KATALÓGUS 2010/11

A vásárlók igényeinek, valamint a piaci követelményeknek megfelelő, „Nothing-But-Heavy Duty”
elektromos kéziszerszám-fejlesztés és -gyártás csak egyik része a Milwaukee ígéretének. Mi megértjük,
hogy Önnek szerszámaira nap nap után szüksége van. Ezért az általunk gyártott összes szerszámba
beleterveztük az egyszerű és gyors karbantartás lehetőségét. A széleskörű, remekül összehangolt
vevőszolgálati programunk elengedhetetlen a csúcsminőségű Milwaukee kéziszerszámok tökéletes
működtetésének megőrzéséhez. 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. Ha probléma merülne fel és
azonnal szüksége lenne egy szervizpartnerünkre, számíthat világszerte megtalálható ügyfélszolgálati
központjainkra: valaki mindig készen áll, hogy segítsen. Az ügyfélszolgálati központjaink számára
szervezett, továbbá a velük együtt tartott oktatói, műszaki támogatói programjaink, valamint szemináriumaink által garantáljuk vevőink számára nyújtott tökéletes karbantartó vagy javító szolgáltatásunkat
az egész világon. A globális műszaki szakértői hálózatunknak köszönhetően a végfelhasználók igényeit
és követelményeit megosztjuk a csoporton belül, ami pedig befolyással van az új termékek fejlesztésére,
annak érdekében, hogy azok a vevőink szükségleteinek a lehető legjobban feleljenek meg. A sok év
folyamán megszerzett szaktudásunkat és szakértelmünket hasznosítjuk: gyors és hatékony
professzionális javításszolgáltatást nyújtunk – hogy a lehető legjobban tudjuk támogatni Önt.
„Nothing-But-Heavy Duty!”

Tapasztalja meg a Heavy Duty különbséget
Szerszámok, amelyeket arra terveztek, hogy Ön jobban
végezhesse a 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 meg a
szerszámokat, hogy azokkal a munkát jobban, gyorsabban, megbízhatóan
Nothing but HEAVY DUTY. ®
és biztonságosan lehessen elvégezni.
CE – A Milwaukee
konformitásának nyilatkozata
A katalógusban ajánlott Milwaukee termékek
összhangban vannak a 73/23 EEC, a 89/332
EEC, az akkutöltőknél és elszívó rendszereknél
az EN 60335, valamint az összes többi termék
esetében az EN 60745 direktívákkal.
Interferencia szűrés
Minden termék interferencia szűrővel
rendelkezik az EU szabványainak megfelelően
(896336/EEC, EN 60745 és EN 60555).
Szerszám súly
A szerszámok súlyát a katalógusban a VDE
0740-es normatíva 1000. szakasza szerint
adtuk meg.

Heavy Duty garancia:
1 helyett 3 év: A Milwaukee 3 éves
garanciát ajánl.
Minden Milwakuee 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. Ez a szolgáltatás elérhető plusz költség nélkül, ha Ön az új
Milwaukee gépét a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja. Ez a garancia
csak a 2008. 01. 01. után vásárolt gépekre vonatkozik. 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.
3 Years Warranty
Registration
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Dupla szigetelés
A Milwaukee elektromos kéziszerszámok az
EN 60745 előírás szerint szigeteltek.
Heavy Duty vásárlói támogatás
Heavy Duty (nehéz igénybevétel) koncepciónk
része, hogy a világ minden táján elérhetővé
tegyük a szerszámainkat.
A termékskálánk a minőségi szerszámforgalmazókon keresztül érhető el világszerte.
Ha Önnek szervizelésre lenne szüksége,
bármikor számíthat a több, mint 1500 hivatalos,
világszerte elhelyezkedő márkaszervizünkre.
Feszültség
Az összes cikkszám, ami a katalógusban
található 230 V modellekre vonatkozik.

www.milwaukeetool.hu
Ahhoz, hogy élvezhesse
extra garanciaajánlatunk
előnyeit, nem kell mást
tennie, mint on-line
regisztrálnia az extra
garanciáért:
www.milwaukeetool.hu
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M28 ütvefúró
vefúró
Jellemzők:
■ A 28 voltos Milwaukee 4 pólusú motorja a vezetékes gép teljesítményét nyújtja
■ 85 Nm nyomatékot szolgáltat
■ Kompakt: mérete csupán 237 mm
■ Teljesen fém hajtóműház a maximális tartósságért
■ Milwaukee szabadalmaztatott DPM elektronika mind a gépnek, mind az akkumulátornak kiemelkedő tartósságot biztosít túlmelegedés és túláram felvétel esetén
■ A 13 mm Röhm tokmány maximum tartósságot biztosít

Akkumulátor feszültség / kapacitás
Üresjárati fordulatszám 1./2. sebesség
Kulcsnélküli tokmány
Max. fúróteljesítmény acélban
Max. fúróteljesítmény fában
Max. fúróteljesítmény kőben
Max. nyomaték
Súly akkumulátorral

28 V / 3,0 Ah
0 – 450 / 0 – 1800/perc
1,5 – 13 mm
16 mm
65 mm
20 mm
85 Nm
3,1 kg

A szállítás terjedelme:
2 x 3,0 Ah M28 BX Li-ion akkumulátor, M28 C töltő, pótfogantyú, szerszámkoffer

HD28 SG-0

Cikkszám 4933415615
615

M28 egyenes csiszoló
Jellemzők:
Hosszított reteszelhető kapcsoló a szűk helyeken történő jobbb
hozzáférésért
■ Beépített túlterhelés védelem az akkumulátor és a motor
védelméért
■ Teljesen fém hajtómű a tartósságért
■ Maximális levegőáram a hosszantartó működési idő miatt
túlmelegedett gép hűtésére
■ 6 mm gyűrű a tartozékok használatához
■ “Battery-Lock-Out” funkció megvédi a gépet a véletlenszerű
indítástól
■

ÚJ
Akkumulátor feszültség / kapacitás
Üresjárati fordulatszám
Befogó átmérő
Súly akkumulátorral

28 V / 3,0 Ah
25.000/perc
6 mm
2,2 kg

A szállítás terjedelme:
Akkumulátor, töltő és szerszámkoffer nélkül

HD28 H

M28

Cikkszám 4933415514

M28 SDS fúrókalapács
Jellemzők:
28 voltos, nagyteljesítményű Milwaukee motorja a vezetékes
gép teljesítményét nyújtja
■ Fúrási üzemmód a fában és fémben történő fúráshoz
■ L-alakú forma a tökéletes egyensúlyért és szabályozhatóságért
■ Roto-Stop a véséshez
■ Fém ház a csapágypersely és a hajtómű pontos illeszkedéséhez
■ Blokk szerkezet a hajtómű pontos illeszkedéséért és a
maximálisan nagy teljesítményért

ÚJ

■

Akkumulátor feszültség / kapacitás
Szerszám befogás
Ütés energia
Max. fúróteljesítmény betonban
Súly akkumulátorral

Elérhető még HD28 HX verzió FIXTEC tokmánnyal, cikkszám 4933415500
A szállítás terjedelme:
2 x 3,0 Ah M28 BX Li-ion akkumulátor, M28 C töltő, pótfogantyú, fém mélységmérő, szerszámkoffer
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28 V / 3,0 Ahh
SDS-plus
-plus
3,2 J
26 mm
m
4,1 kg
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HD28 MS

M28

Cikkszám 4933416870

M28 fémvágó körfűrész
Jellemzők:
ÚJ
Közepes keménységű acél, alumínium, szigetelt szendvicspanel vágásához
Nagy, 61 mm-es vágásmélység
Az erőteljes, 28 voltos, 3200 percenkénti fordulatszámú Milwaukee motor erőteljes fűrészelő teljesítményt nyújt
yújt
Konstans, nem csökkenő energiaellátás biztosítja, hogy az első vágás ugyanolyan hatékony, mint az utolsóó
LED-világítás a vágandó felület és a fűrészlap belépési pontjának jobb láthatóságáért
Prémium, 174 mm-es karbid fűrészlap
Akkumulátor feszültség / kapacitás 28 V / 3,0 Ah
Kompakt, jól kiegyensúlyozott forma
61 mm
Ergonómikus Soft grip fogantyú a kényelmesebb munkavégzésért Max. vágásmélység
Motor túlterhelés védelem
Üresjárati fordulatszám
3200/perc
rc
Az elektronikus motorféknek köszönhetően a fűrészlap
Fűrészlap átmérő
174 mm
pillanatokon belül megáll
Súly akkumulátorral
4,2 kg
A szállítás terjedelme:
2 x 3,0 Ah M28 BX Li-Ion akkumulátor, M28 C töltő, 36 fogú fűrészlap, szerszámkoffer

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

HD28 AG

M28

Cikkszám 4933416940

M28 115 mm-es sarokcsiszoló
Jellemzők:
■ 28 voltos, nagyteljesítményű Milwaukee motorja a vezetékes gép
ÚJ
teljesítményét nyújtja
■ “Battery-Lock-Out” funkció megvédi a gépet a véletlenszerű indítástól
■ Túlterhelés védelem
Akkumulátor feszültség / kapacitás 28 V / 3,0
,0 AAhh
■ Reteszelhető kapcsoló
Üresjárati fordulatszám
9000/perc
■ Szabadalmaztatott FIXTEC szorítóanya a tárcsák gyors és
könnyű cseréjéhez
Tárcsa átmérő
115 mm
■ 3-pozícióban rögzíthető AVS pótfogantyú
Tengely bemenet
M 14
■ Szabadalmaztatott tengelyreteszelés a tárcsák könnyű
Vágásmélység max
28 mm
és biztonságos cseréjének érdekében
Súly akkumulátorral
2,8 kg
A szállítás terjedelme:
2 x 3,0 Ah M28 BX Li-ion akkumulátor, M28 C töltő, biztonsági védőburkolat, AVS pótfogantyú, FIXTEC szorítóanya, szerszámkoffer
szerszámkof

HD28 SX

M28

Cikkszám 4933416850

M28 SAWZALL®
Jellemzők:
A 28 voltos nagyteljesítményű Milwaukee motor a SAWZALL® vezetékes gép teljesítményét
ét nyújtja
29 mm-es lökethossz, 3000 löket/perc a rendkívül gyors vágásért
Egyedülálló biztonsági kuplung a legendás SAWZALL® tartósságért
Heavy Duty, teljesen fém FIXTEC fűrészlap befogó a gyors
Akkumulátor feszültség / kapacitás 28 V / 3,0 Ah
fűrészlap cseréért
Üresjárati löketszám (1./2. sebesség) 0 – 2000 / 0 – 3000/perc
■ Szerszám nélkül állítható vezetősin a gyors fűrészlap mélység
állításért
Lökethossz
29 mm
■ Kényelmes, két ujjal kezelhető kétsebességes fordulatszám
Súly akkumulátorral
4,0 kg
előválasztó kapcsoló a különböző anyagok ideális vágásához
■ Csúszásmentes fogás felület a legnagyobb kényelemért és ellenőrizhetőségért
■
■
■
■

ÚJ

A szállítás terjedelme:
2 x 3,0 Ah M28 BX Li-Ion akkumulátor, M28 C töltő, 2 x SuperSAWZALL® fűrészlap, szerszámkoffer

HD28 CS

M28

Cikkszám 4933419017

M28 körfűrész
Jellemzők:
28 voltos, erőteljes 4200 perces üresjárati fordulatszámú motorja a vezetékes gép teljesítményét nyújtja
ja
Változtatható 54 mm vágási mélység, 50 fokos ferdeszög állítási lehetőség
Balos fűrészlap elhelyezés az optimális vágásvonal
Akkumulátor feszültség / kapacitás 28 V / 3,0 Ahh
láthatóságáért és ellenőrizhetőségért
Üresjárati fordulatszám
4200/perc
/percc
■ Heavy Duty szerkezet, fém alsó és felső fűrészlap
védőburkolattal és alumínium alaplappal
Max. vágásmélység 90˚
0 – 544 mm
■ Ergonómikus Soft grip fogantyú a kényelmesebb
Max. vágásmélység 45˚
0 – 399 mm
munkavégzésért
Fűrészlap mérete
165 mm
■ Az elektronikus motorféknek köszönhetően a fűrészlap
5
Befogótüske mérete
⁄8˝ (15,87
5 87 mm)
pillanatokon belül megáll
Súly akkumulátorral
4,3 kg
A szállítás terjedelme:
2 x 3,0 Ah M28 BX Li-Ion akkumulátor, M28 C töltő, 24 fogú fűrészlap, párhuzamvezető, szerszámkoffer
■
■
■

ÚJ
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HD28 JSB

M28

Cikkszám 4933419016

M28 szúrófűrész
Jellemzők:
ÚJ
2 sebességes váltókapcsoló az ideális sebességért a különböző anyagokban
Anti-vibrációs mechanizmus az alacsony vibrációért
Pontos fűrészlap vezérlés az alacsony pozícióban állított tűgörgős csapágyaknak köszönhetően
FIXTEC fűrészlap a kulcsnélküli gyors és könnyű fűrészlap cseréért
Állítható fűrészpor elfújó
Akkumulátor feszültség / kapacitás
Lágyindítás
Üresjárati löketszám
FIXTEC-kulcsnélküli alaplap beállítás 0° és 45°-ban
Vágás mélység fában / acélban
Acélöntvény alaplap
Ferdevágás -fokig
4 állásos lengő eltolás a fokozott teljesítményért és a hosszabb fűrészlap
Lökethossz
élettartamért
Súly akkumulátorral
A szállítás terjedelme:
2 x 3,0 Ah M28 BX Li-Ion akkumulátor, M28 C töltő, 5 db fűrészlap, csúszósaru, szerszámkoffer

■
■
■
■
■
■
■
■
■

HD28 IW

288 V / 33,0
,00 AAhh
2100 / 2800/perc
00/perc
135 / 10 mm
45°
26 mm
3,5 kg

M28

Cikkszám 4933416920

M28 ütvecsavarozógép
Jellemzők:
ÚJ
■ A 28 voltos nagyteljesítményű Milwaukee motor 440 Nm nyomatékot szolgáltat
■ Tartós, könnyű magnézium hajtóműház a hosszabb élettartamért és nagyobb
kényelemért
Akkumulátor feszültség / kapacitás 28 V / 3,0 Ah
■ Változtatható fordulatszám-szabályozókapcsoló a magasabb szabályozhatóságért és pontosságért
Üresjárati fordulatszám
0 – 1450/perc
50/perc
■ ½˝ meghajtás lapos fejű rögzítő csappal, hogy a dugókulcs ne essen le
Ütésszám
0 – 2450/perc
50/perc
■ Csúszásmentes fogási felület a legnagyobb kényelemért és
Szerszám befogás
½˝ SD
ellenőrizhetőségért
Max. nyomaték
440 Nm
m
■ Különleges megfordítható akkumulátor az optimális egyensúlyért és
Súly akkumulátorral
4,1 kg
hozzáférhetőségért
A szállítás terjedelme:
2 x 3,0 Ah M28 BX Li-Ion akkumulátor, M28 C töltő, szerszámkoffer

C12-28 DCR-0

Cikkszám 4933416345

M12 – M28 Rádió
Jellemzők:
Exkluzív AM/FM hangoló digitális tunerrel a legjobb vételi pontosságot és tiszta jeleket biztosítja
A prémium hangszórók és a 40 wattos erősítő jobb és teljesebb hangzást eredményez
Az időjárás viszontagságai ellen védett tároló megvédi az MP3 lejátszót és az egyéb audió eszközöket
M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 akkumulátorral és fali csatlakozó ajzatban is üzemeltethető
hető
Rázkódáscsillapító ABS polimer és acélszerkezet védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen és a
durva munkaterületeken előforduló károsodások ellen
■ Equalizer és 10 állomás beállítása
Feszültség (egyenáram)
12 – 28 V
■ Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely
M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 akkumulátorok
az iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és
az akkumulátort minden alkalmazásban
Feszültség (váltóáram)
220 – 240 V
Méretek
495 x 241 x 279 mm
A szállítás terjedelme:
Akkumulátorok és töltő nélkül szállítva
■
■
■
■
■

HD28 VC-0

M28

Cikkszám 4933404620

Nedves / száraz porszívó
Jellemzők:
■ Tartozékok porszívóban való tárolása
■ Beépített fújó nyílás
■ Mosható nedves / száraz szűrő. 99,7 %-os szűrőhatékonyság a
finomabb por összegyűjtésénél
■ Magas teljesítményű V28 Milwaukee motor nagy szívóerővel
■ Kielégítő tartály kapacitás a kisebb munkákhoz
■ Gégecső porszívóban való tárolása
■ Rugalmas gégecső a kényelmesebb használatért a keskeny és
távolabb eső helyeken
■ Szerszámkoffer forma a könnyű szállítás és tárolás érdekében
A szállítás terjedelme:
Mosható szűrő, gégecső, széles szívófej, résekhez való szívófej
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Akkumulátor feszültség / kapacitás
Szilárd / folyékony kapacitás
Gégecső átmérő
Gégecső hossz
Levegő mennyiség
Max. vákuum
Súly akkumulátorral
Súly akkumulátor nélkül

28 V / –
9,6 / 7,5 l
32 mm
160 cm
21,25 l/sec.
c.
80 mbar
5,4 kg
4,3 kg
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M28 Pack B
■
■
■
■
■
■
■

HD28 PD – Ütvefúró / Csavarozó
HD28 CS – Körfűrész
HD28 SX – SAWZALL®
M28 WL – Lámpa
2 x akku M28 BX 3,0 Ah Li-Ion
Töltő M28 C
Építőipari táska

M28 Pack D
■
■
■
■
■
■

HD28 PD – Ütvefúró / Csavarozó
HD28 SX – SAWZALL®
M28 WL – Lámpa
2 x akku M28 BX 3,0 Ah Li-Ion
Töltő M28 C
Építőipari táska

M28 Pack G
■
■
■
■
■
■

HD28 PD – Ütvefúró / Csavarozó
HD28 HX – SDS-plus kalapács
M28 WL – Lámpa
2 x akku M28 BX 3,0 Ah Li-Ion
Töltő M28 C
Építőipari táska

M28 Pack H
■
■
■
■
■

HD28 PD – Ütvefúró / Csavarozó
HD28 AG – Sarokcsiszoló
2 x akku M28 BX 3,0 Ah Li-Ion
Töltő M28 C
Építőipari táska

Cikkszám 4933413810

M28

ÚJ

Cikkszám 4933413805

M28

ÚJ

Cikkszám 4933413820

M28

ÚJ

Cikkszám 4933413815

M28

ÚJ
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FORRADALMIAN ÚJ TELJE
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M18
A LEGGYORSABBAN
BŐVÜLŐ LÍTIUM-ION
AKKUMULÁTOR RENDSZER
A szabadalmaztatott technológia és elektronika, a
megújult motor kialakítás és a kiváló ergonómia az erő,
a súly és a teljesítmény leghatékonyabb kombinációját
nyújtja. Grammról-grammra, voltról-voltra, nincs más
akkumulátoros gép a piacon, amivel összehasonlítható
az új M18 és M14 rendszer.

1,5 Ah és 3,0 Ah akkumulátor is
rendelhető a gépekhez

MIÉRT A MILWAUKEE?
Digitális Védelmi
Elektronika (DPM)

M18 Lítium-Ion
4 pólusú motor

Korszerű elektronika mind az akkumulátorban, mind
a gépben, ami azt jelenti, hogy a gép teljesen védett
anélkül, hogy a teljesítménye csökkenne, és tekintetbe
véve azt, hogy a gépcsaládhoz tartozó különböző
típusú gépeknek nagyon eltérő az energiaigénye.
A túlterhelés-védelmi rendszer ráadásul a túláram
megszűnésekor automatikusan kikapcsol, ami azt
jelenti, hogy nem szükséges az akkumulátort leszedni
a gépről a munka folytatásához.

