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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. 

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. 

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.

Produkty spoločnosti Milwaukee sú v súlade s medzinárodnými štandardami a so smernicami 
EÚ. Cieľom nepretržitého výskumu a vývoja je predvídať a plniť budúce trendy na trhu vo 
všetkých  regulačných a účinnostných požiadavkách. Milwaukee je aktívnym členom združenia 
EPTA (European Power Tool Association) a tak hrdo pripája ku všetkým priemyselným meracím 
štandardom dohodnutých organizáciou.

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

www.milwaukeetool.cz

VŠETKO, ČO POTREBUJETE UROBIŤ NA ZÍSKANIE VÝHODY 
ROZŠÍRENEJ ZÁRUKY, JE ZAREGISTROVAŤ SA ON- LINE NA  
3 ROČNÚ GARANCIU. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

HEAVY DUTY ZÁRUKA:
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 prenajímané náradie, akumulátory, 
nabíjačky a príslušenstvo.

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. 

Milwaukee® sme pyšní na ponúkané výrobky a služby pre našich 
profesionálnych používateľov, preto ponúkame naším partnerom 
predĺženú záruku 3 rokov. 

Táto služba je zadarmo, keď zaregistrujete Vaše Milwaukee® stroje 
do 30 dní od nákupu.
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VYLEPŠENÝ.
PRACUJE LEPŠIE.
VYDRŽÍ VIAC.

OVER 30 VIDEOS!
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV

  JEDEN SYSTÉM VIAC AKO

 60
  NÁRADIA



POWERSTATE™ 
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

 º Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora

 º Prekonáva všetkých konkurentov

 º Až 10x dlhšia životnosť motora

REDLITHIUM- ION™ 
AKUMULÁTOR

 º Najtrvanlivejší akumulátor na trhu

 º Až 2x dlhšia doba prevádzky*

 º Prevádzka aj pri teplote - 20 °C

 º Kontrola jednotlivých clánkov pre optimalizáciu 
prevádzky náradia a trvanlivost

INTELIGENTNÁ ELEKTRONIKA 
REDLINK PLUS™

 º Najmodernejší elektronický systém aku náradia na 
trhu s unikátnym digitálnym zvyšovaním výkonu

 º Celkový systém komunikácie s ochranou proti 
pretaženiu pre dlhšiu životnost náradia

NOVINKA

M12 CPD M12 CIW12M12 CIDM12 CDM12 CDD
M12 FUEL™ 
kompaktný 1/2˝ 
rázový uťahovák

M12 FUEL™ 1/4˝ Hex 
kompaktný rázový 
uťahovák

M12 FUEL™ kompaktný 
2-rýchlostný vŕtací 
skrutkovač

M12 FUEL™ kompaktný 
2-rýchlostný 
skrutkovač

M12 FUEL™ 
kompaktný 
2-rýchlostný vŕtací 
skrutkovač s 
príklepom

NOVINKA

NOVINKA

M12 CHZM12 CIW14 M12 CIW38 M12 CH M12 CCS44
M12 FUEL™ 
kompaktný 3⁄8˝ rázový 
uťahovák

M12 FUEL™ 
kompaktná okružná 
píla

M12 FUEL™ 
kompaktná 
skracovacia píla 
hackzall™

M12 FUEL™ 
kompaktný 1⁄4˝ rázový 
uťahovák

M12 FUEL™ 
kompaktné SDS-plus 
kladivo

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

AŽ

DLHŠIA 
ŽIVOTNOSŤ 
MOTORA*

AŽ

2X
VIAC
SÍLY*

AŽ

2X
DLHŠIA 
DOBA 
PREVÁDZKY*

10X

TIEŽ DOSTUPNÉ:
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M12 CPD
M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 2-RÝCHLOSTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

 º Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ 
pre až 10x dlhšiu životnosť, až 2x vyšší výkon a až 2x dlhšiu dobu 
prevádzky

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu 
chráni náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora 
a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion 
technológiami

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia 
a trvanlivosť

 º 13 mm kovové skľúčidlo umožňuje rýchlu výmenu bitov, poskytuje 
maximálnu trvanlivosť a najlepšie uchytenie

 º Ukazovateľ stavu nabitia

 º LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými 
Milwaukee® M12™ akumulátormi

13 mm kovové skľúčidlo

Kovová prevodovka

Kompaktný design s výkonom 14,4 
V náradia

M12 CDD | M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 2-RÝCHLOSTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

 º Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 
10x dlhšiu životnosť, až 2x vyšší výkon a až 2x dlhšiu dobu prevádzky

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika zabezpečuje ochranu proti 
preťaženiu chráni náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º 13 mm kovové skľúčidlo umožňuje rýchlu výmenu bitov, poskytuje 
maximálnu trvanlivosť a najlepšie uchytenie

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu
 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

M12 CD | M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 2-RÝCHLOSTNÝ SKRUTKOVAČ

 º Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 
10x dlhšiu životnosť, až 2x vyšší výkon a až 2x dlhšiu dobu prevádzky

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni 
náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním a doľaduje výkon

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º 1⁄4˝ šesťhranné upínanie pre rýchlu výmenu bitov
 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu
 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

M12 CIW12 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 1/2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

 º Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ 
poskytuje až 160 Nm kr. moment a až o 25% väčšiu rýchlosť

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C 

 º Možnosť výberu medzi nastaveniami rýchlosti a kr. momentu pre 
maximálnu všestrannosť pomocou Milwaukee® DRIVE CONTROL™ - Režim 
1: 65 Nm/0-1500 ot./min/2650 ú./min a Režim 2: 160 Nm/0-2650 ot./
min/3500 ú./min pre skrtuky od M8 až M18

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni 
náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním, najlepšia vo svojej 
triede

 º Úzke a krátke náradie pre jednoduché a komfortné použitie
 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º Výkonné a účinné LED svetlo na osvetlenie pracovnej plochy
 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

M12 CIW14 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 1⁄4˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

 º Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre 
dlhšiu životnosť motora

 º REDLINK PLUS™ inteligentný systém, ochrana proti preťaženiu chráni 
náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním

 º Možnosť výberu medzi nastaveniami rýchlosti a kr. momentu pre 
maximálnu všestrannosť pomocou Milwaukee® DRIVE CONTROL™

 º Režim 1 - presné práce
 º Režim 2 - maximálny výkon pre ťažké aplikácie
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

 M12 CPD-0 M12 CPD-202C M12 CPD-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2 2
Nabíjačka − 40 min 80 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700
Kapacita skľúčidla (mm) 13 13 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)25 25 25
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)13 13 13
Max. priemer vŕt. do muriva (mm) 13 13 13
Max. počet príklepov (pr./min) 25,500 25,500 25,500
Max. moment (Nm) 37 37 44
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.3 1.5
Dodávaný v − kufri kufri
Objednávacie číslo 4933440380 4933440370 4933440375

 M12 CDD-0 M12 CDD-202C M12 CDD-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2 2
Nabíjačka − 40 min 80 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700
Kapacita skľúčidla (mm) 13 13 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 25 25 25
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13 13 13
Max. moment (Nm) 37 37 44
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.3 1.5
Dodávaný v − kufri kufri
Objednávacie číslo 4933440400 4933440390 4933440395

 M12 CD-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 1700
Upínanie náradia 1⁄4˝ Hex
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 25
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 10
Max. moment (Nm) 37
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 1.2
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933440450

 M12 CIW12-0 M12 CIW12-202C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 40 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 1500/2650 1500/2650
Upínanie náradia 1⁄2˝ štvorhran 1⁄2˝ štvorhran
Počet úderov (ú./min) 2650/3500 2650/3500
Max. moment (Nm) 65/160 65/160
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.0
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933447132 4933447130

 M12 CIW14-0 M12 CIW14-202C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 40 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 1200/2650 1200/2650
Upínanie náradia 1⁄4˝ štvorhran 1⁄4˝ štvorhran
Počet úderov (ú./min) 3000/4000 3000/4000
Max. moment (Nm) 13/56 13/56
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.0
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933440455 4933440415
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 M12 CIW38 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 3⁄8˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

 º Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 
2x dlhšiu životnosť motora až o 40% vyšší moment

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni 
náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním, najlepšia vo svojej 
triede

 º Možnosť výberu medzi nastaveniami rýchlosti a kr. momentu pre 
maximálnu všestrannosť pomocou Milwaukee® DRIVE CONTROL™

 º Režim 1 - pre presné práce
 º Režim 2 - maximálny výkon pre ťažké aplikácie
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

M12 CID
M12 FUEL™ 1/4˝ HEX KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

 º Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ 
pre až 3x dlhšiu životnosť a až 2x vyšší výkon

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu 
chráni náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním

 º Možnosť výberu medzi nastaveniami rýchlosti a kr. momentu pre 
maximálnu všestrannosť pomocou Milwaukee® DRIVE CONTROL™

 º Režim 1 - presné práce 

 º Režim 2 - maximálny výkon pre ťažké aplikácie

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora 
a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion 
technológiami

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia 
a trvanlivosť

 º 1⁄4˝ šesťhranné upínanie pre rýchlu výmenu bitov

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými 
Milwaukee® M12™ akumulátormi

Kompaktný a ľahký design

Milwaukee® DRIVE CONTROL™

Spona na opasok

 M12 CIW38-0 M12 CIW38-202C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 40 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 1200/2650 1200/2650
Upínanie náradia 3⁄8˝ štvorhran 3⁄8˝ štvorhran
Počet úderov (ú./min) 2650/3500 2650/3500
Max. moment (Nm) 23/158 23/158
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.0
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933440460 4933440420

 M12 CID-0 M12 CID-202C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 40 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 1200/2650 1200/2650
Upínanie náradia 1⁄4˝ Hex 1⁄4˝ Hex
Počet úderov (ú./min) 2700/3550 2700/3550
Max. moment (Nm) 19/135 19/135
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.0
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933440410 4933440405

SHOCKWAVE™

KOMPAKTNÝ
SKRUTKOVACÍ SET

KNUCKLE™

 º   Kompaktný design, vhodný do vrecka

 º  Roztiahnuteľný držiak bitov, až do dĺžky 110 mm

 º  Rukoväť ručného skrutkovača

 º  Kovové kliešte Ø 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm²

 º  Tvorba slučiek až do 5 mm²

Sada 1 – 12 ks Shockwave skrutkovacích bitov

1 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x TX20 /  

1 x TX25 / 1 x SL 0,6 x 4,5 mm / 1 x SL 0,8 x 5,5 mm /  

1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1x 75 mm dlhý držiak bitov

Obj. číslo 4932352940

Sada 2 – 12 ks Shockwave skrutkovacích bitov

1 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x TX15 / 1 x TX20 /  

2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x 75 mm dlhý držiak bitov.  

Obj. číslo 4932352941

Ohybný uhlový nástavec rázom odolný pre náročné 
práce

 º    Určený pre rázové uťahováky. Pre všetky typy 
akumulátorových a sieťových strojov

 º    Kompaktný ohybný adaptér
 º     Potvrdzuje svoje výhody aj v úzkych a ťažko 

dostupných miestach
 º     Pevná kovová konštrukcia absorbuje rázy.
 º    0° a 30° pozície
 º    ¼˝ Hex uchytenie zapadá priamo do skľučovadla  

zabraňuje preklzávaniu

11 ks sada Knuckle™ nástavcov obsahuje:
1x Knuckle™ ohybný uhlový nástavec /
25 mm dĺžka: 1x PH1 / 2x PH2 / 1x PZ1 / 2x PZ2 /
1x PZ3 / 1x TX15 / 1x TX20 / 1x TX25
Obj. číslo 4932352938

*Dĺžka 90 mm pri naklonení 30°   

Skrutkovacie bity dostupné
vo viacerých veľkostiach

25 mm, 50 mm, 90 mm po
1 alebo 2 kusov, alebo

v 25 ks kazete Phillips,
Pozidrive, Torx a Hex

48 ks sada vrtákov a 
skrutkovacích bitov 

Shockwave Impact Duty™ 
Obj. číslo 4932430580

6 ks sada vrtákov  
do kovu HSS-G

s upínaním 1⁄4˝ Hex
Obsahuje:  

Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
Obj. číslo 4932352454

56 ks sada skrutkovacích bitov  
Shockwave Impact Duty™ 

Obj. číslo 4932430581

Sady Shockwave Impact 
Duty™ orechov 

10 ks ½˝ Obj. číslo 4932352861 
20 ks ¼˝ Obj. číslo 4932352862

5 ks sada orechov
Shockwave Impact Duty™

Obj. číslo 4932352822

40 ks sada vrtákov, 
nástrčných kľúčov a 

skrutkovacích bitov 
Shockwave Impact Duty™ 

Obj. číslo 4932430582

Lisovaním 
vytvorený 

hrot

Presné 
vsadenie bitu, 

menšia 
lámavosť

Shock Zone 
Geometry™*

geometria 
torznej zóny 

Absorbuje rázy 
pri skrutkovaní 
Redukuje tlak 
na hrote bitu

Špeciálne 
vyrobená oceľ 

a tepelné 
spracovanie

Vysoká 
odolnosť pred 

rázmi pri 
skrutkovaní
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M12 CCS44 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ OKRUŽNÁ PÍLA

 º Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora 
POWERSTATE™ pre až 2x dlhšiu životnosť motoraa až 2-krát viac 
rezov na jedno nabitie

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika- ochranná elektronika proti 
preťaženiu v náradí a akumulátore

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora 
a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion 
technológiami

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Kapacita úkosu: 50°
 º Odolná horčíková konštrukcia horného a dolného vedenia kotúča pre 
trvanlivosť a odolnosť proti nárazom

 º Horčíková základňa redukuje hmotnosť a maximalizuje odolnosť
 º Zabudovaný odfukovač prachu pre čistú reznú líniu
 º LED svetlo osvetľuje reznú líniu
 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým 
akumulátorom Milwaukee® M12™

M12 CHZ
M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ SKRACOVACIA PÍLA HACKZALL™

 º Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora 
POWERSTATE™ pre až 6x dlhšiu životnosť motora a až o 70% 
rýchlejšie rezanie pri rôznych aplikáciach

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika zabezpečuje 
najmodernejšiu digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti 
preťaženiu, unikátne zlepšuje výkon náradia pri zaťažení

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu 
dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť 
akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s 
inými Li-Ion technológiami

 º Individuálne monitorovanie článkov akumulátora optimalizuje 
dobu prevádzky náradia a zabezpečuje jej trvanlivosť

 º Milwaukee® patentovaná FIXTEC svorka pre rýchlu a 
jednoduchú výmenu pílového listu

 º Vyvažovací mechanizmus znižuje vibrácie na 6,5 m/s², čo 
znižuje únavu obslužného pracovníka a umožňuje mu bezpečne 
pracovať počas dlhších intervalov

 º Utesnená prevodovka zabraňuje, aby do skrine vnikla voda a 
úlomky

 º LED svetlo osvetľuje reznú líniu aj v tmavých priestoroch

 º Kompaktný dizajn a nízka hmotnosť umožňuje používateľom 
použitie aj na neprístupných plochách

Ovládanie jednou rukouVýmena pílového listu bez náradia Ukazovateľ stavu nabitia

M12 CH
M12 FUEL™ KOMPAKTNÉ SDS-PLUS KLADIVO

 º Prvé kompaktné 12 V kladivo s bezuhlíkovým motorom - energia 
príklepu (EPTA): 1,1 J, počet príklepov: 0- 6575 pr./min, počet otáčok: 
0-900 ot./min 

 º Výnimočne nízka hladina vibrácie: 4,4 m/s²

 º Vŕtanie viac ako 60 dier (6 mm) za jedno nabitie

 º Vynikajúci pomer sily a hmotnosti s bezuhlíkovým motorom 
POWERSTATE™  od Milwaukee® pre až 3x dlhšiu životnosť a až 2x 
dlhšiu dobu prevázky

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika- ochranná elektronika proti 
preťaženiu v náradí a akumulátore

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora 
a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion 
technológiami

 º 2-funkcie kladiva: vŕtanie s príklepom alebo vŕtanie pre maximálnu 
všestrannosť

 º Optimálny priemer vŕtania až do 6-10 mm (max 13 mm)

 º 43 mm priemer upínacieho krku – kompatibilné s M12 DE odsávačom

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ REDLITHIUM-ION™ akumulátormi

2-funkčné SDS-plus kladivo

Výnimočne nízka hladina vibrácie: 
4,4 m/s²

LED svetlo

M12 BD | M12™ KOMPAKTNÝ SKRUTKOVAČ

 º Vysokovýkonný kompaktný skrutkovač od Milwaukee™ s dĺžkou len 175 
mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch

 º REDLINK™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni 
náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º ¼˝ Hex upínanie pre jednoduchú výmenu bitov s jednou rukou
 º Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v 
tmavých priestoroch

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu 
prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 M12 CCS44-0 M12 CCS44-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 3600 3600
Max. hĺbka rezania pri 90˚ (mm) 44 44
Max. hĺbka rezania pri 45˚ (mm) 33 33
Priemer kotúča (mm) 140 140
Priemer hriadeľa (mm) 20 20
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 2.7
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933448225 4933448235

 M12 CHZ-0 M12 CHZ-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 80 min
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min) 0 - 3000 0 - 3000
Dĺžka zdvihu (mm) 15.9 15.9
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.6
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933446960 4933446950

 M12 CH-0 M12 CH-202C M12 CH-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2 2
Nabíjačka − 40 min 80 min
Upínanie náradia SDS Plus SDS Plus SDS Plus
Energia príklepu (EPTA)(J) 1.1 1.1 1.1
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 13 13 13
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 10 10 10
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 13 13 13
Vibračné vŕtanie (m/s² ) 4.4 4.4 4.4
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.7 1.9
Dodávaný v − kufri kufri
Objednávacie číslo 4933441947 4933441997 4933441475

 M12 BD-0 M12 BD-202C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 40 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 400 0 - 400
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 1500 0 - 1500
Upínanie náradia 1⁄4˝ Hex 1⁄4˝ Hex
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 22 22
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 10 10
Skrutky do dreva (mm) 6 6
Max. moment (Nm) 30 30
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.0
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933441910 4933441900

Obj. číslo 4932- 430719

Pílový kotúč k okružným 
pílam
Počet zubov: 18, rezná šírka: 1,3 mm. 
Použitie: tvrdé drevo, drevotrieska,  
MDF dosky/ drevovláknité dosky, laminované
drevotrieskové dosky, bloková doska, 
preglejky a OSB dosky

10 ks sada pílových listov 
HACKZALL™

Obsahuje: 2 x 49005460,  
3 x 49005614, 3 x 49005424,  
2 x 49005418 + puzdro

Obj. číslo  49220220
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M12 BPD
M12™ KOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

 º Vysokovýkonný kompaktný vŕtací skrutkovač s príklepom od 
Milwaukee® s dĺžkou len 190 mm je ideálny pre prácu v úzkych 
priestoroch

 º REDLINK™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni 
náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º 10 mm kovové skľúčidlo pre rýchlu a ľahkú výmenu príslušenstva

 º Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia 
a trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v 
tmavých priestoroch

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora 
a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion 
technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými 
Milwaukee® M12™ akumulátormi

Kovové skľúčidlo

Ergnomický design

2-rýchlosti

M12 BDD | M12™ KOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

 º Vysokovýkonný kompaktný vŕtací skrutkovač od Milwaukee® s dĺžkou 
len 187 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre 
najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º 10 mm kovové skľúčidlo pre rýchlu a ľahkú výmenu príslušenstva
 º Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v 
tmavých priestoroch

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu 
prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 M12 BPD-0 M12 BPD-202C M12 BPD-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2 2
Nabíjačka − 40 min 80 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 400 0 - 400 0 - 400
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500
Kapacita skľúčidla (mm) 10 10 10
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 22 22 22
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 10 10 10
Max. priemer vŕt. do muriva (mm) 10 10 10
Max. počet príklepov (pr./min) 22,500 22,500 22,500
Max. moment (Nm) 30 30 38
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.2 1.5
Dodávaný v − kufri kufri
Objednávacie číslo 4933441950 4933441940 4933441935

M12 BDDX
M12™ KOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S VYMENITEĽNÝM SKĽÚČIDLOM

 º Vysokovýkonný vŕtací a skrutkovací systém Milwaukee® 4 v 1, ktorý 
je malý, kompaktný a maximálne univerzálny

 º Vymeniteľný skľúčidlový systém s 3 rôznymi hlavicami určenými na 
rozličné použitie

 º Štandardné 10 mm bezkľúčové skľúčidlo, celokovová pravouhlá 
1/4˝ šesťhranná skrutkovacia hlavica a celokovová vyosovacia 1/4˝ 
šesťhranná skrutkovacia hlavica

 º 1/4˝ šesťhranná mechanika za armatúrou skľúčidla podľa potreby 
zmenšuje dĺžku vrtu na 153 mm

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre 
najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º Celokovová planétová prevodovka s extrémnou odolnosťou

 º LED svetlo na osvetleni pracovnej plochy
Vyklonená hlava umožňuje prácu blízko 
pri okrajoch

Pravouhlá hlava na prácu v stiesnených 
priestoroch

1/4˝ Hex upínanie

M12 BID | M12™ KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

 º Vysokovýkonný kompaktný rázový uťahovák od Milwaukee® s dĺžkou len 
165 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch

 º REDLINK™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie 
a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º Heavy duty celokovová prevodovka pre extrémnu trvanlivosť a maximálny 
moment

 º 1⁄4˝ šesťhranné upínanie pre rýchlu výmenu bitov
 º Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých 
priestoroch

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 M12 BDD-0 M12 BDD-202C M12 BDD-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2 2
Nabíjačka − 40 min 80 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 400 0 - 400 0 - 400
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500
Kapacita skľúčidla (mm) 10 10 10
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 22 22 22
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 10 10 10
Max. moment (Nm) 30 30 38
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.2 1.4
Dodávaný v − kufri kufri
Objednávacie číslo 4933441930 4933441915 4933441925

 M12 BDDX-202C M12 BDDXKIT-202C
Kapacita akumulátora (Ah) 2.0 2.0
Počet dodávaných akum. 2 2
Nabíjačka 40 min 40 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 400 0 - 400
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 -1500 0 -1500
Kapacita skľúčidla (mm) 10 10
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 25 25
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 10 10
Max. moment (Nm) 32 32
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 1.2 1.2

Štandardné vybavenie

Vymeniteľné FIXTEC 
skľúčidlo, spona 
na opasok, 25 mm 
PZ2 bit

Vymeniteľné FIXTEC 
skľúčidlo, presunutý 
(mimoosový) nástavec, 
pravouhlý nástavec, 
spona na opasok, 25 
mm PZ2 bit

Dodávaný v kufri kufri
Objednávacie číslo 4933447129 4933447830

 M12 BID-0 M12 BID-202C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 40 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 2500 0 - 2500
Počet úderov (ú./min) 0 - 3300 0 - 3300
Upínanie náradia 1⁄4˝ Hex 1⁄4˝ Hex
Max. moment (Nm) 112 112
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.0
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933441955 4933441960

M12 BDDX-CK  
VYMENITEĽNÉ SKĽÚČIDLO
OBJ. ČÍSLO 4932430444

M12 BDDX-OA   
PRESUNUTÝ (MIMOOSOVÝ) 
NÁSTAVEC
OBJ. ČÍSLO 4932430432

M12 BDDX-RAA   
PRAVOUHLÝ NÁSTAVEC
OBJ. ČÍSLO 4932430433
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M12 BIW12 | M12™ KOMPAKTNÝ 1/2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

 º Vysokovýkonný kompaktný rázový uťahovák od Milwaukee® s dĺžkou len 
171 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre 
najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º Celokovová Heavy Duty prevodovka pre trvanlivosť a maximálny moment
 º S upínaním nástroja 1/2˝ s univerzálnou objímkou
 º Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých 
priestoroch

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

M12 BIW14 | M12™ KOMPAKTNÝ 1/4˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

 º Vysokovýkonný kompaktný rázový uťahovák od Milwaukee® s dĺžkou len 
152 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch

 º REDLINK™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie 
a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º Celokovová Heavy Duty prevodovka pre trvanlivosť a maximálny moment
 º S upínaním nástroja 1⁄4˝ s univerzálnou objímkou
 º Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých 
priestoroch

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

M12 BIW38 | M12™ KOMPAKTNÝ 3⁄8˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

 º Vysokovýkonný kompaktný rázový uťahovák od Milwaukee® s dĺžkou len 
165 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch

 º REDLINK™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie 
a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º Celokovová Heavy Duty prevodovka pre trvanlivosť a maximálny moment
 º S upínaním nástroja 3⁄8˝ s univerzálnou objímkou
 º Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých 
priestoroch

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

M12 BSD | M12™ KOMPAKTNÝ JEDNORÝCHLOSTNÝ SKRUTKOVAČ

 º Vysokovýkonný kompaktný skrutkovač od Milwaukee® s dĺžkou len 169 
mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch

 º Kovové planétové prevody pre vynimočnú odolnosť, max. moment až do 
20 Nm

 º ¼˝ Hex upínanie pre jednoduchú výmenu bitov s jednou rukou
 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre 
najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º 15 stupňové nastavenie momentu a plus jeden stupeň na vŕtanie pre 
maximálnu flexibilitu

 º Štíhla softgripová rukoväť
 º LED svetlo na osvetlenie pracovnej plochy
 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi 

M12 BPS
M12™ KOMPAKTNÁ AKUMULÁTOROVÁ LEŠTIČKA/BRÚSKA

 º Variabilný výber dvoch rýchlostí (0-2800 / 0-8300 ot./min) na leštenie i brúsenie

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º Veľkokapacitný rozmer leštiacej špongie (až 76 mm) a brúsneho kotúča (až 50 mm) umožňuje rýchle 
dokončenie práce

 º Dlhá výdrž batérie umožňuje časté plnenie úloh na jedno nabitie

 º Kompaktný dizajn s rozmerom len 130 mm umožňuje prístup aj na ťažko dostupné 
plochy

 º Uzáver hriadeľa umožňuje rýchlu výmenu príslušenstva bez použitia nástrojov

 º Oddeliteľná 2-polohová bočná rukoväť

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 
20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote 
-20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ 
akumulátormi

2-rýchlosti

Variabilná rýchlosť pre presnú prácu

Najkompaktnejšia na trhu - ideálna na 
akékoľvek malé kozmetické práce na 
automobiloch

 M12 BIW12-0 M12 BIW12-202C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 40 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 2550 0 - 2550
Upínanie náradia 1⁄2˝ štvorhran 1⁄2˝ štvorhran
Počet úderov (ú./min) 0 - 3400 0 - 3400
Max. moment (Nm) 138 138
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.0
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933447134 4933447133

 M12 BIW14-0 M12 BIW14-202C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 40 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 2500 0 - 2500
Upínanie náradia 1⁄4˝ štvorhran 1⁄4˝ štvorhran
Počet úderov (ú./min) 0 - 3300 0 - 3300
Max. moment (Nm) 50 50
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.0
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933441980 4933441970

 M12 BIW38-0 M12 BIW38-202C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 40 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 2500 0 - 2500
Upínanie náradia 3⁄8˝ štvorhran 3⁄8˝ štvorhran
Počet úderov (ú./min) 0 - 3300 0 - 3300
Max. moment (Nm) 135 135
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.0
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933441985 4933441990

 M12 BSD-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 500
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 16
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 10
Max. moment (Nm) 20
Upínanie náradia 1⁄4˝ Hex
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.9
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933447135

 M12 BPS-0 M12 BPS-421X
Kapacita akumulátora (Ah) − 1 x 2.0 & 1 x 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 40 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 2800 0 - 2800
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 8300 0 - 8300
Priemer kotúča (mm) 76 76
Rozmer závitu up. vretena M9 x 0.75 M9 x 0.75
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.0
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933447791 4933447799

Leštiaca huba – 
tvrdá (žltá) 80 mm  
Obj. číslo 4932430489

Podložka 
fíbrového 
kotúča 
46 mm  
Obj. číslo  
4932430492 

Leštiaci kotúč 
z jahňacej vlny 
87 mm 
Obj. číslo 
4932430491

Leštiaca huba – 
mäkká (biela) 80 mm 
Obj. číslo 4932430490

Leštiaca / brúsna 
podložka 75 mm 
Obj. číslo 4932430488
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M12 H | M12™ KOMPAKTNÉ SDS-PLUS KLADIVO

 º Ergonomická, kompaktná a ľahká konštrukcia umožní prácu v 
obmedzených priestoroch a znížuje únavu používateľa 

 º REDLINK™ ocharana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pred 
extrémnym namáhaním

 º L design, 2 funkčné kladivo pre maximálnu všestrannosť
 º Nízke vibrácie, 6,7 m/s² 
 º Optimálny priemer vŕtania s príklepom 4 - 8 mm (max. Ø 13 mm)
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v 
tmavých priestoroch

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu 
prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

M12 DE
M12™ VYSÁVAČ KU KLADIVÁM

 º Vhodný k všetkým Milwaukee® SDS-plus alebo konkurenčným kladivám s priemerom krku 43-59 
mm, štandardné vybavenie: postranná rukoväť a 3 x adaptér

 º Odsávanie vyvŕtaného prachu z 65 dier (priemer: 6 mm, hĺbka: 50 mm) na jedno nabitie

 º REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém 
odolnosti

 º Všestrannosť - dá sa používať ako odsávací systém k náradiu alebo ako ručný vysávač, 
dvojsmerový montáž (ľavý - pravý)

 º HEPA filter: 99,7 % účinnosť

 º Automatické vypnutie po 5 s - kompletné odsávanie vyvŕtaného prachu

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 
2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion 
technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™ 
akumulátormi

M12DEAC – prepájacia  
schránka na odsávanie
prachu umožňuje napojiť M12DE na  
nezávislý odsávač prachu/vysávač 

M12 IR | M12™ KOMPAKTNÝ AKUMULÁTOROVÝ RAČŇOVÝ UŤAHOVÁK

 º Vynikajúci pomer sily a rýchosti, 47 Nm moment a 250 otáčok/min
 º REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší 
systém odolnosti

 º Zosilnený plášť – poskytuje vysokú trvanlivosť podobnú oceľovým 
vzduchovým uťahovákom

 º Kompaktný- ideálny pre prácu v úzkych a v malých motorových 
priestoroch

 º Variabilná rýchlosť- kovový spínač- pre lepšiu kontrolu počas práce
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých 
priestoroch

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

C12 RAD | M12™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHLÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

 º Celokovová Heavy Duty prevodovka s dlhou životnosťou a maximálnym 
momentom

 º REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší 
systém odolnosti

 º Variabilná rýchlosť- kovový spínač- pre lepšiu kontrolu počas práce
 º 10 mm skľúčidlo pre rýchlu a ľahkú výmenu príslušenstva
 º Štíhle softgripové madlo
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých 
priestoroch

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

C12 RT | M12™ KOMPAKTNÉ MIKRONÁRADIE

 º Univerzálne akumulátorové riešenie pre rezanie a odstraňovanie
 º REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší 
systém odolnosti

 º Variabilná rýchlosť (5000 – 32000 ot./min)
 º Klieština (0,8 – 3,2 mm) je vhodná pre bežné príslušenstvo na trhu
 º Aretácia vretena umožňuje jednoduchú výmenu príslušenstva
 º Vynikajúca ergonómia a ľahké ovládanie
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 M12 H-0 M12 H-202C M12 H-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2 2
Nabíjačka − 40 min 80 min
Upínanie náradia SDS Plus SDS Plus SDS Plus
Energia príklepu (EPTA)(J) 0.9 0.9 0.9
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 10 10 10
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 8 8 8
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 13 13 13
Vibračné vŕtanie (m/s² ) 6.7 6.7 6.7
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.6 1.8
Dodávaný v − kufri kufri
Objednávacie číslo 4933431355 4933431340 4933441164

 M12 DE-0C M12 DE-201C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0
Počet dodávaných akum. 0 1
Nabíjačka − 40 min
Max. priemer vrtáku  (mm) 4 - 16 4 - 16
Max. hĺbka vŕtania (mm) 120 120
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.7
Dodávaný v kufri kufri
Objednávacie číslo 4933440510 4933440500

 M12 IR-201B 1/4 M12 IR-201B 3/8
Kapacita akumulátora (Ah) 2.0 2.0
Počet dodávaných akum. 1 1
Nabíjačka 40 min 40 min
Upínanie náradia 1⁄4˝ štvorhran 3⁄8˝ štvorhran
Max. moment (Nm) 40 47
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 250 0 - 250
Dĺžka (mm) 274 274
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.9 0.9
Dodávaný v taške taške
Objednávacie číslo 4933441725 4933441720

 C12 RAD-0 C12 RAD-202B
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 40 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 800 0 - 800
Kapacita skľúčidla (mm) 10 10
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 22 22
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 10 10
Max. moment (Nm) 12 12
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.1
Dodávaný v − taške
Objednávacie číslo 4933416900 4933441215

 C12 RT-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 5000 - 32,000
Kapacita upínacej klieštiny (mm) 0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.6
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933427183

20 ks sada Shockwave Impact Duty™ ¼˝ objímok
– 2 x ¼˝ objímky – dĺžka: 50 mm 
– 6 x skrutkovacie bity 25 mm dĺžka
– 1 x objímkový adaptér ¼˝ šesťhran  ¼˝ štvorhran
– 1 x bitový adaptér ¼˝ štvorhran (F)  ¼˝ šesťhran
– Magnetický držiak bitov

Obj. číslo 4932- 352862

Obj. číslo 4932- 430479

M12 CH-402C 
Obj. číslo 4933441475

M18 BH-402C 
Obj. číslo 4933443330

PH 26 X 
Obj. číslo 4933429020

PLH 20 
Obj. číslo 4933408070

HD18 HX-402C 
Obj. číslo 4933441280

PLH 28 E 
Obj. číslo 4933446790

PH 30 POWER X 
Obj. číslo 4933396420

M12 H-402C 
Obj. číslo 4933441164
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C12 MT
M12™ KOMPAKTNÉ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

 º Univerzálne akumulátorové riešenie pre rezanie a odstraňovanie

 º REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti

 º Variabilná rýchlosť (5000 – 20000 ot./min), oscilačný pohyb o 1,5° umožňuje rýchlu aplikáciu do 
materiálov, ako kov, drevo a plast

 º Možnosť používať príslušenstvo konkurenčného náradia

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu 
životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

 º Štandardné vybavenie: 1 x adaptér, 1 x vzrezávací kotúč OSC 112, 1 x brúsna podložka, 5 x brúsny papier 

Univerzálne použitie - zarovnávacie 
rezy a vyrezávanie otvorov do dreva

Univerzálne použitie - šmirgľovanie v 
úzkych rohoch

Univerzálne použitie - odstraňuje jemnú 
omietku

Univerzálne použitie - odstraňuje 
lepidlo, farbu a adhezívne laky, tvrdé a 
lámavé zvyšky kobercových lepidiel

M12 CC | M12™ KOMPAKTNÝ REZAČ KÁBLOV

 º Profesionálna kapacita Ø 32 mm - výkonné čeluste režú silne aj káble s 
veľkým priemerom

 º REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší 
systém odolnosti

 º Dlhšia doba prevádzky - poskytuje až 60 rezov pri 4 x 35 mm² medených 
káblov - na jedno nabitie

 º Kompaktná konštrukcia - zmestí sa do panelov s káblami alebo do 
elektrických skríň

 º Vynikajúca kvalita rezu - Milwaukee® konštrukcia rezného listu 
zabezpečuje plochý, okrúhly rez pripravený na inštaláciu

 º Auto-uvoľniteľný vypínač umožňuje rezať, uvoľniť a opäť rezať
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých 
priestoroch

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

C12 PN | M12™ KOMPAKTNÝ ZATĹKAČ KLINCOV

 º Profesionálny výkon – náradie účinne zatlčie 100 mm klinec za menej 
ako 3 sekundy

 º REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, 
najlepší systém odolnosti

 º Vynikajúca ergonómia – rukoväť poskytuje vynikajúce uchytenie v dlani
 º Zmestí sa aj do úzkych priestorov
 º Zvýšená doba prevádzky - zatĺčie až 100 ks 90 mm klincov na jedno 
nabitie

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

M12 BS | M12™ KOMPAKTNÁ AKUMULÁTOROVÁ PÁSOVÁ PÍLA

 º Kompaktný   design s ľahkou váhou pre rezanie jednou rukou,   nad 
hlavou, v existujúcich inštaláciách a úzkych priestoroch

 º REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu chráni náradie a 
akumulátor, najlepší systém odolnosti

 º Všestrannosť – reže množstvo materiálov: oceľ, nerez, meď, plast, hliník
 º Chladné rezanie - bez iskier
 º Čistý rez - vyvážená rukoväť kombinovaná s 8 - veľkými ložiskami 
podporované vedenie pílového pásu zabezpečujú najlepšiu kvalitu rezu

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu 
prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

 º Štandardné vybavenie: 1 x pílový pás 18 Tpi

M12 JS | M12™ KOMPAKTNÁ AKUMULÁTOROVÁ PRIAMOČIARA PÍLA

 º Nová konštrukcia- kombinuje možnosti uchytenia zvrchu aj za telo píly, 
lepšia kontrola rezania a stabilita

 º REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, 
najlepší systém odolnosti

 º Variabilné nastavenie rýchlosti - pre lepšiu kontrolu a flexibilitu
 º Jemný rez – min. vibrácie počas rezania zaisťujú vyrovnaný výkon
 º Presné vedenie pílového listu – odolná vodiaca kladka zabraňuje 
odchýlke pílového listu

 º Línia rezu – kompaktné vedenie zabezpečuje kontrolu línie rezu
 º Beznástrojové nastavenie naklonenia píly – rýchle a jednoduché 
nastavenie úkosu až do 45° bez nástroja

 º QUIK-LOK T-zverák - výmena píl. listu a príslušenstva bez nástroja
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu 
prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

 º Klzná doska na ochranu povrchov pred poškriabaním – je súčasťou 
štandardného vybavenia

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 C12 MT-0 C12 MT-202B C12 MT-402B
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2 2
Nabíjačka − 40 min 80 min
Oscilačný uhol na ľavo/na pravo (°) 1.5 1.5 1.5
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 5000 - 20,000 5000 - 20,000 5000 - 20,000
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.0 1.2
Dodávaný v − taške taške
Objednávacie číslo 4933427180 4933441710 4933441705

 M12 CC-0 M12 CC-21C
Kapacita akumulátora (Ah) − 1.5
Počet dodávaných akum. 0 1
Nabíjačka − 30 min
Max. priemer rezania (mm) 32 32
Rezná sila (kN) 32 32
Nastavenie rýchlosti 2 2
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 3.0
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933431600 4933431610

 C12 PN-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Max. počet príklepov (pr./min) 2700
Max. rozmer klinca (mm) 90
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 1.6
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933427182

 M12 BS-0 M12 BS-32C
Kapacita akumulátora (Ah) − 3.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 60 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 85 0 - 85
Max. kapacita rezania (mm) 41 x 41 41 x 41 
Dĺžka pílového pásu (mm) 687.57 687.57
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 3.2
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933431310 4933431320

 M12 JS-0 M12 JS-22B M12 JS-32B
Kapacita akumulátora (Ah) − 1.5 3.0
Počet dodávaných akum. 0 2 2
Nabíjačka − 30 min 60 min
Počet zdvihov bez zaťaženia 
(zd./min) 0 - 2800 0 - 2800 0 - 2800

Dĺžka zdvihu (mm) 19 19 19
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.9 2.1
Dodávaný v − taške taške
Objednávacie číslo 4933431305 4933431300 4933431290

3 ks sada brúsnych pásov
Dĺžka pílového pásu 687,57 mm, hrúbka steny materiálu: 
2,5 – 8 mm, rozstup zubov: 1,4 mm, počet zubov na 
palec: 18

Obj. číslo  48390572

Rezný list na 
rezanie káblov

Obj. číslo 4932- 430070
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C12 HZ | M12™ KOMPAKTNÁ SKRACOVACIA PÍLA HACKZALL™

 º Vysokovýkonná kompaktná skracovacia píla od Milwaukee® s dĺžkou 
280 mm je ideálna pre prácu v úzkych priestoroch

 º REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, 
najlepší systém odolnosti

 º Milwaukee® FIXTEC pre rýchlu a jednoduchú výmenu pílového listu
 º Nízke vibrácie, 10,5 m/s² 
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v 
tmavých priestoroch

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu 
prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

C12 PC | M12™ KOMPAKTNÉ NÁRADIE NA REZANIE MEDENÝCH RÚROK

 º Vysokovýkonný Milwaukee® motor s 550 ot./min, reže 12 mm medené 
rúrky za menej ako 3 sekundy

 º REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, 
najlepší systém odolnosti

 º Auto uzatvárací mechanizmus reže inštalované medené potrubie, 
potrebné miesto na rezanie rúr je 37 mm

 º Auto nastaviteľné čeľuste – automaticky sa prispôsobia veľkosti rúrky
 º Hermeticky zaizolovaná predná časť – odolná korózii a teplu
 º Štíhle, softgripové madlo
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v 
tmavých priestoroch

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

C12 PPC | M12™ KOMPAKTNÉ NÁRADIE NA REZANIE PEX RÚROK

 º Masívny tlak rezania 175 kg/cm²
 º REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, 
najlepší systém odolnosti

 º Výkonný mechanizmus reže PEX rúry až do Ø 50 mm za 3 sekundy
 º Heavy Duty celokovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť a 
maximálny moment

 º Regulácia rýchlosti pre kontrolu rezania
 º Veľmi ostrý nôž pre čisté rezy
 º Veľmi účinný mechanizmus umožňuje viac ako 200 rezov na jedno 
nabitie

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v 
tmavých priestoroch

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

M12 PCG/310 | M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S DRŽIAKOM PRE 310 ML KARTUŠE

 º Sila až 1780 N
 º REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší 
systém odolnosti

 º Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
 º Anti-odkvapkávacia funkcia zabraňuje nežiaducému odkvapkávaniu
 º Regulácia vytláčania so 6 rýchlosťami
 º Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytláčanie, znižuje 
spätný tlak a vytlačí všetku hmotu z kartuše

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

M12 PCG/400 | M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 400 ML PÚZDROM

 º Sila až 1780 N
 º REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší 
systém odolnosti

 º Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
 º Anti-odkvapkávacia funkcia zabraňuje nežiaducému odkvapkávaniu
 º Regulácia vytláčania so 6 rýchlosťami
 º Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytláčanie, znižuje 
spätný tlak a vytlačí všetku hmotu

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

M12 PCG/600 | M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 600 ML PÚZDROM

 º Sila až 1780 N
 º REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší 
systém odolnosti

 º Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
 º Anti-odkvapkávacia funkcia zabraňuje nežiaducému odkvapkávaniu
 º Regulácia vytláčania so 6 rýchlosťami
 º Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytláčanie, znižuje 
spätný tlak a vytlačí všetku hmotu

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 C12 HZ-0 C12 HZ-202C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 40 min
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min) 0 - 3000 0 - 3000
Dĺžka zdvihu (mm) 13 13
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.2
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933411925 4933441195

 C12 PC-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Medené rúrky (mm) 12, 15, 18, 22, 25, 28
Minimálny priestor pre rezanie rúry (mm) 80
Dĺžka (mm) 360
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 1.5
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933411920

 C12 PPC-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Max. kapacita rezania (mm) 50
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 500
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 1.9
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933416550

 M12 PCG/310C-0 M12 PCG/310C-201B
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0
Počet dodávaných akum. 0 1
Nabíjačka − 40 min
Max. výtlačná sila (Nm) 1780 1780
Nastavenie rýchlosti 6 6
Štandardné vybavenie 310 ml držiak kartuše 310 ml držiak kartuše
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.9
Dodávaný v − −
Objednávacie číslo 4933441783 4933441655

 M12 PCG/400A-0 M12 PCG/400A-201B
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0
Počet dodávaných akum. 0 1
Nabíjačka − 40 min
Max. výtlačná sila (Nm) 1780 1780
Nastavenie rýchlosti 6 6
Štandardné vybavenie 400 ml hl. puzdro 400 ml hliníkové púzdro
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.9
Dodávaný v − −
Objednávacie číslo 4933441780 4933441665

 M12 PCG/600A-0 M12 PCG/600A-201B
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0
Počet dodávaných akum. 0 1
Nabíjačka − 40 min
Max. výtlačná sila (Nm) 1780 1780
Nastavenie rýchlosti 6 6
Štandardné vybavenie 600 ml hl. puzdro 600 ml hliníkové púzdro
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.9
Dodávaný v − −
Objednávacie číslo 4933441786 4933441670

Obj. číslo 4932- 352845

600 ml hliníkový  
držiak na salámový  
typ náplne

310 ml štandardný  
držiak

Obj. číslo  48080900

400 ml hliníkový  
držiak na salámový  
typ náplne

Obj. číslo 4932- 352844

Obj. číslo  49220220

10 ks sada pílových listov 
HACKZALL™ 
Obsahuje: 2 x 49005460, 3 x 49005614,  
3 x 49005424, 2 x 49005418 + puzdro

Obj. číslo  48380010

Kotúč na rezanie rúrok 
Balenie: 2 kotúče na rezanie medených rúrok.
Nevhodné na rezanie plastových a nerezových
rúrok
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C12 PXP | M12™ KOMPAKTNÝ AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR

 º Autorotačné hlavy od 12 mm až do 32 mm (6 bar) a až 25 mm (10 bar) 
poskytujú presné rozšírovanie jednou rukou

 º REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší 
systém odolnosti

 º Jedným ťahom plynule inštaluje Q & E až 4 x rýchlejšie
 º Oceľová prevodovka s integrovaným kovovým rámom
 º Pravoúhly design pre ľahké nainštalovanie náradia aj pri slabých svetelných 
podmienkach

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých 
priestoroch

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 
20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote 
-20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ 
akumulátormi

M12 GG | M12™ KOMPAKTNÁ MAZACIA PIŠTOĽ

 º Výkonný 12 V motor poskytuje max. tlak viac ako 562 bar 
 º REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší 
systém odolnosti

 º Najlepšia doba prevádzky vo svojej triede - vytláčanie 7 kartúš za jedno 
nabitie

 º Vynimočná vyváženosť a ergonómia - dĺžka iba 355 mm, hmotnosť len 
3,2 kg

 º Vypušťací ventil vzduchu - naplnenie mechanizmu pre rýchly prietok
 º Uloženie hadice na tele, držiak na popruh a LED ukazovateľ stavu nabitia - 
pre komfortné použitie a menej odstávok

 º Tri spôsoby plnenia - z veľkého balenia, kartridže a vysatím
 º Kapacita mazivá 400 ml v kartridži, 473 ml z veľkého balenia
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

 º Štandardné vybavenie: vysokotlaková ohybná hadička 914 x 14,4 mm s 
pružným krytom, mazivové tiahlo

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

M12 HPT | M12™ KOMPAKTNÉ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ LISOVACIE NÁRADIE

 º Najmenšie a najľahšie lisovacie náradie na trhu: hmotnosť len 1,8 kg pre komfort používateľa

 º REDLINK™ ocharana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním

 º Patentované ovládanie jednou rukou pre prácu v obmedzených priestoroch

 º Komunikácia akumulátora a náradia: v prípade slabo nabitého akumulátora lisovací cyklus nezačína, aby sa zabránilo 
nekompletnému lisovaniu. Kontrola akumulátora pred lisovaním zaisťuje, aby každý lisovací cyklus bol dokončený.

