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DESCOPERIȚI 
DIFERENȚA 
SCULELOR 
HEAVY DUTY

SCULE CONSTRUITE 
PENTRU A FACE 
TREABA MAI BINE.

La Milwaukee Tool, Heavy Duty este  
mai mult decât un simplu slogan. Este 
promisiunea de a oferi ce este mai bun 
utilizatorilor profesioniști. 

Inginerii de la Milwaukee Tool nu doar 
proiectează scule. Ei proiectează scule  
care să-și îndeplinească sarcina mai  
bine, mai rapid, mai fiabil și în siguranță.

www.milwaukeetool.ro

TOT CE TREBUIE SĂ FACEȚI PENTRU A BENEFICIA DE 
GARANȚIA EXTINSĂ DE 3 ANI, ESTE SĂ VĂ 
ÎNREGISTRAȚI ONLINE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

GARANȚIA NOTHING BUT HEAVY DUTY:
Fiecare sculă MILWAUKEE® este testată conform unui  
proces amplu de certificare înainte de a ieși pe porțile fabricii și 
deține garanția de a fi NOTHING BUT HEAVY DUTY™. 

La Milwaukee Tool ne mândrim cu produsele și serviciile  
pe care le oferim utilizatorilor noștri profesioniști. 

Garanția extinsă este disponibilă numai în țările enumerate  
pe site-ul nostru web. Oferta de garanție extinsă nu include 
produsele utilizate în scopul închirierii, încărcătoarele de 
acumulatori și accesoriile livrate.

Prezentarea integrală a termenilor și condițiilor este disponibilă la 
www.milwaukeetool.ro

Sculele și acumulatorii MILWAUKEE® au o garanție standard 
de 1 an. Pentru extinderea garanției accesați  
www.milwaukeetool.ro.

Garanția pentru sculele MILWAUKEE® poate fi extinsă de la  
1 an până la maxim 3 ani (1+2). Excepție fac sculele MX FUEL™ 
a căror garanție poate fi extinsă de la 1 an la maxim 2 ani (1+1).

Toți acumulatorii MILWAUKEE® REDLITHIUM™ inclusiv 
acumulatorii MX FUEL™ au o garanție standard de 1 an care 
poate fi extinsă la maxim 2 ani (1+1).

Pentru a beneficia de garanție extinsă, trebuie să vă înregistrați 
online sculele sau acumulatorii în termen de 30 zile de la data 
achiziționării.

Sculele MILWAUKEE® trebuie să ofere 
performanțe maxime pe toată durata de viață a 
lor și din acest motiv fiecare sculă pe care o 
producem beneficiază de un program complet 
de asistență, esențial pentru a garanta 
condițiile optime de lucru în regim industrial. 

Toate sculele electrice sunt livrate cu 
documentație completă, incluzând instrucțiuni 
de utilizare, instrucțiuni de siguranță și lista 
centrelor service.

Milwaukee Tool are o rețea de service globală. 
În cazul apariției unei probleme, vă puteți baza 
pe centrele și agenții noștri de service calificați, 
pentru găsirea unei soluții rapide.

Datorită rețelei de service globale, solicitările 
utilizatorilor sunt partajate în cadrul grupului, 
stimulând dezvoltarea și evoluția produselor. 

Cunoștințele și competențele dobândite de-a 
lungul a numeroși ani asigură servicii de 
reparații profesionale, rapide și eficiente.

DEZVOLTAREA ȘI PRODUCEREA DE  SCULE 
ELECTRICE NOTHING BUT HEAVY DUTY™ 
ESTE DOAR O PARTE A PROMISIUNII MILWAUKEE®.

Sculele Milwaukee Tool se străduiesc să îndeplinească și să depășească cerințele tuturor 
standardelor și directivelor europene și internaționale în materie de design și siguranță. 
Programele permanente de cercetare și dezvoltare urmăresc să anticipeze și să îndeplinească 
toate cerințele de reglementare și eficiență ale evoluțiilor viitoare ale piețelor.
Milwaukee Tool este, printre altele, un membru activ al EPTA (European Power Tools 
Association - Asociația Europeană a Producătorilor de Scule Electrice) și, prin urmare,  
este întotdeauna aliniată la toate directivele și standardele de măsurare convenite în  
cadrul asociației.
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INOVAȚII AXATE PE 
INDUSTRII

ECHIPAMENT 
REDEFINIT

DEDICAT PIEȚEI

GAMĂ EXTINSĂ

NOUA GAMĂ 
MX FUEL™  

ELIMINĂ PERICOLELE 
ASOCIATE EMISIILOR, 

ZGOMOTULUI, 
VIBRAȚIILOR ȘI 

FRUSTRĂRILOR CAUZATE 
DE ÎNTREȚINEREA PE 

BENZINĂ. 

ECONOMISIȚI TIMP ȘI BANI
CALCULAȚI-VĂ ECONOMIILE ONLINE CU CALCULATORUL DE COSTURI

vizitați www.milwaukeetool.ro

SĂNĂTATE

MEDIU ÎNCONJURĂTOR

SIGURANȚĂ

PRODUCTIVITATE

ECONOMISIRE
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Plăci turnate Fundație Stâlpi/grinzi Pereți

MXF CVBP ✔✔✔ ✔✔ ✔ ✔

MXF CVBC ✔ ✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

M18 FCVN-12* ✔ ✔✔✔ ✘ ✘

M18 FCVN-24* ✘ ✔ ✔✔✔ ✔✔✔

Plăci turnate 
MXF CVBP

Plăci turnate 
MXF CVBC

Fundație MXF 
CVBP

Fundație MXF 
CVBC

Stâlpi/grinzi 
MXF CVBP

Stâlpi/grinzi 
MXF CVBC

Pereți MXF 
CVBP

Pereți MXF 
CVBC Număr articol Cod EAN

MXF CVS-2 m ✔✔✔ ✔ ✔✔✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ 4932478611 4058546348045

MXF CVS-3 m ✔✔✔ ✔ ✔✔✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4932479612 4058546374068

MXF CVS-4 m ✔ ✔✔ ✔ ✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ 4932478610 4058546348038

MXF CVS-6.4 m ✘ ✔✔✔ ✘ ✔✔✔ ✘ ✔✔✔ ✘ ✔✔✔ 4932479613 4058546374075

Ø (mm) Număr articol Cod EAN

Capete vibratoare beton

25 4932479839 4058546376338

38 4932478612 4058546348052

50 4932478613 4058546348069

63 4932479840 4058546376345

MXF CVBC-0 MXF CVBC-602 MXF CVBCKIT-602

Vibrații (1|min) 11,200 11,200 11,200
Stâlpi/grinzi ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

Fundație ✔✔ ✔✔ ✔✔

Plăci turnate ✔ ✔ ✔

Pereți ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

Greutate cu acumula-
tor (EPTA) (kg) 10.3 (MXF XC406) 10.3 (MXF XC406) 10.3 (MXF XC406)

Echipare standard Telecomandă Telecomandă
Telecomandă, lance 
vibrantă 4 m, cap 
vibrator 38 mm

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

2 x MXF XC406 
Acumulator, MXF C 
Încarcător, Fără 
cutie

2 x MXF XC406 
Acumulator, MXF C 
Încarcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933479607 4933479608 4933479610
Cod EAN 4058546374013 4058546374020 4058546374044

MXF CVBP-0 MXF CVBP-602 MXF CVBPKIT-602

Vibrații (1|min) 11,200 11,200 11,200
Stâlpi/grinzi ✔ ✔ ✔

Fundație ✔✔ ✔✔ ✔✔

Plăci turnate ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

Pereți ✔ ✔ ✔

Greutate cu acumula-
tor (EPTA) (kg) 15.7 (MXF XC406) 15.7 (MXF XC406) 15.7 (MXF XC406)

Echipare standard Telecomandă Telecomandă
Telecomandă, lance 
vibrantă 2 m, cap 
vibrator 38 mm

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

2 x MXF XC406 
Acumulator, MXF C 
Încarcător, Fără 
cutie

2 x MXF XC406 
Acumulator, MXF C 
Încarcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933479595 4933479591 4933479593
Cod EAN 4058546373894 4058546373856 4058546373870

MXF DHT

Capacitate de încărcare (kg) 150
Greutate (kg) 15.7
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933464879
Cod EAN 4058546228248

MXF DH2528H-0 MXF DH2528H-602

Sistem de prindere 28 mm K-Hex 28 mm K-Hex
Energie de impact (EPTA)(J) 64 64
Frecvența percuțiilor (bpm) 1300 1300
Vibrații daltuire (m/s²) 5.17 5.17
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 29.6 (MXF XC406) 29.6 (MXF XC406)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x MXF XC406 
Acumulator, MXF C 
Încarcător, Fără cutie

Număr articol 4933478985 4933464877
Cod EAN 4058546362676 4058546228224

MXF COSC

Capacitate de încărcare (kg) 69
Capacitate rezervor (l) 10.4
Greutate (kg) 26.0
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933464883
Cod EAN 4058546228286

MXF COS350-0 MXF COS350-602

Turația la mersul în gol (rpm) 5370 5370
Diametrul exterior al pânzei (mm) 350 350
Diametru interior disc (mm) 20/ 25.4 20/ 25.4
Adâncimea max. de tăiere (mm) 125 125
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 16.7 (MXF XC406) 16.7 (MXF XC406)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x MXF XC406 
Acumulator, MXF C 
Încarcător, Fără cutie

Număr articol 4933478984 4933464881
Cod EAN 4058546362669 4058546228262

MXF CVBP | VIBRATOR DE BETON MX FUEL™ CU RUCSAC

 º Vibratorul de beton MX FUEL™ cu rucsac este soluția ideală atunci când 
lucrați pe suprafețe mai mari, oferind performanțe de curent alternativ 
fără a instala cabluri sau avea nevoie de o priză de curent alternativ la 
locul de muncă

 º Are puterea de a compacta la peste 11.200 de VPM cu un cap vibrator 
de până la Ø 63 mm, chiar și în cel mai vâscos beton

 º Pornirea cu buton oferă putere instantanee, elimină mișcările repetate 
de pornire și reduce timpul de nefuncționare, permițându-vă să lucrați 
mai repede fără a sacrifica performanța și durata de funcționare 
așteptate

 º Designul modular facilitează îndepărtarea curelei din spate pentru pereți 
și coloane

 º Design modular - cu o singură apăsare de la rucsac la servietă
 º Se folosește cu lance de până la 6.4 m lungime și cap de până la Ø 
63 mm

 º Compactează până la 80 m³ de beton cu ajutorul a 2 acumulatori MXF 
XC406

 º Telecomanda wireless permite pornirea sculei de la o distanță de 
până la 9 m, oferindu-vă mai multă libertate atunci când utilizați lănci 
vibratoare lungi 

 º Accesoriile sistemului, capetele și furtunurile sunt disponibile separat

MXF CVBC | VIBRATOR DE BETON MX FUEL™

 º Construcție compactă și slim, pentru mobilitate sporită, fiind adecvat 
atât pentru aplicațiile staționare cât și pentru cele mobile

 º Curea de transport și mâner pentru o flexibilitate mărită pe șantier și 
ușurință la transport

 º Echipat cu un inel pentru fixarea ușoară a vibratorului pe schele sau 
cofraj

 º Vibratorul de MX FUEL™ este soluția ideală atunci când lucrați pe pereți 
și coloane, oferind performanțe asemănătoare cu AC, fără a avea nevoie 
de o priză de curent alternativ pe șantier.

 º Are puterea de a compacta la peste 11.200 de VPM cu un cap vibrator 
de până la Ø 63 mm, chiar și în cel mai vâscos beton

 º Pornirea cu buton oferă putere instantanee, elimină mișcările repetate de 
pornire și reduce timpul de nefuncționare, permițându-vă să lucrați mai 
repede fără a sacrifica performanța și durata de funcționare așteptate

 º Se folosește cu lance de până la 6.4 m lungime și cap de până la Ø 63 
mm

 º Compactează până la 80 m³ de beton cu ajutorul a 2 acumulatori MXF 
XC406

 º Telecomanda wireless permite pornirea sculei de la o distanță de până la 
9 m, oferindu-vă mai multă libertate atunci când utilizați lănci vibratoare 
lungi

 º Accesoriile sistemului, capetele și furtunurile sunt disponibile separat

ALEGE-ȚI VIBRATORUL DE BETON
 º *Capetele și lăncile nu se schimbă!
 º ✔✔✔ = Perfect, ✔✔ = Bun, ✔ = Acceptabil, ✘ = Nu este recomandat

ALEGE-ȚI CAPUL VIBRATOR DE BETON
 º Pentru a alege diametrul perfect al capului, trebuie să luați în considerare raza de influență necesară, precum și distanța dintre armătură
 º MILWAUKEE® oferă o gamă de dimensiuni diferite pentru a vă oferi soluția perfectă pentru fiecare aplicație

ALEGE-ȚI LANCEA VIBRANTĂ DE BETON
 º ✔✔✔ = Perfect, ✔✔ = Bun, ✔ = Acceptabil, ✘ = Nu este recomandat

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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MXF COS350 | FIERĂSTRĂU DEBITARE 350 MM MX FUEL™

 º Primul fierăstrău de 350 mm cu acumulator de pe piață ce livrează 
puterea de a tăia beton armat cu o capacitate a pânzei de 350 mm

 º Utilizare mai rapidă, de la pornire până la finalizarea tăierii: pornirea 
în 3 secunde de la apăsarea butonului, elimină timpii morți necesari 
amestecării benzinei cu uleiul

 º Fără dureri de cap din cauza benzinei: Poate fi folosit în interior datorită 
emisiilor zero de fum

 º Performanță echivalentă cu cea a fierăstrăului cu motor termic, o viteză 
de mers în gol de 5370 RPM și o adâncime de tăiere de 125 mm

 º Mai silențios, cu vibrații mai reduse și cu o greutate optimă, față de 
fierăstrăul cu motor termic

 º Apărătoarea pânzei, ajustabilă fără chei și alimentare cu apă 
compatibilă cu sistemul M18™ SWITCH TANK™ sau direct de la rețea

 º Separat, este disponibil căruciorul pentru fierăstrău MXF COSC pentru 
a menține tăieturi drepte

 º Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX 
FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate 
pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu 
oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de 
declanșare și frustrările întreținerii complexe

MXF COSC | CĂRUCIOR PENTRU FIERĂSTRĂU MX FUEL™

 º Căruciorul asigură menținerea unei tăieri drepte și nu influențează 
adâncimea maximă de tăiere de 125 mm a fierăstrăului

 º Mânerul ajustabil pe înălțime și accesul facil la mânerul de reglare a 
adâncimii de tăiere furnizează o operare ușoară și precisă

 º Sistem de alimentare cu apă, compatibil cu sistemul M18™ SWITCH 
TANK™, cât și cu alimentarea directă de la rețea

 º Mobilitate completă cu depozitarea acumulatorului de rezervă pe 
cărucior

 º Pliabil pentru transport și depozitare
 º Livrat cu un rezervor de 11,4 l pentru depozitare apă

MXF DH2528H | CIOCAN DEMOLATOR 28 MM HEX CLASA 25 KG MX FUEL™

 º Primul ciocan demolator 28 mm Hex de pe piață ce livrează puterea 
celor de pe benzină, cablu și pneumatice

 º Ciocanul Heavy Duty oferă o energie de impact de 64 J pentru cele mai 
dificile aplicații de demolare

 º Sistemul avansat anti-vibrație elimină expunerea utilizatorului la un nivel 
de vibrație crescut, putând să lucreze un timp îndelungat

 º Vibrațiile scăzute de 5,17 m/s² asigură un lucru continuu de peste 7 ore, 
protejând împotriva sindromului HVAS

 º Îndepărtare rapidă a materialului cu 1300 bpm oferind o productivitate 
maximă în toate aplicațiile

 º Sparge până la 2 tone de beton sau 12 m de canal (20 cm adâncime și 
30 cm lățime) cu 1 acumulator MXF XC406

 º Durată de viață echivalentă cu a celor pe cablu și mentenanță 
simplificată datorită senzorului de service care anunță utilizatorul să 
adauge vaselină la fiecare 40 ore

 º Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX 
FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate 
pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu 
oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de 
declanșare și frustrările întreținerii complexe

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

MXF DHT | CĂRUCIOR PENTRU CIOCANUL DEMOLATOR MX FUEL™

 º Cărucior de transport cu roți mari din cauciuc pentru un transport ușor 
pe terenul denivelat din șantier

 º Curea integrată de fixare a ciocanului de demolare cu locașuri de 
prindere din metal

 º Locașe pentru depozitarea fixă a 4 dălți
 º Stație de andocare a acumulatorului și încărcătorului cu cârlig pentru 
cablul încărcătorului, pentru transport

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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MXF DCD150-0C MXF DCD150-
302C

MXF DCD150-
302C KIT

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 800/ 0 - 1600 0 - 800/ 0 - 1600 0 - 800/ 0 - 1600
Capacitate de găurire în 
beton viteza 1 | 2 (mm) 76 - 152/ 25 - 76 76 - 152/ 25 - 76 76 - 152/ 25 - 76

Sistem de prindere 1 ¼˝ UNC + ½˝ G 1 ¼˝ UNC + ½˝ G 1 ¼˝ UNC + ½˝ G
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg)

12.4 (MXF 
CP203)

12.4 
(MXF CP203)

12.4 
(MXF CP203)

Echipare standard
Întrerupător 
Trigger lock-on, 
mâner lateral

Întrerupător 
Trigger lock-on, 
mâner lateral

Întrerupător 
Trigger lock-on, 
mâner lateral, 
MXF DR255TV 
stand

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Cutie plastic

2 x MXF CP203 
Acumulator, 
MXF C Încarcător, 
Cutie plastic

2 x MXF CP203 
Acumulator, 
MXF C Încarcător, 
Cutie plastic

Număr articol 4933478986 4933464887 4933471835
Cod EAN 4058546362683 4058546228323 4058546297343

Descriere Număr articol Cod EAN

Fixarea suportului

Kit fixare. Exclusiv pentru utilizare în beton. Pentru fixarea ancorelor, este necesar un burghiu de Ø 16 mm. 
Kit-ul include tijă filetată, cheie reglaj, piuliță fluture și 5 ancore M12

4932399731 4002395363827

Pompă de vid VP6 pentru fixarea standului mașinii de găurit cu carotă diamantată pe suprafețe netede și 
plane. Capacitate de aspirare: 850 mbar. Presiunea maximă a vidului: 6 m³/h / 100 l/min. Tensiune nominală: 

220-240 V. Livrată cu furtun de 5 m DW7.
4932352094 4002395367474

Pentru fixarea în vid a suportului pe perete/sol. 4931400613 4002395764631

Carotare umedă

Rezervor apă WT 10. Rezervor apă fabricat din oțel, cu o capacitate de 10 l, cu strat de acoperire interior și 
exterior din poliester. Pompă fiabilă din alamă, cu o presiune maximă de 6 bari. Furtun de 2,5 m cu sistem de 

conectare rapidă ce se potrivește direct cu carota diamantată Milwaukee®
4932399726 4002395363773

Baza rucsacului fără cablu (M18 BPFPH-401) și rezervorul cu apă (M18 BPFP-WST) garantează presiunea 
optimă a apei printr-un clic pe buton și oferă potrivirea perfectă pentru fiecare aplicație de tăiere umedă. 

Capacitate de 15 l, până la 12 rezervoare cu un acumulator M18™ 4.0 Ah

4933464962 4058546229078

4933464965 4058546229108

Inel colectare apă din aluminiu pentru aplicațiile de găurire umedă. Pentru utilizare cu carote de max. Ø 180 
mm.

4932399727 4002395363780

Inel colectare apă. Pentru utilizare universală. Pentru utilizare cu carote de max. Ø 152 mm. Utilizare univer-
sală cu mașini de găurit diamante. Potrivit numai pentru podea și perete

4932478073 4058546340063

Carotare uscată
Dispozitiv colectare praf - PHDE152. Pentru lucrări de găurire și carotare uscată între Ø 25-152 mm. Perie 

pentru îmbunătățirea aspirării și extracției.
4932471990 4058546298890

Descriere Se potrivește cu MXF LSDP Număr articol Cod EAN

Cablu spirală SD

Cablu 16 mm x 7.6 m ICCE ✔ 4932471701 4058546296001

Cablu 16 mm x 15.2 m ICCE ✔ 4932471702 4058546296018

Cablu 20 mm x 7.6 m ICCE ✔ 4932471703 4058546296025

Cablu 20 mm x 15.2 m ICCE ✔ 4932471704 4058546296032

Cablu 16 mm ACCE ✔ 4932471707 4058546296063

Cablu 16 mm x 60 cm LCCE ✔ 4932471708 4058546296070

Cablu 20 mm x 60 cm LCCE ✔ 4932471709 4058546296087

Cap sfredel 
drept SD Cap sfredel drept pentru cabluri 16, 20 mm ✔ 48532830 4058546323370

Cap tip pâlnie 
drept SD Cap tip pâlnie pentru cabluri 16, 20 mm ✔ 48532831 4058546323387

Cap tăiere SD

Cap tăiere 75 mm pentru cabluri 16, 20 mm ✔ 48532832 4058546323394

Cap tăiere 100 mm pentru cabluri 16, 20 mm ✔ 48532833 4058546323400

Cap tăiere 150 mm pentru cabluri 16, 20 mm ✔ 48532834 4058546323417

Unealtă de 
desfăcut SD

Unealtă mică de desfăcut pentru cabluri 16, 
20 mm

✔ 48532835 4058546323424

Unealtă medie de desfăcut pentru cabluri 16, 
20 mm

✔ 48532836 4058546323431

Cap cu zale SD

Cap cu zale 75 mm pentru cabluri 16, 20 mm ✔ 48532837 4058546323448

Cap cu zale 100 mm pentru cabluri 16, 20 mm ✔ 48532838 4058546323455

Atașament cap SD Set 9 buc accesorii pentru cabluri 16, 20 mm ✔ 48532840 4058546296131

Furtun tambur MX Furtun de ghidare MXFLSDP ✔ 4932478110 4058546340421

Cheie pin Cheie pin pentru toate cablurile ✔ 4932471717 4058546296162

MXF LSDP-301

Turația la mersul în gol (rpm) 200 
Capacitate desfundare (mm) 75 - 200
Diametrul spiralei flexibile (mm) 20
Lungime spirală (mm) 23
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 56.6 (MXF CP203)

Echipare standard
1 x 20 mm x 15.2 m cablu, 1 x 20 mm x 
7.6 m cablu, kit de accesorii 1 x 9 piese

Kit inclus
1 x MXF CP203 Acumulator, MXF C 
Încarcător, Fără cutie

Număr articol 4933471851
Cod EAN 4058546297503

MXF DR255TV

Lungimea de bază (mm) 276 x 467
Înălţime (mm) 892
Unghi de capacitate (°) 0 - 45
Diametrul max. în beton cu carote (mm) 250
Lungimea cursei (mm) 570
Greutate (kg) 13.2
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933472247
Cod EAN 4058546338930

MXF DCD150 | MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ 150 MM MX FUEL™

 º Găurește umed/uscat fără probleme datorită puterii echivalente cu a 
unei scule cu cablu cu o gaură cu diametrul maxim de 152 mm

 º 2 viteze de avans, pentru o gamă largă de aplicații
 º Viteza 1: carotare umedă și uscată până la diametrul de 75 mm la 1600 
rpm

 º Viteza 2: carotare umedă și uscată la diametru de 76 mm până la 152 
mm la 800 rpm

 º Sistem patentat de siguranță AUTOSTOP™, furnizează cea mai bună 
protecție, prevenind rotirea sculei în cazul împanării

 º Senzorul de nivel asigură utilizatorul că va găuri drept și precis
 º Indicatorul de presiune furnizează utilizatorului posibilitatea optimizării 
vitezei de găurire

 º Indicatorul acumulatorului oferă posibilitatea monitorizării nivelului de 
încărcare pe toată durata operațiunii de găurire

 º Sistem de alimentare cu apă, compatibil cu sistemul M18™ SWITCH 
TANK™ cât și cu alimentarea directă de la rețea

 º Prindere de 1 ¼˝UNC + ½˝G pentru a accepta cele mai uzuale carote
 º Suport MXF DR255TV disponibil separat cu locaș de prindere de 60 
mm - sistemul de prindere de 60 mm de pe mașina de carotat se 
potrivește cu majoritatea suporturilor disponibile din piață 

MXF DR255TV | SUPORT PREMIUM PENTRU MAȘINA DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ MX FUEL™

 º Mâner de acționare izolat și reglabil pe înălțime și mâner de reglare a 
adâncimii ușor de atins pentru a facilita operarea cu o singură mână

 º Locaș de prindere universal de 60 mm
 º Accesoriu pentru rezervor de apă compatibil cu alimentarea cu apă 
M18™ SWITCH TANK™ 15 l

 º Suportă carotări cu diametru de până la 250 mm - coloană lungă, 
specială pentru mașina de găurit cu carote diamantate MXF DCD150

 º Bază cu fixare prin vacuum sau cu tradiționalele ancore
 º Indicarea unghiului de găurire pe placa de bază, poate fi înclinată de la 
0 ° la 45 °Design ușor și durabil din aluminiu

 º Kit de fixare din beton, inclus (4932399731)

ACCESORII MXF DCD150

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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MXF LSDP | MAȘINĂ INDUSTRIALĂ DE DESFUNDAT ȚEVI CU FUNCȚIE POWERTREDZ™ MX FUEL™

 º Funcția integrată POWERTREDZ™ ajută utilizatorul să manevreze 
echipamentul pe treptele clădirilor, dar și în mașinile de transport

 º Prima mașină industrială de desfundat țevi care folosește cabluri de 16 
mm și 20 mm MILWAUKEE® în scurgeri de la 75 mm până la 200 mm, 
cu puterea de a înlătura rădăcini până la 60 m

 º Tamburul complet închis asigură piesele care se rotesc, oferind 
utilizatorului mai multă protecție în timp ce lucrează în și în jurul 
corpurilor fragile, precum și o mai bună menținere a reziduurilor 
înauntru în timpul desfundărilor canalizărilor

 º Comutatorul electronic de picior, cu aderență mare, împreună cu o 
frână electronică a tamburului, care încetinește tamburul foarte repede, 
furnizează utilizatorului control și siguranță maximă

 º Capacitatea tamburului MX FUEL™ este de 16 mm x 30 m lungime și 20 
mm x 30 m lungime pentru cabluri scurgeri lungi

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX 
FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate 
pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu 
oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de 
declanșare și frustrările întreținerii complexe

ACCESORII MXF LSDP

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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MXF TL-601

Sistem MX FUEL™

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MX FUEL™

Tip bec LED
Putere maximă în mod AC max/med/min 
(lumeni) 27,000/ 14,000/ 7000/ -

Putere maximă în mod DC max/med/min 
(lumeni) 20,000/ 10,000/ 5000/ -

Autonomie max. în mod AC (h) Permanent
Autonomie max. cu MXF XC406 (h) 3/ 6/ 10
Înălțime max. a catargului (m) 3.1
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 53 (MXF XC406)

Kit inclus
1 x MXF XC406 Acumulator, Încărcător 
integrat, Fără cutie

Număr articol 4933471844
Cod EAN 4058546297435

MXF NRG-406

Sistem MX FUEL™

Capacitatea acumulatorului (Ah) 6.0
Nr. de acumulatori furnizați 2
Timp de încărcare MXF C 90 min
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933479160
Cod EAN 4058546369545

MXF XC406 MXF XC-2406

Sistem MX FUEL™ MX FUEL™

Capacitatea acumulatorului (Ah) 6.0 6.0
Nr. de acumulatori furnizați 1 2
Timp de încărcare MXF C 90 min 90 min
Greutate (kg) 4.8 4.8
Furnizat în Fără cutie Fără cutie
Număr articol 4933471837 4933479162
Cod EAN 4058546297367 4058546369569

MXF PS-602

Putere de funcționare (W) 1800
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 28.2 (2 x MXF XC406)

Kit inclus
2 x MXF XC406 Acumulator, Încărcător 
integrat , Fără cutie

Număr articol 4933479266
Cod EAN 4058546370602

MXF C

Port de încărcare 1 x MX FUEL™

Tip de încărcător Monoport
Sursa de alimentare AC
Mâner Da
Se poate pune pe perete Da
Greutate (kg) 2.7
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933471839
Cod EAN 4058546297381

MXF CP203 MXF CP-2203

Sistem MX FUEL™ MX FUEL™

Capacitatea acumulatorului (Ah) 3.0 3.0
Nr. de acumulatori furnizați 1 2
Timp de încărcare MXF C 55 min 55 min
Greutate (kg) 2.7 2.7
Furnizat în Fără cutie Fără cutie
Număr articol 4933471838 4933479161
Cod EAN 4058546297374 4058546369552

MXF TL | TURN MOBIL DE ILUMINAT MX FUEL™

 º Lumină de înaltă definiție TRUEVIEW™ ce poate furniza până la 27.000 
lumeni când este conectat la rețeaua electrică sau până la 20.000 lumeni 
când funcționează pe acumulator 

 º Panourile de lumină pot fi manevrate independent în diverse direcții, 
acordând utilizatorului posibilitatea de a ilumina obiectele de interes

 º Datorită roților mari din cauciuc, transportul turnului de lumină de 48 kg 
se face cu minim de efort chiar și pe teren denivelat

 º Datorită tijei telescopice motorizate, turnul de lumină poate fi instalat în 
mai puțin de 10 sec. Tija telescopică poate fi înălțată până la 3.10 m și 
rezistă la vânt de până la 55 km/h

 º Pentru a fi protejat față de cele mai grele condiții de muncă, turnul mobil 
de iluminat MX FUEL™ este construit cu lentile din policarbonat rezistent 
la impact

 º Cutia acumulatorului este sigilată, prevenind acțiunile dăunătoare ale 
vremii

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. 
Funcția de personalizare permite ajustarea precisă a sculei la aplicație

 º Funcție de încărcător MX FUEL™, se poate încărca orice acumulator MX 
FUEL™ când turnul mobil de iluminat este legat direct la rețea

 º IP 55
 º Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX 
FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate 
pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu 
oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de 
declanșare și frustrările întreținerii complexe

MXF PS | INVERTOR MX FUEL™

 º Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX 
FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate 
pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu 
oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de 
declanșare și frustrările întreținerii complexe

 º Oferă o ieșire de 3600 wați și 1800 wați în regim continuu, cu energie 
sinusoidală pură de la invertor, fiind capabilă să alimenteze orice, de 
la scule cu consum mare de 16 A și până la dispozitive electronice 
sensibile

 º Lipsa emisiilor și funcționarea silențioasă le permit utilizatorilor să-l 
folosească fără pericole în interior

 º Generatorul alimentat de acumulatori elimină costurile pentru benzină și 
întreținere, reducând timpul de nefuncționare și mărind productivitatea 
în punctul de lucru

 º Încărcătorul încorporat oferă utilizatorilor libertatea de a încărca orice 
acumulatori MX FUEL™ în regimul AC

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º Designul robust al carcasei rezistente la rostogolire oferă durabilitate 
pentru utilizarea în punctele de lucru aflate în aer liber

 º Funcționează cu un acumulator sau cu doi acumulatori pentru o durată 
de funcționare prelungită

 º Poate alimenta simultan o sculă de 16 Amperi și un dispozitiv cu putere 
mică

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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MXF XC406 | ACUMULATOR 6.0 AH MX FUEL™ REDLITHIUM™

 º Acumulatorii MX FUEL™ REDLITHIUM™ furnizează cea mai bună 
performanță și cea mai bună calitate a tehnologiei lithium-ion

 º Livrează putere AC într-un acumulator compact și portabil, care permite 
utilizatorilor să lucreze în zone în care cablurile de alimentare nu ajung

 º Acumulatorii MX FUEL™ REDLITHIUM™ au un design unic pentru a 
proteja împotriva picăturilor, vibrațiilor, apei sau temperaturilor extreme

 º Funcționează până la -28°C
 º Cel mai avansat sistem electronic de management al puterii, comunică 
cu scula pentru a furniza putere și durabilitate maximă

 º Permite utilizatorului să lucreze în spații închise, în interior sau în șanțuri 
adânci

 º Oferă o nouă soluție, comparabilă cu perfomanțele motoarelor pe 
benzină

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

MXF CP203 | ACUMULATOR 3.0 AH MX FUEL™ REDLITHIUM™

 º Acumulatorii MX FUEL™ REDLITHIUM™ furnizează cea mai bună 
performanță și cea mai bună calitate a tehnologiei lithium-ion

 º Livrează putere AC într-un acumulator compact și portabil, care permite 
utilizatorilor să lucreze în zone în care cablurile de alimentare nu ajung

 º Acumulatorii MX FUEL™ REDLITHIUM™ au un design unic pentru a 
proteja împotriva picăturilor, vibrațiilor, apei sau temperaturilor extreme

 º Funcționează până la -28°C
 º Cel mai avansat sistem electronic de management al puterii, comunică 
cu scula pentru a furniza putere și durabilitate maximă

 º Permite utilizatorului să lucreze în spații închise, în interior sau în șanțuri 
adânci

 º Oferă o nouă soluție, comparabilă cu perfomanțele motoarelor pe 
benzină

MXF C | ÎNCĂRCĂTOR MX FUEL™

 º Încarcă acumulatorul MXF CP203 în 55 de minute
 º Încarcă acumulatorul MXF XC406 în 90 de minute
 º Sistemul REDLINK™ optimizează rata de încărcare (4.5 A/h) pentru orice 
acumulator pentru a scădea timpul de încărcare

 º Ventilator intern ce optimizează timpul de încărcare și performanța
 º Indicator LED pentru starea de încărcare
 º Mâner pentru transport

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

MXF NRG | SET DE ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOR MX FUEL™

 º 2 x Acumulatori MXF XC406 - MX FUEL™

 º MXF C - Încărcător MX FUEL™
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UN SINGUR SISTEM 
PESTE 215

SCULE
AXATE PE PERFORMANȚĂ.

DEDICATE PIEȚEI.  
GAMĂ EXTINSĂ.

ACUMULATORII  COMPATIBILI 
CU TOATE SCULELE SISTEMULUI

UN SINGUR SISTEM.
PERFORMANȚĂ 
ÎMBUNĂTĂȚITĂ. 
AUTONOMIE MAI MARE.
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NOUA GAMĂ M18 FUEL™    
 DESIGN NOU BAZAT PE PERFORMANȚĂ.
Gama M18 FUEL™ este dezvoltată pentru cei mai exigenți utilizatori din lume. M18 
FUEL™ oferă performanțe excepționale într-o structură compactă cu trei caracteristici 
inovatoare exclusive MILWAUKEE® - motorul fără perii POWERSTATE™, pachetul de 
acumulatori REDLITHIUM™ și sistemul inteligent de hardware și software REDLINK 
PLUS™ - care oferă putere, autonomie și durabilitate extraordinare.

Pe scurt, M18 FUEL™ oferă cea mai bună tehnologie pentru sistemul complet  
care acționează, protejează și alimentează sculele tale fără cablu.

 ¡ Monitorizarea individuală a celulelor optimizează 
timpul de funcționare a dispozitivului, precum și 
eficiența și durata de viață a întregului sistem

 ¡ Cel mai avansat sistem electronic de pe piață 
 ¡ Sistem de comunicare complet cu protecție la 
suprasarcină

REDLINK PLUS™ 
SISTEM INTELIGENT 2

MOTORUL  
FĂRĂ PERII
POWERSTATE™

 ¡ Motorul fără perii proiectat și  
fabricat de Milwaukee Tool

 ¡ Asigură o eficiență sporită
 ¡ Rezistă mai mult și asigură o  
putere maximă*

1
3  ¡ Sistem complet de comunicare cu protecție la 

suprasarcină care prelungește durata de viață a 
dispozitivului

 ¡ Diodele LED indică nivelul de încărcare a acumulatorului
 ¡ Funcționează la temperaturi chiar de până la -20° C

ACUMULATORII 
REDLITHIUM™ 

* Comparativ cu tehnologia anterioară de acumulatori MILWAUKEE®. Rezultatele depind de voltaj, sculă și aplicație.

SCULE
PESTE

EFICIENȚĂ*

ENERGETICĂ RIDICATĂ
ÎN SARCINĂ

MANDRINĂ NOUĂ
AVANSATĂ 

*

HEAVY DUTY

DESIGN NOU
EXTREM * 
DE COMPACT
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ONE-KEY™ permite administrarea bunurilor 
de pe calculator, tabletă sau smartphone.
Pe șantier sau în birou - inventar accesibil 
pentru toată echipa.

Descărcați gratuit aplicația ONE-KEY™ din APP  
Store, Google Play Store sau din browser

LOCAȚIE

INVENTAR DIGITAL URMĂRIREA SCULEI SCULE INTERCONECTATE

INVENTAR DIGITAL

URMĂRIREA SCULEI
Cu urmărirea prin Bluetooth®*, scanarea codului și setarea perimetrului, identificarea sculelor și a 
echipamentului este ușoară. ONE-KEY™ asigură controlul complet și vizibilitatea echipamentelor 
pe șantier, la utilizatori sau în locațiile de depozitare.

* Logo-ul și marca Bluetooth® sunt mărci înregistrate de către Bluetooth SIG, Inc., și orice utilizare a mărcii de către TTI România este sub licență.
  Alte mărci înregistrate și nume comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.

• Urmăriți și blocați sculele, chiar și de la distanță

• Configurați sculele pentru munca pe care doriți să o faceți

• Verificați dacă sculele efectuează activități în conformitate cu  
   specificațiile sculei

• Maximizați performanța sculei și durata de viață a accesoriilor

• Generați rapoarte detaliate cu privire la modul în care funcționează  
   echipamentul 

SCULE INTERCONECTATE

MANAGEMENTUL ECHIPEI

MULTI-USER

• Invitați angajați în contul dvs. și lăsați-i să vă gestioneze     
   echipamentele și inventarul

• Atribuțiile integrate de roluri decid la ce vor avea acces ceilalți  
   utilizatori

• Importați contacte din agenda telefonică sau adăugați altele  
   noi în agenda virtuală

• Apelați, trimiteți mesaje text sau trimiteți  
   e-mail persoanelor direct din aplicație

MANAGEMENTUL LOCULUI DE MUNCĂ

• Gestionați-vă inventarul în funcție de locul în care echipamentul este stocat

• Acces rapid la toate locurile 

• Vizualizați ce scule aveți disponibile 

• Realizați un audit în orice loc, fiind cel mai rapid mod de a verifica ceea ce aveți la îndemână 

• Transferuri, adăugați în coșul de cumpărături articole pe care să le trimiteți către un șantier

INVENTAR:
• Vă ajută să aveți o perspectivă rapidă
• Filtrele inteligente afișează informații esențiale,  
   cum ar fi transferurile recente de pe șantier

DETALII ARTICOL:
• Gestionați fără probleme istoricul
• Creșterea responsabilității pe toate locurile  
   de muncă cu vizibilitatea sculelor
• Aflați cui sunt atribuite sculele

ISTORICUL SCULEI:
• Construiți un traseu digital cu istoricul  
   accesibil al momentului, locului și modului  
   în care au fost utilizate sculele dvs. 

SERVICE MEMENTO:
• Setați memento-uri de service pe scula  
   dvs., iar ONE-KEY™ vă va notifica

PÂNĂ LA 
30  m

CONSTRUIEȘTE UN MEDIU DE LUCRU INTERCONECTAT
Cu mai mult de 40 scule conectate, MILWAUKEE® este liderul mondial în soluții inteligente  

dedicate creșterii performanței.

Scanați pentru 
mai multe  
informații

BTT - Modul de urmărire Bluetooth®

Dispozitivul de urmărire versatil Bluetooth® poate fi atașat cu adeziv, șuruburi, nituri sau 
curele pe orice suprafață. Furnizează noutăți despre locație (ultima dată, oră și locație) atunci 
când se află într-o rază de acțiune de 90 m de orice telefon care are aplicația ONE-KEY™.
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INDICATOR PENTRU 
NIVELUL DE  
ÎNCĂRCARE

Afișează nivelul de energie  
rămas

INTELIGENȚA 
BREVETATĂ 
REDLINK™

Protejează pachetul de 
acumulatori în condiții de 
utilizare abuzivă, asigură 
un randament optim și 
monitorizează celulele pentru 
o durată de viață maximă

SEPARATOARE 
REZISTENTE  
LA ȘOC

Împiedică defectarea 
pachetului de acumulatori în 
caz de vibrații sau căderi

SUPORT CELULE 
DINTR-O  
SINGURĂ BUCATĂ

Carcasa completă 
protejează celulele și asigură 
o structură rezistentă pentru 
o durabilitate maximă

MARGINE 
CAUCIUCATĂ

Protejează celulele și 
pachetul de acumulatori în 
caz de cădere și asigură o 
durată de viață maximă

CELULE DE 
ACUMULATORI 
REDLITHIUM™

Asigură o construcție 
superioară, componente 
electronice superioare și 
performanță susținută pentru 
a asigura o autonomie și o 
durată de viață mai mare

CAPAC CU 
ETANȘARE

Împiedică pătrunderea 
apei în pachetul de 
acumulatori prin butoanele 
încuietorii

CADRU AL 
CELULELOR CU 
CONTROL AL 
TEMPERATURII

Asigură o structură rezistentă 
și transferă în mod eficient 
energia pentru o durată 
maximă de viață

BARIERĂ DE 
PROTECȚIE 
ÎMPOTRIVA APEI

Direcționează apa departe  
de componentele electronice, 
în afara pachetului de 
acumulatori

ÎNVELIȘ 
PROTECTOR AL 
COMPONENTELOR 
ELECTRONICE

Protejează componentele 
electronice împotriva apei  
și condensului

REZISTĂ MAI MULT, PROCESEAZĂ MAI  
RAPID ȘI OFERĂ MULTĂ PERFORMANȚĂ *

CONSTRUCȚIE SUPERIOARĂ A ACUMULATORILOR 
REDLITHIUM™ ȘI REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT ™

* Prin comparație cu tehnologia precedentă a acumulatorilor  
  MILWAUKEE®. Rezultatele sunt în funcție de tensiune, sculă şi aplicaţie.

NOUA GENERAȚIE  
DE ACUMULATORI  
REDLITHIUM ™ HIGH OUTPUT ™

•  Cea mai bună construcție  
a pachetului, din clasa sa

•  Fiabilitate îndelungată

•  Durabilitate dovedită pe șantier

+  Procesor nou de înaltă putere
+  Gestionare mai bună a curentului
+  Este compatibil cu sistemul  

M18™ existent

+ O nouă construcție solidă

+ Conductibilitate a curentului  
crescută

+  Se încălzește mai greu

•  Celulă de înaltă putere
•  Performanță remarcabilă 
•  Rezistă în condiții  
extreme

•  Cu până la 20% mai multă 
putere*

•  Cu până la de 2,5 ori mai multă  
autonomie*

•  Durată de viață a acumulatorului  
până la de 2 ori mai mare*

•  Funcționează până la -20°C

+  Cu până la 50% mai multă 
putere*

+  Se încălzește cu până la 50% 
mai puțin în funcționare*

+  O autonomie de cu până  
la 33% mai mare*

+  Funcționează până la -28°C
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FUNCȚIONEAZĂ MAI REPEDE,  
MAI MULT ȘI MAI ÎN CONDIȚII EXTREME*

TOATE APLICAȚIILE 
DIN DOMENIUL 
PROFESIONAL

APLICAȚII FOARTE 
SOLICITANTE CE NECESITĂ 
PUTERE DEBITATĂ MARE

SUPLIMENTAR

SUPLIMENTAR

+  Noua celulă cu  
dimensiuni mai mari

+  Densitate de putere  
mai mare

+  Se încălzește mai  
puțin în funcționare

+  Rezistență electrică  
mai mică 

SUPLIMENTAR

CEL MAI PUTERNIC ACUMULATOR 
MILWAUKEE ® DE PÂNĂ ACUM

VERIFICAȚI CELE MAI NOI 
VIDEO PE MILWAUKEE 
TOOL EUROPE

youtube.com/milwaukeetooleurope

65 m
m Lu

ngim
e 70 m

m Lu
ngim

e

Ø 18 mm
Ø 21 mm

•  Monitorizare individuală a celulei
•  Protecție digitală la suprasarcină
•  Performanță a sistemului  
optimizată

•  Compatibilitate sistem M18™

ELECTRONICEAPĂ IMPACTTEMPERATURĂ

* Versus acumulatorii REDLITHIUM™ standard în aplicații HIGH CURRENT DRAW* Versus tehnologiile Litiu-Ion standard

ACUMULATORII  COMPATIBILI 
CU TOATE SCULELE SISTEMULUI
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M12 UDEL-201B M18 CDEX-0 M18 FPDDEXL PHDE72

• M18 BLH
• M18 BLHX

• M18 FH
• M18 FHX
• M18 ONEFH
• M18 ONEFHX

• M18 ONEFHP
• M18 ONEFHPX

• M18 CHM
• M18 FHM
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X M18 ONEFHP-0X

Sistem de prindere SDS-Plus
Energie de impact (EPTA)(J) 5.0
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 4600
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 800
Diametrul max. găurire lemn (mm) 30
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13
Diametrul max. găurire beton (mm) 32
Vibrații găurire (m/s²) 6.9
Vibrații daltuire (m/s²) 7.4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.0 (M18 HB5.5)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol 4933478884
Cod EAN 4058546361662

M18 ONEFHPX-0X M18 ONEFHPX-552X

Sistem de prindere
SDS-Plus + Prindere 
redusă 13 mm

SDS-Plus + Prindere 
redusă 13 mm

Energie de impact (EPTA)(J) 5.0 5.0
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 4600 0 - 4600
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 800 0 - 800
Diametrul max. găurire lemn (mm) 30 30
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13 13
Diametrul max. găurire beton (mm) 32 32
Vibrații găurire (m/s²) 6.9 6.9
Vibrații daltuire (m/s²) 7.4 7.4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.2 (M18 HB5.5) 5.2 (M18 HB5.5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 HB5.5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933478495 4933478496
Cod EAN 4058546346881 4058546346898

M18 CHM-0C M18 CHM-121C

Sistem de prindere SDS-Max SDS-Max
Energie de impact (EPTA)(J) 6.1 6.1
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 3000 0 - 3000
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 450 0 - 450
Diametrul max. găurire beton (mm) 40 40
Diametrul max. în beton cu burghiu de 
străpungere (mm) 65 65

Diametrul max. în beton cu carote 
(mm) 100 100

Vibrații găurire (m/s²) 10.6 10.6
Vibrații daltuire (m/s²) 9.6 9.6
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 7.1 (M18 HB12) 7.1 (M18 HB12)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, Cutie 
plastic

1 x M18 HB12 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933451362 4933471284
Cod EAN 4002395159208 4058546289126

M18 FHM-0C M18 FHM-121C

Sistem de prindere SDS-Max SDS-Max
Energie de impact (EPTA)(J) 11.0 11.0
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 2900 0 - 2900
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 380 0 - 380
Diametrul max. găurire beton (mm) 45 45
Diametrul max. în beton cu burghiu de 
străpungere (mm) 65 65

Diametrul max. în beton cu carote 
(mm) 150 150

Vibrații găurire (m/s²) 9.4 9.4
Vibrații daltuire (m/s²) 7.8 7.8
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 10.2 (M18 HB12) 10.2 (M18 HB12)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, Cutie 
plastic

1 x M18 HB12 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933464893 4933464894
Cod EAN 4058546228385 4058546228392

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M18 FHM | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX, CLASA 8 KG M18 FUEL™ ONE-KEY™ 

 º M18 FHM este cea mai productivă sculă SDS-Max produsă de 
Milwaukee Tool, furnizând puterea de tip AC cu flexibilitatea platformei 
fără cablu M18 ™  

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel 
și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule 
sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH 
OUTPUT™

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º Funcția AUTOSTOP™ oprește scula în cazul împanării și a rotirii bruște 
peste 45°, pentru a proteja utilizatorul

 º Blocarea butonului de pornire permite utilizatorilor să nu apese butonul 
timp îndelungat în aplicații de dăltuire

 º Mâner anti-vibrație ce permite aplicații de găurire cu două mâini, 
reducând în același timp expunerea la vibrații

 º Indicator luminos de service ce se aprinde când scula are nevoie de 
reparații 

 º Mâner lateral anti-vibrații  pentru o expunere la vibrații scazută

M18 CHM | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX, CLASA 5 KG M18 FUEL™ 

 º Primul ciocan rotopercutor SDS-Max de 5 kg cu acumulator de 18 V 
pentru versatilitate și portabilitate maximă și cu performanțe egale cu 
ale unei scule alimentate de la rețea 

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă performanță de găurire 
 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la supra sarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Acumulatorul HIGH DEMAND™ REDLITHIUM™ de 9,0 Ah asigură o 
autonomie de până la 5 ori mai mare, cu până la 35% mai multă putere, 
o durată de exploatare a acumulatorului de până la 2 ori mai mare și 
funcționează la temperaturi scăzute de până la -20°C mai bine decât 
alte tehnologii litiu-ion

 º Carcasă angrenajului din aliaj de magneziu concepută pentru utilizare 
în mediile dure, amplasare exactă a componentelor de angrenare și 
sistem de răcire îmbunătățit

 º Funcție roto-stop și posibilitate reglaj al unghiului dălții în 12 poziții 
diferite pentru optimizarea unghiului de lucru și a ergonomiei pentru 
utilizatorul final

 º Designul cu nivelul redus de vibrații de 10,6 m/s² mărește durata de 
utilizare zilnică

 º Cuplajul de siguranță protejează atât operatorul cât și scula în cazul 
blocării burghiului

M18 ONEFHPX | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM CU 4 FUNCȚII M18 FUEL™ CU ONE-KEY™ ȘI MANDRINĂ FIXTEC™

 º Mecanismul puternic al ciocanului oferă 5.0 J (EPTA) energie de impact 
la vibrații scăzute de 6.9 m/s²

 º Realizează până la 10 găuri de Ø18 x 100 mm cu o singură încărcare a 
acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah

 º Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul 
mișcărilor bruște sau situațiilor limită

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º Sistem FIXTEC™ - schimbare rapidă, fără cheie între burghiele SDS-
Plus și mandrina metalică de 13 mm

 º Carcasa angrenajului metalică - poziționare optimă a locașelor 
angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă

 º 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock 
pentru versatilitate maximă

 º Compatibil cu extractorul de praf M18 FPDDEXL
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

M18 ONEFHP | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM CU 4 FUNCȚII M18 FUEL™ CU ONE-KEY™

 º Mecanismul puternic al ciocanului oferă 5.0 J (EPTA) energie de impact 
la vibrații scăzute de 6.9 m/s²

 º Realizează până la 10 găuri de Ø18 x 100 mm cu o singură încărcare a 
acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah

 º Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul 
mișcărilor bruște sau situațiilor limită

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º Carcasa angrenajului metalică - poziționare optimă a locașelor 
angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă

 º 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock 
pentru versatilitate maximă

 º Compatibil cu extractorul de praf M18 FPDDEXL
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel 
și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule 
sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH 
OUTPUT™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

CIOCANUL
ALEGE CORECT 

ROTOPERCUTOR

COMPATIBILITATEA CU EXTRACTORUL DE PRAF

IDEALE PENTRU SPAȚII ÎNGUSTE ȘI 
UTILIZARE PE TOT PARCURSUL ZILEI.

RAPORT ECHILIBRAT DE GREUTATE ȘI 
PERFORMANȚĂ. IDEALE PENTRU APLICAȚII 
UȘOARE DE GĂURIT.

PENTRU APLICAȚIILE HEAVY DUTY. INCLUSIV 
GĂURIREA USCATĂ ȘI GĂURIREA ATÂT ÎN 
BETONUL ARMAT, CÂT ȘI ÎN BETONUL BOLȚAR.

PERFORMANȚĂ EXCELENTĂ, IDEALE 
PENTRU GĂURIRE REPETITIVĂ ȘI RAPIDĂ.

PENTRU APLICAȚII HEAVY DUTY, IDEALE 
PENTRU INSTALAȚII SANITARE SAU COFRAJE

11.0 J6.1 J

5.0 J 5.0 J

2.5 J 2.5 J 2.5 J 2.5 J

2.4 J 2.4 J 2.3 J 2.3 J

FĂRĂ PERIIFĂRĂ PERII

1.2 J0.9 J1.1 J

* Capacitate optimă de găurire

Se potrivește cu toate ciocanele 
rotopercutoare MILWAUKEE® 
SDS-plus și majoritatea 
ciocanelor de pe piață, 
dimensiunea gâtului 41-61 mm

Scanează pentru a 
descoperi gama  
completă de EIP

Scanează pentru a
descoperi gama de
burghie compatibile

M18 FCDDEXL-0  
& M18 FDDEXL-0

M18 CHM-121C
Ø16 – 40 mm*  

M18 FHM-121C
Ø16 – 45 mm*  

M18 ONEFHP-0X
Ø 8 – 32 mm*  

M18 ONEFHPX-552X
Ø 8 – 32 mm*  

M18 FH-0X
Ø 6 – 26 mm*  

M18 FHX-552X
Ø 6 – 26 mm*  

M18 ONEFH-0X
Ø 6 – 26 mm*  

M18 ONEFHX-552X
Ø 6 – 26 mm*  

M18 BLHX-502X
Ø 6 – 18 mm*  

M18 BLH-502X
Ø 6 – 18 mm*  

HD18 HX-402C
Ø  6 – 18 mm*  

HD18 H-402C
Ø 6 – 18 mm*  

M12 CH-602X
Ø 5.5 – 12 mm*  

M18 BH-402C
Ø 5.5 – 13 mm*  

M12 H-402C
Ø 5.5 – 10 mm*
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M18 FCDDEXL-0

Diametru max. burghiu (mm) 26
Adâncime max. găurire (mm) 96
Lungimea max. a burghiului (mm) 200
Lungimea cursei (mm) 96
Greutate (kg) 1.4
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933478507
Cod EAN 4058546347000

M18 FDDEXL-0

Diametru max. burghiu (mm) 26
Adâncime max. găurire (mm) 152
Lungimea max. a burghiului (mm) 210
Lungimea cursei (mm) 152
Greutate (kg) 1.9
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933478508
Cod EAN 4058546347017

M18 FH-0X

Sistem de prindere SDS-Plus
Energie de impact (EPTA)(J) 2.5
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 4800
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 1330
Diametrul max. găurire lemn (mm) 28
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13
Diametrul max. găurire beton (mm) 26
Vibrații găurire (m/s²) 12.9
Vibrații daltuire (m/s²) 14.2
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 4.3 (M18 HB5.5)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol 4933478500
Cod EAN 4058546346935

M18 FHX-0X M18 FHX-552X

Sistem de prindere
SDS-Plus + Prindere 
redusă 13 mm

SDS-Plus + Prindere 
redusă 13 mm

Energie de impact (EPTA)(J) 2.5 2.5
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 4800 0 - 4800
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 1330 0 - 1330
Diametrul max. găurire lemn (mm) 28 28
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13 13
Diametrul max. găurire beton (mm) 26 26
Vibrații găurire (m/s²) 12.9 12.9
Vibrații daltuire (m/s²) 14.2 14.2
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 4.5 (M18 HB5.5) 4.5 (M18 HB5.5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 HB5.5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933478888 4933478889
Cod EAN 4058546361709 4058546361716

M18 ONEFH-0X

Sistem de prindere SDS-Plus
Energie de impact (EPTA)(J) 2.5
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 4800
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 1330
Diametrul max. găurire lemn (mm) 28
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13
Diametrul max. găurire beton (mm) 26
Vibrații găurire (m/s²) 12.9
Vibrații daltuire (m/s²) 14.2
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 4.3 (M18 HB5.5)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol 4933478886
Cod EAN 4058546361686

M18 ONEFHX-0X M18 ONEFHX-552X

Sistem de prindere
SDS-Plus + Prindere 
redusă 13 mm

SDS-Plus + Prindere 
redusă 13 mm

Energie de impact (EPTA)(J) 2.5 2.5
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 4800 0 - 4800
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 1330 0 - 1330
Diametrul max. găurire lemn (mm) 28 28
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13 28
Diametrul max. găurire beton (mm) 26 26
Vibrații găurire (m/s²) 12.9 12.9
Vibrații daltuire (m/s²) 14.2 14.2
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 4.5 (M18 HB5.5) 4.5 (M18 HB5.5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 HB5.5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933478503 4933478504
Cod EAN 4058546346966 4058546346973

M18 ONEFHPXDEL-552C

Kit inclus
2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC 
Încarcător, Cutie HD

Număr articol 4933478498
Cod EAN 4058546346911

M18 FPDDEXL-0

Diametru max. burghiu (mm) 32
Adâncime max. găurire (mm) 230
Lungimea max. a burghiului (mm) 260
Lungimea cursei (mm) 203
Greutate (kg) 2.0
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933478509
Cod EAN 4058546347024

M18 FPDDEXL | EXTRACTOR DE PRAF CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM M18 FUEL™ ȘI AUTOPULSE™

 º Conceput pentru a colecta praful în mod eficient, cu funcționare 
automată de la butonul declanșator pentru pornirea/oprirea sculelor

 º Mecanismul propriu AUTOPULSE™ de curățare automată a filtrului, 
primul din acest sector industrial, pentru un aspirator de praf montat 
pe sculă, mărește eficiența fluxului de aer, precum și durata de folosire 
a filtrului

 º Filtrul HEPA de mare eficiență colectează 99.97 % din particulele din 
aer, chiar și pe cele de până la 0.3 microni

 º Cutia de praf transparentă îi permite utilizatorului să vadă nivelul de 
praf din interior, precum și dacă este plină

 º Cutia de praf cu orificiu pentru aspirator permite utilizatorului să 
o atașeze la aspiratoare mari pentru a fi aspirat praful din cutie. 
Optimizat pentru a fi folosit cu extractorul de praf AS 30 LAC 30 l și 
clema adaptoare pentru furtun DEK26 (4931447295)

 º Duze detașabile pentru adaptarea la diferite diametre de găurire. Este 
livrat cu 2 mărimi de duză 1x până la Ø 16 mm, 1x până la Ø32 mm, 
care pot fi comutate rapid datorită mecanismului de blocare rapidă

 º Tubul de aluminiu pentru extragerea prafului este reglabil în funcție de 
dimensiunea burghiului și lungimea de până la 230 mm adâncime

 º Instrument reglabil pentru măsurat adâncimea, cu butoane de reglare 
ușoară și precisă pentru adâncimi precise ale găurilor

M18 ONEFHPXDEL | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS M18 FUEL™ CU SOLUȚIE DE EXTRAGERE A PRAFULUI

 º M18 ONEFHPX - Ciocan rotopercutor SDS-Plus 32 mm cu 4 funcții 
M18 FUEL™ cu ONE-KEY™ și mandrină FIXTEC™

 º M18 FPDDEXL - Extractor de praf ciocan rotopercutor SDS-Plus 32 
mm M18 FUEL™ și AUTOPULSE™

BURGHIE SDS-PLUS MX4™ SET 
(7 BUC)

Număr articol 4932478626

M18 ONEFHX | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™

 º Cel mai rapid ciocan din clasa sa având o productivitate crescută
 º Mecanismul puternic de percuție dezvoltă o energie de impact de 2,5 
J cu un nivel redus de vibrații de 12,9 m/s²

 º Realizează până la 125 de găuri Ø10 x 50 mm cu o singură încărcare a 
acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah

 º Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul 
mișcărilor bruște sau situațiilor limită

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º Sistem FIXTEC™ - schimbare rapidă, fără cheie între burghiele SDS-
Plus și mandrina metalică de 13 mm

 º Carcasa angrenajului metalică - poziționare optimă a locașelor 
angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă

 º 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock 
pentru versatilitate maximă

 º Compatibil cu extractorul de praf M18 FCDDEXL sau M18 FDDEXL
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

M18 ONEFH | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ONE-KEY™ M18 FUEL™

 º Cel mai rapid ciocan rotopercutor din clasa sa având o productivitate 
crescută

 º Mecanismul puternic de percuție dezvoltă o energie de impact de 2,5 
J cu un nivel redus de vibrații de 12,9 m/s²

 º Realizează până la 125 de găuri Ø10 x 50 mm cu o singură încărcare a 
acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah

 º Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul 
mișcărilor bruște sau situațiilor limită

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º Carcasa angrenajului metalică - poziționare optimă a locașelor 
angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă

 º 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock 
pentru versatilitate maximă

 º Compatibil cu extractorul de praf M18 FCDDEXL sau M18 FDDEXL
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M18 FHX | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ M18 FUEL™

 º Cel mai rapid ciocan rotopercutor din clasa sa
 º Mecanismul puternic de percuție dezvoltă o energie de impact de 2,5 
J cu un nivel redus de vibrații de 12,9 m/s²

 º Realizează până la 125 de găuri Ø10 x 50 mm cu o singură încărcare a 
acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah

 º Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul 
mișcărilor bruște sau situațiilor limită

 º Sistem FIXTEC™ - schimbare rapidă, fără cheie între burghiele SDS-
Plus și mandrina metalică de 13 mm

 º Carcasa angrenajului metalică - poziționare optimă a locașelor 
angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă

 º 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock 
pentru versatilitate maximă

 º Compatibil cu extractorul de praf M18 FCDDEXL sau M18 FDDEXL
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou 
nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste 
scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii 
HIGH OUTPUT™

M18 FH | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII M18 FUEL™

 º Cel mai rapid ciocan rotopercutor din clasa sa
 º Mecanismul puternic de percuție dezvoltă o energie de impact de 2,5 
J cu un nivel redus de vibrații de 12,9 m/s²

 º Realizează până la 125 de găuri Ø10 x 50 mm cu o singură încărcare a 
acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah

 º Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul 
mișcărilor bruște sau situațiilor limită

 º Carcasa angrenajului metalică - poziționare optimă a locașelor 
angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă

 º 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock 
pentru versatilitate maximă

 º Compatibil cu extractorul de praf M18 FCDDEXL sau M18 FDDEXL
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou 
nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste 
scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii 
HIGH OUTPUT™

M18 FDDEXL | EXTRACTOR PRAF M18 FUEL™ AUTOPULSE™ PENTRU CIOCANELE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS 26 MM

 º Conceput pentru a colecta praful în mod eficient, cu operarea 
automată de la comutatorul pornire/oprire al sculei

 º AUTOPULSE™ - primul mecanism automat integrat de curățare a 
filtrului din industrie pentru un extractor de praf integrat pe sculă care 
mărește eficiența fluxului de aer, dar și durata de viață a filtrului

 º Filtrul HEPA cu o eficiență deosebit de ridicată captează 99,97% din 
particulele aeropurtate cu o mărime a particulei de până la 0,3 microni

 º Recipientul transparent pentru colectarea prafului permite utilizatorului 
să vadă nivelul de praf din interior, precum și când recipientul este plin

 º Recipientul pentru praf cu conector pentru aspirator îi permite 
utilizatorului să conecteze extractoare de praf de dimensiuni mari 
pentru a aspira praful din recipient. Optimizat pentru utilizare cu 
extractorul praf AS 30 LAC 30 l și cu adaptorul pentru furtun DEK26 
(4931447295)

 º Duze înlocuibile pentru a se adapta la diferite diametre de găurire. 
Furnizat cu 2 dimensiuni de duze, 1 x până la Ø 16 mm, 1 x până la 
Ø26 mm, care pot fi ușor schimbate datorită mecanismului de blocare 
rapidă

 º Tubul din aluminiu pentru extragerea prafului este ajustabil în funcție 
de mărimea burghiului, cu adâncimea maximă de 210 mm

 º Limitator de adâncime reglabil, cu butoane de reglare ușoară și 
precisă pentru găuri cu o adâncime exactă

M18 FCDDEXL | EXTRACTOR COMPACT PRAF M18 FUEL™ PENTRU CIOCANELE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS 26 MM

 º Conceput pentru a colecta praful în mod eficient, cu operarea 
automată de la comutatorul pornire/oprire al sculei

 º Filtrul HEPA cu o eficiență deosebit de ridicată captează 99,97% din 
particulele aeropurtate cu o mărime a particulei de până la 0,3 microni

 º Mecanismul de curățare manuală a filtrului mărește eficiența fluxului 
de aer, precum și durata de viață a filtrului

 º Duze înlocuibile pentru a se adapta la diferite diametre de găurire. 
Furnizat cu 2 dimensiuni de duze, 1 x până la Ø 16 mm, 1 x până la 
Ø26 mm, care pot fi ușor schimbate datorită mecanismului de blocare 
rapidă

 º Limitator de adâncime reglabil, cu butoane de reglare ușoară și 
precisă pentru găuri cu o adâncime exactă

 º Iluminare LED a spațiului de lucru
 º Compatibil cu M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH și M18 ONEFHX

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 FCVN12-0 M18 FCVN12-551 M18 FCVN24-0 M18 FCVN24-551

Vibrații (1|min) 12,500 12,500 12,500 12,500
Stâlpi/grinzi ✘ ✘ ✔✔✔ ✔✔✔

Fundație ✔✔✔ ✔✔✔ ✔ ✔

Plăci turnate ✔ ✔ ✘ ✘

Pereți ✘ ✘ ✔✔✔ ✔✔✔

Greutate cu 
acumulator (EPTA) 
(kg)

5.0 (M18 HB5.5) 5.0 (M18 HB5.5) 6.5 (M18 HB5.5) 6.5 (M18 HB5.5)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

1 x M18 HB5.5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

1 x M18 HB5.5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Fără cutie

Număr articol 4933479596 4933479597 4933479599 4933479600
Cod EAN 4058546373900 4058546373917 4058546373931 4058546373948

M18 BLH-0 M18 BLH-502X

Energie de impact (EPTA)(J) 2.3 2.3
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 5100 0 - 5100
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 1400 0 - 1400
Diametrul max. găurire lemn (mm) 26 26
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13 13
Diametrul max. găurire beton (mm) 26 26
Vibrații găurire (m/s²) 8.9 8.9
Vibrații daltuire (m/s²) 9.5 9.5
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B5) 3.3 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933479426 4933478894
Cod EAN 4058546372200 4058546361761

M18 BLHX-0X M18 BLHX-502X

Sistem de prindere
SDS-Plus + Prindere 
redusă 13 mm

SDS-Plus + Prindere 
redusă 13 mm

Energie de impact (EPTA)(J) 2.3 2.3
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 5100 0 - 5100
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 1400 0 - 1400
Diametrul max. găurire lemn (mm) 26 26
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13 13
Diametrul max. găurire beton (mm) 26 26
Vibrații găurire (m/s²) 8.9 8.9
Vibrații daltuire (m/s²) 9.5 9.5
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.5 (M18 B5) 3.5 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933478891 4933478892
Cod EAN 4058546361730 4058546361747

M18 ONEFHXDEL-552C

Kit inclus
2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC 
Încarcător, Cutie plastic

Număr articol 4933478506
Cod EAN 4058546346997

M18 FPM-0X

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 550
Sistem de prindere M14
Diametru max. paletă amestecare (mm) 120
Capacitate maximă de amestecare (l) 20
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.0 (M18 B5)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol 4933459719
Cod EAN 4058546028916

M18 FCOS230-0 M18 FCOS230-121

Turația la mersul în gol (rpm) 6600 6600
Diametrul exterior al pânzei (mm) 230 230
Adâncimea max. de tăiere (mm) 85 85
Presiunea max. a apei [bar|PSI] 6/ 90 6/ 90
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 6.2 (M18 HB12) 6.2 (M18 HB12)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M18 HB12 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Fără cutie

Număr articol 4933471696 4933471697
Cod EAN 4058546295950 4058546295967

M18 BH-0 M18 BH-402C

Sistem de prindere SDS-Plus SDS-Plus
Energie de impact (EPTA)(J) 1.2 1.2
Frecvența percuțiilor (bpm) 7000 7000
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 1300 0 - 1300
Diametrul max. găurire lemn (mm) 16 16
Diametrul max. găurire oțel (mm) 10 10
Diametrul max. găurire beton (mm) 16 16
Vibrații găurire (m/s²) 10.3 10.3
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.5 (M18 B4) 2.5 (M18 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M18 B4 
Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933443320 4933443330
Cod EAN 4002395003730 4002395003747

M18 CDEX-0

Diametru max. burghiu (mm) 16
Adâncime max. găurire (mm) 90
Lungimea max. a burghiului (mm) 160
Lungimea cursei (mm) 100
Greutate fără acumulator (kg) 1.6

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933447450
Cod EAN 4002395006243

M18 ONEFHXDEL | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™ ȘI SOLUȚIE DE EXTRAGERE A PRAFULUI

 º M18 ONEFHX - Ciocan rotopercutor SDS-Plus 26 mm cu 4 funcții și 
mandrină FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™

 º M18 FDDEXL - Extractor praf M18 FUEL™ AUTOPULSE™ pentru 
ciocanele rotopercutoare SDS-plus 26 mm

SET 5 BUC BURGHIE SDS-PLUS 
MX4™

Număr articol 4932352833

M18 BLHX | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM FĂRĂ PERII CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ M18™

 º Mecanismul puternic de percuție și designul motorului fără perii oferă 
o energie de impact de 2.3 J

 º Design compact și ergonomic pentru mai mult confort în utilizare
 º Sistem FIXTEC™ - schimbare rapidă, fără cheie între burghiele SDS-
Plus și mandrina metalică de 13 mm

 º Carcasa angrenajului metalică - poziționare optimă a locașelor 
angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă

 º 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock 
pentru versatilitate maximă

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru o expunere mai mică la vibrații
 º Compatibil cu extractorul de praf M18 CDEX
 º Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent 
REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 BLH | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM FĂRĂ PERII CU 4 FUNCȚII M18™

 º Mecanismul puternic de percuție și designul motorului fără perii oferă 
o energie de impact de 2,3 J

 º Design compact și ergonomic pentru mai mult confort în utilizare
 º Carcasa angrenajului metalică - poziționare optimă a locașelor 
angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă

 º 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock 
pentru versatilitate maximă

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru o expunere mai mică la vibrații
 º Compatibil cu extractorul de praf M18 CDEX
 º Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent 
REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 CDEX | EXTRACTOR PRAF SDS-PLUS M18 FUEL™

 º Conceput pentru a colecta praful în mod eficient, cu operarea 
automată de la comutatorul pornire/oprire al sculei

 º Filtru HEPA: considerat în general drept cel mai bun filtru care 
captează particule de toate dimensiunile cu o rată a eficienței de 
99,75%

 º Cutie de colectare a prafului mare 
 º Tubul din aluminiu pentru extragerea prafului este ajustabil în funcție 
de mărimea burghiului, cu lungimea maximă de 16 mm și adâncimea 
maximă de 90 mm

 º Compatibil cu M18 CHX
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 BH | CIOCAN ROTOPERCUTOR COMPACT SDS-PLUS M18™

 º Cel mai bun raport putere / masă din clasa sa - 2,5 kg J și 1,2 J kg 
(EPTA)

 º Motorul cvadripol, de înaltă performanță oferă putere maximă, 
maximizând totodată raportul putere/masă 

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
și tehnologia acumulatorului asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º 2 moduri de lucru: cu sau fără percuție pentru versatilitate maximă
 º Nivel redus de vibrații - 10,3 m/s²
 º Găurire cu percuție optimizată pentru găuri de 4 -10 mm, diametrul 
maxim de găurire 16 mm

 º Comutator de schimbare a sensului de rotație pentru mai multă 
versatilitate în aplicațiile de fixare

 º Dimensiune a gulerului de 43 mm - compatibil cu extractorul de praf 
M12 DE

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas 
 º LED puternic pentru iluminare eficientă a spațiului de lucru
 º Sistemul REDLITHIUM™ conferă o construcție superioară, componente 
electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o 
autonomie și o durată de exploatare mai mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 FCOS230 | FIERĂSTRĂU DEBITARE M18 FUEL™

 º Primul fierăstrău de debitare 230 mm cu acumulator 18V, furnizează 
puterea de a tăia beton armat, fiind cu 50% mai ușor în comparație cu 
cel pe benzină

 º Pornire instantă, elimină nevoia de a combina benzina și uleiul, nu 
necesită întreținerea motorului pe benzină

 º Poate fi folosit în interior datorită lipsei emisiilor poluante
 º Sistem de frânare RAPIDSTOP™ și indicator luminat de încărcare; 
vibrații reduse la 1.81 m/s²

 º Adâncime de tăiere 85 mm pentru cea mai bună performanță din clasă
 º Alimentare cu apă pe ambele părți pentru gestionarea optimă a 
prafului

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou 
nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste 
scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii 
HIGH OUTPUT™

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º Compatibil cu rezervorul SWITCH TANK™ M18™

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 FPM | AMESTECĂTOR CU PALETE M18 FUEL™

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ are capacitatea de a mixa 
componente grele, precum betonul și mortarul 

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Controlul perfect al vitezei: 3 moduri diferite de a controla viteza 
pentru amestecări curate și uniforme (disc selector cu 8 setări de 
viteză, declanșator viteză variabilă și un buton de blocare)

 º Mâner ajustabil la 180° cu 16 setări de ajustare pentru utilizator, pentru 
optimizarea poziției mânerului în funcție de preferințe și confort

 º Prindere M14
 º LED puternic pentru iluminarea spațiului de lucru
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

 º Dotat cu un prelungitor pentru palete de 150 mm (M14)

M18 FCVN | VIBRATOR DE BETON CU LANCE M18 FUEL™

 º Vibratorul cu lance M18 FUEL™ pentru consolidarea betonului, 
cu un design compact

 º Model cu lungimea lancei de 1.2 m recomandată pentru partea 
de bază a clădirilor sau pavaj (M18 FCVN12)

 º Model cu lungimea lancei de 2.4 m recomandată pentru pereți 
sau coloane (M18 FCVN24)

 º Design cu cap de 25 mm² și 12.500 VPM pentru o putere de 
consolidare îmbunătățită

 º Declanșator cu viteză variabilă pentru adaptare ideală la fiecare 
material și la dimensiunea cofrajului

 º Cârlig de agățat, atunci când scula nu este utilizată, pentru a fi 
fixată pe cofraj sau schelă

 º Greutate redusă pentru utilizare ușoară și transport ușor la fața 
locului

 º Putere de a consolida un volum de până la capacitatea unui 
camion cu beton (8 m³) folosind un singur acumulator M18™ 
5.5 Ah HIGH OUTPUT™

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un 
nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare 
extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza 
parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 BPD-402C M12 BPD-402C

M18 CBLPD-402CM18 BLPD2-502X

M12 FPDXKIT-202XM12 FPD-602X

M18 FPD2-502XM18 ONEPD2-502X

M18 FPD2-0X M18 FPD2-502X

Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 550 0 - 550
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 2000 0 - 2000
Deschiderea mandrinei (mm) 13 13
Diametrul max. găurire lemn (mm) 89 89
Diametrul max. găurire oțel (mm) 16 16
Diametrul max. găurire zidărie (mm) 16 16
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 32,000 0 - 32,000
Cuplu maxim (Nm) 135 135
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.2 (M18 B5) 2.2 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 Acumulator, 
M12-18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933464263 4933464264
Cod EAN 4058546222086 4058546222093

M18 ONEDD2-0X M18 ONEDD2-502X

Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 550 0 - 550
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 2000 0 - 2000
Deschiderea mandrinei (mm) 13 13
Diametrul max. găurire lemn (mm) 89 89
Diametrul max. găurire oțel (mm) 16 16
Cuplu maxim (Nm) 135 135
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.1 (M18 B5) 2.1 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 Acumulator, 
M12-18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933464524 4933464525
Cod EAN 4058546224691 4058546224707

M18 ONEPD2-0X M18 ONEPD2-502X

Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 550 0 - 550
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 2000 0 - 2000
Deschiderea mandrinei (mm) 13 13
Diametrul max. găurire lemn (mm) 89 89
Diametrul max. găurire oțel (mm) 16 16
Diametrul max. găurire zidărie (mm) 16 16
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 32,000 0 - 32,000
Cuplu maxim (Nm) 135 135
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.2 (M18 B5) 2.2 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 Acumulator, 
M12-18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933464526 4933464527
Cod EAN 4058546224714 4058546224721

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M18 ONEPD2
MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE ONE-KEY™ M18 FUEL™

 º Eficiență energetică ridicată în sarcină - cuplu remarcabil de 135 Nm
 º Design extrem de compact cu o lungime de 175 mm pentru acces în 
spații înguste 

 º Mandrină puternică rapidă care asigură o prindere îmbunătățită a 
burghiului

 º Conectare prin Bluetooth® ONE-KEY™  
 º Optimizarea controlului anti-recul prin intermediul aplicației ONE-KEY™

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º Salvează până la 4 setări personalizate în memoria sculei, pentru o 
selecție rapidă pe șantier

 º Permite configurarea în funcție de orice aplicație, prin selectarea setării 
optime a sculei pentru aceeași precizie de fiecare dată

 º Control al turației, cuplului, vitezei de pornire și oprire, funcțiilor anti-recul 
și al LED-ului

 º Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea rapidă 
și ușoară a sculei

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

SET 40 BUC. BIȚI SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY

Număr articol 4932430908

M18 ONEDD2 | MAȘINĂ DE GĂURIT M18 FUEL™ ONE-KEY™

 º Eficiență energetică ridicată în sarcină - cuplu remarcabil de 135 Nm
 º Design extrem de compact cu o lungime de 175 mm pentru acces în 
spații înguste 

 º Mandrină puternică heavy duty care asigură o prindere îmbunătățită a 
burghiului

 º Personalizarea setărilor sculei prin intermediul ONE-KEY™ permite 
utilizatorului optimizarea sculei pentru o aplicație specifică 

 º Optimizarea controlului anti-recul prin intermediul aplicației ONE-KEY™

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º Salvează până la 4 setări personalizate în memoria sculei, pentru o 
selecție rapidă pe șantier

 º Permite configurarea în funcție de orice aplicație, prin selectarea setării 
optime a sculei pentru o precizie repetabilă

 º Control al turației, cuplului, turațiilor de pornire și oprire, funcțiilor anti-
recul și al LED-ului

 º Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea 
rapidă și ușoară a sculei

M18 FPD2 | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE M18 FUEL™ 

 º Eficiență energetică ridicată in sarcină - cuplu remarcabil de 135 Nm
 º Design extrem de compact cu o lungime de 175 mm pentru acces în 
spații înguste 

 º Mandrină puternică heavy duty  asigură o prindere îmbunătățită a 
burghiului.

 º Motor fără perii POWERSTATE™ pentru aplicații solicitante
 º Mandrină metalică de 13 mm pentru schimbări rapide 
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară, componente 
electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o 
autonomie și o durată de exploatare mai mare

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculei și asigură o durabilitate crescută a acumulatorului

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas în acumulator
 º Iluminare cu LED-uri cu 40% mai strălucitoare a spațiului de lucru - față 
de modelul anterior

 º Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea 
rapidă și ușoară a sculei

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

MAȘINA DE GĂURIT
ALEGE CORECT

CU PERCUȚIE

FĂRĂ PERII

CU PERII
0 - 1800 rpm 
0 - 28800 bpm

0 - 1500 rpm 
0 - 22500 bpm

38 Nm60 Nm

COMPACTĂ  
FĂRĂ PERII

0 - 1800 rpm 
0 - 28800 bpm

82 Nm

0 - 1800 rpm 
0 - 27000 bpm

0 - 2000 rpm 
0 - 32000 bpm                 

0 - 2000 rpm 
0 - 32000 bpm

0 - 1700 rpm 
0 - 25500 bpm

0 - 1700 rpm 
0 - 25500 bpm

135 Nm 135 Nm

37 Nm44 Nm

60 Nm

Scanează pentru a 
descoperi gama de 
burghie compatibile

FUEL™

Scanează pentru a 
descoperi gama  
completă de EIP
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M18 FRAD2-0

Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 500
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 1550
Deschiderea mandrinei (mm) 13
Capacitate maximă de găurire în lemn cu 
un burghiu sfredel (mm) 40

Capacitate maximă de găurire în lemn cu 
freză pentru lemn (mm) 117

Capacitate maximă de găurire în lemn cu 
carota pentru lemn (mm) 159

Diametrul max. găurire oțel (mm) 13
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 6.4 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933471207
Cod EAN 4058546288358

M18 BDD-0 M18 BDD-202C M18 BDD-402C

Turație în gol - treapta 
1 (rpm) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Turație în gol - treapta 
2 (rpm) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Deschiderea mandrinei (mm) 13 13 13
Diametrul max. găurire 
lemn (mm) 38 38 38

Diametrul max. găurire 
oțel (mm) 13 13 13

Cuplu maxim (Nm) 50 50 60
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 2.0 (M18 B4) 1.8 (M18 B2) 2.0 (M18 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

2 x M18 B2 
Acumulator, M12-
18 C Încarcător, 
Cutie plastic

2 x M18 B4 
Acumulator, M12-
18 C Încarcător, 
Cutie plastic

Număr articol 4933443530 4933443555 4933443565
Cod EAN 4002395003198 4002395003204 4002395003228

M18 BPD-0 M18 BPD-202C M18 BPD-402C

Turație în gol - treapta 
1 (rpm) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Turație în gol - treapta 
2 (rpm) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Deschiderea mandrinei (mm) 13 13 13
Diametrul max. găurire 
lemn (mm) 38 38 38

Diametrul max. găurire 
oțel (mm) 13 13 13

Diametrul max. găurire 
zidărie (mm) 16 16 16

Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800
Cuplu maxim (Nm) 50 50 60
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 2.1 (M18 B4) 1.9 (M18 B2) 2.1 (M18 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

2 x M18 B2 
Acumulator, M12-
18 C Încarcător, 
Cutie plastic

2 x M18 B4 
Acumulator, M12-
18 C Încarcător, 
Cutie plastic

Număr articol 4933443500 4933443515 4933443520
Cod EAN 4002395003143 4002395003167 4002395003174

M18 CBLDD-0 M18 CBLDD-202CM18 CBLDD-402C

Turație în gol - treapta 
1 (rpm) 0 - 500 0 - 500 0 - 500

Turație în gol - treapta 
2 (rpm) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Deschiderea mandrinei (mm) 13 13 13
Diametrul max. găurire 
lemn (mm) 52 52 52

Diametrul max. găurire 
oțel (mm) 13 13 13

Cuplu maxim (Nm) 60 60 60
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5) 1.5 (M18 B2) 1.8 (M18 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

2 x M18 B2 
Acumulator, M12-
18 C Încarcător, 
Cutie plastic

2 x M18 B4 
Acumulator, M12-
18 C Încarcător, 
Cutie plastic

Număr articol 4933464316 4933464317 4933464539
Cod EAN 4058546222611 4058546222628 4058546224844

M18 CBLPD-0 M18 CBLPD-202C M18 CBLPD-402C

Turație în gol - treapta 
1 (rpm) 0 - 500 0 - 500 0 - 500

Turație în gol - treapta 
2 (rpm) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Deschiderea mandrinei (mm) 13 13 13
Diametrul max. găurire 
lemn (mm) 52 52 52

Diametrul max. găurire 
oțel (mm) 13 13 13

Diametrul max. găurire 
zidărie (mm) 16 16 16

Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 27,000 0 - 27,000 0 - 27,000
Cuplu maxim (Nm) 60 60 60
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5) 1.5 (M18 B2) 1.8 (M18 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

2 x M18 B2 
Acumulator, M12-
18 C Încarcător, 
Cutie plastic

2 x M18 B4 
Acumulator, M12-
18 C Încarcător, 
Cutie plastic

Număr articol 4933464319 4933464320 4933464537
Cod EAN 4058546222642 4058546222659 4058546224820

M18 BLDD2-0X M18 BLDD2-402X M18 BLDD2-502X

Turație în gol - treapta 
1 (rpm) 0 - 550 0 - 550 0 - 550

Turație în gol - treapta 
2 (rpm) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Deschiderea mandrinei (mm) 13 13 13
Diametrul max. găurire 
lemn (mm) 76 76 76

Diametrul max. găurire 
oțel (mm) 13 13 13

Cuplu maxim (Nm) 82 82 82
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 2.0 (M18 B5) 2.0 (M18 B4) 2.0 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Cutie HD

2 x M18 B4 
Acumulator, M12-
18 C Încarcător, 
Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933464514 4933464559 4933464515
Cod EAN 4058546224592 4058546225049 4058546224608

M18 BLPD2-0X M18 BLPD2-402X M18 BLPD2-502X

Turație în gol - treapta 
1 (rpm) 0 - 550 0 - 550 0 - 550

Turație în gol - treapta 
2 (rpm) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Deschiderea mandrinei (mm) 13 13 13
Diametrul max. găurire 
lemn (mm) 76 76 76

Diametrul max. găurire 
oțel (mm) 13 13 13

Diametrul max. găurire 
zidărie (mm) 16 16 16

Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800
Cuplu maxim (Nm) 82 82 82
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 2.1 (M18 B5) 2.1 (M18 B4) 2.1 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Cutie HD

2 x M18 B4 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933464516 4933464560 4933464517
Cod EAN 4058546224615 4058546225056 4058546224622

M18 FDD2-0X M18 FDD2-502X

Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 550 0 - 550
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 2000 0 - 2000
Deschiderea mandrinei (mm) 13 13
Diametrul max. găurire lemn (mm) 89 89
Diametrul max. găurire oțel (mm) 16 16
Cuplu maxim (Nm) 135 135
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.1 (M18 B5) 2.1 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933464266 4933464267
Cod EAN 4058546222116 4058546222123

M18 FDD2 | MAȘINĂ DE GĂURIT M18 FUEL™

 º Eficiență energetică ridicată in sarcină - cuplu de neegalat de 135 Nm
 º Design extrem de compact cu o lungime de 175 mm pentru acces în 
spații înguste 

 º Mandrina puternică Heavy Duty asigură o prindere îmbunătățită a 
burghiului

 º Motor fără perii POWERSTATE™ pentru aplicații de mare putere în 
sarcină  

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a pachetului, 
componente electronice superioare și performanță susținută pentru a 
asigura o autonomie și o durată de exploatare a pachetului mai mari 

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculei și asigură o durabilitate crescută a pachetului

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas în acumulator
 º Iluminare cu LED-uri cu 40% mai strălucitoare a spațiului de lucru - față 
de modelul anterior

 º Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea 
rapidă și ușoară a sculei

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 BLPD2 | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™ 

 º Noul design de motor fără perii, oferă un cuplu cu 40% mai mare decât 
modelul anterior - până la 82 Nm

 º Designul compact cu o lungime de 180 mm conferă echilibru și control 
excelent. Este ideală pentru aplicații în zone înguste și deasupra capului

 º Mandrina puternică Heavy Duty oferă o prindere mai bună și o 
schimbare mai rapidă a burghielor

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari 

 º Turație optimizată pentru găurire și fixări mai rapide (0 - 550 /0 - 1800 
rpm)

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea 
rapidă și ușoară a sculei

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 BLDD2 | MAȘINĂ DE GĂURIT, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™

 º Noul design de motor fără perii oferă un cuplu cu 40% mai mare decât 
modelul anterior - până la 82 Nm 

 º Mașină de găurit cu motor fără perii cu o lungime de numai 180 mm
 º Mandrină metalică puternică Heavy Duty de 13 mm pentru schimbarea 
rapidă și o prindere mai bună a burghielor.

