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Vyvýjať a vyrábať len vysokovýkonné – „Heavy Duty” elektrické náradie vyhovujúce potrebám
zákazníkov a požiadavkám trhu je len jedna časť prísľubu Milwaukee.
Vieme, že potrebujete, aby Vaše náradie vydržalo od prvého do posledného dňa. Z tohto dôvodu je
pri každom náradí zaručená možnosť údržby a opravy. Komplexný program služieb zákazníkom je
nevyhnutný na udržiavanie vysokokvalitného náradia Milwaukee v perfektnom prevádzkovom stave.
Každý stroj opúšťajúci továreň je vybavený kompletnou dokumentáciou, vrátane detailných návodov
na použitie spolu s bezpečnostnými inštrukciami a uvedenými centrami služieb zákazníkom.
Milwaukee má celosvetovú sieť servisov. V prípade, že nastane nejaký problém a Vy potrebujete
partnera schopného Vám pomôcť v najkratšom čase, partnera pripraveného podporiť Vás v akejkoľvek
situácii, môžete počítať s našími servisnými strediskami na celom svete. Optimálny servis pre údržbu
alebo opravy náradia našich zákazníkov je zabezpečovaný rozsiahlym programom seminárov a školení
pre servisné strediská.
Vďaka globálnej sieti expertov servisnej služby sa informácie o požiadavkách a potrebách konečných
zákazníkov vymieňajú v rámci skupiny a ovplyvňujú tak produktový vývoj nových výrobkov podľa
potrieb zákazníkov. Kvalifikácia a odbornosť získaná počas mnohých rokov je určená na rýchly, účinný
a profesionálny opravárenský servis s cieľom podporiť Vás tým najlepším spôsobom.
Nič iné len: „Heavy Duty”!

Vyskúšajte Heavy Duty- rozdiel
Náradie vyrobené tak, aby urobilo pracovnú úlohu lepšie.
Pri Milwaukee je Heavy Duty (vysokovýkonný) viac ako len časť sloganu.
Je to určitý prísľub ponúknuť to najlepšie profesionálnym užívateľom.
Inžinieri od Milwaukee nenavrhujú len náradie. Navrhujú také náradie,
ktoré urobí pracovnú úlohu lepšie, rýchlejšie, spoľahlivejšie a bezpečnejšie.

EC – Vyhlásenie o zhode
produktov Milwaukee
Produkty spoločnosti Milwaukee, ponúkané v
tomto katalógu, sú v súlade so smernicami EÚ
v rámci normy 73/23 EEC, 89/332 EEC, EN
60335 pre batériové články, absorpčné systémy a normy EN 60745 pre všetko ostatné
náradie.
Potlačenie rušenia
Každé náradie je odrušené podľa smerníc
EÚ 89 / 336 / EEC v rámci normy EN 55014 a
normy EN 60555.
Hmotnosť náradia
Hmotnosť náradia v tomto katalógu je v súlade
s normami VDE 0740 časť 1000.

Nothing but HEAVY DUTY. ®

Dvojitá izolácia
Elektrické náradie Milwaukee je chránené
izoláciou podľa normy EN 60745.
Servisná podpora náradia pre
náročné použitie
Jedným zo znakov politiky kvality v
spoločnosti Milwaukee je dostupnosť
služieb. Naša široká ponuka priemyselného
náradia je dostupná cez celosvetovú sieť
našich predajcov. Ak potrebujete servisnú
službu, môžete sa s dôverou obrátiť na
niektoré z vyše 1500 autorizovaných
servisných stredísk po celom svete.
Napätie
Všetky výrobky a produkty označené
výrobnými číslami, uvedené v tomto
katalógu, sú modely s napätím 230 V.

ZÁRUKA „Heavy Duty”:

www.milwaukeetool.cz

Od 2 do 3: Milwaukee ponúka
záruku 3 roky
Každé náradie od Milwaukee je testované
na základe certifikačného programu a je označené
„Nothing-But-Heavy Duty” ešte pred opustením
továrne. U Milwaukee sme pyšní na ponúkané
výrobky a služby pre našich profesionálnych používateľov. Táto služba je zadarmo,
keď zaregistrujete Vaše Milwaukee stroje do 30 dní od nákupu. Táto garancia platí len
na stroje nakúpené po 1. januári 2008. Registrujte Vaše stroje on-line na webovej
stránke
www.milwaukeetool.cz
Náš Milwaukee servis je dostupný len pre štáty, ktoré sú uvedené na našej webowej
stránke. Predĺžená záruka sa nevzťahuje na prenajaté náradie, akumulátory, nabíjačky
a príslušenstvo. V prípade otázok vzťahujúcich sa na servis prenajatého náradia,
volajte číslo +44 (0)1628 894400.

Všetko, čo potrebujete urobiť na získanie výhody rozšírenej
záruky, je zaregistrovať sa on-line na 3 ročnú garanciu.
Nothing but HEAVY DUTY®

3 Years Warranty
Registration

ABSOLÚTNA SILA

M28 TRIEDA
POWERED BY
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HD28
28 PD

HD28 MS

Obj. č. 4933416830 H
HD28 PD-0 Obj. č. 4933416840

Obj. č. 4933416870 HD28 MS-0 Obj. č. 4933416880

M28 píla na suché rezanie kovov

K
KOMPAKTNEJŠÍ,
VÝKONNEJŠÍ,
VÝ
S VYŠŠÍM MOMENTOM*

Charakteristika:
Reže mäkkú oceľ, hliník, izolačné penové panely
Veľká hĺbka rezu 61 mm
Výkonný, 28V motor Milwaukee, 3200 ot./min, zabezpečuje vysoký rezný výkon
Konštantný, neslabnúci výkon, rovnaký výkon pri prvom reze ako i pri poslednom reze pred nabíjaním batérie
érie
Ergonomický design rukoväte tzv. Softgrip pre pohodlnejšiu manipuláciu
Vysokokvalitný 174 mm karbidový kotúč
Akumulátor napätie / kapacita
28 V / 3,0 Ah
LED svetlo pre lepšiu viditeľnosť na miesto rezania
Kompaktná, dobre vyvážená konštrukcia
Max. rezná hrúbka
61 mm
Ochrana proti preťaženiu motora
Otáčky bez zaťaženia
3200 ot./min
/m
minn
Elektronická motorová brzda, pílový kotúč sa zastaví v
Priemer kotúča
174 mm
priebehu niekoľkých sekúnd
Hmotnosť s akumulátorom
4,2 kg
Štandardné príslušenstvo:
2 x batéria 3,0 Ah M28 BX Li-Ión, nabíjačka M28 C, 36 zubový kotúč, kufor

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

HD28 AG

Obj. č. 4933416940 HD28 AG-0 Obj. č. 4933416950

M28 115 mm úhlová brúska
* v porovnaní s V28 PD

Štandardné príslušenstvo:
2 x batéria 3,0 Ah M28 BX Li-Ión, nabíjačka M28 C, postranná rukoväť, kufor

Charakteristika:
■ 28 V vysokovýkonný Milwaukee motor poskytuje porovnateľný výkon so
sieťovým náradím
■ Funkcia „Battery-Lock-Out” chráni pred nečakaným rozbehom pri nasadení batérie
■ Ochrana proti preťaženiu
■ Vypínač s aretáciou
Akumulátor napätie / kapacita
28 V / 3,00 Ah
Ah
■ FIXTEC – patentovaná matica pre ľahkú a rýchlu výmenu
Otáčky bez zaťaženia
9000 ot./min
inn
kotúča
Priemer kotúča
115 mm
■ 3 pozície pre umiestnenie madla AVS
Rozmer závitu upínacieho vretena M 14
■ Patentovaná aretácia hriadeľa umožňuje ľahkú a rýchlu
Max. rezná hĺbka
28 mm
výmenu kotúča
Hmotnosť s akumulátorom
2,8 kg
Štandardné príslušenstvo:
2 x batéria 3,0 Ah M28 BX Li-Ión, nabíjačka M28 C, ochranný kryt, postranná rukoväť s AVS, FIXTEC matica,
ca, kufor

HD28 SG-0

HD28 SX

tací skrutko
kovač
a s príklepom
M28 vŕtací
skrutkovač
Charakteristika:
■ 28 V 4 pólový Milwaukee motor poskytuje porovnateľný výkon so sieťovým náradím
■ Poskytuje 85 Nm krútiaci moment
■ Kompaktný vŕtací skrutkovač s príklepom s dĺžkou 237 mm
■ Celokovová prevodovka poskytuje maximálnu trvanlivosť
■ Patentovaná digitálna ochranná elektronika Milwaukee chráni tak akumulátor,
ako aj stroj pred preťažením, prehriatim a poklesom napätia
■ 13 mm Röhm skľúčidlo pre dlhšiu životnosť

Akumulátor napätie / kapacita
Otáčky bez zaťaženia (1. / 2. stupeň)
Rýchloupínacie skľúčidlo
Max. priemer vŕtania do ocele
Max. priemer vŕtania do dreva
Max. priemer vŕtania do kameňa
Max. moment
Hmotnosť s akumulátorom

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

Obj. č. 4933415615

Obj. č. 4933416850 HD28 SX-0 Obj.
bj. č. 4933416860

®

M28 priama brúska

M28 SAWZALL - chvostová píla

Charakteristika:
■ Dlhá, štíhla aretácia hriadeľa pre lepší prístup na nedostupné miesta
■ Ochrana proti preťaženiu chráni tak batérie ako aj motor
■ Celokovová prevodovka pre max. trvanlivosť
■ 2 rýchlostná digitálna elektronika pre optimálnu spotrebu energie
■ Maximalizované prúdenie vzduchu na chladenie náradia a pre
dlhšiu dobu prevádzky
■ 6 mm objímka na použitie s bežným príslušenstvom
■ Funkcia „Battery-Lock-Out” chráni pred nečakaným rozbehom pri
nasadení batérie

Charakteristika:
■ 28 V výkonný Milwaukee motor poskytuje porovnateľný výkon so sieťovým náradím SAWZALL
LL®
■ Zdvih 29 mm, 3000 zdvihov/min pre rýchle rezanie
■ Výnimočná konštrukcia spojky chráni prevodovku a zabezpečuje legendárnu životnosť chvostových
ostových
píl SAWZALL®
■ Vysokoodolné celokovové FIXTEC upínanie umožňuje rýchlu bezkľúčovú výmenu pílového listu
■ Bezkľúčovo nastaviteľná zarážka na nastavenie hĺbky rezu
■ Pohodlná dvojrýchlostná prevodovka pre optimálnu rýchlosť
Akumulátor napätie / kapacita
28 V / 3,0 Ah
pri rezaní rôzných materiálov
Počet zdvihov vo voľnobehu (1. / 2. stupeň) 0 – 2000 / 0 – 3000 z./min
■ Protišmykový povrch pre maximálne pohodlie a ovládanie
Zdvih
29 mm
Hmotnosť s akumulátorom
4,0 kg
Štandardné príslušenstvo:
2 x batéria 3,0 Ah M28 BX Li-Ión, nabíjačka M28 C, 2 x pílový list SuperSAWZALL®, kufor

Akumulátor napätie / kapacita
Otáčky bez zaťaženia
Priemer upínacích čeľustí
Hmotnosť s akumulátorom

Štandardné príslušenstvo:
Bez batérie, nabíjačky a kufra

HD28 H

Obj. č. 4933415514 HD28 H-0 Obj. č. 4933415520

28 V / 3,0 Ah
22.500 / 19.500 ot./min
6 mm
3,1 kg

HD28 CS

Obj. č. 4933419017 HD28 CS-0 Obj.. č. 4933419022

M28 SDS+ kombinované kladivo

M28 okružná píla na drevo

Charakteristika:
■ 28 V výkonný Milwaukee motor poskytuje porovnateľný výkon so sieťovým náradím
■ Funkcia vypnutia príklepu pri vŕtaní do dreva alebo kovu
■ Konštrukcia v tvare „L” – perfektná vyváženosť a ovládanie náradia
■ Vypínanie rotácie pri sekaní
Akumulátor napätie / kapacita
■ Kovová prevodovka pre precízne uloženie ložísk a prevodov
Upínanie nástroja
■ Bloková konštrukcia pre precízne uloženie ložísk a maximálnu
Energia príklepu
robustnosť
HD28 HX Tiež dostupné HD28 HX kladivo s FIXTEC
Max. vŕtací priemer v betóne
skľučovadlom, obj. číslo 4933415500
Hmotnosť s akumulátorom
HD28 HX-0 verzia tiež dostupná, obj. č. 4933415511

Charakteristika:
■ Výkonný motor Milwaukee 28 V s 4200 otáčkami za minútu zabezpečuje výkon
porovnateľný so sieťovým náradím
■ Konštrukcia s kotúčom vľavo pre optimálnu viditeľnosť na reznú dráhu
■ Nastavenie reznej hĺbky do 54 mm, úkos do 50˚
Akumulátor napätie / kapacita
■ Odolný celokovový kryt kotúča a pevná hliníková základová
Otáčky bez zaťaženia
doska
Max. rezná hrúbka pri 90˚
■ Ergonomicky formovaná rukoväť s protišmykovou úpravou
Max. rezná hrúbka pri 45˚
tzv. Softgrip
Priemer kotúča
■ Elektronická motorová brzda, pílový kotúč sa zastaví v
Priemer vretena
priebehu niekoľkých sekúnd
Hmotnosť s akumulátorom
Štandardné príslušenstvo:

28 V / 3,0 Ahh
SDS-plus
DS-pluss
2,88 J
26 mm
4,1 kg

Štandardné príslušenstvo:
2 x batéria 3,0 Ah M28 BX Li-Ión, nabíjačka M28 C, postranná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, kuforr
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28 V / 3,0 Ah
4200 ot./min
/minn
0 – 54 mm
mm
0 – 39 mm
m
165 mm
m
5
⁄8˝ (15,87
87 mm)
4,3 kg

2 x batéria 3,0 Ah M28 BX Li-Ión, nabíjačka M28 C, 24 zubový kotúč, paralelné vodidlo, kufor
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HD28 JSB

Obj. č. 4933419016 HD28 JSB-0 Obj. č. 4933419026

M28 set B

Obj. č. 4933413810

M28 priamočiara píla
Charakteristika:
2 rýchlostný vypínač pre vybranie ideálnej rýchlosti v rôznych materiáloch
Systém FIXTEC pre rýchlu a jednoduchú výmenu pílového listu
FIXTEC – rýchloupínacie nastavenie základovej dosky „zacvakávaním” na hodnotách 0° a 45°
Presné vedenie pílového listu s podporou vodiacej kladky uloženej na ihlovom ložisku
Anti-vibračný systém pre nízke vibrácie
Akumulátor napätie / kapacita
Nastaviteľný odfukovač prachu
Počet zdvihov bez zaťaženia
Mäkký štart
Rezná hĺbka do dreva / ocele
Základná doska vyrobená tlakovým liatím
Úkosové rezné uhly do
Štvorstupňové nastavenie výkyvného chodu pre rýchlejšie
Zdvih
rezanie a dlhšiu životnosť pílového listu
Hmotnosť s akumulátorom
Štandardné príslušenstvo:
2 x batéria 3,0 Ah M28 BX Li-Ión, nabíjačka M28 C, pílové listy 5 kusov, klzná doska, kufor

■
■
■
■
■
■
■
■
■

HD28 IW

28 V / 3,0 Ahh
2100 / 2800
800 z./min
zz.//min
m
135 / 10 mm
45°
26 mm
3,5 kg

Obj. č. 4933416920 HD28 IW-0 Obj. č. 4933416930

■
■
■
■
■
■
■

HD28 PD – Vŕtací skrutkovač s príklepom
HD28 CS – Okružná píla
HD28 SX – Chvostová píla
M28 WL – Svietidlo
2 x batéria M28 BX 3,0 Ah Li-Ión
Nabíjačka M28 C
Taška

M28 set D

Obj. č. 4933413805

M28 rázový uťahovák s upínaním ½˝
Charakteristika:
■ Vysokovýkonný motor Milwaukee 28 V dodáva krútiaci moment 440 Nm
■ Pevná, ľahká horčíková prevodovka zabezpečuje dlhú životnosť
■ Regulácia otáčok vo vypínači náradia pre lepšie ovládanie a presnosť
■ ½˝ výstupný štvorhran na hnacom hriadeli
■ Protišmykový povrch pre maximálne pohodlie a ovládanie
■ Obojstranne nasaditeľný akumulátor umožňuje optimálne vyváženie náradia

Akumulátor napätie / kapacita
Otáčky bez zaťaženia
Počet príklepov
Impact
rate
Upínanie nástroja
Max. krútiaci
momentmoment
Hmotnosť s akumulátorom

2828V V/ 3,0
/ 3,0AhAh
50 ot./min
0 0––1450
1450
ot./min
50 pr./min
0 0––2450
2450
ot./min
½˝½˝palec
SDec
440
m
440Nm
Nm
4,1
4,1kgkg

■
■
■
■
■
■

HD28 PD – Vŕtací skrutkovač s príklepom
HD28 SX – Chvostová píla
M28 WL – Svietidlo
2 x batéria M28 BX 3,0 Ah Li-Ión
Nabíjačka M28 C
Taška

Štandardné príslušenstvo:
2 x batéria 3,0 Ah M28 BX Li-Ión, nabíjačka M28 C, kufor

C12-28 DCR-0

M28 set G

Obj. č. 4933416345

Obj. č. 4933413820

M12 – M28 Rádio na stavbu
Charakteristika:
Exkluzivný AM/FM tuner s digitálnym procesorom poskytuje presný
a čistý príjem signálu
■ Prémiové reproduktory a 40 W zosilňovač poskytujú bohatý a plný zvuk
■ Počasiu odolná pomocná priehradka chráni MP3 prehrávač a
ďalšie audio zariadenia
■ Napájanie zo siete alebo z akumulátorov
M12, M14, M18, M28, V18, V28 a PBS 3000
■ Nárazy absorbujúca ABS polymer-oceľová konštrukcia chráni
pri nepriaznivom počasí a pri surových podmienkach na stavbách
■ Nastaviteľný ekvalizér a 10 predvolieb na ukladanie staníc

■
■
■
■
■
■

■

Štandardné príslušenstvo:
Bez batérie a nabíjačky

HD28 VC-0

HD28 PD – Vŕtací skrutkovač s príklepom
HD28 HX – Kladivo SDS-plus
M28 WL – Svietidlo
2 x batéria M28 BX 3,0 Ah Li-Ión
Nabíjačka M28 C
Taška

Napájanie (DC)
12 – 28 V
M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 batérie
Napájanie (AC)
220 – 240 V
Rozmery
495 x 241 x 279 mm

M28 set H

Obj. č. 4933404620

Obj. č. 4933413815

Vysávač pre suché i mokré vysávanie
Charakteristika:
Príslušenstvo uložené priamo na vysávači
Zabudovaný ventilátor
Umyvateľný filter pre suché /mokré vysávanie
Veľmi účinný filter (99,7 %) pre odfiltrovanie jemného prachu
Motor V28 Milwaukee dodáva veľký sací výkon
Adekvátna kapacita nádrže pre menšie práce
Uloženie hadice na tele vysávača
Ohybná hadica s dĺžkou 1,6 m
Kompaktný design pre ľahký transport a uskladnenie

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Akumulátor napätie / kapacita
Tvrdá / tekutá kapacita
Priemer hadice
Dĺžka hadice
Prietok vzduchu
Max. sací tlak
Hmotnosť s akumulátorom
Hmotnosť bez akumulátora

28 V / –
9,6 / 7,5 l
32 mm
160 cm
21,25 l/sek.
80 mbar
5,4 kg
4,3 kg

■
■
■
■
■

HD28 PD – Vŕtací skrutkovač s príklepom
HD28 AG – Uhlová brúska
2 x batéria M28 BX 3,0 Ah Li-Ión
Nabíjačka M28 C
Taška

Štandardné príslušenstvo:
Umyvateľný filter, hadica, široká a štrbinová dýza, bez batérie a nabíjačky
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REVOLUČNÝ VÝKON

NAJRÝCHLEJŠIE
RASTÚCI LÍTIUM-IÓNOVÝ
AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM.
Patentovaná technológia a elektronika, inovatívny
design motora a vynikajúca ergonómia poskytuje
najúčinnejšiu kombináciu výkonu, hmotnosti a
výkonnosti. Nový systém akumulátorového náradia
M18 & M14.

1,5 Ah & 3,0 Ah
batérie sú dostupné

PREČO MILWAUKEE ?
Digitálna ochranná
elektronika (DPM)

M18 Lítium-iónový
4-pólový motor

Soﬁstikovaná elektronika v batérii a náradí
na lepšiu ochranu náradia bez straty
výkonnosti, lebo každé náradie v systéme
má odlišné požiadavky na spotrebu energie.
Ochrana proti preťaženiu systém je tiež
znovu samonastaviteľná, čo znamená, že
batéria nemusí byť vybratá z náradia pre
pokračovanie v práci.

4-pólový Milwaukee motor je silnejší,
kompaktnejší, účinnejší a oveľa trvanlivejší
ako tradičné motory.

Milwaukee
motor

Tradičný
motor

AŽ O

DLHŠIA

Milwaukee robustná
konštrukcia
Konštrukcia ponúka ešte lepšiu odolnosť.

DOBA PREVÁDZKY
VÄČŠIA

RÝCHLOSŤ

SILNEJŠÍ

KR. MOMENT
V porovnaní s predchádzajúcou technológiou batérie Milwaukee.
Výsledky závisia od napätia, náradia a aplikácie.

Celokovová kompaktná
planétová prevodovka
a kryt
Celokovový kryt prevodu tak ako aj
prevodovky garantuje vysokú odolnosť.

HD18 PD

C18 ID

Obj. č. 4933411110

M18 Heavy Duty vŕtací skrutkovač s príklepom
Charakteristika:
■ Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee motor dodáva maximálny výkon
a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
■ Príklepový mechanizmus ponúka 28.000 pr./min pre efektívne vŕtanie do muriva
■ Celokovové Heavy Duty 13 mm skľučovadlo poskytuje optimálne držanie vrtákov
■ 3 polohový prepínač umožňuje používateľovi ľahko a rýchlo prepínať medzi
„vŕtaním”, „skrutkovaním” a „príklepom”
■ Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
■ Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii

Obj. č. 4933411120 (3,0 Ah) C18 ID Obj. č. 4933401130 (1,5 Ah)

M18 rázový uťahovák s uchytením 1⁄4˝ Hex
Charakteristika:
Vysokovýkonný 4-pólový Milwaukee motor dodáva maximálny
výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
■ Najvyšší moment vo svojej triede 158 Nm
■ Rázový mechanizmus zvyšuje skrutkovaciu rýchlosť
■ Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii
■ Doplnený s Li-Iónovou digitálnou ochrannou elektronikou od
Milwaukee, ktorá chráni náradie a batérie pri všetkých aplikáciách a
poskytuje priemyselnú trvanlivosť
■

Akumulátor napätie / kapacita
Otáčky bez zaťaženia (1. / 2. stupeň)
peň)
Rýchloupínacie skľúčidlo
Max. priemer vŕtania
do ocele / dreva / kameňa
Príklep
Max. krútiaci moment
Hmotnosť s akumulátorom

18 V / 3,0
3,00 Ahh
00–– 450 /0
/ 0 – 1800 ot./min
minn
1,5 –13 mm
13 / 55 / 16 mm
28.000 pr./min
85 Nm
2,4 kg

Akumulátor napätie / kapacita
Otáčky bez zaťaženia
Upínanie nástroja
Počet úderov
Max. krútiaci moment
Hmotnosť s akumulátorom

18 V / 3,0 Ah
0 – 2200 ot./min
min
¼˝ Hex
0 – 3200 ú./min
min
158 Nm
1,5 kg

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 2 x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, postranná rukoväť, spona na opasok, transportný kufor

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 2 x batéria C18 BX 3,0 Ah Li-Ión, postranná rukoväť, spona na opasok, transportný kufor

HD18 DD

C18 IW

Obj. č. 4933411190

Obj. č. 4933411270 C18 IW-0 Obj. č. 4933416500

M18 Heavy Duty vŕtací skrutkovač

M18 rázový uťahovák s uchytením 1⁄2˝

Charakteristika:
■ Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee motor dodáva maximálny výkon
a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
■ 24 hodnôt nastavenia momentu poskytuje optimálnu kontrolu pre
používateľa
■ Celokovové Heavy Duty 13 mm skľučovadlo poskytuje optimálne
držanie vrtákov
■ Celokovová prevodovka poskytuje Heavy Duty trvanlivosť a dlhšiu životnosť
■ 2 polohový prepínač umožňuje používateľovi ľahko a rýchlo prepínať
medzi „vŕtaním” a „skrutkovaním”
■ Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 2 x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, postranná rukoväť, spona na opasok, transportný
ansportný kufor

Charakteristika:
■ Vysokovýkonný 4-pólový Milwaukee motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
■ Najvyšší moment vo svojej triede 158 Nm
■ Rázový mechanizmus zvyšuje skrutkovaciu rýchlosť
■ 3200 úderov za minútu pre vyšší výkon
Akumulátor napätie / kapacita
18 V / 3,0 Ah
■ Patentovaná Milwaukee elektronika náradia a batérie poskytuje
Otáčky bez zaťaženia
0 – 2200 ot./min
výnimočnú trvanlivosť
Upínanie nástroja
½˝ palec
■ 3,0 Ah Redlithium-Ion batérie dodajú vyššiu výkonnosť a životnosť
■ Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii
Počet úderov
0 – 3200 ú./min
/min
Max. krútiaci moment
250 Nm
Hmotnosť s akumulátorom
1,8 kg
Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 2 x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, postranná rukoväť, spona na opasok, transportný kufor

C18 PD Obj. č. 4933416395 (3,0 Ah)

HD18 HIW

Akumulátor napätie / kapacita
18 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zaťaženia (1. / 2. stupeň) 0 – 4500 / 0 – 1800 ot./min
Max. priemer vŕtania do ocele 13 mm
m
Max. priemer vŕtania do dreva 55 mm
m
Rýchloupínacie skľúčidlo
1,5 –133 mm
Max. krútiaci moment
85 Nm
Hmotnosť s akumulátorom
2,4 kg

C18 PD Obj. č. 4933416405 (1,5 Ah)

Obj. č. 4933416185 HD18 HIW-0 Obj. č. 4933416195

M18 kompaktný vŕtací skrutkovač s príklepom

M18 Heavy Duty rázový uťahovák s uchytením 1⁄2˝

Charakteristika:
■ Kompaktný vŕtací skrutkovač s príklepom so zníženou dĺžkou a obvodom je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
roch
■ 23 stupňové nastavenie momentu a plus jeden stupeň na vŕtanie pre
Akumulátor napätie / kapacita
18 V / 3,0
,0 Ah
maximálnu flexibilitu
Otáčky bez zaťaženia (1. / 2. stupeň) 0 – 450 / 0 – 1700 ot./min
■ Patentovaná Milwaukee elektronika náradia a batérie poskytuje
výnimočnú trvanlivosť
Rýchloupínacie skľúčidlo
1,5 –13 mm
■ Celokovová prevodovka poskytuje maximálnu trvanlivosť a dlhšiu
Max. priemer vŕtania do
13 / 32 / 8 mm
ocele / dreva / kameňa
životnosť
■ Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
0 – 29.0000 pr./min
Príklep
■ 3,0 Ah Redlithium-Ion batérie dodajú vyššiu výkonnosť a životnosť
Max. krútiaci moment
60 Nm
■ Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii
Hmotnosť s akumulátorom
2,2 kg
Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 2 x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, postranná rukoväť, spona na opasok, transportný
sportný kufor

Charakteristika:
■ Najvýkonnejší 18 V rázový uťahovák na trhu
■ Vysokovýkonný 4-pólový Milwaukee motor poskytuje ohromujúci 610 Nm moment, ideálny na najťažšie aplikácie
cie
■ Patentovaná Milwaukee elektronika náradia a batérie poskytuje výnimočnú trvanlivosť
■ Ideálne pre náročné aplikácie ako sú oceľové a priemyselné
Akumulátor napätie / kapacita
188 V / 3,0 Ah
konštrukcie a autopriemysel
Otáčky bez zaťaženia
0 – 1900 ot./min
■ 3,0 Ah Li-Iónové batérie dodajú vyššiu výkonnosť a životnosť
Upínanie nástroja
½˝ palec
■ Ľahký a ergonomický design
■ Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii
Počet úderov
0 – 2200 ú./min
Max. krútiaci moment
6100 Nm
Hmotnosť s akumulátorom
3,0 kg
Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 2 x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, postranná rukoväť, spona na opasok, transportný
portný kufor

C18 DD Obj. č. 4933411060 (3,0 Ah)

C18 RAD

C18 DD Obj. č. 4933404600 ((1,5
, Ah))

Obj. č. 4933427188 C18 RAD-0 Obj. č. 4933427189
189

M18 kompaktný vŕtací skrutkovač

M18 pravouhlý skrutkovač

Charakteristika:
■ Kompaktný vŕtací skrutkovač s dĺžkou len 196 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
■ 23 stupňové nastavenie momentu a plus jeden stupeň na vŕtanie pre
Akumulátor napätie / kapacita
maximálnu flexibilitu
Otáčky bez zaťaženia (1. / 2. stupeň)
■ Patentovaná Milwaukee elektronika náradia a batérie poskytuje
Rýchloupínacie skľúčidlo
výnimočnú trvanlivosť
Max. priemer vŕtania do ocele / dreva
■ Celokovová prevodovka poskytuje maximálnu trvanlivosť a dlhšiu životnosť
Max. priemer skrutiek do dreva
■ Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
Max. krútiaci moment
■ Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii
Hmotnosť s akumulátorom
■ Doplnený s Redlithium-Ion digitálnou ochrannou elektronikou od Milw.,
ktorá chráni náradie a batérie pri všetkých aplikáciách a poskytuje priemyselnú trvanlivosť

Charakteristika:
■ Optimalizovaný výkon: 1500 ot./min na 20 Nm
■ Perfektná rýchlosť pre rýchle použitie
■ 100 mm kompaktná hlava navrhnutá tak, aby sa náradie zmestilo
aj do najužších miest
■ Rukoväť môže byť stavaná do viacerých polôh pre maximálne
pohodlie
■ 10 mm jednoobjímkové skľúčidlo poskytuje maximálnu všestrannosť
■ 10 + 1 elektronická spojka umožňuje úplnu kontrolu počas práce