 º Servisné intervaly: moderný elektronický systém počítania cyklov upozorní užívateľa ak dosiahne náradie interval na 
kalibráciu

 º 4-stupňový indikátor stavu akumulátora

 º Lisovací indikátor: poskytuje vizuálne potvrdenie o kvalite spojenia

 º Dlhodobá spoľahlivosť: špičková kvalita 40000 cyklov do prvej kalibrácie - náradie môže bez nastavenia pracovať do 
dosiahnutia 40000 cyklov

 º Vynikajúci lisovací výkon až do priemeru 35 mm pre kovové a 40 mm pre vrstvené rúrky

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť 
akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

Lisovací indikátorOvládanie jednou rukou Hlava otočiteľná o 360° 

 
C12 PXP-
I06202C

C12 PXP-
I10202C

C12 PXP-N202C

Kapacita akumulátora (Ah) 2.0 2.0 2.0
Počet dodávaných akum. 2 2 2
Nabíjačka 40 min 40 min 40 min
Dĺžka zdvihu (mm) 14 14 14
Rýchlosť (ot./min) 60 60 60
Obsahuje hlavy / nástavce 16/ 20/ 25 mm 16/ 20/ 25 mm 15/18/22 mm
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 1.9 1.9 1.9
Dodávaný v kufri kufri kufri
Objednávacie číslo 4933441715 4933441730 4933427277

 M12 GG-0 M12 GG-401B
Kapacita akumulátora (Ah) − 4.0
Počet dodávaných akum. 0 1
Nabíjačka − 80 min
Podtlak (bar) 562 562
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 3.2
Dodávaný v − taške
Objednávacie číslo 4933440435 4933441675

 M12 HPT-202C M12 HPT-202C M-KIT M12 HPT-202C V-KIT M12 HPT-202C TH-KIT M12 HPT-202C U-KIT
Kapacita akumulátora (Ah) 2. 0 2.0 2.0 2.0 2.0
Počet dodávaných akum. 2 2 2 2 2
Nabíjačka 40 min 40 min 40 min 40 min 40 min
Lisovacie cykly 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Štandardné vybavenie - 3 x čeľusť prof. M (15/22/28 mm) 3 x čeľusť prof. V (15/22/28 mm) 3 x čeľusť prof. TH (16/20/32 mm) 3 x čeľusť prof. U (16/20/25 mm)
Dodávaný v kufri kufri kufri kufri kufri
Objednávacie číslo 4933443085 4933443095 4933443100 4933443105 4933443110

FORCE LOGIC™ ČELUSTE PRE M12 HPT

FORCE LOGIC™

LISOVACÍ SYSTÉM

Profil  
čeľuste

Profil  
čeľuste

Profil  
čeľuste Vhodný kVhodný kVhodný k Nominálna  

veľkosť
Nominálna 

veľkosť
Nominálna 

veľkosť Obj. číslo 4932-Obj. číslo 4932-Obj. číslo 4932-

U14

U16

U18

U20

U25

U32

U40

430291

430293

430295

430297

430299

430301

430303

Uponor
ALB

Kan-therm
Wavin

V12

V15

V18

V22

V28

V35

TH25

TH26

TH32

TH40

430260

430262

430264

430266

430268

430270

430282

430283

430285

430287

Viega
Comap

IBP
Sanha

Henco
IPA

Sanha
Tiemme

Ivar

V

V

V

V

V

V

TH

TH

TH

TH

U

U

U

U

U

U

U

Geberit-Mapress
VSH

Eurotubi
Raccorderie  
Metalliche

Rubinetterie  
Bresciane

Sanha

ALB
Comap

Fränkische

M

M

M

M

M

M

TH

TH

TH

TH

M12

M15

M18

M22

M28

M35

TH14

TH16

TH18

TH20

430243

430245

430247

430249

430251

430253

430274

430276

430278

430280

Hlavy k expandéru Rúrka Ø mm Hrúbka rúry mm Tlak bar Obj. číslo 4932-
PXPH9.9-144/8
PXPH12I-14
PXPH15N-14
PXPH16I-1406
PXPH16I-1410
PXPH18N-14
PXPH20I-1406
PXPH20I-1410
PXPH22N-14
PXPH25I-1406
PXPH25I-1410
PXPH28N-14
PXPH32I-1406

9,9
12

14 / 15
16
16

17 / 18
20
20
22
25
25
28
32

1,1
1,7 / 1,8  / 2,0
1,7 / 1,8  / 2,0

1,5 / 1,8
1,8 / 2,0 / 2,2

2,5
1,9 / 2,0 / 2,3

2,8
3

2,3
3,5
4

2,9

4 / 8
6 – 10
6 – 10

6
10

6 – 10
6, (8 bar pre Ø 2,3 mm)

10
6 – 10

6
10

6 – 10
6

430102
352716
352727
430103
352717
352728
352718
352719
352729
352720
352721
352730
352723

Na území SR sa nepredáva
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VYHRIEVANÉ BUNDY

AŽ 

2-KRÁT
DLHŠIA VÝDRŽ*, 
AŽ O 

20% 
VYŠŠÍ VÝKON*, 
AŽ 

2-KRÁT
VIAC DOBITÍ*

M12™  VYHRIEVANÁ BUNDA
Akumulátorová vyhrievaná bunda Milwaukee® M12™, napájaná akumulátorovou technológiou M12™ 

REDLITHIUM™,   prenáša teplo po celom tele a zabraňuje prenikaniu chladu. Odolné vyhrievacie prvky 

z uhlíkového vlákna sú votkané medzi pevné vonkajšie materiály a termoizolačné vložky vytvárajú a 

udržiavajú teplo, a tak Vám umožňujú prácu v akomkoľvek počasí. Tri úrovne vyhrievania (vysoká, stred-

ná, nízka) užívateľovi umožňujú vybrať si tú správnu úroveň tepla pre všetky poveternostné podmienky. 

Dve odlišné tepelné zóny (chrbát a hruď, dolné vrecká) je pre ešte vyššiu univerzálnosť možné nezávisle 

upraviť, a tým dosiahnuť tú správnu úroveň tepla pre akúkoľvek situáciu. Vak na nadrozmerné predmety 

a odkladacie vrecko poskytujú dodatočný skladovací priestor. Všetky nové vyhrievané bundy M12™ 

je možné prať a sušiť mechanicky, čím sa predlžuje doba ich životnosti. Všetky prenosné elektronické 

zariadenia je možné výhodne nabíjať prostredníctvom nabíjačky s USB vstupom, ktorá zároveň zobrazuje 

zostávajúcu výdrž akumulátora. Vyhrievaná bunda Milwaukee® M12™ poskytuje až 8 hodín nepretržitého 

vyhrievania na pracovisku i mimo neho na jedno nabitie akumulátora (so 4,0 Ah akumulátorom); vhodné 

na použitie vo všetkých obdobiach a aj vo vonkajšom prostredí. Akumulátory M12™ REDLITHIUM™ sú 

kompatibilné s viac než 60 náradiami od spoločnosti Milwaukee®.

V porovnaní s predchádzajúcou technológiou akumulátora Milwaukee®. Výsledky závisia od napätia, náradia a aplikácie

M12 HJ BL2 | M12™ VYHRIEVANÁ BUNDA

 º Vylepšené izolačné vlastnosti minimalizujú hmotnosť a maximalizujú zadržanie tepla
 º Päť všitých vyhrievaných zón z uhlíkových vlákien - distribujú teplo na hrudníku, chrbte a do 
vreciek

 º Výnimočná doba prevádzky – až do 8 hodín vyhrievania na jedno nabitie akumulátora, štíhlejší 
design

 º Päť všitých vyhrievaných zón z uhlíkových vlákien
 º Dotykový ovládač teploty - 3 možnosti: vysoká-, stredná-, nízka teplota
 º M12™ puzdro na akumulátor je šikovne umiestnené - tak, aby prekážalo čo najmenej
 º USB port na nabíjanie elektrických zariadení - napr. mobilný telefón/MP3
 º Vrecká na ruky + vrecko na hrudi - vhodné pre iPOD, MP3 atď.
 º Vode a vetru odolná - poskytuje komfort a odolnosť pri nepriaznivom počasí
 º Puzdro na akumulátor pre použitie s M12™ REDLITHIUM-ION™ akumulátormi

VÝNIMOČNÁ DOBA 
PREVÁDZKY: až do 8 
hodín vyhrievania na 
jedno nabitie

ODOLNOSŤ 
VOČI VETRU/
VODE: Vnútorná 
búrková záklopka 
a vnútorné podšitie 
termoúpletom.

TRI NASTAVENIA: 
vysoká, stredná a 
nízka teplota pre 
optimálny komfort

PRANIE/SUŠENIE: 
Bundy možno prať 
v pračke a sušiť v 
sušičke

USB PORT: na 
nabíjanie elektrických 
zariadení a 
ukazovateľ stavu 
nabitia

IZOLÁCIA: Vylepšené 
izolačné vlastnosti 
minimalizujú 
hmotnosť a 
maximalizujú 
zadržanie tepla

VYHRIEVANÉ ZÓNY: 5 
všitých vyhrievaných 
zón z uhlíkových 
vlákien 

M12 HJ RED2 | M12™ VYHRIEVANÁ BUNDA

 º Vylepšené izolačné vlastnosti minimalizujú hmotnosť a maximalizujú zadržanie tepla
 º Päť všitých vyhrievaných zón z uhlíkových vlákien - distribujú teplo na hrudníku, chrbte a do 
vreciek

 º Výnimočná doba prevádzky – až do 8 hodín vyhrievania na jedno nabitie akumulátora, štíhlejší 
design

 º Dotykový ovládač teploty - 3 možnosti: vysoká-, stredná-, nízka teplota
 º M12™ puzdro na akumulátor je šikovne umiestnené - tak, aby prekážalo čo najmenej 
 º USB port na nabíjanie elektrických zariadení - napr. mobilný telefón/MP3
 º Vrecká na ruky + vrecko na hrudi - vhodné pre iPOD, MP3 atď. 
 º Vode a vetru odolná - poskytuje komfort a odolnosť pri nepriaznivom počasí
 º Puzdro na akumulátor pre použitie s M12™ REDLITHIUM-ION™ akumulátormi

VÝNIMOČNÁ DOBA 
PREVÁDZKY: až do 8 
hodín vyhrievania na 
jedno nabitie

TEPELNÉ ZÓNY: 5 
všitých vyhrievaných 
zón z uhlíkových 
vlákien

TRI NASTAVENIA: 
vysoká, stredná a 
nízka teplota pre 
optimálny komfort

ODOLNOSŤ 
VOČI VETRU/
VODE: Vnútorná 
búrková záklopka 
a vnútorné podšitie 
termoúpletom. 

PRANIE/SUŠENIE: 
Bundy možno prať 
v pračke a sušiť v 
sušičke

IZOLÁCIA: Vylepšené 
izolačné vlastnosti 
minimalizujú 
hmotnosť a 
maximalizujú 
zadržanie tepla

USB PORT: na 
nabíjanie elektrických 
zariadení a 
ukazovateľ stavu 
nabitia

 M12 HJ RED2-0 (M) M12 HJ RED2-0 (L) M12 HJ RED2-0 (XL) M12 HJ RED2-201 (M) M12 HJ RED2-201 (L) M12 HJ RED2-201 (XL)
Kapacita akumulátora (Ah) − − − 2.0 2.0 2.0
Počet dodávaných akum. 0 0 0 1 1 1
Nabíjačka − − − 40 min 40 min 40 min
Veľkosť M L XL M L XL
Materiál 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − − − 1.3 1.3 1.4
Dodávaný v − − − − − −
Objednávacie číslo 4933443817 4933443820 4933443823 4933443833 4933443837 4933443841

 M12 HJBL2-0 (M) M12 HJBL2-0 (L) M12 HJBL2-0 (XL) M12 HJBL2-201 (M) M12 HJBL2-201 (L) M12 HJBL2-201 (XL)
Kapacita akumulátora (Ah) − − − 2.0 2.0 2.0
Počet dodávaných akum. 0 0 0 1 1 1
Nabíjačka − − − 40 min 40 min 40 min
Veľkosť M L XL M L XL
Materiál 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − − − 1.3 1.4 1.4
Dodávaný v − − − − − −
Objednávacie číslo 4933433778 4933433779 4933433776 4933447907 4933447908 4933447909
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M12 HJ CMO3 | M12™ VYHRIEVANÁ BUNDA - CAMO3 

 º Realtree AP™ vzor a špeciálny materiál pre zníženie hluku pri pohybu
 º Päť všitých vyhrievaných zón z uhlíkových vlákien - distribujú teplo na hrudníku, chrbte a do vreciek
 º Výnimočná doba prevádzky – až do 8 hodín vyhrievania na jedno nabitie akumulátora
 º Jednoduchý dotykový regulátor teploty nachádza sa vo vnútri bundy, 3 možnosti nastavenia teploty a 
zohrievanie 

 º M12™ puzdro na akumulátor je šikovne umiestnené - tak, aby prekážalo čo najmenej
 º USB port na nabíjanie elektrických zariadení - napr. mobilný telefón/MP3 
 º Odolná vode a vetru, ideálna pre prácu v chladnom počasí a tiež pri voľnočasových aktivitách
 º Puzdro na akumulátor pre použitie s M12™ REDLITHIUM-ION™ akumulátormi

VÝNIMOČNÁ DOBA 
PREVÁDZKY: až do 8 
hodín vyhrievania na 
jedno nabitie

VYHRIEVANÉ ZÓNY: 5 
všitých vyhrievaných 
zón z uhlíkových 
vlákien

TRI NASTAVENIA: 
vysoká, stredná a 
nízka teplota pre 
optimálny komfort

ODOLNOSŤ 
VOČI VETRU/
VODE: Vnútorná 
búrková záklopka 
a vnútorné podšitie 
termoúpletom 

PRANIE/SUŠENIE: 
Bundy možno prať 
v pračke a sušiť v 
sušičke

IZOLÁCIA: Vylepšené 
izolačné vlastnosti 
minimalizujú 
hmotnosť a 
maximalizujú 
zadržanie tepla

USB PORT: na 
nabíjanie elektrických 
zariadení a 
ukazovateľ stavu 
nabitia

VYHRIEVANÉ BUNDY

M18™ USB ADAPTÉR
PRE M12™ VYHRIEVANÉ
BUNDY
Obj. číslo 4932430084

 º Vyhrievanie bundy z akumulátora M18™

 º USB nabíjací port pre, MP3 prehrávac,  
mobilný telefón, digitálnu kameru, GPS

12 V ADAPTÉR  
DO AUTA PRE M12™ VY-
HRIEVANÉ BUNDY
Obj. číslo 4932430085

 º Vyhrieva bundu zo zapalovacovej 
zásuvky 12 V

PRÍSLUŠENSTVO

M12™ -  
USB OVLÁDAČ
Obj. číslo 4931433664

M12™ –  
ZDROJ NAPÁJANIA
Obj. číslo 4931427366

C12 PP | M12™ KOMPAKTNÝ ZÁLOŽNÝ ZDROJ

 º Vhodná nabíjačka pre prenosné zariadenia
 º REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší 
systém odolnosti

 º Porty pre 12 V DC a USB pre nabíjacie kábely
 º LED svetlo signalizuje stav nabíjania
 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

C12 BL2 | M12™ LASEROVÁ OLOVNICA

 º Prvý laser na trhu, ktorý využíva batériu z náradia, čím rozširuje jej 
všestranné použitie, zároveň akumulátor je použiteľný aj pre ostatné 
náradie série M12 

 º Zvýšená presnosť oproti ručným spôsobom merania na 0,2 mm na meter
 º Automatické vyváženie ± 0,2 mm urýchľuje prácu a zvyšuje presnosť
 º Silné magnety na zadnej strane urýchľujú prácu
 º Indikácia roviny, laser signalizuje v rovine s rozptylom ± 4 stupne
 º Jednoduché ovládanie jedným tlačítkom
 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M12™

 º Štandardné vybavenie: puzdro

C12 JSR | M12™ RÁDIO S MP3 PRIPOJENÍM

 º Použitá technológia poskytuje optimálny príjem a jeho čistotu
 º Zdrojom môže byť buď batéria M12™ alebo sieť 240 V
 º Prevádzka s M12™ akumulátorom je 8 hodín
 º Počasiu odolná pomocná priehradka chráni MP3 prehrávač a ďalšie audio 
zariadenia 

 º Digitálny display rádia pre lepší výber signálu
 º Tlačítko pre okamžité vypnutie zvuku
 º Adaptér 220 -240 V, jack 3,5 na pripojenie napr. i-Podu 

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 M12 HJ CMO3-0 (M) M12 HJ CMO3-0 (L) M12 HJ CMO3-0 (XL) M12 HJ CMO3-201 (M) M12 HJ CMO3-201 (L) M12 HJ CMO3-201 (XL)
Kapacita akumulátora (Ah) − − − 2.0 2.0 2.0
Počet dodávaných akum. 0 0 0 1 1 1
Nabíjačka − − − 40 min 40 min 40 min
Veľkosť M L XL M L XL
Materiál 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − − − 1.4 1.5 1.5
Dodávaný v − − − − − −
Objednávacie číslo 4933443853 4933443856 4933443859 4933443869 4933443873 4933443877

 C12 PP-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Rozmery (mm) 125 x 53 x 58
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.3
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933416560

 C12 BL2-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Klasifikácia laseru Trieda 2
Presnosť (mm/m) ±  0,2 mm nad 1 m
Rozsah (m) 30
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.6
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933416240

 C12 JSR-0
Napätie (DC) (V) 12
Napätie (AC) (V) 220-240
Typ akumulátora Li-ion
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Rozmery (mm) 267 x 102 x 178
Hmotnosť (kg) 1.8
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933416365
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C12-28 DCR | M12™ - M28™  RÁDIO S MP3 PRIPOJENÍM

 º Exkluzivný AM/FM rádio s digitálnym procesorom poskytuje presný a čistý 
príjem signálu

 º Prémiové reproduktory a 40 W zosilňovač poskytujú bohatý a plný zvuk
 º Počasiu odolná pomocná priehradka chráni MP3 prehrávač a ďalšie audio 
zariadenia 

 º Nárazy absorbujúca ABS polymer-oceľová konštrukcia chráni pri 
nepriaznivom počasí a pri surových podmienkach na stavbách

 º Nastaviteľný ekvalizér a 10 predvolieb na ukladanie staníc
 º Napájanie zo siete alebo z akumulátorov M12™, M14™, M18™, M28™, V18, 
V28 a PBS 3000

 º Adaptér 220 - 240 V, jack 3,5 na pripojenie napr. i-Podu 

M12 LL
M12™ LUCERNOVÉ SVIETIDLO TRUEVIEW™

 º Svietidlo Milwaukee® TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením robí 
pracovné plochy vhodnejšími na prácu, presne zobrazuje skutočné 
farby a detaily. Znižuje oslnivý jas, únavu a napätie v očiach

 º Lúč svetla je nastaviteľný v rozmedzí 180° - 360° - univerzálny 
dizajn umožňuje užívateľovi zvoliť medzi osvetlením celej plochy 
alebo konkrétneho pracovného bodu

 º Najlepší výkon na trhu - bezkonkurenčný svetelný výkon viac než 
400 lúmenov vytvorený na osvetlenie rozsiahlych plôch

 º Vysoko výkonná nabíjačka s USB výstupom nabíja tablety, 
smartfóny, MP3 prehrávače a iné elektronické zariadenia

 º Výborne znáša podmienky na pracovisku - odolný dizajn s 
šošovkou odolnou voči nárazu, ktorá znesie tvrdé podmienky na 
pracovisku

 º 4 možnosti nastavenia svetla - k dispozícii je 400 lúmenov pri 
vysokom výkone/blikaní (100%), 200 lúmenov pri strednom výkone 
(50%) a 40 lúmenov pri nízkom výkone (10%)

 º Až 8 hodinová výdrž s akumulátorom M12™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 
Ah pri nastavení na vysoký výkon

 º 2 háky na zavesenie

 º Ochrana voči špliechajúcej vode pri všetkých uhloch (IP24)

Nastaviteľný lúč 180°

Nastaviteľný lúč 360°

Vysoko výkonná nabíjačka s USB 
výstupom 

M12 TI
M12™ TERMOKAMERA

 º Ostré, vysoké rozlíšenie 160 x 120 pixelov tepelné obrázky pre lepšiu 
definíciu a jasnosť

 º Širší teplotný rozsah (-10 až 350 °C) aj na ďalšie aplikácie

 º Zachytí tepelné a vizuálne zobrazenie pri každom stlačení vypínača

 º Kompletný software pre jednoduchú analýzu záberov

 º Vstavaný vizuálny fotoaparát s bleskom pre zlepšenie analýz

 º Žiadne rozmazanie snímky, žiadne čakanie na aktualizáciu displeja, 
obraz 60-krát za sekundu

 º Robustné madlo pre trvanlivosť a komfort

 º Až 5-krát rýchlejšie nabíjanie akumulátora v porovnaní s konkurentmi

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora 
a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion 
technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými 
Milwaukee® M12™ akumulátormi

 º Štandardné vybavenie: termokamera software, 2GB SD karta, USB 
kábel, čítačka SD karty

Na diagnostikovanie problémov s poistkami

Na diagnostikovanie problémov s transformátormi

Na diagnostikovanie problémov s motormiNa diagnostikovanie problémov s chladiacimi sys-
témami

Na diagnostikovanie problémov s ovládacími panelmi

 C12-28 DCR-0
Napätie (DC) (V) 12 - 28
Napätie (AC) (V) 220 - 240
Typ akumulátora Li-Ion a PBS 3000
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Rozmery (mm) 495 x 241 x 279
Výkon reproduktora (W) 40
Hmotnosť (kg) 7.3
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933416345

 M12 LL-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Systém M12
Kompatibilita akumulátora Všetky Milwaukee® M12™ akumulátory
Typ žiarovky LED
Max. svetelný výkon (Lumen) 400
Dĺžka svetelného lúča (m) 23
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.9
Objednávacie číslo 4932430562

 M12 TI-201C
Kapacita akumulátora (Ah) 2.0
Počet dodávaných akum. 1
Nabíjačka 40 min
Tepelný rozsah (°C) -10 - +350
Základná presnosť (%) 2
Displej Farebný LCD
Rozmery displeja (mm) 640 x 480
Rozlíšenie displeja (pixely) 160 x 120
IP ochranné okuliare 54
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 1.0
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933441841
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M12 IC | M12™ KOMPAKTNÁ AKUMULÁTOROVÁ M-SPECTOR 360™ KAMERA

 º Obrazovka s možnosťou rotácie poskytne nerušený obraz pre používateľa
 º Optimalizované 68,6 mm LCD: digitálne spracovanie obrazu a väčšia 
obrazovka poskytuje ostrý a jasný obraz

 º 9 mm 640 x 480 digitálny obrazový snímač: vynikajúca kvalita obrazu v 
takmer polovičnej veľkosti

 º 4 x LED svetlo: vo svojej triede najlepší jas bez tieňa alebo oslnenia
 º Rozšírený kábel: hliníková hlava a lepšia flexibilita pre bezkonkurenčnú 
životnosť a manévrovateľnosť 

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

 º Príslušenstvo: hák, magnet, a zrkadlové príslušenstvo

C12 IC AVA | M12™ KOMPAKTNÁ ANALÓGOVÁ INŠPEKČNÁ KAMERA

 º Veľká 88 mm farebná obrazovka
 º Funkcia videa
 º Funkcia fotografovania
 º Funkcia zvukového nahrávania na komentovanie analýz
 º Možnosť otáčania obrázkov o 180˚
 º Redukcia lesku
 º 3 stupne nastavenia osvetlenia
 º Štandardné vybavenie:  2 GB SD pamäťová karta, 914 mm kábel
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu 
prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

C12 CME | M12™ AKUMULÁTOROVÝ MERAČ PRE ELEKTRIKÁROV

 º True-RMS vždy garantuje presné hodnoty
 º Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
 º Zabudovaný bezkontaktný detektor napätia
 º CAT III 1000 V/CAT IV 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
 º Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
 º Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
 º Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre elektrikárov
 º Ergonomický pištoľový tvar pre ľahké použitie
 º Tenké roztiahnuteľné čeľuste na meranie v úzkych priestoroch
 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

 º Štandardné vybavenie: 1 x sada meracích káblov

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

C12 CMH | M12™ AKUMULÁTOROVÝ MERAČ PRE INŠTALATÉROV

 º True-RMS vždy garantuje presné hodnoty
 º Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
 º Vstavaný bezkontaktný detektor napätia
 º CAT III 1000 V/CAT IV 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
 º Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
 º Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
 º Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre inštalatérov
 º Ergonomický pištoľový tvar pre ľahšie použitie
 º Tenké roztiahnuteľné čeľuste na meranie v úzkych priestoroch
 º Vstup pre termočlánok (pre kontaktné meranie teploty)
 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

 º Štandardné vybavenie: 1 x sada meracích káblov, 1 x termočlánok 
(dvojbanán)

C12 LTGE | M12™ LASEROVÝ TEPLOMER ELEKTRIKÁRSKY

 º 40:1 pomer medzi vzdialenosťou a plochou (1 cm zo vdialenosti 40 cm)
 º Pogumovaný povrch pre vyššiu odolnosť a lepšie držanie
 º Vysoko kontrastný display, jednoduché prečítanie displaya
 º Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
 º Ergonomické pištoľové madlo pre ľahké použitite
 º Zjednodušené ovládanie a nastavovanie
 º Okrem merania absolútnej hodnoty, prístroj tiež umožňuje nahrávanie Min 
/ Max / AVG teploty pri každom čítaní

 º Vhodné špeciálne pre elektrikárov
 º Vysoká presnosť merania
 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

 º Štandardné vybavenie: termočlánok (Typ k)

C12 LTGH | M12™ LASEROVÝ TEPLOMER INŠTALATÉRSKY

 º 40:1 pomer medzi vzdialenosťou a plochou (1 cm zo vzdialenosti 40 cm)
 º Tepelný rozsah - 40  °C až 800  °C
 º Pogumovaný povrch pre vyššiu odolnosť a lepšie držanie
 º Vysoko kontrastný display, ľahká čítateľnosť displaya
 º Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
 º Ergonomické madlo v tvare pištoľa pre ľahké použitite
 º Zjedodušené ovládanie a nastavovanie, špeciálne prispôsobené pre 
inštalatérov kúrenia a klimatizácií

 º Funkcia merania vlhkosti vzduchu a rosného bodu
 º Okrem merania absolútnej hodnoty, prístroj tiež umožňuje nahrávanie Min 
/ Max / AVG teploty pri každom čítaní

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

 º Štandardné vybavenie: termočlánok (typ K)

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 M12 IC-0 (S) M12 IC-201C (S) M12 IC-21C (L)
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0 1.5
Počet dodávaných akum. 0 1 1
Nabíjačka − 40 min 30 min
Rozmery displeja (mm) 68 68 68
Rozlíšenie displeja (pixely) 320 x 240 320 x 240 320 x 240
Priemer hlavy kamery (mm) 9 9 9
Dĺžka kábla kamery (mm) 914 914 2742
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 0.6 0.6
Dodávaný v − kufri kufri
Objednávacie číslo 4933431615 4933441680 4933431260

 C12 IC AVA-201C
Kapacita akumulátora (Ah) 2.0
Počet dodávaných akum. 1
Nabíjačka 40 min
Rozmery displeja (mm) 88
Zoom 4x
Priemer hlavy kamery (mm) 9.5
Dĺžka kábla kamery (mm) 914
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.9
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933441745

 C12 CME-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Rozmer čeluste (mm) 40
Prúd AC/DC (A) 1000
Napätie AC/DC (V) 1000
Odpor (Ω) 600 kOhm
Signál akustický
Kapacitná reaktancia (μF) 4000
Frekvencia (Hz) 60 kHz
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.8
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933416981

 C12 CMH-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Rozmer čeluste (mm) 40
Prúd AC/DC (A) 600
Napätie AC/DC (V) 1000
Odpor (Ω) 600 kOhm
Signál akustický
Kapacitná reaktancia (μF) 4000
Kontaktná teplota (°C) -40 - +400
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.8
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933416979

 C12 LTGE-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Tepelný rozsah (°C) -30 - +800
Základná presnosť (%) 1.5
Kontaktná teplota (°C) -40 - +550
Presnosť (mm/m) 0,1 °C (0,1 °F)
Doba odozvy (mS) <500
Emisivita 0.10 - 1.00
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.5
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933416977

 C12 LTGH-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Tepelný rozsah (°C) -30 - +800
Základná presnosť (%) 1.5
Kontaktná teplota (°C) -40 - +550
Presnosť (mm/m) 0,1 °C (0,1°F)
Doba odozvy (mS) <500
Emisivita 0.10 - 1.00
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.5
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933416978
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C12 FM | M12™ AKUMULÁTOROVÝ MERACÍ PRÍSTROJ

 º True-RMS vždy garantuje presné hodnoty
 º Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
 º Zabudovaný bez-kontaktný detektor napätia
 º CAT III 1000 V/CAT IV 600 pre zvýšenú bezpečnosť
 º Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
 º Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
 º Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
 º Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre elektrikárov
 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M12™ akumulátormi

 º Štandardné vybavenie: 1 x sada meracích káblov

2205-40 | TEPLOMER PRE ELEKTRIKÁROV

 º True-RMS vždy garantuje presné hodnoty
 º Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
 º Zabudovaný bezkontaktný detektor napätia
 º CAT III 1000 V / CAT IV 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
 º Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
 º Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
 º Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
 º Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre elektrikárov
 º Štandardné vybavenie: 1 x sada meracích káblov, 2 x AA batérie

2206-40 | MERACÍ PRÍSTROJ PRE HVAC/R

 º True-RMS vždy garantuje presné hodnoty
 º Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
 º Zabudovaný bezkontaktný detektor napätia
 º CAT III 1000 V/CAT IV 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
 º Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
 º Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
 º Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
 º Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre elektrikárov
 º Štandardné vybavenie: 1 x sada meracích káblov, 1 x termočlánok (2 
bananové), 2 x AA batéria

 º Vstup pre termočlánok (pre kontaktné meranie teploty)

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

2210-20 | TESTER ŽIARIVKOVÉHO OSVETLENIA

 º Testuje žiarivky, predradníky a kontakty – 3 funkcie v 1 prístroji
 º Vhodný pre testovanie žiariviek T5, T8 a T12, elektronických predradníkov 
a duálnych kontaktov

 º 750 mm, plne zasúvacia anténa pre dlhší dosah pri testovaní
 º Nevodivé puzdro antény pre bezpečnú prácu
 º Odnímateľný adaptér
 º Vizuálny a zvukový signál pre potvrdenie testovania
 º Vstavané LED svetlo pre osvetlenie tmavých priestorov
 º Jednoručné použitie vďaka dobre umiestneným tlačidlám
 º Robustný, ergonomický design pre komfortné držanie a trvanlivosť
 º 35 hodinová životnosť batérie, automatické vypnutie po 20 min

2216-40 | ĽAHKÝ MULTIMETER

 º True-RMS pre presné meranie pri každej aplikácii
 º CAT III 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
 º Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
 º Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
 º Náradie pre elektrikárov
 º Auto rozsah do mV
 º Štandardné vybavenie: 1 x sada meracích káblov, 2 x AA batérie

2217-40 | DIGITÁLNY MULTIMETER

 º True-RMS vždy garantuje presné hodnoty
 º Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
 º CAT III 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
 º Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
 º Náradie pre elektrikárov
 º Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z) vždy garantuje presné odčítanie 
hodnôt

 º Meranie kontaktnej teploty
 º Posuvná lišta pre montáž náradia
 º Štandardné vybavenie: 1 x sada meracích káblov, 1 x termočlánok 
(dvojbanán), 2 x AA batérie

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 C12 FM-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Roztvorenie klieští (mm) 16
Prúd AC/DC (A) 200
Napätie AC/DC (V) 1000
Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z) Áno
Odpor (Ω) 400 MOhm
Signál akustický
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.4
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933427200

 2205-40
Roztvorenie klieští (mm) 16
Prúd AC (A) 200
Napätie (AC) (V) 1000
Napätie (DC) (V) 1000
Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z) Áno
Odpor (Ω) 40 MOhm
Signál akustický
Typ akumulátora 2 x AA
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.3
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933416972

 2206-40
Roztvorenie klieští (mm) 16
Prúd AC (A) 200
Napätie (AC) (V) 1000
Napätie (DC) (V) 1000
Odpor (Ω) 40 MOhm
Signál akustický
Kapacitná reaktancia (μF) 1000
Kontaktná teplota (°C) -40 - +400
Typ akumulátora 2 x AA
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.3
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933416973

 2210-20
Typ akumulátora 4 x AA
Max. výkon antény - test lampy (V) 3000
Min. citlivosť antény - test predradníkov (mm) 25
Max. kapacita - test kontaktov  (V) 30
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.4
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933433775

 2216-40
Prúd AC/DC (A) 10
Napätie (AC) (V) 6.00 mV - 600
Napätie (DC) (V) 600
Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z) Nie
Odpor (Ω) 600.0 Ohm - 40.00 MOhm
Signál Áno
Frekvencia (Hz) 10 Hz - 50 kHz
Typ akumulátora 2 x AA
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.4
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933427309

 2217-40
Prúd AC/DC (A) 10
Napätie AC/DC (V) 600
Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z) Áno
Odpor (Ω) 40 MOhm
Signál akustický
Kapacitná reaktancia (μF) 1000
Kontaktná teplota (°C) -40 - +538
Frekvencia (Hz) 2.00 HZ - 50.00 kHz
Typ akumulátora 2 x AA
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.4
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933416976
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LDM 50
LASEROVÝ DIAĽKOMER

 º Systém „namier a zmeraj” – meranie vykonáva len jedna osoba 
jedným stlačením tlačítka

 º Veľmi tenký dizajn puzdra s príchytkou na opasok pre jednoduchú 
prepravu

 º Umožňuje meranie plôch/objemov/nepriamej výšky i povrchov 
(patent zatiaľ nebol udelený)

 º Min. / Max. rozsah a priebežné sledovanie

 º Vytyčovacia funkcia pre vytyčovanie

 º Pytagoras (nepriame meranie) 2-bodové, 3-bodové, čiastočná výška

 º Rozmerný grafický 3-riadkový LCD displey s dodatočným 
podsvietením podľa potreby

 º Zabudovaná roztvoriteľná koncovka na konci diaľkomeru uľahčuje 
meranie v rohoch a na hraniciach

 º Pamäť pre uloženie posledných 20 meraní

 º IP54 odolnosť voči vode a prachu

 º Automatické vypnutie a signalizácia nízkeho nabitia batérie

 º K dispozícii len v metrických jednotkách

Nepriame meranie povrchu

Pytagoras (nepriame meranie) 2-bodo-
vé, 3-bodové, čiastočná výška

Zabudovaná roztvoriteľná koncovka na 
konci diaľkomeru

LDM 60 | LASEROVÝ PRÍSTROJ NA MERANIE VZDIALENOSTI

 º Systém „namier a zmeraj” – meranie vykonáva len jedna osoba jedným 
stlačením tlačítka

 º Plocha / objem / nepriame meranie výšky a šírky
 º Min. / Max. rozsah a priebežné sledovanie
 º Vytyčovacia funkcia pre vytyčovanie
 º Pytagoras (nepriame meranie)  2-bodové, 3-bodové
 º Kalkulačka plus / mínus
 º Rozmerný grafický troj-riadkový LCD displey s dodatočným podsvietením 
podľa potreby

 º Zabudovaná roztvoriteľná koncovka na konci diaľkomeru uľahčuje meranie 
v rohoch a na hraniciach

 º Pamäť pre uloženie posledných 10 meraní                  
 º Jednotky merania môžeme prepínať medzi metrami a palcami
 º IP54 odolnosť voči vode a prachu
 º Automatické vypnutie a signalizácia nízkeho nabitia batérie
 º Nylonové púzdro na opasok pre jednoduchú prepravu

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

LDM 80 | LASEROVÝ PRÍSTROJ NA MERANIE VZDIALENOSTI

 º Systém „namier a zmeraj” – meranie vykonáva len jedna osoba jedným 
stlačením tlačítka

 º Plocha / objem /  nepriame meranie výšky a šírky
 º Min. / Max. rozsah a priebežné sledovanie                 
 º Vytyčovacia funkcia pre vytyčovanie
 º Pytagoras (nepriame meranie)  2-bodové, 3-bodové, čiastočná výška
 º Snímač sklonu až do 360 ° uhlov
 º Kalkulačka plus / mínus
 º Rozmerný grafický štvor-riadkový LCD displey s dodatočným 
podsvietením podľa potreby

 º Zabudovaná roztvoriteľná koncovka na konci diaľkomeru uľahčuje meranie 
v rohoch a na hraniciach

 º Pamäť pre uloženie posledných 20 meraní      
 º Jednotky merania môžeme prepínať medzi metrami a palcami
 º IP54 odolnosť voči vode a prachu
 º Automatické vypnutie a signalizácia nízkeho nabitia batérie
 º Nylonové púzdro na opasok pre jednoduchú prepravu

2236-40 | KLIEŠŤOVÝ MERAČ PRE HVAC/R

 º True-RMS pre presné meranie pri každej aplikácii
 º Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
 º Vstavaný bezkontaktný detektor napätia
 º CAT III 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
 º Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
 º Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
 º Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
 º Tenké roztiahnuteľné čeľuste na meranie v úzkych priestoroch
 º Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre HVAC 
technikov

 º Štandardné vybavenie: 1 x sada meracích káblov, 1 x termočlánok 
(dvojbanán), 2 x AA batérie

 º Vstup pre termočlánok (pre kontaktné meranie teploty)

2237-40 | KLIEŠŤOVÝ MERAČ PRE ELEKTRIKÁROV

 º True-RMS pre presné meranie pri každej aplikácii
 º Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
 º Vstavaný bezkontaktný detektor napätia
 º CAT III 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
 º Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
 º Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
 º Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
 º Tenké roztiahnuteľné čeľuste na meranie v úzkych priestoroch
 º Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre HVAC 
technikov

 º Štandardné vybavenie: 1 x sada meracích káblov, 2 x AA batérie

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 LDM 50
Max. rozsah merania (m) 50
Presnosť (mm/m) ± 1,5
Klasifikácia laseru Trieda 2
Rozmery (mm) 119 x 40 x 32
Rozsah (m) 0.05 - 50
Typ akumulátora 2 x AAA
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.1
Funkcia Pytagoras – nepriame meranie 2-bodové, 3-bodové, čiastočná výška
Snímač sklonu nie
Sledovanie výšky nie
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933447700

 LDM 60
Max. rozsah merania (m) 60
Presnosť (mm/m) ±  1,5 mm
Klasifikácia laseru Trieda 2
Rozmery (mm) 117 x 57 x 32
Rozsah (m) 0.05 - 60
Typ akumulátora 2 x AAA
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.14
Funkcia Pytagoras – nepriame meranie 2-bodové, 3-bodové
Snímač sklonu nie
Sledovanie výšky nie
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933446110

 LDM 80
Max. rozsah merania (m) 80
Presnosť (mm/m) ± 1,5
Klasifikácia laseru Trieda 2
Rozmery (mm) 117 x 57 x 32
Rozsah (m) 0.05 - 80
Typ akumulátora 2 x AAA
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.14
Funkcia Pytagoras – nepriame meranie 2-bodové, 3-bodové, čiastočná výška
Snímač sklonu áno
Sledovanie výšky áno
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933446125

 2236-40
Rozmer čeluste (mm) 32
Prúd AC/DC (A) 600
Napätie AC/DC (V) 600
Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z) Nie
Odpor (Ω) 6 kOhm
Signál Áno
Kapacitná reaktancia (μF) 4000
Kontaktná teplota (°C) -40 - +400
Typ akumulátora 2 x AA
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.4
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933416975

 2237-40
Rozmer čeluste (mm) 32
Prúd AC/DC (A) 600
Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z) Nie
Odpor (Ω) 6 kOhm
Signál Áno
Kapacitná reaktancia (μF) 4000
Frekvencia (Hz) 10 kHz
Typ akumulátora 2 x AA
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.4
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933416974
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2235-40 | ĽAHKÝ KLIEŠŤOVÝ MERAČ

 º True-RMS pre presné meranie pri každej aplikácii
 º CAT III 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
 º Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
 º Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
 º Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
 º Tenké čeľuste pre jednoduchšie meranie v paneloch alebo v zväzkoch
 º Štandardné vybavenie: 1 x sada meracích káblov, 2 x AA batérie

2231-20 | MILIAMPÉROVÝ KLIEŠŤOVÝ MERAČ

 º Meranie riadiacich signálov (4 - 20 mA) bez prerušenia slučky
 º Rozsah merania: 0-99 mA pre širokú škálu riadiacich signálov
 º Tenké roztiahnuteľné čeľuste na meranie v úzkych priestoroch
 º Extra dlhé čeľusťové káble  robia meranie vo vnútri veľkých ovládacích 
panelov jednoduchšie

 º Uloženie svoriek na tele náradia
 º Vysokokontrastný čierno-biely display
 º Zjednodušené ovládanie a nastavovanie
 º Vstavané svetlo
 º Štandardné vybavenie: 2 x AA batérie

2270-20 | TEPLOMER

 º Tepelný rozsah od 1371°C až do -200 °C pre najbežnejšie aplikácie
 º Duálne meranie teploty  pre rýchlejšie meranie systémov vykurovania a 
chladenia

 º Možnosť nahrávania minimálnej, maximálnej a priemernej teploty pri 
každom čítaní

 º Vysoká  presnosť merania 0,1% (± 0,7°C) pre správne meranie v každom 
čase

 º Tlačidlo na podržanie údajov zachytených na displayi
 º Vysokokontrastný čierno-biely display – ľahko čítateľné hodnoty 
 º Magnetický pás pre zavesenie teplomera  pri všetkých aplikáciách
 º Pogumovaný povrch pre vyššiu odolnosť a lepšie držanie
 º Štandardné vybavenie: 2 x termočlánok (typ K), 3 x AA batérie, magnetický 
pás

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

2266-20 | LASEROVÝ DIAĽKOVÝ TEPLOMER

 º 12 : 1 pomer vzdialenosti k ploche merania (1 m² zo vzdialenosti 12 m)
 º Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
 º Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
 º Vstup pre termočlánok (pre kontaktné meranie teploty)
 º Štandardné vybavenie: AA batérie 

2200-40 | DETEKTOR NAPÄTIA

 º Rozsah merania napätia 50 - 1000 AC
 º Najvyššia bezpečnostná kategória: CAT IV 1000 V
 º Špička na kontrolu zásuvky
 º Zelené svetlo signalizuje ak náradie je zapnuté
 º Zvukový signál pri indikovaní napätia
 º Blikajúce červené svetlo označuje napätie
 º Spínač zapnutia/vypnutia
 º Spona na vrecká pre ľahké uloženie

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 2235-40
Rozmer čeluste (mm) 25
Prúd AC [A] 400
Napätie AC/DC (V) 600
Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z) Nie
Odpor (Ω) 40 MOhm
Signál Áno
Typ akumulátora 2 x AA
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.3
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933427315

 2231-20
Prúd DC (A) 0.1
Základná presnosť (%) 0.2
Typ akumulátora 2 x AA
Max. priemer meraného vodiča (mm) 6
Dodávaný v −
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.4
Objednávacie číslo 4933443361

 2270-20
Kontaktná teplota (°C) 1371 - -200
Základná presnosť (%) 0.1
Typ akumulátora 3 x AA
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.5
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933443351

 2266-20
Tepelný rozsah (°C) -30 - +500
Základná presnosť (%) 1.5
Kontaktná teplota (°C) -40 - +450
Opakovateľnosť [%] 0.50
Presnosť (mm/m) 0,1 °C (0,1 °F)
Doba odozvy (mS) <500
Emisivita 0.95
Typ akumulátora 3 x AA
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.3
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933416971

 2200-40
Napätie (AC) (V) 50 - 1000
Bezpečnostná trieda CAT IV 1000 V
Typ akumulátora 2 x AAA
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.4
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4932352561
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M12 PP2A | M12 FUEL™ SET NÁRADIA M12 CPP2B | M12™ SET NÁRADIA

 º M12 CPD - M12 FUEL™ kompaktný 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač s príklepom
 º M12 CH - M12 FUEL™ kompaktné SDS-plus kladivo

 º M12 CPD - M12 FUEL™ kompaktný 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač s príklepom
 º M12 CID - M12 FUEL™ kompaktný 1/4˝ hex rázový uťahovák

M12 BPP2B | M12™ SET NÁRADIA M12 BPP2C | M12™ SET NÁRADIA

 º M12 BPD - M12™ kompaktný vŕtací skrutkovač s príklepom
 º M12 BID - M12™ kompaktný rázový uťahovák

 º M12 BDD - M12™ kompaktný vŕtací skrutkovač
 º C12 HZ - M12™ kompaktná skracovacia píla hackzall™

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

M12 BPP3A | M12™ SET NÁRADIAM12 BPP2D | M12™ SET NÁRADIA

 º M12 BDD - M12™ kompaktný vŕtací skrutkovač
 º M12 BID - M12™ komapktný rázový uťahovák
 º M12 TLED - M12™ LED lampa 

 º M12 BDD - M12™ kompaktný vŕtací skrutkovač
 º C12 MT - M12™ kompaktné multifunkčné náradie

M12 BPP4A | M12™ SET NÁRADIA

 º M12 BDD - M12™ kompaktný vŕtací skrutkovač
 º M12 BID - M12™ kompaktný rázový uťahovák
 º C12 HZ - M12™ kompaktná skracovacia píla hackzall™

 º C12 T - M12™ lampa

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 M12 PP2A-202C M12 PP2A-402C
Kapacita akumulátora (Ah) 2.0 4.0
Počet dodávaných akum. 2 2
Nabíjačka 40 min 80 min
Dodávaný v kufri kufri
Objednávacie číslo 4933440900 4933440992

 M12 CPP2B-402C
Kapacita akumulátora (Ah) 4.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 80 min
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933447479

 M12 BPP2B-421C
Kapacita akumulátora (Ah) 1 x 2.0 & 1 x 4.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 80 min
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933443497

 M12 BPP2C-402B
Kapacita akumulátora (Ah) 4.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 80 min
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933441230

 M12 BPP3A-202B
Kapacita akumulátora (Ah) 2.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 40 min
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933441225

 M12 BPP2D-402B
Kapacita akumulátora (Ah) 4.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 80 min
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933441250

 M12 BPP4A-202B
Kapacita akumulátora (Ah) 2.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 40 min
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933441240
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M14™
C14 PD | M14™ KOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

 º Kompaktný vŕtací skrutkovač so zníženou dĺžkou a obvodom je ideálny pre 
prácu v úzkych priestoroch

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pred 
extrémnym namáhaním

 º Celokovová prevodovka poskytuje maximálny výkon a dlhšiu životnosť
 º 450 / 1600 ot./min poskytuje 45 Nm kr. moment
 º 23 stupňové nastavenie momentu a plus jeden stupeň na vŕtanie pre 
maximálnu flexibilitu

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
 º Vstavaný ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

C14 DD | M14™ KOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

 º Kompaktný vŕtací skrutkovač so zníženou dĺžkou a obvodom je ideálny pre 
prácu v úzkych priestoroch

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pred 
extrémnym namáhaním

 º Celokovová prevodovka poskytuje maximálny výkon a dlhú životnosť
 º 450 / 1600 otáčok za minútu poskytuje 45 Nm moment
 º 23 stupňové nastavenie momentu a plus jeden stupeň na vŕtanie pre 
maximálnu flexibilitu

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
 º Vstavaný ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 C14 PD-22C C14 PD-402C
Kapacita akumulátora (Ah) 1.5 4.0
Počet dodávaných akum. 2 2
Nabíjačka 30 min 80 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 450 0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 1600 0 - 1600
Kapacita skľúčidla (mm) 13 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 35 35
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13 13
Max. priemer vŕt. do muriva (mm) 13 13
Max. počet príklepov (pr./min) 27,200 27,200
Max. moment (Nm) 45 45
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 1.9 2.2
Dodávaný v kufri kufri
Objednávacie číslo 4933416970 4933443779

 C14 DD-22C C14 DD-402C
Kapacita akumulátora (Ah) 1.5 4.0
Počet dodávaných akum. 2 2
Nabíjačka 30 min 80 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 450 0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 1600 0 - 1600
Kapacita skľúčidla (mm) 13 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 35 35
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13 13
Max. moment (Nm) 45 45
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 1.8 2.0
Dodávaný v kufri kufri
Objednávacie číslo 4933416990 4933443782
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VYLEPŠENÝ.
PRACUJE LEPŠIE.
VYDRŽÍ VIAC.
PLNE KOMPATIBILNÉ SO VŠETKÝMI 
AKUMULÁTORMI     

OVER 30 VIDEOS!
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV
OVER 30 VIDEOS!
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV

  JEDEN SYSTÉM VIAC AKO

 70
  NÁRADIA



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR 
POWERSTATE™

 º Milwaukee® design a výroba 
bezuhlíkového motora

 º Prekonáva všetkých 
konkurentov

 º Až 10x dlhšia životnosť motora

REDLITHIUM- ION™ 
AKUMULÁTOR

 º Najtrvanlivejší akumulátor na trhu

 º Až 2x dlhšia doba prevádzky*

 º Prevádzka aj pri teplote -20 °C

 º Kontrola jednotlivých clánkov pre 
optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivost

INTELIGENTNÁ ELEKTRONIKA 
REDLINK PLUS™

 º Najmodernejší elektronický systém aku 
náradia na trhu s unikátnym digitálnym 
zvyšovaním výkonu

 º Celkový systém komunikácie s ochranou proti 
pretaženiu pre dlhšiu životnost náradia

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

TIEŽ DOSTUPNÝ

M18 CIW38M18 CIW12M18 CDD M18 CHIWP12M18 CPD M18 CID
M18 FUEL™ 1⁄2˝ rázový 
uťahovák s čapovou 
západkou

M18 FUEL™ vŕtací 
skrutkovač

M18 FUEL™ vŕtací 
skrutkovač s príklepom

M18 FUEL™ 3⁄8˝ rázový 
uťahovák

M18 FUEL™ 1/4˝ Hex 
rázový uťahovák

M18 FUEL™ 1⁄2˝ rázový 
uťahovák

NOVINKANOVINKANOVINKA
NOVINKA

M18 CHXM18-28 CPDEXM18 CHPX M18 CDEXM18 CHIWF34M18 CHIWF12
M18 FUEL™ 
kombinované kladivo 
SDS-plus s vysokým 
výkonom

M18-28 Fuel™ Heavy 
Duty odsávač prachu ku 
kladivám

M18 FUEL™ SDS-plus 
odsávač prachu

M18 FUEL™ 
kombinované kladivo 
SDS-plus

M18 FUEL™ 3⁄4˝ rázový 
uťahovák s poistným 
krúžkom

M18 FUEL™ 1⁄2˝ rázový 
uťahovák s poistným 
krúžkom

NOVINKA

M18 CCS55 / 
M18 CCS66

M18 CBS125M18 CSXM18 CRAD M18 CAG115X / 
M18 CAG125X M18 FUEL™ pásová 

píla
M18 FUEL™ pravouhlá 
vŕtačka

M18 FUEL™ SAWZALL® 
chvostová píla M18 FUEL™ 115 mm 

uhlová brúska
M18 FUEL™ okružná 
píla

AŽ

DLHŠIA 
ŽIVOTNOSŤ 
MOTORA*

AŽ

2X
VIAC
SÍLY*

AŽ

2X
DLHŠIA 
DOBA 
PREVÁDZKY*

10X

M18 CAG115XPD / 
M18 CAG125XPD /
M18 FUEL™ 115 mm / 
125 mm uhlová brúska 
s lopatkovým spínačom

 º Ukazovateľ stavu nabitia
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M18 CPD | M18 FUEL™ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

 º Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 
10x dlhšiu životnosť a až o 25% vyšší výkon

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika zabezpečuje najmodernejšiu 
digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, unikátne 
zlepšuje výkon náradia pri zaťažení

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku 
pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Individuálne monitorovanie článkov akumulátora optimalizuje dobu 
prevádzky náradia a zabezpečuje jej trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora
 º LED svetlo na osvetlenie pracoviska
 º Celokovová reverzibilná spona na opasok - rýchle a ľahké zavesenie 
náradia 

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™ 

M18 CDD | M18 FUEL™ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

 º Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 
10 x dlhšiu životnosť a až o 25% vyšší výkon

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika zabezpečuje najmodernejšiu 
digitalnú ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, unikátne 
zlepšuje výkon náradia pri zaťažení

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku 
pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Individuálne monitorovanie článkov akumulátora optimalizuje dobu 
prevádzky náradia a zabezpečuje jej trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora
 º LED svetlo na osvetlenie pracoviska
 º Celokovová reverzibilná spona na opasok - rýchle a ľahké zavesenie 
náradia 

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™ 

M18 CIW12 | M18 FUEL™ 1⁄2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

 º Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre 
dlhšiu životnosť motora a až o 20% vyšší výkon

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika zabezpečuje najmodernejšiu 
digitalnú ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, unikátne 
zlepšuje výkon náradia pri zaťažení

 º Možnosť výberu medzi nastaveniami rýchlosti a kr. momentu pre 
maximálnu všestrannosť pomocou Milwaukee® DRIVE CONTROL™

 º Režim 1 – presné práce
 º Režim 2 - pomáha predchádzať poškodeniu upínacích súčiastok a 
materiálu

 º Režim 3 – maximálny výkon pre ťažké aplikácie
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora 
a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion 
technológiami

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º Celokovová reverzibilná spona na opasok - rýchle a ľahké zavesenie 
náradia 

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

NOVINKA  M18™ 4,0 AH A 5,0 AH REDLITHIUM- ION™ 
AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLÓGIA

KRYT AKUMULÁTORA
Zabraňuje vniknutiu vody do série 
batérií cez tlačidlá akumulátora

UKAZOVATEĽ NABITIA 
AKUMULÁTORA
Zobrazuje zostávajúcu výdrž

VODEODOLNÁ BARIÉRA
Odvádza vodu preč z elektroniky a 
z akumulátora

PATENTOVANÝ 
INTELIGENTNÝ SYSTÉM 
REDLINK™

Chráni sériu v nepriaznivých 
podmienkach, poskytuje 
optimálnu výkonnosť a 
sleduje články, aby zaistil ich 
maximálnu životnosť

OCHRANNÁ VRSTVA NA 
ELEKTRONIKE
Chráni elektroniku pred vodou a 
kondenzáciou

KONŠTRUKCIA NA KONTROLU 
TEPLOTY ČLÁNKOV
Poskytuje pevnú konštrukciu a 
efektívne prenáša energiu, čím 
maximalizuje životnosťNOSIČ MONOČLÁNKOV

Úplné uzavretie chráni 
články a poskytuje pevnú 
konštrukciu zabezpečujúcu 
maximálnu odolnosť

ODDEĽOVAČE CITLIVÉ NA 
NÁRAZY
Zabraňuje zlyhaniu akumulátora v 
dôsledku vibrácií alebo kvapiek

GUMOVÉ CHRÁNIČE
Chránia články a akumulátor 
proti kvapkám a predlžujú 
maximálnu životnosť

AKUMULÁTOROVÉ ČLÁNKY 
LITHIUM-ION
Poskytuje až 2,5-krát (5,0 Ah), 
resp. 2-krát (4,0 Ah) dlhšiu výdrž, 
až o 20% vyšší výkon a až 2-krát 
dlhšiu dobu životnosti než iné 
technológie Lithium-Ion a/alebo 
ako predchádzajúce akumulátorové 
technológie Milwaukee®. (Výsledky 
závisia od konkrétneho nástroja a 
použitia)

 M18 CPD-0 M18 CPD-202C M18 CPD-502C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2 2
Nabíjačka − 40 min 100 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 550 0 - 550 0 - 550
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 1850 0 - 1850 0 - 1850
Kapacita skľúčidla (mm) 13 13 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 45 45 50
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13 13 13
Max. priemer vŕt. do muriva (mm) 15 15 15
Max. počet príklepov (pr./min) 31,450 31,450 31,450
Max. moment (Nm) 70 70 80
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 2.0 2.3
Dodávaný v − kufri kufri
Objednávacie číslo 4933431245 4933440545 4933448145

 M18 CDD-0 M18 CDD-202C M18 CDD-502C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2 2
Nabíjačka − 40 min 100 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 550 0 - 550 0 - 550
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 1850 0 - 1850 0 - 1850
Kapacita skľúčidla (mm) 13 13 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 45 45 50
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13 13 13
Max. moment (Nm) 70 70 80
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 2.0 2.3
Dodávaný v − kufri kufri
Objednávacie číslo 4933431215 4933440534 4933448120

 M18 CIW12-0 M18 CIW12-502C
Kapacita akumulátora (Ah) − 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 100 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 1700/2000/2400 1700/2000/2400
Počet úderov (ú./min) 2500/3000/3100 2500/3000/3100
Upínanie náradia 1⁄2˝ štvorhran 1⁄2˝ štvorhran
Max. moment (Nm) 105/160/280 105/160/280
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.8
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933433134 4933448135

Obj. číslo 4932- 352861

10 ks  sada ½˝ nástrčkových kľúčov
Shockwave Impact Duty™ 
Obsahuje:  
8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.
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M12 BPD
M12 CPD

M18 BPD
M18 CPD

HD18 PD
HD28 PD

*

#MILWAUKEETOOL

milwaukeetool.eu

*HD18 PD – obrázok je len ilustrácia. Akumulátor dodávaný zvlášť.