A Milwaukee nagy teljesítményű 4 pólusú
motorja maximális erőt biztosít, kompaktabb,
hatékonyabb és messzemenőleg tartósabb,
mint a hagyományos motor.
Milwaukee
ház nélküli
motor

hagyományos
motor
motorházzal

Robosztus
akkumulátor kialakítás
Az akkumulátor kialakítása messzemenőleg
a legjobb tartósságot
g nyújtja.
y jj

Teljesen fém kompakt
bolygókerekes hajtómű
és ház
A teljesen fém hajtómű és
hajtóműház garantálják a lehető
legtartósabb erőátvitelt.
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HD18 PD
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Cikkszám 4933411110

M18 Heavy Duty ütvefúró-csavarozó
Jellemzők:
■ A Milwaukee nagyteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt biztosít az erő-súly arány maximalizálása mellett
■ A kalapács mechanizmus 28000 percenkénti ütésszámot biztosít a falazatba történő hatékonyabb fúráshoz
■ A 24 fokozatú nyomatékállítás biztosítja az optimális szabályozást a felhasználó számára
■ Heavy Duty 13 mm teljesen fém tokmány az optimális bittartásért
Akkumulátor feszültség / kapacitás
18 V / 3,0 Ah
■ A teljesen fém hajtóműház maximális teljesítményt és hosszú működést biztosít
Üresjárati fordulatszám (1./2. sebesség)
g) 0 – 450 / 0 – 1800/perc
■ 3 fokozatú üzemmód-kapcsoló lehetővé teszi a felhasználó számára
Kulcsnélküli tokmány
1,5 –13 mm
a gyors és könnyű váltást fúrás, csavarozás és az ütési fokozat között
■ Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
Max. fúróteljesítmény acélban / fában / kőben
őben 13 / 55 / 16 m
mm
m
■ Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az iparágban vezető
Ütésszám
28.000/perc
tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az akkumulátort minden alkalmazásban
Max. nyomaték
73 Nm
Súly akkumulátorral
2,4 kg
A szállítás terjedelme:
C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, pótfogantyú, övcsipesz, szerszámkoffer

HD18 DD

12
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Cikkszám 4933411190

M18 Heavy Duty fúrócsavarozó
Jellemzők:
A 24 fokozatú nyomatékállítás biztosítja az optimális szabályozást a felhasználó számára
Heavy Duty 13 mm teljesen fém tokmány az optimális bittartásért
A teljesen fém hajtóműház maximális teljesítményt és hosszú működést biztosít
2 fokozatú kapcsoló lehetővé teszi a felhasználó számára a gyors és Akkumulátor feszültség / kapacitás 18 V / 3,0 Ah
könnyű váltást csavarozás és fúrás között
Üresjárati fordulatszám (1./2. sebesség) 0 – 450 / 0 – 1800/perc
■ Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
Max. fúróteljesítmény acélban 13 mm
■ Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Max. fúróteljesítmény fában
55 mm
■ Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az
Kulcsnélküli tokmány
1,5 –13 mm
iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az
akkumulátort minden alkalmazásban
Max. nyomaték
73 Nm
Súly akkumulátorral
2,4 kg
A szállítás terjedelme:
■
■
■
■

C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, pótfogantyú, övcsipesz, szerszámkoffer

C18 PD Cikkszám 4933416395 (3,0 Ah) C18 PD Cikkszám 4933416405 (1,5 Ah)
M18 kompakt ütvefúró-csavarozó

12
M18

ÚJ

Jellemzők:
Kompakt ütvefúró-csavarozó csökkentett hosszal és körmérettel, ideálissá teszi a szűk helyeken
en végzett munkához
23 fokozatú nyomatékállítás + fúrási fokozat a maximális rugalmasságért
A teljesen fém hajtóműház maximális teljesítményt és hosszú működést biztosít
Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
Akkumulátor feszültség / kapacitás
18 V / 3,0 Ah
Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Üresjárati fordulatszám (1./2. sebesség) 0 – 450 / 0 – 1700/perc
Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az
Kulcsnélküli tokmány
1,5 –13
13 mm
iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az
Max. fúróteljesítmény acélban / fában / kőben 13 / 32 / 8 mm
akkumulátort minden alkalmazásban
Ütésszám
0 – 29.000/perc
9.000/perc
Max. nyomaték
51 Nm
m
Súly akkumulátorral
2,2 kgg
A szállítás terjedelme:

■
■
■
■
■
■

C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, pótfogantyú, övcsipesz, szerszámkoffer

C18 DD Cikkszám 4933411060 (3,0 Ah) C18 DD Cikkszám 4933404600 (1,5 Ah)
M18 kompakt fúrócsavarozó
Jellemzők:
Kompakt fúrócsavarozó csupán 196 mm hosszú, ideális a szűk nehezen
hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz
■ 23 fokozatú nyomatékállítás + fúrási fokozat a maximális rugalmasságért
■ Milwaukee szabadalmaztatott elektronikája forradalmi tartósságot
Akkumulátor feszültség / kapacitás
biztosít a gépnek és az akkumulátornak is
Üresjárati fordulatszám (1./2. sebesség)
besség)
■ A teljesen fém hajtóműház maximális teljesítményt és hosszú
Kulcsnélküli tokmány
működést biztosít
Max. fúróteljesítmény acélban / fában
ban
■ Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
Facsavarok
■ Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Max. nyomaték puha / kemény
Súly akkumulátorral
A szállítás terjedelme:
■

C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, pótfogantyú, övcsipesz, szerszámkoffer

10

18 V / 3,0 Ah
0 – 350 / 0 –1400/perc
1,5 –13 mm
13 / 32 mm
8 mm
20 / 38 Nm
2,0 kg

12
M18

POWERED BY

LITHIUM-ION ™

C18 ID

Cikkszám 4933411120 (3,0 Ah) C18 ID Cikkszám 4933401130 (1,5
( , Ah))

12
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M18 ütvecsavarozó hatszög befogással
Jellemzők:
A Milwaukee csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt
biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
■ A legmagasabb nyomaték, mely osztályában kapható, 158 Nm
■ Az ütő mechanizmus növeli a sebességet: 2200 fordulat percenként,
amely vezető saját kategóriájában
■ Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
■ Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az
iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az
akkumulátort minden alkalmazásban
■

Akkumulátor feszültség / kapacitás
Üresjárati fordulatszám
Szerszám befogás
Ütésszám
Max. nyomaték
Súly akkumulátorral

18 V / 3,0 Ah
0 – 2200/perc
¼˝ Hex
0 – 3200/perc
158 Nm
1,5 kg

A szállítás terjedelme:
C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, övcsipesz, szerszámkoffer

C18 IW

Cikkszám 4933411270 C18 IW-0 Cikkszám 4933416500

12
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M18 ½˝ ütvecsavarozó
Jellemzők:
■ A Milwaukee csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt
biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
■ A legmagasabb nyomatékot nyújtja osztályában, 250 Nm
■ Ütőmechanizmus megnövelt sebességgel: 2000 fordulat percenként,
amely vezető saját kategóriájában
■ Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az
iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az
akkumulátort minden alkalmazásban

ÚJ
Akkumulátor feszültség / kapacitás
Üresjárati fordulatszám
Szerszám befogás
Ütésszám
Max. nyomaték
Súly akkumulátorral

18 V / 3,0 Ah
0 – 2200/perc
½˝ SD
0 – 3200/perc
250 Nm
1,8 kg

A szállítás terjedelme:
C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, övcsipesz, szerszámkoffer

HD18 HIW

Cikkszám 4933416185 HD18 HIW-0 Cikkszám 4933416195
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MD18 ½˝ Heavy Duty ütvecsavarozó
Jellemzők:
■ A legerőteljesebb 18 voltos ütvecsavarozó a kategóriájában
■ A Milwaukee nagyteljesítményű 4 pólusú motorja megdöbbentő 610 Nm
nyomatékot szolgáltat, ideális a legkeményebb munkálatokhoz
■ Könnyű súly és ergonómikus kialakítás
Akkumulátor feszültség / kapacitás
■ Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az
Üresjárati fordulatszám
iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az
Szerszám befogás
akkumulátort minden alkalmazásban
Ütésszám
Max. nyomaték
Súly akkumulátorral
A szállítás terjedelme:
C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer

HD18 JS

ÚJ
18 V / 3,00 Ah
0 – 1900/perc
/perc
½˝ SD
0 – 2200/perc
/perc
610 Nm
3,0 kg

Cikkszám 4933411160 HD18 JS-0 Cikkszám 4933411170
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M18 Heavy Duty szúrófűrész
Jellemzők:
■ A Milwaukee csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
■ Milwaukee szabadalmaztatott FIXTEC befogó a gyors és könnyű külcsnélküli fűrészlapcseréért
■ Kulcsnélküli 0-45 fokos szögben állítható alaplap
Akkumulátor feszültség / kapacitás 18 V / 3,0 Ah
■ Milwaukee szabadalmaztatott elektronika mind a gépnek, mind az
Üresjárati löketszám
0 – 2200/perc
perrc
akkumulátornak kiemelkedő tartósságot biztosít
Vágás mélység fában
135 mm
■ Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az
iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az
Vágás mélység acélban
10 mm
akkumulátort minden alkalmazásban
Ferdevágás -fokig
45°
Lökethossz
25,4 mm
Súly akkumulátorral
3,5 kg
A szállítás terjedelme:
C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, csúszósaru, 2 db fűrészlap, szerszámkoffer
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HD18 SX

Cikkszám 4933411150 HD18 SX-0 Cikkszám 4933419131
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M18 SAWZALL® szablyafűrész biztonsági
nsági kuplunggal
Jellemzők:
A Milwaukee csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális
erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
■ 25 mm lökethossz és 3200 löket/perc a rendkívül gyors vágásért
■ Milwaukee szabadalmaztatott FIXTEC befogó a gyors és könnyű
külcsnélküli fűrészlapcseréért
■ Kiegyensúlyozott lengőmechanizmus a vibráció csökkentéséért
■ Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az
iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az
akkumulátort minden alkalmazásban
■

Akkumulátor
mulátor feszültség / kapacitás
Üresjárati
árati löketszám
Lökethossz
Súly akkumulátorral

18 V / 3,0 Ah
0 – 3200/perc
25 mm
3,5 kg

A szállítás terjedelme:
C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, fűrészlap, szerszámkoffer

HD18 CS

Cikkszám 4933411180 HD18 CS-0 Cikkszám
ám 4933419134
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M18 Heavy Duty körfűrész fához és műanyaghoz
Jellemzők:
Erőteljes 3500/perces üresjárati fordulatszámú motor könnyedén vágja a faszerkezetű anyagokat
Maximális vágási mélység 90 foknál 0 – 54 mm
Felső és alsó magnéziumvédő korong mely az osztályában a
Akkumulátor feszültség / kapacitás
legnagyobb ütés elleni védelmet biztosítja
Üresjárati fordulatszám
■ Ergonómikus Softgrip fogantyú a komfortért és a kiváló vezérlésért
Max. vágásmélység 90˚
■ Az elektronikus motorféknek köszönhetően a fűrészlap pillanatokon
Max. vágásmélység 45˚
belül megáll
Fűrészlap mérete
■ Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az
Befogótüske mérete
iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az
akkumulátort minden alkalmazásban
Súly akkumulátorral
■
■
■

18 V / 3,0
,0 Ah
3500/perc
erc
0 – 55 mm
0 – 39 mm
165 mm
m
5
⁄8˝ (15,87 mm)
3,8 kg

A szállítás terjedelme:
C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, fűrészlap (24 fog), kulcs, felszakadás gátló, szerszámkoffer

HD18 AG

Cikkszám 4933411200 HD18 AG-0
0 Cikkszám 4933411210
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M18

M18 Heavy Duty 115 mm sarokcsiszoló
Jellemzők:
A Milwaukee csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt
biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
■ Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
■ Különleges formájú kapcsoló a könnyű használatért
■ Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az
iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az
akkumulátort minden alkalmazásban
■

Akkumulátor feszültség / kapacitás
ás
Üresjárati fordulatszám
Tárcsa átmérő
Tengely bemenet
Súly akkumulátorral

A szállítás terjedelme:
C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, pótfogantyú, szerszámkoffer

HD18 BS

18 V / 33,0
,00 AAhh
8000/perc
115 mm
M 14
2,2 kg

Cikkszám 4933419115 HD18 BS-0 Cikkszám 4933419122

M18 Heavy Duty fém szalagfűrész
Jellemzők:
4 pólusú motor a hosszabb élettartamért
Alumínium öntvény hajtóműház ellenáll a rongálásnak
Két ujjas, változtatható sebesség kapcsoló a jobban
irányítható vágásért
■ Kiválóan látható vágási vonal és LED fény a pontos
vágásokért
■ Állítható Softgrip pótfogantyú a gép optimális egyensúlyáért a
satuban vagy a fej felett végzett munkákhoz
■ Praktikus kulcsnélküli fűrészlap csere
■
■
■

ÚJ
Akkumulátor feszültség / kapacitás
tás
Szalag sebesség
Üresjárati fordulatszám
Vágóteljesítmény derékszögű vágásnál (sz x m)
Kapcsoló típusa
Fűrészlap mérete
Súly akkumulátorral

A szállítás terjedelme:
C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, fűrészlap, szerszámkoffer

12

18 V / 33,0
,00 AAhh
80 méter/perc
480
480/perc
85 x 85 mm
Ki / be
900 mm
4,5 kg

12
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POWERED BY

LITHIUM-ION ™

C18 HZ

Cikkszám 4933416810 C18 HZ Cikkszám 4933416820 (1,5 Ah)
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M18 univerzális fűrész
Jellemzők:
Kettős kiegyensúlyozás a hajtóműben csökkenti a vibrációt és növeli a szerszám
m élettarta
élettartamát
amát
Milwaukee nagy teljesítményű kompakt egykezes fűrész csupán 375 mm
hosszú és ideális a szűk helyeken végzett vágásokhoz
ÚJ
■ Milwaukee szabadalmaztatott FIXTEC befogás a gyors kulcsnélküli
fűrészlapcseréért
■ Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
Akkumulátor feszültség / kapacitás
■ Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Üresjárati löketszám
■ 20 mm lökethossz és 3000 percenkénti löketszám a jól kontrollálható vágásért
■ Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az iparágban vezető
Lökethossz
tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az akkumulátort minden alkalmazásban Súly akkumulátorral
■
■

18 V / 3,0 Ah
0 – 3000/perc
20 mm
2.6 kg

A szállítás terjedelme:
C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer, vagy 0 verzió

Erőcsomag C18 PP2B
■
■
■
■
■

Cikkszám 4933416475
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C18 PD – Ütvefúró / Csavarozó
C18 ID – Kompakt csavarbehajtó
2 x akku C18 B 1,5 Ah Li-Ion
Töltő C18 C (30 perc)
Koffer

3,0 Ah akkumulátorral is rendelhető – cikkszám 4933416465
Rendelhető C18 DD-vel is: C18 DD, C18 ID, töltő és 2 x 1,5 Ah
akkumulátor C18 PP2A – cikkszám 4933411240

Erőcsomag HD18 PP2A
■
■
■
■
■

12
M18

Cikkszám 4933411250

12
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HD18 PD – Ütvefúró / Csavarozó
C18 ID – Kompakt csavarbehajtó
2 x akku C18 BX 3,0 Ah Li-Ion
Töltő C18 C (60 perc)
Koffer

Erőcsomag HD18 PP4A
■
■
■
■
■
■
■

Cikkszám 4933411230

HD18 PD – Ütvefúró / Csavarozó
HD18 SX – SAWZALL®
HD18 CS – Körfűrész
C18 WL – Lámpa
2 x akku C18 BX 3,0 Ah Li-Ion
Töltő C18 C (60 perc)
Épitőipari táska

13

Erőcsomag HD18 PP4B
■
■
■
■
■
■
■

HD18 PD – Ütvefúró / Csavarozó
HD18 SX – SAWZALL®
HD18 CS – Körfűrész
HD18 JS – Szúrófűrész
C18 WL – Lámpa
2 x akku C18 BX 3,0 Ah Li-Ion
Töltő C18 C (60 perc)
Építőipari táska

Cikkszám 4933416445

12
M18

Cikkszám 4933411750

12
M18

ÚJ

Erőcsomag HD18 PP6A
■
■
■
■
■
■
■
■
■

12
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HD18 PD – Ütvefúró / Csavarozó
C18 ID – Kompakt csavarbehajtó
HD18 SX – SAWZALL®
C18 WL – Lámpa
2 x akku C18 BX 3,0 Ah Li-Ion
Töltő C18 C (60 perc)
Építőipari táska

Erőcsomag HD18 PP5A
P5A
A
■
■
■
■
■
■
■
■

Cikkszám 4933411260

HD18 PD – Ütvefúró / Csavarozó
C18 ID – Kompakt csavarbehajtó
HD18 SX – SAWZALL®
HD18 CS – Körfűrész
HD18 JS – Szúrófűrész
C18 WL – Lámpa
2 x akku C18 BX 3,0 Ah Li-Ion
Töltő C18 C (60 perc)
Építőipari táska

ÚJ

Erőcsomag HD18 PP6B
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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HD18 PD – Ütvefúró / Csavarozó
C18 ID – Kompakt csavarbehajtó
HD18 SX – SAWZALL®
HD18 CS – Körfűrész
HD18 AG – Sarokcsiszoló
C18 WL – Lámpa
2 x akku C18 BX 3,0 Ah Li-Ion
Töltő C18 C (60 perc)
Építőipari táska

ÚJ

Cikkszám 4933411740

12
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POWERED BY

LITHIUM-ION ™

12
M14
C14 PD Cikkszám 4933416960 (3,0 Ah) C14 PD Cikkszám 4933416970 (1,5 Ah)
Kompakt ütvefúró-csavarozó

12
M14

ÚJ

Jellemzők:
■ Kompakt ütvefúró-csavarozó kisebb hosszal és átmérővel, ideális a szűk helyeken történő munkákhoz
nkákk hoz
■ 23 fokozatú nyomatékállítás plusz fúrási fokozat
■ Szabadalmaztatott Milwaukee elektronika forradalmi tartósságot
Akkumulátor feszültség / kapacitás
citás 14,4 V / 3,0 Ah
biztosít mind a gépnek, mind az akkumulátornak
■ Teljesen fém hajtóműház
Üresjárati fordulatszám (1./2. sebesség)
besség) 0 – 450 / 0 – 1600/perc
■ A 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor hosszú működési időt és
Max. fúróteljesítmény acélban / fában 13 / 35 mm
tartósságot biztosít
Max. fúróteljesítmény kőben
13 mm
■ Beépített LED fény
Ütésszám
0 – 27.200/perc
■ Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Max. nyomaték
45 Nm
■ 450 / 1600 percenkénti fordulat 45 Nm nyomatékot szolgáltat
Súly akkumulátorral
2,1 kg
A szállítás terjedelme:
C14-18 C töltő (60 perc), 2 x C14 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer

C14 DD Cikkszám 4933416980 (3,0 Ah) C14 DD Cikkszám 4933
4933416990 (1,5 Ah)
Kompakt fúrócsavarozó

12
M14

ÚJ

Jellemzők:
Csupán 201 mm hosszú kompakt fúrócsavarozó, ideális szűk helyeken végzett munkákhoz
23 fokozatú nyomatékállítás plusz fúrási fokozat
Szabadalmaztatott Milwaukee elektronika forradalmi tartósságot biztosít mind a gépnek, mind az akkumulátornak
Beépített LED fény
Akkumulátor feszültség / kapacitás 14,4 V / 3,0 Ah
450 / 1600 percenkénti fordulat 45 Nm nyomatékot szolgáltat
Üresjárati fordulatszám (1./2. sebesség)
ég) 0 – 450 / 0 – 1600/perc
Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Teljesen fém hajtóműház
Max. fúróteljesítmény acélban / fában
an 13 / 35 mm
Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az
Max. nyomaték
45 Nm
iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az
Súly akkumulátorral
1,9 kg
akkumulátort minden alkalmazásban

■
■
■
■
■
■
■
■

A szállítás terjedelme:
C14-18 C töltő (60 perc), 2 x C14 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer
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M12
A LEGERŐTELJESEBB
ULTRAKOMPAKT RENDSZER
A VILÁGON
A könnyű, környezetbarát LÍTIUM-ION akkumulátorokkal
működő M12 akkumulátoros gépek a legjobb
tartósságot és teljesítményt nyújtják kategóriájukban és
ideálisak a szűk helyeken végzett munkákhoz.

MÁR ELÉRHETŐ A 3,0 AH
AKKUMULÁTOR IS, AMELY
RENDKÍVÜL HOSSZÚ
MŰKÖDÉSI IDŐT BIZTOSÍT

TÖLTÉSSZINTJELZŐ

M12 termékcsalád csaknem minden
gépén megtalálható a töltésszintjelző, így
Ön a teljes idő alatt ﬁgyelemmel kísérheti
az akkumulátor töltöttségi szintjét.

C12 BX
■
■
■
■

Cikkszám 4932352472

2 x hosszabb működési idő
30 %-kal több erő
10 - 20%-kal gyorsabb munka
Teljes kompatibilitás*
* kivéve C12 BL2-0

MÉRET MINDENEK ALATT
A Milwaukee kompakt M12 1,5 Ah lítium-ion akkumulátora kimagasló teljesítményt nyújt a
NiCd / NiMH 12 V akkumulátorok töredék méretével.

103 mm

85 mm

Milwaukee M12 12 V
1,5 Ah lítium-ion akkumulátor

Hagyományos NiCd
akkumulátor (12 V 1,3 Ah)
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Cikkszám 4933411960
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M12 kétsebességes fúrócsavarozó

4933
411970

Jellemzők:
■ A kétsebességes (0 – 400 / 0 – 1500/perc) teljesen fém hajtómű kimagasló fúrási sebességet biztosít
osít
■ Osztályában a legjobb nyomatékkal rendelkezik,erőteljes motorja 28 Nm nyomatékot biztosít
■ 10 mm fém egyhüvelyű tokmány a maximum tartósságért és a megfelelő bit tartásért
ÚJ
■ Beépített LED és töltésszintjelző a nagyobb termelékenység és a
Akkumulátor feszültség / kapacitás
citás
122 V / 11,55 Ah
kevesebb probléma érdekében
■ Beépített LED a munkaterület megvilágításáért
Üresjárati fordulatszám
0 – 400 / 0 – 1500/perc
■ Töltésszintjelző megmutatja az akkumulátor állapotát
Tokmány
1 – 10 mm
■ Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az
Max. fúróteljesítmény acélban / fában 100 / 25 mm
iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az
Max. nyomaték
288 Nm
akkumulátort minden alkalmazásban
Súly akkumulátorral
1,05
05 kg
A szállítás terjedelme:
C12 C töltő (30 perc), 2 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer

C12 D

M12

BUILD

Cikkszám 4933404580

YOUR OWN

POWER

PACK

M12 egysebességes fúrócsavarozó
Jellemzők:
■ A csak 160 mm hosszú, kompakt csavarbehajtó ideális a szűk és
nehezen hozzáférhető helyen végzett munkákhoz
■ 15 fokozatú nyomaték beállítás biztosítja a gép optimális
kezelhetőségét a felhasználó számára
■ Beépített LED fény a munkafelület megvilágítására
■ 1,5 Ah lítium-ion akkumulátor – hosszú működési idő és hosszú
élettartam
■ Töltésszintjelző megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
■ 500 fordulat/perc 19 Nm nyomatékot eredményez

4933
411935

Akkumulátor feszültség / kapacitás 12 V / 1,5 Ah
Üresjárati fordulatszám
0 – 500/perc
Tokmány
¼˝ Hex
Max. fúróteljesítmény acélban / fában
ban 10 / 16 mm
Facsavarok
6 mm
Max. nyomaték puha / kemény
10 / 19 Nm
Súly akkumulátorral
0,9 kg

A szállítás terjedelme:
C12 C töltő (30 perc), 2 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer

C12 ID

M12

BUILD
YOUR OWN

Cikkszám 4933411080

POWER

PACK

M12 ütvecsavarozó
Jellemzők:
■ Milwaukee nagy teljesítményű 165 mm hosszú kompakt
ütvecsavarozó ideális a nehezen hozzáférhető helyeken végzett
munkához, 96 Nm nyomatékkal
■ Ütőmechanizmus megnövelt sebességgel, 2000 fordulat / perc
vezető kategóriájában
■ Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
■ Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az
iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az
akkumulátort minden alkalmazásban

4933
411930

Akkumulátor feszültség / kapacitás
Üresjárati fordulatszám
Ütésszám
Szerszám befogás
Max. nyomaték
Súly akkumulátorral

A szállítás terjedelme:
C12 C töltő (30 perc), 2 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer

C12 IW

Cikkszám 4933411900

12 V / 1,5 Ah
0 – 2000/perc
00/perc
0 –3000/perc
00/perc
¼˝ Hexx
96 Nm
1,0 kg

BUILD
YOUR OWN

POWER

PACK

M12 ½˝ kompakt ütvecsavarozó

4933
411990

Jellemzők:
■ Milwaukee kimagasló teljesítményű, 165 mm hosszú kompakt ütvecsavarozó ideális
a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz
ÚJ
■ Heavy Duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló tartósságért és
maximum nyomatékért
■ Ütőmechanizmus megnövelt sebességgel, 2000 fordulat/perc
Akkumulátor feszültség / kapacitás 12 V / 1,5 Ah
sebességével és 136 Nm nyomatékkal vezető kategóriájában
Üresjárati fordulatszám
0 – 2000/perc
000/perc
■ A percenkénti 3000 ütés a termelékenység növelését eredményezi
Ütésszám
0 –3000/perc
000/perc
■ 1⁄2 ˝ négyszög meghajtással univerzális a dugókulcsokhoz
3
■ ⁄8 ˝ – 9 mm csavarokhoz vagy annál kisebbhez
Szerszám befogás
½˝ SD
D
■ Karcsú soft grip fogantyú
Max. nyomaték
136 Nm
■ Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
Súly akkumulátorral
1,0 kgg
A szállítás terjedelme:
C12 C töltő (30 perc), 2 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer
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Cikkszám 4933416890
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M12 egysebességes sarokcsavarozó