188 V / 33,00 Ah
Ah
0 –350/0
– 350 / 0 –1400
1400 otot./min
./min
/min
1,55 –13 mm
133 / 32 mm
8 mm
388 Nm
2,00 kg

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 2 x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, postranná rukoväť, spona na opasok, transportný
ansportný kufor
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*D
Doba
b nabíjania
bíj i na základe
ákl d 1,5
1 5 Ah batérie
b té i

NOVINKA
Akumulátor napätie / kapacita
Otáčky bez zaťaženia
Skľúčidlo
Max. moment
Max. priemer vŕtania do ocele / dreva
Max. priemer skrutiek do dreva
Hmotnosť s akumulátorom

18 V / 3,0 Ah
1500 ot./minn
10 mm
20 Nm
10 / 28 mm
8 mm
1,9 kg

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 1 x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion
* Doba nabíjania na základe 1,5 Ah batérie
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HD18 H

Obj. č. 4933428685

HD18 SX

NOVINKA
NKKA

M18 Heavy Duty SAWZALL® s bezpečnostnou
tnou spojkou
u

M18 kompaktné vŕtacie kladivo SDS-plus
s
Charakteristika:
■ 18 V Redlithium-Ion technológia (3,0 Ah),
ktorá zabezpečí až o 40% dlhšiu prevádzku
■ High Power Motor – poskytuje porovnateľný
výkon so sieťovým náradím
■ Kovová skriňa prevodovky- optimálne uloženie
prevodovky, dlhšia životnosť
■ Variolock – viac pozícií na nastavenie polohy sekáča
■ Hammer stop funkcia – vypnutie príklepu

Akumulátor napätie / kapacita
Upínanie nástroja
Energia príklepu
Max. priemer vŕtania do
ocele / betóne / dreva
Tenkostenné korunky do tehál
a vápenca
Počet príklepov pri zaťažení
Hmotnosť s akumulátorom

Obj. č. 4933411150 HD18 SX-0 Obj. č. 4933419131

Charakteristika:
Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee motor dodáva maximálny výkon a
optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
■ 25 mm dĺžka zdvihu a 3200 zdvihov za minútu pre rýchle rezanie
■ Patentované FIXTEC upínanie pre rýchlu a jednoduchú výmenu pílového listu
■ Dobre vyvážená konštrukcia so zníženými vibráciami
■ Doplnená s Li-Iónovou digitálnou ochrannou elektronikou od
Akumulátor
ulátor napätie / kapacita
Milwaukee, ktorá chráni náradie a batérie pri všetkých aplikáciách
dvihov
Počet zdvihov
a poskytuje priemyselnú trvanlivosť
Zdvih
Hmotnosť
sť s ak
akumulátorom
■

18 V / 3,0 Ahh
SDS-plus
2,4 J
13 / 24 / 30 mm
50 mm
0 – 4200 bpm
pm
3,4 kg

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 2 x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, postranná rukoväť s hÍbkovým dorazom, prepravný kufor

Štandardné príslušenstvo:
or
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 2 x batéria C18 BX 3,0 Ah Li-Ión, 1 pílový list, transportný kufor

HD18 HX

C18 HZ

Obj. č. 4933408260 HD18 HX-0 Obj.
Obj č. 4933408320

Obj. č. 4933416810 C18 HZ Obj. č. 4933416820 (1,5 Ah)
C18 HZ-0 Obj.
bj. č. 4933416785

M18 kompaktné vŕtacie kladivo SDS-plus
DS
S-pl
p us
pl

M18 skracovacia píla

Charakteristika:
■ 18 V Redlithium-Ion technológia (3,0 Ah),
ktorá zabezpečí až o 40% dlhšiu prevádzku
■ High Power Motor – poskytuje porovnateľný výkon
so sieťovým náradím
■ FIXTEC systém – rýchla výmena nástrojov
■ Kovová skriňa prevodovky – optimálne uloženie
prevodovky, dlhšia životnosť
■ Variolock – viac pozícií na nastavenie polohy sekáča
■ Hammer stop funkcia – vypnutie príklepu

Charakteristika:
■ Dvojité vyváženie prevodovky znižuje vibrácie a zvyšuje životnosť náradia
■ Vysokovýkonná kompaktná skracovacia píla od Milwaukee s dĺžkou len 375 mm
je ideálna pre prácu v úzkych priestoroch
■ Patentovaná FIXTEC svorka pre rýchlu a jednoduchú výmenu pílového listu
■ Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
■ Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii
■ 20 mm dĺžka zdvihu a 3000 zdvihov za minútu pre kontrolu rezania
■ Doplnená s Li-Iónovou digitálnou ochrannou elektronikou od Milwaukee, ktorá
chráni náradie a batérie pri všetkých aplikáciách a poskytuje priemyselnú trvanlivosť

NOVINKA
Akumulátor napätie / kkapacita
it
Upínanie nástroja
Energia príklepu
Max. priemer vŕtania do
ocele / betóne / dreva
Tenkostenné korunky do tehál
a vápenca
Počet príklepov pri zaťažení
Hmotnosť s akumulátorom

188 V / 33,0 Ah
SDS-plus
lus
2,4 J
13 / 24 / 30 mm
50 mm
m

18 V / 3,0 Ah
0 – 3200 z./min
25 mm
3,5 kg

Akumulátor napätie / kapacita
Počet zdvihov bez zaťaženia
Zdvih
Hmotnosť s akumulátorom

0 – 4200
00 bpm
3,5 kg
Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 2 x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, postranná rukoväť s hÍbkovým dorazom, FIXTEC skľúčidlo, prepravný kufor

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 2 x batéria C18 BX 3,0 Ah Li-Ión, transportný kufor, alebo bez batérie a nabíjačky

HD18 JS

HD18 CS

Obj. č. 4933411160 HD18 JS-0 Obj. č. 4933411170
1170

M18 Heavy Duty priamočiara píla

18 V / 3,0 Ah
0 – 3000 z./min
20 mm
2,6 kg

Obj. č. 4933411180 HD18 CS-0 Obj. č. 4933419134
933419134

M18 Heavy Duty okružná píla na drevo a plasty

Charakteristika:
■ Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
■ Patentovaná FIXTEC svorka pre rýchlu a jednoduchú výmenu
Akumulátor napätie / kapacita
18 V / 3,0 Ah
pílového listu
Počet zdvihov bez zaťaženia
0 – 2200 z./min
inn
■ Rýchloupínacie nastavenie základovej dosky „zacvakávaním” na
hodnotách 0 – 45˚
Rezná hĺbka do dreva
135 mm
■ Patentovaná Milwaukee elektronika náradia a batérie
Rezná hĺbka do ocele
10 mm
poskytuje výnimočnú trvanlivosť
Úkosové rezné uhly do
45°
■ Doplnená s Li-Iónovou digitálnou ochrannou elektronikou od
Zdvih
25 mm
Milwaukee, ktorá chráni náradie a batérie pri všetkých aplikáciách
Hmotnosť s akumulátorom
3,5 kg
a poskytuje priemyselnú trvanlivosť

Charakteristika:
Vysokovýkonný Milwaukee motor s 3500 ot./min ľahko reže takmer všetky drevené materiály
Odolná celokovová konštrukcia horného a dolného vedenia kotúča pre trvanlivosť a odolnosť proti nárazom
Ergonomické Softgrip madlo poskytuje komfort a rovnováhu pre
Akumulátor napätie / kapacita 18 V / 3,0
,00 Ah
Ah
zvýšenú kontrolu
Otáčky bez zaťaženia
3500 ot./min
t.//minn
■ Výborná viditeľnosť na miesto rezania
Max. rezná hrúbka pri 90˚
0 – 55 mm
mm
■ Široký pokosový uhol 50˚
Max. rezná hrúbka pri 45˚
0 – 39 mm
■ Elektronická brzda motora, pílový kotúč sa zastaví za niekoľko sekúnd
Rozmery pásu
165 mm
m
■ Patentovaná Milwaukee-elektronika náradia a batérie poskytuje
5
Priemer vretena
⁄8˝ (15,87 mm)
výnimočnú trvanlivosť
Hmotnosť s akumulátorom
3,8 kg
■
■
■

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 2 x batéria C18 BX 3,0 Ah Li-Ión, chránič proti vytrhávaniu materiálu, 2 pílové listy, transportný kufor

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 2 x batéria C18 BX 3,0 Ah Li-Ión, 24-zubový pílový kotúč, paralelný doraz, kľúč, ochrana proti otrepu, plátený kufor

HD18 JSB

HD18 MS

Obj. č. 4933417495 HD18 JSB-0 Obj. č. 4933417845

M18 priamočiara píla
Charakteristika:
2-rýchlostný vypínač pre vybranie vhodnej rýchlosti v rôznych materiáloch
FIXTEC – rýchloupínacie nastavenie základovej dosky „zacvakávaním” na hodnotách 0° a 45°
Systém FIXTEC pre rýchlu a jednoduchú výmenu pílového listu
Presné vedenie pílového listu s podporou
Akumulátor napätie / kapacita
18 V / 3,0 Ah
vodiacej kladky uloženej na ihlovom ložisku
Počet zdvihov bez zaťaženia
2050 / 2700 z./min
z./mi
z./
min
inn
■ Nastaviteľný odfukovač prachu
Rezná hĺbka do dreva
120 mm
■ Anti-vibračný systém pre nízke vibrácie
■ Mäkký štart
Rezná hĺbka do ocele
10 mm
■ Liatinová hliníková základná doska
Úkosové rezné uhly do
45°
■ Možnosť nastavenia výkyvného pohybu v 4 polohách
Zdvih
26 mm
pre zvýšený rezný výkon a dlhšiu životnosť pílového listu
Hmotnosť s akumulátorom
2,9 kg
Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 2 x batéria C18 BX 3,0 Ah Li-Ión, 2 pílové listy, klzná doska, prepravný kufor

Charakteristika:
Kompaktný, ergonomický dizajn zabezpečuje lepšiu kontrolu
nad štandardnými pílami
■ 4-pólový bezrámový motor poskytuje 3600 ot./min pre rýchle
rezanie
■ Vstavané LED svetlo a veľké priehladný otvor pre lepšiu viditeľnosť
a pre presnejšie rezanie
■ Bezkľúčové nastavenie hÍbky rýchlo a ľahko, hÍbka rezu od
3 – 50 mm s 135 mm kotúčom

■
■
■
■
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Obj. č. 4933427186 HD18 MS-0 Obj. č. 4933427187
427187

M18 píla na kov

NOVINKA

■

Akumulátor napätie / kapacita
Otáčky bez zaťaženia
Priemer kotúča
Maximálna hÍbka rezu:
Oceľový plech
Kovová rúra
Proﬁly
Hmotnosť

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 2 x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, taška
* Doba nabíjania na základe 1,5 Ah batérie

* Doba nabíjania na základe 1,5 Ah batérie

18 V / 3,0 Ah
Ah
3600 ot./min
in
135 x 20 mm
1,6 mm
m
Ø 50 mm
m
51 mm
2,6 kg
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HD18 AG

Obj. č. 4933411200 HD18 AG-0 Obj. č. 4933411210

M18 Heavy Duty 115 mm uhlová brúska

C18 PCG/310C

Obj. č. 4933427190

Charakteristika:
Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje
pomer výkonu a hmotnosti
■ Patentovaná Milwaukee-elektronika náradia a batérie poskytuje výnimočnú trvanlivosť
■ Redukovaná výška prevodovky a štíhly design poskytuje optimálnu ergonómiu
■ Celokovová prevodovka poskytuje Heavy Duty trvanlivosť
■ Exkluzívny design vypínača pre ľahké použitie
Akumulátor napätie / kapacitaa
■ Multi-pozičná postranná rukoväť pre pohodlné použitie
Otáčky bez zaťaženia
■ 3,0 Ah Redlithium-Ion batéria poskytuje dlhšiu dobu prevádzky
Priemer kotúča
a vyššiu trvanlivosť
■ Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii Rozmer závitu upínacieho vretena
Hmotnosť s akumulátorom
Štandardné príslušenstvo:
■

Charakteristika:
Sila až 4500 N, min. o 45 % vyššia ako aktuálna Milwaukee dávkovacia pištoľ
Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
Anti-odkvapkávacia funkcia zabraňuje nežiaducemu odkvapkávaniu
Regulácia vytláčania so 6 rýchlosťami
Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytláčanie,
znižuje spätný tlak a vytlačí všetku hmotu z kartuše
Akumulátor napätie / kapacita
Výtlačná sila
Nastavenie rýchlosti
Hmotnosť s akumulátorom
torom

■
■
■
■
■

18 V / 3,0
3 0 Ah
8000 ot./min
115 mm
M 14
2,2 kg

Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 2 x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, ochranný kryt, postranná rukoväť, transportný kufor

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 1 x batéria M18 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, 310 ml držiak kartuše

HD18 SG

C18 PCG/400T

Obj. č. 4933417850 HD18
18 SG-0 Obj. č. 4933417820

M18 priama brúska
Charakteristika:
Dlhá, štíhla aretácia hriadeľa pre lepší prístup na nedostupné miesta
Vstavaná ochrana proti preťaženiu chráni tak batérie ako aj motor
Celokovová prevodovka pre max. trvanlivosť
2 rýchlostná digitálna elektronika pre optimálnu spotrebu energie
Maximalizované prúdenie vzduchu na chladenie náradia
a pre dlhšiu dobu prevádzky
■ 6 mm objímka na použitie s bežným príslušenstvom
Akumulátor napätie
pättie / kapacita
■ Funkcia „Battery-Lock-Out” chráni pred nečakaným
Otáčky bez zaťaženia
aženia
nia
rozbehom pri nasadení batérie
Priemer upínacích čeľustí
Hmotnosť s akumulátorom
Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 1 x batéria C18 BX 3,0 Ah Li-Ión, transportný kufor

Obj. č. 4933427124

Charakteristika:
Sila až 4500 N, min. o 45% vyššia ako aktuálna Milwaukee dávkovacia pištoľ
Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
Anti-odkvapkávacia funkcia zabraňuje nežiaducemu odkvapkávaniu
Regulácia vytláčania so 6 rýchlosťami
Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytláčanie,
Akumulátor
or napätie / kapacita
znižuje spätný tlak a vytlačí všetku hmotu
Výtlačná sila
ila
■ Priehladné púzdro pre kontrolu spotreby hmoty
Nastaveniee rýchlosti
■ 100 %-ná viditelnosť na hmotu v púzdre
Hmotnosť s akumulátorom
■
■
■
■
■

18 V / 3,0
, Ah
17.500 / 21.500
21 500 ot./min
ot /min
6 mm
3,0 kg

NOVINKA
KA

18 V / 1,5 Ah
4500 N
6
2,3 kg

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 1 x batéria M18 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, 400 ml priehľadné
hľadné púzdro

Obj. č. 4933419115 HD18 BS-0 Obj. č. 4933419122
2

M18 Heavy Duty pásová píla na kov

C18 PCG/600T

Obj. č. 4933427125

NOVINKA
NKA

M18 dávkovacia pištoľ s 600 ml
priehľadným púzdrom

Charakteristika:
Kompaktná hmotnosť – 4,5 kg ideálna na rezanie nad hlavou
a v úzkych priestoroch
■ Kapacita rezu 85 mm – na rezanie rôznych materiálov pre
Akumulátor napätie / kapacita 18 V / 3,0 Ah
elektrikárov, inštalatérov a na mechanické aplikácie
■ Oporná pätka je nastaviteľná bez nástroja – rýchlo
SFPM
480
prispôsobuje pätku a umožňuje rovné rezanie
Otáčky bez zaťaženia
480 ot./min
mn
min
zabudovaných materiáloch, proti stene a stropu
m
Max. rozmer rezaného mat.
85 x 85 mm
■ LED osvetlenie pre optimálnu viditeľnosť rezu
Typ prepínača
On / off spínač
píína
nač
ačč
■ Pohodlná beznástrojová výmena pílového pásu
Rozmery pásu
900 mm
Hmotnosť s akumulátorom
4,5 kg
Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 2 x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, 1 pílová pása, transportný kufor
■

Charakteristika:
Sila až 4500 N, min. o 45% vyššia ako aktuálna
Milwaukee dávkovacia pištoľ
■ Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
lotách
■ Anti-odkvapkávacia funkcia zabraňuje nežiaducemu odkvapkávaniu
kávaniu
■ Regulácia vytláčania so 6 rýchlosťami
■ Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytláčanie,
nie,
znižuje spätný tlak a vytlačí všetku hmotu
■ Priehladné púzdro pre kontrolu spotreby hmoty
■ 100%-ná viditelnosť na hmotu v púzdre
■

Akumulátor napätie / kapacita
Výtlačná sila
Nastavenie rýchlosti
Hmotnosť s akumulátorom

18 V / 1,5 Ah
4500 N
6
2,3 kg

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 1 x batéria M18 B 1,5 Ah Redlithium-Ion,
m-Ion, 600 ml priehľadný držiak

HD18 PXP Obj. č. 4933427254 (Set 6 bar) HD18 PXP Obj. č. 4933417904 (Set 10 bar)

C18 PCG/600A

M18 akumulátorový Q & E expandér

M18 dávkovacia pištoľ s 600 ml hliníkov
hliníkovou
kovou
ou trú
trúbko
trúbkou
bkou
bko
u

Na území Slovenskej

Charakteristika:
republiky nedostupné
Autorotačné hlavy od 12 mm až do 40 mm (6 bar) a až 32 mm (10 bar)
poskytujú presnú expanziu jednou rukou
Akumulátor napätie / kapacita
18 V / 1,5 Ahh
■ Jedným ťahom plynule inštaluje Q & E až 4 x rýchlejšie
Kapacita
12 – 40 / 32 mm
■ Rukoväť v tvare “D” s LED osvetlením – ľahké nainštalovanie
Hlava
Autorotačná
náradia aj pri slabých svetelných podmienkách
■ Oceľová prevodovka s integrovaným horčíkovým rámom
≤ Ø 40 x 3,77 mm (6 bar) /
Priemer rúrok
ar)
≤ Ø 32 x 4,44 mm (10 ba
bar)
■ Kompatibilita – prevádzka aj s batériou M12 BX (3,0 Ah)
Redlithium-Ion
Zdvih
14 / 25 mm
Rezná rýchlosť
45 1/min
Hmotnosť
3,45 kg
Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 2 x batéria M18 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, 20 / 25 / 32 mm hlavy, mazací tuk, prepravný
vný kufor
■
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18 V / 1,5 Ah
4500 N
6
2,3 kg

M18 dávkovacia pištoľ s 400 ml
priehľadným púzdrom

■
■
■
■
■

HD18 BS

NOVINKA
K
KA

M18 dávkovacia pištoľ s 310 ml kartušou

* Doba nabíjania na základe 1,5 Ah batérie

Obj. č. 4933427191

Charakteristika:
Sila až 4500 N, min. o 45 % vyššia ako aktuálna
Milwaukee dávkovacia pištoľ
■ Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
lotách
■ Anti-odkvapkávacia funkcia zabraňuje nežiaducemu odkvapkávaniu
kávaniu
■ Regulácia vytláčania so 6 rýchlosťami
■ Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytláčanie,
nie,
znižuje spätný tlak a vytlačí všetku hmotu

NOVINKA
INKA
K

■

Akumulátor napätie / kapacita
Výtlačná sila
Nastavenie rýchlosti
Hmotnosť s akumulátorom

18 V / 1,5 Ah
4500 N
6
2,3 kg

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 1 x batéria M18 B 1,5 Ah Redlithium-Ion,
m-Ion, 600 ml hliníková trúbka
* Doba nabíjania na základe 1,5 Ah batérie
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Set náradia C18 PP2B-32C
■
■
■
■
■

Obj. č. 4933416465

C18 PD – Príklepová vŕtačka
C18 ID – Rázový uťahovák
2 x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*
Kufor

Set náradia HD18 PP4B-32B Obj. č. 4933411260
■
■
■
■
■
■
■

Tiež dostupný s batériami 1,5 Ah C18 BX Li-Ión –
C18 PP2B-22C: Obj. číslo 4933416475

HD18 PD – Príklepová vŕtačka
C18 ID – Rázový uťahovák
HD18 SX – Chvostová píla
C18 WL – Svietidlo
2 x batéria C18 BX 3,0 Ah Li-Ión
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*
Milwaukee taška

Tiež dostupný s vŕtacím skrutkovačom C18 DD namiesto C188 PD
a batériami 1,5 Ah C18 B Li-Ión, C18 PP2A – Obj. číslo 4933411240
33411240
411240

Set náradia HD18 PP2A-32C Obj. č. 4933411230

Set náradia HD18 PP5A-32B
P5A
5 -32B Obj. č. 4933416445

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

HD18 PD – Príklepová vŕtačka
C18 ID – Rázový uťahovák
2 x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*
Kufor

HD18 PD – Príklepová vŕtačka
HD18 SX – Chvostová píla
HD18 CS – Okružná píla
HD18 JS – Priamočiara píla
C18 WL – Svietidlo
2 x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*
Milwaukee taška

Set náradia HD18 PP2B-32C Obj. č. 4933417855

Set náradia HD18 PP6A-32B Obj. č. 4933411750

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

HD18 SG – Priama brúska
C18 ID – Rázový uťahovák
2 x batéria C18 BX 3,0 Ah Li-Ión
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*
Kufor

HD18 PD – Príklepová vŕtačka
C18 ID – Rázový uťahovák
HD18 SX – Chvostová píla
HD18 CS – Okružná píla
HD18 JS – Priamočiara píla
C18 WL – Svietidlo
2 x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*
Milwaukee taška

Set náradia HD18 PP4A-32B Obj. č. 4933411250

Set náradia HD18 PP6B-32B Obj. č. 4933411740

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
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HD18 PD – Príklepová vŕtačka
HD18 SX – Chvostová píla
HD18 CS – Okružná píla
C18 WL – Svietidlo
2 x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*
Milwaukee taška

* Doba nabíjania na základe 1,5 Ah batérie

HD18 PD – Príklepová vŕtačka
C18 ID – Rázový uťahovák
HD18 SX – Chvostová píla
HD18 CS – Okružná píla
HD18 AG – Uhlová brúska
C18 WL – Svietidlo
2 x batéria C18 BX 3,0 Ah Li-Ión
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*
Milwaukee taška

* Doba nabíjania na základe 1,5 Ah batérie
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SPEED FEED™

VRTÁKY DO DREVA

THUNDERWEB
Vrtáky do kovu HSS-G - DIN 338

Rýchlosť

Štandardné vrtáky

■ Dvojité rezné brity pre rýchle a silné rezanie

Hrúbka jadra
štandardného vrtáka
je konštantná po celej
dĺžke.

Charakteristikou konštrukcie
Thunderweb je kónicky
tvarované jadro, ktoré hrubne
smerom k stopke vrtáka.

■ Zúžený dizajn redukuje možnosť upchávania triesok, menšie trenie
■ Brúsený a práškovou technológiou pokrytý povrch špirály pre lepšie

vynášanie triesok, redukuje možnosť upchávania triesok a zvyšuje
samoreznú schopnosť.
■ Skrutkovica s hrubým závitom zvýšuje samovreznú schopnosť

Životnosť

:

■ Robustný dizajn vrtákov pre 10-krát vyššiu trvanlivosť aj pri

náročných aplikáciach
■ Zlepšené odvádzanie triesok vyžaduje menšiu silu pri vŕtaní
■ Kužeľovitý tvar pre vŕtanie bez vzpriečenia aj pri tvrdých materiáloch –

menšia možnosť zlomenia
Všestrannosť materiálov

Dvojité rezné brity

Parabolický
ý typ
prierezu jadrom vrtáka

Konvenčný
č ý typ
prierezu jadra
vrtáka

■ Skrutkovica s hrubým závitom sa ľahko zavŕtava do mäkkých aj do
QVydrží vyššie tlaky a

tvrdých materiálov

krútiace momenty

Systémové riešenie

Q Menšia lámavosť
QDlhšia životnosť

■ ¼˝ šesťhranné uchytenie (nie je navrhnuté pre použitie s rázovými

uťahovákmi)
■ Vhodné pre štandardné predĺženia

Dostupný sortiment:
13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 mm a 4 ks sada s 13 / 16 / 20 / 25 mm

Zúžený design

Tvar skrutkovice vrtáka – Thunderweb rýchlo
odstraňuje horúce triesky.
– Lepšie odvádza teplo a tým
zvyšuje životnosť vrtáka.
– Otvorený tvar špirály je
prednosťou pri vŕtaní
hlbokých dier.
– Ostré hrany znižujú lepenie
materiálu k vrtáku, rez je
rýchlejší a čistejší.
– Plochejší uhol stúpania
vytvára menšie triesky,
vhodné pre vŕtanie v tvrdšej
oceli napr. v nerezi.
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Obj. č.
4932352374

Dostupný sortiment
Sortiment balený po jednom
Sortiment balený po 5/10 ks
19 ks sady
25 ks sady

Obj. č.
4932352376
76

1,0 – 13 mm
1,0 – 13 mm
1,0 – 10 mm po 0,5 mm
1,0 – 13 mm po 0,5 mm

POWERED BY

LITHIUM-ION ™

14

C14 PD Obj. č. 4933416960 (3,0 Ah) C14 PD Obj. č. 4933416970 (1,5 Ah)

14

Kompaktný vŕtací skrutkovač s príklepom
Charakteristika:
■ Kompaktný vŕtací skrutkovač so zníženou dĺžkou a obvodom
je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
■ 24 stupňové nastavenie momentu a plus jeden
eden stupeň
na vŕtanie pre maximálnu flexibilitu
■ Patentovaná Milwaukee elektronika náradia
ia
a batérie poskytuje výnimočnú trvanlivosť
■ Celokovová prevodovka poskytuje
maximálnu trvanlivosť a dlhšiu životnosť
■ Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
ce
■ 3,0 Ah Li-Iónové batérie dodajú vyššiu výkonnosť
konnosť a životnosť
■ Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje
uje o zostávajúcej energii

Akumulátor napätie / kapacita
14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zaťaženiaa (1.
(1.// 2. stupeň) 0 – 450 / 0 – 1600 ot./min
Max. priemer vŕtania do ocele
ocele/dreva
/ dreva 13 / 35 mm
Max. priemer vŕtania do kameňa
13 mm
Príklep
0 – 27 200 pr./min
Max. krútiaci moment
45 Nm
nt
Hmotnosť s akumulátorom
2,1 kg
átorom

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 2 x batéria 3,0 Ah C14 BX Li-Ión, transportný kufor

C14 DD Obj. č. 4933416980 (3,0 Ah) C14 DD Obj. č. 4933416990 (1,5 Ah)

14

Kompaktný vŕtací skrutkovač
Charakteristika:
Kompaktný vŕtací skrutkovač so zníženou
enou dĺžkou a obvodom
je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
roch
■ 23 stupňové nastavenie momentu a plus jeden
stupeň na vŕtanie pre maximálnu flexibilitu
xibilitu
■ Celokovová prevodovka poskytuje
maximálnu trvanlivosť a dlhšiu
životnosť
■ Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto
o práce
■ 450 / 1600 otáčok za minútu poskytuje
tuje 45 Nm moment
■ Doplnený s Li-Iónovou digitálnou ochrannou
hrannou
elektronikou od Milwaukee, ktorá chráni
ráni náradie a batérie
pri všetkých aplikáciách a poskytuje priemyselnú trvanlivosť
■

Akumulátor napätie
tie / kapacita
14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zaťaženia
enia (1.
(1.// 2. stupeň) 0–450/0–1600
0 – 450 / 0 – 1600 ot./min
Max. priemer vŕtania
nia do ocele
ocele/dreva
/ dreva 13 / 35 mm
Max. moment mäkký
äkký / tvrdý spoj 45 Nm
Hmotnosť s akumulátorom
mulátorom
1,9 kg

Štandardné príslušenstvo:
tvo:
Nabíjačka C1418 C (30 min.)*, 2 x batéria
ria 3,0 Ah C14 BX Li-Ión, transportný kufor

20

* Doba nabíjania na základe 1,5 Ah batérie
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PRIEMYSELNÝ
LÍDER V
LITIUM-IÓNOVEJ

TECHNOLÓGII

40
20%RÝCHLOSŤ
20% KR. MOMENT

AŽ
O

DLHŠIA
% DOBA
PREVÁDZKY

AŽ
O

VÄČŠIA

AŽ
O

SILNEJŠÍ

*

*

*

*V porovnaní s predchádzajúcou technológiou batérie Milwaukee. Výsledky závisia od napätia, náradia a aplikácie.

TRVANLIVOSŤ
■ PREVÁDZKA AJ PRI TEPLOTE –18 °C
■ O 20 % NIŽŠIA TEPLOTA PREVÁDZKY
■ AŽ O 50 % VIAC NABÍJACÍCH CYKLOV

22
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PRENOSNÝ VÝKON

NAJVÝKONNEJŠÍ
KOMPAKTNÝ SYSTÉM
NA CELOM SVETE.
Napájané jednou, ľahkou, ekologickou lítium-iónovou
batériou, M12 akumulátorové náradie poskytuje
najlepšiu trvanlivosť a výkonnosť vo svojej triede
napriek svojmu kompaktnému designu.

3,0 AH BATÉRIA,
EŠTE DLHŠIA DOBA
PREVÁDZKY

VSTAVANÝ UKAZOVATEĽ STAVU BATÉRIE

Takmer všetky stroje série M12 sú
vybavené vstavaným ukazovateľom
stavu batérie na informovanie o
zostávajúcej energii.

C12 BX
■
■
■
■

Obj. č. 4932352472

2 x dlhšia životnosť
o 30% vyšší výkon
o 10 – 20% rýchlejšia aplikácia
Kompatibilná s celou sériou*
* okrem C12 BL2

NA VEĽKOSTI ZÁLEŽÍ.
Kompaktné M12 1,5 Ah Lítium-iónové batérie od Milwaukee poskytujú vyšší výkon pri malej
veľkosti ako tradičné NiCd / NiMH 12 V batérie.

AŽ O

103 mm

DLHŠIA

85 mm

DOBA PREVÁDZKY
VÄČŠIA

RÝCHLOSŤ

SILNEJŠÍ

KR. MOMENT
V porovnaní s predchádzajúcou technológiou batérie Milwaukee.
Výsledky závisia od napätia, náradia a aplikácie.