P
R

ÍK
O

N

FREKVENCIA

VEĽMI KOMPAKTNÉ                 KOMPAKTNÉ HEAVY DUTY

PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO

 38Nm MAX.MOMENT

 44Nm

 60Nm
 80Nm

 85Nm

 95Nm

VŔTACÍ SKRUTKOVAČ  
S PRÍKLEPOM M12 BPD-402C M12 CPD-402C M18 BPD-402C M18 CPD-502C HD18 PD-0 HD28 PD-502X VŔTACÍ SKRUTKOVAČ  

S PRÍKLEPOM

MAX. MOMENT

SKRUTKY

OTÁČKY

SKĽÚČIDLO

38 Nm

Ø 5 mm

0 – 400/0 – 1500 ot./min

1.0 – 10 mm

44 Nm

Ø 6 mm

0 – 450/0 – 1700 ot./min

1.5 – 13 mm

60 Nm

Ø 6 mm

0 – 450/0 – 1800 ot./min

1.5 – 13 mm

80 Nm

Ø 8 mm

0 – 550/0 – 1850 ot./min

1.5 – 13 mm

85 Nm

Ø 8 – 10 mm

0 – 450/0 – 1800 ot./min

1.5 – 13 mm

95 Nm

Ø 10 mm

0 – 450/0 – 1800 ot./min

1.5 – 13 mm

MAX. MOMENT

SKRUTKY

OTÁČKY

SKĽÚČIDLO

OBJ. ČÍSLO 4933441935 4933440375 4933443520 4933448145 4933446925 4933448544 OBJ. ČÍSLO

NAJVHODNEJŠIE NÁRADIE A PRÍS LUŠENSTVO NA JEDNOTLIVÉ APLIKÁCIE

MAX.MOMENT

MAX.MOMENT

MAX.MOMENT

MAX.MOMENT

MAX.MOMENT
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M18 CID | M18 FUEL™ 1/4˝ HEX RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

 º Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 3 x 
dlhšiu životnosť motora a až o 20% vyšší výkon

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika zabezpečuje najmodernejšiu digitalnú 
ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, unikátne zlepšuje výkon náradia 
pri zaťažení

 º Možnosť výberu medzi nastaveniami rýchlosti a kr. momentu pre maximálnu 
všestrannosť pomocou Milwaukee® DRIVE CONTROL™

 º Režim 1 – presné práce
 º Režim 2 - pomáha predchádzať poškodeniu upínacích súčiastok a materiálu
 º Režim 3 – maximálny výkon pre ťažké aplikácie
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu prevádzky, až o 
20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote 
-20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
 º 1⁄4˝ šesťhranné upínanie pre rýchlu výmenu bitov
 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º Celokovová reverzibilná spona na opasok - rýchle a ľahké zavesenie náradia 
 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® 
M18™

M18 CHIWP12 | M18 FUEL™ 1⁄2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S ČAPOVOU ZÁPADKOU

 º M18 FUEL™ rázový uťahovák s vysokým krútiacim momentom zaručuje 
vynikajúci výkon - až 813 Nm moment pri upevňovaní a až 1354 Nm 
moment pri uvoľňovaní matíc

 º Možnosť výberu medzi nastaveniami rýchlosti a kr. momentu pre 
maximálnu všestrannosť pomocou Milwaukee® DRIVE CONTROL™

 º Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ 
pre dlhšiu životnosť a vyšší výkon

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu 
chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora 
a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion 
technológiami

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º 1/2˝ západkový čap
 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo

M18 CHIWF12 | M18 FUEL™ 1⁄2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM

 º M18 FUEL™ rázový uťahovák s vysokým krútiacim momentom zaručuje 
vynikajúci výkon - až 950 Nm moment pri upevňovaní a až 1491 Nm 
moment pri uvoľňovaní matíc

 º Možnosť výberu medzi nastaveniami rýchlosti a kr. momentu pre 
maximálnu všestrannosť pomocou Milwaukee® DRIVE CONTROL™

 º Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ 
pre dlhšiu životnosť a vyšší výkon

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu 
chráni náradie a akumulátor

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora 
a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion 
technológiami

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º 1/2˝ štvorhran poistný krúžok
 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo

M18 CHIWF34 | M18 FUEL™ 3⁄4˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM

 º M18 FUEL™ rázový uťahovák s vysokým krútiacim momentom zaručuje 
vynikajúci výkon - až 1016 Nm moment pri upevňovaní a až 1626 Nm 
moment pri uvoľňovaní matíc

 º Možnosť výberu medzi nastaveniami rýchlosti a kr. momentu pre 
maximálnu všestrannosť pomocou Milwaukee® DRIVE CONTROL™

 º Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ 
pre dlhšiu životnosť a vyšší výkon

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu 
chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora 
a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion 
technológiami

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º 3/4˝ štvorhran poistný krúžok
 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 M18 CID-0 M18 CID-202C M18 CID-502C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2 2
Nabíjačka − 40 min 100 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./
min) 850/2100/2900 850/2100/2900 850/2100/2900

Počet úderov (ú./min) 1750/2850/3600 1750/2850/3600 1750/2850/3600
Max. moment (Nm) 23/79/180 23/79/180 23/79/180
Upínanie náradia 1⁄4˝ Hex 1⁄4˝ Hex 1⁄4˝ Hex
Hmotnosť s akumuláto-
rom (kg) − 1.3 1.5

Dodávaný v − kufri kufri
Objednávacie číslo 4933433114 4933440525 4933448130

 M18 CHIWP12-0 M18 CHIWP12-502C
Kapacita akumulátora (Ah) − 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 100 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 1200 / 0 - 1700 0 - 1200 / 0 - 1700
Počet úderov (ú./min) 0 - 1700 / 0 - 2300 0 - 1700 / 0 - 2300
Upínanie náradia 1⁄2˝ štvorhran 1⁄2˝ štvorhran
Max. moment upevnenia matíc (Nm) 474 / 813 474 / 813
Max. moment uvoľnenia matíc (Nm) 1354 1354
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 3.2
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933446247 4933448150

 M18 CHIWF12-0 M18 CHIWF12-502C
Kapacita akumulátora (Ah) − 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 100 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 425 / 0 - 1700 0 - 425 / 0 - 1700
Počet úderov (ú./min) 0 - 450 / 0 - 2300 0 - 450 / 0 - 2300
Upínanie náradia 1⁄2˝ štvorhran 1⁄2˝ štvorhran
Max. moment upevnenia matíc (Nm) 135 / 950 135 / 950
Max. moment uvoľnenia matíc (Nm) 1491 1491
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 3.3
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933446237 4933448100

 M18 CHIWF34-0 M18 CHIWF34-502C
Kapacita akumulátora (Ah) − 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 100 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 1200 / 0 - 1700 0 - 1200 / 0 - 1700
Počet úderov (ú./min) 0 - 1700 / 0 - 2300 0 - 1700 / 0 - 2300
Upínanie náradia 3⁄4˝ štvorhran 3⁄4˝ štvorhran
Max. moment upevnenia matíc (Nm) 508 / 1016 508 / 1016
Max. moment uvoľnenia matíc (Nm) 1626 1626
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 3.3
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933446261 4933448105

  Tenká stena 
–  8 TPI = optim. výsledky pri vrtaní plechu

 –   0,6 mm zárez = nižšie trenie ➛ až o 40% 
rýchlejšie

b   Nízka hĺbka tela pílky je optimalizovaná na 
vŕtanie tenkého kovu

c  8% kobaltu = odolnosť a dlhšia životnosť

d  Vystreľovacia pružina automaticky vysúva 
odrezky

e  Zarážkový záhyb zabraňuje prevŕtaniu nad 
požadovanú hranicu

f  ¼˝ šesťhranný tŕň = priame nasadenie do 
rázových uťahovákov

Vhodnosť
Max. 2 mm pre oceľ, hliník a nehrdzavejúcu oceľ 
(max. 1,5 mm)

Vhodné pre použitie  
s akumulátorovým náradím

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ™  
KRUHOVÉ PÍLKY

Obj. číslo 4932- 352861

Obj. číslo 4932- 352861

10 ks  sada ½˝ nástrčkových kľúčov
Shockwave Impact Duty™ 
Obsahuje: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.

10 ks  sada ½˝ nástrčkových kľúčov
Shockwave Impact Duty™ 
Obsahuje: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.

Ø  OBJ. ČÍSLO
19 mm 49569805  
22 mm 49569810
25 mm 49569815
29 mm 49569820
32 mm 49569825
35 mm 49569830
38 mm 49569835
 49224800

 4932430466

 4932430477

AŽ O
40%
RÝCHLEJŠIE

  3 ks sada obsahuje:  
Ø 22 / 29 / 35 mm

 Vystreľovacia pružina  
 a závrtná skrutka

  Vodiaci vrták s 
upínacím tŕňom
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M18 CHPX
M18 FUEL™ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS S VYSOKÝM VÝKONOM

 º Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika zabezpečuje 
najmodernejšiu digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti 
preťaženiu, unikátne zlepšuje výkon náradia pri zaťažení

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora 
a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion 
technológiami

 º Vysokovýkonný motor dodáva rovnaký výkon ako sieťové náradie

 º Najvýkonnejšie kladivo vo svojej triede. Výkonný príklepový 
mechanizmus: vytvára 4,5 J nárazovej energie pri nízkych vibráciách 
8,6 m/s vďaka novému dvojkoľajnicovému antivibračnému systému*

 º Celokovová prevodovka - optimálne uloženie prevodov pre dlhšiu 
životnosť

 º 4-funkčné vŕtacie kladivo: vŕtanie s príklepom, iba príklep, iba 
vŕtanie a variolock pre maximálnu flexibilitu

 º FIXTEC rýchloupínacie skľúčidlo

 º Individuálne monitorovanie článkov akumulátora optimalizuje dobu 
prevádzky náradia a zabezpečuje jej trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia

 º Kompatibilné s odsávačom prachu M18-28 CPDEX

 º *Prebieha konanie o patentovej prihláške

Akumulátorové kladivo s najväčšou 
nárazovou energiou – 4,5 J

Nízka hladina vibrácie vďaka novému dvo-
jkoľajnicovému antivibračnému systému*

Celokovová prevodovka

*Prebieha konanie o patentovej prihláške

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY ODSÁVAČ PRACHU KU KLADIVÁM

 º Vyvinutý na účinné zachytávanie prachu z nástrojov s automatickým 
chodom za pomoci spúšťacieho a vypínacieho mechanizmu

 º HEPA Filter: všeobecne považovaný za najlepší možný filter, ktorý 
zachytáva častice všetkých veľkostí s účinnosťou 99,75%

 º Veľký zberný box na prach
 º Hliníková trubica na odvádzanie prachu je nastaviteľná v závislosti od 
veľkosti vrtnej korunky s maximálnou dĺžkou 16 mm a hĺbkou 90 mm

 º Kompatibilný s kladivom M18 CHPX a M28 CHPX

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 M18 CHPX-0 M18 CHPX-502C
Kapacita akumulátora (Ah) − 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 100 min
Upínanie náradia SDS Plus SDS Plus
Energia príklepu (EPTA)(J) 4.5 4.5
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 30 30
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13 13
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 28 28
Max. počet príklepov (pr./min) 0 - 5000 0 - 5000
Vibračné vŕtanie (m/s² ) 8.6 8.6
Vibračné sekanie (m/s²) 7.1 7.1
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 4.3
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933446830 4933448175

 M18-28 CPDEX-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Max. priemer vrtáku  (mm) 16
Max. hĺbka vŕtania (mm) 90
Max. dĺžka vrtáku (mm) 160
Dĺžka zdvihu (mm) 100
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.6
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933446810

RÝCHLEJŠIE NEŽ 
KEDYKOĽVEK PREDTÝM

Výkonné drviče
°   Tri agresívne drviče s vychýlením pre použitie v náročných podmienkach.  

Ich konštrukcia sa vyznačuje efektom „demolácie“ a vytvára vo vŕtanom 
materiáli mikrotrhliny

°  O 25% RÝCHLEJŠIE
 

Vystreďovací hrot

° Zaisťuje okamžité vŕtanie v bode  požadovaného otvoru

°  Zabraňuje prekĺzavaniu na hladkých povrchoch

Zväčšené ochranné skosenie

° Zväčšené ochranné skosenie

°  Zabraňuje bočnému poškodeniu hrotu pri kontakte s armovaním alebo pri 
 spriečení

° Zabraňuje zaseknutiu vrtáku pri kontakte s armovaním

Prevedenie s kužeľovitým ramenom

°  Klesajúca hrúbka ramena smerom k hrotu vrtáka pre menšie trenie a vyššie 
rýchlosti

° Ideálne pre akumulátorové vŕtacie kladivá

Zosilnená drážka 
° Geometria vrtáku zabezpečuje optimálne odvádzanie vyvŕtaného prachu

° Zosilnená drážka s hrubším jadrom 
  – Dokonalý prenos výkonu na hrot 
  – Nižšie vibrácie 
  –  Mimoriadna odolnosť voči zlomeniu, menej poškodení a najvyššia 

prevádzková životnosť

AŽ O 25% RÝCHLEJŠIE

Optimalizované pre akumulátorové vŕtanie do betónu SDS-plus
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M18 CHX

HD18 HX

M18 BH

M12 CH

M12 H

M18 CHPX
M28 CHPX

M12 DE-201C
4933440500 (PREDÁVA SA SAMOSTATNE)

M18 CHXDE-502C 
4933448185 (PREDÁVA SA V RÁMCI SÚPRAVY)

M18 CHPXDE-502C 
4933448180 (PREDÁVA SA V RÁMCI SÚPRAVY)

M28 CHPXDE-502C 
4933448015 (PREDÁVA SA V RÁMCI SÚPRAVY)

ENERGIA 
PRÍKLEPU

1.2J
ENERGIA 
PRÍKLEPU

1.1J
ENERGIA 
PRÍKLEPU

0.9J

NAJVÄČŠOU
KLADIVO S

NÁRAZOVOU ENERGIOU VO SVOJEJ TRIEDE!

ENERGIA 
PRÍKLEPU

4.5J
ENERGIA 
PRÍKLEPU

2.5J

ENERGIA 
PRÍKLEPU

4.7J

ENERGIA 
PRÍKLEPU

2.4J

KOMPAKTNÉ STREDNÉ VEĽKÉ

IBA VŔTANIE VŔTANIE A SEKANIE

V
Ý

K
O

N

Energia príklepu Energia príklepu

HAMMER HAMMER

Kapacita Kapacita

Vibrácie 
Vŕtanie

Vibrácie 
Vŕtanie

Vibrácie 
Sekanie

Vibrácie 
Sekanie

Obj. číslo Obj. číslo

Používa sa s 
odsávačom 
prachu

Používa sa s 
odsávačom 

prachu

0,9J EPTA 1,1J EPTA 1,2J EPTA 2,4J EPTA

M12 H-402C M12 CH-402C M18 BH-402C HD18 HX-402C

Ø 5,5 – 10 MM
(MAX 13 MM)

Ø 5,5 – 12 MM
(MAX 13 MM)

Ø 5,5 – 13 MM
(MAX 16 MM)

Ø 6 – 18 MM
(MAX 24 MM)

6,7 m/s2 4,3 m/s2 10,3 m/s2 12,2 m/s2

– – – 7,4 m/s2

4933441164 4933441475 4933443330 4933441280

2,5J EPTA 4,5J EPTA 4,7J EPTA

M18 CHX-502C M18 CHPX-502C M28 CHPX-502C

Ø 6 – 20 MM
(MAX 26 MM)

Ø 7 – 22 MM
MAX 28 MM)

Ø 7 – 24 MM
(MAX 28 MM)

8,9 m/s2 8,6 m/s2 8,1 m/s2

9,5 m/s2 7,1 m/s2 8,1 m/s2

4933448170 4933448175 4933448010

CENA

NAJVÄČŠOU
KLADIVO S

NÁRAZOVOU ENERGIOU VO SVOJEJ TRIEDE!

NAJVHODNEJŠIE KLADIVO A OD SÁVAČ PRACHU NA JEDNOTLIVÉ APLIKÁCIE
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M18 CHPXDE | M18 FUEL™ VYSOKOVÝKONNÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS S ODSÁVAČOM KU KLADIVÁM

 º M18 CHPX - M18 FUEL™ kombinované kladivo SDS-plus s vysokým výkonom
 º M18-28 CPDEX - M18-28 FUEL™ Heavy Duty odsávač ku kladivám

M18 CHX | M18 FUEL™ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

 º Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ 
pre až 2x dlhšiu životnosť a až o 25% vyšší výkon

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika zabezpečuje najmodernejšiu 
digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, unikátne 
zlepšuje výkon náradia pri zaťažení

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora 
a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion 
technológiami

 º Druhé najvýkonnejšie kladivo vo svojej triede. Výkonný príklepový 
mechanizmus-energia príklepu: 2,5 J, vibrácie iba 8,9 m/s

 º Kompaktný, ergonomický desgin pre zvýšený komfort používateľa
 º Celokovová prevodovka - optimálne uloženie prevodov pre dlhšiu 
životnosť

 º 4-funkčné vŕtacie kladivo: vŕtanie s príklepom, iba príklep, iba vŕtanie a 
variolock pre maximálnu flexibilitu

 º FIXTEC rýchloupínacie skľúčidlo
 º Individuálne monitorovanie článkov akumulátora optimalizuje dobu 
prevádzky náradia a zabezpečuje jej trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º Kompatibilné s odsávačom prachu M18 CDE 

M18 CDEX | M18 FUEL™ SDS-PLUS ODSÁVAČ PRACHU

 º Vyvinutý na účinné zachytávanie prachu z nástrojov s automatickým 
chodom za pomoci spúšťacieho a vypínacieho mechanizmu

 º HEPA Filter: všeobecne považovaný za najlepší možný filter, ktorý 
zachytáva častice všetkých veľkostí s účinnosťou 99,75 %

 º Veľký zberný box na prach
 º Hliníková trubica na odvádzanie prachu je nastaviteľná v závislosti od 
veľkosti vrtnej korunky s maximálnou dĺžkou 16 mm a hĺbkou 90 mm

 º Kompatibilný s kladivom M18 CHX

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

M18 CHXDE | M18 FUEL™ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS S ODSÁVAČOM KU KLADIVÁM

 º M18 CHX - M18 FUEL™ kombinované kladivo SDS-plus
 º M18 CDE - M18 FUEL™ SDS-plus odsávač prachu ku kladivám

M18 CRAD | M18 FUEL™ PRAVOUHLÁ VŔTAČKA

 º Poskytuje výkon sieťových vŕtačiek a rýchlosť (1200 ot./min) pri vŕtaní 
do dreva

 º Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre 
až 10x dlhšiu životnosť, až o 25% vyšší výkon

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu 
chráni náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním

 º Celokovová prevodovka a 13 mm skľúčidlo
 º Extrémne dlhá výdrž až na 150 dier pri použití 22 mm hadovitého vrtáku 
do dreva s rozmermi 50 x 100 mm

 º Až o 10% ľahší a menší ako konkurenčné sieťové náradie
 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

M18 CSX | M18 FUEL™ SAWZALL® CHVOSTOVÁ PÍLA

 º Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ 
pre 5-krát dlhšiu životnosť, až o 30% rýchlejšie rezanie

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu 
chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora 
a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion 
technológiami

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Systém ochrany prevodovky - chráni prevodovku v prípade 
zablokovania pílového listu, dlhšia životnosť

 º FIXTEC upínanie pre rýchlu a jednoduchú výmenu pílového listu
 º Oporná pätka je nastaviteľná bez nástroja, optimalizuje využitie pílového 
listu

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º Odolný kovový hák na zavesenie pre bezpečné použitie
 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 M18 CHPXDE-502C
Kapacita akumulátora (Ah) 5.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 100 min
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933448180

 M18 CHX-0 M18 CHX-502C
Kapacita akumulátora (Ah) − 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 100 min
Upínanie náradia SDS Plus SDS Plus
Energia príklepu (EPTA)(J) 2.5 2.5
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 30 30
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13 13
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 26 26
Max. počet príklepov (pr./min) 0 - 4900 0 - 4900
Vibračné vŕtanie (m/s² ) 8.9 8.9
Vibračné sekanie (m/s²) 9.5 9.5
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 3.5
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933447420 4933448170

 M18 CDEX-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Max. priemer vrtáku  (mm) 16
Max. hĺbka vŕtania (mm) 90
Max. dĺžka vrtáku (mm) 160
Dĺžka zdvihu (mm) 100
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.6
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933447450

 M18 CHXDE-502C
Kapacita akumulátora (Ah) 5.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 100 min
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933448185

 M18 CRAD-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 1200
Kapacita skľúčidla (mm) 13
Max. moment (Nm) 25
Max. kapacita vŕtania do dreva- hadovitý vrták (mm) 26
Max. kapacita vŕtania do dreva-samorezný vrták (mm) 51
Max. kapacita vŕtania do dreva-kruhová pílka (mm) 102
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 8
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 4.1
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933447730

 M18 CSX-0 M18 CSX-502C
Kapacita akumulátora (Ah) − 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 100 min
Max. hĺbka rezu-drevo (mm) 300 300
Max. hĺbka rezu-oceľ (mm) 20 20
Max. hĺbka rezu-hliník (mm) 25 25

Max. hĺbka rezu-neželezné kovy (mm) 25 25

Max. hĺbka rezu-kovová trubka (mm) 150 150
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min) 0 - 3000 0 - 3000
Dĺžka zdvihu (mm) 28.6 28.6
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 4.1
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933446085 4933448165

9 ks sada univerzálnych pílových listov 

Obj. číslo  49221145
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M18 CCS55 | M18 FUEL™ OKRUŽNÁ PÍLA

 º Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ 
pre až 3x dlhšiu životnosť a až 2-krát viac rezov

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika- ochranná elektronika proti 
preťaženiu v náradí a akumulátore

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku 
pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Kapacita úkosu: 50°
 º Odolná horčíková konštrukcia horného a dolného vedenia kotúča pre 
trvanlivosť a odolnosť proti nárazom

 º Horčíková základňa  redukuje hmotnosť a maximalizuje odolnosť
 º Zabudovaný odfukovač prachu pre čistú reznú líniu
 º Hák na zavesenie náradia
 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

M18 CCS66
M18 FUEL™ OKRUŽNÁ PÍLA

 º Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora 
POWERSTATE™ pre až 3x dlhšiu životnosť motora a až 2-krát viac 
rezov

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika- ochranná elektronika proti 
preťaženiu v náradí a akumulátore

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora 
a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion 
technológiami

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia 
a trvanlivosť

 º Priemer kotúča 190 mm, kapacita rezania 66 mm, umožňuje rezanie 
OSB dosiek zostavené z troch vrstiev

 º Neuzamykateľný bezpečnostný lopatkový spínač s funkciou 
uzamknutia linky zabraňuje automatickému zapnutiu

 º Kapacita úkosu: 50°

 º Odolná horčíková konštrukcia horného a dolného vedenia kotúča 
pre trvanlivosť a odolnosť proti nárazom

 º Horčíková základňa redukuje hmotnosť a maximalizuje odolnosť

 º Zabudovaný odfukovač prachu pre čistú reznú líniu

 º Hák na zavesenie náradia

 º Integrovaný ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým 
akumulátorom Milwaukee® M18™

Hĺbka rezu: 66 mm

Hák na zavesenie

LED svetlo

M18 CAG115X | M18 FUEL™ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA

 º Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ 
pre až 10x dlhšiu životnosť a až 2-krát dlhšiu dobu prevádzky so silou na 
brúsenie

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni 
náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku 
pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Kvalitný prevodový systém  - rovnaký systém ako sa používa v sieťových 
uhlových brúskach

 º 115 mm ochranný kryt - veľká kapacita rezania, rýchle nastavenie krytu 
bez kľúča

 º FIXTEC systém - beznástrojová výmena kotúča
 º Najužší design rukoväte dostupné na trhu
 º Snímateľné protiprachové filtre zabraňujúce prenikaniu úlomkov predlžuje 
životnosť motora

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™ 

M18 CAG125X
M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

 º Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora 
POWERSTATE™ pre až 10x dlhšiu životnosť a až 2-krát dlhšiu dobu 
prevádzky so silou na brúsenie

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika- ochranná elektronika proti 
preťaženiu v náradí a akumulátore

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora 
a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion 
technológiami

 º Kvalitný prevodový systém  - rovnaký systém ako sa používa v 
sieťových uhlových brúskach

 º 125 mm ochranný kryt - veľká kapacita rezania, rýchle nastavenie 
krytu bez kľúča

 º FIXTEC systém - beznástrojová výmena kotúča

 º Najužší design rukoväte dostupné na trhu

 º Snímateľné protiprachové filtre zabraňujúce prenikaniu úlomkov 
predlžuje životnosť motora

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia 
a trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým 
akumulátorom Milwaukee® M18™ 

Kvalitný prevodový systém

Úzke telo

Výmena kotúča bez náradia

 M18 CCS55-0 M18 CCS55-502C
Kapacita akumulátora (Ah) − 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 100 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 5000 5000
Max. hĺbka rezania pri 90˚ (mm) 55 55
Max. hĺbka rezania pri 45˚ (mm) 41 41
Priemer kotúča (mm) 165 165
Priemer hriadeľa (mm) 20 20
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 3.2
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933446223 4933448155

 M18 CCS66-0 M18 CCS66-502C
Kapacita akumulátora (Ah) − 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 100 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 5000 5000
Max. hĺbka rezania pri 90˚ (mm) 66 66
Max. hĺbka rezania pri 45˚ (mm) 48 48
Priemer kotúča (mm) 190 190
Priemer hriadeľa (mm) 30 30
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 4.2
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933447255 4933448160

 M18 CAG115X-0 M18 CAG115X-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 8500 8500
Priemer kotúča (mm) 115 115
Max. hĺbka rezania (mm) 28 28
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 2.5
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933443925 4933443935

 M18 CAG125X-0 M18 CAG125X-502C
Kapacita akumulátora (Ah) − 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 100 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 8500 8500
Priemer kotúča (mm) 125 125
Max. hĺbka rezania (mm) 33 33
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 2.5
Spínač posuvný spínač posuvný spínač
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933443940 4933448190

Maximálna produktivita s 
Keramický hybrid: brúsi nehrdzavejúcu oceľ, bronz, titán, hliník
Multi zrno: odstaňovanie materiálu - zrno 40, dokončovanie - zrno 60Odbrusujúca sa podložka: brúsenie do posledného zrnaPodložka z prírodných vlákien: nízke vibrácie a hluk, bez škodlivého prachu
Vysoko flexibilný: perfektne sa prispôsobí pracovnému povrchuNízka produkcia tepla: nedochádza k sfarbovaniu kovov

Pílový kotúč k 
okružným pílam
Mimoriadne tenká rezná čepeľ umožňuje rýchlejšie/čistejšie rezanie a dlhšiu výdrž pre všetky typy dreva24-zubový kotúč

Obj. číslo 4932- 430430

Pílový kotúč k okružným 
pílam
24-zubový kotúč 

Obj. číslo 4932- 352131

 Ø Ø OTVORU     OBJ. ČÍSLO 
 (MM) (MM) MN.  4932-
 115 22,2 1 430407
 125 22,2 1 430408
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M18 CAG115XPD | M18 FUEL™ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA

 º Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ 
pre až 10x dlhšiu životnosť motora a až 2-krát dlhšiu dobu prevádzky so 
silou na brúsenie

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni 
náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku 
pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Kvalitný prevodový systém - rovnaký systém ako sa používa v sieťových 
uhlových brúskach

 º  115 mm ochranný kryt - veľká kapacita rezania, rýchle nastavenie krytu 
bez kľúča

 º FIXTEC systém - beznástrojová výmena kotúča
 º Najužší design rukoväte dostupné na trhu s velkoplošným spínačom
 º Snímateľné protiprachové filtre zabraňujúce prenikaniu úlomkov predlžuje 
životnosť motora

 º Neuzamykateľný bezpečnostný lopatkový spínač s funkciou uzamknutia linky zabraňuje 
automatickému zapnutiu

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™

M18 CAG125XPD | M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

 º Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ 
pre až 10x dlhšiu životnosť motora a až 2-krát dlhšiu dobu prevádzky so 
silou na brúsenie

 º  REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni 
náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku 
pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Kvalitný prevodový systém - rovnaký systém ako sa používa v sieťových 
uhlových brúskach

 º 125 mm ochranný kryt - veľká kapacita rezania, rýchle nastavenie krytu 
bez kľúča

 º FIXTEC systém - beznástrojová výmena kotúča
 º Najužší design rukoväte dostupné na trhu s velkoplošným spínačom
 º Snímateľné protiprachové filtre zabraňujúce prenikaniu úlomkov predlžuje 
životnosť motora

 º Neuzamykateľný bezpečnostný lopatkový spínač s funkciou uzamknutia 
linky zabraňuje automatickému zapnutiu

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™

M18 CBS125 | M18 FUEL™ PÁSOVÁ PÍLA

 º Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 
10x dlhšiu životnosť motora a až 2-krát dlhšia doba prevádzky v porovnaní 
ostatným akumulátorom

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika zabezpečuje najmodernejšiu 
digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, unikátne 
zlepšuje výkon náradia pri zaťažení

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku 
pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Max. kapacita rezania až do 125 x 125 mm
 º 5-stupňová variabilná rýchlosť od 0-116 m/min
 º Pohodlná beznástrojová výmena pílového pásu
 º Kovový hák na zavesenie náradia pre jednoduché skladovanie na 
pracovisku

 º Štíhla kovová prevodovka a LED svetlo pre lepšiu viditeľnosť reznej línie

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 M18 CAG115XPD-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 8500
Priemer kotúča (mm) 115
Max. hĺbka rezania (mm) 28
Rozmer závitu up. vretena M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg) −
Spínač Lopatkový spínač
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933447590

 M18 CAG125XPD-0 M18 CAG125XPD-502C
Kapacita akumulátora (Ah) − 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 100 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 8500 8500
Priemer kotúča (mm) 125 125
Max. hĺbka rezania (mm) 33 33
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 2.5
Spínač Lopatkový spínač Lopatkový spínač
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933447605 4933448200

 M18 CBS125-0 M18 CBS125-502C
Kapacita akumulátora (Ah) − 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 100 min
Rýchlosť pásu (m/min) 0 - 116 0 - 116
Kapacita rezania obdĺžníkového profilu (mm) 125 x 125 125 x 125
Dĺžka pílového pásu (mm) 1139.83 1139.83
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 7.3
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933447150 4933448195

CHARAKTERISTIKA:

°   Spotreba vody: tieto kruhové pílky vyžadujú len obmedzené zásoby 
vody na rozdiel od bežných diamantových vrtákov, ktoré vyžadujú 
nepretržitý tok vody. Stačí ponoriť vrták alebo kruhovú pílku do vody 
pri stálom vŕtaní každých 5 sekúnd.

°   Čisté otvory: čisté vŕtanie, presné otvory bez obvodového 
poškriabania materiálu.

°   Životnosť: vysokokvalitný diamant nanesený na hrany zabezpečuje 
čisté rezy, výnimočnú odolnosť a dlhšiu životnosť.

°   Odolnosť: robustné hliníkové telo, sa neohýba a nenaruší.

°   Vnútorná pružina: napomáha pre jednoduchšie vyberanie vŕtaného 
materiálu.

°   Všestranné použitie: dá sa používať s uhlovými brúskami  
(s adaptérom) alebo s vŕtačkami.

DIAMOND PLUS™  
KRUHOVÉ PÍLKY PRE  
MOKRÉ / SUCHÉ REZANIE

Kruhové pílky s reznými hranami s 
naneseným diamantovým práškom boli 
špeciálne vyvinuté pre profesionálov, 
ktorí potrebujú vŕtať extrémne tvrdé 
materiály, napríklad porcelán, pálené 
dlaždice, liatinu alebo sklolaminát, 
atď. tam, kde je zložité vŕtať pomocou 
konvenčných korunkových vrtákov. Tieto 
kruhové pílky zaručujú výborné výkony a 
nadpriemernú životnosť aj pri práci s tými 
najtvrdšími materiálmi.

 Hrúbka steny Rozstup zubov Počet  zubov Obj. číslo 
 materiálu mm mm na palec 
 ≥ 8 2,5 10 48390501  
 5 – 8 1,8 14 48390511
 4 – 5 1,4 18 48390521
 ≤ 4 1,0 25 48390531
 

POUŽITIE:
MATERIÁL VHODNÝ

Keramické dlaždice – všetky typy tvrdých a mäkkých: porcelán / dlažba Gres /  
žula / podlahové dlaždice / dlažba Teraso / umelé kamene / aglomeráty /  
glazované dlaždice  

ü

Liatina ü

Sklenené vlákno / GRP (plasty vystužené skleneným vláknom) ü

 Ø MM UPÍNANIE OBJ. ČÍSLO
 22 1/2 ̋ x 20 49565605
 29 1/2 ̋ x 20 49565615
 32 5/8 ̋ x 18  49565620
 35 5/8 ̋ x 18 	 49565625
 38 5/8 ̋ x 18 	 49565630
 44 5/8 ̋ x 18 	 49565640
 51 5/8 ̋ x 19	 49565645
 68 5/8 ̋ x 18 	 49565664

 
 POPIS
 Adaptér pre uhlové  
 brúsky M14 – 1⁄2 x 20 Ø 22 – 29 mm M14 1/2 ̋ x 20 4932430464

 Adaptér pre uhlové  
 brúsky M14 – 5/8 x 18 Ø 32 – 68 mm M14 5/8 ̋ x 18  4932430465

PRE KRUHOVÉ  
PÍLKY  
Ø MM

 
 

ZÁVIT
KRUHOVÁ

PÍLKA ZÁVIT
 

OBJ. ČÍSLO
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HD18 PD | M18™ HEAVY DUTY VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

 º Vysokovýkonný 4-pólový Milwaukee® motor poskytuje ohromujúci 85 Nm 
moment, ideálny na najťažšie aplikácie

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor 
 º Celokovová prevodovka poskytuje Heavy Duty trvanlivosť a dlhšiu 
životnosť

 º Celokovové Heavy Duty 13 mm skľučovadlo poskytuje optimálne držanie 
vrtákov

 º Príklepový mechanizmus ponúka 28000 pr./min pre efektívne vŕtanie do 
muriva

 º 24 hodnôt nastavenia momentu poskytuje optimálnu kontrolu pre 
používateľa

 º 3-polohový prepínač umožňuje používateľovi ľahko a rýchlo prepínať 
medzi „vŕtaním”, „skrutkovaním” a „príklepom”

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami 

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

HD18 DD | M18™ HEAVY DUTY VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

 º Vysokovýkonný 4-pólový Milwaukee® motor poskytuje ohromujúci 85 Nm 
moment, ideálny na najťažšie aplikácie

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor 
 º Celokovová prevodovka poskytuje maximálny výkon a dlhú životnosť
 º Celokovové Heavy Duty 13 mm skľučovadlo poskytuje optimálne držanie 
vrtákov

 º 24 hodnôt nastavenia momentu poskytuje optimálnu kontrolu pre 
používateľa

 º 2-polohový prepínač umožňuje používateľovi ľahko a rýchlo prepínať 
medzi „vŕtaním” a „skrutkovaním”

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

HD18 HIW | M18™ HEAVY DUTY RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

 º Najvýkonnejší 18 V rázový uťahovák na trhu
 º Vysokovýkonný 4-pólový Milwaukee® motor poskytuje ohromujúci 610 Nm 
moment, ideálny na najťažšie aplikácie

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º 1⁄2˝ výstupný štvorhran na hnacom hriadeli
 º Ideálne pre náročné aplikácie ako sú oceľové a priemyselné konštrukcie a 
autopriemysel

 º Ľahký a ergonomický design
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M18™ akumulátormi

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

HD18 HIWF | M18™ HEAVY DUTY RÁZOVÝ UŤAHOVÁK 

 º Najvýkonnejší 18 V rázový uťahovák na trhu
 º Vysokovýkonný 4-pólový Milwaukee® motor poskytuje ohromujúci 610 Nm 
moment, ideálny na najťažšie aplikácie

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º 1/2˝ štvorhran bezpečnostná spojka
 º Ideálne pre náročné aplikácie ako sú oceľové a priemyselné konštrukcie a 
autopriemysel

 º Ľahký a ergonomický design
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® 
M18™ akumulátormi

HD18 PXP | M18™  HEAVY DUTY AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR                                   

 º Autorotačné hlavy od 12 mm až do 40 mm (6 bar) a až 32 mm (10 bar) 
poskytujú presnú expanziu jednou rukou

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Jedným ťahom plynule inštaluje Q & E až 4 x rýchlejšie
 º Oceľová prevodovka s integrovaným horčíkovým rámom
 º Rukoväť v tvare “D”  – ľahké nainštalovanie náradia aj pri slabých 
svetelných podmienkách

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

HD18 H | M18™ HEAVY DUTY KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS 

 º High Power Motor – poskytuje porovnateľný výkon so sieťovým náradím
 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Výkonné kladivo - energia úderu: 2,4 J
 º Celokovová skriňa prevodovky- optimálne uloženie prevodovky, dlhšia 
životnosť 

 º Max. všestrannosť: vŕtanie, vŕtanie s príklepom, variolock a zbíjanie
 º Variolock a funkcia vypnutia príklepu
 º Mechanická spojka: chráni náradie pri zaseknutí vrtáku
 º AVS - antivibračný systém: minimalizuje vibrácie, poskytuje maximálny 
komfort

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™ 

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 HD18 PD-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 1800
Kapacita skľúčidla (mm) 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 55
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Max. priemer vŕt. do muriva (mm) 16
Max. počet príklepov (pr./min) 28,000
Max. moment (Nm) 85
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 2.5
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933446925

 HD18 DD-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 1800
Kapacita skľúčidla (mm) 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 55
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Max. moment (Nm) 85
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 2.5
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933446928

 HD18 HIW-0 HD18 HIW-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 1900 0 - 1900
Upínanie náradia 1⁄2˝ štvorhran 1⁄2˝ štvorhran
Počet úderov (ú./min) 0 - 2200 0 - 2200
Max. moment (Nm) 610 610
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 3.0
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933416195 4933441260

 HD18 HIWF-0 HD18 HIWF-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 1900 0 - 1900
Upínanie náradia 1⁄2˝ štvorhran 1⁄2˝ štvorhran
Počet úderov (ú./min) 0 -2200 0 -2200
Max. moment (Nm) 610 610
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 3.0
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933441794 4933441789

 HD18 PXP-H06202C HD18 PXP-H10202C
Kapacita akumulátora (Ah) 2.0 2.0
Počet dodávaných akum. 2 2
Nabíjačka 40 min 40 min
Dĺžka zdvihu (mm) 14 25
Rýchlosť (ot./min) 45 45
Obsahuje hlavy / nástavce 16/20/25/32 mm 16/20/25/H32 mm
Typ hlavy Auto-rotačná Auto-rotačná
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 3.5 3.5
Dodávaný v kufri kufri
Objednávacie číslo 4933441771 4933441774

 HD18 H-0C HD18 H-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 80 min
Upínanie náradia SDS-Plus SDS Plus
Energia príklepu (EPTA)(J) 2.4 2.4
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 30 30
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13 13
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 24 24
Max. počet príklepov (pr./min) 4200 4200
Vibračné vŕtanie (m/s² ) 12.2 12.2
Vibračné sekanie (m/s²) 7.4 7.4
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 3.5 3.5
Dodávaný v kufri kufri
Objednávacie číslo 4933431578 4933443468

Obj. číslo 4932- 352861

10 ks  sada ½˝ nástrčkových kľúčov
Shockwave Impact Duty™ 
Obsahuje: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.

Obj. číslo 4932- 352861

10 ks  sada ½˝ nástrčkových kľúčov
Shockwave Impact Duty™ 
Obsahuje: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.