4933
416900

Jellemzők:
■ 90 fokban álló 95 mm hosszú fej a fúráshoz és a gyorsaságért a nehezen hozzáférhető helyeken
■ 10 mm egyhüvelyű tokmány a teljes tartozék választék gyors és könnyű cseréjéért
■ Egyedülálló ergonómikus kialakítás az egykezes használatért zárt helyeken
■ Jobbra-balra forgás
Akkumulátor feszültség / kapacitás
tás 12 V / 1,5 AAhh
■ Heavy Duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló
Üresjárati fordulatszám
800/perc
tartósságért és maximum nyomatékért, 14 Nm
■ Karcsú fogantyú és kapcsoló softgrip-puha bevonattal a
Tokmány
100 mm
kényelmesebb munkáért
Max. fúróteljesítmény acélban / fában 10 / 222 mm
■ Töltésszintjelző megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Max. nyomaték
14 Nm
Súly akkumulátorral
1,1 kg
A szállítás terjedelme:
C12 C töltő (30 perc), 1 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion akkumulátor, táska

C12 HZ

Cikkszám 4933411100

ÚJ

M12

BUILD
YOUR OWN
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M12 kompakt univerzális fűrész

4933
411925

Jellemzők:
■ A Milwaukee nagy teljesítményű kompakt fűrésze csupán 280 mm hosszú, egykezes használatra
tervezve tökéletes a szűk helyeken történő munkákhoz
■ Szabadalmaztatott Milwaukee FIXTEC befogás a gyors kulcsnélküli fűrészlapcseréért
■ Beépített LED a munkaterület megvilágítására
■ Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
■ 13 mm-es lökethossz az ellenőrizhető egy kézzel történő agresszív vágáshoz
■ Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az
Akkumulátor feszültség / kapacitás
itá
iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az
Üresjárati löketszám
akkumulátort minden alkalmazásban
Lökethossz
Súly akkumulátorral
A szállítás terjedelme:
C12 C töltő (30 perc), 2 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer

C12 PPC

Cikkszám 4933416540

12 V / 11,55 Ah
0 – 3000/perc
13 mm
1,2 kg

■

tekintse meg a 29.
oldalon a HACKZALL
fűrészlapokat

M12

BUILD
YOUR OWN
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M12 PPC PEX VÁGÓ

4933
416550

Jellemzők:
■ Erőteljes mechanizmus: 50 mm-es PEX cső vágása 3 másodperc alatt
■ Változtatható sebesség a teljesen kontrolálható vágáshoz
ÚJ
■ Szuper éles penge a falhoz közeli vágásokhoz
■ A hatékony mechanizmusnak köszönhetően egyetlen feltöltéssel több, mint 200
0 vágás
á á ejthető
jth tő
■ 5 pontos fém hajtómű az extrém tartósságért
■ Masszív vágási nyomás 175 kg/cm2
Akkumulátor feszültség / kapacitás
■ Heavy Duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiválóbb tartósságért
Max. vágási kapacitás
és maximum nyomatékért
■ Beépített LED a munkaterület megvilágítására
Fordulatszám
■ Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Vágóerő
Súly akkumulátorral
A szállítás terjedelme:
C12 C töltő (30 perc), 1 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer

C12 PC

Cikkszám 4933411090

12 V / 11,55 Ah
50 mm
0 – 500/perc
280 Nm
2,3 kg

M12

BUILD
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M12 rézcsővágó
Jellemzők:
■ A nagy teljesítményű Milwaukee rézcsővágó a 12 mm-es rézcsővet
kevesebb, mint 3 másodperc alatt vágja el
■ Automatikusan záródó, rézcső vágásához kifejlesztett vágómechanizmus
automatikus beállással a cső méretéhez, a vágáshoz szükséges hely 37 mm
■ 12 / 15 / 18 / 22 / 25 / 28 mm rézcső vágására
■ A cső méretéhez automatikusan beálló szorítópofák
■ Teljesen fémmel védett első kiképzés – rozsda és korróziómentes vágás
■ Beépített LED a munkaterület megvilágítására
■ Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
A szállítás terjedelme:
C12 C töltő (30 perc), 1 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer

4933
411920

Akkumulátor feszültség / kapacitás 12 V / 11,55 Ah
Üresjárati fordulatszám
0 – 500/perc
Réz csövek
12, 15, 18, 22, 25, 28 mm
Min. helyigény a cső vágásához 80 mm
Hossz
360 mm
Súly akkumulátorral
1,5 kg

■

Csővágó korongok
Cikkszám 48380010
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M12 vizsgáló kamera 17 mm átmérőjű kamerakábellel
Jellemzők:
■ 60 mm-es színes kijelző
■ 17 mm átmérőjű kamerakábellel, 914 mm hosszú
■ 2 x zoom
■ Csillogás elleni funkció
■ 3 pozícióban állítható megvilágítási szintek

Akkumulátor feszültség / kapacitás
Kijelző mérete
Zoom
A kamerafej átmérője
Kamera kábel hossza
Súlya kábellel

4933
411915

12 V / 1,5 Ah
60 mm
2 x (10 beállítások)
sok)
k)
17 mm
914 mm
0,82 kg

A szállítás terjedelme:
C12 C (30 perc), akkumulátor 1 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion, 914 mm hosszú kábel, szerszámkoffer

M12

C12 IC AV D Cikkszám 4933416670
M12 audiovizuális vizsgálókamera 17 mm átmérőjű kamerakábellel
Jellemzők:
Új nagyobb 88 mm-es színes kijelző
Videó funkció
Fényképező funkció
Hangrögzítési funkció a kommentárok elemzéséhez
180 fokos képmegfordító képesség
2 Gb-os SD memóriakártyával kiegészítve
4 x zoom
Csillogás elleni funkció
3 pozícióban állítható megvilágítási szint
914 mm hosszú digitális kábel 17 mm átmérőjű kamerakábellel,
az analóg kamerákhoz képest jobb minőségű képet készít
A szállítás terjedelme:
C12 C (30 perc), akkumulátor 1 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion, szerszámkoffer

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ÚJ
Akkumulátor feszültség / kapacitás
Kijelző mérete
Zoom
A kamerafej átmérője
Kamera kábel hossza
Súlya kábellel

12 V / 1,5 Ah
88 mm
4x
17 mm
914 mm
0,9 kg

M12

C12 IC AV A Cikkszám 4933416675
M12 audiovizuális vizsgálókamera 9,5 mm átmérőjű kamerakábellel
Jellemzők:
M12 vizsgálókamera 9,5 mm átmérőjű kamerakábellel fénykép és video felvevő funkcióval
Új nagyobb 88 mm-es színes kijelző
Videó funkció
Fényképező funkció
Akkumulátor feszültség / kapacitás
Hangrögzítési funkció a kommentárok elemzéséhez
Kijelző mérete
180 fokos képmegfordító képesség
Zoom
2 Gb-os SD memóriakártyával kiegészítve
A kamerafej átmérője
4 x zoom
Kamera kábel átmérője
Csillogás elleni funkció
Kamera kábel hossza
3 pozícióban állítható megvilágítási szint
Súlya kábellel
A szállítás terjedelme:
C12 C (30 perc), akkumulátor 1 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion, szerszámkoffer

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

C12 BL2-0

ÚJ
12 V / 1,55 Ah
88 mm
4x
11 mm
9,5 mm
914 mm
0,9 kg

M12

Cikkszám 4933416240

M12 digitális pontlézer
Jellemzők:
Az első olyan lézer a piacon, amely elektromos kéziszerszám akkumulátorával működtethető, ez növeli a
sokoldalúságát és kihasználhatóságát
■ Megnövelt pontosság a kézzel állítható módszerekkel szemben: méterenként 0,2 mm pontossági szinttel
■ Automatikus kiegyenlítés méterenként + / – 0,2 mm, amely növeli a sebességet és a pontosságot
■ A hátsó oldalon elhelyezett erős mágnesek gyorsítják a munkát
■ Szintjelző kijelzés jelzi, ha a szint + / – 4 fokban eltér az egyenestől
■ Könnyű egygombos használat
■

A szállítás terjedelme:
Hordozható táska (akkumulátor és töltő nélkül)
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Pontosság
Lézer besorolás
Választék

ÚJ

+/– 0,2 mm felett 1 m
II 635 mw osztály
30 m
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C12 PP-0

M12

Cikkszám 4933416560

M12 hordozható töltő
Jellemzők:
Kényelmes töltő a hordozható készülékhez
12 V DC és USB bemenet a különböző kábelekhez
LED töltésszintjelző mutatja a készülék aktuális töltöttségi szintjét
Elektronikus túlterhelés védelem – védi az erőforrást és az
akkumulátort a túlzott áramerősségtől

■
■
■
■

ÚJ

Feszültség (egyenáram)
Méretek

12 V
125 x 53 x 58 mm

A szállítás terjedelme:
Akkumulátor és töltő nélkül

C12 JSR-0

M12

Cikkszám 4933416365

M12 rádió MP3 csatlakozással
Jellemzők:
A fejlett technológia optimális és tiszta vételt biztosít
Vízálló MP3 lejátszó tároló
Használható M12 akkumulátorral vagy 230 V hálózatról
8 órás működési idő standard M12 akkumulátorral
Időjárás viszontagságai ellen védett alumínium hangszóró a jobb,
teljesebb hangzásért
■ Digitális tuner a legjobb minőségű jel kiválasztásához
■ Gomb az azonnali lenémításra
■
■
■
■
■

ÚJ
Feszültség (egyenáram)
Feszültség (váltóáram)
Méretek
A rádió nettó súlya

12 V
220 – 240 V
267 x 102 x 178 mm
1,8 kg

A szállítás terjedelme:
220 – 240 voltos adapter, 3,5 jack dugó iPod csatlakoztatáshoz (akkumulátor és töltő nélkül)

C12-28 DCR-0

Cikkszám 4933416345

M12 – M28 Rádió
Jellemzők:
Exkluzív AM/FM hangoló digitális tunerrel a legjobb vételi pontosságot és tiszta jeleket biztosítja
A prémium hangszórók és a 40 wattos erősítő jobb és teljesebb hangzást eredményez
Az időjárás viszontagságai ellen védett tároló megvédi az MP3 lejátszót és az egyéb audió eszközöket
M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 akkumulátorral és fali csatlakozó ajzatban is üzemeltethető
hető
Rázkódáscsillapító ABS polimer és acélszerkezet védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen és a
durva munkaterületeken előforduló károsodások ellen
■ Equalizer és 10 állomás beállítása
Feszültség (egyenáram)
12 – 28 V
■ Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely
M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 akkumulátorok
az iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és
az akkumulátort minden alkalmazásban
Feszültség (váltóáram)
220 – 240 V
Méretek
495 x 241 x 279 mm
A szállítás terjedelme:
Akkumulátorok és töltő nélkül szállítva
■
■
■
■
■

C12 LTGE-0

M12

Cikkszám 4933416977

M12 akkumulátoros lézeres hőmérő
Jellemzők:
40 : 1 arány
Kimagasló mérési pontosság
Hőmérséklet tartomány –40° C-tól +800° C-ig
Egyszerű használat
Villanyszerelőknek kifejlesztve
Beépített LED fény mutatja a mérés helyét
Nagy kontrasztú fekete fehér kijelző
Hangjelzés
Minimum és maximum érték beállítható az ellenőrzésekhez

■
■
■
■
■
■
■
■
■

ÚJ
Mérési tartományérintés nélkül
Pontosság
Emisszió
Kijelző felbontása

–40° C-tól +800° C-ig
ig
1,5 %
0,1-tól 1,0-ig
0,1c

A szállítás terjedelme:
Thermovezeték (k típusú), szerszámkoffer, akkumulátor és töltő nélkül
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C12 LTGH-0

M12

Cikkszám 4933416978

M12 akkumulátoros lézeres hőmérő klímaszerelőknek
Jellemzők:
40 : 1 arány
Kimagasló mérési pontosság
Hőmérséklet tartomány –40° C-tól +800° C-ig
Egyszerű használat – klímaszerelőknek ajánlott
Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
Nagy kontrasztú fekete fehér kijelző
Hangjelzés
Minimum és maximum érték beállítható az ellenőrzésekhez

■
■
■
■
■
■
■
■

ÚJ
Mérési tartományérintés nélkül
Pontosság
Emisszió
Kijelző felbontása

–40° C-tól +800° C-ig
-ig
1,5 %
0,1-tól 1,0-ig
0,1c

A szállítás terjedelme:
Thermovezeték (k típusú), szesrzámkoffer, akkumulátor és töltő nélkül

2266-20

Cikkszám 4933416971

Lézeres hőmérő
Jellemzők:
12: 1
Kiemelkedő mérési pontosság
Hőmérséklet tartomány – 30-től + 500 °C-ig.
Széles alkalmazási terület
Thermovezeték bemenet
Tartozékok tárolása
Feszültség érzékelés és a munkafelület megvilágítása
Nagy kontrasztú fekete fehér kijelző
Könnyen olvasható bármely környezetben
Hangjelzés
Minimum és maximum érték beállítható az ellenőrzésekhez
A szállítás terjedelme:
3 db AAA elem

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

LM 60

ÚJ
Mérési tartomány érintés nélkül
Pontosság
Emisszió
Kijelző felbontása

– 40 °C to + 500°C
1,5 %
0,95
0,1c

Cikkszám 4933404715

Lézeres távolságmérő
Jellemzők:
Point and shot (jelöld ki és mérj)-rendszer – egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
60 m -ig törénő külső és belső távolságmérés
Lézeres mérés + /– 1,5 mm pontosággal
Nagy és könnyen olvasható 3 soros, szükség esetén megvilágítható LCD kijelző
Kihajtható láb a sarkoktól való méréshez
Mérési tartomány
0,05 – 60 m
Az utolsó 10 mérés adatainak memoriába történő tárolása
Pontosság
+/– 1,5 mm
Méter, láb / coll közti átválthatóság
Robosztus ház, ergonómikus karcsú kialakítás, gumírozott
Lézer dióda
635 nm
Softgrip ütköző – tökéletes a professzionális használathoz
Lézer osztály
2
■ Vízhatlan billentyűzet, pormentes, könnyű tisztitani
IP védettségi osztály
IP 54
■ Automatikus kikapcsolás és alacsony töltés kijelző
Hossz
114 x 51 x 277 mm
m
A szállítás terjedelme:
Súly
120 g
2 x AAA elem, övtáska, öv
■
■
■
■
■
■
■
■

Erőcsomag C12 PP2A
■
■
■
■
■

C12 D – Kompakt csavarbehajtó
C12 IC – Kompakt digitális csőkamera
2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion akkumulátorral
Töltő C12 C (30 perc)
Építőipari táska
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Cikkszám 4933411220

M12

POWERED BY

LITHIUM-ION ™

Erőcsomag C12 PP3A
■
■
■
■
■
■

M12

ÚJ

C12 D – Kompakt fúrócsavarozó
C12 HZ – Kézifűrész
C12 T – Lámpa
2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion akkumulátorral
Töltő C12 C (30 perc)
Építőipari táska

Erőcsomag C12 PP3B
■
■
■
■
■
■

Cikkszám 4933411950

Cikkszám 4933416575

M12

C12 DD – Fúrócsavarozó
C12 ID – Ütvecsavarozó
C12 T – Lámpa
2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion akkumulátorral
Töltő C12 C (30 perc)
Építőipari táska

ÚJ

Erőcsomag C12 PP4A
■
■
■
■
■
■
■

Cikkszám 4933411955

M12

Cikkszám 4933416495

M12

C12 D – Kompakt fúrócsavarozó
C12 HZ – Kézifűrész
C12 T – Lámpa
C12 PC – Csővágó
2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion akkumulátorral
Töltő C12 C (30 perc)
Építőipari táska

ÚJ

Erőcsomag C12 PP4B
■
■
■
■
■
■
■

C12 DD – Fúrócsavarozó
C12 ID – Ütvecsavarozó
C12 HZ – Kézifűrész
C12 T – Lámpa
2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion akkumulátorral
Töltő C12 C (30 perc)
Építőipari táska

ÚJ
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2

PDD 14.4 X LokTor NiMH
H

Cikkszám 4933401466

14,4 V LokTor fúrócsavarozó levehető tokmánnyal
nny
yal
Jellemzők:
Kompakt, könnyű és jól kiegyensúlyozott
FIXTEC és kulcsnélküli befogótokmány a kényelmes, egy kézzel is
elvégezhető bit és fúrószár cseréhez
■ Teljesen fém, kiváló minőségű, rendkívül tartós kulcsnélküli befogótokmány
■ QUICKSTOP motorfék
■ A 21-fokozatú forgatónyomaték finombeállítás, valamint a kiegészítő
fúró állás nagyobb rugalmasságot és precizitást tesz lehetővé bármilyen
anyagnál, illetve csavarméretnél
■ Elektronikus fordulatszám szabályozó kapcsoló
■
■

A szállítás terjedelme:
2 x 3,0 Ah NiMH akkumulátor, RCA 7224 MB töltő, pótfogantyú, szerszámkoffer

PLD 14.4 X NiMH

Akkumulátor feszültség
ültség / kapacitás 14,4 V / 3,0 Ah
Üresjárati fordulatszám
zám (1./2. sebesség) 0 – 480 / 0 – 1500/perc
Kulcsnélküli tokmány
mány
1,5 – 13 mm
Max. fúróteljesítmény
ény acélban / fában 13 / 36 mm
Facsavarok
10 mm
Max. nyomaték puha / kemény
26 / 60 Nm
Súly akkumulátorral
rral
2,4 kg
PDD 14,4 X LokTor (2 x 2,0 Ah NiCd)
Cikkszám 4933401453

Cikkszám 4933390642

14,4 V fúrócsavarozó
Jellemzők:
A mindennapi professzionális használatra tervezték, kiváló súly /
teljesítmény aránnyal
■ Exkluzív Clip-Lok™ rendszer lehetővé teszi az akkus fúró kényelmes
szállítását, szabaddá téve a kezet
■ 2 sebességes bolygókerekes szinkronizált hajtómű a maximális nyomatékért
■ Elektronikus kapcsoló változtatható fordulatszámmal – nagyobb pontosság
és kevesebb rongált csavarfej
■ Vissza / Zár / Előre – irányváltó kapcsolóját jól helyezték el a könnyű
működtetés érdekében
■

Akkumulátor feszültség / kapacitáss 14,4 V / 3,0 Ah
Üresjárati fordulatszám (1./2. sebesség)
ség) 0 – 400 / 0 – 1400/perc
Kulcsnélküli tokmány
1,5 – 13 mm
Max. fúróteljesítmény acélban / fában
ban 13 / 33 mm
Facsavarok
10 mm
Max. nyomaték puha / kemény
21 / 44 Nm
Súly akkumulátorral
2,4 kg

PLD 14,4 X (2 x 2,0 Ahh NiCd)
Cikkszám 4933390636
90636
A szállítás terjedelme:
2 x 3,0 Ah NiMH akkumulátor, fém kulcsnélküli tokmány, RCA 7224 MB töltő, övcsipesz, csavarozók, CLIP-LOK™ rendszer, szerszámkoffer

PIW 14.4 SD

Cikkszám 4933389895 PIW 14,4 SD -0 Cikkszám 4933390437

14,4 V ütvecsavarozó
Jellemzők:
■ 158 Nm-es nyomaték 1⁄2 ˝ négyszög meghajtással
■ Robusztus öntvény alumínium hajtóműház
■ Kompakt forma, csak 192 mm hosszú
■ Ergonómikus Softgrip fogantyú, amivel még kényelmesebb a használat
■ Megfordítható akkumulátorok

Akkumulátor feszültség / kapacitás
Üresjárati fordulatszám
Ütésszám
Szerszám befogás
Max. csavarméret
Max. nyomaték
Súly akkumulátorral

14,4 V / 2,0 Ah
0 – 2200/perc
erc
0 – 2500/perc
erc
½˝ SD
M 6 – M 10
158 Nm
2,0 kg

A szállítás terjedelme:
2 x 2,0 Ah NiCd akkumulátorok, RCA 7224 MB töltő, szerszámkoffer

PIW 14.4 Hex Cikkszám 4933389890 PIW 14,4 Hex-0 Cikkszám 4933390435
14,4 V ütvecsavarozó
Jellemzők:
85 Nm-es nyomaték 1⁄4 ˝ hatszög meghajtással
Robosztus öntött alumínium hajtóműház
Kompakt forma, csak 188 mm hosszú
Ergonómikus Softgrip fogantyú, amivel még kényelmesebb a használat
Megfordítható akkumulátorok

■
■
■
■
■

A szállítás terjedelme:
2 x 2,0 Ah NiCd akkumulátorok, RCA 7224 MB töltő, szerszámkoffer

24

Akkumulátor feszültség / kapacitás
Üresjárati fordulatszám
Ütésszám
Szerszám befogás
Max. csavarméret
Max. nyomaték
Súly akkumulátorral

14,4 V / 2,00 Ah
0 – 2200/perc
perc
0 – 2500/perc
perc
¼˝ Hex
M 4 – M 100
85 Nm
2,0 kg

PSG 14.4 PP-0

Cikkszám 4933382700

14,4 V egyenes csiszológép
Jellemzők:
Precíz forgás
Hosszú karcsú tengelynyak, amivel könnyebben
hozzáférhet az eldugott helyekhez
■ Használható 14,4 és 12 V akkumulátorokkal is
■
■

Akkumulátor feszültség / kapacitás
Üresjárati fordulatszám
Átmérő Ø
Súly akkumulátorral

14,4 V / –
25.000/perc
25 mm
2,2 kg

A szállítás terjedelme:
Akkumulátor és töltő nélkül

PCG 14/300

Cikkszám 4933401162

14,4 V tömítőanyag- és ragasztópisztoly
Jellemzők:
Kompatibilis a 9,6 V, 12 V valamint a 14,4 V akkumulátorokkal is
6 fokozatú fordulatszám előválasztóval szabályozható
kinyomósebesség
■ Elektronikus fordulatszám szabályozó kapcsoló
■
■

Akkumulátor feszültség
ültség / kapacitás
Nyomóerő
Hossz
Súly akkumulátorral

14,4 V / 1.4 Ah
280 kg / 2750 N
462 mm
2,4 kg

PCG 14/600
■ Szállítási terjedelme, mint a PCG 14 / 300, de 608 mm
hosszú és 600 ml tasaktartó és kinyomó fej
Cikkszám 4933401165

A szállítás terjedelme:
1 x 1,4 Ah NiCd lapos akkumulátor, RCA 7224 MB töltő, standard kartustartó

PDD 12 X NiMH

Cikkszám 4933401468
401468

12 V LokTor fúró-csavarbehajtó kulcsnélküli tokmánnyal
Jellemzők:
Kompakt, könnyű és jól kiegyensúlyozott
FIXTEC és kulcsnélküli befogótokmány a kényelmes, egy kézzel
végezhető fúrószár- és bitcseréért
■ Teljesen fém, kiváló minőségű, rendkívül tartós kulcsnélküli
befogótokmány
■ QUICKSTOP motorfék
■ A 21 fokozatú forgatónyomaték finombeállítás, valamint a
kiegészítő fúróállás nagyobb rugalmasságot és precizitást tesz
lehetővé bármilyen anyagnál, illetve csavarméretnél
■ Elektronikus fordulatszám szabályozó kapcsoló
■
■