Milwaukee M12 12 V
1,5 Ah Redlithium-Ion batéria

Tradičná NiCd
12 V 1,3 Ah batéria

C12 PD

Obj. č. 4933413780 (1,5 Ah) C12 PD Obj. č. 4933413785 (3,0 Ah)

M12 dvojrýchlostný vŕtací skrutkovač
s príklepom
Charakteristika:
■ 10 mm jednoobjímkové skľúčidlo pre jednoduchú výmenu príslušenstva
■ 18 stupňové nastavenie momentu a plus jeden stupeň na vŕtanie
pre maximálnu flexibilitu
■ Štíhle softgripové madlo
■ Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
■ Veľmi ľahké náradie, hmotnosť iba 1,3 kg
■ Doba nabíjania 30 min.
■ Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii

C12
2 PD
PD-0
D-0
0 Obj. č. 4933413860

Obj. č. 4933411900 (1,5 Ah) C12 IW-0 Obj. č. 4933411990

M12 rázový uťahovák s upínaním nástroja 1⁄2˝
Charakteristika:
Vysokovýkonný kompaktný rázový uťahovák od Milwaukee s dĺžkou len
165 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
■ Celokovová Heavy Duty prevodovka s dlhou životnosťou
■ Rázový mechanizmus zvyšuje skrutkovaciu rýchlosť až do
2000 ot./min s max. momentom 136 Nm
■ Poskytuje 3000 pr./min pre vyššiu výkonnosť
■ S upínaním nástroja ½˝ s univerzálnou objímkou
■ Pre skrutky 3⁄8 ˝ – 9 mm alebo menšie
■ Štíhle Softgrip madlo
■ Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
■

Akumulátor napätie / kapacita
Otáčky bez zaťaženia
Príklep
Skľúčidlo
Max. priemer vŕtania do
ocele / dreva / kameňa
Max. moment
Hmotnosť s akumulátorom

12 V / 1,55 Ah
0 – 400 / 0 – 15000 ot.
oot./min
/m
min
min
in
22.500p r./min
1 – 10 mm
10 / 25 / 7 mm
32 Nm
1,3 kg

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C12 C (30 min.)*, 2 x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, transportný kufor

C12 DD Obj. č. 4933411960 (1,5 Ah)

C12 IW

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C12 C (30 min.)*, 2 x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, transportný kufor

C12 DD Obj. č. 4933427023 (3,0 Ah)

M12 dvojrýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátor napätie / kapacita
Otáčky bez zaťaženia
Počet úderov
Skľúčidlo
Max. krútiaci moment
Hmotnosť s akumulátorom

C12
12 DD
DD-0
D-0
0 Obj. č. 4933411970

Charakteristika:
■ Dvojrýchlostná (1. stupeň 0 – 400 ot./min / 2. stupeň 0 – 1500 ot./min) celokovová prevodovka
poskytuje ohromujúcu rýchlosť
■ 21 stupňové nastavenie momentu a plus jeden stupeň na vŕtanie pre maximálnu flexibilitu
■ Najlepší moment v triede, vysokovýkonný motor poskytuje 28 Nm moment
Akumulátor napätie / kapacita
12 V / 1,5 Ah
■ 10 mm jednoobjímkové rohatkové skľúčidlo poskytuje maximálnu
Otáčky bez zaťaženia
0 – 400 / 0 – 1500 ot./min
ot.//minn
trvanlivosť a optimálne držanie vrtákov
Skľúčidlo
1 – 10 mm
■ Vstavaná LED dióda a ukazovateľ stavu batérie pre vyššiu efektívnosť
Max. priemer vŕtania do ocele / dreva 10 / 25 mm
■ Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
■ Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii
Max. krútiaci moment
30 Nm
■ 1,5 Ah Redlithium-Ion batéria poskytuje dlhšiu prevádzku a vyššiu trvanlivosť Hmotnosť s akumulátorom
1,2 kg

C12 RAD

12 V / 1,5 Ah
00 ot./min
0 – 2000
00 ú./min
0 –3000
lec
½˝ palec
136 Nm
1,1 kgg

Obj. č. 4933416890 (1,5 Ah) C12 RAD-0 Obj.
bj. č. 4933416900
4

M12 jednorýchlostný pravouhlý skrutkovač

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C12 C (30 min.)*, 2 x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, transportný kufor

Charakteristika:
90˚ hlava s dĺžkou hlavy 95 mm pre vŕtanie a skrutkovanie v úzkych priestoroch
10 mm jednoobjímkové skľúčidlo pre väčšiu slobodu a univerzálnosť
Jedinečný ergonomický design pre používanie jednou rukou v úzkych priestoroch
Pravo-ľavý chod
Akumulátor napätie / kapacita
12 V / 1,55 Ahh
Celokovová Heavy Duty prevodovka s dlhou životnosťou a momentom 14 Nm
Otáčky bez zaťaženia
800 ot./min
Štíhle Softgrip madlo a vypínač pre pohodlnejšie používanie
Skľúčidlo
100 mm
Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii
Max. priemer vŕtania do ocele / dreva 10 / 222 mm
Doplnený s Li-Iónovou digitálnou ochrannou elektronikou od Milwaukee, ktorá
Max. krútiaci moment
14 Nm
chráni náradie a batérie pri všetkých aplikáciách a poskytuje priemyselnú trvanlivosť Hmotnosť s akumulátorom
1,1 kg
Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C12 C (30 min.)*, 2 x batéria C12 B 1,5 Ah Li-Ión, plátený kufor

C12 D

C12 HZ

Obj. č. 4933404580 (1,5 Ah) C12 D-0 Obj. č. 4933411935

M12 jednorýchlostný skrutkovač
Charakteristika:
■ Vysokovýkonný kompaktný vŕtací skrutkovač od Milwaukee s dĺžkou
len 160 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
■ 15 stupňové nastavenie momentu a plus vŕtanie poskytuje maximálnu
flexibilitu
■ Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
■ Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii
■ 550 otáčok za minútu / 19 Nm moment

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Obj. č. 4933411100 (1,5 Ah) C12 HZ-0
Z-0 Obj. č. 4933411925

M12 skracovacia píla
Charakteristika:
Vysokovýkonná kompaktná skracovacia píla od Milwaukee
s dĺžkou 280 mm je ideálna pre prácu v úzkych priestoroch
■ Systém FIXTEC pre rýchlu a jednoduchú výmenu pílového listu
■ Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
■ Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii
■ 1,5 Ah Redlithium-Ion batéria poskytuje dlhšiu prevádzku a vyššiu trvanlivosť
■ Zdvih 13 mm pre regulovateľné použitie jednou rukou
■

Akumulátor napätie / kapacita
cita
12 V / 1,5 Ah
Otáčky bez zaťaženia
0 – 500 ot./min
Skľúčidlo
¼˝ Hex
Max. priemer vŕtania do ocele
ele / dreva 10 / 16 mm
Max. priemer skrutiek do dreva
reva
6 mm
Max. krútiaci moment
20 Nm
Hmotnosť s akumulátorom
0,9 kg

Akumulátor napätie / kapacita
Počet zdvihov bez zaťaženia
Zdvih
Hmotnosť s akumulátorom

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C12 C (30 min.)*, 2 x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, plátený kufor

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C12 C (30 min.)*, 2 x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, transportný kufor

C12 ID

C12 PPC

Obj. č. 4933411080 (1,5 Ah) C12 ID-0 Obj. č. 4933411930

M12 náradie na rezanie PEX rúrok

Charakteristika:
Vysokovýkonný kompaktný rázový uťahovák od Milwaukee
s dĺžkou len 165 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
■ Rázový mechanizmus zvyšuje skrutkovaciu rýchlosť až
do 2000 ot./min s momentom 96 Nm
■ Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
■ Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii

Charakteristika:
■ Výkonný mechanizmus reže PEX rúry až do Ø 50 mm za 3 sekundy
■ Regulácia rýchlosti pre kontrolu rezania
■ Veľmi ostrý nôž pre čisté rezy
■ Veľmi účinný mechanizmus umožňuje viac ako 200 rezov na jedno nabitie
■ 5 stupňová celokovová Heavy Duty prevodovka
■ Masívny tlak rezania 175 kg/cm²
■ Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
■ Vstavaný ukazovateľ stavu batérie

Akumulátor napätie / kapacita
Otáčky bez zaťaženia
Počet úderov
Upínanie nástroja
Max. krútiaci moment
Hmotnosť s akumulátorom

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C12 C (30 min.)*, 2 x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, transportný kufor
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12 V / 1,5 Ah
0 – 2000 ot./min
in
0 –3000 ú./min
¼˝ Hex
96 Nm
1,1 kg

* Doba nabíjania na základe 1,5 Ah batérie

■

viď. stranu 43 pre
pílové listy HACKZALL

Obj. č. 4933416540 (1,5 Ah) C12 PPC-0
C 0 Obj. č. 4933416550

M12 rázový uťahovák s upínaním nástroja 1⁄4˝ Hex
■

12 V / 1,5
1 5 Ah
0 – 3000 z./min
13 mm
1,2 kg

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C12 C (30 min.)*, 1 x batéria C12 B 1,5 Ah Li-Ión, transportný kufor
* Doba nabíjania na základe 1,5 Ah batérie

Akumulátor
tor napätie
napäätie / kapacita
Max. kapacita rezania
Rezná rýchlosť
Sila rezania
Hmotnosť s akumulátorom

12 V / 11,55 Ah
50 mm
0 – 500 1/min
280 Nm
2,3 kg
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C12 RT-0

M12 HJ & M12 CAMO

Obj. č. 4933427183

M12 akumulátorové rotačné náradie

M12 vyhrievaná bunda

Charakteristika:
■ Variabilná elektronika rýchlosti (5000 – 32.000 ot./min)
■ Univerzálny rozsah použitia
■ Klieština (0,75 – 3,175 mm) je vhodná pre bežné príslušenstvo na trhu
■ Mechanizmus zaistenia vretena umožňuje jednoduchú výmenu príslušenstva
■ Vynikajúca ergonómia a ľahké ovládanie
■ Prenosné, opasok na náradie, dĺžka iba 240 mm, hmotnosť menej ako 0,6 kg
■ Integrované kontrolky stavu akumulátora, ochrana proti preťaženiu
Napätie
umožňuje zvýšenie produktivity a uživateľský komfort
Otáčky bez zaťaženia
Priemer upínacích čeľustí
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:

Charakteristika:
Výnimočná doba prevádzky: až 6 hodín nepretržitého
tepla na jedno nabitie batérie
■ Odolná vode a vetru
■ 3 tepelné zóny na distribúciu tepla po tele
■ 3 možnosti na nastavenia teploty
■ Jednoduchý dotykový regulátor tepla
■ Vrecko na zadnej strane bundy na uloženie batérie
■ Teraz aj s 3,0 Ah batériou*
■

NOVINKA

12 V
5000 – 32.000 ot./min
0,8 – 3,2 mm
0,6 kg

Bez batérie a nabíjačky
M12 HJ-0 (S) – 4933427395
M12 HJ-0 (M) – 4933427403
M12 HJ-0 (L) – 4933427410
M12 HJ-0 (XL) – 4933427417
M12 HJ-0 (2X) – 4933427424
M12 HJ-0 (3X) – 4933427431

5 x rezný kotúč, upínacia klieština, dodávané bez batérie a nabíjačky

C12 MT

Obj. č. 4933427179 (1,5 Ah)

M12 akumulátorové multifunkčné
é náradie
ára
adie
Charakteristika:
■ Profesionálny výkon
■ Variabilná rýchlosť (5000 – 20.000 ot./min), oscilačný pohyb o
3° umožňuje rýchlu aplikáciu do materiálov, ako kov, drevo a plast
■ Dlhá doba prevádzky: 1,5 Ah Li-Iónová batéria
■ Univerzálne akumulátorové riešenie pre rezanie a odstraňovanie
■ Kompatibilnosť s viac ako 20 M12 Li-Iónovým náradím
■ Možnosť používať príslušenstvo konkurenčného náradia

FEEL THE

HEAT

NOVINKA

S batériou a nabíjačkou (C12 B, C12 C)
M12 HJ-21 (S) – 4933427399
M12 HJ-21 (M) – 4933427406
M12 HJ-21 (L) – 4933427413
M12 HJ-21 (XL) – 4933427420
M12 HJ-21 (2X) – 4933427427
M12 HJ-21 (3X) – 4933427434

NOVINKA
VINKA

Tiež dostupná: C12 MT-32B (3,0 Ah): 4933427177
C12 MT-0: 4933427180
Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C12 C (30 min.)*, 2 x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, adaptér, 1 x vrezávací kotúč
OSC 112, 1 x brúsna podložka, 16 x brúsny papier (zrnitosť: 60, 80, 120, 240), imbusový kľúč, taška

C12 PN-0

M12
M1
M
12
1
2

Akumulá
Akumulátor
Akum
ulátor napätie / kapacita
Oscilačný uhol ľavý / pravý
Deltabrúska:
oscilačná frekvencia pri voľnobehu
Hmotnosť

12 V / 1,5 Ah
1,5° / 1,5°
5000 –
20.000 min-1
1,0 kg

Kamufláž s batériou a nabíjačkou
M12 HJ CAMO-21 (L) – 4933427438
M12 HJ CAMO-21 (XL) – 4933427444
M12 HJ CAMO-21 (2X) – 4933427449
M12 HJ CAMO-21 (3X) – 4933427454

Obj. č. 4933427182

M12 zatĺkač
Charakteristika:
Profesionálny výkon – náradie účinne zatlčie 100 mm klinec za menej
ako 3 sekundy
■ Vynikajúca ergonómia – rukoväť poskytuje vynikajúce uchytenie v dlani
■ Vynikajúca ergonómia – zmestí aj do úzkych priestorov
■ Na jedno nabitie náradie zatĺčie až 100 ks 90 mm klincov
■ Patrí do M12 sortimentu
■

NOVINKA
Napätie
Príklep
Rozmer klincov
Hmotnosť s akumulátorom

Štandardné príslušenstvo:
Kartón, dodávané bez batérie a nabíjačky

C12 PXP Obj. č. 4933427275 (Set 6 bar)
M12 akumulátorový Q&E expandér
Charakteristika:
Autorotačné hlavy od 12 mm až do 32 mm (6 bar) a až 25 mm (10 bar)
poskytujú presné rozšírovanie jednou rukou.
■ Jedným ťahom plynule inštaluje Q & E až 4 x rýchlejšie
■ Pravoúhly design s LED osvetlením – ľahké nainštalovanie náradia aj pri slabých
svetelných podmienkach
■ Oceľová prevodovka s integrovaným kovovým rámom
■ Kompatibilita – prevádzka aj s batériou M12 BX (3,0 Ah) Redlitium-Ion
Tiež dostupná verzia C12 PXP NKB (10 bar set s hlavami 15 / 18 / 22 mm)
obj. číslo. 4933427277
Tiež dostupná verzia bez Milwaukee hláv: C12 PXP-22C – obj. číslo. 4933427247
■

NOVINKAA

12 V
2700pp r./min
100 mm
1,6 kgg
Druhá generácia s lepším časom
prenosu teploty

C12 PXP 4933427276
76 (Set 10 bar)

Na území Slovenskej
republiky nedostupné
Napätie
Tepelné zóny
Nastavenie tepla

12 V
3 (hrudník pravá- ľavá strana, chrbát)
3 + stupne zohriatia
2 bočné vrecká na ruky + pre mobilný telefon / MP3
Vrecká
prehrávač na hrudníku
Materiál bundy
Soft shell: 95 % Polyester a 5 % Spandex
Typ batérie
Redlithium-Ion
Hmotnosť
1,2 kg
Odporúčaná starostlivosť Ručné pranie po vybratí batérie

Akumulátor napätie / kapacita 12 V / 1,5 Ah
Kapacita
12 – 32 / 25 mm (6 / 10 bar ISO)
ISO)
O)
Hlava
Autorotačná
otačná
≤ Ø 32 x 2,9 mm (6 bar) /
Priemer rúrok
≤ Ø 25 x 3,5 mm (10 bar)
Zdvih
14 mm
m
Rezná rýchlosť
60 1/min
min
Hmotnosť
1,6 kgg

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C12 C (30 min.)*, 2 x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, 16 / 20 / 25 mm hlavy, mazací tuk prepravný kufor
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* Doba nabíjania na základe 1,5 Ah batérie

* 3,0 Ah batéria predávaná zvlášť
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C12 PC

C12 BL2-0

Obj. č. 4933411090 C12 PC-0 Obj. č. 4933411920
49334119

M12 náradie na rezanie medených rúrok
Charakteristika:
■ Vysokovýkonný Milwaukee motor reže 12 mm medené rúrky za menej ako 3 sekundy
■ Auto uzatvárací mechanizmus reže inštalačné medené potrubie, potrebné
miesto na rezanie rúr je 37 mm
■ Reže 12 / 15 / 18 / 22 / 25 / 28 mm medené rúrky
■ Auto nastaviteľné čeľušte – automaticky sa prispôsobia veľkosti rúrky
Akumulátor napätie / kapacita
■ Hermeticky zaizolovaná predná časť – odolná korózii a teplu
Otáčky bez zaťaženia
■ Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
Medená rúrka
■ Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii
Min. priestor na rezanie rúrok
Dĺžka
Hmotnosť s akumulátorom
Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C12 C (30 min.)*, 1 x batéria C12 B 1,5 Ah Li-Ión, transportný kufor

C12 IC

Obj. č. 4933416240

M12 laserová olovnica
Charakteristika:
Prvý laser na trhu, ktorý využíva batériu z náradia, čím rozširuje jej všestranné
použitie, zároveň je batéria použiteľná aj pre ostatné náradie série M12
■ Zvýšená presnosť oproti ručným spôsobom merania na 0,2 mm na meter
■ Automatické vyváženie +/– 0,2 mm urýchľuje prácu a zvyšuje presnosť
■ Silné magnety na zadnej strane urýchľujú prácu
■ Indikácia roviny, laser signalizuje v rovine s rozptylom + / – 4 stupne
■ Jednoduché ovládanie jedným tlačítkom
■

122 V / 11,55 Ah
0 – 500 ot./min
12, 15, 18, 22, 25 & 28 mm
80 mm
360 mm
1,5 kg

■

Náhradné kotúče
Obj. č. 48380010

Štandardné príslušenstvo:
Puzdro (bez batérie a nabíjačky)

C12 PP-0

Obj. č. 4933411070 C12 IC-0 Obj. č. 4933411915

M12 17 mm inšpekčná kamera

Presnosť
Trieda laseru
Rozsah

Obj. č. 4933416560

M12 záložný zdroj

Charakteristika:
■ Vysoký výkon od Milwaukee ponúka obrázky s vysokým rozlíšením z miest, do ktorých by bol prístup normálne nemožnýý
■ 60 mm / 2,4˝ LCD displey s vysokým rozlíšením
■ Malá hlava kábla (<17 mm) a dĺžka kábla 914 mm
Akumulátor napätie / kapacita
12 V / 1,5 Ah
■ Exkluzívny digitálny zoom (do 200 %) zvyšuje viditeľnosť
Rozmer displeya
60 mm
■ Exkluzívna digitálna redukcia lesku zvyšuje viditeľnosť
ení)í)
Obrazový zoom
2 x (10 nastavení)
■ 3 x LED kontrola svetla zvyšuje viditeľnosť
Priemer hlavy kamery
17 mm
■ Ergonomické „In-line” madlo a klávesnica pre pohodlné použitie s
jednou rukou
Dĺžka kábla kamery
914 mm
■ Doba nabíjania 30 min
Hmotnosť s káblom
0,82 kg
■ 1,5 Ah Li-Iónové batérie dodajú vyššiu výkonnosť a životnosť

Charakteristika:
Vhodná nabíjačka pre prenosné zariadenia
Porty pre 12 V DC a USB pre nabíjacie kábely
LED displey signalizuje stav nabíjania
Elektronická ochrana proti preťaženiu – chráni zdroj a akumulátor
pred poškodením veľkým prúdom

■
■
■
■

Napájanie (DC)
Rozmery

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C12 C (30 min.)*, 1 x batéria C12 B 1,5 Ah Li-Ión, 914 mm dlhý kábel, kufor

Štandardné príslušenstvo:
Bez batérie a nabíjačky

C12 IC AV D Obj. č. 4933416670

C12 JSR-0

M12 inšpekčná kamera s 17 mm hlavou kábla

M12 rádio s MP3 pripojením

Charakteristika:
■ Nová väčšia 88 mm farebná obrazovka
■ Funkcia videa
■ Funkcia fotografovania
■ Funkcia zvukového nahrávania na komentovanie analýz
■ Možnosť otáčania obrázkov o 180˚
■ Dodávaná s pamäťou kartou 2 GB SD
■ 4 x zoom
■ Redukcia lesku
■ 3 stupne nastavenia osvetlenia
■ Digitálna kamera s 17 mm hlavou kábla a s dĺžkou 914 mm

Akumulátor napätie / kapacita
Rozmer displeya
Obrazový zoom
Priemer hlavy kamery
Dĺžka kábla kamery
Hmotnosť s káblom

Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C12 C (30 min.)*, 1 x batéria C12 B 1,5 Ah Li-Ión, transportný kufor

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

Charakteristika:
Použitá technológia poskytuje optimálny príjem a jeho čistotu
Vodeodolná MP3 priehradka
Zdrojom môže byť buď batéria M12 alebo sieť 240 V
Pri batérii M12 vydrží hrať 8 hodín
Vodeodolné hliníkové reproduktory majú bohatý a plný zvuk
Digitálny display rádia pre lepší výber signálu
Tlačítko pre okamžité vypnutie zvuku
Hmotnosť – 1,8 kg

■
■
■
■
■
■
■
■

C12-28 DCR-0
M12 – M28 Rádio na stavbu
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Napájanie (DC)
Napájanie (AC)
Rozmery
Čistá hmotnosť – len rádio

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

Štandardné príslušenstvo:
Adaptér 220 – 240 V, jack 3,5 na pripojenie i-Podu (bez batérie a nabíjačky)

M12 inšpekčná kamera s 9,5 mm hlavou kábla
Charakteristika:
M12 inšpekčná kamera s 9,5 mm hlavou kábla s funkciou fotografovania a videa
Nová väčšia 88 mm farebná obrazovka
Funkcia videa
Funkcia fotografovania
Akumulátor napätie / kapacita
Funkcia zvukového nahrávania na komentovanie analýz
Rozmer displeya
Možnosť otáčania obrázkov o 180˚
Obrazový zoom
Dodávaná s pamäťou kartou 2 GB SD
Priemer hlavy kamery
4 x zoom
Priemer kábla kamery
Redukcia lesku
Dĺžka kábla kamery
3 stupne nastavenia osvetlenia
Hmotnosť s káblom
Štandardné príslušenstvo:
Nabíjačka C12 C (30 min.)*, 1 x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, transportný kufor

12 V
125 x 53 x 58 mm

Obj. č. 4933416365

C12 IC AV A Obj. č. 4933416675
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

+/– 0,2 mm nad 1 m
Trieda II 635 mw
30 m

Obj. č. 4933416345
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Charakteristika:
Exkluzivný AM/FM tuner s digitálnym procesorom poskytuje presný
a čistý príjem signálu
■ Prémiové reproduktory a 40 W zosilňovač poskytujú bohatý a plný zvuk
■ Počasiu odolná pomocná priehradka chráni MP3 prehrávač a
ďalšie audio zariadenia
■ Napájanie zo siete alebo z akumulátorov
M12, M14, M18, M28, V18, V28 a PBS 3000
Napájanie (DC)
12 – 28 V
■ Nárazy absorbujúca ABS polymer-oceľová konštrukcia chráni
M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 batérie
pri nepriaznivom počasí a pri surových podmienkach na stavbách
■ Nastaviteľný ekvalizér a 10 predvolieb na ukladanie staníc
Napájanie (AC)
220 – 240 V
Rozmery
495 x 241 x 279 mm
Štandardné príslušenstvo:
Bez batérie a nabíjačky
■

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

* Doba nabíjania na základe 1,5 Ah batérie
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C12 LTGE-0

2266-20

Obj. č. 4933416977

M12 laserový teplomer elektrikársky
Charakteristika:
■ Vysoko kontrastný display, jednoduché prečítanie displaya
■ Zjedodušené ovládanie a nastavovanie
■ Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
■ 40 : 1 pomer medzi vzdialenosťou a plochou
■ Pogumovaný povrch pre vyššiu odolnosť a lepšie držanie
■ Výnimočný výkon poskytuje 12 V Milwaukee M12 batéria
■ Ergonomické pištoľové madlo pre ľahké použitite
■ Okrem merania absolútnej hodnoty, prístroj tiež umožňuje nahrávanie
Min / Max / AVG teploty pri každom čítaní
Štandardné príslušenstvo:
Termočlánok (Typ k), kufor, bez batérie a nabíjačky

C12 LTGH-0

Obj. č. 4933416971

Laserový diaľkový teplomer

Tepelný rozsah
Základná presnosť
Kontaktná teplota
Rozlíšenie displeja
Doba odozvy
Emisivita
Typ batérie
Hmotnosť s akumulátorom

– 30º C až 800º C
1,50 %
– 40º C až 550º C
0,1º C
< 500 mS
Nastaviteľnosť 0,10 až 1,00
Milwaukee M12 12 V batéria
3,1 kg

Charakteristika:
Upevňovací mechanizmus pre príslušenstvo
Vstup pre termočlánok (pre kontaktné meranie teploty)
12 : 1 pomer vzdialenosti k ploche merania (1 m² zo vzdialenosti 12 m)
Veľmi kontrastný, jasne čitateľný display
Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
AA batérie v štandardnom príslušenstve

■
■
■
■
■
■

Štandardné príslušenstvo:
3 x AA batéria

C12 FM-0

Obj. č. 4933416978

– 30º C až 800º C
1,50 %
– 40º C až 550º C
0,1º C
< 500 mS
Nastaviteľnosť 0,10 ažž 1,00
Milwaukee M12 12 V batéria
3,1 kg

Charakteristika:
■ Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
■ Zabudovaný bez-kontaktný detektor napätia
■ Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov,
špeciálne pre elektrikárov
■ Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
■ Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
■ Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
■ True-RMS vždy garantuje presné hodnoty

Termočlánok (Typ k), kufor, bez batérie a nabíjačky

Štandardné príslušenstvo:
1 x sada meracích káblov, bez batérie a nabíjačky, taška

C12 CME-0

C12 WS-0

Obj. č. 4933416981

M12 akumulátorový merač
č pre
p
elektrikárov
elekt
el
ek r
ekt
Charakteristika:
■ Veľká, na 40 mm roztiahnuteľná čeľusť na ľahkú
manipuláciu s drôtovými zväzkami
■ Tenké roztiahnuteľné čeľuste na meranie v úzkych priestoroch
■ Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
■ Zabudovaný bezkontaktný detektor napätia
■ Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre elektrikárov
■ Ergonomický pištoľový tvar pre ľahké použitie
■ Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
■ Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
■ Dobíjateľná M12 Lithium-Ion batéria dodáva jedinečný výkon a silu
■ True-RMS vždy garantuje presné hodnoty
Štandardné príslušenstvo:
1 x sada meracích káblov, kufor, bez batérií a nabíjačky

NOVINKA

C12 CMH-0

METERS

CAT III CAT IV
600 V

Roztvorenie klieští
Prúd AC/DC
Napätie AC/DC
Meranie frekvencie
Meranie odporu
Akustický signál
Meranie kapacity

Obj. č. 4933416979

M12 aku. merač pre inštalatérov
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IP 42
40 mm
1000 A
1000 V
60 kHz
600 kOhm
m

NOVINKAA

METERS

CAT III CAT IV
1000 V

600 V IP 64

Akumulátor napätie / kapacita
Prúd AC
Roztvorenie klieští
Napätie AC
Napätie DC
Lo-Z meranie
Meranie odporu
Akustický signál

12 V / 1,5 Ah
200 A
16 mm
1000 V
1000 V
Áno
40 MOhm

Obj. č. 4933416415

Charakteristika:
Meranie hÍbky a umiestnenia výstuže až do 15 cm hrúbky betónu
Zisťuje polohu dreva, PVC, PEX, sadrokartón a kovu
Intuitivné ovládanie zobrazuje stred a okraje scenovania
Vysoko kontrastný, čierno-biely display a podsvietenie pre ľahkú
čítatelnosť
■ Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
■ Kalibrácia pre všetky povrchy
■
■
■
■

NOVINKA
Napätie
Zobrazuje hÍbku kovu
Sníma sadrokartón /
dlaždice / mramor / betón
Zobrazuje stred snímania
Podsvietenie
Display

(kondenzátorov)
zátorov) 4000 μF

NOVINKA
NKKA

122VV
Áno
Áno
Áno
Áno
Vysoko kontrastný, čiernobiely, bodový matrix

Štandardné príslušenstvo:
Bez batérie a nabíjačky

LM 60

Obj. č. 4933404715

Laserový prístroj na meranie vzdialeností

True RMS

Charakteristika:
Veľká, na 40 mm roztiahnuteľná čeľusť na ľahkú manipuláciu s drôtovými zväzkami METERS
Tenké roztiahnuteľné čeľuste na meranie v úzkych priestoroch
CAT III CAT IV
Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
1000 V 600 V
Vstavaný bezkontaktný detektor napätia
Roztvorenie klieští
Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre inštalatérov,
kúrenárov
Prúd AC
■ Ergonomický pištoľový tvar pre ľahšie použitie
Mikroampére DC
■ Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
Napätie AC / DC
■ Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
Meranie odporu
■ Dobíjateľná M12 Lithium-Ion batéria dodáva jedinečný výkon a silu
■ Vstup pre termočlánok (pre kontaktné meranie teploty)
Akustický signál
■ True-RMS vždy garantuje presné hodnoty
Meranie kapacity
Štandardné príslušenstvo:
Kontaktná teplota
1 x sada meracích káblov, 1 x termočlánok (dvojbanán), kufor, bez batérií a nabíjačky

■
■
■
■
■

True RMS

M12 stenový skener

True RMS

1000 V

– 30º C až 500º C
1,50 %
– 40º C až 450º C
0,50 %
0,1º C
< 500 mS
0,95
3 x AA

Obj. č. 4933427200

M12 akumulátorový teplomer
pre elektrikárov

M12 laserový teplomer inštalatérsky
Charakteristika:
■ Vysoko kontrastný display, ľahká čítateľnosť displaya
■ Zjedodušené ovládanie a nastavovanie, špeciálne prispôsobené pre inštalatérov kúrenia a klimatizácií
■ Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
Tepelný rozsah
■ 40 : 1 pomer medzi vzdialenosťou a plochou
Základná presnosť
■ Pogumovaný povrch pre vyššiu odolnosť a lepšie držanie
Kontaktná teplota
■ Výnimočný výkon poskytuje 12 V Milwaukee M12 batéria
■ Ergonomické madlo pre ľahké použitite
Rozlíšenie displeja
■ Okrem merania absolútnej hodnoty, prístroj tiež umožňuje nastavenie
Doba odozvy
minimálnej a maximálnej teploty pri každom čítaní
Emisivita
■ C12-0 LTGH tiež meria vlhkosť vzduchu a rosný bod
Typ batérie
Hmotnosť s akumulátorom
Štandardné príslušenstvo:

Tepelný rozsah
Základná presnosť
Kontaktná teplota
Opakovanosť/Opakovanie
Rozlíšenie displeja
Doba odozvy
Emisivita
Typ batérie

IP 42
40 mm
600 A
600 μA
1000 V
600 kOhm
m
(kondenzátorov)
átorov) 4000 μF
– 40º C ažž 600º C

Charakteristika:
Systém „namier a zmeraj” – meranie vykonáva len jedna osoba jedným stlačením tlačítka
Meranie vzdialeností až do 60 m, vo vnútri aj vonku
Meranie laserom s presnosťou + / – 1,5 mm
Rozmerný grafický troj-riadkový LCD displey s dodatočným podsvietením podľa potreby
Zabudovaná roztvoriteľná koncovka na konci diaľkomeru ulahčuje meranie v rohoch a na hraniciach
Pamäť pre uloženie posledných 10 meraní
Rozsah merania
Jednotky merania môžeme prepínať medzi metrami a palcami
Presnosť
Robustný kryt v ergonomickom designu „slimline” s mäkkým
Laserová dióda
gumovým krytom – ideálny pre náročné profesionálne využitie
■ Klávesnica je odoľná voči postriekaniu vodou, prachu a ľahko sa čistí
Trieda laseru
■ Automatické vypnutie a signalizácia nízkeho nabitia batérie
Trieda ochrany
Štandardné príslušenstvo:
Dĺžka
2 x batéria AAA, puzdro na pripevnenie na opasok, opasok na pripevnenie na ruku
Hmotnosť
■
■
■
■
■
■
■
■

0,05 – 60 m
+/– 1,5 mm
m
635 nm
2
IP 54
114 x 51 x 277 m
mm
m
120 g
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2205-40

2235-40

Obj. č. 4933416972

Teplomer pre elektrikárov
Charakteristika:
■ Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
■ Zabudovaný bez-kontaktný detektor napätia
■ Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre elektrikárov
■ Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
■ Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
■ Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
■ AA batérie v štandardnom príslušenstvo
■ Vstup testovacie šnúry a prípojné šnúra
■ True-RMS vždy garantuje presné hodnoty

METERS

CAT III CAT IV

Áno
40 MOhm

600 V IP 64

200 A
16 mm
1000 μA
1000 V
40 MOhm
(kondenzátorov) 1000 μF
– 40º C až 400º C

2237-40

Obj. č. 4933427309

Ľahký multimeter
Charakteristika:
■ True-RMS pre presné meranie pri každej aplikácii
■ Široký rozsah napätia až 600 AC/DC V
■ Rozsah odporu od 600 Ohm až 40 Mohm
■ Frekvencia od 10 Hz až 50 kHz
■ Prúd 10 A AC/DC
■ Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
■ CAT III 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
■ Kapacita až 1000 μF

Štandardné príslušenstvo:
1 x sada meracích káblov, 2 x AA batérie

True RMS

Nie

Charakteristika:
■ Veľká, na 32 mm roztiahnuteľná čeľusť na ľahkú manipuláciu s drôtovými
zväzkami
■ Tenké roztiahnuteľné čeľuste na meranie v úzkych priestoroch
■ Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
■ Vstavaný bezkontaktný detektor napätia
■ Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre HVAC technikov
■ Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
■ Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
■ Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
■ Vstup pre meracie káble

600,0 Ohm – 40,00 MOhm
Áno

Štandardné príslušenstvo:
1 x sada meracích káblov, 2 x AA batérie, taška

CAT III
600 V

IP 64

Bezpečnostná kategória
AC ampéry
DC ampéry
Napätie AC
Napätie DC
Meranie frekvencie
Odstránenie bludného
prúdu (Lo-Z)
Meranie odporu
Akustický signál

Charakteristika:
■ Náradie pre elektrikárov
■ Prúd a True-RMS vždy garantuje presné odčítanie hodnôt
■ Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
■ Meranie kontaktnej teploty
■ Posuvná lišta pre montáž náradia
■ Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií

600 V

Bezpečnostná kategória
AC ampéry
Napätie AC
Napätie DC
Meranie odporu
Akustický signál
Rozmer čelušte

IP 42
CAT III 600 V
400 ampérov
600 V
600 V
40 MOhm
Áno
25 mm

NOVINKA

CAT III 600
00 V
0,001 – 10,00 A
0,001 – 10,00 A
6,00 mV, 600 V
6,00 mV, 600 V
Áno

True RMS
METERS

CAT III
600 V

Roztvorenie klieští
Prúd AC
Mikroampére DC
Napätie AC / DC
Meranie odporu
Akustický signál
Meranie kapacity
Kontaktná teplota

IP 42
32 mm
600 A
600 μA
600 V
6 kOhm
(kondenzátorov) 4000 μF
– 40º C až 400º C

Obj. č. 4933416974

Kliešťový merač pre elektrikárov

METERS

True RMS
METERS

CAT III
600 V

Roztvorenie klieští
Kategória prepätia
Prúd AC / DC
Napätie AC / DC
Meranie frekvencie
Meranie odporu
Akustický signál
Meranie kapacity
Typ batérie

IP 42
32 mm
CAT III 600 V
600 A
600 V
10 kHz
6 kOhm
(kondenzátorov) 4000 μF
2 x AA

Príslušenstvo k testovaciemu
emu
mu a k meraciemu
mer
merac
acie
iemu
mu náradiu
nár
nárad
adiu
iu

Obj. č. 4933416976

Digitálny multimeter

Charakteristika:
Veľká, na 32 mm roztiahnuteľná čeľusť na ľahkú manipuláciu
s drôtovými zväzkami
■ Tenké roztiahnuteľné čeľuste na meranie v úzkych priestoroch
■ Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
■ Vstavaný bezkontaktný detektor napätia
■ Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov,špeciálne pre HVAC technikov
■ Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
■ Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
■ Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
■ Vstup pre meracie káble
■ Vstup pre termočlánok
Štandardné príslušenstvo:
1 x sada meracích káblov, 1 x termočlánok (dvojbanán), 2 x AA batérie, taška
■

CAT III CAT IV
Prúd AC
Roztvorenie klieští
Mikroampére DC
Napätie AC / DC
Meranie odporu
Meranie kapacity
Kontaktná teplota
Akustický signál

NOVINKAA

METERS

CAT III

Obj. č. 4933416975

Kliešťový merač pre HVAC/R

METERS

1000 V

True RMS

2 x AA

True RMS

Štandardné príslušenstvo:
1 x sada meracích káblov, 1 x termočlánok (2 bananové), 2 x AA batéria, taška

2216-40

Charakteristika:
■ Meranie až do 400 ampérov AC, otvorenie až 25 mm opening
■ Tenké čeľuste pre jednoduchšie meranie v paneloch alebo v zväzkoch
■ Široký rozsah napätia až 600 AC/DC V
■ True-RMS pre presné meranie pri každej aplikácii
■ Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
■ CAT III 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
■ Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť

2236-40

Charakteristika:
■ Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
■ Zabudovaný bez-kontaktný detektor napätia
■ Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre elektrikárov
■ Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
■ Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
■ Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
■ Vstup testovacie káble a prípojný kábel
■ Vstup pre termočlánok (pre kontaktné meranie teploty)
■ True-RMS vždy garantuje presné hodnoty

True RMS

Vhodné pre kliešťové merače,
teplomery a multimetre

METERS

CAT III
600 V

Kategória prepätia
Meranie frekvencie
Meranie odporu
Akustický signál
Meranie kapacity
Prúd AC / DC
Kontaktná teplota
Typ batérie

Štandardné príslušenstvo:
1 x sada meracích káblov, 1 x termočlánok (dvojbanán), 2 x AA batérie, textilný kufor
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200 A
16 mm
CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
1000 V

Obj. č. 4933416973

Teplomer pre HVAC/R

2217-40

600 V IP 64

Prúd AC
Roztvorenie klieští
Kategória prepätia
Napätie AC / DC
Odstránenie bludného
prúdu (Lo-Z)
Meranie odporu
Akustický signál
Typ batérie

Štandardné príslušenstvo:
1 x sada meracích káblov, 2 x AA batérie, taška

2206-40

Ľahký kliešťový merač

True RMS

1000 V

Obj. č. 4933427315

IP 64
CAT III 600 V
2,00 HZ – 50,00 kHz
40 MOhm
(kondenzátorov) 1000 μF
10,00 A
– 40º C až 538º C
2 x AA

Krokosvorky
Obj. č. 49771005

Skušobné sondy
Obj. č. 49771004
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Set náradia C12 PP3B-22B
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

Obj. č. 4933416495

Obj. č. 4933416530

C12 D – Kompaktný vŕtací skrutkovač
C12 CME-0 – Akumulátorový merač pre elektrikárov
2 x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion
Nabíjačka C12 C (30 min.)*
Milwaukee taška

Set náradia C12 PP2H-32X
■
■
■
■
■

C12 DD – Dvojrýchlostný vŕtací skrutkovač
C12 ID – Rázový uťahovák
C12 HZ – Skracovacia píla
C12 T – Pracovná lampa
2 x batéria C12 B 1,5 Ah Li-Ión
Nabíjačka C12 C (30 min.)*
Milwaukee taška

Set náradia C12 PP2C-32B

Set náradia C12 PP2E-22B Obj. č. 4933416983
■
■
■
■
■

C12 DD – Dvojrýchlostný vŕtací skrutkovač
C12 ID – Rázový uťahovák
C12 T – Pracovná lampa
2 x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion
Nabíjačka C12 C (30 min.)*
Milwaukee taška

Set náradia C12 PP4B-22B
■
■
■
■
■
■
■

Obj. č. 4933416575

C12 MT – Multifunkčné náradie
C12 PD – 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač s príklepom
2 x batéria M12 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion
Nabíjačka C12 C (30 min.)*
Kufor

Set náradia C12 PP4F-42B Obj. č. 4933413795
■ C12 PD – 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

C12 DD – Dvojrýchlostný vŕtací skrutkovač
C12 HZ – Skracovacia píla
2 x batéria C12 BX 3,0 Ah Li-Ión
Nabíjačka C12 C (30 min.)*
Milwaukee taška

■
■
■
■
■
■
■

s príklepom
C12 HZ – Skracovacia píla
C12 RAD – Jednorýchlostný pravouhlý skrutkovač
ovač
C12 T – Pracovná lampa
1 x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion
1 x batéria M12 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion
Nabíjačka C12 C (30 min.)*
Pracovná taška

Set náradia C12 PP2D-22B Obj. č. 4933416982

Set náradia C12 PP4D-42B

■ C12 DD – Dvojrýchlostný vŕtací skrutkovač
■ C12 LTGE-0 – Laserový pištoľový teplomer

■ C12 PD – 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

elektrikársky
■ 2 x batéria C12 B 1,5 Ah Li-Ión
■ Nabíjačka C12 C (30 min.)*
■ Milwaukee taška

■
■
■
■
■
■
■
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Obj. č. 4933427181

* Doba nabíjania na základe 1,5 Ah batérie

Obj. č. 4933413770

s príklepom
C12 PC – Náradie na rezanie medených rúrok
C12 RAD – Jednorýchlostný pravouhlý skrutkovač
ovač
C12 T – Pracovná lampa
1 x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion
1 x batéria M12 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion
Nabíjačka C12 C (30 min.)*
Pracovná taška

* Doba nabíjania na základe 1,5 Ah batérie
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PDD 14.4 X NiMH

PDD 12 X NiMH

Obj. č. 4933401466
01466

14,4 V vŕtací skrutkovač s LokTor rýchloupínacím skľúčidlom
ľúč
účidl
idlom
idl
om
Charakteristika:
■ Kompaktný, ľahký a dobre vyvážený
■ FIXTEC rýchloupínacie skľúčidlo pre rýchlu výmenu vrtákov a bitov
■ Celokovové, vysokokvalitné, extrémne odolné, rýchloupínacie skľúčidlo
■ QUICKSTOP motorová brzda
■ 21-stupňové nastavenie momentu a plus jeden stupeň na vŕtanie umožňuje
veľkú flexibilitu a precíznosť nezávisle od materiálu alebo veľkosti skrutiek
■ Elektronický spínač s reguláciou rýchlosti
■ Synchronizovaná 2-rýchlostná planétová prevodovka pre
max. krútiaci moment
Štandardné príslušenstvo:
2 x 3,0 Ah NiMH batéria, nabíjačka RCA 7224 MB, kufor

Akumulátor napätie / kapacita
14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zaťaženia (1.
(1.// 2. stupeň) 0 – 480 / 0 – 1500 ot./min
Rýchloupínacie skľúčidlo
čidlo
1,5 – 13 mm
Max. priemer vŕtania do ocele / dreva 13 / 36 mm
Max. priemer skrutiek
ek do dreva 10 mm
Max. moment mäkkýý / tvrdý spoj 26 / 60 Nm
Hmotnosť s akumulátorom
2,4 kg
átorom
PDD 14.4 X (2 x 2,0 Ah NiCd)
Obj. č. 4933401453

PLD 14.4 X NiMH
14,4 V vŕtací skrutkovač

Charakteristika:
Kompaktný, ľahký a dobre vyvážený
FIXTEC rýchloupínacie skľúčidlo, pre rýchlu výmenu vrtákov a bitov
Celokovové, vysokokvalitné, extrémne odolné, rýchloupínacie skľúčidlo
QUICKSTOP motorová brzda
21-stupňové nastavenie momentu a plus jeden stupeň pre vŕtanie
umožňuje veľkú flexibilitu a precíznosť nezávisle od materiálu alebo
veľkosti skrutiek
■ Elektronický spínač s reguláciou rýchlosti
■ Synchronizovaná 2-rýchlostná planétová prevodovka pre
max. krútiaci moment
■
■
■
■
■

Štandardné príslušenstvo:
2 x 3,0 Ah NiMH batéria, RCA 7224 MB nabíjačka, kufor

Akumulátor napätie / kapacita
Otáčky bez zaťaženia (1.
(1.// 2. stupeň)
Rýchloupínacie skľúčidlo
idlo
Max. priemer vŕtania doo ocele / dreva
Max. priemer skrutiekk do dreva
Max. moment mäkký / tvrdý spoj
Hmotnosť s akumulátorom
torom

12 V / 3,0 Ah
0 – 400 / 0 – 1300 ot./min
1,5 – 13 mm
13 / 34 mm
8 mm
22 / 50 Nm
2,2 kg

PDD 12 X (2 x 2,0 Ah NiCd)
Obj. č. 4933401460

Obj. č. 4933390639

12 V vŕtací skrutkovač

Charakteristika:
■ Skonštruovaný pre každodenné používanie, optimálny pomer hmotnosti
a výkonu
■ Jedinečný systém Clip-Lok™ (zavesenie na opasok) pre uvoľnenie rúk
pri práci a pri pohybe
■ Dvojrýchlostná synchronizovaná prevodovka pre prenos veľkého momentu
■ Plynulá regulácia otáčok vo vypínači, správne otáčky pre vybranú aplikáciu
■ Pravo-ľavý chod, ľahké prepínanie pri každej práci
■ QUICKSTOP-rýchlobrzda motora

Charakteristika:
Skonštruovaný pre každodenné používanie, optimálny pomer
hmotnosti a výkonu
■ Jedinečný systém Clip-Lok™ (zavesenie na opasok) pre uvoľnenie
rúk pri práci a pri pohybe
■ Dvojrýchlostná synchronizovaná prevodovka pre prenos veľkého
momentu
■ Plynulá regulácia otáčok vo vypínači, správne otáčky pre vybranú
aplikáciu
■ Pravo-ľavý chod, ľahké prepínanie pri každej práci
■ QUICKSTOP-rýchlobrzda motora
■

Akumulátor napätie / kapacita
14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zaťaženia (1. / 2. stupeň) 0 – 400 / 0 – 1400 ot./min
Rýchloupínacie skľúčidlo
1,5 – 13 mm
Max. priemer vŕtania do ocele / dreva 13 / 33 mm
Max. priemer skrutiek do dreva 10 mm
Max. moment mäkký / tvrdý spoj 21 / 44 Nm
Hmotnosť s akumulátorom
2,4 kg

PLD 14.4 X (2 x 2,0 Ah NiCd)
iCd)
Obj. č. 4933390636
6
Štandardné príslušenstvo:
2 x 3,0 Ah NiMH batéria, kovové rýchloupínacie skľúčidlo, RCA 7224 MB nabíjačka, „clip” na opasok, skrutkovacie bity, systém CLIP-LOK™, kufor

PIW 14.4 Hex

12 V vŕtací skrutkovač s LokTor rýchloupínacím skľúčidlom
kľú
ľúč
čidlom
čidlom
čid
om

PLD 12 X NiMH

Obj. č. 4933390642

Obj. č. 4933401468
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Akumulátor napätie / kapacita
Otáčky bez zaťaženia (1. / 2. stupeň)
Rýchloupínacie skľúčidlo
Max. priemer vŕtania do ocele / dreva
Max. priemer skrutiek do dreva
Max. moment mäkký / tvrdý spoj
Hmotnosť s akumulátorom

122 V / 3,0
,0 Ahh
0 – 380 / 0 – 1250
250 ot./min
ot /min
1,55 – 13 mm
133 / 31 mm
8 mm
188 / 38 Nm
2,00 kg

PLD 12 X (2 x 2,0 Ah NiCd)
Obj. č. 4933390631

Štandardné príslušenstvo:
2 x 3,0 Ah NiMH batéria, kovové rýchloupínacie skľúčidlo, RCA 7224 MB nabíjačka, „clip” na opasok, skrutkovacie bity, systém CLIP-LOK™, kufor

Obj. č. 4933389890 PIW 14.4 Hex -0 Obj. č. 4933390435

14,4 V rázový uťahovák
Charakteristika:
Poskytuje krútiaci moment až 85 Nm so 1⁄4 ˝ šesťhranným hriadeľom
Robustná liatinová hliníková skriňa prevodovky
Kompaktný dizajn, dĺžka len 188 mm
Ergonomicky tvarované držadlo s rukoväťou Softgrip pre
komfortnú manipuláciu
■ Obojstranne nasaditeľný akumulátor
■
■
■
■

Akumulátor napätie / kapacita
Otáčky bez zaťaženia
Počet úderov
Upínanie nástroja
Max. rozmer skrutky
Max. krútiaci moment
Hmotnosť s akumulátorom

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

Štandardné príslušenstvo:
2 x 2,0 Ah NiCd batéria, RCA 7224 MB nabíjačka, kufor

PSG 14.4 PP-0

Obj. č. 4933382700

14,4 V priama brúska
Charakteristika:
Presná rotácia
Dlhý, úzky krk so stredovým vretenom pre prácu
v ťažšie dostupných miestach
■ Kompatibilná so 14,4 V alebo 12 V batériami
■
■

Akumulátor napätie / kapacita
Otáčky bez zaťaženia
Priemer brúsneho telieska
Hmotnosť s akumulátorom

14,4 V / –
25.000 ot./min
25 mm
2,2 kg

Štandardné príslušenstvo:
Bez batérie a nabíjačky
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Nabíjačky




Popis

Svietidlá a žiarovky


Rozsah
nabíjania

Systém





Max. čas
nabíjania
NiCd
pre NiCd/
Li-Ión batérie



Pre batérie
NiMH Li-Ión

RedlithiumIon



Špecifikácia
regiónu

Obj. č.



 TCA 7224 MB PBS 3000

7,2 – 24 V

12 min.

●

●

–

–

EU

4932399035

Popis

 RCA 7224 MB PBS 3000

7,2 – 24 V

47 min.

●

●

–

–

EU

4932386670

 PL Option (dodávaná bez batérie)

4V

30 min.

–

–

●

–

EU

4932399983

18 – 28 V

30 / 60 min.

●

●

●

–

EU

4932399507

12 V

30 / 60 min.

–

–

●

●

EU

4932352000

14,4 – 18 V

30 / 60 min.

–

–

●

●

EU

4932352485

28 V

60 min.

–

–

●

–

EU

4932352524

 V4 C
 V 1828 C
 C12 C

14

 C1418 C
 M28 C







Systém

Vhodná batéria

Obj. č.

PBS 3000

7,2 – 14,4 V

4932399024
4931366379

Náhradná žiarovka
 WL 1214 (dodávaná bez batérie)

PBS 3000

 M28 WL (dodávaná bez batérie)

28 V

49810030
1,5/3,0 Ah

4932352527

1,5 Ah

4932352159
49810020

Náhradná žiarovka











 C12 T LED (dodávaná bez batérie)
 C18 WL (dodávaná bez batérie)

Systém

 V4 B
 M12 B
 M12 BX

Typ batérie

Napätie
V

Kapacita
K
Ah

Obj.
Obj č.

Li-Ión

4

3,0

4932399982

Redlithium-Ion

12

1,5

4932352663

Redlithium-Ion

12

3,0

4932352664

 C14 B

14

Li-Ión

14,4

1,5

4932352483

 C14 BX

14

Li-Ión

14,4

3,0

4932352484

Redlithium-Ion

18

1,5

4932352667

Redlithium-Ion

18

3,0

4932352668

Li-Ión

28

3,0

4932352523

 M18 B
M18 BX
 M28 BX



4932352526

Náhradná žiarovka

Batérie

Popis

4932399741
49810020

 C12 T (dodávaná bez batérie)



12 – 14,4 V

Náhradná žiarovka

M28 W LED (dodávaná bez batérie)











4932352478

1,5 / 3,0 Ah

4932352158
49810030

Náhradná žiarovka
1,5 / 3,0 Ah

C18 WL LED (dodávaná bez batérie)

C12-28 DCR-0



1,5 Ah

Obj. č. 4933416345

4932352479

14

M12 – M28 Rádio na stavbu

Popis

Systém

Typ batérie

 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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Charakteristika:
Exkluzivný AM/FM tuner s digitálnym procesorom poskytuje presný
a čistý príjem signálu
■ Prémiové reproduktory a 40 W zosilňovač poskytujú bohatý a plný zvuk
■ Počasiu odolná pomocná priehradka chráni MP3 prehrávač a
ďalšie audio zariadenia
■ Napájanie zo siete alebo z akumulátorov
M12, M14, M18, M28, V18, V28 a PBS 3000
Napájanie (DC)
12 – 28 V
■ Nárazy absorbujúca ABS polymer-oceľová konštrukcia chráni
M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 batérie
pri nepriaznivom počasí a pri surových podmienkach na stavbách
Napájanie (AC)
220 – 240 V
■ Nastaviteľný ekvalizér a 10 predvolieb na ukladanie staníc
Rozmery
495 x 241 x 279 mm
Štandardné príslušenstvo:
Bez batérie a nabíjačky
■

Napätie
N
ti
V

Kapacita
K
Ah

Obj. č.
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Demolačné pílové listy do dreva a dreva s klincami

PRÍSLUŠENSTVO

SHOCKWAVE

IMPACT DUTY™

Pre rýchlejšie ponorné rezanie a rezanie v obmedzených priestoroch.
Chráni zuby pri rázových aplikáciach pre trvanlivosť a dlhšiu
životnosť.
■ Silný: Extra hrube 1,60 mm telo pre maximálnu robustnosť a životnosť robí tento pílový list ideálny

Lisovaním vytvorený
hrot bitu
■ Ideálny hrot, znižuje
zlomenie bitov
■

na rezanie dreva s klincami alebo skrutkami.
■ Rýchly: Agresívna geometria zubov odstraňuje viac materiálu pri každom zdvihu – rýchlejšie rezanie.
■ Zostupný tvar: Ideálny pre ponorné rezanie a rezanie v obmedzených priestoroch.
■ Pevnosť: Bimetalová konštrukcia umožňuje ohýbanie pílového listu.

GEOMETRIA
TORZNEJ
ZÓNY™*
■ Možnosť ohýbania a
pruženia
Znižuje tlak na hrote
■

■

Oceľ vyrobená
špeciálnymi
postupmi a tepelným
spracovaním
Odolnosť proti úderom

Up
U
p To
T

110
0xx
max

Heavy Duty pílové listy na kov

LLife
ife
fe
LIFE

■ Silný: Hrúbka 1,06 mm.
*patentované

■ Pevnosť: Bimetálová konštrukcia umožňuje ohýbanie pílového listu, pílový list sa pri ohnutí nezlomí.
■ Torch: – hrubé, robustné 1,06 mm telo pre precízne rezanie v kovových doskách a potrubí.

Skrutkovacie bity

– 25 mm výška pílového listu pre lepšiu trvanlivosť a min. vibrácie.

Dostupné od 25 mm do 50 mm dĺžky v balení po 2 ks a 25 ks
Phillips, Pozidrive, Torx a Hex
Obj. číslo PH2 (25 ks) 4932352551

Extra Heavy Duty pílové listy na kov a na búranie
Sada skrutkovacích
bitov
28 ks sada skrutkovacích
bitov a nástavcov
odolných proti nárazom
Obj. číslo 4932352455

Vrtáky do kovu HSS-G
s upínaním ¼˝ Hex
6 ks sada: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
Obj. číslo 4932352454

■ Silný a presný: Extra hrubé 1,60 mm telo pílového listu.

15 ks
kompaktná sada
Shockwave Impact Duty™
skrutkovacích bitov
v tvare puku
Obj. číslo 4932352604

5ks sada nadstavcov
Shockwave Impact Duty™
nadstavce
Obj. číslo 4932352822

■ Bimetálová konštrukcia: Výborný výkon a dlhá životnosť.
■ Geometria zubov: Konštrukcia „agresívnych” zubov s posilnenými hrotmi umožňuje väčší odber

materiálu pre rýchle rezanie.
■ Forma pílového listu: Ohýbený – ohýbený tvar pílového listu je ideálny pre ponorné rezy. Veľmi

vhodný na rezanie kovu a pre búracie aplikácie (drevo s klincami).