Na území SR sa nepredáva
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HD18 HX | M18™ HEAVY DUTY KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

 º High Power Motor – poskytuje porovnateľný výkon so sieťovým náradím
 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Výkonné kladivo - energia úderu: 2,4 J
 º Celokovová skriňa prevodovky – optimálne uloženie prevodovky, dlhšia 
životnosť 

 º Max. všestrannosť: vŕtanie, vŕtanie s príklepom, variolock a zbíjanie
 º Variolock a funkcia vypnutie príklepu
 º FIXTEC systém – rýchla výmena nástrojov
 º Mechanická spojka: chráni náradie pri zaseknutí vrtáku
 º AVS - antivibračný systém: minimalizuje vibrácie, poskytuje maximálny 
komfort

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu 
prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™ 

HD18 JS | M18™ HEAVY DUTY PRIAMOČIARA PÍLA

 º Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a 
optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Milwaukee® patentovaná FIXTEC upínanie pre rýchlu a jednoduchú 
výmenu pílového listu

 º Rýchloupínacie nastavenie základovej dosky „zacvakávaním” na 
hodnotách 0 – 45˚

 º Možnosť nastavenia výkyvného pohybu v 5 polohách
 º Pevné kolečkové vedenie zabezpečuje stabilitu pílového listu
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu 
prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™ 

HD18 JSB | M18™ PRIAMOČIARA PÍLA

 º Milwaukee® 4-pólový bezrámový motor poskytuje 2700 ot./min pre 
rýchle rezanie

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Mäkký štart a 2-rýchlostný vypínač pre vybranie vhodnej rýchlosti v 
rôznych materiáloch

 º Patentované FIXTEC rýhloupínacie nastavenie základovej dosky 
„zacvakávaním” na hodnotách 0° a 45°

 º Možnosť nastavenia výkyvného pohybu v 4 polohách
 º Nastaviteľný odfukovač prachu
 º Presné vedenie pílového listu s podporou vodiacej kladky uloženej na 
ihlovom ložisku

 º Liatinová hliníková základná doska pre trvanlivosť
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu 
prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

M18 BSX | M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® CHVOSTOVÁ PÍLA

 º Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon 
a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Milwaukee® patentované FIXTEC upínanie pre rýchlu výmenu pílového 
listu bez kľúča

 º Dobre vyvážená konštrukcia so zníženými vibráciami 15,2 m/s²
 º 28,6 mm dĺžka zdvihu a 3000 zdvihov za minútu pre rýchle rezanie
 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora 
a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion 
technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

HD18 CS | M18™ HEAVY DUTY OKRUŽNÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY

 º Vysokovýkonný Milwaukee® motor s 3500 ot./min ľahko reže takmer 
všetky drevené materiály

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Široký pokosový uhol 50˚
 º Odolná horčíková konštrukcia horného a dolného vedenia kotúča pre 
trvanlivosť a odolnosť proti nárazom

 º Výborná viditeľnosť na miesto rezania
 º Elektronická brzda motora, pílový kotúč sa zastaví za niekoľko sekúnd
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu 
prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

 º Štandardné vybavenie: 24-zubový pílový kotúč, paralelný doraz, kľúč, 
odsávací adaptér, imbusový kľúč

HD18 MS | M18™ HEAVY DUTY OKRUŽNÁ PÍLA NA KOV

 º Milwaukee® 4-pólový bezrámový motor poskytuje 3600 ot./min pre 
rýchle rezanie

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Kompaktný, ergonomický dizajn zabezpečuje lepšiu kontrolu ako 
štandardné píly

 º Bezkľúčové nastavenie hÍbky rýchlo a ľahko, hÍbka rezu od 3 – 50 mm s 
135 mm kotúčom

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu 
prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™ 

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 HD18 HX-0 HD18 HX-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 80 min
Upínanie náradia SDS-Plus SDS Plus
Energia príklepu (EPTA)(J) 2.4 2.4
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 30 30
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13 13
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 24 24
Max. počet príklepov (pr./min) 4200 4200
Vibračné vŕtanie (m/s² ) 12.2 12.2
Vibračné sekanie (m/s²) 7.4 7.4
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 3.7
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933408320 4933441280

 HD18 JS-0 HD18 JS-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 80 min
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min) 0 - 2200 0 - 2200
Max. kapacita rezania - drevo (mm) 135 135
Max. kapacita rezania - oceľ (mm) 10 10
Dĺžka zdvihu (mm) 25 25
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 3.4
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933411170 4933441405

 HD18 JSB-0 HD18 JSB-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 80 min
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min) 2050 / 2700 2050 / 2700
Max. kapacita rezania - drevo (mm) 120 120
Max. kapacita rezania - oceľ (mm) 10 10
Kapacita pokosu (°) 45 45
Dĺžka zdvihu (mm) 26 26
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 2.9
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933417845 4933426660

 M18 BSX-0 M18 BSX-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 80 min
Max. hĺbka rezu-drevo (mm) 300 300
Max. hĺbka rezu-oceľ (mm) 20 20
Max. hĺbka rezu-hliník (mm) 25 25
Max. hĺbka rezu-neželezné kovy (mm) 25 25
Max. hĺbka rezu-kovová trubka (mm) 150 150
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min) 3000 3000
Dĺžka zdvihu (mm) 28.6 28.6
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 4.0
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933447275 4933447285

 HD18 CS-0 HD18 CS-402B
Kapacita akumulátora (Ah) − 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 3500 3500
Max. hĺbka rezania pri 90˚ (mm) 55 55
Max. hĺbka rezania pri 45˚ (mm) 39 39
Priemer kotúča (mm) 165 165
Priemer hriadeľa (mm) 15.87 15.87
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 3.8
Dodávaný v − taške
Objednávacie číslo 4933419134 4933441400

 HD18 MS-0 HD18 MS-402B
Kapacita akumulátora (Ah) − 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 3600 3600
Priemer kotúča (mm) 135 135
Priemer hriadeľa (mm) 20 20
Max. kapacita rezania - oceľové plechy (mm) 1.6 1.6
Max. kapacita rezania - kovové rúry (mm) 50 50
Max. kapacita rezania – profily (mm) 51 51
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 2.6
Dodávaný v − taške
Objednávacie číslo 4933427187 4933441390

Obj. číslo  48005093

Univerzálny pílový list

Pílový kotúč k okružným pílam
24-zubový kotúč

Obj. číslo 4932- 352131

Obj. číslo  48404070

Pílový kotúč na kov
Počet zubov: 30, šírka rezu: 1,6 mm
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HD18 BS | M18™ HEAVY DUTY PÁSOVÁ PÍLA NA KOV

 º Kompaktná hmotnosť - 4,8 kg - ideálna na rezanie nad hlavou a v 
úzkych priestoroch

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Kapacita rezu 85 mm – na rezanie rôznych materiálov
 º Oporná pätka je nastaviteľná bez nástroja – rýchlo prispôsobuje pätku a 
umožňuje rovné rezanie zabudovaných materiáloch, proti stene a stropu

 º Pohodlná beznástrojová výmena pílového pásu - s presunutím pílového 
vedenia hore a stlačením tlačítka pre vysunutie pílového listu

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu 
prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

M18 SMS216
M18™ HEAVY DUTY AKUMULÁTOROVÁ POKOSOVÁ PÍLA

 º Milwaukee® 2-pólový bezrámový motor poskytuje 2700 ot./min pre 
rýchle rezanie 

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre 
najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º Presnosť a trvanlivosť- dvojité vertikálne posuvné oceľové vedenie 
pre plynulý posuv

 º Rail Lock systém – píla sa automaticky zastaví v zadnej pozícii

 º Nastaviteľný laser – označenie reznej línie laserom pre precízne 
rezanie

 º Oceľová aretečná doska s prednastaviteľnými uhlami - pre 
opakované presné rezy

 º Uzamykateľná páka/rukoväť nad formou - umožňuje používateľovi 
opakované rezy, a to pohodlne a bez únavy

 º Systém Mitre release pre rýchlu a ľahkú výmenu orientácie 
pokosového rezu

 º Integrované LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu

 º Aretácia vretena pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča

 º Heavy duty oceľová aretačná doska zabezpečuje trvanlivosť a 
presnosť

 º Kapacita úkosu 48°/-2°

 º Štandardné vybavenie: 48 zubový pílový kotúč, kľúč, zverák

Prvá akumulátorová 216 mm pokosová 
píla s integrovaným vedením

Viditeľnosť reznej línieVnútorné napínacie vedenie

HD18 AG-115 | M18™ HEAVY DUTY 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA

 º Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a 
optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Celokovová prevodovka poskytuje Heavy Duty trvanlivosť
 º Redukovaná výška prevodovky a štíhly design poskytuje optimálnu 
ergonómiu

 º Neuzamykateľný vypínač zabrání náhodnému štartu, bezpečnejšia práca
 º Prasknutiu odolný ochranný kryt pre nastavenie bez nástroje
 º Multi-pozičná postranná rukoväť pre pohodlné použitie
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu 
prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™ 

HD18 AG-125 | M18™ HEAVY DUTY 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

 º Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a 
optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Celokovová prevodovka poskytuje Heavy Duty trvanlivosť
 º Redukovaná výška prevodovky a štíhly design poskytuje optimálnu 
ergonómiu

 º Neuzamykateľný vypínač zabrání náhodnému štartu, bezpečnejšia práca
 º Prasknutiu odolný ochranný kryt pre nastavenie bez nástroje
 º Multi-pozičná postranná rukoväť pre pohodlné použitie
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu 
prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™ 

HD18 SG | M18™ PRIAMA BRÚSKA

 º Dlhá, štíhla aretácia hriadeľa pre lepší prístup na nedostupné miesta
 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º 2 rýchlostná digitálna elektronika pre optimálnu spotrebu energie
 º Funkcia „Battery-Lock-Out” chráni pred nečakaným rozbehom pri 
nasadení batérie

 º Celokovová prevodovka pre max. trvanlivosť
 º Maximalizované prúdenie vzduchu na chladenie náradia a pre dlhšiu 
dobu prevádzky

 º 6 mm objímka na použitie s bežným príslušenstvom
 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu 
prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™ 

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 HD18 BS-0 HD18 BS-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 146 146
Kapacita rezania obdĺžníkového profilu (mm) 85 x 85 85 x 85
Dĺžka pílového pásu (mm) 898.52 898.52
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 4.8
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933419122 4933441415

 M18 SMS216-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 2700
Priemer kotúča (mm) 216
Kapacita úkosu do ľava (°) 48
Kapacita úkosu do prava (˚) -2
Kapacita pokosu do ľava (°) 50
Kapacita pokosu do prava (°) 50
Max. kap. rezania pokosu 45º/ úkosu 45º (mm) 190 x 48
Max. kap. rezania pokosu 45º/ úkosu 90º (mm) 190 x 60
Max. kap. rezania pokosu 90º/ úkosu 45º (mm) 270 x 48
Max. kap. rezania pokosu 90º/ úkosu 90º (mm) 270 x 60
Priemer hriadeľa (mm) 30
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 14.5
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933446780

 HD18 AG-115-0 HD18 AG-115-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 9000 9000
Priemer kotúča (mm) 115 115
Max. hĺbka rezania (mm) 28 28
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 2.4
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933411210 4933441300

 HD18 AG-125-0 HD18 AG-125-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 9000 9000
Priemer kotúča (mm) 125 125
Max. hĺbka rezania (mm) 33 33
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 2.2
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933441502 4933441507

 HD18 SG-0 HD18 SG-401C
Kapacita akumulátora (Ah) − 4.0
Počet dodávaných akum. 0 1
Nabíjačka − 80 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 17,500 17,500
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 21,500 21,500
Kapacita upínacej klieštiny (mm) 6 6
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 3.0
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933417820 4933426665

Hrúbka steny 
materiálu mm

5 – 8
4 – 5
≤ 4

Rozstup zubov 
mm
1,8
1,4
1,0

Počet  zubov  
na palec

14
18
25

Obj. číslo

48390519
48390529
48390539

1.  Všetky typy dreva. 
Rýchle rezanie a 
bezproblémové 
zakončenie 
48-zubový 
Obj. číslo 932430720

 
2.  Hliník/neželezné kovy 

80-zubový
 Obj. číslo 4932352841
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C18 PCG/600 | M18™ HEAVY DUTY DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 600 ML PÚZDROM

 º Sila až 4500 N, min. o 40% vyššia ako stará Milwaukee® dávkovacia pištoľ
 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
 º Anti-odkvapkávacia funkcia zabraňuje nežiaducému odkvapkávaniu
 º Regulácia vytláčania so 6 rýchlosťami
 º Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytláčanie, znižuje 
spätný tlak a vytlačí všetku hmotu z kartuše

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

C18 PCG/400 | M18™ HEAVY DUTY DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 400 ML PÚZDROM

 º Sila až 4500 N, min. o 40% vyššia ako stará Milwaukee® dávkovacia pištoľ
 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
 º Anti-odkvapkávacia funkcia zabraňuje nežiaducému odkvapkávaniu
 º Regulácia vytláčania so 6 rýchlosťami
 º Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytláčanie, znižuje 
spätný tlak a vytlačí všetku hmotu z kartuše

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

C18 PCG/310 | M18™ HEAVY DUTY DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S DRŽIAKOM PRE 310 ML KARTUŠE

 º Sila až 4500 N, min. o 40% vyššia ako stará Milwaukee® dávkovacia pištoľ
 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
 º Anti-odkvapkávacia funkcia zabraňuje nežiaducému odkvapkávaniu
 º Regulácia vytláčania so 6 rýchlosťami
 º Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytláčanie, znižuje 
spätný tlak a vytlačí všetku hmotu z kartuše

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: milwaukeetool.eu

M18 HPT | M18™ HEAVY DUTY FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ LISOVACIE NÁRADIE

 º Vyvážený, in-line design – ovládanie jednou rukou

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním

 º Komunikácia akumulátora a náradia: v prípade slabo nabitého akumulátora lisovací cyklus nezačína, aby sa zabránilo 
nekompletnému lisovaniu. Kontrola akumulátora pred lisovaním zaisťuje, aby každý lisovací cyklus bol dokončený.

 º Servisné intervaly: moderný elektronický systém počítania cyklov upozorní užívateľa ak dosiahne náradie interval na 
kalibráciu

 º 4-stupňový indikátor stavu akumulátora

 º Lisovací indikátor: poskytuje vizuálne potvrdenie o kvalite spojenia

 º Dlhodobá spoľahlivosť: špičková kvalita 40000 cyklov do prvej kalibrácie - náradie môže bez nastavenia pracovať do 
dosiahnutia 40000 cyklov

 º Umožnuje lisovať až do priemeru 108 mm medených a 110 mm vrstevných rúrok

 º Univerzálne upínanie čeľustí - kompatibilný pre použitie najbežnejších veľkostí čeľustí na trhu

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť 
akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™ 

 C18 PCG/600A-201B C18 PCG/600T-201B
Kapacita akumulátora (Ah) 2.0 2.0
Počet dodávaných akum. 1 1
Nabíjačka 40 min 40 min
Max. výtlačná sila (Nm) 4500 4500
Nastavenie rýchlosti 6 6
Štandardné vybavenie 600 ml hl. puzdro 600 ml priehľ. puzdro
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 2.3 2.3
Dodávaný v taške taške
Objednávacie číslo 4933441305 4933441808

 C18 PCG/400T-201B
Kapacita akumulátora (Ah) 2.0
Počet dodávaných akum. 1
Nabíjačka 40 min
Max. výtlačná sila (Nm) 4500
Nastavenie rýchlosti 6
Štandardné vybavenie 400 ml priehľadné puzdro
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 2.3
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933441812

 C18 PCG/310C-201B
Kapacita akumulátora (Ah) 2.0
Počet dodávaných akum. 1
Nabíjačka 40 min
Max. výtlačná sila (Nm) 4500
Nastavenie rýchlosti 6
Štandardné vybavenie 310 ml držiak kartuše
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 2.3
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933441310

 M18 HPT-202C M18 HPT-202C M-KIT M18 HPT-202C V-KIT M18 HPT-202C TH-KIT M18 HPT-202C U-KIT
Kapacita akumulátora (Ah) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Počet dodávaných akum. 2 2 2 2 2
Nabíjačka 40 min 40 min 40 min 40 min 40 min
Lisovacie cykly 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Štandardné vybavenie - 3 x čeľusť prof. M (15/22/28 mm) 3 x čeľusť prof. V (15/22/28 mm) 3 x čeľusť prof. TH (16/20/32 mm) 3 x čeľusť prof. U (16/20/25 mm)
Dodávaný v kufri kufri kufri kufri kufri
Objednávacie číslo 4933443115 4933443125 4933443130 4933443135 4933443140



Čelusť profilu M

Čelusť profilu V

Čelusť profilu TH

Čelusť profilu U

Gulatá čelusť 
profilu M

Gulatá čelusť 
profilu V

Gulatá čelusť 
profilu TH

Gulatá čelusť 
profilu U

400 ml priehľadný  
držiak

600 ml hliníkový držiak na salámový typ náplne

600 ml priehľadný držiak

Obj. číslo 48081076

Obj. číslo 352842

310 ml štandardný držiak



Profil če-
luste

M

V

TH

U

Vhodný k Nominálna 
veľkosť Vhodný k Obj. číslo 

4932-

Geberit: Mapress
VSH: X-Press

Eurotubi
Raccorderie Metallique
Rubinetterie Bresciane

Sanha: Nirosan
Pegler Yorkshire

Viega
Comap

IBP
Sanha: Nirosan

ALB
Comap

Fränkische
Henco  

(TH14 - TH25)
IPA

Sanha
Tiemme

ALB
Uponor: Unipipe, Airpipe

Kann: Kann-therm
Wavin: Press-Systeme

Fränkische: Alpex F50 Profi
DW Verbundrohr: Multitubo

IBP: >B< Flex
KE Kelit: Kelit Kelox
Jupiter: Heizsystem

 Adaptér pre guľaté čeluste

M12
M15
M18
M22
M28
M35
M42
M54
V12
V15
V18
V22
V28
V35
V42
V54

TH14
TH16
TH18
TH20
TH25
TH26
TH32
TH40
TH50
TH63
U14
U16
U18
U20
U25
U32
U40
U50
U63

430244
430246
430248
430250
430252
430254
430255
430256
430261
430263
430265
430267
430269
430271
430272
430273
430275
430277
430279
430281
430355
430284
430286
430288
430289
430290
430292
430294
430296
430298
430300
430302
430304
430305
430306

430307

FORCE LOGIC™

LISOVACÍ SYSTÉM

Obj. číslo 4932-  352845

Obj. číslo 4932-  352843
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M18 GG | M18™ HEAVY DUTY MAZACIA PIŠTOĽ

 º Výkonný 18 V motor poskytuje viac ako 562 bar max. tlak
 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pred 
extrémnym namáhaním

 º Najlepšia doba prevádzky vo svojej triede - vytláčanie 7 kartúš za jedno 
nabitie

 º Výnimočná vyváženosť a ergonómia - dĺžka iba 355 mm, hmotnosť len 
3,9 kg

 º Vypušťací ventil vzduchu - naplnenie mechanizmu pre rýchly prietok
 º Uloženie hadice na tele, držiak na popruh a LED ukazovateľ stavu nabitia - 
pre komfortné použitie a menej odstávok

 º Tri spôsoby plnenia - z veľkého balenia, kartridže a vysatie schopného 
balenie

 º Kapacita mazivá 400 ml v kartridži, 473 ml z veľkého balenia
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akum. systém – prevádzka s každým akum. Milwaukee® M18™

 º Štandardné vybavenie: vysokotlaková ohybná hadička 1219 mm s 
pružným krytom

M18 VC | M18™ HEAVY DUTY AKUMULÁTOROVÝ VYSÁVAČ PRE SUCHÉ I MOKRÉ VYSÁVANIE (7,5L)

 º Výkonný 18 V motor s maximálnym prietokom vzduchu 1246l/min a sacím 
tlakom 80 bar

 º Veľmi účinný (99,7%) mokrý/suchý HEPA filter pre vysoký sací výkon
 º Vstavaný odsávač - poskytuje prietok vzduchu 21 l/ s pre max. účinnosť
 º Kapacita: 7,5 l, menej odstávok pre vyprázdnenie 
 º Kompaktný design v tvare tool-box, pre ľahký transport a uskladnenie
 º Uloženie príslušenstva a hadice na tele vysávača - rýchly prístup k 
príslušenstvu

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™ 

 º Štandardné vybavenie: umyvateľný filter, hadica, široká dýza, štrbinová 
dýza

M18 BBL | M18™ KOMPAKTNÉ AKU DÚCHADLO 

 º Kompaktné telo - čistenie v stiesnených priestoroch
 º 3-stupňové nastavenie rýchlosti so spínačom variabilnej rýchlosti
 º Príslušenstvo - predĺženie trysky (228,6 mm), univerzálne príslušenstvo na 
nafukovanie/vyfukovanie

 º Odnímateľná tryska pre jednoduché a pohodlné uskladnenie 
 º Uzamykací spínač
 º Flexibilný aku systém - prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee ® 
M18 ™

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

M18 BPD
M18™ KOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

 º Kompaktný vŕtací skrutkovač s príklepom s dĺžkou198 mm je ideálny pre 
prácu v úzkych priestoroch

 º Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a 
optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pred 
extrémnym namáhaním

 º Celokovová prevodovka poskytuje maximálnu trvanlivosť a dlhšiu 
životnosť

 º 13 mm jednoobjímkové rohatkové skľúčidlo pre rýchlu a ľahkú výmenu 
príslušenstva

 º 18 hodnôt nastavenia momentu poskytuje maximálnu flexibilitu

 º 3-polohový prepínač umožňuje používateľovi ľahko a rýchlo prepínať 
medzi „vŕtaním”, „skrutkovaním” a „príklepom”

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

Najkompaktnejší a najvýkonnejší vŕtací 
skrutkovač s príklepom vo svojej triede

3 polohový prepínač a 18 stupňové 
nastavenie kr. momentu

13 mm kovové skľúčidlo

M18 BDD | M18™ KOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

 º Kompaktný vŕtací skrutkovač s dĺžkou len 185 mm je ideálny pre prácu v 
úzkych priestoroch

 º Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a 
optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre 
najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º Celokovová prevodovka poskytuje maximálnu trvanlivosť a dlhšiu 
životnosť

 º 13 mm kovové rýchloupínacie skľúčidlo
 º 17 stupňové nastavenie momentu a plus jeden stupeň na vŕtanie pre 
maximálnu flexibilitu

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™ 

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 M18 GG-0 M18 GG-201C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0
Počet dodávaných akum. 0 1
Nabíjačka − 40 min
Podtlak (bar) 562 562
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 3.9
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933440493 4933440490

 M18 VC-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Tvrdá kapacita (l) 9.65
Tekutá kapacita (l) 7.5
Priemer hadice (mm) 31.5 / 41.7
Dĺžka hadice (m) 1.8
Max. podtlak (mbar) 80
Prietok vzduchu (l/min) 1246
Typ filtra mokrý/suchý
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 5.4
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933433601

 M18 BBL-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Prietok vzduchu (m³/min) 0 - 2.9
Prietok vzduchu rýchlosť (km / h) 0 - 42.8
Otáčky ventilátoru (ot./min) 0 - 18,700
Dĺžka bez trysky (mm) 375
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 1.2
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933446216

 M18 BDD-0 M18 BDD-202C M18 BDD-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2 2
Nabíjačka − 40 min 80 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800
Kapacita skľúčidla (mm) 13 13 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 38 38 38
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13 13 13
Max. moment (Nm) 50 50 60
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.8 2.0
Dodávaný v − kufri kufri
Objednávacie číslo 4933443530 4933443555 4933443565

 M18 BPD-0 M18 BPD-202C M18 BPD-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2 2
Nabíjačka − 40 min 80 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800
Kapacita skľúčidla (mm) 13 13 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 38 38 38
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13 13 13
Max. priemer vŕt. do muriva (mm) 16 16 16
Max. počet príklepov (pr./min) 0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800
Max. moment (Nm) 50 50 60
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.9 2.1
Dodávaný v − kufri kufri
Objednávacie číslo 4933443500 4933443515 4933443520
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M18 BID | M18™ KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

 º Iba 140 mm dlhý rázový uťahovák pre prácu v úzkych priestoroch
 º Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a 
optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre 
najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º Heavy duty celokovová prevodovka poskytuje výnimočnú trvanlivosť a 
maximálny kr. moment

 º 1⁄4“ Hex upínanie s „klikom“ pre výmenu bitov jednou rukou
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

M18 BIW12 | M18™ KOMPAKTNÝ 1⁄2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

 º Iba 155 mm dlhý, 1⁄2˝  rázový uťahovák pre prácu v úzkych priestoroch
 º Vysokovýkonný 4-pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a 
optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre 
najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º Heavy duty celokovová prevodovka a prevody pre výnimočnú trvanlivosť a 
maximálny moment

 º Upínanie náradia 1⁄2˝ štvorhran pre použitie s univerzálnými nástrčnými 
kľúčami

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

M18 BIW38 | M18™ KOMPAKTNÝ 3⁄8˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

 º Iba 152 mm dlhý, 3⁄8˝ rázový uťahovák pre prácu v úzkych priestoroch
 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre 
najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º Heavy duty celokovová prevodovka a prevody pre výnimočnú trvanlivosť a 
maximálny moment

 º Upínanie náradia: 3⁄8˝ štvorhran pre použitie s univerzálnymi nástrčnými 
kľúčami

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

M18 BRAIW | M18™ PRAVOUHLÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

 º Kompaktný pravouhlý rázový uťahovák - dĺžka iba 307 mm - ideálny pre 
prácu v úzkych priestoroch

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Celokovová prevodovka poskytuje výnimočnú trvanlivosť a maximálny kr. 
moment

 º Kompaktný dizajn hlavy - 53 mm 
 º Multi-pozičná rukoväť pre maximálne pohodlie
 º 3/8“ štvorhran upínanie pre výmenu bitov jednou rukou
 º 2-rychlosti pre rôzne aplikácie
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

M18 BRAID | M18™ PRAVOUHLÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

 º Kompaktný pravouhlý rázový uťahovák - dĺžka iba 307 mm - ideálny pre 
prácu v úzkych priestoroch

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Celokovová prevodovka poskytuje výnimočnú trvanlivosť a maximálny kr. 
moment

 º Kompaktný 53 mm dizajn hlavy
 º Multi-pozičná rukoväť pre maximálne pohodlie
 º 1⁄4“ Hex upínanie pre výmenu bitov jednou rukou
 º 2-rychlosti pre rôzne aplikácie
 º Individuálne monitorovanie článkov akumulátora optimalizuje dobu 
prevádzky náradia a zabezpečuje jej trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

M18 BH | M18™ KOMPAKTNÉ SDS-PLUS KLADIVO

 º Vynikajúci pomer sily k hmotnosti vo svojej triede 2,5 kg k 1,2 J (EPTA)
 º Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a 
optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti

 º REDLINK™ ochranná elektronika proti preťaženiu v náradí a akumulátore
 º 2-polohový prepínač umožňuje používateľovi ľahko a rýchlo prepínať 
medzi vŕtaním, a príklepom

 º Nízke vibrácie: 10,3 m/s²
 º Optimálny priemer vŕtania až do 4 - 10 mm, max. priemer 16 mm
 º Spínač pre pravo-ľavý chod pre väčšiu univerzálnosť pri upevňovacích 
aplikáciach

 º 43 mm priemer upínacieho krku – kompatibilné s M12 DE odsávačom
 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™ 

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 M18 BID-0 M18 BID-202C M18 BID-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 2.0 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2 2
Nabíjačka − 40 min 80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./
min) 0 - 2000 / 0 - 2750 0 - 2000 / 0 - 2750 0 - 2000 / 0 - 2750

Počet úderov (ú./min) 0 - 2450 / 0 - 3450 0 - 2450 / 0 - 3450 0 - 2450 / 0 - 3450
Upínanie náradia 1⁄4˝ štvorhran 1⁄4˝ štvorhran 1⁄4˝ štvorhran
Max. moment (Nm) 180 180 180
Hmotnosť s akumuláto-
rom (kg) − 1.4 1.7

Dodávaný v − kufri kufri
Objednávacie číslo 4933443570 4933443585 4933443580

 M18 BIW12-0 M18 BIW12-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 2450 0 - 2450
Upínanie náradia 1⁄2˝ štvorhran 1⁄2˝ štvorhran
Počet úderov (ú./min) 0 - 3350 0 - 3350
Max. moment (Nm) 240 240
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.9
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933443590 4933443607

 M18 BIW38-0 M18 BIW38-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 2450 0 - 2450
Upínanie náradia 3⁄8˝ štvorhran 3⁄8˝ štvorhran
Počet úderov (ú./min) 0 - 3350 0 - 3350
Max. moment (Nm) 210 210
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.9
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933443600 4933443620

 M18 BRAIW-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 1500 / 0 - 2250
Upínanie náradia 3⁄8˝ štvorhran
Počet úderov (ú./min) 0 - 2400 / 0 - 3400
Max. moment (Nm) 40 / 76
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 1.8
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933447899

 M18 BRAID-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 1500 / 0 - 2250
Počet úderov (ú./min) 0 - 2400 / 0 - 3400
Upínanie náradia 1⁄4˝ Hex
Max. moment (Nm) 41 / 81
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 1.8
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933447891

 M18 BH-0 M18 BH-402C
Kapacita akumulátora (Ah) − 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 80 min
Upínanie náradia SDS Plus SDS Plus
Energia príklepu (EPTA)(J) 1.2 1.2
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 16 16
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 10 10
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 16 16
Max. počet príklepov (pr./min) 7000 7000
Vibračné vŕtanie (m/s² ) 10.3 10.3
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 2.5
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933443320 4933443330

Obj. číslo 4932- 352861

10 ks  sada ½˝ nástrčkových kľúčov
Shockwave Impact Duty™ 
Obsahuje: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.
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M18 BMT | M18™ KOMPAKTNÉ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

 º Až o 50% rýchlejšie univerzálne akumulátorové riešenie pre rezanie a 
odstraňovanie, výkon má ako sieťové náradie

 º REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší 
systém odolnosti

 º 12 stupňová variabilná rýchlosť (12000 – 18000 ot./min), oscilačný pohyb o 
3,4° umožňuje rýchlu aplikáciu do materiálov, ako kov, drevo a plast

 º FIXTEC - beznástrojová výmena pílového listu, univerzálny adaptér v 
dodávke - možnosť používať príslušenstvo konkurenčného náradia

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Jedinečný adaptér umožňuje zastavenie rezu v požadovanej hĺbke, čím 
zabraňuje nadmernému prerezaniu materiálu

 º Unikátna nádoba na odvádzanie prachu udržiava po pripojení na odsávací 
systém na striedavý či jednosmerný prúd pracovnú plochu čistú

 º LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu
 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

C18 RAD | M18™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHLÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

 º Optimalizovaný výkon: 1500 ot./min na 20 Nm
 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Perfektná rýchlosť pre rýchle použitie
 º 10 mm jednoobjímkové skľúčidlo poskytuje maximálnu všestrannosť
 º 100 mm kompaktná hlava navrhnutá tak, aby sa náradie zmestilo aj do 
najužších miest

 º Multi-pozičná rukoväť pre maximálne pohodlie
 º 10 + 1 elektronická spojka umožňuje úplnu kontrolu počas práce
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™ 

C18 HZ | M18™ KOMPAKTNÁ SKRACOVACIA PÍLA HACKZALL™

 º Vysokovýkonná kompaktná skracovacia píla od Milwaukee® s dĺžkou len 
375 mm je ideálna pre prácu v úzkych priestoroch

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Dvojité vyváženie prevodovky znižuje vibrácie a zvyšuje životnosť náradia
 º Milwaukee® patentovaná FIXTEC svorka pre rýchlu a jednoduchú výmenu 
pílového listu

 º 20 mm dĺžka zdvihu a 3000 zdvihov za minútu pre kontrolu rezania
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až 
o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri 
teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™ 

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

M18 BMS12 | M18™ KOMPAKTNÉ NOŽNICE NA KOV

 º Presné strihy s maximálnou hĺbkou strihu 1,2mm (pri oceli)
 º Jedinečná hlava s rotáciou 360°, ktorá nevyžaduje použitie nástrojov a 
disponuje 12 uzamykateľnými polohami, užívateľovi umožní pohodlný 
prístup aj do tých najtesnejších priestorov

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Radový dizajn umožňuje zápästiu lepšie ovládanie pri strihaní
 º Variabilná rýchlostná spúšť umožňuje lepšie ovládanie pri strihaní
 º Spona na opasok
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu 
prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

M18 BMS20 | M18™ KOMPAKTNÉ NOŽNICE NA KOV

 º Presné strihy s maximálnou hĺbkou strihu 2,0 mm (pri oceli)
 º Jedinečná hlava s rotáciou 360°, ktorá nevyžaduje použitie nástrojov a 
disponuje 12 uzamykateľnými polohami, užívateľovi umožní pohodlný 
prístup aj do tých najtesnejších priestorov

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Radový dizajn umožňuje zápästiu lepšie ovládanie pri strihaní
 º Variabilná rýchlostná spúšť umožňuje lepšie ovládanie pri strihaní
 º Príchytka na opasok poskytuje bezpečnosť pri prenášaní
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, 
až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu 
prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™

C12-28 DCR | M12™ - M28™  RÁDIO S MP3 PRIPOJENÍM

 º Exkluzivný AM/FM rádio s digitálnym procesorom poskytuje presný a 
čistý príjem signálu

 º Prémiové reproduktory a 40 W zosilňovač poskytujú bohatý a plný zvuk
 º Počasiu odolná pomocná priehradka chráni MP3 prehrávač a ďalšie 
audio zariadenia 

 º Nárazy absorbujúca ABS polymer-oceľová konštrukcia chráni pri 
nepriaznivom počasí a pri surových podmienkach na stavbách

 º Nastaviteľný ekvalizér a 10 predvolieb na ukladanie staníc
 º Napájanie zo siete alebo z akumulátorov M12™, M14™, M18™, M28™, 
V18, V28 a PBS 3000

 º Adaptér 220 - 240 V, jack 3,5 na pripojenie napr. i-Podu 

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 M18 BMT-0 M18 BMT-421C
Kapacita akumulátora (Ah) − 1 x 2.0 & 1 x 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 80 min
Oscilačný uhol na ľavo/na pravo (°) 1.7 1.7
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 12,000 - 18,000 12,000 - 18,000
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 1.7
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933446203 4933446210

 C18 RAD-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 1500
Kapacita skľúčidla (mm) 10
Max. moment (Nm) 20
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 28
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 10
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 1.9
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933427189

 C18 HZ-0 C18 HZ-402B
Kapacita akumulátora (Ah) − 4.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 80 min
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min) 0 - 3000 0 - 3000
Dĺžka zdvihu (mm) 20 20
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 2.5
Dodávaný v − taške
Objednávacie číslo 4933416785 4933441340

 M18 BMS12-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 2500
Max. kapacita rezania - oceľ (mm) 1.2
Max. kapacita rezania - hliník (mm) 2.0
Min. rádius zatočenia (mm) 180
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 2.3
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933447925

 M18 BMS20-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 2500
Max. kapacita rezania - oceľ (mm) 2.0
Max. kapacita rezania - hliník (mm) 3.2
Min. rádius zatočenia (mm) 180
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 2.6
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933447935

 C12-28 DCR-0
Napätie (DC) (V) 12 - 28
Napätie (AC) (V) 220 - 240
Typ akumulátora Li-Ion a PBS 3000
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Rozmery (mm) 495 x 241 x 279
Výkon reproduktora (W) 40
Hmotnosť (kg) 7.3
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933416345

Obj. číslo  49220220

10 KS SADA PÍLOVÝCH LISTOV 
HACKZALL™ 
Obsahuje: 2 x 49005460, 3 x 49005614,  
3 x 49005424, 2 x 49005418 + puzdro
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M18 IL | M18™ KONTROLNÉ SVIETIDLO TRUEVIEW™

 º Svietidlo Milwaukee® TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením robí pracovné 
plochy vhodnejšími na prácu, presne zobrazuje skutočné farby a detaily. 
Znižuje oslnivý jas, únavu a napätie v očiach

 º Dizajn s tromi LED svetlami a 2 nastaveniami osvetlenia - k dispozícii je 
300 lúmenov pri vysokom výkone a 130 lúmenov pri nízkom výkone

 º Otočná hlava s rozpätím 45° dopredu a dozadu umožňuje pokrytie 180°
 º Odnímateľná šošovka umožňuje užívateľovi poškodenú šošovku vymeniť, 
takže nie je potrebné nahradiť celé zariadenie

 º 2 nastaviteľné kovové háky umožňujú výrobok zavesiť do zvislej či 
vodorovnej polohy

 º Až 15 hodinová výdrž s akumulátorom M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah pri 
nastavení na vysoký výkon

 º Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu umožňuje prevádzku aj na miestach, 
kde iné svietidlá nie je možné používať

 º Ochrana voči špliechajúcej vode pri všetkých uhloch (IP24)

M18 LL | M18™ SVIETIDLO TRUEVIEW™

 º Svietidlo Milwaukee® TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením robí pracovné 
plochy vhodnejšími na prácu, presne zobrazuje skutočné farby a detaily. 
Znižuje oslnivý jas, únavu a napätie v očiach

 º Lúč svetla je nastaviteľný v rozmedzí 180° - 360° - univerzálny dizajn 
umožňuje užívateľovi zvoliť medzi osvetlením celej plochy alebo 
konkrétneho pracovného bodu

 º Najlepší výkon na trhu - bezkonkurenčný svetelný výkon viac než 400 
lúmenov vytvorený na osvetlenie rozsiahlych plôch

 º Vysoko výkonná nabíjačka s USB výstupom nabíja tablety, smartfóny, 
MP3 prehrávače a iné elektronické zariadenia

 º Výborne znáša podmienky na pracovisku - odolný dizajn s šošovkou 
odolnou voči nárazu, ktorá znesie tvrdé podmienky na pracovisku

 º 4 možnosti nastavenia svetla - k dispozícii je 700 lúmenov pri vysokom 
výkone/blikaní (100%), 350 lúmenov pri strednom výkone (50%) a 70 
lúmenov pri nízkom výkone (10%)

 º Až 9 hodinová výdrž s akumulátorom M12™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah pri 
nastavení na vysoký výkon

 º 2 háky na zavesenie
 º Ochrana voči špliechajúcej vode pri všetkých uhloch (IP24)

M18 AL | M18™ TRUEVIEW™ PLOŠNÉ SVIETIDLO

 º Svietidlo Milwaukee® TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením robí pracovné 
plochy vhodnejšími na prácu, presne zobrazuje skutočné farby a detaily. 
Znižuje oslnivý jas, únavu a napätie v očiach

 º 8 ks vysokovýkonných LED svetiel s výkonom 1100 Lumenov – až o 30% 
výkonnejšie ako 250 W halogén svietidlá

 º Až 8 hodinová prevádzka na jedno nabitie s M18™REDLITHIUM-ION™ 
4,0 Ah akumulátorom, 2-stupňové nastavenie sily svetla, ochrana pred 
zahrievaním 

 º Kompaktný klietkový design pre výnimočnú trvanlivosť
 º Praktická zabudovaná rukoväť - možnosť zavesiť zvisle alebo vodorovne
 º Flexibilita pre montáž vo zvislej polohe na max 13 mm rúrky, závitové tyče 
alebo betonársku oceľ

 º Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom 
Milwaukee® M18™ 

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

OSVETLENIE S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM 

TRUEVIEW 

™

KONTROLNÉ SVETLÁ Optimalizované pre bodové osvetlenie pri osobnom použití

SVIETIDLÁ Vytvorené na osvetlenie pracovnej plochy či priestoru

SVETLOMET Vytvorený na osvetlenie rozsiahlej plochy či priestoru

250 W HALOGÉN ŠTANDARDNÝ LEDTRUEVIEW™ TRUEVIEW™ ŠTANDARDNÝ LED TRUEVIEW™

OPTIMALIZOVANÁ FARBA SVETLA  PRE 
PRACOVNÉ PRIESTORY

VERNÉ ZOBRAZENIE FARBY A DETAILOV ROVNOMERNĚ ROZLOŽENIE LÚČOV 
ZNIŽUJE OŽIARENIE A TIENE

 º Výrobky TRUEVIEW™ ponúkajú rovnomerné a 
stále rozloženie lúčov pri všetkých svetlách, čo 
znižuje ožiarenie a tiene.

 º Výrobky TRUEVIEW™ ponúkajú koncovému užívateľovi 
možnosť vidieť farby úplne presne.

 º Výrobky TRUEVIEW™ udržiavajú neutrálne biele svetlo, 
ktoré ponúka najväčšiu možnú jasnosť a pohodlie pre 
koncového užívateľa.  º Využíva LED osvetlenie vysokej kvality a optimalizovanú 

fosforovú vrstvu, ktorá pokrýva väčšinu viditeľného 
spektra

 º Využíva LED osvetlenie najvyššej kvality, ktoré je 
optimalizované pre každé jedno svetlo.

 º Využíva reflektory a difúzory optimalizované pre 
každý výrobok, čím sa dosiahne rovnomerné 
rozloženie.

 M18 AL-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Systém M18
Kompatibilita akumulátora Všetky Milwaukee® M18™ akumulátory
Typ žiarovky LED
Max. svetelný výkon (Lumen) 1100
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 2.1
Objednávacie číslo 4932430392

 M18 IL-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Systém M18
Kompatibilita akumulátora Všetky Milwaukee® M18™ akumulátory
Typ žiarovky LED
Max. svetelný výkon (Lumen) 300
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 1.2
Objednávacie číslo 4932430564

 M18 LL-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Systém M18
Kompatibilita akumulátora Všetky Milwaukee® M18™ akumulátory
Typ žiarovky LED
Max. svetelný výkon (Lumen) 700
Dĺžka svetelného lúča (m) 29
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 1.4
Objednávacie číslo 4932430563
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M18 RC
M18™ RÁDIO/NABÍJAČKA

 º Funkcia nabíjačky umožňuje rýchle a pohodlné nabíjanie 
akéhokoľvek akumulátora M18 ™ alebo elektronických zariadení cez 
USB port 

 º Digitálny bluetooth prijímač: prehrávanie hudby až 30,48 metrov od 
telefónu, počítača alebo tabletu

 º AC / DC všestrannosť: napájanie pomocou Milwaukee® M18 ™ 
batérií alebo AC zásuvkou

 º Exkluzívne AM / FM rádio s digitálnym procesorom poskytuje 
vynikajúci príjemovú presnosť a jasný signál

 º Prvotriedne reproduktory a 40 W zosilňovač ponúkajú plný a bohatý 
zvuk

 º Kryt je odolný proti poveternosným vplyvom a chráni MP3 prehrávač 
a ďalšiu audio techniku 

 º Zosilnený klietkový rám a kovové madlo chráni pred poškodením v 
pracovnom prostredí

 º Nastaviteľný ekvalizér a možnosť 10 prednastavení

 º Chránená 2,1 Amp USB napájacia zásuvka nabíja zariadenie v 
režime AC aj DC

 º Štandardné vybavenie: zásuvka pre pripojenie externého zariadenia, 
2 x AAA batérie, Milwaukee® akumulátory dodávané zvlášt

Funkcia nabíjačky - nabíjanie elektronických 
zariadení

Nabíjačka pre M18™ akumulátory

Kryt je odolný proti poveternosným vplyvom

Digitálny Bluetooth® prijímačVylepšený ovládací panel Zabudovaný otvárač na fľašuOdolnosť na pracovisku

M18 PP2A | M18 FUEL™ SET NÁRADIA

 º M18 CPD - M18 FUEL™ vŕtací skrutkovač s príklepom
 º M18 CID - M18 FUEL™ 1/4˝ hex rázový uťahovák

M18 PP2B | M18 FUEL™ SET NÁRADIA

 º M18 CPD - M18 FUEL™ vŕtací skrutkovač s príklepom
 º M18 CIW12 - M18 FUEL™ 1/2˝ rázový uťahovák

M18 CPP2A | M18™ SET NÁRADIA

 º M18 CPD - M18 FUEL™ vŕtací skrutkovač s príklepom
 º M18 BMT - M18™ kompaktné multifunkčné náradie

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 M18 RC-0
Napätie (DC) (V) 18
Napätie (AC) (V) 220 - 240
Typ akumulátora Li-ion
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Rozmery (mm) 300 x 307 x 370
Výkon reproduktora (W) 40
Hmotnosť (kg) 7.7
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933446639

 M18 PP2A-502C
Kapacita akumulátora (Ah) 5.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 100 min
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933448080

 M18 PP2B-402C
Kapacita akumulátora (Ah) 4.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 80 min
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933440013

 M18 CPP2A-402B
Kapacita akumulátora (Ah) 4.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 80 min
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933446940
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M18 CPP2B | M12 FUEL™ - M18 FUEL™ SET NÁRADIA

 º M18 CPD - M18 FUEL™ vŕtací skrutkovač s príklepom
 º M12 CDD - M12 FUEL™ kompaktný vŕtací skrutkovač

M18 CPP6A | M18 FUEL™ SET NÁRADIA

 º M18 CPD - M18 FUEL™ vŕtací skrutkovač s príklepom
 º M18 CID - M18 FUEL™ 1/4˝ Hex rázový uťahovák
 º M18 CCS - M18 FUEL™ okružná píla
 º M18 CSX - M18 FUEL™ Sawzall® chvostová píla
 º M18 CAG 125 - M18 FUEL™ 125 mm uhlová brúska
 º M18 TLED - M18™ LED svietidlo

M18 BPP2C | M18™ SET NÁRADIA

 º M18 BPD - M18™ kompaktný vŕtací skrutkovač s príklepom
 º M18 BID - M18™ kompaktný rázový uťahovák

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

M18 BPP2D | M18™ SET NÁRADIA

 º M18 BDD - M18™ kompaktný vŕtací skrutkovač
 º M18 BID - M18™ kompaktný rázový uťahovák

M18 PP6B | M18™ SET NÁRADIA

 º M18 BPD - M18™ kompaktný vŕtací skrutkovač s príklepom
 º M18 BIW12 - M18™ kompaktný 1/2˝ rázový uťahovák
 º HD18 AG-125 - M18™ Heavy Duty 125 mm uhlová brúska
 º HD18 CS - M18™ Heavy Duty okružná píla na drevo a plasty
 º HD18 BSX - M18™ Heavy Duty chvostová píla SAWZALL®

 º M18 TLED - M18™ LED svietidlo

M18 PP6D | M18™ SET NÁRADIA

 º M18 BPD - M18™ kompaktný vŕtací skrutkovač s príklepom
 º M18 BID - M18™ kompaktný rázový uťahovák
 º HD18 JS - M18™ Heavy Duty priamočiara píla
 º HD18 CS - M18™ Heavy Duty okružná píla na drevo a plasty
 º M18 BSX - M18™ Heavy Duty chvostová píla SAWZALL®

 º M18 TLED - M18™ LED svietidlo

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 M18 CPP2B-422B
Kapacita akumulátora (Ah) 4.0 & 2.0
Počet dodávaných akum. 4
Nabíjačka 80 min
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933446945

 M18 CPP6A-502B
Kapacita akumulátora (Ah) 5.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 100 min
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933448340

 M18 BPP2C-402C
Kapacita akumulátora (Ah) 4.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 80 min
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933443552

 M18 BPP2D-402C
Kapacita akumulátora (Ah) 4.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 80 min
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933447126

 M18 PP6B-402B
Kapacita akumulátora (Ah) 4.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 80 min
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933447395

 M18 PP6D-402B
Kapacita akumulátora (Ah) 4.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 80 min
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933447400
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M28 CHPX | M28 FUEL™ HEAVY DUTY KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

 º Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™

 º REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika zabezpečuje najmodernejšiu 
digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, unikátne 
zlepšuje výkon náradia pri zaťažení

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v 
porovnaní s inými Li-Ion technológiami

 º Vysokovýkonný motor dodáva rovnaký výkon ako sieťové náradie
 º Najvýkonnejšie kladivo vo svojej triede. Výkonný príklepový mechanizmus: 
vytvára 4,7 J nárazovej energie pri nízkych vibráciách 8,1 m/s² vďaka 
novému dvojkoľajnicovému antivibračnému systému*

 º Celokovová prevodovka - optimálne uloženie prevodov pre dlhšiu 
životnosť

 º 4-funkčné vŕtacie kladivo: vŕtanie s príklepom, iba príklep, iba vŕtanie a 
variolock pre maximálnu flexibilitu

 º FIXTEC rýchloupínacie skľúčidlo
 º Individuálne monitorovanie článkov akumulátora optimalizuje dobu 
prevádzky náradia a zabezpečuje jej trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º Kompatibilné s odsávačom prachu M18-28 CPDEX
 º *prebieha konanie o patentovej prihláške

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY ODSÁVAČ PRACHU KU KLADIVÁM

 º Vyvinutý na účinné zachytávanie prachu z nástrojov s automatickým 
chodom za pomoci spúšťacieho a vypínacieho mechanizmu

 º HEPA Filter: všeobecne považovaný za najlepší možný filter, ktorý 
zachytáva častice všetkých veľkostí s účinnosťou 99,75%

 º Veľký zberný box na prach
 º Hliníková trubica na odvádzanie prachu je nastaviteľná v závislosti od 
veľkosti vrtnej korunky s maximálnou dĺžkou 16 mm a hĺbkou 90 mm

 º Kompatibilný s kladivom M18 CHPX a M28 CHPX

M28 CHPXDE | M28 FUEL™ HEAVY DUTY KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS S ODSÁVAČOM KU KLADIVÁM

 º M28 CHPX - M28 FUEL™ Heavy Duty kombinované kladivo SDS-plus 
 º M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty vysokovýkonný odsávač 
prachu ku kladivám

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 M28 CHPX-0 M28 CHPX-502C
Kapacita akumulátora (Ah) − 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 90 min
Upínanie náradia SDS Plus SDS Plus
Energia príklepu (EPTA)(J) 4.7 4.7
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 30 30
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13 13
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 28 28
Max. počet príklepov (pr./min) 0 - 5000 0 - 5000
Vibračné vŕtanie (m/s² ) 8.1 8.1
Vibračné sekanie (m/s²) 8.1 8.1
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 4.7
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933448000 4933448010

 M18-28 CPDEX-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Max. priemer vrtáku  (mm) 16
Max. hĺbka vŕtania (mm) 90
Max. dĺžka vrtáku (mm) 160
Dĺžka zdvihu (mm) 100
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.6
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933446810

 M28 CHPXDE-502C
Kapacita akumulátora (Ah) 5.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 90 min
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933448015

VYLEPŠENÝ.
PRACUJE LEPŠIE.

VYDRŽÍ VIAC.

ENERGIA 
PRÍKLEPU

4.7J
NAJVÄČŠOU
KLADIVO S

NÁRAZOVOU ENERGIOU VO SVOJEJ TRIEDE!
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HD28 PD | M28™ HEAVY DUTY VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

 º Vysokovýkonný Milwaukee® motor poskytuje ohromujúci 85 Nm 
moment, ideálny na najťažšie aplikácie

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor 
 º Celokovová prevodovka poskytuje maximálnu trvanlivosť
 º Kompaktný vŕtací skrutkovač s príklepom s dĺžkou 237 mm
 º 13 mm Röhm skľúčidlo pre dlhšiu životnosť
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v 
porovnaní s inými Li-Ion technológiami 

HD28 AG-115 | M28™ HEAVY DUTY 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA

 º Vysokovýkonný Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a 
optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor 
 º Celokovová prevodovka poskytuje Heavy Duty trvanlivosť
 º Redukovaná výška prevodovky a štíhly design poskytuje optimálnu 
ergonómiu

 º FIXTEC matica pre ľahkú a rýchlu výmenu kotúča
 º Prasknutiu odolný ochranný kryt prestaviteľný bez nástroja pre ochranu 
používateľa

 º AVS postranná rukoväť pre pohodlnú a menej únavnú prácu
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v 
porovnaní s inými Li-Ion technológiami 

HD28 AG-125 | M28™ HEAVY DUTY 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

 º Vysokovýkonný Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a 
optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor 
 º Celokovová prevodovka poskytuje Heavy Duty trvanlivosť
 º Redukovaná výška prevodovky a štíhly design poskytuje optimálnu 
ergonómiu

 º FIXTEC matica pre ľahkú a rýchlu výmenu kotúča
 º Prasknutiu odolný ochranný kryt prestaviteľný bez nástroja pre ochranu 
používateľa

 º AVS postranná rukoväť pre pohodlnú a menej únavnú prácu
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v 
porovnaní s inými Li-Ion technológiami 

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 HD28 PD-0X HD28 PD-502X
Kapacita akumulátora (Ah) − 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 90 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 450 0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 1800 0 - 1800
Kapacita skľúčidla (mm) 13 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 65 65
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 16 16
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 20 20
Max. moment (Nm) 85 85
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 2.5
Dodávaný v kufri kufri
Objednávacie číslo 4933431646 4933448544

 HD28 AG-115-0X HD28 AG115-502X
Kapacita akumulátora (Ah) − 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 90 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 9000 9000
Priemer kotúča (mm) 115 115
Max. hĺbka rezania (mm) 28 28
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 2.8
Dodávaný v kufri kufri
Objednávacie číslo 4933432146 4933448540

 HD28 AG-125-0X HD28 AG125-502X
Kapacita akumulátora (Ah) − 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 90 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 9000 9000
Priemer kotúča (mm) 125 125
Max. hĺbka rezania (mm) 36 36
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 2.8
Dodávaný v kufri kufri
Objednávacie číslo 4933432225 4933448541

CHARAKTERISTIKA:

°   Spotreba vody: tieto kruhové pílky vyžadujú len obmedzené zásoby 
vody na rozdiel od bežných diamantových vrtákov, ktoré vyžadujú 
nepretržitý tok vody. Stačí ponoriť vrták alebo kruhovú pílku do vody 
pri stálom vŕtaní každých 5 sekúnd.

°   Čisté otvory: čisté vŕtanie, presné otvory bez obvodového 
poškriabania materiálu.

°   Životnosť: vysokokvalitný diamant nanesený na hrany zabezpečuje 
čisté rezy, výnimočnú odolnosť a dlhšiu životnosť.

°  Odolnosť: robustné hliníkové telo, sa neohýba a nenaruší.