A szállítás terjedelme:
2 x 3,0 Ah NiMH akku, RCA 7224 MB töltő, szerszámkoffer

PLD 12 X NiMH

Akkumulátor feszültségg / kapacitás 12 V / 3,0 Ah
Üresjárati fordulatszám (1./2. sebesség) 0 – 400 / 0 – 1300/perc
Kulcsnélküli tokmány
1,5 – 13 mm
Max. fúróteljesítmény acélban / fában 13 / 34 mm
Facsavarok
8 mm
Max. nyomaték puha / kemény
22 / 50 Nm
Súly akkumulátorral
2.2 kg
PDD 12 X (2 x 2,0 Ah NiCd)
Cikkszám 4933401460

Cikkszám 4933390639

12 V fúrócsavarozó
Jellemzők:
A mindennapi professzionális használatra tervezték, kiváló súly /teljesítmény aránnyal
Exkluzív Clip-Lok™ rendszer lehetővé teszi az akkus fúró kényelmes Akkumulátor feszültség / kapacitás 122 V / 3,0 Ah
szállítását, szabaddá téve a kezet
Üresjárati fordulatszám (1./2. sebesség) 0 – 380 / 0 – 1250/perc
■ 2 sebességes bolygókerekes szinkronizált hajtómű a maximális
Kulcsnélküli tokmány
1,55 – 13 mm
nyomatékért
Max. fúróteljesítmény acélban / fában 133 / 31 mm
■ Elektronikus kapcsoló változtatható fordulatszámmal – nagyobb
Facsavarok
8 mm
pontosság és kevesebb rongált csavarfej
Max. nyomaték puha / kemény
188 / 38 Nm
■ Vissza / Zár / Előre – irányváltó kapcsolóját jól helyezték el a könnyű
működtetés érdekében
Súly akkumulátorral
2,00 kg
■
■

PLD 12 X (2 x 2,0 Ah NiCd)
Cikkszám 4933390631
A szállítás terjedelme:
2 x 3,0 Ah NiMH akkumulátor, fém kulcsnélküli befogótokmány, RCA 7224 MB töltő, övcsipesz, csavarozók, CLIP-LOK™ rendszer, szerszámkoffer
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Töltők














Leírás

Rendszer

Töltési
tartomány

Max. töltési idő
NiCd /Li-Ion
akkumulátor

 TCA 7224 MB

PBS 3000

7,2 – 24 V

12 perc

●

●

 RCA 7224 MB

PBS 3000

7,2 – 24 V

47 perc

●

4V

30 perc

18 – 28 V

M12

Ország
specifikáció

Cikkszám

–

Európa

4932399035

●

–

Európa

4932386670

–

–

●

Európa

4932399983

30 / 60 perc

●

●

●

Európa

4932399507

12 V

30 / 60 perc

–

–

●

Európa

4932352000

12 M18
12
M14

14,4 – 18 V

30 / 60 perc

–

–

●

Európa

4932352485

 C18 C

12
M18

18 V

30 / 60 perc

–

–

●

Európa

4932352001

M28 C

M28

28 V

60 perc

–

–

●

Európa

4932352524

 V4 C
 V 1828 C
 C12 C
 C14-18 C

Akku típusokhoz
NiCd NiMH Li-Ion

Akkumulátorok














Akkumulátor
lá
Típus

F
Feszültség
V

Kapacitás
Amperóra

Cikkszám
Cikk

 V4 B

Li-Ion

4

3,0

4932399982

 V18 B

Li-Ion

18

3,0

4932399512

 V28 B

Li-Ion

28

3,0

4932399196

Leírás

Rendszer

 C12 B

M12

Li-Ion

12

1,5

4932352003

 C12 BX

M12

Li-Ion

12

3,0

4932352472

 C14 B

12
M14

Li-Ion

14,4

1,5

4932352483

 C14 BX

12
M14

Li-Ion

14,4

3,0

4932352484

C18 B

12
M18

Li-Ion

18

1,5

4932352002

C18 BX

12
M18

Li-Ion

18

3,0

4932352071

M28 BX

M28

Li-Ion

28

3,0

4932352523











Leírás

Rendszer

Akk
Akkumulátor
át
Típus

Feszültség
F
t é
V

Kapacitás
K
Amperóra

Cikkszám

 B 12

PBS 3000

NiCd

12

1,4

4932373527

 BXS 12

PBS 3000

NiCd

12

2,0

4932373529

 BXL 12

PBS 3000

NiCd

12

2,4

4932373530

 MXL 12

PBS 3000

NiMH

12

3,0

4932399311

 BXS 14.4

PBS 3000

NiCd

14,4

2,0

4932373540

 BXL 14.4

PBS 3000

NiCd

14,4

2,4

4932373541

 MXL 14.4

PBS 3000

NiMH

14,4

3,0

4932399413

 BXL 24

PBS 3000

NiCd

24

2,4

4932373560
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Lámpák és tartalék izzók














Leírás

Rendszer

Akkumulátor
kompatibilitás

Cikkszám

 PL Option (Akkumulátor nélkül szállítva)

PBS 3000

7,2 – 14,4 V

4932399024
4931366379

Tartalék égő
 BL (Akkumulátor nélkül szállítva)

PBS 3000

9,6 – 14,4 V

4931386044

Tartalék égő
 WL 1214 (Akkumulátor nélkül szállítva)

PBS 3000

12 – 14,4 V

 V18 L (Akkumulátor nélkül szállítva)

18 V

4932399655
49310030

Tartalék égő

M28

28 V

4932352526
49810030

Tartalék égő
 C12 T (Akkumulátor nélkül szállítva)

4932399741
49810020

Tartalék égő

 M28 WL (Akkumulátor nélkül szállítva)

4932371374

M12

1,5 Ah

4932352159
4931401883

Tartalék égő
 C12 T LED (Akkumulátor nélkül szállítva)

M12

1,5 Ah

4932352478

C18 WL (Akkumulátor nélkül szállítva)

12
M18

1,5 / 3,0 Ah

4932352158
49810030

Tartalék égő
C18 WL LED (Akkumulátor nélkül szállítva)

C12-28 DCR-0

12
M18

1,5 / 3,0 Ah

4932352479

Cikkszám 4933416345

M12 – M28 Rádió
Jellemzők:
Exkluzív AM/FM hangoló digitális tunerrel a legjobb vételi pontosságot és tiszta jeleket biztosítja
A prémium hangszórók és a 40 wattos erősítő jobb és teljesebb hangzást eredményez
Az időjárás viszontagságai ellen védett tároló megvédi az MP3 lejátszót és az egyéb audió eszközöket
M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 akkumulátorral és fali csatlakozó ajzatban is üzemeltethető
Rázkódáscsillapító ABS polimer és acélszerkezet védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen és a
durva munkaterületeken előforduló károsodások ellen
■ Equalizer és 10 állomás beállítása
Feszültség (egyenáram)
12 – 28 V
■ Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely
M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 akkumulátorok
az iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és
az akkumulátort minden alkalmazásban
Feszültség (váltóáram)
220 – 240 V
Méretek
495 x 241 x 279 mm
A szállítás terjedelme:
Akkumulátorok és töltő nélkül szállítva
■
■
■
■
■
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ÚJ

SHOCKWAVE

IMPACT DUTY

™

TARTOZÉKOK
■

KOVÁCSOLT

■

Ideálisan illeszkedik

Compression
HEGY
Forged Tip

Ideal ﬁt and
és csökkenti a törés
reduces breakage

lehetőségét

Shock Zone
SPECIÁLIS
Geometry™ *

■

KIALAKÍTÁSÚ

Designed to ﬂex with
SOKK ZÓNA™*
spring-like action

■

Rugalmassághoz

Reduces
kialakítvastress
at the tip

Up To
Up
T

110
0xx
max

Life
Li
ife
if
fe
LIFE

Engineered
■Custom
EGYEDI
Steel
& Heat Treatment
TERVEZÉSŰ
ACÉL

Ellenáll
a nagy
ütésnek
High
shock
resistance
*szabadalmaztatás alatt

Csavarbehajtó választék
rendelhető 25 mm és 50 mm hosszal
2 darabos és 25 darabos kiszerelés Phillips,
Pozidrive, Torx és HEX csavarokkal
Cikkszám PH2 (25 db) 4932352551
További cikkszámokat tartozék
katalógusunk 78. oldalán talál

28 darabos
sz
szett
28
2
8 db ütésnek ellenálló
bit és dugókulcs
Cikkszám 4932352455

HSS-G fúrószárak
1
⁄4 ˝ Hex befogással
6 darabos szett: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
Cikkszám 4932352454

IMPACT DUTY

™

Bontó fűrészlapok fához és szöges fához

• Erős: Extra vastag, 1,57 mm-es teste a maximális robosztusságot és fűrészlap élettartamot szolgálja,
ezáltal ideális szöges vagy csavarozott fák vágásához.
• Gyors: Agresszív vario-fogas geometria több anyagot távolít el húzásonként – így gyorsabb a vágás.
• Rézsűs alak: Kiváló a süllyesztett vágáshoz, a szűk helyeket is eléri.
• Ejtésálló: Bimetál konstrukciója következtében a fűrészlap hajlítható és rugalmas, nem törik el.

Heavy Duty fűrészlapok fémhez

• Erős: Robosztus, 1,06 mm vastag test.
• Ejtésálló: A fűrészlap rugalmas és hajlítható, nem törik.
• Extra vastag robosztus fűrészlaptest (1,06 mm) fémlemezek és csövek vágásához.
– 25 mm-es fűrészlap magasság a még jobb stabilitásért és alacsony vibrációért.

Extra Heavy Duty fűrészlapok fémhez és bontáshoz

• Erős és precíz: Extra vastag 1,57 mm fűrészlaptest.
• Bimetál konstrukció: Kiváló fűrészlap élettartam és teljesítmény.
• Fogazat kialakítás: Az agresszív, megerősített fogfej kivitele és az egyforma fogmélység lehetővé
teszi a gyorsabb vágást, mivel húzásonként több anyag távolítható el.
• Rézsűs alak: Kiváló a süllyesztett vágáshoz. Legalkalmasabb fém és bontó alkalmazásokhoz (fa
szöggel)

HACKZALL Fűrészlapok
• Speciálisan tervezett fűrészlapok kézifűrészhez
35% több vágást biztosít töltésenként
• 10 db-os szett cikkszám 49220220

KIVITELEZÉS
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Kango 950 S Cikkszám 4933375710
33375710 (SDS-Max befogás)
10 kg fúró-bontó kalapács
Jellemzők:
27 Joule-os ütőenergia – a legjobb bontásteljesítmény az osztályában
1700 wattos motor– a legjobb teljesítmény sok erőtartalékkal
Névleges teljesítmény
ljesí
síítmén
t é
tmény
1700 W
a legnehezebb alkalmazásokhoz
Ütés energiaa
7 – 27 J
■ Ideálisan használható generátorral is
Ütésszám (terheléssel)
terheléssel)
975 – 1950/perc
■ Digitronic®-teljeshullámú elektronika – precízen beállítható
Fordulatszám
m teljes terheléssel
125 – 250/perc
a teljesítmény az alkalmazáshoz
■ 3 fogantyú – mind rezgéscsillapítással
Fúrásteljesítmény
ény magfúróval / fúrókoronával 28 – 50 / 45 – 150 mm
■ Anti vibrációs rendszer (AVS) és Softgrip
Fúrásteljesítmény
í é áttö
áttörőfúróval
őfú ó l
50 – 80 mm
(puha fogantyúbevonat) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
Súly egyenes fogantyúval
11,8 kg
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve) 12,5 / 11,0 m/s2
fúrás betonba/bontáshoz
A szállítás terjedelme:
■
■

Kango 950 K
K-HEX bit befogás
Cikkszám 4933375500

■

6 m kábel, plusz első fogantyú, egyenes fogantyú, porvédő, zsír, fém szerszámkoffer

Kango 900 S Cikkszám 4933375720
33375720 (SDS-Max befogás)
Névleges
ges teljesítmény
Ütés energia
Jellemzők:
zám (terheléssel)
■ 27 Joule-os ütőenergia – a legjobb bontásteljesítmény az osztályában Ütésszám
Súly egyenes fogantyúval
■ 1600 wattos motor– a legjobb teljesítmény sok erőtartalékkal a
Vibráció
ció szintje (3 tengelyre vetítve)
legnehezebb alkalmazásokhoz
bontáshoz
shoz
■ Ideálisan használható generátorral is
®
■ Digitronic -teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
■ 3 fogantyú anti vibrációs rendszerrel (AVS) és Softgrip
(puha fogantyúbevonattal) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
■ Egyenes vonalú motorkialakítás – nagyobb kényelem a csípővonal alatti munkáknál

10 kg bontókalapács

1600 W
7 – 27 J
975 – 1950/perc
11,0 kg
11,0
,0 m/s
/s2

A szállítás terjedelme:
6 m kábel, plusz első fogantyú, egyenes fogantyú, porvédő, zsír, fém szerszámkoffer

Kango 900 K
K-HEX bit befogás
Cikkszám 4933375650

■

Kango 750 S Cikkszám 4933398600
7 kg SDS-Max fúró-bontó kalapács
Jellemzők:
AVS anti-vibrációs rendszer és Softgrip a pótfogantyún és főfogantyún
Lágy ütés funkció az érzékeny anyagokban való fúráshoz /véséshez
Lágyindítás a fúrás és vésés precíz kezdéséhez
Az 1550 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb
hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
■ Nagy, nehéz ütőszeg maximális ütőerőt és magas tartósságot garantálja
■ Magnézium hajtóműház a csapágyak pontos elhelyezkedését
garantálja, jobb tartósság kisebb súly mellett
■ Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még
terhelés alatt is
■
■
■
■

A szállítás terjedelme:
6 m kábel, egyenes pótfogantyú, kenőzsír, szerszámkoffer

Névleges teljesítmény
1550 W
Ütés energia
16 J
Fúrási átmérő fúrószárral / tunnel bittel 50 / 80 mm
m
Fúrási átmérő fúrókoronával
1500 mm
m
Fúrási sebesség (teljes terheléssel) 300/perc
/per
ercc
Fúrási sebesség csökkentett erejű üzemmóddal (teljes terheléssel)) 240/
240/perc
0//perc
ercc
Ütésszám (teljes terheléssel)
2740/perc
Ütésszám csökkentett erejű üzemmóddal (teljes terheléssel)) 2180/perc
Szerszám befogás
SDS-Max
Súly
8,2 kg
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve)
9,5 / 9,1 m/s2
fúrás betonba/bontáshoz

Kango 545 S Cikkszám 4933398200
5 kg SDS-Max fúró-véső kalapács
Jellemzők:
AVS anti-vibrációs rendszer és Softgrip a pótfogantyún és a főfogantyún
Lágy ütés az érzékeny anyagokban való véséshez
Lágyindítás a fúrás és a vésés precíz kezdéséhez
Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még
terhelés alatt is
■ Reteszelhető kapcsoló a kényelmesebb használathoz
■ Szervízkijelző lámpa
■ Lámpa jelzi, ha a gép feszültség alatt van
■ A pótfogantyú három pozícióban rögzíthető
■ Forgásmegállítás és a vésőszár multipozíciós rögzítése

■
■
■
■

A szállítás terjedelme:
6 m kábel, egyenes pótfogantyú, kenőzsír, szerszámkoffer
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Névleges teljesítmény
1300 W
Ütési energia vésésnél / fúrásnál
14 / 122 J
Fúrási átmérő fúrószárral / tunnel bittel 45 / 65 m
mm
m
Fúrási átmérő fúrókoronával
1000 m
mm
m
Fúrási sebesség (teljes terheléssel)
450/perc
450/
50/
0/perc
perc
rc
Fúrási sebesség csökkentett erejű üzemmóddal (teljes terheléssel)
ssel) 350/perc
Ütésszám (teljes terheléssel)
2840/perc
Ütésszám csökkentett erejű üzemmóddal (teljes terheléssel)
sel) 2200/perc
Szerszám befogás
SDS-Max
Súly
6,7 kg
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve)
13,0 / 9,0 m/s2
fúrás betonba/törmelékbe

Kango 500 S Cikkszám 4933398220
5 kg bontókalapács
Jellemzők:
AVS anti-vibrációs rendszer és Softgrip a pótfogantyún és a főfogantyún
Lágy ütésmód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokban való véséshez
Lágyindítás a vésés precíz kezdéséhez
Névleges teljesítmény
Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még
terhelés alatt is
Ütés energia
■ Reteszelhető kapcsoló a kényelmesebb használathoz
Ütésszám (teljes terheléssel)
ssel)
■ Szervízkijelző lámpa
Ütésszám csökkentett erejű
ejű
■ Külön lámpa jelzi, ha a gép feszültség alatt van
üzemmóddal (teljes terheléssel)
eléssel)
■ A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
Szerszám befogás
■ Fém hajtóműház a hajtómű jobb felfekvéséért és a hosszabb élettartamért
Súly
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve)
A szállítás terjedelme:
törmelékbe
6 m kábel, D-pótfogantyú, kenőzsír, hegyes véső, szerszámkoffer
■
■
■
■

1300 W
14 J
2840/perc
2200/perc
SDS-Max
6,3 kg
11,5 m/s2

PLH 30 XE Cikkszám 4933400082
30 mm SDS-plus kalapács
Jellemzők:
Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítménnyel, magas
nyomatékú motor, valamint 3,4 J ütésenergia
■ Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség a kompakt
L-formának köszönhetően
■ Anti Vibrációs Rendszer és Softgrip puha fogantyúbevonat
■ A FIXTEC rendszerből adódó gyors szerszámcsere
■ Erős magnézium hajtóműház a hosszú élettartamért és a
megfelelő csapágy felfekvésért
■

Névleges
évleges tteljesítmény
l
Max.
ax. fúróteljesítmény betonban
Max.
ax. fúróteljesítmény kőben
Max.
ax. fúróteljesítmény fában / acélban
Fordulatszám
rdulatszám teljes terheléssel
helési ütésszám
Terhelési
Ütéss energia
Súlyy
áció szintje (3 tengelyre vetítve)
Vibráció
fúráss betonba/törmelékbe

750 W
30 mm
30 mm
40 / 16 mm
0 – 740/percc
0 – 4200/per
rc
4200/perc
3,4 J
3,6 kg

20,0 / 13,5 m/s2
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, oldalfogantyú fém mélységütközővel, fúrózsír, FIXTEC adapter, 13 mm-es fogaskoszorús tokmány, lapos véső, 10 / 12 / 14 mm-es fúró, szerszámkoffer

PLH 30 E Cikkszám 4933400099
30 mm SDS-plus kalapács
Jellemzők:
Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítménnyel, magas
nyomatékú motor, valamint 3,4 J ütésenergia
■ Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség a kompakt
L-formának köszönhetően
■ Anti Vibrációs Rendszer és Softgrip puha fogantyúbevonat
■ Erős magnézium hajtóműház a hosszú élettartamért és a
megfelelő csapágy felfekvésért
■

Névleges teljesítmény
Max. fúróteljesítmény
teljesítmény betonban
Max. fúróteljesítmény
teljesítmény kőben
Max. fúróteljesítmény
eljesítmény fában / acélban
Fordulatszám
ám teljes terheléssel
Terhelési ütésszám
Ütés energia
ia
Súly
Vibráció szintje
ntje (3 tengelyre vetítve)
fúrás betonba/törmelékbe
ba/törmelékbe

750 W
30 mm
30 mm
40 / 16 mm
0 – 740/perc
0 – 4200/perc
3,4 J
3,4 kg

20,0 / 13,5 m/s2
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, oldalfogantyú fém mélységütközővel, fúrózsír, 13 mm-es fogaskoszorús tokmány, lapos véső, 10 / 12 / 14 mm-es fúró, szerszámkoffer

PLH 32 XE Cikkszám 4933400069
32 mm SDS-plus kalapács
Jellemzők:
Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítménnyel, magas
nyomatékú motor, valamint 3,8 J ütésenergia
■ Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség a kompakt
„L” alaknak köszönhetően.
■ Anti Vibrációs Rendszer és Softgrip (puha fogantyúbevonat)
■ A FIXTEC rendszerből adódó gyors szerszámcsere
■ Erős magnézium hajtóműház – a hosszú élettartamért és a
megfelelő csapágy felfekvésért
■ Biztonsági kuplung – blokkoló fúró esetén védi az alkalmazót
és a gépet
■

Névleges
leges tteljesítmény
l
Max.. fúróteljesítmény betonban
Max.. fúróteljesítmény kőben
Max. fúróteljesítmény fában / acélban
Fordulatszám
ulatszám teljes terheléssel
Terhelési
lési ütésszám
Ütés energia
Súly
Vibráció
ió szintje (3 tengelyre vetítve)
fúrás betonba/törmelékbe

900 W
32 mm
32 mm
40 / 16 mm
0 – 800/perc
0 – 4500/perc
3,8 J
3,6 kg

22,0 / 15,5 m/s2
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, oldalfogantyú fém mélységütközővel, fúrózsír, FIXTEC adapter 13 mm-es fogaskoszorús tokmánnyal, szerszámkoffer
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PH 30 Power X Cikkszám
ám 4933396420
30 mm SDS-plus kombi kalapács
Jellemzők:
■ A nehéz ütőszeg maximális 3,5 Joule ütőerőt biztosít
■ Az 1030 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
■ Lágy ütésmód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokba
Névleges teljesítmény
jesítmény
való fúrásnál / vésésnél
esítmény betonban
Max. fúróteljesítmény
■ Az AVS rendszernek köszönhető legalacsonyabb vibrációs szint
Max. fúróteljesítmény
esítmény fában / acélban
az osztályában
Terhelési ütésszám
sszám
■ A legtartósabb az osztályában köszönhetően a beépített
Ütés energia
fémblokk technológiának
■ Túlterheléssel szembeni hőleoldónak köszönhetően nő a gép
Súly
tartóssága
Vibráció szintjee (3 tengelyre vetítve)
/törmelékbe
fúrás betonba/törmelékbe
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, FIXTEC fogaskoszorús tokmány, pótfogantyú fém mélységütközővel, szerszámkoffer

1030 W
30 mm
40 / 13 mm
0 – 3800/perc
3,5 J
2,9 kg
22,0 / 14,0 m/s2

PH 28 X Cikkszám 4933396392
28 mm SDS-plus kombi kalapács
■
■
■

A nagy és nehéz ütőszeg 3,3 Joul ütőerőt szolgáltat
A 820 wattos motor és az optimális fúrási sebesség kombinációja verhetetlen teljesítményt biztosít
Lágy ütésmód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokba Névleges teljesítmény
esítmény
való fúrásnál
Max. fúróteljesítmény
sítmény betonban
■ Csökkentett vibráció, ergonómikus Softgrip puha fogantyú
Max. fúróteljesítmény
sítmény fában
bevonat
Max. fúróteljesítmény
sítmény acélban
■ Osztályában a legnagyobb tartósságot szolgáltatja a beépített
Terhelési ütésszám
szám
fémblokk technológiának köszönhetően
Ütés energia
Súly
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve)
fúrás betonba/törmelékbe
örmelékbe
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, FIXTEC fogaskoszorús tokmány, pótfogantyú fém mélységütközővel, szerszámkoffer
rszámkoffe