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari 

 º Turație optimizată pentru găurire și fixări mai rapide (0 - 550 /0 - 1800 
rpm)

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea 
rapidă și ușoară a sculei

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 CBLPD | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE, COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™

 º Mașina de găurit cu percuție, compactă, cu motor fără perii, are o 
lungime de 165 mm, pentru acces în spații înguste 

 º Mandrină metalică puternică heavy duty de 13 mm pentru schimbarea 
rapidă și o prindere mai bună a burghielor

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Cuplu de 60 Nm, cel mai bun raport putere - dimensiune
 º Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea 
rapidă și ușoară a sculei

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M18 CBLDD | MAȘINĂ DE GĂURIT, COMPACTĂ, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™ 

 º Mașina de găurit compactă cu motor fără perii are o lungime de numai 
165 mm, pentru acces în spații înguste

 º Mandrină metalică puternică heavy duty de 13 mm pentru schimbarea 
rapidă și o prindere mai bună a burghielor

 º Cuplu de 60 Nm, cel mai bun raport putere - dimensiune
 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea 
rapidă și ușoară a sculei

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 BPD | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE COMPACTĂ M18™

 º Mașină de găurit cu percuție cu o lungime de numai 198 mm, fiind 
ideala pentru a fi utilizată în spații înguste

 º Motorul cvadripol, de înaltă performanță oferă putere maximă, 
maximizând totodată raportul putere - masă 

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Grupul de angrenare complet metalic maximizează performanța și 
durabilitatea 

 º Mandrină metalică de 13 mm pentru schimbarea rapidă și o prindere 
mai bună a burghielor

 º 18 trepte de reglare a cuplului pentru o flexibilitate maximă
 º Sistemul de selectare cu 3 moduri de lucru îi permite utilizatorului să 
aleagă rapid și ușor între modul găurire, înșurubare sau găurire cu 
percuție

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculei și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară, componente 
electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o 
autonomie și o durată de exploatare mai mari

M18 BDD | MAȘINĂ DE GĂURIT COMPACTĂ M18™

 º Mașină de găurit compactă cu o lungime de numai 185 mm,  ideală 
pentru a fi utilizată în spații înguste

 º Motorul cvadripol, de înaltă performanță oferă putere maximă, 
maximizând totodată raportul putere/masă

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Grup de angrenare complet metalic ce maximizează performanța și 
durabilitatea 

 º Mandrină metalică de 13 mm pentru schimbarea rapidă și o prindere 
mai bună a burghielor

 º 17 trepte de reglare a cuplului, plus funcție suplimentară de găurire 
pentru o flexibilitate maximă

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculei și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator care afișează nivelul de energie rămas 
 º LED puternic pentru iluminarea spațiului de lucru
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară , componente 
electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o 
autonomie și o durată de exploatare mai mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 FRAD2 | MAȘINĂ DE GĂURIT LA UNGHI CU 2 VITEZE SUPER HAWG® M18 FUEL™

 º Design compact proiectat să pătrundă în cele mai înguste spații de 
lucru

 º Lumină LED încorporată
 º Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere constantă în sarcină 
pentru a realiza găuri de până 152 mm

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ și acumulatorul REDLITHIUM™ 
oferă o autonomie și o durată de exploatare mai mari

 º Autonomie extrem de mare de până la 100 de găuri cu un burghie freză 
de 65 mm în lemn

 º Ambreiajul mecanic protejează scula în cazul unei blocări
 º Grup de angrenare integral metalic și mandrină cu cheie de 13 mm 
pentru durabilitate ridicată

 º Viteză mică / Viteză mare pentru aplicații diferite
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 CBLID-0 M18 CBLID-402C

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 3400 0 - 3400
Rată de impact (ipm) 0 - 4200 0 - 4200
Cuplu maxim (Nm) 180 180
Sistem de prindere ¼˝ Hex ¼˝ Hex
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B4) 1.7 (M18 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M18 B4 
Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933464476 4933464534
Cod EAN 4058546224219 4058546224790

M18 BLID2-0X M18 BLID2-502X

Turația la mersul în gol (rpm) 1700/2600/0-3400 1700/2600/0-3400
Rată de impact (ipm) 1500/3400/0-4200 1500/3400/0-4200
Cuplu maxim (Nm) 180 180
Sistem de prindere ¼˝ Hex ¼˝ Hex
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B5) 1.7 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933464519 4933464520
Cod EAN 4058546224646 4058546224653

M18 FQID-0X M18 FQID-502X

Turația la mersul în gol (rpm)
900/2100/3000/0-
3000

900/2100/3000/0-
3000

Rată de impact (ipm)
1800/2900/4000/0-
4000

1800/2900/4000/0-
4000

Cuplu maxim (Nm) 50 50
Sistem de prindere ¼˝ Hex ¼˝ Hex
Diametrul maxim al șurubului M14 M14
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B5) 1.7 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933459187 4933451790
Cod EAN 4002395289226 4002395277636

M18 FID2-0X M18 FID2-502X

Turația la mersul în gol (rpm)
1900/2800/3600/0-
3600

1900/2800/3600/0-
3600

Rată de impact (ipm)
1200/3400/4300/0-
4300

1200/3400/4300/0-
4300

Cuplu maxim (Nm) 119/176/226/0-226 119/176/226/0-226
Sistem de prindere ¼˝ Hex ¼˝ Hex
Diametrul maxim al șurubului M16 M16
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B5) 1.7 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933464087 4933464088
Cod EAN 4058546220327 4058546220334

M18 ONEID2-0X M18 ONEID2-502X

Turația la mersul în gol (rpm)
1900/2800/3600/0-
3600

1900/2800/3600/0-
3600

Rată de impact (ipm)
1200/3400/4300/0-
4300

1200/3400/4300/0-
4300

Cuplu maxim (Nm) 119/176/226/0-226 119/176/226/0-226
Sistem de prindere ¼˝ Hex ¼˝ Hex
Diametrul maxim al șurubului M16 M16
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B5) 1.7 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 Acumulator, 
M12-18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933464090 4933464091
Cod EAN 4058546220358 4058546220365

C18 RAD-0

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 1500
Deschiderea mandrinei (mm) 10
Cuplu maxim (Nm) 20
Diametrul max. găurire lemn (mm) 28
Diametrul max. găurire oțel (mm) 10
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933427189
Cod EAN 4002395239085

M18 CRAD2-0X

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 1500
Deschiderea mandrinei (mm) 13
Capacitate maximă de găurire în lemn cu 
un burghiu sfredel (mm) 26

Capacitate maximă de găurire în lemn cu 
freză pentru lemn (mm) 65

Capacitate maximă de găurire în lemn cu 
carota pentru lemn (mm) 102

Diametrul max. găurire oțel (mm) 12.7
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 4.1 (M18 B5)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol 4933471641
Cod EAN 4058546295400

M18 CRAD2 | MAȘINĂ DE GĂURIT UNGHIULARĂ M18 FUEL™

 º Asigură puterea și viteza sculelor alimentate de la rețea (1500 rpm) în 
aplicații de găurire în lemn

 º Cutie de viteze din metal și mandrină cu cheie de 13 mm
 º Autonomie extrem de mare cu un acumulator de 5.5 Ah, de până la 200 
de găuri cu un burghie freză de 22 mm în 50 x 100 mm lemn

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

SET CAROTE MULTI MATERIAL BIG HAWG™:  6 X 
CAROTE Ø 35, 44, 51, 57, 68, 76 MM. 1 X TIJĂ 
PRINDERE CU BURGHIU DE CENTRARE. 2 X BURGHIE 
DE CENTRARE 1 X PILĂ DIAMANTATĂ. 1 X CHEIE IMBUS

Număr articol 4932464939

C18 RAD | MAȘINĂ DE GĂURIT UNGHIULARĂ COMPACTĂ M18™

 º Performanță optimizată: 1500 rpm la 20 Nm
 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa  

 º Raport perfect viteză - putere ce asigură finalizarea rapidă a aplicațiilor
 º Mandrină de 10 mm cu clichet și un singur manșon pentru versatilitate 
maximă și o priză optimă

 º Cap compact de 100 mm proiectat să pătrundă în cele mai înguste 
spații de lucru

 º Designul mânerului asigură maximum de confort prin multiple 
posibilități de poziționare

 º Limitator electronic de sarcină 10 + 1 pentru un control complet la 
înșurubare

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas 
 º LED încorporat pentru iluminarea suprafeței de lucru
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare a 
pachetului mai mari

M18 ONEID2
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4˝ HEX 
M18 FUEL™ ONE-KEY™

 º Eficiență ridicată a puterii în sarcină - cuplu neegalat de 226 Nm 
 º Viteză mai mare a mecanismului de antrenare - până la 3600 rpm și 
4300 ipm 

 º Design extrem de compact - lungime totală de doar 117 mm pentru 
acces în spații înguste  

 º Conectare prin Bluetooth® la aplicația ONE-KEY™ 
 º Aplicația ONE-KEY™  asigură o funcție de inventar pentru gestionarea 
completă a întregului tău inventar de scule/echipamente

 º Salvează până la 4 setări personalizate în memoria sculei, pentru o 
selecție rapidă pe șantier

 º Permite configurarea în funcție de orice aplicație, prin selectarea setării 
optime a sculei pentru acceași precizie 

 º Control al vitezei, cuplului, vitezei de pornire și oprire și al LED-ului
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™ 

SET 56 BUC. BIȚI SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY

Număr articol 4932430907

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M18 FID2 | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT ¼˝ HEX M18 FUEL™ 

 º Eficiență energetică ridicată in sarcină - cu un cuplu incredibil de 226 
Nm

 º Viteză de înșurubare mai mare vs modelul anterior - până la 3600 rpm 
și 4300 ipm

 º Design extrem de compact - lungime totală de doar 117 mm pentru 
acces în spații înguste 

 º DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să comute între patru setări 
diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații

 º Modul 1 pentru lucrări de precizie
 º Modul 2 ajută la prevenirea deteriorării organelor de asamblare și a 
materialului

 º Modul 3 oferă o performanță maximă pentru cele mai dure aplicații
 º Modul 4 reprezintă combinația optimă între lucrările de precizie și 
performanța maximă, reglând în mod automat viteza, impactul și cuplul

 º Motor fără perii POWERSTATE™ pentru aplicații de mare putere în 
sarcină 

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

SET BURGHIE SHOCKWAVE™ 
HSS-G TIN RED HEX (10 BUC)

Număr articol 48894759

M18 FQID | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4˝ HEX M18 FUEL™ SURGE™

 º Mașina de înșurubat hidraulică cu impact și sistem de prindere 1/4˝ Hex 
M18 FUEL™ SURGE™ este cea mai silențioasă soluție pentru înșurubat 
cu acumulator de pe piață

 º Sistemul de propulsie hidraulic FLUID-DRIVE™ reduce contactul metalic 
în interiorul sculei, oferind o funcționare mai silențioasă, o performanță 
mai lină și o durabilitate crescută comparativ cu o mașină cu impact 
standard

 º Oferă aceeași performanță de înșurubare în lemn ca celelalte mașini de 
înșurubat cu impact, cu motor fără perii 

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ dezvoltă până la 0 - 3000 RPM cu o 
putere constantă, pentru o înșurubare mai rapidă 

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură cea mai avansată 
protecție electronică la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și 
îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să comute între 
patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității 
în aplicații

 º Modul pentru șuruburi autofiletante este conceput pentru a reduce 
înșurubarea în gol a șuruburilor autofiletante precum și pentru a reduce 
suprasolicitarea, deteriorarea și ruperea șuruburilor

M18 BLID2 | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT, CU MOTOR FĂRĂ PERII 1/4˝ HEX M18™

 º Mașina de înșurubat cu impact cu motor fără perii are o lungime de 
numai 130 mm

 º Tehnologia motorului fără perii asigură un cuplu de 180 Nm, 3400 rpm 
și 4200 ipm

 º Sistemul DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să selecteze trei 
setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în 
aplicații

 º Introducere a bitului cu o singură mână cu element de blocare, pentru 
schimbare mai rapidă și mai ușoară a biților

 º Angrenaj Heavy Duty, integral din metal, pentru o durabilitate 
superioară și un cuplu maxim

 º LED puternic pentru iluminarea spațiului de lucru
 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mare

 º Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea 
rapidă și ușoară a sculei

M18 CBLID | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4˝ HEX M18™ COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII

 º Mașina de înșurubat cu impact, compactă, are o lungime de numai 
130 mm

 º Tehnologia motorului fără perii asigură un cuplu de 180 Nm, 3400 rpm 
și 4200 ipm

 º Angrenaj heavy duty, integral din metal, pentru o durabilitate superioară 
și un cuplu maxim

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare a 
pachetului mai mari

 º LED puternic pentru iluminarea suprafeței de lucru
 º Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea 
rapidă și ușoară a sculei

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™ 

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 BID-402C M12 BID-202C M18 BRAID-0 M12 BRAID-0

M18 CBLID-402CM18 BLID2-502X

M18 FQID-502X M12 FQID-202X

M18 ONEID2-502X M18 FID2-502X M12 FID-202X

M18 FSG-0X

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 4500
Șuruburi pentru lemn până la (mm) 6
Moment de inșurubare (Nm) 13
Sistem de prindere ¼˝ Hex
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.0 (M18 B2)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol 4933459201
Cod EAN 4002395289967

M18 FSGC-202X

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 4500
Șuruburi pentru lemn până la (mm) 6
Moment de inșurubare (Nm) 13
Sistem de prindere ¼˝ Hex
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.0 (M18 B2)

Kit inclus
2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC 
Încarcător, Cutie HD

Număr articol 4933459199
Cod EAN 4002395289943

M18 BRAID-0

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 1500 / 0 - 2250
Rată de impact (ipm) 0 - 2400 / 0 - 3400
Sistem de prindere ¼˝ Hex
Cuplu maxim (Nm) 41 / 81
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933447891
Cod EAN 4002395006663

M18 BID-0 M18 BID-402C

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750
Rată de impact (ipm) 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450
Sistem de prindere ¼˝ Hex ¼˝ Hex
Cuplu maxim (Nm) 180 180
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B4) 1.7 (M18 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M18 B4 
Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933443570 4933443580
Cod EAN 4002395003235 4002395003242

M18 BID | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT, COMPACTĂ 1/4˝ HEX M18™

 º Mașină de înșurubat cu impact compactă cu o lungime de numai 140 
mm, fiind ideala pentru a fi utilizată în spații înguste

 º Motorul cvadripol, de înaltă performanță oferă putere maximă, 
maximizând totodată raportul putere - masă 

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Angrenaj heavy duty, integral din metal, pentru o durabilitate superioară 
și un cuplu maxim

 º Sistem de prindere cu blocare 1/4˝ Hex pentru o schimbare rapidă și 
ușoară a bitului cu o singură mână

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculei și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE ® M18™

M18 BRAID | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT UNGHIULARĂ CU IMPACT, COMPACTĂ M18™ 

 º Mașină de înșurubat la unghi cu impact compactă cu o lungime de 
numai 307 mm, fiind ideala pentru a fi utilizată în spații înguste

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Angrenaj integral din metal pentru o durată de exploatare superioară și 
un cuplu maxim

 º Cap cu design compact de 53 mm
 º Designul mânerului asigură maximum de confort prin multiple 
posibilități de poziționare

 º Sistem de prindere 1/4˝ Hex pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților 
cu o singură mână

 º 2 setări de viteză pentru o gamă largă de aplicații
 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 FSGC | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU ACCESORIU ATAȘAT M18 FUEL™

 º Motor fără perii POWERSTATE™ cu o durată de exploatare a motorului 
de până la 10 ori mai mare și cu o putere cu până la 60% mai mare 

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție digitală 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Tehnologie AUTO-START™: Atunci când este activată, alimentarea se 
cuplează numai atunci când șurubul este împins în material, oferind un 
timp de utilizare inegalabil 

 º Sistem de prindere  1/4˝ Hex cu eliberare rapidă pentru schimbarea 
ușoară a biților 

 º Cap cu reglaj fin pentru setarea nivelului dorit de îngropare a capului 
șurubului în cazul aplicațiilor cu un singur șurub

 º Accesoriul detașabil îi permite utilizatorului să folosească mașina ca 
o șurubelniță autonomă sau ca o mașină de înșurubat cu bandă de 
șuruburi

 º Designul intuitiv al magaziei de șuruburi permite curățarea ușoară a 
prafului de gips-carton

M18 FSG | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M18 FUEL™

 º Motor fără perii POWERSTATE™ cu o durată de exploatare a motorului 
de până la 10 ori mai mare și cu o putere cu până la 60% mai mare 

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Tehnologie AUTO-START™: la activare, alimentarea se cuplează doar 
atunci când șurubul este împins în material, oferind un timp de utilizare 
inegalabil 

 º Mandrină 1/4˝ Hex cu eliberare rapidă pentru schimbarea ușoară a biților 
 º Cap cu reglaj fin pentru setarea nivelului dorit de îngropare a capului 
șurubului în cazul aplicațiilor cu un singur șurub

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută a pachetului

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
 º LED puternic pentru iluminarea suprafeței de lucru
 º Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea 
rapidă și ușoară a sculei

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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MAȘINA DE ÎNȘURUBAT
ALEGE CORECT

CU IMPACT

FUEL™

FĂRĂ PERII

CU PERII
0 - 2750 rpm 
0 - 3450 ipm

0 - 2500 rpm 
0 - 3300 ipm

0 - 2250 rpm 
0 - 3400 ipm 

0 - 2425 rpm 
0 - 3300 ipm

0 - 3400 rpm
0 - 4200 ipm

COMPACTĂ  
FĂRĂ PERII

0 - 3400 rpm
0 - 4200 ipm

0 - 3000 rpm
0 - 4000 ipm

50 Nm50 Nm

ZGOMOT REDUS
VIBRAȚII REDUSE

0 - 3200 rpm
0 - 3400 ipm

ZGOMOT REDUS
VIBRAȚII REDUSE

226 Nm 226 Nm 147 Nm

0 - 3600 rpm
0 - 4300 ipm

0 - 3600 rpm
0 - 4300 ipm

0 - 3300 rpm
0 - 4000 ipm 

180 Nm180 Nm

180 Nm 112 Nm 81 Nm 68 Nm

Scanează pentru a
descoperi gama de
biți compatibilă

Scanează pentru a 
descoperi gama  
completă de EIP
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M12 BIW12-202C M18 BIW12-402C

M18 FMTIW2F12-502XM18 ONEIWF12-502XM18 FIW2F12-502X

M12 FIWF12-422X

M18 FHIWF12-502X M18 ONEFHIWF12-502X M18 ONEFHIWF12E-0X

M18 ONEFHIWF1-802XM18 ONEFHIWF34-502X

M18 ONEFHIWH716-0X M18 ONEFHIWF1D-121C M18 ONEFHIWF1DS-121C

  

   

M18 ONEFHIWF1-0X M18 ONEFHIWF1-802X

Turația la mersul în gol (rpm)
0-950/ 0-1080/ 
0-1370/ 0-1670

0-950/ 0-1080/ 
0-1370/ 0-1670

Rată de impact (ipm)
1350/ 1650/ 2100/ 
0-2500

1350/ 1650/ 2100/ 
0-2500

Sistem de prindere 1˝ pătrat 1˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm) 530/1020/1800/2033 530/1020/1800/2033
Moment de desfacere (Nm) 2400 2400
Diametrul maxim al șurubului M42 M42
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.9 (M18 HB8) 5.9 (M18 HB8)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 HB8 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933459732 4933459733
Cod EAN 4058546029043 4058546029050

M18 ONEFHIWF1DS-0CM18 ONEFHIW-
F1DS-121C

Turația la mersul în gol (rpm) 600/ 700/ 900/ 1200 600/ 700/ 900/ 1200
Rată de impact (ipm) 750/ 930/ 1200/ 1440 750/ 930/ 1200/ 1440
Sistem de prindere 1˝ pătrat 1˝ pătrat

Cuplu maxim (Nm)
1180/ 1254/ 1966/ 
2576

1180/ 1254/ 1966/ 
2576

Moment de desfacere (Nm) 2711 2711
Diametrul maxim al șurubului M42 M42
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 11.1 (M18 HB12) 11.1 (M18 HB12)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, Cutie 
plastic

1 x M18 HB12 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933472071 4933472072
Cod EAN 4058546324674 4058546324681

M18 ONEFHIWF1D-0C M18 ONEFHIWF1D-121C

Turația la mersul în gol (rpm) 600/ 700/ 900/ 1200 600/ 700/ 900/ 1200
Rată de impact (ipm) 750/ 930/ 1200/ 1440 750/ 930/ 1200/ 1440
Sistem de prindere 1˝ pătrat 1˝ pătrat

Cuplu maxim (Nm)
1180/ 1254/ 1966/ 
2576

1180/ 1254/ 1966/ 
2576

Moment de desfacere (Nm) 2711 2711
Diametrul maxim al șurubului M42 M42
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 12.7 (M18 HB12) 12.7 (M18 HB12)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie plastic

1 x M18 HB12 
Acumulator, M12-18 FC 
Încarcător, Cutie plastic

Număr articol 4933471755 4933471756
Cod EAN 4058546296544 4058546296551

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M18 ONEFHIWF1D
CHEIE DE IMPACT 1˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU MÂNER-D, 
CUPLU RIDICAT, INEL DE FIXARE ȘI GÂT LUNG

 º Cheia de impact M18 FUEL™ cu mâner D și prelungitor 150 mm 
livrează 2576 Nm cuplu de strângere înlocuind AC, benzina sau soluțiile 
pneumatice

 º Cuplu mare de desfacere de până la 2711 Nm ce ajută la desfacerea 
șuruburilor de până la M42

 º Sistemul cu 4 trepte DRIVE CONTROL permite utilizatorului să schimbe 
vitezele și setările cuplului pentru o utilizare versatilă

 º Senzorul integrat pentru măsurarea impactului sporește repetabilitatea 
setărilor cuplului ales

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. 
Funcția de personalizare permite ajustarea precisă a sculei la aplicație

 º Modul Lug Nut atunci când este activat prin ONE-KEY™ va opri automat 
cheia de impact atunci când intră în intervalul 475 Nm - 610 Nm pentru a 
preveni supra-strângerea piulițelor 

 º Tri-LED oferă iluminare de înaltă definiție pentru a crește vizibilitatea 
spațiului de lucru

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel 
și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule 
sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH 
OUTPUT™

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

CHEIE TUBULARĂ DE IMPACT 65 MM 1˝

Număr articol 4932471673

M18 ONEFHIWF1DS | CHEIE DE IMPACT 1˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU MÂNER-D, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE

 º Cheia de impact M18 FUEL™ cu mâner D livrează 2576 Nm cuplu de 
strângere înlocuind AC, benzina sau soluțiile pneumatice

 º Cuplu mare de desfacere de până la 2711 Nm ce ajută la desfacerea 
șuruburilor de până la M42

 º Sistemul cu 4 trepte DRIVE CONTROL permite utilizatorului să schimbe 
vitezele și setările cuplului pentru o utilizare versatilă

 º Senzorul integrat pentru măsurarea impactului sporește repetabilitatea 
setărilor cuplului ales

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. 
Funcția de personalizare permite ajustarea precisă a sculei la aplicație

 º Tri-LED oferă iluminare de înaltă definiție pentru a crește vizibilitatea 
spațiului de lucru

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel 
și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule 
sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH 
OUTPUT™

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 ONEFHIWF1 | CHEIE DE IMPACT 1˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE

 º Prima cheie de impact cu inel de fixare 1˝ 18V ce înlocuiește AC, 
benzina sau soluțiile pneumatice

 º Cheia de impact M18 FUEL™ livrează 2033 Nm cuplu de strângere
 º Cuplu mare de desfacere de până la 2400 Nm și ajută la desfacerea de 
șuruburi de până la M42

 º Sistemul cu 4 trepte DRIVE CONTROL permite utilizatorului să schimbe 
vitezele și setările cuplului pentru o utilizare versatilă 

 º Senzorul integrat pentru măsurarea impactului sporește repetabilitatea 
setărilor cuplului ales 

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. 
Funcția de personalizare permite ajustarea precisă a sculei la aplicație

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel 
și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule 
sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH 
OUTPUT™

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™ 

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

CHEIA DE IMPACT
ALEGE CORECT

HIGH PERFORMANCE   

ACCESUL ÎN LOCURILE GREU ACCESIBILE DE 
SUB CAROSERIE

COMPACTE

DE LA SCHIMBAREA ANVELOPELOR MAȘINILOR  
PÂNĂ LA MONTAREA ȘURUBURILOR LA ȘASIU

DIMENSIUNE MEDIE

POTRIVIRE PERFECTĂ DE PUTERE, DIMENSIUNE 
ȘI FUNCȚIONALITATE PENTRU MECANIC LA 
ÎMBINĂRI METALICE

SCULE PROFESIONALE PROIECTATE PENTRU 
DIFERITE APLICAȚII ÎN VEDEREA CREȘTERII 
PRODUCTIVITAȚII

PROFESIONALE

ȘURUBURI CU DIAMETRE MEDII ȘI MARI

ȘURUBURI CU DIAMETRE MICI ȘI MEDII

ȘURUBURI CU DIAMETRE MICI

339 Nm 300 Nm 745 Nm

339 Nm240 Nm138 Nm

DE LA CAMIOANE PÂNĂ LA APLICAȚII 
DE PE ȘANTIER CU CUPLU RIDICAT

1356 Nm 1356 Nm 1017 Nm

2033 Nm1627 Nm

ȘURUBURI CU DIAMETRE FOARTE MARI

2576 Nm2576 Nm1017 Nm

ȘURUBURI CU DIAMETRE MARI

Scanează pentru a
descoperi gama de
chei tubulare compatibilă

Scanează pentru a 
descoperi gama  
completă de EIP
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M18 ONEFHIWH716-0X

Turația la mersul în gol (rpm) 0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300
Rată de impact (ipm) 0- 800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800
Sistem de prindere 7/16˝ Hex
Cuplu maxim (Nm) 1017
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B5)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol 4933479152
Cod EAN 4058546369460

M18 FMTIW2F12-0X M18 FMTIW2F12-502X

Turația la mersul în gol (rpm)
0-1250 / 0-1950 / 
0-2575 / 0-1325

0-1200 / 0-1950 / 
0-2575 / 0-1325

Rată de impact (ipm)
0-900 / 0-2100 / 
0-3100

0-900 / 0-2100 / 
0-3100 

Sistem de prindere ½˝ pătrat ½˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm) 475 / 610 / 745 / 47 475 / 610 / 745 / 47
Diametrul maxim al șurubului M22 M22
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B5) 2.3 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933478449 4933478450
Cod EAN 4058546346409 4058546346416

M18 FHIWP12-0X M18 FHIWP12-502X

Turația la mersul în gol (rpm)
0-950/0-1500/0-
1800/0-1800

0-950/0-1500/0-
1800/0-1800

Rată de impact (ipm)
0-1150/0-2100/0-
2400/0-2400

0-1150/0-2100/0-
2400/0-2400

Sistem de prindere ½˝ pătrat ½˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm) 190/400/1017/1017 190/400/1017/1017
Moment de desfacere (Nm) 1491 1491
Diametrul maxim al șurubului M24 M24
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.2 (M18 B5) 3.2 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933459692 4933459693
Cod EAN 4058546028640 4058546028657

M18 FHIWF12-0X M18 FHIWF12-502X

Turația la mersul în gol (rpm)
0-550/0-1400/0-
1750/0-1750

0-550/0-1400/0-
1750/0-1750

Rată de impact (ipm)
0-950/0-1750/0-
2100/0-2100

0-950/0-1750/0-
2100/0-2100

Sistem de prindere ½˝ pătrat ½˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm) 130/400/1356/1356 130/400/1356/1356
Moment de desfacere (Nm) 1898 1898
Diametrul maxim al șurubului M33 M33
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B5) 3.3 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933459695 4933459696
Cod EAN 4058546028671 4058546028688

M18 ONEFHIWP12-0X M18 ONEFHIWP12-502X

Turația la mersul în gol (rpm)
0-950/0-1500/0-
1800/0-1800

0-950/0-1500/0-
1800/0-1800

Rată de impact (ipm)
0-1150/0-2100/0-
2400/0-2400

0-1150/0-2100/0-
2400/0-2400

Sistem de prindere ½˝ pătrat ½˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm) 190/400/1017/1017 190/400/1017/1017
Moment de desfacere (Nm) 1491 1491
Diametrul maxim al șurubului M24 M24
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.2 (M18 B5) 3.2 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 Acumulator, 
M12-18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933459724 4933459725
Cod EAN 4058546028961 4058546028978

M18 ONEFHIWF12E-0X

Turația la mersul în gol (rpm) 0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
Rată de impact (ipm) 0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
Sistem de prindere ½˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm) 102/ 203/ 610/ 1017
Moment de desfacere (Nm) 1500
Diametrul maxim al șurubului M33
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B5)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol 4933478405
Cod EAN 4058546345969

M18 ONEFHIWF12-0X M18 ONEFHIWF12-502X

Turația la mersul în gol (rpm)
0-550/0-1400/0-
1750/0-1750

0-550/0-1400/0-
1750/0-1750

Rată de impact (ipm)
0-950/0-1750/0-
2100/0-2100

0-950/0-1750/0-
2100/0-2100

Sistem de prindere ½˝ pătrat ½˝ pătrat

Cuplu maxim (Nm)
130 / 400 / 1356 
/ 1356

130 / 400 / 1356 / 1356

Moment de desfacere (Nm) 1898 1898
Diametrul maxim al șurubului M33 M33
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B5) 3.3 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 Acumulator, 
M12-18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933459726 4933459727
Cod EAN 4058546028985 4058546028992

M18 ONEFHIWF34-0X M18 ONEFHIWF34-502X

Turația la mersul în gol (rpm)
0-800/0-1300/0-
1800/0-1800

0-800/0-1300/0-
1800/0-1800

Rată de impact (ipm)
0-850/0-1850/0-
2400/0-2400

0-850/0-1850/0-
2400/0-2400

Sistem de prindere 3/4˝ pătrat 3/4˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm) 702/1138/1627/1627 702/1138/1627/1627
Moment de desfacere (Nm) 2034 2034
Diametrul maxim al șurubului M33 M33
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.5 (M18 B5) 3.5 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 Acumulator, 
M12-18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933459729 4933459730
Cod EAN 4058546029012 4058546029029

M18 ONEFHIWF34 | CHEIE DE IMPACT 3/4˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE

 º Cheia de impact cu cuplu ridicat M18 FUEL™ cu tehnologie ONE-KEY™  
dezvoltă un cuplu de strângere de 1627 Nm cu o dimensiune compactă 
de 213 mm, oferind mai mult acces în spații înguste

 º Sistemul DRIVE CONTROL™ cu 4 moduri de funcționare îi permite 
utilizatorului să aleagă între patru setări diferite de viteză și cuplu, 
pentru maximizarea versatilității în aplicații

 º Modul 4 de desfacere al șuruburilor asigură un cuplu maxim de 2034 
Nm, cu o turație de 750 rpm pentru control de neegalat la desfacerea 
organelor de asamblare

 º Senzorul integrat pentru măsurarea impactului îmbunătățește 
repetabilitatea constantă a setării de cuplu aleasă

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. 
Funcția de personalizare permite ajustarea precisă a sculei la aplicație

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem de prindere 3/4˝ cu inel de fixare
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 ONEFHIWF12 | CHEIE DE IMPACT 1/2˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE

 º Cheia de impact cu cuplu ridicat cu tehnologie M18 FUEL™ ONE-KEY™ 
dezvoltă un cuplu de strângere de 1356 Nm cu o dimensiune compactă 
de 213 mm, oferind mai mult acces în spații înguste

 º Sistemul DRIVE CONTROL cu 4 moduri de funcționare îi permite 
utilizatorului să comute între patru setări diferite de viteză și cuplu, 
pentru maximizarea versatilității în aplicații

 º Modul 4 de desfacere a șuruburilor asigură un cuplu maxim de 1898 
Nm, cu o turație de 750 rpm pentru control de neegalat la desfacerea 
organelor de asamblare

 º Senzorul integrat pentru măsurarea impactului îmbunătățește 
repetabilitatea constantă a setării de cuplu aleasă

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. 
Funcția de personalizare permite ajustarea precisă a sculei la aplicație

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem de prindere ½˝ cu inel de fixare
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 ONEFHIWF12E | CHEIE DE IMPACT 1/2˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT, INEL DE FIXARE ȘI GÂT LUNG

 º Cheia de impact M18 FUEL™ ONE-KEY™cu cuplu ridicat și gât lung 
livrează un cuplu de strângere de 1017 Nm

 º Sistemul cu 4 trepte DRIVE CONTROL permite utilizatorului să schimbe 
vitezele și setările cuplului pentru o utilizare versatilă

 º Cheia de impact M18 FUEL™ ONE-KEY™cu cuplu ridicat și gât lung 
livrează un cuplu de desfacere de 1500 Nm

 º Senzorul integrat pentru măsurarea impactului sporește repetabilitatea 
setărilor cuplului ales

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. 
Funcția de personalizare permite ajustarea precisă a sculei la aplicație

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 ONEFHIWP12 | CHEIE DE IMPACT 1/2˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI PIN DE BLOCARE

 º Cheia de impact cu cuplu ridicat M18 FUEL™ cu tehnologie ONE-KEY™  
dezvoltă un cuplu de strângere de 1017 Nm cu o dimensiune compactă 
de 206 mm, oferind mai mult acces în spații înguste

 º Sistemul DRIVE CONTROL cu 4 moduri de funcționare îi permite 
utilizatorului să comute între patru setări diferite de viteză și cuplu, 
pentru maximizarea versatilității în aplicații

 º Modul 4 de desfacere a șuruburilor asigură un cuplu maxim de 1491 
Nm, cu o turație de 750 rpm pentru control de neegalat la desfacerea 
organelor de asamblare

 º Senzorul integrat pentru măsurarea impactului îmbunătățește 
repetabilitatea constantă a setării de cuplu aleasă

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. 
Funcția de personalizare permite ajustarea precisă a sculei la aplicație

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem de prindere 1/2˝ pentru fixarea optimă a cheii tubulare
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M18 ONEFHIWH716 | CHEIE DE IMPACT 7/16˝HEX ONE-KEY™ M18 FUEL™ ȘI CUPLU RIDICAT

 º Cheia hexagonală de impact cu un cuplu ridicat MILWAUKEE® M18 
FUEL™ 7/16˝ cu ONE-KEY™ se potrivește perfect cu gama noastră de 
accesorii 7/16˝, oferindu-vă puterea necesară în aplicațiile mai mari 
pentru lemn

 º Cu un cuplu maxim de până la 1017 Nm, această cheie de impact 
alimentată cu acumulatori vă oferă mai multă putere pentru a finaliza 
fără efort aplicațiile dvs. sau pentru îndepărtarea feroneriei ruginite și 
corodate

 º Mânerul extins vă oferă o suprafață de prindere mai mare, perfectă 
atunci când purtați mănuși de protecție, pentru un confort sporit, mai 
puțină oboseală și o manevrabilitate echilibrată

 º Echipat cu o mandrină QUIK-LOK™, care permite schimbarea mai 
rapidă și mai ușoară

 º Orificiul integrat pentru coarda de siguranță vă permite să transferați și 
să depozitați cu ușurință scula

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

BURGHIE SFREDEL CU IMPACT, 
PENTRU LEMN - SERIA LUNGĂ 
Ø20 X 460 MM

Număr articol 48136760

M18 FHIWF12 | CHEIE DE IMPACT 1/2˝ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE

 º Cheia de impact M18 FUEL™ dezvoltă un cuplu de strângere de 1356 
Nm cu o dimensiune compactă de 213 mm, oferind mai mult acces în 
spații înguste 

 º Sistemul DRIVE CONTROL cu 4 moduri de funcționare îi permite 
utilizatorului să comute între patru setări diferite de viteză și cuplu, 
pentru maximizarea versatilității în aplicații

 º Modul 4 de desfacere a șuruburilor asigură un cuplu maxim de 1898 
Nm, cu o turație de 750 rpm pentru control de neegalat la desfacerea 
organelor de asamblare

 º Sistem de prindere cu pătrat 1/2˝ cu inel de fixare
 º Noul sistem de iluminare cu LED este cu 40% mai puternic decât cel al 
modelului anterior

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o eficiență îmbunătățită, 
rezistă mai mult și asigură o putere maximă  

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

M18 FHIWP12 | CHEIE DE IMPACT 1/2˝ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI PIN DE BLOCARE

 º Cheia de impact M18 FUEL™ dezvoltă un cuplu de strângere de 1017 
Nm cu o dimensiune compactă de 206 mm, oferind mai mult acces în 
spații înguste

 º Sistemul DRIVE CONTROL cu 4 moduri de funcționare îi permite 
utilizatorului să comute între patru setări diferite de viteză și cuplu, 
pentru maximizarea versatilității în aplicații

 º Modul 4 de desfacere a șuruburilor asigură un cuplu maxim de 1491 
Nm, cu o turație de 750 rpm pentru control de neegalat la desfacerea 
organelor de asamblare

 º Sistem de prindere pătrat cu bolț de fixare 1/2˝ pentru fixarea optimă a 
cheii

 º Noul sistem de iluminare cu LED este cu 40% mai puternic decât cel al 
modelului anterior

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o eficiență îmbunătățită, 
rezistă mai mult și asigură o putere maximă  

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

M18 FMTIW2F12 | CHEIE DE IMPACT 1/2˝ M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI INEL DE FIXARE

 º Cea mai versatilă cheie cu impact fără cablu din impresionantul arsenal 
MILWAUKEE®, cu o performanță de vârf în industrie de 881 Nm cuplu 
de desfacere a piuliței și 745 Nm cuplu de strângere

 º Design incredibil de compact pentru acest nivel de performanță, cu o 
lungime totală de doar 152 mm ideală pentru aplicații în spații înguste

 º Sistemul DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să aleagă patru setări 
diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații

 º Modul de desfacere oferă un cuplu maxim, apoi scade turația pentru a 
preveni căderea organului de asamblare

 º Modul de oprire automată aplică un cuplu maxim de 47 Nm pentru 
aplicațiile delicate pentru a preveni supra strângerea

 º Tri-LED-urile oferă iluminare de înaltă definiție pentru a crește 
vizibilitatea spațiului de lucru

 º Sistem de prindere cu pătrat ½˝ cu inel de fixare
 º Cârlig reversibil pentru curea
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 FMTIW2F38-0X

Turația la mersul în gol (rpm) 0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Rată de impact (ipm) 0-900/ 0-2100/ 0-3100
Sistem de prindere ⅜˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm) 475/ 610/ 745/ 47
Diametrul maxim al șurubului M22
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B5)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol 4933479153
Cod EAN 4058546369477

M18 BIW12-0 M18 BIW12-402C

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 2450 0 - 2450
Sistem de prindere ½˝ pătrat ½˝ pătrat
Rată de impact (ipm) 0 - 3350 0 - 3350
Cuplu maxim (Nm) 240 240
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B4) 1.9 (M18 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M18 B4 
Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933443590 4933443607
Cod EAN 4002395003266 4002395003280

M18 FIW2F38-0X

Turația la mersul în gol (rpm) 0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000
Rată de impact (ipm) 0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Sistem de prindere ⅜˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm) 102 / 203 / 339 / 34
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol 4933478650
Cod EAN 4058546348434

M18 FIW2P12-0X M18 FIW2P12-502X

Turația la mersul în gol (rpm)
0-900 / 0-1650 / 
0-2400 / 0-1200

0-900 / 0-1650 / 
0-2400 / 0-1200

Rată de impact (ipm)
0-1000 / 0-2400 / 
0-3500

0-1000 / 0-2400 / 
0-3500 

Sistem de prindere ½˝ pătrat ½˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm) 102 / 203 / 339 / 34 102 / 203 / 339 / 34
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5) 1.8 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933478446 4933478447
Cod EAN 4058546346379 4058546346386

M18 FIW2F12-0X M18 FIW2F12-502X

Turația la mersul în gol (rpm)
0-900 / 0-1650 / 
0-2400 / 0-1200

0 - 900 / 0 - 1650 / 0 
- 2400 / 0 - 1200

Rată de impact (ipm)
0-1000 / 0-2400 / 
0-3400

0 - 1000 / 0 - 2400 / 
0 - 3500

Sistem de prindere ½˝ pătrat ½˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm) 102 / 203 / 339 / 34 102 / 203 / 339 / 34
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5) 1.8 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933478443 4933478444
Cod EAN 4058546346348 4058546346355

M18 ONEIWP12-0X M18 ONEIWP12-502X

Turația la mersul în gol (rpm) 900/1400/1900/2500 900/1400/1900/2500
Rată de impact (ipm) 1300/2100/2550/3200 1300/2100/2550/3200
Sistem de prindere ½˝ pătrat ½˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5) 1.8 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-18 FC 
Încarcător, Cutie HD

Număr articol 4933459197 4933451372
Cod EAN 4002395289929 4002395160501

M18 ONEIWF12-0X M18 ONEIWF12-502X

Turația la mersul în gol (rpm) 900/1400/1900/2500 900/1400/1900/2500
Rată de impact (ipm) 1300/2100/2550/3200 1300/2100/2550/3200
Sistem de prindere ½˝ pătrat ½˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5) 1.8 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-18 FC 
Încarcător, Cutie HD

Număr articol 4933459198 4933451374
Cod EAN 4002395289936 4002395160525

M18 FMTIW2P12-0X M18 FMTIW2P12-502X

Turația la mersul în gol (rpm)
0-1250 / 0-1950 / 
0-2575 / 0-1325

0-1250 / 0-1950 / 
0-2575 / 0-1325

Rată de impact (ipm)
0-900 / 0-2100 / 
0-3100 

0-900 / 0-2100 / 
0-3100

Sistem de prindere ½˝ pătrat ½˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm) 475 / 610 / 745 / 47 475 / 610 / 745 / 47
Diametrul maxim al șurubului M22 M22
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B5) 2.3 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933478452 4933478453
Cod EAN 4058546346430 4058546346447

M18 FMTIW2P12 | CHEIE DE IMPACT 1/2˝ M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI PIN DE BLOCARE

 º Cea mai versatilă cheie cu impact fără cablu din impresionantul arsenal 
MILWAUKEE®, cu o performanță de vârf în industrie de 881 Nm cuplu 
de desfacere a piuliței și 745 Nm cuplu de strângere

 º Design incredibil de compact pentru acest nivel de performanță, cu o 
lungime totală de doar 152 mm ideală pentru aplicații în spații înguste

 º Sistemul DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să aleagă patru setări 
diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații

 º Modul de îndepărtare șuruburi oferă un cuplu complet, apoi scade 
RPM-urile odată ce slăbiți șurubul pentru a preveni căderile în lipsa 
fixării

 º Modul de oprire automată nu aplică mai mult de 47 Nm de cuplu pentru 
aplicații de fixare strânse cu mâna pentru a preveni supra-strângerea

 º Tri-LED-urile oferă iluminare de înaltă definiție pentru a crește 
vizibilitatea spațiului de lucru

 º Știft pătrat de ½˝
 º Cârlig reversibil pentru curea
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 FMTIW2F38 | CHEIE DE IMPACT 3/8˝ M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI INEL DE FIXARE

 º Cea mai versatilă cheie cu impact fără cablu din impresionantul arsenal 
MILWAUKEE®, cu o performanță de vârf în industrie de 881 Nm cuplu 
de desfacere și 745 Nm cuplu de strângere

 º Design incredibil de compact pentru acest nivel de performanță, cu o 
lungime totală de doar 152 mm ideală pentru aplicații în spații înguste

 º Sistemul cu 4 trepte DRIVE CONTROL permite utilizatorului să schimbe 
vitezele și setările cuplului pentru o utilizare versatilă

 º Modul de desfacere oferă un cuplu maxim, apoi scade turația pentru a 
preveni căderea organului de asamblare

 º Modul de oprire automată aplică un cuplu maxim de 47 Nm pentru 
aplicațiile delicate pentru a preveni supra strângerea

 º Tri-LED-urile oferă iluminare de înaltă definiție pentru a crește 
vizibilitatea spațiului de lucru

 º Sistem de prindere cu pătrat 3/8˝ cu inel de fixare
 º Cârlig reversibil pentru curea
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

SET CHEI TUBULARE DE IMPACT 
3/8˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 
(8 BUC)

Număr articol 4932478288

M18 ONEIWF12 | CHEIE DE IMPACT 1/2˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU INEL DE FIXARE

 º M18 FIW F12 cu tehnologie ONE-KEY™

 º Conectare prin Bluetooth® la aplicația ONE-KEY™ 
 º Personalizare completă a sculei prin intermediul aplicației ONE-KEY™ în 
funcție de nevoile dvs.

 º Control al turației, cuplului, vitezei de pornire și oprire și al LED-ului 
 º Permite configurarea în funcție de orice aplicație, prin selectarea setării 
optime a sculei pentru o precizie repetabilă

 º Programare/salvare profiluri pentru un control de neegalat 
 º Selectare dintr-o gamă de profiluri de aplicații sau creare rapidă de 
profil propriu, pentru rezultate perfecte la fiecare apăsare de buton

 º Salvează până la 4 setări personalizate în memoria sculei, pentru o 
selecție rapidă pe șantier

 º Aplicația ONE-KEY™ asigură o creare a unui sistem de management al 
inventarului prin care poți urmări locația cât și preveni furtul sculei

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 ONEIWP12 | CHEIE DE IMPACT 1/2˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU PIN DE BLOCARE

 º M18 FIWP12 cu tehnologie ONE-KEY™

 º Conectare prin Bluetooth® la aplicația ONE-KEY™ 
 º Personalizare completă a sculei prin intermediul aplicației ONE-KEY™ în 
funcție de nevoile dvs.

 º Control al vitezei, cuplului, vitezei de pornire și oprire și al LED-ului
 º Permite configurarea în funcție de orice aplicație, prin selectarea setării 
optime a sculei pentru o precizie repetabilă

 º Programare/salvare profiluri pentru un control de neegalat
 º Selectare dintr-o gamă de profiluri de aplicații sau creare rapidă de 
profil propriu, pentru rezultate perfecte la fiecare apăsare de buton

 º Salvează până la 4 setări personalizate în memoria sculei, pentru o 
selecție rapidă pe șantier

 º Aplicația ONE-KEY™ asigură crearea unui sistem de management al 
inventarului prin care poți urmări locația cât și preveni furtul sculei

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

SET CHEI TUBULARE 1/2˝ 
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (10 
BUC)

Număr articol 4932352861

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M18 FIW2F12 | CHEIE DE IMPACT 1/2˝ M18 FUEL™ COMPACTĂ CU INEL DE FIXARE

 º Eficiență sub sarcină - cuplu remarcabil de 339 Nm
 º Design extrem de compact - lungime totală de doar 124 mm pentru 
accesul în spații înguste

 º Sistemul DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să aleagă patru setări 
diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații

 º Modul de desfacere oferă un cuplu maxim, apoi scade turația pentru a 
preveni căderea organului de asamblare

 º Modul de oprire automată aplică un cuplu maxim de 34 Nm pentru 
aplicațiile delicate pentru a preveni supra strângerea

 º Tri-LED-ul oferă iluminare de înaltă definiție pentru a crește vizibilitatea 
spațiului de lucru

 º Sistem de prindere cu pătrat ½˝ cu inel de fixare
 º Cârlig reversibil pentru curea
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 FIW2P12 | CHEIE DE IMPACT 1/2˝ M18 FUEL™ COMPACTĂ CU PIN DE BLOCARE

 º Cea mai compactă cheie cu impact fără cablu din clasa sa, oferind cel 
mai mare acces în spații înguste, cu performanță la 339 Nm cuplu de 
fixare

 º Design incredibil de compact pentru acest nivel de performanță, cu o 
lungime totală de doar 124 mm ideală pentru aplicații în spații înguste

 º Sistemul DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să aleagă patru setări 
diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații

 º Modul de îndepărtare șuruburi oferă un cuplu complet, apoi scade 
RPM-urile odată ce slăbiți șurubul pentru a preveni căderile în lipsa 
fixării

 º Modul de oprire automată nu aplică mai mult de 34 Nm de cuplu pentru 
aplicații de fixare strânse cu mâna pentru a preveni supra-strângerea

 º Tri-LED-urile oferă iluminare de înaltă definiție pentru a crește 
vizibilitatea spațiului de lucru

 º Pin de blocare pătrat de ½˝
 º Cârlig reversibil pentru curea
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

M18 FIW2F38 | CHEIE DE IMPACT 3/8˝ M18 FUEL™ COMPACTĂ CU INEL DE FIXARE

 º Cea mai compactă cheie cu impact cu acumulator din clasa sa, oferind 
cel mai mare acces în spații înguste, cu un cuplu de până la 339 Nm

 º Design incredibil de compact pentru acest nivel de performanță, cu o 
lungime totală de numai 124 mm, fiind ideală pentru aplicații în spații 
înguste

 º Sistemul DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să comute între 
patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității 
în aplicații

 º Controlul îndepărtării șuruburilor oferă un cuplu total, apoi rpm scad 
odată ce slăbiți șurubul pentru a preveni căderile de fixare

 º Controlul de oprire automată nu aplică mai mult de 34 Nm de cuplu 
pentru aplicații de fixare strânse manual pentru a preveni strângerea

 º Tri-LED oferă iluminare de înaltă definiție pentru a crește vizibilitatea 
spațiului de lucru

 º Prindere pătrată ⅜ ˝
 º Cârlig reversibil pentru curea
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 BIW12 | CHEIE DE IMPACT 1/2˝ M18™

 º Cheie de impact compactă 1/2˝, cu o lungime de numai 155 mm, ideală 
pentru a fi utilizată în spații înguste

 º Motor cvadripol, de înaltă performanță oferă putere maximă, 
maximizând totodată raportul putere/masă 

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Angrenaj heavy duty, integral din metal, pentru o durabilitate superioară 
și un cuplu maxim

 º Profil pătrat 1/2˝ pentru utilizare cu chei universale
 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 ONEFPRT-0X M18 ONEFPRT-202X

Forță max. de tragere (N) 20,000 20,000

Nituri max. cu M18B2 (mm) 900 x 4.8 / 500 x 6.4 900 x 4.8 / 500 x 6.4

Plajă diametre nituri (mm) 4.8 - 7.0 4.8 - 7.0
Lungimea cursei (mm) 30 30
Dimensiuni (mm) 317 x 63 x 273 317 x 63 x 273
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.5 (M18 B2) 2.5 (M18 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B2 Acumulator, 
M12-18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933478601 4933478602
Cod EAN 4058546347949 4058546347956

M18 GG-0 M18 GG-201C

Presiunea (bar) 690 690
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.9 (M18 B2) 3.9 (M18 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M18 B2 
Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933440493 4933440490
Cod EAN 4002395000357 4002395000340

C18 PCG/310C-0B C18 PCG/310C-201B

Forță max. (N) 4500 4500
Setări de viteză 6 6
Echipare standard Suport cartuș 310 ml Suport cartuș 310 ml
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B2) 2.3 (M18 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Geantă 
pentru scule

1 x M18 B2 
Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Geantă 
pentru scule

Număr articol 4933459637 4933441310
Cod EAN 4058546028091 4002395001439

C18 PCG/400T-201B

Forță max. (N) 4500
Setări de viteză 6
Echipare standard Tub transparent 400 ml
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B2)

Kit inclus
1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Geantă pentru scule

Număr articol 4933441812
Cod EAN 4002395002368

C18 PCG/600A-201B C18 PCG/600T-201B

Forță max. (N) 4500 4500
Setări de viteză 6 6

Echipare standard Tub aluminiu 600 ml
Tub transparent 
600 ml

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B2) 2.3 (M18 B2)

Kit inclus

1 x M18 B2 
Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Geantă 
pentru scule

1 x M18 B2 
Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Geantă 
pentru scule

Număr articol 4933441305 4933441808
Cod EAN 4002395001422 4002395002375

M18 BRAIW-0

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 1500 / 0 - 2250
Sistem de prindere ⅜˝ pătrat
Rată de impact (ipm) 0 - 2400 / 0 - 3400
Cuplu maxim (Nm) 40 / 76
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933447899
Cod EAN 4002395006670

M18 BIW38-0

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 2450
Sistem de prindere ⅜˝ pătrat
Rată de impact (ipm) 0 - 3350
Cuplu maxim (Nm) 210
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933443600
Cod EAN 4002395003273

M18 BIW38 | CHEIE DE IMPACT 3/8˝ M18™

 º Mașină de înșurubat cu impact compactă 3/8˝, cu o lungime de numai 
152 mm, fiind ideala pentru a fi utilizată în spații înguste

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
din sculă împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Grup angrenare și roți dințate de mare capacitate, integral din metal, 
pentru o durabilitate superioară și un cuplu maxim

 º Profil pătrat 3/8˝ pentru utilizare cu chei tubulare universale
 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută a pachetului

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 BRAIW | CHEIE DE IMPACT LA UNGHI 3/8˝ M18™ COMPACTĂ

 º Mașină de înșurubat unghiulară cu impact, compactă, cu o lungime de 
numai 307 mm, fiind ideală pentru a fi utilizată în spații înguste

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Angrenaj metalic pentru o durată de exploatare superioară și un cuplu 
maxim

 º Cap cu design compact, de 53 mm
 º Designul mânerului asigură maximum de confort prin multiple 
posibilități de poziționare

 º Profil pătrat 3/8˝ pentru utilizare cu chei universale
 º 2 setări de viteză pentru o gamă largă de aplicații
 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută 

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 ONEFPRT
PISTOL PENTRU NITUIT M18 FUEL™ ONE-KEY™

 º Pistolul pentru nituit M18 FUEL™ cu ONE-KEY™ este o soluție optimizată 
fără cablu care oferă nituire rapidă și ușoară, menținând în același timp 
performanța, durabilitatea și dimensiunea 

 º Trage până la 900 de nituri în aluminiu cu dimensiunea nitului de 4.8 mm 
în aluminiu sau 500 de nituri în aluminiu cu dimensiunea nitului de 6.4 
mm cu un acumulator M18™ 2.0 Ah complet încărcat

 º Prinde toate niturile oarbe, incluzând aluminiu, oțel, oțel inoxidabil și 
cupru de 4.8 mm, 6.0 mm, 6.4 mm și 7.0 mm pentru a vă oferi o gamă 
mai largă de aplicații

 º Forța de tragere de 20.000 N și o lungime a cursei de 30 mm vă oferă 
puterea de a termina diametrele mai mari fără efort 

 º Designul premium din aliaj de oțel cu 3 fălci oferă mai multă muncă între 
schimbările fălcilor

 º Acces fără unelte pentru curățarea ușoară a fălcilor. Dispozitiv de 
așezare și demontare a piesei de tip nas pe sculă pentru confortul 
utilizatorului

 º Colectorul transparent al arborelui vă permite să vedeți când colectorul 
este plin, evitând orice blocaj și reducând timpul de deblocare, evitând, 
de asemenea, reparațiile costisitoare în același timp

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără 
cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul 
REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o 
putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

SET BACURI PENTRU PISTOL DE NITUIT M18 FUEL™ 
ONE-KEY™

Număr articol 4932478961

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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C18 PCG/600 | PISTOL APLICARE SILICON 600 ML M18™ 

 º Forță de până la 4500 N. Cu cel puțin 40% mai multă forță decât 
modelul anterior MILWAUKEE®

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Performanță optimizată pentru toți adezivii, chiar și la temperaturi 
scăzute

 º Funcția anti-scurgere previne scurgerile nedorite atunci când butonul 
de acționare este eliberat

 º Reglare viteză în 6 trepte pentru control maxim
 º Piston mare și robust ce asigură un debit constant, reduce efectul de 
recul și evacuează integral adezivul din tub

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută 

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

C18 PCG/400 | PISTOL APLICARE SILICON 400 ML M18™ 

 º Forță de până la 4500 N. Cu cel puțin 40% mai multă forță decât 
modelul anterior MILWAUKEE®

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Performanță optimizată pentru toți adezivii, chiar și la temperaturi 
scăzute

 º Funcția anti-scurgere previne scurgerile nedorite atunci când butonul 
de acționare este eliberat

 º Reglare viteză în 6 trepte pentru control maxim
 º Piston mare și robust ce asigură un debit constant, reduce efectul de 
recul și evacuează integral adezivul din tub

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

C18 PCG/310 | PISTOL APLICARE SILICON 310 ML M18™ 

 º Forță de până la 4500 N. Cu cel puțin 40% mai multă forță decât 
modelul anterior MILWAUKEE®

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Performanță optimizată pentru toți adezivii, chiar și la temperaturi 
scăzute

 º Funcția anti-scurgere previne scurgerile nedorite atunci când butonul 
de acționare este eliberat

 º Reglare viteză în 6 trepte pentru control maxim
 º Piston mare și robust ce asigură un debit constant, reduce efectul de 
recul și evacuează integral adezivul din tub

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 GG | PISTOL PENTRU GRESAT M18™ 

 º Motorul puternic de 18 V asigură o presiune de lucru maximă de 562 
bari

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa  

 º Cea mai bună autonomie din clasa sa - distribuie până la 7 cartușe 
pe încărcare

 º Echilibru și ergonomie superioare ale mânerului - cu o lungime de 
numai 355 mm și o greutate de 3,9 kg

 º Supapă de aerisire - mecanism de amorsare pentru un debit rapid
 º Suport de furtun integrat, inel pentru curea de transport și LED 
indicator nivel încărcare - mai mult confort pentru utilizator și mai puțin 
timp pierdut

 º Trei moduri de încărcare - vrac, cartuș și aspirație
 º Capacitate a cartușului de 400 ml; 473 ml vrac
 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 FSAG125X-0X M18 FSAG125XB-502X M18 ONEFSAG125XB-0X M18 ONEFSAG125XPDB-502X

M18 FSAGV125XPDB-0XM18 FSAGV125XB-0X

M18 FSAGF125XPDB-0XM18 FSAGF125XB-0X

M18 FHSAG125XB-552X M18 FHSAG125XPDB-552X M18 FHSAG150XB-0X M18 FHSAG150XPDB-0X

M18 FLAG230XPDB-121C M18 ONEFLAG230XPDB-122C

HD18 AG-115-402C HD18 AG-125-402C

M18 ONEFLAG230X-
PDB-0C

M18 ONEFLAG230XP-
DB-122C

Turația la mersul în gol (rpm) 6600 6600
Diametru disc (mm) 230 230
Adâncimea max. de tăiere (mm) 65 65
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.4 (M18 HB12) 5.4 (M18 HB12)
Frână Da Da
Funcții anti-recul Da Da

Tip comutator
Întrerupător Paddle 
(Deadman)

Întrerupător Paddle 
(Deadman)

FIXTEC™ Da Da
Funcție “line-lock-out” Da Da

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, Cutie 
plastic

2 x M18 HB12 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie plastic

Număr articol 4933478782 4933478783
Cod EAN 4058546360641 4058546360658

M18 FHSAG150XB-0X

Turația la mersul în gol (rpm) 9000
Diametru disc (mm) 150
Adâncimea max. de tăiere (mm) 45
Dimensiune ax M14
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.5 (M18 HB5.5)
Frână Da
Tip comutator Întrerupător Slide lock-on
Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Da
Funcție “line-lock-out” Da
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol 4933471084
Cod EAN 4058546287122

M18 FHSAG150XPDB-0X

Turația la mersul în gol (rpm) 9000
Diametru disc (mm) 150
Adâncimea max. de tăiere (mm) 45
Dimensiune ax M14
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.5 (M18 HB5.5)
Frână Da
Tip comutator Întrerupător Paddle (Deadman)
Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Da
Funcție “line-lock-out” Da
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol 4933471085
Cod EAN 4058546287139

M18 FLAG230X-
PDB-0C

M18 FLAG230X-
PDB-121C

Turația la mersul în gol (rpm) 6600 6600
Diametru disc (mm) 230 230
Adâncimea max. de tăiere (mm) 65 65
Dimensiune ax M14 M14
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.3 (M18 HB12) 5.3 (M18 HB12)
Frână Da Da

Tip comutator
Întrerupător Paddle 
(Deadman)

Întrerupător Paddle 
(Deadman)

Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Da Da
Funcții anti-recul Da Da
Funcție “line-lock-out” Da Da

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, Cutie 
plastic

1 x M18 HB12 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie plastic

Număr articol 4933464114 4933464115
Cod EAN 4058546220594 4058546220600
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M18 FLAG230XPDB | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™

 º Este primul polizor unghiular cu disc de 230 mm la nivel mondial 
alimentat cu un singur acumulator de 18 V care oferă putere mare de 
polizare, mai ușor decât sculele cu cablu și permite efectuarea a până 
la 68 de tăieturi în țevi din inox de 42 mm cu o singură încărcare 

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel 
și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule 
sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH 
OUTPUT™

 º Frâna oprește mai rapid discul pentru protecție mai bună a utilizatorului
 º Comutator de siguranță neblocabil cu funcție „line-lock-out” pentru 
prevenirea pornirii automate

 º Apărătoare fără cheie pentru o capacitate mare de debitare și o reglare 
rapidă a apărătorii, fără utilizare a vreunei chei

 º Piuliță FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
 º Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
 º Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, 
prelungind durata de exploatare a motorului

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 ONEFLAG230XPDB | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™

 º Oferă o performanță similară cu cea a unui polizor cu cablu de 2200 W
 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 3 
secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului

 º Comutator de siguranță neblocabil cu funcție „line-lock-out” pentru 
prevenirea pornirii automate

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
 º Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
 º Apărătoare fără cheie pentru o capacitate mare de debitare și o reglare 
rapidă a apărătorii, fără a utiliza o cheie

 º Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, 
prelungind durata de exploatare a motorului

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel 
și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule 
sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH 
OUTPUT™

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 FHSAG150XPDB | POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 150 MM, CU FRÂNARE, CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ, M18 FUEL™

 º Polizorul unghiular mic de 150 mm M18™ HIGH OUTPUT™ livrează 
putere de polizare și face până la 145 de tăieri cu o încărcare (5.5 Ah) în 
țeava de oțel inoxidabil de 2˝

 º Sistem RAPIDSTOP™ pentru oprire rapidă a pânzei, în mai puțin de 3 
secunde pentru protecția avansată a utilizatorului

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel 
și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule 
sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH 
OUTPUT™

 º Comutator de siguranță neblocabil cu funcție „line-lock-out” pentru 
prevenirea pornirii automate

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
 º Piuliță FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
 º Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, 
prelungind durata de exploatare a motorului

 º Apărătoare fără cheie 150 mm pentru o capacitate mare de debitare și 
o reglare rapidă a apărătorii, fără utilizare a vreunei chei

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 FHSAG150XB | POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 150 MM, CU FRÂNARE, CU SCHIMBĂTOR LATERAL, M18 FUEL™

 º Polizorul unghiular mic de 150 mm M18™ HIGH OUTPUT™ livrează 
putere de polizare și face până la 145 de tăieri cu o încărcare (5.5 Ah) în 
țeava de oțel inoxidabil de 2˝

 º Sistem RAPIDSTOP™ pentru oprire rapidă a pânzei, în mai puțin de 3 
secunde pentru protecția avansată a utilizatorului

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel 
și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule 
sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH 
OUTPUT™

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
 º Piuliță FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
 º Apărătoare fără cheie 150 mm pentru o capacitate mare de debitare și 
o reglare rapidă a apărătorii, fără utilizare a vreunei chei

 º Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, 
prelungind durata de exploatare a motorului

 º Funcție „line-lock-out” pentru prevenirea pornirii automate
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

POLIZORUL  
UNGHIULAR

ALEGE CORECT POLIZOARE UNGHIULARE 
Echivalent cu 650 W

POLIZOARE UNGHIULARE
Oferă cea mai bună manipulare pentru 
pregătirea suprafeței.

Echivalent cu 1200 W

COMUTATOR CULISANT

Ø 125 MM
Ø 125 MM POLIZOR UNGHIULAR  

CU FRÂNARE
Ø 125 MM POLIZOR UNGHIULAR CU 

FRÂNARE 
Ø 125 MM POLIZOR UNGHIULAR CU 

FRÂNARE 

COMUTATOR CULISANT COMUTATOR CULISANT COMUTATOR TIP CLAPETĂ

Ø 125 MM POLIZOR UNGHIULAR CU 
FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT

Ø 125 MM POLIZOR UNGHIULAR CU 
FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ

SELECȚIE A VITEZEI ÎN 5 TREPTE SELECȚIE A VITEZEI ÎN 5 TREPTEVITEZĂ VARIABILĂ
Control maxim, ideal pentru lucrul cu oțel 
inoxidabil și aluminiu, pentru îndepărtarea 
ruginii și a vopselei.

Echivalent cu 1200 W

CAP PLAT
Design-ul permite accesul în unghiuri de 
până la 42°.

Echivalent cu 1200 W

Ø 125 MM POLIZOR UNGHIULAR CU  
FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT

Ø 125 MM POLIZOR UNGHIULAR CU  
FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ

HIGH OUTPUT ™
Proiectate pentru aplicații heavy, de la 
tăiere la unghi la polizarea sudurilor.

POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PER-
FORMANȚĂ DE 125 MM, CU FRÂNARE  

ȘI COMUTATOR CULISANT

POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PER-
FORMANȚĂ DE 125 MM, CU FRÂNARE  

ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ

POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PER-
FORMANȚĂ DE 150 MM, CU FRÂNARE  

ȘI COMUTATOR CULISANT

POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PER-
FORMANȚĂ DE 150 MM, CU FRÂNARE  

ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ

Echivalent cu 1550 W Echivalent cu 1550 W Echivalent cu 1550 W Echivalent cu 1550 W

NOU

POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ  
PERFORMANȚĂ DE 230 MM, CU FRÂNARE, 

COMUTATOR TIP CLAPETĂ ȘI 

POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ  
PERFORMANȚĂ DE 230 MM, CU FRÂNARE, 

COMUTATOR TIP CLAPETĂ

Echivalent cu 2200 WEchivalent cu 2200 W

Scanează pentru a
descoperi gama de
discuri compatibilă

Scanează pentru a 
descoperi gama  
completă de EIP

Ø 115 MM Ø 125 MM
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M18 FSAGV125XB-0X

Turația la mersul în gol (rpm) 3500 - 8500
Diametru disc (mm) 125
Adâncimea max. de tăiere (mm) 33
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5)
Frână Da
Funcții anti-recul Da
Tip comutator Întrerupător Slide lock-on
FIXTEC™ Da
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol 4933478436
Cod EAN 4058546346270

M18 FSAGV125XPDB-0X

Turația la mersul în gol (rpm) 3500 - 8500
Diametru disc (mm) 125
Adâncimea max. de tăiere (mm) 33
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5)
Frână Da
Funcții anti-recul Da
Tip comutator Întrerupător Paddle (Deadman)
FIXTEC™ Da
Funcție “line-lock-out” Da
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol 4933478437
Cod EAN 4058546346287

M18 FSAG125XB-0X M18 FSAG125XB-502X

Turația la mersul în gol (rpm) 8500 8500
Diametru disc (mm) 125 125
Adâncimea max. de tăiere (mm) 33 33
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5) 2.7 (M18 B5)
Frână Da Da
Funcții anti-recul Da Da

Tip comutator
Întrerupător Slide 
lock-on

Întrerupător Slide 
lock-on

FIXTEC™ Da Da
Funcție “line-lock-out” Da Da

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933478429 4933478430
Cod EAN 4058546346201 4058546346218

M18 ONEFSAG125XB-0X

Turația la mersul în gol (rpm) 8500
Diametru disc (mm) 125
Adâncimea max. de tăiere (mm) 33
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5)
Frână Da
Funcții anti-recul Da
Tip comutator Întrerupător Slide lock-on
FIXTEC™ Da
Funcție “line-lock-out” Da
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol 4933478433
Cod EAN 4058546346249

M18 ONEFSAG125X-
PDB-0X

M18 ONEFSAG125XP-
DB-502X

Turația la mersul în gol (rpm) 8500 8500
Diametru disc (mm) 125 125
Adâncimea max. de tăiere (mm) 33 33
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5) 2.7 (M18 B5)
Frână Da Da
Funcții anti-recul Da Da

Tip comutator
Întrerupător Paddle 
(Deadman)

Întrerupător Paddle 
(Deadman)

FIXTEC™ Da Da
Funcție “line-lock-out” Da Da

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933478434 4933478435
Cod EAN 4058546346256 4058546346263

M18 FSAG125X-0X

Turația la mersul în gol (rpm) 8500
Diametru disc (mm) 125
Adâncimea max. de tăiere (mm) 33
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5)
Frână Nu
Funcții anti-recul Da
Tip comutator Întrerupător Slide lock-on
FIXTEC™ Da
Funcție “line-lock-out” Da
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol 4933478428
Cod EAN 4058546346195

M18 FH-
SAG125XB-0

M18 FH-
SAG125XB-0X

M18 FH-
SAG125XB-552X

Turația la mersul în 
gol (rpm) 9000 9000 9000

Diametru disc (mm) 125 125 125
Adâncimea max. de 
tăiere (mm) 33 33 33

Dimensiune ax M14 M14 M14
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 3.4 (M18 HB5.5) 3.4 (M18 HB5.5) 3.4 (M18 HB5.5)

Frână Da Da Da

Tip comutator
Întrerupător Slide 
lock-on

Întrerupător Slide 
lock-on

Întrerupător Slide 
lock-on

Piuliță cu flanșă 
FIXTEC™ Da Da Da

Funcție “line-lock-out” Da Da Da

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Cutie HD

2 x M18 HB5.5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933471075 4933471077 4933471079
Cod EAN 4058546287030 4058546287054 4058546287078

M18 FHSAG125X-
PDB-0

M18 FHSAG125X-
PDB-0X

M18 FHSAG125X-
PDB-552X

Turația la mersul în 
gol (rpm) 9000 9000 9000

Diametru disc (mm) 125 125 125
Adâncimea max. de 
tăiere (mm) 33 33 33

Dimensiune ax M14 M14 M14
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 3.4 (M18 HB5.5) 3.4 (M18 HB5.5) 3.4 (M18 HB5.5)

Frână Da Da Da

Tip comutator
Întrerupător Paddle 
(Deadman)

Întrerupător Paddle 
(Deadman)

Întrerupător Paddle 
(Deadman)

Piuliță cu flanșă 
FIXTEC™ Da Da Da

Funcție “line-lock-out” Da Da Da

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Cutie HD

2 x M18 HB5.5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933471076 4933471078 4933471080
Cod EAN 4058546287047 4058546287061 4058546287085

M18 FHSAG125XPDB | POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 125 MM, CU FRÂNARE, CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ, M18 FUEL™

 º Polizorul unghiular M18™ HIGH OUTPUT™ de 125mm livrează o putere 
de debitare de până la 145 de tăieri per încărcare (5.5 Ah) în țeava de 
oțel inoxidabil de 2˝ 

 º Sistem RAPIDSTOP™ pentru oprirea rapidă a discului, în mai puțin de 
2,5 secunde și protejarea utilizatorului

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel 
și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule 
sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH 
OUTPUT™

 º Comutator de siguranță neblocabil cu funcție „line-lock-out” pentru 
prevenirea pornirii automate

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
 º Piuliță FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
 º Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, 
prelungind durata de exploatare a motorului

 º Apărătoare fără cheie 125 mm pentru o capacitate mare de debitare și 
o reglare rapidă a apărătorii, fără utilizare a vreunei chei

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 FHSAG125XB | POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 125 MM, CU FRÂNARE, CU SCHIMBĂTOR LATERAL, M18 FUEL™ 

 º Polizorul unghiular mic de 125 mm M18™ HIGH OUTPUT™ livrează 
putere de polizare și face până la 145 de tăieri cu o încărcare (5.5 Ah) în 
țeava de oțel inoxidabil de 2˝

 º Sistemul RAPIDSTOP™ pentru oprirea rapidă a discului în mai puțin de 
2,5 secunde pentru protecția avansată a utilizatorului

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel 
și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule 
sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH 
OUTPUT™

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
 º Piuliță FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
 º Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, 
prelungind durata de exploatare a motorului

 º Apărătoare fără cheie 125 mm pentru o capacitate mare de debitare și 
o reglare rapidă a apărătorii, fără utilizare a vreunei chei

 º Funcție „line-lock-out” pentru prevenirea pornirii automate
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 ONEFSAG125XPDB | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™

 º Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 
W

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 
secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului 

 º Dimensiune redusă a angrenajului și unghi mai mic al slotului 
acumulatorului - pentru un echilibru și ergonomie mai bune comparativ 
cu modelul anterior

 º Comutator de siguranță neblocabil cu funcție „line-lock-out” pentru 
prevenirea pornirii automate

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
 º Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
 º Mâner ergonomic
 º Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, 
prelungind durata de exploatare a motorului

 º Apărătoare fără cheie 125 mm pentru o capacitate mare de debitare și 
o reglare rapidă a apărătorii, fără a utiliza o cheie

M18 ONEFSAG125XB | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™ ONE-KEY™

 º Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 
W

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 
secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului

 º Dimensiune redusă a angrenajului și unghi mai mic al slotului 
acumulatorului - pentru un echilibru și ergonomie mai bune comparativ 
cu modelul anterior

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
 º Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
 º Mâner ergonomic
 º Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, 
prelungind durata de exploatare a motorului

 º Apărătoare fără cheie 125 mm pentru o capacitate mare de debitare și 
o reglare rapidă a apărătorii, fără a utiliza o cheie

 º Funcție „line-lock-out” pentru prevenirea pornirii automate
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M18 FSAG125XB | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™

 º Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 
W

 º RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 
secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului

 º Dimensiune redusă a angrenajului și unghi mai mic al slotului 
acumulatorului - pentru un echilibru și ergonomie mai bune comparativ 
cu modelul anterior

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
 º Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
 º Mâner ergonomic
 º Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, 
prelungind durata de exploatare a motorului

 º Apărătoare fără cheie 125 mm pentru o capacitate mare de debitare și 
o reglare rapidă a apărătorii, fără a utiliza o cheie

 º Funcție „line-lock-out” pentru prevenirea pornirii automate
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 FSAG125X | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™

 º Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 
W

 º Dimensiune redusă a angrenajului și unghi mai mic al slotului 
acumulatorului - pentru un echilibru și ergonomie mai bune comparativ 
cu modelul anterior

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
 º Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
 º Mâner ergonomic
 º Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, 
prelungind durata de exploatare a motorului

 º Apărătoare fără cheie 125 mm pentru o capacitate mare de debitare și 
o reglare rapidă a apărătorii, fără a utiliza o cheie

 º Funcție „line-lock-out” pentru prevenirea pornirii automate
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 FSAGV125XPDB | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU TURAȚIE VARIABILĂ, FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™

 º Control maxim asupra oricăror aplicații - selecție a vitezei în 5 pași, 
ideală pentru operarea cu oțel inoxidabil și aluminiu & pentru înlăturarea 
ruginii și vopselei

 º Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 
W

 º RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 
secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului

 º Comutator de siguranță neblocabil cu funcție „line-lock-out” pentru 
prevenirea pornirii automate

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
 º Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
 º Mâner ergonomic
 º Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, 
prelungind durata de exploatare a motorului

 º Apărătoare fără cheie 125 mm pentru o capacitate mare de debitare și 
o reglare rapidă a apărătorii, fără a utiliza o cheie

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 FSAGV125XB | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU TURAȚIE VARIABILĂ, FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™

 º Control maxim asupra oricăror aplicații - selecție a vitezei în 5 trepte, 
ideală pentru operarea cu oțel inoxidabil și aluminiu & pentru înlăturarea 
ruginii și vopselei

 º Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 
W

 º RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 
secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
 º Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
 º Mâner ergonomic
 º Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, 
prelungind durata de exploatare a motorului

 º Apărătoare fără cheie 125 mm pentru o capacitate mare de debitare și 
o reglare rapidă a apărătorii, fără a utiliza o cheie

 º Funcție „line-lock-out” pentru prevenirea pornirii automate
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 FSAGF125XB-0X

Turația la mersul în gol (rpm) 8500
Diametru disc (mm) 125
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.6 (M18 B5)
Frână Da
Funcții anti-recul Da
Tip comutator Întrerupător Slide lock-on
FIXTEC™ Da
Funcție “line-lock-out” Da
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol 4933478438
Cod EAN 4058546346294

M18 FSAGF125XPDB-0X

Turația la mersul în gol (rpm) 8500
Diametru disc (mm) 125
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.6 (M18 B5)
Frână Da
Funcții anti-recul Da
Tip comutator Întrerupător Paddle (Deadman)
FIXTEC™ Da
Funcție “line-lock-out” Da
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol 4933478439
Cod EAN 4058546346300

M18 FMCS66-0C M18 FMCS66-121C

Turația la mersul în gol (rpm) 4000 4000
Diametrul exterior al pânzei (mm) 203 203
Diametru interior disc (mm) 15.87 15.87
Adâncimea max. de tăiere (mm) 66 66
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 7.5 (M18 HB12) 7.5 (M18 HB12)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, Cutie 
plastic

1 x M18 HB12 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933472110 4933472111
Cod EAN 4058546325060 4058546325077

M18 CBS125-0 M18 CBS125-502C

Turația la mersul în gol (m/min) 0 - 116 0 - 116
Capacitate de debitare în secțiune 
pătrată (mm) 125 x 125 125 x 125

Lungimea pânzei (mm) 1139.83 1139.83
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 7.3 (M18 B5) 7.3 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933447150 4933448195
Cod EAN 4002395006038 4002395262779

M18 FBS85-0C M18 FBS85-202C

Turația la mersul în gol (m/min) 0 - 165 0 - 165
Capacitate de debitare în secțiune 
pătrată (mm) 85 85

Lungimea pânzei (mm) 898.52 898.52
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.9 (M18 B2) 3.9 (M18 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, Cutie 
plastic

2 x M18 B2 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933471496 4933471497
Cod EAN 4058546293956 4058546293963

M18 FAP180-0 M18 FAP180-502X

Turația la mersul în gol (rpm) 360 - 2200 360 - 2200
Diametru disc (mm) 180 180
Dimensiune ax M 14 M 14
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.2 (M18 B5) 2.2 (M18 B5)
Viteză variabilă Da Da
Funcție “line-lock-out” Da Da
Funcție Soft start Da Da

Echipare standard

Placă suport 
lustruire, apărătoare 
praf, mâner, mâner 
lateral AVS

Placă suport pentru 
lustruit, burete pentru 
lustruit alb, burete 
pentru lustruit portocaliu, 
lână de miel, protecție 
împotriva prafului, mâner, 
mâner lateral AVS

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

2 x M18 B5 Acumulator, 
M12-18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933451549 4933451550
Cod EAN 4002395144518 4002395144525

HD18 AG-115-0 HD18 AG-115-402C

Turația la mersul în gol (rpm) 9000 9000
Diametru disc (mm) 115 115
Adâncimea max. de tăiere (mm) 28 28
Dimensiune ax M 14 M 14
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.4 (M18 B4) 2.4 (M18 B4)
Frână Nu Nu

Tip comutator
Întrerupător Paddle 
(Deadman)

Întrerupător Paddle 
(Deadman)

Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Nu Nu
Funcție “line-lock-out” Nu Nu

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M18 B4 
Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933411210 4933441300
Cod EAN 4002395235681 4002395001415

HD18 AG-125-0 HD18 AG-125-402C

Turația la mersul în gol (rpm) 9000 9000
Diametru disc (mm) 125 125
Adâncimea max. de tăiere (mm) 33 33
Dimensiune ax M 14 M 14
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.2 (M18 B4) 2.2 (M18 B4)
Frână Nu Nu

Tip comutator
Întrerupător Paddle 
(Deadman)

Întrerupător Paddle 
(Deadman)

Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Nu Nu
Funcție “line-lock-out” Nu Nu

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M18 B4 
Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933441502 4933441507
Cod EAN 4002395002177 4002395002184

M18 FSAGF125XPDB | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU CAP PLAT, FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™

 º Proiectarea plată a capului îngust funcționează la un unghi de până la 
42°

 º Oferă o performanță similară cu cea a unui polizor pe cablu de 1200 W
 º RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 
secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului

 º Comutator de siguranță neblocabil cu funcție „line-lock-out” pentru 
prevenirea pornirii automate

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
 º Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
 º Mâner ergonomic
 º Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, 
prelungind durata de exploatare a motorului

 º Apărătoare fără cheie 125 mm pentru o capacitate mare de debitare și 
o reglare rapidă a apărătorii, fără a utiliza o cheie

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 FSAGF125XB | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU CAP PLAT, FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™

 º Proiectarea plată a capului îngust funcționează la un unghi de până la 
42°

 º Oferă o performanță similară cu cea a unui polizor pe cablu de 1200 W
 º RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 
secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
 º Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
 º Mâner ergonomic
 º Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, 
prelungind durata de exploatare a motorului

 º Apărătoare fără cheie 125 mm pentru o capacitate mare de debitare și 
o reglare rapidă a apărătorii, fără a utiliza o cheie

 º Funcție „line-lock-out” pentru prevenirea pornirii automate
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

HD18 AG-125 | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM M18™

 º Motorul cvadripol, de înaltă performanță, oferă putere maximă, 
optimizând totodată raportul putere/masă

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Angrenajele metalice maximizează durabilitatea
 º Înălțimea redusă a carcasei angrenajului și designul subțire al acesteia 
asigură o ergonomie optimă

 º Comutator de siguranță neblocabil pentru cea mai bună protecție a 
utilizatorului și pentru prevenirea pornirii automate

 º Apărătoare de protecție rezistentă, care nu necesită cheie, pentru o 
reglare rapidă și pentru cea mai bună protecție a utilizatorului

 º Mâner lateral cu posibilitate de montare în mai multe poziții pentru 
ușurință în utilizare

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas 
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

HD18 AG-115 | POLIZOR UNGHIULAR 115 MM M18™

 º Motorul cvadripol, de înaltă performanță, oferă putere maximă, 
optimizând totodată raportul putere/masă

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Angrenajele metalice maximizează durabilitatea
 º Înălțimea redusă a carcasei angrenajului și designul subțire al acesteia 
asigură o ergonomie optimă

 º Comutator de siguranță neblocabil pentru cea mai bună protecție a 
utilizatorului și pentru prevenirea pornirii automate

 º Apărătoare de protecție rezistentă, care nu necesită unelte, pentru o 
reglare rapidă și pentru cea mai bună protecție a utilizatorului

 º Mâner lateral cu posibilitate de montare în mai multe poziții pentru 
ușurință în utilizare

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută a pachetului 

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas 
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 FAP | MAȘINĂ DE POLIȘAT M18 FUEL™

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură cea mai mare mobilitate în 
aplicațiile de lustruire a automobilelor

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Prima mașină de lustruit din lume cu acumulatori și 8 poziții de 
selectare a vitezei de la 360 la 2200 RPM

 º Autonomie de neegalat pentru lustruirea unui automobil cu o singură 
încărcare

 º Sistem electronic ce asigură o viteză constantă și un control optim al 
sculei

 º Accesoriu lustruire cu diametrul maxim de 180 mm
 º Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, 
prelungind durata de exploatare a motorului

 º Carcasa angrenajului protejată cu cauciuc pentru mai mult confort, mai 
ales atunci când scula este utilizată în poziție verticală

 º Funcția Lock-on de fixare în poziția Pornit asigură o utilizare mai 
confortabilă în cazul utilizării prelungite

M18 FBS85 | FIERĂSTRĂU COMPACT CU BANDĂ M18 FUEL™

 º Debitare cu 20% mai rapidă față de modelul precedent
 º Capacitate de debitare mare de până la un diametru de 85 mm
 º Declanșator viteză variabilă pentru o modificare rapidă și ușoară a 
vitezei

 º Protecția benzii fierăstrăului protejează utilizatorul de leziuni 
împiedicând accesul la pânză - instalare și scoatare fără chei în câteva 
secunde

 º Mecanism de blocare a pânzei fără scule ajutătoare, pentru schimbarea 
rapidă și ușoară a pânzei fierăstrăului

 º Buton de pornire cu acționare combinate pentru a preveni pornirile 
accidentale

 º Talpă ajustabilă și blocabilă fără chei
 º Cârlig metalic pentru o depozitare ușoară pe șantier
 º LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
 º Livrat cu protecție pentru bandă și pânză premium 12/14 TPI
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 CBS125 | FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU METAL M18 FUEL™

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură aceeași performanță 
a debitării precum sculele alimentate de la rețea, cu o durată de 
exploatare a motorului de până la 10 ori mai mare și cu o autonomie de 
până la 2 ori mai mare comparativ cu alte soluții cu acumulator

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Cea mai mare capacitate de debitare în materiale cu secțiunea de până 
la 125 x 125 mm

 º 5 trepte de viteză, de la 0 - 116 m/min
 º Mecanism de blocare a pânzei fără scule, pentru schimbarea rapidă și 
ușoară a pânzei fierăstrăului

 º Cârlig metalic robust pentru depozitare rapidă și ușoară pe șantier
 º Carcasa motorului complet metalică, cu design subțire și LED pentru 
iluminarea suprafeței de lucru care asigură cea mai bună vizibilitate a 
debitării

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 FMCS66 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR METAL M18 FUEL™ 66 MM

 º Primul fierăstrău circular fără cablu de 18V pentru metal cu adâncime 
de tăiere de 66 mm și performanță similară cu cea a unei scule cu 
cablu de 1800 W

 º Viteză de tăiere mai rapidă în comparație o sculă cu cablu
 º Talpă concepută pentru conectarea directă pe șina de ghidare 
MILWAUKEE® (vândută separat). Acest lucru permite utilizatorului să 
facă tăieturi drepte și exacte cu un timp minim de configurare

 º Indicatorul luminos de performanță indică momentul în care dispozitivul 
este forțat prea mult

 º Frâna electrică oprește pânza sub 1 sec
 º Colectorul mare de așchii metalice captează resturile produse în timpul 
tăierii și oferă vizibilitatea necesară

 º Tehnologia de tăiere uscată asigură tăierea rapidă, curată a metalului
 º Declanșatorul cu acțiune dublă previne orice pornire accidentală
 º Reglarea adâncimii de tăiere fără scule pentru tăieri rapide și 
eficienteADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul 
tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ 
MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică 
REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare 
și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

PÂNZĂ FIERĂSTRĂU CIRCULAR 
PENTRU METAL 203 X 16 MM CU 
42 DINȚI, PENTRU OȚEL  > 2.5 
MM.