HACKZALL listy
■ Špeciálne vytvorené pílové listy pre HACKZALL

umožňujú o 35 % viac rezaní na jedno nabitie
■ Sada obsahuje 10 ks. Obj. č. 49220220

IMPACT DUTY

™

VÝSTAVBA

Kango 950 S Obj. č. 4933375710
375710 (s upínaním SDS-MAX)

Kango 500 S Obj. č. 4933398220

10 kg vŕtacie a búracie kladivo

5 kg búracie kladivo

Charakteristika:
■ Energia príklepu 20 J poskytuje najlepší sekací výkon v triede
■ 1700 wattový motor – najlepší v triede, s dostatočnou rezervou
vo výkone pre tie najťažšie práce
■ Ideálny na použitie s generátormi
■ Digitronic ®-plná elektronická kontrola na presné nastavenia
výkonu
■ 3 rukoväte – všetky vybavené antivibračným systémom
a povrchom Softgrip pre komfort a menej únavnú prácu
■ Motor s dizajnom In-Line pre väčší komfort aj pri držaní pod
úrovňou pásu

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Príkon
1700 W
Energia príklepu
klepu
20 J
Počet príklepov
pov (so zaťažením)
975 – 1950 pr./min
Otáčky (so zaťažením)
125 – 250 ot./min
Max. Ø vŕtania s plnými vrtákmi
vrtákmi/vrtacími
/ vrtacími korunkami 28–50/45–150
28 – 50 / 45 – 150 mm
Vŕtané priemery s ttunelovacími
l ími vrtákmi 50 – 80 mm
Hmotnosť s priamou rukoväťou
11,8 kg
Úroveň vibrácií (v troch osách) pri 12,5 / 11,0 m/s2
vŕtaní do betónu / búraní

Štandardné príslušenstvo:
6 m prívodný kábel, prídavná predná rukoväť, pomocná priama rukoväť, prachovka, mazivo, kufor

Kango 950 K
s upínaním K-HEX
Obj. č. 4933375500

■

Charakteristika:
AVS (antivibračný systém) a Softgrip na prednom a zadnom madle
Mäkký príklep – redukuje príklepovú energiu pri sekaní do senzitívnych materiálov
Mäkký štart – pre presný začiatok sekania
Príkon
Konštantná elektronika – udržiava rovnaké otáčky aj pri zaťažení
Vypínač s aretáciou
Energia príklepu
Servisná signalizácia
Počet príklepov (voľnobehh / so zaťaž.)
Kontrolka prívodu elektrického prúdu
Počet príklepov – „Mäkkýý príklep”
Prídavná rukoväť môže byť upevnená na 3 miestach
(so zaťaž.)
Variolock 12 pozicií na nastavenie polohy sekáča
Upínanie nástroja
Kovová skriňa prevodovky – optimálne uloženie prevodovky, dlhšia životnosť Hmotnosť
Úroveň vibrácií (v troch osách)
Štandardné príslušenstvo:
pri sekaní
6 m kábel, prídavná predná rukoväť, mazací tuk, špicatý sekáč, kufor

Kango 900 S Obj. č. 4933375720
375720 (s upínaním SDS-MAX)

PLH 30 XE Obj. č. 4933400082

10 kg búracie kladivo

30 mm SDS-plus kladivo

Príkonn
1600 W
ia príklepu
20 J
Energia
Charakteristika:
■ Energia príklepu 20 J dáva nástroju najlepší sekací výkon vo
Počet príklepov (so zaťažením)
975 – 1950 pr./min
svojej triede
Hmotnosť
nosť so zadnou rukoväťou
11,0 kg
■ 1600 wattový motor – najlepší vo svojej triede, s dostatočnou
Úroveňň vibrácií (v troch osách) pri seka
sekaní
ekaní
ní 11,0
11,0
,0 m/s
m/s2
rezervou vo výkone pre tie najťažšie práce
■ Ideálny na použitie s generátormi
■ Digitronic ®-plná elektronická kontrola na presné nastavenia výkonu
■ 3 rukoväte – všetky vybavené antivibračným systémom
a povrchom Softgrip pre komfort a menej únavnú prácu
■ Motor s dizajnom In-Line pre väčší komfort aj pri držaní pod úrovňou pásu
Štandardné príslušenstvo:
6 m prívodný kábel, prídavná zadná rukoväť, pomocná priama rukoväť, prachovka, mazivo, kovový kufor

Kango 900 K
s upínaním K-HEX
Obj. č. 4933375650

■

30 mm SDS-plus kladivo
Charakteristika:
Ťažké, odolné kladivo s vynikajúcim vŕtacím výkonom do
betónu vďaka motoru s vysokým krútiacim momentom,
viacerým rýchlostiam a 3,4 J energii príklepu
■ Dobré vyváženie a ľahká ovládateľnosť vďaka kompaktnému
dizajnu v tvare „L” s antivibračným systémom a rukoväťou
Softgrip
■

Príkon
Max. vŕtací
cí priemer v betóne
Max. priemer
mer vŕtania do kameňa
Max. priemer
mer vŕtania do dreva / ocele
Otáčky (soo zaťažením)
Počet príklepov
epov (so zaťažením)
Energia príklepu
klepu
Hmotnosť
ácií (v troch osách) pri
Úroveň vibrácií
aní
vŕtaní / sekaní

PLH 32 XE Obj. č. 4933400069

5 kg SDS-Max vŕtacie a búracie kladivo

32 mm SDS-plus kladivo

Štandardné príslušenstvo:
6 m kábel, prídavná postranná rukoväť s hĺbkovým dorazom, mazací tuk, kufor
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Príkon
1300 W
Energia príklepu pri sekaní / vŕtaní
8,5 J
Max. priemer vŕtania s vrtákom / prerážacím vrtákomm 45
45// 65
65 mm
mm
Max. priemer vŕtania s korunkou 100 mm
mm
Otáčky (voľnobeh / so zaťaž.) 450 ot./min
.//minn
Otáčky „Mäkký príklep” (voľnobeh / so zaťaž.)
ž.) 350 ot./min
ot /min
m
Počet príklepov (voľnobeh / so zaťaž.) 2840 pr./
pr./min
/minn
Počet príklepov – „Mäkký príklep” (so zaťaž.)
ž.) 2200 pr./m
pr./min
/minn
Upínanie nástroja
SDS-Max
Hmotnosť
6,7 kg
Úroveň vibrácií (v troch osách) pri
13,0 / 9,0 m/s2
vŕtaní / sekaní

750 W
30 mm
30 mm
40 / 16 mm
minn
0 – 740 ot./m
ot./min
0 – 4200 pr./min
pr./m
min
3,4 J
3,4 kg

20,0 / 13,5 m/s2
Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, predná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, mazivo, adaptér s 13 mm rýchloupínacím skľučovadlom, plochý sekáč, 10 / 12 / 14 mm vrtáky, kufor

Kango 545 S Obj. č. 4933398200
Charakteristika:
■ AVS (antivibračný systém) a Softgrip na prednom a zadnom madle
■ Mäkký príklep – redukuje príklepovú energiu pri sekaní do
senzitívnych materiálov
■ Mäkký štart – pre presný začiatok vŕtania / sekania
■ Konštantná elektronika – udržiava rovnaké otáčky aj pri zaťažení
■ Vypínač s aretáciou
■ Servisná signalizácia
■ Kontrolka prívodu elektrického prúdu
■ Prídavná rukoväť môže byť upevnená na 3 miestach
■ Funkcia sekania (Roto-stop) a nastavenie polohy sekáča (multi-position)

11,5 m/s2

Príkonn
750 W
Max. vŕtací priemer v betóne
30 mm
Max. priemer vŕtania do kameňa 30 mm
Max. priemer vŕtania do dreva / ocele 40 / 16 mm
Otáčkyy (so zaťažením)
0 – 740 ot./min
ot./miin
Počet príklepov (so zaťažením)
0 – 4200 pr./min
pr./mi
min
Energiaa príklepu
3,4 J
Hmotnosť
osť
3,6 kg
Úroveň vibrácií (v troch osách) pri
13,55 m/s2
20,0 / 13
vŕtaní
/
sekaní
Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, predná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, mazivo, adaptér s 13 mm rýchloupínacím skľučovadlom, plochý sekáč, 10 / 12 / 14 mm vrtáky, kufor

7 kg SDS-Max vŕtacie a búracie kladivo

Štandardné príslušenstvo:
6 m kábel, prídavná postranná rukoväť, mazací tuk, kufor

SDS-Max
6,3 kg

Charakteristika:
Ťažké, odolné kladivo s vynikajúcim vŕtacím výkonom do
betónu vďaka motoru s vysokým krútiacim momentom,
viacerým rýchlostiam a 3,4 J energii príklepu
■ Dobré vyváženie a ľahká ovládateľnosť vďaka kompaktnému
dizajnu v tvare „L” s antivibračným systémom a rukoväťou
Softgrip
■ Rýchla výmena nástrojov systémom FIXTEC

PLH 30 E Obj. č. 4933400099

Príkon
1550 W
11,9 J
Energia príklepu
Max. priemer vŕtania s vrtákom / prerážacím vrtákomm 500 / 80 mm
mm
Max. priemer vŕtania s korunkou 150 mm
mm
Otáčky (voľnobeh / so zaťaž.) 300 ot./min
/m
minn
Otáčky „Mäkký príklep” (voľnobeh / so zaťaž.)) 24
2400 ot./min
ot /min
ot./
/m n
Počet príklepov (voľnobeh / so zaťaž.) 2740 pr./min
Počet príklepov – „Mäkký príklep” (so zaťaž.)) 2180 pr./min
pr./m
minn
Upínanie nástroja
SDS-Max
Hmotnosť
8,2 kg
Úroveň vibrácií (v troch osách) pri
9,5 / 9,1 m/ss2
vŕtaní do betónu / búraní

2200 pr./min

■

Kango 750 S Obj. č. 4933398600
Charakteristika:
■ AVS (antivibračný systém) a Softgrip na prednom a zadnom madle
■ Mäkký príklep – redukuje príklepovú energiu pri sekaní do
senzitívnych materiálov
■ Mäkký štart pre presný začiatok vŕtania / sekania
■ 1550 W umožňuje maximálny výkon a vďaka lepšiemu odvodu tepla
garantuje maximálne možnú trvanlivosť
■ Veľký a ťažký úderník dodá maximálnu energiu úderu a pritom
zostáva vysoko trvanlivý
■ Horčíková prevodovka umožňuje precízne uloženie prevodov, lepšia
trvanlivosť pri ľahšej hmotnosti

1300 W
8,5 J
2840 pr./min
pr.r/m
/min
min

Charakteristika:
Ťažké, odolné kladivo s vynikajúcim vŕtacím výkonom do
betónu vďaka motoru s vysokým krútiacim momentom,
viacerým rýchlostiam a 3,8 J energii príklepu
■ Dobré vyváženie a ľahká ovládateľnosť vďaka kompaktnému
dizajnu v tvare „L” s antivibračným systémom a rukoväťou
Softgrip
■ Rýchla výmena nástrojov systémom FIXTEC
■ Heavy Duty (vysokozáťažové) puzdro prevodovej skrinky z
horčíka pre optimálne uloženie prevodov
■ Spoľahlivá bezpečnostná spojka chráni náradie i používateľa
■

Príkon
Max. vŕtací
ŕtací priemer v betóne
Max. priemer
riemer vŕtania do kameňa
Max. priemer
iemer vŕtania do dreva / ocele
Otáčky (so zaťažením)
Počet príklepov
ríklepov (so zaťažením)
Energia príklepu
Hmotnosť
sť
Úroveň vibrácií
ibrácií (v troch osách) pri
vŕtaní / sekaní
ekaní

900 W
32 mm
32 mm
40 / 16 mm
0 – 800 ot./minn
0 – 4500 pr./minn
3,8 J
3,6 kg

22,0 / 15,5 m/s2
Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, predná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, mazivo, adaptér s 113 mm rýchloupínacím skľučovadlom, kufor
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PH 30 Power X Obj. č. 4933396420

PH 26 Obj. č. 4933428240

30 mm SDS-plus kombinované kladivo
iv
vo

26 mm SDS-plus kombinované kladivo

Charakteristika:
■ Nadmerný úderník dodáva energiu úderu 3,6 J
■ Kombinácia 1030 watového motora a optimálnej rýchlosti vŕtania umožňuje neprekonateľný
eprekonateľný výkon
■ Najnižšie vibrácie v triede – funkcia AVS
Príkon
1030 W
■ Úžasná odolnosť je dosiahnutá pomocou technológie IMB
Max. vŕtací priemer v betóne
30 mm
(integr. kov. blok) pri uložení prevodovky
■ Systém FIXTEC – beznástrojová výmena skľúčidla pre rýchle
Max. priemer vŕtania do dreva / ocele 40 / 13 mm
a ľahké použitie
Počet príklepov
ov (so zaťažením)
0 – 3800 pr./m
pr./min
min
■ Soft hammer funkcia – redukuje príklepovú energiu pri sekaní
Energia príklepu
epu
3,6 J
do senzitívnych materiálov
Hmotnosť
2,9 kg
■ Dobré odvádzanie tepla umožňuje ochranu pred zaťažením a
Úroveň vibráciíí (v troch osách) pri 22,0 / 14,0 m/s2
tým sa zvyšuje trvanlivosť stroja
vŕtaní / sekaní
Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, adaptér FIXTEC s rýchloupínacím skľúčidlom, prídavná rukoväť s hĺbkovým dorazom, prepravný kufor

Charakteristika:
Najkompaktnejšie, najštíhlejšie kladivo vo svojej triede
Jedinečný výkon s energiou príklepu 2,4 J a 4500 pr./min
Najnižšie vibrácie – len 13,5 m/s2
Úžasná Milwaukee odolnosť je dosiahnutá pomocou
technológie IMB (integr. kov. blok)
■ Zabudovaná inovatívna a patentovaná technológia na zníženie
hmotnosti
■ Hammer stop funkcia – vypnutie príklepu – pre skrutkovacie
aplikácie alebo na vŕtanie bez príklepu do dreva / kovu
■
■
■
■

Príkon
Max. vŕtací priemer v betóne
óne
Max. priemer vŕtania do dreva
eva / ocele
Počet príklepov (so zaťažením)
ním)
Energia príklepu
Hmotnosť
Úroveň vibrácií (v troch osách)
ch) pri
vŕtaní / sekaní

PFH 26 Obj. č. 4933428230

28 mm SDS-plus kombinované kladivo
vo
o

26 mm SDS-plus vŕtacie kladivo

Príkon
Max. vŕtací priemer
iemer v betóne
Max. priemer vŕtania do dreva
Max. priemer vŕtania do ocele
Počet príklepovv (so zaťažením)
Energia príklepu
pu
Hmotnosť
Úroveň vibrácií (v troch osách) pri
vŕtaní / sekaní

820 W
28 mm
30 mm
13 mm
0 – 4000 pr./m
pr./min
minn
3,4 J
2,9 kg

22,0 / 16,0 m/s2
Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, adaptér FIXTEC s rýchloupínacím skľúčidlom, prídavná rukoväť s hĺbkovým
ým dorazom,
dorazo prepravný kufor

13,5 / 8,5 m/s2

Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, prídavná rukoväť s hĺbkovým dorazom, prepravný kufor

PH 28 X Obj. č. 4933396392
Charakteristika:
■ Nadmerný úderník dodáva energiu úderu 3,4 J
■ Kombinácia 820 watového motora a optimálnej rýchlosti
vŕtania umožňuje neprekonateľný výkon
■ Znížená energia príklepu pre vŕtanie v senzitívnych materiáloch
■ Nízke vibrácie vďaka ergonomickej Softgrip rukoväti
■ Úžasná odolnosť je dosiahnutá vďaka technológií IMB
(integr. kov. blok) pri uložení prevodovky

725 W
26 mm
30 / 13 mm
0 – 4500 pr./min
pr./m
minn
2,4 J
2,4 kg

Charakteristika:
Najkompaktnejšie, najštíhlejšie vŕtacie kladivo vo svojej triede
Jedinečný výkon s energiou príklepu 2,4 J a 4500 pr./min
Najnižšie vibrácie – len 13,5 m/s2
Úžasná Milwaukee odolnosť je dosiahnutá pomocou
technológie IMB (integr. kov. blok)
■ Rýchla výmena príslušenstva – systém FIXTEC
■ Zabudovaná inovatívna a patentovaná technológia na zníženie
hmotnosti
■ Hammer stop funkcia – vypnutie príklepu – pre skrutkovacie
aplikácie alebo na vŕtanie bez príklepu do dreva / kovu
■
■
■
■

Príkon
Max. vŕtací priemer v betóne
óne
Max. priemer vŕtania do dreva
Max. priemer vŕtania do ocele
Počet príklepov (so zaťažením)
ením)
Energia príklepu
Hmotnosť
Úroveň vibrácií (v troch osách)
ách) pri
vŕtaní do betónu

725 W
26 mm
30 mm
13 mm
0 – 4500 pr./m
pr./min
minn
2,4 J
2,4 kg
13,5 m/s2

Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, prídavná rukoväť s hĺbkovým dorazom, prepravný kufor

PH 28 Obj. č. 4933396396

PLH 26 XE Obj. č. 4933392642 PLH 26 E Obj. č. 4933392626
2626

28 mm SDS-plus kombinované kladivo
o

26 mm SDS-plus kombinované kladivo

Charakteristika:
■ Nadmerný úderník dodáva energiu úderu 3,4 J
■ Kombinácia 820 watového motora a optimálnej rýchlosti
vŕtania umožňuje neprekonateľný výkon
■ Nízke vibrácie vďaka ergonomickej Softgrip rukoväti
■ Úžasná odolnosť je dosiahnutá pomocou technológie IMB
(integr. kov. blok) pri uložení prevodovky

Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, prídavná rukoväť s hĺbkovým dorazom, prepravný kufor

Charakteristika:
Ťažké, odolné kladivo s vynikajúcim vŕtacím výkonom do
betónu vďaka motoru s vysokým krútiacim momentom,
viacerým rýchlostiam a 2,8 J energii príklepu
■ Dobré vyváženie a ľahká ovládateľnosť vďaka kompaktnému
dizajnu v tvare „L” s antivibračným systémom a rukoväťou
Softgrip
■ Rýchla výmena nástrojov systémom FIXTEC
■ Heavy Duty (vysokozaťažiteľné) puzdro prevodovej skrinky z
horčíka pre optimálne uloženie prevodov a dlhšiu životnosť
■

Príkon
er v betóne
Max. vŕtací priemer
Max. priemer vŕtania
nia do dreva
Max. priemer vŕtania
nia do ocele
Počet príklepov (so zaťažením)
Energia príklepu
Hmotnosť
Úroveň vibrácií (v troch
och osách) pri
vŕtaní / sekaní

820 W
28 mm
30 mm
13 mm
0 – 4000 pr./m
pr./min
minn
3,4 J
2,7 kg
22,0 / 16,0 m/s2

PLH 20 Obj. č. 4933408070

26 mm SDS-plus kombinované kladivo

SDS-plus vŕtacie kladivo

Príkon
Max. vŕtací priemer v betóne
Max. priemer vŕtania do dreva / ocele
Počet príklepov (so zaťažením)
ťažením)
Energia príklepu
Hmotnosť
Úroveň vibrácií (v trochh osách) pri
vŕtaní / sekaní

725 W
26 mm
30 / 13 mm
0 – 4500 pr./m
pr./min
min
2,4 J
2,6 kg
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Charakteristika:
SDS-plus skľúčidlo
Optimalizované vŕtanie 5 – 12 mm
Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa
a náradia
■ AVS – významne redukuje vibrácie; pohodlnejšie, bezpečnejšie
držanie
■ Chladenie motora prietokom vzduchu je vytvorené tak, aby
pri vŕtaní nad hlavou odfukoval vyvŕtaný prach od používateľa
■
■
■

13,5 / 8,5 m/s2

Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, adaptér FIXTEC s rýchloupínacím skľúčidlom, prídavná rukoväť s hĺbkovým dorazom, prepravný kufor

770 W
26 mm
26 mm
30 / 13 mm
0 – 1050 ot./min
0 – 4500 pr./min
2,8 J
3,1 kg

Príkon
Max. vŕtací priemer v betóne
óne
Max. priemer vŕtania do dreva
reva
Max. priemer vŕtania do ocele
cele
Otáčky (so zaťažením)
Počet príklepov (so zaťažením)
ním)
Energia príklepu
Hmotnosť
Úroveň vibrácií (v troch osách)
pri vŕtaní

620 W
20 mm
30 mm
13 mm
0 – 2700 ot./min
0 – 4400 pr./min
2,0 J
1,9 kg

14,5 / 13,0 m/s2
Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, predná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, adaptér s bezkľúčovým skľučovadlom, kufor

PH 26 X Obj. č. 4933428250
Charakteristika:
■ Najkompaktnejšie, najštíhlejšie kladivo vo svojej triede
■ Jedinečný výkon s energiou príklepu 2,4 J a 4500 pr./min
■ Najnižšie vibrácie – len 13,5 m/s2
■ Úžasná Milwaukee odolnosť je dosiahnutá pomocou
technológie IMB (integr. kov. blok)
■ Rýchla výmena príslušenstva – systém FIXTEC
■ Zabudovaná inovatívna a patentovaná technológia na zníženie
hmotnosti
■ Hammer stop funkcia – vypnutie príklepu – pre skrutkovacie
aplikácie alebo na vŕtanie bez príklepu do dreva / kovu

Príkon
Max. vŕtací priemer v betóne
óne
Max. priemer vŕtania do kameňa
Max. priemer vŕtania do dreva
reva / ocele
Otáčky (so zaťažením)
Počet príklepov (so zaťažením)
ním)
Energia príklepu
Hmotnosť
ch) pri
Úroveň vibrácií (v troch osách)
vŕtaní / sekaní

Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, postranná rukoväť s hĺbkovým dorazom, kufor

10,2 m/s2
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SDS-MAX GEN II
Nová g
generácia vŕtania SDS-MAX!

PD2E 24 RST Obj. č. 4933380796
380796

Vlastnosti a výhody:

1200 W, dvojrýchlostná príklepová vŕtačka
ŕtač
ačk
ka
ka
Charakteristika:
■ Antivibračný systém (AVS) a soft grip pre komfortné používanie
■ Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
■ Nastavenie momentu k skrutkovacím aplikáciám
■ Priame upínanie nadstavcov pre nižšiu dĺžku a hmotnosti
■ Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a
nástroja
■ Mäkký štart
■ Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod

Príkon
1200 W
Max. Ø vŕtania
nia do betónu / kameňa 22 / 24 mm
Max. priemerr vŕtania do ocele / dreva 16 / 45 mm
Stat. blokov. krútiaceho
tiaceho momentu (1./2.
(1. / 2. rýchl.) 56 / 32 Nm
Otáčky bez zaťaženia (1.
(1.// 2. stupeň) 0–1450/0–3400
0 – 1450 / 0 – 3400
00 ot./min
oot.t/min
i
Skľúčidlo (rýchloupínacie)
ýchloupínacie)
1,5 – 13 mm
Hmotnosť
3,1 kg

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, postranná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, kufor

PD2E 24 RS Obj. č. 4933380462
0462
1010 W, dvojrýchlostná príklepová vŕtačka
ačka
ač
ka
a
Charakteristika:
■ Antivibračný systém (AVS) a soft grip pre komfortné používanie
■ Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
■ Priame upínanie nadstavcov pre nižšiu dĺžku a hmotnosti pre
lepšiu viditeľnosť pri skrutkovaní
■ Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a
nástroja
■ Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod

Príkon
1010 W
Max. Ø vŕtania
nia do betónu / kameňa 20 / 24 mm
Max. priemerr vŕtania do ocele / dreva 16 / 40 mm
Stat. blokov. krútiaceho
tiaceho momentu (1./2.
(1. / 2. rýchl.) 54 / 30 Nm
Otáčky bez zaťaženia (1./2.
(1. / 2. stupeň) 0–1450/0–3400
0 – 1450 / 0 – 3400
00 ot./min
oot.t/min
min
Hmotnosť
3,0 kg

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, postranná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, kufor

SB 2-35 D Obj. č. 4933380507
1010 W, dvojrýchlostná príklepová vŕtačka
ka
a
Charakteristika:
■ Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
■ Vysoký moment a nižšia rýchlosť pre ťažké aplikácie
■ Nastaviteľná elektronika rýchlosti
■ Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
■ Kovové rýchloupínacie skľučovadlo 16 mm

Príkon
1010 W
Max. Ø vŕtania do betónu
etónu / kameňa 35 / 40 mm
Max. priemer vŕtaniaa do ocele / dreva 16 / 50 mm
Stat. blokov. krútiaceho momentu
omentu (1./2.
(1. / 2. rýchl.) 88 / 67 Nm
Otáčky bez zaťaženiaa (1.
(1.// 2. stupeň) 800 / 1800 ot./min
mi
min
Skľúčidlo (s ozubeným vencom)
3 – 16 mm
Hmotnosť
4,2 kg

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, postranná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, kufor

PD2E 22 RS Obj. č. 49333807844
850 W, dvojrýchlostná príklepová vŕtačka
a
Charakteristika:
■ Antivibračný systém (AVS) a soft grip pre komfortné používanie
■ Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
■ Priame upínanie nadstavcov pre nižšiu dĺžku a hmotnosti
■ Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a
nástroja
■ Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
■ Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní

Príkon
850 W
Max. Ø vŕtania do betónu
etónu / kameňa 20 / 22 mm
Max. priemer vŕtaniaa do ocele / dreva 13 / 40 mm
Stat. blokov. krútiaceho momentu (1./2.
(1. / 2. rýchl.) 51 / 28 Nm
0 – 1350 / 0 – 3200 ot./min
Otáčky bez zaťaženia
ia (1.
(1.// 2. stupeň) 0–1350/0–3200
Skľúčidlo (rýchloupínacie)
1,5 – 13 mm
Hmotnosť
2,9 kg

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, postranná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, kufor
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Nížšia vibrácia počas
vŕtaní.

Úprava povrchu tryskaním
poskytuje hladký povrch.

PGM pečať.

Pohodlné vŕtanie zabezpečuje
menej stresu pre náradie a pre
používateľa.

Zhustí štruktúru povrchu a bit
sa stane viac odolným proti
opotrebeniu.

Zaručuje presné vŕtanie otvorov
pre hmoždinky počas celej životnosti
vŕtáku.

Vrtáky SDS-Max
Ø
mm

A
mm

B
mm

Qty

12
340
200 ●
1
12
540
400 ● ▲
1
14
340
200 ●
1
14
540
400 ● ▲
1
15
340
200 ●
1
15
540
400 ● ▲
1
16
340
200
1
▲
16
540
400
1
▲
16
940
800
1
▲
16
1320
1180
1
18
340
200
1
▲
18
540
400
1
▲
18
940
800
1
▲
18
1320
1180
1
20
320
200
1
▲
20
520
400
1
▲
20
920
800
1
▲
20
1320
1200
1
22
320
200
1
▲
22
520
400
1
▲
22
920
800
1
▲
22
1320
1200
1
24
320
200
1
▲
24
520
400
1
25
320
200
1
▲
25
520
400
1
▲
25
920
800
1
▲
25
1320
1200
1
28
370
250
1
▲
28
570
450
1
▲
28
670
550
1
▲
28
920
800
1
▲
28
1320
1200
1
30
370
250
1
30
570
450
1
32
370
250
1
32
570
450
1
▲
32
920
800
1
▲
32
1320
1200
1
35
370
250
1
35
570
450
1
▲
35
920
800
1
38
370
250
1
38
570
450
1
40
370
250
1
▲
40
570
450
1
▲
40
920
800
1
▲
40
1320
1200
1
45
570
450
1
52
570
450
1
Súprava 5 príklepových vrtákov SDS-Max
Ø 16, 18 x 540 mm.
Ø 20, 22, 25 x 520 mm.

Obj. č.
4932

EAN kód
4002395

352750
352751
352752
352753
352754
352755
352756
352757
352758
352759
352760
352761
352762
352763
352764
352765
352766
352767
352768
352769
352770
352771
352772
352773
352774
352775
352776
352777
352778
352779
352780
352781
352782
352783
352784
352785
352786
352787
352788
352789
352790
352791
352792
352793
352794
352795
352796
352797
352798
352799

374083
374090
374106
374113
374120
374137
374144
374151
374168
374175
374182
374199
374205
374212
374229
374236
374243
374250
374267
374274
374281
374298
374304
374311
374328
374335
374342
374359
374366
374373
374380
374397
374403
374410
374427
374434
374441
374458
374465
374472
374489
374496
374502
374519
374526
374533
374540
374557
374564
374571

352800

374588

Špeciálne vyvinutá
robustná geometria
britu s optimálnou
4 x 90° symetriou
hrotu.
Karbidové rezné brity pracujú
rovnomerne a nezasekávajú sa
pri kontakte s žel. výstužou
Robustný sekundárny
brit je dynamicko
rozvinutý.
Podporuje brit pre rýchlejšie
vŕtanie.
Veľký karbidový
hrot s patentovaným
skosením.
Zabezbečuje nízke vibrácie
a optimálne vŕtanie aj pri
kontakte s žel. výstužou.
Dlhšia životnosť.
Kratšie špirálové
ramená.
Rýchlejšie odvádzanie
vyvŕtneho prachu od hlavy až
k vŕtáku = menšie opotrebenie
a zahrievanie na špičke.
Patentovaná geometria
vrtáku.
Nížšie vibrácie pre lepšie
vŕtanie. Silnejší vrták minimalizuje lámavosť vrtáku.
Lepší prenos energie na hrot.

▲ Je potrebné predvŕtať kratším vrtákom rovnakého priemeru. ● Dvojbrité vrtáky.

NOVINKA

PD2E 20 R/S Obj. č. 4933380764

PDE 13 RX Obj. č. 4933409200

705 W, dvojrýchlostná príklepová vŕtačka
a

630 W príklepová vŕtačka

Charakteristika:
■ Kompaktná a ľahká konštrukcia
■ Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
■ Soft grip pre komfortné používanie
■ Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
■ Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní

Príkon
705 W
Max. Ø vŕtania do betónu / kameňa 20 / 20 mm
mm
Max. priemer vŕtania
nia do ocele / dreva 13 / 40 m
mm
m
Stat. blokov. krútiaceho momentu (1./2.
(1. / 2. rýchl.) 50 / 25 N
Nm
m
0 – 1350 / 0 – 3200 ot./min
ot /min
Otáčky bez zaťaženia
nia (1.
(1.// 2. stupeň) 0–1350/0–3200
Skľúčidlo (rýchloupínacie)
pínacie)
1,5 – 13 mm
Hmotnosť
22,77 kg

Charakteristika:
Kompaktná vŕtačka s vynikajúcou ovládateľnosťou
IMB technológia pre dlhšiu životnosť a stabilitu
FIXTEC skľúčidlo pre rýchlu výmenu nástroja
Elektronika: variabilná predvoľba rýchlosti pre optimálne vŕtanie
Pravý / ľavý chod
Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
QUIK-LOK kábel pre rýchlu výmenu poškodeného kábla
Ľahký prístup k uhlíkom

■
■
■
■
■
■
■
■

Príkon
Otáčky (so zaťažením)
m)
Stat. blokov. krútiaceho
eho momentu
Max. Ø vŕtania do betónu
etónu / kameňa
Max. Ø vŕtania do dreva
eva / ocele
Hmotnosť

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, postranná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, kufor

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, prídavná postranná rukoväť s hĺbkovým dorazom, kufor

PD 2-18 Obj. č. 4933380773

B2E 16 RLD Obj. č. 4933380482

700 W, dvojrýchlostná príklepová vŕtačka

900 W dvojrýchlostná vŕtačka

Charakteristika:
■ Kompaktná a ľahká konštrukcia
■ Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
■ Soft grip pre komfortné používanie
■ Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
■ Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní

Charakteristika:
Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
Vysoký moment a nižšia rýchlosť pre ťažké
aplikácie
■ Nastaviteľná elektronika rýchlosti
■ Kovové rýchloupínacie skľučovadlo 16 mm
■
■

Príkon
700 W
nu / kameňa 18 / 18 mm
m
Max. Ø vŕtania do betónu
Max. priemer vŕtania doo ocele / dreva 13 / 35 mm
m
Stat. blokov. krútiaceho momentu
entu (1./2.
(1. / 2. rýchl.) 67 / 34 Nm
m
Otáčky bez zaťaženia (1.
1.// 2. stupeň) 1350 / 3200 ot./min
Skľúčidlo (s ozubeným vencom)
1,5 – 13 mm
Hmotnosť
2,7 kg

630 W
0 – 1500 ot./min
ot./m
minn
21 Nm
15 / 18 mm
30 / 13 mm
1,8 kg

Príkon
900 W
Max. Ø vŕtania do ocele / hliníku / dreva
va 16 / 20 / 40 mm
Stat. blokov. krútiaceho momentu (1. / 2. rýchl.)l.) 88 / 58 Nm
Otáčky bez zaťaženia (1. / 2. stupeň)
ň) 100–450/300–1000
100 – 450 / 300 – 1000 ot./min
Skľúčidlo (s ozubeným vencom)
3 – 16 mm
Závit vretena
M 18 x 2,5
Priemer upínacieho krku prevodovkyy 57 mm
Hmotnosť
4,2 kg

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, postranná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, kufor

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, 16 mm skľučovadlo s ozubeným vencom, prídavná predĺžená rukoväť s hĺbkovým dorazom

T-TEC 201 Obj. č. 4933380708

HD2E 13 R Obj. č. 4933390186

750 W dvojrýchlostná príklepová vŕtačka

705 W dvojrýchlostná vŕtačka

Charakteristika:
■ Optimálna manipulácia pomocou rôznych možností upínania
■ FIXTEC systém skľučovadla, automatický zámok vretena
■ Planétové prevody s vysokým krútiacim momentom na vŕtanie a rezanie veľkých
priemerov
■ P / Ľ chod
■ Systém upínania nástrojov priamo do vretena skracuje celkovú dĺžku náradia
■ Dizajn integrovaného kovového bloku (IMB) pre najlepšiu odolnosť prevodov
■ Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní

Charakteristika:
Komkatný a ľahký design
Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
Rukoväť soft grip a ergonomický design pre komfortné
používanie
■ Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
■ 13 mm kovové rýchloupínacie skľučovadlo
■
■
■

Príkon
750 W
ania do betónu / kameňa 20 / 22 mm
Max. Ø vŕtania
Max. priemer
mer vŕtania do ocele / dreva 13 / 40 mm
Stat. blokov. krútiaceho momentu (1./2.
(1. / 2. rýchl.) 58 / 30 Nm
0 – 750 / 0 – 2200 ot./min
0–750/0–2200
/m
minn
Otáčky (so zaťažením)
Skľúčidlo (rýchloupínacie)
rýchloupínacie)
1,5 – 13 mm
Hmotnosť
2,7 kg