DIAMOND PLUS™ VRTÁKY  
PRE MOKRÉ / SUCHÉ REZANIE

Vrtáky s reznými hranami s 
naneseným diamantovým práškom 
boli špeciálne vyvinuté pre 
profesionálov, ktorí potrebujú vŕtať 
extrémne tvrdé materiály, napríklad 
porcelán, pálené dlaždice, liatinu 
alebo sklolaminát, atď. tam, kde je 
zložité vŕtať pomocou konvenčných 
korunkových vrtákov. Tieto 
vrtáky zaručujú výborné výkony a 
nadpriemernú životnosť aj pri práci s 
tými najtvrdšími materiálmi.

POUŽITIE:
MATERIÁL VHODNÝ

  CKeramické dlaždice – všetky typy tvrdých a mäkkých: porcelán /  
dlažba Gres / žula / podlahové dlaždice / dlažba Teraso / umelé kamene /  
aglomeráty / glazované dlaždice 

ü

Liatina ü

Sklenené vlákno / GRP (plasty vystužené skleneným vláknom) ü

 Ø MM UPÍNANIE OBJ. ČÍSLO
 5 1/4 ̋ Hex	 49560503
 6 1/4 ̋ Hex	 49560505
 8 1/4 ̋ Hex	 49560507
 10 1/4 ̋ Hex	 49560509
 12 1/4 ̋ Hex	 49560511
 15 1/4 ̋ Hex	 49560513
 20 1/4 ̋ Hex	 49560515
 25 1/4 ̋ Hex	 49560517
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HD28 IW | M28™ 1⁄2˝ HEAVY DUTY RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

 º Vysokovýkonný 4-pólový Milwaukee® motor poskytuje ohromujúci 440 
Nm moment, ideálny na najťažšie aplikácie

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Pevná, ľahká horčíková prevodovka zabezpečuje dlhú životnosť
 º Regulácia otáčok vo vypínači náradia pre lepšie ovládanie a presnosť
 º 1⁄2˝ výstupný štvorhran na hnacom hriadeli
 º Protišmykový povrch pre maximálne pohodlie a ovládanie
 º Obojstranné nasaditeľný akumulátor umožňuje optimálne vyváženie 
náradia

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v 
porovnaní s inými Li-Ion technológiami 

HD28 SG | M28™ HEAVY DUTY PRIAMA BRÚSKA

 º Dlhá, štíhla aretácia hriadeľa pre lepší prístup na nedostupné miesta
 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º 2 rýchlostná digitálna elektronika pre optimálnu spotrebu energie
 º Funkcia „Battery-Lock-Out” chráni pred nečakaným rozbehom pri 
nasadení batérie

 º Celokovová prevodovka pre max. trvanlivosť
 º Maximalizované prúdenie vzduchu na chladenie náradia a pre dlhšiu 
dobu prevádzky

 º 6 mm objímka na použitie s bežným príslušenstvom
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia

HD28 MS | M28™ HEAVY DUTY PÍLA NA SUCHÉ REZANIE KOVOV

 º Milwaukee® motor poskytuje 3200 ot./min pre rýchle rezanie
 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Veľká hĺbka rezu 61 mm
 º Kompaktný, ergonomický dizajn zabezpečuje lepšiu kontrolu ako 
štandardné píly

 º Ergonomická softgripová rukoväť pre pohodlnejšiu manipuláciu
 º Elektronická motorová brzda, pílový kotúč sa zastaví v priebehu 
niekoľkých sekúnd

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v 
porovnaní s inými Li-Ion technológiami 

 º Vysokokvalitný 174 mm karbidový kotúč
 º Štandardné vybavenie: 36-zubový kotúč

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

HD28 CS | M28™ HEAVY DUTY OKRUŽNÁ PÍLA

 º Vysokovýkonný Milwaukee® motor s 4200 ot./min ľahko reže takmer 
všetky drevené materiály

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Nastavenie reznej hĺbky do 54 mm, úkos do 50°
 º Odolná Heavy Duty celokovová konštrukcia krytu horného a dolného 
kotúča a hliníková klzná doska

 º Konštrukcia s kotúčom vľavo pre optimálnu viditeľnosť na reznú dráhu
 º Elektronická motorová brzda, pílový kotúč sa zastaví v priebehu 
niekoľkých sekúnd

 º Ergonomická softgripová rukoväť pre komfortné použitie
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v 
porovnaní s inými Li-Ion technológiami 

 º Štandardné vybavenie: 24 zubový kotúč, paralelné vodidlo, odsávací 
adaptér, imbusový kľúč

HD28 SX | M28™ HEAVY DUTY CHVOSTOVÁ PÍLA SAWZALL® 

 º Vysokovýkonný Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a 
optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Milwaukee® patentované FIXTEC upínanie pre rýchlu a jednoduchú 
výmenu pílového listu

 º Bezpečnostná spojka - chráni prevodovku
 º Dobre vyvážená konštrukcia so zníženými vibráciami
 º Zdvih 28,6 mm, 3000 zdvihov/min pre rýchle rezanie
 º Bezkľúčovo nastaviteľná zarážka na nastavenie hĺbky rezu
 º Pohodlná dvojrýchlostná prevodovka pre optimálnu rýchlosť pri rezaní 
rôzných materiálov

 º Protišmykový povrch pre maximálne pohodlie a ovládanie
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v 
porovnaní s inými Li-Ion technológiami 

HD28 JSB | M28™ HEAVY DUTY PRIAMOČIARA PÍLA

 º Milwaukee® motor poskytuje 2800 ot./min pre rýchle rezanie
 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
 º Mäkký štart
 º 2-rýchlostný vypínač pre vybranie vhodnej rýchlosti v rôznych 
materiáloch

 º Patentované FIXTEC rýhloupínacie nastavenie základovej dosky 
„zacvakávaním” na hodnotách 0° a 45°

 º Možnosť nastavenia výkyvného pohybu v 4 polohách pre zvýšený rezný 
výkon a dlhšiu životnosť pílového listu

 º Nastaviteľný odfukovač prachu
 º Presné vedenie pílového listu s podporou vodiacej kladky uloženej na 
ihlovom ložisku

 º Liatinová hliníková základná doska pre trvanlivosť
 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Ukazovateľ stavu nabitia
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% dlhšiu dobu 
prevádzky, až o 20% viac sily a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v 
porovnaní s inými Li-Ion technológiami 

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 HD28 IW-0X HD28 IW-502X
Kapacita akumulátora (Ah) − 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 90 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 1450 0 - 1450
Počet úderov (ú./min) 0 - 2450 0 - 2450
Upínanie náradia 1⁄2˝ štvorhran 1⁄2˝ štvorhran
Max. moment (Nm) 440 440
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 4.1
Dodávaný v kufri kufri
Objednávacie číslo 4933431642 4933448545

 HD28 SG-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 22,500 / 19,500
Kapacita upínacej klieštiny (mm) 6
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 3.1
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933415615

 HD28 JSB-0X HD28 JSB-502X
Kapacita akumulátora (Ah) − 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 90 min
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min) 2100 / 2800 2100 / 2800

Max. kapacita rezania - drevo (mm) 135 135

Max. kapacita rezania - oceľ (mm) 10 10

Dĺžka zdvihu (mm) 26 26
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 3.5
Dodávaný v kufri kufri
Objednávacie číslo 4933432090 4933448542

Obj. číslo 4932- 352861

10 ks  sada ½˝ nástrčkových kľúčov
Shockwave Impact Duty™ 
Obsahuje: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.

Pílový kotúč k okružným 
pílam
24-zubový kotúč: 
Obj. číslo 4932- 352131

Obj. číslo  48005093

Univerzálny pílový list

Obj. číslo 48404017

Pílový kotúč na kov
Počet zubov: 50, rezná šírka: 1,65 mm 

 HD28 MS-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Max. hĺbka rezania (mm) 61
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 3200
Priemer kotúča (mm) 174
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 4.2
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933416880

 HD28 CS-0 HD28 CS-502C
Kapacita akumulátora (Ah) − 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 90 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 4200 4200
Max. hĺbka rezania pri 90˚ (mm) 54 54
Max. hĺbka rezania pri 45˚ (mm) 39 39
Priemer kotúča (mm) 165 165
Priemer vretena (mm) 15.87 15.87
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 3.6
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933419022 4933448538

 HD28 SX-0 HD28 SX-502C
Kapacita akumulátora (Ah) − 5.0
Počet dodávaných akum. 0 2
Nabíjačka − 90 min
Max. hĺbka rezu-drevo (mm) 300 300
Max. hĺbka rezu-oceľ (mm) 25 25
Max. hĺbka rezu-hliník (mm) 25 25
Max. hĺbka rezu-neželezné kovy (mm) 25 25
Max. hĺbka rezu-kovová trubka (mm) 150 150
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min) 0-2000/0-3000 0-2000/0-3000
Dĺžka zdvihu (mm) 28.6 28.6
Hmotnosť s akumulátorom (kg) − 4.1
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933416860 4933448537
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M28 VC | M28™ HEAVY DUTY VYSÁVAČ PRE SUCHÉ I MOKRÉ VYSÁVANIE

 º Vysokovýkonný motor Milwaukee® 28 V dodáva veľký sací výkon
 º Veľmi účinný filter (99,7%) pre odfiltrovanie jemného prachu
 º Zabudovaný ventilátor
 º Umyvateľný filter pre suché / mokré vysávanie
 º Kompaktný design v tvare tool box pre ľahký transport a uskladnenie
 º Príslušenstvo a hadice uložené priamo na tele vysávača
 º Štandardné vybavenie: umyvateľný mokrý/suchý filter, štrbinová dýza, 
hadica, široká dýza

C12-28 DCR | M12™ - M28™  RÁDIO S MP3 PRIPOJENÍM

 º Exkluzivný AM/FM rádio s digitálnym procesorom poskytuje presný a čistý 
príjem signálu

 º Prémiové reproduktory a 40 W zosilňovač poskytujú bohatý a plný zvuk
 º Počasiu odolná pomocná priehradka chráni MP3 prehrávač a ďalšie audio 
zariadenia 

 º Nárazy absorbujúca ABS polymer-oceľová konštrukcia chráni pri 
nepriaznivom počasí a pri surových podmienkach na stavbách

 º Nastaviteľný ekvalizér a 10 predvolieb na ukladanie staníc
 º Napájanie zo siete alebo z akumulátorov M12™, M14™, M18™, M28™, V18, 
V28 a PBS 3000

 º Adaptér 220 - 240 V, jack 3,5 na pripojenie napr. i-Podu 

M28 B5 | M28™ 5,0 AH AKUMULÁTOR

 º Poskytuje až o 65% dlhšiu výdrž a až o 20% dlhšiu dobu životnosti než iné 
technológie Lithium-Ion a/alebo ako predchádzajúce technológie batérií 
Milwaukee®. (Výsledky závisia od konkrétneho náradia a použitia)

 º Ochrana REDLITHIUM-ION vybavená digitálnou ochranou Milwaukee® 
REDLINK™ proti preťaženiu nedovolí, aby užívatelia poškodili svoje 
bezdrôtové mechanizované náradie v dôsledku nevhodného použitia.

 º Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a 
trvanlivosť

 º Odolná konštrukcia batérie s kovovým rámom a oddeľovačmi citlivými na 
nárazy zabraňuje zlyhaniu batérie v dôsledku nadmerných vibrácií alebo 
styku s kvapkami

 º Ochrana voči vode odvádza vodu preč z elektroniky a z batérie
 º Extrémne horúce a studené prevádzkové teploty do -20°C predlžujú výdrž 
a životnosť akumulátora

 º Vstavaný ukazovateľ nabitia akumulátora pomáha užívateľovi 
maximalizovať efektivitu výdrže jeho akumulátora

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

M28 PACK B | M28™ SET NÁRADIA M28 PACK D | M28™ SET NÁRADIA

 º HD28 PD –  M28™ Heavy Duty vŕtací skrutkovač s príklepom
 º HD28 CS – M28™ Heavy Duty okružná píla na drevo
 º HD28 SX – M28™ Heavy Duty chvostová píla SAWZALL®

 º M28 WL – M28™ svietidlo

 º HD28 PD – M28™ Heavy Duty vŕtací skrutkovač s príklepom
 º HD28 SX – M28™ Heavy Duty chvostová píla SAWZALL®

 º M28 WL – M28™ svietidlo

M28 PACK G | M28™ SET NÁRADIA M28 PACK H | M28™ SET NÁRADIA

 º HD28 PD – M28™ Heavy Duty vŕtací skrutkovač s príklepom
 º HD28 AG – M28™ Heavy Duty 115 mm uhlová brúska

 º HD28 PD - M28™ Heavy Duty vŕtací skrutkovač s príklepom
 º M28 CHPX - M28 FUEL™ Heavy Duty kombinované kladivo SDS-plus s vysokým výkonom
 º M28 WL - M28™ svietidlo

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 M28 VC-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Tvrdá kapacita (l) 9.6
Tekutá kapacita (l) 7.5
Priemer hadice (mm) 32
Dĺžka hadice (m) 1.6
Max. podtlak (mbar) 80
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 5.4
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933404620

 C12-28 DCR-0
Napätie (DC) (V) 12 - 28
Napätie (AC) (V) 220 - 240
Typ akumulátora Li-Ion a PBS 3000
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Rozmery (mm) 495 x 241 x 279
Výkon reproduktora (W) 40
Hmotnosť (kg) 7.3
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933416345

 M28 B5
Napätie (V) 28
Typ akumulátora Li-ion
Kapacita akumulátora (Ah) 5.0
Počet dodávaných akum. 1
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4932430484

 M28 Pack D-502B
Kapacita akumulátora (Ah) 5.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 90 min
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933448547

 M28 PACK G-502X
Kapacita akumulátora (Ah) 5.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 90 min
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933448970

 M28 Pack B-502B
Kapacita akumulátora (Ah) 5.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 90 min
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933448546

 M28 Pack H-502X
Kapacita akumulátora (Ah) 5.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 90 min
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933448548
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Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

M4 D | M4™ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

 º Kompaktný 244 mm skrutkovač
 º Elektronická spojka s vysokou presnosťou (8%)
 º 2-rýchlostná prevodovka pre skrutkovanie a vŕtanie
 º Eletkronický spínač s reguláciou rýchlosti
 º 1⁄4˝ šesťhranné upínanie pre rýchlu výmenu bitov
 º 2-pozičné madlo pre lepšie vyváženie a pre minimalizáciu 
protispôsobiacej sily

 º Ukazovateľ stavu nabitia

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

  Systém Typ akumulátora Napätie (V) Kapacita akumulátora (Ah) Objednávacie číslo
1. M4 B2 M4 Li-ion 4 2.0 4932430098
2. M12 B2 M12 Li-ion 12 2.0 4932430064
3. M12 B4 M12 Li-ion 12 4.0 4932430065
4. M14 B M14 Li-ion 14.4 1.5 4932352665
5. M14 B4 M4 Li-ion 14 4.0 4932430323
6. M18 B2 M18 Li-ion 18 2.0 4932430062
7. M18 B4 M18 Li-ion 18 4.0 4932430063
8. M18 B5 M18 Li-ion 18 5.0 4932430483
9. M28 BX M28 Li-ion 28 3.0 4932352732
10. M28 B5 M28 Li-ion 28 5.0 4932430484

  Systém Rozsah nabíjania Čas nabíjania Kapacita akumulátora (Ah) Pre NiCd akumulátory Pre NiMH akumulátory Pre Li-Ión akumulátory Objednávacie číslo
1. M4 C M4 4 V 30 min 2.0 − − Áno 4932352958
2. C12 C M12 12 V 40/80 min 2.0 & 4.0 − − Áno 4932352000
3. M12-18C M12,M18,M14 12 - 18 V 40/80 min 2.0 & 4.0 & 5.0 − − Áno 4932352959
4. M1418 C6 M14,M18 14.4 V - 18 V 40/80 min 2.0 & 4.0 & 5.0 − − Áno 4932430086
5. M28 C M28 28 V 60 min 2.0 & 4.0 & 5.0 − − Áno 4932352524

  Napätie (V) Typ akumulátora Systém Kompatibilita akumulátora Typ žiarovky Objednávacie číslo
1. M12 TLED-0 12 Li-ion M12 Všetky Milwaukee® M12™ akumulátoryLED 4932430360
2. M12 SL-0 12 Li-ion M12 Všetky Milwaukee® M12™ akumulátoryLED 4932430178
3. M12 LL-0 12 Li-ion M12 Všetky Milwaukee® M12™ akumulátoryLED 4932430562
4. M18 TLED-0 18 Li-ion M18 Všetky Milwaukee® M18™ akumulátoryLED 4932430361
5. M18 AL-0 18 Li-ion M18 Všetky Milwaukee® M18™ akumulátoryLED 4932430392
6. M18 LL-0 18 Li-ion M18 Všetky Milwaukee® M18™ akumulátoryLED 4932430563
7. M18 IL-0 18 Li-ion M18 Všetky Milwaukee® M18™ akumulátoryLED 4932430564
8. M28 WL-0 28 Li-ion M28 3.0 Ah Xeon 4932352526
9. M28 WL LED-0 28 Li-ion M28 3.0 Ah LED 4932352527

 M4 D-202B
Kapacita akumulátora (Ah) 2.0
Počet dodávaných akum. 2
Nabíjačka 30 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 200
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 600
Upínanie náradia 1⁄4˝ Hex
Max. moment (Nm) 5
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 0.5
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933440475
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KANGO 950 | 10 KG VŔTACIE A ZBÍJACIE KLADIVO

 º Energia príklepu 20 J poskytuje najlepší sekací výkon v triede 
 º 1700 wattový motor – najlepší v triede, s dostatočnou rezervou vo výkone 
pre tie najťažšie práce 

 º Digitronic® - plná elektronická kontrola na presné nastavenia výkonu 
 º 3 rukoväte – všetky vybavené antivibračným systémom a povrchom 
Softgrip pre komfort a menej únavnú prácu 

 º Celokovová skriňa prevodovky – optimálne uloženie prevodovky, dlhšia 
životnosť

 º Servisná signalizácia 
 º Automatické mazanie pre dlhšiu životnosť 
 º Motor s dizajnom In-Line pre väčší komfort aj pri držaní pod úrovňou pásu 
 º Ideálny na použitie s generátormi 
 º Variolock 12 pozicií na nastavenie polohy sekáča 
 º 6 m kábel

KANGO 900 | 10 KG ZBÍJACIE KLADIVO 

 º Energia príklepu 20 J dáva nástroju najlepší sekací výkon vo svojej triede 
 º 1600 wattový motor – najlepší vo svojej triede, s dostatočnou rezervou vo 
výkone pre tie najťažšie práce 

 º Digitronic® -plná elektronická kontrola na presné nastavenia výkonu 
 º 3 rukoväte – všetky vybavené antivibračným systémom a povrchom 
Softgrip pre komfort a menej únavnú prácu 

 º Servisná signalizácia 
 º Automatické mazanie pre dlhšiu životnosť 
 º Motor s dizajnom In-Line pre väčší komfort aj pri držaní pod úrovňou pásu 
 º Ideálny na použitie s generátormi 
 º Variolock 12 pozicií na nastavenie polohy sekáča 
 º 6 m kábel

KANGO 750 S
7 KG SDS-MAX VŔTACIE A ZBÍJACIE KLADIVO 

 º Veľký a ťažký úderník dodá maximálnu energiu úderu a pritom 
zostáva vysoko trvanlivý 

 º 1550 W umožňuje maximálny výkon a vďaka lepšiemu odvodu tepla 
garantuje maximálne možnú trvanlivosť 

 º Plná elektronická kontrola na presné nastavenia výkonu 

 º Mäkký štart pre presný začiatok vŕtania / sekania 

 º AVS (antivibračný systém) a Softgrip na prednom a zadnom madle 

 º Prídavná rukoväť môže byť upevnená na 3 miestach 

 º Mäkký príklep – redukuje príklepovú energiu pri sekaní do 
senzitívnych materiálov 

 º Funkcia sekania (Roto-stop) a nastavenie polohy sekáča (multi-
position)

 º Servisná signalizácia 

 º Variolock 12 pozicií na nastavenie polohy sekáča 

 º 6 m kábel

AVS antivibračný systém

Variolock 12 pozicií na nastavenie 
polohy sekáča

Mäkký príklep pri sekaní do senzitív-
nych materiálov

 KANGO 950 S KANGO 950 K
Príkon (W) 1700 1700
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 125 - 250 125 - 250
Energia príklepu (EPTA)(J) 20 20
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min) 975 - 1950 975 - 1950
Otáčky pri plnom zať. (mäkký pr.) (ot./min) 125 - 250 125 - 250
Max. priemer vŕtania bitom (mm) 50 50
Max. priemer vŕtania tunelovým vrtákom (mm) 80 80
Max. priemer vŕtania korunkou (mm) 150 150
Upínanie náradia SDS Max K hex
Vibračné vŕtanie (m/s² ) 12.5 12.5
Vibračné sekanie (m/s²) 11 11
Hmotnosť (kg) 11.8 11.8
Dodávaný v kufri kufri
Objednávacie číslo 4933375710 4933375500

 KANGO 900 S KANGO 900 K
Príkon (W) 1600 1600
Energia príklepu (EPTA)(J) 20 20
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min) 975 - 1950 975 - 1950
Upínanie náradia SDS Max K hex
Vibračné sekanie (m/s²) 11 11
Hmotnosť (kg) 11.0 11.0
Dodávaný v kufri kufri
Objednávacie číslo 4933375720 4933375650

 KANGO 750 S
Príkon (W) 1550
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 300
Energia príklepu (EPTA)(J) 11.9
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min) 2740
Otáčky pri plnom zať. (mäkký pr.) (ot./min) 240
Max. priemer vŕtania bitom (mm) 50
Max. priemer vŕtania tunelovým vrtákom (mm) 80
Max. priemer vŕtania korunkou (mm) 150
Upínanie náradia SDS Max
Vibračné vŕtanie (m/s² ) 9.5
Vibračné sekanie (m/s²) 9.1
Hmotnosť (kg) 8.2
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933398600

Vrtný kryt – PHDE72 
– Do priemeru vŕtania 72 mm
–  Ochrana proti prachu sa nasadí na 

čističe Milwaukee® M-Class pomocou 
unikátneho adaptéru s “klik” systemom dodávaného spolu s vysávačom

– Tiež kompatibilný s DEK 26
   
Obj. číslo 4932- 430480

Veľký karbidový hrot s
patentovaným skosením.
Zabezbečuje nízke vibrácie
a optimálne vŕtanie aj pri 
kontakte s žel. výstužou.
Dlhšia životnosť.

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.

Vrcholový uhol: 130°.
 Jednoduché bodové vŕtanie 
s veľkou presnosťou a 
zabezbečuje optimálne vedenie 
počas vŕtania.

Robustný sekundárny
brit je dynamicko rozvinutý.
Podporuje brit pre rýchlejšie 
vŕtanie.

PGM pečať.
Zaručuje presné vŕtanie
otvorov pre hmoždinky počas
celej životnosti vŕtáku.

Značka opotrebenia na 
oboch stranách britu.
Zaručuje presnosť priemeru pre
hmoždinky. Indikátor životnosti
v záručných prípadoch.

Patentovaná geometria 
vrtáku. 
Nížšie vibrácie pre lepšie 
vŕtanie.Silnejší vrták 
minimalizuje lámavosť vrtáku. 
Lepší prenos energie na hrot.

Sada vrtákov SDS-Max

Obsahuje:
Ø 16, 18 x 540 mm
Ø 20, 22, 25 x 520 mm
Obj. číslo 4932352800

Vrtáky SDS-Max

4-BRITÉ VRTÁKY  
SDS-MAX
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KANGO 545 S
5 KG SDS-MAX VŔTACIE A ZBÍJACIE KLADIVO

 º Veľký a ťažký úderník dodá maximálnu energiu úderu a pritom 
zostáva vysoko trvanlivý 

 º 1300 W umožňuje maximálny výkon a vďaka lepšiemu odvodu tepla 
garantuje maximálne možnú trvanlivosť 

 º Konštantná elektronika – udržiava rovnaké otáčky aj pri zaťažení 

 º Mäkký štart – pre presný začiatok vŕtania / sekania 

 º AVS (antivibračný systém) a Softgrip na prednom a zadnom madle 

 º Prídavná rukoväť môže byť upevnená na 3 miestach 

 º Mäkký príklep – redukuje príklepovú energiu pri sekaní do 
senzitívnych materiálov 

 º Funkcia sekania (Roto-stop) a nastavenie polohy sekáča (multi-
position)

 º Servisná signalizácia 

 º Variolock 12 pozicií na nastavenie polohy sekáča 

 º 6 m kábel

KANGO 540 S | 5 KG KOMBINOVANÉ KLADIVO

 º Najlepší pomer sily k hmotnosti - 7,5 J a 6,3 kg
 º 1100 W umožňuje maximálny výkon a vďaka lepšiemu odvodu tepla 
garantuje maximálne možnú trvanlivosť 

 º Mäkký štart – pre presný začiatok vŕtania / sekania 
 º Nízko-vibračná konštrukcia zvyšuje čas denného použitia 
 º Robustná horčíková prevodovka pre optimálne uloženie prevodov, 
lepšie chladenie motora 

 º Funkcia sekania (Roto-stop) a nastavenie polohy sekáča do 12 pozícii 
(multiposition) pre najvýkonnejšiu prácu 

 º Bezpečnostná spojka chráni používateľa aj náradie 
 º Softgripové madlo 
 º Variolock 12 pozicií na nastavenie polohy sekáča 
 º 4 m kabel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

K 500 ST | 5 KG REMESELNÍCKE ZBÍJACIE KLADIVO

 º Najlepší pomer sily k hmotnosti - 7,5 J a 5,9 kg
 º 1100 W umožňuje maximálny výkon a vďaka lepšiemu odvodu tepla 
garantuje maximálne možnú trvanlivosť 

 º Mäkký štart – pre presný začiatok sekania 
 º Nízko-vibračná konštrukcia zvyšuje čas denného použitia 
 º Robustná horčíková prevodovka pre optimálne uloženie prevodov, 
lepšie chladenie motora 

 º Funkcia sekania (Roto-stop) a nastavenie polohy sekáča do 12 pozícii 
(multiposition) pre najvýkonnejšiu prácu 

 º Bezpečnostná spojka chráni používateľa aj náradie 
 º Softgripové madlo 
 º Variolock 12 pozicií na nastavenie polohy sekáča 
 º 4 m kabel

KANGO 500 S | 5 KG ZBÍJACIE KLADIVO

 º Veľký a ťažký úderník dodá maximálnu energiu úderu a pritom zostáva 
vysoko trvanlivý 

 º 1300 W umožňuje maximálny výkon a vďaka lepšiemu odvodu tepla 
garantuje maximálne možnú trvanlivosť 

 º Konštantná elektronika – udržiava rovnaké otáčky aj pri zaťažení 
 º Mäkký štart – pre presný začiatok sekania 
 º AVS (antivibračný systém) a Softgrip na prednom a zadnom madle 
 º Prídavná rukoväť môže byť upevnená na 3 miestach 
 º Mäkký príklep – redukuje príklepovú energiu pri sekaní do senzitívnych 
materiálov 

 º Funkcia sekania (Roto-stop) a nastavenie polohy sekáča (multi-position)
 º Servisná signalizácia 
 º Variolock 12 pozicií na nastavenie polohy sekáča 
 º 6 m kábel

PCE 3/K | 3 KG SDS-PLUS ZÍBJACIE KLADIVO 

 º Nadmerný úderník dodáva energiu úderu 3,6 J 
 º Kombinácia 720 watového motora a optimálnej rýchlosti vŕtania 
umožňuje neprekonateľný výkon 

 º Elektronika s plynulou reguláciou otáčok 
 º Plne izolovaná kovová prevodovka pre maximálnu stabilitu 
 º Ľahké a ergonomické predné madlo je možné zaaretovať v 
najvýhodnejšej polohe pre danú prácu 

 º AVS (Anti-Vibračný-Systém) a softgrip znižujú únavu pri práci 
 º Vypínač s aretáciou, komfort pri dlhej práci 
 º Variolock (35 pozícií) pre nastavenie polohy sekáča 
 º 4 m kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 KANGO 545 S
Príkon (W) 1300
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 450
Energia príklepu (EPTA)(J) 8.5
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min) 2840
Otáčky pri plnom zať. (mäkký pr.) (ot./min) 350
Max. priemer vŕtania bitom (mm) 45
Max. priemer vŕtania tunelovým vrtákom (mm) 65
Max. priemer vŕtania korunkou (mm) 100
Upínanie náradia SDS Max
Vibračné vŕtanie (m/s² ) 13
Vibračné sekanie (m/s²) 9
Hmotnosť (kg) 6.7
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933398200

 KANGO 540 S
Príkon (W) 1100
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 450
Energia príklepu (EPTA)(J) 7.5
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min) 3000
Otáčky pri plnom zať. (mäkký pr.) (ot./min) 430
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 40
Max. priemer vŕtania tunelovým vrtákom (mm) 65
Max. priemer vŕtania korunkou (mm) 105
Upínanie náradia SDS Max
Vibračné vŕtanie (m/s² ) 16.8
Vibračné sekanie (m/s²) 16.7
Hmotnosť (kg) 6.3
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933418100

 K 500 ST
Príkon (W) 1100
Energia príklepu (EPTA)(J) 7.5
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min) 3000
Upínanie náradia SDS Max
Vibračné sekanie (m/s²) 16.7
Hmotnosť (kg) 5.9
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933443180

 KANGO 500 S
Príkon (W) 1300
Energia príklepu (EPTA)(J) 8.5
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min) 2840
Upínanie náradia SDS Max
Vibračné sekanie (m/s²) 11,5
Hmotnosť (kg) 6.3
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933398220

 PCE3/K
Príkon (W) 720
Energia príklepu (EPTA)(J) 3.6
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min) 0 - 3650
Upínanie náradia SDS Plus
Hmotnosť (kg) 3.7
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933384300

SDS-Max 
sekáče

SDS-Max jednodielne
prerážacie vrtáky

SDS-Max jednodielne
TCT korunky

Drill Connect

SDS-Max 4 brité vrtáky 
(nad Ø 32 mm)
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SDS HAMMER IN IT'S CLASS!

IMPACT 
ENERGY4.8J

PLH 32 | 32 MM SDS-PLUS KLADIVO V TVARE L 

 º Odolné kladivo s vynikajúcim vŕtacím výkonom do betónu vďaka motoru 
s vysokým krútiacim momentom, viacerým rýchlostiam a 3,8 J energii 
príklepu 

 º Kombinácia 900 watového motora a optimálnej rýchlosti vŕtania umožňuje 
neprekonateľný výkon 

 º Elektronika s plynulou reguláciou otáčok 
 º Dobré vyváženie a ľahká ovládateľnosť vďaka kompaktnému dizajnu v 
tvare „L” s antivibračným systémom a rukoväťou Softgrip 

 º Rýchla výmena nástrojov vďaka systému FIXTEC 
 º Heavy Duty (vysokozáťažové) puzdro prevodovej skrinky z horčíka pre 
optimálne uloženie prevodov 

 º Spoľahlivá bezpečnostná spojka chráni náradie i používateľa 
 º Roto-stop funkcia a variolock pre plnú kontrolu počas sekaní
 º 4 m kábel

PLH 28
3 KG SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO V TVARE L

 º Najvýkonnejšie kladivo vo svojej triede. Odolné kladivo s 
vynikajúcim vŕtacím výkonom do betónu vďaka motoru s vysokým 
krútiacim momentom,viacerým rýchlostiam a 4,8 J energii príklepu

 º Kombinácia 800 watového motora a optimálnej rýchlosti vŕtania 
umožňuje neprekonateľný výkon

 º Nízke vibrácie 10,6 m/s² vďaka patentovanej dvojitej antivibračnej* 
rukoväti

 º Dobré vyváženie a ľahká ovládateľnosť vďaka kompaktnému 
dizajnu v tvare „L” s antivibračným systémom AVS a rukoväťou 
Softgrip

 º Spoľahlivá bezpečnostná spojka chráni náradie i používateľa

 º Roto-stop funkcia a variolock pre plnú kontrolu počas sekaní

 º XE verzia je vybavená rýchlovymeniteľným adaptérom FIXTEC s 
13 mm skľúčidlom

 º 4 m odolný gumený kábel

Patentovaný dvojitý antivibračný 
systém*

Radový dizajn vypínača

XE verzia je vybavená rýchlovymeni-
teľným adaptérom FIXTEC s 13 mm 
skľúčidlom

*Prebieha konanie o patentovej prihláške

PH 30 | 30 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO 

 º Nadmerný úderník dodáva energiu úderu 3,6 J 
 º Kombinácia 1030 watového motora a optimálnej rýchlosti vŕtania 
umožňuje neprekonateľný výkon 

 º Mäkký štart pre presný začiatok vŕtania / sekania. 
 º Ergonomické softgripové hlavné a postranné madlo - nízke vibrácie
 º Soft hammer funkcia – redukuje príklepovú energiu pri sekaní do 
senzitívnych materiálov 

 º Systém FIXTEC – beznástrojová výmena skľúčidla pre rýchle a ľahké 
použitie 

 º Úžasná odolnosť je dosiahnutá pomocou technológie IMB (integr. kov. 
blok) pri uložení prevodovky 

 º Pravo-ľavý chod
 º Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia pri 
zaseknutí vrtáka

 º 4 m kábel

PH 28 | 28 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO 

 º Nadmerný úderník dodáva energiu úderu 3,4 J 
 º Kombinácia 820 watového motora a optimálnej rýchlosti vŕtania umožňuje 
neprekonateľný výkon 

 º Mäkký štart pre presný začiatok vŕtania / sekania. 
 º Ergonomické softgripové hlavné a postranné madlo - nízke vibrácie
 º Soft hammer funkcia – redukuje príklepovú energiu pri sekaní do 
senzitívnych materiálov 

 º Úžasná odolnosť je dosiahnutá pomocou technológie IMB (integr. kov. 
blok) pri uložení prevodovky 

 º Pravo-ľavý chod
 º Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia pri 
zaseknutí vrtáka

 º X verzia je vybavené rýchlovymeniteľným adaptérom FIXTEC s 
rýchloupínacím skľúčidlom

 º 4 m kábel

PH 26 | 26 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO 

 º Najkompaktnejšie, najštíhlejšie kladivo vo svojej triede 
 º Jedinečný výkon s energiou príklepu 2,4 J a 4500 pr./min 
 º Najnižšie vibrácie – len 13,5 m/s² 
 º Úžasná Milwaukee® odolnosť je dosiahnutá pomocou technológie IMB 
(integr. kov. blok) 

 º Zabudovaná inovatívna a patentovaná technológia na zníženie hmotnosti 
 º Hammer stop funkcia – vypnutie príklepu – pre skrutkovacie aplikácie 
alebo na vŕtanie bez príklepu do dreva / kovu 

 º Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia pri 
zaseknutí vrtáka

 º X verzia je vybavená s rýchlovymeniteľným adaptérom FIXTEC s 
rýchloupínacím skľúčidlom

 º 4 m kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 PLH 32 XE
Príkon (W) 900
Energia príklepu (EPTA)(J) 3.8
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min) 0 - 4500
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min) 0 - 800
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 32
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 16
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 40
Upínanie náradia SDS Plus
Vibračné vŕtanie (m/s² ) 22
Vibračné sekanie (m/s²) 20
FIXTEC Áno
Hmotnosť (kg) 3.6
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933400069

 PLH 28 E PLH 28 XE
Príkon (W) 800 800
Energia príklepu (EPTA)(J) 4.8 4.8
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min) 0 - 4000 0 - 4000
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min) 0 - 1000 0 - 1000
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 28 28
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 40 40
Upínanie náradia SDS Plus SDS Plus
Vibračné vŕtanie (m/s² ) 10.6 10.6
Vibračné sekanie (m/s²) 6.8 6.8
FIXTEC Nie Áno
Hmotnosť (kg) 3.4 3.6
Dodávaný v kufri kufri
Objednávacie číslo 4933446790 4933446800

 PH 30 POWER X
Príkon (W) 1030
Energia príklepu (EPTA)(J) 3.6 
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min) 0 - 3800
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min) 0 - 850
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 30
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 40
Upínanie náradia SDS-Plus
Vibračné vŕtanie (m/s² ) 22
Vibračné sekanie (m/s²) 14
FIXTEC Áno
Hmotnosť (kg) 2.9
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933396420

 PH 28 PH 28 X
Príkon (W) 820 820
Energia príklepu (EPTA)(J) 3.4 3.4
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min) 0 - 4000 0 - 4000
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min) 0 - 900 0 - 900
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 28 28
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 30 30
Upínanie náradia SDS-Plus SDS-Plus
Vibračné vŕtanie (m/s² ) 22 22
Vibračné sekanie (m/s²) 16 16
FIXTEC Nie Áno
Hmotnosť (kg) 2.7 2.9
Dodávaný v kufri kufri
Objednávacie číslo 4933396396 4933396392

 PH 26 PH 26 X
Príkon (W) 725 725
Energia príklepu (EPTA)(J) 2.4 2.4
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min) 0 - 4500 0 - 4500
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min) 0 - 1250 0 - 1250
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 26 26
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 30 30
Upínanie náradia SDS-Plus SDS-Plus
Vibračné vŕtanie (m/s² ) 13.5 13.5
Vibračné sekanie (m/s²) 11.2 11.2
FIXTEC Nie Áno
Hmotnosť (kg) 2.4 2.6
Dodávaný v kufri kufri
Objednávacie číslo 4933428240 4933428250

NAJVÄČŠOU
KLADIVO S

NÁRAZOVOU ENERGIOU VO SVOJEJ TRIEDE!

ENERGIA
PRÍKLEPU4,8J
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PFH 26 | 26 MM SDS-PLUS VŔTACIE KLADIVO 

 º Najkompaktnejšie, najštíhlejšie vŕtacie kladivo vo svojej triede 
 º Jedinečný výkon s energiou príklepu 2,4 J a 4500 pr./min 
 º Najnižšie vibrácie – len 13,5 m/s² 
 º Úžasná Milwaukee® odolnosť je dosiahnutá pomocou technológie IMB 
(integr. kov. blok) 

 º Zabudovaná inovatívna a patentovaná technológia na zníženie hmotnosti 
 º Hammer stop funkcia – vypnutie príklepu – pre skrutkovacie aplikácie 
alebo na vŕtanie bez príklepu do dreva / kovu 

 º Pravo-ľavý chod
 º 4 m kábel

PFH 24 | 24 MM SDS-PLUS VŔTACIE KLADIVO

 º Variabilné nastavenie rýchlosti 
 º Vypínač s aretáciou pre komfortné použitie 
 º Bezpečnostná spojka chráni náradie i používateľa 
 º Spätný chod
 º Hammer stop funkcia – vypnutie príklepu – pre skrutkovacie aplikácie 
alebo na vŕtanie bez príklepu do dreva / kovu

 º Servisný otvor - prístup pre údržbu (napr. výmena uhlíkov)
 º Hĺbkový doraz
 º Softgrip pre komfortné použitie 
 º 4 m kábel

PLH 20 | 20 MM SDS-PLUS VŔTACIE KLADIVO V TVARE L 

 º Najlepší pomer sily k hmotnosti - 2,0 J a 1,9 kg
 º Kombinácia 620 watového motora a optimálnej rýchlosti vŕtania 
umožňuje neprekonateľný výkon 

 º Chladenie motora prietokom vzduchu je vytvorené tak, aby pri vŕtaní nad 
hlavou odfukoval vyvŕtaný prach od používateľa 

 º AVS (Anti-Vibračný-Systém) významne redukuje vibrácie, pohodlnejšie, 
bezpečnejšie držanie 

 º Optimálny priemer vŕtania 5 – 12 mm 
 º Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia 
 º Pravý - ľavý chod 
 º Softgrip rukoväť pre komfortné použitie 
 º 4 m kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 PFH 26
Príkon (W) 725
Energia príklepu (EPTA)(J) 2.4
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min) 0 - 4500
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min) 0 - 1250
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 26
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Upínanie náradia SDS-Plus
Vibračné vŕtanie (m/s² ) 13.5
Vibračné sekanie (m/s²) 8.5
FIXTEC Nie
Hmotnosť (kg) 2.4
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933428230

 PFH 24 E
Príkon (W) 670
Energia príklepu (EPTA)(J) 1.9
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min) 0 - 3700
Otáčky pri plnom zať. (mäkký pr.) (ot./min) 0 - 850
Max. priemer vŕt. do muriva (mm) 24
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Upínanie náradia SDS-Plus
Vibračné vŕtanie (m/s² ) 15.5
FIXTEC Nie
Hmotnosť (kg) 2.4
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933411470

 PLH 20
Príkon (W) 620
Energia príklepu (EPTA)(J) 2.0
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min) 0 - 4400
Otáčky pri plnom zať. (mäkký pr.) (ot./min) 0 - 2700
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 20
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Upínanie náradia SDS Plus
Vibračné vŕtanie (m/s² ) 10.2
FIXTEC Nie
Hmotnosť (kg) 1.9
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933408070

RX4

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

Pevný karbidový hrot 
z jedného kusu pre 
vynikajúcu životnosť.

Strediaci hrot pre 
priame bodové vŕtanie 
s veľkou presnosťou.

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

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

Pečať PGM zaručuje 
presné vŕtanie otvorov 
pre hmoždinky počas 
celej životnosti vrtáku.

Súprava SDS-plus vrtákov (5 ks) 
Kazeta z plastickej hmoty

Obsahuje: 
Ø 5 / 6 x 110 mm 
Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm 
Obj. číslo: 4932352833

Súprava SDS-plus vrtákov (5 ks) 
Kazeta z plastickej hmoty

Obsahuje: 
Ø 5,5 x 110 mm 
Ø 5,5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm 
Obj. číslo: 4932352835

Súprava SDS-plus vrtákov (7 ks) 
Kazeta z plastickej hmoty

Obsahuje: 
Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm 
Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm 
Obj. číslo: 4932352051

SDS-plus RX4 vrtáky – 4-brité

O 50 %
DLHŠIA
ŽIVOTNOSŤ
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SB 2-35 D | 1010 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

 º Výkonný 1010 W motor 
 º Vysoký moment a nižšia rýchlosť pre ťažké aplikácie 
 º Nastaviteľná elektronika rýchlosti 
 º Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť 
 º Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní 
 º 16 mm skľúčidlo s ozubeným vencom 
 º 4 m kábel

PD2E 24 R | 1020 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA 

 º Výkonný 1020 W motor 
 º Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
 º Antivibračný systém (AVS) a soft grip pre komfortné používanie 
 º Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť 
 º Priame upínanie nadstavcov pre nižšiu dĺžku a hmotnosti pre lepšiu 
viditeľnosť pri skrutkovaní 

 º Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a nástroja
 º Rýchloupínacie skľúčidlo 1,5 - 13 mm
 º 4 m kábel

PD2E 24 RS | 1010 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

 º Výkonný 1010 W motor
 º Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
 º Antivibračný systém (AVS) a soft grip pre komfortné používanie
 º Kovová synchronisovaná prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
 º Priame upínanie nadstavcov pre nižšiu dĺžku a hmotnosti pre lepšiu 
viditeľnosť pri skrutkovacích aplikáciach

 º Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa
 º Rýchloupínacie skľúčidlo 1,5-13 mm
 º 4 m kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

PD2E 24 RST | 1200 W 2-RÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

 º Výkonný 1200 W motor
 º Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
 º Antivibračný systém (AVS) a soft grip pre komfortné používanie
 º Kovová synchronizovaná prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
 º Nastaviteľnosť kr. momentu
 º Priame upínanie nadstavcov pre nižšiu dĺžku a hmotnosti pre lepšiu 
viditeľnosť pri skrutkovacích aplikáciach

 º Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa
 º Rýchloupínacie skľúčidlo 1,5-13 mm
 º 4 m kábel

PD2E 22 R | 850 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA 

 º Výkonný 850 W motor 
 º Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
 º Antivibračný systém (AVS) a soft grip pre komfortné používanie 
 º Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť 
 º Priame upínanie nadstavcov pre nižšiu dĺžku a hmotnosti pre lepšiu 
viditeľnosť pri skrutkovaní 

 º Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a nástroja
 º Rýchloupínacie skľúčidlo 1,5 - 13 mm 
 º 4 m kábel

PD-705 | 705 W PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

 º Kompaktné náradie s výkonným motorom 705 W 
 º Kompaktný ergonomický design so softgripom a vynikajúcou 
ovládateľnosťou

 º Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod 
 º Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní 
 º Kovové rýchloupínacie skľúčidlo 13 mm 
 º 43 mm priemer upínacieho krku, vhodný na použitie vo vŕtacom stojane
 º 4 m kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 SB 2-35 D
Príkon (W) 1010
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 800
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 1800
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 35
Max. priemer vŕt. do muriva (mm) 40
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 16
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 50
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 57
Kapacita skľúčidla (mm) 16
Hmotnosť (kg) 4.2
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933380507

 PD2E 24 R
Príkon (W) 1020
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 1000
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 3200
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 22
Max. priemer vŕt. do muriva (mm) 24
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 16
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 60
Kapacita skľúčidla (mm) 13
Hmotnosť (kg) 3.0
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933419595

 PD2E 24 RS
Príkon (W) 1010
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 1450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 3400
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 20
Max. priemer vŕt. do muriva (mm) 24
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 16
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 54
Kapacita skľúčidla (mm) 13
Hmotnosť (kg) 3.1
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933380462

 PD2E 24 RST
Príkon (W) 1200
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 1450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 3400
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 22
Max. priemer vŕt. do muriva (mm) 24
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 16
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 45
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 56
Kapacita skľúčidla (mm) 13
Hmotnosť (kg) 3.1
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933380796

 PD2E 22 R
Príkon (W) 850
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 1000
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 3200
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 20
Max. priemer vŕt. do muriva (mm) 22
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 56
Kapacita skľúčidla (mm) 13
Hmotnosť (kg) 2.9
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933419570

 PD-705
Príkon (W) 705
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 3000
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 15
Max. priemer vŕt. do muriva (mm) 16
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 15
Kapacita skľúčidla (mm) 13
Hmotnosť (kg) 1.9
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933431955
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T-TEC 201 | 750 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA V TVARE L

 º Optimálna manipulácia pomocou rôznych možností upínania 
 º Planétové prevody s vysokým krútiacim momentom na vŕtanie a rezanie 
veľkých priemerov 

 º Systém upínania nástrojov priamo do vretena skracuje celkovú dĺžku 
náradia 

 º Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní 
 º Kovové rýchloupínacie skľúčidlo (1,5 - 13 mm) 
 º Pravý-ľavý chod
 º Odstrániteľné zadné madlo
 º 4 m kábel

PDE 16 RP | 630 W PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA 

 º Kompaktná vŕtačka s vynikajúcou ovládateľnosťou 
 º Planétová prevodovka pre použitie s nízkymi otáčkami a vysokým točivým 
momentom 

 º IMB technológia pre trvanlivosť a stabilitu 
 º Elektronika: variabilná predvoľba rýchlosti pre optimálne vŕtanie 
 º Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní 
 º 4 m kábel

PDE 13 RX | 630 W PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA 

 º Ergonomický design, jednoduché použitie
 º IMB technológia pre dlhšiu životnosť a stabilitu
 º Elektronika: variabilná predvoľba rýchlosti pre optimálne vŕtanie
 º Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
 º Rýchloupínacie jednoobjímkové skľúčidlo 1,5-13 mm
 º Ľahký prístup k uhlíkom, rýchla výmena s odstránením soft gripu
 º 4 m kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

B4-32 | 1050 W ŠTVORRÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA

 º Výkonný 1050 W motor 
 º Štvorrýchlostná vŕtačka na náročné vŕtanie do ocele do priemeru 32 mm
 º Robustný kovový kryt, zosilnené v oblasti motora
 º Upínanie kužeľovej stopky (3 st. kužeľ Morse) 
 º Rukoväť v tvare kríža a podpora hrudníku pre bezpečné ovládanie 
 º Vhodný na použitie vo vŕtacom stojane
 º 4 m kábel

B2E 16 RLD | 900 W DVOJRÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA 

 º Výkonný 900 W motor 
 º Vysoký moment a nižšia rýchlosť pre ťažké aplikácie 
 º Nastaviteľná elektronika rýchlosti 
 º Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť 
 º Kovové rýchloupínacie skľúčidlo 16 mm 
 º 4 m kábel

HD2E 13 R | 705 W DVOJRÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA 

 º Kompaktné náradie s výkonným motorom 705 W 
 º Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
 º Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť 
 º 13 mm kovové rýchloupínacie skľúčidlo
 º Rukoväť soft grip a ergonomický design pre komfortné používanie 
 º 4 m kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 T-TEC 201
Príkon (W) 750
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 1200
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 3400
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 20
Max. priemer vŕt. do muriva (mm) 22
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 58
Kapacita skľúčidla (mm) 13
Hmotnosť (kg) 2.7
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933380708

 PDE 16 RP
Príkon (W) 630
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 950
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 16
Max. priemer vŕt. do muriva (mm) 20
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 59
Kapacita skľúčidla (mm) 13
Hmotnosť (kg) 2.0
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933409206

 PDE 13 RX
Príkon (W) 630
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 2900
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 15
Max. priemer vŕt. do muriva (mm) 18
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 21
Kapacita skľúčidla (mm) 13
Hmotnosť (kg) 1.8
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933409200

 B4-32
Príkon (W) 1050
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 220
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 260
Otáčky bez zaťaž. - 3. st. (ot./min) 350
Otáčky bez zaťaž. - 4. st. [ot./min] 420
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 32
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 52
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) >200
Upínanie náradia 3-st. kužeľ Morse
Hmotnosť (kg) 9.7
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933380519

 B2E 16 RLD
Príkon (W) 900
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 750
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 1600
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 16
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 88
Kapacita skľúčidla (mm) 16
Upínanie náradia M18 x 2.5
Hmotnosť (kg) 4.2
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933380482

 HD2E 13 R
Príkon (W) 705
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 0 - 1050
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 0 - 2200
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 60
Kapacita skľúčidla (mm) 13
Upínanie náradia 1⁄2 x 20
Hmotnosť (kg) 2.7
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933390186
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HDE 13 RQD | 825 W VŔTAČKA 

 º Kompaktné náradie s výkonným motorom 825 W 
 º Regulácia otáčok 
 º Vysoký výkon pri použití s nízkymi otáčkami a vysokým kr. momentom 
 º Skľúčidlo s ozubeným vencom 1,5 - 13 mm 
 º Pravý-ľavý chod 
 º 4 m QUIK-LOK kábel

HDE 13 RQX
950 W VŔTAČKA 

 º Kompaktné náradie s výkonným motorom 950 W 

 º Regulácia otáčok 

 º Vysoký výkon pri použití s nízkymi otáčkami a vysokým kr. 
momentom 

 º Priemyselné kovové jednoplášťové rýchloupínacie skľučovadlo 

 º Automatický bezpečnostný zámok vretena 

 º Pravý-ľavý chod 

 º 4 m QUIK-LOK kábel

Kovové rýchloskľúčidlo

Pravý-ľavý chod

QUIK-LOK kábel

 HDE 13 RQD
Príkon (W) 825
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 500
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 38
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 101
Kapacita skľúčidla (mm) 13
Upínanie náradia 1⁄2 x 20
Hmotnosť (kg) 3.2
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 110750

 HDE 13 RQX HDE 13 RQX KIT
Príkon (W) 950 950
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 850 0 - 850
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 38 38
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 94 94
Kapacita skľúčidla (mm) 13 13
Upínanie náradia 1⁄2 x 20 1⁄2 x 20
Hmotnosť (kg) 2.0 2.0
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 030250 4933428550

Vytáčanie hlavy a držadla až do 360°
s možnosťou fixovania v ktorejkoľvek polohe.