Număr articol 48404515

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 BMT-0 M18 BMT-421C

Mișcarea de oscilație stânga/
dreapta (°) 1.7 1.7

Turația la mersul în gol (rpm) 12,000 - 18,000 12,000 - 18,000
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B2) 1.7 (M18 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M18 B4, 1 x M18 
B2 Acumulator, M12-
18 C Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933446203 4933446210
Cod EAN 4002395004928 4002395004911

M18 FMT-0X M18 FMT-502X

Mișcarea de oscilație stânga/
dreapta (°)

2.1 2.1

Turația la mersul în gol (rpm) 10,000 - 20,000 10,000 - 20,000
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B5) 1.9 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933478491 4933478492
Cod EAN 4058546346843 4058546346850

M18 FTR8-0X

Dimensiunea bucșei (mm) 8
Adâncime de frezare (mm) 50
Turația la mersul în gol (rpm) 31,000
Setări de viteză 6
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.1 (M18 B5)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol 4933479073
Cod EAN 4058546368678

M18 BMS20-0

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 2500
Capacitate de tăiere oțel (mm) 2.0
Capacitatea max. de tăiere în aluminiu 
(mm) 3.2

Rază minimă de tăiere circulara (mm) 180
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933447935
Cod EAN 4002395006748

M18 BMS12-0

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 2500
Capacitate de tăiere oțel (mm) 1.2
Capacitatea max. de tăiere în aluminiu 
(mm) 2.0

Rază minimă de tăiere circulara (mm) 180
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933447925
Cod EAN 4002395006731

M18 FMDP-0C M18 FMDP-502C

Turația la mersul în gol (rpm) 400 / 690 400 / 690
Diametrul max de găurire prin broșare (mm) 38 38
Adancimea max de  găurire prin broșare (mm)50 50
Diametrul max de gaurire cu burghiu solid 
(mm) 13 13

Forta magnetica de aderenta (N) 8890 8890
Lungimea cursei (mm) 146 146
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 13.0 (M18 B5) 13.0 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Cutie plastic

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie plastic

Număr articol 4933451636 4933451012
Cod EAN 4002395142330 4002395136650

M18 FDG-0X M18 FDG-502X

Turația la mersul în gol (rpm) 27,000 27,000
Dimensiunea bucșei (mm) 6 / 8 6 / 8
Diametrul maxim corp abraziv (mm) 50 50
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.1 (M18 B5) 2.1 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933459190 4933459107
Cod EAN 4002395289257 4002395287017

M18 FMCS-0X M18 FMCS-502X

Turația la mersul în gol (rpm) 3900 3900
Diametrul exterior al pânzei (mm) 150 150
Diametru interior disc (mm) 20 20
Adâncimea max. de tăiere (mm) 57 57
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.8 (M18 B5) 2.8 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933459192 4933459193
Cod EAN 4002395289271 4002395289288

M18 FMCS | FIERĂSTRĂU PENTRU DEBITAT METAL M18 FUEL™

 º Motor fără perii POWERSTATE™ pentru o debitare rapidă, o durată de 
exploatare maximă și până la 370 de tăieri în profile metalice de 3/4” 
pentru instalații electrice (EMT)

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Debitare la rece - reduce volumul de scântei pentru o siguranță mai 
mare pe șantier

 º Reglare rapidă și ușoară, fără cheie, a adâncimii de tăiere, de la 0 mm 
la 57 mm

 º Design compact și ușor pentru cea mai confortabilă utilizare
 º Clemă integrată pentru depozitare ușoară între utilizări
 º Spațiu integrat de depozitare a cheii imbus pentru acces ușor și pentru 
prevenirea pierderii cheii

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută a pachetului

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas 

150 X 20 MM 34 DINȚI METAL CU 
LĂȚIME DE TĂIERE DE 1.6 MM

Număr articol 4932479554

M18 FDG | POLIZOR DREPT M18 FUEL™

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o performanță egală cu cea 
a sculelor cu cablu, până la 20 de minute de polizare cu un acumulator 
de 5,0 Ah și o durată de exploatare a sculei de până la 10 ori mai mare

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Prindere universală pentru accesorii de 6 și 8 mm
 º Mâner subțire pentru o ergonomie crescută
 º Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, 
prelungind durata de exploatare a motorului

 º Parte frontală din cauciuc pentru cea mai confortabilă manevrare
 º Funcție de întrerupere a energiei pentru a preveni pornirea automată.
 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas 
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

 º Se livrează cu bucșe elastice de 6 mm și 8 mm, cheie fixă cu cap 
deschis de 15 mm și 17 mm, 2 apărători de protecție împotriva prafului

M18 FMDP | MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ, CU MAGNET PERMANENT M18 FUEL™

 º Motorul POWERSTATE™ oferă performanțele de găurire ale unei scule 
cu cablu, cea mai mare forță magnetică de fixare pe oțel de 1/4˝ și 
asigură realizarea a 40 x 18 mm găuri pe încărcare

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Funcție AUTOSTOP™: detectează rotațiile în gol și oprește automat 
alimentarea sculei pentru protecția utilizatorului

 º Magnetul permanent autonom cu forță de fixare de 8.890 N previne 
dezactivarea accidentală a magnetului pentru o mai mare protecție a 
utilizatorului și o aliniere ușoară

 º Cutie de viteze cu 2 trepte pentru o viteză de găurire optimizată cu 400 
si 690 RPM la utilizarea de carote sau burghie 

 º Capacitate maximă de găurire de 38 mm la utilizarea carotelor și 13 mm 
la utilizarea burghielor cu coadă dreaptă 

 º Prindere Weldon de 19 mm, fără cheie, pentru schimbarea rapidă și 
ușoară a accesoriilor 

M18 BMS12 | FOARFECĂ PENTRU DEBITAT METAL M18™

 º Precizie în debitarea tablelor de oțel cu grosime maximă de 1.2 mm
 º Cap rotativ la 360° cu 12 poziții de blocare pentru acces în spații 
înguste și pentru un confort sporit în utilizare

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Design In-Line pentru mai mult control în timpul debitării
 º Buton viteză variabilă pentru mai mult control în timpul debitării
 º Clemă pentru curea pentru un transport în siguranță
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 BMS20 | FOARFECĂ PENTRU DEBITAT METAL M18™

 º Precizie în debitarea tablelor de oțel cu o grosime maximă de 2 mm
 º Cap rotativ la 360° cu 12 poziții de blocare pentru acces în spații 
înguste și pentru un confort sporit în utilizare

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Design In-Line pentru mai mult control în timpul debitării
 º Buton de viteză variabilă pentru mai mult control în timpul debitării
 º Clemă pentru curea pentru un transport în siguranță
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™ 

M18 FTR8 | FREZĂ DE CONTUR CU BUCȘĂ DE 8 MM ȘI 6 MM M18 FUEL™

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ livrează puterea unei freze de contur 
cu cablu, max. 31,000 rpm pentru o debitare puternică

 º Viteza variabilă permite utilizatorilor să regleze viteza între 10,000 și 
31,000 rpm pentru a avea un control mai bun asupra aplicațiilor

 º Poate freza până la 115 m liniari cu o singură încărcare a acumulatorului 
M18™ 5.0 Ah

 º Sistem inovativ de reglare a înălțimii care încorporează o micro ajustare 
de 0.4 mm

 º Frâna activă oprește repede freza
 º Include bază de frezare cu 3 setări de oprire pentru o mortezare precisă
 º LED dublu încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
 º Compatibil cu dispozitiv de absorbție praf (DEK 26)
 º Livrată cu 2 x adaptoare pentru extragerea prafului, placă de bază 146 
mm care acceptă bucșă de ghidare 31.75 mm, bucșă 6 mm și 8 mm, 
bază de frezare, 2 x mânere laterale

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

SET 12 BUC CAPETE FREZAT - 
TIJĂ PRINDERE 8 MM

Număr articol 4932451668

M18 FMT | UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M18 FUEL™

 º Motoare fără perii POWERSTATE ™ cu un unghi de oscilație agresiv de 
2.1 ° (stânga/dreapta) și 10.000 - 20.000 rpm pentru a oferi cea mai 
rapidă viteză de tăiere din industrie

 º Potrivită pentru multe aplicații solicitante, cum ar fi tăieturi în lemn de 
esență tare și cuie încorporate în lemn

 º 10 setări cu o caracteristică de încărcare automată ce permite 
utilizatorilor să ajusteze viteza pentru fiecare aplicație

 º Sistem FIXTEC™ de schimbare fără cheie a pânzei care îmbunătățește 
performanța, cu adaptor universal pentru schimbarea pânzei inclus, ce 
asigură compatibilitatea cu pânzele produse de firme competitoare

 º Lumină LED integrată de 180 de grade pentru vizibilitate maximă în 
situații de lumină scăzută

 º Livrată cu 1x pânză universală OPEN-LOK lemne, 1 x suport hârtie 
abrazivă, 1 x hârtie abrazivă 60, 1 x hârtie abrazivă 80, 2 x hârtie 
abrazivă 120, 1 x hârtie abrazivă 240

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

SET PÂNZE PENTRU LEMN (5 
BUC)

Număr articol 48906114

M18 BMT | UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ COMPACTĂ M18™

 º Soluție cu până la 50% mai rapidă și mai versatilă pentru lucrări de 
debitare și îndepărtare, cu performanța unei scule cu alimentare cu fir

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Cele 12 setări de viteză variabilă între 12.000 - 18.000 și unghiul de 
oscilație de 3.4° permit o finalizare rapidă a lucrărilor profesioniste în 
materiale precum metalul, lemnul și plasticul

 º Sistem FIXTEC™ de schimbare fără cheie a pânzei care îmbunătățește 
performanța, cu adaptor universal pentru schimbarea pânzei inclus, ce 
asigură compatibilitatea cu pânzele produse de firme competitoare

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Adaptor unic pentru limitarea adâncimii de tăiere pentru prevenirea 
tăierii prea adânci a materialului

 º Kit unic de extracție a prafului pentru a păstra suprafața de lucru curată 
atunci când este conectat la un sistem de extracție cu AC Sau DC

 º LED puternic pentru iluminarea spațiului de lucru
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

SET PÂNZE PENTRU LEMN ȘI 
METAL (5 BUC)

Număr articol 48906115

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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MSL 1000 MSL 2000 MSL 3000MSUV 280

M18 FMS190-0

Turația la mersul în gol (rpm) 5000
Diametrul exterior al pânzei (mm) 190
Înclinare cap fierastrău stânga (°) 48
Înclinare cap fierastrău dreapta (°) 48
Înclinarea stânga (°) 48
Înclinarea dreapta (°) 48
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 45° (mm) 152.7 x 39.3 
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 90° (mm) 152.7 x 55.4
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 45° (mm) 215.5 x 39.3
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 90° (mm) 215.5 x 55.4
Capacitate maximă de debitare la rotire 0°/ înclinare 0° (mm) 90.9 x 21.8
Capacitate maximă de debitare la rotire S45°/ înclinare 0° (mm) 90.9 x 20.3
Capacitate maximă de debitare la rotire D45°/ înclinare 0° (mm) 90.9 x 17.8
Diametru interior disc (mm) 30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 12.7 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Număr articol 4933459619
Cod EAN 4058546027919

M18 SMS216-0

Turația la mersul în gol (rpm) 2700
Diametrul exterior al pânzei (mm) 216
Înclinare cap fierastrău stânga (°) 48
Înclinare cap fierastrău dreapta (°) -2
Înclinarea stânga (°) 50
Înclinarea dreapta (°) 50
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 45° (mm) 190 x 48
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 90° (mm) 190 x 60
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 45° (mm) 270 x 48
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 90° (mm) 270 x 60
Diametru interior disc (mm) 30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 14.8 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933471057
Cod EAN 4058546286859

M18 FMS254-0

Turația la mersul în gol (rpm) 4000
Diametrul exterior al pânzei (mm) 254
Înclinare cap fierastrău stânga (°) 48
Înclinare cap fierastrău dreapta (°) 48
Înclinarea stânga (°) 50
Înclinarea dreapta (°) 60
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 45° (mm) 205.23 x 51.3
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 90° (mm) 205.23 x 91.2
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 45° (mm) 289.3 x 51.3
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 90° (mm) 289.3 x 91.2
Diametru interior disc (mm) 30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 20.0 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933451729
Cod EAN 4002395279418

M18 FMS305-0 M18 FMS305-121

Turația la mersul în gol (rpm) 3600 3600
Diametrul exterior al pânzei (mm) 305 305
Înclinare cap fierastrău stânga (°) 48 48
Înclinare cap fierastrău dreapta (°) 48 48
Înclinarea stânga (°) 55 55
Înclinarea dreapta (°) 60 60
Capacitate max. de tăiere rotire stânga 45°, înclinare stânga 
45° [mm]

235 x 65 235 x 65

Capacitate max. de tăiere rotire dreapta 45°, înclinare 
dreapta 45° [mm]

235 x 40 235 x 40

Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 90° (mm) 235 x 97 235 x 97
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 45° (mm) 343 x 65 343 x 65
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 90° (mm) 343 x 97 343 x 97
Capacitate max. de tăiere la gard rotire 90°, înclinare 90° 
[mm]

173 x 28 173 x 28

Diametru interior disc (mm) 30 30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 22.5 (M18 HB12) 22.5 (M18 HB12)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

1 x M18 HB12 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Fără cutie

Număr articol 4933471205 4933471122
Cod EAN 4058546288334 4058546287504
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M18 FMS305 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR STAȚIONAR 305 MM M18™ ONE-KEY™

 º Până la 500 de tăieri în placa de lemn de pin cu 
o grosime de 78 mm, cu o singură încărcare a 
acumulatorului de 12.0 Ah

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ 
la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de 
funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a 
maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™

 º Sistemul glisant de ghidaj susține materialul tăiat oferind 
stabilitate și acuratețe

 º Funcția de reglare cu blocare a adâncimii de tăiere 
permite repetabilitate precisă a tăierilor

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o 
rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare 
a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de 
asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º Mânerul integrat permite un transport mai ușor pe șantier
 º Placă de oțel cu preselecție a unghiului pentru acuratețe 
în debitări repetate

 º LED-ul permite o iluminare mai bună a liniei de tăiere în 
condiții de lumină scăzută

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți 
acumulatorii MILWAUKEE® M18™

M18 FMS254 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 254 MM M18 FUEL™

 º Motor fără perii POWERSTATE™ cu o durată de 
exploatare a motorului de până la 2 ori mai mare și cu o 
putere cu până la 25% mai mare

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție 
delectronică avansată la suprasarcină pentru scule și 
acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța 
în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară 
a acumulatorului, componente electronice superioare și 
performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o 
durată de exploatare a pachetului mai mari

 º Pânza cu un diametru de 254 mm oferă capacități mari 
și precise de debitare

 º Bază cu ajustare rapidă a unghiurilor de tăiere, cele mai 
comune unghiuri au locaș de fixare precis

 º Ghidajul glisant mare asigură sprijin maxim pentru 
materialul care este debitat, oferind stabilitate și precizie

 º Posibilitatea de oprire a culisării și reglarea adâncimii de 
tăiere permit utilizatorului să taie canale și caneluri

M18 SMS216 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 216 MM M18™

 º Motorul puternic fără cadru ce asigură 2700 rpm pentru 
o debitare rapidă

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la 
suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai 
mare durabilitate a sistemului din clasa sa

 º Sistemul de ghidaj cu rulmenți liniari asigură o operaare 
lină cu precizie și durabilitate crescută

 º Sistem de blocare șină - capul fierăstrăului se blochează 
automat în poziția de capăt de cursă

 º Laser reglabil - pentru aliniere perfectă și rapidă la linia 
de debitare

 º Bază cu ajustare rapidă a unghiurilor de tăiere, cele mai 
comune unghiuri au locaș de fixare precis

 º Înveliș moale al manetei de blocare/ mânerului - îi permit 
utilizatorului să efectueze debitări repetate confortabil și 
fără oboseală

 º Sistem de eliberare a unghiului de înclinare - pentru 
schimbarea rapidă și ușoară a orientării

 º LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
 º Funcție de blocare a axului pentru o schimbare rapidă și 
ușoară a pânzei

M18 FMS190 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 190 MM M18 FUEL™

 º Motor fără perii POWERSTATE™ cu o durată de 
exploatare a motorului de până la 2 ori mai mare și cu o 
putere cu până la 25% mai mare

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție 
electronică avansată la suprasarcină pentru scule și 
acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța 
în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară 
a acumulatorului, componente electronice superioare și 
performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o 
durată de exploatare mai mari

 º Pânza cu un diametru de 190 mm oferă capacități 
precise de debitare

 º Eliberarea rapidă a setărilor înclinării permite reglarea 
simplă a unghiurilor de înclinare la stânga și la dreapta

 º Ghidajul glisant mare asigură sprijin maxim pentru 
materialul care este debitat, oferind stabilitate și precizie

 º Până la 299 de tăieturi în lemn de esență moale de 
38 mm x 89 mm cu un acumulator de 5,0 Ah, oferind 
posibilitatea de a lucra o zi întreagă fără a reîncărca 
acumulatorul

 º Transport facil și greutate redusă de numai 12,7 kg

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

FIERĂSTRĂUL  
ÎNCLINAT

ALEGE CORECT
SUPORT PENTRU FIERĂSTRAIELE CIRCULARE

* Greutate cu un acumulator M18 B5

M18 SMS216-0
Diametru pânză 216 mm

M18 FMS254-0
Diametru pânză 254 mm / 150 mm

M18 FMS190-0
Diametru pânză 190 mm

M18 FMS305-121
Diametru pânză 305 mm / 173 mm

Scanează pentru a
descoperi gama de
pânze compatibilă

APLICAȚII EXTERIOARE 
Acoperișuri, garduri, terase

CAPACITATE DE TĂIERE

APLICAȚII INTERIOARE
Finisaj, tăieturi mai mici, plinte, amenajarea 
bucătăriei, ușilor și ferestrelor

PORTABILITATE

Extensibil până la 2 m Extensibil până la 2.5 m Extensibil până la 2.8 m Extensibil până la 3 m

14.8 kg* 12.7 kg*

Scanează pentru a 
descoperi gama  
completă de EIP
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M18 FCSG66-0 M18 FCSG66-121C

Turația la mersul în gol (rpm) 5800 5800
Adâncime max. de tăiere 90° (mm) 66 66
Adâncime max. de tăiere 45° (mm) 48 48
Diametrul exterior al pânzei (mm) 190 190
Diametru interior disc (mm) 30 30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.6 (M18 HB12) 5.6 (M18 HB12)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M18 HB12 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933472163 4933471195
Cod EAN 4058546325596 4058546288235

M18 FCS66-0

Turația la mersul în gol (rpm) 5800
Adâncime max. de tăiere 90° (mm) 66
Adâncime max. de tăiere 45° (mm) 48
Diametrul exterior al pânzei (mm) 190
Diametru interior disc (mm) 30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.4 (M18 HB12)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933464725
Cod EAN 4058546226701

TSS 1000

Înălţime (mm) 559
Greutate maximă suportată (kg) 82
Greutate (kg) 6.6
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933464227
Cod EAN 4058546221720

M18 FTS210-0 M18 FTS210-121B

Turația la mersul în gol (rpm) 6300 6300
Diametrul exterior al pânzei (mm) 210 210
Capacitate înclinare (°) 47 47
Capacitate tăiere (mm) 622 622
Adâncime tăiere (mm) 63.5 63.5
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 22.3 (M18 HB12) 22.3 (M18 HB12)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M18 HB12 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Fără cutie

Număr articol 4933464722 4933464225
Cod EAN 4058546226671 4058546221706

M18 FTS210 | FIERĂSTRĂU CU MASĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™

 º Fierăstrăul cu masă ONE-KEY™ M18 FUEL™ asigură puterea de a tăia la 
aceeași viteză de avans ca un fierăstrău echivalent cu alimentare de la 
rețeaua de AC, cu abilitatea de a debita 190 m de plăci OSB de 19 mm 
cu o singură încărcare a acumulatorului de 12,0 Ah

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel 
și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule 
sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH 
OUTPUT™

 º Sistemul de ghidaj cu cremalieră și pinion poate fi reglat cu precizie și 
usurință, datorită riglei gradate, oferind o capacitate de tăiere de 622 
mm

 º Pânza de 210 mm permite o adâncime a tăieturii de 63 mm la 90 grade
 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º Sistemul rapid de schimb, permite îndepărtarea și reglarea ușoară 
a apărătorii pânzei și a cuțitului de despicare, fără a mai îndepărta 
capacul locașului pentru pânză

 º Mânerul integrat permite transportul ușor la și de la locul de execuție 
a lucrării

 º Spațiu de depozitare integrat pentru toate accesoriile fierăstrăului cu 
masă

TSS 1000 | SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU CU MASĂ

 º Greutate redusă de numai 6,6 kg - ușor de transportat pe șantier
 º Greutate maximă acceptată de 82 kg
 º Suport cu eliberare rapidă pentru a fixa ferm fierăstrăul
 º Posibilitatea de reglare a unui singur picior facilitează utilizarea pe 
suprafețe inegale

 º Înălțime confortabilă de lucru de 559 mm
 º Se utilizează cu fierăstrăul cu masă M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™ 

M18 FCS66 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18 FUEL™ 66 MM

 º Fierăstrăul circular M18 FUEL™ asigură puterea de a debita la aceeași 
viteză ca un fierăstrău circular cu cablu - având capacitatea de 750 
de tăieri în lemn de pin de 90 mm x 45 mm, cu o singură încărcare a 
acumulatorului de 12.0 Ah

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel 
și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule 
sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH 
OUTPUT™

 º Pânză de 190 mm care asigură o adâncime de tăiere de 66 mm, 
permițându-i fierăstrăului să taie 3 plăci de OSB stivuite 

 º Cârlig de agățat rezistent, din metal, pentru gestionarea și siguranța 
locului de muncă

 º Adaptorul pentru aspirator furnizat se potrivește cu toate aspiratoarele 
de praf MILWAUKEE®

 º Talpa din aliaj de magneziu reduce greutatea și maximizează 
durabilitatea

 º LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
 º Capacitate de înclinare la 56°
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 FCSG66 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18 FUEL™ 66 MM

 º Fierăstrăul circular M18 FUEL™ oferă puterea de a tăia cu aceeași viteză 
ca și o sculă cu cablu, capacitate de 570 tăieri în lemn de pin de 90 mm 
x 45mm cu o singură încarcăre a acumulatorului de 12.0 Ah

 º Pânză de 190 mm care asigură o adâncime de tăiere de 66 mm, 
permițându-i fierăstrăului să taie 3 plăci de OSB stivuite

 º Talpă din aliaj de magneziu compatibilă cu șina de ghidaj MILWAUKEE® 
(vândută separat). Acest lucru permite utilizatorului să facă tăieri drepte 
și precise în material cu timp minim de configurare

 º Cârlig de agățat rezistent, din metal, pentru gestionarea și siguranța 
locului de muncă

 º Adaptorul pentru aspirator furnizat se potrivește cu toate aspiratoarele 
de praf MILWAUKEE®

 º Capacitate de înclinare la 56°
 º LED încorporat pentru iluminarea suprafeței de lucru
 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel 
și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule 
sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH 
OUTPUT™

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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Scanează pentru a
descoperi gama de
pânze compatibilă

TAIE FOI DE TABLĂ

TAIE GRINZI

FIERĂSTRĂUL CIRCULAR
ALEGE CORECT 

M12 CCS44-602X
Diametru pânză 140 mm

M18 BLCS66-502X
Diametru pânză 190 mm

M18 FCS66-0
Diametru pânză 190 mm

HD18 CS-402B
Diametru pânză 165 mm

M18 CCS55-502X
Diametru pânză 165 mm

M18 FCSG66-121C
Diametru pânză 190 mm

M18 FCSRH66-0
Diametru pânză 190 mm

FĂRĂ PERII

ȘINĂ DE 
GHIDARE 
COMPATIBILĂ

Scanează pentru a 
descoperi gama  
completă de EIP
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M18 BSX-0 M18 BSX-402C

Adâncimea max. de tăiere în lemn de 
esență moale (mm) 300 300

Adâncimea max. de tăiere în oțel 
(mm) 20 20

Adâncimea max. de tăiere în aluminiu 
(mm) 25 25

Adâncimea max. de tăiere în metale 
neferoase (mm) 25 25

Adâncimea max. de tăiere în țevi din 
metal (mm) 150 150

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 3000 3000
Lungimea cursei (mm) 28.6 28.6
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 4.0 (M18 B4) 4.0 (M18 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M18 B4 
Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933447275 4933447285
Cod EAN 4002395006113 4002395006120

M18 FSX-0C M18 FSX-121C

Adâncimea max. de tăiere în lemn de 
esență moale (mm) 300 300

Adâncimea max. de tăiere în oțel 
(mm) 20 20

Adâncimea max. de tăiere în aluminiu 
(mm) 25 25

Adâncimea max. de tăiere în metale 
neferoase (mm) 25 25

Adâncimea max. de tăiere în țevi din 
metal (mm) 150 150

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 0 - 3000 0 - 3000
Lungimea cursei (mm) 32 32
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.5 (M18 HB12) 5.5 (M18 HB12)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, Cutie 
plastic

1 x M18 HB12 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933464724 4933464484
Cod EAN 4058546226695 4058546224295

M18 FSZ-0X M18 FSZ-502X

Adâncimea max. de tăiere în lemn de 
esență moale (mm)

300 300

Adâncimea max. de tăiere în oțel 
(mm)

20 20

Adâncimea max. de tăiere în aluminiu 
(mm)

25 25

Adâncimea max. de tăiere în metale 
neferoase (mm)

25 25

Adâncimea max. de tăiere în țevi din 
metal (mm)

150 150

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 0-3000 0-3000
Lungimea cursei (mm) 32 32
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.8 (M18 B5) 3.8 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933478293 4933478291
Cod EAN 4058546344702 4058546344689

M18 ONEFSZ-0X M18 ONEFSZ-502X

Adâncimea max. de tăiere în lemn de 
esență moale (mm) 300 300

Adâncimea max. de tăiere în oțel 
(mm) 20 20

Adâncimea max. de tăiere în aluminiu 
(mm) 25 25

Adâncimea max. de tăiere în metale 
neferoase (mm) 25 25

Adâncimea max. de tăiere în țevi din 
metal (mm) 150 150

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 0-3000 0-3000
Lungimea cursei (mm) 32 32
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.8 (M18 B5) 3.8 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933478296 4933478294
Cod EAN 4058546344733 4058546344719

HD18 CS-0 HD18 CS-402B

Turația la mersul în gol (rpm) 3500 3500
Adâncime max. de tăiere 90° (mm) 55 55
Adâncime max. de tăiere 45° (mm) 39 39
Diametrul exterior al pânzei (mm) 165 165
Diametru interior disc (mm) 15.87 15.87
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.8 (M18 B4) 3.8 (M18 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M18 B4 
Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Geantă 
pentru scule

Număr articol 4933419134 4933441400
Cod EAN 4002395238248 4002395001613

M18 BLCS66-0X M18 BLCS66-502X

Turația la mersul în gol (rpm) 5000 5000
Adâncime max. de tăiere 90° (mm) 66 66
Adâncime max. de tăiere 45° (mm) 48 48
Diametrul exterior al pânzei (mm) 190 190
Diametru interior disc (mm) 30 30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 4.0 (M18 B5) 4.0 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933464589 4933464590
Cod EAN 4058546225346 4058546225353

M18 CCS55-0X M18 CCS55-502X

Turația la mersul în gol (rpm) 5000 5000
Adâncime max. de tăiere 90° (mm) 55 55
Adâncime max. de tăiere 45° (mm) 41 41
Diametrul exterior al pânzei (mm) 165 165
Diametru interior disc (mm) 15.87 15.87
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.2 (M18 B5) 3.2 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933451429 4933451376
Cod EAN 4002395162680 4002395160549

M18 FCSRH66-0

Turația la mersul în gol (rpm) 5800
Adâncime max. de tăiere 90° (mm) 66
Adâncime max. de tăiere 45° (mm) 48
Adâncime max. de tăiere 50° (mm) 45
Diametrul exterior al pânzei (mm) 190
Diametru interior disc (mm) 30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.2 (M18 HB12)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933471444
Cod EAN 4058546290726

M18 FCSRH66 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN M18 FUEL™ 66 MM

 º Oferă puterea de a tăia cu aceeași viteză ca și o sculă cu cablu, 
capacitate de 570 tăieri în lemn de pin de 90 x 45 mm cu o singură 
încărcare a acumulatorului de 12.0 Ah

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel 
și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule 
sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH 
OUTPUT™

 º Datorită designului special al mânerului, cu pânza fierăstrăului pe partea 
stângâ, linia de tăiere este clar vizibilă

 º Pânză de 190 mm care asigură o adâncime de tăiere de 66 mm, 
permițându-i fierăstrăului să taie 3 plăci de OSB stivuite

 º Cârlig de agățat rezistent, din metal, pentru gestionarea și siguranța 
locului de muncă

 º Adaptorul pentru aspirator furnizat se potrivește cu toate aspiratoarele 
de praf MILWAUKEE®

 º Talpa din aliaj de magneziu reduce greutatea și maximizează 
durabilitatea

 º Iluminare cu LED a spațiului de lucru
 º Capacitate de înclinare la 53°
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 CCS55 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18 FUEL™ 55 MM

 º Motor fără perii POWERSTATE™ cu o durată de exploatare de până la 3 
ori mai mare și cu până la de 2 ori mai multe tăieri pe încărcare

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o avansată protecție 
electronică la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și 
îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Capacitate de înclinare la 50° 
 º Apărătoarele pânzei sunt realizate din aliaj din magneziu, asigurând cea 
mai mare rezistență la impact din clasa sa

 º Talpa din aliaj de magneziu reduce greutatea și maximizează 
durabilitatea

 º Suflanta integrată menține linia de tăiere curată
 º Cârligul de agățat permite depozitarea în siguranță a sculei
 º Indicator nivel încărcare acumulator și bec LED integrate
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 BLCS66 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR CU MOTOR FĂRĂ PERII 66 MM PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18™

 º Fierăstrău circular cu motor fără perii M18™ , cu o pânză de 190 mm ce 
asigură o adâncime de tăiere de 66 mm și care îi permite fierăstrăului să 
debiteze trei plăci stivuite de OSB de 19 mm

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Cârlig de agățat rezistent, din metal, pentru gestionarea și siguranța 
locului de muncă

 º Adaptorul pentru aspirator furnizat se potrivește cu toate aspiratoarele 
de praf MILWAUKEE®

 º Talpă din aluminiu presat pentru durabilitate maximă 
 º LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
 º Capacitate de înclinare la 50° cu o adâncime de tăiere de 46 mm
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

HD18 CS | FIERĂSTRĂU CIRCULAR 55 MM PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18™ 

 º Motor puternic cu 3500 rpm ce permite debitarea cu ușurință a unei 
game variate de materiale lemnoase pentru construcții

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Capacitate mare de înclinare a pânzei până la 50°
 º Apărătoarele pânzei sunt realizate din aliaj din magneziu, asigurând cea 
mai mare rezistență la impact din clasa sa

 º Vizibilitate excelentă a liniei de tăiere
 º Frână de motor electronică, discul se oprește în câteva secunde
 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas 
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

 º Se livrează cu pânză fierăstrău 24 dinți, riglă ghidare, conector pentru 
aspirare praf și cheie imbus

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 ONEFSZ | FIERĂSTRĂU SABIE M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™

 º M18 FSZ cu tehnologie ONE-KEY™

 º Conectare prin Bluetooth® la aplicația ONE-KEY™

 º Tehnologia de control ONE-KEY™ permite personalizarea de la 
distanță a sculei, pentru o productivitate mai mare și pentru rezultate 
consecvente

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º Posibilitatea de reglare a pornirii lente asigură o demarare mai precisă 
a debitării unor materiale diverse, reducând vibrația pânzei și ajutând la 
obținerea unor tăieturi mai curate și mai rapide

 º Optimizarea debitării asigură o durată mai lungă de exploatare a 
pânzelor și o debitare mai ușoară a unei game largi de materiale

 º Frâna automată permite ca fierăstrăul să se oprească după ce a 
terminat de debitat materialul, împiedicând debitarea accidentală a 
materialelor adiacente

 º Posibilitatea de a salva până la trei setări particularizate în memoria 
sculei, pentru selectarea rapidă și ușoară a celor mai utilizate 
configurații

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 FSZ | FIERĂSTRĂU SABIE M18 FUEL™ SAWZALL™

 º Motor fără perii POWERSTATE™ pentru o durată de viață a motorului de 
până la 5 ori mai mare și o tăiere cu până la 30% mai rapidă

 º Cuplaj de siguranță brevetat - extinde durata de exploatare a 
angrenajului și a motorului absorbind forțele mari de impact cauzate de 
blocarea bruscă a pânzei

 º Sistem de prindere a pânzei FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și 
ușoară a pânzelor

 º Conexiunea acumulatorului ranforsată cu metal oferă o durabilitate 
îmbunătățită și păstrarea acumulatorului pe durata de viață

 º Lumina LED încorporată luminează suprafața de lucru în timpul tăierii
 º Talpă ajustabilă pentru o utilizare optimizată a pânzelor fierăstrăului
 º Indicator nivel încărcare acumulator integrat
 º Cârlig de agățat rezistent, din metal, pentru gestionarea și siguranța 
locului de muncă

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 FSX | FIERĂSTRĂU SABIE SUPER SAWZALL™ M18 FUEL™

 º M18 FUEL™ Super Sawzall™ asigură puterea de a debita la aceeași 
viteză ca un fierăstrău cu sabie cu cablu - având capacitatea de 150 
de tăieri în lemn de pin de 290 mm x 45 mm, cu o singură încărcare a 
acumulatorului de 12.0 Ah

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel 
și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule 
sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH 
OUTPUT™

 º Acțiunea orbitală îi permite fierăstrăului să curețe tăietura de resturi, 
asigurând o debitare mai rapidă în materiale lemnoase

 º 3000 CPM cu o lungime a cursei de 32 mm asigură debitare rapidă și 
fără efort într-o gamă largă de materiale

 º 5 setări variabile de viteză de la 1500 CPM până la 3000 CPM, pentru a 
permite alegerea vitezei potrivite pentru materialul debitat

 º Sistem de prindere FIXTEC™ a pânzei pentru schimbarea rapidă și 
ușoară a pânzelor fără a fi nevoie de ajutorul unei chei

 º Cârlig de agățat rezistent, din metal, pentru gestionarea și siguranța 
locului de muncă

 º Talpă ajustabilă pentru o utilizare optimizată a pânzelor
 º LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 BSX | FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ M18™ 

 º Motor cvadripol, de înaltă performanță oferă putere maximă, 
maximizând totodată raportul putere/masă

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa 

 º Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a 
pânzei, fără cheie

 º Mecanism de contra-balans pentru reducerea vibrațiilor la 15,2 m/s² în 
grinzi de lemn

 º Lungime a cursei de 28,6 mm, 3000 curse pe minut pentru o debitare 
extrem de rapidă

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas 
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare a 
pachetului mai mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 BHG-0 M18 BHG-502C

Temperatura maxima (°C) 470 470
Volum aer (l/min) 170 170
Temperatura ambientală de lucru 
recomandată (°C) -18 - +52 -18 - +52

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.4 (M18 B5) 1.4 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933459771 4933459772
Cod EAN 4058546029432 4058546029449

M18 BOS125-0 M18 BOS125-502B

Turația la mersul în gol (rpm) 12,000 12,000
Mișcări de șlefuire (opm) 14,000 - 24,000 14,000 - 24,000
Diametrul oscilației (mm) 2.4 2.4
Dimensiunea tălpii de șlefuit (mm) 125 125
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.6 (M18 B5) 1.6 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Geantă 
pentru scule

Număr articol 4933464228 4933464229
Cod EAN 4058546221737 4058546221744

M18 BP-0 M18 BP-402C

Turația la mersul în gol (rpm) 14,000 14,000
Lățimea de tăiere (mm) 82 82
Adâncimea max. de tăiere (mm) 2 2
Adâncimea de așchiere (mm) 10.7 10.7
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B4) 2.7 (M18 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M18 B4 
Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933451113 4933451114
Cod EAN 4002395137374 4002395137381

M18 BJS-0 M18 BJS-402C

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 0 - 2800 0 - 2800
Capacitate de tăiere lemn (mm) 135 135
Capacitate de tăiere oțel (mm) 10 10
Lungimea cursei (mm) 25 25
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.5 (M18 B4) 2.5 (M18 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M18 B4 
Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933451391 4933451389
Cod EAN 4002395157990 4002395157976

M18 FJS-0X M18 FJS-502X

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 0 - 3500 0 - 3500
Capacitate de tăiere lemn (mm) 135 135
Capacitate de tăiere oțel (mm) 10 10
Capacitate înclinare (°) 45 45
Lungimea cursei (mm) 25 25
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.9 (M18 B5) 2.9 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933464726 4933464727
Cod EAN 4058546226718 4058546226725

M18 FBJS-0X M18 FBJS-502X

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 800 - 3500 800 - 3500
Capacitate de tăiere lemn (mm) 100 100
Capacitate de tăiere oțel (mm) 10 10
Capacitate înclinare (°) 45 45
Lungimea cursei (mm) 25 25
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.8 (M18 B5) 2.8 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933464799 4933464800
Cod EAN 4058546227449 4058546227456

C18 HZ-0 C18 HZ-402B

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 0 - 3000 0 - 3000
Lungimea cursei (mm) 20 20
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.5 (M18 B4) 2.5 (M18 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M18 B4 
Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Geantă 
pentru scule

Număr articol 4933416785 4933441340
Cod EAN 4002395237982 4002395001491

M18 FHZ-0X M18 FHZ-502X

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 0 - 3000 0 - 3000
Lungimea cursei (mm) 22 22
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.6 (M18 B5) 2.6 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933459887 4933459885
Cod EAN 4058546030599 4058546030575

M18 FHZ | FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M18 FUEL™

 º Motor POWERSTATE™ asigură o eficiență sporită, o rezistență mai mare 
și o putere maximă 

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Lungime a cursei de 22 mm pentru o debitare controlată, cu o turație la 
mers în gol de 3000 spm

 º Talpa pivotantă îi permite utilizatorul să-și optimizeze poziția de debitare
 º LED-ul încorporat îmbunătățește vizibilitatea în condiții de lumină slabă
 º Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și eficientă a 
pânzei

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

SET 10 PÂNZE HACKZALL™: 2 X 
49005460, 3 X 49005614, 3 X 
49005424, 2 X 49005418 

Număr articol 49220220

C18 HZ | FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M18™ COMPACT

 º Fierăstrăul sabie HACKZALL™ este un fierăstrău compact, de înaltă 
performanță, pentru utilizare cu o singură mână, cu o lungime de numai 
375 mm care este ideal pentru utilizare în spații înguste

 º Componentele electronice REDLINK™, pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa  

 º Mecanismul de contra-balans cu dublu angrenaj reduce vibrațiile și 
prelungește durata de exploatare a sculei

 º Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă, fără cheie, a 
pânzei

 º Lungime a cursei de 20 mm pentru o debitare controlată, cu o turație la 
mers în gol de 3000 spm

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută a pachetului 

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas 
 º LED încorporat pentru iluminarea suprafeței de lucru
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 FBJS | FIERĂSTRĂU PENDULAR M18 FUEL™ 

 º Motor fără perii POWERSTATE™ pentru tăiere rapidă, exploatare 
îndelungată și tăieri de până la 32 m în OSB de 19 mm (cu acumulator 
de 5.0 Ah)

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
la suprasarcina sculei și acumulatorului și îmbunătățește în mod unic 
performanța sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice și performanță susținută 
pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari

 º Sistem de fixare a pânzei FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară 
a pânzei

 º Funcție de pendulare în 5 trepte pentru creșterea performanțelor de 
tăiere

 º Comutatorul pornit/ oprit ambidextru permite utilizatorului să pornească 
scula în orice poziție

 º 6 trepte de viteză, cu modul de pornire controlat automat, permit 
pornirea lină a sculei și accelerarea până la viteză maximă atunci când 
se detectează  solicitare, pentru pornirea netedă și precisă a tăierii

 º 3500 CPM asigură tăieturi curate, producerea de așchii și vibrații 
minimizată

 º Suflarea prafului păstrează tăietura curată
 º Lumină LED integrată pentru iluminarea zonei de lucru

SET 35 BUC PÂNZE FIERĂSTRĂU 
PENDULAR - ADECVATE PENTRU 
UTILIZARE ÎN LEMN ȘI METAL

Număr articol 4932479088

M18 FJS | FIERĂSTRĂU PENDULAR M18 FUEL™

 º Motor fără perii POWERSTATE™ pentru o debitare rapidă, o durată mare 
de exploatare a sculei și tăieri de până la 32 m în plăci OSB de 19 mm 
(cu un acumulator de 5.0 Ah)

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a 
pânzei

 º Sistemul de înclinare al bazei asigură o reglare ușoară, fără a fi nevoie 
de o cheie, a unghiului de tăiere între 0-45°

 º Reglare în 5 trepte a acțiunii de pendulare pentru o performanță 
îmbunătățită a debitării

 º Suflantă pentru curățarea liniei de debitare de rumeguș
 º LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
 º Talpa moale detașabilă previne lăsarea de urme și zgârieturi la 
debitarea materialelor moi

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M18 BJS | FIERĂSTRĂU PENDULAR M18™

 º Motor de înaltă performanță ce asigură 2800 CPM pentru o debitare 
rapidă

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a 
pânzei

 º Sistemul de înclinare al bazei asigură o reglare ușoară, fără a fi nevoie 
de o cheie, a unghiului de tăiere între 0-45°

 º Reglare în 5 trepte a acțiunii de pendulare pentru o performanță 
îmbunătățită a debitării 

 º LED pentru iluminarea piesei de prelucrat
 º Suflantă pentru curățarea liniei de debitare de rumeguș 
 º Talpa moale detașabilă previne lăsarea de urme și zgârieturi la 
debitarea materialelor moi

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 BP | RINDEA M18™

 º Motorul cvadripol de înaltă performanță dezvoltă 14.000 rpm pentru a 
realiza un finisaj optim al suprafeței

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Îndepărtarea rapidă a materialului datorită celor două cuțite din carbură 
cu două tăișuri pe o lățime a suprafeței de rindeluit de 82 mm

 º Adâncime de rindeluire ajustabilă de la 0 la 2 mm, cu 20 de poziții de 
blocare care îi permit utilizatorului să seteze cu precizie cantitatea de 
material care trebuie să fie îndepărtată într-o trecere 

 º Adâncime de făltuire de până la 10,7 mm
 º Evacuarea spre stânga sau spre dreapta a rumegușului îi permite 
utilizatorului să își protejeze fața în timpul rindeluirii 

 º Talpa frontală mare permite poziționarea precisă și rapidă a sculei pe 
piesa de prelucrat 

 º Un opritor de recul amplasat pe baza sculei protejează piesa de 
prelucrat de deteriorarea accidentală

M18 BOS125 | ȘLEFUITOR ORBITAL 125 MM M18™

 º Motorul de înaltă performanță asigură între 14.000 și 24.000 mișcări de 
șlefuire pe minut, pentru o îndepărtare mai rapidă a materialului

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Variatorul de turație, cu șase setări diferite, permite setarea vitezei 
corespunzătoare pentru diferite tipuri de materiale

 º Recipientul pentru absorbție praf cu filtru interior asigură îndepărtarea și 
gestionarea prafului

 º Sistemul de prindere cu scai a discului abraziv permite schimbarea 
rapidă a discurilor abrazive

 º Greutate redusă - 1,6 kg
 º Adaptorul pentru aspirator furnizat se potrivește cu toate aspiratoarele 
de praf MILWAUKEE®

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 BHG | PISTOL AER CALD COMPACT M18™

 º Rezistența termică de înaltă performanță îi permite suflantei să atingă 
temperatura de 470 °C

 º Atinge temperatura de funcționare în șase secunde, permițându-i 
utilizatorului să finalizeze rapid lucrarea

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută a pachetului 

 º Cârlig pentru scară rezistent, pentru gestionarea și siguranța locului de 
muncă 

 º Livrat cu 2 accesorii: 1 orificiu redus pentru direcționarea căldurii intr-o 
zonă delimitată, 1 orificiu de dispersare pentru încălzirea unui obiect, 
cum ar fi țevile

 º Lumină LED integrată pentru iluminarea zonei de lucru
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului,componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 FNCS18GS-0X M18 FNCS18GS-202X

Capacitate încărcător 108 108
Lungimea capselor (mm) 9.5 - 38 9.5 - 38
Lățimea capselor (mm) 6.35 6.35
Rata ciclului (h) 900 900
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.8 (M18 B2) 2.8 (M18 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B2 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933471942 4933471940
Cod EAN 4058546298418 4058546298395

M18 FFNS-502C

Unghi de înclinare (°) 30 - 34
Diametrul cuielor (mm) 2.8 - 3.3
Tipul cuielor (mm) 50 - 90
Capacitatea magaziei de cuie 51
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.1 (M18 B5)

Kit inclus
2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC 
Încarcător, Cutie plastic

Număr articol 4933478302
Cod EAN 4058546344795

M18 FFN-0C M18 FFN-502C

Unghi de înclinare (°) 30 - 34 30 - 34
Diametrul cuielor (mm) 2.8 - 3.3 2.8 - 3.3
Tipul cuielor (mm) 50 - 90 50 - 90
Capacitatea magaziei de cuie 51 51
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.1 (M18 B5) 5.1 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, Cutie 
plastic

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933471406 4933471404
Cod EAN 4058546290344 4058546290320

M18 FFN21-0C

Unghi de înclinare (°) 20 - 22
Diametrul cuielor (mm) 2.8 - 3.7
Tipul cuielor (mm) 50 - 90
Capacitatea magaziei de cuie 51
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.0 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933478993
Cod EAN 4058546362751

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M18 FFN21 | PISTOL PENTRU CUIE 21° M18 FUEL™

 º Putere excelentă pentru a bate complet cuiele în suprafețe din lemn de 
esență tare

 º Tehnologia ″Ready to Fire″ elimină timpul de încărcare al cuielor între 
fiecare tragere

 º Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure 
durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină 
întreținere

 º Două moduri de lucru ce permit tragerea secvențială pentru precizie 
sau automată pentru viteză

 º Reglare rapidă și ușoară, fără chei, a adâncimii, pentru a vă asigura că 
sunt îngropate cuiele

 º Funcția Dry-Fire oprește automat scula atunci când nu mai sunt cuie 
în magazie

 º Trage până la 700 de cuie cu o singură încărcare a acumulatorului 5.0 
Ah REDLITHIUM™ pentru o productivitate ridicată

 º Bate cuie standard cu înclinație de 20° - 22°
 º Acces rapid și îndepărtare ușoară a blocajelor
 º LED pentru iluminarea suprafeței de lucru pentru o mai bună poziționare 
a cuielor

M18 FFN | PISTOL PENTRU CUIE M18 FUEL™

 º Putere excelentă pentru a bate complet cuiele în suprafețe din lemn de 
esență tare

 º Tehnologia ˝Ready to Fire˝ elimină timpul de încărcare al cuielor între 
fiecare tragere

 º Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure 
durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină 
întreținere

 º Două moduri de lucru ce permit tragerea secvențială pentru precizie 
sau automată pentru viteză

 º Reglare rapidă și ușoară, fără chei, a adâncimii, pentru a vă asigura că 
sunt îngropate cuiele

 º Funcția Dry-Fire oprește automat scula atunci când nu mai sunt cuie 
în magazie

 º Trage până la 700 de cuie cu o singură încărcare a acumulatorului 5.0 
Ah REDLITHIUM™ pentru o productivitate ridicată

 º Bate cuie standard cu înclinație de 30°-34°
 º Acces rapid și îndepărtare ușoară a blocajelor
 º LED pentru iluminarea suprafeței de lucru pentru o mai bună poziționare 
a cuielor

M18 FFNS | PISTOL PENTRU CUIE M18 FUEL™

 º Putere excelentă pentru a așeza în mod constant cuie în suprafață în 
lemn de esență tare

 º Tehnologia ˝Ready to Fire Nail˝ a cuielor elimină timpul de încărcare între 
fiecare tragere

 º Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure 
durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină 
întreținere

 º Mod de lucru cu o singură lovitură ce permite doar plasarea cu precizie 
a fiecărui cui tras

 º Reglare rapidă și ușoară, fără chei, a adâncimii, pentru a vă asigura că 
sunt îngropate cuiele

 º Funcția Dry-Fire oprește automat scula atunci când nu mai sunt cuie 
în magazie

 º Trage până la 700 de cuie cu o singură încărcare a acumulatorului 5.0 
Ah REDLITHIUM™ pentru o productivitate ridicată

 º Bate cuie standard cu înclinație de 30° sau 34°
 º Acces rapid și îndepărtare ușoară a blocajelor
 º LED pentru iluminarea suprafeței de lucru pentru o mai bună poziționare 
a cuielor

M18 FNCS18GS | PISTOL CAPSE ÎNGUSTE M18 FUEL™

 º Putere excelentă pentru a fixa complet capse în suprafețe din lemn de 
esență tare

 º Tehnologia ˝Gata de Tragere˝ elimină timpul de încărcare al capselor 
între fiecare tragere

 º Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure 
durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină 
întreținereFuncția Dry-Fire oprește automat scula atunci când nu mai 
sunt capse în magazie

 º Acceptă capse înguste de la 9.5 mm până la 38 mm
 º Trage până la 1200 de capse la o singură încărcare a acumulatorului 2.0 
Ah REDLITHIUM™ pentru o productivitate ridicată

 º LED pentru iluminarea suprafeței de lucru pentru o mai bună poziționare 
a capselor

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

PISTOLUL PENTRU  
CUIE/CAPSE

ALEGE CORECT

FUNCȚIE DE ÎNCADRARE
Acoperișuri tăiate, grinzi de pardoseală, pereți 
cu bolțari, podele

FINISARE
Plinte, profile, pardoseli, balustrade pentru 
terase, scări, tocuri de uși, tocuri de ferestre, 
dulgherie

CAPSATOARE
Țesături, folii de plastic, borduri, fascii & sofite

M18 FFN-502C
Unghi de înclinare 30° - 34°

M18 FFN21-0C
Unghi de înclinare 20° - 22°

M18 FN18GS-202X
Unghi de înclinare DREPT

M18 FN16GA-202X
Unghi de înclinare 20°

M18 FN15GA-0X
Unghi de înclinare 34°

M18 FNCS18GS-202X
Unghi de înclinare DREPT

M12 BST-202X
Unghi de înclinare DREPT

Scanează pentru a
descoperi cuiele și 
capsele disponibile

Scanează pentru a 
descoperi gama  
completă de EIP
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M18 FN15GA-0X

Unghi de înclinare (°) 34
Diametrul cuielor (mm) 1.8
Tipul cuielor (mm) 32 - 64
Capacitatea magaziei de cuie 110
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B2)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol 4933478091
Cod EAN 4058546340247

M18 FN16GA-0X M18 FN16GA-202X

Unghi de înclinare (°) 20 20
Diametrul cuielor (mm) 1.6 1.6
Tipul cuielor (mm) 32 - 64 32 - 64
Capacitatea magaziei de cuie 110 110
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B2) 3.3 (M18 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B2 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933478094 4933478092
Cod EAN 4058546340278 4058546340254

M18 FCVL-0

Capacitate max. pentru solide (l) 0.95
Diametrul furtunului (mm) 40
Lungimea furtunului (m) 0.5 - 1.2
Vacuum maxim (mbar) 184
Volum aer (l/min) 764
Tip filtru Uscat HEPA
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 4.8 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933478185
Cod EAN 4058546341183

M18 VC2-0

Capacitate max. pentru solide (l) 9.79
Capacitate max. pentru lichide (l) 7.5
Diametrul furtunului (mm) 41
Lungimea furtunului (m) 0.47
Vacuum maxim (mbar) 80
Volum aer (l/min) 1300
Tip filtru Umed/uscat
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.3 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933464029
Cod EAN 4058546219741

M18 FPOVCL-0

Capacitate max. pentru solide (l) 9.5
Capacitate max. pentru lichide (l) 7.0
Diametrul furtunului (mm) 41
Lungimea furtunului (m) 1.5
Vacuum maxim (mbar) 117
Volum aer (l/min) 1416
Tip filtru HEPA
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.9 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933478187
Cod EAN 4058546341206

M18 FBPV-0

Capacitate (l) 3.8
Diametrul furtunului (mm) 36
Vacuum maxim (mbar) 189
Volum aer (l/min) 1557.43
Tip filtru HEPA
Aspirare etanșă (mm) 1905 v H2O
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 8.7 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933464483
Cod EAN 4058546224288

M18 FAC-0

Debit aer (l/min) 48
Presiunea maximă (bar/PSI) 9.31/ 135
Capacitate rezervor (l) 7.6
Nivel presiune zgomot (Lpa)(dB(A)) 68
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 15.7 (M18 HB12)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933472166
Cod EAN 4058546325626

M18 FN18GS-0X M18 FN18GS-202X

Unghi de înclinare (°) 0 0
Diametrul cuielor (mm) 1.2 1.2
Tipul cuielor (mm) 16 / 54 16 / 54
Capacitatea magaziei de cuie 110 110
Rata ciclului (h) 900 900
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.1 (M18 B2) 3.1 (M18 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

2 x M18 B2 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933471409 4933471407
Cod EAN 4058546290375 4058546290351

M18 FN18GS | PISTOL PENTRU CUIE 18 GS M18 FUEL™

 º Cea mai bună putere din clasa sa pentru a bate complet cuiele în 
suprafețe din lemn de esență tare

 º Tehnologia “Ready to Fire” elimină timpul de încărcare între fiecare 
tragere

 º Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure 
durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină 
întreținere

 º Gaură mică, dimensiunea exactă a capului cuiului lăsând un finisaj 
neted

 º Diferitele atașamentele permit utilizatorului să obțină cea mai bună 
finisare, indiferent de aplicație

 º Suportul cu suprafață mică de contact permite utilizatorului unghiuri de 
lucru mai ascuțite

 º Reglare rapidă și ușoară, fără chei, a adâncimii, pentru a vă asigura că 
sunt îngropate cuiele

 º Funcția Dry-Fire oprește automat scula atunci când nu mai sunt cuie 
în magazie

 º Trage până la 1200 de cuie la o singură încărcare a acumulatorului 2.0 
Ah REDLITHIUM™ 

 º Acces rapid și îndepărtare ușoară a blocajelor
 º LED pentru iluminarea suprafeței de lucru pentru o mai bună poziționare 
a cuielor

M18 FN16GA | PISTOL ÎNCLINAT PENTRU CUIE 16 GA M18 FUEL™

 º Putere excelentă pentru a bate complet cuiele în suprafețe din lemn de 
esență tare

 º Tehnologia “Ready to Fire” elimină timpul de încărcare între fiecare 
tragere

 º Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure 
durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină 
întreținere

 º Gaură mică, dimensiunea exactă a capului cuiului lăsând un finisaj 
neted

 º Diferitele atașamentele permit utilizatorului să obțină cea mai bună 
finisare, indiferent de aplicație

 º Suportul cu suprafață mică de contact permite utilizatorului unghiuri de 
lucru mai ascuțite

 º Reglare rapidă și ușoară, fără chei, a adâncimii, pentru a vă asigura că 
sunt îngropate cuiele

 º Funcția Dry-Fire oprește automat scula atunci când nu mai sunt cuie 
în magazie

 º Trage până la 1200 de cuie la o singură încărcare a acumulatorului 2.0 
Ah REDLITHIUM™

 º Acces rapid și îndepărtare ușoară a blocajelor
 º LED pentru iluminarea suprafeței de lucru pentru o mai bună poziționare 
a cuielor

M18 FN15GA | PISTOL ÎNCLINAT PENTRU CUIE 15 GA M18 FUEL™

 º Putere excelentă pentru a bate complet cuiele în suprafețe din lemn de 
esență tare

 º Tehnologia “Ready to Fire” elimină timpul de încărcare între fiecare 
tragere

 º Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure 
durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină 
întreținere

 º Gaură mică, dimensiunea exactă a capului cuiului lăsând un finisaj 
neted

 º Diferitele atașamentele permit utilizatorului să obțină cea mai bună 
finisare, indiferent de aplicație

 º Suportul cu suprafață mică de contact permite utilizatorului unghiuri de 
lucru mai ascuțite

 º Reglare rapidă și ușoară, fără chei, a adâncimii, pentru a vă asigura că 
sunt îngropate cuiele

 º Funcția Dry-Fire oprește automat scula atunci când nu mai sunt cuie 
în magazie

 º Trage până la 1200 de cuie la o singură încărcare a acumulatorului 2.0 
Ah REDLITHIUM™

 º Acces rapid și îndepărtare ușoară a blocajelor
 º LED pentru iluminarea suprafeței de lucru pentru o mai bună poziționare 
a cuielor

M18 FAC | COMPRESOR DE AER M18 FUEL™

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă o presiune maximă a aerului 
de 9.31 bari și 48 l/m la 2.8 bari, ceea ce oferă suficientă performanță 
pentru a utiliza cuie și capse obișnuite

 º La doar 68 dB(A), acesta este unul dintre cele mai silențioase 
compresoare fără fir de pe piață, permițând un mediu de lucru mai 
confortabil pe șantier

 º Greutatea de 14 kg și echiparea cu două mânere de transport permit 
compresorului să fie transportat cu ușurință la și de la șantier

 º Productivitate excelentă, cu un timp de funcționare de 1600 de cuie 
fără cap 18G pe un acumulator M18™ de 12.0 Ah

 º Regulatorul cu o singură rotire permite reglarea rapidă și ușoară a 
presiunii la nivelul dorit

 º Cuplajul de conectare rapidă permite utilizatorului să atașeze și să 
deconecteze rapid furtunul pentru o productivitate sporită

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 FBPV | ASPIRATOR PORTABIL TIP RUCSAC M18 FUEL™

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere de aspirare avansată 
și o durată mai mare de exploatare a motorului

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție digitală 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Clasa L de absorbție a prafului. Factor-MAK standard > 1 mg/m³
 º Filtrul HEPA va colecta 99,97% din particulele aeropurtate cu o mărime 
a particulei de până la 0,3 microni

 º Compatibil cu DEK 26. Permite conectarea aspiratorului la scule 
electrice 

 º Nivel de zgomot redus de numai 76 db (nivel de zgomot în timpul 
funcționării)

 º Tehnologie „ciclon” pentru o durată mai mare de exploatare a filtrului, o 
performanță de vârf extinsă și colectarea fără sac a reziduurilor

 º Cârlig integrat pentru agățare de scări și schele
 º Hamul detașabil transformă aspiratorul într-un aspirator tip canistră

M18 FPOVCL | ASPIRATOR UMED/USCAT M18 FUEL™ PACKOUT™

 º Aspiratorul umed/uscat M18 FUEL™ PACKOUT™ este pe deplin 
compatibil cu sistemul de depozitare modular MILWAUKEE® 
PACKOUT™

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă performanțe puternice pentru 
curățarea cu ușurință a particulelor umede și uscate obișnuite

 º Compatibilitatea cu PACKOUT™ oferă acestui aspirator fără cablu 
umed/uscat o mobilitate remarcabilă, economisind timpul petrecut 
pentru transportul sculelor pe șantier și în afara acestuia

 º Utilizabil pe și în afara stivei PACKOUT™, această soluție de curățare 
umed/uscată este cea mai portabilă și versatilă

 º Filtrul HEPA extrem de eficient colectează 99.97% din particulele 
aeriene mai mari de 0.3 microni

 º Oferă până la 30 de minute de funcționare pe un acumulator HIGH 
OUTPUT™ de 8.0 Ah în modul intens și peste 50 de minute în modul 
redus

 º Depozitarea internă a accesoriilor și a furtunului permite transportarea 
tuturor accesoriilor odată cu aparatul, evitând pierderea echipamentului

 º Adaptorul pentru scule electrice DEK 26 permite extragerea eficientă a 
prafului din sculele electrice

 º Furtun extensibil de până la 1.6 m pentru acoperire extinsă și 
versatilitate

M18 VC2 | ASPIRATOR UMED/USCAT M18™

 º Motorul puternic de 18 V cu un debit maxim de aer de 1300 l/min/80 
bari asigură o putere de aspirare excelentă atât pentru lucrări de 
aspirare umedă cât și uscată 

 º Filtrul HEPA va colecta 99,97% din particulele aeropurtate cu o mărime 
a particulei de până la 0,03 microni, permițând reținerea prafului fin 

 º Autonomie de până la 30 de minute cu un acumulator M18™ de 9,0 Ah
 º Spațiul intern de depozitare a accesoriilor și a furtunului permite 
transportul tuturor accesoriilor odată cu scula, evitând pierderea de 
echipament

 º Compatibil cu DEK 26. Permite conectarea aspiratorului la scule 
electrice 

 º Design asemănător cutiilor de scule care pot fi stivuite, pentru mai 
multă portabilitate și depozitare mai ușoară

 º Suflantă încorporată pentru îndepărtarea reziduurilor de pe suprafața 
de lucru

 º Comutatorul etanș previne deteriorarea comutatorului pe durata de 
exploatare a sculei

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 FCVL | ASPIRATOR COMPACT M18 FUEL™

 º Motor puternic POWERSTATE™ fără perii cu separare ciclonică dublă de 
particule pentru resturile mai mari de pe șantier

 º Curățare mai eficientă datorită unui adaptor suplimentar de podea 
pentru podele rezidențiale și de atelier

 º Filtrul HEPA extrem de eficient colectează 99.97% din particulele 
aeriene mai mari de 0.3 microni

 º Rezervor detașabil de 0.95 l pentru golirea ușoară a particulelor 
acumulate

 º Oferă până la 17 minute de funcționare cu un acumulator M18™ de 5.0 
Ah

 º Accesorii de schimbare rapidă pentru utilizare ușoară vertical la nivelul 
solului, la nivelul taliei sau pentru utilizare deasupra capului

 º Compartiment de reținere accesorii prevăzut pentru furtun flexibil, 
adaptorul pentru spații înguste, adaptorul utilitar și adaptorul cu perie

 º Furtun extensibil de până la 1.2 m pentru acoperire extinsă și 
versatilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M12-18 JSSP-0

Dimensiuni (mm) 360 x 165 x 165
Nivel zgomot difuzor (W) 40
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.5 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933459275
Cod EAN 4058546002411

M18 RC-0

Dimensiuni (mm) 300 x 307 x 370
Nivel zgomot difuzor (W) 40
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 8.4 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933446639
Cod EAN 4002395005420

M18 JSR-0

Domeniu de acordare AM (kHz) 522 - 1629
Domeniu de acordare FM (MHz) 87.5 - 108
Dimensiuni (mm) 402 x 197 x 197 
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.6 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933451250
Cod EAN 4002395167753

M18 JSR DAB+-0

Domeniu de acordare AM (kHz) -
Domeniu de acordare FM (MHz) 87.5 - 108
Domeniu de acordare DAB+ (MHz) 174.928 - 239.20
Dimensiuni (mm) 402 x 197 x 197 
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.7 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933451251
Cod EAN 4002395167760

M18 PRCDAB+-0

Domeniu de acordare AM (kHz) 522 - 1620
Domeniu de acordare FM (MHz) 87.5 - 108
Domeniu de acordare DAB+ (MHz) 174 - 240
Dimensiuni (mm) 558.8 x 411.5 x 172
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 10.9 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933472112
Cod EAN 4058546325084

M18 AF-0

Viteza aerului 1 (m/o) 760
Viteza aerului 2 (m/o) 1000
Viteza aerului 3 (m/o) 1290
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.4 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933451022
Cod EAN 4002395136971

M18 BBL-0

Volum aer (m³/min) 0 - 2.9
Viteza aerului (km/o) 0 - 42.8
Viteza de rotație a ventilatorului (rpm) 0 - 18,700
Lungimea suflantei fără duze (mm) 375
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933446216
Cod EAN 4002395004942

M18 CV-0

Capacitate max. pentru solide (l) 2.5
Diametrul furtunului (mm) 32
Lungimea furtunului (m) 1.2
Vacuum maxim (mbar) 84.8
Volum aer (l/min) 1019.33
Tip filtru Uscat
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933459204
Cod EAN 4002395289998

M18 CV | ASPIRATOR PORTABIL COMPACT M18™

 º Putere de aspirare excelentă pentru resturi de lemn, metal și alte 
reziduuri comune

 º Filtrul HEPA va colecta 99,97% din particulele aeropurtate cu o 
mărime a particulei de până la 0,3 microni

 º Butonul cu posibilitate de blocare în poziție reduce oboseala în timpul 
utilizării prelungite

 º Accesorii versatile în funcție de dimensiunea zonei care urmează să 
fie curățată

 º Sistemul de blocare a recipientului protejează împotriva scurgerilor 
nedorite

 º Fereastra transparentă îi permite utilizatorului să vadă cantitatea de 
resturi aspirată

 º Până la 23 de minute de autonomie continuă cu un acumulator de 
5,0 Ah

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 BBL | SUFLANTĂ COMPACTĂ CU ACUMULATOR M18™

 º Corp compact - elimină mizeria și reziduurile din spațiile înguste
 º Control al puterii - 3 setări de viteză cu buton viteză variabilă 
 º Accesorii versatile - prelungitor duză (228,6 mm), accesoriu universal 
pentru umflare/desumflare

 º Duză detașabilă pentru depozitare ușoară
 º Comutator cu funcție de blocare
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 AF | VENTILATOR M18™

 º Funcția de alimentare cu curent alternativ/curent continuu îi permite 
utilizatorului să utilizeze acumulatori M18™ REDLITHIUM™ sau o sursă 
de alimentare AC atunci când este disponibilă

 º Trei trepte de viteză pentru optimizarea debitului de aer până la 1290 
metri pe oră

 º Circulație eficientă a aerului într-o încăpere de 3,6 m x 4 m
 º Capul ajustabil îi permite utilizatorului să folosească ventilatorul la 
diferite înălțimi și în diferite poziții într-un interval de 120°

 º Autonomie de trei ore pe treapta a treia de viteză cu un acumulator 
M18™ REDLITHIUM™ de 4,0 Ah

 º Design compact cu mâner integrat pentru o mai mare portabilitate
 º Baza din cauciuc asigură stabilitate și previne zgârierea suprafețelor 
 º Punctele de fixare îi oferă utilizatorului opțiunea de a monta ventilatorul 
pe perete, în caz de nevoie

 º Adaptor AC furnizat
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 PRCDAB+ | RADIO ÎNCĂRCĂTOR M18™ PACKOUT™

 º Difuzoare de sunet surround premium 360° cu un amplificator de 40 W 
producând un sunet bogat și complet pentru spații mari și exterioare

 º Tunerul DAB+ și AM/FM cu procesor digital oferă cea mai mare 
precizie a recepției, claritatea semnalului și informații suplimentare 
precum: melodie, artist și ora exactă

 º Receptor digital Bluetooth®: Redă muzică la o distanță de până la 30 
m de smartphone, computer sau tabletă

 º Compatibilitate cu oricare produs MILWAUKEE® PACKOUT™

 º Funcția de încărcător încorporată pentru încărcarea rapidă și 
convenabilă a oricărui acumulator M18™ sau dispozitiv electric prin 
portul USB

 º IP57 în modul acumulator - cutia de depozitare impermeabilă 
protejează dispozitivele pentru stocare și încărcare în siguranță 
impotriva condițiilor meteo

 º Versatilitate AC/DC: Alimentat de acumulatorii MILWAUKEE® M18™ 
sau de la priză

 º Funcționare pe timpul întregii zile de lucru cu acumulatorul M18 ™ 5.0 
Ah

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 JSR DAB+ | RADIO DE ȘANTIER DAB+ M18™

 º Sistem audio de înaltă performanță - tunerul digital DAB+/FM cu 
procesor digital permite recepția clară și de calitate a semnalului

 º DAB+ asigură cea mai bună calitate a sunetului și informații 
suplimentare precum: piesa, artistul și ora exactă

 º Difuzoare duble cu radiatoare pasive - sunet puternic, clar cu un bas 
profund și precis

 º Egalizator reglabil pentru o calitate îmbunătățită a sunetului și 10 stații 
presetate

 º Capace pentru absorbția șocurilor și grilaj metalic de protecție a 
difuzoarelor - protejează împotriva picăturilor de apă și a resturilor de 
materiale de pe șantier

 º Mânere integrate - permit transportul și depozitarea ușoară
 º Alimentat cu acumulatori MILWAUKEE® M18™ sau de la rețeaua 
electrică de CA. Autonomie de până la 12 ore cu un acumulator M18™ 
REDLITHIUM™ de 5,0 Ah

 º Compartiment etanș care protejează dispozitivele mobile
 º Priză USB 2.1 A protejată - permite încărcarea dispozitivelor 
electronice atât în mod CA cât și în mod CC

 º Se livrează cu cablu pentru intrare auxiliară, 2 x baterii AAA. 
Acumulatorii MILWAUKEE® se vând separat

M18 JSR | RADIO DE ȘANTIER M18™

 º Sistem audio de înaltă performanță - tunerul digital AM/FM cu 
procesor digital permite recepția clară și de calitate a semnalului

 º Difuzoare duble cu radiatoare pasive - sunet puternic, clar cu un bas 
profund și precis

 º Egalizator reglabil pentru o calitate îmbunătățită a sunetului și 10 stații 
presetate

 º Capace pentru absorbția șocurilor și grilaj metalic de protecție a 
difuzoarelor - protejează împotriva picăturilor de apă și a resturilor de 
materiale de pe șantier

 º Mânere integrate - permit transportul și depozitarea ușoară
 º Alimentat cu acumulatori MILWAUKEE® M18™ sau de la rețeaua 
electrică de CA. Autonomie de până la 12 ore cu un acumulator M18™ 
REDLITHIUM™ de 5,0 Ah

 º Compartiment etanș care protejează dispozitivele mobile
 º Priză USB 2.1 A protejată - permite încărcarea dispozitivelor 
electronice atât în mod CA cât și în mod CC

M18 RC | RADIO/ÎNCĂRCĂTOR DE ȘANTIER M18™

 º Funcția integrată de încărcare permite încărcarea ușoară a oricărui 
acumulator M18™ sau a oricărui dispozitiv electronic prin portul USB

 º Receiver digital Bluetooth®: redați muzică de pe telefonul mobil, 
calculator sau tabletă aflate la o distanță de 30 m

 º Posibilitate de alimentare cu CA/CC: de la un acumulator 
MILWAUKEE® M18™ sau de la rețeaua electrică de 230 V

 º Tunerul digital AM/FM cu procesor digital permite recepția clară și de 
calitate a semnalului

 º Difuzorul Premium și amplificatorul de 40 W redau un sunet puternic
 º Compartiment auxiliar etanș rezistent la intemperii ce poate proteja 
playere MP3 și alte dispozitive audio

 º Carcasa ranforsată și mânerele metalice protejează împotriva 
condițiilor grele de lucru de pe șantier

 º Egalizator reglabil și 10 stații presetate
 º Portul USB 2.1 A protejat permite încărcarea dispozitivelor atât în mod 
CA cât și în mod CC

 º Se livrează cu cablu pentru intrare auxiliară, 2 x baterii AAA. 
Acumulatorii MILWAUKEE® se vând separat

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M12-18 JSSP | DIFUZOR BLUETOOTH® M12™ - M18™

 º Tehnologie Bluetooth® pentru sistemul audio
 º Receiver Bluetooth® de până la 30 m
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ & M18™

 º Grad de protecție IP 54, rezistent la căzături, apă și murdărie pentru a 
face față condițiilor dificile

 º Sunet puternic și clar la orice treaptă de volum
 º Încărcător USB 2,1A, încarcă telefoane, tablete și playere multimedia
 º Difuzor Premium cu port pentru bass

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 FPP6L2-502B

Kit inclus 2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol 4933479423
Cod EAN 4058546372170

M18 FPP6K2-502B

Kit inclus 2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol 4933479422
Cod EAN 4058546372163

M18 CBLPP2A-402C

Kit inclus 2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol 4933464536
Cod EAN 4058546224813

M18 CBLPP2B-402C M18 CBLPP2B-502C

Kit inclus
2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Cutie plastic

2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Cutie plastic

Număr articol 4933464593 4933464718
Cod EAN 4058546225384 4058546226633

M18 BLPP2A2-502X

Kit inclus 2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol 4933464522
Cod EAN 4058546224677

M18 BLPP2B2-502X

Kit inclus 2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol 4933464594
Cod EAN 4058546225391

M18 FPP4F2-502B

Kit inclus 2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol 4933471208
Cod EAN 4058546288365

M18 FPP5K-502B

Kit inclus 2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol 4933471209
Cod EAN 4058546288372

M18 FPP2T2-502X

Kit inclus 2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol 4933478767
Cod EAN 4058546360498

M18 FPP2A2-502X

Kit inclus 2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol 4933464268
Cod EAN 4058546222130

M18 ONEPP2A2-502X

Kit inclus 2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol 4933464529
Cod EAN 4058546224745

M18 ONEPP2B2-502X

Kit inclus 2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol 4933464595
Cod EAN 4058546225407

M18 ONEPP2B2M18 ONEPP2A2
SET SCULE CU ACUMULATORI ONE-KEY™ M18 FUEL™ SET SCULE CU ACUMULATORI ONE-KEY™ M18 FUEL™

 º M18 ONEPD2 - Mașină de găurit ONE-KEY™ M18 FUEL™ cu percuție
 º M18 ONEIWF12 - Cheie de impact 1/2˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™, cuplu ridicat și inel de fixare

 º M18 ONEPD2 - Mașină de găurit ONE-KEY™ M18 FUEL™ cu percuție
 º M18 ONEID2  - Mașină de înșurubat 1/4˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™ cu impact

M18 FPP2T2M18 FPP2A2
SET SCULE CU ACUMULATORI M18 FUEL™ SET M18 FUEL™

 º M18 FPD2 - Mașină de găurit M18 FUEL™ cu percuție
 º M18 FID2 - Mașină de înșurubat 1/4˝ Hex M18 FUEL™ cu impact

 º M18 FPD2 - Mașină de găurit M18 FUEL™ cu percuție
 º M18 FIW2F12 - Cheie de impact 1/2˝ M18 FUEL™ compactă cu inel de fixare

M18 FPP5KM18 FPP4F2
SET SCULE CU ACUMULATORI M18™SET SCULE CU ACUMULATORI M18 FUEL™

 º M18 CBLDD - Mașină de găurit M18™ compactă cu motor fără perii
 º M18 CBLID - Mașină de înșurubat 1/4˝ Hex M18™ cu impact, compactă și motor fără perii
 º M18 CCS55 - Fierăstrău circular pentru lemn și plastic M18 FUEL™ 55 mm
 º M18 BMT - Unealtă multifuncțională M18™

 º M18 FBJS - Fierăstrău pendular M18 FUEL™

 º M18 FPD2 - Mașină de găurit M18 FUEL™ cu percuție
 º M18 FID2 - Mașină de înșurubat 1/4˝ Hex M18 FUEL™ cu impact
 º M18 FBJS - Fierăstrău pendular M18 FUEL™ 
 º M18 BMT - Unealtă multifuncțională M18™

 º Ruletă slim 5 m

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 FPP6K2 M18 FPP6L2
SET SCULE M18 FUEL™ SET SCULE M18 FUEL™

 º M18 FPD2 - Mașină de găurit M18 FUEL™ cu percuție
 º M18 FIW2F12 - Cheie de impact 1/2˝ M18 FUEL™ compactă cu inel de fixare
 º M18 CCS55 - Fierăstrău circular pentru lemn și plastic M18 FUEL™ 55 cm
 º M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™

 º M18 FSAG125X - Polizor unghiular 125 mm cu comutator culisant M18 FUEL™

 º M18 TLED - Lanternă LED M18™

 º M18 FPD2 - Mașină de găurit M18 FUEL™ cu percuție
 º M18 FID2 - Mașină de înșurubat 1/4˝ M18 FUEL™ cu impact
 º M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™

 º M18 FSAG125X - Polizor unghiular 125 mm cu comutator culisant M18 FUEL™

 º M18 CCS55 - Fierăstrău circular pentru lemn și plastic M18 FUEL™ 55 cm
 º M18 TLED - Lanternă LED M18™

M18 BLPP2A2 M18 BLPP2B2
SET SCULE CU MOTOR FĂRĂ PERII CU ACUMULATORI M18™ SET SCULE CU MOTOR FĂRĂ PERII CU ACUMULATORI M18™

 º M18 BLPD2 - Mașină de găurit M18™ cu percuție și motor fără perii
 º M18 BLID2 - Mașină de înșurubat 1/4˝ Hex M18™ cu impact și motor fără perii

 º M18 BLDD2 - Mașină de găurit M18™ cu motor fără perii
 º M18 BLID2 - Mașină de înșurubat 1/4˝ Hex M18™ cu impact și motor fără perii

M18 CBLPP2BM18 CBLPP2A
SET SCULE COMPACTE CU MOTOR FĂRĂ PERII CU ACUMULATORI M18™SET SCULE COMPACTE CU MOTOR FĂRĂ PERII CU ACUMULATORI M18™

 º M18 CBLDD - Mașină de găurit M18™ compactă cu motor fără perii
 º M18 CBLID - Mașină de înșurubat 1/4˝ Hex M18™ compactă, cu impact și motor fără perii

 º M18 CBLPD - Mașină de găurit M18™ compactă, cu percuție și motor fără perii
 º M18 CBLID - Mașină de înșurubat 1/4˝ Hex M18™ compactă, cu impact și motor fără perii

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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PERFORMANȚĂ  
ÎMBUNĂTĂȚITĂ.  
AUTONOMIE  
MAI MARE.

UN SINGUR SISTEM
PESTE 95

SCULE
PRODUCTIVITATE PORTABILĂ.  

DEDICATE PIEȚEI.
GAMĂ EXTINSĂ.
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* Comparativ cu tehnologia anterioară de acumulatori MILWAUKEE®. Rezultatele depind de voltaj, sculă și aplicație.

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Gama M12 FUEL™ este dezvoltată pentru cei mai exigenți profesioniști din 
lume. M12 FUEL™ oferă performanțe excepționale într-o structură compactă 
cu trei caracteristici inovatoare exclusive MILWAUKEE® - motorul fără 
perii POWERSTATE™, pachetul de acumulatori REDLITHIUM™ și sistemul 
inteligent de hardware și software REDLINK PLUS™ - care oferă putere, 
autonomie și durabilitate extraordinare.

Pe scurt, M12 FUEL™ oferă cea mai bună tehnologie pentru sistemul complet 
care acționează, protejează și alimentează sculele tale fără cablu.

MOTORUL  
FĂRĂ PERII
POWERSTATE™1

REDLINK PLUS™ 
SISTEM INTELIGENT2

ACUMULATORII 
REDLITHIUM™3

PESTE

SCULE

 ¡ Motorul fără perii proiectat și  
fabricat de Milwaukee Tool

 ¡ Asigură o eficiență sporită
 ¡ Rezistă mai mult și asigură  
o putere maximă*

 ¡ Monitorizarea individuală a celulelor optimizează 
timpul de funcționare a dispozitivului, precum și 
eficiența și durata de viață a întregului sistem

 ¡ Cel mai avansat sistem electronic de pe piață
 ¡ Sistem de comunicare complet cu protecție la 
suprasarcină

 ¡ Sistem complet de comunicare cu protecție la 
suprasarcină care prelungește durata de viață 
a dispozitivului

 ¡ Diodele LED indică nivelul de încărcare  
a acumulatorului

 ¡ Funcționează la temperaturi chiar de  
până la -20° C

MAI 
EFICIENTE *

GREUTATE 
REDUSĂ *
  
MAI 
COMPACTE *

NOU
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M12 FPDX-0 M12 FPDX-202X M12 FPDXKIT-202X

Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 450 0 - 450 0 - 450
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700
Deschiderea mandrinei (mm) 13 13 13
Diametrul max. găurire lemn (mm) 35 35 35
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13 13 13
Diametrul max. găurire zidărie (mm) 13 13 13
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 25,500 0 - 25,500 0 - 25,500
Cuplu maxim (Nm) 44 37 37
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.2 (M12 B2) 1.2 (M12 B2) 1.2 (M12 B2)

Echipare standard Mandrină detașabilă
Mandrină 
detașabilă

Mandrină detașabilă, 
accesoriu unghiular, 
cap pentru înșurubat 
la unghi drept 

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M12 B2 
Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
Cutie HD

2 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie HD

Număr articol 4933464135 4933464136 4933464138
Cod EAN 4058546220808 4058546220815 4058546220839

M12 FDDX-0 M12 FDDXKIT-0X M12 FDDXKIT-202X

Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 400 0 - 400 0 - 400
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 1600 0 - 1600 0 - 1600
Deschiderea mandrinei (mm) 10 10 10
Diametrul max. găurire 
lemn (mm)

28 28 28

Diametrul max. găurire 
oțel (mm)

10 10 10

Cuplu maxim (Nm) 34 34 34
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg)

0.90 (M12 B2) 0.90 (M12 B2) 0.90 (M12 B2)

Echipare standard
Mandrină metalică 
10 mm

Mandrină metalică 
10 mm, dispozitiv 
atașabil cu unghi 
drept, dispozitiv 
înșurubat la unghi, 
atașament hex 
6 mm

Mandrină metalică 
10 mm, dispozitiv 
atașabil cu unghi 
drept, dispozitiv 
înșurubat la unghi, 
atașament hex 
6 mm

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Cutie HD

2 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie HD

Număr articol 4933464978 4933471332 4933464979
Cod EAN 4058546229238 4058546289607 4058546229245

M12 FDD-0 M12 FDD-202X M12 FDD-602X

Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 450 0 - 450 0 - 450
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700
Deschiderea mandrinei (mm) 13 13 13
Diametrul max. găurire lemn 
(mm) 35 35 35

Diametrul max. găurire oțel 
(mm) 13 13 13

Cuplu maxim (Nm) 44 37 44
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 1.2 (M12 B2) 1.2 (M12 B2) 1.5 (M12 B6)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

2 x M12 B2 
Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
Cutie HD

2 x M12 B6 
Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933459815 4933459816 4933459820
Cod EAN 4058546029876 4058546029883 4058546029920

M12 FPD-0 M12 FPD-202X M12 FPD-602X

Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 450 0 - 450 0 - 450
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700
Deschiderea mandrinei (mm) 13 13 13
Diametrul max. găurire lemn (mm) 35 35 35
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13 13 13
Diametrul max. găurire zidărie (mm) 13 13 13
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 25,500 0 - 25,500 0 - 25,500
Cuplu maxim (Nm) 44 37 44
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg)

1.2 (M12 B2) 1.2 (M12 B2) 1.5 (M12 B6)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

2 x M12 B2 
Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
Cutie HD

2 x M12 B6 
Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933459801 4933459802 4933459806
Cod EAN 4058546029739 4058546029746 4058546029784

M12 UDEL-0B M12 UDEL-201B

Diametru max. burghiu (mm) 30 30
Adâncime max. găurire (mm) 203 203
Volum aer (l/min) 466 466
Viteza aerului (m/o) 28 28
Capacitate max. pentru lichide (l) 0.31 0.31
Capacitate max. pentru solide (l) 0.31 0.31
Tip filtru HEPA H13 HEPA H13
Vacuum maxim (mbar) 23.4 23.4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.2 (M12 B2) 2.2 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Geantă 
pentru scule

1 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Geantă 
pentru scule

Număr articol 4933471460 4933471461
Cod EAN 4058546290887 4058546290894

M12 H-0 M12 H-202C M12 H-402C

Sistem de prindere SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus
Energie de impact (EPTA)(J) 0.9 0.9 0.9
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 800 0 - 800 0 - 800
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 5350 0 - 5350 0 - 5350
Diametrul max. găurire lemn (mm) 10 10 10
Diametrul max. găurire oțel (mm) 8 8 8
Diametrul max. găurire beton (mm) 13 13 13
Vibrații găurire (m/s²) 6.7 6.7 6.7
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 1.8 (M12 B4) 1.6 (M12 B2) 1.8 (M12 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

2 x M12 B2 
Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
Cutie plastic

2 x M12 B4 
Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
Cutie plastic

Număr articol 4933431355 4933431340 4933441164
Cod EAN 4002395243679 4002395243693 4002395001149

M12 CH-0 M12 CH-202C M12 CH-602X

Sistem de prindere SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus
Energie de impact (EPTA)(J) 1.1 1.1 1.1
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 900 0 - 900 0 - 900
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 6575 0 - 6575 0 - 6575
Diametrul max. găurire lemn (mm) 13 13 13
Diametrul max. găurire oțel (mm) 10 10 10
Diametrul max. găurire beton (mm) 13 13 13
Vibrații găurire (m/s²) 4.4 4.4 4.4
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg)

1.9 (M12 B4) 1.7 (M12 B2) 1.9 (M12 B6)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

2 x M12 B2 
Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
Cutie plastic

2 x M12 B6 
Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933441947 4933441997 4933451510
Cod EAN 4002395002719 4002395002665 4002395161584

M12 CH | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS SUBCOMPACT M12 FUEL™

 º Primul ciocan rotopercutor compact de 12 V, cu motor fără perii din 
industrie, cu 1,1 Jouli (EPTA), 0 - 6575 bpm și 0 - 900 rpm

 º Nivel excepțional de redus al vibrațiilor de 4,4 m/s² poate fi utilizat 
timp de 8 ore pe zi

 º Va efectua peste 60 găuri de 50 mm x 6 mm pe încărcare
 º Putere superioară în clasa sa, datorită raportului putere/masă cu 
motorul fără perii POWERSTATE™ pentru o durată de exploatare a 
motorului de până la 3 ori mai mare și o autonomie de până la 2 ori 
mai mare

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º 2 moduri de lucru: cu sau fără percuție pentru versatilitate maximă
 º Găurire optimizată între 6 si 10 mm (maxim 13 mm)
 º Dimensiune a gâtului de 43 mm - compatibil cu extractorul de praf 
M12 DE

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

M12 H | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS SUBCOMPACT M12™

 º Design ergonomic, compact și ușor ce permite folosirea în spații 
înguste și reduce oboseala în cazul utilizării prelungite

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Ciocan rotopercutor în formă de L, cu 2 moduri de utilizare: găurire cu 
și fără percuție, pentru versatilitate maximă 

 º Nivel redus de vibrații - 6,7 m/s²
 º Găurire optimizată între 4 si 8 mm (maxim 13 mm)
 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare 
și iluminare în zone de lucru slab iluminate

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

M12 UDEL | ASPIRATOR DE PRAF UNIVERSAL M12™ - CLASA L

 º Se potrivește cu toate sculele MILWAUKEE® SDS-plus și majoritatea 
ciocanelor concurenței între 41-61 mm dimensiunea gâtului, cu un 
singur mâner lateral reglabil care poate fi montat la dreapta sau la 
stânga ciocanului

 º Oferă mai mult de 40 de minute de funcționare cu un singur 
acumulator M12 B2 de 2.0 Ah

 º Datorită duzei telescopice capabile să funcționeze cu burghie SDS-
plus de până la 210 mm lungime

 º Riglă reglabilă de adâncime de găurire pentru o reglare perfectă în 
funcție de sarcină

 º 2 duze schimbabile cu perii pentru a acoperi diametre de găurire de 
până la Ø30 mm (Ø5-16 mm, Ø16-30 mm)

 º 2 moduri de aspirare diferite pentru a porni unitatea fie permanent, fie 
pentru a o activa automat când începe găurirea efectivă

 º Întârziere automată de 5 secunde pentru a asigura o gaură curată
 º Echipat cu un filtru de clasă HEPA H13, precum și un mecanism de 
curățare a filtrului pentru cele mai bune performanțe și o durată de 
viață mai lungă a filtrului

 º Echipat cu un rezervor transparent pentru vizibilitate la capacitate 
maximă, precum și un conector de vid de Ø32 mm pentru a goli coșul 
de praf fără expunere la praf

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas

M12 FPD | MAȘINĂ DE GĂURIT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ CU PERCUȚIE

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere mai mare cu o 
dimensiune mai compactă 

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Mandrină metalică de 13 mm pentru schimbarea rapidă și fixarea 
superioară a burghielor

 º Cuplaj electronic cu 16 trepte de reglaj al cuplului, plus o treaptă 
pentru lucrări de găurire cu cuplaj blocat și o treaptă pentru lucrări de 
percuție cu cuplaj blocat 

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas 
 º Iluminare cu LED puternică a spațiului de lucru 
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M12 FDD | MAȘINĂ DE GĂURIT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere mai mare cu o 
dimensiune mai compactă 

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută 

 º Mandrină metalică de 13 mm pentru schimbarea rapidă și fixarea 
superioară a burghielor

 º Cuplaj electronic cu 16 trepte de reglaj a cuplului plus 1 treaptă pentru 
lucrările de găurire cu cuplaj blocat 

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas 
 º Iluminare cu LED puternică a spațiului de lucru 
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

M12 FDDX
MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT M12 FUEL™ CU 
ACCESORII INTERSCHIMBABILE
 º 4 în 1 performanță înaltă Milwaukee® pentru o gamă extrem de versatilă 
de utilizări

 º Mandrină detașabilă cu 4 capete diferite pentru aplicații multiple
 º Adaptorul 1/4˝ hex din spatele mandrinei reduce dimensiunea sculei la 
130 mm atunci când este necesar

 º Prindere în linie pentru acces și control de neegalat
 º Motor fără perii POWERSTATE™ proiectat și construit de Milwaukee® ce 
ajunge până la 34 Nm

 º Prindere magnetică pentru biți
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără 
cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul 
REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o 
putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

SET 32 BUC. BIȚI SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY

Număr articol 4932464240

M12 FPDX | MAȘINĂ DE GĂURIT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ CU PERCUȚIE ȘI MANDRINĂ DETAȘABILĂ

 º Mașină de găurit compactă cu percuție, de înaltă performanță 
6 în 1 pentru o gamă extrem de versatilă de utilizări

 º Mandrină detașabilă cu 3 capete diferite pentru aplicații 
multiple

 º Motor fără perii POWERSTATE™ cu un cuplu maxim de 44 Nm
 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție 
electronică avansată la suprasarcină pentru scule și 
acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în 
sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară 
a acumulatorului, componente electronice superioare și 
performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o 
durată de exploatare mai mari

 º Mandrină fără cheie 13 mm, cap metalic înșurubare la unghi 
drept cu prindere 1/4˝ hex și cap metalic înșurubare la unghi cu 
prindere 1/4˝ hex

 º Adaptorul 1/4˝ hex din spatele mandrinei reduce dimensiunea 
sculei la 138 mm atunci când este necesar

 º Transmisie planetară integral metalică pentru o durabilitate 
extremă

 º LED pentru iluminarea spațiului de lucru

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M12 BDDXKIT-202C

Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 400
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 -1500
Deschiderea mandrinei (mm) 10
Diametrul max. găurire lemn (mm) 25
Diametrul max. găurire oțel (mm) 10
Cuplu maxim (Nm) 32
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.2 (M12 B2)

Echipare standard
Mandrină FIXTEC detașabilă, accesoriu 
unghiular, cap pentru înșurubat la unghi 
drept, clemă pentru curea, bit 25 mm PZ2

Kit inclus
2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, 
Cutie plastic

Număr articol 4933447836
Cod EAN 4002395006601

M12 FID-0 M12 FID-202X

Turația la mersul în gol (rpm)
0-1300 / 0-2400 / 
0-3300 / 0-3300

0-1300 / 0-2400 / 
0-3300 / 0-3300

Sistem de prindere ¼˝ Hex ¼˝ Hex
Rată de impact (ipm) 0 - 4000 0 - 4000
Cuplu maxim (Nm) 147 147
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.1 (M12 B2) 1.1 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie HD

Număr articol 4933459822 4933459823
Cod EAN 4058546029944 4058546029951

M12 BSD-0

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 500
Diametrul max. găurire lemn (mm) 16
Diametrul max. găurire oțel (mm) 10
Cuplu maxim (Nm) 20
Sistem de prindere ¼˝ Hex
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.90 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933447135
Cod EAN 4002395006021

M12 BD-0 M12 BD-202C

Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 400 0 - 400
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 1500 0 - 1500
Sistem de prindere ¼˝ Hex ¼˝ Hex
Diametrul max. găurire lemn (mm) 22 22
Diametrul max. găurire oțel (mm) 10 10
Șuruburi pentru lemn până la (mm) 6 6
Cuplu maxim (Nm) 30 30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.0 (M12 B2) 1.0 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933441910 4933441900
Cod EAN 4002395002566 4002395002559

M12 CD-0

Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 450
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 1700
Sistem de prindere ¼˝ Hex
Diametrul max. găurire lemn (mm) 25
Diametrul max. găurire oțel (mm) 10
Cuplu maxim (Nm) 37
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.2 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933440450
Cod EAN 4002395000968

C12 RAD-0 C12 RAD-202B

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 800 0 - 800
Deschiderea mandrinei (mm) 10 10
Diametrul max. găurire lemn (mm) 22 22
Diametrul max. găurire oțel (mm) 10 10
Cuplu maxim (Nm) 12 12
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.1 (M12 B2) 1.1 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Geantă 
pentru scule

Număr articol 4933416900 4933441215
Cod EAN 4002395237678 4002395001248

M12 BDD-0 M12 BDD-202C M12 BDD-402C

Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 400 0 - 400 0 - 400
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500
Deschiderea mandrinei (mm) 10 10 10
Diametrul max. găurire lemn 
(mm) 22 22 22