Príkon
705 W
Max. Ø vŕtania do ocele / hliníku
13 / 16 mm
Max. Ø vŕtania do dreva
40 mm
Stat. blokov. krútiaceho momentuu (1./2.
(1. / 2. rýchl.) 60 / 35 Nm
Otáčky (so zaťažením) (1. / 2. stupeň) 0–730/0–1540
0 – 730 / 0 – 1540 ot./min
ot.//minn
Upínanie nástroja
1,5 – 13 mm
Hmotnosť
2,7 kg

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, prídavná postranná rukoväť s hĺbkovým dorazom, kufor

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, 13 mm rýchloupínacie skľučovadlo, postranná rukoväť

PDE 16 RP Obj. č. 4933409206

HDE 13 RQD Obj. č. 110750

630 W príklepová vŕtačka

825 W vŕtačka

Charakteristika:
■ Kompaktná vŕtačka s vynikajúcou ovládateľnosťou
■ Planétová prevodovka pre použitie s nízkymi otáčkami
a vysokým točivým momentom
■ IMB technológia pre dlhšiu životnosť a stabilitu
■ Elektronika: variabilná predvoľba rýchlosti pre optimálne vŕtanie
■ Pravý / ľavý chod
■ Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
■ Ľahký prístup k uhlíkom

Príkon
Otáčky (so zaťažením))
Stat. blokov. krútiaceho
ho momentu
Max. Ø vŕtania do betónu
ónu / kameňa
Max. Ø vŕtania do dreva
va / ocele
Hmotnosť

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, prídavná postranná rukoväť s hĺbkovým dorazom, kufor
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630 W
0 – 520 ot./min
ot./miin
59 Nm
16 / 20 mm
40 / 16 mm
2,0 kg

Charakteristika:
Regulácia otáčok
Pravý-ľavý chod
QUIK-LOK na rýchlu výmenu poškodeného kábla

■
■
■

Tiež dostupný univerzálny vŕtací
nástavec – Obj. č. 48062871

Príkon
825 W
Max. Ø vŕtania do ocele / hliníku / dreva 13 / 20 / 38 mm
mm
Stat. blokov.
okov. krútiaceho momentu 101 Nm
Otáčky (so zaťažením)
0 – 355 ot./min
Skľúčidlo (s ozubeným vencom)
1,5 – 13 mm
Závit vretena
½˝ x 20
Priemer upínacieho krku prevodovky 46 mm
Hmotnosť
3,2 kg

Štandardné príslušenstvo:
4 m QUIK-LOK prívodný kábel, 13 mm skľučovadlo s ozubeným vencom, postranná rukoväť
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HDE 13 RQX Obj. č. 030250

DE 10 RX Obj. č. 4933409211

950 W vŕtačka

630 W vysokorýchlostná vŕtačka

Charakteristika:
■ Odľahčený ergonomický dizajn
■ Softgrip na držadle a kryte motora
■ Priemyselné kovové jednoplášťové rýchloupínacie skľučovadlo
■ Automatický bezpečnostný zámok vretena
■ Komfortný, 2-prstový vypínač
■ Regulácia otáčok, P / Ľ chod
■ QUIK-LOK na rýchlu výmenu poškodeného kábla

■
■
■
■
■
■

Charakteristika:
Kompaktná vŕtačka s vynikajúcou ovládateľnosťou
IMB technológia pre dlhšiu životnosť a stabilitu
Elektronika: variabilná predvoľba rýchlosti pre optimálne vŕtanie
Pravý / ľavý chod
QUIK-LOK kábel pre rýchlu výmenu poškodeného kábla
Ľahký prístup k uhlíkom

Príkon
Otáčky (so zaťažením)
m)
Stat. blokov. krútiaceho
ho momentu
Max. priemer vŕtania do dreva
Max. priemer vŕtania do ocele
Max. priemer vŕtania do hliníku
Hmotnosť

Príkon
950 W
Max. Ø vŕtania do ocele / hliníku / dreva 13 / 20 / 38 m
mm
m
Stat. blokov. krútiaceho
aceho momentu 94 Nm
Otáčky (so zaťažením)
ot./min
ním)
0 – 525 ot./
/minn
Skľúčidlo (rýchloupínacie)
pínacie)
1,5 – 13 mm
Závit vretena Ø
½˝ x 20
Hmotnosť
2,0 kg
Štandardné príslušenstvo:
dlo
4 m QUIK-LOK prídavný kábel, postranná rukoväť, FIXTEC 13 mm rýchloupínacie skľučovadlo

Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, adaptér s rýchloupínacím skľučovadlom, kufor

HDE 10 RQX Obj. č. 020250

MD 38 Compact Obj. č. 427050

725 W vŕtačka

Magnetický vŕtací stojan

Charakteristika:
■ Odľahčený ergonomický dizajn
■ Softgrip na držadle a kryte motora
■ Priemyselné kovové jednoplášťové, rýchloupínacie skľučovadlo
■ Automatický bezpečnostný zámok vretena
■ Komfortný, 2-prstový vypínač
■ Regulácia otáčok, P / Ľ chod
■ QUIK-LOK na rýchlu výmenu poškodeného kábla

Charakteristika:
Dvojcievkový silný magnet
Jednoduchá obsluha dvomi tlačidlami s veľkým zastavovacím
tlačidlom
■ Možnosť upevnenia rukoväte na pravú alebo ľavú stranu
■ Integrovaný bezpečnostný popruh
■
■

Príkon
725
25 W
Max. Ø vŕtania do ocele / hliníku
níku / dreva 10 / 133 / 30 m
mm
m
Stat. blokov. krútiaceho momentu
omentu 63 Nm
Otáčky (so zaťažením)
0 – 795 ot./min
Skľúčidlo (rýchloupínacie)
1,0 – 10 mm
Závit vretena Ø
½˝ x 20
Hmotnosť
1,9 kg
Štandardné príslušenstvo:
4 m QUIK-LOK prívodný kábel, postranná rukoväť, FIXTEC 10 mm rýchloupínacie skľučovadlo

MDE 42 Obj. č. 4933380832

725 W vysokorýchlostná vŕtačka

Magnetický vŕtací stojan
Charakteristika:
Výkon 1200-wattového motora prenášaný cez tri redukčné
prevody poskytuje dostatok sily na vŕtanie masívnych 42 mm
dier do ocele hrúbky 50 mm
■ Výkonný magnet a najnovšia elektronika poskytujú plnú
kontrolu pri vŕtaní a vyhovujú všetkým bezpečnostným
požiadavkám
■

Príkon
725 W
Max. Ø vŕtania do ocele / hliníku
níku / dreva 6 / 8 / 16 mm
Stat. blokov. krútiaceho momentu
omentu 30 Nm
Otáčky (so zaťažením)
0 – 2680 ot./min
Skľúčidlo (s ozubeným vencom)
ncom)
1,0 – 10 mm
1,0–10
3
Závit vretena Ø
⁄8˝ x 24
Hmotnosť
1,4 kg

Štandardné príslušenstvo:

Max. vŕtací priemer s kruh. frézou
Max. vŕtacia hĺbka s kruh. frézou
Max. vŕtací priemer s vrtákom
Výkon motora
Stat. blokov. krútiaceho momentu
Magnetická držná sila na špici vrtáka
Otáčky bez zaťaženia / plná záťaž
Hmotnosť

Max. vŕtací priemer / vŕtacia hĺbka s kruh. frézou 42 / 50 mm
m
Max. vŕtací priemer s vrtákom
16 mm
Výkon motora
1200 W
Stat. blokov. krútiaceho momentu
85 Nm
Magnetická držná sila na špici vrtáka 10.000 N
Otáčky bez zaťaženia
300 – 640 ot./mi
ot./min
/m
miin
in
Otáčky so zaťažením
170 – 330 ot./m
ot./min
min
Hmotnosť
11,5 kg

4 m QUIK-LOK prívodný kábel, 10 mm skľučovadlo s ozubeným vencom

Štandardné príslušenstvo:
Nastaviteľný ochranný kryt, bezpečnostný popruh s hákom, olej, šesťhranné kľúče, transportný kufor

DE 13 RP Obj. č. 4933409194

MD 4-85 Obj. č. 4933380850

630 W vŕtačka

Magnetický vŕtací stojan

Charakteristika:
■ Kompaktná vŕtačka s vynikajúcou ovládateľnosťou
■ Planétová prevodovka pre použitie s nízkymi otáčkami a vysokým
točivým momentom
■ IMB technológia pre dlhšiu životnosť a stabilitu
■ Elektronika: variabilná predvoľba rýchlosti pre optimálne vŕtanie
■ Pravý / ľavý chod
■ QUIK-LOK kábel pre rýchlu výmenu poškodeného kábla
■ Ľahký prístup k uhlíkom

Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, adaptér s rýchloupínacím skľučovadlom, kufor
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Charakteristika:
Vysoká presnosť vďaka upínaciemu systému s 3-st. kužeľom
Morse, ľahká prispôsobiteľnosť na pevné vrtáky – priamo alebo
cez systém skľučovadla
■ Upínacia magnetická sila (skoro dva tony) zabezpečuje
bezpečnosť a stabilitu
■ Elektronický ovládací panel pre ľahko dostupné ovládanie stroja
■

Príkon
Otáčky (so zaťažením)
ním)
Stat. blokov. krútiaceho
aceho momentu
Max. priemer vŕtania
nia do dreva
Max. priemer vŕtania
nia do ocele
Max. priemer vŕtania
nia do hliníku
Hmotnosť

630 W
0 – 520 ot./min
ot.//min
min
59 Nm
40 mm
13 mm
16 mm
2,1 kg

38 mm
50 mm
13 mm
10500 W
100 Nm
00 N
10 400
450 / 320 ot./min
ot.//min
ot
minn
12,0 kgg

Štandardné príslušenstvo:
Štandardný 19 mm upínací tŕň, bezpečnostný popruh, šesťhranné kľúče

HDE 6 RQ Obj. č. 010150
Charakteristika:
■ Kovová prevodovka s presným osadením ložísk a prevodov
■ Ergonomický dizajn s rukoväťou Softgrip
■ QUIK-LOK na rýchlu výmenu poškodeného kábla

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

Max. vŕtací priemer / vŕtacia
85 / 50 mm
hĺbka s kruh. frézou
Max. vŕtací priemer s vrtákom
32 mm
Výkon motora
1050 W
Stat. blokov. krútiaceho momentu > 200 Nm
Magnetická držná sila na špici
18.000 N
vrtáka
Otáčky bez zaťaženia
220 / 260 / 350 / 420 ot./minn
Otáčky plná záťaž
115 / 160 / 190 / 260 ot./minn
Hmotnosť
28,0 kg

Štandardné príslušenstvo:
Nastaviteľný ochranný kryt, olej, šesťhranné kľúče, transportný kufor
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IPWE 520 RQ Obj. č. 907650
Rázový uťahovák s upínamím 3⁄4˝
Charakteristika:
Vysoký krútiaci moment 520 Nm
Rukoväť Softgrip a ergonomický tvar držadla
Regulácia otáčok, P / Ľ chod
QUIK-LOK rýchla výmena poškodeného kábla

■
■
■
■

Príkon
Rozsah skrutiek (odporúčaný)
Otáčky bez zaťaženia
Počet úderov
Krútiaci moment
Upínanie nástroja
Hmotnosť

Štandardné príslušenstvo:
4 m QUIK-LOK kábel

725 W
M 16 – M 24
0 – 1700 ot./min
1000 – 2500 ú./min
520 Nm
¾˝ palec
2,8 kg

IPWE 400 RQ Obj. č. 907250

Vďaka optimálnej symetrii 4 x 90° pracujú všetky štyri
karbidové rezné brity rovnomerne a nezasekávajú sa pri
kontakte s žel. výstužou.

Rázový uťahovák s upínamím ⁄2˝
1

Charakteristika:
Vysoký krútiaci moment 400 Nm
Rukoväť Softgrip a ergonomický tvar držadla
Regulácia otáčok, P / Ľ chod
QUIK-LOK rýchla výmena poškodeného kábla

■
■
■
■

Štandardné príslušenstvo:
4 m QUIK-LOK kábel

Príkon
Rozsah skrutiek (odporúčaný)
Otáčky bez zaťaženia
Počet úderov
Krútiaci moment
Upínanie nástroja
Hmotnosť

+50 % DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ

725 W
M 12 – M 20
0 – 1700 ot./min
1000 – 2600 ú./min
400 Nm
½˝ palec
2,7 kg

Pevný karbidový hrot z jedného kusu pre vynikajúcu
životnosť.

Strediaci hrot pre priame bodové vŕtanie s veľkou
presnosťou.

TKSE 2500 Q Obj. č. 679050
Skrutkovač na samorezné strutky
Charakteristika:
Kovová prevodovka s presným osadením ložísk a prevodov
Tiché zapadacie snap-action skľučovadlo
Veľmi ľahko odnímateľný hĺbkový doraz
Softgrip
QUIK-LOK na rýchlu výmenu poškodeného kábla

■
■
■
■
■

Príkon
Samorezné skrutky do dreva
va
Otáčky bez zaťaženia
Upínanie nástrojov
Blokovanie max. krútiacehoo momentu
Hmotnosť

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

Štandardné príslušenstvo:
4 m QUIK-LOK kábel, (6 / 8 / 10 mm), svorka na opasok, súprava objímok 49663004, držiak na opasok

Štyri symetricky umiestnené špirálové ramená zaisťujú
nízke a rovnomerné opotrebovanie drážky vrtáku.

Silnejšie jadro pre nižšie vibrácie a mimoriadnu pevnosť
minimalizuje lámavosť vrtáku.

DWSE 4000 Q Obj. č. 674350
Skrutkovač na sádrokartón
Charakteristika:
Kovová prevodovka s presným osadením ložísk a prevodov
Tiché zapadacie snap-action skľučovadlo
Veľmi ľahko odnímateľný hĺbkový doraz
Softgrip
QUIK-LOK na rýchlu výmenu poškodeného kábla

■
■
■
■
■

Pečať PGM zaručuje presné vŕtanie otvorov pre
hmoždinky počas celej životnosti vrtáku.
Príkon
Samorezné skrutky do dreva
Otáčky bez zaťaženia
Upínanie nástrojov
Blokovanie max. krútiaceho
aceho momentu
Hmotnosť

Štandardné príslušenstvo:
4 m QUIK-LOK prívodný kábel, upínacia hlava, bit Phillips č. 2., svorka na opasok
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725 W
4,8 mm
0 – 4000 ot./min
¼˝
20 Nm
1,3 kg

Dostupný sortiment:
Sortiment balený po jednom: Ø 5 – 16 mm
Súprava 5 ks (obj. č. 4932352833) Ø 5 / 6 x 110 mm a 6 / 8 / 10 x 160 mm
Súprava 7 ks (obj. čí 4932352051) Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm a 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm

DCM 2-350 C

DD 3-152

Obj. č. 40044

Motor na diamantové vŕtanie
Charakteristika:
■ Prevody s trojitou redukciou
■ Vnútorná preklzovacia spojka
■ Tlačidlo pre mäkký štart
■ Ochrana pred preťažením motora
■ Obvod zvyškového prúdu PRCD
■ Vstavaná vyplachovacia hlava
■ Dvojdielna spínacia skrinka

Výkon motora
Otáčky nízke / vysoké
Priemer nadstavcov pri nízkych ot.
Priemer nadstavcov pri vysokých ot.
Priemer závit vretena
Hmotnosť

Obj. č. 4933428000

3-rýchlostná kombinovaná diamantová
vŕtačka
2800 W
300 / 600 ot./min
178 – 350 mm
102 – 178 mm
1 ¼˝
9,0 kg

Charakteristika:
Bezpečnostná spojka
LED indikátor teploty motora na ochranu
Mäkký štart s plynulou reguláciou otáčok
■ Quick-in pripojenie – bezpečné upevnenie motora
pripojenie pre jednoduché používanie a minimálne
vibrácie
■ Rukoväť tvaru “L” pre lepšie rozloženie váhy
■
■
■

Výkon motora
3-rýchlostná prevodovka
Počet otáčok (1 / 2 / 3.rýchl.)
Max. kapacita vŕtania do
betónu a železobetónu
Max. kapacita vŕtania do tehla
a muriva
Priemer závit vretena
Hmotnosť

1900 W
550 / 1250 / 2700 ot./min
ot./m
/miin
152 mm
202 mm
½˝ G + 1 ¼˝˝ UNC
6,5 kg

NOVINKA

Štandardné príslušenstvo:
Kľúč, šesťhranné kľúče, popruh so spínacou skrinkou

Štandardné príslušenstvo:
5 m kábel s PRCD, prepravný kufor, veľmi dlhá postranná rukoväť, konektor na odstaňovanie prachu, konektor na prívod vody, kľúče – 32 mm a 41 mm

DR 350 T

DR 152 T

Obj. č. 4933400600

Hliníková diamantová vrtná súprava pre DCM 2-350 C
Charakteristika:
■ Ľahká hliníková vrtná súprava
■ Naklápanie (0 – 45º)
Max. Ø vŕtania s DCM 2-350 C
350 mm
■ Ukazovateľ uhla a hĺbky vŕtania
■ Rýchlospájacia doska na pripojenie motora
Max. zdvih s DCM 2-350 C
610 mm
■ Jeden kľúč na všetko
Výška
1042 mm
■ Jemné nastavenie rýchlosti posuvu
Rozmery základne
391 x 523 mm
■ Vertikálna a horizontálna vodováha
Hmotnosť
19,5 kg
■ Zariadenie na centrovanie vŕtacej diery
■ Vyrovnávacie skrutky
■ Posúvateľná rukoväť pripevniteľná na obidve strany stojana
■ Transportné kolečká
Štandardné príslušenstvo: 3⁄16 ˝ šesťhranný kľúč, 6 mm šesťhranný kľúč, 17 x 19 uťahovák,
30 mm uťahovák, rýchlospájacia doska na pripojenie motora, 4 ks skrutiek M 8 x 25 mm, posúvateľná rukoväť, centrovacie
acie zariadenie

DCM 2-250 C

Výkon motora
Otáčky nízke / vysoké
Priemer nadstavcov pri nízkych ot.
Priemer nadstavcov pri vysokých ot.
Priemer závit vretena
Hmotnosť

Charakteristika:
Presné a rýchle spojenie náradia a stojana
Hliníková základňa pre ľahkú prepravu
Kompaktný design- šetrí miesto pri vŕtaní v obmedzených
Max. Ø vŕtania s DD 3-152
priestoroch
■ 4 vyrovnávacie skrutky pre rýchle nastavenie
Rozmery základne
■ Náklon 45° pre vŕtanie pod uhlom
Náklon
■ Horizontálna a vertikálna libela
Hmotnosť
■ Rukoväť pre ľahkú prepravu
■ Zaisťovací prvok zaisťuje súpravu na najvyššej pozícii,
pomáha pri upevňovaní stroja a korunky
■ Aplikácia je možná pravou aj ľavou rukou
■ Vákuová doska je dostupná ako príslušenstvo (4932352676)

NOVINKA

■
■
■

152 mm
m
330 x 210 mm
45°
10,0 kg

Obj. č. 4933368690

Dvojrýchlostná vŕtačka

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

Štandardné príslušenstvo:
Kľúč, šesťhranné kľúče, popruh so spínacou skrinkou

DR 250 TV

Stojan pre diamantové vŕtanie

DD 2-160 XE

Obj. č. 40964

Motor na diamantové vŕtanie
Charakteristika:
■ Prevody s trojitou redukciou
■ Vnútorná preklzovacia spojka
■ Tlačidlo pre mäkký štart
■ Ochrana pred preťažením motora
■ Obvod zvyškového prúdu PRCD
■ Vstavaná vyplachovacia hlava
■ Dvojdielna spínacia skrinka

Obj. č. 4933428020

Charakteristika:
Výkonný robustný motor dodáva vysoký konštantný moment
Dvojitá ochrana prepojením mechanickej a elektronickej
spojky na ochranu používateľa a stroja
■ Robustná konštrukcia s kovovou prevodovkou
■ Bezpečná manipulácia vďaka postrannej AVS-rukoväti a
zadnej rukoväti v tvare „D”
■ 2-rýchlostná prevodovka
■ M 16 FIXTEC sklúčidlo pre rýchlu výmenu koruniek
■
■

Príkon
1500 W
ou
Priemer vŕtania s korunkou
162 mm
Počet príklepov (bez zaťaženia)
ťaženia)
24.000 / 48.000 pr./m
pr./min
./m
minn
Počet otáčok (bez zaťaženia)
nia) (1./2.
(1. / 2. rýchl.) 0 – 890 / 0 – 1770 ot
ot./m
ot./min
min
Krútiaci moment (1. / 2. rýchl.)
50 / 35 Nm
Skľúčidlo
M 18 x 2,5
Hmotnosť
4,2 kg

Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, predĺžené madlo, rýchloupínací adaptér pre SDS-plus vrtáky a M 16 diamantové korunky, SDS-plus vrták, kufor

Obj. č. 4933400590

Hliníková diamantová vrtná súprava pre DCM 2-250 C
Charakteristika:
Ľahká hliníková vrtná súprava
Zabudovaná vákuová základná doska (na použitie s/bez vákua)
Naklápanie (0 – 45º)
Max. Ø vŕtania s DCM 2-250 C
250 mm
Ukazovateľ uhla a hĺbky vŕtania
Rýchlospájacia doska na pripojenie motora
Max. zdvih s DCM 2-250 C
520 mm
Jeden kľúč na všetko
Výška
834 mm
Jemné nastavenie rýchlosti posuvu
Rozmery základne
276 x 467 mm
Vertikálna a horizontálna vodováha
Hmotnosť
10,0 kg
Zariadenie na centrovanie vŕtacej diery
Vyrovnávacie skrutky
Posúvateľná rukoväť pripevniteľná na obidve strany stojana
Štandardné príslušenstvo: 3⁄16 ˝ šesťhranný kľúč, 6 mm šesťhranný kľúč, 17 x 19 uťahovák, 30 mm uťahovák,
ahovák,
rýchlospájacia doska na pripojenie motora, 4 ks skrutiek M 8 x 25 mm, posúvateľná rukoväť, centrovacie zariadenie, vákuové gumové tesnenie (Obj
(Obj. č.
č 4931400613)
4931400613

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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WCE 65

Diamantové
D
iamantové v
vŕtacie
ŕta
acie k
korunky
orunky

Obj. č. 4933385125

2300 W 230 mm (65 mm kapacita rezania)
drážkovacia fréza
Charakteristika:
■ Výkonný 2300-wattový motor
■ Ochrana pred preťažením motora
■ Aretácia upínacieho vretena
■ Obmedzenie nábehového prúdu pre mäkký štart
■ Prepojenie na jednotku odsávania prachu
■ Axiálna rotácia drieku pre optimálne rezanie do
rohov
■ Bajonetový adaptér

Príkon
Priemer kotúča
Otáčky bez zaťaženia
Rozmer závitu upínacieho vretena
Šírka rezu
Hĺbka rezu
Hmotnosť

2300 W
230 mm
6600 ot./min
/m
minn
M 14
17 – 56 mm
10 – 65 mm
8,7 kg

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, špeciálne vylamovacie dláto, postranná rukoväť, kľúče, paralelná vodiaca lišta, kovový kufor

WCS 45

Obj. č. 4933383350

1900 W 150 mm (45 mm kapacita rezania)
drážkovacia fréza
Charakteristika:
Zámok upínacieho vretena
Integrované odsávanie
Bajonetový adaptér
Variabilná a nastaviteľná hĺbka rezu
Držadlo TILT-LOK
Rukoväť Softgrip
Ochrana pred preťažením

■
■
■
■
■
■
■

Príkon
Priemer kotúča
Otáčky bez zaťaženia
Šírka rezu
Hĺbka rezu
Hmotnosť

1900 W
150 mm
in
5800 ot./min
6 – 45 mm
0 – 45 mm
6,6 kg

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, 2 diamantové kotúče, špeciálne vylamovacie dláto, postranná rukoväť, kľúče, kovový kufor

WCE 30

Obj. č. 4933383855

1500 W 125 mm (30 mm kapacita rezania)
drážkovacia fréza
Charakteristika:
■ Výkonná elektronika s ochranou proti preťaženiu
■ Obmedzenie nábehového prúdu pre mäkký štart
■ Aretácia upínacieho vretena
■ In-Line prepojenie s vysávačom
■ Bajonetový adaptér

Príkon
Priemer kotúča
Otáčky bez zaťaženia
Rozmer závitu upínacieho vretena
Šírka rezu
Hĺbka rezu
Hmotnosť

1500 W
125 mm
9500 ot./min
minn
M 14
15 – 26 mm
8 – 30 mm
4,3 kg

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, 2 diamantovými reznými kotúčmi, špeciálne vylamovacie dláto, postranná rukoväť, kľúče, kovový kufor

Korunky pre mokré jadrové
vŕtanie

Korunky pre suché jadrové
vŕtanie

■
■
■
■

■
■
■
■

Vhodné pre betónové a železobetónové aplikácie
Laserom privarené segmenty zaručujú menšiu lámavosť
10 mm výška segmentu zaručuje dlhú životnosť korunky
WCHP-SB Ø 8 – 50 – kruhový segment, 300 mm pracovná
dÍžka *, ½˝ G upínanie korunky
■ WCHP-SB Ø 52 – 152 – TURBO segment,
420 mm pracovná dÍžka, 1 ¼˝ UNC upínanie korunky
■ WCHP Ø 52 – 350 – TURBO segment, pracovná dÍžka
420 mm, 1 ¼˝ UNC upínanie korunky
*WCHP-SB 8 – 70 mm / WCHP-SB 10 – 150 mm / WCHP-SB 12 – 200 mm
Ø
Popis
mm
8
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
37
40
42
45
47
50
52
62
72
82
92
102
112
122
132
152
162
172
182
202
225
250
300
350
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WCHP - SB 8
WCHP - SB 10
WCHP - SB 12
WCHP - SB 14
WCHP - SB 15
WCHP - SB 16
WCHP - SB 18
WCHP - SB 20
WCHP - SB 22
WCHP - SB 24
WCHP - SB 25
WCHP - SB 28
WCHP - SB 30
WCHP - SB 32
WCHP - SB 35
WCHP - SB 37
WCHP - SB 40
WCHP - SB 42
WCHP - SB 45
WCHP - SB 47
WCHP - SB 50
WCHP 52
WCHP - SB 52
WCHP 62
WCHP - SB 62
WCHP 72
WCHP 82
WCHP - SB 82
WCHP 92
WCHP - SB 92
WCHP 102
WCHP - SB 102
WCHP 112
WCHP - SB 112
WCHP 122
WCHP - SB 122
WCHP 132
WCHP - SB 132
WCHP 152
WCHP - SB 152
WCHP 162
WCHP 172
WCHP 182
WCHP 202
WCHP 225
WCHP 250
WCHP 300
WCHP 350

Použiteľnosť
Obj. č.
DD3-152 DCM2-250C
4932
DCM2-350C
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔ Veľmi vhodný ◆ Obmedzená použiteľnosť

352072
352073
352074
352075
352076
352077
352078
352079
352080
352081
352082
352083
352084
352085
352086
352087
352088
352089
352090
352091
352092
399707
352734
399708
352735
399709
399710
352736
399711
352737
399712
352738
399713
352739
399714
352740
399715
352741
399716
352742
399717
352052
399718
399719
399720
399721
399722
399723

Vhodné do tehál a do betónu
Laserom privarené segmenty zaručujú menšiu lámavosť
10 mm výška segmentu zaručuje dlhú životnosť korunky
DCHXL Ø 38 – 162 – 420 mm pracovná dÍžka, 1 ¼˝ UNC
upínanie
■ DCHX Ø 68 / 82 – 60 mm pracovná dÍžka, 1 ¼˝ UNC
upínanie
■ DCH 150 Ø 52 – 127 – 150 mm pracovná dÍžka, M16 upínanie
■ DCU Ø 68 / 82, DCH Ø 68 / 82 – 60 mm pracovná dÍžka,
M16 upínanie
Ø
Popis
mm
38
52
68
82
102
107
112
117
122
127
132
152
162
68
82
52
62
68
82
102
127
68
82
68
82

DCHXL 381)
DCHXL 52
DCHXL 68
DCHXL 82
DCHXL 102
DCHXL 107
DCHXL 112
DCHXL 117
DCHXL 122
DCHXL 127
DCHXL 132
DCHXL 152
DCHXL 162
DCHX 68
DCHX 82
DCH 150-52
DCH 150-62
DCH 150-68
DCH 150-82
DCH 150-102
DCH 150-127
DCU 68
DCU 82
DCH 68
DCH 82

Použiteľnosť
Obj. č.
DD3-152 DD2-160 XE
4932
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

399753
399163
399164
399165
399166
399754
399167
399755
399168
399169
399170
399171
399172
399217
399218
352628
352629
352630
352631
352632
352633
371978
371979
399579
399580

Pre príslušenstvo pozrite si katalóg Milwaukee
príslušenstvo 2010/11 alebo 2011/12.
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Magswitch® 90° uholníky
■ Presné polohovanie, pridržiava plochý aj oblý materiál.
■ Pre ešte vačšiu pevnosť možno pridať ďalšie Magswitch®-štvorhrany.
■ Systém je k dispozicií v dvoch veľkostiach

Výhody:
■ Šetrí čas a peniaze.
■ Rýchlejšie / ľahšie uzemnenie.
■ Nahrádza svorky.
■ Rýchle, presné umiestnenie do žiadanej polohy a pevné pracovné uchytenie.
■ Zváracie uhly, ktoré ostávajú čisté.

Popis

A
mm

B
mm

C
mm

Mag-uholník 68
Mag-uholník 272

205
285

33
51

60
105

Uzemňovacie zváracie svorky
Magswitch®

B

■
■
■
■

Okamžité pripojenie. Už netreba hľadať umiestnenie svorky!
Pri zvárani veľkých plôch alebo potrubia už netreba spájanie úchytkami.
Zapnite systém Magswitch® a začnite zvárať.
Toto zariadenie ostáva vždy čisté. Vypnite systém Magswitch® a zotrite
nečistoty.
■ Šetrí čas a peniaze.
■ Magswitch® je možné pripojiť k plochým aj i oblým povrchom.