820 W
28 mm
30 mm
13 mm
0 – 4000/perc
3,3 J
2,9 kg
22,0 / 16,0 m/s2

PH 28 Cikkszám 4933396396
28 mm SDS-plus kombi kalapács
Jellemzők:
■ A nagy és nehéz ütőszeg 3,3 Joul ütőerőt szolgáltat
■ A 820 wattos motor és az optimális fúrási sebesség
kombinációja verhetetlen teljesítményt biztosít
■ Csökkentett vibráció, ergonómikus Softgrip
■ Osztályában a legnagyobb tartósságot szolgáltatja a beépített
fémblokk technológiának köszönhetően

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, pótfogantyú fém mélységütközővel, szerszámkoffer

Névleges teljesítmény
mény
Max. fúróteljesítmény
ény betonban
Max. fúróteljesítmény
ény fában
Max. fúróteljesítmény
ény acélban
Terhelési ütésszám
Ütés energia
Súly
Vibráció szintje (3 tengelyre
engelyre vetítve)
fúrás betonba/törmelékbe
elékbe

820 W
28 mm
30 mm
13 mm
0 – 4000/perc
3,3 J
2,7 kg
22,0 / 16,0 m/s2

PH 26 X Cikkszám 4933387470
26 mm SDS-plus kombi kalapács
Jellemzők:
A legkompaktabb pisztolyformájú kalapács osztályában
Egyedülálló teljesítmény 2,9 J ütésenergiával és 4500 ütés/perc
Legalacsonyabb vibráció 13,5 m/s2
Extrem Milwaukee tartósság a beépített fémblokk
technológiának köszönhetően
■ FIXTEC a gyors szerszámcseréhez
■ Innovativ és szabadalmaztatott súlycsökkentő technologiával
■ Ütésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába
vagy fémbe történő munkához

■
■
■
■

Névleges teljesítményy
Max. fúróteljesítményy betonban
Max. fúróteljesítmény fában / acélban
Terhelési ütésszám
Ütés energia
Súly
Vibráció szintje (3 tengelyre
elyre vetítve)
fúrás betonba/törmelékbe
kbe

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, FIXTEC fogaskoszorús tokmány, pótfogantyú fém mélységütközővel, szerszámkoffer
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725 W
26 mm
30 / 13 mm
0 – 4500/perc
2,9 J
2,6 kg
13,5 / 8,5 m/s2

PH 26 Cikkszám 4933387400
26 mm SDS-plus kombi kalapács
Jellemzők:
■ A legkompaktabb pisztolyformájú kalapács osztályában
■ Egyedülálló teljesítmény 2,9 J ütésenergiával és 4500 ütés/perc
■ Legalacsonyabb vibráció 13,5 m/s2
■ Extrem Milwaukee tartósság a beépített fémblokk
technológiának köszönhetően
■ Innovativ és szabadalmaztatott súlycsökkentő technologiával
■ Ütésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába
vagy fémbe történő munkához

Névleges teljesítmény
Max. fúróteljesítmény betonban
tonban
Max. fúróteljesítmény fában
an / acélban
Terhelési ütésszám
Ütés energia
Súly
Vibráció szintje (3 tengelyree vetítve)
fúrás betonba/törmelékbe

725 W
26 mm
30 / 13 mm
0 – 4500/perc
2,9 J
2,4 kg
13,5 / 8,5 m/s2

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, pótfogantyú fém mélységütközővel, szerszámkoffer

PFH 26 Cikkszám 4933387473
26 mm SDS-plus rögzítő kalapács
Jellemzők:
A legkompaktabb pisztolyformájú kalapács az osztályában
Egyedülálló teljesítmény 2,9 J ütésenergiával és 4500 ütés/perc
Legalacsonyabb vibráció 13,5 m/s2
Extrém Milwaukee tartósság a beépített fémblokk
technológiának köszönhetően
■ Innovativ és szabadalmaztatott súlycsökkentő technologiával
■ Ütésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába
vagy fémbe történő fúráshoz
■ Biztonsági kuplung – automatikusan leállítja vagy csökkenti a
motor teljesítményét – védi a kezelőt és a gépet a szerszám
beszorulása esetén
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, pótfogantyú fém mélységütközővel, szerszámkoffer
■
■
■
■

Névleges teljesítmény
Max. fúróteljesítmény betonban
etonban
Max. fúróteljesítmény fában
ában
Max. fúróteljesítmény acélban
célban
Terhelési ütésszám
Ütés energia
Súly
Vibráció szintje (3 tengelyre
yre vetítve)
fúrás betonba

725 W
26 mm
30 mm
13 mm
0 – 4500/perc
2,9 J
2,4 kg
13,5 m/s2

PLH 26 XE Cikkszám 4933392642 PLH 26 E Cikkszám 4933392626
33392626
26 mm SDS-plus kalapács
Jellemzők:
■ Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítmény,
Névleges teljesítmény
magas nyomatékú motor, valamint 3,3 J ütésenergia
Max. fúróteljesítmény betonban
tonban
■ Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség a kompakt
Max. fúróteljesítmény kőben
ben
„L” alaknak köszönhetően. Anti Vibrációs Rendszer és
Max. fúróteljesítmény fábann / acélban
■ Softgrip (puha fogantyúbevonat)
■ A FIXTEC rendszerből adódó gyors szerszámcsere
Fordulatszám teljes terheléssel
éssel
■ Erős magnézium hajtóműház a hosszú élettartamért és a
Terhelési ütésszám
megfelelő csapágy felfekvésért
Ütés energia
■ Biztonsági kuplung – automatikusan leállítja vagy csökkenti a
Súly
motor teljesítményét – védi a kezelőt és a gépet a szerszám
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve)
beszorulása esetén
fúrás betonba/törmelékbe
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, pótfogantyú fém mélységmérővel, kenőzsír, szerszámkoffer

770 W
26 mm
26 mm
30 / 13 mm
0 – 1050/perc
0 – 4500/perc
3,3 J
3,1 kg
14,5 / 13,0 m/s2

PLH 20 Cikkszám 4933408070
SDS-plus rögzítő kalapács
Jellemzők:
■ SDS-plus tokmánnyal
■ Optimalizált fúrás 5-12 mm
■ Biztonsági kuplung, védi a kezelőt és a gépet a szerszám
megszorulása esetén
■ AVS anti-vibrációs rendszer. A kényelmesebb használatértés
és az izületek kisebb igénybevételéért
■ A hűtőlevegő elvezetése úgy lett tervezve, hogy a fej felett
végzett munka során keletkező törmeléket a lehető legjobban
elvezesse
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, pótfogantyú mélységütközővel, szerszámkoffer

ÚJ
Névleges teljesítmény
Max. fúróteljesítmény betonban
onban
Max. fúróteljesítmény fában
an
Max. fúróteljesítmény acélban
ban
Fordulatszám teljes terheléssel
éssel
Terhelési ütésszám
Ütés energia
Súly
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve)
fúrás betonba

620 W
20 mm
30 mm
13 mm
0 – 2700/perc
0 – 4400/perc
1,7 J
1,9 kg
10,2 m/s2
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PD2E 24 RST Cikkszám 4933380796
933380796
1200 W kétsebességes ütvefúró
Jellemzők:
AVS anti-vibrációs rendszer és Softgrip a kényelmesebb használatért
Fém hajtóműház
Nyomaték beállítás a csavarozási alkalmazásokhoz
Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért
Névleges teljesítmény
ljesítmény
1200 W
Biztonsági kuplung védi a kezelőt
Max. fúróteljesítmény
esítmény betonban / kőben 22 / 24 mm
Lágyindítás
Max. fúróteljesítmény
esítmény acélban / fában 16 / 45 mm
Elektronika: változtatható sebesség az optimális fúrásért
Nyomaték (1./2.
./2. sebesség)
56 / 32 Nm
Üresjárati fordulatszám
dulatszám (1./2. sebesség) 0 – 1450 / 0 – 3400/
3400/perc
/perc
Tokmány (gyors)
yors)
1,5 – 13 mm
Súly
3,1 kg
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, pótfogantyú fém mélységütközővel, szerszámkoffer

■
■
■
■
■
■
■

PD2E 24 RS Cikkszám 4933380462
3380462
1010 W kétsebességes ütvefúró
Jellemzők:
AVS anti-vibrációs rendszer és Softgrip a kényelmesebb használatért
Fém hajtóműház
Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és a jobb
láthatóságért
Névleges teljesítmény
ljesítmény
1010 W
■ Biztonsági kuplung védi a kezelőt
Max. fúróteljesítmény
esítmény betonban / kőben 20 / 24 mm
■ Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
Max. fúróteljesítmény
esítmény acélban / fában 16 / 40 mm
Nyomaték (1./2.
./2. sebesség)
54 / 30 Nm
Üresjárati fordulatszám
dulatszám (1./2. sebesség) 0 – 1450 / 0 – 3400/
3400/perc
/perc
Súly
3,0 kg
■
■
■

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, pótfogantyú fém mélységütközővel, szerszámkoffer

SB 2-35 D Cikkszám 4933380507
1010 W kétsebességes ütvefúró
Jellemzők:
Fém hajtóműház a kiváló tartósságért
Nagy nyomaték és alacsonyabb fúrási sebesség
különböző alkalmazásokhoz
■ Változtatható fúrási sebesség
■ Ütésleállító funkció csak fúráshoz
■ 16 mm fém fogaskoszorús tokmány
■
■

Névleges teljesítmény
ny
1010 W
Max. fúróteljesítmény betonban / kőben 35 / 40 mm
Max. fúróteljesítményy acélban / fában 16 / 50 mm
besség)
88 / 67 Nm
Nyomaték (1./2. sebesség)
Üresjárati fordulatszám
m (1./2. sebesség) 800 / 1800/perc
Tokmány (fogaskoszorús)
3 – 16 mm
Súly
4,2 kg

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, pótfogantyú fém mélységütközővel

PD2E 22 RS Cikkszám 4933380784
0784
850 W kétsebességes ütvefúró
Jellemzők:
AVS anti-vibrációs rendszer és Softgrip a kényelmesebb használatért
Fém hajtóműház
Biztonsági kuplung védi a kezelőt
Névleges teljesítmény
ny
850 W
Ütésleállító funkció csak fúráshoz
Max. fúróteljesítményy betonban / kőben 20 / 22 mm
Max. fúróteljesítmény
ny acélban / fában 13 / 40 mm
Nyomaték (1./2. sebesség)
besség)
51 / 28 Nm
Üresjárati fordulatszám
m (1./2. sebesség) 0 – 1350 / 0 – 3200/perc
Tokmány (gyors)
1,5 – 13 mm
Súly
2,9 kg
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, pótfogantyú fém mélységütközővel, szerszámkoffer

■
■
■
■
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PD2E 20 R/S Cikkszám 4933380764
64
705 W kétsebességes ütvefúró
Jellemzők:
Könnyű súly és kompakt kialakítás
Fém hajtóműház a kiváló tartósságért
Softgrip a kényelmesebb használatért
Elektronika: változtatható fúrási sebesség és irányváltó
Ütésleállító funkció csak fúráshoz

■
■
■
■
■

Névleges teljesítmény
ény
705 W
Max. fúróteljesítmény
ny betonban / kőben 20 / 20 mm
m
Max. fúróteljesítmény
ény acélban / fában 13 / 40 mm
m
Nyomaték (1./2. sebesség)
ebesség)
50 / 25 Nm
m
Üresjárati fordulatszám
ám (1./2. sebesség) 0 – 1350 / 0 – 3200/perc
Tokmány (gyors)
1,5 – 13 mm
22,77 kkg
Súly

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, pótfogantyú fém mélységütközővel, szerszámkoffer

PD 2-18/Z Cikkszám 4933380773
700 W kétsebességes ütvefúró
Jellemzők:
Könnyű súly és kompakt kialakítás
Fém hajtóműház a kiváló tartósságért
Softgrip a kényelmesebb használatért
Elektronika: változtatható fúrási sebesség
Ütésleállító funkció csak fúráshoz

■
■
■
■
■

Névleges teljesítmény
700 W
Max. fúróteljesítmény betonban
etonban / kőben 18 / 18 mm
m
Max. fúróteljesítmény acélban / fában 13 / 35 mm
Nyomaték (1./2. sebesség)
ség)
67 / 34 Nm
Üresjárati fordulatszám (1./2.
1./2. sebesség) 1350 / 3200/perc
Tokmány (fogaskoszorús)
ús)
1,5 – 13 mm
Súly
2,7 kg

A szállítás terjedelme:
4 m hálózati kábel, pótfogantyú, 13 mm fém – fogaskoszorús fúrótokmány, szerszámkoffer

T-TEC 201 Cikkszám 4933380708
750 W pisztolyformájú, kétsebességes ütvefúró
fúró
ró
Jellemzők:
Optimális kezelés a különböző fogási lehetőségek miatt
Nagy teljesítmény kétsebességes bolygókerekes hajtóművel és 750 W motorral
FIXTEC tokmány – az automatikus tengelyretesznek köszönhetően
Közvetlen bitbefogás a fúróorsóban, ami csökkenti a gép hosszát
IMB (beépített fémblokk technológia) a csapágyak tartósságáért
Fokozatmentes fordulatszám előzetes kiválasztása elektronikus kapcsolóval
Nagy nyomatékú bolygókerekes hajtómű fúráshoz és nagy csavarok csavarozásához
Ütésleállító funkció csak fúráshoz
Irányváltó

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Névleges teljesítmény
750 W
Max. fúróteljesítmény
eljesítmény betonban / kőben 20 / 22 mm
Max. fúróteljesítmény
eljesítmény acélban / fában 13 / 40 mm
58 / 30 Nm
Nyomaték (1./2. sebesség)
zám teljes terheléssel
0 – 750 / 0 – 2200/perc
2200/per
erc
rcc
Fordulatszám
Tokmány (gyors)
1,5 – 13 mm
Súly
2,7 kg

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, pótfogantyú mélységütközővel, szerszámkoffer

PDE 16 RP Cikkszám 4933409206
630 W egysebességes ütvefúró
Jellemzők:
Kiválóan kezelhető, kompakt ergonomikus kialakítás
Bolygókerekes hajtóműház az alcsony sebességért és nagy
nyomatékért
■ IMB (beépített fémblok technológia) a csapágyak tartósságáért
■ Elektronika: változtatható sebesség az optimális fúrásért
■ Fokozatmentes fordulatszám
■ Ütésleállító funkció csak fúráshoz
■ Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez
■
■

Névleges teljesítmény
630 W
Fordulatszám teljes terheléssel
erheléssel
0 – 520/perc
Nyomaték
59 Nm
Max. fúróteljesítmény betonban
etonban / kőben 16 / 20 mm
Max. fúróteljesítmény fában / acélban 40 / 16 mm
2,0 kg
Súly

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, pótfogantyú fém mélységütközővel, szerszámkoffer
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PDE 13 RX Cikkszám 4933409200
630 W egysebességes ütvefúró
Jellemzők:
Kiválóan kezelhető, kompakt ergonómikus kialakítás
IMB (beépített fémblok technológia) a csapágyak tartósságáért
FIXTEC tokmány – a szerszám gyors cserélhetőségéért
Elektronika: változtatható sebesség az optimális fúrásért
Fokozatmentes fordulatszám
■ Ütésleállító funkció csak fúráshoz
■ Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez
■
■
■
■
■

Névleges teljesítmény
mény
630 W
Fordulatszám teljes
1500/perc
jes terheléssel
0 – 1500/pe
erc
Nyomaték
21 Nm
Max. fúróteljesítmény
ény betonban / kőben 15 / 18 mm
Max. fúróteljesítmény
mény fában / acélban 30 / 13 mm
Súly
1,8 kg

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, pótfogantyú fém mélységütközővel, szerszámkoffer

B2E 16 RLD Cikkszám 49333804822
900 W kétsebességes fúrógép
Jellemzők:
Kiváló tartósság
Nagy nyomaték és alacsonyabb fúrási sebesség
különböző alkalmazásokhoz
■ Változtatható fúrási sebesség
■ 16 mm fém fogaskoszorús tokmány
■
■

Névleges teljesítmény
900 W
Max. fúróteljesítmény acélban / alumínium / fában
an 16 / 20 / 40 mm
Nyomaték (1./2. sebesség)
88 / 58 Nm
Fordulatszám teljes terheléssel (1./2. sebesség)g) 100 – 450 / 300 – 1000/perc
Tokmány (fogaskoszorús)
3 – 16 mm
Tokmány tengely
M 18 x 2,5
Hajtóműnyak átmérő
57 mm
Súly
4,2 kg

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, 16 mm-es fogask. tokmány+kulcs, hosszított pótfogantyú

HD2E 13 R Cikkszám 4933390186
705 W kétsebességes fúrógép
Jellemzők:
Kompakt és könnyű súly
Fém hajtóműház
Softgrip és ergonómikus kialakítás a kényelmes kezelésért
Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
13 mm fém kulcsnélküli tokmány

■
■
■
■
■

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, 13 mm kulcsnélküli tokmány, oldalfogantyú

Névleges teljesítmény
tmény
705 W
Max. fúróteljesítmény
ény acélban / alumínium 13 / 16 m
mm
m
Max. fúróteljesítmény
mény fában
40 mm
Nyomaték (1./2. sebesség)
60 / 35 Nm
m
Fordulatszám teljes terheléssel
erheléssel (1./2. sebesség) 0 – 730 / 0 – 1540/perc
15
1540/p
40/perc
40/
erc
Tokmány
1,5 – 13 mm
Súly
2,7 kg

HDE 13 RQD Cikkszám 1107500
825 W egysebességes fúrógép
Jellemzők:
Változtatható fúrási sebesség
Irányváltó
QUIK-LOK kábel a sérült kábelek gyors cseréjéért

■
■
■

Sarokfúró feltét is rendelhető –
Cikkszám 4806287

A szállítás terjedelme:
4 m QUIK-LOK kábel, 13 mm-es fogask. tokmány + kulcs, oldalfogantyú
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Névleges
es teljesítmény
825 W
Max. fúróteljesítmény
teljesítmény acélban / alumínium / fában 13 / 20 / 38 mm
Nyomaték
ték
101 Nm
Fordulatszám
355/perc
t á tteljes
lj tterheléssel
h lé l
0 – 355/
Tokmány (fogaskoszorús)
1,5 – 13 mm
Tokmány tengely
½˝ x 20
Hajtóműnyak átmérő
46 mm
Súly
3,2 kg

HDE 13 RQX Cikkszám 030250
950 W egysebességes fúrógép
Jellemzők:
94 Nm nyomaték
Könnyű, ergonómikus forma
Softgrip a fogantyún és a motorburkolaton
Ipari egyhüvelyű fém gyorstokmány
Automata tengelyretesz
■ Komfortos, 2 ujjas kapcsoló
■ Változtatható sebesség, irányváltó
■ QUIK-LOK kábel a sérült kábelek gyors cseréjéért
■
■
■
■
■

A szállítás terjedelme:
4 m QUIK-LOK kábel, pótfogantyú, FIXTEC 13 mm-es gyorstokmány

Névleges teljesítmény
mény
950 W
Max. fúróteljesítmény acélban
célban / alumínium / fában 13 / 20 / 38 mm
mm
Nyomaték
94 Nm
Fordulatszám teljes
es terheléssel
0 – 525/perc
Tokmány (gyors)
1,5 – 13 mm
Max. menetvágó átm.
½˝ x 20
Súly
2,0 kg

HDE 10 RQX Cikkszám 020250
725 W egysebességes fúrógép
Jellemzők:
Könnyű, ergonómikus forma
Softgrip a fogantyún és a motorburkolaton
Ipari egyhüvelyű fém gyorstokmány
Automata tengelyretesz
Komfortos, 2 ujjas kapcsoló
Változtatható sebesség, irányváltó
QUIK-LOK kábel a sérült kábelek gyors cseréjéért

■
■
■
■
■
■
■

A szállítás terjedelme:
4 m QUIK-LOK kábel, pótfogantyú, FIXTEC 10 mm-es gyorstokmány

Névleges teljesítmény
725 W
Max. fúróteljesítmény acélban / alumínium
mínium / fában 10 / 13 / 30 mm
Nyomaték
63 Nm
Fordulatszám teljes terheléssel
éssel
0 – 795/perc
Tokmány (gyors)
1,0 – 10 mm
Max. menetvágó átm.
½˝ x 20
Súly
1,9 kg

HDE 6 RQ Cikkszám 010150
725 W nagy sebességű egysebességes fúrógép
p
Jellemzők:
Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek pontos felfekvéséért
Ergonómikus design puha fogantyúbevonattal
QUIK-LOK a sérült kábelek gyors cseréjéért

■
■
■

Névleges teljesítmény
725 W
Max. fúróteljesítmény acélban / alumínium
mínium / fában 6 / 8 / 16 mm
Nyomaték
30 Nm
Fordulatszám teljes terheléssel
éssel
0 – 2680/perc
Tokmány (fogaskoszorús)
1,0 – 10 mm
3
Max. menetvágó átm.
⁄8˝ x 24
1,4 kg
Súly

A szállítás terjedelme:
4 m QUIK-LOK kábel, 10 mm-es fogaskoszorús tokmány, tokmánykulcs

DE 13 RP Cikkszám 4933409194
630 W egysebességes fúrógép
Jellemzők:
Kiválóan kezelhető, kompakt ergonómikus kialakítás
Bolygókerekes hajtóműház az alacsony sebességért és nagy nyomatékért
IMB (beépített fémblokk) technológia a tartósságért és stabilitásért
Névleges teljesítmény
mény
Elektronika: változtatható sebesség az optimális fúrásért
Jobbra-balra forgás
Fordulatszám teljes
es terheléssel
Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez
Nyomaték
Max. fúróteljesítmény
ény fában
Max. fúróteljesítmény
ény acélban
Max. fúróteljesítmény
ény alumínium
Súly
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, pótfogantyú mélységütközővel, szerszámkoffer

■
■
■
■
■
■

630 W
0 – 520/perc
59 Nm
40 mm
13 mm
16 mm
2.1 kg
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DE 10 RX Cikkszám 4933409211
630 W nagysebességű egy sebességes fúrógép
ép
Jellemzők:
Kiválóan kezelhető, kompakt ergonomikus kialakítás
IMB (beépített fémblokk) technológia a tartósságért és stabilitásért
FIXTEC tokmány – a szerszám gyors cserélhetőségéért
Elektronika: változtatható sebesség az optimális fúrásért
Fokozatmentes fordulatszám
Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez

■
■
■
■
■
■

Névleges teljesítményy
Fordulatszám teljes terheléssel
erheléssel
Nyomaték
Max. fúróteljesítményy fában
Max. fúróteljesítményy acélban
Max. fúróteljesítményy alumínium
Súly

630 W
0 – 1500/perc
21 Nm
30 mm
10 mm
13 mm
1,6 kg

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, pótfogantyú mélységütközővel, szerszámkoffer

MD 38 Compact Cikkszám 427050
Mágneses fúróállvány
Jellemzők:
Két tekercses nagy erősségű mágnes
Egyszerű két gombos irányító panel, nagy „gomba” alakú
leállító gommbal
■ Jobb és baloldalra gyorsan felszerelhető tekerőkar
■ Beépített biztonsági rögzítő szalag
■
■

Max. marás átmérő
38 mm
Max. marás mélység
50 mm
Max. fúrás teljesítmény
13 mm
Motor teljesítmény
10500 W
Statikus nyomaték
100 Nm
Mágneses tartóerő (nyomás a fúráspontnál) 10.400
00 N
Fordulatszám üresjárati/teljes terheléssel 450 / 320/perc
320/ppercc
Súly
12,0 kg