Diametrul max. găurire oțel 
(mm) 10 10 10

Cuplu maxim (Nm) 30 30 38
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 1.2 (M12 B2) 1.2 (M12 B2) 1.4 (M12 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

2 x M12 B2 
Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
Cutie plastic

2 x M12 B4 
Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
Cutie plastic

Număr articol 4933441930 4933441915 4933441925
Cod EAN 4002395002658 4002395002627 4002395002634

M12 BPD-0 M12 BPD-202C M12 BPD-402C

Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 400 0 - 400 0 - 400
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500
Deschiderea mandrinei (mm) 10 10 10
Diametrul max. găurire lemn 
(mm) 22 22 22

Diametrul max. găurire oțel 
(mm) 10 10 10

Diametrul max. găurire zidărie 
(mm) 10 10 10

Frecvența percuțiilor (bpm) 22,500 22,500 22,500
Cuplu maxim (Nm) 30 30 38
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 1.2 (M12 B2) 1.2 (M12 B2) 1.5 (M12 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

2 x M12 B2 
Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
Cutie plastic

2 x M12 B4 
Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
Cutie plastic

Număr articol 4933441950 4933441940 4933441935
Cod EAN 4002395002702 4002395002641 4002395002672

M12 BDDX | MAȘINĂ DE GĂURIT M12™ SUBCOMPACTĂ CU MANDRINĂ DETAȘABILĂ

 º Mașină de găurit subcompactă, de înaltă performanță 5 în 1 pentru o 
gamă extrem de versatilă de utilizări

 º Mandrină detașabilă cu 3 capete diferite pentru aplicații multiple
 º Mandrină standard fără cheie 10 mm, cap metalic înșurubare la 
unghi drept cu prindere 1/4˝ hex și cap metalic înșurubare la unghi cu 
prindere 1/4˝ hex

 º Adaptorul 1/4˝ hex din spatele mandrinei reduce dimensiunea sculei la 
153 mm atunci când este necesar

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Transmisie planetară integral metalică pentru o durabilitate extremă
 º LED pentru iluminarea spațiului de lucru
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

M12 BPD | MAȘINĂ DE GĂURIT M12™ SUBCOMPACTĂ CU PERCUȚIE

 º Mașina de găurit subcompactă cu percuție de înaltă performanță are o 
lungime de doar 190 mm, fiind ideală pentru utilizarea în spații înguste

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Mandrină metalică de 10 mm pentru schimbarea rapidă și fixarea 
superioară a biților

 º Mâner optimizat pentru un control mai bun și o manevrabilitate 
îmbunătățită

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare 
și iluminare în zone de lucru slab iluminate

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

M12 BDD | MAȘINĂ DE GĂURIT M12™ SUBCOMPACTĂ

 º Mașina de găurit subcompactă de înaltă performanță are o lungime de 
doar 187 mm, fiind ideală pentru utilizarea în spații înguste 

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Mandrină metalică de 10 mm pentru schimbarea rapidă și fixarea 
superioară a biților

 º Mâner optimizat pentru un control mai bun și o manevrabilitate 
îmbunătățită

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare 
și iluminare în zone de lucru slab iluminate

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

C12 RAD | MAȘINĂ DE GĂURIT LA UNGHI M12™ SUBCOMPACTĂ

 º Angrenaj performant, integral din metal, pentru o durabilitate 
superioară și un cuplu maxim

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Comutator tip clapetă cu viteză variabilă pentru o utilizare confortabilă 
în orice situație

 º Mandrină de 10 mm pentru schimbarea rapidă și fixarea superioară 
a biților

 º Ambreiaj electronic cu indicator luminos pentru un control complet
 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare 
și iluminare în zone de lucru slab iluminate

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M12 CD | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ

 º Motor fără perii POWERSTATE™ pentru o durată de exploatare de până 
la 10 ori mai mare și pentru o autonomie de până la 2 ori mai mare 

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție digitală 
electronică la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și 
îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută 

 º Mandrină 1/4˝ Hex pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților cu o 
singură mână

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas 
 º Iluminare cu LED puternică a spațiului de lucru 
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

M12 BD | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M12™ SUBCOMPACTĂ

 º Mașina de înșurubat subcompactă de înaltă performanță are o 
lungime de doar 175 mm, fiind ideală pentru utilizarea în spații înguste

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Mandrină 1/4˝’ Hex pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților cu o 
singură mână

 º Mâner optimizat pentru un control mai bun și o manevrabilitate 
îmbunătățită

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută 

 º Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare 
și iluminare în zone de lucru slab iluminate

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

M12 BSD | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M12™ SUBCOMPACTĂ CU O VITEZĂ

 º Mașina de înșurubat compactă de înaltă performanță are o lungime de 
doar 169 mm, fiind ideală pentru utilizarea în spații înguste

 º Transmisie planetară din metal pentru o durabilitate superioară și un 
cuplu maxim de până la 20 Nm 

 º Prindere 1/4˝ Hex pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților cu o 
singură mână 

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º 15 trepte de reglare a cuplului, plus funcție suplimentară de găurire 
pentru o flexibilitate maximă

 º Mâner moale cu design îngust, ușor de manevrat
 º LED încorporat pentru iluminarea suprafeței de lucru
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

M12 FID | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4˝ HEX M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o viteză mai mare cu o 
dimensiune mai compactă de 130 mm

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să aleagă trei setări diferite de 
viteză și cuplu, oferind și un mod pentru șuruburi cu autofiletare pentru 
maximizarea versatilității în aplicații

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Sistem de prindere 1/4˝ hex pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților
 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M12 BIW12-0 M12 BIW12-202C

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 2550 0 - 2550
Sistem de prindere ½˝ pătrat ½˝ pătrat
Rată de impact (ipm) 0 - 3400 0 - 3400
Cuplu maxim (Nm) 138 138
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.0 (M12 B2) 1.0 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie plastic

Număr articol 4933447134 4933447133
Cod EAN 4002395006014 4002395006007

M12 FIW14-0

Turația la mersul în gol (rpm) 1300/1900/3200/3200
Sistem de prindere ¼˝ pătrat
Rată de impact (ipm) 1300/2000/4300
Cuplu maxim (Nm) 136
Diametrul maxim al șurubului M12
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.90 (M12 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933464611
Cod EAN 4058546225568

M12 FIWF12-0 M12 FIWF12-422X

Turația la mersul în gol (rpm) 1200/1800/2700/2700 1200/1800/2700/2700
Sistem de prindere ½˝ pătrat ½˝ pătrat
Rată de impact (ipm) 1100/2100/3200 1100/2100/3200
Cuplu maxim (Nm) 339 339
Diametrul maxim al șurubului M16 M16
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.1 (M12 B4) 1.1 (M12 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M12 B4, 1 x M12 
B2 Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie HD

Număr articol 4933464615 4933464616
Cod EAN 4058546225605 4058546225612

M12 FIW38-0 M12 FIW38-422X

Turația la mersul în gol (rpm) 1200/1800/2700/2700 1200/1800/2700/2700
Sistem de prindere ⅜˝ pătrat ⅜˝ pătrat
Rată de impact (ipm) 1100/2100/3200 1100/2100/3200
Cuplu maxim (Nm) 339 339
Diametrul maxim al șurubului M16 M16
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.1 (M12 B4) 1.1 (M12 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M12 B4, 1 x M12 
B2 Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie HD

Număr articol 4933464612 4933464613
Cod EAN 4058546225575 4058546225582

M12 BRAID-0

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 2425
Rată de impact (ipm) 0 - 3300
Sistem de prindere ¼˝ Hex
Cuplu maxim (Nm) 68
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.2 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933451247
Cod EAN 4002395167715

M12 BID-0 M12 BID-202C

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 2500 0 - 2500
Rată de impact (ipm) 0 - 3300 0 - 3300
Sistem de prindere ¼˝ Hex ¼˝ Hex
Cuplu maxim (Nm) 112 112
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.0 (M12 B2) 1.0 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie plastic

Număr articol 4933441955 4933441960
Cod EAN 4002395002689 4002395002696

M12 FQID-0 M12 FQID-202X

Turația la mersul în gol (rpm) 1100/2200/3200/3200 1100/2200/3200/3200
Sistem de prindere ¼˝ Hex ¼˝ Hex
Rată de impact (ipm) 950/2200/3400/3400 950/2200/3400/3400
Cuplu maxim (Nm) 50 50
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.1 (M12 B2) 1.1 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie HD

Număr articol 4933464972 4933464973
Cod EAN 4058546229177 4058546229184

M12 FQID | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT HIDRAULICĂ CU IMPACT 1/4˝ HEX M12 FUEL™ SURGE™ 

 º M12 FUEL™ SURGE™ Mașina de înșurubat hidraulică cu impact1/4˝ hex 
este cea mai silențioasă mașină de înșurubat 12V Milwaukee Tool, 
ajungând la doar 76 dB(A) la aplicațiile de lemn

 º Sistemul de propulsie hidraulic FLUID-DRIVE™ reduce contactul metalic 
în interiorul sculei, oferind o funcționare mai silențioasă, o performanță 
mai lină și o durabilitate crescută comparativ cu o mașină cu impact 
standard

 º Sistemul în 4 trepte DRIVE CONTROL permite utilizatorului să schimbe 
vitezele și setările cuplului pentru o utilizare versatilă

 º Motorul fără perii POWERSTATE ™ livrează o putere constantă de până la 
3200 RPM pentru o înșurubare mai rapidă 

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori și îmbunătățește în 
mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, 
componente electronice superioare și performanță susținută pentru a 
asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari

 º Sistem de prindere 1/4˝ hex pentru schimbarea rapidă și usșoară a biților
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

M12 BID | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4˝ HEX M12™ SUBCOMPACTĂ

 º Mașina de înșurubat cu impact subcompactă de înaltă performanță are 
o lungime de doar 165 mm, fiind ideală pentru utilizarea în spații înguste

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului 
din clasa sa

 º Angrenaj performant, integral din metal, pentru o durabilitate superioară 
și un cuplu maxim

 º Sistem de prindere 1/4˝ hex pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților
 º Mâner optimizat pentru un control mai bun și o manevrabilitate 
îmbunătățită

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare și 
iluminare în zone de lucru slab iluminate

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, 
componente electronice superioare și performanță susținută pentru a 
asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

M12 BRAID | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT LA UNGHI CU IMPACT M12™ SUBCOMPACTĂ

 º Mașină de înșurubat la unghi cu impact compactă cu o lungime de 
numai 287 mm, fiind ideală pentru a fi utilizată în spații înguste 

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului 
din clasa sa

 º Angrenaj integral din metal pentru o rezistență superioară și un cuplu 
maxim de 68 Nm

 º Design compact al capului cu un diametru de 35,6 mm
 º Designul mânerului asigură maximum de confort prin multiple posibilități 
de poziționare

 º Sistem de prindere 1/4˝ Hex pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților 
cu o singură mână

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, 
componente electronice superioare și performanță susținută pentru a 
asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

M12 FIW38 | CHEIE DE IMPACT 3/8˝ M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ

 º Mai multă putere, mai compactă, mai mult control
 º Cuplu maxim de până la 339 Nm 
 º Element de prindere 3/8˝ cu inel de fixare pentru schimbarea rapidă a 
cheilor

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere mai mare cu o 
dimensiune mai compactă

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în 
mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, 
componente electronice superioare și performanță susținută pentru a 
asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Acces mai bun în spații înguste cu o lungime totală de numai 121,9 mm
 º DRIVE CONTROL cu 4 moduri de operare cu mod de oprire automată îi 
oferă utilizatorului un control precis

 º Iluminare cu LED puternică a spațiului de lucru
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M12 FIWF12
CHEIE DE IMPACT 1/2˝ M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ

 º Mai multă putere, mai compactă, mai mult control
 º Cuplu maxim de până la 339 Nm
 º Element de prindere 1/2˝ cu inel de fixare pentru schimbarea rapidă a 
cheilor

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere mai mare cu o 
dimensiune mai compactă

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în 
mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, 
componente electronice superioare și performanță susținută pentru a 
asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Acces mai bun în spații înguste cu o lungime totală a sculei de numai 
124,5 mm

 º DRIVE CONTROL cu 4 moduri de operare cu mod de oprire automată îi 
oferă utilizatorului un control precis

 º Iluminare cu LED puternică a spațiului de lucru
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

SET CHEI TUBULARE DE IMPACT ½˝ SHOCKWAVE™ 
IMPACT DUTY (11 BUC), INCLUDE 9 X CHEI 
TUBULARE DE IMPACT, 1 X EXTENSIE 150 MM. 1 X 
ADAPTOR ¼˝ HEX - ½˝ PĂTRAT

Număr articol 4932478290

M12 FIW14 | CHEIE DE IMPACT 1/4˝ M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ

 º Mai multă putere, mai compactă, mai mult control
 º Cuplu maxim de strângere de până la 115 Nm 
 º Cuplu maxim de desfacere de până la 136 Nm 
 º Element de prindere 1/4˝ cu inel de fixare pentru schimbarea rapidă a 
cheilor

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere mai mare cu o 
dimensiune mai compactă

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în 
mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, 
componente electronice superioare și performanță susținută pentru a 
asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Acces mai bun în spații înguste cu o lungime totală de numai 129,5 mm
 º DRIVE CONTROL cu 4 moduri de operare cu mod de oprire automată îi 
oferă utilizatorului un control precis

 º Iluminare cu LED puternică a spațiului de lucru
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

M12 BIW12 | CHEIE DE IMPACT 1/2˝ M12 ™ SUBCOMPACTĂ

 º Cheia de impact sub compactă de înaltă performanță, masoară 171 mm 
lungime facând-o ideală pentru lucrări în spații înguste

 º REDLINK PLUS™ sistemul inteligent care oferă cea mai avansată 
protecție la suprasarcină pentru sculă si acumulator, mărind performanța 
acesteia în sarcină

 º Angrenaj și carcasa metalică pentru durată de viață superioară și putere 
maximă

 º Prindere universală pătrat 1/2˝
 º Mâner optimizat pentru prindere si utilizare căt mai bună
 º Monitorizarea individuală a celulelor asigură încarcarea optimă a 
acumulatorului, prelungind, astfel, durata de viață 

 º Afișează nivelul de încărcare al acumulatorului si LED pentru iluminarea 
zonei de lucru

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, 
componente electronice superioare și performanță susținută pentru a 
asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari

 º Sistem de acumulatori flexibili: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M12 ONEFTR38-0C M12 ONEFTR38-201C

Cuplu (Nm) 13.6 - 135.6 13.6 - 135.6
Precizie CW ±2 %, CCW ±3% CW ±2 %, CCW ±3%
Sistem de prindere ⅜˝ pătrat ⅜˝ pătrat
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 100 0 - 100
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.5 (M12 B2) 2.5 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, Cutie 
plastic

1 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933464966 4933464967
Cod EAN 4058546229115 4058546229122

M12 ONEFTR12-0C M12 ONEFTR12-201C

Cuplu (Nm) 16.9 - 203.4 16.9 - 203.4
Precizie CW ±2 %, CCW ±3% CW ±2 %, CCW ±3%
Sistem de prindere ½˝ pătrat ½˝ pătrat
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 100 0 - 100
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.6 (M12 B2) 2.6 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie plastic

1 x M12 B2 Acumulator, 
C12 C Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933464969 4933464970
Cod EAN 4058546229146 4058546229153

M12 FRAIWF38-0

Turația la mersul în gol (rpm) 0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Sistem de prindere ⅜˝ pătrat
Rată de impact (ipm) 0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Cuplu maxim (Nm) 270
Diametrul maxim al șurubului M16
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.7 (M12 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933471700
Cod EAN 4058546295998

M12 FRAIWF12-0

Turația la mersul în gol (rpm) 0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Sistem de prindere ½˝ pătrat
Rată de impact (ipm) 0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Cuplu maxim (Nm) 270
Diametrul maxim al șurubului M16
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.7 (M12 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933471699
Cod EAN 4058546295981

M12 BPRT-0 M12 BPRT-201X

Forță max. de tragere (N) 9000 9000
Nr. max. de popnituri trase cu un 
accumulator M12 B2

325 x 4.8 325 x 4.8

Plajă diametre nituri (mm) 2.4 - 4.8 2.4 - 4.8
Lungimea cursei (mm) 20.32 20.32
Dimensiuni (mm) 273 x 66 x 8 x 230 273 x 66 x 8 x 230 
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.1 (M12 B2) 2.1 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M12 B2 Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933464404 4933464405
Cod EAN 4058546223496 4058546223502

M12 BIW38-0

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 2500
Sistem de prindere ⅜˝ pătrat
Rată de impact (ipm) 0 - 3300
Cuplu maxim (Nm) 135
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.0 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933441985
Cod EAN 4002395002603

M12 BIW38 | CHEIE DE IMPACT 3/8˝ M12™ SUBCOMPACTĂ

 º Cheia de impact subcompactă de înaltă performanță are o lungime de 
doar 165 mm, fiind ideală pentru utilizarea în spații înguste

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului 
din clasa sa

 º Angrenaj, integral din metal, pentru o durabilitate superioară și un cuplu 
maxim

 º Profil pătrat 3/8˝ cu inel de etanșare pentru utilizare cu chei universale
 º Mâner optimizat pentru un control mai bun și o manevrabilitate 
îmbunătățită

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare și 
iluminare în zone de lucru slab iluminate

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, 
componente electronice superioare și performanță susținută pentru a 
asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

M12 BPRT
PISTOL PENTRU NITUIT M12™ SUBCOMPACT

 º Până la 325 x 4,8 mm nituri din oțel inoxidabil cu o singură încărcare a 
unui acumulator de 2,0 Ah

 º Adecvat pentru toate pop- niturile din aluminiu, oțel, oțel inoxidabil și 
cupru de până la 4,8 mm

 º Nituiește dintr-o singură lovitură, cu o lungime a cursei de 20,32 mm
 º Elementele de prindere fixează pop-niturile în orice direcție
 º Acces fără cheie pentru curățarea ușoară a fălcilor. Depozitare integrată 
a bucșelor și instrument pentru îndepărtarea acestora pentru confortul 
utilizatorului

 º Indicator baterie și lumină LED integrate pentru confort sporit în utilizare 
și iluminare în zone de lucru slab iluminate

 º Design ergonomic cu 273 mm Î x 66,8 mm l - 165 mm lungime, fără dorn 
colector

 º Cârlig pentru curea integrat și punct de strângere a șnurului
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, 
componente electronice superioare și performanță susținută pentru a 
asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

 º Se livrează cu 4 vârfuri de fixare

PRELUNGITOR DE 152 MM PENTRU CAPETE DE 
NITUIT- PENTRU MAȘINA DE NITUIT M12™

Număr articol 48950100

M12 FRAIWF12 | CHEIE DE IMPACT 1/2˝ M12 FUEL™ CU UNGHI DREPT ȘI INEL DE FIXARE

 º Oferă un cuplu de strângere de 270 Nm și cuplu de desfacere de 300 
Nm

 º Sistemul cu 4 moduri DRIVE CONTROL include modul de oprire 
automată și modul de desfacere a șuruburilor care previn supra-fixarea 
șuruburilor

 º Profilul lung permite mai mult acces în spații greu accesibile
 º Capul cu profil redus, cu o lungime de numai 71 mm, se încadrează cu 
ușurință în spații înguste

 º Element de prindere 1/2˝ cu inel de fixare pentru schimbarea rapidă a 
cheilor

 º LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
 º Capul cu profil redus, cu o lungime de numai 71 mm, se încadrează cu 
ușurință în spații înguste

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără 
cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul 
REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o 
putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M12 FRAIWF38 | CHEIE DE IMPACT 3/8˝ M12 FUEL™ CU UNGHI DREPT ȘI INEL DE FIXARE

 º Oferă un cuplu de strângere de 270 Nm și cuplu de desfacere de 300 
Nm

 º Sistemul cu 4 moduri DRIVE CONTROL include modul de oprire 
automată și modul de desfacere a șuruburilor care previn supra-fixarea 
șuruburilor

 º Profilul lung permite mai mult acces în spații greu accesibile
 º Capul cu profil redus, cu o lungime de numai 71 mm, se încadrează cu 
ușurință în spații înguste

 º Element de prindere ⅜ ˝ cu inel de fixare pentru schimbarea rapidă a 
cheilor

 º LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
 º Capul cu profil redus, cu o lungime de numai 71 mm, se încadrează cu 
ușurință în spații înguste

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără 
cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul 
REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o 
putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

M12 ONEFTR12
CHEIE DINAMOMETRICĂ DIGITALĂ ½˝ 
M12 FUEL™ ONE-KEY™

 º Prima cheie dinamometrică digitală Milwaukee Tool are o viteză de 
strângere cu 50% mai mare prin înlocuirea sculei de mână

 º Oferă un cuplu între 16.9 - 203.4 Nm și precizie ±2% pentru un cuplu 
critic de fixare

 º O raportare mai rapidă și mai productivă a cuplului cu aplicația ONE-
KEY™ care furnizează date despre cuplu și rapoarte personalizabile 
pentru inspectori sau proprietar

 º Momentul de strângere complet reglabil pentru a evita strângerea 
excesivă

 º Patru moduri de măsurare (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) și 15 presetări 
disponibile

 º Design durabil care rezistă la cele mai solicitante aplicații de pe șantier
 º Patru moduri de notificare atunci când scula ajunge, întrunește și 
depășește cuplul țintă (audio, LED, LCD și vibrații)

 º Șase limbi pre-programate, printre care și engleză, spaniolă și franceză
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără 
cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul 
REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o 
putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

SET CHEI TUBULARE 1/2˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 
(10 BUC)

Număr articol 4932352861

M12 ONEFTR38 | CHEIE DINAMOMETRICĂ DIGITALĂ 3/8 ˝ M12 FUEL™ ONE-KEY™

 º Prima cheie dinamometrică digitală Milwaukee Tool are o viteză de 
strângere cu 50% mai mare prin înlocuirea sculei de mână

 º Oferă un cuplu între 13.6 - 135.6 Nm și precizie ±2% pentru un cuplu 
critic de fixare

 º O raportare mai rapidă și mai productivă a cuplului cu aplicația ONE-
KEY™ care furnizează date despre cuplu și rapoarte personalizabile 
pentru inspectori sau proprietari

 º Momentul de stângere complet reglabil pentru a evita strângerea 
excesivă

 º Patru moduri de măsurare (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)
 º Design durabil care rezistă la cele mai solicitante aplicații de pe șantier
 º Patru moduri de notificare atunci când scula ajunge, întrunește și 
depășește cuplul țintă (audio, LED, LCD și vibrații)

 º Șase limbi pre-programate, printre care și engleză, spaniolă și franceză
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără 
cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul 
REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o 
putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M12 FHIR14-0

Sistem de prindere ¼˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm) 47
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 450
Lungime (mm) 272
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.0 (M12 B2)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol 4933478171
Cod EAN 4058546341046

M12 FIR14LR-0

Sistem de prindere ¼˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm) 54
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 250
Lungime (mm) 348
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.1 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933471499
Cod EAN 4058546293987

M12 FIR38LR-0

Sistem de prindere ⅜˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm) 75
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 200
Lungime (mm) 363
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.4 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933471500
Cod EAN 4058546293994

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M12 FIR38LR | ANTRENOR CU CLICHET 3/8˝ M12 FUEL™ VARIANTA EXTINSĂ

 º Cu un cuplu maxim de până la 75 Nm și 200 rpm, această sculă 
este soluția ideală pentru lucrări de fixare pentru mecanicii auto și 
profesioniștii din sectorul serviciilor de întreținere și reparații

 º Tehnologia FUEL™ lider în industrie, combinată cu un mecanism 
ranforsat și carcasa din oțel turnat a suportului asigură o mai mare 
durabilitate pentru utilizatorul profesional

 º Pentru un acces mai bun în spații înguste se poate adăuga un 
prelungitor de 82 mm

 º Comutatorul cu viteză variabilă asigură cel mai bun control al sculei
 º Învelișul din cauciuc Premium este rezistent la materiale corozive și 
asigură un confort sporit în utilizare

 º LED-ul iluminează spațiul de lucru, în timp ce indicatorul încorporat 
pentru nivelul de încărcare a acumulatorului afișează autonomia rămasă

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în 
mod unic performanța în sarcină

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, 
componente electronice superioare și performanță susținută pentru a 
asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari

 º Se livrează cu adaptor 1/4˝
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

M12 FIR14LR | ANTRENOR CU CLICHET 1/4˝ M12 FUEL™ VARIANTA EXTINSĂ

 º Cu un cuplu maxim de până la 54 Nm și 250 rpm, această sculă 
este soluția ideală pentru lucrări de fixare pentru mecanicii auto și 
profesioniștii din sectorul serviciilor de întreținere și reparații

 º Tehnologia FUEL™ lider în industrie, combinată cu un mecanism 
ranforsat și carcasa din oțel turnat a suportului asigură o mai mare 
durabilitate pentru utilizatorul profesional

 º Pentru un acces mai bun în spații înguste se poate adăuga un 
prelungitor de 82 mm

 º Comutatorul cu viteză variabilă asigură cel mai bun control al sculei
 º Învelișul din cauciuc Premium este rezistent la materiale corozive și 
asigură un confort sporit în utilizare

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără 
cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul 
REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o 
putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

 º Se livrează cu adaptor 3/8˝

M12 FHIR14
ANTRENOR CU CLICHET 1/4˝ M12 FUEL™ 
CU VITEZĂ RIDICATĂ

 º Cu un cuplu maxim de până la 47 Nm și 450 rpm, această sculă oferă 
o viteză mai mare pentru aplicații și o productivitate sporită pentru 
utilizatorul profesionist

 º Design al capului de 19 mm ce permite accesul în spații înguste
 º Comutatorul metalic cu viteză variabilă asigură cel mai bun control al 
sculei 

 º Tehnologia FUEL™ lideră în industrie, combinată cu un mecanism 
ranforsat și carcasa din oțel turnat a suportului asigură o mai mare 
durabilitate pentru utilizatorul profesional

 º Învelișul din cauciuc Premium este rezistent la materiale corozive și 
asigură un confort sporit în utilizare

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Fixarea și îndepărtarea a 210 șuruburi M8 cu o singură încărcare a 
acumulatorului M12B2 pe parcursul întregii zilei

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără 
cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul 
REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o 
putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

SET CHEI TUBULARE DE IMPACT 1/4˝ SHOCKWAVE™ 
IMPACT DUTY (21 BUC)

Număr articol 4932352862

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

ANTRENORUL 
CU CLICHET

ALEGE CORECT
ACCES MAXIM PENTRU CONTROL ÎN 
APLICAȚII GREU ACCESIBILE

CHEIE DE IMPACT  
CU UNGHI DREPT

COMPACT
COMBINAȚIA PERFECTĂ DE DIMENSIUNE ȘI 
PUTERE PENTRU A AJUNGE ÎN ZONELE ÎNGUSTE

VARIANTĂ EXTINSĂ
PROFIL SUBȚIRE AL CAPULUI CU VARIANTĂ 
EXTINSĂ CARE VĂ OFERĂ CEA MAI LUNGĂ 
ACOPERIRE ÎN SPAȚII GREU ACCESIBILE

VITEZĂ SPORITĂ
VITEZĂ MAI RAPIDĂ LA INSTALAREA ȘI 
ÎNDEPĂRTAREA ELEMENTELOR DE FIXARE

SCULE DE PRECIZIE
PRODUCTIVITATE CRESCUTĂ, CUPLU, PRECIZIE 
ȘI FUNCȚIONALITATE DE RAPORTARE 
SOLICITATĂ DE UTILIZATOR

81 Nm75 Nm47 Nm40 Nm

82 mm extensie 82 mm extensie

0 – 450 rpm 0 – 450 rpm

16.9 – 203.4 Nm 13.6 – 135.6 Nm

Scanează pentru a
descoperi gama de
chei tubulare compatibilă

M12 ONEFTR38-201C
⅜˝ pătrat  

M12 IR-201B 1/4
¼˝ pătrat  

M12 IR-201B 3/8
⅜˝ pătrat  

M12 FIR38-201B
⅜˝ pătrat  

M12 FIR12-0
½˝ pătrat  

M12 FIR14LR-0
¼˝ pătrat  

M12 FIR38LR-0
⅜˝ pătrat  

M12 FHIR14-0
¼˝ pătrat  

M12 FHIR38-0
⅜˝ pătrat  

M12 ONEFTR12-201C
½˝ pătrat  

M12 FRAIWF38-0
⅜˝ pătrat  

270 Nm

Scanează pentru a 
descoperi gama  
completă de EIP
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M12 PCG/310C-0 M12 PCG/310C-201B

Forță max. (N) 1780 1780
Setări de viteză 6 6
Echipare standard Suport cartuș 310 ml Suport cartuș 310 ml
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) Fără cutie 1.9 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Geantă 
pentru scule

Număr articol 4933441783 4933441655
Cod EAN 4002395002269 4002395001866

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

Forță max. (N) 1780 1780
Setări de viteză 6 6
Echipare standard Tub aluminiu 400 ml Tub aluminiu 400 ml
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.9 (M12 B2) 1.9 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Geantă 
pentru scule

1 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Geantă 
pentru scule

Număr articol 4933441780 4933441665
Cod EAN 4002395002276 4002395001880

M12 PCG/600A-0 M12 PCG/600A-201B

Forță max. (N) 1780 1780
Setări de viteză 6 6
Echipare standard Tub aluminiu 600 ml Tub aluminiu 600 ml
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.9 (M12 B2) 1.9 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Geantă 
pentru scule

Număr articol 4933441786 4933441670
Cod EAN 4002395002283 4002395001897

M12 GG-0 M12 GG-401B

Presiunea (bar) 562 562
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.2 (M12 B4) 3.2 (M12 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M12 B4 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Geantă 
pentru scule

Număr articol 4933440435 4933441675
Cod EAN 4002395000951 4002395001903

M12 IR-201B 1/4 M12 IR-201B 3/8

Sistem de prindere ¼˝ pătrat ⅜˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm) 40 47
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 250 0 - 250
Lungime (mm) 274 274
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.90 (M12 B2) 0.9 (M12 B2)

Kit inclus

1 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Geantă 
pentru scule

1 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Geantă 
pentru scule

Număr articol 4933441725 4933441720
Cod EAN 4002395002030 4002395002023

M12 FIR38-0 M12 FIR38-201B

Sistem de prindere ⅜˝ pătrat ⅜˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm) 75 75
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 200 0 - 200
Lungime (mm) 281 281
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.4 (M12 B2) 1.4 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Geantă 
pentru scule

Număr articol 4933459797 4933459798
Cod EAN 4058546029692 4058546029708

M12 FIR12-0

Sistem de prindere ½˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm) 81
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 175
Lungime (mm) 290
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.5 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933459800
Cod EAN 4058546029722

M12 FHIR38-0

Sistem de prindere ⅜˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm) 47
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 450
Lungime (mm) 272

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933478172
Cod EAN 4058546341053

M12 FHIR38 | ANTRENOR CU CLICHET 3/8˝ M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ

 º Cu un cuplu maxim de până la 47 Nm și 450 rpm, această sculă oferă 
o viteză mai mare pentru aplicații și o productivitate sporită pentru 
utilizatorul profesionist

 º Design al capului de 19 mm ce permite accesul în spații înguste
 º Comutatorul metalic cu viteză variabilă asigură cel mai bun control al 
sculei

 º Tehnologia FUEL™ lideră în industrie, combinată cu un mecanism 
ranforsat și carcasa din oțel turnat a suportului asigură o mai mare 
durabilitate pentru utilizatorul profesional

 º Învelișul din cauciuc Premium este rezistent la materiale corozive și 
asigură un confort sporit în utilizare

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Fixarea și îndepărtarea a 210 șuruburi M8 cu o singură încărcare a 
acumulatorului M12B2 pe parcursul întregii zilei

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

M12 FIR12 | ANTRENOR CU CLICHET 1/2˝ M12 FUEL™ SUBCOMPACT

 º Cu un cuplu maxim de până la 81 Nm și 175 rpm, această sculă 
este soluția ideală pentru lucrări de fixare pentru mecanicii auto și 
profesioniștii din sectorul serviciilor de întreținere și reparații

 º Designul capului cu profil redus permite un acces mai bun în spații 
înguste

 º Tehnologia FUEL™ lideră în industrie, combinată cu un mecanism 
ranforsat și carcasa din oțel turnat a suportului asigură o mai mare 
durabilitate pentru utilizatorul profesional

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Comutatorul metalic cu viteză variabilă asigură cel mai bun control al 
sculei 

 º Învelișul din cauciuc Premium este rezistent la materiale corozive și 
asigură un confort sporit în utilizare 

 º LED-ul iluminează spațiul de lucru, în timp ce indicatorul încorporat 
pentru nivelul de încărcare a acumulatorului afișează autonomia 
rămasă

M12 FIR38 | ANTRENOR CU CLICHET 3/8˝ M12 FUEL™ SUBCOMPACT

 º Cu un cuplu maxim de până la 75 Nm și 200 rpm, această sculă 
este soluția ideală pentru lucrări de fixare pentru mecanicii auto și 
profesioniștii din sectorul serviciilor de întreținere și reparații

 º Designul capului cu profil redus permite un acces mai bun în spații 
înguste

 º Tehnologia FUEL™ lideră în industrie, combinată cu un mecanism 
ranforsat și carcasa din oțel turnat a suportului asigură o mai mare 
durabilitate pentru utilizatorul profesional 

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Comutatorul metalic cu viteză variabilă asigură cel mai bun control al 
sculei 

 º Învelișul din cauciuc Premium este rezistent la materiale corozive și 
asigură un confort sporit în utilizare 

 º LED-ul iluminează spațiul de lucru, în timp ce indicatorul încorporat 
pentru nivelul de încărcare a acumulatorului afișează autonomia 
rămasă

M12 IR | ANTRENOR CU CLICHET M12™ SUBCOMPACT

 º Performanță pneumatică asociată cu ușurința în utilizare a unei scule 
cu acumulator, cu un cuplu de 47 Nm și turație la mersul în gol de 
250 rpm 

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Carcasă ranforsată - asigură o durabilitate ridicată, asemănătoare 
antrenoarelor cu clichet din oțel

 º Design compact - ideal pentru utilizare în spații înguste și 
compartimente motor de dimensiuni reduse 

 º Comutator metalic tip clapetă cu viteză variabilă - asigură un mai mare 
control al utilizării

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare 
și iluminare în zone de lucru slab iluminate

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare  mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M12 GG | PISTOL DE GRESAT M12™ SUBCOMPACT

 º Motorul puternic de 12 V asigură o presiune de lucru maximă de 562 
bari

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Cea mai bună autonomie din clasa sa - distribuie până la 7 cartușe 
pe încărcare

 º Echilibru și ergonomie superioare ale mânerului - cu o lungime de 
numai 355 mm și o greutate de 3,2 kg

 º Supapă de aerisire - mecanism de amorsare pentru un debit rapid
 º Suport de furtun integrat și inel pentru curea de transport - mai mult 
confort pentru utilizator și mai puțin timp mort

 º Trei moduri de încărcare - vrac, cartuș și aspirație
 º Capacitate a cartușului de 400 ml; 473 ml vrac
 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

M12 PCG/600 | PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 600 ML M12™

 º Forță de până la 1780 N
 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Performanță optimizată pentru orice adeziv pentru construcții, chiar și 
la temperaturi scăzute

 º Funcția anti-scurgere previne scurgerile nedorite atunci când butonul 
de acționare este eliberat

 º Reglare viteză în 6 trepte pentru control maxim 
 º Piston mare și robust ce asigură un debit constant, reduce efectul de 
recul și evacuează integral adezivul din tub

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas 
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

M12 PCG/400 | PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 400 ML M12™

 º Forță de până la 1780 N
 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Performanță optimizată pentru orice adeziv pentru construcții, chiar și 
la temperaturi scăzute

 º Funcția anti-scurgere previne scurgerile nedorite atunci când butonul 
de acționare este eliberat

 º Reglare viteză în 6 trepte pentru control maxim
 º Piston mare și robust ce asigură un debit constant, reduce efectul de 
recul și evacuează integral adezivul din tub

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas 
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

M12 PCG/310 | PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 310 ML M12™

 º Forță de până la 1780 N
 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Performanță optimizată pentru orice adeziv pentru construcții, chiar și 
la temperaturi scăzute

 º Funcția anti-scurgere previne scurgerile nedorite atunci când butonul 
de acționare este eliberat

 º Reglare viteză în 6 trepte pentru control maxim 
 º Piston mare și robust ce asigură un debit constant, reduce efectul de 
recul și evacuează integral adezivul din tub

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută 

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas 
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M12 FTB-0

Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0-1200
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0-2500
Diametru max. pentru găurire (mm) 9.5
Diametru max. lustruire (mm) 80
Sistem de prindere 7/16˝ Hex
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.1 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933472215
Cod EAN 4058546326111

M12 FBS64-0C M12 FBS64-402C

Turația la mersul în gol (rpm) 0-174 0-174
Capacitate de debitare în secțiune 
pătrată (mm) 64 64

Lungimea pânzei (mm) 776,3 776,3
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.2 (M12 B4) 3.2 (M12 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, Cutie 
plastic

2 x M12 B4 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933478440 4933478441
Cod EAN 4058546346317 4058546346324

M12 FCOT-0 M12 FCOT-422X

Turația la mersul în gol (rpm) 20,000 20,000
Adâncimea max. de tăiere (mm) 16.3 16.3
Diametru disc (mm) 76 76
Diametru interior disc (mm) 10 10
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.1 (M12 B2) 1.1 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M12 B4, 1 x M12 
B2 Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie HD

Număr articol 4933464618 4933464619
Cod EAN 4058546225636 4058546225643

C12 RT-0

Turația la mersul în gol (rpm) 5000 - 32,000
Dimensiunea bucșei (mm) 3.2
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.60 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933427183
Cod EAN 4002395239030

M12 SI-0 M12 SI-201C

Puterea de încălzire (W) 90 90
Temperatura maxima (°C) 400 400
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.50 (M12 B2) 0.50 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933459760 4933459761
Cod EAN 4058546029326 4058546029333

M12 BI-0

Lungimea furtunului (mm) 660
Presiunea maximă (bar/PSI) 8.27 / 120 
Debit de aer (l/min) 24.9

Timp de utilizare
 5 minute de functionare; 10 minute 
de pauza

Precizia duzei (%) ±3
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.6 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933464124
Cod EAN 4058546220693

M12 BI | COMPRESOR M12™ SUBCOMPACT

 º Design compact și ușor pentru umflarea rapidă a tuturor anvelopelor
 º Motor și pompă de înaltă eficiență
 º Stand anti-vibrație cu picioare integral din cauciuc pentru a preveni 
deplasarea în timpul umflării

 º Cu ajutorul tehnologiei de oprire automată, utilizatorii pot preselecta o 
presiune pentru o umflare foarte precisă

 º Ecran LCD iluminat cu afișare digitală a presiunii și stării de încărcare a 
acumulatorului

 º Spațiul de depozitare permite accesul ușor la furtunul de 66 cm 
lungime, cât și a accesoriilor

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari (acumulatorul se vinde separat)

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

 º Furnizat cu un ac pentru umflat mingi, o mandrină Presta, o duză pentru 
umflat și o mandrină Schrader

M12 SI | PISTOL DE LIPIT M12™ SUBCOMPACT

 º Timp scurt de încălzire, scula fiind pregătită pentru utilizare în 20 - 30 
de secunde 

 º 3 poziții de blocare a capului care permit lucrul în mai multe direcții - 0°, 
45°, 90°

 º Vârfuri care pot fi înlocuite fără scule
 º LED-ul cu două culori luminează pentru a anunța utilizatorul: verde 
intermitent atunci când pistolul se încălzește, verde stabil atunci când 
pistolul este pregătit pentru funcționare și roșu stabil când pistolul este 
oprit, dar vârful este fierbinte, până când LED-ul roșu se stinge

 º Monitorizarea temperaturii pentru menținerea temperaturii în timpul 
aplicațiilor dificile

 º Cea mai puternică lumină LED pentru o vizibilitate sporită a aplicațiilor 
de lipire.

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

M12 FTB | POLIZOR PENTRU ANVELOPE M12 FUEL™ CU VITEZĂ REDUSĂ

 º Polizorul pentru anvelope cu viteză redusă M12 FUEL™ are două moduri 
pentru aplicații de alezare și șlefuire

 º Setările optime de viteză: 1200 RPM în primul mod și 2500 RPM în al 
doilea mod ajută la evitarea arderii sau deteriorarea anvelopei

 º Performanță pneumatică fără cablu pentru o mai bună accesibilitate și 
manevrabilitate în spații înguste 

 º 7/16˝ mandrina cu schimbare rapidă asigură schimbări rapide și ușoare 
ale accesoriilor

 º Putere susținută fără a se împotmoli
 º Comutatorul de viteză variabilă asigură cel mai bun control al sculei 
 º Blocarea declanșatoarelor prelungește durata de viață a sculei și a 
acumulatorului 

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără 
cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul 
REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o 
putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

C12 RT | UNEALTĂ ROTATIVĂ M12™ SUBCOMPACTĂ

 º Soluție versatilă pentru aplicațiile ce implică tăieri și îndepărtări de 
material

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Viteză variabilă (5000 - 32.000 rpm)
 º Bucșă de prindere de 3,2 mm care se potrivește la toate accesoriile de 
pe piață

 º Mecanism de blocare a axului pentru schimbarea ușoară a accesoriilor
 º Ergonomie superioară și greutate redusă
 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas 
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

M12 FCOT
MAȘINĂ DEBITAT MATERIALE MULTIPLE M12 FUEL™

 º Debitare rapidă și precisă cu până la 20.000 RPM
 º Design ergonomic optimizat pentru cel mai bun control și utilizare cu o 
singură mână. Cântărește doar 1,1 kg și are o lungime de 226 mm

 º Posibilitate de debitare a mai multor tipuri de material având disponibilă 
o varietate de discuri (disc pentru debitarea metalului, disc abraziv din 
carbură și disc cu segmente diamantate)

 º O soluție performantă pentru debitarea oțelului, oțelului inoxidabil, 
materialelor neferoase, gips-cartonului, azbocimentului, materialelor 
plastice și ceramice

 º Apărătoare reglabilă și o direcție selectabilă a rotației pânzei înainte/
înapoi pentru protejarea utilizatorului împotriva șpanurilor în diverse 
poziții de debitare

 º Talpă cu ajustare a adâncimii și cu adaptor pentru aspirarea prafului
 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără 
cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul 
REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o 
putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

 º Pânza de 76 mm oferă o adâncime a tăierii de până la 16,3 mm

DISC DEBITARE METAL Ø 76 MM

Număr articol 4932464717

M12 FBS64 | FIERĂSTRĂU CU BANDĂ M12 FUEL™ SUBCOMPACT 64 MM

 º Primul fierăstrău cu bandă de 12V cu capacitate de tăiere de 64 mm 
pe piață

 º Design compact și ușor, în special pentru tăierea deasupra capului cu o 
mână în instalațiile existente și în spații înguste

 º Declanșator de viteză variabilă pentru reglări rapide și ușoare ale vitezei
 º Capacul integrat al benzii protejează utilizatorul de răniri prin prevenirea 
oricărui acces la lamă - instalare și scos fără instrumente în câteva 
secunde

 º Mecanism de blocare a pânzei fără scule ajutătoare, pentru schimbarea 
rapidă și ușoară a pânzei fierăstrăului

 º Declanșator cu acțiune dublă pentru a preveni declanșarea accidentală 
a declanșatorului

 º Talpă ajustabilă blocabilă
 º Cârlig metalic pentru o depozitare ușoară pe șantier
 º LED încorporat pentru iluminarea suprafeței de lucru
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M12 CHZ-0 M12 CHZ-402C M12 CHZ-602X

Frecvență curse la mers în 
gol (cpm) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000

Lungimea cursei (mm) 15.9 15.9 15.9
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 1.6 (M12 B4) 1.6 (M12 B4) 1.6 (M12 B6)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

2 x M12 B4 
Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
Cutie plastic

2 x M12 B6 
Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933446960 4933446950 4933451511
Cod EAN 4002395005727 4002395005710 4002395161591

M12 CCS44-0 M12 CCS44-402CM12 CCS44-602X

Turația la mersul în gol (rpm) 3600 3600 3600
Adâncime max. de tăiere 
90° (mm) 44 44 44

Adâncime max. de tăiere 
45° (mm) 33 33 33

Diametrul exterior al pânzei 
(mm) 140 140 140

Diametru interior disc (mm) 20 20 20
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 2.7 (M12 B4) 2.7 (M12 B4) 2.7 (M12 B6)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

2 x M12 B4 
Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
Cutie plastic

2 x M12 B6 
Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933448225 4933448235 4933451512
Cod EAN 4002395262809 4002395262816 4002395162208

C12 MT-0 C12 MT-202B C12 MT-402B

Mișcarea de oscilație stânga/
dreapta (°) 1.5 1.5 1.5

Turația la mersul în gol (rpm) 5000 - 20,000 5000 - 20,000 5000 - 20,000
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 1.0 (M12 B2) 1.0 (M12 B2) 1.2 (M18 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

2 x M12 B2 
Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
Geantă pentru 
scule

2 x M18 B4 
Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
Geantă pentru 
scule

Număr articol 4933427180 4933441710 4933441705
Cod EAN 4002395239276 4002395002009 4002395001989

M12 FMT-0 M12 FMT-422X

Mișcarea de oscilație stânga/
dreapta (°) 1.8 1.8

Turația la mersul în gol (rpm) 10,000 - 20,000 10,000 - 20,000
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.6 (M18 B2) 1.6 (M18 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M12 B4, 1 x M12 
B2 Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie HD

Număr articol 4933472238 4933472239
Cod EAN 4058546326340 4058546326357

M12 BPS-0 M12 BPS-421X

Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 2800 0 - 2800
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 8300 0 - 8300
Diametru disc (mm) 76 76
Dimensiune ax M9 x 0.75 M9 x 0.75
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.0 (M12 B2) 1.0 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M12 B4, 1 x M12 
B2 Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie HD

Număr articol 4933447791 4933447799
Cod EAN 4002395006557 4002395006564

M12 FDGA-0 M12 FDGA-422B

Dimensiunea bucșei (mm) 6/ 8 6/ 8
Diametru disc (mm) 50 50

Turația la mersul în gol (rpm)
0 - 10,000/ 0 - 
15,000/ 0 - 20,000/ 0 
-  24,500 

0 - 10,000/ 0 - 
15,000/ 0 - 20,000/ 0 
-  24,500 

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.0 (M12 B4) 1.0 (M12 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M12 B4, 1 x M12 
B2 Acumulator, C12 C 
Încarcător, Geantă 
pentru scule

Număr articol 4933471438 4933471439
Cod EAN 4058546290665 4058546290672

M12 FDGS-0 M12 FDGS-422B

Dimensiunea bucșei (mm) 6/ 8 6/ 8

Turația la mersul în gol (rpm)
0 - 10,000/ 0 - 
15,000/ 0 - 21,000 

0 - 10,000/ 0 - 
15,000/ 0 - 21,000 

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.94 (M12 B4) 0.94 (M12 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M12 B4, 1 x M12 
B2 Acumulator, C12 C 
Încarcător, Geantă 
pentru scule

Număr articol 4933471435 4933471436
Cod EAN 4058546290634 4058546290641

M12 BS-0 M12 BS-402C

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 85 0 - 85
Capacitatea max. de tăiere (mm) 41 x 41 41 x 41
Lungimea pânzei (mm) 687.57 687.57
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.6 (M12 B2) 3.2 (M12 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M12 B4 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933431310 4933441805
Cod EAN 4002395242092 4002395002344

M12 BS | FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU METAL M12™ SUBCOMPACT

 º Design compact și ușor pentru manevrarea cu o singură mână 
deasupra capului în instalații existente și spații înguste

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Debitează o multitudine de materiale: oțel, oțel inoxidabil, inox, cupru, 
plastic, aluminiu

 º Debitare  la rece - fără scântei și bavuri
 º Debitare curată - designul echilibrat al mânerului combinat cu suportul 
pânzei cu 8 rulmenți cu bile mari asigură cea mai bună calitate a 
debitării din clasa sa

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

 º Echipat cu pânză 18 Tpi

M12 FDGS | POLIZOR DREPT M12 FUEL™

 º Primul polizor drept care furnizează mai multă putere decât modelele 
pneumatice

 º Cel mai bun în clasă ca și dimensiune (262 mm lungime) pentru a avea 
acces în locuri înguste și pentru a oferi mobilitate

 º 3 trepte de viteză și declanșare variabilă a vitezei având un control 
remarcabil

 º A se utiliza cu discuri de diametru de până la Ø 50 mm
 º Livrat cu bucșe elastice de 6 și 8 mm
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

M12 FDGA | MAȘINĂ DE ȘLEFUIT UNGHIULARĂ M12 FUEL™

 º Prima mașină de șlefuit unghiulară care furnizează mai multă putere 
decât modelele pneumatice

 º Dimensiune compactă (doar 119 mm lungime) pentru a avea acces în 
locuri înguste și pentru a oferi mobilitate

 º 4 trepte de viteză și declanșare variabilă a vitezei având un control 
remarcabil

 º A se utiliza cu discuri de diametru de până la Ø 50 mm
 º Livrată cu bucșe elastice de 6 și 8 mm
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

M12 BPS | MAȘINĂ LUSTRUIT/ȘLEFUIT M12™ SUBCOMPACTĂ

 º Viteză variabilă cu două trepte (0-2800 / 0-8300 RPM) atât pentru 
lustruire cât și pentru șlefuire 

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Capacitatea mare a buretelui pentru lustruit de 76 mm și a suportului 
pentru șlefuire de 50 mm permite finalizarea rapidă a lucrării

 º Autonomia mare permite finalizarea sarcinilor frecvente cu o singură 
încărcare

 º Designul compact de doar 130 mm permite accesul în spații greu 
accesibile

 º Blocarea axului permite schimbarea rapidă, fără chei a accesoriilor
 º Mâner lateral detașabil cu prindere în 2 poziții
 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M12 FMT | UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M12 FUEL™

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă viteză de tăiere rapidă prin 
materiale comune, fără a încetini sau împiedica în lemnul de esență tare

 º Viteză variabilă de la 10.000 la 20.000 rpm ce permite utilizatorului să 
obțină tăieturi perfecte indiferent de material

 º Cea mai mică vibrație din clasa sa, 4,56 m/s², creștere a productivității 
prin performanță și siguranță

 º Unghi de oscilație stânga/dreapta de 1.8° care permite tăieturi mai 
rapide

 º Capacitate de a tăia de până la 59 de ori în stejar cu o încărcare a 
acumulatorului de 2.0 Ah

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistem FIXTEC™ de schimbare fără cheie a pânzei care îmbunătățește 
performanța, cu adaptor universal pentru schimbarea pânzei inclus, ce 
asigură compatibilitatea cu pânzele produse de firme competitoare

 º LED-ul luminează linia de tăiere în condiții de lumină scăzută
 º Se livrează cu adaptor, pânză pentru debitare cu intrare directă OSC 
112, placă suport pentru șlefuire, 5 foi de șlefuire și extractor de praf 
DEK26

C12 MT | UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M12™ SUBCOMPACTĂ

 º Soluție versatilă pentru aplicațiile ce implică tăieri și îndepărtări de 
material

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Viteza variabilă (5000 - 20.000 rpm) și unghiul de oscilație stânga/
dreapta de 1.5° permit o finalizare rapidă a lucrărilor profesioniste în 
materiale precum metalul, lemnul și plasticul

 º Acceptă accesorii ale altor producători
 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas 
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

 º Se livrează cu adaptor, pânză pentru debitare cu intrare directă OSC 
112, placă suport pentru șlefuire, 5 foi de șlefuire

M12 CCS44 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR M12 FUEL™ SUBCOMPACT

 º Motor fără perii POWERSTATE™ cu o durată de exploatare de până la 2 
ori mai mare și cu până la 2 ori mai multe tăieri pe încărcare

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Capacitate de înclinare la 50° 
 º Apărătoarele pânzei sunt realizate din aliaj din magneziu, asigurând cea 
mai mare rezistență la impact din clasa sa

 º Talpa din aliaj de magneziu reduce greutatea și maximizează 
durabilitatea

 º Suflanta integrată menține linia de tăiere curată
 º LED pentru iluminarea liniei de debitare
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

M12 CHZ | FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M12 FUEL™ SUBCOMPACT

 º Motor fără perii POWERSTATE™ pentru o durată de exploatare a 
motorului de până la 6 ori mai mare și pentru o debitare cu până la 
70% mai rapidă în anumite aplicații

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a 
pânzei, fără cheie

 º Mecanismul de contra-balans reduce vibrațiile la 6,5 m/s², permițându-i 
operatorului să lucreze în siguranță pentru perioade mai lungi de timp, 
reducând oboseala

 º Carcasa angrenajelor etanșată care împiedică pătrunderea apei și 
resturilor în carcasă

 º LED pentru iluminarea zonei de debitare în condiții de lumină slabă
 º Compact și ușor, permite utilizatorilor să execute lucrări în zone cu 
acces limitat

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M12 AUN-0

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.2 (M12 B2)
Număr articol 4932479461
Cod EAN 4058546372552

M12 BBL-0

Volum aer 1 (m³/min) 0 - 3.5
Volum aer 2 (m³/min) 0 - 4.9
Viteza aerului 1 (km/o) 0 - 128
Viteza aerului 2 (km/o) 0 - 177
Lungimea suflantei fără duze (mm) 380
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.9 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933472214
Cod EAN 4058546326104

M12 HV-0

Volum aer (l/min) 934
Viteza aerului (m/o) 56
Vacuum maxim (mbar) 31.1
Capacitate max. pentru solide (l) 0.6
Diametrul furtunului (mm) 22.5
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.2 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933448390
Cod EAN 4002395262908

M12 FVCL-0

Capacitate max. pentru solide (l) 5.7
Capacitate max. pentru lichide (l) 6.1
Diametrul furtunului (mm) 41
Lungimea furtunului (m) 0.5
Vacuum maxim (mbar) 105
Volum aer (l/min) 1275
Tip filtru HEPA
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.0 (M12 B6)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933478186
Cod EAN 4058546341190

C12 PN-0

Frecvența percuțiilor (bpm) 2700
Lungimea max a cuielor (mm) 90
Energie de impact (EPTA)(J) 2.9
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.6 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933427182
Cod EAN 4002395239238

M12 BST-0 M12 BST-202X

Tip capse T50 T50
Lățimea capselor (mm) 10.6 10.6
Lungimea capselor (mm) 6 - 14 6 - 14
Capacitate încărcător 89 89
Rata ciclului (min) 140 140
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.6 (M12 B2) 1.6 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie HD

Număr articol 4933459634 4933459635
Cod EAN 4058546028060 4058546028077

M12 JS-0 M12 JS-402B

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 0 - 2800 0 - 2800
Lungimea cursei (mm) 19 19
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.1 (M12 B4) 2.1 (M12 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M12 B4 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Geantă 
pentru scule

Număr articol 4933431305 4933441700
Cod EAN 4002395242085 4002395001965

C12 HZ-0 C12 HZ-202C

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 0 - 3000 0 - 3000
Lungimea cursei (mm) 13 13
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.2 (M12 B2) 1.2 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933411925 4933441195
Cod EAN 4002395236367 4002395001200

C12 HZ | FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M12™ SUBCOMPACT

 º Fierăstrăul sabie HACKZALL™ este un fierăstrău compact, de înaltă 
performanță, pentru utilizare cu o singură mână, cu o lungime de numai 
280 mm care este ideal pentru utilizare în spații înguste

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a 
pânzei, fără cheie

 º Nivel redus de vibrații - 10,5 m/s²
 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare 
și iluminare în zone de lucru slab iluminate

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

M12 JS | FIERĂSTRĂU PENDULAR M12™ SUBCOMPACT

 º Noul design al mânerului îmbină cele mai bune caracteristici din ambele 
forme existente în piață

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină 
din sculă și acumulator asigură cea mai mare durabilitate a sistemului 
din clasa sa

 º Viteză variabilă - declanșatorul electronic asigură flexibilitate și control 
pentru utilizator

 º Debitare fină - datorită nivelului minim de vibrații din timpul tăierii
 º Rola de ghidare asigură un mai bun control al utilizării și reduce 
devierea pânzei

 º Designul compact al sculei îmbunătățește vizibilitatea liniei de debitare
 º Funcție de înclinare fără a necesita unelte - ajustare rapidă și ușoară a 
unghiului de înclinare până la 45°

 º Clemă de prindere a pânzei QUIK-LOK™ cu coadă în formă de T
 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

M12 BST | CAPSATOR M12™ SUBCOMPACT

 º Performanțe excepționale care reduc oboseala utilizatorului în fixări 
repetitive, spre diferență de capsatoarele manuale

 º Tehnologia ”Ready to Fire” elimină timpul de încărcare între fiecare 
tragere a capselor

 º Modurile de lucru automat și secvențial îi permit utilizatorului să tragă 
rapid și precis

 º Trage până la 2200 de capse cu un acumulator de 2,0 Ah
 º Compatibil cu capsele T50 standard cu lungimi cuprinse între 6-14 mm
 º Funcția de blocare a tragerii în gol împiedică declanșarea capsatorului 
atunci când nu mai are capse

 º Construcție compactă pentru acces mai ușor în spații înguste
 º Cârlig de curea ajustabil pentru confort sporit
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

C12 PN | MINI PISTOL CUIE M12™ SUBCOMPACT

 º Puterea unei scule profesionale -bate cuie de 100 mm în mai puțin de 
3  secunde

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Ergonomie superioară – designul compact preferat de utilizatori asigură 
un confort și un control de înaltă calitate

 º Poate pătrunde în locuri în care ciocanele clasice nu pot fi folosite
 º Autonomie mai mare: 100 cuie x 90 mm per încărcare
 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas 
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M12 AUN | DUZĂ UTILITARĂ M12™ AIR-TIP™

 º Duza electrică utilitară M12™ este un accesoriu excelent, care a fost 
conceput pentru a curăța molozul rămas de la diverse lucrări, de pe 
suprafețele mochetate cu păr scurt și mediu

 º Manșonul universal se potrivește la toate aspiratoarele fără cablu 
MILWAUKEE® M12™ și M18™ și este adecvat pentru majoritatea 
dimensiunilor de furtun uzuale (Ø 31.8 mm, 47.6 mm și 63.5 mm)

 º Peria electrică M12™ cu lățime de curățare de 152 mm oferă o curățare 
mai bună decât duzele standard fără motor

 º Plăcuța glisantă curbată de pe scula electrică M12™ se rotește, 
permițând mișcări ușoare înainte și înapoi, oferind un confort mai mare 
utilizatorului

 º Schimbarea rolei se face fără scule, pentru ca reparațiile să fie ușor de 
realizat

 º LED-uri frontale ce luminează calea de curățare pentru o mai bună 
vizibilitate

 º Compatibilă cu accesoriile de aspirare AIR-TIP™ de pe piață
 º Motorul cu perii premium cu 4 poli, acumulatorul REDLITHIUM™ și 
sistemul inteligent REDLINK™ oferă putere necesară, autonomie și 
durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

M12 FVCL | ASPIRATOR UMED/USCAT M12 FUEL™

 º Motorul puternic M12 FUEL™ cu un debit maxim de aer de 1275 l / min 
și 105 mbar oferă performanțe la 18V atât pentru aplicații de curățare 
umedă cât și uscată

 º Cu un acumulator de 6.0 Ah, aspiratorul asigură 14 minute de 
funcționare în regim intens și 26 de minute în regim redus, acest 
aspirator compact este ideal pentru nevoile de curățare rapidă umed/
uscată, locale sau de întreținere

 º Filtrul HEPA extrem de eficient colectează 99.97% din particulele 
aeriene mai mari de 0.3 microni

 º Depozitarea internă a accesoriilor și a furtunului permite transportarea 
tuturor accesoriilor odată cu aparatul, evitând pierderea echipamentului

 º Adaptorul pentru scule electrice DEK 26 permite extragerea eficientă a 
prafului din sculele electrice

 º Design de cutie de scule stivuibilă pentru portabilitate sporită și 
depozitare mai ușoară

 º Placă de suspendare montabilă pe perete inclusă pentru opțiuni de 
depozitare sporite

 º Suflantă inclusă pentru îndepărtarea resturilor de zona de lucru
 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

M12 HV | ASPIRATOR PORTABIL M12™ SUBCOMPACT

 º Putere de aspirare excelentă pentru resturi de lemn, metal și alte 
reziduuri comune

 º Fereastra transparentă îi permite utilizatorului să vadă cantitatea de 
resturi aspirată

 º Butonul cu posibilitate de blocare în poziție reduce oboseala în timpul 
utilizării prelungite

 º Accesorii versatile în funcție de dimensiunea zonei care urmează să fie 
curățată

 º Designul compact îl face ușor de utilizat în spații înguste
 º Sistemul de blocare a recipientului protejează împotriva scurgerilor 
nedorite

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

M12 BBL | SUFLANTĂ M12™

 º Motorul puternic poate genera un volum de aer de până la 4,81 m³/min 
la 177 km/h pentru curățarea rapidă a spațiului de lucru

 º Corp ușor și compact - curăță murdăria și reziduurile în spații înguste
 º Control perfect al puterii cu ajutorul declanșatorului reglabil cu 2 viteze
 º Sunt incluse accesorii versatile, cum ar fi prelungirea duzei (25,5 cm) și 
un tub de vârf pentru lucru precis

 º Duză detașabilă pentru o depozitare ușoară și convenabilă
 º Design ventilator axial
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M12 AF-0

Volum aer 1 (m³/min) 12.4
Volum aer 2 (m³/min) 8.5
Volum aer 3 (m³/min) 6.2
Viteza fluxului de aer (m pe min) 680/ 450/ 300
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.3 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933478228
Cod EAN 4058546344054

M12 BPP2B-421C

Kit inclus 1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol 4933443497
Cod EAN 4002395004614

M12 FPP2AQ-402X M12 FPP2AQ-602X

Kit inclus
2 x M12 B4 Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie HD

2 x M12 B6 Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie HD

Număr articol 4933464975 4933464976
Cod EAN 4058546229207 4058546229214

M12 FPP2A-402X M12 FPP2A-602X

Kit inclus
2 x M12 B4 Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie HD

2 x M12 B6 Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie HD

Număr articol 4933459808 4933459810
Cod EAN 4058546029807 4058546029821

M12 FPP2B-402X M12 FPP2B-602X

Kit inclus
2 x M12 B4 Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie HD

2 x M12 B6 Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie HD

Număr articol 4933459812 4933459813
Cod EAN 4058546029845 4058546029852

M12-18 JSSP-0

Dimensiuni (mm) 360 x 165 x 165
Nivel zgomot difuzor (W) 40
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.5 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933459275
Cod EAN 4058546002411

M12 JSSP-0

Dimensiuni (mm) 105.5 x 153
Nivel zgomot difuzor (W) 5
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.70 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933448380
Cod EAN 4002395262892

M12 RCDAB+-0

Domeniu de acordare AM (kHz) 522 - 1620
Domeniu de acordare FM (MHz) 87.5 - 108
Domeniu de acordare DAB+ (MHz) 174 - 240
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.9 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933472114
Cod EAN 4058546325107

M12 AF | VENTILATOR M12™

 º Trei trepte de viteză pentru optimizarea debitului de aer până la 12.4 m³ 
pe minut

 º Diametrul lamei de 150 mm generează o viteză maximă a fluxului de aer 
de 600 m/min

 º Rotația la 360° a capului permite un flux de aer direcțional nelimitat
 º Posibilități nelimitate de agățare și de montare cu magneții integrați, 
găuri pentru chei, cârlige și găuri de trecere

 º Autonomie de două ore pe treapta a treia de viteză cu un acumulator 
M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah

 º Design ușor și compact pentru o manevrare ușoară în spații înguste
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

M12 RCDAB+ | RADIO ÎNCĂRCĂTOR DAB+ M12™

 º Difuzorul premium și tweeterul de înaltă frecvență asigură o calitate 
ridicată a sunetului

 º Tunerul DAB+ și AM/FM cu procesor digital oferă cea mai mare precizie 
a recepției, claritatea semnalului și informații suplimentare precum: 
melodie, artist și ora exactă

 º Receptor digital Bluetooth®: Redă muzică la o distanță de până la 30 m 
de smartphone, computer sau tabletă

 º Funcția de încărcător încorporată pentru încărcarea rapidă și 
convenabilă a oricărui acumulator M12™ sau dispozitiv electric prin 
portul USB

 º IP54 în modul acumulator - face radio-ul rezistent la praf și stropire cu 
apă

 º Versatilitate AC/DC: Alimentat de acumulatorii MILWAUKEE® M12™ sau 
de la priză

M12 JSSP | DIFUZOR PENTRU ȘANTIER CU BLUETOOTH® M12™

 º Difuzor cu Bluetooth® și tehnologie avansată
 º Se conectează wireless la dispozitive portabile de la o distanță de până 
la 10 m

 º Sunet puternic și clar la orice treaptă de volum
 º Difuzor Premium cu port pentru bass
 º Rezistent la căzături, apă și murdărie pentru a face față condițiilor 
dificile de pe și din afara șantierului

 º Carcasă robustă, grilă a difuzorului metalică
 º Încărcător USB 2,1 A, încarcă telefoane, tablete și playere multimedia
 º Autonomie de până la 25 ore pe încărcare cu un acumulator M12™ de 
4,0 Ah

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

M12-18 JSSP | DIFUZOR BLUETOOTH® M12™ - M18™

 º Tehnologie Bluetooth® pentru sistemul audio
 º Receiver Bluetooth® de până la 30 m
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ & M18™

 º Grad de protecție IP 54, rezistent la căzături, apă și murdărie pentru a 
face față condițiilor dificile

 º Sunet puternic și clar la orice treaptă de volum
 º Încărcător USB 2,1A, încarcă telefoane, tablete și playere multimedia
 º Difuzor Premium cu port pentru bass

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M12 FPP2BM12 FPP2A
SET SCULE CU ACUMULATORI M12 FUEL™SET SCULE CU ACUMULATORI M12 FUEL™

 º M12 FPD - Mașină de găurit M12 FUEL™ subcompactă cu percuție
 º M12 CH - Ciocan rotopercutor SDS-plus M12 FUEL™ subcompact

 º M12 FPD - Mașină de găurit M12 FUEL™ subcompactă cu percuție
 º M12 FID - Mașină de înșurubat 1/4˝ Hex M12 FUEL™ subcompactă cu impact

M12 FPP2AQ M12 BPP2B
SET SCULE CU ACUMULATORI M12 FUEL™ SET SCULE CU ACUMULATORI M12™

 º M12 BPD - Mașină de găurit cu percuție sub-compactă M12™

 º M12 BID - Mașină de înșurubat sub-compactă cu impact1/4˝ M12™
 º M12 FPD - Mașină de găurit M12 FUEL™  subcompactă cu percuție
 º M12 FQID - Mașină de înșurubat hidraulică cu impact 1/4˝ Hex M12 FUEL™ SURGE™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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TM

TM

L4 CLL-301C

Proiecție laser 1 x vertical, 1 x orizontal
Rază de vizibilitate în spații închise 
(m) 30

Precizie (mm|m) 0.3
Grad de autonivelare (°) 4
Detector laser compatibil LLD50 
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.90 (L4 B3)
Echipare standard Suport de prindere

Kit inclus
1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB și ștecher , 
Cutie plastic

Număr articol 4933478098
Cod EAN 4058546340315

L4 CLLP-301C

Proiecție laser 1 x orizontal, 1 x vertical, 2 x puncte plumb
Rază de vizibilitate în spații închise 
(m)

30

Precizie (mm|m) 0.3
Grad de autonivelare (°) 4
Detector laser compatibil LLD50
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.90 (L4 B3)
Echipare standard Suport de prindere

Kit inclus
1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB și ștecher , 
Cutie plastic

Număr articol 4933478099
Cod EAN 4058546340322

M12 CLLP-0C M12 CLLP-301C

Proiecție laser
1x orizontal, 1x 
vertical, 2x puncte 
plumb

1x orizontal, 1x 
vertical, 2x puncte 
plumb

Rază de vizibilitate în spații închise 
(m) 38 38

Precizie (mm|m) 0.3 0.3
Grad de autonivelare (°) 4 4
Detector laser compatibil LLD50 LLD50
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.2 (M12 B3) 1.2 (M12 B3)

Echipare standard
Suport de prindere, 
placă țintă cu 
vizibilitate ridicată

Suport de prindere, 
placă țintă cu 
vizibilitate ridicată

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, Cutie 
plastic

1 x M12 B3 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933478101 4933478100
Cod EAN 4058546340346 4058546340339

M12 3PL-0C M12 3PL-401C M12 3PLKIT-401P

Culoare fascicul laser Verde Verde Verde

Proiecție laser
2x vertical, 1x 
orizontal

2x vertical, 1x 
orizontal

2x vertical, 1x 
orizontal

Rază de vizibilitate în spații 
închise (m)

38 38 38

Precizie (mm|m) 0.3 0.3 0.3
Grad de autonivelare (°) 4 4 4
Detector laser compatibil LLD50 LLD50 LLD50 / LRD100
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg)

1.5 (M12 B4) 1.5 (M12 B4) 1.5 (M12 B4)

Echipare standard

Suport de 
prindere, 
placă țintă 
cu vizibilitate 
ridicată

Suport de 
prindere, 
placă țintă 
cu vizibilitate 
ridicată

HIVIST, LLD50, 
LM360, TRP120, 
clemă

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Cutie plastic

1 x M12 B4 
Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
Cutie plastic

1 x M12 B4 
Acumulator, 
C12 C Încarcător, 
PACKOUT™ box

Număr articol 4933478103 4933478102 4933478960
Cod EAN 4058546340360 4058546340353 4058546362423

NIVELE LASER
  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M12 3PL | NIVELĂ LASER M12™ VERDE 360° CU 3 PLANURI

 º Nivela laser M12™ verde 360° cu 3 planuri oferă multifuncționalitate cu 
o linie orizontală și două linii verticale pentru o aliniere rapidă și ușoară, 
nivelare, realizare de pătrate și transferuri, permițându-vă să aranjați cu 
ușurință spații mari cu o singură sculă

 º Construit cu diode verzi de intensitate ridicată pentru a oferi o vizibilitate 
maximă - o vizibilitate de până la 4x mai bună față de laserele roșii

 º Fasciculele verzi de intensitate ridicată asigură un domeniu de lucru de 
38 m (100 m cu detector)

 º Oferă durata de funcționare pe tot parcursul zilei de peste 15 ore cu un 
acumulator M12 B4

 º Sistem cu pendul în 3 moduri: Mod manual pentru utilizare la orice 
unghi, Mod de auto reglare nivel care indică starea în afara nivelului cu 
un interval de auto reglare nivel de 4° și Mod de blocare a pendulului 
pentru a proteja componentele în timpul transportului

 º Suport magnetic integrat cu magneți amplificați din pământuri rare 
montați în spate, filet trepied ¼˝ și ⅝ ˝ și orificiu de suspendare - permite 
atașarea la știft din oțel, știft din lemn și trepied

 º Suportul oferă, de asemenea, rotație a laserului de 330° care pivotează 
pe punctul de verticală, cu un buton de micro control integrat pentru 
alinierea mai rapidă de la un punct la altul

 º Construcție robustă cu supra-formă cu rating IP54, laserul este rezistent 
la apă/particule și poate rezista la căderi de până la 1 m

M12 CLLP | NIVELĂ LASER M12™ CU LINIE TRANSVERSALĂ VERDE CU FUNCȚIE FIR CU PLUMB

 º Nivel laser M12™ cu linie transversală verde cu puncte de verticală oferă 
multi-funcționalitate cu nivelare orizontală, aliniere verticală și transfer al 
punctului de verticală de la podea la tavan

 º Construit cu diode verzi de intensitate ridicată pentru a oferi o vizibilitate 
maximă - o vizibilitate de până la 4x mai bună față de laserele roșii

 º Fasciculele verzi de intensitate ridicată asigură un domeniu de lucru de 
38 m (50 m cu detector)

 º Oferă durată de funcționare pe tot parcursul zilei de peste 15 ore cu un 
acumulator M12 B3

 º Sistem cu pendul în 3 moduri: Mod manual pentru utilizare la orice 
unghi, Mod de auto reglare nivel care indică starea în afara nivelului cu 
un interval de auto reglare nivel de 4° și Mod de blocare a pendulului 
pentru a proteja componentele în timpul transportului

 º Suport magnetic integrat cu magneți din elemente rare amplificați 
montați în spate, filet trepied ¼˝ și ⅝ ˝ și orificiu de suspendare - permite 
atașarea la știft din oțel, știft din lemn și trepied

 º Suportul oferă, de asemenea, o rotație a laserului de 360° care pivotează 
pe punctul de verticală, cu un buton de micro control integrat pentru 
alinierea mai rapidă de la un punct la altul

 º Construcție robustă cu supra-formă cu rating IP54, laserul este rezistent 
la apă/particule și poate rezista la căderi de până la 1 m

L4 CLLP | NIVELĂ LASER ÎN CRUCE CU FUNCȚIE DE PLUMB, FASCICUL VERDE, REÎNCĂRCABILĂ REDLITHIUM™ USB

 º Nivelă laser verde reîncărcabilă REDLITHIUM™ USB cu linie încrucișată 
cu funcție de plumb oferă o funcționalitate all-in-one cu nivelare 
orizontală, aliniere verticală și transferul punctului de plumb de la podea 
la tavan

 º Construit cu diode verzi de mare intensitate pentru a oferi vizibilitate fără 
compromisuri - vizibilitate de până la 4x mai bună vs laserele roșii

 º Fasciculul verde de intensitate mare asigură o rază de lucru de 30 m (50 
m cu detector)

 º Acumulatorul reîncărcabil și detașabil REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah oferă o 
durată de funcționare pe tot parcursul zilei de peste 8 ore

 º 1x acumulator REDLITHIUM™ USB 3.0 înlocuiește până la 6.000 de 
baterii alcaline pe durata de viață a acumulatorului

 º Sistem pendul cu 3 moduri: Mod manual pentru utilizare în orice unghi, 
Mod de auto-nivelare care indică starea de nivelare cu o plajă de 
auto-nivelare de 4° și Modul de blocare al pendulului pentru a proteja 
componentele în timpul transportului

 º Suport magnetic integrat cu magneți amplificați din pământuri rare 
montat în spate, filet stativ ¼˝ și orificiu de atârnare - permite fixarea pe 
suport din oțel, lemn și pe stativ

 º Suportul oferă, de asemenea, rotirea laserului la 360°, cu un buton de 
micro control integrat pentru alinierea mai rapidă punct-punct

L4 CLL | NIVELĂ LASER CU 2 PLANURI CU FASCICUL VERDE REÎNCĂRCABILĂ REDLITHIUM™ USB

 º Nivelă laser verde reîncărcabilă REDLITHIUM™ USB cu linie încrucișată 
oferă o funcționalitate all-in-one cu nivelare orizontală și aliniere verticală

 º Construit cu diode verzi de mare intensitate pentru a oferi vizibilitate fără 
compromisuri - vizibilitate de până la 4x mai bună vs laserele roșii

 º Fasciculul verde de intensitate mare asigură o rază de lucru de 30 m (50 
m cu detector)

 º Acumulatorul reîncărcabil și detașabil REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah oferă o 
durată de funcționare pe tot parcursul zilei de peste 8 ore

 º 1x acumulator REDLITHIUM™ USB 3.0 înlocuiește până la 6.000 de 
baterii alcaline pe durata de viață a acumulatorului

 º Sistem pendul cu 3 moduri: Mod manual pentru utilizare în orice unghi, 
Mod de auto-nivelare care indică starea de nivelare cu o plajă de 
auto-nivelare de 4° și Modul de blocare al pendulului pentru a proteja 
componentele în timpul transportului

 º Suport magnetic integrat cu magneți amplificați din pământuri rare 
montat în spate, filet stativ ¼˝ și orificiu de atârnare - permite fixarea pe 
suport din oțel, lemn și pe stativ

 º Suportul oferă, de asemenea, rotirea laserului la 360°, cu un buton de 
micro control integrat pentru alinierea mai rapidă punct-punct

 º Construcție robustă supra-modelată cu IP 54, laserul este rezistent la 
apă/reziduuri și poate rezista la căderi de la 1 metru

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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LDM 30

Domeniu de măsurare maxim (m) 30
Precizie ±2
Afişaj LCD
Dimensiunea afișajului (mm) 25 x 25
Clasificare laser Clasa 2
Dimensiuni (mm) 101 x 38 x 28
Distanta (m) 0.15 - 30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.10 (2 x AAA)
Auto măsurare Nu
Funcția lui Pitagora Nu
Senzor inclinare Nu
Urmărirea înălțimii Da
Kit inclus 2 x AAA Acumulatori, Blister
Număr articol 4933459276
Cod EAN 4058546002428

LDM 45

Domeniu de măsurare maxim (m) 45
Precizie ± 1.5
Afişaj LCD
Dimensiunea afișajului (mm) 31.5 x 40
Clasificare laser Clasa 2
Dimensiuni (mm) 105 x 48 x 24
Distanta (m) 0.15 - 45
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.11 (2 x AAA)
Auto măsurare Nu
Funcția lui Pitagora Nu
Senzor inclinare Nu
Urmărirea înălțimii Nu
Kit inclus 2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol 4933459277
Cod EAN 4058546002435

LDM 50

Domeniu de măsurare maxim (m) 50
Precizie ±1.5
Afişaj LCD
Dimensiunea afișajului (mm) 26 x 37 
Clasificare laser Clasa 2
Dimensiuni (mm) 119 x 40 x 32
Distanta (m) 0.05 - 50
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.1 (2 x AAA)
Funcția lui Pitagora 2 puncte, 3 puncte, înălțime parțială
Senzor inclinare Nu
Urmărirea înălțimii Nu
Kit inclus 2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol 4933447700
Cod EAN 4002395006540

LDM 100

Domeniu de măsurare maxim (m) 100
Precizie ±1,5
Afişaj LCD
Dimensiunea afișajului (mm) 31.5 x 40
Clasificare laser Clasa 2
Dimensiuni (mm) 113 x 48 x 31
Distanta (m) 0.15 - 100
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.14 (2 x AAA)
Auto măsurare Da
Funcția lui Pitagora Da
Senzor inclinare Da
Urmărirea înălțimii Da
Kit inclus 2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol 4933459278
Cod EAN 4058546002442

Descriere Număr articol Cod EAN

LLD50 Detector linie laser 4932478104 4058546340377

LRD100
Detector laser liniar/

rotativ
4932479555 4058546373498

LM360
Suport montare laser 

la 360°
4932478105 4058546340384

HI-VIST
Placă țintă laser cu 
vizibilitate ridicată

4932478108 4058546340414

TRP180
Trepied laser de 1.8 

metri
4932478106 4058546340391

TRP120 Trepied laser de 1.2 m 4932478959 4058546362416

ACCESORII LASER

 º Detectorul de linii laser MILWAUKEE® LLD 50 extinde funcționalitatea laserului 
până la 50 de metri 

 º LED-urile din față și din spate permit detectarea ușoară și precisă a fasciculului 
laser pentru a îmbunătăți procesul de configurare

 º Magneții din pământuri rare, amplasați pe ambele părți ale detectorului, îi permit 
să se atașeze cu ușurință pe suprafețele metalice, ideal pentru instalațiile de 
tavan suspendat

 º Clema inclusă este ideală pentru fixarea pe suprafețe nemetalice pentru reglarea 
cotelor

 º Dispune de sunet reglabil și peste 65 de ore de funcționare cu baterii AA incluse 
 º Compatibil cu toate laserele MILWAUKEE ™ de tip linie și plan
 º Setări de precizie reglabilă pentru o precizie mai mare
 º IP54 protejează detectorul de condițiile de pe șantier
 º 1 m rezistență la impact

 º Detectorul MILWAUKEE® LRD100 extinde funcționalitatea liniei laser până la 100 
de metri în combinație cu toate nivelele laser MILWUAKEE® cu linie în cruce și 
plane și poate fi utilizat universal cu nivele laser rotative până la o rază de 250 
de metri

 º Afișajul milimetric din față și din spate permite detectarea ușoară și precisă a 
fasciculului laser pentru a îmbunătăți procesul de configurare

 º Detectare cu diode laser roșii și verzi pentru cea mai versatilă utilizare
 º Este livrat împreună cu bateria 1x AA și o piesă de prindere de material pentru a 
se fixa pe o tijă, un știft, o țeavă sau niveluri pentru setarea cotei

 º Grad de protecție IP54 pentru protecție contra prafului și apei
 º Magneții puternici puși în partea superioară a detectorului îi permit să fie fixat cu 
ușurință pe suprafețele metalice; este ideal pentru instalațiile de tavan suspendat

 º Setări pentru precizie reglabilă în 5 moduri, pentru o configurare a detectorului 
laser specifică aplicației

 º Indicație LED și audio pentru alinierea de la distanță
 º Linie centrală reglabilă pentru o configurare mai eficientă a laserului

 º Suportul cu laser MILWAUKEE® 360° este un atașament laser adaptabil care 
oferă cea mai rapidă configurare a laserului

 º Reglare rotațională pe mai multe planuri, utilizatorii pot atașa cu ușurință toate 
nivele lasere MILWAUKEE® la suport

 º O micro reglare verticală care face alinierea liniilor orizontale mult mai rapidă
 º Magneții amplificați din pământuri rare de pe ambele părți asigură o prindere 
puternică chiar și pe materialul subțire din oțel

 º Găurile integrate pentru șuruburi și cuie asigură asamblarea ușoară și eficientă 
în orice mediu

 º Filet integrat ¼˝ și ⅝ ˝ pentru atașarea cu ușurință la majoritatea trepiedelor

 º Placa țintă laser cu vizibilitate înaltă MILWAUKEE® asigură alinierea rapidă și 
vizibilă cu o bază magnetică largă pentru podele și suprafețe feroase

 º Suprafață reflectorizantă cu contrast ridicat pentru utilizare cu lasere verzi
 º Designul X oferă un feedback receptiv de centrare care ghidează linia spre 
centru, făcând procesul de aliniere mai rapid

 º Trepiedul laser MILWAUKEE® cu filet de montare de ¼” este ideal pentru setarea 
înălțimii unei linii laser orizontale sau ridicarea nivelului laserului atunci când este 
necesar

 º Înălțimea poate fi ajustată de la 72 cm la 180 cm
 º Laserul poate fi montat în partea de jos a trepiedului cu suportul de 360° (care nu 
este inclus) pentru aplicații de nivel scăzut, cum ar fi instalarea prizelor

 º Cap cu panoramare și înclinare reglabile cu placă de montare laser detașabilă
 º Angrenaje consolidate pe arborele central pentru o durată de viață mai lungă a 
dispozitivului

 º Design din aluminiu de greutate redusă

 º Trepiedul laser MILWAUKEE® cu filet de montare de 1/4˝ este ideal pentru setarea 
înălțimii unei linii laser orizontale sau ridicarea nivelului laserului atunci când este 
necesar 

 º Înălțimea poate fi ajustată de la 47 cm la 120 cm
 º Interval de ridicare de 29 cm pentru reglarea înălțimii
 º Laserul poate fi montat în partea de jos a trepiedului cu suportul de 360° (care nu 
este inclus) pentru aplicații de nivel scăzut, cum ar fi instalarea prizelor

 º Cadru din aluminiu durabil și ușor pentru o folosire îndelungată

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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LDM 100 | TELEMETRU CU LASER 100 M

 º Practic și intuitiv, operare cu o singură mână
 º Protecție IP 54 împotriva umidității și a prafului
 º Unități de măsură în sistem metric și imperial 
 º Butoane pentru efectuarea măsurătorilor ușor accesibile, amplasate pe 
partea frontală și laterală a carcasei pentru efectuarea de măsurători 
singulare și continue

 º Oferă mai multe funcții de măsurare diferite, care îi permit utilizatorului 
să adauge și să scadă valori, să calculeze distanța lineară, suprafața, 
suprafața totală și volumul

 º Funcția de auto-egalizare digitală permite efectuarea automată a 
unei măsurători atunci când telemetrul atinge poziția la nivel (0°), 
îmbunătățind precizia la măsurarea distanțelor mari

 º Efectuarea ușoară a măsurii înălțimii indirecte și a lungimii folosind 
funcția de auto-egalizare pentru un mai mare confort pentru utilizator în 
situații dificile

 º Afișaj LCD color de dimensiuni mari, cu 3 linii, diagonală de 50 mm 
pentru o vizibilitate optimizată

 º Ecranul afișează ultimele trei măsurării, iar meniul istoric afișează 
ultimele 30 de calcule

 º Pin integrat pliabil, cu 3 poziții și referință automată, pentru efectuarea 
cu ușurință a măsurătorilor în colțuri/margini

 º Funcție de oprire automată și indicator de descărcare a acumulatorului

LDM 50 | TELEMETRU CU LASER 50 M

 º Practic și intuitiv, operare cu o singură mână
 º Design foarte subțire al carcasei cu clemă pentru curea pentru facilitarea 
transportului

 º Funcții de măsurare a ariei/volumului/ înălțimii indirecte și funcție în curs 
de brevetare de măsurare a suprafeței

 º Funcție de măsurare a valorilor minime/maxime pe moment și în mod 
continuu

 º Adăugare și scădere distanțe pentru trasare
 º Măsurători indirecte ale înălțimii (formule de calcul conform teoremei lui 
Pitagora cu 2 puncte, 3 puncte, înălțime parțială)

 º Ecran LCD mare cu afișaj pe 3 rânduri cu iluminare de fundal pentru 
vizibilitate crescută

 º Pin pliabil pentru efectuarea de măsurători diagonale din colțuri
 º Funcție de memorare a ultimelor 20 măsurători
 º Protecție IP 54 împotriva umidității și a prafului
 º Funcție de oprire automată și indicator de descărcare a acumulatorului
 º Unități de măsură doar în sistem metric

LDM 45 | TELEMETRU CU LASER 45 M

 º Practic și intuitiv, operare cu o singură mână
 º Protecție IP 54 împotriva umidității și a prafului
 º Unități de măsură în sistem metric și imperial 
 º Butoane pentru efectuarea măsurătorilor ușor accesibile amplasate pe 
partea frontală și laterală a carcasei

 º Îi permite utilizatorului să efectueze măsurători singulare și continue
 º Oferă mai multe funcții de măsurare diferite, care îi permit utilizatorului 
să adauge și să scadă valori, să calculeze distanța lineară, suprafața, 
suprafața totală și volumul

 º Afișaj LCD color de dimensiuni mari, cu 3 linii, diametru de 50 mm 
pentru o vizibilitate optimizată

 º Ecranul afișează ultimele trei măsurători, iar meniul istoric afișează 
ultimele 30 de calcule

 º Pin integrat pliabil, cu 2 poziții și referință automată, pentru efectuarea 
cu ușurință a măsurătorilor în colțuri

 º Funcție de oprire automată și indicator de descărcare a acumulatorului
 º Carcasă subțire pentru o manevrare ușoară și husă din nylon pentru 
transport în siguranță

LDM 30 | TELEMETRU CU LASER 30 M

 º Practic și intuitiv, operare cu o singură mână
 º Protecție IP 54 împotriva umidității și a prafului
 º Funcție de oprire automată și indicator de descărcare a acumulatorului
 º Unități de măsură în sistem metric și imperial 
 º Design foarte subțire al carcasei cu clemă pentru curea pentru facilitarea 
transportului 

 º Două butoane pentru efectuarea măsurătorilor ușor accesibile, 
amplasate pe partea frontală și laterală a carcasei

 º Îi permite utilizatorului să efectueze măsurători singulare și continue
 º Ecran LCD mare cu afișaj pe 3 rânduri cu iluminare de fundal pentru 
vizibilitate crescută

 º Ecranul afișează ultimele trei măsurători 

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M12 HBWP LADIES-0 (S) M12 HBWP LADIES-0 (M) M12 HBWP LADIES-0 (L) M12 HBWP LADIES-0 (XL)

Mărime S M L XL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.60 (M12 B2) 0.60 (M12 B2) 0.70 (M12 B2) 0.70 (M12 B2)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol 4933464803 4933464804 4933464805 4933464806
Cod EAN 4058546227487 4058546227494 4058546227500 4058546227517

M12 HBWP-0 (S) M12 HBWP-0 (M) M12 HBWP-0 (L) M12 HBWP-0 (XL) M12 HBWP-0 (2XL)

Mărime S M L XL XXL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.70 (M12 B2) 0.70 (M12 B2) 0.70 (M12 B2) 0.80 (M12 B2) 0.80 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Număr articol 4933464370 4933464371 4933464372 4933464373 4933464374
Cod EAN 4058546223151 4058546223168 4058546223175 4058546223182 4058546223199

M12 HJP LADIES-0 (S) M12 HJP LADIES-0 (M) M12 HJP LADIES-0 (L) M12 HJP LADIES-0 (XL) M12 HJP LADIES-0 (2XL)