46 mm
Napojenie         Prípojný        Hlava 

nadstavec

95 mm

100 mm

Univerzálny pravouhlý  
vŕtací nástavec 
Zmení priamu vŕtačku Milwaukee®  
HDE 13 RQD na uhlovú vŕtačku.

   Obj. číslo 48062871

Ø MM REZNÁ HĹBKA (MM) OBJ. ČÍSLO

14 41 49560002
16 41 49560012
17 41 49560014
19 41 49560023
20 41 49560024
24 41 49560037
25 41 49560043
27 41 49560047
29 41 49560052
30 41 49560057
32 41 49560062
33 41 49560067
35 41 49560072
37 41 49560077
38 41 49560082
40 41 49560087
41 41 49560092
43 41 49560097
44 41 49560102
46 41 49560107
48 41 49560112
50 41 49560113
51 41 49560117
52 41 49560122
54 41 49560127
57 41 49560132
59 41 49560137
60 41 49560142

Ø MM REZNÁ HĹBKA (MM) OBJ. ČÍSLO

64 41 49560147
65 41 49560153
67 41 49560158
68 41 49560159
70 41 49560163
73 41 49560167
76 41 49560173
79 41 49560177
83 41 49560183
86 41 49560187
89 41 49560193
92 41 49560197
95 41 49560203
98 41 49560207
102 41 49560213
105 41 49560217
111 41 49560227
114 41 49560233
121 41 49560237
127 41 49560243
133 41 49560244
140 41 49560247
152 41 49560253
160 38 4932399885
168 38 4932399886
177 38 4932399887
200 38 4932399888
210 38 4932399889

KRUHOVÉ PÍLKY HOLE DOZER™

7 ks set kruhových píl 
Kruhové pílky: 19, 22, 25, 29, 32 mm.  
Upínacia stopka pre kruhové pílky Ø 14- 30 mm  
(obj. číslo: 49567010). Distančný prvok a adaptér  
1/8” Hex imbusový kľúč

49224083

10 ks set kruhových píl 
Kruhové pílky: 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm.  
Upínacia stopka pre kruhové pílky Ø 14- 30 mm  
(obj. číslo: 49567010). Upínacia stopka pre kruhové  
pílky Ø 32 – 152 mm (Obj. číslo: 49569100).  
2 x vodiaci vrták,1/8” Hex imbusový kľúč

49224201

14 ks set kruhových píl 
Kruhové pílky: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm.  
Upínacia stopka pre kruhové pílky Ø 14- 30 mm  
(obj. číslo: 49567010). Upínacia stopka pre kruhové  
pílky Ø 32 – 152 mm (Obj. číslo: 49569100).  
2 x vodiaci vrták, 1/8” Hex imbusový kľúč

49224152

17 ks set kruhových píl 
Kruhové pílky: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65,  
67, 68, 76 mm. Upínacia stopka pre kruhové pílky  
Ø 14- 30 mm (obj. číslo: 49567010). Upínacia stopka  
pre kruhové pílky Ø 32 – 152 mm (Obj. číslo: 49569100).  
2 x vodiaci vrták, 1/8” Hex imbusový kľúč

49224102

 

Kruhová pílka Milwaukee® 
Hole Dozer™ je na pracovisku 
ťažným koňom poskytujúcim 
nezastaviteľnú výdrž pri tých 
najnáročnejších použitiach.

º  �Doživotná záruka pred zlomením zubov

º  �Geometria chrániaca zuby pred vylomením 
zabezpečuje najodolnejší tvar zubov a najlepšiu 
životnosť

º  �Niekoľko bodov na vypačovanie odrezkov z  
vrtáku umožňuje rýchlejšie odstránenie upchávok 

 – Najhlbší možný prístup k hrubým upchávkam 
 – Vyšší prístup k tenšiemu materiálu
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HDE 10 RQX | 725 W VŔTAČKA 

 º Kompaktné náradie s výkonným motorom 725 W 
 º Elektronický spínač pre variabilné nastavenie rýchlosti, mäkký štart 
 º Vysoký výkon pri použití s nízkymi otáčkami a vysokým kr. momentom 
 º Priemyselné kovové jednoplášťové, rýchloupínacie skľučovadlo 
 º Automatický bezpečnostný zámok vretena 
 º Pravý / ľavý chod 
 º 4 m QUIK-LOK kábel

HDE 6 RQ | 725 W VYSOKORÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA

 º Kompaktné náradie s výkonným motorom 725 W 
 º Kovová prevodovka s presným osadením ložísk a prevodov 
 º Skľúčidlo s ozubeným vencom 1,5 - 10 mm 
 º Ergonomický dizajn s rukoväťou Softgrip 
 º Pravý-ľavý chod 
 º 4 m QUIK-LOK kábel

DE 13 RP | 630 W VŔTAČKA 

 º Kompaktné náradie s výkonným motorom 630 W 
 º Elektronika: variabilná predvoľba rýchlosti pre optimálne vŕtanie 
 º IMB technológia pre dlhšiu životnosť a stabilitu 
 º Planétová prevodovka pre použitie s nízkymi otáčkami a vysokým kr. 
momentom 

 º Kovové rýchloupínacie skľúčidlo (1,5 - 13 mm) 
 º Pravý / ľavý chod 
 º Ľahký prístup k uhlíkom
 º 4 m kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

DE 10 RX | 630 W VYSOKORÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA 

 º Kompaktné náradie s výkonným motorom 630 W 
 º Elektronika: variabilná predvoľba rýchlosti pre optimálne vŕtanie 
 º IMB technológia pre dlhšiu životnosť a stabilitu 
 º Planétová prevodovka pre použitie s nízkymi otáčkami a vysokým točivým 
momentom 

 º Kovové FIXTEC skľúčidlo (1,0 - 10 mm) 
 º Pravý / ľavý chod 
 º Ľahký prístup k uhlíkom
 º 4 m kábel

IPWE 520 RQ | RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S UPÍNANÍM 3⁄4˝ 

 º Kovová prevodovka s presným osadením ložísk a prevodov 
 º Vysoký krútiaci moment 520 Nm 
 º Rukoväť Softgrip a ergonomický tvar držadla 
 º Regulácia otáčok, pravý/ľavý chod 
 º 4 m QUIK-LOK kábel

IPWE 400 RQ | RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S UPÍNANÍM 1⁄2˝ 

 º Kovová prevodovka s presným osadením ložísk a prevodov
 º Vysoký krútiaci moment 400 Nm 
 º Rukoväť Softgrip a ergonomický tvar držadla 
 º Regulácia otáčok, pravý/ľavý chod 
 º 4 m QUIK-LOK kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 HDE 10 RQX
Príkon (W) 725
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 850
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 10
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 63
Kapacita skľúčidla (mm) 10
Upínanie náradia 1⁄2 x 20
Hmotnosť (kg) 1.9
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 020250

 HDE 6 RQ
Príkon (W) 725
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 4000
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 6
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 16
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 30
Kapacita skľúčidla (mm) 10
Upínanie náradia 1⁄2 x 20
Hmotnosť (kg) 1.4
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 010150

 DE 13 RP
Príkon (W) 630
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 950
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 59
Kapacita skľúčidla (mm) 13
Upínanie náradia 1⁄2 x 20
Hmotnosť (kg) 2.1
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933409194

 DE 10 RX
Príkon (W) 630
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 2700
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) 10
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 21
Kapacita skľúčidla (mm) 10
Upínanie náradia 1⁄2 x 20
Hmotnosť (kg) 1.6
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933409211

 IPWE 520 RQ
Príkon (W) 725
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 1700
Počet úderov (ú./min) 1000 - 2500
Max. moment (Nm) 520
Rozsah skrutiek M24
Upínanie náradia 3⁄4˝ štvorhran
Hmotnosť (kg) 2.8
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 907650

 IPWE 400 RQ
Príkon (W) 725
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 1700
Počet úderov (ú./min) 1000 - 2600
Max. moment (Nm) 400
Rozsah skrutiek M20
Upínanie náradia 1⁄2˝ štvorhran
Hmotnosť (kg) 2.7
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 907250

Obj. číslo 4932- 352861

10 ks  sada ½˝ nástrčkových kľúčov
Shockwave Impact Duty™ 
Obsahuje: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.
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MDE 38 COMPACT | MAGNETICKÝ VŔTACÍ STOJAN 

 º Dvojcievkový silný magnet 
 º Jednoduchá obsluha dvomi tlačidlami s veľkým zastavovacím tlačidlom 
 º Možnosť upevnenia rukoväte na pravú alebo ľavú stranu 
 º Integrovaný bezpečnostný popruh 
 º Štandardné vybavenie: štandardný 19 mm upínací tŕň, bezpečnostný 
popruh, šesťhranné kľúče

MDE 42 | MAGNETICKÝ VŔTACÍ STOJAN 

 º Ľahký, prenosný magnetický vŕtací stojan 
 º Výkon 1200-wattového motora prenášaný cez tri redukčné prevody 
poskytuje dostatok sily na vŕtanie masívnych 42 mm dier do ocele hrúbky 
50 mm 

 º Výkonný magnet a najnovšia elektronika poskytujú plnú kontrolu pri vŕtaní 
a vyhovujú všetkým bezpečnostným požiadavkám 

 º Elektronický ovládací panel pre ľahko dostupné ovládanie stroja 
 º Štandardné vybavenie: nastaviteľný ochranný kryt, olej, kľúče

MD 4-85 | MAGNETICKÝ VŔTACÍ STOJAN 

 º Heavy-duty magnetický vŕtací stojan s 4-rýchlostným motorom a vysokým 
momentom

 º Vysoká presnosť vďaka upínaciemu systému s 3-st. kužeľom Morse, ľahká 
prispôsobiteľnosť na pevné vrtáky – priamo alebo cez systém skľučovadla 

 º Upínacia magnetická sila (skoro dva tony) zabezpečuje bezpečnosť a 
stabilitu 

 º Elektronický ovládací panel pre ľahko dostupné ovládanie stroja 
 º Štandardné vybavenie: nastaviteľný ochranný kryt, olej a kľúče 

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

DD 2-160 XE | DVOJRÝCHLOSTNÁ DIAMANTOVÁ VŔTAČKA 

 º Výkonný robustný motor dodáva vysoký konštantný moment 
 º Dvojitá ochrana prepojením mechanickej a elektronickej spojky na ochranu 
používateľa a stroja 

 º Robustná konštrukcia s kovovou prevodovkou 
 º Bezpečná manipulácia vďaka postrannej AVS-rukoväti a zadnej rukoväti 
v tvare „D” 

 º 2-rýchlostná prevodovka 
 º M16 FIXTEC sklúčidlo pre rýchlu výmenu koruniek 
 º Funkcia mäkký príklep
 º Mäkký štart
 º FIXTEC Cleanline rotor (dodávaný zvlášť) najlepšie riešenie na odsávanie 
prachu

 º 4 m kábel
 º Štandardné vybavenie: rýchloupínací adaptér pre M16 diamantové 
korunky, SDS-plus vodiaci vrták (8 x 140 mm)

 MDE 38 Compact
Príkon (W) 1050
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 450
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min) 320
Max. vŕtací priemer s kruhovacou frézou (mm) 38
Max. vŕtacia hÌbka s kruhovacou frézou (mm) 50
Max. priemer vŕtania bitom (mm) 13
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 100
Magnetická držná sila (na špici vrtáka)(N) 10,400
Hmotnosť (kg) 12.0
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 427050

 MDE 42
Príkon (W) 1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 300 - 640
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min) 170 - 330
Max. vŕtací priemer s kruhovacou frézou (mm) 42
Max. vŕtacia hÌbka s kruhovacou frézou (mm) 50
Max. priemer vŕtania bitom (mm) 16
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 85
Magnetická držná sila (na špici vrtáka)(N) 10,000
Hmotnosť (kg) 11.5
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933380832

 MD 4-85
Príkon (W) 1050
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 220/260/350/420
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min) 115/160/190/260
Max. vŕtací priemer s kruhovacou frézou (mm) 85
Max. vŕtacia hÌbka s kruhovacou frézou (mm) 50
Max. priemer vŕtania bitom (mm) 32
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) >200
Magnetická držná sila (na špici vrtáka)(N) 18,000
Hmotnosť (kg) 28.0
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933380850

 DD 2-160 XE
Príkon (W) 1500
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 1500 / 0 - 3000
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min) 0 - 890 / 0 - 1770
Počet zd. bez zaťaž. (zd./min) 24,000 / 48,000
Max. priemer vŕt. do muriva (mm) 162
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 50
Upínanie náradia M18 x 2.5
Hmotnosť (kg) 4.2
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933368690

Diamantové korunky 
pre suché vŕtanie  
s odsávaním  
DCHXL

Vodiaca tyč pre DD2-160. Dodávaná kompletne s upínacou  
maticou (4931622432). Je potrebný imbusový kľúč (4931616044)  
a SDS-plus vodiaci vrták (8 x 160 mm, 4932307071).

B  
Pracovná dĺžka  

mm

DCHXL 38 38 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399753

DCHXL 52 52 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399163

DCHXL 68 68 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399164

DCHXL 82 82 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399165

DCHXL 102 102 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399166

DCHXL 107 107 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399754

DCHXL 112 112 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399167

DCHXL 117 117 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399755

DCHXL 122 122 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399168

DCHXL 127 127 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399169

DCHXL 132 132 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399170

DCHXL 152 152 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399171

DCHXL 162 162 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399172

Obj. číslo  
4932-

C 
Celková dĺžka 

mm

Ø 
mm

A  
Upínanie  
korunky

Popis

Obj. číslo  
4932-

352172

B 
Upínanie  
korunky

1  1⁄4˝  UNC

A 
Upínanie 
v stroji

M 18 x 2,5

Popis

FIXTEC Clean Line 
Rotor (CLR)
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DD 3-152
3-RÝCHLOSTNÁ KOMBINOVANÁ DIAMANTOVÁ VŔTAČKA 

 º Výkonný 1900 W motor 

 º Možnosť nastavenia optimálnej rýchlosti pre použitie s malými a 
veľkými korunkami 

 º Mäkký štart s plynulou reguláciou otáčok 

 º LED indikátor teploty motora na ochranu 

 º Bezpečnostná spojka 

 º Quick-in pripojenie – bezpečné upevnenie motora pripojenie pre 
jednoduché používanie a minimálne vibrácie 

 º Rukoväť tvaru “L” pre lepšie rozloženie váhy 

 º 3-rýchlostná prevodovka 

 º 5 m kábel s PRCD

 º Štandardné vybavenie: konektor na odsávanie prachu, kľúče – 32 
mm a 41 mm

Pre mokré a suché použitie

3-rýchlosti

LED indikátor teploty motora na 
ochranu

DR 152 T | STOJAN PRE DIAMANTOVÉ VŔTANIE (DD 3-152)

 º Hliníková základňa pre ľahkú prepravu 
 º Náklon 45° pre vŕtanie pod uhlom
 º Presné a rýchle spojenie náradia a stojana 
 º Kompaktný design- šetrí miesto pri vŕtaní v obmedzených priestoroch
 º 4 vyrovnávacie skrutky pre rýchle nastavenie  
 º Horizontálna a vertikálna libela 
 º Rukoväť pre ľahkú prepravu 
 º Zaisťovací prvok zaisťuje súpravu na najvyššej pozícii, pomáha pri 
upevňovaní stroja a korunky 

 º Aplikácia je možná pravou aj ľavou rukou 
 º Vákuová doska je dostupná ako príslušenstvo (4932352676) 

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 DD 3-152
Príkon (W) 1900
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min) 550 / 1250 / 2700
Max. priemer vŕt. do betónu (mm) 152
Max. priemer vŕt. do muriva (mm) 202
Upínanie náradia 1⁄2˝ G + 1 1⁄4˝ UNC
Hmotnosť (kg) 6.5
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933428000

 DR 152 T
Max. priemer vŕtania korunkou (mm) 152
Rozmery základovej dosky (mm) 330 x 210
Náklon (°) 45
Hmotnosť (kg) 10
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933428020

Korunky pre mokré jadrové vŕtanie

  Štandardné upínanie 1⁄2˝ G

b  Štandardné upínanie 1 1⁄4˝ UNC

c  Typ korunky a jej priemer je vyrytý, je čitateľný aj po dlhom 
používaní

d   Laserom privarené segmenty zaručujú výborný výkon

d   10 mm výška segmentu zaručuje dlhú životnosť korunky

WCHP-SB  
52 – 152 mm

WCHP-SB  
8 – 50 mm

–  Extra tenký segment 2 mm pre rýchle a agresívne vŕtanie do 
železobetónu

–  Segment s uzavretým okrajom pre vynikajúci výkon v 
náročných aplikáciach

  Jedinečný tvar a profil Turbo segmentov
     –  Predbrúsenie, výborný výkon hneď pri prvom vŕtaní
     –  Jedna vonkajšia a dve vnútorné drážky zlepšujú  

chladenie a odvod materiálu

 40 WCHP-SB 40 ½˝ G 300 365 352088

 42 WCHP-SB 42 ½˝ G 300 365 352089

 45 WCHP-SB 45 ½˝ G 300 365 352090

 50 WCHP-SB 50 ½˝ G 300 365 352092

 52 WCHP-SB 52 1 ¼˝  UNC 420 500 352734

 62 WCHP-SB 62 1 ¼˝  UNC 420 500 352735

 82 WCHP-SB 82 1 ¼˝  UNC 420 500 352736

 92 WCHP-SB 92 1 ¼˝  UNC 420 500 352737

 102 WCHP-SB 102 1 ¼˝  UNC 420 500 352738

 112 WCHP-SB 112 1 ¼˝  UNC 420 500 352739

 122 WCHP-SB 122 1 ¼˝  UNC 420 500 352740

 132 WCHP-SB 132 1 ¼˝  UNC 420 500 352741

 152 WCHP-SB 152 1 ¼˝  UNC 420 500 352742

 8 WCHP-SB 8 ½˝ G 70 135 352072

 12 WCHP-SB 12 ½˝ G 200 265 352074

 14 WCHP-SB 14 ½˝ G 300 365 352075

 16 WCHP-SB 16 ½˝ G 300 365 352077

 18 WCHP-SB 18 ½˝ G 300 365 352078

 20 WCHP-SB 20 ½˝ G 300 365 352079

 22 WCHP-SB 22 ½˝ G 300 365 352080

 24 WCHP-SB 24 ½˝ G 300 365 352081

 25 WCHP-SB 25 ½˝ G 300 365 352082

 28 WCHP-SB 28 ½˝ G 300 365 352083

 30 WCHP-SB 30 ½˝ G 300 365 352084

 32 WCHP-SB 32 ½˝ G 300 365 352085

 35 WCHP-SB 35 ½˝ G 300 365 352086

 37 WCHP-SB 37 ½˝ G 300 365 352087

Ø 
mm

Ø 
mm Popis  Popis

A 
Upínanie 
korunky

A 
Upínanie 
korunky

B  
Pracovná 

dĺžka 
mm

B  
Pracovná 

dĺžka 
mm

C  
Celková 

dĺžka 
mm

C  
Celková 

dĺžka 
mm

Obj. číslo  
4932-

Obj. číslo  
4932-
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DCM 2-350 C | MOTOR NA DIAMANTOVÉ VŔTANIE 

 º Dvojrýchlostný motor na diamantové vŕtanie 
 º Vnútorná preklzovacia spojka 
 º Prevody s trojitou redukciou 
 º Tlačidlo pre mäkký štart 
 º Ochrana pred preťažením motora 
 º Obvod zvyškového prúdu PRCD 
 º Vstavaná vyplachovacia hlava 
 º Dvojdielna spínacia skrinka 
 º Štandardné vybavenie: kľúč, šesťhranné kľúče, popruh so spínacou 
skrinkou

DR 350 T | STOJAN PRE DIAMANTOVÉ VŔTANIE (DCM 2-350 C)

 º Ľahký hliníkový vrtací stojan
 º Naklápanie (0 – 45º) 
 º Ukazovateľ uhla a hĺbky vŕtania 
 º Rýchlospájacia doska na pripojenie motora 
 º Jemné nastavenie rýchlosti posuvu 
 º Vertikálna a horizontálna vodováha 
 º Zariadenie na centrovanie vŕtacej diery 
 º Vyrovnávacie skrutky 
 º Posúvateľná rukoväť pripevniteľná na obidve strany stojana 
 º Transportné kolečká 
 º Štandardné vybavenie: 3⁄16˝ šesťhranný kľúč, 6 mm šesťhranný kľúč, 17 x 
19 uťahovák, rýchlospájacia doska na pripojenie motora, 4 ks skrutiek M 8 
x 25 mm, centrovacie zariadenie 

DCM 2-250 C | MOTOR NA DIAMANTOVÉ VŔTANIE 

 º Dvojrýchlostný motor na diamantové vŕtanie 
 º Vnútorná preklzovacia spojka 
 º Prevody s trojitou redukciou 
 º Tlačidlo pre mäkký štart 
 º Ochrana pred preťažením motora 
 º Obvod zvyškového prúdu PRCD 
 º Vstavaná vyplachovacia hlava 
 º Dvojdielna spínacia skrinka 
 º Štandardné vybavenie: kľúč, šesťhranné kľúče, popruh so spínacou 
skrinkou 

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

DR 250 TV | STOJAN PRE DIAMANTOVÉ VŔTANIE (DCM 2-250 C)

 º Ľahký hliníkový vrtací stojan
 º Naklápanie (0 – 45º) 
 º Ukazovateľ uhla a hĺbky vŕtania 
 º Rýchlospájacia doska na pripojenie motora 
 º Zabudovaná vákuová základná doska (na použitie s/bez vákua) 
 º Jemné nastavenie rýchlosti posuvu 
 º Vertikálna a horizontálna vodováha 
 º Zariadenie na centrovanie vŕtacej diery 
 º Vyrovnávacie skrutky 
 º Posúvateľná rukoväť pripevniteľná na obidve strany stojana 
 º Štandardné vybavenie: 3⁄16˝ šesťhranný kľúč, 6 mm šesťhranný kľúč, 17 x 
19 uťahovák,rýchlospájacia doska na pripojenie motora, 4 ks skrutiek M 8 
x 25 mm, centrovacie zariadenie, vákuové gumové tesnenie

TKSE 2500 Q | SKRUTKOVAČ NA SAMOREZNÉ SKRUTKY 

 º Kovová prevodovka s presným osadením ložísk a prevodov 
 º Tiché zapadacie snap-action skľučovadlo 
 º Veľmi ľahko odnímateľný hĺbkový doraz 
 º Softgrip
 º Štandardné vybavenie: spona na opasok, súprava objímok 6/8/10 mm 
(49663004) a 4 m QUIK-LOK kábel

DWSE 4000 Q | SKRUTKOVAČ NA SÁDROKARTÓN 

 º Kovová prevodovka s presným osadením ložísk a prevodov 
 º Tiché zapadacie snap-action skľučovadlo 
 º Veľmi ľahko odnímateľný hĺbkový doraz 
 º Softgrip 
 º Štandardné vybavenie: držiak bitov, PH2 bit, spona na opasok a 4 m 
QUIK-LOK kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 DCM 2-350 C
Príkon (W) 2800
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 300
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 600
Max. priemer vŕtania korunkou (mm) 350
Upínanie náradia 1 1⁄4˝ UNC
Hmotnosť (kg) 9
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 40044

 DR 350 T
Max. priemer vŕtania korunkou (mm) 350
Dĺžka zdvihu (mm) 610
Výška (mm) 1042
Rozmery základovej dosky (mm) 391 x 523
Náklon (°) 45
Hmotnosť (kg) 19.5
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933400600

 DCM 2-250 C
Príkon (W) 2800
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) 900
Max. priemer vŕtania korunkou (mm) 250
Upínanie náradia 1 1⁄4˝ UNC
Hmotnosť (kg) 9
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 40964

 DR 250 TV
Max. priemer vŕtania korunkou (mm) 250
Dĺžka zdvihu (mm) 520
Výška (mm) 834
Rozmery základovej dosky (mm) 276 x 467
Náklon (°) 45
Hmotnosť (kg) 10
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933400590

 TKSE 2500 Q
Príkon (W) 725
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 2500
Skrutky do dreva (mm) 6
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 25
Upínanie náradia 1⁄4˝ Hex
Hmotnosť (kg) 1.4
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 679050

 DWSE 4000 Q
Príkon (W) 725
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 0 - 4000
Skrutky do dreva (mm) 4.8
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm) 20
Upínanie náradia 1⁄4˝ Hex
Hmotnosť (kg) 1.3
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 674350

3 ks sada šesťhranných objímok
Sada obsahuje: 6 / 8 / 10 mm  
magnetickú objímku

Štvorhranný hriadeľ
–   na použitie so zásobníkom Sharp-Fire 120 mm dlhý 
 Obj. číslo 48301526

–  na použitie so zásobníkom Sharp-Fire 140 mm dlhý
 Obj. číslo 48301527

Obj. číslo 49663004

Hriadeľ Phillips
Na použitie so zásobníkom Sharp-Fire 140 mm dlhý.
Obj. číslo 48301528
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SSPE 1500 X
1500 W CHVOSTOVÁ PÍLA SUPER SAWZALL® 

 º 1500 W Milwaukee® motor - výnimočná ochrana pred preťažením, 
chráni pred poškodením 

 º Konštantná elektronika - konštantné otáčky i pri zaťažení

 º Systém ochrany prevodovky - chráni prevodovku v prípade 
zablokovania plátku, dlhšia životnosť  

 º FIXTEC upínanie - pre rýchlu a ľahkú výmenu pílového listu 

 º Patentovaný Anti-Vibračný-Systém znižuje vibrácie pri práci - 12,5 
m/s²

 º Spínač variabilnej rýchlosti - maximálne ovládanie rýchlosti 

 º Oporná pätka je nastaviteľná bez nástroja, optimalizuje využitie 
pílového listu 

 º Štandardné vybavenie: pílový list SAWZALL®, náhradný zverák, 4 
m kábel

Vyrovnávací mechanizmus zabezpečuje 
nízke vibrácie - 12.5 m/s²

Kruhový chodFIXTEC upínanie a nastaviteľná 
oporná pätka

SSPE 1300 RX | 1300 W SAWZALL® CHVOSTOVÁ PÍLA 

 º Vysoký rezný výkon vďaka silnému 1300 W motoru a 32 mm zdvihom 
pílového listu

 º Systém ochrany pred nárazom pre bezpečné používanie s absorbciou, pri 
príp. zaseknutí pílového listu

 º Madlo otočné o 360° pre optimálne použitie
 º FIXTEC upínanie - pre rýchlu a ľahkú výmenu pílových listov
 º Patentovaný Anti-Vibračný-Systém znižuje vibrácie pri práci - 12,5 m/s²
 º Nastaviteľný počet zdvihov - maximálna kontrola rýchlosti
 º Oporná pätka je nastaviteľná bez nástroja, optimalizuje využitie pílového 
listu

 º Štandardné vybavenie: SAWZALL® pílový list, 4 m kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

SSPE 1300 SX | 1300 W CHVOSTOVÁ PÍLA SAWZALL® 

 º Vysoký rezný výkon vďaka 1300 W motoru a 32 mm zdvihu
 º Systém ochrany prevodovky – chráni prevodovku v prípade zablokovania 
pílového listu - predĺžuje životnosť prevodovky a motora

 º FIXTEC bezkľúčové upínanie a výmena pílových listov 
 º Patentovaný Anti-Vibračný-Systém znižuje vibrácie pri práci - 14,5 m/s²
 º Variabilné nastavenie počtu zdvihov - maximálna kontrola rýchlosti
 º Oporná pätka je nastaviteľná bez nástroja, optimalizuje využitie pílového 
listu

 º Štandardné vybavenie: pílový list SAWZALL®, náhradný zverák, 4 m kábel

SSD 1100 X | 1100 W CHVOSTOVÁ PÍLA SAWZALL® 

 º Vysoký rezný výkon vďaka silnému 1100 W motoru a 28 mm zdvihom 
pílového listu 

 º FIXTEC systém pre rýchlu a ľahkú výmenu pílového listu bez kľúča
 º Hlava s ochrannými prvkami, prevencia proti úrazom a korózii 
 º Variabilné nastavenie rýchlosti 
 º Pevná a odolná konštrukcia 
 º Štandardné vybavenie: pílový list SAWZALL®, 4 m kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 SSPE 1500 X
Príkon (W) 1500
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min) 0 - 2800
Dĺžka zdvihu (mm) 32
Hmotnosť (kg) 4.5
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933428900

 SSPE 1300 RX
Príkon (W) 1300
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min) 0 - 3000
Dĺžka zdvihu (mm) 32
Hmotnosť (kg) 4.2
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933440590

 SSPE 1300 SX
Príkon (W) 1300
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min) 0 - 2800
Dĺžka zdvihu (mm) 32
Hmotnosť (kg) 3.9
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933428520

 SSD 1100 X
Príkon (W) 1100
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min) 0 - 2900
Dĺžka zdvihu (mm) 28
Hmotnosť (kg) 3.2
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933416710
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º      Dlhšie: lepšia geometria zubov pre vyššiu rýchlosť a dvojnásobnú životnosť. Hrúbka 
1,06 mm, robustné telo pílového listu pre precízne rezy, výška pílového listu 25 mm  
pre lepšiu stabilitu a minimálne vibrácie, bimetalová kvalita zubov s 8% kobaltu, 
jedinečné pre výkon a životnosť.

º        Pevnejšie: viditeľné profily výstuže na povrchu upínania pílového listu, na jeho 
najslabšom mieste.

º        Tuhosť: v pílovom liste je oceľová mriežka, ktorá ho robí pevnejším s nižšou  
tendenciou k ohýbaniu a skrúteniu, pre najlepšiu trvanlivosť.

º      Chladom tvrdené: unikátne kryogenické ošetrenie zabezpečuje tvrdosť  
zubov a predlžuje životnosť o 50%.

Heavy Duty rezanie  
kovov a demolácia

TENKÝ PÍLOVÝ LIST

º      Dlhšie: lepšia geometria zubov pre lepšiu rýchlosť a dvojnásobnú životnosť,  
bimetalová kvalita rezných zubov s 8% kobaltu, najlepší výkon a životnosť.

º        Pevnejšie: viditeľné profily výstuže na upínaní, spevňujú najslabšie miesto  
pílového listu.

º      Tenký pílový list: štíhle telo pílového listu optimalizuje flexibilitu a rýchlosť.
º      Chladom tvrdené: unikátny kryogenické ošetrenie 

zabezpečuje tvrdosť zubov a predlžuje životnosť o 50%.

Rezanie kovu  
tenkým pílovým listom

º       Silný a presný: extra hrubé 1,60 mm telo pílového listu.
º      Bimetálová konštrukcia: výborný výkon a dlhá životnosť.
º      Geometria zubov: konštrukcia „agresívnych” zubov s posilnenými 

hrotmi umožňuje väčši odber materiálu pre rýchle rezanie.
º      Forma pílového listu: zostupný tvar: Ideálny pre ponorné rezanie  

a rezanie. Najvhodnejší na rezanie kovov a demolačné aplikácie 
(drevo s klincami).

º      Silný: extra hrubé 1,60 mm telo pre maximálnu robustnosť a životnosť robí tento pílový list 
ideálny na rezanie dreva s klincami alebo skrutkami.

º    Rýchly: agresívna geometria zubov odstraňuje viac materiálu pri každom zdvihu –  
rýchlejšie rezanie.

º   Zostupná tvar: ideálny pre ponorné rezanie a rezanie v obmedzených priestoroch.
º   Pevnosť: bimetalová konštrukcia umožňuje ohýbanie pílového listu.

Extra Heavy Duty pílový list 
pre kovy a demoláciu

Demolačné pílové listy na rezanie dreva  
a dreva s klincami
Pre rýchlejšie ponorné rezanie a rezanie v obmedzených priestoroch. Chráni zuby pri 
rázových aplikáciach pre trvanlivosť a dlhšiu životnosť.

 Dĺžka Zuby na palec Množstvo Obj. číslo

 150 14 5 48005182

 230 14 5 48005187

 150 18 5 48005184

 230 18 5 48005188

 Dĺžka Zuby na palec Množstvo Obj. číslo

 150 10 5   48005712

 230 10 5   48005713

 Dĺžka Zuby na palec Množstvo Obj. číslo

 150 14 5 48005782

 230 14 5 48005787

 Dĺžka Zuby na palec Množstvo Obj. číslo

 150 5 5 48005021

 230 5 5 48005026

 300 5 5 48005027

 Dĺžka Zuby na palec Množstvo Obj. číslo

 150 8 5 48005701

 230 8 5 48005706

 300 8 5 48005711

PÍLOVÉ LISTY K CHV  OSTOVÝM PÍLAM

PÍLOVÉ LISTY 
DEMOLAČNÉ

REŽÚ UŽ DLHŠIE 
KO 60 ROKOV!
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AGV 12 DEC | 1200 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU

 º Výkonný 1200 W „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a 
Heavy Duty ochrana chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia

 º Kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie 
 º “Line Lock Out”- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení 
dodávky el.prúdu

 º Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred tzv. “kickback”-
efektom 

 º Bezkľúčové nastavanie hĺbky od 5  do 28 mm 
 º Bezkľúčový otvor ochrany proti prachu umožňuje jednoduchú a rýchlu 
výmenu čepele 

 º Vodidlo reznej čiary zabraňuje krivoľakosti počas rezania a vytvára 
viditeľnú reznú čiaru 

 º Rýchlonastaviteľný ochranný kryt nastaviteľný bez kľúča 
 º Protiprašný kryt je možné jednoducho nasadiť na vysávače Milwaukee® 
triedy M s unikátnym zaisťovacím adaptérom dodávaným s vysávačom 
Milwaukee® EMAC 

 º Antivibračná bočná rukovať znižuje únavu používateľa 
 º Štandardné vybavenie: 4 m gumený kábel, kryt na odvádzanie prachu 
počas rezania, diamantový rezný kotúč DUH 125 mm 

AGV 15 DEC
1550 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU

 º Výkonný 1550 W „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva 
stator a chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia

 º Veľmi kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie

 º “Line Lock Out”- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení 
dodávky el.prúdu

 º Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred tzv. “kickback”-
efektom

 º Bezkľúčové nastavanie hĺbky od 5  do 28 mm 

 º Bezkľúčový otvor umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu kotúča

 º Vodidlo reznej čiary zabraňuje krivoľakosti počas rezania a vytvára 
viditeľnú reznú čiaru

 º Rýchlonastaviteľný ochranný kryt prestaviteľný bez kľúča

 º Protiprašný kryt je možné jednoducho nasadiť na vysávače 
Milwaukee® triedy M s unikátnym zaisťovacím adaptérom 
dodávaným s vysávačom Milwaukee® EMAC 

 º Antivibračná bočná rukovať znižuje únavu používateľa

 º Štandardné vybavenie: 4 m kábel, kryt na odvádzanie prachu počas 
rezania, diamantový rezný kotúč DUH 125 mm

Protiprašný kryt je možné jednoducho 
nasadiť na vysávače Milwaukee® triedy 
M s unikátnym zaisťovacím adaptérom

Hĺbka rezu: 5-28 mm 100% bezkľúčové

AGV 15 DEG
1550 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU

 º Výkonný 1550 W „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva 
stator a chráni celé Heavy Duty vinutie, predĺžuje životnosť náradia

 º Veľmi kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie

 º “Line Lock Out”- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení 
dodávky el.prúdu

 º Magnetické rozhranie nevyžadujúce použitie nástrojov umožňuje 
optimálnu prácu v blízkosti stien a rohov

 º Miesto pre odloženie predného krytu pri prácach v stiesnených 
priestoroch 

 º Doplnky je vďaka flexibilnému nastaveniu výšky možné používať s 
kompletnou škálou 

 º Rýchlonastaviteľný ochranný kryt prestaviteľný bez kľúča

 º Protiprašný kryt je možné jednoducho nasadiť na vysávače 
Milwaukee® triedy M s unikátnym zaisťovacím adaptérom 
dodávaným s vysávačom Milwaukee® EMAC 

 º Dizajn uhlovej lištovej rukoväte umožňuje čo najpohodlnejšiu prácu, 
nakoľko používateľ môže pôsobiť tlakom vertikálne na povrch

 º Opotrebované uhlíky je možné vymeniť

 º Štandardné vybavenie: 4 m gumený kábel, lištová rukoväť, kryt na 
odvádzanie prachu počas rezania, diamantový brúsny kotúč 125 
mm

Protiprašný kryt je možné jednoducho 
nasadiť na vysávače Milwaukee® triedy 
M s unikátnym zaisťovacím adaptérom

100% bezkľúčovéMagnetické rozhranie

AGV 12 DEG | 1200 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU

 º Výkonný 1200 W „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a 
chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia

 º Kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie
 º “Line Lock Out”- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení 
dodávky el.prúdu

 º Magnetické rozhranie nevyžadujúce použitie nástrojov umožňuje 
optimálnu prácu v blízkosti stien a rohov

 º Miesto pre odloženie predného krytu pri prácach v stiesnených priestoroch 
 º Doplnky je vďaka flexibilnému nastaveniu výšky možné používať s 
kompletnou škálou 

 º Rýchlonastaviteľný ochranný kryt nastaviteľný bez kľúča
 º Protiprašný kryt je možné jednoducho nasadiť na vysávače Milwaukee® 
triedy M s unikátnym zaisťovacím adaptérom dodávaným s vysávačom 
Milwaukee® EMAC 

 º Dizajn uhlovej lištovej rukoväte umožňuje čo najpohodlnejšiu prácu, 
nakoľko používateľ môže pôsobiť tlakom vertikálne na povrch

 º Opotrebované uhlíky je možné vymeniť
 º Štandardné vybavenie: 4 m gumený kábel, lištová rukoväť, kryt na 
odvádzanie prachu počas rezania, diamantový brúsny kotúč 125 mm

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 AGV 12-125 X DEC-SET
Príkon (W) 1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 11,000
Priemer kotúča (mm) 125
Max. hĺbka rezania (mm) 28
Rozmer závitu up. vretena M 14
Hmotnosť (kg) 2.4
FIXTEC matica Nie
Deadman spínač Nie
Line lock out funkcia Áno
Spínač Posuvný spínač
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933448020

 AGV 15-125 XC DEC-SET
Príkon (W) 1550
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 11,000
Priemer kotúča (mm) 125
Max. hĺbka rezania (mm) 28
Rozmer závitu up. vretena M 14
Hmotnosť (kg) 2.6
Variabilná rýchlosť Nie
FIXTEC matica Nie
Line lock out funkcia Áno
Autobalancer Nie
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933448025

 AGV 15-125 XC DEG-SET AGV 15-125 XE DEG-SET
Príkon (W) 1550 1550
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 11,000 2800 - 11,000
Priemer kotúča (mm) 125 125
Max. hĺbka rezania (mm) 28 28
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14
Hmotnosť (kg) 2.6 2.6
Variabilná rýchlosť Nie Áno
FIXTEC matica Nie Nie
Line lock out funkcia Áno Áno
Autobalancer Nie Nie
Dodávaný v kufri kufri
Objednávacie číslo 4933448035 4933448830

 AGV 12-125 X DEG-SET
Príkon (W) 1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 11,000
Priemer kotúča (mm) 125
Max. hĺbka rezania (mm) 28
Rozmer závitu up. vretena M 14
Hmotnosť (kg) 2.4
FIXTEC matica Nie
Deadman spínač Nie
Line lock out funkcia Áno
Spínač Posuvný spínač
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933448030

Diamantový brúsny kotúč 
Všestranný v aplikáciách:
Pre rýchle zbrúsenie hrubých betónových  omietok.
Pre vyrovnávanie povrchov z betónu, žuly a prírodného kameňa.
Pre zbrusovanie hrán dlaždíc z betónu, žuly a prírodného kameňa.
Pre zdrsňovanie pred pokrytím novou vrstvou.
   

Obj. číslo 4932- 399540

Diamantový kotúč DUH 
Suché rezanie; tvrdé materiály.  
Vynikajúce vlastnosti rezania a životnosť  v betóne, pemze, tehle, kameninovej tehle.
   

Ø
mm

Ø otvoru  
mm

Celková dĺžka 
mm

Obj. číslo 
4932-

125 22,23 22 430081
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WCE 65 | 2300 W 230 MM (65 MM KAPACITA REZANIA) DRÁŽKOVACIA FRÉZA

 º Výkonný 2300 W motor
 º Ideálny nástroj na rezania žľabov pre odpadové vedenie
 º Ochrana pred preťažením motora
 º Obmedzenie nábehového prúdu pre mäkký štart
 º Axiálna rotácia drieku pre optimálne rezanie do rohov
 º Prepojenie na jednotku odsávania prachu
 º Štandardné vybavenie: špicatý sekáč, kľúče, paralelný doraz

WCS 45 | 1900 W 150 MM (45 MM KAPACITA REZANIA) DRÁŽKOVACIA FRÉZA

 º Výkonný 1900 W motor
 º Ochrana pred preťažením 
 º Variabilná a nastaviteľná hĺbka a šírka rezu
 º Držadlo TILT-LOK 
 º Rukoväť Softgrip 
 º Prepojenie s vysávačom 
 º Štandardné vybavenie: 2 x diamantový kotúč, špeciálny sekáč, kľúče

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

WCE 30 | 1500 W 125 MM (30 MM KAPACITA REZANIA) DRÁŽKOVACIA FRÉZA

 º Výkonný 1500 W motor 
 º Ideálne pri rezaní žľabov pre rozvody elektrického vedenia
 º Výkonná elektronika s ochranou proti preťaženiu 
 º Obmedzenie nábehového prúdu pre mäkký štart 
 º Nastaviteľná šírka rezu 
 º In-Line prepojenie s vysávačom 
 º Štandardné vybavenie: 2 x diamantový kotúč, špicatý sekáč, kľúče, 
bajonetový adaptér

AS 300 EMAC
30 L VYSÁVAČ, TRIEDA „M” - AUTOMATICKÝ FILTRAČNÝ SYSTÉM

 º 30 l kapacita kontajnera ideálna na používanie v dielni 

 º 3800 l/min prietok vzduchu s 250 mbar sacím tlakom

 º Prachová trieda M. Štandardný MAK-faktor > 0,1 mg/m³ - mineralálny prach, prach z 
dreva (dub, buk)

 º Automatické zapínanie pri použití s náradím 

 º Dvojfiltrový systém 

 º Odolný filter vhodný na pranie 

 º Antistatický systém 

 º Automatický flitračný systém 

 º Mäkký štart 

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

Automatické zapínani Okružné píly, elektrické brúsky alebo 
drážkovacie frézy Fuel™ je možné 
ľahko nasadiť na vysávače Milwaukee® 
triedy M.