C
mm

Mag-GC 200
Mag-GC 300
Mag-GC 600

55
65
100

30
40
70

60
60
65

C

Uvoľňujúca
sila
N
666
2665

Obj.
číslo
4932

EAN
kód
4002395

352569
352570

372270
352287

Magswitch® „bumerangy“
■ Systém je praktický plne nastaviteľný. Každý Magswitch®-štvorhran sa taví

Magswitch ® je šetrný k životnému prostrediu.
Má väčšiu silu a vyšší výkon ako elektromagnety

B
mm

Uvoľňujúca
sila
kg
68
272

A

C

Popis

A
mm

B
mm

C
mm

Mag-Bumerang 68
Mag-Bumerang 272

195
254

69
108

137
164

B

Uvoľňujúca
sila
N
666
2665

A

Obj.
číslo
4932

EAN
kód
4002395

352571
352572

372294
372300



Závesné háky Magswitch®

Prúdová
zaťažiteľnosť
AMP
200
300
600



■ Systém je vynikajúci na dočasne prichytenie vedenia, hadic,

Obj.
číslo
4932
352563
352564
352565

EAN
kód
4002395
372218
372225
372232

nástrojov alebo uvoľnených skrutiek a matíc.
■ Je ideálny na pracoviská i do obchodov.
■ Umožňuje presné umiestnenie, je možné ho pripevniť k plochým aj

oblým povrchom.

 Mag-H 11
 Mag-H 18

Upevňovacie Magswitch® –
štvorhrany

B

■ Rýchle zabezpečuje a pridržiava v podstate čokoľvek na čomkoľvek.

Popis

■ Pre jednoduchšie zváranie pridržiava kovové segmenty.
■ Systém môže byť pripojený k plochým aj oblým povrchom.
■ Umožňuje zaistenie presných 90˚ uhlov.
■ Na všetkých stranách obsahuje vopred pripravené otvory pre pripojenie

Uvoľňujúca
sila
kg
68
272

C

do požadovaného uhla.
■ Pridržiava plochý aj oblý materiál.
■ Je k dispozicií v dvoch veľkostiach (každý „bumerang“ má 2 magnety).

■ Supersilné a ovládateľné uchytenie.

A
mm

B

(každý uholník má 2 magnety).

Nikdy predtým nebolo ovládanie supersilného permanentného magnetu
také ľahké. Milwaukee vytvoril silné magnetické zariadenie Magswitch®,
ktoré možno zapnúť a vypnúť pomocou jednoduchého otočenia vypínača.
Žiadne batérie! Žiadna elektrina!

Popis

A

A
mm

B
mm

40
70

90
105

Pracovné
zaťaženie
kg
11
18

A

Obj.
číslo
4932
352576
352577

A

EAN
kód
4002395
372348
372355

C

B

A

príslušenstva alebo upínacích prípravkov pre šablóny.

Popis

A
mm

Mag-SQ 68
Mag-SQ 272
Mag-SQ 450

40
75
110

Uvoľňujúca Uvoľňujúca
Veľkosť
sila
sila
otvorov
kg
N
70
68
666
M 5 x 6 mm
110
272
2665
M 6 x 10 mm
150
450
4410
M 10 x 12 mm

B
C
mm mm
40
50
70

Obj.
EAN
číslo
kód
4932 4002395
352566 372249
352567 372256
352568 372263

Čistejšia práca. Vypnite systém Magswitch ®
a odpad padne na zem.

Silná priľnavosť na
ploché aj oblé povrchy.

Jednoduché zapínanie / vypínanie.
Uzamykacia rukoväť.

Sklápací univerzálny nô
nôž Obj. č. 48221901
Charakteristika:
Vysunutie jednou rukou.
Čepeľ sa dá vyklopiť jednou rukou.
■ Integrovaný hák.
Umožňuje rezanie bez otvorenia noža.
■ Výmena čepele bez náradia.
Šetrí čas na pracovisku.
■ Odstraňovač izolácie z drôtov.
Eliminuje potrebu ďalšieho náradia v pracovnej taške.
■ Tenký design.
Náradie možno uložiť aj vo vrecku.
■ Spona na opasok pre ľahké uloženie.
■

MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ, DLHŠIA
ŽIVOTNOSŤ, NÍZKE VIBRÁCIE!

NOVINKA

Rašpľová zapichovacia
ac
píla Obj. č. 48220304
Charakteristika:
■ 150 mm čepeľ pre omietky / sadrokartónové dosky.
Vďaka extra silnej hrubej čepeli je odolnejšia pre ponorné rezy.
■ Povlak na ochranu proti korózii.
■ Gumová rukoväť.
Zvýšené pohodlie a zníženie
nebezpečenstva vykĺznutia ruky.
■ Rašpľovanie dier.
Umožňuje rýchlo rozšíriť otvory alebo vyrovnávať drsné hrany.

■ Univerzálne kotúče pre

širokú škálu materiálov
■ Klasifikované do 2 kategórií

pre maximálnu životnosť
■ 10 mm segmentová výška

na zabezpečenie dlhšej
životnosti
■ Laserom prizvárané
segmenty, pre 100%
bezpečnosť používateľa
■ Nižšie vibrácie

NOVINKA
KA

TVRDÝ UNIVERZÁLNY

Nôž so zasúvacou čepeľou
p
Charakteristika:
■ Postranná posuvná aktivácia čepele.
Zabráni samovoľnému vysunutiu čepele.
■ Odstraňovač izolácie z drôtov.
Eliminuje potrebu ďalšieho náradia v pracovnej taške.
■ Výmena čepele bez náradia.
Šetrí čas na pracovisku.
■ Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepeli.
■ Heavy Duty.
Pogumované celokovové telo noža pre pohodlné
držanie zníženie nebezpečenstvo vykĺznutia ruky.

ABRAZIVNÝ UNIVERZÁLNY

Obj. č. 48221910

NOVINKA

OBLASTI POUŽITIA
Tvrdé materiály
Kameň/žula

HUDD

Betón stredný

Stavebné
materiály

Tehla

Betón mäkký/
zelený

AUDD

ROZMER
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Mäkké/abrazívne materiály

Betón
tvrdý

115 mm

125 mm

150 mm

230 mm

HUDD

4932399819

4932399820

4932399821

4932399822

AUDD

4932399823

4932399824

4932399825

4932399826

Asfalt

AGVM 26-230 GEX

AGV 24-230 E

Obj.. č. 4933402365

Obj. č. 4933402335
402335

2600 W 230 mm uhlová brúska

2400 W 230 mm uhlová brúska

Charakteristika:
■ Milwaukee B-Guard chráni používateľa a brúsku od nepríjemného „kick-back” efektu
■ Autobalancer významne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
■ AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná
práca, menší vplyv na zdravie obsluhy
■ Hlavné madlo je možné otáčať a zablokovať v siedmych
Príkon
polohách
Priemer kotúča
■ „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a
Otáčky bez zaťaženia
chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia
■ Mäkký štart a funkcia zablokovania znovu-zapnutia pri
Rozmer závitu upínacieho vretena
výpadku siete
Max. rezná hĺbka
■ FIXTEC matica pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
Autobalancer, kartón, ochranný kryt kotúča, prídavné madlo s AVS, kábel 4 m, FIXTEC matica

Charakteristika:
Autobalancer významne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší vplyv na zdravie obsluhy
hy
„Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predĺžujee
životnosť náradia
■ Mäkký štart a funkcia zablokovania znovu-zapnutia pri
Príkon
výpadku siete
Priemer kotúča
AG 24-230 E
Otáčky bez zaťaženia
■ Vybavená ako AGV 24-230 E, ale bez autobalancera,
Rozmer závitu upínacieho vretena
AVS krytu motora, prídavnej rukoväte a hmotnosť 5,3 kg
Max. rezná hĺbka
Obj. č. 4933402325
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
Autobalancer, kartón, ochranný kryt kotúča, prídavné madlo s AVS, kábel 4 m, kľúč, matica
ca

AGV 26-230 GE

■
■
■

22600
00 W
230 mm
6600 ot./min
M 14
68 mm
5,8 kg

AGVM 26-230 GEX/DMS
■ Vybavená ako AGVM 26-230 GEX,
ale s vypínačom bez aretácie.
(bez poistky proti opätovnému
rozbehu)
Obj. č. 4933402495

AGV 21-230 GEX

Obj. č. 4933402360
3402360

2100 W 230 mm uhlová brúska

Charakteristika:
■ Autobalancer významne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
■ AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší vplyv na zdravie obsluhy
uhy
■ Hlavné madlo je možné otáčať a zablokovať v siedmych polohách
■ „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a
Príkon
chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia
■ Mäkký štart a funkcia zablokovania znovu-zapnutia pri
Priemer kotúča
výpadku siete
Otáčky bez zaťaženia
■ Rýchle prestaviteľný ochranný kryt kotúča
Rozmer závitu upínacieho vretena
■ Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie
Max. rezná hĺbka
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
Autobalancer, kartón, ochranný kryt kotúča, prídavné madlo s AVS, kábel 4 m, kľúč, matica

Charakteristika:
Autobalancer pre redukciu vibracií
„Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie,
predĺžuje životnosť náradia
■ Rýchle a ľahké uvoľnenie a nastavenie krytu
■ Prídavná AVS – rukoväť môže byť upevnená na
Príkon
3 rozličných pozíciach
Priemer kotúča
■ Automaticky odpojiteľné uhlíky
Otáčky bez zaťaženia
■ Rýchloupínacia matica
■ Hlavné madlo je možné otáčať a zablokovať v siedmych
Rozmer závitu upínacieho vretena
polohách.
Max. rezná hĺbka
■ Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
Autobalancer, ochranný kryt, prídavná AVS rukoväť, 4 m kábel, FIXTEC matica
■
■

26000 W
230 mm
6600 ot./min
M 14
68 mm
5,5 kg

AGV 26-230 GE/DMS
■ Vybavená ako AGV 26-230 GE,
ale s vypínačom bez aretácie.
(bez poistky proti opätovnému
rozbehu)
Obj. č. 4933402490

AGV 21-230 GE

Obj.
bj. č. 4933402340

2100 W 230 mm uhlová brúska

Charakteristika:
■ Milwaukee B-Guard chráni používateľa a brúsku od nepríjemného „kick-back” efektu
tu
■ Autobalancer významne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
■ AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná
práca, menší vplyv na zdravie obsluhy
■ Hlavné madlo je možné otáčať a zablokovať v siedmych
Príkon
polohách
Priemer kotúča
■ „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a
Otáčky bez zaťaženia
chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia
■ Mäkký štart a funkcia zablokovania znovu-zapnutia pri
Rozmer závitu upínacieho vretena
výpadku siete
Max. rezná hĺbka
■ FIXTEC matica pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
Autobalancer, kartón, ochranný kryt kotúča, prídavné madlo s AVS, kábel 4 m, FIXTEC matica

Charakteristika:
Autobalancer pre redukciu vibracií
Prídavná AVS – rukoväť môže byť upevnená na 3 rozličných pozíciach
„Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie,
predĺžuje životnosť náradia
■ Automaticky odpojiteľné uhlíky
Príkon
Priemer kotúča
AGV 21-230 E
Otáčky bez zaťaženia
■ Vybavená ako AGV 21-230 GE,
Rozmer závitu upínacieho vretena
ale bez otočnej rukoväte.
Max. rezná hĺbka
Obj. č. 4933402303
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
Autobalancer, ochranný kyrt kotúča, postranná rukoväť s AVS, 4 m kábel, kľúč, príruba

AGV 21-230 GEX/
GEX
X/DMS
■ Vybavená
ená ako AGV 21-230 GEX,
ale s vypínačom bez aretácie.
ácie
(bez poistky proti opätovnému
rozbehu)
Obj. č. 4933402525

■
■
■

2400
00 W
230 mm
6600 ot./min
M 14
68 mm
5,8 kg

AGVM 2
24-230
230 GEX
GEX/
X/DMS
■ Vybavená ako AGVM 24-230 GEX,
ale s vypínačom bez aretácie.
(bez poistky proti opätovnému
rozbehu)
Obj. č. 4933402475

AG 21-230 E

Obj. č. 4933402330
33402330

2100
00 W
230 mm
6600 ot./min
M 14
68 mm
5,4 kg

AGV 21-230 E/DMS
MS
Vybavená ako AGV 21-230 E,
ale s vypínačom bez aretácie.
Obj. č. 4933402410

■

Obj. č. 4933402301
1

2400 W 230 mm uhlová brúska

2100 W 230 mm uhlová brúska

Charakteristika:
Autobalancer významne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší
vplyv na zdravie obsluhy
■ Hlavné madlo je možné otáčať a zablokovať v siedmych polohách
■ „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a
Príkon
chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia
Priemer kotúča
■ Mäkký štart a funkcia zablokovania znovu-zapnutia pri
Otáčky bez zaťaženia
výpadku siete
■ Automaticky odpojiteľné uhlíky
Rozmer závitu upínacieho vretena
■ Rýchle prestaviteľný ochranný kryt kotúča
Max. rezná hĺbka
■ Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
Autobalancer, kartón, ochranný kryt kotúča, prídavné madlo s AVS, kábel 4 m, kľúč, matica

Charakteristika:
„Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predĺžuje
životnosť náradia
■ Mäkký štart a bezpečnostný vypínač
■ Automaticky odpojiteľné uhlíky
■ Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie
Príkon
AG 21-230 E/DMS
Priemer kotúča
■ Vybavená ako AG 21-230 E,
Otáčky bez zaťaženia
ale s vypínačom bez aretácie.
Rozmer závitu upínacieho vretena
(bez poistky proti opätovnému rozbehu)
Max. rezná hĺbka
Obj. č. 4933402515
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
Ochranný kryt kotúča, postranná rukoväť s AVS, 4 m kábel, kľúč, príruba
■

■
■
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2100 W
230 mm
6600 ot./min
M 14
68 mm
5,5 kg

Obj. č. 4933402302
402302

2400 W 230 mm uhlová brúska

AGV 24-230 GE

AG 24-230 E/DMS
■ Vybavená ako AGV 24-230 E,
ale s vypínačom bez aretácie.
(bez poistky proti opätovnému
rozbehu)
Obj. č. 4933402450

Obj. č. 4933402304
933402304

2600 W 230 mm uhlová brúska

AGVM 24-230 GEX

2400 W
230 mm
6600 ot./min
M 14
68 mm
5,3 kg

2400
400 W
230 mm
6600 ot./min
M 14
68 mm
5,5 kg

AGV 24-230 GE/DMS
■ Vybavená ako AGV 24-230 GE,
ale s vypínačom bez aretácie.
(bez poistky proti opätovnému
rozbehu)
Obj. č. 4933402520

2100
00 W
230 mm
6600 ot./min
M 14
68 mm
5,1 kg

210 W
2100
180 mm
8500 ot./min
M 14
43 mm
4,9 kg

AG 21-180
80 E
Vybavená ako AG 21-230 E,
ale s priemerom kotúča 180 mm
a hmotnosť 4,9 kg.
Obj. č. 4933402300

■
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AGV 16-180 XC

AG 16-125 XC/DMS

Obj. č. 4933407335
3407335

1520 W 180 mm uhlová brúska

1520 W 125 mm uhlová brúska

Charakteristika:
■ „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predĺžuje
je
životnosť náradia
■ Digitálna tacho-elektronika s funkciami:
– konštantné otáčky pri zaťažení
– tepelná ochrana proti preťaženiu
Príkon
– mäkký štart
Priemer kotúča
– obmedzené voľnobežné otáčky
Otáčky bez zaťaženia
■ Rýchly úber materiálu
Rozmer závitu upínacieho vretena
■ Dvojručná uhlová brúska zvlášť vhodná na rezanie
Max. rezná hĺbka
■ Autobalancer – reguluje vibrácie nevyvážených kotúčov
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, ochranný kryt, postranná rukoväť, FIXTEC matica, systém samočinného vyvažovania

AG 16-150 XC

Charakteristika:
„Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predĺžuje
ĺžuje
životnosť náradia
■ Digitálna tacho-elektronika s funkciami:
– konštantné otáčky pri zaťažení
Príkon
– tepelná ochrana proti preťaženiu
– mäkký štart
Priemer kotúča
– obmedzené voľnobežné otáčky
Otáčky bez zaťaženia
■ FIXTEC, výmena kotúča bez nástroja
Rozmer závitu upínacieho vretena
■ Odolný ochranný kryt
Max. rezná hĺbka
■ Vypínač bez aretácie
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, ochranný kryt, postranná rukoväť, FIXTEC matica
■

1 20 W
1520
180 mm
7600 ot./min
M 14
58 mm
2,9 kg

AG 16-125 XE

Obj. č. 4933407295
07295

1520 W 150 mm uhlová brúska

Obj. č. 4933407280
07280

Charakteristika:
„Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie,
predĺžuje životnosť náradia
■ Digitálna tacho-elektronika s funkciami:
– konštantné otáčky pri zaťažení
Príkon
– tepelná ochrana proti preťaženiu
– mäkký štart
Priemer kotúča
– obmedzené voľnobežné otáčky
Otáčky bez zaťaženia
■ FIXTEC pre výmenu kotúča bez kľúča
Rozmer závitu upínacieho vretena
■ Rýchle a ľahké uvoľnenie a nastavenie krytu
Max. rezná hĺbka
■ Odolný ochranný kryt
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, ochranný kryt, prídavná rukoväť, podložná matica, FIXTEC matica
■

1520
20 W
150 mm
9500 ot./min
M 14
45 mm
2,7 kg

AG 13-125 X

Obj. č. 4933407345
933407345

1520 W 125 mm nízkootáčková uhlová brúska
ka
a
Charakteristika:
■ „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie,
predĺžuje životnosť náradia
■ Digitálna tacho-elektronika s funkciami:
– konštantné otáčky pri zaťažení
– tepelná ochrana proti preťaženiu
Príkon
– mäkký štart
Priemer kotúča
– obmedzené voľnobežné otáčky
■ Ideálna rýchlosť (7600 ot./min.) pre lamelové brúsne kotúče
Otáčky bez zaťaženia
■ FIXTEC pre výmenu kotúča bez kľúča
Rozmer závitu upínacieho vretena
■ Odolný ochranný kryt
Max. rezná hĺbka
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, ochranný kryt, postranná rukoväť, FIXTEC matica

AG 16-125 XC

1520 W
125 mm
2600 – 11.000 ot./min
M 14
33 mm
2,5 kg

Obj. č. 4933407290
90

1250 W 125 mm uhlová brúska
Charakteristika:
„Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie,
predĺžuje životnosť náradia
■ FIXTEC pre výmenu kotúča bez kľúča
■ Rýchle a ľahké uvoľnenie a nastavenie krytu
■ Odolný ochranný kryt
Príkon
Priemer kotúča
Otáčky bez zaťaženia
Rozmer závitu upínacieho vretena
Max. rezná hĺbka
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, ochranný kryt, prídavná rukoväť, podložná matica, FIXTEC matica
■

11520
520 W
125 mm
2000 – 7600 ot./min
M 14
33 mm
2,5 kg

AGV 15-125 XC

Obj. č. 4933407270
07270

1500 W 125 mm uhlová brúska

Charakteristika:
„Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predĺžuje
je
životnosť náradia
■ Digitálna tacho-elektronika s funkciami:
– konštantné otáčky pri zaťažení
Príkon
– tepelná ochrana proti preťaženiu
– mäkký štart
Priemer kotúča
– obmedzené voľnobežné otáčky
Otáčky bez zaťaženia
■ FIXTEC, výmena kotúča bez nástroja
Rozmer závitu upínacieho vretena
■ Odolný ochranný kryt
Max. rezná hĺbka
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, ochranný kryt, postranná rukoväť, FIXTEC matica

Charakteristika:
„Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie,
predĺžuje životnosť náradia
■ Konštantná elektronika zabezpečuje konštantné otáčky aj pri zaťažení
■ Bezpečnostný vypínač
■ FIXTEC, výmena kotúča bez nástroja
Príkon
■ Autobalancer – vyvažuje nevyváženosť kotúča a znižuje
Priemer kotúča
škodlivé vibrácie
Otáčky bez zaťaženia
■ Rýchle a ľahké uvoľnenie a nastavenie krytu
Rozmer závitu upínacieho vretena
■ Aretácia vretena
Max. rezná hĺbka
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, ochranný kryt, prídavná rukoväť, podložná matica, FIXTEC matica

■

1250 W
125 mm
11.000 ot./min
M 14
33 mm
2,5 kg

Obj. č. 4933428120
428120

1520 W 125 mm uhlová brúska
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1520 W
125 mm
11.000 ot./min
M 14
33 mm
2,5 kg

1520 W 125 mm uhlová brúska

Charakteristika:
■ „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predĺžuje
uje
životnosť náradia
■ Digitálna tacho-elektronika s funkciami:
– konštantné otáčky pri zaťažení
– tepelná ochrana proti preťaženiu
Príkon
– mäkký štart
Priemer kotúča
– obmedzené voľnobežné otáčky
Otáčky bez zaťaženia
■ FIXTEC pre výmenu kotúča bez kľúča
■ Ľahkonastaviteľný ochranný kryt
Rozmer závitu upínacieho vretena
■ Odolný ochranný kryt
Max. rezná hĺbka
■ Vypínač bez aretácie
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, ochranný kryt, prídavná rukoväť, podložná matica, FIXTEC matica

AG 16-125 INOX

Obj. č. 4933407260

■

1520 W
125 mm
11.000 ot./min
M 14
33 mm
2,5 kg

AGV 16-125 XC
■ Vybavená ako AG 16-125 XC,
ale so samočinným vyvažovaním
(AUTOBALANCER)
Obj. č. 4933407325

1500 W
125 mm
11.000 ot./min
M 14
33 mm
2,5 kg

AGV
A
GV 15-125
15
XE
■ Vybavená ako AGV 15-125 XC,
ale s reguláciou vybrať rýchlosti:
2800 až 11.000 ot./min
Obj. č. 4933428127
Obj
AG 15-125 XC
Vybavená ako AGV 15-125 XC,
ale bez samočinného vyvažovania.
Obj. č. 4933407470

■
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AGV 12-125 X

AG 8-125

Obj. č. 4933428085
428085

Kompaktná 750 W 125 mm uhlová brúska
ka

1200 W 125 mm uhlová brúska
Charakteristika:
■ Nový výkonný 1200 W motor poskytuje 11.000 ot./min
■ Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie,
predĺžuje životnosť náradia
■ Kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie
■ Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa redukciu tzv. “kickback”-efekt
■ Ochrana proti preťaženiu a prehriatiu
■ “Line lock out”– predchádza automatic. rozbehu pri obnovení dodávky el. prúdu
■ Mäkký štart
■ Integrovaný a inovatívny FIXTEC sytém – beznástrojový výmena kotúč
■ Rýchlonastaviteľný ochranný kryt
■ Antivibračná postranná rukoväť
Štandardné príslušenstvo:
Ochranný kryt, antivibračná postranná rukoväť, príruba, matica, kľúč, 4m kábel

AG 12-125 X

NNOVINKA
NOVI
OVINNKA

Príkon
Priemer kotúča
Otáčky bez zaťaženia
Rozmer závitu upínacieho vretena
Max. rezná hĺbka
Hmotnosť

1200 W
125 mm
11.000 ot./min
M 14
33 mm
2,4 kg

NNOVINKA
OVINKA

Štandardné príslušenstvo:
Ochranný kryt, postranná rukoväť, príruba, matica, kľúč, 4m kábel

AG 11-125 X

1200 W
125 mm
11.000 ot./min
M 14
33 mm
2,3 kg

AG 12-115 X
■ Vybavená ako AG 12-125 X, ale s
priemerom kotúča 115 mm
Obj. č. 4933428050

1100 W 125 mm uhlová brúska

AG 9-125 XC

Charakteristika:
„Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie,
predĺžuje životnosť náradia
■ Umožňuje optimálnu rýchlosť pre lamelové brúsne kotúče
■ Konštantná elektronika – udržiava rovnaké otáčky aj pri zaťažení
■ Mäkký štart
Príkon
1500 W
■ Ochrana pred preťažením motora
Priemer kotúča
125 mm
■ Bezpečnostný vypínač
■ Ochranný kryt s rýchlym uvoľnením
Otáčky bez zaťaženia
7600 ot./min
Rozmer závitu upínacieho vretena M 14
Hmotnosť
2,4 kg
Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, ochranný kryt, postranná rukoväť, podložná matica, matica, kľúč, mriežka naa filter

Obj. č. 4933383940

Charakteristika:
Vysoký krútiaci moment motora a ideálny rozsah
otáčok na brúsenie
■ Ergonomický tvar, ideálny pre dlhé pracovné zmeny
■ Plynulá regulácia otáčok pre najvhodnejšie otáčky
na každý materiál
■ Systém tepelnej ochrany pred preťažením
■ Ochrana proti prehriatiu
■

1100 W
125 mm
10.000 ot./min
M 14
28 mm
2,4 kg

AG 11-125
■ Vybavená ako AG 11-125 X,
ale bez FIXTEC
Obj. č. 4933416130
AG 11-115
■ Vybavená ako AG 11-125 X, ale bez
FIXTEC a s priemerom kotúča 115 mm
Obj. č. 4933416120

Príkon
Priemer kotúča
Otáčky bez zaťaženia
Rozmer závitu upínacieho vretena
Hmotnosť

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, chránič ruky, postranná rukoväť, podložka disku, matica, kľúč

AP 12 E

Obj. č. 4933403200
0

1200
200 W
180 mm
1800 – 4800 ot./min
M 14
2,5 kg

Obj. č. 4933383925

1200 W leštička s plynulou elektronickou
u
reguláciou otáčok

■
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Obj. č. 4933407480
80

1200 W plochá brúska s plynulou elektronickou
ckou
reguláciou otáčok

Kompaktná 850 W 125 mm uhlová brúska
ska
ka
a
Charakteristika:
„Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie,
predĺžuje životnosť náradia
■ Konštantná elektronika zabezpečuje konštantné
otáčky aj pri zaťažení
■ Mäkký štart
Príkon
■ Ochrana pred preťažením
Priemer kotúča
■ Obmedzenie voľnobežných otáčok
Otáčky bez zaťaženia
■ Nízkonapäťové relé
Max. rezná hĺbka
■ FIXTEC, výmena kotúča bez nástroja
Rozmer závitu upínacieho vretena
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, ochranný kryt, príruba, FIXTEC rýchloupínacia matica, prídavná rukoväť

AG 8-115
Vybavená ako AG 8-125, ale s
priemerom kotúča 115 mm
Obj. č. 4933403240

■

■

AS 12 E

Obj. č. 4933416140

Charakteristika:
■ Výkonný 1100 W motor pre najlepšiu výkonnosť
■ Špeciálny epoxidový povlak pre ochranu meďových drótov a pre lepšiu trvanlivosťť
■ Nasávacie otvory tvaru „L” chránia vnútorné časti pred znečistením
■ Bez nástroja prestaviteľný a prasknutiu odolný ochranný
kryt kotúča pre ľahšie nastavenie
Príkon
■ 3 polohová postranná rukoväť na lepšie ovládanie a pre
Priemer kotúča
nižšie vibrácie
Otáčky bez zaťaženia
■ Heavy Duty 4 m kábel pre bezpečnejšiu prácu
Rozmer závitu upínacieho vretena
■ FIXTEC pre výmenu kotúča bez kľúča
Max. rezná hĺbka
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, ochranný kryt, postranná rukoväť so soft-gripom, FIXTEC matica, príruba, kľúčč

750 W
125 mm
10.000 ot./min
33 mm
M 14
1,8 kg

1500 W 125 mm brúska

1200 W 125 mm uhlová brúska

Príkon
Priemer kotúča
Otáčky bez zaťaženia
Rozmer závitu upínacieho vretena
Max. rezná hĺbka
Hmotnosť

Charakteristika:
„Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie,
predĺžuje životnosť náradia
■ Veľmi kompaktný a štíhly design pre pohodlné používanie
■ Bez nástroja prestaviteľný odolný ochranný kryt
Príkon
■ Plochá hlava prevodovky pre používanie v úzkych
priestoroch
Priemer kotúča
■ Hlava prevodovky je otočiteľná o 90°
Otáčky bez zaťaženia
Max. rezná hĺbka
Rozmer závitu upínacieho vretena
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, ochranný kryt, postranná rukoväť, podložná matica, kľúč
■

AGS 15-125 C

Obj. č. 4933428077
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Charakteristika:
■ Nový výkonný 1200 W motor poskytuje 11000 ot./min
■ Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a
chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia
■ Kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie
■ Mäkký štart
■ Integrovaný a inovatívny FIXTEC sytém – beznástrojový
výmena kotúč
■ Rýchlonastaviteľný ochranný kryt

Obj. č. 4933403235

850
50 W
125 mm
10.000 ot./min
33 mm
M 14
1,8 kg

Charakteristika:
Ergonomický tvar, ideálny pre dlhé pracovné zmeny
Špeciálny prevod pre vysoký krútiaci moment vretena a ideálne otáčky leštenia
Regulácia otáčok pre nastavenie optimálnych otáčok
Systém tepelnej ochrany pred preťažením
Obmedzenie voľnobežných otáčok
Príkon
Otáčky bez zaťaženia
Priemer kotúča
Otáčky bez zaťaženia
Rozmer závitu upínacieho vretena
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
6 m kábel, postranné madlo, leštiaci papier
■
■
■
■
■
■

AG 9-125 XE
■ Vybavený ako model AG 9-125 XC, ale s
reguláciou otáčok (2700 – 10.000 ot/min).
Obj. č. 4933403206

1200 W
150 mm
900 – 2500 ot./min
M 14
2,2 kg
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DGL 34

CHS 355

Obj. č. 4933385110

Vysokootáčková priama brúska
Charakteristika:
Dlhé stredové vreteno pre ľahký prístup do ťažko prístupných miest
Vysokootáčková presná kovová prevodovka s dvojitým ložiskovým uložením
stredového vretena
■ Hmotnosť len 1,8 kg
Príkon
Priemer upínacích čeľustí
Otáčky bez zaťaženia
Max. priemer brúsneho nástroja (pri 80 m/sec)
Max. priemer brúsneho nástroja (pri 45 m/sec)
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, kľúč, SW 17 / SW 15, čeľusť 6 mm