Mărime S M L XL XXL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.80 (M12 B2) 0.80 (M12 B2) 0.90 (M12 B2) 0.90 (M12 B2) 1.0 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Număr articol 4933464340 4933464341 4933464342 4933464343 4933464344
Cod EAN 4058546222857 4058546222864 4058546222871 4058546222888 4058546222895

M12 HJP-0 (S) M12 HJP-0 (M) M12 HJP-0 (L) M12 HJP-0 (XL) M12 HJP-0 (2XL)

Mărime S M L XL XXL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.9 (M12 B2) 0.9 (M12 B2) 1.0 (M12 B2) 1.0 (M12 B2) 1.1 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Număr articol 4933464364 4933464365 4933464366 4933464367 4933464368
Cod EAN 4058546223090 4058546223106 4058546223113 4058546223120 4058546223137

ECHIPAMENT DE LUCRU
  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M12 HJP | JACHETĂ PUFFER HIBRID ÎNCĂLZITĂ M12™

 º Alimentată cu tehnologia acumulatorilor M12™ 12v REDLITHIUM™, jacheta puffer hibrid încălzită folosește elemente de încălzire din fibră 
de carbon pentru a genera și distribui căldură la nivelul pieptului, spatelui și umerilor

 º Un controler LED îi permite utilizatorului să aleagă dintre 3 setări de căldură, asigurând temperatura ideală pentru orice mediu
 º Autonomie superioară - până la 8 ore de încălzire cu o singură încărcare a acumulatorului (2,0 Ah)
 º Țesătura din poliester Ripstop asigură un design ușor care poate fi utilizat atât ca element de îmbrăcăminte exterior cât și ca unul 
intermediar

 º Rezistentă la apă și vânt - asigură confort și durabilitate în medii aspre
 º Se poate spăla în mașina de spălat și usca în uscătorul de rufe
 º Zonele supuse celui mai mare grad de uzură sunt întărite și protejează împotriva degradării și ruperii
 º Suport pentru acumulator M12™ - buzunar ascuns pentru acumulator pentru deranj minim pentru utilizator
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™ 

M12 HJP LADIES | JACHETĂ PUFFER HIBRID ÎNCĂLZITĂ PENTRU FEMEI M12™

 º Alimentată cu tehnologia de acumulatori M12™ 12v REDLITHIUM™, jacheta puffer hibrid încălzită pentru femei folosește elemente de 
încălzire din fibră de carbon pentru a genera și distribui căldură la nivelul pieptului, spatelui și umerilor

 º Un controler LED îi permite utilizatorului să aleagă dintre 3 setări de căldură, asigurând temperatura ideală pentru orice mediu
 º Autonomie superioară - până la 8 ore de încălzire cu o singură încărcare a acumulatorului (2,0 Ah)
 º Țesătura din poliester Ripstop asigură un design ușor care poate fi utilizat atât ca element de îmbrăcăminte exterior cât și ca unul 
intermediar

 º Rezistentă la apă și vânt - asigură confort și durabilitate în medii aspre
 º Se poate spăla în mașina de spălat și usca în uscătorul de rufe
 º Zonele supuse celui mai mare grad de uzură sunt întărite și protejează împotriva degradării și ruperii
 º Suport pentru acumulator M12™ - buzunar ascuns pentru acumulator pentru deranj minim pentru utilizator
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™

M12 HBWP | VESTĂ PUFFER HIBRID ÎNCĂLZITĂ M12™

 º Alimentată cu tehnologia acumulatorilor M12™ 12v REDLITHIUM™, vesta puffer hibrid încălzită folosește elemente de încălzire din fibră de 
carbon pentru a genera și distribui căldură la nivelul pieptului și spatelui

 º Un controler LED îi permite utilizatorului să aleagă dintre 3 setări de căldură, asigurând temperatura ideală pentru orice mediu
 º Autonomie superioară - până la 6 ore de încălzire cu o singură încărcare a acumulatorului (2,0 Ah)
 º Țesătura din poliester Ripstop asigură un design ușor care poate fi utilizat atât ca element de îmbrăcăminte exterior cât și ca unul 
intermediar

 º Rezistentă la apă și vânt - asigură confort și durabilitate în medii aspre
 º Se poate spăla în mașina de spălat și usca în uscătorul de rufe
 º Zonele supuse celui mai mare grad de uzură sunt întărite și protejează împotriva degradării și ruperii
 º Suport pentru acumulator M12™ - buzunar ascuns pentru acumulator pentru deranj minim pentru utilizator
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™

M12 HBWP LADIES | VESTĂ PUFFER HIBRID ÎNCĂLZITĂ PENTRU FEMEI M12™

 º Alimentată cu tehnologia acumulatorilor M12™ 12v REDLITHIUM™™, vesta puffer hibrid încălzită pentru femei folosește elemente de 
încălzire din fibră de carbon pentru a genera și distribui căldură la nivelul pieptului și spatelui

 º Un controler LED îi permite utilizatorului să aleagă dintre 3 setări de căldură, asigurând temperatura ideală pentru orice mediu
 º Autonomie superioară - până la 6 ore de încălzire cu o singură încărcare a acumulatorului (2,0 Ah)
 º Țeșătura din poliester Ripstop asigură un design ușor care poate fi utilizat atât ca element de îmbrăcăminte exterior cât și ca unul 
intermediar

 º Rezistentă la apă și vânt - asigură confort și durabilitate în medii aspre
 º Se poate spăla în mașina de spălat și usca în uscătorul de rufe
 º Zonele supuse celui mai mare grad de uzură sunt întărite și protejează împotriva degradării și ruperii
 º Suport pentru acumulator M12™ - buzunar ascuns pentru acumulator pentru deranj minim pentru utilizator
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M12 HJ GREY5-0 (S) M12 HJ GREY5-0 (M) M12 HJ GREY5-0 (L) M12 HJ GREY5-0 (XL) M12 HJ GREY5-0 (XXL) M12 HJ GREY5-0 (XXXL)

Mărime S M L XL XXL XXXL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.6 (M12 B3) 1.6 (M12 B3) 1.7 (M12 B3) 1.7 (M12 B3) 1.8 (M12 B3) 1.8 (M12 B3)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

Număr articol 4933478972 4933478973 4933478974 4933478975 4933478976 4933479363
Cod EAN 4058546362546 4058546362553 4058546362560 4058546362577 4058546362584 4058546371579

M12 HJ CAMO6-0 (S) M12 HJ CAMO6-0 (M) M12 HJ CAMO6-0 (L) M12 HJ CAMO6-0 (XL) M12 HJ CAMO6-0 (XXL) M12 HJ CAMO6-0 (XXXL)

Mărime S M L XL XXL XXXL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.5 (M12 B3) 1.5 (M12 B3) 1.6 (M12 B3) 1.6 (M12 B3) 1.6 (M12 B3) 1.6 (M12 B3)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

Număr articol 4933478977 4933478978 4933478979 4933478980 4933478981 4933479364
Cod EAN 4058546362591 4058546362607 4058546362614 4058546362621 4058546362638 4058546371586

M12 HJ BL5-0 (S) M12 HJ BL5-0 (M) M12 HJ BL5-0 (L) M12 HJ BL5-0 (XL) M12 HJ BL5-0 (XXL) M12 HJ BL5-0 (XXXL)

Mărime S M L XL XXL XXXL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.6 (M12 B3) 1.6 (M12 B3) 1.7 (M12 B3) 1.7 (M12 B3) 1.8 (M12 B3) 1.8 (M12 B3)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

Număr articol 4933478967 4933478968 4933478969 4933478970 4933478971 4933479362
Cod EAN 4058546362492 4058546362508 4058546362515 4058546362522 4058546362539 4058546371562

WWLSG (S) WWLSG (M) WWLSG (L) WWLSG (XL) WWLSG (XXL)

Mărime S M L XXL XXL
Greutate (kg) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Furnizat în Fără cutie Fără cutie Fără cutie Fără cutie Fără cutie
Număr articol 4933478188 4933478189 4933478190 4933478191 4933478192
Cod EAN 4058546341213 4058546341220 4058546341237 4058546341244 4058546341251

L4 HBLB-301S L4 HBLB-301M L4 HBLB-301L L4 HBLB-301XL L4 HBLB-301XXL

Mărime S M L XL XXL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.50 (L4 B3) 0.50 (L4 B3) 0.60 (L4 B3) 0.60 (L4 B3) 0.70 (L4 B3)

Kit inclus
1 x L4 B3 Acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

1 x L4 B3 Acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

1 x L4 B3 Acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

1 x L4 B3 Acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

1 x L4 B3 Acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Număr articol 4933478081 4933478082 4933478083 4933478084 4933478085
Cod EAN 4058546340148 4058546340155 4058546340162 4058546340179 4058546340186

M12 HH BL3-0 (S) M12 HH BL3-0 (M) M12 HH BL3-0 (L) M12 HH BL3-0 (XL) M12 HH BL3-0 (2XL)

Mărime S M L XL XXL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.1 (M12 B2) 1.1 (M12 B2) 1.2 (M12 B2) 1.3 (M12 B2) 1.4 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Număr articol 4933464346 4933464347 4933464348 4933464349 4933464350
Cod EAN 4058546222918 4058546222925 4058546222932 4058546222949 4058546222956

M12 HH GREY3-0 (S) M12 HH GREY3-0 (M) M12 HH GREY3-0 (L) M12 HH GREY3-0 (XL) M12 HH GREY3-0 (2XL)

Mărime S M L XL XXL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.1 (M12 B2) 1.1 (M12 B2) 1.3 (M12 B2) 1.4 (M12 B2) 1.5 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Număr articol 4933464352 4933464353 4933464354 4933464355 4933464356
Cod EAN 4058546222970 4058546222987 4058546222994 4058546223007 4058546223014

M12 HJ LADIES2-0 (S) M12 HJ LADIES2-0 (M) M12 HJ LADIES2-0 (L) M12 HJ LADIES2-0 (XL) M12 HJ LADIES2-0 (2XL)

Mărime S M L XL XXL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.1 (M12 B2) 1.1 (M12 B2) 1.2 (M12 B2) 1.3 (M12 B2) 1.4 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Număr articol 4933464839 4933464840 4933464841 4933464842 4933464843
Cod EAN 4058546227845 4058546227852 4058546227869 4058546227876 4058546227883

M12 HJ BL5 | JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™  - NEAGRĂ

 º Încălzire în funcție de nevoie - 5 zone de încălzire cusute cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone ale corpului și la 
buzunarele frontale

 º Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
 º Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de temperatură: Ridicată, Medie, Scăzută
 º TOUGHSHELL™ stretch 90% poliester și 10% material spandex pentru a rezista condițiilor de lucru dure și pentru a oferi o durată de viață 
de până la 5 ori mai mare

 º Mobilitate FREE FLEX™ - adaos suplimentar de material sub braț pentru o mai mare mobilitate în cazul lucrărilor deasupra capului
 º Noul design al buzunarului acumulatorului oferă utilizatorilor mai multe opțiuni pentru plasarea acumulatorului, permițând adaptabilitatea 
la situație

 º Design îmbunătățit: jacheta este mai lungă în spate și poate fi reglată la nivelul taliei, astfel încât să protejeze împotriva pierderilor de 
căldură, menținând temperatura potrivită mai mult timp

 º Controler acumulator M12™ cu port USB 1 A pentru încărcarea dispozitivelor mobile, amplasat în buzunarul ascuns pentru acumulator

M12 HJ CAMO6 | JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™ - CAMUFLAJ

 º Modelul camuflaj REALTREE EXTRA™ se integrează perfect într-o varietate de habitate pe tot parcursul anului
 º Poliester elastic Quiet-Shell 100% pentru reducerea zgomotului în timpul mișcării
 º Încălzire în funcție de nevoie - 5 zone de încălzire cusute cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone ale corpului și la 
buzunarele frontale

 º Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
 º Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de temperatură: Ridicată, Medie, Scăzută
 º Mobilitate FREE FLEX™ - adaos suplimentar de material sub braț pentru o mai mare mobilitate în cazul lucrărilor deasupra capului
 º Rezistentă la apă și vânt, asigură confort și durabilitate în medii aspre
 º Noul design al buzunarului acumulatorului oferă utilizatorilor mai multe opțiuni pentru plasarea acumulatorului, permițând adaptabilitatea 
la situație

 º Design îmbunătățit: jacheta este mai lungă în spate și poate fi reglată la nivelul taliei, astfel încât să protejeze împotriva pierderilor de 
căldură, menținând temperatura potrivită mai mult timp

M12 HJ GREY5 | JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™  - GRI

 º Încălzire în funcție de nevoie - 5 zone de încălzire cusute cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone ale corpului și la 
buzunarele frontale

 º Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
 º Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de temperatură: Ridicată, Medie, Scăzută
 º TOUGHSHELL™ stretch 90% poliester și 10% material spandex pentru a rezista condițiilor de lucru dure și pentru a oferi o durată de viață 
de până la 5 ori mai mare

 º Mobilitate FREE FLEX™ - adaos suplimentar de material sub braț pentru o mai mare mobilitate în cazul lucrărilor deasupra capului
 º Noul design al buzunarului acumulatorului oferă utilizatorilor mai multe opțiuni pentru plasarea acumulatorului, permițând adaptabilitatea 
la situație

 º Design îmbunătățit: jacheta este mai lungă în spate și poate fi reglată la nivelul taliei, astfel încât să protejeze împotriva pierderilor de 
căldură, menținând temperatura potrivită mai mult timp

 º Controler acumulator M12™ cu port USB 1 A pentru încărcarea dispozitivelor mobile, amplasat în buzunarul ascuns pentru acumulator

M12 HJ LADIES2 | JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ PENTRU FEMEI M12™

 º Încălzire în funcție de nevoie - 4 zone de încălzire cusute cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone ale corpului, la guler și la 
buzunarele frontale 

 º Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ de 2,0 Ah
 º Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de temperatură: Ridicată, Medie, Scăzută
 º Exterior cu design robust, rezistent la vânt și apă și căptușeală din fleece pentru protecție împotriva elementelor și pentru păstrarea 
căldurii aproape de corp

 º Croi pentru femei, cusături poziționate pentru a se potrivi mai strâmt pe corp, astfel încât zonele încălzite să fie mai aproape de corp
 º Controler acumulator M12™ cu port USB 1 A pentru încărcarea dispozitivelor mobile, amplasat în buzunarul ascuns pentru acumulator
 º Se poate spăla în mașina de spălat și usca în uscătorul de rufe
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™ 

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M12 HH GREY3 | HANORAC ÎNCĂLZIT GRI M12™

 º Hanorac robust încălzit, la exterior din bumbac rezistent, cu buzunare durabile, ranforsate și căptușeală din poliester cu urzeală tip „vafă” 
pentru a rezista celor mai dificile condiții de exterior

 º Toamna și primăvara, hanoracul poate fi purtat ca haină exterioară robustă. Iarna, se recomandă ca hanoracul să fie purtat ca strat de 
bază, eliminând necesitatea purtării de haine de corp voluminoase, generând și păstrând totodată căldura aproape de corp

 º Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™

 º Zone de încălzire multiple - 3 zone de încălzire cusute cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone ale corpului
 º Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de temperatură: Ridicată, Medie, Scăzută
 º Suportul pentru acumulatorul M12™ este amplasat într-un buzunar ascuns, pentru mai mult confort și ușurință în utilizare
 º Capișonul încape cu ușurință sub casca de protecție
 º Buzunar integrat pentru telefonul mobil
 º Se poate spăla în mașina de spălat și usca în uscătorul de rufe
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™ 

M12 HH BL3 | HANORAC ÎNCĂLZIT NEGRU M12™

 º Hanorac robust încălzit, la exterior din bumbac rezistent, cu buzunare durabile, întărite și căptușeală din poliester cu urzeală tip „vafă” 
pentru a rezista celor mai dificile condiții de exterior

 º Toamna și primăvara, hanoracul poate fi purtat ca haină exterioară robustă. Iarna, se recomandă ca hanoracul să fie purtat ca strat de 
bază, eliminând necesitatea purtării de haine de corp voluminoase, generând și păstrând totodată căldura aproape de corp

 º Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ de 2,0 Ah
 º Zone de încălzire multiple - 3 zone de încălzire cusute cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone ale corpului
 º Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de temperatură: Ridicată, Medie, Scăzută
 º Suportul pentru acumulatorul M12™ este amplasat într-un buzunar ascuns, pentru mai mult confort și ușurință în utilizare
 º Capișonul încape cu ușurință sub casca de protecție
 º Buzunar integrat pentru telefonul mobil
 º Se poate spăla în mașina de spălat și usca în uscătorul de rufe
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™ 

L4 HBLB | BLUZĂ ÎNCĂLZITĂ WORKSKIN™ REÎNCĂRCABILĂ USB

 º Fabricată cu o greutate medie, din material durabil, anti-scămoșare, menține corpul cald și uscat
 º Se încălzește complet în 2.5 minute
 º Căldura este generată și distribuită spre piept și spate
 º Alimentată de acumulatorul L4 reîncărcabil prin USB REDLITHIUM™

 º Un controler LED cu o singură atingere permite utilizatorului să selecteze dintre 2 setări de căldură, oferind căldură ideală pentru orice 
mediu

 º Material durabil, anti-scămoșare, cu mâneci proiectate cu raglan și umeri fără cusături pentru mobilitate și confort îmbunătățite
 º Durată de funcționare superioară - până la 180 de minute de căldură la nivelul scăzut
 º Suport baterii L4 - buzunar ascuns al acumulatorului pentru interferențe minime cu utilizatorul
 º Se poate băga la mașina de spălat

WWLSG | BLUZĂ DE CORP WORKSKIN™ - GRI

 º Materialul de înaltă performanță COOLCORE® folosește o structură brevetată cu trei fire pentru a îndepărta umezeala de corp și pentru a 
menține îmbrăcămintea cu până la 30% mai răcoroasă când se lucrează în căldură

 º Zonele cu eliminare rapidă a transpirației se extind în jos pe spate și la subraț pentru a accelera uscarea în zonele corpului cu nivel ridicat 
de transpirație

 º Absorbția umezelii fără substanțe chimice permite uscarea mai rapidă a bluzei, reduce impregnarea și nu se îndepărtează prin spălare
 º Protecția UV ajută la blocarea razelor ultraviolete dăunătoare astfel încât să nu ajungă la piele
 º Materialul durabil, rezistent la piling prelungește durata de exploatare a produsului
 º Parte din spate mai lungă pentru a asigura protecție suplimentară în timpul lucrărilor deasupra capului
 º Fără cusături în zona umerilor pentru a reduce disconfortul cauzat de curele și hamuri

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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Mărime Număr articol Cod EAN

Mască din material S/M - 3 buc S / M 4932478865 4058546361471
Mască din material L/XL - 3 buc L / XL 4932478866 4058546361488

NGFM-R NGFM-G

Culoare Roșu Gri
Material 86% poliester și 14% spandex 86% poliester și 14% spandex
Număr articol 4933478780 4933478766
Cod EAN 4058546360627 4058546360481

Culoare Mărime Număr articol Cod EAN

Vestă de înaltă vizibilitate galbenă - S/M Galben S / M 4932471889 4058546297886
Vestă de înaltă vizibilitate galbenă - L/XL Galben L / XL 4932471890 4058546297893
Vestă de înaltă vizibilitate galbenă - 2XL/3XL Galben 2XL / 3XL 4932471891 4058546297909
Vestă de înaltă vizibilitate portocalie - S/M Portocaliu S / M 4932471892 4058546297916
Vestă de înaltă vizibilitate portocalie - L/XL Portocaliu L / XL 4932471893 4058546297923
Vestă de înaltă vizibilitate portocalie - 2XL/3XL Portocaliu 2XL / 3XL 4932471894 4058546297930

Culoare Mărime Număr articol Cod EAN

Vestă de înaltă vizibilitate premium galbenă - S/M Galben S / M 4932471895 4058546297947
Vestă de înaltă vizibilitate premium galbenă - L/XL Galben L / XL 4932471896 4058546297954
Vestă de înaltă vizibilitate premium galbenă - 2XL/3XL Galben 2XL / 3XL 4932471897 4058546297961
Vestă de înaltă vizibilitate premium portocalie - S/M Portocaliu S / M 4932471898 4058546297978
Vestă de înaltă vizibilitate premium portocalie - L/XL Portocaliu L / XL 4932471899 4058546297985
Vestă de înaltă vizibilitate premium portocalie - 2XL/3XL Portocaliu 2XL / 3XL 4932471900 4058546297992

WHB (S) WHB (M) WHB (L) WHB (XL) WHB (XXL)

Mărime S M L XL XXL
Greutate (kg) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Furnizat în Fără cutie Fără cutie Fără cutie Fără cutie Fără cutie
Număr articol 4933478212 4933478213 4933478214 4933478215 4933478216
Cod EAN 4058546343897 4058546343903 4058546343910 4058546343927 4058546343934

WTSSG (S) WTSSG (M) WTSSG (L) WTSSG (XL) WTSSG (XXL)

Mărime S M L XL XXL
Greutate (kg) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Furnizat în Fără cutie Fără cutie Fără cutie Fără cutie Fără cutie
Număr articol 4933478231 4933478232 4933478233 4933478234 4933478235
Cod EAN 4058546344085 4058546344092 4058546344108 4058546344115 4058546344122

WTLSG (S) WTLSG (M) WTLSG (L) WTLSG (XL) WTLSG (XXL)

Mărime S M L XL XXL
Greutate (kg) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Furnizat în Fără cutie Fără cutie Fără cutie Fără cutie Fără cutie
Număr articol 4933478237 4933478238 4933478239 4933478240 4933478241
Cod EAN 4058546344146 4058546344153 4058546344160 4058546344177 4058546344184

WWSSG (S) WWSSG (M) WWSSG (L) WWSSG (XL) WWSSG (XXL)

Mărime S M L XL XXL
Greutate (kg) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Furnizat în Fără cutie Fără cutie Fără cutie Fără cutie Fără cutie
Număr articol 4933478194 4933478195 4933478196 4933478197 4933478198
Cod EAN 4058546341275 4058546341282 4058546341299 4058546341305 4058546341312

WWSSG | TRICOU WORKSKIN™ - GRI

 º Materialul de înaltă performanță COOLCORE® folosește o structură brevetată cu trei fire pentru a îndepărta umezeala de corp și pentru a 
menține îmbrăcămintea cu până la 30% mai răcoroasă când se lucrează în căldură

 º Zonele cu eliminare rapidă a transpirației se extind în jos pe spate și la subraț pentru a accelera uscarea în zonele corpului cu nivel ridicat 
de transpirație

 º Absorbția umezelii fără substanțe chimice permite uscarea mai rapidă a bluzei, reduce impregnarea și nu se îndepărtează prin spălare
 º Protecția UV ajută la blocarea razelor ultraviolete dăunătoare astfel încât să nu ajungă la piele
 º Materialul durabil, rezistent la piling prelungește durata de exploatare a produsului
 º Parte din spate mai lungă pentru a asigura protecție suplimentară în timpul lucrărilor deasupra capului
 º Fără cusături în zona umerilor pentru a reduce disconfortul cauzat de curele și hamuri

WTLSG | BLUZĂ - GRI

 º Țesătură respirabilă rezistentă la rupere și la abraziune
 º Amestecul 60/40 din bumbac-poli permite eliminarea umezelii și respingerea apei 
 º Heavy Duty 230 GSM 
 º Rating UPF 30+, blochează razele UV dăunătoare

WTSSG | TRICOU - GRI

 º Țesătură respirabilă rezistentă la rupere și la abraziune
 º Amestecul 60/40 din bumbac-poli permite eliminarea umezelii și respingerea apei 
 º Heavy Duty 230 GSM
 º Rating UPF 30+, blochează razele UV dăunătoare

WHB | HANORAC NEGRU CU GLUGĂ

 º Fabricat din material durabil, respirabil pentru o protecție pe tot parcursul zilei pentru a rezista la locul de muncă
 º Fabricat din amestec de bumbac-poli 75/25 rezistent la rupere și abraziune
 º Țesătura este rezistentă la vânt, făcând aceste hanorace de lucru excelente pentru cele mai exigente condiții.
 º Reglabil cu șnur pentru confort perfect
 º Cusăturile buzunarului întărite, pentru o durată de viață mai lungă

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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VESTĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE PREMIUM
 º 15 buzunare - capacitate de depozitare crescută.
 º 1 buzunar transparent pentru ecuson - identificare ușoară pe șantier.
 º 1 buzunar la spate - pentru tabletă.
 º Reglare rapidă a dimensiunii - pentru o potrivire mai bună.
 º Guler căptușit - un plus de confort pentru o purtare îndelungată.
 º Gaură prindere ham - pentru a avea mai multă siguranță pe șantier.
 º Certificare europeană îmbrăcăminte de protecție de înaltă vizibilitate - clasa 2 conform EN ISO 20471: 2013 / A1:2016.

VESTĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE
 º 10 buzunare - capacitate de depozitare crescută.
 º 1 buzunar transparent pentru ecuson - identificare ușoară pe șantier.
 º Reglare rapidă a dimensiunii - pentru o potrivire mai bună.
 º Gaură prindere ham - pentru a avea mai multă siguranță pe șantier.
 º Certificare europeană îmbrăcăminte de protecție de înaltă vizibilitate - clasa 2 conform EN ISO 20471: 2013 / A1:2016.

NGFM | MASCĂ TIP CAGULĂ

 º Multifuncțională, purtați-o la locul de muncă ca protecție pentru gât, mască pentru față, banderolă pentru cap, banderolă împotriva 
transpirației sau protecție pentru cap

 º Țesătura care elimină umezeala se usucă rapid, respinge transpirația și apa, menține utilizatorii uscați la locul de muncă
 º Țesătură respirabilă, confortabilă, realizată din 86% poliester și 14% Spandex
 º Protecția solară UV 50+ blochează 98% din razele UV
 º Protejează de vânt, praf și alte resturi de șantier
 º Tivul întors previne alunecarea țesăturii
 º Poate fi spălată și uscată automat
 º Mărime universală
 º Disponibil în 2 culori: gri și roșu

MASCĂ DIN MATERIAL
 º Design adaptat structurii - Separă masca de gură.
 º 3 straturi moi și aerisite - confort pe durate lungi de utilizare.
 º Fixări auriculare ajustabile și confortabile - Nu exercită presiune pe urechi.
 º Strat exterior impermeabil.
 º Punte nazală flexibilă - Ajustabilă pentru o mai bună impermeabilitate și pentru reducerea ceții pe ochelari.
 º Strat interior pentru absorbția umidității - răcire, uscare rapidă.
 º Se poate băga la mașina de spălat.

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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Mască FFP2 pliabilă cu supapă 

Standard de siguranță CE Categoria 3
Număr articol 4932478801
Cod EAN 4058546360832

Mască FFP2 cu supapă - 10 buc.

Standard de siguranță CE Categoria 3
Număr articol 4932478548
Cod EAN 4058546347413

Mască FFP3 cu supapă - 10 buc.

Standard de siguranță CE Categoria 3
Număr articol 4932471906
Cod EAN 4058546298050

Mască FFP2 pliabilă - 20 buc.

Standard de siguranță CE Categoria 3
Număr articol 4932479238
Cod EAN 4058546370329

Mască FFP2 - 20 buc.

Standard de siguranță CE Categoria 3
Număr articol 4932479237
Cod EAN 4058546370312

MASCĂ FFP2
 º Clasificare FFP2 - oferă o protecție de până la 94%.
 º Bandă nazală ajustabilă din aluminiu - potrivire ușoară.
 º Curele confortabile ajustabile - potrivire ușoară.Compatibilă cu ochelarii de protecție Milwaukee®.
 º Certificare europeană ca mască de protecție FFP2 în conformitate cu EN149: 2001/A1:2009.

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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MASCĂ FFP2 PLIABILĂ
 º Clasificare FFP2 - oferă o protecție de până la 94%.
 º Pliabilă - pentru transportul ușor la locul de muncă.
 º Bandă nazală ajustabilă din aluminiu - potrivire ușoară.
 º Curele confortabile ajustabile - potrivire ușoară.
 º Compatibilă cu ochelarii de protecție Milwaukee®.
 º Certificare europeană ca mască de protecție FFP2 în conformitate cu EN149: 2001/A1:2009.

MASCĂ FFP3 CU SUPAPĂ
 º Clasă FFP3 - cea mai înaltă protecție, filtrează până la 99% din particule, inclusiv azbest.
 º Supapă cu sens unic - respirare ușoară.
 º Supapă de expirare - expirare ușoară.
 º Bandă nazală ajustabilă din aluminiu - potrivire ușoară.
 º Curele confortabile ajustabile - potrivire ușoară.
 º Curele late - ajustare ușoară chiar și prin mănuși.
 º Garnitură confortabilă - protejează împotriva prafului și resturilor grosiere.
 º Compatibilă cu ochelarii de protecție Milwaukee®.
 º Certificat European FFP3 în conformitate cu EN149: 2001/A1:2009.

MASCĂ FFP2 CU SUPAPĂ
 º Clasificare FFP2 - oferă o protecție de până la 94%.
 º Supapă cu sens unic - respirare ușoară.
 º Supapă de expirare - expirare ușoară.
 º Bandă nazală ajustabilă din aluminiu - potrivire ușoară.
 º Curele confortabile ajustabile - potrivire ușoară.
 º Strat interior anti-colmatare.
 º Compatibilă cu ochelarii de protecție Milwaukee®.
 º Certificare europeană ca mască de protecție FFP2 în conformitate cu EN149: 2001/A1:2009.

MASCĂ FFP2 PLIABILĂ CU SUPAPĂ
 º Clasificare FFP2 - oferă o protecție de până la 94%.
 º Pliabilă - pentru transportul ușor la locul de muncă.
 º Supapă cu sens unic - respirare ușoară.
 º Supapă de expirare - expirare ușoară.
 º Bandă nazală ajustabilă.
 º Curele confortabile ajustabile - potrivire ușoară.Compatibilă cu ochelarii de protecție MILWAUKEE®.
 º Certificat European FFP2 în conformitate cu EN149: 2001/A1:2009.

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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GHIDUL 
MĂNUȘILOR 

DE LUCRU

MĂNUȘI DE PROTECȚIE LA IMPACT MĂNUȘI DIN PIELEMĂNUȘI DE MUNCĂ

TIPURI DE 
MĂNUȘI

FREE FLEX FĂRĂ DEGETE LUCRĂRI DEMOLARE IARNĂ
LUCRĂRI DEMOLARE  IMPACT

LUCRĂRI DEMOLARE
IMPACT

NIVEL DE TĂIERE C
IMPACT

NIVEL DE TĂIERE E  PIELE HIBRID PIELE

CARACTERISTICI

CERTIFICAT EN 388 2121X 2121X 2121X EN 388:2122A  
EN 511: 14X 2121XP 4343CP 4X44EP 2122X 2122X

APLICAȚII

AUTO – – – – – –

BETON/PIATRĂ – –

CONSTRUCȚII

DEMOLARE – – – –

GIPS-CARTON – – – – –

MANIPULAREA STICLEI – – – – – – – –

HVAC – –

MANIPULAREA MATERIALELOR – – – –

MENTENANȚĂ ȘI REPARAȚII – – – – –

ȚIȚEI & HAZE NATURALE – – –

VOPSITORIE – – – – – –

FILETARE ȚEVI – – – – –

INSTALAȚII SANITARE – – – – – – –

LUCRĂRI FEROVIARE – – – – –

IZOLAREA ACOPERIȘULUI – – – – – – –

TABLĂ – – – – – – – –

SUPRAFAȚĂ UMEDĂ – – –

DEZIZOLARE CABLURI – – – – – – – –

PRELUCRAREA LEMNULUI – – – – – –

FĂRĂ SILICON – – – – – – – – –

DIMENSIUNI  
S / 7 4932479729 4932479728 4932479730 4932479731 4932479723 4932479724 4932479725 4932479726 4932479727

M / 8 48229711 48229741 48229731 4932479566 4932471908 4932478127 4932479570 4932471912 4932478123

L / 9 48229712 48229742 48229732 4932479567 4932471909 4932478128 4932479571 4932471913 4932478124

XL/ 10 48229713 48229743 48229733 4932479568 4932471910 4932478129 4932479572 4932471914 4932478125

XXL / 11 48229714 48229744 48229734 4932479569 4932471911 4932478130 4932479573 4932471915 4932478126

C E

CARACTERISTICI CHEIE

Clasificare

Rezistenţa la abraziune

Rezistenţa la tăierea cu lama (Coup Test)

Rezistenţa la rupere

Rezistenţa la perforare

Tăiere (test TDM 100)

Protecție împotriva impactului

CONFORTABILE DEXTERITATE SMARTSWIPE™ MĂNUȘI REZIS- 
TENTE LA TĂIERE

MĂNUȘI REZIS- 
TENTE LA TĂIERE

MĂNUȘI REZIS- 
TENTE LA TĂIERE

MĂNUȘI REZIS- 
TENTE LA TĂIERE

MĂNUȘI REZIS- 
TENTE LA TĂIERE

MATERIAL
RESPIRABIL

ADERENTE & REZIS- 
TENTE LA PERFORARE

IARNĂ PIELE REZISTENTE  
LA IMPACT

PALMĂ ÎNTĂRITĂ ÎNTĂRITE CU 
ARMORTEX®

DURABILE

X= Nu este testat  P= Trecut  F= Picat

ÎNALTĂ  
VIZIBILITATE
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CARACTERISTICI CHEIE

X= Nu este testat  P= Trecut  F= Picat

Clasificare

Rezistenţa la abraziune

Rezistenţa la tăierea cu lama (Coup Test)

Rezistenţa la rupere

Rezistenţa la perforare

Tăiere (test TDM 100)

Protecție împotriva impactului

MĂNUȘI DIN NITRIL REZISTENTE LA TĂIERE

TIPURI DE 
MĂNUȘI

MĂNUȘI DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE  
REZISTENTE LA TĂIERE

MĂNUȘI DE IARNĂ  
REZISTENTE LA TĂIERE

NIVEL DE TĂIERE A NIVEL DE TĂIERE B NIVEL DE TĂIERE C NIVEL DE TĂIERE D NIVEL DE TĂIERE E  HI-VIS NIVEL  
DE TĂIERE A

HI-VIS NIVEL  
DE TĂIERE B

HI-VIS NIVEL  
DE TĂIERE C

HI-VIS NIVEL  
DE TĂIERE D

HI-VIS NIVEL  
DE TĂIERE E

IARNĂ NIVEL 
DE TĂIERE A

IARNĂ NIVEL 
DE TĂIERE C

IARNĂ NIVEL 
DE TĂIERE E

CARACTERISTICI

CERTIFICAT EN 388 4121A 4242B 4343C 4X43D 4X44E 3121A 3242B 4442C 4X43D 4X43E EN 388: 1141A 
EN 511: 01X

EN 388: 2442C 
EN 511: 02X

EN 388: 3X43E  
EN 511: X1X

APLICAȚII

AUTO – – – – – –

BETON/PIATRĂ – – – – – – – –

CONSTRUCȚII – –

DEMOLARE – – – – – – – – – – – – –

GIPS-CARTON – – – – – – –

MANIPULAREA STICLEI – – – – – – – – – –

HVAC – – – –

MANIPULAREA MATERIALELOR – – – – – – –

MENTENANȚĂ ȘI REPARAȚII – – – – – –

ȚIȚEI & HAZE NATURALE – – – – –

VOPSITORIE – – – – – –

FILETARE ȚEVI – – – – –

INSTALAȚII SANITARE – – – – – – –

LUCRĂRI FEROVIARE – – – – – –

IZOLAREA ACOPERIȘULUI – – – – –

TABLĂ – – – – – – – – – –

SUPRAFAȚĂ UMEDĂ – – – – – – –

DEZIZOLARE CABLURI – – – – –

PRELUCRAREA LEMNULUI – – – – – – –

FĂRĂ SILICON

DIMENSIUNI  
S / 7 4932479712 4932479906 4932479715 4932479911 4932479718 4932479916 4932479921 4932479721 4932479926 4932479931 4932479704 4932479707 4932479710

M / 8 4932471416 4932479907 4932471420 4932479912 4932471424 4932479917 4932479922 4932478131 4932479927 4932479932 4932471343  4932471347 4932479558

L / 9 4932471417 4932479908 4932471421 4932479913 4932471425 4932479918 4932479923 4932478132 4932479928 4932479933  4932471344 4932471348 4932479559

XL/ 10 4932471418 4932479909 4932471422 4932479914 4932471426 4932479919 4932479924 4932478133 4932479929 4932479934 4932471345  4932471349 4932479560

XXL / 11 4932471419 4932479910 4932471423 4932479915 4932471427 4932479920 4932479925 4932478134 4932479930 4932479935  4932471346 4932471350 4932479561

E C D EC CA EB D B

CONFORTABILE DEXTERITATE SMARTSWIPE™ MĂNUȘI REZIS- 
TENTE LA TĂIERE

MĂNUȘI REZIS- 
TENTE LA TĂIERE

MĂNUȘI REZIS- 
TENTE LA TĂIERE

MĂNUȘI REZIS- 
TENTE LA TĂIERE

MĂNUȘI REZIS- 
TENTE LA TĂIERE

MATERIAL
RESPIRABIL

ADERENTE & REZIS- 
TENTE LA PERFORARE

IARNĂ PIELE REZISTENTE  
LA IMPACT

PALMĂ ÎNTĂRITĂ ÎNTĂRITE CU 
ARMORTEX®

DURABILEÎNALTĂ  
VIZIBILITATE

GHIDUL 
MĂNUȘILOR 
REZISTENTE 

LA TĂIERE
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OCHELARI DE PROTECȚIE
ENHANCED

OCHELARI DE PROTECȚIE
PERFORMANCE

OCHELARI DE PROTECȚIE
PREMIUM

OCHELARI DE
PROTECȚIE  
MAGNIFIED

TIP DE
OCHELARI

GHIDUL
OCHELARILOR
DE PROTECȚIE
MILWAUKEE®

TRANSPARENȚI GRI FUMURII GALBENI  TRANSPARENȚI,
CORECȚIE OPTICĂ  TRANSPARENȚI GRI FUMURII GALBENI  TRANSPARENȚI POLARIZAȚI

NUMĂR ARTICOL 4932478763 4932478907 4932478764 4932478927 49324789-09 / 10 / 11 / 12 4932471883  4932478908 4932471884 4932478928 4932471885 4932471886

MARCAJ RAMĂ MT 166 FT CE MT 166 FT CE MT 166 FT CE MT 166 FT CE MT 166 FT CE MT 166 FT CE MT 166 FT CE MT 166 FT CE MT 166 FT CE MT 166 FT CE MT 166 FT CE

MARCAJ LENTILĂ 2C-1.2 MT 1FT KN CE 5-1.7 MT 1 FT KN CE 5-3.1 MT 1FT KN CE 2C-1.2 MT 1FT KN CE  MT 1FT K CE 2C-1.2 MT 1FT KN CE 5-1.7 MT 1 FT KN CE 5-3.1 MT 1FT KN CE 2C-1.2 MT 1FT KN CE 2C-1.2 MT 1FT KN CE 5-3.1 MT 1FT KN CE

CARACTERISTICI  

PUNTE NAZALĂ DETAȘABILĂ   – – – – – –

CONFORTABILI

CLASA OPTICĂ (CLASA 1)

REZISTENȚA LA TEMP. EXTREME   
(-5° C / +55° C)

ANTI-ZGÂRIERE

ANTI-ABURIRE —

GARNITURĂ DETAȘABILĂ — — — — — — — — —

UȘORI — — — — — —

FUNCȚIE DE LUPĂ — — — — — — — — — —

HUSĂ PENTRU TRANSPORT — — — — — — — — —

LENTILE POLARIZATE — — — — — — — — — —

CORECȚIE OPTICĂ — — — — +1 / +1.5 / +2 /+ 2.5 — — — — — —

APLICAȚII

INTERIOARE — — — — —

EXTERIOARE — — — — — —

MEDIU ÎNSORIT — — — — — — — —

ILUMINAT INDUSTRIAL — — — — — — — — —

DE APROPIERE — — — — — — — — — —

MEDIU CU PRAF — — — — — — — — —
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MILWAUKEE® CORZI DE SIGURANȚĂ

DE CE SĂ ALEGI CORZILE DE
SIGURANȚĂ MILWAUKEE®

UN OBIECT CĂZĂTOR ESTE A 3A CEA MAI
MARE CAUZĂ DE FATALITATE DE PE UN ȘANTIER.

PREVENIREA
CĂDERII SCULELOR

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

CORZI DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ACCESORII PENTRU CORZILE DE SIGURANȚĂCOARDĂ 
DE MÂNĂ

COARDĂ DE 
SIGURANȚĂ

RETRACTABILĂ

PREVENIREA
CĂDERII  

SCULELOR

DENUMIRE
COARDĂ PENTRU

SCULE PÂNĂ
LA 4.5 KG

COARDĂ QUICK
CONNECT PENTRU

SCULE PÂNĂ LA 4.5 KG

COARDĂ PENTRU
SCULE PÂNĂ

LA 6.8 KG

COARDĂ PENTRU
SCULE PÂNĂ
LA 15.8 KG

COARDĂ DE MÂNĂ

COARDĂ DE 
SIGURANȚĂ

QUICK CONNECT
RETRACTABILĂ

CUREA DE
ANCORARE

MÂNER
FĂRĂ ORIFICIU

MÂNER
CU ORIFICIU

INELE
38 mm / 50 mm

BANDĂ
AUTO-ADEZIVĂ 3.6 m

NUMĂR
ARTICOL 4932471351 4932471429 4932471352 4932471353 4932472107 4932472106 4932472105 4932471431 4932471430 4932471433 (38 mm)

4932471434 (50 mm)
48228860

GREUTATE
SUPORTATĂ 4.5 KG 4.5 KG 6.8 KG 15.8 KG 2.2 KG 2.2 KG 22.7 KG 2.2 KG 2.2 KG 1 KG -

CODUL
CULORILOR ROȘU ROȘU NEGRU GRI ALB ALB VERDE ALB ALB - -

MECANISM
DE PRINDERE        

- -

COMPATI- 
BILITATE

CUREA DE
ANCORARE

TOATE
ACCESORIILE

CUREA DE
ANCORARE

CUREA DE
ANCORARE - TOATE

ACCESORIILE

TOATE CORZILE
DE SIGURANȚĂ
PENTRU SCULE

BANDĂ AUTO-ADEZIVĂ &
COARDĂ QUICK CONNECT

PENTRU SCULE PÂNĂ LA 4.5 KG

COARDĂ QUICK CONNECT
PENTRU SCULE
PÂNĂ LA 4.5 KG

COARDĂ QUICK CONNECT
PENTRU SCULE
PÂNĂ LA 4.5 KG

MÂNER FĂRĂ
ORIFICIU

OCHET
PIVOTANT
INTEGRAT

- - - - - -

PRODUSE
COMPATIBILE*

MAȘINI DE GĂURIT
MAȘINI CU GĂURIT

CU IMPACT
CHEI DE IMPACT

FIERĂSTRAIE
PENDULARE
FIERĂSTRAIE
HACKZALL

FIERĂSTRAIE
SAWZALL

FOARFECE

SCULE DE MÂNĂ
CU CORZI DE
SIGURANȚĂ

POLIZOARE
UNGHIULARE

MAȘINI DE GĂURIT
MAȘINI CU GĂURIT CU 

IMPACT
CHEI DE IMPACT

SDS PLUS
FIERĂSTRAIE
HACKZALL

FIERĂSTRAIE SAWZALL
FIERĂSTRAIE CU

BANDĂ

SDS PLUS
SDS MAX

PRESE
MAȘINI CU GĂURIT 

CU
IMPACT

CHEI DE IMPACT
FIERĂSTRAIE CU

BANDĂ
FIERĂSTRAIE CU 

LANȚ

MAȘINI DE GĂURIT
MAȘINI CU GĂURIT

CU IMPACT
CHEI DE IMPACT
SCULE DE MÂNĂ

MAȘINI DE GĂURIT
MAȘINI CU GĂURIT

CU IMPACT
CHEI DE IMPACT
SCULE DE MÂNĂ

TOATE CORZILE
DE SIGURANȚĂ
PENTRU SCULE

SCULE DE MÂNĂ
CU ORIFICIU

PENTRU FIXAREA
CORZILOR DE
SIGURANȚĂ

CIOCANE
CUTTERE
CLEȘTI

SCULE DE MÂNĂ
CU ORIFICIU

PENTRU FIXAREA
CORZILOR DE
SIGURANȚĂ

ȘURUBELNIȚE
RULETE
CLEȘTI

SCULE DE MÂNĂ
CU ORIFICIU

PENTRU FIXAREA
CORZILOR DE
SIGURANȚĂ

CUȚITE
RULETE
CLEȘTI

MÂNER FĂRĂ
ORIFICIU

APLICAȚII

* Toate recomandările de produse sunt doar referințe și nu sunt garantate!
  Vă rugăm să vă asigurați că greutatea totală a produsului legat (+ acumulator) nu depășește capacitatea de greutate a corzii de scule!
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Descriere Număr articol Cod EAN

1.

Set falcă și lame pentru dispozitiv tăiat cupru/ aluminiu. Cablu din cupru/ aluminiu lițat până la 4x50mm², 1x500mm² în aluminiu și 1x400 mm² în 
cupru. Neadecvat pentru cablu lițat/ înalt flexibil. Diam max. tăiere Ø35 mm

4932430839 4002395385010

Set lame standard tăiere cablu cupru/ aluminiu Cu/ Al. Cuțitele sunt compatibile cu fălcile tăietoare pentru Cu/ Al ale masinilor de tăiat cablu M18HCC 
& ONEHCC + de sertizat M18 HCCT 

4932464498 4058546224431

2.

Set falcă și lame pentru dispozitiv tăiat cablu conductor aluminiu-otel. Cabluri conductoare ACCS și ACSS din aluminiu oțel adica 94-AL1 / 15-ST1A 
(EN 50182). Neadecvat pentru cablu armat sau bare din oțel. Capacitate de tăiere max. Ø 22.5 mm

49162773 045242350070

Lame de schimb pentru falcă ACSR. Nu e potrivit pentru cablu armat sau bare de oțel 48440412 045242355235

3.

Set falcă și lame de tăiere pentru cablu din sârmă din oțel galvanizat pentru ancorare EHS, de susținere & sârmă din oțel conform DIN48201/3 cablu 
sârmă ancorare grad ST1/ST2/ST3. Neadecvat pentru cabluri multifilar din oțel. Capacitate de tăiere max. Ø15 mm

49162777 045242505449

Lame tăiere cablu sârmă /oțel galvanizat 48442777 045242505456

4.

Set falcă și lame de tăiere pentru cablu multifilar fin clasa 5 și foarte fin clasa 6 conform standardelor IEC 60228/DIN VDE 0295 . Adecvat și pentru 
cabluri înalt flexibile de date și pentru telecomunicații. Neadecvat pentru cabluri multifilare groase. Capacitate de tăiere max. Ø35 mm

49162778 045242505722

Lamă tăiere cablu multifilar fin 48442778 045242505739

5. Falcă de tăiat cablu armat pentru M18 HCC 4932464867 4058546228125

M18 ONEHCC-0C CU/
AL- SET

M18 ONEHCC-201C CU/
AL-SET

M18 ONEHCC-0C ACSR 
SET

M18 ONEHCC-201C 
ACSR SET

M18 ONEHCC-0C FSW 
SET

M18 ONEHCC-201C 
FSW SET

M18 ONEHCC-0C SWA 
SET

Forţa de tăiere (kN) 53 53 53 53 53 53 53
Max. diametrul de tăiere (mm) 35 35 22.5 22.5 35 35 35
Timp de tăiere (s) <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

Potrivit pentru tăierea materialelor Cablu Cu & AL (clasa 1-4) Cablu Cu & AL (clasa 1-4) Cablu ACSR Cablu ACSR
Cablu multifilar flexibil 
(clasa 5)

Cablu multifilar flexibil 
(clasa 5)

Cablu Cu/AL cu sârmă 
de oțel

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.7 (M18 B2) 3.7 (M18 B2) 3.7 (M18 B2) 3.7 (M18 B2) 3.7 (M18 B2) 3.7 (M18 B2) 3.7 (M18 B2)
Echipare standard Falcă pentru Cu/Al Falcă pentru Cu/Al Falcă ACSR Falcă ACSR Falcă FSW Falcă FSW Falcă SWA

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie plastic

1 x M18 B2 Acumulator, 
M12-18 C Încarcător, 
Cutie plastic

Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie plastic

1 x M18 B2 Acumulator, 
M12-18 C Încarcător, 
Cutie plastic

Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie plastic

1 x M18 B2 Acumulator, 
M12-18 C Încarcător, 
Cutie plastic

Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie plastic

Număr articol 4933464300 4933464301 4933464303 4933464304 4933464308 4933464309 4933464306
Cod EAN 4058546222451 4058546222468 4058546222482 4058546222499 4058546222536 4058546222543 4058546222512

M12 CC-0

Max. diametrul de tăiere (mm) 32
Forţa de tăiere (kN) 32
Setări de viteză 2
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.0 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933431600
Cod EAN 4002395242832

M18 HCC45-0C M18 HCC45-522C

Forţa de tăiere (kN) 77.8 77.8
Max. diametrul de tăiere (mm) 44 44
Timp de tăiere (s) <9 <9
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 6.0 (M18 B2) 6.0 (M18 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, Cutie 
plastic

1 x M18 B5, 1 x M18 
B2 Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933459265 4933459266
Cod EAN 4058546002312 4058546002329

M18 HCC75-0C M18 HCC75-502C

Forţa de tăiere (kN) 77.8 77.8
Max. diametrul de tăiere (mm) 75 75
Timp de tăiere (s) <10 <10
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 7.9 (M18 B5) 7.9 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, Cutie 
plastic

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933459268 4933459269
Cod EAN 4058546002343 4058546002350

M18 HCC75R-502C

Forţa de tăiere (kN) 77.8
Max. diametrul de tăiere (mm) 75
Timp de tăiere (s) <10
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 7.9 (M18 B5)

Kit inclus
2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC 
Încarcător, Cutie plastic

Număr articol 4933459271
Cod EAN 4058546002374

M18 HCC75R | TĂIETOR HIDRAULIC CU TELECOMANDĂ PENTRU CABLURI SUBTERANE M18™ FORCE LOGIC™

 º Tăietorul hidraulic cu telecomandă pentru cabluri subterane FORCE 
LOGIC™ taie cabluri în mai puțin de 10 secunde cu o forță de 77,8 kN

 º Telecomanda wireless comunică cu scula prin intermediul unei 
conexiuni Bluetooth®, înlăturând orice conexiune fizică cu scula și 
permițându-le muncitorilor să realizeze lucrări de debitare FĂRĂ FIR 

 º Construcția echilibrată, mânerul și cârligul de agățare permit accesul 
ușor în firide 

 º Taie cabluri din aluminiu și cupru de până la 75 mm
 º LED-ul verde de pe telecomandă reprezintă un semnal pozitiv al faptului 
ca scula a finalizat operația de debitare 

 º Trecere ușoară de la modul de debitare Local la cel La distanță
 º Construcția cu fălci deschise permite accesul ușor în șanțuri 
 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. 
Funcția de raportare oferă o activitate completă a sculei și un protocol 
de precizie

 º Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent 
REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 HCC75 | TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI SUBTERANE M18™ FORCE LOGIC™

 º Tăietorul hidraulic pentru cabluri subterane FORCE LOGIC™ taie cabluri 
în mai puțin de 10 secunde cu o forță de 77,8 kN

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură mai multă putere, mai multă 
autonomie și o durată de exploatare mai mare

 º Taie cabluri din aluminiu și cupru de până la 75 mm
 º Designul în linie asigură cel mai ușor acces în șanțuri și o poziție sigură 
în timpul tăierii cablurilor

 º Mânerul superior versatil poate fi utilizat și ca suport și asigură o 
aliniere echilibrată a tăieturilor

 º Capul rotativ la 340° alimentat de o pompă hidraulică de 77,8 kN 
asigură cea mai mare viteză de tăiere din clasa sa

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. 
Funcția de raportare oferă o activitate completă a sculei și un protocol 
de precizie

 º Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent 
REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 HCC45 | TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI 44 MM M18™ FORCE LOGIC™

 º Tăietorul hidraulic pentru cabluri FORCE LOGIC™ taie cabluri ACSR/
ACSS în mai puțin de 9 secunde cu o forță de 77,8 kN

 º Designul fălcilor, în curs de brevetare, permite deschiderea cu doar 
două degete, îmbunătățind alinierea, oferind totodată o manipulare 
ușoară cu mănuși de Clasa 3 

 º Cablul închide în mod automat fălcile. Designul complet echilibrat 
asigură un control maxim 

 º Taie cabluri ACSR și ACSS de până la 44 mm
 º Capul rotativ la 340° alimentat de o pompă hidraulică de 77,8 kN 
asigură cea mai rapidă tăiere a cablurilor de transmisie, pentru o 
productivitate îmbunătățită

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. 
Funcția de raportare oferă o activitate completă a sculei și un protocol 
de precizie

 º Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent 
REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M12 CC | MAȘINĂ PENTRU TĂIAT CABLURI M12™ SUBCOMPACTĂ

 º Capacitate de tăiere Ø32 mm - fălcile puternice taie fără efort cabluri cu 
diametru mare

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Autonomie extinsă - realizează până la 60 de tăieri în cablu de cupru de 
4 x 35 mm² cu o singură încărcare a acumulatorului

 º Piesă frontală compactă - ajunge la cabluri în panouri și cutii electrice 
fără a necesita mânere lungi sau mecanisme cu clichet

 º Calitate superioară a tăierii - geometrie a lamei care oferă o tăiere 
precisă, perfectă și pregătită pentru instalare

 º Mâner cu eliberare automată - asigură o debitare, reîncărcare și 
repetare rapidă

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare 
și iluminare în zone de lucru slab iluminate

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 ONEHCC | DISPOZITIV HIDRAULIC TĂIERE CABLU 35 MM M18™ FORCE LOGIC™

 º Dispozitivul hidraulic de tăiat cablu FORCE LOGIC™ taie cablul în mai 
puțin de 3 secunde aplicând o forță de 53 kN

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ furnizează mai multă putere, mai multă 
autonomie și durată de exploatare mai mare

 º Sculă perfect echilibrată, ce asigură control sigur în timpul aplicațiilor cu 
o singură mână

 º O singură sculă asigură soluții de tăiere pentru cablu ACSR, cablu din 
oțel zincat, cablu cu sârmă de cupru și de aluminiu

 º Prinderea rapidă a fălcii permite utilizatorului să reutilezeze scula pentru 
o aplicație complet nouă în mai puțin de 15 secunde

 º Designul compact în linie și subțire al fălcilor, cu cap rotativ de 350 ° 
permite tăieri ușoare, chiar și în spații înguste

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. 
Funcția de raportare oferă o activitate completă a sculei și un protocol 
de precizie

 º Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent 
REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

ACCESORII M18 ONEHCC

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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Extensie comutator 1.8 metri pentru M18 HUP Accesoriu de fixare pe nacelă pentru M18 HUP700 Ulei pentru M18 HUP700

49122775 49122776 4932472004
4058546326487 045242535231 4058546324001

M18 HUP700-121

Presiunea maximă (bar/PSI) 700 / 10.000
Grad de protecție 54
Debit la presiune mică (L per min) 2.05
Debit la presiune mare (L per min) 0.42
Standard CEJN G1/4“
Volum total ulei (l) 1.6
Volum consumabil de ulei (l) 1.3
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 16.5 (M18 HB12)

Kit inclus
1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC 
Încarcător, Fără cutie

Număr articol 4933471813
Cod EAN 4058546297121

Descriere Ø (mm) Număr articol Cod EAN Descriere Ø (mm) Număr articol Cod EAN

Ștanță M16 16.2 4932430841 4002395385034 Matriță M16 16.2 4932430913 4002395385751

Ștanță PG16 22.5 4932430843 4002395385058 Matriță PG16 22.5 4932430915 4002395385775

Ștanță M 20 20.4 4932430842 4002395385041 Matriță M20 20.4 4932430914 4002395385768

Ștanță PG21 28.3 4932430845 4002395385072 Matriță PG21 28.3 4932430917 4002395385799

Ștanță M25 25.4 4932430844 4002395385065 Matriță M25 25.4 4932430916 4002395385782

Ștanță M32 32.5 4932430846 4002395385089 Matriță M32 32.5 4932430918 4002395385805

Ștanță M40 40.5 4932430847 4002395385096 Matriță M40 40.5 4932430919 4002395385812

Ștanță M50 50.5 4932430848 4002395385102 Matriță M50 50.5 4932430920 4002395385829

Ștanță M63 63.5 4932430849 4002395385119 Matriță M63 63.5 4932430921 4002395385836

Bolț de tragere 11,1 mm (7/16˝) 49162680 045242311774

Bolț de tragere 19 mm (3/4˝) 49162681 045242311781

M18 HKP-201C M18 HKP-201CA

Forța de presare (kN) 60 60
Diametrul maxim de ștantare (mm) 100 100
Grosimea maximă a tablei–din inox (mm) 2.5 în inox inoxidabil și 3.0 în oțel moale 2.5 în inox inoxidabil și 3.0 în oțel moale
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B2) 2.3 (M18 B2)

Echipare standard
Prezon de tragere 11,1 mm (7/16˝), prezon de tragere 19 mm (3/4˝), conector rapid, 
disp. extragere bilă, adaptor

Prezon de tragere 11,1 mm (7/16˝), prezon de tragere 19 mm (3/4˝), conector rapid, 
disp. extragere bilă, adaptor, ștanțe și matrițe: M16, M20, M25, M32, M40

Kit inclus 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol 4933451202 4933451204
Cod EAN 4002395138906 4002395138920

M18 HKP | MAȘINĂ DE ȘTANȚAT HIDRAULICĂ M18™ FORCE LOGIC™

 º Mașina de ștanțat hidraulică FORCE LOGIC™ este cea mai compactă și 
mai ușoară sculă de pe piață dezvoltând o forță de 60 kN

 º Cea mai simplă metodă de ștanțare - pentru găuri rapide, precise, 
rotunde și fără bavuri 

 º Cel mai înalt nivel de precizie datorită celui mai exact sistem de aliniere 
pentru matrițe din industrie

 º Cea mai echilibrată sculă și cel mai ușor control datorită utilizării cu o 
singură mână

 º Conectorul rapid permite montarea rapidă a ștanței și a matriței fără a 
suporta greutatea sculei

 º Mașina perforează găuri de până la  Ø100 mm în oțel moale de 3,0 mm 
sau oțel inoxidabil de 2,5 mm

 º Compatibil cu majoritatea matrițelor și ștanțelor obișnuite disponibile 
pe piață

 º Cea mai simplă, ușoară și accesibilă metodă de a perfora găuri în foi de 
metal

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent 
REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

ACCESORII M18 HKP

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M18 HUP700
POMPĂ HIDRAULICĂ UTILITARĂ M18™ 

 º Pompa hidraulică FORCE LOGIC™ furnizează 700 de bari pentru fiecare 
operațiune de sertizare, tăiere sau atunci când i se atașează capul de 
perforare 

 º Cicluri de lucruri semnificativ mai rapide datorită unui rezervor mare de 
1,6 litri și a unui debit de 2 ori mai mare în comparație cu alte pompe 

 º Pompa este echipată cu o cuplă de conectare rapidă standard CEJN 
seria 115, G1/4˝ pentru a se potrivi cu cele mai comune accesorii

 º Mdulul de comandă cu cablu de 1,8 m lungime permite utilizatorului să 
lucreze departe de pompă și poate fi extins până la 7 m cu un cablu de 
extensie

 º Factor de protecție IP54 și etanșarea capacului de acces al bateriei oferă 
cea mai bună protecție în medii dure, precum murdărie, praf și umiditate

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. 
Funcția de raportare oferă o activitate completă a sculei și un protocol 
de precizie

 º Mânerul de transport bine echilibrat asigură distribuirea uniformă a 
greutății pentru a facilita transportul pompei

 º PFM™ (Predictive Force Monitoring) oferă o verificare instantă a presiunii 
cu ajutorul unui indicator verde

 º Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent 
REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Tehnologia ONE-KEY™ permite operatorului să vizualizeze 
modul de utilizare a sculei, să primească notificări pentru 
recomandările de întreținere și să sincronizeze informațiile 
în Cloud

Modul de comandă și control cu cablu de 1,8 m lungime 
permite utilizatorului să lucreze departe de pompă

Mâner de transport bine echilibrat

M18 HUP700 ACCESORII POMPĂ HIDRAULICĂ

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 BLTRC-0X M18 BLTRC-522X

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.9 (M18 B2) 3.9 (M18 B2)

Echipare standard
Capete de tăiere M6, 
M8, M10 & M12

Capete de tăiere M6, 
M8, M10 & M12

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

1 x M18 B5, 1 x 
M18 B2 Acumulator, 
M12-18 C Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933471150 4933471151
Cod EAN 4058546287788 4058546287795

M18 HCCT-201C

Forța de presare (kN) 53
Secțiunea de presare (mm²) 16 - 300
Timp de presare (s) < 3

Presări pe o încarcare a acumulatorului
> 250 pe un conector de cupru de 70 
mm² 

Cicluri presă 30,000
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.7 (M18 B2)

Kit inclus
1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Cutie plastic

Număr articol 4933451194
Cod EAN 4002395138821

M18 HCCT109/42-522C

Forța de presare (kN) 109
Secțiunea de presare (mm²) 16 - 400
Capacitatea fălcii de deschidere (mm) 42
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.6 (M18 B2)

Kit inclus
1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Acumulator, 
M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic

Număr articol 4933459273
Cod EAN 4058546002398

M18 HDCT-0C M18 HDCT-202C

Secțiunea de presare (mm²) 10 - 300 10 - 300

Presări pe o încarcare a acumu-
latorului

Până la 90 de sertizări 
cu un acumulator 
M18™ 2.0 Ah

Până la 90 de sertizări 
cu un acumulator 
M18™ 2.0 Ah

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 4.5 (M18 B2) 4.5 (M18 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, Cutie 
plastic

2 x M18 B2 
Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933471949 4933471950
Cod EAN 4058546298487 4058546298494

Descriere Număr articol Cod EAN

Tambur oțel

Tambur oțel 36 m x 3 mm 48445176 4058546326432

Tambur oțel 72 m x 3 mm 48445178 4058546326449

Tambur non-conductor

Tambur non-conductor 30 m 48445195 4058546326463

Tambur non-conductor 60 m 48445197 4058546326470

M18 FPFT-0 M18 FPFT-202 
36m ST Set

M18 FPFT-202 
30m NC Set

Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 6.4 (M18 B2) 7.0 (M18 B2) 6.4 (M18 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Fără cutie

2 x M18 B2 
Acumulator, 
M12-18 FC , 
Fără cutie

2 x M18 B2 
Acumulator, 
M12-18 FC , 
Fără cutie

Număr articol 4933471952 4933471953 4933471954
Cod EAN 4058546298517 4058546298524 4058546298531

M18 FPFT | DISPOZITIV TRĂGĂTOR CABLURI ELECTRICE M18 FUEL™

 º Dispozitivul trăgător de cabluri electrice M18 FUEL™ este primul 
dispozitiv trăgător de cabluri de pe piață cu acumulator

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă posibilitatea de a trage cabluri 
cu o lungime de până la 72 m

 º Sistemul de avans și retragere AUTO-RUN™ al cablului este o soluție 
rapidă și eficientă care oferă productivitate ridicată față de celelalte 
soluții

 º Mai puțină muncă pentru utilizator datorită tragerii cablului, în special 
atunci când se lucrează la aplicații deasupra capului

 º Schimbare fără cheie a tamburului având compatibile 4 tambururi 
interschimbabile: oțel (36 și 72 m) / non-conductor (30 și 60 m)

 º Tambur anti-încurcare patentat proiectat pentru avans și retragere mai 
fluente

 º Comutator cu turație variabilă pentru un control maxim în timpul 
avansului benzii și tractării cablului

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

ACCESORII DISPOZITIV TRĂGĂTOR CABLURI ELECTRICE M18 FUEL™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M18 HDCT | SERTIZOR HIDRAULIC FĂRĂ BACURI M18™ FORCE LOGIC™

 º HDCT M18™ FORCE LOGIC™ sertizează conectori pe sârma flexibilă 
de la 10 până la 300 mm² fără a mai schimba bacurile

 º Funcția automată de control măsoară continuu distanța și presiunea 
pentru a oferi o sertizare uniformă, indiferent de dimensiunea sertizării

 º Capul rotativ la 180° și accesul facil la sistemul de fixare, asigură o 
aliniere ușoară și permite folosirea sculei cu o singură mână

 º PFM™ (Predictive Force Monitoring) cu completare automată asigură 
presiunea completă și oferă o verificare instantă a presiunii cu ajutorul 
unui indicator verde

 º Scula înregistrează și stochează fiecare sertizare efectuată pentru 
realizarea de rapoarte profesionale prin intermediul aplicației ONE-
KEY™

 º Verificarea acumulatorului înainte de operațiunea de sertizare asigură 
în mod automat un nivel de încărcare suficient pentru a finaliza fiecare 
operațiune

 º Până la 90 de sertizări per încărcare cu un acumulator de 2.0 Ah M18™ 
REDLITHIUM™

 º Componentele electronice etanșate rezistă în medii aspre cu murdărie, 
praf și umiditate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 HCCT109/42 | PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 109 KN M18™ FORCE LOGIC™

 º Cea mai ușoară și mai echilibrată sculă, cu design ergonomic al 
mânerului

 º Marcajele de aliniere de culoare roșie de pe fălci permit poziționarea 
precisă a cleștelui

 º Componentele electronice etanșate rezistă în medii aspre cu murdărie, 
praf și umiditate

 º Deschiderea fălcilor de până la 42 mm și rotația capului la 350° 
permite poziționarea și accesul ușor, chiar și pentru conectorii mari

 º Presa hidraulică pentru cabluri sertizează conectori cu o forță de 109 
kN

 º PFM™ (Predictive Force Monitoring) cu autoreglare asigură o presiune 
maximă și verificarea instantanee a presiunii printr-un indicator verde

 º Permite sertizarea conectorilor de până la 400 mm²
 º Sistem universal de prindere a bacurilor pentru compatibilitate cu 
majoritatea bacurilor U comune (sub forma literei C) de pe piață

 º Scula înregistrează și stochează fiecare sertizare efectuată pentru 
realizarea de rapoarte profesionale atât prin intermediul aplicației ONE-
KEY™ cât și a adaptorului ONE-KEY™

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

M18 HCCT | PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 53KN M18™ FORCE LOGIC™

 º Presa hidraulică pentru cabluri FORCE LOGIC™ sertizează conectori în 
mai puțin de 3 secunde cu o forță de 53 kN  

 º Fălcile revoluționare fixează conectorul pentru cea mai bună aliniere a 
cablului și conectoruluiCea mai echilibrată sculă și cel mai ușor control 
datorită utilizării cu o singură mână

 º Design compact In-line și fălci subțiri cu cap rotativ la 350° care permit 
sertizarea ușoară, chiar și în spații înguste

 º PFM™ (Predictive Force Monitoring): Modifică în mod automat 
rezultatul în funcție de conector, asigurând o presiune optimă de 
fiecare dată, indicat printr-o lumină verde

 º Permite sertizarea conectorilor de până la 300 mm² 
 º Sistem universal de prindere a bacurilor de sertizat pentru 
compatibilitate cu majoritatea bacurilor U obișnuite de 60 kN (bacuri în 
forma literei C) de pe piață

 º Scula înregistrează și stochează fiecare sertizare efectuată pentru 
realizarea de rapoarte profesionale atât prin intermediul aplicației ONE-
KEY™ cât și a adaptorului ONE-KEY™

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

M18 BLTRC | DISPOZITIV PENTRU TĂIERE TIJE FILETATE M18™

 º Dispozitivul de tăiere tije filetate M18™ oferă o soluție facilă și fără efort 
pentru tăierea tijelor filetate

 º Motorul fără perii oferă utilizatorului posibilitatea de tăieri tije filetate 
de oțel M6, M8, M10 și M12 sau prin tije filetate de inox de tip M6, 
M8, M10, cu posibilitatea de 300 de tăieturi cu o singură încărcare a 
acumulatorului de 2.0 Ah

 º Echipat cu guri de tăiere pentru cele mai comune tije filetate: M6, M8, 
M10 și M12, care pot fi schimbate prin simpla rotire

 º Manevrabilitate optimă pentru o vizibilitate mai bună ce garantează 
alinierea ușoară și tăierea ușoară și precisă

 º Design inteligent ce furnizează un control optim pentru aplicațiile 
deasupra capului, cât și stabilitate mare pentru aplicațiile de 
preinstalare

 º O sculă perfect echilibrată, cu o prindere centrată perfect, care oferă o 
folosire optimă cu o mână

 º Deschidere automată a gurii după tăiere pentru a permite repetarea 
operației

 º Scula oferă posibilitatea tăierii de piese de mici dimensiuni cu o 
lungime minimă de 3,8 cm

 º Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent 
REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 HCCT M18 HCCT109/42

Tip Formă Dimensiune conector cablu (mm²) Cod imprimat Descriere Număr articol Cod EAN Descriere Număr articol Cod EAN

Dublă presare 
papuci cablu Oval

2x50 - - - - DP13 Cu 2x50 4932459537 4058546027094
2x70 - - - - DP13 Cu 2x70 4932459538 4058546027100
2x95 - - - - DP13 Cu 2x95 4932459539 4058546027117

M18 HCCT M18 HCCT109/42

Tip Formă Dimensiune conector cablu (mm²) Cod imprimat Descriere Număr articol Cod EAN Descriere Număr articol Cod EAN

Cleme H Oval
70 - - - - HAH13 Cu 70 4932459534 4058546027063
95 - - - - HAH13 Cu 95 4932459535 4058546027070

120 - - - - HAH13 Cu 120 4932459536 4058546027087

M18 HCCT M18 HCCT109/42

Cuprins Număr articol Cod EAN Cuprins Număr articol Cod EAN

Set bacuri de sertizare

Setul include 11 bacuri de sertizare - 16, 25, 35, 
50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²

4932471997 4058546298968
Setul include 11 bacuri de sertizare - 16, 25, 35, 

50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²
4932472000 4058546323967

Setul include 9 bacuri de sertizare - 16/25, 35, 50, 
70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²

4932471998 4058546298975
Setul include 9 bacuri de sertizare - 16/25, 35, 50, 

70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²
4932472001 4058546323974

Setul include 11 bacuri de sertizare - 16, 25, 35, 
50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²

4932471999 4058546298982
Setul include 11 bacuri de sertizare - 16, 25, 35, 

50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²
4932472002 4058546323981

Cutie pentru bacuri de 
sertizare

Cutie pentru bacuri sertizare pentru M 18 HCCT ( 
bacurile se achiziționează separat )

4932459339 4058546010003
Cutie bacuri sertizare pentru M 18 HCCT109/42 

(bacurile se achizitinează separat)
4932464211 4058546221560

M18 HCCT M18 HCCT109/42

Tip Formă Dimensiune conector cablu (mm²) Cod imprimat Descriere Număr articol Cod EAN Descriere Număr articol Cod EAN

Profil C Oval

10 - C22 Cu 10/C4 4932464863 4058546228088 - - -
16 - C22 Cu 16/C5 4932464864 4058546228095 C13 Cu 16 4932459525 4058546026974
25 - C22 Cu 25/C6 4932464865 4058546228101 C13 Cu 25 4932459526 4058546026981
35 - C22 Cu 50/C8C9 4932464866 4058546228118 C13 Cu 35 4932459527 4058546026998
50 - - - - C13 Cu 50 4932459528 4058546027001
70 - - - - C13 Cu 70 4932459529 4058546027018
10 - - - - C13 Cu 10 4932459530 4058546027025

10-35 - - - - C13 Cu 10-35 4932459531 4058546027032
25-50 - - - - C13 Cu 25-50 4932459532 4058546027049
35-70 - - - - C13 Cu 35-70 4932459533 4058546027056

M18 HCCT M18 HCCT109/42

Tip Formă Dimensiune conector cablu (mm²) Cod imprimat Descriere Număr articol Cod EAN Descriere Număr articol Cod EAN

Ferrule Trapez

16 - - - - AEH13 Cu 16 4932459515 4058546026875
25 - - - - AEH13 Cu 25 4932459516 4058546026882
35 - - - - AEH13 Cu 35 4932459517 4058546026899
50 - - - - AEH13 Cu 50 4932459518 4058546026905
70 - - - - AEH13 Cu 70 4932459519 4058546026912
95 - - - - AEH13 Cu 95 4932459520 4058546026929

120 - - - - AEH13 Cu 120 4932459521 4058546026936
150 - - - - AEH13 Cu 150 4932459522 4058546026943
185 - - - - AEH13 Cu 185 4932459523 4058546026950
240 - - - - AEH13 Cu 240 4932459524 4058546026967

M18 HCCT M18 HCCT109/42

Tip Formă Dimensiune conector cablu (mm²) Cod imprimat Descriere Număr articol Cod EAN Descriere Număr articol Cod EAN

Rotunjirea prealabilă 
a conductorilor de 
formă triunghiulară 

din aluminiu și cupru

Rotundă

16 - RU22 Cu/Al 16 4932451780 4002395276912 RU13 Cu/Al16 4932459483 4058546011444
35/25 - RU22 Cu35/AL25 4932451781 4002395276929 RU13 Cu35/AL25 4932459484 4058546011451
50/35 - RU22 Cu50/AL35 4932451782 4002395276936 RU13 Cu50/AL35 4932459485 4058546011468
70/50 - RU22 Cu70/AL50 4932451783 4002395276943 RU13 Cu70/AL50 4932459486 4058546011475
95/70 - RU22 Cu95/AL70 4932451784 4002395276950 RU13 Cu95/AL70 4932459487 4058546011482
120/95 - RU22 Cu120/AL95 4932451785 4002395276967 RU13 Cu120/AL95 4932459488 4058546011499

150/120 - RU22 Cu150/AL120 4932451786 4002395276974 RU13 Cu150/AL120 4932459489 4058546011505
185/150 - RU22 Cu185/AL150 4932451787 4002395276981 RU13 Cu185/AL150 4932459490 4058546011512
240/185 - RU22 Cu240/AL185 4932451788 4002395276998 RU13 Cu240/AL185 4932459491 4058546011529
300/240 - RU22 Cu300/AL240 4932451789 4002395277605 RU13 Cu300/AL240 4932459492 4058546011536

M18 HCCT M18 HCCT109/42

Tip Formă Dimensiune conector cablu (mm²) Cod imprimat Descriere Număr articol Cod EAN Descriere Număr articol Cod EAN

Papuci cupru 
cablu tubulari 
și conectori - 

seria L

Hex

16 8 L22 Cu 16 4932464487 4058546224325 L13 Cu 16 4932464500 4058546224455
25 10 L22 Cu 25 4932464488 4058546224332 L13 Cu 25 4932464501 4058546224462
35 12 L22 Cu 35 4932464489 4058546224349 L13 Cu 35 4932464502 4058546224479
50 14 L22 Cu 50 4932464490 4058546224356 L13 Cu 50 4932464503 4058546224486
70 16 L22 Cu 70 4932464491 4058546224363 L13 Cu 70 4932464504 4058546224493
95 18 L22 Cu 95 4932464492 4058546224370 L13 Cu 95 4932464505 4058546224509

120 20 L22 Cu 120 4932464493 4058546224387 L13 Cu 120 4932464506 4058546224516
150 22 L22 Cu 150 4932464494 4058546224394 L13 Cu 150 4932464507 4058546224523
185 25 L22 Cu 185 4932464495 4058546224400 L13 Cu 185 4932464508 4058546224530
240 28 L22 Cu 240 4932464496 4058546224417 L13 Cu 240 4932464509 4058546224547
300 32 L22 Cu 300 4932479393 4058546371876 L13 Cu 300 4932464510 4058546224554

M18 HCCT M18 HCCT109/42

Tip Formă Dimensiune conector cablu (mm²) Cod imprimat Descriere Număr articol Cod EAN Descriere Număr articol Cod EAN

DIN Aluminiu pentru 
papuci presat cablu și 
conectori din aluminiu 

(DIN 46329, 46267 
Partea 1 și 2, DIN EN 

50182)

Hex

10 10 DIN22 AL 10 4932479390 4058546371845 - - -
16/25 12 DIN22 AL 16/25 4932451771 4002395279623 DIN13 AL 16/25 4932459506 4058546026783

35 14 DIN22 AL 35 4932451772 4002395279630 DIN13 AL 35 4932459507 4058546026790
50 16 DIN22 AL 50 4932451773 4002395279647 DIN13 AL 50 4932459508 4058546026806
70 18 DIN22 AL 70 4932451774 4002395279654 DIN13 AL 70 4932459509 4058546026813

95/120 22 DIN22 AL 95/120 4932451775 4002395279661 DIN13 AL 95/120 4932459510 4058546026820
150 25 DIN22 AL 150 4932451776 4002395279678 DIN13 AL 150 4932459511 4058546026837
185 28 DIN22 AL 185 4932451777 4002395279685 DIN13 AL 185 4932459512 4058546026844
240 32 DIN22 AL 240 4932451778 4002395279692 DIN13 AL 240 4932459513 4058546026851
300 34 DIN22 AL 300 4932451779 4002395276905 DIN13 AL 300 4932459514 4058546026868

M18 HCCT M18 HCCT109/42

Tip Formă Dimensiune conector cablu (mm²) Cod imprimat Descriere Număr articol Cod EAN Descriere Număr articol Cod EAN

Papuci de cablu din 
cupru fără punct de 

sudură (DIN 46234, DIN 
46230, DIN 46341)

Semirotund

16 16 Q22 CU 16 4932451766 4002395278978 Q13 CU 16 4932459477 4058546011383
25 25 Q22 CU 25 4932451767 4002395278985 Q13 CU 25 4932459478 4058546011390
35 35 Q22 CU 35 4932451768 4002395278992 Q13 CU 35 4932459479 4058546011406
50 50 Q22 CU 50 4932451769 4002395279609 Q13 CU 50 4932459480 4058546011413
70 70 Q22 CU 70 4932451770 4002395279616 Q13 CU 70 4932459481 4058546011420
95 95 - - - Q13 CU 95 4932459482 4058546011437

M18 HCCT M18 HCCT109/42

Tip Formă Dimensiune conector cablu (mm²) Cod imprimat Descriere Număr articol Cod EAN Descriere Număr articol Cod EAN

Borne KRF (doar 
pentru regiunea 

Nordic)

10 - R22 OU/KRF 10 4932479378 4058546371722 - - -
16 - R22 OU/KRF 16 4932479379 4058546371739 - - -
25 - R22 OU/KRF 25 4932479380 4058546371746 - - -
35 - R22 OU/KRF 35 4932479381 4058546371753 - - -
50 - R22 OU/KRF 50 4932479382 4058546371760 - - -
70 - R22 OU/KRF 70 4932479383 4058546371777 - - -
95 - R22 OU/KRF 95 4932479384 4058546371784 - - -

120 - R22 OU/KRF 120 4932479385 4058546371791 - - -
150 - R22 OU/KRF 150 4932479386 4058546371807 - - -
185 - R22 OU/KRF 185 4932479387 4058546371814 - - -
240 - R22 OU/KRF 240 4932479388 4058546371821 - - -
300 - R22 OU/KRF 300 4932479389 4058546371838 - - -

M18 HCCT M18 HCCT109/42

Tip Formă Dimensiune conector cablu (mm²) Cod imprimat Descriere Număr articol Cod EAN Descriere Număr articol Cod EAN

Alu Cuivre (sertizare 
9 mm) NFC 63-

061-B
Hex

35/ 50 E140 NF22 E140 4932479394 4058546371883 NF13 E140-2x9 4932479686 4058546374808
70/ 95/ 120 E173 NF22 E173 4932479395 4058546371890 NF13 E173-2x9 4932479687 4058546374815

150/ 185/ 240 E235 NF22 E235 4932479396 4058546371906 NF13 E235-2x9 4932479688 4058546374822
300 E260 NF22 E260 4932479397 4058546371913 NF13 E260-2x9 4932479689 4058546374839

Conectori izolați pentru 
curenți mici MJPB – 

MJBPS –MJPBAS - EBPAU 
– MJT – CPTAU – DPCNA - 
DPCNU – EJAS - EDSACN

Hex

6 - 35 E140 NF22 E140 4932479394 4058546371883 NF13 E140-2x9 4932479686 4058546374808
25 - 70 E173 NF22 E173 4932479395 4058546371890 NF13 E173-2x9 4932479687 4058546374815

150 E215 NF22 E215 4932479398 4058546371920 NF13 E215-9 4932479690 4058546374846
185 - 240 E280 - - - NF13 E280-9 4932479691 4058546374853

Linii aeriene, Cupru 
BT/ HTA JU Hex

7.07 E54 NF22 E54 4932479399 4058546371937 NF13 E54-10 4932479692 4058546374860
9.6/ 10.8/ 12.56 E68 NF22 E68 4932479400 4058546371944 NF13 E68-18 4932479693 4058546374877

12.4/ 14.1/ 15.9/ 19.6 E72 NF22 E72 4932479401 4058546371951 NF13 E72-10 4932479694 4058546374884
17.8/ 22/ 27.6 E83 NF22 E83 4932479402 4058546371968 NF13 E83-18 4932479695 4058546374891

28.25/ 29.3/ 38.2/ 38.46 E100 NF22 E100 4932479403 4058546371975 NF13 E100-18 4932479696 4058546374907
48,3 E120 NF22 E120 4932479404 4058546371982 NF13 E120-18 4932479697 4058546374914

70/ 95/ 120 E173 NF22 E173 4932479395 4058546371890 NF13 E173-2x9 4932479687 4058546374815
116/ 146 E215 - - - NF13 E215-18 4932479698 4058546374921

HTA JL – CN2AA 
– CN2AU – CNAA 

– ABT – CB – CBO – 
RDB – QNAU

Hex

22 E100 - - - NF13 E100-18 4932479696 4058546374907
34.4 E120 - - - NF13 E120-18 4932479697 4058546374914

43.1/ 54.6 E140 - - - NF13 E140-2x9 4932479686 4058546374808
75.5/ 93.3 E173 - - - NF13 E173-2x9 4932479687 4058546374815

117 E210 - - - NF13 E210-10 4932479699 4058546374938
148 E230 - - - NF13 E230-10 4932479700 4058546374945
228 E280 - - - NF13 E280-5 4932479701 4058546374952

Conectori BT / HTA 
JAR, JARL, JLR Hex

17.8/ 22/ 27.8/ 34.4 E120 - - - NF13 E120-18 4932479697 4058546374914
37.7 /43.1/ 54.6 E140 - - - NF13 E140-2x9 4932479686 4058546374808

58.9/ 80/ 69.3/ 88 E173 - - - NF13 E173-2x9 4932479687 4058546374815
59.7/ 116.2 E210 - - - NF13 E210-10 4932479699 4058546374938
75.7/ 147.1 E230 - - - NF13 E230-10 4932479700 4058546374945

17.8/ 22/ 27.8/ 34.4/ 43.1 E54 - - - NF13 E54-10 4932479692 4058546374860
37.7/ 54.6/ 69.3/ 88 E72 - - - NF13 E72-10 4932479694 4058546374884

58.9/ 80 E100 - - - NF13 E100-10 4932479702 4058546374969
59.7/ 116.2/ 75.5/ 147.1 E120 - - - NF13 E120-9 4932479703 4058546374976

M18 HCCT M18 HCCT109/42

Tip Formă Dimensiune conector cablu (mm²) Cod imprimat Descriere Număr articol Cod EAN Descriere Număr articol Cod EAN

NF C 20-130 
pentru presarea 

cablurilor de 
cupru

Hex

16 16 NF22 Cu 16 4932451733 4002395276837 NF13 Cu 16 4932459453 4058546011147
25 25 NF22 Cu 25 4932451734 4002395276844 NF13 Cu 25 4932459454 4058546011154
35 35 NF22 Cu 35 4932451735 4002395276851 NF13 Cu 35 4932459455 4058546011161
50 50 NF22 Cu 50 4932451736 4002395276868 NF13 Cu 50 4932459456 4058546011178
70 70 NF22 Cu 70 4932451737 4002395276875 NF13 Cu 70 4932459457 4058546011185
95 95 NF22 Cu 95 4932451738 4002395276882 NF13 Cu 95 4932459458 4058546011192

120 120 NF22 Cu 120 4932451739 4002395276899 NF13 Cu 120 4932459459 4058546011208
150 150 NF22 Cu 150 4932451740 4002395277506 NF13 Cu 150 4932459460 4058546011215
185 185 NF22 Cu 185 4932451741 4002395277513 NF13 Cu 185 4932459461 4058546011222
240 240 NF22 Cu 240 4932451742 4002395277520 NF13 Cu 240 4932459462 4058546011239
300 300 NF22 Cu 300 4932451743 4002395277544 NF13 Cu 300 4932459463 4058546011246
400 400 - - - NF13 Cu 400 4932459464 4058546011253

M18 HCCT M18 HCCT109/42

Tip Formă Dimensiune conector cablu (mm²) Cod imprimat Descriere Număr articol Cod EAN Descriere Număr articol Cod EAN

Papuci cablu tubu-
lari și conectori Hex

6 6 R22 Cu 6 4932479391 4058546371852 - - -
10 10 R22 Cu 10 4932479392 4058546371869 - - -
16 16 R22 Cu 16 4932451755 4002395278268 R13 Cu 16 4932459494 4058546011550
25 25 R22 Cu 25 4932451756 4002395278275 R13 Cu 25 4932459495 4058546011567
35 35 R22 Cu 35 4932451757 4002395278282 R13 Cu 35 4932459496 4058546011574
50 50 R22 Cu 50 4932451758 4002395278299 R13 Cu 50 4932459497 4058546011581
70 70 R22 Cu 70 4932451759 4002395278909 R13 Cu 70 4932459498 4058546011598
95 95 R22 Cu 95 4932451760 4002395278916 R13 Cu 95 4932459499 4058546011604
120 120 R22 Cu 120 4932451761 4002395278923 R13 Cu 120 4932459500 4058546011611
150 150 R22 Cu 150 4932451762 4002395278930 R13 Cu 150 4932459501 4058546011628
185 185 R22 Cu 185 4932451763 4002395278947 R13 Cu 185 4932459502 4058546011635
240 240 R22 Cu 240 4932451764 4002395278954 R13 Cu 240 4932459503 4058546011642
300 300 R22 Cu 300 4932451765 4002395278961 R13 Cu 300 4932459504 4058546026769
400 400 - - - R13 Cu 400 4932459505 4058546026776

M18 HCCT M18 HCCT109/42

Tip Formă Dimensiune conector cablu (mm²) Cod imprimat Descriere Număr articol Cod EAN Descriere Număr articol Cod EAN

DIN 46235 pentru 
papuci presat 

cablu și conectori 
din cupru (DIN 

46267)

Hex

6 5 DN22 Cu 6 4932464861 4058546228064 - - -
10 6 DN22 Cu 10 4932464862 4058546228071 - - -
16 8 DIN22 Cu 16 4932451744 4002395277551 DIN13 Cu 16 4932459465 4058546011260
25 10 DIN22 Cu 25 4932451745 4002395277568 DIN13 Cu 25 4932459466 4058546011277
35 12 DIN22 Cu 35 4932451746 4002395277575 DIN13 Cu 35 4932459467 4058546011284
50 14 DIN22 Cu 50 4932451747 4002395277582 DIN13 Cu 50 4932459468 4058546011291
70 16 DIN22 Cu 70 4932451748 4002395277599 DIN13 Cu 70 4932459469 4058546011307
95 18 DIN22 Cu 95 4932451749 4002395278206 DIN13 Cu 95 4932459470 4058546011314

120 20 DIN22 Cu 120 4932451750 4002395278213 DIN13 Cu 120 4932459471 4058546011321
150 22 DIN22 Cu 150 4932451751 4002395278220 DIN13 Cu 150 4932459472 4058546011338
185 25 DIN22 Cu 185 4932451752 4002395278237 DIN13 Cu 185 4932459473 4058546011345
240 28 DIN22 Cu 240 4932451753 4002395278244 DIN13 Cu 240 4932459474 4058546011352
300 32 DIN22 Cu 300 4932451754 4002395278251 DIN13 Cu 300 4932459475 4058546011369

BACURI DE SERTIZARE

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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2212-20

Temperatura maxima (°C) 0 - 50
Nivelul de siguranță CAT IV 600 V 
Continuitate Da
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.30 (2 x AAA)
Kit inclus 2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol 4933447776
Cod EAN 4002395006526

2200-40

Nivelul de siguranță CAT IV 1000 V
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.40 (AAA)
Kit inclus 2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol 4932352561
Cod EAN 4002395372195

2267-40

Temperatura maxima (°C) -30 - 400
Precizie (%) ±2
Repetabilitate (%) ±0.08
Emisivitate 0.95
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.30 (2 x AA)
Kit inclus 2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol 4933451906
Cod EAN 4002395282159

2235-40

Deschiderea cheii (mm) 25
AC Amps (A) 400
Măsoară Lo-Z Nu
Rezistențe (kΩ) 0.4
Continuitate Da
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.30 (2 x AA)
Kit inclus 2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol 4933427315
Cod EAN 4002395240135