A szállítás terjedelme:
Általános 19 mm befogó, biztonsági szalag, hatszögű kulcsok

MDE 42 Cikkszám 4933380832
Mágneses fúróállvány
Jellemzők:
Az 1200 wattos motor 3 lassító áttétellel lehetővé teszi,
hogy 42 mm-es lyukat fúrjunk 50 mm vastag acélban
■ Nagy mágneses erő és a legutolsó elektronikai fejlesztések
a tökéletes irányíthatóság és a biztonsági követelmények
teljesítése érdekében
■

Max. marás átmérő/mélység
Max. fúrás teljesítmény
Motor teljesítmény
Statikus nyomaték
Mágneses tartóerő
(nyomás a fúráspontnál)
Üresjárati fordulatszám
Fordulatszám teljes terheléssel
Súly

42 / 50 mm
m
16 mm
1200 W
85 Nm
10.000 N
300 – 640 /perc
170 – 330/perc
/perc
11,5 kg

A szállítás terjedelme:
Állíható biztonsági védőburkolat, vágó olaj, hatszögű kulcsok, szerszámkoffer

MD 4-85 Cikkszám 4933380850
Mágneses fúróállvány
Jellemzők:
Nagy precizitás a Morze 3-as kúp befogásnak köszönhetően;
könnyen alkalmazható magfúrókhoz közvetlenül a
tokmányrendszeren keresztül
■ Erős mágneses talp, ami közel 2 tonna erőt fejt ki,
ezzel biztosítva a biztonságot és stabilitást
■ Elektromos kapcsoló panel a könnyű elérhetőségért
■

Max. marás átmérő/mélység
Max. fúrás teljesítmény
Motor teljesítmény
Statikus nyomaték
Mágneses tartóerő
(nyomás a fúráspontnál)
Üresjárati fordulatszám
Fordulatszám teljes terheléssel
Súly

A szállítás terjedelme:
Állíható biztonsági védőburkolat, vágó olaj, hatszögű kulcsok, szerszámkoffer
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85 / 50 mm
32 mm
1050 W
> 200 Nm
18.000 N
220 / 260 / 350 / 420/percc
115 / 160 / 190 / 260/percc
28,0 kg

IPWE 520 RQ Cikkszám 907650
¾˝ colos ütvecsavarozó
Jellemzők:
Nagy nyomaték leadás: 520 Nm
Könnyű és ergonómikus forma
Softgrip (puha fogantyúbevonat)
Változtatható sebesség, irányváltó
QUIK-LOK a sérült kábelek gyors cseréjéhez

■
■
■
■
■

A szállítás terjedelme:
4 m QUIK-LOK kábel

Névleges teljesítmény
Csavarok (ajánlott)
Üresjárati fordulatszám
Ütésszám
Max. nyomaték
Szerszám befogás
Súly

725 W
M 16 – M 24
0 – 1700/perc
1000 – 2500/perc
520 Nm
¾˝ SD
2,8 kg

IPWE 400 RQ Cikkszám 907250
½˝ colos ütvecsavarozó
Jellemzők:
Nagy nyomaték leadás: 400 Nm
Könnyű és ergonómikus forma
Softgrip (puha fogantyúbevonat)
Változtatható sebesség, irányváltó
QUIK-LOK a sérült kábelek gyors cseréjéhez

■
■
■
■
■

A szállítás terjedelme:
4 m QUIK-LOK kábel

Névleges teljesítmény
Csavarok (ajánlott)
Üresjárati fordulatszám
Ütésszám
Max. nyomaték
Szerszám befogás
Súly

725 W
M 12 – M 20
0 – 1700/perc
1000 – 2600/perc
400 Nm
½˝ SD
2,7 kg

TKSE 2500 Q Cikkszám 679050
Csavarozó önmetsző csavarokhoz
Jellemzők:
Dupla kuplung
Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
Csendes leoldó mechanizmus
Könnyen eltávolítható mélységbeállító orr
Puha fogantyúbevonat
QUIK-LOK a sérült kábelek gyors cseréjéhez

■
■
■
■
■
■

Névleges teljesítmény
Önfúró / Szárazfalazati csavarok
arok
Üresjárati fordulatszám
Bitbefogás
Max. terhelési nyomaték
Súly

725 W
6,5 / 6 mm
0 – 2500/perc
¼˝
25 Nm
1,4 kg

A szállítás terjedelme:
4 m QUIK-LOK kábel, Hex 10-es mágneses dugókulcs, mágneses dugókulcs szett, (49-66-3004, 6 / 8 / 10 mm), övcsipesz

DWSE 4000 Q Cikkszám 674350
Csavarozó gipszkartonhoz
Jellemzők:
Dupla kuplung
Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz
felfekvéséért
■ Csendes leoldó mechanizmus
■ Könnyen eltávolítható mélységbeállító orr
■ Puha fogantyúbevonat
■ QUIK-LOK a sérült kábelek gyors cseréjéhez
■
■

Névleges teljesítmény
Szárazfalazati csavarokk
Üresjárati fordulatszám
m
Bitbefogás
Max. terhelési nyomaték
ék
Súly

725 W
4,8 mm
0 – 4000/perc
¼˝
20 Nm
1,3 kg

A szállítás terjedelme:
4 m QUIK-LOK kábel, bit tartó, PH 2 bit, övcsipesz
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50 %-AL HOSSZABB ÉLETTARTAM

Köszönhetően az optimális 4x90°-os szimetriának, mind
a négy karbid vágóél egyenletesen fúr és nem hajlik el
vagy törik a betonvas érintésekor.

Egy drabból álló karbid hegy a hosszú élettartamért.

Központi hegy az egyenes, tűhegy pontosságú fúrás
érdekében.

A négy szimetrikus spirális él biztosítja a horony kisebb
kopását.

Vastagabb fúrótest az alacsony vibrációért, kimagasló
szilárdság a fúrószár törésének megakadályozásáért.

A PGM pecsétje garancia arra, hogy a fúrószárral annak
teljes élettartama alatt precíz, a dübelt szilárdan tartó
furat készíthető.
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THUNDERWEB
HSS-G fémfúró - DIN 338

Hagyományos fúró
A Thunderweb kialakításra
jellemző a vágóél kúpos
kialakítása, amely a fúróban
befelé haladva vastagabb lesz.
A vágóél „háta” a fúró teste

A hagyományos fúrók
vágóéle egyforma
vastagságú a fúrók
teljes hosszán.

Parabolikus
keresztmetszet

Hagyományos vágóél
keresztmetszet

• Kiállja a nagy előtoló
nyomást és nyomatékot
• Kevesebb a törésből
adódó veszteség
• Hosszabb élettartam

Horonygeometria

Cikkszám
4932352374

– A Thunderweb kialakítású horonynak
köszönhetően a felhevült forgács
gyorsan eltávozik. A jobb hőelvezetés
növeli az élettartamát.
– A mélyebb lyukak fúrásánál a nyitott
horony kialakítás csökkenti a fúró
hátrányosságait, hiányosságait
– Az élezett peremnek köszönhetően
csökken az anyag tapadása a
fúrószárra, ezáltal a vágás gyorsabb
és tiszta
– A kisebb vágószög kevesebb
forgácsot eredményez, ideális
kemény, rozsdamentes acél
fúrásához.

Elérhető választék
Egydarabos
választék
5 és 10 db-os
csomag
19 darabos szett
25 darabos szett

Cikkszám
4932352376

1,0 mm-től 13 mm-ig
1,0 mm-től 13 mm-ig
1,0 – 10 mm-ig, 0,5 mm-ként növekvő
1,0 – 13 mm-ig, 0,5 mm-ként növekvő
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DCM 2-350 C

Cikkszám 40044

Fúrógép gyémánt fúrókoronához
Jellemzők:
Hármas lassító áttétel
Beépített biztonsági kuplung
Lágyindítás
Motor túlterhelés védelem
PRCD állandó feszültséget biztosító készülék
Beépített vízadagoló
Dupla rögzítésű kapcsolódoboz

■
■
■
■
■
■
■

Motor teljesítmény
Fordulatszám 1. seb. / 2. seb.
Fúrási átmérő 1. seb.
Fúrási átmérő 2. seb.
Tengely bemenet
Súly

2800 W
300 / 600/perc
178 – 350 mm
102 – 178 mm
1 ¼˝
9,0 kg

A szállítás terjedelme:
Nyitott végű kulcs, hatszögű kulcsok, kapcsolódoboz

DR 350 T

Cikkszám 4933400600

Alumínium fúróállvány a DCM 2-350 C gyémánt fúróhoz
Jellemzők:
Dönthető (0 – 45º)
Mutatja a fúrás szögét és mélységét
A gép gyorsan csatlakoztatható
Minden csavar megszorítható egy kulccsal
Az előtolás sebessége beállítható
Vízszintes és függőleges vízmérték
A furat középpontja megjelölhető
Szintezőcsavarok
Az előtolókar mindkét oldalról hajtható
Fogantyú és görgők a kényelmes szállításhoz
Görgők a kényelmes szállításhoz
A szállítás terjedelme:

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Max. fúrási teljesítmény
DCM 2-350 C-vel
Max. fúrási mélység DCM 2-350 C
Magasság
Alaplap mérete
Súly

350 mm
610 mm
1042 mm
391 x 523 mm
19,5 kg

3

⁄16 ˝-os hatszögű imbuszkulcs, 6 mm-es hatszögű imbuszkulcs, 17 x 19-es villáskulcs, 30 mm-es villáskulcs, adapter a motor gyors csatlakoztatásához, 4 db 8 x 25 mm-es csavar, előtolókar, központosító

DCM 2-250 C

Cikkszám 40964

Fúrógép gyémánt fúrókoronához
Jellemzők:
Hármas lassító áttétel
Beépített biztonsági kuplung
Lágyindítás
Motor túlterhelés védelem
PRCD állandó feszültséget biztosító készülék
Beépített vízadagoló
Dupla rögzítésű kapcsolódoboz

■
■
■
■
■
■
■

Motor teljesítmény
Fordulatszám 1. seb. / 2. seb.
Fúrási átmérő 1. seb.
Fúrási átmérő 2. seb.
Tengely bemenet
Súly

2800 W
450 / 900/perc
152 – 250 mm
52 – 152 mm
1 ¼˝
9,0 kg

A szállítás terjedelme:
Nyitott végű kulcs, hatszögű kulcsok, kapcsolódoboz

DR 250 TV

Cikkszám 4933400590

Alumínium fúróállvány a DCM 2-250 C gyémánt fúróhoz
Jellemzők:
Könnyű alumínium fúró állvány
Integrált vákuumos alaplap (vákuummal és vákuum nélkül is használható)
Dönthető (0 – 45º)
Mutatja a fúrás szögét és mélységét
Max. fúrási teljesítmény
A gép gyorsan csatlakoztatható
DCM 2-250 C-vel
Minden csavar megszorítható egy kulccsal
Max. fúrási mélység DCM 2-250 C
Az előtolás sebessége beállítható
Magasság
Vízszintes és függőleges vízmérték
A furat középpontja megjelölhető
Alaplap mérete
Szintezőcsavarok
Súly
Az előtolókar mindkét oldalról hajtható
A szállítás terjedelme:

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
3

250 mm
520 mm
834 mm
276 x 467 mm
10,0 kg

⁄16 ˝-os hatszögű imbuszkulcs, 6 mm-es hatszögű imbuszkulcs, 17 x 19-es villáskulcs, adapter a motor gyors csatlakoztatásához, 4 db 8 x 25 mm-es csavar, előtolókar, központosító,
ító vákuum tömítőgyűrű gumiból (Cikkszám 4931400613
4931400613)
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DD 2-160 XE

Cikkszám 4933368690
0

Kétsebességes száraz gyémántfúrógép
Jellemzők:
1500
1500
00 W
Robosztus erőteljes motor biztosítja az állandó magas nyomatékot Névleges teljesítmény
Max. fúrókapacitás falazatban
an / téglában 162 mm
Kétszeres védelem az összekapcsolt mechanikus és
Üresjárati ütésszám
24.000 / 48.000/percc
elektronikus tengelykapcsolónak köszönhetően
■ Robosztus szerkezet fém vázzal
Fordulatszám teljes terheléssel
el (1./2. sebesség) 0 – 890 / 0 – 1770/p
1770/perc
perc
erc
rc
■ Az AVS-oldalsó fogantyúnak és a D alakú hátsó fogantyúnak
Maximális terhelési nyomaték
ék (1./2. sebesség) 50 / 35 Nm
köszönhetően biztonságosan kezelhető
Befogótokmány
M 18 x 2,5
■ Kétsebességes hajtómű
Súly
4,2 kg
■ M 16 FIXTEC befogótokmány a gyorsabb bit cseréért
■ Lágyindítás a jobb fúrási teljesítményért, a kemény anyagokba történő gyorsabb és könnyebb
önnyebb fúrásért.
Megelőzi a fúrókorona túlmelegedését, a gyémántszegmensek károsodását is

■
■

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, hosszított oldalfogantyú, gyorscserélő adapter SDS-plus fúrókhoz és M 16 gyémánt fúrókoronákhoz, SDS-plus fúró, szerszámkoffer

WCE 65

Cikkszám 4933385125

2300 W 230 mm (65 mm vágási mélység) falhoronymaró
maró
Jellemzők:
Erőteljes 2300 wattos motor
Motor túlterhelés védelem
Tengelyretesz
Indítóáram korlátozás, lágyindítás
Porelszívás csatlakozás
A vezető hosszanti irányban állítható, így közel a
sarkokhoz is lehet vágni
■ Bajonettzáras porelszívó csonk
■
■
■
■
■
■

Névleges teljesítmény
Tárcsa átmérő
Üresjárati fordulatszám
Tengely bemenet
Vágási szélesség
Vágási mélység
Súly

23000 W
230 mm
m
6600/perc
0/per
ercc
M 144
17 – 56 mm
10 – 65 mm
8,7 kg

A szállítás terjedelme:
4 m hálózati kábel, speciális véső, oldalfogantyú, kulcsok, párhuzamvezető, fém szerszámkoffer

WCS 45

Cikkszám 4933383350

1900 W 150 mm (45 mm vágási mélység) falhoronymaró
nymaró
Jellemzők:
Fokozatmentesen állítható vágási szélesség
Tengelyretesz
Beépített elszívó
Porelszívó csatlakozó
Bajonettzáras porelszívó csonk
Változtatható vágási mélység
Motortúlterhelés védelem
Puha fogantyúbevonat
TILT-LOK fogantyú

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Névleges teljesítmény
Tárcsa átmérő
Üresjárati fordulatszám
Vágási szélesség
Vágási mélység
Súly

1900 W
150 mm
m
5800/perc
erc
6 – 45 mm
0 – 45 mm
6,6 kg

A szállítás terjedelme:
4 m hálózati kábel, 2 gyémánt tárcsa, speciális véső, oldalfogantyú, kulcsok, fém szerszámkoffer

WCE 30

Cikkszám 4933383855

1500 W 125 mm (30 mm vágási mélység) falhoronymaró
aró
Jellemzők:
Fokozatmentesen állítható vágási szélesség
Nagy teljesítményű elektronika túlterhelés védelemmel
Üresjárati fordulatszám korlátozás
Tengelyretesz
Egyenesvonalú elszívás csatlakozás
Bajonettzáras porelszívó csonk

■
■
■
■
■
■

Névleges teljesítmény
Tárcsa átmérő
Üresjárati fordulatszám
Tengely bemenet
Vágási szélesség
Vágási mélység
Súly

1500 W
125 mm
9500/perc
/perc
M 14
15 – 26 mm
8 – 30 mm
4,3 kg

A szállítás terjedelme:
4 m hálózati kábel, 2 gyémánt tárcsa, speciális véső, oldalfogantyú, kulcsok, fém szerszámkoffer
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MAXIMUM SEBESSÉG, LEGJOBB
ÉLETTARTAM, ALACSONY VIBRÁCIÓ!

• Univerzális fűrészlap
különböző anyagokhoz
• Két kategóriában
osztályozva a maximum
élettartamért
• 10 mm magasságú
szegmensek biztosítják a
tárcsa hosszú élettartamát
• Lézerhegesztésű
szegmensek a felhasználók
100 %-os biztonságáért

HUDD KEMÉNY UNIVERZÁLIS

AUDD ABRAZÍV UNIVERZÁLIS

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
Kemény anyagok
Természetes
kő/gránit

HUDD

Közepes
keménységű beton

Általános
építőanyagok

Tégla

Lágy/zöld
beton

AUDD

MÉRET
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Lágy/abrazív anyagok

Kemény
beton

115 mm

125 mm

150 mm

230 mm

HUDD

4932399819

4932399820

4932399821

4932399822

AUDD

4932399823

4932399824

4932399825

4932399826

Aszfalt

Vizes g
gyémánt
yémánt fúrókoronák

•
•
•
•
•
•
•
•

10 mm magasságú szegmensek biztosítják a tárcsa hosszú élettartamát
Egyedülálló TURBO szegmensek
Előcsiszolással, a legjobb teljesítményt nyújtva az első lyuktól fogva
Egy külső és két belső vájat a jobb hűtés és a nagyobb mennyiségű anyageltávolítás érdekében
Lézer hegesztésű szegmensek a legjobb teljesítményért
Szabványos 1 ¼˝ UNC befogás
420 mm munkahossz
Legalkalmasabb az összes típusú vasbetonhoz
Ø
mm

Fúrókorona
befogás

Munkahossz
mm

Teljes hossz
mm

Cikkszám

WCHP 52

52

1 ¼˝ UNC

420

500

4932399707

WCHP 62

62

1 ¼˝ UNC

420

500

4932399708

WCHP 72

72

1 ¼˝ UNC

420

500

4932399709

WCHP 82

82

1 ¼˝ UNC

420

500

4932399710

WCHP 92

92

1 ¼˝ UNC

420

500

4932399711

WCHP 102

102

1 ¼˝ UNC

420

500

4932399712

WCHP 112

112

1 ¼˝ UNC

420

500

4932399713

WCHP 122

122

1 ¼˝ UNC

420

500

4932399714

WCHP 132

132

1 ¼˝ UNC

420

500

4932399715

WCHP 152

152

1 ¼˝ UNC

420

500

4932399716

WCHP 162

162

1 ¼˝ UNC

420

500

4932399717

WCHP 172

172

1 ¼˝ UNC

420

500

4932352052

WCHP 182

182

1 ¼˝ UNC

420

500

4932399718

WCHP 202

202

1 ¼˝ UNC

420

500

4932399719

WCHP 225

225

1 ¼˝ UNC

420

500

4932399720

WCHP 250

250

1 ¼˝ UNC

420

500

4932399721

WCHP 300

300

1 ¼˝ UNC

420

500

4932399722

WCHP 350

350

1 ¼˝ UNC

420

500

4932399723

Leírás

AGVM 26-230 GEX

Cikkszám 4933402365

2600 wattos 230 mm-es sarokcsiszoló
Jellemzők:
A Milwaukee B-guard védi a kezelőt és a gépet a veszélyes „visszarúgás” – effektustól
Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
AVS-szel felszerelt motorház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb
erőfeszítés érdekében
■ 7 pozícióba állítható, forgatható fogantyú
Névleges teljesítmény
2600
00 W
■ „PROTECTOR” motor – műgyantával bevont állórész és
Tárcsa átmérő
230 mm
Heavy Duty forgórész a hosszabb élettartamért
Üresjárati fordulatszám
6600/perc
■ Lágyindítás és feszültség alatti biztonsági relé funkció
Tengely bemenet
M 14
Vágásmélység max
68 mm
Súly
5,8 kg
A szállítás terjedelme:
Kartondoboz, gyorsállítású védőburkolat, AVS pótfogantyú, 4 m kábel, villáskulcs, FIXTEC szorítóanya
■
■
■

AGV 26-230 GE

AGVM 26-230 GEX/DMS
■ Ugyanaz mint a AGVM 26-230 GEX,
de Deadman (nem reteszelhető)
kapcsolóval
(feszültség alatti biztonsági relé nélkül)
Cikkszám 4933402495

Cikkszám 4933402360
933402360

2600 wattos 230 mm-es sarokcsiszoló
Jellemzők:
Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
AVS-szel felszerelt motorház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb
erőfeszítés érdekében
■ 7 pozícióba állítható, forgatható fogantyú
■ „PROTECTOR” motor – műgyantával bevont állórész és
Névleges teljesítmény
Heavy Duty forgórész a hosszabb élettartamért
Tárcsa átmérő
■ Lágyindítás és feszültség alatti biztonsági relé funkció
Üresjárati fordulatszám
■ Önleoldó szénkefék
Tengely bemenet
■ Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
Vágásmélység max
Súly
A szállítás terjedelme:
Kartondoboz, gyorsállítású védőburkolat, AVS pótfogantyú, 4 m kábel, villáskulcs
■
■

AGVM 24-230 GEX

26000 W
230 mm
6600/perc
M 14
68 mm
5,5 kg

AGV 26-230 GE/DMS
■ Mint az AGV 26-230 GE, de
Deadman (nem reteszelhető)
kapcsolóval
(feszültség alatti biztonsági relé nélkül)
Cikkszám 4933402490

Cikkszám
kkszám 4933402340

2400 wattos 230 mm-es sarokcsiszoló
Jellemzők:
A Milwaukee B-guard védi a kezelőt és a gépet a veszélyes „visszarúgás” – effektustól
Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
AVS-szel felszerelt motorház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb
erőfeszítés érdekében
■ 7 pozícióba állítható, forgatható fogantyú
Névleges teljesítmény
2400
00 W
■ „PROTECTOR” motor – műgyantával bevont állórész és
Tárcsa átmérő
230 mm
Heavy Duty forgórész a hosszabb élettartamért
Üresjárati fordulatszám
6600/perc
■ Lágyindítás és feszültség alatti biztonsági relé
Tengely bemenet
M 14
Vágásmélység max
68 mm
Súly
5,8 kg
A szállítás terjedelme:
Kartondoboz, gyorsállítású védőburkolat, AVS pótfogantyú, 4 m kábel, villáskulcs, FIXTEC szorítóanya
■
■
■

AGV 24-230 GE

AGVM 24-230 GEX/DMS
■ Mint az AGVM 24-230 GEX, de
Deadman (nem reteszelhető)
kapcsolóval
(feszültség alatti biztonsági relé nélkül)
Cikkszám 4933402475

Cikkszám 4933402330

2400 wattos 230 mm-es sarokcsiszoló
Jellemzők:
Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
AVS-szel felszerelt motorház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb
erőfeszítés érdekében
■ 7 pozícióba állítható, forgatható fogantyú
■ „PROTECTOR” motor – műgyantával bevont mező és
Névleges teljesítmény
2400
400 W
Heavy Duty tekercselés a hosszabb élettartamért
Tárcsa átmérő
230 mm
■ Lágyindítás és feszültség alatti biztonsági relé funkció
Üresjárati fordulatszám
6600/perc
■ Önleoldó szénkefék
Tengely bemenet
M 14
■ Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
Vágásmélység max
68 mm
Súly
5,5 kg
A szállítás terjedelme:
Kartondoboz, gyorsállítású védőburkolat, AVS pótfogantyú, 4 m kábel, villáskulcs, autobalancer
■
■
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AGV 24-230 GE/DMS
■ Mint az AGV 24-230 GE, de
Deadman (nem reteszelhető)
kapcsolóval
(feszültség alatti biztonsági relé nélkül)
Cikkszám 4933402520