Automatický flitračný systém

 WCE 65
Príkon (W) 2300
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 6600
Priemer kotúča (mm) 230
Šírka rezu (mm) 56
Max. hĺbka rezania (mm) 65
Rozmer závitu up. vretena M 14
Hmotnosť (kg) 8.7
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933385125

 WCS 45
Príkon (W) 1900
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 5800
Priemer kotúča (mm) 150
Šírka rezu (mm) 45
Max. hĺbka rezania (mm) 45
Rozmer závitu up. vretena M 14
Hmotnosť (kg) 6.6
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933383350

 WCE 30
Príkon (W) 1500
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 9500
Priemer kotúča (mm) 125
Šírka rezu (mm) 26
Max. hĺbka rezania (mm) 30
Rozmer závitu up. vretena M 14
Hmotnosť (kg) 4.3
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933383855

 AS 300 EMAC
Príkon (W) 1500
Prietok vzduchu (l/min) 3800
Max. podtlak (mbar) 250
Kapacita (l) 30
Priemer hadice (mm) 36
Hmotnosť (kg) 10
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933416080

Obj. číslo 4932- 399822

Speed cross kotúč HUDD 230 
Priemer kotúča: 230 mm, priemer otvoru: 
22,23 mm, výška segmentu: 10 mm,  
šírka rezu: 2,6 mm

Obj. číslo 4932- 399826

Speed cross kotúč AUDD 230 
Priemer kotúča: 230 mm, priemer otvoru: 
22,23 mm, výška segmentu: 10 mm,  
šírka rezu: 2,6 mm  

Obj. číslo 4932- 373148

Obj. číslo 4932- 373147

Diamantový kotúč DSU 150 
Priemer kotúča: 150 mm, priemer otvoru: 
22,23 mm, výška segmentu: 10 mm,  
šírka rezu: 2,6 mm 

Diamantový kotúč DSU 125 
Priemer kotúča: 125 mm, priemer otvoru: 
22,23 mm, výška segmentu: 10 mm,  
šírka rezu: 2,6 mm 
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AGVM 26
2600 W UHLOVÁ BRÚSKA

 º Milwaukee® B-Guard chráni používateľa a brúsku pred nepríjemným 
„kick-back” efektom

 º Výkonný 2600 W „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva 
stator a chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia

 º Autobalancer významne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými 
kotúčmi

 º AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, 
menší vplyv na zdravie obsluhy

 º Najnížšie vibrácie vo svojej triede, iba 2,5 m/s² 

 º Hlavné madlo je možné otáčať a zablokovať v siedmych polohách

 º FIXTEC matica pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča

 º Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie

 º Automaticky odpojiteľné uhlíky

 º 4 m gumený kábel

AVS madlo je možné otáčať a zabloko-
vať v siedmych polohách

Autobalancer významne znižuje vibrá-
cie - 2,5 m/s²

Milwaukee® B-Guard mechanická 
spojka

AGV 26 | 2600 W UHLOVÁ BRÚSKA

 º Výkonný 2600 W „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a 
chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia

 º Autobalancer významne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
 º AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší 
vplyv na zdravie obsluhy

 º Najnížšie vibrácie vo svojej triede, iba 2,5 m/s² 
 º Hlavné madlo je možné otáčať a zablokovať v siedmych polohách
 º Mäkký štart
 º Prasknutiu odolný, rýchle prestaviteľný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie
 º Automaticky odpojiteľné uhlíky
 º 4 m gumený kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

AGVM 24 | 2400 W UHLOVÁ BRÚSKA

 º  Milwaukee® B-Guard chráni používateľa a brúsku pred nepríjemným 
„kick-back” efektom

 º Výkonný 2400 W „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a 
chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia

 º Autobalancer významne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
 º AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší 
vplyv na zdravie obsluhy

 º Najnížšie vibrácie vo svojej triede, iba 2,5 m/s² 
 º Hlavné madlo je možné otáčať a zablokovať v siedmych polohách
 º FIXTEC matica pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča
 º Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie
 º Automaticky odpojiteľné uhlíky
 º 4 m gumený kábel

AGV 24 | 2400 W UHLOVÁ BRÚSKA

 º Výkonný 2400 W „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a 
chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia

 º Autobalancer významne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
 º AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší 
vplyv na zdravie obsluhy

 º Najnížšie vibrácie vo svojej triede iba 2,5 m/s² 
 º Mäkký štart
 º Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie
 º Automaticky odpojiteľné uhlíky
 º 4 m gumený kábel

AG 24 | 2400 W UHLOVÁ BRÚSKA

 º Výkonný 2400 W „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a 
chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia

 º Ergonomický design prevodovky pre komfortné použitie
 º Mäkký štart
 º Rýchlonastaviteľný, prasknutiu odolný ochranný kryt
 º Automaticky odpojiteľné uhlíky
 º 4 m gumený kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 AGVM 26-230 GEX AGVM 26-230 GEX/DMS
Príkon (W) 2600 2600
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 6600 6600
Priemer kotúča (mm) 230 230
Max. hĺbka rezania (mm) 68 68
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14
Hmotnosť (kg) 5.8 5.8
FIXTEC matica Áno Áno
Deadman spínač Nie Áno
Line lock out funkcia Áno Nie
Autobalancer Áno Áno
AVS antivibračný systém Áno Áno
Otočné hlavné madlo Áno Áno
Dodávaný v − −
Objednávacie číslo 4933402365 4933402495

 AGV 26-230 GE AGV 26-230 GE/DMS
Príkon (W) 2600 2600
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 6600 6600
Priemer kotúča (mm) 230 230
Max. hĺbka rezania (mm) 68 68
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14
Hmotnosť (kg) 5.5 5.5
FIXTEC matica Nie Nie
Deadman spínač Nie Áno
Line lock out funkcia Áno Nie
Autobalancer Áno Áno
AVS antivibračný systém Áno Áno
Otočné hlavné madlo Áno Áno
Dodávaný v − −
Objednávacie číslo 4933402360 4933402490

 AGVM 24-230 GEX
AGVM 24-230 GEX/
DMS

Príkon (W) 2400 2400
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 6600 6600
Priemer kotúča (mm) 230 230
Max. hĺbka rezania (mm) 68 68
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14
Hmotnosť (kg) 5.8 5.8
FIXTEC matica Áno Áno
Deadman spínač Nie Áno
Line lock out funkcia Áno Nie
Autobalancer Áno Áno
AVS antivibračný systém Áno Áno
Otočné hlavné madlo Áno Áno
Dodávaný v − −
Objednávacie číslo 4933402340 4933402475

 AGV 24-230 E AGV 24-230 GE
AGV 24-230 GE/
DMS

Príkon (W) 2400 2400 2400
Otáčky bez zaťaženia (ot./
min) 6600 6600 6600

Priemer kotúča (mm) 230 230 230
Max. hĺbka rezania (mm) 68 68 68
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14 M 14
Hmotnosť (kg) 5.5 5.5 5.5
FIXTEC matica Nie Nie Nie
Deadman spínač Nie Nie Áno
Line lock out funkcia Áno Áno Nie
Autobalancer Áno Áno Áno
AVS antivibračný systém Áno Áno Áno
Otočné hlavné madlo Nie Áno Áno
Dodávaný v − − −
Objednávacie číslo 4933402335 4933402330 4933402520

 AG 24-230 E AG 24-230 E/DMS
Príkon (W) 2400 2400
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 6600 6600
Priemer kotúča (mm) 230 230
Max. hĺbka rezania (mm) 68 68
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14
Hmotnosť (kg) 5.3 5.3
FIXTEC matica Nie Nie
Deadman spínač Nie Áno
Line lock out funkcia Áno Nie
Autobalancer Nie Nie
AVS antivibračný systém Nie Nie
Otočné hlavné madlo Nie Nie
Dodávaný v − −
Objednávacie číslo 4933402325 4933402450
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AGV 22 | 2200 W UHLOVÁ BRÚSKA

 º Výkonný 2200 W motor s epoxidovým povlakom pre dlhšiu životnosť a 
výnimočný výkon vo všetkých aplikáciach

 º Veľmi kompaktný design - dĺžka 485 mm, hmotnosť 5,4 kg - pre komfortné 
použitie 

 º Mäkký štart
 º Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie
 º Antivibračná rukoväť môže byť upevnená na 2 rozličných pozíciach pre 
nížšie vibrácie a komfortnú prácu

 º Ľahký prístup k uhlíkom zvonka pre ľahšie odpojenie
 º 4 m gumený kábel

AG 22 | 2200 W UHLOVÁ BRÚSKA

 º Výkonný, 2200 W motor s epoxidovým povlakom pre dlhšiu životnosť a 
výnimočný výkon vo všetkých aplikáciach

 º Veľmi kompaktný design - dĺžka len 485 mm, hmotnosť 5,2 kg - pre 
komfortné použitie 

 º Prasknutiu odolný ochranný kryt 
 º Ľahký prístup k uhlíkom zvonka pre jednoduché odpojenie

AGV 21 GEX | 2100 W UHLOVÁ BRÚSKA

 º Výkonný 2100 W „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a 
chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia

 º Autobalancer významne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
 º AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší 
vplyv na zdravie obsluhy

 º Rukoväť môže byť upevnená na 7 rozličných pozíciach 
 º Mäkký štart
 º FIXTEC matica pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča
 º Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie
 º Automaticky odpojiteľné uhlíky
 º 4 m gumený kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

AGV 17
1750 W UHLOVÁ BRÚSKA

 º Výkonný 1750 W „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva 
stator a chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia 

 º Konštantná elektronika –udržiava rovnaké otáčky aj pri zaťažení

 º “Line Lock Out”- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení 
dodávky el.prúdu

 º Ochrana proti tepelnému preťaženiu

 º Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred tzv. “kickback”-
efektom

 º FIXTEC, výmena kotúča bez náradia

 º Rýchle a ľahké uvoľnenie a nastavenie ochranného krytu 

 º Prídavná rukoväť s AVS pre nížšie vibrácie

 º 4 m gumený kábel

Prídavná rukoväť s AVS pre nížšie 
vibrácie

Výkonný 1750 W „Protector motor” 
– epoxidová živica pokrýva stator a 
chráni celé Heavy Duty vinutie

Elektronika

AG 16 INOX | 1520 W NÍZKOOTÁČKOVÁ UHLOVÁ BRÚSKA

 º Výkonný 1520 W „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a 
chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia

 º Digitálna tacho-elektronika s funkciami: konštantné otáčky pri zaťažení, 
tepelná ochrana proti preťaženiu, mäkký štart, obmedzené voľnobežné 
otáčky 

 º Ideálna rýchlosť (7600 ot./min) pre lamelové brúsne kotúče 
 º FIXTEC pre výmenu kotúča bez nástroja
 º Rýchlonastaviteľný ochranný kryt 
 º Ideálne pre aplikácie s kovom 
 º 4 m gumený kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 AGV 22-180 E AGV 22-230 E AGV 22-230/DMS
Príkon (W) 2200 2200 2200
Otáčky bez zaťaženia (ot./
min) 8500 6600 6600

Priemer kotúča (mm) 180 230 230
Max. hĺbka rezania (mm) 43 68 68
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14 M 14
Hmotnosť (kg) 5.3 5.4 5.4
FIXTEC matica Nie Nie Nie
Deadman spínač Nie Nie Áno
Line lock out funkcia Áno Áno Nie
Autobalancer Nie Nie Nie
AVS postranná rukoväť Áno Áno Áno
Otočné hlavné madlo Nie Nie Nie
Dodávaný v − − −
Objednávacie číslo 4933431820 4933431850 4933431860

 AG 22-180/DMS AG 22-230/DMS
Príkon (W) 2200 2200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 6600 6600
Priemer kotúča (mm) 180 230
Max. hĺbka rezania (mm) 43 68
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14
Hmotnosť (kg) 5.1 5.2
FIXTEC matica Nie Nie
Deadman spínač Áno Áno
Line lock out funkcia Nie Nie
Autobalancer Nie Nie
AVS postranná rukoväť Nie Nie
Otočné hlavné madlo Nie Nie
Dodávaný v − −
Objednávacie číslo 4933431830 4933433630

 AGV 21-230 GEX
AGV 21-230 GEX/
DMS

Príkon (W) 2100 2100
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 6600 6600
Priemer kotúča (mm) 230 230
Max. hĺbka rezania (mm) 68 68
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14
Hmotnosť (kg) 5.5 5.5
FIXTEC matica Áno Áno
Deadman spínač Nie Áno
Line lock out funkcia Áno Nie
Autobalancer Áno Áno
AVS antivibračný systém Áno Áno
Otočné hlavné madlo Áno Áno
Dodávaný v − −
Objednávacie číslo 4933402304 4933402525

 AGV 17-125 XE
AGV 17-150 
XC/DMS

AGV 17-180 
XC/DMS

Príkon (W) 1750 1750 1750
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 2600 - 11,000 9500 7600
Priemer kotúča (mm) 125 150 180
Max. hĺbka rezania (mm) 33 45 58
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14 M 14
Hmotnosť (kg) 2.8 3.0 3.1
Variabilná rýchlosť Áno Nie Nie
FIXTEC matica Áno Áno Áno
Deadman spínač Nie Áno Áno
Line lock out funkcia Áno Áno Áno
AVS postranná rukoväť Áno Áno Áno
Autobalancer Nie Nie Nie
Dodávaný v − − −
Objednávacie číslo 4933432230 4933432250 4933432270

 AG 16-125 INOX
Príkon (W) 1520
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 2000 - 7600
Priemer kotúča (mm) 125
Max. hĺbka rezania (mm) 33
Rozmer závitu up. vretena M 14
Hmotnosť (kg) 2.5
Variabilná rýchlosť Áno
FIXTEC matica Áno
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933407345
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AG 16 | 1520 W UHLOVÁ BRÚSKA 

 º Výkonný 1520 W „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a 
chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia

 º Digitálna tacho-elektronika s funkciami: konštantné otáčky pri zaťažení, 
tepelná ochrana proti preťaženiu, mäkký štart, obmedzené voľnobežné 
otáčky 

 º FIXTEC - výmena kotúča bez nástroja 
 º Rýchlonastaviteľný ochranný kryt 
 º 4 m gumený kábel

AGV 15 | 1550 W UHLOVÁ BRÚSKA 

 º Výkonný 1550 W „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a 
chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia

 º Veľmi kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie
 º Mäkký štart
 º “Line Lock Out”- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení 
dodávky el.prúdu

 º Ochrana proti preťaženiu a prehriatiu
 º Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred tzv. “kickback”-
efektom

 º Integrovaný a inovatívny FIXTEC sytém – beznástrojová výmena kotúča
 º Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt bez kľúča
 º Antivibračná postranná rukoväť
 º 4 m gumený kábel

AG 13 | 1250 W UHLOVÁ BRÚSKA AG 13 | 1250 W UHLOVÁ BRÚSKA 

 º Výkonný 1250 W „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a 
chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia

 º FIXTEC sytém – výmena kotúč bez nástroja
 º Rýchlonastaviteľný ochranný kryt pre jednoduché nastavenie
 º 4 m gumený kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

AGV 12
1200 W UHLOVÁ BRÚSKA

 º Výkonný 1200 W „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, 
predĺžuje životnosť náradia

 º Kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie

 º Mäkký štart

 º “Line Lock Out”- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky el.prúdu

 º Ochrana proti preťaženiu a prehriatiu

 º Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred tzv. “kickback”-efektom

 º Integrovaný a inovatívny FIXTEC sytém – beznástrojový výmena kotúča

 º Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt

 º Antivibračná postranná rukoväť

 º 4 m gumený kábel

Rýchlo, bez náradia nastaviteľný 
ochranný kryt 

Odolná prevodovkaAVS bočné madlo

AGV 12 XPD | 1200 W UHLOVÁ BRÚSKA 

 º Výkonný 1200 W „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a 
chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia

 º Kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie 
 º Mäkký štart
 º “Line Lock Out”- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení 
dodávky el.prúdu

 º Ochrana proti preťaženiu a prehriatiu
 º Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred tzv. “kickback”-
efektom

 º Integrovaný a inovatívny FIXTEC sytém – beznástrojová výmena kotúča
 º Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt bez nástroja
 º Antivibračná postranná rukoväť
 º 4 m gumený kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 AG 16-125 XC AG 16-125 XC/DMS
Príkon (W) 1520 1520
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 11,000 11,000
Priemer kotúča (mm) 125 125
Max. hĺbka rezania (mm) 33 33
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14
Hmotnosť (kg) 2.5 2.5
Variabilná rýchlosť Nie Nie
FIXTEC matica Áno Áno
Deadman spínač Nie Áno
Dodávaný v − −
Objednávacie číslo 4933407270 4933407260

 
AGV 15-125 
XC

AGV 15-125 
XE

AGV 15-150 XC

Príkon (W) 1550 1550 1550
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 11,000 2800 - 11,000 9000
Priemer kotúča (mm) 125 125 150
Max. hĺbka rezania (mm) 33 33 44
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14 M 14
Hmotnosť (kg) 2.6 2.6 2.6
Variabilná rýchlosť Nie Áno Nie
FIXTEC matica Nie Nie Nie
Line lock out funkcia Áno Áno Áno
Autobalancer Nie Nie Nie
Dodávaný v − − −
Objednávacie číslo 4933428120 4933428127 4933433250

 AG 13-125 X
Príkon (W) 1250
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 11,000
Priemer kotúča (mm) 125
Max. hĺbka rezania (mm) 33
Rozmer závitu up. vretena M 14
Hmotnosť (kg) 2.5
FIXTEC matica Áno
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933407290

 AGV 12-125 X
Príkon (W) 1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 11,000
Priemer kotúča (mm) 125
Max. hĺbka rezania (mm) 33
Rozmer závitu up. vretena M 14
Hmotnosť (kg) 2.4
FIXTEC matica Nie
Deadman spínač Nie
Line lock out funkcia Áno
Spínač Posuvný spínač 
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933428085

 AGV 12-125 XPD AGV 12-125 XPD Kit
Príkon (W) 1200 1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 11,000 11,000
Priemer kotúča (mm) 125 125
Max. hĺbka rezania (mm) 33 33
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14
Hmotnosť (kg) 2.4 2.4
FIXTEC matica Nie Nie
Deadman spínač Áno Áno
Line lock out funkcia Áno Áno
Spínač Vypínač Vypínač
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933433240 4933433855

Kryt proti prachu pri povrchovej úprave – DEG 125  napojenie na rozmer Ø 125 mm bez použitia akéhokoľvek náradia pre brúsky série AG(V) 12 a AGV 15. Dodávané s prídavnou kruhovitou rukoväťou. Odnímateľný predný magnetický kryt pri použití miskovitého kotúča umožňuje prístup aj do tesných rohov a na okraje. Kryt proti  prachu sa nasadí na vysávače Milwaukee® triedy M pomocou unikátneho adaptéru s “klik” systémom dodávaného spolu s vysávačom.
   

Kryt proti prachu pri rezaní – DEC 125 
napojenie na rozmery Ø 115 – 125 mm bez použitia akéhokoľvek náradia pre série AG(V) 12 a AGV 15 a brúsky FUEL™, nastavenie hĺbky 5 – 28 mm bez použitia kľúčov. Vybavené vodiacim prvkom zabraňujúcim pretočeniu počas rezania. Kryt proti prachu sa nasadí na vysávače Milwaukee® triedy M pomocou unikátneho adaptéru s “klik” systémom dodávaného spolu s vysávačom.

   
Obj. číslo 4932- 430467

Obj. číslo 4932- 430468
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AG 12 | 1200 W UHLOVÁ BRÚSKA 

 º Výkonný 1200 W „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a 
chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia

 º Kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie 
 º Integrovaný a inovatívny FIXTEC sytém – beznástrojový výmena kotúča
 º Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt
 º 4 m gumený kábel

AG 10 | 1000 W UHLOVÁ BRÚSKA 

 º Silný 1000 W motor s vynikajúcim výkonom pre všetky aplikácie 
 º Veľmi kompaktný design pre komfortné použitie (iba 276 mm dlhý, 
hmostnosť: 2,1 kg)

 º Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt
 º Vypínač, ktorý sa ľahko ovláda aj v rukaviciach
 º 4 m gumený kábel

AG 9 | 850 W UHLOVÁ BRÚSKA 

 º Výkonný 850 W „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a 
chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia

 º Ľahký, štíhly a kompaktný design pre univerzálne použitie 
 º Nový digitálny, elektronický balík ponúka: konštantnú rýchlosť, mäkký 
štart, ochranu pred preťažením a obmedzenie voľnobežných otáčok

 º Plochá kovová hlava prevodovky pre lepšiu viditeľnosť na pracovné miesto 
a pre optimalizáciu hĺbky rezania

 º Prevodová skiňa z horčíkovej zliatiny
 º Prachu odolné prevody a spínač
 º Ventilátory pre lepšie prúdenie vzduchu pre optimálny chladiaci efekt aj pri 
heavy duty aplikáciach 

 º FIXTEC matica pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúčov 
 º Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt
 º Automaticky odpojiteľné uhlíky
 º 4 m gumený kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

AG 8 | 750 W UHLOVÁ BRÚSKA 

 º Výkonný 750 W „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a 
chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia

 º Veľmi kompaktný a štíhly design pre pohodlné používanie 
 º Hlava prevodovky je otočiteľná o 90°
 º Plochá hlava prevodovky pre používanie v úzkych priestoroch 
 º Prachu odolné prevody a spínač 
 º Rýchlonastaviteľný, prasknutiu odolný ochranný kryt
 º Aretácia hriadeľa - rýchla výmena kotúčov jedným kľúčom 
 º 4 m gumený kábel

AGS 15-125 C | 1500 W BRÚSKA

 º Výkonný 1500 W „Protector motor” – epoxidová živica pokrýva stator a 
chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia

 º Umožňuje optimálnu rýchlosť pre lamelové brúsne kotúče
 º Konštantná elektronika – udržiava rovnaké otáčky aj pri zaťažení
 º Mäkký štart
 º “Line Lock Out”- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení 
dodávky el.prúdu

 º Ochrana pred preťažením motora
 º Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt
 º Filtračná sieťka
 º 4 m gumený kábel

AS 12 E | 1200 W PLOCHÁ BRÚSKA S PLYNULOU ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU OTÁČOK

 º Vysoký krútiaci moment motora a ideálny rozsah otáčok na brúsenie
 º Ergonomický tvar, ideálny pre dlhé pracovné zmeny
 º Plynulá regulácia otáčok pre najvhodnejšie otáčky na každý materiál
 º Systém tepelnej ochrany pred preťažením
 º Štandardné vybavenie: chránič ruky, brúsna podložka, 4 m kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.euPodrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.euPodrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.euPodrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 AG 12-115 X AG 12-125 X
Príkon (W) 1200 1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 11,000 11,000
Priemer kotúča (mm) 115 125
Max. hĺbka rezania (mm) 28 33
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14
Hmotnosť (kg) 2.3 2.4
FIXTEC matica Nie Nie
Dodávaný v − −
Objednávacie číslo 4933428050 4933428077

 AG 10-115 AG 10-125
Príkon (W) 1000 1000
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 11,000 11,000
Priemer kotúča (mm) 115 125
Max. hĺbka rezania (mm) 28 33
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14
Hmotnosť (kg) 2.1 2.1
FIXTEC matica Nie Nie
Dodávaný v − −
Objednávacie číslo 4933440310 4933440330

 AG 9-125 XC AG 9-125 XE
Príkon (W) 850 850
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 10,000 2700 - 10,000
Priemer kotúča (mm) 125 125
Max. hĺbka rezania (mm) 33 33
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14
Hmotnosť (kg) 1.8 1.8
Variabilná rýchlosť Nie Áno
FIXTEC matica Áno Áno
Dodávaný v − −
Objednávacie číslo 4933403200 4933403206

 AG 8-115 AG 8-125
Príkon (W) 750 750
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 10,000 10,000
Priemer kotúča (mm) 115 125
Max. hĺbka rezania (mm) 28 33
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14
Hmotnosť (kg) 1.8 1.8
FIXTEC matica Nie Nie
Dodávaný v − −
Objednávacie číslo 4933403240 4933403235

 AGS 15-125 C
Príkon (W) 1500
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 7600
Priemer kotúča (mm) 125
Rozmer závitu up. vretena M 14
Hmotnosť (kg) 2.4
FIXTEC matica Nie
Line lock out funkcia Áno
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933407480

 AS 12 E
Príkon (W) 1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 1800 - 4800
Priemer kotúča (mm) 180
Rozmer závitu up. vretena M 14
Hmotnosť (kg) 2.5
Variabilná rýchlosť Áno
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933383940
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MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ,
DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ
NÍZKE VIBRÁCIE!

ABRAZIVNÝ UNIVERZÁLNY – AUDDTVRDÝ UNIVERZÁLNY – HUDD

DIAMANTOVÉ KOTÚČE

CHARAKTERISTIKA:

º   Univerzálne kotúče pre širokú škálu materiálov
 º   Klasifikované do 2 kategórií pre maximálnu  

životnosť

º    10 mm segmentová výška na zabezpečenie  
dlhšej životnosti

 º  Laserom prizvárané segmenty, pre 100% bezpečnosť   
 používateľa, nižšie vibrácie

OBLASTI POUŽITIA:

HUDD AUDD

TVRDÉ MATERIÁLY MÄKKÉ / ABRAZÍVNE MATERIÁLY

KAMEŇ /  
ŽULA

BETÓN 
TVRDÝ

BETÓN
STREDNÝ

STAVEBNÉ
MATERIÁLY TEHLA

BETÓN 
MÄKKÝ /
ZELENÝ ASFALT

  ROZMER  115 mm 125 mm 150 mm 230 mm

 HUDD 4932399819 4932399820 4932399821 4932399822

 AUDD 4932399823 4932399824 4932399825 4932399826

MAXIMÁLNA PRODUKTIVITA S

O 50% RÝCHLEJŠIE ODSTRÁNENIE MATERIÁLU 
AŽ 2-KRÁT DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ

 º Keramický hybrid: brúsi nehrdzavejúcu oceľ, bronz, titán, hliník

 º Multi zrno: odstaňovanie materiálu - zrno 40, dokončovanie - zrno 60

 º Odbrusujúca sa podložka: brúsenie do posledného zrna

 º Podložka z prírodných vlákien: nízke vibrácie a hluk, bez škodlivého prachu

 º Vysoko flexibilný: perfektne sa prispôsobí pracovnému povrchu

 º Nízka produkcia tepla: nedochádza k sfarbovaniu kovov

 º Vyrobené v Nemecku
▲	Ideálna rýchlosť brúsenia:   Ø 115 mm: 7000 – 8000 ot./min 

Ø 125 mm: 6000 – 7000 ot./min
 
Použitie: Železné kovy, neželezné kovy (hliník, titán, atď.), nerezová oceľ V2A (1.4301) / V4A (1.4401)

Objednávky sú dodávané v kartóne.

Kartón obsahuje: 10 x 4932430407. Minimálne objednávacie množstvo je jeden kartón = 10 x 4932430407

Ak objednané množstvo je vyššie ako 10 ks je potrebné objednať násobky 10 ks (20, 30, 40, 50, atď.)

Použitie: Železné kovy, nerezová oceľ V2A (1.4301) / V4A (1.4401)

 º Vysokokvalitné zirkón zrna: dlhšia životnosť pri brúsení železných kovov a nerezovej ocele

 º Odbrusujúca sa podložka: brúsenie do posledného zrna

 º Podložka z prírodných vlákien: nízke vibrácie a hluk,bez škodlivého prachu

 º Vysoko flexibilný: perfektne sa prispôsobí pracovnému povrchu

 º Nízka produkcia tepla: nedochádza k sfarbovaniu kovov

 º Vyrobené v Nemecku
▲	Ideálna rýchlosť brúsenia:   Ø 115 mm: 7000 – 8000 ot./min 

Ø 125 mm: 6000 – 7000 ot./min

Objednávky sú dodávané v kartóne.

Kartón obsahuje: 10 x 4932430412. Minimálne objednávacie množstvo je jeden kartón = 10 x 4932430412

Ak objednané množstvo je vyššie ako 10 ks je potrebné objednať násobky 10 ks (20, 30, 40, 50, atď.)

LAMELOVÉ BRÚSNE KOTÚČE

 SLC50/115 115 Multi zrno 40/60  22,2 1 Prírodné vlákna 430407 

 SLC50/125 125 Multi zrno 40/60  22,2 1 Prírodné vlákna 430408 

Typ
Ø

mm
Zrnitosť

Ø  
otvoru

Mn.
Materiál
podložky

Obj. číslo  
4932-

Typ
Ø

mm
Zrnitosť

Ø  
otvoru

Mn.
Materiál
podložky

Obj. číslo  
4932-

 SL50/115 115 80 22,2 1 Prírodné vlákna 430412 

 SL50/115 115 120 22,2 1 Prírodné vlákna 430413 

 SL50/125 125 80 22,2 1 Prírodné vlákna 430414 

 SL50/125 125 120 22,2 1 Prírodné vlákna 430415 
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AP 14-2 200 E
1450 W LEŠTIČKA NA AUTÁ

 º Výkonný 1450 W motor pre vysokovýkonné leštenie 

 º Vysoký krútiaci moment prevodovky zachováva rýchlosť pri zaťažení

 º Regulácia otáčok 490-2100 ot./min pre rôzne aplikácie

 º 7-stupňové nastavenie rýchlosti

 º Tepelná ochrana proti preťaženiu, aby sa zabránilo prehriatiu

 º Jedinečná „finger grip“ plocha na prednej strane, špeciálne pre 
použitie v zvislej polohe

 º Chránené tlačidlo aretácie hriadeľa aby sa zabránilo náhodnému 
štartu

 º Funkcia uzamykania

 º Pružná a leštiaca podložka so suchým zipsom zabráni poškriabaniu 
laku pri práci

 º 6 m PUR kábel, aby sa zabránilo stopám na laku, jednoduchá práca 
okolo auta

7-stupňové nastavenie rýchlostiJedinečná „finger grip“ plocha na 
prednej strane

Vysoký krútiaci moment prevodovky

AP 12 E | 1200 W LEŠTIČKA S PLYNULOU ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU OTÁČOK

 º 1200 W motor
 º Ergonomický tvar, ideálny pre dlhé pracovné zmeny
 º Špeciálny prevod pre vysoký krútiaci moment vretena a ideálne otáčky 
leštenia

 º Regulácia otáčok pre nastavenie optimálnych otáčok
 º Systém tepelnej ochrany pred preťažením
 º Obmedzenie voľnobežných otáčok
 º 6 m kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

DGL 34 | DVOJRUČNÁ VYSOKOOTÁČKOVÁ PRIAMA BRÚSKA

 º Dlhé stredové vreteno pre ľahký prístup do ťažko prístupných miest
 º Vysokootáčková presná kovová prevodovka s dvojitým ložiskovým 
uložením stredového vretena

 º Veľmi vysoký počet otáčok: 34000 ot./min
 º Odpojiteľné uhlíky
 º Dobrý pomer hmotnosti k výkonu
 º Štandardné vybavenie: kľúč SW 17 / SW 15, 4 m kábel, klieština 6 mm

DGL 30 E | DVOJRUČNÁ PRIAMA BRÚSKA S REGULÁCIOU OTÁČOK

 º Dlhé stredové vreteno pre ľahký prístup do ťažko prístupných miest
 º Mäkký štart
 º Regulácia otáčok
 º Veľmi vysoký počet otáčok: 30000 ot./min
 º Presná kovová prevodovka s dvojitým ložiskovým uložením stredového 
vretena

 º Odpojiteľné uhlíky
 º Štandardné vybavenie: klieština 6 mm, kľúč SW 17 / SW 15, 4 m kábel

DG 30 E | PRIAMA BRÚSKA S REGULÁCIOU OTÁČOK

 º Krátky, kompaktný dizajn pre ľahkú manipuláciu
 º Mäkký štart
 º Regulácia otáčok
 º Kovová prevodovka pre presnú rotáciu
 º Odpojiteľné uhlíky
 º Ergonomický spínač
 º Tiež vhodná na stacionárne použitie vo vŕtacích stojanoch alebo rotačných 
systémoch s priemerom up. krku prevodovky 43 mm

 º Štandardné vybavenie: kľúč SW 17 / SW 15, 4 m kábel, klieština 6 mm

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E SET
Príkon (W) 1450 1450
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 490 - 2100 490 - 2100
Priemer kotúča (mm) 200 200
Rozmer závitu up. vretena M 14 M 14

Štandardné vybavenie
Bočná rukoväť,  
leštiaca podložka

Bočná rukoväť,  leštiaca 
podložka , mäkká a tvrdá 
leštiaca špongia, leštiaci 
kotúč s jahňacej vlny, set na 
brúsenie a dokončovanie, 
látka

Hmotnosť (kg) 2.3 2.3
Variabilná rýchlosť Áno Áno
Line lock out funkcia Áno Áno
Funkcia mäkký štart Áno Áno
Dodávaný v − kufri
Objednávacie číslo 4933432800 4933432795

 DGL 34
Príkon (W) 500
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 34,000
Max. priemer brúsneho kotúča (mm) 40
Max. priemer brúsneho nástroja (mm) 25
Kapacita upínacej klieštiny (mm) 6
Hmotnosť (kg) 1.8
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933385110

 DGL 30 E
Príkon (W) 600
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 10,000 - 30,000
Max. priemer brúsneho kotúča (mm) 40
Max. priemer brúsneho nástroja (mm) 20
Kapacita upínacej klieštiny (mm) 6
Hmotnosť (kg) 1.9
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933385120

 DG 30 E
Príkon (W) 500
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 10,000 - 30,000
Max. priemer brúsneho kotúča (mm) 40
Max. priemer brúsneho nástroja (mm) 20
Kapacita upínacej klieštiny (mm) 6
Hmotnosť (kg) 1.3
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933385100

 AP 12 E
Príkon (W) 1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 900 - 2500
Priemer kotúča (mm) 150
Rozmer závitu up. vretena M 14
Hmotnosť (kg) 2.2
Variabilná rýchlosť Áno
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933383925
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DG 7 E | NÍZKOOTÁČKOVÁ PRIAMA BRÚSKA

 º Dlhé stredové vreteno pre ľahký prístup do ťažko prístupných miest
 º Regulácia otáčok
 º Znížený počet otáčok 7000 ot./min pre brúsenie a frézovanie do kovu
 º Heavy-Duty kovová prevodovka
 º Štandardné vybavenie: klieština 6 mm, kľúč SW 17 / SW 15, 4 m kábel

BS 125
PÁSOVÁ PÍLA NA HLBOKÉ REZANIE

 º Výkonný 1100 W motor poskytuje maximálnu výkonnosť a odolnosť

 º Najväčšia rezná kapacita na materiál s priemerom až 125 x 125 mm

 º Výber medzi 4 rôznymi rýchlosťami v rozmedzí 0 - 116 m/min

 º Technológia konštantného výkonu udržiava reznú rýchlosť pre 
optimálny výkon aj v najťažších podmienkach

 º Spojka chrániaca rýchlosti predlžuje životnosť rýchlostí i motora 
tým, že pohlcuje vplyvy silných úderov spôsobených zablokovaním 
čepelí

 º Tenký dizajn puzdra celokovového motora a LED osvetlenie 
pracovného povrchu pre čo najlepšiu viditeľnosť pri pílení

 º Mechanizmus na uzamykanie čepelí bez použitia náradia umožňuje 
rýchle a jednoduché výmeny čepelí

 º Podložka nastaviteľná bez použitia náradia
Najväčšia rezná kapacita na materiál s 
priemerom až 125 x 125 mm

4-rýchlosti

Mechanizmus na uzamykanie čepelí 
bez použitia náradia

MCS 66 | OKRUŽNÁ PÍLA NA SUCHÉ REZANIE KOVOV

 º Výkonný 1800 W / 4000 ot./min. motor
 º Technológia suchého rezania poskytuje rýchle a čisté rezanie kovov
 º Reže oceľ, nerezovú oceľ, hliník, izolačné penové panely
 º Rezná hĺbka 66 mm
 º Praktická západka na ľahké odnímanie zásobníka a výmenu kotúča
 º Páka pre rýchle a efektívne ponorné rezanie
 º Štandardné vybavenie: 1 x špeciálny 42-zubový pílový kotúč

CHS 355 | 2300 W ROZBRUSOVAČKA

 º Výkonný 2300 W  motor poskytujúci 3800 ot./min pre vynikajúci rezný 
výkon

 º Poistka udržiava pílu zatvorenej polohe počas prepravy (nie je potrebná 
reťaz)

 º Rýchle nastavenie uhla od –45° do +45°
 º Rýchle nastavenie pokosovej svorky pre rýchlu výmenu obrobkov
 º Aretácia vretena umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu kotúča
 º Jednoduchá výmena uhlíkov
 º Vstavaný kovový ventilátor pre odolnosť a dlhú životnosť
 º Lisovaná oceľová základňa s výstužou zabraňuje deformácii

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 DG 7 E
Príkon (W) 600
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 3000 - 7000
Max. priemer brúsneho kotúča (mm) 45
Kapacita upínacej klieštiny (mm) 6 + 8
Hmotnosť (kg) 1.5
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933391200

 BS 125
Príkon (W) 1100
Rýchlosť pásu (m/min) 0 - 116
Kapacita rezania obdĺžníkového profilu (mm) 125 x 125
Max. kapacita rezania - kovové rúry (mm) 125
Dĺžka pílového pásu (mm) 1139.83
Hmotnosť (kg) 6.5
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933448245

 MCS 66
Príkon (W) 1800
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 4000
Priemer kotúča (mm) 203
Max. hĺbka rezania pri 90˚ (mm) 66
Priemer hriadeľa (mm) 15.87
Hmotnosť (kg) 6.4
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933440615

 CHS 355
Príkon (W) 2300
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 3800
Priemer kotúča (mm) 355
Kap.rez. pri 90º/45º-kruhové profily (mm) 125 / 100
Kap. rez. pri 90º/45º- štvorcové profily (mm) 115 / 80
Kap. rez. pri 90º/45º- obdĺžníkové profily (mm) 230 x 70 / 100 x 80
Kap. rez. pri 90º/45º- L-profily (mm) 130 / 80
Priemer hriadeľa (mm) 25.4
Hmotnosť (kg) 18
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933411760

Rezný kotúč na kov
SC41/355
priemer kotúč: 355 mm,  
hrúbka: 2,5 mm,  
priemer otvoru: 25,4 mm
Balené po 10 ks

Obj. číslo 4932- 373734

Hrúbka steny
materiálu

mm

Rozstup
zubov
mm

Počet 
zubov

na palec
Obj. číslo

≥ 8 2,5 10 48390501 

5 – 8

4 – 5

≤ 4

1,8

1,4

1,0

14

18

25

48390511

48390521

48390531

Rezné kotúče na kov
Pre materiály: mäkká oceľ, oceľové rúry,  
oceľové potrubie, oceľové uholníky. 42-  zubový,  
pre oceľ >2,5mm

Obj. číslo 48404515

Obj. číslo 48404520

50- zubový, pre oceľ 1- 2,5mm 
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SCS 65 Q | 190 MM OKRUŽNÁ PÍLA (65 MM KAPACITA REZANIA)

 º Vysokovýkonný 1900 W motor
 º Bezkonkurenčná vyváženosť a komfort vďaka nastaviteľnému držadlu 
„TILT-LOK” s rukoväťou „Softgrip”

 º Veľká hÍbka rezu – 65 mm
 º Ideálne umiestnené páčky na nastavenie hĺbky a úkosu rezania
 º Dobrá viditeľnosť pílového listu v reznej hrane pre zlepšenú 
ovládateľnosť

 º Robustná hliníková základná doska
 º Štandardné vybavenie: pílový kotúč s 20 zubami s karbidovými hrotmi, 
paralelné vodidlo, 4 m QUIK-LOK kábel

CS 60 | 184 MM OKRUŽNÁ PÍLA (61 MM KAPACITA REZANIA)

 º Výkonný 1600 W motor s 5800 ot./min pre rýchle rezanie v tvrdých 
materiáloch

 º Veľká hÍbka rezu – 61 mm
 º Kapacita úkosu: 0 – 56°, pri 45° pevná narážka
 º Rýchlonastaviteľná úroveň úkosu
 º Zabudovaný odfukovač prachu pre čistú reznú líniu
 º Veľká, ergonomická rukoväť pre zvýšený komfort a maximálnu kontrolu
 º Dlhé vodidlo pre rovné a precízne rezanie
 º Štandardné vybavenie: pílový kotúč s 24 zubami s karbidovými hrotmi, 
paralelné vodidlo a 4 m kábel

CS 55 | 165 MM OKRUŽNÁ PÍLA (56 MM KAPACITA REZANIA)

 º Ľahká a kompaktná jednoručná okružná píla pre rýchle a ľahké 
jednoručné rezanie

 º Výkonný 1200 W motor s 6000 ot./min pre rýchle rezanie v tvrdých 
materiáloch

 º Veľká hĺbka rezu: 56 mm
 º Optimalizovaná poloha ťažiska
 º Profesionálna, hliníková základná doska
 º Elektronická brzda motora, pílový kotúč sa zastaví za niekoľko sekúnd
 º Výborný odvod triesok – ďaleko od používateľa
 º Ergonomická rukoväť so Softgripom pre maximálny komfort
 º Ľahká dostupnosť k uhlíkom pre zníženie mrtvého času a pre zvýšenie 
produktivity

 º Aretácia hiradeľa pre rýchlu výmenu kotúča
 º Exaktné neštiepavé rezy
 º Štandardné vybavenie: pílový kotúč s 24 zubami s karbidovými hrotmi, 
paralelné vodidlo a 4 m kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

JSPE 135 | HEAVY DUTY PRIAMOČIARA PÍLA S HORNÝM DRŽANÍM

 º Robustná a silná priamočiara píla na rýchle rezanie do dreva, hliníka, 
ocele alebo keramických materiálov

 º Výkonný 750 W motor
 º Presné vedenie pílového listu pre presné rezy
 º Patentované FIXTEC rýhloupínacie nastavenie základovej dosky 
„zacvakávaním” na hodnotách 0° a 45°

 º Plynulá elektronická regulácia otáčok, mäkký štart a konštantná rýchlosť 
počas prevádzky

 º 4-stupňové nastavenie výkyvného pohybu pílového listu pre lepší výkon 
a dlhšiu životnosť pílového listu

 º Nastaviteľné ofukovanie pilín
 º Svetlo LED pre osvetlenie miesta rezania
 º Štandardné vybavenie: 5 pílových listov, chránič proti vytrhávaniu 
materiálu, kryt proti prachu, adaptér na odsávanie, klzná doska a 4 m 
kábel

FSPE 110 X | HEAVY DUTY PRIAMOČIARA PÍLA

 º Veľmi štíhle telo píly pre ľahké použitie a pre dobrú viditeľnosť na reznú 
líniu

 º Výkonný 710 W motor
 º Presné vedenie pílového listu pre presné rezy
 º Patentované FIXTEC rýhloupínacie nastavenie základovej dosky 
„zacvakávaním” na hodnotách 0° a 45°

 º Plynulá elektronická regulácia otáčok, mäkký štart a konštantná rýchlosť 
počas prevádzky

 º 4-stupňové nastavenie výkyvného pohybu pílového listu pre lepší výkon 
a dlhšiu životnosť pílového listu

 º Nastaviteľné ofukovanie pilín
 º Menšie vibrácie a plynulá prevádzka vďaka antivibračnej technológii
 º Štandardné vybavenie: 5 pílových listov, chránič proti vytrhávaniu 
materiálu, kryt proti prachu, adaptér na odsávanie, klzná doska a 4 m 
kábel

JS 120 X | HEAVY DUTY PRIAMOČIARA PÍLA S HORNÝM DRŽANÍM

 º Veľmi štíhle telo píly a nízka hmotnosť pre ľahké použitie
 º Výkonný 710 W motor
 º Patentované FIXTEC rýhloupínacie nastavenie základovej dosky 
„zacvakávaním” na hodnotách 0° a 45°

 º Digitálna elektronika s reguláciou rýchlosti, mäkkým štartom a 
konštantnými otáčkami aj pri zaťažení

 º 4-stupňové nastavenie výkyvného pohybu pre lepší výkon 
 º Výborná viditeľnosť na miesto rezania
 º Integrovaná-Kovová-Blok technológia - jediný kovový kus pre odolnosť 
prevododv a ložísk pre maximálnu trvanlivosť a stabilitu

 º Anti-vibračný systém pre zníženie vibrácií
 º Zabudovaný odsávací adaptér
 º Štandardné vybavenie: 5 pílových listov, chránič proti vytŕhávaniu 
materiálu, kryt proti prachu, klzná doska a 4 m kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 SCS 65 Q
Príkon (W) 1900
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 5800
Priemer kotúča (mm) 190
Max. hĺbka rezania pri 45˚ (mm) 52
Max. hĺbka rezania pri 90˚ (mm) 65
Priemer hriadeľa (mm) 30
Hmotnosť (kg) 5.5
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 638051

 CS 60
Príkon (W) 1600
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 5800
Priemer kotúča (mm) 184
Max. hĺbka rezania pri 45˚ (mm) 49
Max. hĺbka rezania pri 90˚ (mm) 61
Priemer hriadeľa (mm) 30
Hmotnosť (kg) 4.8
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933419225

 CS 55
Príkon (W) 1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 6000
Priemer kotúča (mm) 165
Max. hĺbka rezania pri 45˚ (mm) 37
Max. hĺbka rezania pri 90˚ (mm) 56
Priemer hriadeľa (mm) 30
Hmotnosť (kg) 4.5
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933403635

 JSPE 135 TX
Príkon (W) 750
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min) 800 - 3000
Max. kapacita rezania - drevo (mm) 135
Max. kapacita rezania - oceľ (mm) 10
Max. kapacita rezania - hliník (mm) 30
Kapacita pokosu (°) 45
Dĺžka zdvihu (mm) 26
Hmotnosť (kg) 2.5
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933381230

 FSPE 110 X
Príkon (W) 710
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min) 500 - 3000
Max. kapacita rezania - drevo (mm) 120
Max. kapacita rezania - oceľ (mm) 10
Max. kapacita rezania - hliník (mm) 30
Kapacita pokosu (°) 45
Dĺžka zdvihu (mm) 26
Hmotnosť (kg) 2.5
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933357990

 JS 120 X
Príkon (W) 710
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min) 500 - 2800
Max. kapacita rezania - drevo (mm) 120
Max. kapacita rezania - oceľ (mm) 10
Max. kapacita rezania - hliník (mm) 30
Kapacita pokosu (°) 45
Dĺžka zdvihu (mm) 26
Hmotnosť (kg) 2.3
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933381680

Pílový kotúč k okružným 
pílam
počet zubov: 24, šírka rezu: 2,4 mm
Obj. číslo 4932- 327969

Pílový kotúč k okružným 
pílam
počet zubov: 24, šírka rezu: 1,8 mm
Obj. číslo 4932- 352327

Pílový kotúč k okružným 
pílam
počet zubov: 24, šírka rezu: 1,8 mm
Obj. číslo 4932- 399909
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PJ 710 | LAMELOVACIA FRÉZA

 º Profesionálna lamelovacia fréza pre ľahkú, rýchlu a čistú prácu v tvrdom a 
v mäkkom dreve, v drevotrieskových doskách

 º Robustná konštrukcia, výkonný 710-wattový motor
 º Protisklzová gumová podložka na základnej doske
 º Aretácia upínacieho vretena na jednoduchú a rýchlu výmenu listu
 º Ergonomický spínač
 º Nastaviteľný hĺbkový doraz
 º 6-zubová fréza
 º Tlačidlo na nastavenie priamoreznej hĺbky s 6 pevnými nastaveniami
 º Variabilné, presné nastavenie uhlov s možnosťou predvoľby troch 
uhlových pozícií (22,5°, 45°, 67,5°) 

 º Dobre čítateľné značky a stupnice
 º Štandardné vybavenie: papierové prachové vrecko, odstraňovač pilín, 4 
m kábel

BS 100 LE | 4 ˝ (100 MM) PÁSOVÁ BRÚSKA

 º Kompaktný design, ideálne pre brúsenie v blízkosti rohov
 º Brúsny povrch 100 x 160 mm, pre rýchle, hladké brúsenie
 º Variabilné nastavenie rýchlosti pásu pre flexibilitu v použití
 º Ovládacie koliesko pre presné nastavenie pásu
 º Integrované odsávanie prachu s turbínou a prachovým vreckom pre čistú 
prácu a pomalšie opotrebovanie brúsneho pásu

 º Ľahká výmena brúsneho pásu
 º Možné stacionárne použitie
 º Štandardné vybavenie: brúsny pás (100 x 620 mm, zrn. 100), 4 m kábel

HBSE 75 S | 3 ˝ (75 MM) PÁSOVÁ BRÚSKA

 º Kompaktná, ľahká, výkonná brúska. Ideálna na brúsne práce nad hlavou 
alebo v blízkosti rohov

 º Brúsny povrch 75 x 130 mm, pre rýchle, hladké brúsenie
 º Variabilné nastavenie rýchlosti pásu pre optimálne výsledky a čo 
najmenšie opotrebovanie pásu

 º Hnací valec s bezpečnostnou spojkou
 º Integrované odsávanie prachu s turbínou a prachovým vreckom
 º Ľahká výmena brúsneho pásu
 º Súprava pre montáž na prac. lavicu pre stacionárne použitie
 º Rám brúsneho pásu (príslušenstvo)
 º Štandardné vybavenie: brúsny pás, 4 m kábel

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

ROS 150 E-2 | 6˝ (150 MM) EXCENTRICKÁ BRÚSKA

 º Excentrická brúska s bezkonkurenčnými brúsnymi vlastnosťami vďaka 
kombinácii rotačných a kmitavých pohybov

 º Redukcia prevodu zabezpečuje využitie 440 W motoru
 º 6,4 / 3,2 mm oscilačný priemer pre rýchly odber a presné brúsenie
 º Variabilné nastavenie rýchlosti (4000-10000 ot./min) - špeciálne na 
materiály citlivé na teplo

 º Rýchla a ľahká výmena brúsneho papiera suchým zipsom
 º Odnímateľné prachové vrecko,  vhodné pre štandardné 26 mm hadice
 º Velkoplošný spínač
 º Prídavná rukoväť pre lepšie vyváženie a rovnomerné rozloženie hmotnosti 
na obrobku

 º Štandardné vybavenie: prachové vrecko, brúsny kotúč, 4 m kábel

ROS 125 E | 125 MM EXCENTRICKÁ BRÚSKA

 º Ideálne pre brúsenie dreva, kovov a plastov aj v obmedzených priestoroch
 º 300 W výkonný motor, priemer oscilačnej dráhy 2,4 mm
 º Variabilné nastavenie rýchlosti (7000-12000 ot./min) - špeciálne na 
materiály citlivé na teplo

 º Uchytenie brúsneho papiera so suchým zipsom
 º Výborné odsávanie prachu - 90% účinnosť s väčším vreckom na prach
 º Vrecko na prach sa ľahko čistí
 º Adaptér k vysávačom na tele brúsky - vhodné pre štandardné 36 mm 
hadice

 º Štandardné vybavenie: textilné prachové vrecko, súprava brúsnych 
papierov (zrnitosť: 60, 80, 120)

SPS 140 | 1/4˝ VIBRAČNÁ BRÚSKA

 º Výkonný 260 W motor pre trvalé použitie
 º Oscilačný pohyb: 1,6 mm pre presné brúsenie
 º Rýchle pripojenie prachového vrecka alebo odsávacieho systému
 º Upínanie brúsneho papiera so suchým zipsom alebo so svorkou
 º 4 m odolný gumený kábel poskytuje flexibilnú prácu a jednoduchý pohyb 
okolo obrobku

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 PJ 710
Príkon (W) 710
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 10,000
Max. priemer rezania (mm) 100
Max. hĺbka rezania (mm) 19
Hmotnosť (kg) 2.9
Dodávaný v kufri
Objednávacie číslo 4933378875

 BS 100 LE
Príkon (W) 1150
Rýchlosť pásu  (m/min) 230 - 400
Dĺžka pásu (mm) 620
Šírka pásu  (mm) 100
Brúsny povrch (mm) 100 x 160
Hmotnosť (kg) 5.3
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933385150

 HBSE 75 S
Príkon (W) 1010
Rýchlosť pásu  (m/min) 200 - 380
Dĺžka pásu (mm) 533
Šírka pásu  (mm) 75
Brúsny povrch (mm) 75 x 130
Hmotnosť (kg) 3.8
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933385135

 ROS 150 E-2
Príkon (W) 440
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 4000 - 10,000
Priemer oscilačného pohybu (mm) 6.4 / 3.2
Rozmer brúsnej dosky (mm) 150
Hmotnosť (kg) 2.8
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933431170

 ROS 125E
Príkon (W) 300
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 7000 - 12,000
Oscilačná frekvencia (kmit/min) 14,000 - 26,000
Priemer oscilačného pohybu (mm) 2.4
Rozmer brúsnej dosky (mm) 125
Hmotnosť (kg) 1.7
Dodávaný v taške
Objednávacie číslo 4933433180

Rezný nástroj so 6 zubami 
100 x 22,2 mm

Obj. číslo 4932- 361072

Brúsny pás – 5 ks
rozmery: 100 x 620 mm, zrnitosť: 60

Obj. číslo 4932- 355067

Brúsny pás – 5 ks
rozmery: 75 x 533 mm, zrnitosť: 60

Obj. číslo 4932- 312476

Abrazívny brúsny papier – 5 ks
priemer: 150 mm – 6 otvorov
zrnitosť: 60

Obj. číslo 4932- 371591

Abrazívny brúsny papier – 5 ks
priemer: 125 mm – 8 otvorov
zrnitosť: 60

Obj. číslo 4932- 367741

 SPS 140
Príkon (W) 260
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 14,700
Oscilačná frekvencia (kmit/min) 28,000
Priemer oscilačného pohybu (mm) 1.6
Rozmer brúsnej dosky (mm) 113 x 105
Hmotnosť (kg) 1.6
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933447015
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PDS 13 | DELTA BRÚSKA

 º Ideálna na brúsenie v rohoch a na okrajoch
 º Zabudované odsávanie prachu do prachového vrecka
 º Pripojenie prachového vrecka alebo odsávacieho systému
 º Oscilačný pohyb 2 mm: ideálny pre detailné brúsenie a prácu tesne pri 
rohoch

 º Veľmi ľahká, jednoručná vibračná brúska
 º Profesionálna, hliníková základňa
 º Rýchla a ľahká výmena brúsneho papiera suchým zipsom
 º Štandardné vybavenie: súprava brúsnych papierov, 4 m kábel