2217-40

Intensitate curent CA/ CC (A) 10
Măsoară Lo-Z Da
Rezistențe (kΩ) 40,000
Continuitate Da
Capacitance (μF) 1000
Temperatură de contact (°C) -40 - +538
Frecvență (Hz) 2.00 Hz - 50.00 kHz
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.40 (2 x AA)
Kit inclus 2 x AA Acumulatori, Geantă pentru scule
Număr articol 4933416976
Cod EAN 4002395238064

2216-40

Intensitate curent CA/ CC (A) 10
Măsoară Lo-Z Nu
Rezistențe (kΩ) 40,000
Continuitate Da
Frecvență (Hz) 10 kHz - 50 kHz
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.40 (2 x AA)
Kit inclus 2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol 4933427309
Cod EAN 4002395240128

2205-40

Deschidere fălci (mm) 16
Intensitate curent CA (A) 200
Măsoară Lo-Z Da
Rezistențe (kΩ) 40
Continuitate Da
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.30 (2 x AA)
Kit inclus 2 x AA Acumulatori, Geantă pentru scule
Număr articol 4933416972
Cod EAN 4002395238026

M18 UBL-0

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii Milwaukee® M18™

Tip bec LED
Flux luminos max. Punct-Fascicul/ Fasci-
cul/ Punct/ Stroboscop (lumens) 2200/ 2500/ 800/ -

Autonomie max.cu acumulator M12 B9 (h) 4/ 4/ 6/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 4.3 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933459433
Cod EAN 4058546010942

M18 UBL | PROIECTOR LED UTILITAR M18™

 º Design al capului cu două becuri, cu rotire la 180° a capului în plan 
vertical și orizontal; capetele pot fi rotite individual

 º 3 moduri de iluminare: Punct, Proiector, Punct/Proiector asigură o 
luminozitate de până la 2500 lumeni și o distanță a fasciculului de până 
la 457 m în modul Proiector  

 º Clemă brevetată, acționată cu arc, compatibilă cu majoritatea tipurilor 
de gondole utilitare

 º Grad de protecție IP56 pentru a face față condițiilor meteorologice 
dificile

 º Indicatorul pentru nivel scăzut al acumulatorului avertizează utilizatorii 
atunci când acumulatorul este aproape descărcat 

2205-40 | APARAT DE MĂSURĂ CU FĂLCI PENTRU ELECTRICIENI

 º TRMS garantează întotdeauna acuratețea măsurătorilor
 º Ecranul cu contrast ridicat, ușor de citit, asigură redarea clară a datelor
 º Detector tensiune fără atingerea zonei de măsurat încorporat
 º CAT III 1000 V/CAT IV 600 V pentru siguranță sporită în utilizare
 º Înveliș cauciucat pentru durabilitate ridicată și priză mai bună
 º LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
 º Buton acționare lateral pentru utilizare cu o singură mână 
 º Interfață pentru utilizator simplificată și set de funcții anume proiectate 
pentru electricieni

 º Se livrează cu un set tester electric și 2 baterii AA

2212-20 | TESTER AUTOMAT DE TENSIUNE / CONTINUITATE

 º Realizează măsurători până la zecimale pe care le afișează pe un ecran 
LCD iluminat ușor de citit

 º Determină în mod automat necesitatea testelor de tensiune sau de 
continuitate și afișează toate măsurătorile cu o rezoluție adecvată

 º Compatibil cu accesorii pentru transport sau montaj
 º LED pentru iluminarea spațiilor slab iluminate
 º Indicatoare cu LED și acustice pentru rezultate rapide și comode
 º Fire de măsurare înlocuibile pentru o mai mare flexibilitate
 º Exterior robust care protejează testerul în orice mediu

2216-40 | MULTIMETRU

 º TRMS garantează întotdeauna acuratețea măsurătorilor
 º CAT III 600 V pentru siguranță sporită în utilizare
 º Înveliș cauciucat pentru durabilitate ridicată și priză mai bună
 º Buton acționare lateral pentru utilizare cu o singură mână
 º Caracteristici reglate pentru electricieni - pentru utilizare intuitivă 
 º Funcție de autocomutare la mV
 º Se livrează cu un set tester electric și 2 baterii AA

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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2217-40 | MULTIMETRU DIGITAL

 º TRMS garantează întotdeauna acuratețea măsurătorilor 
 º Ecranul cu contrast ridicat, ușor de citit, asigură redarea clară a datelor 
 º Cat III 600 V pentru siguranță sporită în utilizare
 º Buton acționare lateral pentru utilizare cu o singură mână
 º Caracteristici reglate pentru electricieni - pentru utilizare intuitivă 
 º Lo.Z. - garantează întotdeauna acuratețea măsurătorilor
 º Măsurare versatilă a temperaturii de contact
 º Șină pentru atașarea de accesorii
 º Se livrează cu un set tester electric, termocuplu (2 conectori tip banana) 
și 2 baterii AA 

2235-40 | CLEȘTE AMPERMETRU

 º TRMS garantează întotdeauna acuratețea măsurătorilor 
 º CAT III 600 V pentru siguranță sporită în utilizare
 º Înveliș cauciucat pentru durabilitate ridicată și priză mai bună 
 º LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
 º Buton acționare lateral pentru utilizare cu o singură mână
 º Profil îngust al fălcii pentru măsurarea mai ușoară a cablurilor din cutii 
sau tablouri electrice

 º Se livrează cu un set tester electric și 2 baterii AA

2267-40 | APARAT MĂSURAT TEMPERATURA CU INFRAROȘU 10:1 TEMP-GUN™

 º Raport distanță-punct de 10:1 - un punct de 1 m de la 10 m distanță
 º Interval de temperaturi cuprins între -30°C și 400°C
 º Ecran LCD pentru o mai bună lizibilitate
 º Butoane și configurare simplificate pentru o scanare mai rapidă
 º Carcasa în relief protejează obiectivul și ecranul de impact direct

2200-40 | CREION DE TENSIUNE

 º Efectuează citiri ale tensiunii între 50 și 1000 CA
 º CAT IV 1000 V pentru cea mai mare siguranță
 º Vârf pentru verificarea prizelor
 º Ledul verde indică faptul că instrumentul este pornit
 º Semnalul acustic puternic indică prezența tensiunii
 º Ledul roșu care luminează intermitent indică tensiunea
 º Buton Pornire/Oprire
 º Clemă de prindere la curea pentru depozitare ușoară

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 BLHPTXL-0P M18 BLHPTXL-502P

Forța de presare (kN) 32 32
Presare max. în oțel_c și oțel inoxidabil (mm) 108 108
Presare max. în compozit (mm) 110 110
Presare max. în cupru (mm) 108 108
Presare max. în oțel (inch) 4 4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.9 (M18 B5) 3.9 (M18 B5)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic 2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol 4933479440 4933479441
Cod EAN 4058546372347 4058546372354

M12 HPT-0C M12 HPT-202C M12 HPT-202C M-SET M12 HPT-202C V-SET M12 HPT-202C V-SET2 M12 HPT-202C TH-SET M12 HPT-202C U-SET

Forța de presare (kN) 19 19 19 19 19 19 19
Capacitate de presare max. în metal (mm) 35 35 35 35 35 35 35
Capacitate de presare max. în plastic (mm) 40 40 40 40 40 40 40
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.8 (M12 B2) 1.8 (M12 B2) 1.8 (M12 B2) 1.8 (M12 B2) 1.8 (M12 B2) 1.8 (M12 B2) 1.8 (M12 B2)

Echipare standard - −
3 fălci cu profil M 
(15/22/28 mm)

3 fălci cu profil V 
(15/22/28 mm)

3 fălci cu profil V 
(14/16/22 mm)

3 fălci cu profil TH 
(16/20/26 mm)

3 fălci cu profil U 
(16/20/25 mm)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie plastic

2 x M12 B2 Acumulator, 
C12 C Încarcător, Cutie 
plastic

2 x M12 B2 Acumulator, 
C12 C Încarcător, Cutie 
plastic

2 x M12 B2 Acumulator, 
C12 C Încarcător, Cutie 
plastic

2 x M12 B2 Acumulator, 
C12 C Încarcător, Cutie 
plastic

2 x M12 B2 Acumulator, 
C12 C Încarcător, Cutie 
plastic

2 x M12 B2 Acumulator, 
C12 C Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933478247 4933443085 4933443095 4933443100 4933459382 4933443105 4933443110
Cod EAN 4058546344245 4002395003037 4002395003044 4002395003051 4058546010430 4002395003068 4002395003075

M18 BLHPT-0C M18 BLHPT-202C M18 BLHPT-202C M-SET M18 BLHPT-202C V-SET M18 BLHPT-202C TH-SET M18 BLHPT-202C U-SET

Forța de presare (kN) 32 32 32 32 32 32
Capacitate de presare max. în metal (mm)108 108 108 108 108 108
Capacitate de presare max. în plastic 
(mm)

110 110 110 110 110 110

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.0 (M18 B2) 2.9 (M18 B2) 2.9 (M18 B2) 2.9 (M18 B2) 2.9 (M18 B2) 2.9 (M18 B2)

Echipare standard - −
3 fălci cu profil M (15/22/28 
mm)

3 fălci cu profil V (15/22/28 
mm)

3 fălci cu profil TH (16/20/32 
mm)

3 fălci cu profil U (16/20/25 
mm)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie plastic

2 x M18 B2 Acumulator, 
M12-18 C Încarcător, Cutie 
plastic

2 x M18 B2 Acumulator, M12-
18 C Încarcător, Cutie plastic

2 x M18 B2 Acumulator, M12-
18 C Încarcător, Cutie plastic

2 x M18 B2 Acumulator, M12-
18 C Încarcător, Cutie plastic

2 x M18 B2 Acumulator, M12-
18 C Încarcător, Cutie plastic

Număr articol 4933478248 4933451132 4933451133 4933451134 4933451135 4933451136
Cod EAN 4058546344252 4002395138012 4002395138029 4002395138036 4002395138043 4002395138050

M18 ONEBLHPT-0C M18 ONEBLHPT-302C M18 ONEBLHPT-302C TH-SET M18 ONEBLHPT-302C V-SET M18 ONEBLHPT-302C U-SET M18 ONEBLHPT-302C M-SET

Forța de presare (kN) 32 32 32 32 32 32
Capacitate de presare max. în metal (mm) 108 108 108 108 108 108
Capacitate de presare max. în plastic (mm) 110 110 110 110 110 110
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.9 (M18 HB3) 2.9 (M18 HB3) 2.9 (M18 HB3) 2.9 (M18 HB3) 2.9 (M18 HB3) 2.9 (M18 HB3)

Echipare standard - -
3 x Profil falcă TH (16/20/32 
mm)

3 x Profil falcă V (15/22/28 mm)
3 x Profil falcă U (16/20/25 
mm)

3 x Profil falcă M (15/22/28 
mm)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie plastic

2 x M18 HB3 Acumulator, 
M12-18 FC Încarcător, Cutie 
plastic

2 x M18 HB3 Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, Cutie plastic

2 x M18 HB3 Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, Cutie plastic

2 x M18 HB3 Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, Cutie plastic

2 x M18 HB3 Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, Cutie plastic

Număr articol 4933478305 4933478306 4933478307 4933478308 4933478309 4933478310
Cod EAN 4058546344825 4058546344832 4058546344986 4058546344993 4058546345006 4058546345013

M18 ONEBLHPT
PRESĂ M18™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ COMPACTĂ CU 
MOTOR FĂRĂ PERII

 º Motorul compact fără perii din dispozitivele de presă FORCE LOGIC™ 
oferă conexiuni cu până la 10% mai rapide și cu 20% mai mult timp de 
funcționare

 º Indicatorul de presă FORCE LOGIC™: oferă confirmarea vizuală a unei 
conexiuni de calitate

 º Sculă acționată manual pentru aplicații deasupra capului și care lucrează 
în spații înguste

 º Scula înregistrează și stochează fiecare presare efectuată. ONE-KEY™ 
activat pentru rapoarte profesionale prin aplicația ONE-KEY™ sau 
versiunea de browser ONE-KEY™

 º Urmărirea ONE-KEY™ a sculei oferă o platformă de gestionare a 
stocurilor bazată pe cloud, care suportă atât localizare, cât și prevenirea 
furtului

 º Comunicare acumulator-sculă: presa nu începe să funcționeze 
pentru a împiedica apăsarea incompletă în caz de încărcare slabă a 
acumulatorului. Verificarea înainte de presare a acumulatorului asigură 
încărcarea suficientă pentru a finaliza fiecare apăsare

 º Permite apăsarea sistemului de țevi metalice de până la 108 mm și țevi 
compozite de 110 mm

 º Prindere universală a fălcilor pentru a se potrivi celor mai frecvente fălci 
disponibile pe piață

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului REDLINK ™ 
optimizează durata de funcționare a sculei și asigură durabilitate

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 BLHPT
PRESĂ M18™ FORCE LOGIC™ COMPACTĂ CU 
MOTOR FĂRĂ PERII

 º Noul motor compact fără perii din presele FORCE LOGIC™ asigură o 
viteză de realizare a conexiunii cu până la 10% mai mare și o autonomie 
cu 20% mai mare

 º Indicator presă FORCE LOGIC™: oferă confirmare vizuală a unei 
conexiuni de calitate

 º Utilizare cu o singură mână pentru lucrări deasupra capului și în spații 
înguste

 º Cel mai compact design, cu greutate cu 13% mai mică, pentru utilizare 
facilă

 º Comunicare acumulator-sculă: presa nu începe să funcționeze pentru 
a împiedica o presare incompletă dacă acumultorul este descărcat. 
Verificarea acumulatorului înainte de operațiunea de presare asigură un 
nivel de încărcare suficient pentru a finaliza fiecare operațiune

 º Fiabilitate pe termen lung FORCE LOGIC™: Fără limită a ciclurilor de 
presare în interiorul intervalului de mentenanță de 3 ani

 º Permite presarea țevilor din metal de până la 108 mm și a țevilor 
compozite de până la 110 mm

 º Sistem universal de prindere pentru a accepta cele mai obișnuite fălci 
disponibile pe piață

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent 
REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M18 BLHPTXL
PRESĂ XL M18™ FORCE LOGIC™ CU MOTOR FĂRĂ PERII

 º Noul motor compact fără perii din sculele de presare FORCE LOGIC™ 
oferă conexiuni cu până la 10% mai rapide și 20% mai mult timp de 
funcționare

 º Indicator de presare FORCE LOGIC™: furnizează o confirmare vizuală a 
unei conexiuni de calitate

 º Interval de presare extins până la 108 mm în cupru, oțel C și oțel 
inoxidabil și până la 4˝ în țevi de oțel

 º Sculă acționată cu o singură mână pentru aplicații deasupra nivelului 
capului și pentru lucrul în spații înguste

 º Lungimea reglabilă a cursei permite utilizarea tuturor fălcilor standard 
MILWAUKEE® J18 + cele mai comune fălci competitive disponibile pe 
piață

 º FORCE LOGIC™ fiabilitate pe termen lung: Fără limitare a ciclurilor de 
presare în intervalul de întreținere de 3 ani

 º Ciclul automat asigură finalizarea unui ciclu complet de presare la fiecare 
conectare a presei

 º Comunicare acumulator-sculă: operațiunea de presare nu demarează 
pentru a preveni presarea incompletă în cazul unui acumulator slab 
încărcat. Verificarea acumulatorului înainte de presare asigură o 
încărcare suficientă pentru a finaliza fiecare presare

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent 
REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M12 HPT
PRESĂ HIDRAULICĂ M12™ FORCE LOGIC™ 
SUBCOMPACTĂ

 º Cea mai mică și mai ușoară presă de pe piață: cântărește doar 1,8 kg 
pentru un confort mai mare pentru utilizator

 º Mecanismul brevetat de operare cu o singură mână permite utilizarea în 
spații înguste

 º Indicator presă: oferă confirmare vizuală a unei conexiuni de calitate
 º Interval de presare extraordinar de până la 35 mm în cazul țevilor din 
metal și 40 mm în cazul țevilor compozite

 º Comunicare acumulator-sculă: presa nu începe să funcționeze pentru 
a împiedica o presare incompletă în caz de acumulator descărcat 
Verificarea acumulatorului înainte de operațiunea de presare asigură un 
nivel de încărcare suficient pentru a finaliza fiecare operațiune

 º Frecvența întreținerii: sistemul electronic avansat de numărare a ciclurilor 
notifică utilizatorul atunci când scula a ajuns la intervalul pentru calibrare

 º Indicator în 4 trepte, precis, al nivelului de încărcare al acumulatorului
 º Fiabilitate pe termen lung: asigură un număr superior de 40.000 de 
cicluri între intervalele de calibrare - scula va continua să funcționeze și 
după ce atinge numărul de 40.000 de cicluri

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului 
din clasa sa

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută 

 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas 
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, 
componente electronice superioare și performanță susținută pentru a 
asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari 

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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Adaptor pentru Ridgid 11-R Adaptor pentru REMS Adaptor pentru Rothenberger

Număr articol 4932478838 4932478839 4932478840
Cod EAN 4058546361204 4058546361211 4058546361228

C12 PC-0

Diametrul țevilor ce pot fi taiate (mm) 12, 15, 18, 22, 25, 28
Spatiu minim pentru taierea țevilor (mm) 80
Lungime (mm) 360
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.5 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933411920
Cod EAN 4002395236374

M18 FPT2-0C M18 FPT2-121C

Setări de viteză 2 2
Turația la mersul în gol 
(rpm)

0 - 29/ 0 - 41 0 - 29/ 0 - 41

Dimensiune filet (mm) 3.2 - 52 / 1/8˝ - 2˝ 3.2 - 52 / 1/8˝ - 2˝
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg)

11.3 (M18 HB12) 11.3 (M18 HB12)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie plastic

1 x M18 HB12 Acumulator, 
M12-18 FC Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933478596 4933478597
Cod EAN 4058546347895 4058546347901

M12 HPT M18 BLHPT M18 BLHPTXL

Tip fălci
Dimensiunea 

nominala
Descriere Număr articol Cod EAN Descriere Număr articol Cod EAN Descriere Număr articol Cod EAN

MP

1/2˝ - - - J18-MP1/2˝ 4932479442 4058546372361 J18-MP1/2˝ 4932479442 4058546372361
3/4˝ - - - J18-MP3/4˝ 4932479443 4058546372378 J18-MP3/4˝ 4932479443 4058546372378
1˝ - - - J18-MP1˝ 4932479444 4058546372385 J18-MP1˝ 4932479444 4058546372385

1 1/4˝ - - - J18-MP1 1/4˝ 4932479445 4058546372392 J18-MP1 1/4˝ 4932479445 4058546372392
1 1/2˝ - - - J18-MP1 1/2˝ 4932479446 4058546372408 J18-MP1 1/2˝ 4932479446 4058546372408

2˝ - - - J18-MP2˝ 4932479447 4058546372415 J18-MP2˝ 4932479447 4058546372415

2 1/2˝ - - - - - -
RJ18XL-MP2 1/2˝

4932479448 4058546372422
Adaptor falcă tip inel RJAXL - 1

3˝ - - - - - -
RJ18XL-MP3˝

4932479449 4058546372439
Adaptor falcă tip inel RJAXL - 1

4˝ - - - - - -
RJ18XL-MP4˝

4932479450 4058546372446
Adaptor falcă tip inel RJAXL - 1

M

12 J12-M12 4932430243 4002395379040 J18-M12 4932430244 4002395379057 J18-M12 4932430244 4002395379057
15 J12-M15 4932430245 4002395379064 J18-M15 4932430246 4002395379071 J18-M15 4932430246 4002395379071
18 J12-M18 4932430247 4002395379088 J18-M18 4932430248 4002395379095 J18-M18 4932430248 4002395379095
22 J12-M22 4932430249 4002395379101 J18-M22 4932430250 4002395379118 J18-M22 4932430250 4002395379118
28 J12-M28 4932430251 4002395379125 J18-M28 4932430252 4002395379132 J18-M28 4932430252 4002395379132
35 J12-M35 4932430253 4002395379149 J18-M35 4932430254 4002395379156 J18-M35 4932430254 4002395379156

42 - - -
RJ18-M42

4932430255 4002395379163
RJ18-M42

4932430255 4002395379163
Adaptor falcă tip inel RJA - 1 Adaptor falcă tip inel RJA - 1

54 - - -
RJ18-M54

4932430256 4002395379170
RJ18-M54

4932430256 4002395379170
Adaptor falcă tip inel RJA - 1 Adaptor falcă tip inel RJA - 1

76.1 - - - - - -
RJ18XL-M76,1

4932479458 4058546372521
Adaptor falcă tip inel RJAXL - 1

88.9 - - - - - -
RJ18XL-M88,9

4932479459 4058546372538
Adaptor falcă tip inel RJAXL - 1

108 - - - - - -
RJ18XL-M108

4932479460 4058546372545
1. Presă JAXL-1 & 2. Presă RJAXL-2 necesare!

V

12 J12-V12 4932430260 4002395379217 J18-V12 4932430261 4002395379224 J18-V12 4932430261 4002395379224
14 J12-V14 4932451660 4002395273423 J18-V14 4932471086 4058546287146 J18-V14 4932471086 4058546287146
15 J12-V15 4932430262 4002395379231 J18-V15 4932430263 4002395379248 J18-V15 4932430263 4002395379248
16 J12-V16 4932451661 4002395273430 J18-V16 4932471087 4058546287153 J18-V16 4932471087 4058546287153
18 J12-V18 4932430264 4002395379255 J18-V18 4932430265 4002395379262 J18-V18 4932430265 4002395379262
22 J12-V22 4932430266 4002395379279 J18-V22 4932430267 4002395379286 J18-V22 4932430267 4002395379286
28 J12-V28 4932430268 4002395379293 J18-V28 4932430269 4002395379309 J18-V28 4932430269 4002395379309
35 J12-V35 4932430270 4002395379316 J18-V35 4932430271 4002395379323 J18-V35 4932430271 4002395379323

42 - - -
RJ18-V42

4932430272 4002395379330
RJ18-V42

4932430272 4002395379330
Adaptor falcă tip inel RJA - 1 Adaptor falcă tip inel RJA - 1

54 - - -
RJ18-V54

4932430273 4002395379347
RJ18-V54

4932430273 4002395379347
Adaptor falcă tip inel RJA - 1 Adaptor falcă tip inel RJA - 1

64 - - -
RJ18-V64

4932479453 4058546372477
RJ18-V64

4932479453 4058546372477
Adaptor falcă tip inel RJAV - 2 Adaptor falcă tip inel RJAV - 2

66.7 - - -
RJ18-V66.7

4932479454 4058546372484
RJ18-V66.7

4932479454 4058546372484
Adaptor falcă tip inel RJAV - 2 Adaptor falcă tip inel RJAV - 2

76.1 - - -
RJ18-V76.1

4932479455 4058546372491
RJ18-V76.1

4932479455 4058546372491
Adaptor falcă tip inel RJAV - 2 Adaptor falcă tip inel RJAV - 2

88.9 - - -
RJ18-V88.9

4932479456 4058546372507
RJ18-V88.9

4932479456 4058546372507
Adaptor falcă tip inel RJAV - 2 Adaptor falcă tip inel RJAV - 2

108 - - -
RJ18-V108

4932479457 4058546372514
RJ18-V108

4932479457 4058546372514
Adaptor falcă tip inel RJAV - 2 Adaptor falcă tip inel RJAV - 2

TH

14 J12-TH14 4932430274 4002395379354 J18-TH14 4932430275 4002395379361 J18-TH14 4932430275 4002395379361
16 J12-TH16 4932430276 4002395379378 J18-TH16 4932430277 4002395379385 J18-TH16 4932430277 4002395379385
18 J12-TH18 4932430278 4002395379392 J18-TH18 4932430279 4002395379408 J18-TH18 4932430279 4002395379408
20 J12-TH20 4932430280 4002395379415 J18-TH20 4932430281 4002395379422 J18-TH20 4932430281 4002395379422
25 J12-TH25 4932430282 4002395379439 J18-TH25 4932430355 4002395380169 J18-TH25 4932430355 4002395380169
26 J12-TH26 4932430283 4002395379446 J18-TH26 4932430284 4002395379453 J18-TH26 4932430284 4002395379453
32 J12-TH32 4932430285 4002395379460 J18-TH32 4932430286 4002395379477 J18-TH32 4932430286 4002395379477

40 J12-TH40 4932430287 4002395379484
RJ18-TH40

4932430288 4002395379491
RJ18-TH40

4932430288 4002395379491
Adaptor falcă tip inel RJA - 1 Adaptor falcă tip inel RJA - 1

50 - - -
RJ18-TH50

4932430289 4002395379507
RJ18-TH50

4932430289 4002395379507
Adaptor falcă tip inel RJA - 1 Adaptor falcă tip inel RJA - 1

63 - - -
RJ18-TH63

4932430290 4002395379514
RJ18-TH63

4932430290 4002395379514
Adaptor falcă tip inel RJA - 1 Adaptor falcă tip inel RJA - 1

U

14 J12-U14 4932430291 4002395379521 J18-U14 4932430292 4002395379538 J18-U14 4932430292 4002395379538
16 J12-U16 4932430293 4002395379545 J18-U16 4932430294 4002395379552 J18-U16 4932430294 4002395379552
18 J12-U18 4932430295 4002395379569 J18-U18 4932430296 4002395379576 J18-U18 4932430296 4002395379576
20 J12-U20 4932430297 4002395379583 J18-U20 4932430298 4002395379590 J18-U20 4932430298 4002395379590
25 J12-U25 4932430299 4002395379606 J18-U25 4932430300 4002395379613 J18-U25 4932430300 4002395379613
32 J12-U32 4932430301 4002395379620 J18-U32 4932430302 4002395379637 J18-U32 4932430302 4002395379637

40 J12-U40 4932430303 4002395379644
RJ18-U40

4932430304 4002395379651
RJ18-U40

4932430304 4002395379651
Adaptor falcă tip inel RJA - 1 Adaptor falcă tip inel RJA - 1

50 - - -
RJ18-U50

4932430305 4002395379668
RJ18-U50

4932430305 4002395379668
Adaptor falcă tip inel RJA - 1 Adaptor falcă tip inel RJA - 1

63 - - -
RJ18-U63

4932430306 4002395379675
RJ18-U63

4932430306 4002395379675
Adaptor falcă tip inel RJA - 1 Adaptor falcă tip inel RJA - 1

ACz

12 J12-ACz 12 4932459388 4058546010492 - - - - - -
16 J12-ACz 16 4932459389 4058546010508 - - - - - -
20 J12-ACz 20 4932459390 4058546010515 - - - - - -
25 J12-ACz 25 4932459391 4058546010522 - - - - - -

G

16 J12-G16 4932464217 4058546221621 J18-G16 4932464544 4058546224899 J18-G16 4932464544 4058546224899
20 J12-G20 4932464218 4058546221638 J18-G20 4932464545 4058546224905 J18-G20 4932464545 4058546224905
26 J12-G26 4932464219 4058546221645 J18-G26 4932464546 4058546224912 J18-G26 4932464546 4058546224912
32 J12-G32 4932464220 4058546221652 J18-G32 4932464547 4058546224929 J18-G32 4932464547 4058546224929
40 J12-G40 4932464221 4058546221669 J18-G40 4932464548 4058546224936 J18-G40 4932464548 4058546224936
50 - - - J18-G50 4932464549 4058546224943 J18-G50 4932464549 4058546224943

Adaptoare pentru fălci
RJA-1 4932430307 4002395379682 RJAXL-1 4932479451 4058546372453
RJAV-2 4932479604 4058546373986 RJAXL-2 4932479452 4058546372460

FĂLCI PRESĂ 

Fălcile de presare M12™ și M18™ FORCE LOGIC™ sunt fabricate pentru cele mai înalte standarde 
de calitate și durabilitate a presei din industrie. Proiectate pentru o deschidere ușoară cu un 
singur deget, aceste fălci atunci când sunt utilizate cu sculele de presare M12™ și M18™ FORCE 
LOGIC™ reprezintă o soluție de presare cu o singură mână pentru țevi de până la 108 mm. Fălcile 
de presare vor furniza conexiuni de presare de calitate la toate brand-urile importante de fitinguri.

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 FPT2 | DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI M18 FUEL™ DE 2˝ CU ONE-KEY™

 º Primul dispozitiv de filetat de țevi de 18V 2˝ din lume pe piață, pe deplin 
universal, cu capete de filetat competitive. Filetează țevile de la 1/8˝ 
până la 2˝

 º Model unic MILWAUKEE®, dispozitiv de filetat țevi cu control AUTO-
STOP™ de retragere, detectează griparea și oprește dispozitivul pentru 
a oferi utilizatorului mai multă siguranță

 º Compatibil direct cu Ridgid 12-R, cu seturi de adaptare MILWAUKEE® 
FPT2AK-RI pentru Ridgid 11-R, MILWAUKEE® FPT2AK-RE 
pentru Rems Quick Change și MILWAUKEE® FPT2AK-RO pentru 
Rothenberger SUPER CUT

 º Selector cu mai multe viteze: viteza 1, 0 - 29 rpm, pentru 1-¼˝ - 2˝, și 
viteza 2, 0 - 41 rpm, pentru 1/8˝ - 1˝, pentru o calitate optimă a filetului 
la toate dimensiunile de țevi pentru filetare mai rapidă și mai multă 
productivitate

 º Funcționează întreaga zi de lucru cu o singură încărcare a 
acumulatorului, cu peste 25 filetări de 2˝ și peste 60 de filetări de ½˝ pe 
un acumulator M18™ 12.0 Ah

 º Mânerul lateral nu permite antrenarea odată cu capul de filare înainte 
sau în timpul procesului de filetare

C12 PC | MAȘINĂ PENTRU TĂIAT ȚEVI CUPRU M12™ SUBCOMPACTĂ

 º Motorul de înaltă performanță ce dezvoltă 500 rpm debitează țevi de 
cupru cu diametrul de până la 12 mm în mai puțin de 3 secunde

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Mecanismul de autoblocare permite debitarea de țevi de cupru gata 
instalate la 40 mm distanță față de perete

 º Sistem de autoreglare automată a fălcilor în funcție de dimensiunea țevii
 º Cap de tăiere integral metalic, etanșat, pentru a preveni ruginirea și 
corodarea

 º Mâner moale cu design îngust, ușor de manevrat
 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare 
și iluminare în zone de lucru slab iluminate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

ADAPTOARE M18 FUEL™

 º Adaptor pentru M18 FPT2
 º Adaptor de la 1/8˝ până la 1-1/4˝
 º Adaptor de la 1-1/2˝ până la 2˝

 º Adaptor pentru M18 FPT2
 º Adaptor de la 1/8˝ până la 1-1/4˝
 º Adaptor de la 1-1/2˝ până la 2˝

 º Adaptor pentru M18 FPT2
 º Adaptor de la 1/8˝ până la 1-1/4˝
 º Adaptor de la 1-1/2˝ până la 2˝
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Număr articol Cod EAN

Fălci de înlocuire pentru suportul pentru țevi MILWAUKEE® 4932478923 4058546362058

Fălci din neopren pentru suportul pentru țevi MILWAUKEE® 4932478924 4058546362065

Fălci din oțel inoxidabil pentru suportul pentru țevi MILWAUKEE® 4932478925 4058546362072

Raft detașabil pentru suportul pentru țevi MILWAUKEE® 4932478926 4058546362089

MPS

Greutate (kg) 22.7
Număr articol 4933472022
Cod EAN 4058546324186

2267-40

Temperatura maxima (°C) -30 - 400
Precizie (%) ±2
Repetabilitate (%) ±0.08
Emisivitate 0.95
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.30 (2 x AA)
Kit inclus 2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol 4933451906
Cod EAN 4002395282159

M18 BLTRC-0X M18 BLTRC-522X

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.9 (M18 B2) 3.9 (M18 B2)

Echipare standard
Capete de tăiere M6, 
M8, M10 & M12

Capete de tăiere M6, 
M8, M10 & M12

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie HD

1 x M18 B5, 1 x 
M18 B2 Acumulator, 
M12-18 C Încarcător, 
Cutie HD

Număr articol 4933471150 4933471151
Cod EAN 4058546287788 4058546287795

M18 BTP-0

Debit (l/h) 1817
Debit (L per min) 30.3
Adâncime maximă de aspirație (m) 5.5
Înălțime maximă (m) 23
Temperatură max. apă (°C) 60
Grad de protecție IP54
Dimensiune filet (mm) 3/4˝ (19 mm) Tata
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 4.1 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933471494
Cod EAN 4058546293932

C12 PPC-0

Capacitatea max. de tăiere (mm) 50
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 500
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.9 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933416550
Cod EAN 4002395237203

C12 PPC | MAȘINĂ PENTRU TĂIAT ȚEVI PEX M12™ SUBCOMPACTĂ

 º Presiune de tăiere foarte mare - 175 kg/cm²
 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Mecanismul foarte puternic poate debita țevi PVC de 50 mm în numai 
3 secunde

 º Angrenaj, integral din metal, pentru o durabilitate superioară și un cuplu 
maxim

 º Comutator variabil pentru control complet asupra debitării
 º Lamă foarte ascuțită pentru tăieturi curate
 º Mecanism extrem de eficient ce asigură  peste 200 tăieri pe încărcare
 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare 
și iluminare în zone de lucru slab iluminate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

MPS
SUPORT PENTRU ȚEVI MILWAUKEE®

 º Primul suport de țevi din lume care este pliabil, ceea ce permite un 
transport mai ușor și o depozitare mai eficientă

 º Capabil să fixeze materiale, cum ar fi țeavă, lonjeron, canal, fier înclinat 
și alte materiale, până la 165 mm sau 6˝

 º Suportul pentru țevi MILWAUKEE® poate fi utilizat cu dispozitive pentru 
filetare, polizoare unghiulare, mașini de debitat, bomfaiere, fierăstraie 
circulare pentru metal și diverse alte scule

 º Raftul detașabil permite utilizatorului să instaleze și să îndepărteze cu 
ușurință raftul de material inferior după nevoi

 º Sunt disponibile diferite fălci pentru diverse materiale. MPS-SSJ pentru 
oțel inoxidabil și MPS-NCJ pentru materiale moi, cum ar fi pvc. MPS-RJ, 
livrată standard cu scula, este o falcă pentru utilizare universală

ACCESORII

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 BTP | POMPĂ DE TRANSFER COMPACTĂ M18™

 º Pompa de transfer 18 V cu o greutate de 3.4 kg este mai ușoară decât 
alte pompe de transfer alimentate cu cablu cu performanțe egale

 º Cu un debit de 1817 l/h, poate livra 908 l de apă la o încărcare a 
acumulatorului M18™ 5.0 Ah

 º Sistemul inteligent REDLINK™ detectează atunci când scula nu mai 
transferă apă și se oprește automat pentru a nu pompa în gol

 º Rotorul cu palete flexibile al pompei și motorul puternic generează o 
adâncime maximă de aspirație de până la 5.5 m și înalțime maximă de 
pompare de până la 23 m

 º Prindere 3/4˝ BSPT tata pentru oricare furtun de apă standard. Pentru 
gaura de admisie, se recomandă un furtun cu diametrul de 19 mm, 
pentru o performanță optimizată

 º A se folosi doar cu apă fără impurități
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 BLTRC | DISPOZITIV PENTRU TĂIERE TIJE FILETATE M18™

 º Dispozitivul de tăiere tije filetate M18™ oferă o soluție facilă și fără efort 
pentru tăierea tijelor filetate

 º Motorul fără perii oferă utilizatorului posibilitatea de tăieri tije filetate 
de oțel M6, M8, M10 și M12 sau prin tije filetate de inox de tip M6, 
M8, M10, cu posibilitatea de 300 de tăieturi cu o singură încărcare a 
acumulatorului de 2.0 Ah

 º Echipat cu guri de tăiere pentru cele mai comune tije filetate: M6, M8, 
M10 și M12, care pot fi schimbate prin simpla rotire

 º Manevrabilitate optimă pentru o vizibilitate mai bună ce garantează 
alinierea ușoară și tăierea ușoară și precisă

 º Design inteligent ce furnizează un control optim pentru aplicațiile 
deasupra capului, cât și stabilitate mare pentru aplicațiile de 
preinstalare

 º O sculă perfect echilibrată, cu o prindere centrată perfect, care oferă o 
folosire optimă cu o mână

 º Deschidere automată a gurii după tăiere pentru a permite repetarea 
operației

 º Scula oferă posibilitatea tăierii de piese de mici dimensiuni cu o 
lungime minimă de 3,8 cm

 º Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent 
REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate

2267-40 | APARAT MĂSURAT TEMPERATURA CU INFRAROȘU 10:1 TEMP-GUN™

 º Raport distanță-punct de 10:1 - un punct de 1 m de la 10 m distanță
 º Interval de temperaturi cuprins între -30°C și 400°C
 º Ecran LCD pentru o mai bună lizibilitate
 º Butoane și configurare simplificate pentru o scanare mai rapidă
 º Carcasa în relief protejează obiectivul și ecranul de impact direct

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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Diametru țeavă (mm) Grosime perete țeavă (mm) Presiune țeavă (bar) Compatibil Număr articol Cod EAN

FPXPH9.9I-14 9.9 1.1 4-8 M12, M18 4932472150 4058546325466
FPXPH16I-14 16 1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.2 6-10 M12, M18 4932472151 4058546325473

FPXPH20I-1406 20 1.9/ 2.0/ 2.3 6-8 M12, M18 4932472152 4058546325480
FPXPH20I-1410 20 2.8 10 M12, M18 4932472153 4058546325497
FPXPH25I-1406 25 2.3 6 M12, M18 4932472271 4058546339173
FPXPH25I-1410 25 3.5 10 M12, M18 4932472272 4058546339180
FPXPH32I-1406 32 2.9 6 M12, M18 4932472273 4058546339197

Diametru țeavă (mm) Grosime perete țeavă (mm) Presiune țeavă (bar) Compatibil Număr articol Cod EAN

PXPH 9.9 - 144/8 9.9 1.1 4/8 M12, M18 4932430102 4002395377633
PXPH 12I -14 12 1.7/ 1.8/ 2 6-10 M12, M18 4932352716 4002395373741
PXPH 15N -14 14 / 15 2.5 6-10 M12, M18 4932352727 4002395373857

PXPH 16I - 1406 16 1.5/ 1.8 6 M12, M18 4932430103 4002395377640
PXPH 16I - 14 16 1.8/ 2.0/ 2.2 10 M12, M18 4932352717 4002395373758
PXPH 18N - 14 17 / 18 2.5 6-10 M12, M18 4932352728 4002395373864

PXPH 20I - 1406 20 1.9/ 2.0/ 2.3 6, (8 bar - Ø 2.3 mm) M12, M18 4932352718 4002395373765
PXPH 20I - 1410 20 2.8 10 M12, M18 4932352719 4002395373772
PXPH 20I - 2506 20 1.9/ 2.0/ 2.3 6, (8 bar - Ø 2.3 mm) M18 4932352733 4002395373918
PXPH 20I - 2510 20 2.8 10 M18 4932352748 4002395374069
PXPH 22N - 14 22 3 6-10 M12, M18 4932352729 4002395373871

PXPH 25I - 1406 25 2.3 6 M12, M18 4932352720 4002395373789
PXPH 25I - 1410 25 3.5 10 M12, M18 4932352721 4002395373796
PXPH 25I - 2506 25 2.3 6 M18 4932352722 4002395373802
PXPH 25I - 2510 25 3.5 10 M18 4932352749 4002395374076
PXPH 28N - 14 28 4 6-10 M12, M18 4932352730 4002395373888

PXPH 32I - 1406 32 2.9 6 M12, M18 4932352723 4002395373819
PXPH 32I- 25 32 2.9/ 4.4 6-10 M18 4932352724 4002395373826

PXPH 40I - 2506 40 3.7 6 M18 4932352725 4002395373833
PXPH 40I - 2510 40 5.5 10 M18 FPXP 4932479581 4058546373757
PXPH 40I - 5606 40 3.7 6-10 M18 BLPXPL 4932451396 4002395160884

PXPH 50I - 25 50 4.6/ 6.9 6-10 M18 FPXP 4932479582 4058546373764
PXPH 50I - 5606 50 4.6 6-10 M18 BLPXPL 4932451397 4002395160891
PXPH 63I - 5606 63 5.8 6-10 M18 BLPXPL 4932451398 4002395158102
PXPH 75I - 5606 75 6.8 6-10 M18 BLPXPL 4932451399 4002395158119

Vaselină
Pentru gresarea conului și a 

capetelor de lărgire.
4932352726 4002395373840

Capete de lărgire vaselină 40/50 mm
Pentru gresarea conului M18 
FPXP și a capetelor de lărgire 

de 40/50 mm.
4932479835 4058546376291

M18 FPXP-0C M18 FPXP-
H06502C

M18 FPXP-
H10502C

Lungimea cursei (mm) 31.1 31.1 31.1
Tip de cap Auto-rotativ Auto-rotativ Auto-rotativ

Capul inclus -
Capete 6 bar 
32/40/50 mm

Capete 10 bar 
32/40/50 mm

Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 6.7 (M18 B5) 6.7 (M18 B5) 6.7 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Cutie plastic

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie plastic

2 x M18 B5 
Acumulator, M12-
18 FC Încarcător, 
Cutie plastic

Număr articol 4933479436 4933479438 4933479437
Cod EAN 4058546372309 4058546372323 4058546372316

C12 PXP-I06202C C12 PXP-I10202C C12 PXP-N202C
Lungimea cursei 
(mm) 14 14 14

Viteză (spm) 60 60 60
Capul inclus 16/ 20/ 25 mm 16/ 20/ 25 mm 15/18/22 mm
Greutate cu acumula-
tor (EPTA) (kg) 1.9 (M12 B2) 1.9 (M12 B2) 1.9 (M12 B2)

Kit inclus

2 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

2 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

2 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933441715 4933441730 4933441740
Cod EAN 4002395002016 4002395002047 4002395002061

M12 FPXP-0C M12 FPXP-I10202C M12 FPXP-I06202C
Lungimea cursei 
(mm)

14 14 14

Capul inclus -
Capete 10 bar 16 / 
20 / 25 mm

Capete 6 bar 16 / 
20 / 25 mm

Tip de cap - RAPID SEAL™ RAPID SEAL™

Greutate cu acumula-
tor (EPTA) (kg)

2.2 (M12 B2) 2.2 (M12 B2) 2.2 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, 
Fără încărcător, 
Cutie plastic

2 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

2 x M12 B2 
Acumulator, C12 C 
Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933472018 4933472020 4933472021
Cod EAN 4058546324148 4058546324162 4058546324179

HD18 PXP-H06202C HD18 PXP-H10202C

Lungimea cursei (mm) 25 25
Viteză (spm) 45 45
Capul inclus 16/20/25/32 mm 16/20/25/H32 mm
Tip de cap Auto-rotativ Auto-rotativ
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 3.5 (M18 B2) 3.5 (M18 B2)

Kit inclus
2 x M18 B2 Acumulator, 
M12-18 C Încarcător, Cutie 
plastic

2 x M18 B2 Acumulator, 
M12-18 C Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933441771 4933441774
Cod EAN 4002395001835 4002395001842

M18 ONEBLPXPL-502C

Lungimea cursei (mm) 55.5
Tip de cap Auto-rotativ
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 10.1 (M18 B5)

Kit inclus
2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C 
Încarcător, Cutie plastic

Număr articol 4933464299
Cod EAN 4058546222444

M18 ONEBLPXPL | DISPOZITIV HIDRAULIC PENTRU EXPANDAT ȚEVI UPONOR™ Q&E M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™

 º Dispozitivul hidraulic pentru lărgit țevi ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ este 
primul dispozitiv cu acumulator la nivel mondial pentru țevi Uponor™ 
Q&E PE-Xa cu dimensiuni până la DN75

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o autonomie neegalată și 
lărgiri rapide

 º Lărgește țevi de dimensiuni DN40, DN50, DN63 și DN75 de 6 și 10 bari
 º Designul inteligent asigură echilibrul optim pentru conexiuni la înălțime 
și inversări pentru o utilizare prelungită pe tăbliile de masă

 º Capul auto-rotativ lărgește rapid și uniform țevile din PEX
 º Ciclul automat rotește, lărgește și resetează automat, simplificând 
procesul de instalare

 º Dispozitivul de lărgit se resetează în mod automat după fiecare 
operațiune de lărgire pentru accelerarea conexiunilor repetitive

 º Mâner lateral și punct integrat de fixare pentru o siguranță îmbunătățită 
în timpul muncii

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. 
Funcția de raportare oferă o activitate completă a sculei și un protocol 
de precizie

 º Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent 
REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate

M18 FPXP | DISPOZITIV EXPANDARE M18 FUEL™UPONOR™ Q&E

 º Capetele auto-rotative de la 9.9 mm până la 50 mm oferă o expandare 
precisă, folosind o singură mână

 º Cel mai compact expandor de conducte alimentat cu acumulator
 º Compatibil cu toate captele de expandare M12™ și M18™ de până la 
50 mm

 º Soluție rapidă pentru instalații Q&E de 50 mm
 º Două setări de viteză: una pentru până la 32 mm și una pentru 40 mm 
și peste

 º Lumină LED încorporată pentru a ilumina zonele cu lumină redusă
 º Soluție ideală pentru expandări de 40 mm și 50 mm
 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

HD18 PXP | DISPOZITIV PENTRU EXPANDAREA SISTEMELOR UPONOR™ Q&E M18™ 

 º Cap autorotativ 12 mm până la 40 mm (6 bar) și până la 32 mm (10 bar) 
ce asigură o extindere precisă cu o singură mână

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Mecanism rapid cu came - o singură tragere, acțiune continuă, 
instalează Q&E de până la 4 ori mai rapid

 º Angrenaje din oțel și cadru integrat din magneziu
 º Mâner solid în forma literei D, pentru instalarea rapidă a elementelor de 
îmbinare Q&E

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M12 FPXP | DISPOZITIV EXPANDARE SUB COMPACT M12 FUEL™ UPONOR™ Q&E 

 º Capul autorotativ de 9.9 mm până la 32 mm (6 bar) și până la 25 mm 
(10 bar) oferă o expandare precisă, folosind o singură mână

 º Mecanism rapid cu came - cu o singură tragere, cu acțiune continuă se 
instalează Q&E cu până la 7 secunde mai rapid

 º Capetele RAPID SEAL™ îmbunătățesc timpul de expandare cu 20% sau 
mai mult (în funcție de temperatura ambiantă)

 º Declanșatorul cu dublă acțiune permite realizarea expandărilor din orice 
poziție de prindere

 º Design în unghi drept pentru montarea ușoară a fitingurilor Q&E în spații 
limitate

 º Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

 º 100% compatibilitate inversă cu capetele folosite în prezent, dar timpul 
de etanșare este îmbunătățit numai cu capetele noi RAPID SEAL™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

C12 PXP | DISPOZITIV PENTRU EXPANDAREA SISTEMELOR UPONOR™ Q&E M12™ SUBCOMPACT

 º Cap autorotativ 12 – 32 mm (6 bar) și până la 25 mm (10 bar) ce asigură 
o extindere precisă cu o singură mână

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Mecanism rapid cu came - o singură tragere, acțiune continuă, 
instalează Q&E de până la 4 ori mai rapid

 º Angrenaje din oțel și cadru integrat
 º Design cu unghi drept pentru instalarea rapidă a elementelor de 
îmbinare Q&E 

 º Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează 
autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută

 º Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare 
și iluminare în zone de lucru slab iluminate

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

CAPETE DISPOZITIV DE EXPANDARE 

Capetele de expandare Q&E, sunt proiectate pentru o expandare precisă a țevilor Uponor™ PEX-a și 
îmbinare cu fitingurile Q&E. Dispunând de interfața de rotire automată pentru sculele de expandare 
fără cablu Q&E, capetele sunt compatibile nu doar cu sculele M12™, M18™ ci și cu majoritatea 
sculelor Uponor™. Fabricarea acestora dintr-un oțel de înaltă rezistență, segmente placate cu crom și 
inelul de oxid negru, asigură combinarea durabilității și a rezistenței la intemperii. Inelele cu coduri de 
culoare, asigură recunoașterea ușoară a dimensiunilor.

CAPETE EXPANDARE RAPID SEAL™

Cele mai bune performanțe atunci când sunt utilizate cu noile dispozitive de 
expandare FUEL™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 FDCPF8-0C

Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 600
Capacitate desfundare (mm) 32 - 75
Diametrul spiralei flexibile (mm) 8
Lungime spirală (mm) 15
Capacitatea găleții (l) 23
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 6.9 (M18 B2)
Echipare standard Cablu 8 mm x 10,6 m (48532673)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Găleată
Număr articol 4933459683
Cod EAN 4058546028558

M18 FDCPF10-0C M18 FDCPF10-201C

Turația la mersul în gol 
(rpm) 0 - 600 0 - 600

Capacitate desfundare 
(mm) 32 - 75 32 - 75

Diametrul spiralei flexibile 
(mm) 10 10

Lungime spirală (mm) 10.6 10.6
Capacitatea găleții (l) 23 23
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 6.9 (M18 B2) 6.9 (M18 B2)

Echipare standard
1 cablu 10 mm x 10,6 
m (48532675), vârf de 
recuperare, pin îndepărtare

1 cablu 10 mm x 10,6 m 
(48532675), set 5 buc 
lame, vârf de recuperare, 
pin îndepărtare

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Găleată

1 x M18 B2 Acumulator, 
M12-18 FC Încarcător, 
Găleată

Număr articol 4933459684 4933459685
Cod EAN 4058546028565 4058546028572

M18 FFSDC10-0

Turația la mersul în gol (rpm) 250
Capacitate desfundare (mm) 32 - 75
Diametrul spiralei flexibile (mm) 10
Lungime spirală (mm) 15
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 13.4 (M18 B5)

Echipare standard
1 ansamblu rucsac, 1 ansamblu tambur, 
1 cablu 10 mm x 15 m, 1 set cuțit și 
unealtă îndepărtare

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933459707
Cod EAN 4058546028794

M18 FFSDC13-0

Turația la mersul în gol (rpm) 250
Capacitate desfundare (mm) 50 - 110
Diametrul spiralei flexibile (mm) 13
Lungime spirală (mm) 15
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 13.4 (M18 B5)

Echipare standard
1 ansamblu rucsac, 2 ansambluri tambur, 
2 cabluri 13 mm x 15 m, 1 set cuțit și 
unealtă îndepărtare

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933459708
Cod EAN 4058546028800

SAF GHSAF BPSAF

Descriere Auto feed SWITCH PACK™ Furtun de ghidare pentru SWITCH PACK™ auto feed Base plate pentru SWITCH PACK™ auto feed

Număr articol 4932471993 4932471994 4932478225

Cod EAN 4058546298920 4058546298937 4058546344023

M18 FFSDC16-0 M18 FFSDC16-502

Turația la mersul în gol 
(rpm) 250 250

Capacitate desfundare 
(mm) 32 - 75 32 - 75

Diametrul spiralei flexibile 
(mm) 16 16

Lungime spirală (mm) 15 15
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 13.4 (M18 B5) 13.4 (M18 B5)

Echipare standard

1 ansamblu rucsac, 2 
ansambluri tambur, 2 
cabluri 16 mm x 15 m, 
1 set cuțit și unealtă 
îndepărtare

1 ansamblu rucsac, 2 
ansambluri tambur, 2 
cabluri 16 mm x 15 m, 
1 set cuțit și unealtă 
îndepărtare

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M18 B5 Acumulator, 
M12-18 FC Încarcător, 
Fără cutie

Număr articol 4933459709 4933459710
Cod EAN 4058546028817 4058546028824

MXF LSDP-301

Turația la mersul în gol (rpm) 200 
Capacitate desfundare (mm) 75 - 200
Diametrul spiralei flexibile (mm) 20
Lungime spirală (mm) 23
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 56.6 (MXF CP203)

Echipare standard
1 x 20 mm x 15.2 m cablu, 1 x 20 mm x 
7.6 m cablu, kit de accesorii 1 x 9 piese

Kit inclus
1 x MXF CP203 Acumulator, MXF C 
Încarcător, Fără cutie

Număr articol 4933471851
Cod EAN 4058546297503

MXF LSDP
MAȘINĂ INDUSTRIALĂ DE DESFUNDAT ȚEVI 
CU FUNCȚIE POWERTREDZ™ MX FUEL™

 º Funcția integrată POWERTREDZ™ ajută utilizatorul să manevreze 
echipamentul pe treptele clădirilor, dar și în mașinile de transport

 º Prima mașină industrială de desfundat țevi care folosește cabluri de 16 
mm și 20 mm MILWAUKEE® în scurgeri de la 75 mm până la 200 mm, cu 
puterea de a înlătura rădăcini până la 60 m

 º Tamburul complet închis asigură piesele care se rotesc, oferind 
utilizatorului mai multă protecție în timp ce lucrează în și în jurul 
corpurilor fragile, precum și o mai bună menținere a reziduurilor înauntru 
în timpul desfundărilor canalizărilor

 º Comutatorul electronic de picior, cu aderență mare, împreună cu o 
frână electronică a tamburului, care încetinește tamburul foarte repede, 
furnizează utilizatorului control și siguranță maximă

 º Capacitatea tamburului MX FUEL™ este de 16 mm x 30 m lungime și 20 
mm x 30 m lungime pentru cabluri scurgeri lungi

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX 
FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate 
pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu 
oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de 
declanșare și frustrările întreținerii complexe

M18 FFSDC16 | MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI AUTONOMĂ 16 MM M18 FUEL™

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere maximă în țevi cu o 
lungime de 30 m

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în 
mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, 
componente electronice superioare și performanță susținută pentru a 
asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari 

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără 
cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul 
REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o 
putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Curele de rucsac încorporate pentru facilitarea transportului pe 
acoperișuri, rigole, spații înguste sau pentru golire

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

 º Pedală de picior electronică cu suprafață antiderapantă pentru cea mai 
bună durabilitate

 º Tambur complet închis pentru cea mai bună protecție și retenție a 
murdărieiSpațiu integrat de depozitare a accesoriilorAcceptă și cabluri 
ale altor producători

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

ACCESORII

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 FFSDC13 | MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI AUTONOMĂ 13 MM M18 FUEL™

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere maximă în țevi cu o 
lungime de 30 m

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari 

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Curele de rucsac încorporate pentru facilitarea transportului pe 
acoperișuri, rigole, spații înguste sau pentru golire

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

 º Pedală de picior electronică cu suprafață antiderapantă pentru cea mai 
bună durabilitate

 º Tambur complet închis pentru cea mai bună protecție și retenție 
a murdărieiSistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți 
acumulatorii MILWAUKEE® M18™

M18 FFSDC10 | MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI AUTONOMĂ 10 MM M18 FUEL™

 º Prima mașină de desfundat autonomă din lume cu un acumulator de 
18 V, cu pedală electronică și frână cu tambur integrată care încetinește 
electronic tamburul foarte rapid pentru mai mult control și siguranță

 º Sistemul de conectare a tamburului secțional M18 FUEL™ SWITCH 
PACK™ fără scule permite utilizatorilor să schimbe rapid între 
dimensiunile cablurilor de 8 mm, 10 mm, 13 mm și de 16 mm sau să 
adauge un al doilea tambur pentru a ajunge la 30 m 

 º Curele de rucsac încorporate pentru facilitarea transportului pe 
acoperișuri, rigole, spații înguste sau pentru golire

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Tambur complet închis pentru cea mai bună protecție și retenție a 
murdăriei

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

 º Depozitarea accesoriilor pe sculă permite utilizatorului să-și păstreze 
tamburul și accesoriile depozitate împreună

 º M18™SWITCH PACK™ poate fi pus la o mașină cu tambur cu alimentare 
și retragere automată, vândută separat

M18 FDCPF10 | MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI M18 FUEL™ - ALIMENTARE 10 MM

 º Primul dispozitiv de curățare a scurgerilor din lume cu un acumulator 
de 18 V cu alimentare și retragere automată care poate fi utilizat cu 
cabluri tip spirală de 6 mm, 8 mm și 10 mm atât de la MILWAUKEE®, 
cât și de la alți producători, în țevi de la 32 mm până la 75 mm, până la 
15 m, eliminând toate pericolele de electrocutare pe care utilizatorii le 
întâmpină astăzi cu sculele lor cu cablu

 º Baza plată permite utilizatorului să pună scula jos și să aibă o mână 
liberă pentru a ghida cablul în și în afara canalului de scurgere, oferind 
utilizatorului mai mult control în timp ce desfunda canalele de scurgere

 º Sistemul de derulare cu blocare CABLE-DRIVE menține viteza de 
derulare selectată, se adaptează automat la dimensiunile cablurilor 
compatibile pentru cea mai bună prindere la derularea și retragerea 
cablului

 º Tamburul complet închis elimină părțile care se rotesc liber, oferind 
utilizatorului mai multă protecție în timp ce lucrează în și în jurul 
corpurilor fragile, precum și o reținere mai bună a murdăriei în timp ce 
desfunda canalele de scurgere

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º LED-ul iluminează spațiul de lucru de sub chiuvete și alte spații 
întunecate

M18 FDCPF8 | MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI M18 FUEL™ - ALIMENTARE 8 MM 

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere maximă în țevi cu o 
lungime de 15 m

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari 

 º Sistemul de derulare cu blocare CABLE-DRIVE menține viteza de 
derulare selectată, se adaptează automat la dimensiunile cablurilor 
compatibile pentru cea mai bună priză la derularea și retragerea 
cablului

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º LED-ul iluminează spațiul de lucru de sub chiuvete și alte spații 
întunecate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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Descriere
Se potrivește 
cu M12BDC6, 

M12 BDC8

Se potrivește cu 
M18 FDCPF8, M18 

FDCPF10

Se potrivește cu M18 
FFSDC16, M18 FFSDC13, 

M18 FFSDC10

Se potrivește 
cu MXF LSDP

Număr 
articol Cod EAN

Cablu SD Cablu OWCE 16 mm x 15.2 m ✔ 48532775 045242513109

Cablu HH

Cablu 6 mm x 7.6 m ICBH ✔ 48532573 045242471270

Cablu 8 mm x 7.6 m ICDH ✔ 48532572 045242364206

Cablu 6 mm x 7.6 m ICDH ✔ 48532574 045242471287

Cablu 6 mm x 10.6 m ICBH ✔ 48532671 045242482740

Cablu 6 mm x 15.2 m ICBH ✔ 48532672 045242482757

Cablu 8 mm x 7.6 m ICBH ✔ 48532571 045242364213

Cablu 8 mm x 10.6 m ICBH ✔ 48532673 045242482764

Cablu 8 mm x 15.2 m ICBH ✔ 48532674 045242482771

Cablu 10 mm x 10.6 m ICCE ✔ 48532675 045242482788

Cablu 8 mm x 7.6 m ICBHD ✔ 48532581 045242480586

Cablu 8 mm x 7.6 m ICDHD ✔ 48532582 045242480593

Cablu 6 mm x 7.6 m ICBHD ✔ 48532583 045242480609

Cablu 6 mm x 7.6 m ICDHD ✔ 48532584 045242480616

Cablu spirală SD

Cablu 8 mm x 23 m ICBH ✔ 48532772 045242513079

Cablu 10 mm x 15.2 m ICCE ✔ 48532773 045242513086

Cablu 13 mm x 15.2 m ICCE ✔ 48532774 045242513093

Cablu 16 mm x 7.6 m ICCE ✔ 4932471701 4058546296001

Cablu 16 mm x 15.2 m ICCE ✔ 4932471702 4058546296018

Cablu 20 mm x 7.6 m ICCE ✔ 4932471703 4058546296025

Cablu 20 mm x 15.2 m ICCE ✔ 4932471704 4058546296032

Cablu 16 mm ACCE ✔ 4932471707 4058546296063

Cablu 16 mm x 60 cm LCCE ✔ 4932471708 4058546296070

Cablu 20 mm x 60 cm LCCE ✔ 4932471709 4058546296087

HH Vârf de recuperare M18PF. ✔ ✔ 48532681 045242503803

C-cutter HH Cuțit îndepărtare C pentru cabluri 10, 13, 16 mm ✔ ✔ 48532684 045242503834

Cutter C SD Cutter mediu C pentru cabluri de 10, 13, 16 mm ✔ ✔ 48532789 045242006137

Cap cu zale SD
Cap cu zale 75 mm pentru cabluri 16, 20 mm ✔ 48532837 4058546323448

Cap cu zale 100 mm pentru cabluri 16, 20 mm ✔ 48532838 4058546323455

HH Vârf de recuperare mic pentru cabluri 10, 13, 16 mm ✔ ✔ 48532682 045242503810

SD Vârf de recuperare mediu pentru cabluri 10, 13, 16 mm ✔ ✔ 48532787 045242006113

Cap tip pâlnie 
drept SD

Cap tip pâlnie pentru cabluri 16, 20 mm ✔ 48532831 4058546323387

Dispozitiv recuperare mediu tip pâlnie pentru cabluri 10, 13, 
16 mm ✔ ✔ 48532786 045242006106

HH Set 5 buc accesorii mici pentru cabluri 10, 13, 16 mm ✔ ✔ 48532685 045242503841

Atașament cap SD

Set 5 buc accesorii medii pentru cabluri 10, 13, 16 mm ✔ ✔ 48532790 045242006144

Set 9 buc accesorii pentru cabluri 16, 20 mm ✔ 48532840 4058546296131

Unealtă de desfăcut 
SD

Unealtă mică de desfăcut pentru cabluri 16, 20 mm ✔ 48532835 4058546323424

Unealtă medie de desfăcut pentru cabluri 16, 20 mm ✔ 48532836 4058546323431

Cap tăiere SD

Cap tăiere 75 mm pentru cabluri 16, 20 mm ✔ 48532832 4058546323394

Cap tăiere 100 mm pentru cabluri 16, 20 mm ✔ 48532833 4058546323400

Cap tăiere 150 mm pentru cabluri 16, 20 mm ✔ 48532834 4058546323417

HH Bit cu vârf lance mic pentru cabluri 10, 13, 16 mm ✔ ✔ 48532683 045242503827

SD Bit cu vârf lance mediu pentru cabluri 10, 13, 16 mm ✔ ✔ 48532788 045242006120

Cap sfredel drept SD Cap sfredel drept pentru cabluri 16, 20 mm ✔ 48532830 4058546323370

SAF SWITCH PACK™ auto feed pentru M18 FFSDC ✔ 4932471993 4058546298920

GHSAF Furtun de ghidare pentru SWITCH PACK™ auto feed ✔ 4932471994 4058546298937

BPSAF Base plate pentru SWITCH PACK™ auto feed ✔ 4932478225 4058546344023

Tambur SWITCH 
PACK™ Tambur SWITCH PACK™ pentru M18 FFSDC ✔ 4932464277 4058546222222

Furtun tambur MX Furtun de ghidare MXFLSDP ✔ 4932478110 4058546340421

Cheie pin Cheie pin pentru toate cablurile ✔ ✔ ✔ 4932471717 4058546296162

M18 FCSSM-0 M18 FCSSM-121

Turația la mersul în gol 
(rpm)

650 650

Capacitate desfundare 
(mm)

32 - 160 32 - 160

Lungime spirală (mm) 46 46
Automată Nu Nu
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg)

14.0 (M18 HB12) 14.0 (M18 HB12)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M18 HB12 Acumulator, 
M12-18 FC Încarcător, 
Fără cutie

Număr articol 4933478408 4933478407
Cod EAN 4058546345990 4058546345983

M18 FSSM-0 M18 FSSM-121

Turația la mersul în gol 
(rpm) 700 700

Capacitate desfundare 
(mm) 50 - 200 50 - 200

Lungime spirală (mm) 60 60
Automată Da Da
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 33.3 (M18 HB12) 33.3 (M18 HB12)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M18 HB12 Acumulator, 
M12-18 FC Încarcător, 
Fără cutie

Număr articol 4933471411 4933471410
Cod EAN 4058546290399 4058546290382

M12 BDC6-0C M12 BDC6-202C

Turația la mersul în gol 
(rpm) 0 - 500 0 - 500

Capacitate desfundare 
(mm) 32 - 50 32 - 50

Diametrul spiralei flexibile 
(mm) 6 6

Lungime spirală (mm) 7.6 7.6
Capacitatea găleții (l) 22.5 22.5
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 4.2 (M12 B2) 4.2 (M12 B2)

Echipare standard Cablu 6 mm x 7.6 m Cablu 6 mm x 7.6 m

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Găleată

2 x M12 B2 Acumulator, 
C12 C Încarcător, Găleată

Număr articol 4933451634 4933451635
Cod EAN 4002395141616 4002395141623

M12 BDC8-0C M12 BDC8-202C

Turația la mersul în gol 
(rpm) 0 - 500 0 - 500

Capacitate desfundare 
(mm) 32 - 50 32 - 50

Diametrul spiralei flexibile 
(mm) 8 8

Lungime spirală (mm) 7.6 7.6
Capacitatea găleții (l) 22.5 22.5
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 4.8 (M12 B2) 4.8 (M12 B2)

Echipare standard Cablu 8 mm x 7.6 m Cablu 8 mm x 7.6 m

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Găleată

2 x M12 B2 Acumulator, 
C12 C Încarcător, Găleată

Număr articol 4933451632 4933451633
Cod EAN 4002395140992 4002395141609

M12 BDC8 | MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI SUBCOMPACTĂ CU SPIRALĂ CU DIAMETRUL DE 8 MM M12™

 º Cea mai ușoară mașină de desfundat țevi profesională de pe piață
 º Designul versatil oferă beneficiile mașinilor de desfundat țevi manuale și 
de podea într-o singură mașină

 º Cea mai bună flexibilitate și manevrabilitate pentru utilizator datorită 
independenței alimentării cu energie electrică

 º Scula include un cablu flexibil rezistent de 8 mm pentru blocajele dificile 
din țevi de până la 60 mm. De asemenea, pot fi folosite toate cablurile 
flexibile standard de Ø 6 și 8 mm

 º Capacul robust al tamburului protejează utilizatorul și dispozitivele de 
prindere de rotirea tamburului în timpul utilizării

 º Tambur interior ușor detașabil ajută la împiedicarea îndoirii cablului și 
împiedică accesul murdăriei în interior

 º Mecanism rapid de blocare a cablului pentru derularea și eliberarea 
manuală a spiralei

 º LED-ul integrat iluminează spațiul de lucru de sub chiuvete și alte spații 
întunecate

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

 º Acumulatorul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară, 
componente electronice superioare și performanță susținută pentru a 
asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari

M12 BDC6 | MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI SUBCOMPACTĂ CU SPIRALĂ CU DIAMETRUL DE 6 MM M12™

 º Cea mai ușoară mașină de desfundat țevi profesională de pe piață
 º Designul versatil oferă beneficiile mașinilor de desfundat țevi manuale și 
de podea într-o singură mașină

 º Cea mai bună flexibilitate și manevrabilitate pentru utilizator datorită 
independenței alimentării cu energie de la rețea

 º Scula include un cablu flexibil de 6 mm pentru acces ușor în țevi de 
scurgere de până la 50 mm. De asemenea, pot fi folosite toate cablurile 
flexibile standard de Ø 6 și 8 mm

 º Capacul robust al tamburului protejează utilizatorul și dispozitivele de 
prindere de rotirea tamburului în timpul utilizării

 º Tambur interior ușor detașabil ajută la împiedicarea îndoirii cablului și 
împiedică accesul murdăriei în interior

 º Mecanism rapid de blocare a cablului pentru derularea și eliberarea 
manuală a spiralei

 º LED-ul integrat iluminează spațiul de lucru de sub chiuvete și alte spații 
întunecate

 º Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, 
împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a 
sistemului din clasa sa

M18 FSSM | MAȘINĂ DE DESFUNDAT CANALIZĂRI MODULARĂ M18 FUEL™

 º Prima mașină de desfundat canalizări modulară, fără cablu, pe 
platforma de 18V cu sistem de avans/retragere automat

 º Sistemul de blocare CABLE-DRIVE menține viteza de avans selectată și 
se reglează automat la dimensiunile cablului (22 mm și 32 mm), având 
cea mai bună prindere a cablului în timpul derulării și retragerii cablului

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Roți pe partea din spate și mâner extensibil frontal pentru un transport 
mai ușor

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

 º Accesoriile sunt vândute separat

M18 FCSSM | MAȘINĂ COMPACTĂ DE DESFUNDAT CANALIZĂRI MODULARĂ M18 FUEL™

 º Prima mașină de desfundat canalizarea compactă din lume, pe un 
acumulator de 18V, care utilizează spirale de desfundare de 16 mm și 
22 mm, atât de la MILWAUKEE®, cât și de la alți producători, eliminând 
toate riscurile de electrocutare pe care le întâmpină utilizatorii de astăzi 
cu sculele lor alimentate cu cablu

 º Greutate extrem de mică, 14 kg, inclusiv acumulatorul M18™ de 
12.0 Ah, permițând utilizatorului să transporte mașina de desfundat 
compactă confortabil pe scări pe mai multe etaje sau pe distanțe mai 
mari

 º Poate fi utilizată în țevi de la 32 mm până la 160 mm, maxim 46 m pe 
conductă

 º Tambururile complet închise MILWAUKEE® pentru o mai bună reținere 
a mizeria în timpul transportului pentru spirale de 16 mm și 22 mm sunt 
disponibile și vândute separat

 º Amprentă extrem de mică care permite utilizatorilor să lucreze în spații 
înguste

 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

ACCESORII PENTRU MAȘINA DE DESFUNDAT ȚEVI 

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M12 PL-0C M12 PL-201C

Dimensiune ecran (Inch) 4.3 4.3
Grad de protecție 65 65
Frecvența de urmărire a liniei 
(k) (Hz)

33, 83 33, 83

Frecvența sondei (k) (Hz) 512, 640, 33 512, 640, 33
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg)

2.6 (M12 B2) 2.6 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Cutie plastic

1 x M12 B2 Acumulator, 
C12 C Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933471995 4933478615
Cod EAN 4058546298944 4058546348083

Descriere Se potrivește cu M18 
FCSSM Se potrivește cu M18 FSSM Număr articol Cod EAN

Cablu spirală SM

Cablu OWCE 16 mm x 2.3 m ✔ 4932478413 4058546346041

Cablu OWICCE 16 mm x 2.3 m ✔ 4932478414 4058546346058

Cablu OWICCE 22 mm x 4.5 m ✔ ✔ 4932478415 4058546346065

Cablu OW 22 mm x 4.5 m ✔ ✔ 4932471712 4058546296117

Kit de 7 cabluri OW 22 mm x 4.5 m ✔ ✔ 4932471713 4058546296124

Cablu OW 32 mm x 4.5 m ✔ 4932471710 4058546296094

Cablu Heavy Duty OW 32 mm x 4.5 m ✔ 4932471711 4058546296100

Cap imersare SM
Cap imersare 16 mm ✔ 48533811 4058546346133

Cap imersare drept 16 mm ✔ 48533812 4058546346126

Cap tip pâlnie SM

Cap tip pâlnie 16 mm ✔ 48533813 4058546346140

Cap tip pâlnie mic 22 mm ✔ ✔ 48533828 4058546346089

Dispozitiv recuperare tip pâlnie - cablu 22 mm ✔ ✔ 48533831 4058546323479

Dispozitiv recuperare tip pâlnie - cablu 32 mm ✔ 48534831 4058546323561

Unealtă de desfăcut SM

Unealtă extra mică de desfăcut pentru cabluri 16 mm ✔ 48533814 4058546346157

Unealtă mică de desfăcut pentru cabluri 16 mm ✔ 48533815 4058546346164

Unealtă mică de desfăcut pentru cabluri 22 mm ✔ ✔ 48533827 4058546346096

Sculă mică de desfăcut pentru mașina secțională cu cablu 22 mm ✔ ✔ 48533835 4058546323516

Sculă medie de desfăcut pentru mașina secțională cu cablu 22 mm ✔ ✔ 48533836 4058546323523

Sculă mică de desfăcut pentru mașina secțională cu cablu 32 mm ✔ 48534835 4058546323608

Sculă medie de desfăcut pentru mașina secțională cu cablu 32 mm ✔ 48534836 4058546323615

Cap de recuperare 
cablu SM

Cap de recuperare cablu 16 mm ✔ 48533816 4058546346171

Cap de recuperare cablu 22 mm ✔ ✔ 48533826 4058546346102

Cap tăiere SM

Cap tăiere 50 mm pentru cabluri 22 mm ✔ ✔ 48533825 4058546346119

Cap tăiere 75 mm/ cablu 22 mm ✔ ✔ 48533832 4058546323486

Cap tăiere 100 mm/ cablu 22 mm ✔ ✔ 48533833 4058546323493

Cap tăiere 150 mm/ cablu 22 mm ✔ ✔ 48533834 4058546323509

Cap tăiere 75 mm/ cablu 32 mm ✔ 48534832 4058546323578

Cap tăiere 100 mm/ cablu 32 mm ✔ 48534833 4058546323585

Cap tăiere 150 mm/ cablu 32 mm ✔ 48534834 4058546323592

Cap sfredel drept SM

Cap sfredel drept mic 22 mm ✔ ✔ 48533829 4058546346072

Cap sfredel drept - cablu 22 mm ✔ ✔ 48533830 4058546323462

Cap sfredel drept - cablu 32 mm ✔ 48534830 4058546323554

Cap cu zale SM

Cap îndepărtare grăsime 75 mm/ cablu 22 mm ✔ ✔ 48533837 4058546323530

Cuțit îndepărtare grăsime 100 mm/ cablu 22 mm ✔ ✔ 48533838 4058546323547

Cuțit îndepărtare grăsime 75 mm/ cablu 32 mm ✔ 48534837 4058546323622

Cuțit îndepărtare grăsime 100 mm/ cablu 32 mm ✔ 48534838 4058546323639

Atașament cap SM

Kit de capete pentru mașina de desfundat, cablu 22 mm ✔ ✔ 48533840 4058546296148

Accesorii 9 buc pentru cabluri 32 mm ✔ 48534839 4058546296155

Furtun mic pentru FCSSM Furtun mic pentru FCSSM ✔ 4932478410 4058546346010

Furtun mediu pentru FCSSM Furtun mediu pentru FCSSM ✔ 4932478409 4058546346003

Furtun mare de ghidaj Furtun de ghidare pentru M18 FSSM ✔ 4932471720 4058546296193

Tambur pentru cablu

Tambur 16 mm ✔ 4932478412 4058546346034

Tambur 22 mm ✔ ✔ 4932478411 4058546346027

Tambur 32 mm ✔ 4932471719 4058546296186

Cheie pin Cheie pin pentru toate cablurile ✔ ✔ 4932471717 4058546296162

M12 IC AV3-201C

Dimensiunea afișajului (mm) 85
Rezoluție afișare (pixeli) 320 x 240
Diametrul capului camerei (mm) 12
Lungimea cablului (m) 2.7
Mărire imagine 4x
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.70 (M12 B2)

Kit inclus
1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, 
Cutie plastic

Număr articol 4933451367
Cod EAN 4002395159994

M12 IC-0 (S) M12 IC-201C (S)

Dimensiunea afișajului 
(mm) 68 68

Rezoluție afișare (pixeli) 320 x 240 320 x 240
Diametrul capului camerei 
(mm) 9 9

Lungimea cablului camerei 
(mm) 914 914

Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 0.60 (M12 B2) 0.60 (M12 B2)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M12 B2 Acumulator, 
C12 C Încarcător, Cutie 
plastic

Număr articol 4933431615 4933441680
Cod EAN 4002395241774 4002395001910

ACCESORII PENTRU MAȘINA DE DESFUNDAT ȚEVI

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M12 PL
LOCALIZATOR DE ȚEVI M12™

 º Localizator de țevi ușor de utilizat: 2 antene omni direcționale facilitează 
localizarea sondelor și urmărirea liniilor energizate fără semnale fantomă

 º Primul localizator de pe piață pe cu un acumulator de 12V cu 13 ore 
de funcționare cu un acumulator M12™ 2.0Ah, fără baterii alcaline care 
necesită schimbări frecvente

 º Ecran LCD color de 4.3˝ cu butoane iluminate din spate pentru o mai 
bună vizibilitate

 º Indicatori activi de ghidare: pictograma săgeată indică direcția sonoră și 
indicatorul busolei direcționează calea liniei energizate

 º Ușă etanșă a acumulatorului pentru protecție IP65 împotriva celor mai 
dificile condiții

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

M12 IC | CAMERĂ INSPECȚIE VIZUALĂ SUBCOMPACTĂ 360° M12™ M-SPECTOR™

 º Ecran rotativ - până la 270 grade pentru un control mai bun al imaginii
 º Ecran LCD cu rezoluție înaltă de 68.6 mm: imagine digitală și ecran de 
dimensiuni mai mari pentru o imagine clară

 º Senzor digital 9 mm 640 x 480: calitate superioară a imaginii cu o 
dimensiune aproape de două ori mai mică

 º 4 LED-uri iluminare perimetrală – cea mai bună luminozitate din clasa 
sa, fără umbre sau strălucire orbitoare

 º Cablu îmbunătățit: cap de aluminiu și flexibilitate îmbunătățită pentru 
rezistență și manevrabilitate ridicate

 º Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a 
acumulatorului, componente electronice superioare și performanță 
susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai 
mari 

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

 º Accesorii: cârlig, magnet și accesorii oglindă pentru inspecție și 
reparație

M12 IC AV3 | CAMERĂ INSPECȚIE VIZUALĂ DIGITALĂ M12™

 º Ecran detașabil care poate fi îndepărtat de pe consolă și utilizat de la 
o distanță de 10 m

 º Cameră de inspecție vizuală M12™ cu 4 trepte de mărire a imaginii și 
funcție de rotire a ecranului

 º Ecran LCD de 85 mm optimizat, imagine digitală și ecran de 
dimensiuni mai mari pentru o imagine clară

 º Senzor digital 12 mm 320 x 240, calitate superioară a imaginii pe un 
ecran mare, îmbunătățit

 º 4 LED-uri iluminare perimetrală pentru cea mai bună luminozitate din 
clasa sa, fără umbre sau strălucire orbitoare

 º Se livrează cu card de memorie SD de 8 GB și cablu digital de 2,7 m
 º Cablu îmbunătățit, cap de aluminiu și flexibilitate îmbunătățită pentru 
rezistență și manevrabilitate ridicate

 º Cap articulat disponibil ca accesoriu
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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USB

TRACK AND MANAGE.

M18 SIM-0

Rezoluție afișare (pixeli) 600 x 800
Dimensiune ecran (Inch) 8
Grad de protecție 54
USB Drive Da
Conexiune video Wireless și USB-C
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.8 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933471414
Cod EAN 4058546290429

M18 SISH-0

Grad de protecție 54
Frecvența de urmărire a liniei (k) (Hz) 33, 65, 83
SSD Harddrive (GB) 500
USB Drive Da

Conexiune video
Monitor de inspecție MILWAUKEE® sau 
aplicația de inspecție MILWAUKEE® pe 
Android și IOS

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.9 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933471415
Cod EAN 4058546290436

M18 SIC36

Diametru cablu (mm) 9
Lungimea cablului camerei (m) 36
Diametrul capului camerei (mm) 25
Protecție la intrarea capului camerei (P) 67
Rezoluția camerei (px) 1080
Capacitate desfundare (mm) 50 - 160
Frecvența de urmărire a liniei (k) (Hz) 33kHz, 66kHz, 83kHz
Frecvența sondei (k) (Hz) 512, 640, 33
Greutate (kg) 12.4

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933471413
Cod EAN 4058546290412

M18 SIC60

Diametru cablu (mm) 11
Lungimea cablului camerei (m) 60
Diametrul capului camerei (mm) 34 
Protecție la intrarea capului camerei (P) 67
Rezoluția camerei (px) 1080
Capacitate desfundare (mm) 75 - 250
Frecvența de urmărire a liniei (k) (Hz) 33kHz, 65kHz, 83kHz
Frecvența sondei (k) (Hz) 512, 640, 33
Greutate (kg) 20.5

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933471412
Cod EAN 4058546290405

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M18 SIC60 | CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ DE 60 M

 º Cameră de 34 mm 1080 p HD cu zoom panoramic, permițând 
utilizatorului să mărească oriunde în imagine

 º 20 LED-uri pentru o conductă mai iluminată
 º Spirală de împingere de 60 m lungime, grosime de 11 mm, pentru a 
ajunge mai ușor la distanțe mai lungi, dar totuși suficient de flexibilă 
pentru a trece prin coturi de 75 mm la 90 de grade

 º Bobine complet închise pentru o mai bună izolare
 º Suport din cauciuc pentru a pune bobina în spate
 º Mâner extensibil pentru transport mai ușor
 º Sonda încorporată pentru localizare ușoară: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz 
pentru a fi utilizat cu toate localizatoarele comune

 º Detectare integrată a traseului conductelor pentru localizarea spiralei de 
împingere

 º TICK™ integrat asigură urmărire și securitate prin aplicația ONE-KEY™ a 
dispozitivului, ce oferă o platformă de gestionare a stocurilor bazată pe 
cloud, care suportă atât localizare, cât și prevenirea furtului

 º Livrat cu suport patină 1x 100 mm și 1x 75 mm

M18 SIC36 | CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ DE 36 M

 º Cameră de 25 mm 1080 p HD cu zoom panoramic, permițând 
utilizatorului să mărească oriunde în imagine

 º 12 LED-uri pentru o conductă mai iluminată
 º Spirală de împingere de 36 m, 9 mm pentru a ajunge mai ușor la distanțe 
mai mari

 º Bobine complet închise pentru o mai bună izolare
 º Suport din cauciuc pentru a pune bobina în spate
 º Curele de rucsac pentru transport mai ușor
 º Sonda încorporată pentru localizare ușoară: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz 
pentru a fi utilizat cu toate localizatoarele comune

 º TICK™ integrat asigură urmărire și securitate prin aplicația ONE-KEY™ a 
dispozitivului, ce oferă o platformă de gestionare a stocurilor bazată pe 
cloud, care suportă atât localizare, cât și prevenirea furtului

 º Livrat cu suport patină 1x 100 mm și 1x 75 mm

M18 SISH | HUB INTELIGENT PENTRU INSPECȚIA CANALIZĂRII M18™

 º Schimbare ușoară a bobinei cu o simplă apăsare de buton
 º WI-FI integrat pentru conexiune cu monitorul MILWAUKEE® și tabletă 
sau smartphone cu ajutorul aplicației NEW MILWAUKEE®

 º Distribuiți rapoarte personalizate
 º Vizualizare și înregistrare pe mai multe ecrane
 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º Unitatea SSD de 500 GB stochează mai multe lucrări și se extrage atunci 
când este necesar

 º Porturi: USB 3.0 și USB-C
 º Compartimentul pentru acumulatori acceptă orice acumulator 
MILWAUKEE® M18™

 º Detectare integrată a traseului conductelor prin urmărirea cablului de 
împingere al bobinei cu cameră cu 33kHz sau 83kHz

M18 SIM | MONITOR CAMERĂ INSPECȚIE M18™

 º Ecran LCD wireless de 8˝, rezoluție înaltă - 800 x 600, pentru vizualizare 
optimă

 º Ecran lizibil la soare pentru o vizualizare optimă a inspecției
 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º Funcție de raportare facilă cu semnalizarea unor momente pentru a 
evidenția problemele din conductă

 º Înregistrarea videoclipurilor și a imaginilor pentru adăugarea la rapoartele 
create pe site

 º Porturi: USB 3.0 și USB-C
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

 º Conectare la M18 SISH cu cablu USB-C pentru o conexiune prin cablu

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

 SISTEM MODULAR DE
INSPECȚIE A CONDUCTELOR

ALEGE CAMERA 
DE INSPECȚIE 

POTRIVITĂ

SMART HUB ALEGE DISPOZITIVUL 
PENTRU VIZIONARE

SALVEAZĂ FILMĂRILE

 ¡ Alege un monitor 
MILWAUKEE® și / sau 
tabletă / smartphone cu 
aplicația MILWAUKEE® 
PIPELINE INSPECTION

 ¡ Salvează fișierele  
mari pe USB

 ¡ Trimite înregistrările 
salvate de pe  
dispozitivul mobil

PASUL 1

 ¡ Salvează imagini HD 
și înregistrări video pe 
smart hub M18™ 500 GB

 ¡ Când acumulatorul 
M18™ REDLITHIUM™ se 
schimbă, filmarea nu se 
oprește

SAU

PASUL 2 PASUL 3 PASUL 4

Urmăriți locația 
sculei și, dacă este 

pierdută, primiți 
alerte atunci când 

este găsită.

Blochează și 
dezactivează 

de la 
distanță.

DESCARCĂ GRATUIT
APLICAȚIA!

NOU

IMAGINI 
CLARE. 

INSPECȚII 
UȘOARE.