AGV 24-230 E

Cikkszám 4933402335
33402335

2400 wattos 230 mm-es sarokcsiszoló
ó
Jellemzők:
Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
AVS-el felszerelt motorház és pótfogantyú a kényelmesebb
fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
■ „PROTECTOR” motor – műgyantával bevont állórész és
Heavy Duty forgórész a hosszabb élettartamért
Névleges teljesítmény
■ Lágyindítás és feszültség alatti biztonsági relé funkció
Tárcsa átmérő
AG 24-230 E
Üresjárati fordulatszám
■ Mint az AGV 24-230 E, de Autobalancer, AVS motorház
Tengely bemenet
és AVS pótfogantyú nélkül. Súly 5,3 kg
Vágásmélység max
Cikkszám 4933402325
Súly
A szállítás terjedelme:
Kartondoboz, gyorsállítású védőburkolat, AVS pótfogantyú, 4 m kábel, villáskulcs
■
■

AGV 21-230 GEX

2400 W
230 mm
6600/perc
M 14
68 mm
5,3 kg

AG 24-230 E/DMS
■ Mint az AG 24-230 E, de deadman
(nem reteszelhető) kapcsolóval
(feszültség alatti biztonsági relé nélkül)
Cikkszám 4933402450

Cikkszám
m 4933402304

2100 wattos 230 mm-es sarokcsiszoló
Jellemzők:
Nagy teljesítményű, 2100 wattos sarokcsiszoló Autobalancerrel
Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
A csiszolási portól védett PROTECTOR motor
Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
2100 W
A vibrációcsökkentéssel ellátott pótfogantyú három külön Névleges teljesítmény
pozícióban rögzíthető
Tárcsa átmérő
230 mm
■ Automatikusan lekapcsolódó szénkefék
Üresjárati fordulatszám
6600/perc
■ FIXTEC rögzítőanya
Tengely bemenet
M 14
Vágásmélység max
68 mm
Súly
5,5 kg
A szállítás terjedelme:
Kartondoboz, gyorsállítású védőburkolat, pótfogantyú, 4 m kábel, villáskulcs, FIXTEC szorítóanya
■
■
■
■
■

AGV 21-230 GE

AGV 21-230 GEX/DMS
■ Mint az AGV 21-230 GEX, de deadman
(nem reteszelhető) kapcsolóval
(feszültség alatti biztonsági relé nélkül)
Cikkszám 4933402525

Cikkszám 4933402302
933402302

2100 wattos 230 mm-es sarokcsiszoló
Jellemzők:
Nagy teljesítményű, 2100 wattos sarokcsiszoló Autobalancerrel
■ Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
■ A csiszolási portól védett PROTECTOR motor
■ Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
■ A vibrációcsökkentéssel ellátott pótfogantyú három külön
Névleges teljesítmény
2100 W
pozícióban rögzíthető
Tárcsa átmérő
230 mm
AGV 21-230 E
Üresjárati fordulatszám
6600/perc
■ Mint az AGV 21-230 GE, de forgatható fogantyú
Tengely bemenet
M 14
Cikkszám 4933402303
Vágásmélység max
68 mm
Súly
5,4 kg
A szállítás terjedelme:
Kartondoboz, gyorsállítású védőburkolat, AVS pótfogantyú, 4 m kábel, villáskulcs, peremes anya, szorítóanya
■

AG 21-230 E

AGV 21-230 E/DMS
■ Mint az AGV 21-230 E, de deadman
(nem reteszelhető) kapcsolóval
Cikkszám 4933402410

Cikkszám 4933402301
2301

2100 wattos 230 mm-es sarokcsiszoló
Jellemzők:
A csiszolási portól védett PROTECTOR motor
Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
Automatikusan lekapcsolódó szénkefék

■
■
■

AG 21-230 E/DMS
■ Mint az AG 21-230 E, de deadman (nem reteszelhető)
kapcsolóval (feszültség alatti biztonsági relé nélkül)
Cikkszám 4933402515

Névleges teljesítmény
Tárcsa átmérő
Üresjárati fordulatszám
Tengely bemenet
Vágásmélység max
Súly

2100
100 W
230 mm
6600/perc
M 14
68 mm
5,1 kg

22100
100 W
180 mm
8500/perc
M 14
43 mm
4,9 kg

AG 21-180 E
■ Mint az AG 21-230 E, de 180 mm-es
tárcsaátmérővel és 4,9 kg súllyal
Cikkszám 4933402300

A szállítás terjedelme:
Kartondoboz, gyorsállítású védőburkolat, pótfogantyú, 4 m kábel, villáskulcs, peremes anya, szorítóanya
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AGV 16-180 XC

Cikkszám 4933407335

1520 wattos 180 mm-es sarokcsiszoló
ó
Jellemzők:
„Protector motor” – műgyanta bevonat és Heavy Duty
tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
■ Változtatható sebesség
■ Motor túlterhelés védelem
■ Lágyindítás
■ Üresjárati sebességkorlátozás
■ FIXTEC a szerszám nélküli tárcsacseréért
■ Termikus motortúlterhelés védelem
■ A kétkezes gép vonzó alternatívája, különösen csiszolási
és vágási alkalmazásokhoz
■

Névleges teljesítmény
Tárcsa átmérő
Üresjárati fordulatszám
Tengely bemenet
Vágásmélység max
Súly

1520
520 W
180 mm
7600/perc
M 14
58 mm
2,9 kg

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, FIXTEC szorítóanya, autobalancer

AG 16-150 XC

Cikkszám 4933407295
33407295

1520 wattos 150 mm-es sarokcsiszoló
ó
Jellemzők:
■ „Protector motor” – műgyanta bevonat és Heavy Duty
tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
■ Változtatható sebesség
■ Motor túlterhelés védelem
■ Lágyindítás
■ Üresjárati sebességkorlátozás
■ FIXTEC a szerszám nélküli tárcsacseréért
■ Szerszám nélküli védőburkolat állítás
■ Nem reteszelhető kapcsoló
■ Feszültség alatti biztonsági relé

Névleges teljesítményy
Tárcsa átmérő
Üresjárati fordulatszám
Tengely bemenet
Vágásmélység max
Súly

1520 W
150 mm
9500/perc
M 14
45 mm
2,7 kg

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, alátét, FIXTEC szorítóanya

AG 16-125 INOX

Cikkszám
m 4933407345

1520 wattos 125 mm-es alacsony
fordulatszámú sarokcsiszoló
Jellemzők:
„Protector motor” – műgyanta bevonat és Heavy Duty
tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
■ Változtatható sebesség
■ Motor túlterhelés védelem
Névleges teljesítmény
mény
■ Lágyindítás
Tárcsa átmérő
■ Üresjárati sebességkorlátozás
Üresjárati fordulatszám
■ Ideális sebesség (7600/perc) a lamellás csiszolókhoz
Tengely bemenet
■ FIXTEC a szerszámnélküli korongcseréhez
■ Szerszám nélküli védőburkolat állítás
Vágásmélység max
■ Feszültség alatti biztonsági relé
Súly
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, FIXTEC szorítóanya, lamellás csiszoló
■

AGV 16-125 XC

152 W
1520
125 mm
2000 – 7600/perc
M 14
33 mm
2,5 kg

Cikkszám
m 4933407325

1520 wattos 125 mm-es sarokcsiszoló
Jellemzők:
„Protector motor” – műgyanta bevonat és Heavy Duty
tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
■ Változtatható sebesség
■ Motor túlterhelés védelem
■ Lágyindítás
■ Üresjárati sebességkorlátozás
■

Névleges teljesítményy
Tárcsa átmérő
Üresjárati fordulatszám
Tengely bemenet
Vágásmélység max
Súly

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, FIXTEC szorítóanya, autobalancer
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15 W
1520
125
12 mm
11.000/perc
M 14
33 mm
2,6 kg

AG 16-125 XC

Cikkszám 4933407270
3407270

1520 wattos 125 mm-es sarokcsiszoló
ó
Jellemzők:
„PROTECTOR” motor – műgyantával bevont állórész
és Heavy Duty forgórész a hosszabb élettartamért
■ Digitális tacho elektronika
- Terhelés alatti állandó sebesség
- Termikus túlterhelés védelem
- Lágyindítás
- Üresjárati fordulatszám
■ FIXTEC a tárcsa könnyű cseréjéért
■ Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
■

Névleges teljesítmény
Tárcsa átmérő
Üresjárati fordulatszám
Tengely bemenet
Vágásmélység max
Súly

1520 W
125 mm
11.000/perc
M 14
33 mm
2,5 kg

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, alátét, FIXTEC szorítóanya

AG 16-125 XC/DMS

Cikkszám 4933407260

1520 wattos 125 mm-es sarokcsiszoló
oló
Jellemzők:
„PROTECTOR” motor – műgyantával bevont állórész
és Heavy Duty forgórész a hosszabb élettartamért
■ Digitális tacho elektronika
- Terhelés alatti állandó sebesség
- Termikus túlterhelés védelem
- Lágyindítás
- Üresjárati fordulatszám
■ FIXTEC a tárcsa könnyű cseréjéért
■ Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
■ Deadman kapcsoló
■

Névleges teljesítmény
ény
Tárcsa átmérő
Üresjárati fordulatszám
Tengely bemenet
Vágásmélység max
Súly

1520 W
125 mm
11.000/perc
M 14
33 mm
2,5 kg

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, alátét, FIXTEC szorítóanya

AG 16-125 XE

Cikkszám 4933407280
33407280

1520 wattos 125 mm-es sarokcsiszoló
ló
Jellemzők:
„Protector motor” – műgyanta bevonat és Heavy Duty
tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
■ Változtatható sebesség
■ Motor túlterhelés védelem
■ Lágyindítás
■ Üresjárati sebességkorlátozás
■ FIXTEC a szerszámnélküli korongcseréhez
■ Szerszám nélküli védőburkolat állítás
■ Reteszelhető kapcsoló
■ Gyorsállítású védőburkolat a gyors állításért
■

Névleges teljesítmény
ny
Tárcsa átmérő
Üresjárati fordulatszám
Tengely bemenet
Vágásmélység max
Súly

1520 W
125 mm
2600 – 11.000/perc
M 14
33 mm
2,5 kg

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, alátét, FIXTEC szorítóanya

AG 13-125 X

Cikkszám 4933407290
07290

1250 wattos 125 mm-es sarokcsiszoló
ó
Jellemzők:
„Protector motor” – műgyanta bevonat és Heavy Duty
tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
■ Szerszám nélküli védőburkolat állítás
■ Gyorsállítású védőburkolat a gyors állításért
■

Névleges teljesítményy
Tárcsa átmérő
Üresjárati fordulatszám
Tengely bemenet
Vágásmélység max
Súly

1250 W
125 mm
11.000/perc
M 14
33 mm
2,5 kg

A szállítás terjedelme:
4 m hálózati kábel, védőburkolat, segédfogantyú, alátét, FIXTEC szorítóanya
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AGV 15-125 XC

Cikkszám 4933407490
933407490

1500 wattos 125 mm-es sarokcsiszoló
Jellemzők:
„Protector motor” – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés
védelem a gép élettartamának növeléséért
■ A konstans elektronika állandó fordulatszámot biztosít terhelés alatt
■ Feszültség alatti biztonsági relé
■ FIXTEC a szerszám nélküli tárcsacseréért
Névleges teljesítmény
■ Autobalancer – szabályozza az egyensúlyhiányos
Tárcsa átmérő
tárcsákat és csökkenti a káros vibrációt
Üresjárati fordulatszám
■ Szerszám nélküli védőburkolat állítás
Tengely bemenet
■ Tengelyreteszelés
Vágásmélység max
Súly
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, FIXTEC szorítóanya
■

AG 12-125 X

1500 W
125 mm
11.000/perc
M 14
33 mm
2,5 kg

AG 15-125 XC
■ Mint az AGV 15-125 XC, de
Autobalancer nélkül
Cikkszám 4933407470

Cikkszám 4933407450
07450

1200 wattos 125 mm-es sarokcsiszoló
Jellemzők:
„Protector motor” – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a
gép élettartamának növeléséért
■ Szerszám nélküli védőburkolat állítás
■ Tengelyretesz
■ FIXTEC a szerszám nélküli tárcsacseréért
Névleges teljesítményy
■ Reteszelhető kapcsoló
Tárcsa átmérő
■ Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
Üresjárati fordulatszám
Tengely bemenet
Vágásmélység max
Súly
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, FIXTEC szorítóanya
■

AG 10-125

1200 W
125 mm
11.000/perc
M 14
33 mm
2,4 kg

Cikkszám 4933407425
5

1010 wattos 125 mm-es sarokcsiszoló
Jellemzők:
„Protector motor” – műgyanta bevonat és Heavy Duty
tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
■ Szerszám nélküli védőburkolat állítás
■ Tengelyretesz
■ Reteszelhető kapcsoló
■ Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
■ Reteszelhető kapcsoló
■

Névleges teljesítmény
Tárcsa átmérő
Üresjárati fordulatszám
Tengely bemenet
Vágásmélység max
Súly

A szállítás terjedelme:
4 m hálózati kábel, védőburkolat, segédfogantyú, alátét, szorítóanya, kulcs

AG 11-125 X

1010 W
125 mm
11.000/perc
M 14
33 mm
2,2 kg

Cikkszám 4933416140
140

1100 wattos 125 mm-es sarokcsiszoló
Jellemzők:
Erőteljes 1100 wattos motor a legjobb teljesítményért
Speciális műgyanta bevonat mely megóvja a tekercselést a törmeléktől és
hosszú élettartamot biztosít a motornak
■ L- formájú szellőző nyílás megvédi a belső elemeket a bekerülő forgácstól
■ Szerszámnélküli és kitörés ellen védett védőburkolat a
Névleges teljesítményy
könnyű és gyors állításért
Tárcsa átmérő
■ 3 pozícióban állítható gumírozott pótfogantyú a
Üresjárati fordulatszám
csökkentett vibrációért és a legjobb fogásért
Tengely bemenet
■ Heavy Duty 4 m kábel
Vágásmélység max
■ FIXTEC szerszámnélküli tárcsa csere
Súly
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, alátét, szorítóanya, kulcs
■
■
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ÚJ
1100 W
125 mm
10.000/perc
M 14
28 mm
2,4 kg

AG 11-125
5
■ Mint AG 11-125 X, de FIXTEC
nélkül
Cikkszám 4933416130
AG 11-115
■ Mint AG 11-125 X, de FIXTEC
nélkül és 115 mm átmérőjű tárcsával
Cikkszám 4933416120

AG 9-125 XC

Cikkszám 4933403200
3200

Kompakt 850 wattos 125 mm-es
sarokcsiszoló
Jellemzők:
„Protector motor” – műgyanta bevonat és Heavy Duty
tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
■ A konstans elektronika állandó fordulatszámot biztosít
terhelés alatt
■ Lágyindítás
■ Motor túlterhelés védelem
■ Üresjárati fordulatszám
■ Feszültség alatti relé
■ FIXTEC a szerszám nélküli tárcsacseréért
■

Névleges teljesítmény
Tárcsa átmérő
Üresjárati fordulatszám
Vágásmélység max
Tengely bemenet
Súly

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, alátét, FIXTEC szorítóanya

AG 8-125

850 W
125 mm
10.000/perc
33 mm
M 14
1,8 kg

AG 9-125
-125 XE
■ Ugyanaz a felszereltsége mint az
AG 9-125 XC-nek, csak változtatható
sebességgel (2700-10.000/perc)
Cikkszám 4933403206

Cikkszám 4933403235

Kompakt 750 wattos 125 mm-es
sarokcsiszoló
Jellemzők:
„Protector motor” – műgyanta bevonat és Heavy Duty
tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
■ Nagyon kicsi körméret és könnyű súly a kényelmes
használatért
■ Szerszám nélkül, könnyen és gyorsan állítható védőburkolat
■ Lapos fém hajtóműház a jó hozzáférés érdekében
■ A hajtóműház 90 °-onként elfordítható
■

Névleges teljesítmény
Tárcsa átmérő
Üresjárati fordulatszám
Vágásmélység max
Tengely bemenet
Súly

750 W
125 mm
10.000/perc
33 mm
M 14
1,8 kg

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, alátét, szorítóanya, kulcs

AG 7-125

AG 8-115
■ Mint AG 8-125, de 115 mm-es
tárcsával
Cikkszám 4933403240

Cikkszám 4933416220

Kompakt 750 wattos 125 mm-es
sarokcsiszoló
Jellemzők:
Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használatért
Szerszám nélkül, könnyen és gyorsan állítható védőburkolat
Heavy Duty 4 m kábel – jó kihasználhatóság a
Névleges teljesítmény
munkaterületen
Tárcsa átmérő
Üresjárati fordulatszám
Vágásmélység max
Tengely bemenet
Súly
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, gyorsállítású védőburkolat, anya, peremes anya, pótfogantyú

■
■
■

750 W
125 mm
10.000/perc
32 mm
M 14
2,0 kg

ÚJ
AG 7-115
■ Mint a AG 7-125, de 115 mm-es
tárcsával
Cikkszám 4933416210

DGL 30 E Cikkszám 4933385120
Változtatható sebességű egykezes egyenes
gyenes csiszoló
ó
Jellemzők:
Hosszú tengely, hogy a nehezen elérhető helyekre is elérjen
Precíziós fém hajtóműház és a tengely dupla csapágyazása
Csak 1,9 kg

■
■
■

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, 15 – 17 kulcs, 6 mm-es befogó

Névleges teljesítmény
Befogó átmérő
Üresjárati fordulatszám
Max köszörű (80 m/mp-nél)
Max köszörű (45 m/mp-nél)
Súly

600 W
6 mm
10.000 – 30.000/perc
40 mm
20 mm
1,9 kg
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DGL 34

Cikkszám 4933385110

Nagy sebességű egykezes egyenes csiszoló
Jellemzők:
Hosszú tengely, hogy a nehezen elérhető helyekre is elérjen
Precíziós fém hajtóműház, dupla csapágyazású tengely
Csak 1,8 kg
Ergo kapcsoló: könnyen kapcsolható, ergonómikus
Névleges teljesítmény
Befogó átmérő
Üresjárati fordulatszám
Max köszörű (80 m/mp-nél)
Max köszörű (45 m/mp-nél)
Súly
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, 5 – 17 kulcs, 6 mm-es befogó

■
■
■
■

DG 30 E

500 W
6 mm
34.000/perc
40 mm
25 mm
1,8 kg

Cikkszám 4933385100

Változtatható sebességű egykezes lyukcsiszológép
Jellemzők:
Rövid, kompakt forma a könnyű kezelhetőségért
Fém hajtóműház a precíz forgásért
Ergo kapcsoló
Alkalmazható 43 mm-es nyakátmérőjű
fúróállvánnyal vagy fordítóval

■
■
■
■

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, 5 – 17 kulcs, 6 mm-es befogó

S 2,5

Névleges teljesítmény
Befogó átmérő
Üresjárati fordulatszám
Max köszörű (80 m/mp-nél)
Max köszörű (45 m/mp-nél)
Súly

500 W
6 mm
10.000 – 30.000/perc
40 mm
20 mm
1,3 kg

Cikkszám 4933368530

Lemezvágó max. 2,5 mm-es acél vágására
Jellemzők:
Precíziós fém hajtóműház és vágólap négyélű
megfordítható késsel
■ Biztonsági kézvédő és remek kezelhetőség a
vékony testnek köszönhetően
■

Névleges teljesítmény
Vágásteljesítmény lemezacélban
400 / 600 / 800 N/mm2
Alumíniumban 250 N/mm2
Max. vágássebesség
Min. vágás rádiusz
Löketszám névleges terhelés alatt
Súly

500 W
2,5 / 2,0 / 1,5 mm
m
3,0 mm
5 – 7 m/perc
perc
20 mm
1350/perc
2,2 kg

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, négyélű kés, kézvédő, vastagság mérő, kulcs

N2

Cikkszám 4933368520

Folyamatos lyukasztó max. 2 mm-es lemezacél vágására
Jellemzők:
Precíziós fém hajtóműház a pontos vágások
érdekében. Különösen lemezidommal történő
munkáknál
■ A vágószerszám mindkét irányban elforgatható
90 fokkal
■ Tiszta, sorja mentes vágás
■ Speciális lyukasztóval alkalmas hullám- és
trapézlemezek vágására (tartozék 4932 2794 98)
■ Kitűnő ívvágás
■

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, standard lyukasztó, kulcs
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Névleges teljesítmény
Vágásteljesítmény lemezacélban
400 / 600 / 800 N/mm2
Alumíniumban250 N/mm2
Max. vágássebesség
Min. vágás rádiusz
Löketszám névleges terhelés alatt
Súly

500 W
2,0 / 1,5 / 1,0 mm
m
2,5 mm
1,3 m/perc
4 mm
1350/perc
1,8 kg

MCS 65

Cikkszám 4933393325

Fémvágó körfűrész
Jellemzők:
A szárazvágó technológiának köszönhetően gyors, tiszta és sorja nélküli fémvágás
Elvágja az acélt, rozsdamentes acélt, alumíniumot, szigetelt szendvicspanelt
Nagy, 65 mm-es vágásmélység
Névleges teljesítmény
Erőteljes 1500 Watt, 4000 percenkénti
Vágási mélység 90°
fordulatszámú motor
Fűrészlap mérete
■ Tartós fűrészlapvédő beépített forgácstartállyal
Befogótüske mérete
■ Gyorskioldású forgácstartály – gyors tárcsacsere
Üresjárati fordulatszám
és tartályürítés
■ Softgrip és ergonómikus fogantyú a kényelmes
Súly
kezelés érdekében
■
■
■
■

1500 W
65 mm
203 mm
m (8˝)
15,87 mm (5⁄8˝)
4000/perc
erc
5,7 kg

A szállítás terjedelme:
1 db crement fogú fűrészlap 42 foggal, szerszámkoffer

AGS 15-125 C

Cikkszám 4933407480
07480

1500 wattos 125 mm-es csiszoló/polírozó
Jellemzők:
„Protector motor” – műgyanta bevonat és Heavy Duty
tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
■ Lamellás csiszoló tárcsához kifejlesztve
■ Sebességtartó elektronika
■ Lágyindítás
Névleges teljesítmény
■ Motor túrlterhelés védelem
Tárcsa átmérő
■ Biztonsági feszültség alatti relé
■ Szerszám nélküli védőburkolat állítás
Üresjárati fordulatszám
Tengely bemenet
Súly
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, védőburkolat, oldalfogantyú, peremes anya, szorítóanya, kulcs, porvédő rács
■