Obj. č. 4933411760

NOVINKAA

2300 W rozbrusovačka
Charakteristika:
Výkonný 2300 W motor pre vynikajúci rezaný výkon
Bezpečnostná funkcia udržiava pílu zatvorenej polohe počas
prepravy (nie je potrebná reťaz)
■ Rýchle nastavenie uhla od –45° do +45°
■ Rýchle nastavenie pokosovej svorky pre rýchlu výmenu obrobkov
■ Aretácia vretena umožňuje rýchlu a jednoduchú zmenu kotúčov
■ Jednoduchá výmena uhlíkov vďaka vonkajších dverí.
■ Vstavaný kovový ventilátor pre odolnosť a dlhú životnosť
■ Lisovaná oceľová základňa s výstužou zabraňuje deformácii
■
■

■
■

500 W
6 mm
34.000 ot./min
40 mm
25 mm
1,8 kg

Príkon
Otáčky bez zaťaženia
Priemer brúsneho kotúča
Max. kap. rezania pri 90°, 45°
Kruhové proﬁly
Štvorcové proﬁly
ObdÍžníkové proﬁly
Proﬁly s tvarom „L“
Hmotnosť

S 2.5

Priama brúska s reguláciou otáčok

Nožnice na plech na rezanie v oceli až do 2,5 mm
m

Charakteristika:
■ Dlhé stredové vreteno pre ľahký prístup do ťažko prístupných miest
■ Presná kovová prevodovka s dvojitým ložiskovým uložením stredového vretena
■ Hmotnosť len 1,9 kg

Charakteristika:
Presná kovová skrinka prevodovky a rezný podklad
so štvorstrannými otočnými rez. listami
Príkon
■ Bezpečnostný chránič ruky a ľahká manipulácia
Rezný výkon v oceľovom plechu
vďaka tenkému krytu motora
do 400 / 600 / 800 N/mm2
v hliníku až do 250 N/mm2
Max. rezná rýchlosť
Min. rezný polomer
Zdvihy pri zaťažení
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, štvorstranné rez. listy, chránič ruky, hrúbkový doraz, kľúč

DG 30 E

Príkon
600 W
Priemer upínacích čeľustí
6 mm
Otáčky bez zaťaženia
10.000 – 30.000 ot./min
Max. priemer brúsneho nástroja (pri 80 m/sec) 40 mm
Max. priemer brúsneho nástroja (pri 45 m/sec) 20 mm
Hmotnosť
1,9 kg

N2

Priama brúska s reguláciou otáčok

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, kľúč, SW 17 / SW 15, čeľusť 6 mm

MCS 65

Obj. č. 4933368530

■

Obj. č. 4933385100

Charakteristika:
■ Krátky, kompaktný dizajn pre ľahkú manipuláciu
■ Kovová prevodovka pre presnú rotáciu
■ Ergonomický spínač
■ Tiež vhodná na stacionárne použitie vo vŕtacích
stojanoch alebo rotačných systémoch s
priemerom upínacieho krku prevodovky 43 mm

125 mm, 1000 mm
115 mm, 80 mm
230 x 70 mm, 100 x 80 mm
m
130 mm, 80 mm
18,0 kg

Štandardné príslušenstvo:
Kľúč, imbusový kľúč, kotúč s priemerom 355 mm

DGL 30 E Obj. č. 4933385120

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, SW 17 / SW 15, čeľusť 6 mm

2300 W
3800 ot./min
355 mm

500 W
2,5 / 2,0 / 1,55 mm
m
3,0 mm
5 – 7 m/min
min
20 mm
1350 z./min
2,2 kg

Obj. č. 4933368520

Prestrihovač na oceľové plechy až do 2 mm
Charakteristika:
Presná kovová prevodovka pre presné rezy, hlavne
pri práci podľa šablóny
■ Smer rezného nástroja meniteľný do 90° na obe
strany
■ Čisté rezanie bez ostrých hrán
■ Vynikajúci krivočiary pohyb
■ Tiež vhodný pre vlnitý a lichobežníkový
plech s použitím špeciálneho nadstavca
(príslušenstvo 4932 2794 98)
■

Príkon
500 W
Priemer upínacích čeľustí
6 mm
Otáčky bez zaťaženia
10.000 – 30.000 ot./min
Max. priemer brúsneho nástroja (pri 80 m/sec) 40 mm
Max. priemer brúsneho nástroja (pri 45 m/sec) 20 mm
Hmotnosť
1,3 kg

Príkon
Rezný výkon v oceľovom plechu
do 400 / 600 / 800 N/mm2
v hliníku až do 250 N/mm2
Max. rezná rýchlosť
Min. rezný polomer
Zdvihy pri zaťažení
Hmotnosť

500 W
2,0 / 1,5 / 1,0 mm
mm
2,5 mm
1,3 m/min
4 mm
1350 z./min
1,8 kg

Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, štandardný nadstavec, kľúč

Obj. č. 4933393325

Okružná píla na suché rezanie kovov
Charakteristika:
Technológia suchého rezania poskytuje rýchle a čisté rezanie kovov
Reže oceľ, nerezovú oceľ, hliník, izolačné penové panely
Rezná hĺbka 65 mm
Výkonný 1500 W / 4000 ot./min. motor
Robustná ochrana ostria so zásobníkom na kovové piliny
Praktická západka na ľahké odnímanie zásobníka
Príkon
a výmenu kotúča
Hĺbka rezu pri uhle 90º
■ Ergonomické Softgrip-madlo pre komfortné použitie
Rozmer pílového kotúča
■ Široká a pevná základová doska pre presné vedenie
Veľkosť hriadeľa
■ Páka pre rýchle a efektívne ponorné rezanie
Otáčky bez zaťaženia
Štandardné príslušenstvo:
Hmotnosť
1 x špeciálny 42-zubový pílový kotúč na kov
■
■
■
■
■
■
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1500
500 W
65 mm
203 mm (8˝)
15,87 mm (5⁄8˝)
4000 ot./min
5,7 kg
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SPRACOVANIE DREVA

SSPE 1300 QX Obj. č. 652351

CS 60 Obj. č. 4933419225

1300 W SAWZALL® s otočiteľným madlom

184 mm okružná píla (61 mm kapacita rezania)

Charakteristika:
■ Madlo otočné o 360° pre optimálne použitie
■ Vysoký rezný výkon vďaka silnému 1300-wattovému motoru a 32 mm zdvihom pílového listu
■ Systém ochrany pred nárazom pre bezpečné používanie s absorbciou,
pri prip. zaseknutí pílového listu
■ Dlhé prevádzkové časy možné vďaka antivibračnému systému pohonu
■ Univerzálne upínanie nástrojov
■ QUIK-LOK na rýchlu výmenu poškodeného kábla
Príkon
■ Plynule nastaviteľný predrez na zvýšenie rezného výkonu
Počet zdvihov na prázdno
■ FIXTEC upínanie pílového listu
Zdvih
■ Nastaviteľný počet zdvihov
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
4 m QUIK-LOK kábel, 1 list SAWZALL®, transportný kufor

Charakteristika:
Výkonný 1600 W motor s 5800 ot./min pre rýchle rezanie
Kapacita úkosu: 0 – 56°, pri 45° pevná narážka
Rýchlonastaviteľná úroveň úkosu
Veľká hÍbka rezu – 61 mm
Veľká, ergonomická rukoväť pre maximálny komfort
Dlhé vodidlo pre rovné a precízne rezanie

■
■
■
■
■
■

1300 W
0 – 3000 z./min
32 mm
4,2 kg

SSPE 1300 SX Obj. č. 4933428520
1300 W SAWZALL - kompatibilná s pílovými listami s upínaním ½˝
½ a 20 mm
m

1300 W
0 – 2800 z./min
32 m
mm
3,9 kg

SSD 1100 X Obj. č. 4933416710

Štandardné príslušenstvo:
Paralelné vodidlo, taška, pilový kotúč, kľúč

165 mm okružná píla (56 mm kapacita rezania)
Charakteristika:
Ľahká a kompaktná jednoručná okružná píla pre rýchle a ľahké jednoručné rezanie
Optimalizovaná poloha ťažiska
Profesionálna, hliníková základná doska
Veľká hĺbka rezu: 56 mm
Príkon
Elektronická brzda motora, pílový kotúč sa zastaví za niekoľko sekúnd
Rezná hĺbka 90º / 45º
Výborný odvod triesok – ďaleko od používateľa
Priemer kotúča / hriadeľa
Gumový kábel s dĺžkou 4 m
Otáčky bez zaťaženia
Ergonomická rukoväť so Softgripom pre maximálny komfort
Hmotnosť
Ľahká dostupnosť k uhlíkom

■
■
■
■
■
■
■
■
■

1100 W SAWZALL

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, pílový kotúč s 24 zubami s karbidovými hrotmi, paralelné vodidlo, kľúč

Heavy duty priamočiara píla

Charakteristika:
■ Permanentný výkyv
■ FIXTEC upínanie pílových listov
■ Hlava s ochrannými prvkami, prevencia proti úrazom a korózii
■ Elektronika
■ Variabilné nastavenie rýchlosti
■ Pevná a odolná konštrukcia

Charakteristika:
Robustná a silná priamočiara píla na rýchle rezanie do dreva, hliníka, ocele alebo keramických materiálov
Vynikajúci pomer výkonu a hmotnosti – výkon 750 W pri len 2,5 kg
Svetlo LED pre osvetlenie miesta rezania
Príkon
750 W
Nízke vibrácie a ľahké ovládanie vďaka antivibračnej technológii a
Hĺbka rezu dreva / ocele 135 / 10 mm
Softgripu
Hĺbka rezu hliníku
30 mm
■ Presné vedenie pílového listu pre presné rezy
Úkosové rezné uhly do
45°
■ Patentované FIXTEC rýhloupínacie nastavenie základovej dosky
Počet zdvihov bez zaťaženia 800 – 30000 z./min
z./min
inn
„zacvakávaním” na hodnotách 0° a 45°
■ Plynulá elektronická regulácia otáčok, mäkký štart a konštantná
Zdvih
26 mm
rýchlosť počas prevádzke
Hmotnosť
2,5 kg
■ Nastaviteľné ofukovanie pilín
Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, 5 pílových listov, chránič proti vytŕhavaniu materiálu, klzná doska, transportný kufrík, adaptér na odsávanie, kryt proti prachu
■
■
■
■

Príkon
Počet zdvihov na prázdno
Zdvih
Hmotnosť

1100 W
0 – 2900 z./min
28 mm
3,4 kg

SCS 65 Q Obj. č. 638051

FSPE 110 X Obj. č. 4933357990

190 mm okružná píla (65 mm kapacita rezania)
nia)
a)

Heavy duty priamočiara píla

Charakteristika:
■ Vysokovýkonný 1900-wattový motor
■ Bezkonkurenčná vyváženosť a komfort vďaka nastaviteľnému
držadlu „TILT-LOK” s rukoväťou „Softgrip”
■ Ideálne umiestnené páčky na nastavenie hĺbky a úkosu rezania
■ Dobrá viditeľnosť pílového listu v reznej hrane pre zlepšenú
ovládateľnosť
■ Robustná hliníková základná doska
■ QUIK-LOK patentovaný systém pre rýchlu výmenu kábla

Charakteristika:
Robustná a silná priamočiara píla na rýchle rezanie do dreva, hliníka, ocele alebo keramických materiálov
ov
Veľmi štíhle telo píly pre ľahké použitie
Nízke vibrácie a ľahké ovládanie vďaka antivibračnej technológii a Softgripu
Presné vedenie pílového listu pre presné rezy
Príkon
730 W
Patentované FIXTEC rýhloupínacie nastavenie základovej dosky
Hĺbka rezu dreva / ocele 135 / 10 mm
mm
„zacvakávaním” na hodnotách 0° a 45°
■ Plynulá elektronická regulácia otáčok, mäkký štart a konštantná
Hĺbka rezu hliníku
30 mm
rýchlosť počas prevádzke
Úkosové rezné uhly do
45°
■ Účinný systém odfukovania a odsávania prachu pre čistý pohľad na
Počet zdvihov bez zaťaženia 500 – 3000
00 z./min
min
miesto rezania a čistú prácu
Zdvih
26 mm
■ Nastaviteľné ofukovanie pilín
■ Menšie vibrácie a plynulá prevádzka vďaka antivibračnej technológii
Hmotnosť
2,5 kg
Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, 5 pílových listov, chránič proti vytŕhavaniu materiálu, klzná doska, transportný kufrík, adaptér na odsávanie, kryt proti prachu
■
■
■
■
■

Príkon
Rezná hĺbka 90º / 45°
Priemer kotúča / hriadeľa
Otáčky bez zaťaženia
Hmotnosť

Štandardné príslušenstvo:
4 m QUIK-LOK prívodný kábel, pílový kotúč s 20 zubami s karbidovými hrotmi, paralelné vodidlo, kľúč
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1050 W
0 – 566 / 0 – 37 mm
165 / 30 mm
5100 ot./min
3,6 kg

JSPE 135 TX Obj. č. 4933381230

®

Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, 1 list SAWZALL®, transportný kufor

16000 W
765 W
61 mm
184 / 30 mm
m
58000 ot./min
t./min
/min
4,8 kkg

CS 55 Obj. č. 4933403635

®

Charakteristika:
■ Výkonný motor 1300 W
■ Systém ochrany prevodovky – chráni prevodovku v prípade zablokovania pílového listu
■ Patentovaný Anti-Vibračný-Systém znižuje vibrácie pri práci
■ Plynule nastaviteľný rozsah rezu predĺžuje životnosť pílového listu a
zvyšuje výkon rezania
■ Úchytka so skrutkou pre pílové listy 20 mm alebo 1⁄2 ˝ univerzálne upínanie
■ Nastaviteľný počet zdvihov
Príkon
on
■ Oporná pätka je nastaviteľná bez nástroja, optimalizuje
Počett zdvihov na prázdno
využitie pílového listu
Zdvih
■ FIXTEC bezkľúčové upínanie a výmena pílových listov
Hmotnosť
Štandardné príslušenstvo:
4 m kábel, 1 pílový list SAWZALL®, kľúč, prepravný kufor

Príkon
Výkon
Max. hÍbka rezu
Priemer kotúča / hriadeľa
Otáčky bez zaťaženia
Hmotnosť

1900 W
0 – 65 / 0 – 52 mm
190 / 30 mm
5800 ot./min
5,5 kg
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BS 100 LE Obj. č. 4933385150

POS 13 Obj. č. 4933391175

4 ˝ (100 mm) pásová brúska

1

Charakteristika:
■ Brúsny povrch 100 x 160 mm, pre rýchle, hladké brúsenie
■ Variabilné nastavenie rýchlosti pásu pre flexibilitu v použití
■ Integrované odsávanie prachu s turbínou a prachovým
Príkon
vreckom pre čistú prácu a pomalšie opotrebovanie
brúsneho pásu
Dĺžka pásu
■ Ľahká výmena brúsneho pásu
Šírka brúsenia
■ Možné stacionárne použitie
Brúsny povrch
Rýchlosť pásu
Hmotnosť

Charakteristika:
■ Oscilačný pohyb 2 mm: ideálny pre
detailné brúsenie a prácu tesne pri
rohoch
■ Zabudované odsávanie prachu do
prachového vrecka
■ Upínací systém DUO pre všetky druhy
brúsneho papiera (suchý zips a klasické
upínanie)

⁄3 vibračná brúska

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

Príkon
Frekvencia kmitov
Priemer kmitov
Rozmery základnej dosky
Veľkosť brúsneho papiera (suchý zips)
Veľkosť brúsneho papiera
(mechan.upínanie)
Hmotnosť

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, vrecko na prach, brúsny pás

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, súprava listov brúsneho papiera, vrecko na prach

HBSE 75 S Obj. č. 4933385135

OFSE 1000 Obj. č. 4933378925

3 ˝ (75 mm) pásová brúska

1010 W ¼˝ horná fréza s elektronikou

Charakteristika:
■ Variabilné nastavenie rýchlosti pásu pre optimálne
výsledky a čo najmenšie opotrebovanie pásu
■ Hnací valec s bezpečnostnou spojkou
■ Integrované odsávanie prachu s turbínou a prachovým
vreckom
■ Ľahká výmena brúsneho pásu
■ Súprava pre montáž na prac. lavicu pre stacionárne
použitie
■ Rám brúsneho pásu (príslušenstvo)

Charakteristika:
Hĺbkový doraz so 3-stupňovou rotáciou a výborným
nastavovaním
■ Zámok upínacieho vretena
■ Odfukovač pilín
■ Pripojenie k odsávaciemu systému (príslušenstvo)
■ Upínacia klieština 8 mm
■

Príkon
Dĺžka pásu
Šírka brúsenia
Brúsny povrch
Rýchlosť pásu
Hmotnosť

10100 W
533 mm
75 mm
75 x 130 mm
200 – 380 m/min
3,8 kg

200 W
26.000 k./min
/m
minn
2,0 mm
80 x 130 mm
m
80 x 133 mm
80 x 166 mm
1,3 kg

Príkon
Zdvih jednotky vretena
Pracovná hĺbka
Upínanie nástroja
Otáčky bez zaťaženia
Max. priemer proﬁlovej frézy
Max. priemer valcovej frézy
Hmotnosť

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, vrecko na prach, brúsny pás, súprava pre montáž na prac. lavicu

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, 8 mm upínacia klieština, kľúč, paralelné vodidlo, transportný kufor

ROS 150 E Obj. č. 4933383640

PJ 710 Obj. č. 4933378875

6 ˝ (150 mm) excentrická orbitálna brúska

Lamelovacia fréza

Charakteristika:
■ Pri každej z 5500 otáčok za minútu kmitá kotúč s Ø 7 mm
■ Vhodné pre štandardné 6-dierové brúsne kotúče
Príkon
Otáčky bez zaťaženia
Priemer kmitov
Priemer brúsneho kotúča
Frekvencia kmitov
Hmotnosť

450 W
4000 – 5500 ot./min
7 mm
150 mm
8000 – 11.000 k./min
2,5 kg

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, vrecko na prach, pripojenie na odsávaciu hadicu, prídavná rukoväť, brúsny kotúč

Charakteristika:
Robustná konštrukcia
Výkonný 710-wattový motor
Aretácia upínacieho vretena na jednoduchú a rýchlu výmenu listu
Ergonomický spínač
Nastaviteľný hĺbkový doraz
Príkon
6-zubová fréza
Tlačidlo na nastavenie priamoreznej hĺbky s 6 pevnými Max. rezná hĺbka
Otáčky bez zaťaženia
nastaveniami
■ Variabilné, presné nastavenie uhlov s možnosťou
Rezný nástroj Ø
predvoľby 3 uhlových pozícií (22,5°, 45°, 67,5°)
Hmotnosť
■ Dobre čitateľné značky a stupnice
■
■
■
■
■
■
■

ROS 150 E/K
E/K
■ Ako model ROS 150 E,
ale dodávaná v transportnom kufri.
Obj. č. 4933383650

PDS
S 13
■ Tiež dostupná ako deltová brúska s
brúsnym papierom 100 x 147 mm
Obj. č. 4933391185

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

710 W
19 mm
10.000 ot./min
100 mm
2,9 kg

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, papierové prachové vrecko, kľúč, odstraňovač pilín, 6 zubová fréza, kufor

PRS 125 E Obj. č. 4933391190
5 ˝ (125 mm) excentrická brúska
Charakteristika:
Ideálna na hladké záverečné brúsenie, ako aj rýchle
uberanie materiálu z plochých i zakrivených povrchov
■ Výborné odsávanie prachu
■ Možnosť regulácie otáčok podľa druhu povrchu
■

Príkon
Frekvencia kmitov
Priemer kmitov
Rozmery základnej dosky
Hmotnosť

200 W
14.000 – 26.000
k./min
00 k./mi
/minn
2,0 mm
Ø 125 mm
1,3 kg

Štandardné príslušenstvo:
4 m prívodný kábel, súprava listov brúsneho papiera, vrecko na prach
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MS 216 SB

MS 305 DB Obj. č. 4933411550

Obj. č. 4933419300

216 mm kompaktná posuvná pokosová píla

12 ˝ (305 mm) posuvná pokosová píla s dvojitým
m úkosom
m

NOVINKA

Charakteristika:
■ Výkonný 1800 W motor – sila a výkon aj pri rezaní do tvrdého dreva
■ Dva vertikálne kolaje s dvoma linearnými ložískami poskytujú plynulý posuv
■ Rail Lock systém – píla sa automaticky zastaví v zadnej pozície
■ Nastaviteľný laser – označenie reznej línie s laserom
■ Oceľová doska s nastavitelnými uhlami poskytuje opakované presné rezy
■ Ergonomická rukoväť pre komfort pri opakovaných rezov
■ Systém Mitre release pre rýchlu a ľahkú výmenu orientácie pokosového rezu
■ Integrovaná LED dióda pre lepšiu viditelnosť obrobku a rezu
■ Aretácia vretena pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča
■ Kompaktná základňa
■ Kapacita úkosu 48°/–2°

ONEDLHO

Charakteristika:
Jemné nastavenie pokosových uhlov s posunutím aretácie umožňuje jednoduché meranie precíznych pokosových uhlov
Digitálny displey pokosových uhlov – umožňuje presnosť do 0,1˚
Zabudovaná dvojitá lampa na povrchu – celkom osvetľuje miesto práce a reznú líniu z oboch strán kotúča
úča
1800 W priamy motorový pohon – dodáva zvýšený výkon pre vysokú účinnosť rezania v tvrdých materiáloch
riáloch
Technológia stáleho výkonu – dodáva zvýšený výkon s konštantnou rýchlosťou pod zaťažením.
To zabezpečuje rýchle a čisté rezy aj v tvrdých materiáloch
■ Zabudovaná odsávacia hadica – odsáva 75 % prachu a odpadu s
Príkon
1800 W
odsávaním prachu na oboch stranách rezu a usmerňuje ich dozadu do píly Otáčky bez zaťaženia 3200 ot./min
min
■ Jedinečný Inline design motora – pre výbornú viditeľnosť z oboch
Kábel
3m
strán obrábaného materiálu, optimalizuje rovnováhu počas prepravy
Hmotnosť
29,5 kg
Štandardné príslušenstvo:
Zverák, prachové vrecko, kotúč (60-zubový), vákuový adaptér Ø 35 / 58 mm, kľúč, príručka, 3 m kábel
■
■
■
■
■

MSL 3000 Obj. č. 4933411565
Stojan k pokosovej píle
2700 mm priečny rez

Charakteristika:
Rozšíriteľný až na 3 m – ľahké rezanie veľkého materiálu na kusy s pokosovou
pílou MS 305 DB od Milwaukee
■ Zložiteľný až do 1200 mm – vďaka skladacím nohám a kompaktnej konštrukcii
■ Nastavenie výšky – umožňuje vyššiu stabilitu na nerovných podlahách
■ Ľahká konštrukcia a kolieska – umožňuje ľahké prenášanie na pracovisku
■ Pohodlná pracovná výška – 81 cm garantuje bezpečnú,
Výška
presnú a pohodlnú pracovnú výšku
Dĺžka základnej dosky
■ Heavy Duty – nosnosť až do 250 kg
■ Plne nastaviteľný – poskytuje oporu pri dlhých materiáloch Rozšíriteľný až do
Zložiteľný až do (s valcami)
■ Rýchlo zmontovateľný – pripravený za niekoľko sekúnd
Nosnosť až do
■ Valčeky pre efektívne posúvanie materiálu.
Hmotnosť
■

Úkos

Veľmi kompaktná

Hmotnosť 14,5 kg

Nastaviteľný laser a osvetlenie pracovnej plochy

Presne nastaviteľná
rukoväť

810 mm
1100 mm
3000 mm
1200 mm
250 kg
23,0 kg

MSUV 275 Obj. č. 4933419550
Stojan k pokosovej píle
Charakteristika:
Zložiteľný design na jednoduché uskladnenie
v obchodoch, garážach, atď
■ Nastavenie pomocou nožného pedálu
■ Rezná kapacita 2750 mm
■ Nosnosť 180 kg
■ Univerzálnosť – kompatibilný s
najrozšírenejšími značkami
■ Nohy s nekĺzavým gumovým povrchom
■ Rýchle uvoľnenie predĺžovacích poistiek
■ Zlepšené upevnenie stojana
■ Podkladový rám na skladovanie

•

•

•

•

•

2
16
6 30 80 2,8
216

MSL 1000
Obj. č.

Preglejka

2
16
6 30 48 2,8 •
216

Čistý / Jemný rez

Latovky

•

Neželezné kovy, profily, hliník

Laminovaná drevotrieska

•

Plasty

MDF / sololit

•

Masívne drevo

•

Šírka rezu

•

Počet zubov

216
2
16
6 30 24 2,8 •

Ø mm B

1800 W
5000 ot./min
min
216 x 30 mm
m
48°
–2°
50°
50°
270 x 62 mm
mm
270 x 48 mm
mm
190 x 62 m
mm
m
190 x 48 mm
mm
14,5 kg

Øm
mm A

Príkon
Otáčky bez zaťaženia
Priemer kotúča
Kapacita úkosu do ľava
Kapacita úkosu do prava
Kapacita pokosu do prava
Kapacita pokosu do ľava
Max kapacita rezania: 90° x 90°
Max kapacita rezania: 90° x 45°
Max kapacita rezania: 45° x 90°
Max kapacita rezania: 45° x 45°
Hmotnosť

Drevotrieskové dosky

■

4932352839

•

•

•

4932352840

•

4932352841

Výška
Dĺžka základnej dosky
Rozšíriteľný až do
Zložiteľný až do (s valcami)
Nosnosť až do
Hmotnosť

850 mm
1170 mm
2750 mm
1340 mm
180 kg
26,0 kg

Obj. č. 4933428970

Stojan k pokosovej píle

NOVINKA

Charakteristika:
Ľahký stojan z hliníka, jednoduchá preprava na pracovné miesto
Maximálna dÍžka 1,2 m, zmestí sa do auta
PredÍženie strán – dÍžka s predÍžením 2,4 m
Rýchlo nastaviteľné podpery
Nastaviteľné nohy pre rovnováhu aj na nerovnom teréne
Nastaviteľná výška
Nosnosť 180 kg
Dĺžka základnej dosky
Kompaktní, skladací design
Rozšíriteľný až do
Hmotnosť

■
■
■
■
■
■
■
■

1200 mm
2400 mm
m
16,6 kg

Štandardné príslušenstvo:
48 zubový pílový kotúč, kľúč, laser, LED dióda, zverák
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AS 250 ECP Obj. č. 4933416050

AS 300 EMAC Obj. č. 4933416080

25 l vysávač

30 l vysávač, trieda „M”

Charakteristika:
■ 25 l kapacita kontajnera
■ 3600 l/min prietok vzduchu s 190 mbar sacím tlakom
■ Ideálny na používanie v dielni
■ Automatické zapínanie pri použití s náradím

Charakteristika:
■ Mäkký štart
■ Dvojfiltrový systém
■ Odolný filter vhodný na pranie
■ Antistatický systém
■ Automatické zapínanie pri použití s náradím
■ Automatický flitračný systém
■ Prachová trieda M. Štandardný MAK-faktor > 0,1 mg/m3:
mineralálny prach, prach z dreva (dub, buk)

Príkon max.
Množstvo vzduchu
Max. podtlak
Hmotnosť

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

Štandardné príslušenstvo:
2 x adaptér, ručná trubica, 2 x predlžovacia trubica, podlahová / štrbinová hubica, prachové vrecko, vrecko na odpad, hadicaa 3,5 m x 32 mm

Príkon max.
Množstvo vzduchu
Max. podtlak
Hmotnosť

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

Štandardné príslušenstvo:
2 x adaptér, ručná trubica, 2 x predlžovacia trubica, podlahová / štrbinová hubica, prachové vrecko, vrecko na odpad, hadica
adica 4 m x 36 mm

AS 300 ELCP Obj. č. 4933416060
30 l vysávač, trieda „L”
Charakteristika:
Kompaktná 30 l kapacita kontajnera ideálna na používanie v dielni
3700 l/min prietok vzduchu s 250 mbar sacím tlakom. Automatické
zapínanie pri použití s náradím.
■ PET filtračná vložka
■ Super tiché turbíny pre nižší hluk
■ Antistatický systém
■ Prachová trieda L. Štandardný MAK-faktor > 1 mg/m3
■
■

Príkon max.
Množstvo vzduchu
Max. podtlak
Hmotnosť

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

Štandardné príslušenstvo:
2 x adaptér, ručná trubica, 2 x predlžovacia trubica, podlahová / štrbinová hubica, prachové vrecko, vrecko na odpad, hadica
dica 4 m x 36 mm

AS 500 ELCP Obj. č. 4933416070
50 l vysávač, trieda „L”
Charakteristika:
50 l kapacita kontajnera ideálna na používanie v dielni
3700 l/min prietok vzduchu s 250 mbar sacím tlakom
Automatické zapínanie pri použití s náradím
PET filtračná vložka
Super tiché turbíny pre nižší hluk
Antistatický systém
Prachová trieda L. Štandardný MAK-faktor > 1 mg/m3

■
■
■
■
■
■
■

Príkon max.
Množstvo vzduchu
Max. podtlak
Hmotnosť

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

Štandardné príslušenstvo:
2 x adaptér, prachové vrecko, vrecko na odpad, hadica 4 m x 36 mm

AS 300 ELAC

Obj. č. 4933428455

30 l vysávač, trieda „L”
Charakteristika:
Kompaktná 30 l kapacita kontajnera ideálna na používanie v dielni
3700 l/min prietok vzduchu s 250 mbar sacím tlakom
Automatické zapínanie pri použití s náradím
PET filtračná vložka
Super tiché turbíny pre nižší hluk
Antistatický systém
Prachová trieda L. Štandardný MAK-faktor > 1 mg/m3
Automatický filtrančný systém

■
■
■
■
■
■
■
■

NOVINKA
Príkon max.
Množstvo vzduchu
Max. podtlak
Hmotnosť

1500 W
3800 l/min
250 mbar
12,0 kg

Štandardné príslušenstvo:
2 x adaptér, ručná trubica, 2 x predlžovacia trubica, podlahová / štrbinová hubica, prachové vrecko, vrecko na odpad, hadica
ica 4 m x 36 mm
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www.milwaukee.sk
MKB WERKE plus, s.r.o.
Garbiarska 2032
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel./Fax: +421 44 55 95 486
Mobil: +421 911 999 082
E-Mail: zakaznickyservis@mkb.sk

Distribúcia:

V záujme nepretržitého vývoja je právo na zmenu špecifikácii bez prechádzajúceho upozornenia
vyhradené. Za chyby v tlači neberieme žiadnu zodpovednosť. Vytlačené v Nemecku.
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