Cameră 60 m, 34 mm

Cameră 36 m, 25 mm 
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M18 F2LM53-0 M18 F2LM53-122

Viteza lamei (min¹) 3,300 3,300
Lățime punte (cm) 53 53
Mecanism propulsie Auto-propulsie Auto-propulsie
Funcție mulcire Da Da
Dimensiune roți față (Ø mm) 20.3 20.3
Dimesiune roți spate (Ø mm) 26.4 26.4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 35.5 (2 x M18 HB12) 35.5 (2 x M18 HB12)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M18 HB12 
Acumulator, M18 DFC 
Încarcător, Fără cutie

Număr articol 4933479584 4933479585
Cod EAN 4058546373788 4058546373795

M18 BLLT-0

Diametrul fir tăiere [mm] 2.4
Lățimea de tăiere (cm) 40
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.3 (M18 HB8)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933472218
Cod EAN 4058546326142

PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ
  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M18 F2LM53
MAȘINĂ DE TUNS IARBA AUTOPROPULSATĂ 53 
CM M18 FUEL™

 º Lama de oțel de 53 cm și designul lamei, asociate cu tehnologia M18 
FUEL™, oferă cea mai bună calitate a tăierii din această clasă

 º Pornire instantanee în iarbă înaltă, putere de vârf remarcabilă și un cuplu 
de pornire care permite realizarea aplicațiilor solicitante

 º Sistem 3-în-1 de gestionare a ierburilor, cu colectare în sac sau 
descărcare laterală în spate

 º Reglarea automată a vitezei lamei corespunzătoare puterii necesare, 
pentru o mai mare eficiență

 º Mecanismul autopropulsat, reglabil, cu 5 trepte de viteză, oferă o viteză 
de tăiere de până la 6.4 km/h

 º Comutatotul cu paleta activă de gestionare a vitezei îi oferă utilizatorului 
un control deosebit

 º Funcționează cu 2 acumulatori de 18V pentru a oferi putere și 
performanțe excelente

 º Realizează tunderea pe suprafețe de până la 2000 m² cu o singură 
încărcare a celor doi acumulatori M18™ HIGH OUTPUT™ de 12.0 Ah

 º Farurile frontale și laterale oferă vizibilitate de 180° pentru o observare 
mai bună și precizie mărită

 º Reglarea la un singur punct, cu 7 poziții, a înălțimii de tăiere între 2.5 – 
10 cm pentru a fi adecvată la o întreagă gamă de soiuri de iarbă

 º Mânere pliabile și depozitare în poziție verticală, pentru un transport ușor 
și compact

 º Include un adaptor pentru mulcire, un sac colector de 70 litri și o gură de 
descărcare în partea din spate

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel 
și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule 
sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH 
OUTPUT™

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

LAMĂ 21˝/ 53 CM

Număr articol 4932479818

M18 BLLT | TRIMMER CU FIR FĂRĂ PERII M18™

 º Trimmer-ul cu fir fără perii M18 FUEL™ are puterea de a curăța tufișuri 
dese și de a ajunge la accelerația maximă în mai puțin de 1 secundă

 º Până la 4600 rpm în primul mod și până la 6200 rpm în cel de-al doilea 
mod

 º Declanșator variabil cu 2 trepte de viteză ce permite utilizatorului să 
aleagă între performanță mai mare sau autonomie prelungită

 º Bandă de tăiere reglabilă de 35 cm - 40 cm
 º Autonomie de până la 1 oră cu un acumulator M18™HIGH OUTPUT™ 
8.0 Ah

 º Cap de tuns cu sarcină ușoară și mâner auxiliar reglabil pentru confort 
și control optim pentru utilizator

 º Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent 
REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 FCHS35-0 M18 FCHS35-122

Lungimea șinei (cm) 35 35
Viteză lanț (m/s) 12.4 12.4
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 6.4 (M18 HB12) 6.4 (M18 HB12)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M18 HB12 Acumulator, 
M12-18 FC Încarcător, 
Fără cutie

Număr articol 4933479678 4933479679
Cod EAN 4058546374723 4058546374730

M18 FHT45-0 M18 FHT45-802

Turația la mersul în gol 
(m/min)

3400 3400

Lungimea pânzei (mm) 450 450
Distanța între dinți (mm) 17.5 17.5
Capacitatea de tăiere (mm) 19 19
Unghi de înclinare față 
orizontală (°)

< 30 < 30

Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg)

5.3 (M18 HB12) 5.3 (M18 HB12)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M18 HB8 Acumulator, 
M12-18 FC Încarcător, 
Fără cutie

Număr articol 4933479677 4933480113
Cod EAN 4058546374716 4058546403980

M18 FBL-0

Volum aer 1 (m³/min) 8.75
Volum aer 2 (m³/min) 12.7
Viteza aerului 1 (km/o) 133
Viteza aerului 2 (km/o) 193
Viteza de rotație a ventilatorului (rpm) 14,000
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B9)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933459825
Cod EAN 4058546029975

M18 CHT-0

Turația la mersul în gol (m/min) 3400
Lungimea pânzei (mm) 610
Distanța între dinți (mm) 20
Capacitatea de tăiere (mm) 20
Unghi de înclinare față orizontală (°) < 30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.0 (M18 HB8)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933459346
Cod EAN 4058546010072

M12 FHS-0 M12 FHS-602X

Lungimea șinei (cm) 15 15
Viteză lanț (m/s) 5 5
Lungime de tăiere utilizabilă 
(cm) 14 14

Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 2.3 (M12 B6) 2.3 (M12 B6)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M12 B6 Acumulator, 
C12 C Încarcător, Cutie HD

Număr articol 4933472211 4933472212
Cod EAN 4058546326074 4058546326081

M18 FCHSC-0 M18 FCHSC-121

Lungimea șinei (cm) 30 30
Viteză lanț (m/s) 12.4 12.4
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 6.4 (M18 HB12) 6.4 (M18 HB12)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M18 HB12 Acumulator, 
M12-18 FC Încarcător, 
Fără cutie

Număr articol 4933471441 4933471442
Cod EAN 4058546290696 4058546290702

M18 FCHS-0 M18 FCHS-121

Lungimea șinei (cm) 40 40
Viteză lanț (m/s) 12.4 12.4
Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg) 6.4 (M18 HB12) 6.4 (M18 HB12)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M18 HB12 Acumulator, 
M12-18 FC Încarcător, 
Fără cutie

Număr articol 4933464723 4933464223
Cod EAN 4058546226688 4058546221683

M18 FCHS | FIERĂSTRĂU CU LANȚ 40 CM M18 FUEL™

 º Fierăstrăul cu lanț M18 FUEL™ furnizează puterea de a face față celor 
mai solicitante aplicații comparativ cu fierăstraiele cu lanț pe benzină

 º Tehnologia FUEL™ îi permite fierăstrăului să mențină viteza în aplicații 
dure fără a se bloca, oferindu-i capacitatea de a surclasa fierăstraie cu 
lanț pe benzină de până la 40 cc 

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel 
și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule 
sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH 
OUTPUT™

 º Poate face până la 150 tăieturi în lemn de pin de 100x100 mm, cu o 
singură încărcare a acumulatorului de 12,0 Ah

 º Angrenaj metalic extrem de robust
 º Variatorul de turație permite utilizatorului un control complet asupra 
vitezei de tăiere, asigurând un răspuns instantaneu al accelarației 
pentru a atinge viteza maximă în mai puțin de 1 secundă

 º Ghearele opritoare integral din metal îi oferă utilizatorului forță mai mare 
în timpul tăierii

 º Rezervor de ulei fără scurgere cu acces ușor și vizor transparent
 º Se livrează cu 80 cc ulei, lanț și capac
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

LANȚ PENTRU FIERĂSTRĂU M18™, 
406.4 MM

Număr articol 4932464873

M18 FCHS35 | FIERĂSTRĂU CU LANȚ 35 CM M18 FUEL™

 º Furnizează puterea de a face față celor mai solicitante aplicații 
comparativ cu fierăstraiele cu lanț pe benzină

 º Menține viteza în aplicații dure, fără a se împotmoli
 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel 
și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule 
sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH 
OUTPUT™

 º Poate face până la 150 tăieturi în lemn de pin de 100 x 100 mm, cu o 
singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah

 º Angrenajul metalic extrem de robust
 º Variatorul de turație permite utilizatorului un control complet asupra 
vitezei de tăiere, asigurând un răspuns instantaneu al accelarației pentru 
a atinge viteza maximă în mai puțin de 1 secundă

 º Ghearele opritoare integral din metal îi oferă utilizatorului forță mai mare 
în timpul tăierii

 º Rezervor de ulei fără scurgere cu acces ușor și vizor transparent
 º Se livrează cu 80 cc ulei, lanț și capac
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

LANȚ 14˝/ 356 MM PENTRU M18 
FCHS35

Număr articol 4932479820

M18 FCHSC | FIERĂSTRĂU CU LANȚ 30 CM M18 FUEL™

 º Furnizează puterea de a face față celor mai solicitante aplicații 
comparativ cu fierăstraiele cu lanț pe benzină până la 40 cc

 º Tehnologia FUEL™ îi permite fierăstrăului să mențină viteza în aplicații 
dure fără a se bloca, oferindu-i capacitatea de a surclasa fierăstraie cu 
lanț pe benzină de până la 40 cc

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel 
și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule 
sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH 
OUTPUT™

 º Poate face până la 150 tăieturi în lemn de pin de 100x100 mm, cu o 
singură încărcare a acumulatorului de 12.0 Ah

 º Lanțul de 30 cm permite utilizatorului să lucreze în spații limitate
 º Variatorul de viteză îi permite utilizatorului să dețină controlul complet 
asupra curbei puterii, asigurând un răspuns instantaneu al accelerației 
pentru a atinge viteza maximă în mai puțin de o secundă

 º Ghearele opritoare integral din metal îi oferă utilizatorului forță mai mare 
în timpul debitării

 º Rezervor de ulei fără scurgere cu acces ușor și vizor transparent
 º Se livrează cu 80 cc ulei, lanț și carcasă pentru lanț
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

LANȚ PENTRU FIERĂSTRĂU 12˝ / 
304.8 MM

Număr articol 4932471385

M12 FHS | FIERĂSTRĂU CU LANȚ M12 FUEL™ HATCHET™

 º Fierăstrăul cu lanț M12 FUEL™ HATCHET™ livrează un control și un 
acces remarcabil, având puterea de a tăia 75 mm în lemn de esență 
tare și să livreze până la 120 de tăieturi cu o încărcare a acumulatorului 
M12 B4

 º Proiectat pentru a satisface nevoile ergonomice, de performanță și de 
durabilitate ale profesioniștilor în întreținerea mediului verde

 º Cu o greutate de 2.3 kg și cu un design compact, fierăstrăul fără cablu 
vă oferă un control și o manevrabilitate sporite în zonele cu acces 
strâns

 º Tensionarea lanțului asigură reglarea rapidă a tensiunii lanțului
 º Rezervor de ulei transparent ce permite o vizibilitate clară a nivelului 
uleiului

 º Variatorul de turație permite utilizatorului un control complet asupra 
vitezei de tăiere

 º Toate vârfurile metalice permit o creștere a pârghiei în timpul aplicațiilor
 º Ușurință de utilizare și lubrifiere corespunzătoare a lanțului
 º Loc depozitare pentru cheia multifuncțională
 º 1x lamă Oregon 15 cm (6˝), 1x apărătoare, 1x cheie multifuncțională
 º ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor 
fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, 
acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ 
care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

LANȚ PENTRU FIERĂSTRĂU 6˝ / 
152 MM

Număr articol 4932478427

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 CHT | FOARFECĂ PENTRU TUNS GARD VIU M18 FUEL™

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o eficiență îmbunătățită, 
rezistă mai mult și asigură o putere maximă

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată, la suprasarcină, pentru scule și acumulatori și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Are puterea de a tăia crengi de 20 mm
 º Lama de 600 mm taie mai mult material într-o singură cursă, 
îmbunătățind capacitatea și productivitatea

 º Autonomie de până la 2 ore cu un acumulator M18™ de 9,0 Ah
 º Taie cu până la 30% mai rapid comparativ cu modelele concurente fără 
acumulator 

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 FBL | SUFLANTĂ M18 FUEL™

 º Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o eficiență îmbunătățită, 
rezistă mai mult și asigură o putere maximă

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică 
avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește 
în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Designul ergonomic permite curățarea resturilor și a murdăriei din 
spațiile înguste

 º Un debit de aer de până la 12,74 m³/min la 193 km/h pentru curățarea 
resturilor

 º Turație variabilă și funcție de blocare a vitezei pentru un control complet 
al puterii

 º Comutator cu funcție de blocare
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

M18 FHT45
TRIMMER PENTRU GARD VIU 45 CM M18 FUEL™

 º Lamă de 45 cm pentru o mai bună flexibilitate și puterea de a tăia crengi 
de 19 mm

 º Susține puterea în sarcină fără a se bloca
 º Până la 2 ore de autonomie cu acumulatorul 8.0 Ah M18™ HIGH 
OUTPUT™

 º Carcasa angrenajelor, construită din metal, închide și protejează complet 
sistemul de angrenaje împotriva condițiilor agresive de la locul de muncă

 º Apărătoare pentru vârful lamei pentru a proteja lamele și pentru a preveni 
deteriorarea accidentală a gardurilor sau a altor obiecte

 º Amplasarea mânerului și distribuția greutății asigură cea mai bună 
combinație de echilibru și control

 º Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel 
și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule 
sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH 
OUTPUT™

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™
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M18 BPFP-CST M18 BPFP-WST M18 BPFP-CCST

Pulverizator 15L M18™ SWITCH TANK™ Rezervor pentru apă 15L M18™ SWITCH TANK™ Pulverizator 15L M18™ SWITCH TANK™

4933464964 4933464965 4933471371

4058546229092 4058546229108 4058546289997

M18 BPFPH-0 M18 BPFPH-401

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.0 (M18 B4) 5.0 (M18 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

1 x M18 B4 Acumulator, M12-
18 C Încarcător, Fără cutie

Număr articol 4933464961 4933464962
Cod EAN 4058546229061 4058546229078

M18 FOPH-LTA M18 FOPH-CSA M18 FOPH-EA M18 FOPH-HTA M18 FOPH-EXA

Accesoriu cap cositor cu fir pentru multi-
funcțională QUIK-LOK™ Accesoriu fierăstrău cu lanț QUIK-LOK™ Accesoriu întreținere margini QUIK-LOK™ Accesoriu pentru tuns gard viu QUIK-LOK™ Accesoriu extensie QUIK-LOK™

4932464955 4932464957 4932464958 4932464959 4932464960

4058546229009 4058546229023 4058546229030 4058546229047 4058546229054

M18 FOPHLTKIT-0

Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 4900
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 6200
Diametrul fir tăiere [mm] 2.0 / 2.4
Capacitatea max. de tăiere (mm) 400
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 4.7 (M18 HB8)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, 
Fără cutie

Număr articol 4933464956
Cod EAN 4058546229016

M18 FOPH-0

Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 6860
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 8680
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 4.1 (M18 HB8)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933464954
Cod EAN 4058546228996

M18 FOPH
CAP DE PRINDERE M18 FUEL™ QUIK-LOK™

 º Sistem versatil pentru gardul viu care funcționează cu un singur cap
 º Are capacitatea de a fi folosit cu mai multe accesorii pentru o gamă largă de aplicații
 º Accelerație maximă în mai puțin de 1 secundă
 º 2 niveluri de viteză variabilă
 º Motorul fără perii POWERSTATE™ are o eficiență sporită, rezistă mai mult și asigură o 
putere maximă

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la 
suprasarcină pentru scule și acumulatori și îmbunătățește în mod unic performanța în 
sarcină a sculei

 º Mâner auxiliar ajustabil, curea și inel pentru transport care ajută la reglarea sculei pentru 
un confort și un control optim în utilizare

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

M18 FOPHLTKIT | CAP DE FIXARE M18 FUEL™  - PENTRU KIT-UL DE TRIMMER

 º Motor fără perii POWERSTATE™ cu o durată de exploatare a 
motorului mai mare și cu o putere cu până la 20% mai mare

 º Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție 
electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori 
și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei

 º Atinge viteza maximă în sub 1 sec.
 º Putere de a curăța tufișuri dese
 º Până la 1h, timp de funcționare, cu acumulatorul M18™ de 9.0 
Ah

 º 2 viteze cu schimbător variabil
 º Protecție la 135°
 º Compatibil cu toate capetele de fixare MILWAUKEE®

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

 º Mâner auxiliar ajustabil, inel de fixare ajută și imbunătățește 
scula pentru optimizarea confortului și controlului

Perfect pentru a tăia ramuriProiectat pentru a satisface nevoile utilizatorilor profesioniși 
din întreținerea gardului viu

Are puterea de a tunde tufișuri dese

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

M18 BPFPH
RUCSAC M18™ SWITCH TANK™

 º M18™ SWITCH TANK™ pompa de fluide cu capacitate de 15 l este prima soluție de 
spray-ere din industrie, cu rezervor interschimbabil fără pompare manuală

 º Design-ul rezervorului interschimbabil izolează pompa, furtunul și bastonul de 
manevrare, separând componentele mobile ale M18™ SWITCH TANK™

 º Adăugarea și schimbarea parților mobile pentru a elimina contaminarea chimică și 
pentru costuri de deținere scăzute 

 º Presiunea pompei 120PSI (8.27 bari)
 º Echipată cu selecție ajustabilă a presiunii pentru a satisface cel mai bine solicitările 
utilizatorului

 º Până la 2 ore timp de funcționare (12 sau mai multe rezervoare) cu un acumulator de 
4.0 Ah

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

 º Compatibil 100% cu SWITCH TANK™

 º Dezvoltat să satisfacă nevoile celor care lucrează cu 
betonul, pentru a livra instant, constant și ajustabil o 
presiune de până la 120 PSI și o distanță de pulverizare 
de 7.6 m

 º Rezervor semitransparent cu scală de măsurare pentru a ști 
cât lichid este în interiorul său

 º Butonul de ajustare a presiunii, ajustează presiunea intre 
20-120 PSI cu un debit optimizat pentru a acoperi o 
suprafață mare

 º Compatibil 100% cu SWITCH TANK™

 º Rezervor pentru apă pentru livrarea eficientă a apei pentru 
tăierea betonului sau carotări. De asemenea, folositor 
pentru spălare suspensii, suprafețe sau echipamente

 º Rezervor semitransparent cu scală de măsurare pentru a 
vedea cât lichid mai este disponibil

 º Mânerul de transport de pe capacul cu gură mare de 
admisie îl face ușor de transportat și de umplut cu apă sau 
substanțe chimice

 º Compatibil 100% cu SWITCH TANK™

 º Rezervor pentru pesticide/fertilizatori/ierbicide/fungicide/
insecticide/agenți de degivrare și altele

 º Rezervor semitransparent cu scală de măsurare pentru a ști 
permanent cât lichid este în rezervor

 º Mânerul de transport de pe capacul cu gură mare de 
alimentare îl face ușor de transportat și de umplut cu apă 
sau chimicale

 º Prinderea confortabilă de cauciuc a mânerului țevii de 
pulverizare cu posibilitatea de blocare pentru o durată mai 
lungă de utilizare

Design al rezervorului interschimbabil Adăugarea și schimbarea parților mobile pentru a elimina 
contaminarea chimică

Bretele late pentru confort pe durata utilizării

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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IP67

ILUMINARE DE  
ÎNALTĂ DEFINIȚIE 
TRUEVIEW™

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

REALIZATĂ PENTRU A REZISTA LA CELE MAI DURE 
CONDIȚII DE LA LOCUL DE MUNCĂ

Soluțiile de iluminat MILWAUKEE® combină cel mai bun acumulator și tehnologia LED, oferind soluții 
convenabile și portabile care sporesc productivitatea și siguranța. Lumina de înaltă definiție TRUEVIEW™ oferă 
un fascicul consistent, o temperatură optimizată a culorii și o reprezentare reală a culorilor și detaliilor.

TOATE SOLUȚIILE DE ILUMINAT MILWAUKEE®:

TRUEVIEW™ le oferă 
profesioniștilor posibilitatea 
de a aduce lumina direct 
la munca lor, precum și 
să controleze intensitatea 
fasciculului și direcția 
acestuia, pentru o mai mare 
productivitate pe șantier.

Prin utilizarea LED-urilor  
de înaltă calitate, a opticii  
MILWAUKEE® și a acumu-
latorilor REDLITHIUM™, 
luminile TRUEVIEW™ 
strălucesc mai puternic  
și durează mai mult.

Carcasa și lentilele întărite 
și rezistente la impact fac 
față provocărilor utilizării 
industriale, iar tehnologia 
superioară de gestionare a 
temperaturii protejează LED-
urile de-a lungul întregii vieți 
a acestora.

SE ADAPTEAZĂ FUNCȚIONEAZĂ DUREAZĂ

PORTABILITATE

PRINDERE 
MAGNETICĂ

CAPETE 
PIVOTANTE 
ȘI ROTATIVE 
PENTRU O 
ACOPERIRE 
MAXIMĂ

INSTALARE 
UȘOARĂ ȘI 
RAPIDĂ,  
ÎNĂLȚIME 
AJUSTABILĂ

ZONĂ DE 
PROTECȚIE LA 
MUȘCARE DIN 
CAUCIUC

* Depinde de selectarea modului și se bazează pe o zi de lucru de 10 ore

AUTONOMIE ÎNTREAGA ZI*

AUTONOMIE EXTINSĂ CU UN  
PACHET DE 2 ACUMULATORI

MAXIM 27000 LUMENI

LENTILE REZISTENTE LA IMPACT

LENTILE REZISTENTE LA SUBSTANȚE CHIMICE

ILUMINARE DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE
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M18 TAL-0

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

Tip bec LED
Flux luminos max. Area Mode High|Medi-
um|Low (Lumeni) 2200/ 1100/ 550

Flux luminos max. Flood Mode High|Medi-
um|Low (Lumeni) 1000 / 500 / 250

Autonomie max. mod area cu 1 acumulator 
M18 B5 (h) 4/ 8/ 16

Autonomie max. mod flood cu 1 acumula-
tor M18 B5 (h) 6/ 12/ 24

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.5 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933464134
Cod EAN 4058546220792

M18 ONESLDP-0

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 9000/ 4800/ 2500/ -

Autonomie max. cu 2 x acumulatori M18 
B9 (h) 3.5/ 7/ 14/ -

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 12.5 (M18 B9)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933459160
Cod EAN 4002395287154

M18 ONERSAL-0

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 5400/ 3000/ 1550/ -

Autonomie max. cu 2 x acumulatori M18 
B9 (h) 7/ 12.5/ 26/ -

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 10.1 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933459431

MXF TL-601

Sistem MX FUEL™

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MX FUEL™

Tip bec LED
Putere maximă în mod AC max/med/min 
(lumeni) 27,000/ 14,000/ 7000/ -

Putere maximă în mod DC max/med/min 
(lumeni) 20,000/ 10,000/ 5000/ -

Autonomie max. în mod AC (h) Permanent
Autonomie max. cu MXF XC406 (h) 3/ 6/ 10
Înălțime max. a catargului (m) 3.1
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 53 (MXF XC406)

Kit inclus
1 x MXF XC406 Acumulator, Încărcător 
integrat, Fără cutie

Număr articol 4933471844
Cod EAN 4058546297435

M18 SAL-0 M18 SAL-502B

Compatibilitate acumulator
Toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Toțti acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Tip bec LED LED
Flux luminos High|Medi-
um|Low|Strobe (Lumeni) 2000/ 1300/ 850/ - 2000/ 1300/ 850/ -

Autonomie max.cu acumulator 
M12 B5 (h) 4/ 6/ 10/ - 4/ 6/ 10/ -

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 7.6 (M18 B5) 7.6 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

2 x M18 B5 Acumulator, 
M12-18 C Încarcător, 
Geantă pentru scule

Număr articol 4933451246 4933451896
Cod EAN 4002395167708 4002395281459

M18 HOSALC-0

Sistem M18™

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 6000/ 4000/ 1700/-

Autonomie max. cu acumulator M18 
HB8 (h) 3.5/ 5/ 10  

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 11 (M18 HB8)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933478116
Cod EAN 4058546340490

HOBL 7000

Greutate (kg) 3.7
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933464126
Cod EAN 4058546220716

M18 ONESLSP-0

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 4400/ 2100/ 1000/ -

Autonomie max.cu acumulator M12 B5 (h) 2/ 4/ 8/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 6.7 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933459155
Cod EAN 4002395287109

M18 ONESLDP | LAMPĂ DE ȘANTIER COMPACTĂ CU LED ȘI ÎNCĂRCĂTOR ONE-KEY™

 º Optimizarea luminozității și a autonomiei prin ajustarea fluxului luminos 
între 0 - 9000 lumeni 

 º Tehnologia ONE-KEY™ permite particularizarea avansată și controlul 
iluminării de la distanță

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º Posibilitate de programare a unor cicluri automate pentru a decide 
zilele/intervalele orare în care lampa funcționează

 º Încărcător M18™ integrat - încarcă până la 2 acumulatori secvențial
 º Sistem de alimentare dual: poate fi alimentată fie cu un acumulator 
M18™ REDLITHIUM™, fie de la rețeaua de curent prin intermediul 
cablului de racord de 2,5 m inclus

 º Priza de curent alternativ permite conectarea comună a mai multor 
lămpi

 º Lentile din policarbonat rezistente la impact și durabile pentru a proteja 
lampa de condițiile dificile de pe șantier

 º Grad de protecție IP 54 în modul alimentat de la acumulator - lampa 
este protejată împotriva prafului și a apei

 º Iluminarea de înaltă definiție TRUEVIEW™ asigură un fascicul 
neîntrerupt, o temperatură de culoare optimizată și o reprezentare fidelă 
a culorilor și detaliilor

M18 ONESLSP | LAMPĂ DE ȘANTIER COMPACTĂ CU LED ONE-KEY™ M18™

 º Tehnologia ONE-KEY™ permite particularizarea avansată și controlul 
iluminării de la distanță 

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º Optimizarea luminozității și a autonomiei prin ajustarea fluxului luminos 
între 0 - 4400 lumeni

 º Posibilitate de programare a unor cicluri automate pentru a decide 
zilele/intervalele orare în care lampa funcționează

 º Soluțiile de iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ combină cea mai 
avansată tehnologie LED

 º Control electronic al iluminării la 180° și 360° pentru iluminarea 
suprafețelor mari și a zonelor de lucru

 º Cârlig metalic cu auto-centrare proiectat pentru agățarea lămpii de cuie 
sau țevi

 º Sistem de alimentare dual: poate fi alimentată fie cu un acumulator 
M18™ REDLITHIUM™, fie de la rețeaua de curent prin intermediul 
cablului de racord de 2,5 m inclus

 º Priza de curent alternativ permite conectarea comună a mai multor 
lămpi

 º Autonomie de până la 8 ore în mod de lumină scăzută cu un 
acumulator M18™ REDLITHIUM™ de 5,0 Ah

M18 TAL | PROIECTOR PENTRU ȘANTIER M18™

 º Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ asigură 2.200 lumeni în modul 
Suprafață și 1.000 lumeni în modul Proiector

 º Tehnologia avansată cu LED asigură o iluminare a spațiului de lucru 
de 360°, în timp ce un fascicul independent de leduri aflate în lateral 
asigură un iluminat la 90°

 º Design compact ce permite transportul cu o singură mână pe șantier, 
cu ajutorul mânerului integrat

 º Lentile din policarbonat rezistente la impact și la substanțe chimice, 
asigurând o rezistență superioară la impact

 º Echipat cu un cârlig metalic de 10,8 cm cu auto-centrare, utilizatorii pot 
suspenda lampa de tavan, de grinzi și țevi

 º Indicator pentru nivel scăzut al acumulatorului - luminează intermitent 
atunci când acumulatorul este descărcat

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

HOBL 7000 | LAMPĂ DE ȘANTIER DE MARE PUTERE

 º Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ - 7700 Lumeni de iluminare 
uniformă pentru cea mai bună iluminare pe șantier (110 Lumeni / Watt)

 º Lentile din policarbonat rezistente la impact și căzături de la o înălțime 
de până la 2,7 m

 º Terminalul integrat de cablaj acceptă de la 90 – 277 V, permite cablarea 
și decablarea ușoară a mai multor lămpi

 º Acceptă cabluri până la H07RNF 3 x 2,5 mm²
 º Dispozitivul de fixare a cablului acționat cu arc permite reglarea ușoară 
a înălțimii de instalare cu un cablu de suspendare de oțel de 1,2 m

 º Cablu de alimentare cu CA de 4 m pentru utilizare la distanță
 º Designul conic al lentilei și dimensiunile reduse permit depozitarea 
ușoară și stivuirea în siguranță a până la 3 unități

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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MXF TL | TURN MOBIL DE ILUMINAT MX FUEL™

 º Lumină de înaltă definiție TRUEVIEW™ ce poate furniza până la 27.000 
lumeni când este conectat la rețeaua electrică sau până la 20.000 lumeni 
când funcționează pe acumulator 

 º Panourile de lumină pot fi manevrate independent în diverse direcții, 
acordând utilizatorului posibilitatea de a ilumina obiectele de interes

 º Datorită roților mari din cauciuc, transportul turnului de lumină de 48 kg 
se face cu minim de efort chiar și pe teren denivelat

 º Datorită tijei telescopice motorizate, turnul de lumină poate fi instalat în 
mai puțin de 10 sec. Tija telescopică poate fi înălțată până la 3.10 m și 
rezistă la vânt de până la 55 km/h

 º Pentru a fi protejat față de cele mai grele condiții de muncă, turnul mobil 
de iluminat MX FUEL™ este construit cu lentile din policarbonat rezistent 
la impact

 º Cutia acumulatorului este sigilată, prevenind acțiunile dăunătoare ale 
vremii

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. 
Funcția de personalizare permite ajustarea precisă a sculei la aplicație

 º Funcție de încărcător MX FUEL™, se poate încărca orice acumulator MX 
FUEL™ când turnul mobil de iluminat este legat direct la rețea

 º IP 55

M18 ONERSAL | TURN DE ILUMINAT LED M18™ ONE-KEY™

 º Optimizarea luminozității și a autonomiei prin ajustarea fluxului luminos 
între 0 - 5400 lumeni 

 º Tehnologia ONE-KEY™ permite personalizarea avansată și controlul 
iluminării de la o distanță de până la 30 m

 º Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire 
gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. 
ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

 º Design cu picioare ranforsate cu 3 opțiuni de poziționare a picioarelor 
pentru cea mai bună durabilitate și stabilitate

 º Lentile din policarbonat rezistente la impact și durabile și camă din 
aluminiu pentru a proteja lampa de condițiile dificile de pe șantier

 º Iluminarea de înaltă definiție TRUEVIEW™ asigură un fascicul neîntrerupt, 
o temperatură de culoare optimizată și o reprezentare fidelă a culorilor 
și detaliilor

 º Compartiment etanș pentru maxim 2 acumulatori pentru a prelungi 
autonomia

 º Înălțime ajustabilă de la 0,5 m la 1,65 m pentru a asigura o iluminare fără 
umbre de deasupra capuluiPliabil până la 55 cm pentru depozitare și 
transport ușor

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 HOSALC | TURN ILUMINAT CU ÎNCĂRCĂTOR M18™

 º Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 6000 de lumeni
 º Autonomie de până la 10 ore cu acumulatorul M18™ REDLITHIUM™ 8.0 
Ah

 º 3 capete de iluminat rezistente la impact și ajustabile, cu lentile extrem 
de durabile, pot fi rotite la 180° în plan vertical și pivotate la 240° în plan 
orizontal pentru iluminarea perfectă a spațiului de lucru

 º Încărcător M18™ integrat și ieșire 2.1 AMP USB pentru încărcare via USB
 º Posibilitate de alimentare cu AC/DC: de la un acumulator MILWAUKEE® 
M18™ sau de la rețeaua electrică de 230 V

 º Grad de protecție IP 54 - lampa este protejată împotriva prafului și a apei
 º Turn extensibil de la 1 m la peste 2.2 m pentru iluminarea fără umbre a 
spațiilor de lucru

 º Amprentă la sol compactă cu un centru de gravitate jos și picioare din 
nylon ranforsat, rezistent la impact, pentru a asigura protecție împotriva 
condițiilor dificile de pe șantier

 º Mâner de transport pe toată lungimea, care permite transportul echilibrat 
cu toți acumulatorii disponibili M18™ REDLITHIUM™

 º Indicator pentru nivel scăzut al acumulatorului - luminează intermitent 
atunci când acumulatorul este descărcat

M18 SAL | PROIECTOR TURN M18™

 º Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
 º Douăsprezece LED-uri foarte performante asigură o luminozitate de 
2.000 de lumeni pe setarea de lumină puternică, fiind mai luminoase 
decât becurile cu halogen de 250 W

 º Capul de iluminat rezistent la impact și ajustabil, cu lentile din 
policarbonat extrem de durabile, poate fi rotit la 230° în plan vertical și 
pivotat la 240° în plan orizontal

 º Apărătoarea protejează capul și lentilele atunci când lampa este pliată 
pentru depozitare sau transport

 º Turn extensibil de la 1,10 m la peste 2,20 m pentru iluminarea fără umbre 
a spațiilor de lucru

 º IP 54 - protecție împotriva prafului și a apei
 º Amprentă la sol compactă cu un centru de gravitate jos și picioare din 
nylon ranforsat, rezistent la impact, pentru a asigura protecție împotriva 
condițiilor dificile de pe șantier

 º Mânere de transport în două poziții pentru transport ușor cu o mână: 
greutatea este uniform distribuită atunci când este pliat

 º Indicator pentru nivel scăzut al acumulatorului - luminează intermitent 
atunci când acumulatorul este descărcat

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M18 SLED-0

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

Tip bec LED
Flux luminos max. Punct-Fascicul/ Fasci-
cul/ Punct/ Stroboscop (lumens) 1250/ 1200/ 600/ 1200

Autonomie max.cu acumulator M12 B5 (h) 4/ 4/ 7/ 5
Lungime fascicul luminos (m) 650
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.2 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933459159
Cod EAN 4002395287147

M12 PAL-0

Sistem M12™

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™

Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 700/ 250/ -/ -

Autonomie max.cu acumulator M12 B4 (h) 8/ 24/ -/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.9 (M12 B4)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol 4933478226
Cod EAN 4058546344030

M18 PAL-0

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 1500/ 600/ 300

Autonomie max.cu acumulator M12 B5 (h) 4.5/ 10/ 20 
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.2 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933464105
Cod EAN 4058546220501

M12 AL-0

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™

Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 1000/ 400/ 200

Autonomie max.cu acumulator M12 B4 (h) 3.5/ 7.5/ 15
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.6 (M12 B6)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol 4933451394
Cod EAN 4002395158621

M18 AL-0

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 1500/ -/ 780

Autonomie max.cu acumulator M12 B5 (h) 5/ -/ 10
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.1 (M18 B5)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol 4932430392
Cod EAN 4002395380534

M18 HOAL-0

Sistem M18™

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 4000/ 2000/ 1200

Autonomie max.cu acumulator M12 B5 (h) 3/ 6/ 12
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933478118
Cod EAN 4058546340513

M18 POALC-0

Sistem M18™

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 3000/ 1500/ 1000/ -

Autonomie max.cu acumulator M12 B5 (h) 12/ 8/ 4/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 5.9 (M18 B5)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933478120
Cod EAN 4058546340537

M12 SAL-0

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™

Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 1400/ -/ 700/ -

Autonomie max.cu acumulator M12 B4 (h) 4/ -/ 10/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.4 (M12 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933464823
Cod EAN 4058546227685

M12 SAL | PROIECTOR TURN M12™

 º Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™

 º Douăsprezece LEDuri de înaltă performanță asigură o emisie a luminii 
de 1400 de Lumeni 

 º Cap rezistent la impact cu lentile înalt rezistente din policarbonat 
rezistând caderilor de până la 3m.

 º Capul poate fi rotit 210° vertical și pivotat 270° orizontal pentru o 
iluminare perfectă a zonei de lucru.

 º Apărătoare ce protejează capul și lentilele in cazul căderii la transport 
sau depozitare.

 º Turn extensibil de la  0.91 m până la 1.72 m pentru iluminarea zonelor 
de lucru 

 º Amprentă la sol compactă cu centru de greutate jos și picioare 
rezistente din nylon ranforsat pentru protejarea la condițiile extreme 
de lucru.

 º Mânere de transport în două poziții pentru transport cu o singură 
mână: greutatea este egal distribuită când e strâns  

 º Indicator de energie scazută a acumulatorului- clipește când 
acumulatorul e descărcat.

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

M18 POALC | PROIECTOR CU ÎNCĂRCĂTOR M18™ PACKOUT™

 º Trei capete de lumină pivotante independente oferă 3000 de lumeni de 
ieșire de înaltă definiție TRUVIEW ™

 º Toate cele trei capete de lumină pivot combinate asigură până la 12 
ore de funcționare cu un acumulator M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah

 º IP54: protejare împotriva apei și a prafului
 º Funcția de încărcător încorporată pentru încărcarea rapidă și 
convenabilă a oricărui acumulator M18 ™ sau dispozitive electrice prin 
portul de ieșire USB 2.1 AMP

 º Compatibilitate completă cu sistemul de stocare modular PACKOUT™ 
- iluminare pornită și oprită de pe cărucior

 º Versatilitate AC/DC: Alimentat de acumulatorii MILWAUKEE® M18™ 
sau de la priză

 º Compartiment de depozitare pentru dispozitive și obiecte mici
 º 9 moduri de ieșire pentru a gestiona ieșirea sau autonomia
 º Indicator de baterie descărcată, becul clipește când acumulatorul este 
descărcat

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 HOAL | PROIECTOR LED DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ M18™

 º 4000 lumeni - iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
 º Până la 12 ore de autonomie cu acumulatorul M18™ REDLITHIUM™ 
5.0 Ah

 º Cap de iluminare rotativ la 120° și inele integrate pentru agățarea în 
poziție orizontală și verticală

 º Design rezistent la impact și carcasă durabilă pentru a proteja lampa 
de condițiile dificile de pe șantier

 º Versatilitate AC/DC: Alimentat de acumulatorii MILWAUKEE® M18™ 
sau de la priză

 º Transport ușor cu o singură mână datorită mânerelor integrate
 º Indicator pentru nivel scăzut al acumulatorului - luminează intermitent 
atunci când acumulatorul este descărcat

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M18 AL | PROIECTOR LED M18™

 º Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
 º Opt LED-uri foarte performante asigură 1500 Lumeni - cu până la 30% 
mai multă luminozitate decât becurile halogene de 250 W

 º Designul compact asigură o durabilitate superioară
 º Mâner încastrat - posibilitate de agățare pe verticală sau orizontală
 º Posibilitatea de montare verticală pe o țeavă sau o tijă filetată cu 
diametru 13 mm, pentru utilizarea fără mâini

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M12 AL | PROIECTOR LED M12™

 º Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
 º Cinci LED-uri foarte performante asigură o luminozitate de 1000 
Lumeni, înlocuind becurile halogene de 250 W

 º Lentile din policarbonat extrem de durabile și rezistente la impact care 
fac față unor căzături de la o înălțime de până la 2,7 m

 º Magneții, clema de prindere sau locașul pentru capul șuruburilor/
cuielor oferă multiple opțiuni de montare pe diferite suprafețe

 º Cea mai compactă lampă proiectată pentru lucrările mobile din 
service-uri și unități de întreținere

 º Grad de protecție IP 54, lampa este protejată împotriva prafului și a 
apei

 º Indicator pentru nivel scăzut al acumulatorului - luminează intermitent 
atunci când acumulatorul este descărcat

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

M18 PAL | PROIECTOR PIVOTANT M18™

 º Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ cu până la 1500 lumeni și 
o autonomie de până la 20 de ore, permite înlocuirea becurilor cu 
halogen de 500 W

 º Doi magneți puternici, o clemă acționată cu arc și un design pliabil 
cu cap rotativ oferă posibilități multiple de montare și posibilități de 
iluminare din orice unghi

 º Lentile din policarbonat extrem de durabile și rezistente la impact care 
fac față unor căderi de la o înălțime de până la 2,7 m

 º Cea mai compactă lampă M18™ proiectată pentru lucrările mobile din 
service-uri și unități de întreținere

 º Grad de protecție IP 54, lampa este protejată împotriva prafului și a 
apei

 º Mâner / punct de strângere integrat, proiectată pentru a fi transportată 
sau fixată în timpul utilizării pe o platformă de ridicare

 º Indicator pentru nivel scăzut al acumulatorului - luminează intermitent 
atunci când acumulatorul este descărcat

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M12 PAL | PROIECTOR PIVOTANT M12 ™

 º Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ cu până la 700 lumeni
 º Autonomie de până la 8 ore cu acumulatorul M12™ 4.0 Ah
 º Cu magneți puternici, precum și un design rotativ al capului luminos 
cu rotație de 40° în orice direcție pentru a oferi mai multe opțiuni de 
fascicul

 º Durabil și rezistent la impact ce face față unor căderi de la o înălțime 
de până la 3m

 º Cea mai compactă lampă M12™ proiectată pentru lucrările mobile din 
service-uri și unități de întreținere

 º Ieșire 2.1 AMP USB pentru încărcare via USB
 º Grad de protecție IP 54 - lampa este protejată împotriva prafului și a 
apei

 º Indicator pentru nivel scăzut al acumulatorului - luminează intermitent 
atunci când acumulatorul este descărcat

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

M18 SLED | LANTERNĂ LED M18™

 º Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
 º Capul pivotant asigură o luminozitate de 1250 lumeni cu o lungime a 
fasciculului de 650 m

 º 4 moduri de iluminare: Punct, Proiector, Punct/Proiector, Stroboscop 
care oferă multiple opțiuni de iluminare a spațiului de lucru

 º Modul Punct pentru identificarea la distanțe mari: inspecția stâlpilor de 
utilități/cablurilor de înaltă tensiune, inspecția conductelor, țevilor din 
fontă sau cupru, lucrărilor subterane, lucrărilor la poduri...

 º Modul Proiector pentru iluminarea spațiilor de lucru aflate la distanțe 
mici 

 º Grad de protecție IP 54, lampa este protejată împotriva prafului și a 
apei

 º Mâner ergonomic cauciucat care îmbunătățește confortul utilizatorului 
și priza în timpul utilizării

 º Inel integrat pentru agățare
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M12 UCL-0

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™

Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni)

1200/ 800/ 600/ -

Autonomie max.cu acumulator M12 B4 (h) 5/ 8/ 15/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.7 (M12 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933478868
Cod EAN 4058546361501

M12 CML-0 M12 CML-401

Compatibilitate acumulator
Toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

Toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

Tip bec LED LED
Flux luminos max. Area Mode 
High|Medium|Low (Lumeni)

1000/ 600/ 300 1000/ 600/ 300

Autonomie max.cu acumulator 
M12 B4 (h)

4/ 6/ 12 6/ 8/ 14

Greutate cu acumulator 
(EPTA) (kg)

0.73 (M12 B4) 0.73 (M12 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără 
încărcător, Fără cutie

1 x M12 B4 Acumulator, 
C12 C Încarcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933478867 4933479366
Cod EAN 4058546361495 4058546371609

M12 LL-0

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™

Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 400/ 200/ 40/ 400

Autonomie max.cu acumulator M12 B4 (h) 8/ 15/ 67/ 16
Lungime fascicul luminos (m) 23
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.64 (M12 B2)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol 4932430562
Cod EAN 4002395382231

M18 LL-0

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 700/ 350/ 70/ 700

Autonomie max.cu acumulator M12 B5 (h) 10/ 20/ 100/ 16
Lungime fascicul luminos (m) 29
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.96 (M18 B2)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol 4932430563
Cod EAN 4002395382248

M12 UHL-0

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™

Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 1350/ -/ 600/ -

Autonomie max.cu acumulator M12 B4 (h) 4/ -/ 8/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.1 (M12 B4)

Kit inclus
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără 
cutie

Număr articol 4933459432
Cod EAN 4058546010935

M12 SL-0

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™

Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 220/ -/ -/ -

Autonomie max.cu acumulator M12 B4 (h) 11/ -/ -/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.63 (M12 B4)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol 4932430178
Cod EAN 4002395378395

M18 IL-0

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 300/ -/ 130/ -

Autonomie max.cu acumulator M12 B5 (h) 17/ -/ 36/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.2 (M18 B5)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol 4932430564
Cod EAN 4002395382255

M12 SLED-0

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™

Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 750/ -/ 400/ 750

Autonomie max.cu acumulator M12 B4 (h) 4/ -/ 8/ 8
Lungime fascicul luminos (m) 640
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.2 (M12 B4)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol 4933451261
Cod EAN 4002395170159

M12 SLED | PROIECTOR LED M12™

 º Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
 º Distanță a fasciculului cu până la 35% mai mare decât a produselor 
concurente - fascicul de lumină intensă și concentrată de 750 lumeni 
cu o lungime de 650 m

 º Util mai ales pentru identificarea la distanțe mari - inspecția stâlpilor de 
utilități/cablurilor de înaltă tensiune, inspecția conductelor, țevilor din 
fontă sau cupru, lucrărilor subterane, lucrărilor la poduri

 º Carcasă din metal și lentile din policarbonat rezistente la impact cu 
garnitură din cauciuc pentru protecție împotriva umidității în condițiile 
dificile de pe șantier

 º Reflectorul produce un fascicul central îngust cu un fascicul periferic 
larg

 º Mâner ergonomic cauciucat - îmbunătățește confortul utilizatorului și 
priza în timpul utilizării

 º Stand cauciucat 45° pentru direcționarea fasciculului în sus în timpul 
utilizării prelungite, atunci când proiectorul este dotat cu un acumulator 
compact

 º Autonomie de până la 8 ore cu un acumulator M12™ REDLITHIUM™ de 
4,0 Ah

 º Buton cu funcție dublă care permite utilizarea de moment sau continuă
 º Indicatorul afișează nivelul de energie rămas în acumulator
 º Șnur pentru încheietură pentru a păstra proiectorul la îndemână

M18 IL | LAMPĂ INSPECȚIE LED M18™

 º Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
 º Design cu trei LED-uri și 2 setări de iluminare, emite 300 Lumeni în 
setarea de iluminare Puternică și 130 Lumeni în setarea iluminare 
Scăzută

 º Capul pivotant la 45° pe direcțiile înainte și înapoi permite o acoperire 
180°

 º 2 cârlige de metal reglabile pentru suspendare pe verticală și orizontală
 º Datorită designului său compact, poate fi utilizată în zone în care alte 
lanterne nu ar avea acces

 º Protecție împotriva apei pulverizate din toate direcțiile (IP24)
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M12 SL | LAMPĂ INSPECȚIE M12™

 º Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
 º Designul cu 3 LED-uri puternice asigură 220 lumeni
 º Cârlig metalic reglabil care permite agățarea lanternei în diferite poziții 
în timpul utilizării

 º Design compact - permite utilizarea în zone în care alte lanterne nu ar 
avea acces

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

M12 UCL | LAMPĂ AUTO M12™

 º Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ cu până la 1.200 lumeni
 º Până la 15 ore de funcționare cu acumulatorul M12™ 4.0 Ah
 º Concepută pentru nevoile profesioniștilor din domeniul mentenanței și 
reparațiilor autovehiculelor

 º Articulațiile duble se rotesc la 300° pe orizontală și la 180° pe verticală 
pentru a asigura o acoperire completă a iluminării trenului de rulare

 º Bază magnetică pentru aplicații de montaj și tavă magnetică de 
depozitare de 30 cm pentru a stoca piulițe și șuruburi

 º Design extrem de durabil și rezistent la impact pentru a rezista la căderi 
de până la 2 m

 º Rezistențe la cele mai uzuale substanțe chimice întâlnite în atelierele 
auto

 º Indicator de baterie descărcată, lampa luminează intermitent atunci 
când acumulatorul este puțin încărcat

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți 
acumulatorii MILWAUKEE® M12™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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M12 CML | LANTERNĂ CU REPRODUCERE NATURALĂ A CULORII M12™

 º Iluminare de înaltă definiție de până la 1000 de lumeni
 º Indice 98+ de redare a culorilor pentru utilizare la identificarea, 
recunoașterea corectă și sigură a culorilor

 º Oferă 5 temperaturi de culoare diferite, pentru ca utilizatorii finali să 
reproducă cerințele reale referitoare la lumina soarelui

 º Până la 12 ore de autonomie cu un acumulator M12™ 4.0 Ah
 º Grad de protecție IP54 pentru rezistență la apă și praf și rezistență la 
impact prin cădere de la 2 m

 º Sistem de prindere magnetic pentru a lăsa mâinile libere în timpul 
utilizării

 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

M12 UHL | LAMPĂ ILUMINAT LED CU PRINDERE PE CAPOTĂ M12™

 º Iluminarea de înaltă definiție TRUEVIEW™ asigură un fascicul 
neîntrerupt, o temperatură de culoare optimizată și o reprezentare fidelă 
a culorilor și detaliilor

 º Două setări de luminozitate cu 1350 și 600 lumeni pentru maximizarea 
autonomiei și pentru optimizarea fluxului de lumină

 º Acumulatorul M12™ de 4,0 Ah asigură o autonomie de 4 ore la 
capacitate maximă și 8 ore la capacitate redusă

 º Cârligele de montare se extind la 119 cm - 196 cm (47” - 77”) 
acoperind mașinile și camioanele late

 º Bara de iluminat flexibilă și versatilă permite rotirea pe verticală, 
ajustarea poziției și scoaterea din suport în funcție de nevoile 
utilizatorului

 º Mâner cauciucat pentru o priză maximă
 º Cârligele FINISHGUARD™ asigură protecție de durată împotriva 
provocării de zgârieturi finisajului unui vehicul

 º Cârligul inoxidabil permite agățarea lămpii independent de suport
 º Cadrul din aluminiu pentru aviație asigură o durabilitate maximă
 º Lentile din policarbonat rezistent la impact și substanțe chimice pentru 
a rezista celor mai obișnuite lichide pentru automobile

 º IP 54 - protecție împotriva prafului și a apei
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

M18 LL | LAMPĂ LED M18™

 º Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
 º Fascicol de lumină reglabil 180° - 360° - design versatil care îi permite 
utilizatorului să selecteze între iluminarea spațiului de lucru și iluminarea 
lucrării

 º Cea mai bună performanță din clasa sa - flux luminos de neegalat de 
700 Lumeni, conceput pentru iluminarea spațiilor mari

 º Încărcătorul USB de mare capacitate încarcă tablete, telefoane mobile, 
MP3 playere și alte dispozitive electronice 

 º Durabilitate pe șantier - construcție robustă cu lentile rezistente la 
impact pentru a face față condițiilor solicitante de pe șantier

 º 4 setări pentru iluminare - emite 700 Lumeni în setarea de iluminare 
Puternică & Stroboscopică (100%), 350 Lumeni în setarea de iluminare 
Medie (50%), 70 Lumeni în setarea de iluminare Scăzută (10%)  

 º 2 cârlige pentru suspendare
 º Protecție împotriva apei pulverizate din toate direcțiile (IP24)
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M12 LL | LAMPĂ LED M12™

 º Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
 º Fascicol de lumină reglabil 180° - 360° - design versatil care îi permite 
utilizatorului să selecteze între iluminarea spațiului de lucru și iluminarea 
lucrării

 º Cea mai bună performanță din clasa sa - flux luminos de neegalat de 
400+ Lumeni, conceput pentru iluminarea spațiilor mari

 º Încărcătorul USB 2,1 A de mare capacitate încarcă tablete, telefoane, 
MP3 playere și alte dispozitive electronice

 º Durabilitate pe șantier - construcție robustă cu lentile rezistente la 
impact pentru a face față condițiilor solicitante de pe șantier

 º 2 cârlige pentru suspendare
 º Protecție împotriva apei pulverizate din toate direcțiile (IP24)
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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L4 SL550-301

Compatibilitate acumulator Acumulator REDLITHIUM™ USB
Tip bec LED
Max. ieșire de lumină pe față, spate, dual și 
funcție de inspecție (înaltă) (h)

550/550/550/250

Max. timp de funcționare cu baterie L4 B3 | 
față, spate, dublă și funcție de inspecție (h)

2/2/2/4

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.30 (L4 B3)
Kit inclus 1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister
Număr articol 4933478869
Cod EAN 4058546361518

IR FL500

Compatibilitate acumulator Reîncărcabilă intern
Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni)

500 / 100 / 10/ -

Autonomie max. (h) 3.5 / 16/ 40/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.10 (cu acumulator intern)
Kit inclus Acumulator integrat, Cablu USB, Blister
Număr articol 4933478586
Cod EAN 4058546347796

L4 PWL-301

Compatibilitate acumulator REDLITHIUM™ USB
Tip bec LED
Flux luminos max. Punct-Fascicul/ Fasci-
cul/ Punct/ Stroboscop (lumens) 400/ -/ 100/ 500

Autonomie max.cu acumulator L4 B3 (h) 3.5/ -/ 11.75/ 3.5
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.20 (L4 B3)
Kit inclus 1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister
Număr articol 4933479765
Cod EAN 4058546375591

L4 FFL-301

Compatibilitate acumulator REDLITHIUM™ USB
Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 550/ 250/ 100/ -

Autonomie max.cu acumulator L4 B3 (h) 2.5/ 6/ 13.25/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.20 (L4 B3)
Kit inclus 1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister
Număr articol 4933479766
Cod EAN 4058546375607

FL-LED

Compatibilitate acumulator AA
Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 300/ -/ 100/ -

Autonomie max. (h) 5/ -/ 16/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.10 (2 x AA)
Kit inclus 2 x AA Acumulatori, Blister
Număr articol 4933464824
Cod EAN 4058546227692

L4 FL-301

Compatibilitate acumulator REDLITHIUM™ USB
Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 445/ -/ 100/ -

Autonomie max.cu acumulator L4 B3 (h) 2.5/ -/ 12.5/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.20 (L4 B3)
Kit inclus 1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister
Număr articol 4933479763
Cod EAN 4058546375577

M12 TLED-0

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™

Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 120/ -/ -/ -

Autonomie max.cu acumulator M12 B4 (h) 15/ -/ -/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.50 (M12 B2)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol 4932430360
Cod EAN 4002395380213

M18 TLED-0

Compatibilitate acumulator Toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 120 / - / - / -

Autonomie max.cu acumulator M12 B5 (h) 29 / - / - / -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.70 (M18 B2)
Kit inclus Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol 4932430361
Cod EAN 4002395380220

M18 TLED | LANTERNĂ LED M18™

 º Becurile LED de 120 Lumeni sunt de 2 ori mai luminoase și mai albe 
decât becurile incandescente standard

 º Sistemul LED electronic M18™ asigură o autonomie de 2 ori mai mare și 
un nivel de încălzire mai redus cu o singură încărcare

 º Capul de aluminiu etanșat este proiectat pentru rezistență la impact și 
intemperii

 º Capul rotativ la 135° îi permite utilizatorului să direcționeze cu ușurință 
fasciculul de lumină asupra zonei de lucru dorite

 º Cârlig integrat pentru utilizare fără mâini
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M18™

M12 TLED | LANTERNĂ LED M12™

 º Becurile LED de 120 Lumeni sunt de 2 ori mai luminoase și mai albe 
decât becurile incandescente standard

 º Sistemul LED electronic M12™ asigură o autonomie de 2 ori mai mare și 
un nivel de încălzire mai redus cu o singură încărcare

 º Capul de aluminiu etanșat este proiectat pentru rezistență la impact și 
intemperii

 º Capul rotativ la 90° îi permite utilizatorului să direcționeze cu ușurință 
fasciculul de lumină asupra zonei de lucru dorite

 º Spate magnetic pentru o utilizare fără mâini
 º Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii 
MILWAUKEE® M12™ 

L4 SL | LAMPĂ 550 LUMENI, REÎNCĂRCABILĂ USB

 º Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de până la 550 de lumeni
 º Până la 5 ore autonomie cu un acumulator 3.0 Ah USB REDLITHIUM™

 º Lampa 3-în-1 oferă 3 moduri de selecție pentru o focalizare precisă 
în timpul inspectării, o iluminare specifică sarcinii sau iluminare 
direcționată, care permit un controlul complet asupra ieșirii și intensității 
fasciculului, în orice poziție

 º Rotații la 220° pe verticală ale capului lămpii, cu opțiune de iluminare 
cu un singur panou sau cu ambele, pentru o iluminare direcțională 
convenabilă

 º Grad de protecție IP54 pentru scufundare în maxim 2 metri de apă și 
protecție împotriva prafului

 º Sistem de prindere magnetic pentru a lăsa mâinile libere în timpul 
utilizării și sistem de prindere cu cârlig pentru depozitare în siguranță

 º Încărcare cu ușurință a acumulatorului REDLITHIUM™ USB, intern cu 
cablu micro-USB de la o sursă de energie USB sau o priză de CA (priza 
de perete nu este inclusă)

 º Include cablu USB

L4 FL | LANTERNĂ DE BUZUNAR REÎNCĂRCABILĂ USB

 º Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 445 lumeni
 º Montaj ușor cu magnetul dublu și cu clemele pentru buzunar
 º Dimensiunea compactă permite depozitarea ușoară în buzunare
 º IP 54, lanterna este protejată împotriva prafului și a apei
 º Lentile rezistente la impact și la substanțe chimice
 º Indicatorul permite verificarea rapidă a nivelului de încărcare al 
acumulatorilor REDLITHIUM™ USB

 º Încărcare cu ușurință a acumulatorului REDLITHIUM™ USB, intern cu 
cablu micro-USB de la o sursă de energie USB sau o priză de CA (priza 
de perete nu este inclusă)

 º Cablu micro-USB împletit cu terminale metalice pentru rezistență pe 
șantier

 º Include cablu USB

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

IR FL | LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 500 LUMENI

 º Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 500 de lumeni până la 100 
m distanță

 º Lanterna dispune de 3 moduri și un model ˝bulls-eye˝, optimizat pentru 
iluminarea la distanță și de aproape

 º Grad de protecție IP67, pentru scufundare în maxim 2 m de apă și 
protecție împotriva prafului

 º Accesoriu magnetic pentru o utilizare fără mâini și depozitare
 º Clemă reversibilă/detașabilă pentru o fixare optimizată
 º Funcția de siguranță intermitentă permite utilizatorului final să fie 
informat cu privire la stareaacumulatorului

 º Încarcă cu ușurință acumulatorii REDLITHIUM™ USB cu un cablu micro-
USB conectat la sursă de alimentare USB sau la o sursă de alimentare 
cu curent alternativ (priza de perete nu este inclusă) 

 º Cablu micro-USB împletit cu terminale metalice pentru rezistență pe 
șantier

 º Include cablu USB

FL-LED | LANTERNĂ CU BATERII

 º 300 de lumeni de înaltă definiție TRUEVIEW™ furnizează fascicul 
consistent , temperatură și lumină optime, precum și reprezentarea 
reală a culorilor  

 º Poate fi fixat cu ajutorul celor doi magneti sau cu agățătoare pentru 
buzunar

 º Dimensiunea compactă și construcția ușoară permite păstrarea în 
buzunar

 º Cu un grad protecție IP54, proiectorul este protejat de praf și apă
 º Lentile rezistente la impact și chimic pentru o mai mare durabilitate la 
locul de lucru

 º Include două baterii alcaline AA 

L4 FFL | REFLECTOR PLIABIL REÎNCĂRCABIL USB

 º Sistemul de înaltă definiție TRUEVIEW™ asigură emisia a 550 de 
Lumeni, un fascicul consistent, temperatură optimă a culorii și 
reprezentare reală a culorilor și detaliilor

 º Montaj ușor cu magnet dublu sau atârnarea lămpii cu un cârlig de 
carabină integrat oferă o mai mare versatilitate

 º Dimensiunea compactă permite păstrarea în buzunar
 º Având un grad de protecție IP54, lampa este protejată la praf și la 
stropirea cu apă

 º Lentilele sunt rezistente chimic și la impact, pentru o mai mare 
durabilitate pe șantier

 º Indicatorul de energie permite verificarea rapidă a încărcarii 
acumulatorului REDLITHIUM™ USB 

 º Încărcare cu ușurință a acumulatorului REDLITHIUM™ USB, intern cu 
cablu micro-USB de la o sursă de energie USB sau o priză de CA (priza 
de perete nu este inclusă)

 º Cablu micro-USB robust împletit cu extremități metalice, pentru șantier
 º Include cablu USB

L4 PWL | LAMPĂ DE LUCRU REÎNCĂRCABILĂ USB

 º 500 de Lumeni Punct & Flux cu o emisie de înaltă definiție TRUEVIEW™ 
asigură un fascicul consistent, temperatură optimă a culorii și 
reprezentare reală a culorilor și detaliilor 

 º Diferite moduri de emisie cu opțiunile Flux și Punct pentru iluminare 
optimă și până la 10 ore de funcționare

 º Capul lămpii poate fi manevrat cu până la 45° pentru a ajuta utilizatorul 
să direcționeze fasciculul acolo unde este cel mai necesar

 º Lentilele sunt rezistente la substanțe chimice și la impact, pentru o mai 
mare durabilitate

 º Indicatorul de energie permite verificarea rapidă a încărcarii 
acumulatorului REDLITHIUM™

 º Încărcare comodă a acumulatorului  REDLITHIUM™ USB, intern cu 
cablu micro-USB de la o sursă de energie USB sau o priză de CA  (nu 
include ștecher)

 º Cablu micro-USB robust împletit cu extremități metalice
 º Include cablu USB

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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TM

TM

TM

TM

TM

TM

IR PL250

Compatibilitate acumulator Reîncărcabilă intern
Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 250/ -/ 50/ -

Autonomie max. (h) 1.5/ - / 8 / -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.06 (cu acumulator intern)
Kit inclus Acumulator integrat, Cablu USB, Blister
Număr articol 4933478705
Cod EAN 4058546348984

L4 HLRP-301

Compatibilitate acumulator REDLITHIUM™ USB
Tip bec LED
Flux luminos [Lumeni] 600/ 350/ 125/ 25
Autonomie max.cu acumulator L4 B3 (h) 3/ 7.5/ 13/ 28
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.20 (L4 B3)
Kit inclus 1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister
Număr articol 4933479767
Cod EAN 4058546375614

L4 HL-VIS-301

Compatibilitate acumulator REDLITHIUM™ USB
Tip bec LED
Flux luminos Hybrid Spot|Flood, Flood 
High|Medium|Low, Spot High (Lumeni) 600/ 400/ 200/ 25/ 400

Autonomie max.cu acumulator L4 B3 (h) 2.5 / 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.20 (L4 B3)
Kit inclus 1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister
Număr articol 4933479768
Cod EAN 4058546375621

L4 HL-301

Compatibilitate acumulator REDLITHIUM™ USB
Tip bec LED
Flux luminos max. Punct-Fascicul/ Fasci-
cul/ Punct/ Stroboscop (lumens) 475/ 25, 150, 300/ 300/ -

Autonomie max.cu acumulator L4 B3 (h) 3/ 33, 10, 5/ 4.5/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.20 (L4 B3)
Kit inclus 1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister
Număr articol 4933479764
Cod EAN 4058546375584

IPL-LED

Compatibilitate acumulator AAA
Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 100

Autonomie max. (h) 3
Lungime fascicul luminos (m) 30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.10 (2 x AAA)
Kit inclus 2 x AAA Acumulatori, Blister
Număr articol 4933459440
Cod EAN 4058546011017

ML-LED

Compatibilitate acumulator AAA
Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 325/ -/ 25/ -

Autonomie max. (h) 5/ -/ 18/ -
Lungime fascicul luminos (m) 50
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.10 (3 x AAA)
Kit inclus 3 x AAA Acumulatori, Blister
Număr articol 4933464825
Cod EAN 4058546227708

L4 TMLED-301

Compatibilitate acumulator Acumulator REDLITHIUM™ USB
Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 1100/ 600/ 100/ -

Autonomie max.cu acumulator L4 B3 (h) 1.75/ 4.5/ 13/ -
Lungime fascicul luminos (m) 175
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.20 (L4 B3)
Kit inclus 1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister
Număr articol 4933479769
Cod EAN 4058546375638

L4 FMLED-301

Compatibilitate acumulator Acumulator REDLITHIUM™ USB
Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 800/ -/ 100/ -

Autonomie max.cu acumulator L4 B3 (h) 2.5/ -/ 11/-
Lungime fascicul luminos (m) 175
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.20 (L4 B3)
Kit inclus 1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister
Număr articol 4933479770
Cod EAN 4058546375645

L4 FMLED | LANTERNĂ 800 L REÎNCĂRCABILĂ USB 

 º Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 800 de lumeni, luminează la o 
distanță de până la 150 m 

 º Lanterna are 2 moduri și un model de rază de țintire, optimizat pentru 
iluminare la distanță și apropiere 

 º Grad de protecție IP67, pentru scufundare în maxim 2 metri de apă și 
protecție împotriva prafului 

 º Buton de pornire pentru funcționare instantanee și constantă
 º Clemă de curea detașabilă
 º Iluminarea intermitentă permite anunțarea utilizatorului asupra nivelului 
scăzut al bateriei

 º Încărcare cu ușurință a acumulatorului REDLITHIUM™ USB, intern cu 
cablu micro-USB de la o sursă de energie USB sau o priză de CA (priza 
de perete nu este inclusă)

 º Cablu micro-USB robust împletit cu extremități metalice, pentru șantier
 º Include cablu USB

L4 TMLED | LANTERNĂ CU CAP ROTATIV 1100 L, REÎNCĂRCABILĂ USB

 º Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 1100 de lumeni, luminează 
până la o distanță de 175 m 

 º Lanterna are 3 moduri de focalizare și cap rotativ, care permite controlul 
deplin al dimensiunii fasciculului și intensitatea în orice poziție

 º Grad de protecție IP67, pentru scufundare în maxim 2 metri de apă și 
protecție împotriva prafului 

 º Buton de pornire pentru funcționare instantanee și constantă
 º Clemă de curea detașabilă
 º Iluminarea intermitentă permite anunțarea utilizatorului asupra nivelului 
scăzut al bateriei

 º Încărcare cu ușurință a acumulatorului REDLITHIUM™ USB, intern cu 
cablu micro-USB de la o sursă de energie USB sau o priză de CA (priza 
de perete nu este inclusă)

 º Cablu micro-USB robust împletit cu extremități metalice, pentru șantier
 º Include cablu USB

ML-LED | LANTERNĂ LED

 º 325 Lumeni de emisie de inaltă definiție TRUEVIEW™ asigură un fascilul 
de până la 50 m distanță în sarcinile de inspecție 

 º Corp din aluminiu de aeronave rezistent la impact și coroziune cu 
mâner zimțuit pentru cea mai bună durabilitate

 º Grad de protecție IP67 pentru cufundare de până la 1 metru sub apă și 
protecție la praf

 º Clema detașabilă din metal,pentru buzunar
 º Lentile rezistente la impact și chimic
 º Include trei baterii AAA

IR PL | LANTERNĂ TIP STILOU 250 LUMENI, REÎNCĂRCABILĂ USB

 º Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 250 de lumeni, luminează la o 
distanță de până la 100 m

 º Grad de protecție IP67, pentru scufundare în maxim 2 m de apă și 
protecție împotriva prafului

 º Indicatorul laser oferă precizia necesară în comunicarea de la locul de 
muncă

 º Dispune de o zonă de protecție la mușcare din cauciuc pentru utilizarea 
ocazională fără mâini

 º Două moduri pentru a optimiza luminozitatea și durata de funcționare
 º Încarcă cu ușurință acumulatorii REDLITHIUM™ USB cu un cablu micro-
USB conectat la sursă de alimentare USB sau la o sursă de alimentare 
cu curent alternativ (priza de perete nu este inclusă)

 º Iluminarea intermitentă permite anunțarea utilizatorului asupra nivelului 
scăzut al bateriei

 º Clemă de curea detașabilă
 º Cablu micro-USB rezistent pe șantier cu capete metalice
 º Include cablu USB

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

IPL-LED | LANTERNĂ TIP STILOU CU BATERII

 º Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 100 de lumeni, luminează la o 
distanță de până la 30 m pentru sarcinile de inspecție 

 º Corp din aluminiu pentru aviație, rezistent la impact și coroziune, cu 
zonă de prindere moletată pentru cea mai bună durabilitate

 º Grad de protecție IP67, pentru scufundare în maxim 1 metru de apă și 
protecție împotriva prafului

 º Dispune de o zonă de protecție la mușcare din cauciuc pentru utilizarea 
ocazională fără mâini

 º Clemă de buzunar metalică detașabilă
 º Buton de pornire/oprire și pornire instantanee
 º Include (2) baterii AAA

L4 HL | LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB

 º Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție cu 475 de lumeni în modul Punct 
și Proiector

 º Opțiuni Proiector, Punct și Punct/Proiector în diferite moduri de 
iluminare pentru o luminozitate optimă și o autonomie de până la 31 
de ore

 º 4 cleme de montare pentru fixare pe căști și curea ajustabilă cu 
element cauciucat

 º Fasciculul poate fi mutat în (7) poziții diferite și dispune de o funcție de 
înclinare la 216° pentru a le permite utilizatorilor să direcționeze lumina 
înspre punctul unde este cea mai necesară

 º Conectorul pentru curea detașabil permite utilizarea manuală
 º Grad de protecție IP53, lanterna este protejată împotriva prafului și a 
apei

 º Lentile rezistente la impact și la substanțe chimice
 º Indicatorul permite verificarea rapidă a nivelului de încărcare al 
acumulatorilor REDLITHIUM™ USB

 º Încarcă cu ușurință acumulatorii REDLITHIUM™ USB cu un cablu micro-
USB conectat la sursă de alimentare USB sau la o sursă de alimentare 
cu curent alternativ (priza de perete nu este inclusă)

L4 HL-VIS | LANTERNĂ FRONTALĂ HI-VIS REÎNCĂRCABILĂ USB

 º O utilizare excepțională fără mâini având și lumină de siguranță, oferă 
lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 600 de lumeni cu opțiuni 
punct și proiector

 º Lumina de siguranță are opțiuni constante și intermitente pentru o 
vizibilitate de până la 400 m din toate direcțiile atunci când este utilizată 
frontal

 º Clema de pe casca de protecție are o curea elastică, prindere din 
silicon și include 2 cleme universale pentru casca de protecție, fiind 
compatibilă cu toate căștile de protecție

 º Oferă autonomie cu cele 5 moduri de iluminare: punct/proiector hibrid, 
proiector înalt, proiector mediu, proiector scăzut, punct înalt

 º Grad de protecție IP53, lanterna este protejată împotriva prafului și a 
apei, rezistă la căzături de până la 2 m

 º Ideală pentru lucrări stradale, lucrări subterane, profesioniștii care 
lucrează lângă echipamentele în mișcare

 º Încarcă cu ușurință acumulatorii REDLITHIUM™ USB cu un cablu micro-
USB conectat la sursă de alimentare USB sau la o sursă de alimentare 
cu curent alternativ (priza de perete nu este inclusă)

 º Indicatorul permite verificarea rapidă a nivelului de încărcare al 
acumulatorilor REDLITHIUM™ USB

L4 HLRP | LANTERNĂ FRONTALĂ PENTRU CASCĂ PROTECȚIE, REÎNCĂRCABILĂ USB

 º Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 600 de lumeni
 º Dispune de cap de iluminare ultra subțire ce oferă o acoperire 
neobstrucționată la 125°

 º Realizat cu un acumulator în spate pentru o manevrabilitate sporită în 
spațiile înguste, având design optimizat pentru utilizarea pe parcursul 
întregii zi

 º Echipat cu o curea din microfibră care absoarbe transpirația de pe 
capul gol și 4 cleme de prindere pentru conexiuni securizate pentru 
caștile de protecție

 º 4 moduri de iluminare: înalt, mediu, scăzut și eco pentru o autonomie 
de 25+ ore pentru o luminozitate optimă sau extinderea autonomiei

 º Grad de protecție IP 54, lanterna este protejată împotriva prafului și a 
apei, rezistă la căzături de până la 2 m

 º Încarcă cu ușurință acumulatorii REDLITHIUM™ USB cu un cablu micro-
USB conectat la sursă de alimentare USB sau la o sursă de alimentare 
cu curent alternativ (priza de perete nu este inclusă)

 º Indicatorul permite verificarea rapidă a nivelului de încărcare al 
acumulatorilor REDLITHIUM™ USB

 º Include cablu USB

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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REDLITHIUM
USB

TM

IR HL450

Compatibilitate acumulator Reîncărcabilă intern
Tip bec LED
Hybrid Mode | Spot Low | Spot High | Flood 
Low | Flood High (Lumeni) 450/ 100/ 250/ 50/ 250

Autonomie max. (h) 2.5/ 8/ 4/ 14/ 4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.12 (cu acumulator intern)
Kit inclus Acumulator integrat, Cablu USB, Blister
Număr articol 4933478587
Cod EAN 4058546347802

Descriere

Timp de 
încăr-

care cu 
încărcător 
M12_18 

SC

Timp de 
încărcare 
M12-18 

FC

Timp de 
încărcare 
M12-18 C

Timp de 
încărcare 
M12-18 

AC

Timp de 
încărcare 
M1418C6

Timp de 
încăr-

care cu 
încărcător 
M18 DFC

Timp de 
încărcare 

C12 C

Timp de 
încărcare 
M12 TC

Timp de 
încărcare 
M12 C4

Timp de 
încărcare 

L4 C

Timp de 
încărcare 

M4 C

Timp de 
încărcare 

M28 C
Număr articol Cod EAN

M18 HB12
Acumulator 12,0 Ah 

M18™ HIGH OUTPUT™ 60 min 130 min 250 min 285 min 270 min 130 min - - - - - - 4932464260 4058546222055

M18 HB8
Acumulator 8,0 Ah 

M18™ HIGH OUTPUT™ 45 min 87 min 167 min 190 min 190 min 87 min - - - - - - 4932471070 4058546286989

M18 HB5.5
Acumulator 5,5 Ah 

M18™ HIGH OUTPUT™ 35 min 60 min 115 min 130 min 125 min 60 min - - - - - - 4932464712 4058546226572

M18 HB3
Acumulator 3,0 Ah 

M18™ HIGH OUTPUT™ 36 min 36 min 65 min 75 min 70 min 36 min - - - - - - 4932471069 4058546286972

M18 B5
Acumulator M18™ 

5,0 Ah
59 min 59 min 100 min 100 min 100 min 59 min - - - - - - 4932430483 4002395381449

M18 B4
Acumulator M18™ 

4,0 Ah
52 min 52 min 80 min 80 min 80 min 52 min - - - - - - 4932430063 4002395377244

M18 B2
Acumulator M18™ 

2,0 Ah
26 min 26 min 40 min 40 min 40 min 26 min - - - - - - 4932430062 4002395377237

M12 B6
Acumulator M12™ 

6,0 Ah
95 min 95 min 130 min 165 min - - 130 min 525 min 130 min - - - 4932451395 4002395158638

M12 B4
Acumulator M12™ 

4,0 Ah
52 min 52 min 80 min 115 min - - 80 min 347 min 80 min - - - 4932430065 4002395377268

M12 B3
Acumulator M12™ 

3,0 Ah 
50 min 50 min 70 min 90 min - - 70 min 264 min 70 min - - - 4932451388 4002395157969

M12 B2
Acumulator M12™ 

2,0 Ah
26 min 26 min 40 min 55 min - - 40 min 174 min 40 min - - - 4932430064 4002395377251

M14 B4
Acumulator M14™ 

4,0 Ah
- - - - 80 min - - - - - - - 4932430323 4002395379842

M14 B
Acumulator M14™ 

1,5 Ah
- - - - 40 min - - - - - - - 4932352665 4002395373239

L4 B3
Acumulator 3.0 Ah 
REDLITHIUM™ USB

- - - - - - - - - 120 min - - 4933478311 4058546345020

M4 B2
Acumulator M4™ 

2,0 Ah
- - - - - - - - - - 30 min - 4932430098 4002395377596

ISHL-LED

Compatibilitate acumulator Alcalin
Flux luminos Hybrid Spot|Flood, Flood 
High|Medium|Low, Spot High (Lumeni) 310/ 235/ 155/ 25/ 155

Autonomie max. (h) 4/ 6/ 10/ 40/ 8
Lungime fascicul luminos (m) 100
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.10 (3 x AAA)
Kit inclus 3 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol 4933478112
Cod EAN 4058546340452

HL-SF

Compatibilitate acumulator AAA
Tip bec LED
Flux luminos Hybrid Spot|Flood, Flood 
High|Medium|Low, Spot High (Lumeni) 450/ 350/ 150/ 25/ 350

Autonomie max. (h) 2/ 4/ 10/ 26/ 4
Lungime fascicul luminos (m) 100
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.10 (3 x AAA)
Kit inclus 3 x AAA Acumulatori, Blister
Număr articol 4933471388
Cod EAN 4058546290160

HL2-LED

Compatibilitate acumulator AAA
Tip bec LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe 
(Lumeni) 350/ 150/ 25/ -

Autonomie max. (h) 4/ 8.5/ 31/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 0.10 (3 x AAA)
Kit inclus 3 x AAA Acumulatori, Blister
Număr articol 4933471286
Cod EAN 4058546289140

IR HL | LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 450 LUMENI

 º Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 450 de lumeni până la 100 
m distanță

 º Opțiuni Proiector, Punct și Punct/Proiector în diferite moduri de 
iluminare pentru o luminozitate optimă și o autonomie de până la 16 
de ore

 º 4 cleme de montare pentru fixare pe căști și curea ajustabilă cu 
element cauciucat

 º Accesoriu magnetic detașabil pentru o utilizare fără mâini și depozitare
 º Grad de protecție IP54, lanterna este protejată împotriva prafului și a 
apei

 º Încarcă cu ușurință acumulatorii REDLITHIUM™ USB cu un cablu micro-
USB conectat la sursă de alimentare USB sau la o sursă de alimentare 
cu curent alternativ (priza de perete nu este inclusă) 

 º Indicatorul permite verificarea rapidă a nivelului de încărcare al 
acumulatorilor REDLITHIUM™ USB

 º Cablu micro-USB împletit cu terminale metalice pentru rezistență pe 
șantier

 º Include cablu USB

HL2-LED | LANTERNĂ SLIM FRONTALĂ CU BATERII

 º Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 350 de lumeni
 º Curea lavabilă din microfibră rezistentă la transpirație pentru confort la 
purtare de-a lungul întregii zile

 º Produs foarte compact și ușor
 º 6 poziții de reglare a unghiului de înclinare pentru direcționarea luminii
 º 4 cleme de prindere pentru fixarea pe căști
 º Lanterna este protejată împotriva impactului, precum și împotriva 
condițiilor meteorologice și prafului

 º Include (3) baterii AAA

HL-SF | LANTERNĂ FRONTALĂ CU BATERII

 º Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 450 de lumeni, luminează 
până la o distanță de 100 m

 º Oferă utilizatorilor până la 25 ore de autonomie cu 5 moduri de 
iluminare pentru optimizarea autonomiei, fasciulului și a luminozității

 º 4 cleme de montare pentru fixare pe căști
 º Grad de protecție IP 54, lanterna este protejată împotriva prafului și a 
apei, rezistă la căzături de până la 2 m

 º Echipat cu o curea moale din microfibră care absoarbe transpirația și 
banda de frunte ce oferă utilizatorilor confort pe întreaga zi atunci când 
este purtată pe capul gol

 º Permite utilizatorilor să direcționeze capul pivotant de lumină folosind 
7 poziții reglabile

 º Include trei baterii AAA

ISHL-LED | LANTERNĂ FRONTALĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE

 º Lanterna frontală de înaltă vizibilitate este dotată cu o clasificare ATEX 
certificată zona 0 (categoria 1)

 º Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 310 de lumeni, luminează 
până la o distanță de 100 m, în modul punct și proiector 

 º Are logo-uri explicite pentru siguranță, iar cureaua luminoasă este 
proiectată cu o combinație de culori de înaltă vizibilitate pentru o 
identificare ușoară, chiar și la distanțe mari

 º Alimentată de 3 baterii AAA, aceasta oferă până la 40 de ore de 
funcționare și dispune de 5 moduri de ieșire pentru a gestiona 
luminozitatea și timpul de funcționare

 º Grad de protecție IP 64, lanterna este protejată împotriva prafului și a 
apei, rezistă la căzături de până la 2 m

 º Ideală pentru pompieri, utilizatorii din industria petrolului și a gazelor 
și profesioniștii care lucrează în zone gazoase, vaporoase și de ceață/
ceață pe termen lung

 º Include curea de cauciuc pentru utilizarea cu casca de protecție. 
Include, de asemenea, adeziv DUAL LOCK™ pentru opțiunea fără curea 
pentru a o pune direct pe casca de protecție

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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ACUMULATORI
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REDLITHIUM
USB

TM

REDLITHIUM
USB

TM

Tensiune acumulator (V) Tipul acumulatorului Capacitatea acumulatorului (Ah) Nr. de acumulatori furnizați Încărcătorul livrat Număr articol Cod EAN

1. M18 NRG-402 18 Li-ion 4.0 2 M12-18 C 4933459215 4002395287901
2. M18 NRG-202 18 Li-ion 2.0 2 M12-18 C 4933459213 4002395287284
3. M12 NRG-603 12 Li-ion 6.0 3 C12 C 4933459208 4002395287239
4. M12 NRG-602 12 Li-ion 6.0 2 C12 C 4933451903 4002395282128
5. M12 NRG-402 12 Li-ion 4.0 2 C12 C 4933459211 4002395287260
6. M12 NRG-303 12 Li-ion 3.0 3 C12 C 4933459207 4002395287222
7. M12 NRG-302 12 Li-ion 3.0 2 C12 C 4933451902 4002395282111
8. M12 NRG-202 12 Li-ion 2.0 2 C12 C 4933459209 4002395287246
9. M12 NRG-201 12 Li-ion 2.0 1 C12 C 4933451900 4002395281497

10. L4 NRG-201 4 Li-ion 2.5 1 L4 C 4932459448 4058546011093

Tensiune acumulator (V) Tipul acumulatorului Capacitatea acumulatorului (Ah) Nr. de acumulatori furnizați Încărcătorul livrat Număr articol Cod EAN

1. M18 HNRG-122 18 & 12 Li-ion M18™ 12.0 & M12™ 6.0 3 M12-18 C 4933464261 4058546222062
2. M18 HNRG-802 18 & 12 Li-ion M18™ 8.0 & M12™ 4.0 3 M12-18 C 4933471073 4058546287016
3. M18 HNRG-552 18 & 12 Li-ion M18™ 5.5 & M12™ 3.0 3 M12-18 C 4933464713 4058546226589
4. M18 HNRG-302 18 & 12 Li-ion M18™ 3.0 & M12™ 2.0 3 M12-18 C 4933471071 4058546286996
5. M18 NRG-503 18 & 12 Li-ion M18™ 5.0 & M12™ 2.0 4 M12-18 FC 4933451423 4002395162628
6. M18 NRG-502 18 & 12 Li-ion M18™ 5.0 & M12™ 2.0 3 M12-18 FC 4933459217 4002395287925

Descriere Port de încărcare Tip de încărcător Sursa de 
alimentare Mâner Se poate pune pe 

perete Număr articol Cod EAN

M12-18SC Încărcător M12™ - M18™ 1 x M12™, 1 x M18™ Secvențial AC ✔ 4932471736 4058546296353

M12-18 FC Încărcător rapid M12™ - M18™ 1 x M12™, 1 x M18™ Secvențial AC ✔ 4932451079 4002395810581

M12-18 C Încărcător M12™ - M18™ 1 x M12™, 1 x M18™ Secvențial AC ✔ 4932352959 4002395376179

M12-18 AC încărcător de mașină M12™-M18™ 1 x M12™, 1 x M18™ Secvențial DC ✔ 4932459205 4002395287208

M18 DFC Încărcător dublu M18™ 2 x M18#No value# Simultan AC ✔ 4932472073 4058546324698

M1418 C6 Încărcător multiport M14™ - M18™ 6 x M14™ sau 6 x M18™ Secvențial AC ✔ ✔ 4932430086 4002395377473

C12 C Încărcător M12™ 1 x M12™ Monoport AC ✔ 4932352000 4002395366606

M12 TC Încărcător portabil M12™ 1 x M12™ Monoport AC, USB 4932459450 4058546011116

M12 C4 Încărcător 4 porturi M12™ 4 x M12™ Secvențial AC ✔ 4932430554 4002395382156

L4 C Încărcător USB REDLITHIUM™ 1 x REDLITHIUM™ USB Monoport AC, USB 4932459446 4058546011079

M4 C Încărcător M4™ 1 x M4™ Monoport AC ✔ 4932352958 4002395376162

ÎNCĂRCĂTOARE

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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PROMOȚIE ACUMULATORI ȘI KIT-URI NRG

KIT-URI NRG

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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K 900 S K 900 K

Putere nominală (W) 1600 1600
Energie de impact (EPTA)(J) 20 20
Frecvența percuțiilor (bpm) 975 - 1950 975 - 1950
Sistem de prindere SDS-Max K-Hex
Vibrații daltuire (m/s²) 11 11
Greutate (kg) 11.0 11.0
Furnizat în Cutie plastic Cutie plastic
Număr articol 4933375720 4933375650
Cod EAN 4002395232048 4002395231614

K 950 S

Putere nominală (W) 1700
Turația la mersul în gol (rpm) 125 - 250
Energie de impact (EPTA)(J) 20
Frecvența percuțiilor (bpm) 975 - 1950
Turatie in sarcina (rpm) 125 - 250
Diametrul max de gaurire cu burghiu 
solid (mm) 50

Diametrul max. în beton cu burghiu de 
străpungere (mm) 80

Diametrul max. în beton cu carote (mm) 150
Sistem de prindere SDS-Max
Vibrații găurire (m/s²) 12.5
Vibrații daltuire (m/s²) 11
Greutate (kg) 11.8
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933375710
Cod EAN 4002395232031

K 1000 S

Putere nominală (W) 1750
Energie de impact (EPTA)(J) 26
Frecvența percuțiilor (bpm) 1400 - 1950
Sistem de prindere SDS-Max
Vibrații daltuire (m/s²) 6.7
Greutate (kg) 12.7
Furnizat în Cutie de plastic
Număr articol 4933464120
Cod EAN 4058546220655

K 1528 H

Putere nominală (W) 2100
Energie de impact (EPTA)(J) 39
Frecvența percuțiilor (bpm) 1560
Sistem de prindere K-Hex
Vibrații daltuire (m/s²) 8.8
Greutate (kg) 17.2
Furnizat în Cutie de plastic
Număr articol 4933464118
Cod EAN 4058546220631

K 1530 H

Putere nominală (W) 2100
Energie de impact (EPTA)(J) 39
Frecvența percuțiilor (bpm) 1560
Sistem de prindere K-Hex
Vibrații daltuire (m/s²) 8.4
Greutate (kg) 16.8
Furnizat în Cutie de plastic
Număr articol 4933464117
Cod EAN 4058546220624

BRT

Capacitate de încărcare (kg) 100
Greutate (kg) 14.3
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933459794
Cod EAN 4058546029661

K 2628 H

Putere nominală (W) 2400
Energie de impact (EPTA)(J) 64
Frecvența percuțiilor (bpm) 1200
Sistem de prindere K-Hex
Vibrații daltuire (m/s²) 6.2
Greutate (kg) 25.7
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933471685
Cod EAN 4058546295844

K 2628 H
CIOCAN DEMOLATOR HEX 28 MM CLASA 25 KG

 º Puterea mare de lovire asigură o energie de impact de 64 jouli, pentru 
cele mai dificile lucrări de demolare

 º Tehnologia anti-vibrații a corpului flotant permite utilizatorului să lucreze 
întreaga zi fără a atinge niveluri periculoase de expunere

 º Cel de-al treilea mâner suplimentar asigură un control maxim la ridicarea 
sculei între aplicații

 º Cele 1200 BPM asigură o productivitate maximă în toate aplicațiile
 º Motorul fără perii permite o autonomie maximă între intervalele de 
service

 º Cablul de 10 m permite lucrul într-un spațiu de până la 314 m²
 º Sistem de prindere 28 mm Hex
 º Cărucior disponibil separat cu 4 spații pentru dălți și spațiu pentru cablu 
care facilitează transportul ciocanului demolator pe șantier

DALTĂ PLATĂ K-HEX 28 MM, 400 X 35 MM

Număr articol 4932459775

BRT | CĂRUCIOR TRANSPORT CIOCAN DEMOLATOR

 º Cărucior pentru ciocane demolatoare cu 4 spații pentru dălți și spațiu 
pentru cablu care facilitează transportul sculei pe șantier

 º Capacitate de încărcare 100 kg
 º Acoperirea cu pulbere protejează scula de condițiile grele de lucru de 
pe șantier

 º Compatibil cu K 2000 H și K 2500 H

K 1530 H | CIOCAN DEMOLATOR HEX 30 MM CLASA 16 KG 

 º Ciocan demolator puternic și compact ce transferă până la 39 Jouli 
energie de impact pentru aplicații provocatoare

 º Tehnologia corpului flotant, antivibrații  permite utilizatorului sa lucreze 
întreaga zi fără să atingă niveluri de expunere periculoase

 º 1560 BPM asigură productivitate maximă în toate aplicațiile
 º Cablul de 6 m permite o zonă de lucru de peste 110 m² 
 º Capac special pentru perii, pentru întreținere ușoară
 º Sistem de prindere Hex 30 mm
 º Indicator luminos de service pentru semnalizarea necesității de service
 º BMC cu roți pentru a ușura transportul pe șantier

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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K 1528 H | CIOCAN DEMOLATOR HEX  28 MM CLASA 16 KG 

 º Ciocan demolator puternic și compact ce transferă până la 39 Jouli 
energie de impact pentru aplicații provocatoare

 º Tehnologia corpului flotant, antivibrații  permite utilizatorului sa lucreze 
întreaga zi fără să atingă niveluri de expunere periculoase

 º 1560 BPM asigură productivitate maximă în toate aplicațiile
 º Cablul de 6 m permite o zonă de lucru de peste 110 m² 
 º Capac special pentru perii, pentru întreținere ușoară
 º Sistem de prindere Hex 28 mm
 º Indicator luminos de service pentru semnalizarea necesității de service
 º BMC cu roți pentru a ușura transportul pe șantier

K 1000 S | CIOCAN DEMOLATOR SDS-MAX CLASA 10 KG

 º Ciocan demolator compact ce transferă până la 26 Jouli energie de 
impact, pentru o varietate largă de aplicații

 º Tehnologia corpului flotant, antivibrații  permite utilizatorului sa lucreze 
întreaga zi fără să atingă niveluri de expunere periculoase

 º 1400 - 1950 BPM asigură productivitate maximă în toate aplicațiile
 º Cablul de 6 m permite o zonă de lucru de peste 110 m² 
 º Variolock (12 poziții) pentru a selecta cel mai potrivit unghi de 
pozitionare a dălții

 º Sistem de prindere a sculei SDS-Max
 º Indicator luminos de service pentru semnalizarea necesității de service
 º Capac special pentru perii, pentru întreținere ușoară
 º BMC cu roți pentru a ușura transportul pe șantier

K 950 | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI DĂLTUIRE 10 KG

 º Energie de percuție de 20 J, pentru cea mai bună performanță
 º Motor de 1700 W - cel mai bun din clasa sa cu rezervă suficientă 
pentru cele mai grele aplicații

 º DIGITRONIC™ - sistem electronic în undă întreagă de reglare exactă a 
puterii în funcție de aplicație

 º 3 mânere - toate cu sistem anti-vibrații (AVS) și înveliș moale pentru o 
utilizare mai confortabila și mai puțin obositoare

 º Grup de angrenare complet metalică - poziționare optimă a 
angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă

 º Indicator luminos depanare
 º Sistem de lubrifiere automată ce prelungește durata de exploatare
 º Design special al motorului ce permite utilizarea confortabilă la un nivel 
mai jos de cel al taliei

 º Ideal pentru utilizarea cu generatoare
 º Variolock (12 poziții) pentru selectarea celui mai potrivit unghi de 
dăltuire

 º Cablu 6 m

K 900 | CIOCAN DEMOLATOR 10 KG

 º Energie de percuție de 20 J, pentru cea mai bună performanță
 º Motor de 1600 W - cel mai bun din clasa sa cu rezervă suficientă 
pentru cele mai grele aplicații

 º DIGITRONIC® - sistem electronic în undă întreagă de reglare exactă a 
puterii în funcție de aplicație

 º 3 mânere - toate cu sistem anti-vibrații (AVS) și înveliș moale pentru o 
utilizare mai confortabila și mai puțin obositoare

 º Indicator luminos depanare
 º Sistem de lubrifiere automată ce prelungește durata de exploatare
 º Design special al motorului ce permite utilizarea confortabilă la un nivel 
mai jos de cel al taliei

 º Ideal pentru utilizarea cu generatoare
 º Variolock (12 poziții) pentru selectarea celui mai potrivit unghi de 
dăltuire

 º Cablu 6 m

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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PCE 3/K

Putere nominală (W) 720
Energie de impact (EPTA)(J) 3.6
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 3650
Sistem de prindere SDS-Plus
Greutate (kg) 3.7
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933384300
Cod EAN 4002395232215

K 500 S

Putere nominală (W) 1300
Energie de impact (EPTA)(J) 8.5
Frecvența percuțiilor (bpm) 2840
Sistem de prindere SDS-Max
Vibrații daltuire (m/s²) 11.5
Greutate (kg) 6.3
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933398220
Cod EAN 4002395234059

K 500 ST

Putere nominală (W) 1100
Energie de impact (EPTA)(J) 7.5
Frecvența percuțiilor (bpm) 3000
Sistem de prindere SDS-Max
Vibrații daltuire (m/s²) 16.7
Greutate (kg) 5.9
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933443180
Cod EAN 4002395003402

K 540 S

Putere nominală (W) 1100
Turația la mersul în gol (rpm) 450
Energie de impact (EPTA)(J) 7.5
Frecvența percuțiilor (bpm) 3000
Turatie in sarcina (rpm) 430
Diametrul max. găurire beton (mm) 40
Diametrul max. în beton cu burghiu de 
străpungere (mm) 65

Diametrul max. în beton cu carote (mm) 105
Sistem de prindere SDS-Max
Vibrații găurire (m/s²) 16.8
Vibrații daltuire (m/s²) 16.7
Greutate (kg) 6.3
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933418100
Cod EAN 4002395238422

K 545 S

Putere nominală (W) 1300
Turația la mersul în gol (rpm) 450
Energie de impact (EPTA)(J) 8.5
Frecvența percuțiilor (bpm) 2840
Turatie in sarcina (rpm) 350
Diametrul max de gaurire cu burghiu 
solid (mm) 45

Diametrul max. în beton cu burghiu de 
străpungere (mm) 65

Diametrul max. în beton cu carote (mm) 100
Sistem de prindere SDS-Max
Vibrații găurire (m/s²) 13
Vibrații daltuire (m/s²) 9
Greutate (kg) 6.7
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933398200
Cod EAN 4002395234073

K 750 S

Putere nominală (W) 1550
Turația la mersul în gol (rpm) 300
Energie de impact (EPTA)(J) 11.9
Frecvența percuțiilor (bpm) 2740
Turatie in sarcina (rpm) 240
Diametrul max de gaurire cu burghiu 
solid (mm) 50

Diametrul max. în beton cu burghiu de 
străpungere (mm) 80

Diametrul max. în beton cu carote (mm) 150
Sistem de prindere SDS-Max
Vibrații găurire (m/s²) 9.5
Vibrații daltuire (m/s²) 9.1
Greutate (kg) 8.2
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933398600
Cod EAN 4002395235193

K 850 S

Putere nominală (W) 1400
Turația la mersul în gol (rpm) 380
Energie de impact (EPTA)(J) 11
Frecvența percuțiilor (bpm) 1600 - 2900
Turatie in sarcina (rpm) 210 - 380
Diametrul max de gaurire cu burghiu solid (mm) 50
Diametrul max. în beton cu burghiu de 
străpungere (mm)

80

Diametrul max. în beton cu carote (mm) 150
Sistem de prindere SDS-Max
Vibrații găurire (m/s²) 9.4
Vibrații daltuire (m/s²) 7.8
Greutate (kg) 9.6
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933464896
Cod EAN 4058546228415

K 850
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI 
DĂLTUIRE 8 KG
 º Rotopercutor puternic SDS max cu AUTOSTOP™ transferă 11 Jouli 
energie de impact in timp ce maximizează siguranța utilizatorului

 º Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul după 
unghiul de 45°, în cazul mișcărilor bruște sau situațiilor limită

 º Pachetul electronic reproiectat furnizează putere constantă și 
productivitate maximă în cele mai provocatoare aplicații.