AS 12 E

1500 W
125 mm
7600/perc
M 14
2,4 kg

Cikkszám 4933383940

1200 wattos csiszoló változtatható sebességgel
Jellemzők:
Nagy motor nyomaték és ideális sebességtartomány
a csiszoláshoz
■ Ergonómikus forma a hosszú munkaperiódusokért
■ Változtatható sebesség, hogy bármilyen anyaghoz
ideálisan használható legyen
Névleges teljesítmény
■ Termikus motortúlterhelés védelem
Tárcsa átmérő
Üresjárati fordulatszám
Tengely bemenet
Súly
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, kézvédő, segédfogantyú, csiszoló alap, szorítóanya, kulcs
■

AP 12 E

1200
200 W
180 mm
1800 – 4800/perc
M 14
2,5 kg

Cikkszám 4933383925

1200 wattos polírozó változtatható sebességgel
Jellemzők:
Ergonómikus forma a hosszú munkaperiódusokért
Speciális áttétel a nagy forgatónyomatékért és az
ideális polírozási sebességért
■ Változtatható sebesség: az ideális sebesség
kiválasztása
■ Termikus motortúlterhelés védelem
■ Üresjárati fordulatszám
■
■

A szállítás terjedelme:
6 m kábel, oldalsó fogantyú, polírozó párna

Névleges teljesítmény
Tárcsa átmérő
Üresjárati fordulatszám
Tengely bemenet
Súly

1200 W
150 mm
900 – 2500/perc
M 14
2,2 kg
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SSPE 1300 QX Cikkszám 652351
1300 wattos SAWZALL® elfordítható
ó markolattal
Jellemzők:
360º-ban elfordítható markolat a használat optimális kényelméért
Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1300 wattos motornak köszönhetően,
ami 32 mm-es lökettel párosul
■ Visszaütés védő rendszer a biztonságos munkáért;
elnyeli a fűrészlap beragadásból eredő visszaütést
■ Hosszú munkaperiódusok lehetségesek az alacsony vibrációjú ellensúlyozó
ó hajtásnak köszönhetően
■ Fokozatmentesen állítható előtolás a jobb vágási teljesítmény érdekében
■ Fogaskerékvédő rendszer – védi a hajtóműházat a fűrészlapok
Névleges teljesítmény
beakadása esetén
Üresjárati löketszám
■ QUIK-LOK a sérült kábelek gyors cseréjéért
Löket
■ FIXTEC fűrészlapbefogás
Súly
A szállítás terjedelme:
4 m QUIK-LOK kábel, 1 SAWZALL® fűrészlap, szerszámkoffer
■
■

1300 W
0 – 3000/perc
32 mm
4,2 kg

SSPE 1300 SQ Cikkszám 653651
1300 wattos SAWZALL® – ½˝ és 20 mm-es befogású fűrészlapokkal
lapokkal használható
ó
Jellemzők:
Nagy teljesítményű, 1300 wattos motor
Fogaskerék védő rendszer – védi a hajtóműházat a fűrészlapok beakadása
sa esetén
Szabadalmaztatott AVS Anti Vibrációs Rendszer biztosítja a zavartalan
alacsony vibrációs működést
■ Fokozatmentesen állítható előtolás a jobb vágási teljesítmény érdekében
■ Csavaros fűrészlap befogás 20 mm-es vagy ½˝ univerzális fűrészlap befogáshoz
gáshoz
■ Változtatható löketszám
Névleges
vleges teljesítmény
1300 W
■ Szabadalmaztatott QUIK-LOK rendszer a gyors kábelcseréért
Üresjárati
sjárati löketszám
0 – 3000/perc
■ Kulcsnélkül állítható mélységmérő a bemerülő vágásokhoz
Löket
32 mm
et
és a fűrészlap optimális kihasználására
Súly
3,9 kg
A szállítás terjedelme:
4 m QUIK-LOK kábel, 1 SAWZALL® fűrészlap, pótlólagos saru a 20 mm-es fűrészlapbefogáshoz, szerszámkoffer
■
■
■

SSD 1100 X Cikkszám 4933416710
1100 wattos SAWZALL®
Jellemzők:
Ingaelelőtolás
FIXTEC fürészlapbefogás
Víznek ellenálló és az ujjakat védő orr rész a biztonságosabb
munkavégzésért és a jobb rozsdásodás elleni védelemért
■ Változtatható sebesség kapcsoló
■ Tartós csúszósínes mechanizmus

ÚJ

■
■
■

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, 1 db fűrészlap, szerszámkoffer

Névleges teljesítmény
Üresjárati löketszám
Löket
Súly

1100 W
0 – 2900/perc
28 mm
3,4 kg

SSE 1000 QX Cikkszám 652851
1000 wattos SAWZALL®
Jellemzők:
Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1000 wattos motornak köszönhetően,
ami 32 mm-es lökettel párosul
■ Visszaütés védő rendszer a biztonságos munkáért; elnyeli a fűrészlap
beragadásból eredő visszaütést
■ Hosszú munkaperiódusok lehetségesek az alacsony vibrációjú ellensúlyozó
zó
hajtásnak köszönhetően
■ FIXTEC fűrészlap befogás
Névleges teljesítmény
■ QUIK-LOK a sérült kábelek gyors cseréjéért
Üresjárati löketszám
■ Változtatható löketszám
Löket
Súly
A szállítás terjedelme:
4 m QUIK-LOK kábel, 1 SAWZALL® fűrészlap, szerszámkoffer
■
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1000 W
0 – 2800/perc
32 mm
3,7 kg

SSE 1000 SQ
■ Rendelhető FIXTEC
fűrészlapbefogás nélkül
½˝ és 20 mm-es
befogáshoz
Cikkszám 652251

SCS 65 Q Cikkszám 638051
190 mm-es körfűrész (65 mm-es vágásmélység)
ség))
Jellemzők:
1900 wattos motor nagy igénybevételre
Legyőzhetetlen egyensúly és komfort a puha fogantyúbevonattal
burkolt ‘TILT-LOK’ fogantyúnak köszönhetően
■ Ideálisan elhelyezett állítókarok
■ A fűrészlap jól látható a vágás közelében is: jobb irányíthatóság
■ Robosztus alumínium alaplap
Névleges teljesítmény
■ Szabadalmaztatott QUIK-LOK rendszer a kábelek gyors cseréjéért
Vágási mélység 90° / 45°
Fűrészlap méretek
Üresjárati fordulatszám
Súly
A szállítás terjedelme:
4 m QUIK-LOK kábel, 20 fogú karbid hegyű körfűrészlap, párhuzamvezető, kulcs
■
■

1900 W
0 – 65 / 0 – 52 mm
190 / 30 mm
5800/perc
5,5 kg

CS 55 Cikkszám 4933403635
165 mm-es körfűrész (56 mm-es vágásmélység)
Jellemzők:
Kompakt és könnyű egykezes körfűrészgép a gyors és könnyű egykezes vágáshoz
A gép súlypontjának optimális kialakítása tovább könnyíti a gépet Névleges teljesítmény
1050 W
Professzionális alumínium öntvény alaplap
Vágási mélység 90º / 45º
0 – 56 / 0 – 377 mm
m
Nagy 56 mm-es vágásmélység
Fűrészlap méretek
165 / 30 mm
m
Elektronikus motorfék, fűrészlap leállás másodpercek alatt
Kiváló forgácskidobás távol a használótól
Üresjárati fordulatszám
5100/perc
4 m hajlékony gumikábellel
Súly
3,6 kg
Ergonómikus fogantyú a kényelmesebb használatért
Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez a holtidő csökkentésére és a termelékenység növelésére
Pontos forgácsmentes vágás és keresztvágás vezetősínnel kombinálva
Tengelyretesz a gyors fűrészlap cseréért
A szállítás terjedelme:
4 m hálózati kábel, 24 fogú karbid hegyű körfűrészlap, párhuzamvezető, kulcs

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

JSPE 135 TX Cikkszám 4933381230
Heavy Duty felsőfogantyús szúrófűrész
Jellemzők:
Robosztus és erőteljes szúrófűrészgép a gyors vágásért fában, alumíniumban vagy kerámiában
Kiváló teljesítmény/súly- arány – erőteljes 750 watt mindössze 2,5 kg súllyal
LED világítás tökéletesen megvilágítja a vágási felületet
Névleges teljesítmény
750 W
Alacsony vibráció és sima működés az antivibrációs
technológiának és a puha markolatnak köszönhetően
Vágási mélység fában / acélban 135 / 10 mm
■ Precíziós fűrészlap vezérlés a pontos vágáshoz
Vágási mélység alumínium 30 mm
■ Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez
Ferdevágás -fokig
45°
és ferdeszögállításhoz 0°és 45°-ban
Üresjárati löketszám
800 – 3000/perc
rc
■ Variálható sebességű elektronika, lágyindítás és állandó
Löket
26 mm
sebesség a működés alatt
Súly
2,5 kg
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, 5 fűrészlap, felszakadásgátló, védőpapucs, szerszámkoffer, elszívó adapter
■
■
■
■

FSPE 110 X Cikkszám 4933357990
Heavy Duty szúrófűrész vezetőfogantyúval
Jellemzők:
Robosztus és erőteljes szúrófűrészgép a gyors vágásért fában, alumíniumban vagy kerámiában
Karcsú, jól átfogható motorház és áramvonalas vezetőfogantyú a gép kényelmes vezetéséhez bármely
alkalmazásnál
Névleges teljesítmény
730 W
■ Alacsony vibráció és egyenletes kezelés az antivibrációs
technológiához és Softgrip puha fogantyúbevonat
Vágási mélység fában / acélban 135 / 10 mm
■ Precíziós fűrészlap vezérlés a pontos vágáshoz
Vágási mélység alumínium 30 mm
■ Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez
Ferdevágás -fokig
45°
és ferdeszögállításhoz 0°és 45°-ban
Üresjárati löketszám
500 – 3000/perc
erc
■ Variálható sebességű elektronika, lágyindítás és állandó
Löket
26 mm
sebesség a működés alatt
Súly
2,5 kg
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, 5 szúrófűrész lap, felszakadásgátló, védőpapucs, szerszámkoffer, elszívó adapter
■
■
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JS 120 X Cikkszám 4933381680
Szúrófűrész vezetőfogantyúval
Jellemzők:
ely
Karcsú, jól átfogható motorház és áramvonalas vezetőfogantyú a gép kényelmes vezetéséhez bármely
alkalmazásnál
■ Kitűnő rálátás a vágási vonalra
■ Ergonómikus, Softgrip puha fogantyúbevonattal ellátott
Névleges teljesítmény
710 W
fogantyúkialakítás a legnagyobb kényelem érdekében
Vágási mélység fában / acélban 120 / 10 mm
■ IMB beépített fémblokk-technológia a csapágyak, a
Vágási mélység alumínium 30 mm
hajtómű és az alaplap egy robosztus fém házban a
Ferdevágás -fokig
45°
maximális tartósság és stabilitás érdekében
■ AVS Anti Vibrációs Rendszer a lehető legkisebb vibrációért Üresjárati löketszám
500 – 2800/perc
00/perc
■ FIXTEC rendszer a fűrészlapok egyszerű és gyors,
Löket
26 mm
külön szerszám nélküli cseréjéhez
Súly
2,3 kg
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, 5 db fűrészlap, felszakadásgátló, védőpapucs, adapter, szerszámkoffer
■

BS 100 LE Cikkszám 4933385150
4 ˝ (100 mm) széles szalagcsiszoló
Jellemzők:
100 x 160 mm-es csiszoló felület a gyors és sima csiszoláshoz
A sebesség előre kiválasztható, így az alkalmazás rendkívül sokrétű lehet
Beépített porelszívás turbinával és porzsákkal: így pormentes a munka és
a csiszolószalag élettartama is hosszabb
Névleges teljesítmény
■ A csiszolószalag könnyen cserélhető
■ Használható rögzítővel is
Szalaghossz
Szalagsebesség
Csiszolási felület
Szalag sebesség
Súly
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, porzsák, csiszolószalag
■
■
■

1150 W
620 mm
100 mm
100 x 160 mm
m
230 – 400 m/perc
/perc
5,3 kg

HBSE 75 S Cikkszám 4933385135
3 ˝ (75 mm) széles szalagcsiszoló
Jellemzők:
A szalagsebesség előre kiválasztható, így a végeredmény mindig
tökéletes és a szalag is kevésbé kopik
■ A hajtott henger biztonsági kuplunggal van ellátva
■ Beépített porelszívás turbinával és porzsákkal
Névleges teljesítmény
■ A csiszolószalag könnyen cserélhető
Szalaghossz
■ Asztali rögzítő készlet az egyhelyben történő munkákhoz
Szalagsebesség
■ Szalagcsiszoló keret (tartozék)
Csiszolási felület
Szalag sebesség
Súly
■

1010
10 W
5333 mm
75 mm
75 x 130 mm
200 – 380 m/perc
3,8 kg

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, porzsák, csiszolószalag, asztali rögzítő készlet

ROS 150 E Cikkszám 4933383640
6 ˝ colos (150 mm-es) excenter csiszológép
Jellemzők:
Az 5500/perc minden egyes fordulatára az alaplap
7 mm-es átmérőben oszcillál
■ 6 lyukú standard csiszolólapokkal használható
■

Névleges teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Oszcillációs átmérő
Csiszolópapír átmérő
Oszcillációs szám
Súly
A szállítás terjedelme:
4 m kábel, porzsák, elszívó csatlakozó, pótfogantyú, csiszolólap
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450 W
4000 – 5500/perc
7 mm
150 mm
8000 – 11.000/perc
2,5 kg

ROS 150 E/K
■ Ugyanaz, mint a ROS 150 E,
de kofferral szállítjuk
Cikkszám 4933383650

PRS 125 E Cikkszám 4933391190
5 ˝ colos (125 mm-es) excenter csiszológép
Jellemzők:
Ideális a finom csiszoláshoz és a gyors anyageltávolításhoz a
lapos és íves felületeken egyaránt
■ Kitűnő porelszívás az alaplapon és az oldalsó elszívólyukakon
keresztül
■ Változtatható sebesség különböző felületekhez
Névleges teljesítmény
Oszcillációs szám
Oszcillációs átmérő
Alaplap
Súly
■

200 W
14.000 – 26.000/perc
00/perc
2,0 mm
Ø 125 mm
1,3 kg

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, csiszolólap készlet, porzsák

POS 13 Cikkszám 4933391175
⁄3-os rezgőcsiszoló

1

Jellemzők:
■ Oszcillációs mozgás 2 mm; ideális a finom csiszoláshoz
és a szélekhez közeli munkákhoz
■ Beépített porelszívás porzsákkal
■ DUO rögzítéses rendszer minden típusú
csiszolópapírhoz (tépőzáras és leszorítós)

Névleges teljesítmény
200 W
Oszcillációs szám
26.000/perc
perrc
Oszcillációs átmérő
2,0 mm
Alaplap
80 x 1300 mm
Csiszolólap méret (tépőzáras) 80 x 133 mm
Csiszolólap méret (rögzítéssel) 80 x 166 mm
Súly
1,3 kg

PDS 13
■ Deltacsiszolóként is rendelhető
100x147 mm-es csiszolópapírral
Cikkszám 4933391185

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, csiszolólap készlet, porzsák

OFSE 1000 Cikkszám 4933378925
1010 wattos 1⁄4˝ colos változtatható sebességű felsőmarógép
arógép
Jellemzők:
Forgatható 3 lépcsős mélységmérő és finombeállítás
Tengelyretesz
Porelfújás
Csatlakoztatható porelszívó rendszerhez (tartozék)

■
■
■
■

Névleges teljesítmény
Marókosár löket
Marási mélység
Szerszám befogás
Üresjárati fordulatszám
Proﬁl maró fej max. átmérője
Hengeres maró fej max. átmérője
Súly

1010 W
50 mm
0 – 50 mm
6 / 8 / ¼˝ mm
8000 – 25.000/perc
36 mm
30 mm
2,9 kg

A szállítás terjedelme:
4 m hálózati kábel, 8 mm-es szorító patron, kulcs, párhuzamvezető, szerszámkoffer

PJ 710 Cikkszám 4933378875
Lapostipli maró
Jellemzők:
Masszív konstrukció
Erőteljes 710 wattos motor
Tengelyretesz a könnyű élcseréhez
ERGO kapcsoló
Pozicionáló melységmérő
6 fogú marótárcsa
Bemerülő mélységállító 6 pozícióval
Változtatható precíz szögbeállítás 3 előre beállított
pozícióval (22,5; 45; 67,5 fok)
■ Tisztán látható referencia jelek és skálák
■ Kétoszlopos vezetés
■
■
■
■
■
■
■
■

Névleges teljesítmény
Vágásmélység max
Üresjárati fordulatszám
Maró átmérő
Súly

710 W
19 mm
10.000/perc
100 mm
2,9 kg

A szállítás terjedelme:
4 m kábel, papír porzsák, kulcs, forgácsterelő, 6 fogú marótárcsa

61

AS 250 ECP Cikkszám 4933416050
25 l ipari porszívó
Jellemzők:
Kompakt 25 literes tartály kapacitás
3600 l percenkénti levegőáramlás 190 mbar vákuummal
Ideális építkezéseken való használatra
Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal

■
■
■
■

ÚJ

Névleges teljesítmény max.
Levegőáramlás
Max. vákuum
Súly

1400 W
3600 l/perc
190 mbar
5,7 kg

A szállítás terjedelme:
Toldalék, szívócső, 2 db gégecső, padlóhoz való szívófej, résekhez való szívófej, gyapjú porzsák, eldobható porzsák, gégecső 3,5 m x 32 mm

AS 300 ELCP

L-OSZTÁLY

Cikkszám 4933416060

30 l L-porosztályú ipari porszívó
Jellemzők:
Félkompakt 30 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való használatra
3700 l percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
Könnyen tisztítható PET szűrő
Extra csendes turbinák a kisebb zajért
Antisztatikus rendszer a töltés során fellépő elektronikai sokkok
Névleges teljesítmény max.
megakadályozására
Levegőáramlás
■ L porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m³
Max. vákuum
Súly
■
■
■
■
■
■

ÚJ

1500 W
3700 l/perc
250 mbar
10,0 kg

A szállítás terjedelme:
Adapter, gyapjú szűrőzsák, eldobható porzsák, 4 m x 36 mm gégecső

AS 500 ELCP

L-OSZTÁLY

Cikkszám 4933416070
416070

50 l L-porosztályú ipari porszívó
Jellemzők:
A nagy, 50 l tartály kapacitás ideális a műhelyben való használatra
3700 l percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
Könnyen tisztítható PET szűrő
Extra csendes turbinák a kisebb zajért
Antisztatikus rendszer a töltés során fellépő elektronikai sokkok
megakadályozására
■ L porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m³
■
■
■
■
■
■

ÚJ

Névleges teljesítmény max.
Levegőáramlás
Max. vákuum
Súly

1500 W
3700 l/perc
250 mbar
11,0 kg

A szállítás terjedelme:
Adapter, gyapjú szűrőzsák, eldobható porzsák, 4 m x 36 mm gégecső

AS 300 EMAC

M-OSZTÁLY

Cikkszám 4933416080

30 l M-porosztályú ipari porszívó
Jellemzők:
Lágyindítás a precíz kezdéshez
Kettős szűrőrendszer
Mosható és tartós szűrő
Antisztatikus rendszer a töltés során fellépő elektronikai sokkok megakadályozására
Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal.
M porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m³ ásványi
Névleges teljesítmény max.
anyagok faporok (tölgy, bükk)
Levegőáramlás
Max. vákuum
Súly

■
■
■
■
■
■

A szállítás terjedelme:
Adapter, gyapjú szűrőzsák, eldobható porzsák, 4 m x 36 mm gégecső
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ÚJ

1500 W
3800 l/perc
250 mbar
10,0 kg

MS 305 DB Cikkszám 4933411550
12˝ colos (305 mm-es) kétoldalra dönthető gérvágó
Jellemzők:
Digitális vágásszög-kijelző – megismételhető pontosság, 0,1°-ig
A munkafelület beépített dupla megvilágítása – teljesen megvilágítja a munkadarabot és a vágás vonalát a
fűrészlap bármelyik oldalán
■ 1800 wattos közvetlen meghajtású motor-állandó sebességet, kimagasló teljesítményt biztosít keményfa vágásánál is
■ Beépített porelvezető csatorna – felszívja az összes por és forgács 75 %-át a vágás mentén a tárcsa mindkét
oldaláról és azt a fűrész mögé vezeti el
■ Egyedülálló egyenes vonalú motor kialakítás – a munkadarab
Névleges teljesítmény
1800 W
mindkét irányból történő legkiválóbb láthatóságáért és az optimális
Üresjárati fordulatszám
3200/perc
perrc
egyensúlyért a szállítás során
Kábel
3m
Súly
29,5 kgg
A szállítás terjedelme:
Munkadarab szorító, porzsák, fűrészlap (60 fogas) porelszívó adapter Ø 35 / 58 mm, csavarkulcs, 3 m kábel
■
■

MSL 3000 Cikkszám 4933411565
Univerzális gérvágó állvány
Jellemzők:
■ 3 m-ig meghosszabbítható – könnyűvé teszi a nagyméretű munkadarabok hosszanti vágását a
Milwaukee MS 305 DB gérvágóval
■ Akár 1200 mm-esre is összecsukható – köszönhetően az összehajtható lábaknak és a kompakt formának
■ Állítható magasság – megfelelő stabilitás érhető el akár egyenetlen felületen is
■ Könnyű súly és kerekek – könnyen szállítható a munkahelyen
■ Kényelmes munkamagasság – a 81 cm biztosítja a biztonságos,
Magasság
8100 mm
m
pontos és kényelmes munkavégzést
Alap hossz
1100
00 mm
■ Heavy Duty – 250 kg-ig terhelhető
Meghosszabbítható
3000
00 mm
■ Teljesen beállítható munkadarabok – nagy hosszúságú anyagok
Összecsukható (kerekekkel) 1200
00 mm
vágása is lehetséges – egyszerű beállítógombok
Terhelhetőség
2500 kg
■ Gyors összeállítás – másodpercek alatt történő felállítás
■ Görgők – a hatékony anyag alátámasztásért
Súly
23 kg

MSUV 275 Cikkszám 4933419550
Gérvágó állvány
Jellemzők:
Összecsukható, könnyen szállítható és tárolható
Továbbfejlesztett, egy mozdulattal, lábbal rögzíthető
Maximális kapacitás 2750 mm
180 kg-ig terhelhető
Univerzális konzol - kompatibilis a legelterjedtebb
márkákkal
■ Csúszásgátlóval felszerelt gumírozott lábak
■ Gyorsan kioldható meghosszabbítható alaplap
■ A konzol másodpercek alatt rögzíthető
■ Beépített tároló tálca
■
■
■
■
■

ÚJ

Magasság
Alap hossz
Meghosszabbítható
Összecsukható (kerekekkel)
Terhelhetőség
Súly

850 mm
1170 mm
2750 mm
1340 mm
180 kg
26 kg
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www.milwaukeetool.hu
Milwaukee Ipari Elektromos Kéziszerszámok
H-1133 Budapest · Váci út 110.
Tel + 36 1 349 - 4134 · Fax + 36 1 349 - 4324 · Email: iroda@tti-emea.com
Az Ön Milwaukee kereskedője:

A folyamatos fejlesztés érdekében fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra.
A nyomdai hibákért és tévedésekért elnézést kérünk, de felelősséget nem vállalunk.
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