AS 2-250 ELCP | 25 L VYSÁVAČ, TRIEDA „L” S FILTRAČNÝM SYSTÉMOM CLEAR PRESS

 º 25 l kapacita kontajnera ideálna na používanie v dielni
 º 1250 W motor s 210 mbar sacím tlakom – o 10% účinnejší
 º Automatické zapínanie pri použití s náradím
 º 2600 W hnací výkon umožňuje používanie s vysokovýkonnými nástrojmi
 º Clear press systém na očistenie filtra
 º PET filter vhodný na pranie
 º Prachová trieda L. Štandardný MAK-faktor > 1 mg/m³
 º Mokré a suché vysávanie
 º Možnosť uskladnenia hadice 
 º Funkcia odfúkania prachu
 º 7,5 m gumený kábel
 º Štandardné vybavenie: 3,5 m hadica so setom na čistenie podlahy, 2 
x adaptér, PET filter, 1 x vrecko na odpad, 1 x prachové vrecko, 1 x 
štrbinová hubica 

AS 300 ELCP | 30 L VYSÁVAČ, TRIEDA „L” - ĽAHKÉ ČISTENIE FILTRA

 º 30 l kapacita kontajnera ideálna na používanie v dielni 
 º 3700 l/min prietok vzduchu s 250 mbar sacím tlakom
 º Prachová trieda L. Štandardný MAK-faktor > 1 mg/m³
 º Automatické zapínanie pri použití s náradím 
 º PET filtračná vložka 
 º Super tiché turbíny pre nižší hluk 
 º Antistatický systém 
 º Štandardné vybavenie: 2 x adaptér, ručná trubica, 2 x predlžovacia 
trubica, podlahová/štrbinová hubica, prachové vrecko, vrecko na odpad, 
hadica 4 m x 36 mm

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

AS 500 ELCP | 50 L VYSÁVAČ, TRIEDA „L” - ĽAHKÉ ČISTENIE FILTRA 

 º 50 l kapacita kontajnera ideálna na používanie v dielni 
 º 3700 l/min prietok vzduchu s 250 mbar sacím tlakom 
 º Prachová trieda L. Štandardný MAK-faktor > 1 mg/m³
 º Automatické zapínanie pri použití s náradím 
 º PET filtračná vložka 
 º Super tiché turbíny pre nižší hluk 
 º Antistatický systém 
 º Štandardné vybavenie: 2x adaptér, prachové vrecko, vrecko na 
odpad, hadica 4 m x 36 mm

AS 300 ELAC | 30 L VYSÁVAČ, TRIEDA „L” - AUTOMATICKÝ FILTRAČNÝ SYSTÉM 

 º 30 l kapacita kontajnera ideálna na používanie v dielni 
 º 3800 l/min prietok vzduchu s 250 mbar sacím tlakom
 º Prachová trieda L. Štandardný MAK-faktor > 1 mg/m³
 º Automatické zapínanie pri použití s náradím 
 º PET filtračná vložka 
 º Super tiché turbíny pre nižší hluk 
 º Antistatický systém 
 º Automatický filtračný systém 
 º Štandardné vybavenie: 2 x adaptér, ručná trubica, 2 x predlžovacia 
trubica, podlahová/štrbinová hubica, prachové vrecko, vrecko na odpad, 
hadica 4 m x 36 mm

AS 300 EMAC | 30 L VYSÁVAČ, TRIEDA „M” - AUTOMATICKÝ FILTRAČNÝ SYSTÉM

 º 30 l kapacita kontajnera ideálna na používanie v dielni 
 º 3800 l/min prietok vzduchu s 250 mbar sacím tlakom
 º Prachová trieda M. Štandardný MAK-faktor > 0,1 mg/m³ - mineralálny 
prach, prach z dreva (dub, buk)

 º Automatické zapínanie pri použití s náradím 
 º Dvojfiltrový systém 
 º Odolný filter vhodný na pranie 
 º Antistatický systém 
 º Automatický flitračný systém 
 º Mäkký štart 
 º Štandardné vybavenie: 2 x adaptér, ručná trubica, 2 x predlžovacia 
trubica, podlahová /štrbinová hubica, prachové vrecko, vrecko na odpad, 
hadica 4 m x 36 mm

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 PDS 13
Príkon (W) 200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 13,000
Oscilačná frekvencia (kmit/min) 26,000
Priemer oscilačného pohybu (mm) 2.0
Rozmer brúsnej dosky (mm) 100x147
Hmotnosť (kg) 1.3
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933391185

 AS 2-250 ELCP
Príkon (W) 1250
Prietok vzduchu (l/min) 3600
Max. podtlak (mbar) 210
Kapacita (l) 25
Priemer hadice (mm) 32
Hmotnosť (kg) 10.4
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933447480

 AS 300 ELCP
Príkon (W) 1500
Prietok vzduchu (l/min) 3700
Max. podtlak (mbar) 250
Kapacita (l) 30
Priemer hadice (mm) 36
Hmotnosť (kg) 10
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933416060

 AS 500 ELCP
Príkon (W) 1500
Prietok vzduchu (l/min) 3700
Max. podtlak (mbar) 250
Kapacita (l) 50
Priemer hadice (mm) 36
Hmotnosť (kg) 11
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933416070

 AS 300 ELAC
Príkon (W) 1500
Prietok vzduchu (l/min) 3800
Max. podtlak (mbar) 250
Kapacita (l) 30
Priemer hadice (mm) 36
Hmotnosť (kg) 10
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933428455

 AS 300 EMAC
Príkon (W) 1500
Prietok vzduchu (l/min) 3800
Max. podtlak (mbar) 250
Kapacita (l) 30
Priemer hadice (mm) 36
Hmotnosť (kg) 10
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933416080

Abrazívny brúsny list – 10 ks
rozmery: 100 x 147 mm
zrnitosť: 60

Obj. číslo 4932- 355140
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MS 305 DB
12˝ (305 MM) POSUVNÁ POKOSOVÁ PÍLA S DVOJITÝM ÚKOSOM

 º Digitálny display pokosových uhlov – umožňuje presnosť do 0,1˚

 º 1800 W priamy motorový pohon s technológiou konštantného 
výkonu

 º Zabudovaná dvojitá lampa na povrchu

 º Zabudovaná odsávacia hadica – odsáva 75% prachu a odpadu s 
odsávaním prachu na oboch stranách rezu a usmerňuje ich dozadu 
do píly

 º Jedinečný Inline design motora – pre výbornú viditeľnosť z oboch 
strán obrábaného materiálu, optimalizuje rovnováhu počas prepravy

 º Kapacita pokosu 55° do ľava a 60° do prava - pre maximálnu 
všestrannosť. Aretácia úkosu vľavo a vpravo na: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 
45°, 60°

 º Dvojitý úkos - priklonenie hlavy do ľava a do prava 0° - 48° s 
aretáciou úkosu vľavo a vpravo na 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°

 º Rýchle a presné nastavenie úkosu

 º Štandardné vybavenie: zverák, kotúč (60-zubový), vákuový adaptér 
Ø 35 / 58 mm, kľúč, 3 m kábel

Digitálny display pokosových uhlov

Dvojitý úkos

LED svetlo

MSL 3000 | UNIVERZÁLNY STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE

 º Ľahká konštrukcia a kolieska – umožňuje ľahké prenášanie na pracovisku
 º Zložiteľný až do 1200 mm – vďaka skladacím nohám a kompaktnej 
konštrukcii

 º Rozšíriteľný až na 3 m – ľahké rezanie veľkého materiálu na kusy 
pokosovou pílou

 º Heavy Duty – nosnosť až do 250 kg
 º Nastaviteľné nohy pre rovnováhu aj na nerovnom teréne
 º Pohodlná pracovná výška – 81 cm garantuje bezpečnú, presnú a pohodlnú 
pracovnú výšku

 º Plne nastaviteľný – poskytuje oporu pri dlhých materiáloch
 º Rýchlo zmontovateľný – pripravený za niekoľko sekúnd
 º Valčeky pre efektívne posúvanie materiálu

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

MS 304 DB | 12˝ (305 MM) POSUVNÁ POKOSOVÁ PÍLA S DVOJITÝM ÚKOSOM

 º 1800 W priamy motorový pohon – zvýšený výkon pre vysokú účinnosť 
rezania v tvrdých materiáloch

 º Zabudovaná dvojitá lampa na povrchu osvetľuje reznú líniu
 º Zabudovaná odsávacia hadica – odsáva 75% prachu a odpadu s 
odsávaním prachu na oboch stranách rezu a usmerňuje ich dozadu do píly

 º Jedinečný Inline design motora – pre výbornú viditeľnosť z oboch strán 
obrábaného materiálu, optimalizuje rovnováhu počas prepravy

 º Kapacita pokosu 55° do ľava a 60° do prava - pre maximálnu 
všestrannosť. Kapacita úkosu ľavo a vpravo na 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 
60°

 º Dvojitý úkos - priklonenie hlavy do ľava a do prava  0° - 48° s aretáciou 
úkosu vľavo a vpravo na 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°

 º Rýchle a presné nastavenie úkosu
 º Štandardné vybavenie: zverák, kotúč (60-zubový), vákuový adaptér Ø 35 / 
58 mm, kľúč, 3 m kábel

MSL 1000 | STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE

 º Ľahký stojan z hliníka, jednoduchá preprava na pracovné miesto
 º Celková dÍžka 1,08 m, zmestí sa do auta
 º PredÍženie strán – dÍžka s predÍžením 2,08 m
 º Nosnosť 180 kg
 º Nastaviteľné nohy pre rovnováhu aj na nerovnom teréne
 º Rýchlo nastaviteľné podpery
 º Nastaviteľná výška
 º Kompaktný, skladací design

MSUV 275 | UNIVERZÁLNY STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE

 º Zložiteľný design na jednoduché uskladnenie v obchodoch, garážach
 º Jednoduché nastavenie pomocou nožného pedálu
 º Kapacita materiálu 2750 mm
 º Nosnosť 180 kg
 º Univerzálnosť – kompatibilný s najrozšírenejšími značkami
 º Nohy s nekĺzavým gumovým povrchom
 º Rýchle uvoľnenie predĺžovacích poistiek
 º Podkladový rám na skladovanie

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 MS 305 DB
Príkon (W) 1800
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 3200
Priemer kotúča (mm) 305
Kapacita úkosu do ľava (°) 48
Kapacita úkosu do prava (˚) 48
Kapacita pokosu do ľava (°) 55
Kapacita pokosu do prava (°) 60
Max. kap. rezania pokosu 45º/ úkosu 45º (mm) 57 x 241
Max. kap. rezania pokosu 45º/ úkosu 90º (mm) 102 x 241
Max. kap. rezania pokosu 90º/ úkosu 45º (mm) 57 x 342
Max. kap. rezania pokosu 90º/ úkosu 90º (mm) 102 x 342
Hmotnosť (kg) 29.5
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933411550

 MSL 3000
Výška (mm) 810
Rozmery základovej dosky (mm) 1100
Rozšíriteľný až do (mm) 3000
Rozmery zložené (mm) 1200
Nosnosť (kg) 250
Hmotnosť (kg) 23
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933411565

 MS 304 DB
Príkon (W) 1800
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 3900
Priemer kotúča (mm) 305
Kapacita úkosu do ľava (°) 48
Kapacita úkosu do prava (˚) 48
Kapacita pokosu do ľava (°) 55
Kapacita pokosu do prava (°) 60
Max. kap. rezania pokosu 45º/ úkosu 45º (mm) 57 x 241
Max. kap. rezania pokosu 45º/ úkosu 90º (mm) 102 x 241
Max. kap. rezania pokosu 90º/ úkosu 45º (mm) 57 x 342
Max. kap. rezania pokosu 90º/ úkosu 90º (mm) 102 x 342
Hmotnosť (kg) 29.5
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933433340

 MSL 1000
Výška (mm) 850
Rozmery základovej dosky (mm) 1081
Rozšíriteľný až do (mm) 2082
Rozmery zložené (mm) 1081
Nosnosť (kg) 180
Hmotnosť (kg) 16.6
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933428970

 MSUV 275
Výška (mm) 850
Rozmery základovej dosky (mm) 1170
Rozšíriteľný až do (mm) 2750
Rozmery zložené (mm) 1340
Nosnosť (kg) 180
Hmotnosť (kg) 26
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933419550

Obj. číslo 4932-
Počet zubov
Rezná šírka (mm)
Tvrdé drevo
Drevotrieska
MDF dosky / drevovláknité dosky
Laminované drevotrieskové doskyBloková doska
Preglejky a OSB dosky
Plasty
Neželezné kovy, profily, hliník
Čistý / jemný rez

352141
60

3,2
•
•
•
•
•
•

352142
100
3,2

•
•
•
•
•
•

•

352143
96

3,2

•
•
•
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MS 216
8 1⁄2˝ (216 MM) POSUVNÁ POKOSOVÁ PÍLA

 º Výkonný 1800 W motor – sila a výkon aj pri rezaní do tvrdého 
dreva

 º Trvanlivosť- dvojité vertikálne posuvné vedenie pre plynulý posuv

 º Rail Lock systém – píla sa automaticky zastaví v zadnej pozícii

 º Nastaviteľný laser – označenie reznej línie laserom pre precízne 
rezanie

 º Oceľová aretečná doska pre opakované presné rezy

 º Ergonomická rukoväť pre komfort aj pri opakovaných rezov

 º Systém Mitre release pre rýchlu a ľahkú výmenu orientácie 
pokosového rezu

 º Integrované LED svetlo

 º Aretácia vretena pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča

 º Heavy duty oceľová aretačná doska zabezpečuje trvanlivosť a 
presnosť

 º Kapacita úkosu 48°/-2°

 º Štandardné vybavenie: 48 zubový pílový kotúč, kľúč, zverák

PresnosťOceľová aretačná doskaViditeľnosť reznej línie

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

M18 SMS216
M18™ HEAVY DUTY AKUMULÁTOROVÁ POKOSOVÁ PÍLA

 º Milwaukee® 2-pólový bezrámový motor poskytuje 2700 ot./min pre 
rýchle rezanie 

 º REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre 
najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

 º Presnosť a trvanlivosť- dvojité vertikálne posuvné oceľové vedenie pre 
plynulý posuv

 º Rail Lock systém – píla sa automaticky zastaví v zadnej pozícii

 º Nastaviteľný laser – označenie reznej línie laserom pre precízne rezanie

 º Oceľová aretečná doska s prednastaviteľnými uhlami - pre opakované 
presné rezy

 º Uzamykateľná páka/rukoväť nad formou - umožňuje používateľovi 
opakované rezy, a to pohodlne a bez únavy

 º Systém Mitre release pre rýchlu a ľahkú výmenu orientácie pokosového 
rezu

 º Integrované LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu

 º Aretácia vretena pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča

 º Heavy duty oceľová aretačná doska zabezpečuje trvanlivosť a presnosť

 º Kapacita úkosu 48°/-2°

 º Štandardné vybavenie: 48 zubový pílový kotúč, kľúč, zverák

Prvá akumulátorová 216 mm pokosová 
píla s integrovaným vedením

Vnútorné napínacie vedenie

Viditeľnosť reznej línie

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.eu

 MS 216 SB
Príkon (W) 1800
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 6000
Priemer kotúča (mm) 216
Kapacita úkosu do ľava (°) 48
Kapacita úkosu do prava (˚) -2
Kapacita pokosu do ľava (°) 50
Kapacita pokosu do prava (°) 50
Max. kap. rezania pokosu 45º/ úkosu 45º (mm) 190 x 48
Max. kap. rezania pokosu 45º/ úkosu 90º (mm) 190 x 60
Max. kap. rezania pokosu 90º/ úkosu 45º (mm) 270 x 48
Max. kap. rezania pokosu 90º/ úkosu 90º (mm) 270 x 60
Priemer hriadeľa (mm) 30
Hmotnosť (kg) 14.5
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933419300

 M18 SMS216-0
Kapacita akumulátora (Ah) −
Počet dodávaných akum. 0
Nabíjačka −
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) 2700
Priemer kotúča (mm) 216
Kapacita úkosu do ľava (°) 48
Kapacita úkosu do prava (˚) -2
Kapacita pokosu do ľava (°) 50
Kapacita pokosu do prava (°) 50
Max. kap. rezania pokosu 45º/ úkosu 45º (mm) 190 x 48
Max. kap. rezania pokosu 45º/ úkosu 90º (mm) 190 x 60
Max. kap. rezania pokosu 90º/ úkosu 45º (mm) 270 x 48
Max. kap. rezania pokosu 90º/ úkosu 90º (mm) 270 x 60
Priemer hriadeľa (mm) 30
Hmotnosť s akumulátorom (kg) 14.5
Dodávaný v −
Objednávacie číslo 4933446780

OBSAH:
 º 2x hadica s plastovými spojkami na oboch koncoch

 º 1x Y-spojka

 º 1x plastová spojka

 º 2x gumený adaptér

 º
Vhodný k – MS 216 SB, M18 SMS 216-0, ROS 150E-2, ROS 125E-2, SPS 140, M18 CCS55, M18 CCS66, M12 CCS44

DEK 26 
KRYT NA ODSÁVANIE PRACHU PRE MS 216 POKOSOVÚ PÍLU

MS 216 SB

Obj. číslo 4932430005

2 univerzálne 
adaptéry
Na napojenie na  
2013 MS 216 SB

Krátka hadica
Na napojenie na spodný extrakčný 
bod na MS 216 SB

Extrakčná
hadica
Závity priamo 
do uzamykateľnej 
spojky

Dlhá hadica 
Na napojenie na horný extrakčný 
bod na MS 216 SB

Päť 
uzamykateľných 

spojok

AS 300 EMAC

1.  Všetky typy dreva. 
 Rýchle rezanie a 
bezproblémové 
zakončenie 
48-zubový 
Obj. číslo 4932430720

2.  Hliník/neželezné kovy 
80-zubový 
Obj. číslo 4932352841

Obj. číslo 4932-
Počet zubov
Rezná šírka (mm)
Tvrdé drevo
Drevotrieska
MDF dosky / drevovláknité doskyLaminované drevotrieskové dosky
Bloková doska
Preglejky a OSB dosky
Plasty
Neželezné kovy, profily, hliník
Čistý / jemný rez

352839
24

2,8
•
•
•
•
•
•

352840
48

2,8
•
•
•
•
•
•

•

352841
80

2,8

•
•
•
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milwaukeetool.euKOMPLETNÁ RADA ODSÁ VAČOV PRACHU
OBRÁBENIE DREVA

OSTATNÉ DREVOOBRÁBACIE NÁRADIE 

DEK 26– KRYT NA ODSÁVANIE PRACHU

MS 216 SB

M18 SMS216-0

DEK 26
4932430005

Obrázky sú len ilustrácie, 
akumulátor dodávaný zvlášť.

ROS 125 E SPS 140 ROS 150 E-2 M18 CCS66 M18 CCS55  M12 CCS44

VHODNÝ K:

HADICA A ADAPTÉR (v štandardnom vybavení vysávača AS 300 EMAC)

VÝSTAVBA

VHODNÝ K:

HADICA A ADAPTÉR (v štandardnom vybavení vysávača AS 300 EMAC)

PRI REZANÍ – DEC 125 
4932430467

PRI POVRCHOVEJ ÚPRAVE – DEG 125 
4932430468

KRYTY PROTI PRACHU

  Nastavenie hĺbky 5 – 28 mm bez použitia kľúčov
   Bezkľúčové napojenie na rozmery  
Ø 115 – 125 mm pre série AG(V) 12 a AGV 15 a brúsky FUEL™

  Kryt proti prachu sa nasadí na vysávače Milwaukee® pomocou    
    unikátneho adaptéru s “klik” systémom dodávané k vysávačom 

    Bezkľúčové napojenie na rozmer Ø 125 mm  
pre série AG(V) 12 a AGV 15.

   Dodávané s prídavnou kruhovitou rukoväťou. 
   Odnímateľný predný magnetický kryt
   Kryt proti prachu sa nasadí na vysávače Milwaukee® pomocou 
unikátneho adaptéru s “klik” systémom dodávané k vysávačom 

KLADIVÁ

KANGO 950 S

KANGO 540 S

PLH 28 E

KANGO 750 SPLH 28 XE

M28 CHPX KANGO 545 SPLH 32 XE

M18 CHPX

X- TRACTOR  
ODSÁVAČ PRACHU  
PRE SDS- PLUS  
KLADIVÁ 
4932430446

HADICA A ADAPTÉR (v štandardnom vybavení vysávača AS 300 EMAC)

   Do priemeru vŕtania 72 mm
   Kryt proti prachu sa nasadí na vysávače 
Milwaukee® trieda- M pomocou adaptéru s 
“klik” systémom

   Kompatibilný s DEK 26

Umožňuje napojiť M12DE  
na nezávislý odsávač  
prachu/vysávač.

VRTNÝ KRYT PROTI PRACHU

PREPÁJACIA SCHRÁNKA NA 
ODSÁVANIE PRACHU

ODSÁVAČ 
PRACHU

PHDE72 
4932430480

M12 DEAC 
4932430479

M12 DE-0 
4933440510

VHODNÝ K:

PLH 20M18 BH

M12 CH

M12 H

HD18 HX PH 30 POWER XPH 26 X

PÄŤ UZAMYKATEĽNÝCH 
SPOJOK

KRÁTKA HADICA

DLHÁ HADICA
EXTRAKČNÁ 

HADICA

2 UNIVERZÁLNE 
ADAPTÉRY

M18 CAG115X  /  
M18 CAG125X

AG12-115X  /  
AG12-125X

AGV15-125XC 
/AGV15-125 XE

 AGV 12-125 XM18 CAG115XPD  / 
M18 CAG125XPD

AGV12-125XPD
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MAGNETICKÝ MERACÍ PÁS

10 M MAGNETICKÝ 
MERACÍ PÁS 

OBJ. ČÍSLO: 48225411 

8 M MAGNETICKÝ 
MERACÍ PÁS 

OBJ. ČÍSLO: 48225308 

5 M MAGNETICKÝ 
MERACÍ PÁS 

OBJ. ČÍSLO: 48225305

Obojstranná nylonová  
vrstva na ochranu pásu 

Odolnosť voči prachu, špiny,  
triesok a vody

Anti reflexná vrstva 
Pás sa neleskne a ľahšie sa 

 číta pri slnečkom svetle

Kvalita 
Šírka pásu: 27 mm

Merací pás  
s gumovým  
poťahom 
Pre komfort a  
trvanlivosť

Presnosť – trieda 2

Dvojité magnety
Jeden magnet drží  hák 
vpredu;  druhý magnet 
zabraňuje kotúľaniu po 

materiáli ako napr. na 
oceľových rúrach

2-stranná stupnica
Horizontálna meracia stupnica 
na prednej strane; vertikálna 
meracia stupnica na zadnej 
strane pre zvýšenú čitateľnosť

Ochrana prstov
Pre komfortané držanie a 
ochranu prstov pri zasúvaní 
pásu

Zosilnený rám  
na 5 bodov
Pre odolnosť na pracovisku

Spona na opasok
Ľahko sa nasadzuje bez 
strapkania a trhania látky

Architektonická 
stupnica
Je integrovaná pre ľahkú 
kalkuláciu meraných výkresov 
(ISO 5455).  Vhodný na meranie 
vzdialenosti a kalkuláciu potreby 
materiálu priamo na stavbe 5 
m a 8 m pás meria: 1:20 a 1:50 
mierku, 5 m/16 ft a 8 m / 25 ft 
pás meria: 1/8˝ do 1’ a 1/4˝ do 1’ 

ZNAČKOVAČE INKZALL™

Pracovné značkovače INKZALL™ sú vybavené hrotmi 
odolnými voči zaneseniu a majú schopnosť písať aj na 
zaprášené, mokré či mastné povrchy.

 º Odolný akrylový hrot je ideálny pre drsné povrchy, ako sú OSB dosky a betón. Tiež vhodné pre drevo, kovy, plasty a keramiky.

 º Akrylový hrot zostáva ostrý, nedeformuje sa do tvaru hríba a nezatláča sa.

 º Farba rýchlo zasychá, čo redukuje možnosť umazania. Značkovače INKZALL™ však pritom rýchlo nevysychajú, a to aj pri 
odokrytom uzávere.

 º Výrobok má stabilizačný dizajn umožňujúci lepšie uchopenie na hladkých povrchoch.

 º Spona na pripnutie k bezpečnostnej prilbe, overalom atď.

 º Dierka na závesnú šnúrku, napr. na upevnenie značkovačov INKZALL™ na opasok; stylusový značkovač INKZALL™ pre 
zariadenia s dotykovou obrazovkou.

 º Netoxická farba, certifikácia ASTM D 4236.

 º Značkovač INKZALL™ s jemným stylusovým hrotom – prvý zvýrazňovač so stylusovou funkciou na trhu!

TIEŽ DOSTUPNÉ: 
JEMNÝ HROT* 
Obj. číslo 48223100 
 
 
 
 
 
 
  
*je potrebné objednať násobky 36 ks

JEMNÝ STYLUSOVÝ HROT 
Obj. číslo 48223101

ZREZANÝ HROT 
Obj. číslo 48223103

FAREBNÉ ZNAČKOVAČE 
BALENIE 4 ZNAČKOVAČOV  
S JEMNÝM HROTOM. MODRÁ, 
ČERVENÁ, ZELENÁ A ČIERNA.
Obj. číslo 48223106

Rýchlo zasychajú: farba rýchlo zasy-
chá, čo redukuje možnosť umazania 
kovov a plastov

72- krát dlhšia životnosť: značkovač je 
stále použiteľný aj viac než 72 hodín 
po otvorení

Výbežok na uchopenie uzáveru: s 
uzáverom značkovača je možné jedno-
ducho manipulovať aj v rukaviciach

Dizajn brániaci pretáčaniu: prevedenie 
tela pre pevnejšie uchopenie pri písaní
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SKLÁPACÍ UNIVERZÁLNY NÔŽ

 º Vysunutie jednou rukou - čepeľ sa dá vyklopiť jednou rukou
 º Integrovaný hák - umožňuje rezanie bez otvorenia noža
 º Výmena čepele bez náradia: šetrí čas na pracovisku
 º Odstraňovač izolácie z drôtov - eliminuje potrebu ďalšieho náradia v 
pracovnej taške

 º Tenký design - náradie možno uložiť aj vo vrecku
 º Spona na opasok pre ľahké uloženie

NÔŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

 º Postranná posuvná aktivácia čepele - zabráni samovoľnému vysunutiu 
čepele

 º Odstraňovač izolácie z drôtov - eliminuje potrebu ďalšieho náradia v 
pracovnej taške

 º Výmena čepele bez náradia - šetrí čas na pracovisku
 º Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepeli
 º Heavy Duty pogumované celokovové telo noža pre pohodlné držanie 
zníženie nebezpečenstvo vykĺznutia ruky

BEZPEČNOSTNÝ NÔŽ 

 º Automatické zasunutie: Pri uvoľnení tlačidla čepel sa automaticky 
zasunie.

 º Možnosť nastaveniu čepele v dvoch pozíciach pre kontrolu hĺbky rezu 
 º Zásobník na 5 náhradných čepeli, skladovanie pohodlne vo vnútri 
rukoväte

 º Výmena čepele bez použitia nástrojov: šetrí čas pri výmene čepelí. 
Mechanizmus s krídlovou maticou umožňuje rýchlu výmenu čepele 
bez použitia ďalších nástrojov

 º Heavy Duty: odolné celokovové telo
 º Odstraňovač izolácie z drôtov. Eliminuje potrebu ďalšieho náradia v 
pracovnej taška. Pre rezanie drôtov až do Ø 5 mm²

RAŠPĽOVÁ ZAPICHOVACIA PÍLA

 º 150 mm čepeľ pre omietky / sadrokartónové dosky. Vďaka extra silnej 
hrubej čepeli je odolnejšia pre ponorné rezy

 º Ochranné vrstva proti korózie
 º Gumová rukoväť. Zvýšené pohodlie a zníženie nebezpečenstva 
vykĺznutia ruky

 º Rašpľovanie dier. Umožňuje rýchlo rozšíriť otvory alebo vyrovnávať 
drsné hrany

NOŽE SO SEGMENTOVOU ČEPEĽOU

 º Kovové uchytenie* pre max. odolnosť a dlhšiu životnosť
 º Aretácia s rýchlym* vysúvaním umožňuje rýchlejšie nastavenie čepele
 º Vysúvanie s automatickou aretáciou** pre rýchlejšie nastavenie
 º Spona so zaskakovaním** zaskakuje podľa segmentov čepele
 º Pogumovaný povrch rukoväte – odolný sklznutiu a acetónu
 º Mikrokarbidová čepeľ pre dlhšiu životnosť, zvýšenú ostrosť a čisté 
rezy

 º * 18 mm / 25 mm nôž so segmentovou čepeľou
 º ** 9 mm nôž so segmentovou čepeľou

SEGMENTOVÉ ČEPELE

 º Robustný zásobník čepelí pre ľahký prístup k čepele 
 º Optimalizovaná geometria uhlu rezu pre ostré a presnejšie rezy.
 º Mikrokarbidový kov pre dlhšiu životnosť
 º Brúsené brity pre čisté rezy 

 
Sklápací univerzálny 
nôž

Sklápací univerzálny 
nôž s uložením 
náhradných nožov

Objednávacie číslo 48221901 48221902

 Nôž so zasúvacou čepeľou
Objednávacie číslo 48221910

 Bezpečnostný nôž 
Objednávacie číslo 48221915

 Rašpľová zapichovacia píla
Objednávacie číslo 48220304

 
Nôž so segmentovou 
čepeľou 9 mm

Nôž so segmento-
vou čepeľou 18 mm

Nôž so segmento-
vou čepeľou 25 mm

Šírka pílového listu 
(mm)

9 18 25

Počet segmentov 
čepele

13 8 7

Objednávacie číslo 48221960 48221961 48221962

 
Úžitkové nože na všeobecné 
použitie

Úžitkové nože s hákom
Úžitkové nože na kartón 
(okruhlé)

Segmentové čepele 9 mm Segmentové čepele 18 mm Segmentové čepele 25 mm

Celková dĺžka (mm) 62 62 62 - - -
Šírka pílového listu (mm) 19 19 19 9 18 25
Počet segmentov čepele - - - 13 8 7
Počet kusov/množstvo v balíku 60 50 5 10 10 10
Objednávacie číslo 48221950 48221952 48221934 48229109 48229118 48229125
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REZAČKA PEX RÚROK

 º Pre rezanie PEX, PVC, gumených a silikónových rúrok až do priemeru 25 
mm

 º Čeluste tvaru-V umožňujú rýchle a rovné rezy, zabraňujú drveniu materiálu
 º Vymeniteľné oceľové hrany
 º Robustná konštrukcia – celokovová hlava a rukoväť pre maximálnu 
životnosť

 º Drážky na hlave umožňujú rez spojov
 º Hrdziodolná hlava
 º Zafixovanie jednou rukou pre ľahké použitie / rýchle otvorenie a 
uzatvorenie

 º Ergonomická rukoväť pre maximálny komfort a vynikajúci výkon

KOMBINOVANÉ KLIEŠTE S ODIZOLOVACOU FUNKCIOU - 6 V 1 NÁRADÍ

 º Kliešte s dlhými čeľusťami – špeciálne vhodné pre uchytávanie, 
ohýbanie a upravovanie v obmedzených priestoroch

 º Odizolovávanie káblov – 3 hrúbky káblov: 0,5 – 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²
 º Cvikanie drôtov – cviká drôty až do hrúbky 2,8 mm.
 º Odhrotovacie rebrá na hlave - trubka s priemerom až do 25 mm. 
Netreba ďalšie náradie

 º Vyťahovanie klincov
 º Vytváranie slučiek – pre drôty až do 6,6 mm² / Ø 2,9 mm 
 º Uhlopriečne rýhované čeľuste pre lepšie uchytenie a excelentnú 
kontrolu

 º Laserom tvrdené odolné rezné hrany. Extra tvrdenie 64 HRC
 º Vyrobené z chróm-vanadiovej ocele pre najlepšiu odolnosť a dobrú 
ochranu pred hrdzavením.

 º Ergonomické a odolné pogumované rukoväte prispievajú ku 
komfortu a vydržia dlhšie

KLIEŠTE S DLHÝMI ČEĽUSŤAMI S ODIZOLOVACOU FUNKCIOU – 6 V 1 NÁRADÍ

 º Kliešte - špeciálne vhodné pre uchytávanie, ohýbanie a 
upravovanie v obmedzených priestoroch

 º Odizolovávanie káblov – 5 hrúbok káblov: 0,5 – 0,75 / 1,0 / 1,5 / 
2,5 / 4,0 mm².

 º Cvikanie drôtov – cviká drôty až do 2,5 mm
 º Rebrovanie na hlave pre odstraňovanie ostrapov – až do 25 mm 
rúrok. Nie je potrebné ďalšie náradie.

 º Cvikanie skrutiek – cviká skrutky so závitom M3 a M4
 º Vytváranie slučiek – pre drôty až do 6,6 mm² / Ø 2,9 mm 
 º Uhlopriečne rýhované čeľuste pre lepšie uchytenie a excelentnú 
kontrolu

 º Laserom tvrdené odolné rezné hrany. Extra tvrdenie 50 HRC
 º Vyrobené z chróm-vanadiovej ocele pre najlepšiu odolnosť a 
dobrú ochranu pred hrdzavením

 º Štíhly design hlavy na prácu v obmedzených priestoroch
 º Ergonomické a odolné pogumované rukoväte prispievajú ku 
komfortu a vydržia dlhšie

 º Jednou rukou blokovateľný mechanizmus, pre odloženie klieští do 
vrecka, ľahko otvoriteľné pomocou pružiny

HEAVY DUTY KOMBINOVANÉ KLIEŠTE

 º Pre univerzálne uchopenie a strihanie
 º Dlhé brity pre maximálnu silu rezania
 º Odhrotovacie rebrá na hlave - trubka s priemerom až do 25 mm. 
Netreba ďalšie náradie

 º Vyťahovanie klincov
 º Laserom tvrdené odolné hrany: reže drôty, skrutky a klince. Veľmi 
tvrdé čeľuste 64 HRC

 º Vrúbkovaná úchopná zóna pre silnejšie uchopenie a ťahanie
 º Vyrobené z chromovanadovej ocele pre trvanlivosť a pre ochranu proti 
hrdzaveniu

 º Ergonomická rukoväť pre komfort a trvanlivosť

BOČNÉ ŠTIEPACIE KLIEŠTE

 º Univerzálne použitie
 º Vyrovnaný hrot na ochranu rezných britov
 º Dlhé brity pre maximálnu silu rezania
 º Odhrotovacie rebrá na hlave - trubka s priemerom až do 25 mm. 
Netreba ďalšie náradie

 º Posun hlavy o 15° pre jednoduché uchopenie a vyťahovanie klincov
 º Laserom tvrdené odolné hrany. Extra tvrdé 64 HRC. Reže drôty, 
skrutky a klince

 º Vyrobené z chromovanadovej ocele pre trvanlivosť a pre ochranu proti 
hrdzaveniu

 º Ergonomická rukoväť pre komfort a trvanlivosť

KLIEŠTE NA VODNÉ ČERPADLÁ

 º Pre uchytenie, upevnenie a držanie obrobku
 º Nastavenie jednou rukou pre rýchle a silné uchopenie
 º Jemný rozsah nastavenia pozícií pre presné uchytenie. Menej 
prestojov a vyššia efektivita

 º Samozablokovacie tlačidlo pre rýchle a pevné nastavenie
 º Čeľuste s V-drážkou s profilom pre pevnejšie uchytenie, pre presnejšie 
nasadenie a redukciu skĺznutia. Špeciálne tvrdenie zubov 60 HRC

 º Vyrobené z niklom a chrómom vytvorenej legovanej ocele pre lepšiu 
odolnosť a ochranu pred hrdzavením

 º Ergonomické a odolné pogumované rukoväte pridávajú komfort a 
vydržia dlhšie.

 º Hlava a rukoväte s desingom pre odstraňovanie ostrapov. Nie je 
potrebné ďalšie náradie

 º Dostupné v 3 veľkostiach pre optimálny pákový efekt

 Rezačka PEX rúrok
Max. kapacita rezania - priemer trúbky (mm) 25
Objednávacie číslo 48224202

 
Kombinované kliešte s odizolovacou 
funkciou – 6 v 1 náradí

Kapacita odizolovania (mm² ) 0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5
Kapacita rezania - tvrdý drôt (mm) 2.8
Max. kapacita rezania - kábel, drôt (mm) 13.0
Celková dĺžka (mm) 200
Hrúbka čeluste (mm) 13.5
Max. priemer - odhrotovacia hlava  (mm) 25
Objednávacie číslo 48229068

 
Kliešte s dlhými čeľusťami s odizo-
lovacou funkciou – 6 v 1 náradí

Kapacita odizolovania (mm² )
0.5 - 0.75 / 1.0 /
1.5 / 2.5 / 4.0

Kapacita rezania - stredne tvrdý drôt (mm) 2.5
Kapacita rezania - tvrdý drôt (mm) 2.5
Max. kapacita rezania - kábel, drôt (mm) 6.0
Celková dĺžka (mm) 190
Hrúbka čeluste (mm) 4
Max. priemer - odhrotovacia hlava  (mm) 25
Objednávacie číslo 48229069

 Heavy duty kombinované kliešte
Kapacita rezania - stredne tvrdý drôt (mm) 3.0
Kapacita rezania - tvrdý drôt (mm) 3.0
Kapacita rezania - mäkký drôt (mm) 4.6
Celková dĺžka (mm) 250
Celková dĺžka (mm) 250
Max. priemer - odhrotovacia hlava  (mm) 25
Objednávacie číslo 48223309

 160 mm 180 mm

Celková dĺžka (mm) 160 180
Kapacita rezania - stredne tvrdý drôt (mm) 2.5 3.0
Kapacita rezania - tvrdý drôt (mm) 2.5 3.0
Kapacita rezania - mäkký drôt (mm) 4.0 4.0
Dĺžka čeluste (mm) 22 26
Objednávacie číslo 48224106 48224107

 

Kliešte 
na vodné 
čerpadlá 200 
mm

Kliešte 
na vodné 
čerpadlá 250 
mm

Kliešte 
na vodné 
čerpadlá 300 
mm

Celková dĺžka (mm) 200 250 300
Max. kapacita rezania - rozmer matice/
kľúče  (mm) 30 36 50

Max. kapacita rezania - priemer trúbky 
(mm) 32 42 60

Max. priemer - odhrotovacia hlava  (mm) 38 51 70
Max. priemer - odhrotovacia rukoväť (mm) 25 25 25
Objednávacie číslo 48223108 48223110 48223112

Vymeniteľný rezný list

Obj. číslo 48224203
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SAMOSVORNÉ KLIEŠTE TORQUE LOCK™

 º TORQUE LOCK™: Rýchlejšie nastavenie a jednoduché uvoľnenie pri 
zvieraní plochého a okrúhleho materiálu. Na skrutku TORQUE LOCK™ 
je možné pôsobiť mimoriadne veľkou silou pre lepšie a bezpečnejšie 
uchopenie. Je taktiež možné použiť na zavesenie / uskladnenie.

 º Tvrdené čeľuste: lepšia sila uchopenia pracovného materiálu.
 º Ochrana proti korózii: pochrómované náradie predlžuje životnosť tým, 
že znižuje možnosť vzniku korózie.

 º Dizajn umožňujúci kontrolu uvoľnenia: rýchle a jednoduché uvoľnenie 
jednou rukou.

UZAMYKACIE KLIEŠTE TORQUE LOCK™ S OBLÚKOVOU  
ZVIERKOU TVARU C 

 º TORQUE LOCK™: rýchlejšie nastavenie a jednoduché uvoľnenie 
pri zvieraní plochých a okrúhlych materiálov pri zváraní. Na skrutku 
TORQUE LOCK™ je možné pôsobiť mimoriadne veľkou silou pre lepšie 
a bezpečnejšie uchopenie. Je taktiež možné použiť na zavesenie / 
uskladnenie.

 º Tvrdené čeľuste: lepšia sila uchopenia pracovného materiálu.
 º Ochrana proti korózii: pochrómované náradie predlžuje životnosť tým, 
že znižuje možnosť vzniku korózie.

 º Dizajn umožňujúci kontrolu uvoľnenia: rýchle a jednoduché uvoľnenie 
jednou rukou.

RUČNÁ SVORKA STOP LOCK™

 º STOP LOCK™: jednoručná svorka. Maximálna pridržovacia sila na 
jedno stlačenie.

 º Tvárne zovretie: maximálne zovretie zaisťuje pohodlie a výkonnosť.
 º Optimalizovaný dizajn podložky: bezpečné otočné podložky umožňujú 
zovretie na rozmanitých pracovných povrchoch.

PRACOVNÉ NOŽNICE

 º Rezná plocha z karbidu železa zaručuje maximálnu odolnosť. Dlhšia 
životnosť než nehrdzavejúca oceľ.

 º Pochrómované čepele zaisťujú maximálnu ochranu voči hrdzi.
 º Celokovové jadro: celá rukovať je vytvorená z kovu, čo chráni pred 
pádmi a jej poškodením.

 º Technológia zapadnutej zástrčky chráni čepele pred stratou presnosti 
pri rezaní.

 º Veľké oká rukoväte umožňujú používanie v rukaviciach.
 º Drážka pre ukazovák poskytuje väčšie pohodlie.
 º Laserom vytvorené pravítko na okraji čepele umožňuje merať a rezať 
zároveň.

 º Pracovné vyklonené nožnice vybavené čepeľami s mikrovrúbkovaním 
zaručujú maximálnu odolnosť a lepšie uchopenie.

 º Pracovné vyklonené nožnice s čepeľou vyklonenou o 60° umožňujú 
držať ruku nad rezaným materiálom.

NOŽNICE NA PLECH

 º Umožňujú používateľovi strihať plech s ľahkosťou a menším rizikom 
poranenia.

 º Zúbkované strihacie čeľuste zabraňujú sklznutiu nožnice pri strihaní
 º Menej únavy aj pri strihaní hrubších materiálov. Design so zloženým 
pákovým efektom.

 º Torzná pružina otvára čeľuste automaticky počas strihania, pre 
rýchlejšie strihanie a menej namáhanú prácu

 º Pochrómovaním pred hrdzou chránené čeľuste predlžujú životnosť. 
Extra tvrdené 65 HRC

 º Vyrobené z upravovanej legovanej ocele pre najlepšiu odolnosť – CrM 
oceľ.

 º Zafixovanie jednou rukou
 º Design so zahĺbenými skrutkami
 º Tri typy podľa smeru strihania - farebné označenie na rukoväti
 º Ergonomické a odolné pogumované rukoväte pridávajú komfort a 
vydržia dhšie

 º Nožnice na plech aviation – pre krátke rovné a oblúkové rezy. Ideálne 
pre rezy úzkym priemerom a pre zárezy.

 º Presunuté nožnice – pre nepretržité rovné alebo zakrivené rezy. Posun 
drážky: 45° – drží ruku použítaveľa ďaleko od obrobku

 º Extra dlhé nožnice na plech aviation: umožňujú dlhšie a rovnejšie rezy 
na jeden záber

 
10˝ TORQUE 
LOCK™-zakrivené

10˝ TORQUE 
LOCK™-ploché

6˝ TORQUE LOCK™-
ploché s dlhým nosom

Celková dĺžka (mm) 250 250 150
Celková dĺžka (inch) 10 10 6
Typ čeľustí zakrivené ploché ploché s dlhým nosom
Kapacita čeľustí-
ploché (mm) - 30 61

Kapacita čeľustí pre 
potrubie (mm) 51 - -

Objednávacie číslo 48223420 48223510 48223406

 
11˝ uzamykacie kliešte s 
otočnými podložkami

11˝ uzamykacie klieš-
te-štandardne zahrotené

Celková dĺžka (mm) 280 280
Celková dĺžka (inch) 11 11
Typ čeľustí s otočnými podložkami štandardne zahrotené
Rozmer čeluste (mm) 100 90
Objednávacie číslo 48223521 48223531

 Ručná svorka 2˝ Ručná svorka 4˝
Celková dĺžka (mm) 200 240
Celková dĺžka (inch) 8 91⁄2
Rozmer čeluste (mm) 50 100
Počet kusov/množstvo v balíku 12 12
Objednávacie číslo 48223022 48223024

 Pracovné nožnice vyklonené Pracovné nožnice priame
Celková dĺžka (mm) 240 230
Dĺžka pílového pásu (mm) 115 95
Objednávacie číslo 48224043 48224044

 
Nožnice na plech - 
priame

Nožnice na plech - 
vpravé

Nožnice na plech 
- vľavé

Presunuté nožnice Presunuté nožnice Presunuté nožnice
Extra dlhé nožnice na 
plech aviation

Extra dlhé nožnice na 
plech aviation

Smer strihania Priame (žlté) Pravé (zelené) Ľavé (červené) Rovné (žlté) Vpravo (zelené) Vľavo (červené) Priamo (žltá) Vľavo (vyklonené)
Celková dĺžka (mm) 260 260 260 260 260 260 310 290
Dĺžka hrany  (mm) 31 31 31 37 30 30 76 63
Max. kapacita rezania - hliník (mm) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Max. kapacita rezania - oceľ (mm) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Max. kapacita rezania - nerezová oceľ  (mm)0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Objednávacie číslo 48224030 48224020 48224010 48224032 48224022 48224012 48224037 48224038
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KUFOR NA NÁRADIE

 º Odolná na použitie na pracovisku Prežije 1000 pádov.
 º Spevnené rohy.
 º Chránené zapustené západky.
 º Integrované tesnenie proti poveternostným vplyvom chráni obsah 
pred dažďom a troskami.

 º Skrutkovacie náboje na vnútornej strane vrchnáku umožňujú 
neobmedzené úpravy podľa potreby.

 º Deliace priestory na bezpečné skladovanie.
 º Široká a mäkká rukovať na uchopenie v strede, plus dve bočné 
držadlá na jednoduchú manipuláciu.

 º Odnímateľná priehradka.
 º Rohové deliace priečky udržiavajú náradie usporiadané a ľahko 
dostupné.

 º Veľká kapacita na dlhé a objemné náradie.

ELEKTRIKÁRSKA BRAŠNA

 º Odolný dizajn: vyrobená z balistického nylonu 1680D.
 º Dvojité stehy, až 4-krát silnejšie než nitované švy
 º Integrovaná rukoväť: umožňuje jednoduchú prepravu. Poskytuje 
vhodnú elektroinštalačnú výbavu pre bežné materiály na pracovisku.

 º Pevná základňa: brašnu môžete postaviť i pri jej plnom zaťažení.
 º Integrované pútka: umožňujú brašnu nosiť na opasku s náradím.
 º Vycentrované kovové karabínky: umožňujú, aby brašna stabilne visela 
na popruhu.

 º Kovová svorka na uchytenie meracieho pásu: umožňuje bezpečné a 
ľahko prístupné uloženie pásu.

ELEKTRIKÁRSKY OPASOK

 º Odolný dizajn: vyrobený z balistického nylonu 1680D.
 º Dvojité stehy, až 4-krát silnejšie než nitované švy
 º Integrované rukoväte: umožňuje jednoduchú prepravu vrecka. 
Poskytuje vhodnú elektroinštalačnú výbavu pre bežné materiály na 
pracovisku.

 º Polstrovaný priedušný opasok: najvyššie pohodlie a výkonnosť na 
pracovisku.

 º Kovové nástavce na traky: umožňuje prichytenie trakov.
 º Kovová svorka na uchytenie meracieho pásu: umožňuje bezpečné a 
ľahko prístupné uloženie pásu.

STAVITEĽSKÁ VÝBAVA

 º Odolný dizajn: vyrobená z balistického nylonu 1680D.
 º Dvojité stehy, nitované švy.
 º Polstrovaný 4-bodový popruh: rovnomerne rozloží váhu, a tým 
poskytne pohodlie pri celodennom nosení.

 º Polstrovaný priedušný opasok: najvyššie pohodlie a výkonnosť na 
pracovisku.

 º Integrovaná rukoväť: umožňuje jednoduchú prepravu, poskytuje 
vhodnú výbavu pre bežné materiály na pracovisku.

 º Kovové nástavce na traky: umožňuje prichytenie trakov.

PRACOVNÝ RUKSAK

 º Odolnosť: vyrobený z balistického nylonu 1680D.
 º Pevná základňa umožňuje ruksak postaviť a poskytuje úplnu ochranu 
v akomkoľvek počasí.

 º Polstrované priedušné popruhy: najvyššie pohodlie a výkonnosť na 
pracovisku.

 º Veľká úložná kapacita – celkovo 35 oddelení.
 º Sklopné predné oddelenie poskytuje ľahší prístup a skladovanie 
väčších predmetov. Bočné vrecko na fľašu s vodou.

 º Vertikálna priehradka: maximalizuje úložný priestor, čím umožňuje 
skladovanie aj rozsiahlych predmetov.

 º Oddelenie na notebook: poskytuje chránený úložný priestor pre 
notebooky/tablety a osobné predmety.

 º Vonkajšie retiazky s karabínkami: umožňujú pripnutie skladovaných 
predmetov.

VRECKÁ NA ZIPS - 3 KS

 º Náš odolný vak na zips zvláda náročné použitie na pracovisku a je až 
2-krát odolnejší než konkurenčné vaky na zips.

 º Odolná štruktúra plachtoviny; priedušná a odolná počas celej doby 
životnosti

 º Nepremokavá základňa: umožňuje vrecká postaviť, a tak mať dobrý 
prehľad o ich obsahu. Chráni obsah pred poškodením vodou.

 º Zabudované príručné vrecko poskytuje rýchly prístup k priestoru na 
uskladnenie najčastejšie používaných predmetov

 º Pútko z popruhovej tkaniny: umožňuje vzájomné prepojenie vreciek, 
resp. ich napojenie na inú tašku.

 Elektrikárksky opasok
Objednávacie číslo 48228110

 Pracovný ruksak
Objednávacie číslo 48228200

 Vrecká na zips-3ks
Objednávacie číslo 48228193

 Kufor na náradie
Objednávacie číslo 4932430826

 Elektrikárska brašna
Objednávacie číslo 48228100

 Staviteľská výbava
Objednávacie číslo 48228120



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