º
º

º
º
º
º
º
º
º

º
º
º
º
º

º
º
º
º
º
º

kopásállóság jellemzi. Az él tovább marad éles
Fogazott 75 mm-es penge és lyukasztóhegy – Ideális az anyagok
átszakításához, a hegy pedig irányított lyukasztást biztosít
Csapágyazott pattintós nyitás: csak 2 kézzel csukható össze
Acélkeretes retesz rögzíti a pengét nyitott helyzetben
Üvegtöltetes nejlon markolat rozsdamentes acéllal
A penge automatikus blokkolása nyitott helyzetben
Nyakba akasztónak kialakított lyuk
Megfordítható övcsat - bal vagy jobb oldalra történő rögzítés

könnyebb alkalmazásért
Beépített horog. Lehetővé teszi a vágást a penge kinyitása nélkül
Szerszám nélküli pengecsere. Rövidebb leállás a pengecsere miatt
Kábel csupaszító. Szükségtelenné teszi más szerszám használatát
Vékony, keskeny forma. Könnyen elfér a zsebben
Övtartó a könnyű tárolásért

könnyebb alkalmazásért
Beépített horog. Lehetővé teszi a vágást a penge kinyitása nélkül
Szerszám nélküli pengecsere. Rövidebb leállás a pengecsere miatt
Kábel csupaszító. Szükségtelenné teszi más szerszám használatát
Vékony, keskeny forma. Könnyen elfér a zsebben
Övtartó a könnyű tárolásért
4 extra penge tárolására
45°-os retesz a könnyű hozzáféréshez nehezen hozzáférhető helyeken

könnyebb alkalmazásért
Szerszám nélküli pengecsere. Rövidebb leállás a pengecsere miatt
Kompakt, könnyű kialakítás. Könnyen elfér a zsebben.
Övtartó a könnyű tárolásért
Nyakba akasztónak kialakított lyuk
Hagyományos pengékkel használható

Hardline™ összecsukható
kés-sima

Hardline™ összecsukható
kés-fogazott

Vágópenge típusa

Sima

Fogazott

Cikkszám

48229901

Cikkszám

48221903

Cikkszám

48221906

Cikkszám

48221994

48221998

EAN kód

045242367047

EAN kód

045242292547

EAN kód

045242359196

EAN kód

045242477043

045242359165
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FASTBACK™ összecsukható kés

FASTBACK™ összecsukható kés pengetartóval

Kompakt FASTBACK™ összecsukható kés
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VISSZAHÚZHATÓ
PENGÉJŰ
UNIVERZÁLIS KÉS

VISSZAHÚZHATÓ
PENGÉJŰ
BIZTONSÁGI KÉS

BIZTONSÁGI KÉS

º Oldalsó felületen csúsztatható penge aktiváló. Csökkenti a veszélyét

º Önvisszahúzó mechanizmus: A gomb elengedésével, vagy amint

º A vágási sérülések csökkentésére a süllyesztett pengének

º
º
º
º

º
º
º

annak, hogy a penge véletlenül kicsússzon.
Kábel csupaszító. Szükségtelenné teszi más szerszám használatát.
Szerszám nélküli penge csere. Rövidebb leállás a penge cseréje miatt.
Penge tárolása. Mágneses penge tárolás – 5 db pengéhez.
Heavy Duty. Teljesen fém ház csúszásmentes gumibevonattal a
nagyobb kényelemért és a jobb tárolásért.

º
º

elveszti a kapcsolatot a vágandó anyaggal a penge visszahúzódik
Két penge állás lehetővé teszi a vágás mélységének állítását
Penge tároló 5 db penge tárolásához
Szerszám nélküli penge csere. Időt spórol meg a pengék cseréjénél. A
hüvelykujjal állítható szerkezet lehetővé teszi a pengék gyors cseréjét.
Heavy Duty: Tartós, teljesen fém test
Kábelcsupaszító: Nem szükséges másik szerszámot keresni. Akár az Ø
5 mm² kábeleket is elvágja.

Visszahúzható pengéjű univerzális kés

köszönhetően megakadályozza az érintkezést az ujjakkal
º Csökkenti a dobozokban, csomagokban a sérült árút
º A kettős horog kialakítás kétszer hosszabb ideig tart, mint a szimpla
penge vágó

Visszahúzható pengéjű biztonsági kés

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

TÖRHETŐ PENGÉJŰ
KÉS CSAVAROS
RÖGZÍTÉSSEL

º
º
º
º
º
º
º
º

Fém zár* a max. tartósságért és hosszú élettartamért
Csavaros rögzítés*, ami lehetővé teszi a gyors penge állítást
Csúsztatható automatikus zár** a gyorsabb penge állításért
Szelvényenként törhető penge**
Gumibevonatú és vegyszernek ellenálló fogantyú, csúszásmentes fogás
Mikro karbid penge a hosszabb élettartamért, a tiszta vágásokért
* 18/25 mm törhető pengéjű kés
**9 mm törhető pengéjű kés

Törhető pengéjű kés Törhető pengéjű kés Törhető pengéjű kés
9 mm
18 mm
25 mm

Biztonsági kés

Cikkszám

48221910

Cikkszám

48221915

Cikkszám

48221916

Szélesség (mm)

9

18

25

EAN kód

045242204625

EAN kód

045242296873

EAN kód

045242495337

Törési pontok száma

13

8

7

68

Cikkszám

48221960

48221961

48221962

EAN kód

045242296811

045242296798

045242296828
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¡ Keresse meg a Milwaukee® ONE-KEY™ leltár bármely elemét. Egyszerűen illessze össze
a TICK™ -et a kiválasztott elemével, és használja a ONE-KEY™ beépített eszközkövetést,
hogy megtalálja a hiányzó terméket
¡ Teljesen kompatibilis az összes ONE-KEY™ beépített eszközkövető funkcióval
¡ Értesítéseket küld a végfelhasználónak, amikor a CR 2032 akkumulátor lemerült
¡ IP67 - Ellenáll a legkeményebb munkahelyi körülményeknek
¡ Ragassza, csavarozza, szegecselje, vagy kösse bármire

MINDENT NYOMON KÖVET.
MINDENT TÚLÉL.

BTM-1

BTM-4

BTM-10

BTM-50

Mennyiség

1

4

10

50

Akkumulátor élettartam
(folyamatos üzemmód) (óra)

8760

8760

8760

8760

Javasolt környezeti működtetés
hőmérséklet (° C)

-30-tól 60-ig

-30-tól 60-ig

-30-tól 60-ig

-30-tól 60-ig

Hatótávolság (m)

30

30

30

30

IP osztály

IP67

IP67

IP67

IP67

Súly akkumulátorral (kg)

0,023

0,023

0,023

0,023

Cikkszám

4932459347

4932459348

4932459349

4932459350

RÖGZÍTHETŐ BÁRHOVÁ

MŰGYANTA

SZEGECS

CSAVAR

KÁBELKÖTŐ

KOMPATIBILIS EZEKKEL
AZ ESZKÖZÖKKEL IS

ÉPÍTKEZÉSEN

GYÁRBAN

FARMON

NYARALÁSON

AZ IDŐJÁRÁS
VISZONTAGSÁGAINAK
ELLENÁLLÓ

VíZ- ÉS PORÁLLÓ

ÜTÉSÁLLÓ
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KAPCSOLÓDÁS. KÖVETÉS. KEZELÉS.
TÖLTSE LE AZ INGYENES
ALKALMAZÁST!
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