 º Blocarea butonului de pornire permite utilizatorilor să nu apese butonul 
timp îndelungat în aplicații de așchiere

 º Mânerul posterior AVS mare asigură aplicațiile de găurire cu două mâini, 
minimizând în același timp expunerea la vibrații

 º Indicatorul luminos pentru service se aprinde când scula necesită 
reparație

 º Mâner lateral antivibrator ce minimizează expunerea utilizatorului
 º Cablul de 6 m permite lucrul într-un spațiu de până la 110 m²

PENTRU LUCRĂRI DE GĂURIRE ȘI CAROTAJ ÎNTRE 
Ø 6 - 72 MM. PERIE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ASPIRĂRII ȘI EXTRACȚIEI. ÎN CAZUL LUCRĂRILOR DE 
CAROTAJ, PERIILE TREBUIE SĂ FIE ÎNDEPĂRTATE.

Număr articol 4932430480

K 750 S | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI DĂLTUIRE 7 KG

 º Ciocan rotopercutor puternic, de dimensiuni mari, ce dezvoltă o energie 
de impact maximă de 11,9 Jouli 

 º Motorul puternic de 1550 W asigură cea mai înaltă putere din clasa sa 
datorită sistemului eficient de disipare a căldurii, prelungind în același 
timp și durata de exploatare a sculei

 º Sistem electronic cu dublă alternanță pentru reglare exactă a puterii în 
funcție de aplicație

 º Funcție Soft start cu pornire lentă pentru dăltuire/găurire de înaltă 
precizie

 º Sistem anti-vibrații (AVS) și înveliș moale pe mânerele față și spate
 º Mâner adițional care poate fi montat în 3 poziții diferite
 º Modul de percuție ușoară reduce energia de impact pentru lucrările de 
dăltuire în materiale sensibile

 º Roto-stop și funcție de dăltuire în mai multe poziții
 º Indicator luminos depanare
 º Variolock (12 poziții) pentru selectarea celui mai potrivit unghi de 
dăltuire

 º Cablu 6 m

K 545 S | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI DĂLTUIRE 5 KG

 º Ciocan rotopercutor puternic, de dimensiuni mari, ce dezvoltă o energie 
de impact maximă de 8,5 Jouli 

 º Motorul puternic de 1300 wați asigură cea mai înaltă putere din clasa sa 
datorita sistemului eficient de disipare a căldurii, prelungind în același 
timp și durata de exploatare a sculei

 º Sistem electronic de menținere constantă a vitezei, chiar și sub sarcină
 º Funcție Soft start cu pornire lentă pentru dăltuire/găurire de înaltă 
precizie

 º Sistem anti-vibrații (AVS) și înveliș moale pe mânerele față și spate
 º Mâner adițional care poate fi montat în 3 poziții diferite
 º Modul de percuție ușoară reduce energia de impact pentru lucrările de 
dăltuire/găurire în materiale sensibile

 º Roto-stop și funcție de dăltuire în mai multe poziții
 º Indicator luminos depanare
 º Variolock (12 poziții) pentru selectarea celui mai potrivit unghi de 
dăltuire

 º Cablu 6 m

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

K 540 S | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI DĂLTUIRE 5 KG

 º Cel mai bun raport putere / masă din clasa sa - 7,5 J și 6,3 kg
 º Motorul puternic de 1100 wați asigură o putere maximă, garantând 
durabilitate maximă

 º Funcție Soft start cu pornire lentă pentru dăltuire/găurire de înaltă 
precizie

 º Designul cu nivelul redus de vibrații mărește durata de utilizare zilnică
 º Carcasă solidă din magneziu concepută pentru utilizare în mediile dure, 
amplasare exactă a componentelor de transmisie și sistem de răcire 
îmbunătățit

 º Funcție roto-stop și posibilitate reglaj al unghiului dălții în 12 poziții 
diferite pentru optimizarea unghiului de lucru 

 º Cuplajul de siguranță protejează atât operatorul cât și scula în cazul 
blocării burghiului

 º Mâner lateral principal cu înveliș moale
 º Variolock (12 poziții) pentru selectarea celui mai potrivit unghi de 
dăltuire

 º Cablu 4 m

K 500 ST | CIOCAN DEMOLATOR SDS-MAX 5 KG

 º Cel mai bun raport putere / masă din clasa sa - 7,5 J și 5,9 kg
 º Motorul puternic de 1100 wați asigură o putere maximă, garantând 
durabilitate maximă

 º Funcție Soft start de pornire lentă pentru dăltuire de înaltă precizie
 º Designul cu nivelul redus de vibrații mărește durata de utilizare zilnică
 º Carcasă solidă din magneziu concepută pentru utilizare în mediile dure, 
amplasare exactă a componentelor de transmisie și sistem de răcire 
îmbunătățit

 º Funcție roto-stop și posibilitate reglaj al unghiului dălții în 12 poziții 
diferite pentru optimizarea unghiului de lucru 

 º Cuplajul de siguranță protejează atât operatorul cât și scula în cazul 
blocării burghiului

 º Mâner lateral principal cu înveliș moale
 º Variolock (12 poziții) pentru selectarea celui mai potrivit unghi de 
dăltuire

 º Cablu 4 m

K 500 S | CIOCAN DEMOLATOR SDS-MAX 5 KG

 º Ciocan rotopercutor puternic, de dimensiuni mari, ce dezvoltă o energie 
de impact maximă de 8,5 Jouli 

 º Motorul puternic de 1300 wați asigură cea mai înaltă putere din clasa sa 
datorita sistemului eficient de disipare a căldurii, prelungind în același 
timp și durata de exploatare a sculei

 º Sistem electronic de menținere constantă a vitezei, chiar și sub sarcină
 º Funcție Soft start de pornire lentă pentru dăltuire de înaltă precizie
 º Sistem anti-vibrații (AVS) și înveliș moale pe mânerele față și spate
 º Mâner adițional care poate fi montat în 3 poziții diferite
 º Modul de percuție ușoară reduce energia de impact pentru lucrările de 
dăltuire în materiale sensibile

 º Roto-stop și funcție de dăltuire în mai multe poziții
 º Indicator luminos depanare
 º Variolock (12 poziții) pentru selectarea celui mai potrivit unghi de 
dăltuire

 º Cablu 6 m

PCE 3/K | CIOCAN DEMOLATOR SDS-PLUS 3 KG

 º Ciocan demolator de dimensiuni mari, puternic, ce dezvoltă o energie 
de impact de 3,6 Jouli

 º Motor de 720 wați combinat cu o viteză optimizată de găurire asigură o 
performanță de găurire de neegalat

 º Sistem electronic cu buton de accelerație
 º Cutie de viteze metalică, complet izolată, pentru o stabilitate maximă
 º Mânerul frontal este ușor, ergonomic și complet ajustabil, și poate fi 
fixat în siguranță în cea mai bună poziție în funcție de ughiul de găurire 
necesar

 º Sistem anti-vibrații (AVS) și înveliș moale pentru o utilizare mai puțin 
obositoare

 º Comutator cu funcție de blocare Lock-on pentru mai mult confort în 
timpul utilizării prelungite

 º Variolock (35 poziții) pentru poziționarea unghiului de dăltuire
 º Cablu 4 m

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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PH 28 PH 28 X

Putere nominală (W) 820 820
Energie de impact (EPTA)(J) 3.4 3.4
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 4000 0 - 4000
Turația în sarcină (rpm) 0 - 900 0 - 900
Diametrul max. găurire beton (mm) 28 28
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13 13
Diametrul max. găurire lemn (mm) 30 30

Sistem de prindere SDS-Plus
SDS-Plus + Prindere 
redusă 13 mm

Vibrații găurire (m/s²) 22 22
Vibrații daltuire (m/s²) 16 16
FIXTEC™ Nu Da
Greutate (kg) 2.7 2.9
Furnizat în Cutie plastic Cutie plastic
Număr articol 4933396396 4933396392
Cod EAN 4002395234936 4002395234943

PH 30 POWER X

Putere nominală (W) 1030
Energie de impact (EPTA)(J) 3.6 
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 3800
Turația în sarcină (rpm) 0 - 850
Diametrul max. găurire beton (mm) 30
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13
Diametrul max. găurire lemn (mm) 40
Sistem de prindere SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm
Vibrații găurire (m/s²) 22
Vibrații daltuire (m/s²) 14
FIXTEC™ Da
Greutate (kg) 2.9
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933396420
Cod EAN 4002395234967

PLH 28 E PLH 28 XE

Putere nominală (W) 800 800
Energie de impact (EPTA)(J) 4.1 4.1
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 4000 0 - 4000
Turația în sarcină (rpm) 0 - 1000 0 - 1000
Diametrul max. găurire beton (mm) 28 28
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13 13
Diametrul max. găurire lemn (mm) 40 40

Sistem de prindere SDS-Plus
SDS-Plus + Prindere 
redusă 13 mm

Vibrații găurire (m/s²) 10.6 10.6
Vibrații daltuire (m/s²) 6.8 6.8
FIXTEC™ Nu Da
Greutate (kg) 3.4 3.6
Furnizat în Cutie plastic Cutie plastic
Număr articol 4933446790 4933446800
Cod EAN 4002395005482 4002395005499

PLH 32 XE

Putere nominală (W) 900
Energie de impact (EPTA)(J) 3.8
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 4500
Turația în sarcină (rpm) 0 - 800
Diametrul max. găurire beton (mm) 32
Diametrul max. găurire oțel (mm) 16
Diametrul max. găurire lemn (mm) 40
Sistem de prindere SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm
Vibrații găurire (m/s²) 22
Vibrații daltuire (m/s²) 20
FIXTEC™ Da
Greutate (kg) 3.6
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933400069
Cod EAN 4002395233342

PFH 26

Putere nominală (W) 725
Energie de impact (EPTA)(J) 2.4
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 4500
Turația în sarcină (rpm) 0 - 1250
Diametrul max. găurire beton (mm) 26
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13
Diametrul max. găurire lemn (mm) 30
Sistem de prindere SDS-Plus
Vibrații găurire (m/s²) 13.5
FIXTEC™ Nu
Greutate (kg) 2.4
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933428230
Cod EAN 4002395239832

PFH 26 T

Putere nominală (W) 800
Energie de impact (EPTA)(J) 2.4
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 4500
Turația în sarcină (rpm) 0 - 1500
Diametrul max. găurire beton (mm) 26
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13
Diametrul max. găurire lemn (mm) 30
Sistem de prindere SDS-Plus
Vibrații găurire (m/s²) 13.6
FIXTEC™ Nu
Greutate (kg) 2.4
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933464581
Cod EAN 4058546225261

PH 26 T PH 26 TX

Putere nominală (W) 800 800
Energie de impact (EPTA)(J) 2.4 2.4
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 4500 0 - 4500
Turația în sarcină (rpm) 0 - 1500 0 - 1500
Diametrul max. găurire beton (mm) 26 26
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13 13
Diametrul max. găurire lemn (mm) 30 30
Sistem de prindere SDS-Plus SDS-Plus
Vibrații găurire (m/s²) 13.6 13.6
Vibrații daltuire (m/s²) 11.9 11.9
FIXTEC™ Nu Da
Greutate (kg) 2.4 2.6
Furnizat în Cutie plastic Cutie plastic
Număr articol 4933464580 4933464579
Cod EAN 4058546225254 4058546225247

PLH 32 | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 3 MODURI, 3 KG

 º Ciocan rotopercutor puternic, durabil, cu performanță excelentă în 
găurirea în beton asigurată de motorul cu cuplu ridicat și de angrenajul 
ce dezvolta o energie de 3,8 jouli

 º Motor de 900 wați combinat cu o viteză optimizată de găurire asigură o 
performanță de găurire de neegalat

 º Sistem electronic cu buton de accelerație
 º Echilibru optim și manevrabilitate ușoară datorită mânerului compact în 
formă de L, prevăzut cu sistem anti-vibrații (AVS) si înveliș moale

 º Sistem FIXTEC™ de schimbare rapidă a accesoriului cu mandrină fără 
cheie 

 º Carcasă rezistentă Heavy Duty din magneziu pentru o poziționare 
optimă a angrenajelor și o durată de exploatare mai mare

 º Cuplaj de siguranță ce protejează atât scula, cât și utilizatorul
 º Funcție de oprire a rotopercutorului și Variolock pentru control maxim în 
timpul lucrărilor fine de dăltuire

 º Cablu 4 m

PLH 28 | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 3 KG

 º Cel mai puternic ciocan rotopercutor cu cablu din clasa sa. Ciocan 
rotopercutor puternic, durabil, cu performanță excelentă în găurirea în 
beton asigurată de motorul cu cuplu ridicat și de angrenajul ce dezvolta 
o energie de 4,1 jouli

 º Motor de 800 wați combinat cu o viteză optimizată de găurire asigură o 
performanță de găurire de neegalat

 º Nivel scăzut de vibrații de 10.6 m/s² datorită sistemului anti-vibrații 
dual, din mâner, brevetat

 º Echilibru optim și manevrabilitate ușoară datorită mânerului compact 
în formă de L, prevăzut cu sistem dual anti-vibrații (AVS) brevetat și 
mâner moale

 º Cuplaj de siguranță ce protejează atât scula, cât și utilizatorul
 º Funcție de oprire a rotopercutorului și Variolock pentru control maxim în 
timpul lucrărilor fine de dăltuire

 º Versiunea XE este echipată cu adaptor FIXTEC™ pentru schimbare 
rapidă și mandrină cu cheie de 13 mm

 º Cablu cauciucat, rezistent de 4 m
 º *în curs de brevetare

PH 30 | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 3 MODURI

 º Ciocan demolator de dimensiuni mari, puternic, ce dezvoltă o energie 
de impact de 3,6 Jouli

 º Motor de 1030 wați combinat cu o viteză optimizată de găurire asigură 
o performanță de găurire de neegalat

 º Funcție Soft start cu pornire lentă pentru dăltuire/găurire de înaltă 
precizie

 º Nivel redus de vibrații datorită designului ergonomic al mânerului 
principal și al celui lateral

 º Mod percuție ușoară pentru găurire în materiale sensibile
 º Sistem FIXTEC™ de schimbare rapidă a accesoriului cu mandrină fără 
cheie

 º Cea mai bună durabilitate din clasa sa datorită tehnologiei integrate cu 
bloc metalic în interiorul cutiei de viteze

 º Suport perii rotativ (asigură aceeași putere în ambele sensuri de 
mișcare)

 º Cuplajul de siguranță protejează atât aparatul cât și utilizatorul în cazul 
blocării burghiului

 º Cablu 4 m

PH 28 | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 3 MODURI

 º Ciocan rotopercutor supradimensionat, puternic, ce dezvoltă o energie 
de impact de 3,4 Jouli

 º Motor de 820 wați combinat cu o viteză optimizată de găurire asigură o 
performanță de găurire de neegalat

 º Funcție Soft start cu pornire lentă pentru dăltuire/găurire de înaltă 
precizie

 º Nivel redus de vibrații datorită designului ergonomic al mânerului 
principal și al celui lateral

 º Mod percuție ușoară pentru găurire în materiale sensibile
 º Cea mai bună durabilitate din clasa sa datorită tehnologiei integrate cu 
bloc metalic în interiorul angrenajului

 º Suport perii rotativ (asigură aceeași putere în ambele sensuri de 
mișcare)

 º Cuplajul de siguranță protejează atât aparatul cât și utilizatorul în cazul 
blocării burghiului

 º Versiunea XE este echipată cu adaptor FIXTEC™ pentru schimbare 
rapidă și mandrină fără cheie

 º Cablu 4 m

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

PH 26 T
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, FIXTEC, 3 MODURI

 º Ciocan rotopercutor puternic, durabil și compact pentru aplicații de 
găurire în zidărie și beton

 º Energie de impact de 2,4 J, asigurând o viteză de găurire superioară
 º Motorul de 800 W asigură putere pentru cele mai dificile aplicații 
 º Optimizat pentru găurire 6 - 16 mm
 º Ambreiajul de siguranță protejează utilizatorul în cazul blocării burghiului
 º Versiunea X este echipată cu adaptor FIXTEC™ și mandrină fără cheie 
suplimentară

 º Cablu 4 m

COLECTOR PRAF SDS-PLUS.

Număr articol 4932464916

PFH 26 T | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 2 MODURI

 º Ciocan rotopercutor puternic, durabil și compact pentru aplicații de 
găurire în zidărie și beton

 º Energie de impact de 2,4 J, asigurând o viteză de găurire superioară
 º Motorul de 800 W asigură putere pentru cele mai dificile aplicații 
 º Optimizat pentru găurire 6 - 16 mm
 º Cuplajul de siguranță protejează utilizatorul în cazul blocării burghiului
 º Cablu 4 m

PFH 26 | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 2 MODURI

 º Cel mai compact și subțire ciocan din clasa sa
 º Performanță de neegalat, ce dezvoltă o energie de impact de 2,4 Jouli 
și 4500 bpm

 º Nivel minim de vibrații la găurirea betonului - 13,5 m/s²
 º Durabilitate excelentă datorită tehnologiei integrate cu bloc metalic
 º Tehnologie inovativă și brevetată de reducere a greutății interne
 º Funcție de oprire a percuției - oprește acțiunea de percuție - pentru 
a putea fi folosit în aplicații de înșurubare sau găurire fără percuție în 
lemn/metal

 º Suport perii rotativ (asigură aceeași putere în ambele sensuri de 
mișcare)

 º Cablu 4 m

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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DR 250 TV

Diametrul max. în beton cu carote (mm) 250
Lungimea cursei (mm) 520
Înălţime (mm) 834
Lungimea de bază (mm) 276 x 467
Unghi de capacitate (°) 45
Greutate (kg) 10.0
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933400590
Cod EAN 4002395234028

DCM 2-250 C

Putere nominală (W) 2800
Turație în gol - treapta 1 (rpm) 450
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 900
Diametrul max. în beton cu carote (mm) 250
Sistem de prindere 1 ¼˝ UNC
Greutate (kg) 9.0
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 40964
Cod EAN 4002395229796

DR 350 T

Diametrul max. în beton cu carote (mm) 350
Lungimea cursei (mm) 610
Înălţime (mm) 1042
Lungimea de bază (mm) 391 x 523
Unghi de capacitate (°) 45
Greutate (kg) 19.5
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933400600
Cod EAN 4002395234011

DCM 2-350 C

Putere nominală (W) 2800
Turație în gol - treapta 1 (rpm) 300
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 600
Diametrul max. în beton cu carote (mm) 350
Sistem de prindere 1 ¼˝ UNC
Greutate (kg) 9.0
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 40044
Cod EAN 4002395229772

DR 152 T

Diametrul max. în beton cu carote (mm) 152
Lungimea de bază (mm) 330 x 210
Unghi de capacitate (°) 45
Greutate (kg) 10
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933428020
Cod EAN 4002395239818

DD 3-152

Putere nominală (W) 1900
Turația în sarcină (rpm) 550 / 1250 / 2700
Diametrul max. găurire beton (mm) 152
Diametrul max. găurire zidărie (mm) 202
Sistem de prindere ½˝ G + 1 ¼˝ UNC
Greutate (kg) 6.5
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933428000
Cod EAN 4002395239801

DD 2-160 XE

Putere nominală (W) 1500
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 1500 / 0 - 3000
Turația în sarcină (rpm) 0 - 890 / 0 - 1770
Mod percuție ușoară (rpm) 24,000 / 48,000
Diametrul max. găurire zidărie (mm) 162
Moment de inșurubare (Nm) 50
Sistem de prindere M18 x 2.5
Greutate (kg) 4.2
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933368690
Cod EAN 4002395232505

PLH 20

Putere nominală (W) 620
Energie de impact (EPTA)(J) 2.0
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 4400
Turatie in sarcina (rpm) 0 - 2700
Diametrul max. găurire beton (mm) 20
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13
Diametrul max. găurire lemn (mm) 30
Sistem de prindere SDS-Plus
Vibrații găurire (m/s²) 10.2
FIXTEC™ Nu
Greutate (kg) 1.9
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933408070
Cod EAN 4002395237531

PLH 20 | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 2 MODURI

 º Cel mai bun raport putere / masă din clasa sa - 2,0 J și 1,9 kg
 º Motor de 620 wați combinat cu o viteză optimizată de găurire asigură o 
performanță de găurire de neegalat

 º Sistemul de răcire al motorului este conceput pentru a dirija praful 
rezultat în timpul operațiunii de găurire în plafon departe de utilizator

 º Sistem anti-vibrații (AVS) pentru o utilizare mai confortabilă și mai puțin 
obositoare

 º Găurire optimizata 5 - 12 mm
 º Cuplajul de siguranță protejează atât utilizatorul cât și scula în cazul 
blocării burghiului

 º Funcție de inversare a sensului de rotație a axului
 º Mâner moale pentru confort
 º Cablu 4 m

DD 2-160 XE | MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ PENTRU GĂURIRE USCATĂ, 2 VITEZE 

 º Motor puternic și robust ce asigură un cuplu ridicat constant
 º Protecție dublă prin ambreiaje interconectate electronic și mecanic, 
pentru a proteja atât utilizatorul cât și scula

 º Construcție robusta cu carcasă angrenaj metalică
 º Manevrare sigură datorita mânerului lateral lung cu AVS și mânerului 
posterior în formă de „D”

 º Angrenaj cu 2 trepte
 º Adaptor M16 FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă a carotei
 º Funcție de percuție ușoară - când este activată, permite carotei să 
debiteze mai rapid și mai ușor

 º Pornire lentă prin butonul de accelerare pentru o găurire precisă și 
controlată

 º Rotor FIXTEC™ Cleanline (accesoriu opțional) cea mai bună soluție 
pentru extracția prafului

 º Cablu 4 m
 º Se livrează cu adaptor pentru schimbare rapidă pentru carotele 
diamantate M16, burghiu de centrare SDS-plus (8 x 140 mm)                                                                                                                                              

DD 3-152 | MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ COMBI, 3 VITEZE 

 º Motor puternic de 1900 wați
 º Gamă de viteze optimă pentru carote de dimensiuni mari sau mici
 º Soft start pentru pornire lentă cu control al vitezei în trepte
 º Indicator LED pentru supraîncălzirea motorului
 º Cuplaj de siguranță
 º Conectare rapidă – conectare sigură pentru ușurință în utilizare și nivel 
minim de vibrații

 º Mâner în forma literei L pentru o distribuție mai bună a greutății
 º Angrenaj cu 3 trepte
 º Cablu de 5 m cu PRCD
 º Se livrează cu un conector de extracție a prafului și chei de 32 mm și 
41 mm

DR 152 T | SUPORT PENTRU MAȘINA DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ DD 3-152

 º Bază din aluminiu turnat pentru a facilita transportul
 º Unghi de găurire la 45° 
 º Conectare rapidă – montarea precisă și rapidă a sculei și suportului
 º Bază compactă - ocupă mai puțin spațiu pentru lucrări de găurire în 
spații înguste

 º 4 șuruburi de reglare rapidă
 º Reglaj orizontal și vertical
 º Mâner de transport
 º Buton de blocare a mașinii în cea mai înaltă poziție pentru montarea 
mașinii și carotei

 º Manivelă de avans în două trepte pentru utilizare cu mâna stângă sau 
dreaptă

 º Talpa vacuum este disponibilă ca accesoriu (4932352676)

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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DCM 2-350 C | MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ

 º Motor pentru găurire diamantată cu două viteze
 º Ambreiaj cu alunecare intern
 º Angrenaje triple reductoare
 º Funcție de pornire lentă Soft start
 º Protecție a motorului în sarcină
 º Dispozitiv curent rezidual PRCD
 º Cap hidraulic integrat
 º Cutie întrerupător cu suport dublu
 º Se livrează cu cheie fixa deschisa, chei Hex și curea cu cutie de 
comutator

DR 350 T | SUPORT PENTRU MAȘINA DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ DCM 2-350 C

 º Stand pentru mașina de găurit din aluminiu, cu o greutate redusă
 º Unghi de înclinare (0 - 45°)
 º Afișare a unghiului și adâncimii de găurire
 º Dispozitiv de montare rapidă pe stativ
 º Reglaj fin al vitezei de avans
 º Nivelă pentru reglaj orizontal și vertical
 º Dispozitiv de centrare a găuririi
 º Șuruburi de reglare a nivelului
 º Mâner pentru avans atașabil pe ambele părți ale instalației
 º Mâner și roți pentru transport
 º Se livrează cu chei hexagonale de 3/16˝, respectiv 6 mm, cheie fixă de 17 
x 19, dispozitiv de montare rapidă, 4 șuruburi M8 x 25 mm, dispozitiv 
de centrare

DCM 2-250 C | MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ

 º Motor pentru găurire diamantată cu două viteze
 º Ambreiaj cu alunecare intern
 º Angrenaje triple reductoare
 º Funcție de pornire lentă Soft start
 º Protecție a motorului în sarcină
 º Dispozitiv curent rezidual PRCD
 º Cap hidraulic integrat
 º Cutie întrerupător cu suport dublu
 º Se livrează cu cheie fixa deschisa, chei Hex și curea cu cutie de 
comutator

DR 250 TV | SUPORT PENTRU MAȘINA DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ DCM 2-250 C

 º Stand pentru mașina de găurit din aluminiu, cu o greutate redusă
 º Unghi de înclinare (0 - 45°)
 º Afișare a unghiului și adâncimii de găurire
 º Dispozitiv de montare rapidă pe stativ
 º Placă vacuum integrată (posibilitate de utilizare cu sau fără vacuum)
 º Reglaj fin al vitezei de avans
 º Nivelă pentru reglaj orizontal și vertical
 º Dispozitiv de centrare a găuririi
 º Șuruburi de reglare a nivelului
 º Mâner pentru avans atașabil pe ambele părți ale instalației
 º Se livrează cu chei hexagonale de 3/16˝, respectiv 6 mm, cheie fixă de 17 
x 19, dispozitiv de montare rapidă, 4 șuruburi M8 x 25 mm, dispozitiv 
de centrare, cauciuc de etanșare 

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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Descriere Compatibil cu DD3 
152

Compatibil cu  DCM2 
250C & DCM2 350C

Compatibil cu MXF 
DCD150 Număr articol Cod EAN

Kit fixare. Exclusiv pentru utilizare în beton. Pentru fixarea 
ancorelor, este necesar un burghiu de Ø 16 mm

✔ ✔ ✔ 4932399731 4002395363827

Tijă filetată, cheie reglaj, piuliță fluture și 5 ancore M12

Cheie fixă cu cap deschis 1 3/8˝. Pentru fixarea arborelui motoru-
lui în timpul îndepărtării unui burghiu ✔ 49964705 045242222766

Cheie fixă 32 mm. Pentru fixarea arborelui mașinii în timpul 
îndepărtării unui burghiu ✔ 4931428009 4002395844791

Cheie fixă cu cap deschis 41 mm. Pentru îndepărtarea burghielor 
de pe arborele motorului ✔ ✔ 4931428010 4002395844807

Piuliță Fixtec. Adecvat pentru toate carotele diamantate cu 
sistem de prindere pe arbore 1 1/4˝. Previne strângerea prea 

puternică a carotelor pe arborele mașinii. Carotele pot fi eliberate 
și îndepărtate cu efort minim.

✔ ✔ 4932352053 4002395367108

Adaptor de la 11/4˝ filet interior la 1/2˝ filet interior : Pentru a 
permite conectarea carotelor <50 mm pe axul filetat de 11/4˝ 

al mașinii
✔ ✔ 4932352627 4002395372850

Element prelungitor 11/4˝ filet interior / exterior, lungime 300 mm ✔ ✔ ✔ 4932399724 4002395363759

Element prelungitor 11/4˝filet interior/ exterior, lungime 500 mm ✔ ✔ ✔ 4932399725 4002395363766

Prelungitor telescopic. Bară prelungitoare utilizată pentru fixarea 
pe sol a standului mașinii de găurit în locul buloanelor de an-

corare. Greutate maximă admisă de 500 kg și înălțime reglabilă 
de la 1,8 la 2,9 m

✔ ✔ ✔ 4932399732 4002395363834

Pompă de vid VP6. Pentru fixarea standului mașinii de găurit cu 
carotă diamantată pe suprafețe netede și plane. Capacitate de 

aspirare: 850 mbar. Presiunea maximă a vidului: 6 m³/h / 100 l/
min. Tensiune nominală: 220-240 V

✔ ✔ ✔ 4932352094 4002395367474

Placă vacuum. Garnitură din cauciuc de rezervă 4931428665 ✔ 4932352676 4002395373345

Rezervor apă WT 10. Rezervor apă fabricat din oțel, cu o capaci-
tate de 10 l, cu strat de acoperire interior și exterior din poliester. 
Pompă fiabilă din alamă, cu o presiune maximă de 6 bari. Furtun 
de 2,5 m cu sistem de conectare rapidă ce se potrivește direct 

cu carota diamantată Milwaukee®

✔ ✔ ✔ 4932399726 4002395363773

Inel colectare apă. Pentru utilizare cu standul pentru mașina de găurit DR 152 T. Pentru utilizare cu carote de 
max. Ø 152 mm 4932352677 4002395373352

Inel de cauciuc de rezervă pentru DR 152 T 4932352678 4002395373369

Inel colectare apă. Pentru utilizare cu standul pentru mașina de găurit DR 250 TV. Pentru utilizare cu carote de 
max. Ø 180 mm ✔ 4932399727 4002395363780

Inel de cauciuc de rezervă pentru DR 250 TV ✔ 4932399729 4002395363803

Inel colectare apă. Pentru utilizare cu standul pentru mașina de găurit DR 350 T. Pentru utilizare cu carote de 
max. Ø 300 mm 4932399728 4002395363797

Inel de cauciuc de rezervă pentru DR 350 T 4932399730 4002395363810

Distanțier T = 50 mm. Se montează între standul mașinii de 
găurit și carotele cu dimensiuni cuprinse între > 250 mm și max. 

350 mm. Inclus în standul pentru mașina de găurit DR 350 T
✔ 4932399736 4002395363872

Placă fixare motor cu conectare rapidă. Inclusă în ambele 
standuri pentru mașini de găurit: DR 250 TV și DR 350 T ✔ 4932399733 4002395363841

Inel colectare apă. Pentru utilizare universală. Pentru utilizare cu 
carote de max. Ø 152 mm ✔ ✔ ✔ 4932478073 4058546340063

Descriere Număr articol Cod EAN

Tijă de ghidare pentru DD2-160. Livrată cu șurub de blocare 
(4931622432). Necesită cheie imbus (4931616044) și burghiu de centrare 

SDS-plus (Ø 8 x 160 mm) 
4932399173 4002395357802

Tijă de ghidare pentru DD3-152. Necesită burghiu de centrare SDS-plus 
(Ø 8 x 110 mm) 4932352679 4002395373376

Descriere Sistem de prindere Prindere carotă Număr articol Cod EAN

Adaptor FIXTEC. Schimbare a sculei în 
doar câteva secunde. Nu este nevoie de 

unelte suplimentare

M18 x 2.5 M16 4932399174 4002395357819

11 mm Hex M16 4932399220 4002395358342

Descriere Sistem de prindere Prindere carotă Număr articol Cod EAN

FIXTEC Clean Liner Rotor (CLR) M18 x 2.5 1 ¼˝ UNC 4932352172 4002395368242

ACCESORII SPECIFICE - GĂURIRE UMEDĂ CU CAROTE DIAMANTATE

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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SOLUȚIE FIXTEC CU SISTEM DE EXTRAGERE A PRAFULUI 

SOLUȚIE FIXTEC FĂRĂ SISTEM DE EXTRAGERE A PRAFULUI

TIJĂ DE GHIDARE

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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WCE 30

Putere nominală (W) 1500
Turația la mersul în gol (rpm) 9500
Diametru disc (mm) 125
Lățimea de tăiere (mm) 26
Adâncimea max. de tăiere (mm) 30
Dimensiune ax M 14
Greutate (kg) 4.3
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933383855
Cod EAN 4002395228980

WCS 45

Putere nominală (W) 1900
Turația la mersul în gol (rpm) 5800
Diametru disc (mm) 150
Lățimea de tăiere (mm) 45
Adâncimea max. de tăiere (mm) 45
Dimensiune ax M 14
Greutate (kg) 6.6
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933383350
Cod EAN 4002395229086

AGV 12-125 X DEC-SET

Putere nominală (W) 1200
Turația la mersul în gol (rpm) 11,000
Diametru disc (mm) 125
Adâncimea max. de tăiere (mm) 28
Dimensiune ax M 14
Greutate (kg) 2.4
FIXTEC™ Da
Funcție “line-lock-out” Da
AVS mâner lateral Da
Tip comutator Întrerupător Slide lock-on
Furnizat în Cutie HD
Număr articol 4933448020
Cod EAN 4002395006809

AGV 12-125 X DEG-SET

Putere nominală (W) 1200
Turația la mersul în gol (rpm) 11,000
Diametru disc (mm) 125
Adâncimea max. de tăiere (mm) 28
Dimensiune ax M 14
Greutate (kg) 2.4
FIXTEC™ Da
Funcție “line-lock-out” Da
Tip comutator Întrerupător Slide lock-on
Furnizat în Cutie HD
Număr articol 4933448030
Cod EAN 4002395006823

AGV 15-125 XC DEG-SET AGV 15-125 XE DEG-SET

Putere nominală (W) 1550 1550
Turația la mersul în gol (rpm) 11,000 2800 - 11,000
Diametru disc (mm) 125 125
Adâncimea max. de tăiere (mm) 28 28
Dimensiune ax M 14 M 14
Greutate (kg) 2.6 2.6
Viteză variabilă Nu Da
FIXTEC™ Da Da
Funcție “line-lock-out” Da Da
Furnizat în Cutie HD Cutie HD
Număr articol 4933448035 4933448830
Cod EAN 4002395006830 4002395263424

AGV 15-125 XC DEC-SET

Putere nominală (W) 1550
Turația la mersul în gol (rpm) 11,000
Diametru disc (mm) 125
Adâncimea max. de tăiere (mm) 28
Dimensiune ax M 14
Greutate (kg) 2.6
Viteză variabilă Nu
FIXTEC™ Da
Funcție “line-lock-out” Da
AVS mâner lateral Da
Furnizat în Cutie HD
Număr articol 4933448025
Cod EAN 4002395006816

AGV 15 DEC | POLIZOR UNGHIULAR CU DISPOZITIV DE ASPIRARE 1550 W

 º Motor puternic de 1550 W PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu 
rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de 
exploatare mai mare a sculei

 º Design foarte compact și subțire pentru o manevrare confortabilă
 º Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de 
tensiune

 º Cuplaj de siguranță pentru a proteja utilizatorul de efectul de recul 
 º Ajustare fără cheie a adâncimii între 5 - 28 mm
 º Deschidere fără cheie pentru schimbarea ușoară și rapidă a pânzei
 º Ghidaj de tăiere cu indicarea liniei de trasare pentru prevenirea răsucirii 
și pentru un control optim în timpul lucrului

 º Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă fără cheie pentru o ajustare 
rapidă și ușoară

 º Apărătoarea de praf poate fi montată ușor pe aspiratoarele 
MILWAUKEE® din clasa M cu ajutorul adaptorului unic cu “sistem click” 
furnizat împreună cu aspiratorul MILWAUKEE® EMAC

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru oboseală redusă a utilizatorului
 º Se livrează cu cablu cauciucat de 4 m, dispozitiv colectare praf, disc 
diamantat DUH 125 mm

AGV 15 DEG
MAȘINĂ DE ȘLEFUIT BETON 1550 W

 º Motor puternic de 1500 W tip „PROTECTOR-MOTOR” cu rotor acoperit 
cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată 
de exploatare mai mare a sculei și pentru performanță maximă în toate 
aplicațiile 

 º Design foarte compact și subțire pentru o manevrare confortabilă
 º Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de 
tensiune

 º Interfață magnetică, fără scule, pentru utilizare optimă la colțuri și în 
apropiere de pereți

 º Spațiu de depozitare integrat pentru capacul frontal atunci când acesta 
este îndepărtat pentru utilizare în spații înguste

 º Ajustarea flexibilă pe înălțime permite utilizarea completă a segmentelor 
diamantate pe discul de șlefuire

 º Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă fără cheie pentru o ajustare 
rapidă și ușoară

 º Apărătoarea de praf poate fi montată ușor pe aspiratoarele 
MILWAUKEE® din clasa M cu ajutorul adaptorului unic „sistem click” 
furnizat împreună cu aspiratorul MILWAUKEE® EMAC

 º Design înclinat al mânerului care permite aplicarea unei forțe mai mari în 
toate pozițiile

 º Periile sunt înlocuibile odată ce devin uzate
 º Se livrează cu cablu cauciucat de 4 m, mâner, dispozitiv colectare praf, 
disc diamantat DUH 125 mm

DISC CUPĂ UNIVERSAL PENTRU APLICAȚII DE ȘLEFUIRE 
ȘI NIVELARE. CAPACITATE MARE DE ÎNDEPĂRTARE A 
STRATULUI DE MATERIAL.

Număr articol 4932451186

AGV 12 DEG | MAȘINĂ DE ȘLEFUIT BETON 1200 W

 º Motor puternic de 1200 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu 
rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de 
exploatare mai mare a sculei

 º Design foarte compact și subțire pentru o manevrare confortabilă
 º Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de 
tensiune

 º Interfață magnetică, fără scule, pentru utilizare optimă la colțuri și în 
apropiere de pereți

 º Spațiu de depozitare integrat pentru capacul frontal atunci când acesta 
este îndepărtat pentru utilizare în spații înguste

 º Ajustarea flexibilă pe înălțime permite utilizarea completă a segmentelor 
diamantate pe discul de șlefuire

 º Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă fără cheie pentru o ajustare 
rapidă și ușoară

 º Apărătoarea de praf poate fi montată ușor pe aspiratoarele 
MILWAUKEE® din clasa M cu ajutorul adaptorului unic cu “sistem click” 
furnizat împreună cu aspiratorul MILWAUKEE® EMAC

 º Design înclinat al mânerului care permite aplicarea unei forțe mai mari în 
toate pozițiile

 º Periile sunt înlocuibile odată ce devin uzate

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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AGV 12 DEC
POLIZOR UNGHIULAR CU DISPOZITIV DE ASPIRARE 1200 W

 º Motor puternic de 1200 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu 
rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de 
exploatare mai mare a sculei

 º Design foarte compact și subțire pentru o manevrare confortabilă
 º Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de 
tensiune

 º Cuplaj de siguranță pentru a proteja utilizatorul de efectul de recul 
 º Ajustare fără cheie a adâncimii între 5 - 28 mm
 º Deschidere fără cheie pentru schimbarea ușoară și rapidă a pânzei
 º Ghidaj de tăiere cu indicarea liniei de trasare pentru prevenirea răsucirii 
și pentru un control optim în timpul lucrului

 º Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă fără cheie pentru o ajustare 
rapidă și ușoară

 º Apărătoarea de praf poate fi montată ușor pe aspiratoarele 
MILWAUKEE® din clasa M cu ajutorul adaptorului unic cu “sistem click” 
furnizat împreună cu aspiratorul MILWAUKEE® EMAC

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru oboseală redusă a utilizatorului
 º Se livrează cu cablu cauciucat de 4 m, dispozitiv colectare praf, disc 
diamantat DUH 125 mm

DISC DE 125 MM CU SEGMENTE SUDATE CU LASER 
CU PERFORMANȚĂ EXCEPȚIONALĂ ÎN MATERIALE CA 
BETON DUR, ÎN PAVAJE SAU MATERIALE DE ZIDĂRIE.

Număr articol 4932399540

WCS 45 | MAȘINĂ DE FREZAT CANELURI 1900 W, 150 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 45 MM)

 º Motor puternic de 1900 W
 º Limitator de suprasarcină
 º Adâncime de tăiere variabilă ajustabilă și lățime de tăiere variabilă
 º Mâner TILT-LOK™

 º Prindere ușoară
 º Racord pentru extracția prafului
 º Se livrează cu 2 discuri diamantate, daltă specială, chei

WCE 30 | MAȘINĂ DE FREZAT CANELURI 1500 W, 125 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 30 MM)

 º Motor puternic de 1500 wați
 º Ideal pentru instalarea conductelor pentru cabluri electrice
 º Componente electronice de înaltă performanță cu protecție în sarcină
 º Limitarea curentului pentru o pornire ușoară
 º Lățime de debitare ușor de ajustat
 º Racord pentru extracția prafului 
 º Se livrează cu 2 discuri diamantate, daltă specială, chei, adaptor tip 
baionetă                                                                            

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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B2E 16 RLD

Putere nominală (W) 900
Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 750
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 1600
Diametrul max. găurire oțel (mm) 16
Diametrul max. găurire lemn (mm) 40
Moment de inșurubare (Nm) 88
Deschiderea mandrinei (mm) 16
Sistem de prindere M18 x 2.5
Greutate (kg) 4.2
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933380482
Cod EAN 4002395227198

PDE 13 RX

Putere nominală (W) 630
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 2900
Diametrul max. găurire beton (mm) 15
Diametrul max. găurire zidărie (mm) 18
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13
Diametrul max. găurire lemn (mm) 30
Moment de inșurubare (Nm) 21
Deschiderea mandrinei (mm) 13
Greutate (kg) 1.8
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933409200
Cod EAN 4002395235322

PDE 16 RP

Putere nominală (W) 630
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 950
Diametrul max. găurire beton (mm) 16
Diametrul max. găurire zidărie (mm) 20
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13
Diametrul max. găurire lemn (mm) 40
Moment de inșurubare (Nm) 59
Deschiderea mandrinei (mm) 13
Greutate (kg) 2.0
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933409206
Cod EAN 4002395235339

PD-705

Putere nominală (W) 705
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 3000
Diametrul max. găurire beton (mm) 15
Diametrul max. găurire zidărie (mm) 16
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13
Diametrul max. găurire lemn (mm) 30
Moment de inșurubare (Nm) 15
Deschiderea mandrinei (mm) 13
Greutate (kg) 1.9
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933431955
Cod EAN 4002395243914

PD2E 22 R

Putere nominală (W) 850
Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 1000
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 3200
Diametrul max. găurire beton (mm) 20
Diametrul max. găurire zidărie (mm) 22
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13
Diametrul max. găurire lemn (mm) 40
Moment de inșurubare (Nm) 56
Deschiderea mandrinei (mm) 13
Greutate (kg) 2.9
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933419570
Cod EAN 4002395238613

PD2E 24 RS

Putere nominală (W) 1010
Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 1450
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 3400
Diametrul max. găurire beton (mm) 20
Diametrul max. găurire zidărie (mm) 24
Diametrul max. găurire oțel (mm) 16
Diametrul max. găurire lemn (mm) 40
Moment de inșurubare (Nm) 54
Deschiderea mandrinei (mm) 13
Greutate (kg) 3.1
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933380462
Cod EAN 4002395227273

PD2E 24 R

Putere nominală (W) 1020
Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 1000
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 3200
Diametrul max. găurire beton (mm) 22
Diametrul max. găurire zidărie (mm) 24
Diametrul max. găurire oțel (mm) 16
Diametrul max. găurire lemn (mm) 40
Moment de inșurubare (Nm) 60
Deschiderea mandrinei (mm) 13
Greutate (kg) 3.0
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933419595
Cod EAN 4002395238651

SB 2-35 D

Putere nominală (W) 1010
Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 800
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 1800
Diametrul max. găurire beton (mm) 35
Diametrul max. găurire zidărie (mm) 40
Diametrul max. găurire oțel (mm) 16
Diametrul max. găurire lemn (mm) 50
Moment de inșurubare (Nm) 57
Deschiderea mandrinei (mm) 16
Greutate (kg) 4.2
Furnizat în Cutie carton
Număr articol 4933380507
Cod EAN 4002395227280

SB 2-35 D | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 2 VITEZE, 1010 W

 º Motor puternic de 1010 W
 º Cuplu ridicat și viteză de lucru scăzută pentru aplicații solicitante
 º Viteză variabilă
 º Angrenaj metalic pentru o durabilitate extraordinară
 º Funcție de oprire a percuției pentru a permite doar funcția de găurire
 º Mandrină metalică 16 mm cu cheie
 º Cablu 4 m

PD2E 24 R | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 2 VITEZE, 1020 W

 º Motor puternic de 1020 W
 º Sistem electronic de selectare a vitezei și funcție de schimbare a 
sensului de rotație

 º Sistem anti-vibrații (AVS) și înveliș moale pentru o utilizare mai 
confortabilă

 º Angrenaj metalic pentru o durabilitate extraordinară
 º Sistem de prindere directă a burghiului ce reduce dimensiunile și 
greutatea și asigură vizibilitatea în timpul înșurubării

 º Cuplaj de siguranță ce protejează utilizatorul
 º Mandrină fără cheie 1,5 - 13 mm
 º Cablu 4 m

PD2E 24 RS | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 2 VITEZE, 1010 W

 º Motor puternic de 1010 W
 º Sistem electronic de selectare a vitezei și funcție de schimbare a 
sensului de rotație

 º Sistem anti-vibrații (AVS) și înveliș moale pentru o utilizare mai 
confortabilă 

 º Angrenaj metalic sincronizat pentru o durabilitate extraordinară 
 º Sistem de prindere directă a burghiului ce reduce dimensiunile și 
greutatea și asigură vizibilitatea în timpul înșurubării 

 º Cuplaj de siguranță ce protejează utilizatorul
 º Mandrină fără cheie 1,5 - 13 mm 
 º Cablu 4 m

PD2E 22 R | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 2 VITEZE, 850 W

 º Motor puternic de 850 W
 º Sistem electronic de selectare a vitezei și funcție de schimbare a 
sensului de rotație

 º Sistem anti-vibrații (AVS) și înveliș moale pentru o utilizare mai 
confortabilă

 º Angrenaj metalic pentru o durabilitate extraordinară
 º Sistem de prindere directă a burghiului ce reduce dimensiunile și 
greutatea și asigură vizibilitatea în timpul înșurubării

 º Cuplaj de siguranță ce protejează utilizatorul
 º Mandrină fără cheie 1,5 - 13 mm
 º Cablu 4 m

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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PD-705 | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE, 705 W

 º Motor puternic și compact ce dezvoltă 705 W
 º Design ergonomic și compact cu zone mari de prindere pentru o 
manevrabilitate excelentă

 º Control variabil al vitezei cu funcție de inversare a sensului de rotație a 
axului

 º Funcție de oprire a percuției pentru a permite funcția de găurire
 º Mandrină metalică 13 mm fără cheie
 º Diametru al gâtului de 43 mm pentru utilizare pe standul de găurit
 º Cablu 4 m

PDE 16 RP | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE 630 W

 º Design compact și ergonomic ce asigură o manevrabilitate excelentă
 º Grup de angrenare planetar pentru aplicații ce necesită viteză redusă și 
cuplu ridicat

 º Tehnologie IMB (Integrated-Metal-Block) pentru cea mai mare 
durabilitate și stabilitate

 º Sistem electronic: funcție de preselecție a vitezei pentru o găurire optimă
 º Funcție de oprire a percuției pentru a permite funcția de găurire
 º Cablu 4 m

PDE 13 RX | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE 630 W

 º Design compact și ergonomic ce asigură o manevrabilitate excelentă
 º Tehnologie IMB (Integrated-Metal-Block) pentru cea mai mare 
durabilitate și stabilitate

 º Sistem electronic: funcție de preselecție a vitezei pentru o găurire optimă
 º Funcție de oprire a percuției pentru a permite funcția de găurire
 º Mandrină fără cheie 1,5 - 13 mm cu un singur manșon 
 º Acces ușor la periile de carbon și înlocuirea acestora prin îndepărtarea 
mânerului

 º Cablu 4 m

B2E 16 RLD | MAȘINĂ DE GĂURIT CU 2 VITEZE, 900 W

 º Motor puternic de 900 W
 º Cuplu ridicat și viteză de lucru scăzută pentru aplicații solicitante
 º Selectare viteză variabilă
 º Angrenaj metalic pentru o durabilitate extraordinară
 º Mandrină metalică 16 mm cu cheie
 º Cablu 4 m

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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IPWE 520 R

Putere nominală (W) 725
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 1700
Rată de impact (ipm) 1000 - 2500
Cuplu maxim (Nm) 520
Diametrul maxim al șurubului M24
Sistem de prindere 3/4˝ pătrat
Greutate (kg) 2.8
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933451525
Cod EAN 4002395143528

IPWE 400 R

Putere nominală (W) 725
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 1700
Rată de impact (ipm) 1000 - 2600
Cuplu maxim (Nm) 400
Diametrul maxim al șurubului M20
Sistem de prindere ½˝ pătrat
Greutate (kg) 2.7
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933451524
Cod EAN 4002395143511

DWSE 4000 Q

Putere nominală (W) 725
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 4000
Șuruburi pentru lemn până la (mm) 4.8
Moment de inșurubare (Nm) 20
Sistem de prindere ¼˝ Hex
Greutate (kg) 1.3
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 674350
Cod EAN 4002395229680

TKSE 2500 Q

Putere nominală (W) 725
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 2500
Șuruburi pentru lemn până la (mm) 6
Moment de inșurubare (Nm) 25
Sistem de prindere ¼˝ Hex
Greutate (kg) 1.4
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 679050
Cod EAN 4002395229710

DE 13 RP

Putere nominală (W) 630
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 950
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13
Diametrul max. găurire lemn (mm) 40
Moment de inșurubare (Nm) 59
Deschiderea mandrinei (mm) 13
Sistem de prindere ½˝ x 20
Greutate (kg) 2.1
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933409194
Cod EAN 4002395235346

HDE 13 RQD

Putere nominală (W) 825
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 500
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13
Diametrul max. găurire lemn (mm) 38
Moment de inșurubare (Nm) 101
Deschiderea mandrinei (mm) 13
Sistem de prindere ½˝ x 20
Greutate (kg) 3.2
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 110750
Cod EAN 4002395229659

HDE 13 RQX HDE 13 RQX KIT

Putere nominală (W) 950 950
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 850 0 - 850
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13 13
Diametrul max. găurire lemn (mm) 38 38
Moment de inșurubare (Nm) 94 94
Deschiderea mandrinei (mm) 13 13
Sistem de prindere ½˝ x 20 ½˝ x 20
Greutate (kg) 2.0 2.0
Furnizat în Fără cutie Cutie plastic
Număr articol 030250 4933428550
Cod EAN 4002395229642 4002395241576

HD2E 13 R

Putere nominală (W) 705
Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 1050
Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 2200
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13
Diametrul max. găurire lemn (mm) 40
Moment de inșurubare (Nm) 60
Deschiderea mandrinei (mm) 13
Sistem de prindere ½˝ x 20
Greutate (kg) 2.7
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933390186
Cod EAN 4002395231454

HD2E 13 R | MAȘINĂ DE GĂURIT CU 2 VITEZE, 705 W

 º Motor puternic și compact ce dezvoltă 705 W
 º Sistem electronic de selectare a vitezei și funcție de schimbare a 
sensului de rotație

 º Angrenaj metalic pentru o durabilitate extraordinară
 º Mandrină metalică 13 mm fără cheie
 º Mâner cu design moale, ergonomic pentru o manevrare confortabilă
 º Cablu 4 m

HDE 13 RQX | MAȘINĂ DE GĂURIT 950 W

 º Motor puternic și compact ce dezvoltă 950 W
 º Viteză variabilă
 º Performanță ridicată la utilizarea la viteză mică și cuplu ridicat
 º Mandrină din metal, fără cheie, cu un singur manșon
 º Funcție automată de blocare a axului
 º Funcție de schimbare a sensului de rotație a axului
 º Cablu 4 m, QUIK-LOK™

HDE 13 RQD | MAȘINĂ DE GĂURIT 825 W

 º Motor puternic și compact ce dezvoltă 825 W
 º Viteză variabilă
 º Performanță ridicată la utilizarea la viteză mică și cuplu ridicat
 º Mandrină cu cheie 1,5 - 13 mm
 º Funcție de schimbare a sensului de rotație a axului
 º Cablu 4 m, QUIK-LOK™

DE 13 RP | MAȘINĂ DE GĂURIT 630 W

 º Motor puternic și compact ce dezvoltă 630 W
 º Sistem electronic: funcție de preselecție a vitezei pentru o găurire optimă
 º Tehnologie IMB (Integrated-Metal-Block) pentru o durabilitate și o 
stabilitate mai mare

 º Grup angrenare planetar pentru aplicații ce necesită viteză redusă și 
cuplu ridicat

 º Mandrină metalică, fără cheie (1,5-13 mm)
 º Funcție de schimbare a sensului de rotație
 º Acces ușor la periile de carbon și înlocuirea acestora prin îndepărtarea 
mânerului

 º Cablu 4 m

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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TKSE 2500 Q | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT PENTRU GIPS CARTON

 º Carcasă angrenaj metalică pentru o poziționare exactă a rulmenților și 
roților dințate

 º Ambreiaj silențios
 º Limitator de adâncime foarte ușor de îndepărtat
 º Mâner moale
 º Se livrează cu clemă pentru curea, set chei tubulare - 6/8/10 mm (49-
66-3004) și cablu QUIK-LOK™ 4 m

DWSE 4000 Q | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT PENTRU GIPS-CARTON

 º Angrenaj metalic pentru o poziționare exactă a rulmenților și roților 
dințate

 º Ambreiaj silențios
 º Limitator de adâncime foarte ușor de îndepărtat
 º Prindere ușoară
 º Se livrează cu suport pentru biți Phillips nr. 2, clemă pentru curea și 
cablu QUIK-LOK™ de 4 m

IPWE 400 R | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/2˝

 º Angrenaj metalic pentru o poziționare exactă a rulmenților și roților 
dințate

 º Cuplu ridicat de 400 Nm
 º Mâner cu design moale, ergonomic
 º Viteză variabilă, reversibilă
 º Se livrează cu cablu de 4 m

IPWE 520 R | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 3/4˝

 º Angrenaj metalic pentru o poziționare exactă a rulmenților și roților 
dințate

 º Cuplu ridicat de 520 Nm
 º Mâner cu design moale, ergonomic
 º Viteză variabilă, reversibilă
 º Se livrează cu cablu de 4 m

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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AGV 22-180 E AGV 22-230 E AGV 22-230 DMS

Putere nominală (W) 2200 2200 2200
Turația la mersul în gol (rpm) 8500 6600 6600
Diametru disc (mm) 180 230 230
Adâncimea max. de tăiere 
(mm) 43 68 68

Dimensiune ax M 14 M 14 M 14
Greutate (kg) 5.3 5.4 5.4
Frână Nu Nu Nu

Tip comutator
Întrerupător 
Trigger lock-on

Întrerupător 
Trigger lock-on

Întrerupător 
Deadman

Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Nu Nu Nu
Funcție “line-lock-out” Da Da Nu
Sistem de autoechilibrare Nu Nu Nu
AVS mâner lateral Da Da Da
Mâner principal rotativ Nu Nu Nu
Furnizat în Fără cutie Fără cutie Fără cutie
Număr articol 4933431820 4933431850 4933431860
Cod EAN 4002395243839 4002395243860 4002395243877

AG 24-230 E AG 24-230 E DMS

Putere nominală (W) 2400 2400
Turația la mersul în gol (rpm) 6600 6600
Diametru disc (mm) 230 230
Adâncimea max. de tăiere (mm) 68 68
Dimensiune ax M 14 M 14
Greutate (kg) 5.3 5.3
Frână Nu Nu

Tip comutator
Întrerupător Trigger 
lock-on

Întrerupător Deadman

Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Nu Nu
Funcție “line-lock-out” Da Nu
Sistem de autoechilibrare Nu Nu
Mâner antivibrații Nu Nu
Mâner principal rotativ Nu Nu
Furnizat în Fără cutie Fără cutie
Număr articol 4933402325 4933402450
Cod EAN 4002395234219 4002395234325

AGV 24-230 E AGV 24-230 GE AGV 24-230 GE 
DMS

Putere nominală (W) 2400 2400 2400
Turația la mersul în gol 
(rpm) 6600 6600 6600

Diametru disc (mm) 230 230 230
Adâncimea max. de tăiere 
(mm) 68 68 68

Dimensiune ax M 14 M 14 M 14
Greutate (kg) 5.5 5.5 5.5
Frână Nu Nu Nu

Tip comutator
Întrerupător 
Trigger lock-on

Întrerupător 
Trigger lock-on

Întrerupător Paddle 
(Deadman)

Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Nu Nu Nu
Funcție “line-lock-out” Da Da Nu
Sistem de autoechilibrare Da Da Da
Mâner antivibrații Da Da Da
Mâner principal rotativ Nu Da Da
Furnizat în Fără cutie Fără cutie Fără cutie
Număr articol 4933402335 4933402330 4933402520
Cod EAN 4002395234233 4002395234226 4002395234400

AGVK 24-230 EK AGVK 24-230 EK DMS

Putere nominală (W) 2400 2400
Turația la mersul în gol (rpm) 6600 6600
Diametru disc (mm) 230 230
Adâncimea max. de tăiere (mm) 68 68
Dimensiune ax M 14 M 14
Greutate (kg) 5.4 5.4
Frână Nu Nu

Tip comutator
Întrerupător Trigger 
lock-on

Întrerupător Deadman

Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Nu Nu
Întrerupător Deadman Nu Da
Funcție “line-lock-out” Da Da
AVS mâner lateral Da Da
Mâner principal rotativ Nu Nu
Furnizat în Fără cutie Fără cutie
Număr articol 4933451413 4933451414
Cod EAN 4002395161683 4002395161690

AGVKB 24-230 
EKX

AGVKB 24-230 
EKX DMS

AGVKB 24-230 
EKX DMS KIT

Putere nominală (W) 2400 2400 2400
Turația la mersul în gol (rpm) 6500 6500 6500
Diametru disc (mm) 230 230 230
Adâncimea max. de tăiere 
(mm)

68 68 68

Timp de frânare (s) < 3 < 3 < 3
Dimensiune ax M14 M14 M14
Greutate (kg) 5.9 5.9 5.9
Frână Da Da Da

Tip comutator
Întrerupător 
Trigger lock-on

Întrerupător 
Deadman

Întrerupător 
Deadman

Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Da Da Da
Funcție “line-lock-out” Da Da Da
Mâner antivibrații Da Da Da
AVS mâner lateral Da Da Da
Mâner principal rotativ Da Da Da
Furnizat în Fără cutie Fără cutie Cutie plastic
Număr articol 4933471464 4933471463 4933471465
Cod EAN 4058546293635 4058546293628 4058546293642

AGVM 24-230 GEX AGVM 24-230 GEX DMS

Putere nominală (W) 2400 2400
Turația la mersul în gol (rpm) 6600 6600
Diametru disc (mm) 230 230
Adâncimea max. de tăiere (mm) 68 68
Dimensiune ax M 14 M 14
Greutate (kg) 5.8 5.8
Frână Nu Nu

Tip comutator
Întrerupător Trigger 
lock-on

Întrerupător Deadman

Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Da Da
Funcție “line-lock-out” Da Nu
Sistem de autoechilibrare Da Da
Mâner antivibrații Da Da
Mâner principal rotativ Da Da
Furnizat în Fără cutie Fără cutie
Număr articol 4933402340 4933402475
Cod EAN 4002395234240 4002395234370

AGV 26-230 GE AGV 26-230 GE DMS

Putere nominală (W) 2600 2600
Turația la mersul în gol (rpm) 6600 6600
Diametru disc (mm) 230 230
Adâncimea max. de tăiere (mm) 68 68
Dimensiune ax M 14 M 14
Greutate (kg) 5.5 5.5
Frână Nu Nu

Tip comutator
Întrerupător Trigger 
lock-on

Întrerupător Deadman

Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Nu Nu
Funcție “line-lock-out” Da Nu
Sistem de autoechilibrare Da Da
Mâner antivibrații Da Da
Mâner principal rotativ Da Da
Furnizat în Fără cutie Fără cutie
Număr articol 4933402360 4933402490
Cod EAN 4002395234257 4002395234356

AGVM 26-230 GEX AGVM 26-230 GEX DMS

Putere nominală (W) 2600 2600
Turația la mersul în gol (rpm) 6600 6600
Diametru disc (mm) 230 230
Adâncimea max. de tăiere (mm) 68 68
Dimensiune ax M 14 M 14
Greutate (kg) 5.8 5.8
Frână Nu Nu

Tip comutator
Întrerupător Trigger 
lock-on

Întrerupător Deadman

Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Da Da
Funcție “line-lock-out” Da Nu
Sistem de autoechilibrare Da Da
Mâner antivibrații Da Da
Mâner principal rotativ Da Da
Furnizat în Fără cutie Fără cutie
Număr articol 4933402365 4933402495
Cod EAN 4002395234271 4002395234394

AGVM 26 | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2600 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII ȘI AMBREIAJ DE SIGURANȚĂ

 º Cuplajul de siguranță B-Guard protejează atât utilizatorul cât și mașina 
de efectul de recul

 º Motor puternic de 2600 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu 
rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de 
exploatare mai mare a sculei

 º Sistem de autoechilibrare pentru a reduce vibrațiile discurilor 
dezechilibrate

 º Carcasa motorului și mânerul lateral sunt dotate cu sistem AVS pentru 
o utilizare mai confortabilă și o solicitare mai redusă a încheieturilor 
utilizatorului

 º Cel mai redus nivel de vibrații din clasa sa, cu doar 2,5 m/s² 
 º Mâner principal rotativ, cu 7 poziții de reglaj
 º Piuliță cu flanșă FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară, fără cheie, 
a discurilor

 º Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, pentru o reglare ușoară
 º Perii din carbon cu întrerupere automată a alimentării 
 º Cablu cauciucat de 4 m

AGV 26 | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2600 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII

 º Motor puternic de 2600 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu 
rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de 
exploatare mai mare a sculei

 º Sistem de autoechilibrare pentru a reduce vibrațiile discurilor 
dezechilibrate

 º Carcasa motorului și mânerul lateral sunt dotate cu sistem AVS pentru 
o utilizare mai confortabilă și o solicitare mai redusă a încheieturilor 
utilizatorului

 º Cel mai redus nivel de vibrații din clasa sa, cu doar 2,5 m/s²
 º Mâner principal rotativ, cu 7 poziții de reglaj
 º Funcție Soft start pentru o pornire lentă
 º Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, pentru o reglare ușoară
 º Perii din carbon cu întrerupere automată a alimentării 
 º Cablu cauciucat de 4 m

AGVM 24 | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII ȘI AMBREIAJ DE SIGURANȚĂ

 º Cuplajul de siguranță B-Guard protejează atât utilizatorul cât și mașina 
de efectul de recul

 º Motor puternic de 2400 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu 
rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de 
exploatare mai mare a sculei

 º Sistem de autoechilibrare pentru a reduce vibrațiile discurilor 
dezechilibrate

 º Carcasa motorului și mânerul lateral sunt dotate cu sistem AVS pentru 
o utilizare mai confortabilă și o solicitare mai redusă a încheieturilor 
utilizatorului

 º Cel mai redus nivel de vibrații din clasa sa, cu doar 2,5 m/s² 
 º Mâner principal rotativ, cu 7 poziții de reglaj
 º Piuliță cu flanșă FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară, fără cheie, 
a discurilor

 º Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, pentru o reglare ușoară
 º Perii din carbon cu întrerupere automată a alimentării 
 º Cablu cauciucat de 4 m

AGVKB 24 | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W CU SISTEM FRÂNARE RAPIDĂ, AMBREIAJ DE SIGURANȚĂ ȘI MÂNER ANTI-VIBRAȚII

 º Motorul mai puternic de 2400 W și greutatea de 5.9 kg asigură o 
creștere a duratei de viață și performanțe deosebite pentru orice utilizări

 º Sistem de frânare RAPIDSTOP™ oprește accesoriile cu până la 50% 
mai rapid decât șlefuitoarele fără funcția de frânare

 º Sistem de siguranță pentru protejarea utilizatorului împotriva efectului 
de ”lovire”

 º Echiparea cu AVS a carcasei motorului, cu mâner principal rotativ 
și AVS suplimentar pentru mânerul lateral- pentru o manipulare mai 
ușoară și mai puțină presiune asupra parților componente

 º Blocarea alimentării pentru a preveni pornirea automată in caz de 
întrerupere/repornire a curentului

 º Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, 
prelungind durata de exploatare a motorului

 º Pornire înceată pentru ușurarea acesteia
 º Piuliță cu flanșă FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară, fără 
cheie, a discurilor

 º Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă fără cheie pentru o ajustare 
rapidă și ușoară

 º Acces cu protecție pentru acces facil la perii și service rapid al acestora
 º Protecție supraîncarcare pentru prevenirea supraîncălzirii

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

AGVK 24 | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII ȘI AMBREIAJ DE SIGURANȚĂ

 º Motor puternic de 2400 W cu rotor acoperit cu pulbere pentru o durată 
mai mare de exploatare și pentru o performanță de neegalat în toate 
aplicațiile

 º Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de 
tensiune

 º Cuplaj de siguranță pentru a proteja utilizatorul de efectul de recul 
 º Protecție la suprasarcină pentru prevenirea supraîncălzirii
 º Funcție Soft start pentru o pornire lentă
 º Design extrem de compact, cu o lungime totală de 485 mm și o 
greutate de 5,4 kg pentru cea mai confortabilă manevrare

 º Mânere laterale anti-vibrații cu 2 poziții pentru un nivel mai scăzut de 
vibrații și o utilizare mai confortabilă

 º Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, pentru o reglare ușoară
 º Trape externe pentru periile colectoare pentru a facilita accesul pentru 
lucrările de întreținere

 º Cablu cauciucat de 4 m

AGV 24 | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII

 º Motor puternic de 2400 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit 
cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o 
durată de exploatare mai mare a sculei

 º Sistem de autoechilibrare pentru a reduce vibrațiile discurilor 
dezechilibrate

 º Carcasa motorului și mânerul lateral sunt dotate cu sistem AVS pentru 
o utilizare mai confortabilă și o solicitare mai redusă a încheieturilor 
utilizatorului

 º Cel mai redus nivel de vibrații din clasa sa, cu doar 2,5 m/s²
 º Funcție Soft start pentru o pornire lentă
 º Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, pentru o reglare ușoară
 º Perii din carbon cu întrerupere automată a alimentării 
 º Cablu cauciucat de 4 m

AG 24 | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W

 º Motor puternic de 2400 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit 
cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o 
durată de exploatare mai mare a sculei

 º Carcasă a motorului cu design ergonomic pentru cel mai bun confort 
în utilizare

 º Funcție Soft start pentru o pornire lentă
 º Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, pentru o reglare ușoară
 º Perii din carbon cu întrerupere automată a alimentării 
 º Cablu cauciucat de 4 m

AGV 22 | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2200 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII

 º Motor puternic de 2200 W cu rotor acoperit cu pulbere pentru o durată 
mare de exploatare și pentru o performanță de neegalat în toate 
aplicațiile

 º Design extrem de compact, cu o lungime totală de 485 mm și o 
greutate de 5,4 kg pentru cea mai confortabilă manevrare

 º Funcție Soft start pentru o pornire lentă
 º Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, pentru o reglare ușoară
 º Mâner lateral anti-vibrații cu 2 poziții pentru un nivel mai scăzut de 
vibrații și o utilizare mai confortabilă

 º Trape externe pentru periile colectoare pentru a facilita accesul pentru 
lucrările de întreținere

 º Cablu cauciucat de 4 m

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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AGV 13-125 XSPDEB AGV 13-125 XSPDEB KIT

Putere nominală (W) 1250 1250
Turația la mersul în gol (rpm) 12,000 12,000
Diametru disc (mm) 125 125
Adâncimea max. de tăiere (mm) 33 33
Dimensiune ax M14 M14
Greutate (kg) 2.5 2.5
Frână Da Da

Tip comutator
Întrerupător Paddle 
(Deadman)

Întrerupător Paddle 
(Deadman)

Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Da Da
Funcție “line-lock-out” Da Da
Mâner antivibrații Da Da
Funcții anti-recul Da Da
Furnizat în Fără cutie Cutie plastic
Număr articol 4933464998 4933471194
Cod EAN 4058546229436 4058546288228

AGV 13-125 XE

Putere nominală (W) 1250
Turația la mersul în gol (rpm) 2,800 - 11,500
Diametru disc (mm) 125
Adâncimea max. de tăiere (mm) 33
Dimensiune ax M 14
Greutate (kg) 2.4
Viteză variabilă Da
Frână Nu
Tip comutator Întrerupător Slide lock-on
FIXTEC™ Da
Funcție “line-lock-out” Da
AVS mâner lateral Da
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933451218
Cod EAN 4002395260850

AGV 15-125 XC AGV 15-125 XE AGV 15-150 XC

Putere nominală (W) 1550 1550 1550
Turația la mersul în gol (rpm) 11,000 2800 - 11,000 9000
Diametru disc (mm) 125 125 150
Adâncimea max. de tăiere (mm) 33 33 44
Dimensiune ax M 14 M 14 M 14
Greutate (kg) 2.6 2.6 2.6
Viteză variabilă Nu Da Nu
Frână Nu Nu Nu

Tip comutator
Întrerupător Slide 
lock-on

Întrerupător Slide 
lock-on

Întrerupător Slide 
lock-on

FIXTEC™ Da Da Da
Funcție “line-lock-out” Da Da Da
Sistem de autoechilibrare Nu Nu Nu
Furnizat în Fără cutie Fără cutie Fără cutie
Număr articol 4933428120 4933428127 4933433250
Cod EAN 4002395239641 4002395239658 4002395244164

AGV 17-125 INOX

Putere nominală (W) 1750
Turația la mersul în gol (rpm) 2000 - 7600
Diametru disc (mm) 125
Adâncimea max. de tăiere (mm) 33
Dimensiune ax M 14
Greutate (kg) 2.8
Viteză variabilă Da
Frână Nu
Tip comutator Întrerupător Trigger lock-on
Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Da
Funcție “line-lock-out” Da
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933449870
Cod EAN 4002395247912

AGV 17-125 XE AGV 17-125 XC AGV 17-125 XC DMS AGV 17-150 XC DMS AGV 17-180 XC DMS

Putere nominală (W) 1750 1750 1750 1750 1750
Turația la mersul în gol (rpm) 2600 - 11,000 11,000 11,000 9500 7600
Diametru disc (mm) 125 125 125 150 180
Adâncimea max. de tăiere (mm) 33 33 33 45 58
Dimensiune ax M 14 M 14 M 14 M 14 M 14
Greutate (kg) 2.8 2.8 2.8 3.0 3.1
Viteză variabilă Da Nu Nu Nu Nu
Frână Nu Nu Nu Nu Nu
Tip comutator Întrerupător Trigger lock-on Întrerupător Trigger lock-on Întrerupător Deadman Întrerupător Deadman Întrerupător Deadman
Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Da Da Da Da Da
Funcție “line-lock-out” Da Da Da Da Da
AVS mâner lateral Da Da Da Da Da
Sistem de autoechilibrare Nu Nu Nu Nu Nu
Furnizat în Fără cutie Fără cutie Fără cutie Fără cutie Fără cutie
Număr articol 4933432230 4933449850 4933455140 4933432250 4933432270
Cod EAN 4002395243983 4002395247295 4002395247905 4002395243990 4002395244003

AGV 21-230 GEX AGV 21-230 GEX DMS

Putere nominală (W) 2100 2100
Turația la mersul în gol (rpm) 6600 6600
Diametru disc (mm) 230 230
Adâncimea max. de tăiere (mm) 68 68
Dimensiune ax M 14 M 14
Greutate (kg) 5.5 5.5
Frână Nu Nu

Tip comutator
Întrerupător Trigger 
lock-on

Întrerupător Deadman

Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Da Da
Funcție “line-lock-out” Da Nu
Sistem de autoechilibrare Da Da
Mâner antivibrații Da Da
Mâner principal rotativ Da Da
Furnizat în Fără cutie Fără cutie
Număr articol 4933402304 4933402525
Cod EAN 4002395234158 4002395234424

AG 22-180 DMS AG 22-230 DMS

Putere nominală (W) 2200 2200
Turația la mersul în gol (rpm) 8500 6600
Diametru disc (mm) 180 230
Adâncimea max. de tăiere (mm) 43 68
Dimensiune ax M 14 M 14
Greutate (kg) 5.1 5.2
Frână Nu Nu
Tip comutator Întrerupător Deadman Întrerupător Deadman
Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Nu Nu
Funcție “line-lock-out” Nu Nu
Sistem de autoechilibrare Nu Nu
AVS mâner lateral Nu Nu
Mâner principal rotativ Nu Nu
Furnizat în Fără cutie Fără cutie
Număr articol 4933431830 4933433630
Cod EAN 4002395243846 4002395244423

AG 22 | POLIZOR UNGHIULAR 180 MM/230 MM 2200 W

 º Motor puternic de 2200 W cu rotor acoperit cu pulbere pentru o durată 
mare de exploatare și pentru o performanță de neegalat în toate 
aplicațiile

 º Design extrem de compact, cu o lungime totală de 485 mm și o greutate 
de 5,2 kg pentru cea mai confortabilă manevrare

 º Apărătoare cu rezistență la rupere, cu schimbare cu cheie
 º Trape externe pentru periile colectoare pentru a facilita accesul pentru 
lucrările de întreținere

AGV 21 GEX | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2100 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII

 º Motor puternic de 2100 W tip “PROTECTOR-MOTOR” cu rotor acoperit 
cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată 
de exploatare mai mare a sculei

 º Sistem de autoechilibrare pentru a reduce vibrațiile discurilor 
dezechilibrate

 º Carcasa motorului și mânerul lateral sunt dotate cu sistem AVS pentru 
o utilizare mai confortabila și o solicitare mai redusă a încheieturilor 
utilizatorului

 º Reglare a mânerului principal în 7 poziții
 º Funcție Soft start pentru o pornire lentă
 º Piuliță cu flanșă FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară, fără cheie, 
a discurilor

 º Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, pentru o reglare ușoară
 º Perii din carbon cu întrerupere automată a alimentării 
 º Cablu cauciucat de 4 m

AGV 17
POLIZOR UNGHIULAR 1750 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII

 º Motor puternic de 1750 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu 
rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de 
exploatare mai mare a sculei

 º Sistem electronic digital ce asigură o putere constantă și o pornire lentă 
pentru o demarare lină

 º Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de 
tensiune

 º Protecție termică la suprasarcină pentru prevenirea supraîncălzirii
 º Cuplaj de siguranță pentru a proteja utilizatorul de efectul de recul 
 º Piuliță FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
 º Apărătoare de protecție rezistentă, care nu necesită unelte, pentru o 
reglare rapidă și pentru cea mai bună protecție a utilizatorului

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
 º Cablu cauciucat de 4 m

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

AGV 17 INOX | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1750 W INOX CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII

 º Motor puternic de 1750 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu 
rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de 
exploatare mai mare a sculei

 º 7 trepte de viteză variabilă între 2000 - 7600 RPM pentru rezultate 
optime pe oțel inoxidabil

 º Sistem electronic digital ce asigură o putere constantă și o pornire lentă 
pentru o demarare lină

 º Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de 
tensiune

 º Protecție termică la suprasarcină pentru prevenirea supraîncălzirii
 º Cuplaj de siguranță pentru a proteja utilizatorul de efectul de recul 
 º Piuliță FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
 º Apărătoare de protecție rezistentă, care nu necesită unelte, pentru o 
reglare rapidă și pentru cea mai bună protecție a utilizatorului

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
 º Cablu cauciucat de 4 m

AGV 15 | POLIZOR UNGHIULAR 125/150 MM 1550 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII

 º Motor puternic de 1550 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu 
rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de 
exploatare mai mare a sculei

 º Design foarte compact și subțire pentru o manevrare confortabilă
 º Funcție Soft start pentru o pornire lentă
 º Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de 
tensiune

 º Protecție la suprasarcină pentru prevenirea supraîncălzirii
 º Cuplaj de siguranță pentru a proteja utilizatorul de efectul de recul 
 º Sistem inovativ integrat FIXTEC™ pentru schimbarea pânzei fără cheie
 º Apărătoare de protecție rezistentă cu eliberare rapidă, care nu necesită 
unelte pentru o reglare rapidă

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru oboseală redusă a utilizatorului
 º Cablu cauciucat de 4 m

AGV 13 | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1250 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII ȘI SCHIMBĂTOR LATERAL

 º Motor puternic de 1250 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu 
rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de 
exploatare mai mare a sculei

 º Design foarte compact și subțire pentru o manevrare confortabilă
 º 6 trepte de viteză variabilă între 2800 - 11.500 RPM pentru utilizare cu 
diferite materiale

 º Sistem permanent electronic ce asigură o viteză constantă sub sarcină
 º Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de 
tensiune

 º Protecție la suprasarcină pentru prevenirea supraîncălzirii
 º Cuplaj de siguranță pentru a proteja utilizatorul de efectul de recul 
 º Sistem inovativ integrat FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
 º Apărătoare de protecție rezistentă cu eliberare rapidă, care nu necesită 
unelte pentru o reglare rapidă

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru oboseală redusă a utilizatorului
 º Cutie de viteze rotativă la 90°
 º Cablu cauciucat de 4 m

AGV 13 XSPDEB | POLIZOR UNGHIULAR DE 1250 W CU FRÂNARE RAPIDĂ ȘI MÂNER ANTI-VIBRAȚII

 º PROTECTOR-MOTOR puternic, de 1250W, cu stator acoperit cu rășină 
epoxidică și protecție Heavy Duty a înfașurării pentru o durată de 
exploatare mare a sculei

 º Sistemul de frânare RAPIDSTOP™: oprește discul cu 50% mai repede 
decât în cazul polizoarelor fără funcție de frânare

 º Cel mai compact design de la MILWAUKEE®, cu un corp de numai 
160mm pentru o manevrare confortabilă 

 º Sistem de pornire lentă pentru o pornire ușoară
 º Funcție Line lock out ce previne pornirea accidentală după o întreruperea 
și revenirea alimentării

 º Protecție la suprasarcină pentru prevenirea supraîncălzirii
 º Cuplaj de siguranță pentru a proteja utilizatorul de efectul de recul
 º Piuliță FIXTEC™ pentru înlocuirea discului fără cheie
 º Apărătoare rezistentă la rupere și reglabilă rapid, fără cheie 
 º Mâner lateral antivibrații pentru confortul utilizatorului

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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AG 800-115 E AG 800-125 E AG 800-115 E 
D-SET

Putere nominală (W) 800 800 800
Turația la mersul în gol (rpm) 11,500 11,500 11,500
Diametru disc (mm) 115 125 115
Adâncimea max. de tăiere 
(mm) 28 33 28

Dimensiune ax M 14 M 14 M 14
Greutate (kg) 2.0 2.0 2.0
Frână Nu Nu Nu

Tip comutator
Întrerupător Slide 
lock-on

Întrerupător Slide 
lock-on

Întrerupător Slide 
lock-on

Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Nu Nu Nu
Funcție “line-lock-out” Da Da Da
Furnizat în Fără cutie Fără cutie Cutie plastic
Număr articol 4933451210 4933451211 4933451281
Cod EAN 4002395260171 4002395260188 4002395170777

AG 800-125 EK

Putere nominală (W) 800
Turația la mersul în gol (rpm) 11,500
Diametru disc (mm) 125
Adâncimea max. de tăiere (mm) 33
Dimensiune ax M 14
Greutate (kg) 2.0
Frână Nu
Tip comutator Întrerupător Slide lock-on
Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Nu
Funcție “line-lock-out” Da
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933451213
Cod EAN 4002395260805

AG 9-125 XC AG 9-125 XE

Putere nominală (W) 850 850
Turația la mersul în gol (rpm) 10,000 2700 - 10,000
Diametru disc (mm) 115 125
Adâncimea max. de tăiere (mm) 33 33
Dimensiune ax M 14 M 14
Greutate (kg) 1.8 1.8
Viteză variabilă Nu Da
Frână Nu Nu
Tip comutator Întrerupător Slide lock-on Întrerupător Slide lock-on
Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Da Da
Funcție “line-lock-out” Da Da
Furnizat în Fără cutie Fără cutie
Număr articol 4933403200 4933403206
Cod EAN 4002395233779 4002395233786

AG 10-115 EK AG 10-125 EK

Putere nominală (W) 1000 1000
Turația la mersul în gol (rpm) 11,000 11,000
Diametru disc (mm) 115 125
Adâncimea max. de tăiere (mm) 28 33
Dimensiune ax M 14 M 14
Greutate (kg) 2.1 2.1
Frână Nu Nu
Tip comutator Întrerupător Slide lock-on Întrerupător Slide lock-on
Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Nu Nu
Funcție “line-lock-out” Da Da
Furnizat în Fără cutie Fără cutie
Număr articol 4933451219 4933451220
Cod EAN 4002395260867 4002395260874

AGV 10-125 EK

Putere nominală (W) 1000
Turația la mersul în gol (rpm) 11,000
Diametru disc (mm) 125
Adâncimea max. de tăiere (mm) 33
Dimensiune ax M 14
Greutate (kg) 2.2
Frână Nu
Tip comutator Întrerupător Slide lock-on
Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Nu
Funcție “line-lock-out” Da
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933451222
Cod EAN 4002395260898

AGV 12-125 X

Putere nominală (W) 1200
Turația la mersul în gol (rpm) 11,000
Diametru disc (mm) 125
Adâncimea max. de tăiere (mm) 33
Dimensiune ax M 14
Greutate (kg) 2.4
Frână Nu
Tip comutator Întrerupător Slide lock-on
FIXTEC™ Da
Funcție “line-lock-out” Da
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933428085
Cod EAN 4002395239597

AG 13-125 XSPD

Putere nominală (W) 1250
Turația la mersul în gol (rpm) 12,000
Diametru disc (mm) 125
Adâncimea max. de tăiere (mm) 28
Dimensiune ax M 14
Greutate (kg) 2.3
Frână Nu
Tip comutator Întrerupător Paddle (Deadman)
FIXTEC™ Da
Funcție “line-lock-out” Nu
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933451577
Cod EAN 4002395140787

AGV 13-125 XSPDE

Putere nominală (W) 1250
Turația la mersul în gol (rpm) 12,000
Diametru disc (mm) 125
Adâncimea max. de tăiere (mm) 33
Dimensiune ax M 14
Greutate (kg) 2.5
Frână Nu
Tip comutator Întrerupător Paddle (Deadman)
FIXTEC™ Da
Funcție “line-lock-out” Da
AVS mâner lateral Da
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933451578
Cod EAN 4002395140794

AGV 13 XSPDE | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1250 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII

 º Motor puternic de 1250 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu 
rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de 
exploatare mai mare a sculei

 º Cel mai compact design cu o lungime de numai 160 mm pentru o 
manevrare confortabilă

 º Funcție Soft start pentru o pornire lentă
 º Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de 
tensiune

 º Protecție la suprasarcină pentru prevenirea supraîncălzirii
 º Cuplaj de siguranță pentru a proteja utilizatorul de efectul de recul 
 º Sistem inovativ integrat FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
 º Apărătoare de protecție rezistentă cu eliberare rapidă, care nu necesită 
unelte pentru o reglare rapidă

 º Mâner lateral anti-vibrații pentru oboseală redusă a utilizatorului

AG 13 XSPD | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1250 W

 º Motor puternic de 1250 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu 
rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de 
exploatare mai mare a sculei

 º Cel mai compact design cu o lungime de numai 160 mm pentru o 
manevrare confortabilă

 º Sistem inovativ integrat FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
 º Apărătoare de protecție rezistentă cu eliberare rapidă, care nu necesită 
unelte pentru o reglare rapidă

 º Cablu cauciucat de 4 m

AGV 12 | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1200 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII

 º Motor puternic de 1200 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu 
rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de 
exploatare mai mare a sculei

 º Compact si subtire pentru o manevrare confortabila
 º Funcție Soft start pentru o pornire lentă
 º Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de 
tensiune

 º Protecție la suprasarcină
 º Cuplaj de siguranta ce protejeaza utilizatorul si reduce efectul de recul 
 º Sistem inovativ integrat FIXTEC™ pentru schimbarea panzei fara cheie
 º Apărătoare cu montare rapidă, rezistenta la socuri
 º Maner conceput pentru a atenua vibratiile resimtite de utilizator
 º Cablu cauciucat, 4m

AGV 10 EK | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1000 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII

 º Motor puternic de 1000 W pentru o performanță superioară în toate 
aplicațiile

 º Design extrem de compact, cu o lungime totală de 276 mm și o greutate 
de 2,2 kg pentru cea mai confortabilă manevrare

 º Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de 
tensiune

 º Funcție Soft start pentru o pornire lentă
 º Mâner lateral anti-vibrații pentru oboseală redusă a utilizatorului
 º Apărătoare de protecție rezistentă cu eliberare rapidă, care nu necesită 
unelte pentru o reglare rapidă

 º Comutator culisant pentru o pornire ușoară, chiar și atunci când purtați 
mănuși

 º Cablu 4 m

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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AG 10 EK | POLIZOR UNGHIULAR 115 MM/125 MM 1000 W

 º Motor puternic de 1000 W pentru o performanță superioară în toate 
aplicațiile

 º Design extrem de compact, cu o lungime totală de 276 mm și o greutate 
de 2,1 kg pentru cea mai confortabilă manevrare

 º Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de 
tensiune

 º Funcție Soft start pentru o pornire lentă
 º Apărătoare de protecție rezistentă cu eliberare rapidă, care nu necesită 
unelte pentru o reglare rapidă

 º Comutator culisant pentru o pornire ușoară, chiar și atunci când purtați 
mănuși

 º Cablu 4 m

AG 9 | POLIZOR UNGHIULAR 850 W

 º Motor puternic de 850 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu 
rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de 
exploatare mai mare a sculei

 º Ușor, subțire și compact: un polizor unghiular versatil, potrivit pentru 
utilizare universală

 º Noul pachet digital electronic asigură o viteză constantă, o pornire 
ușoară, previne suprasolicitarea motorului și limitează viteza de mers în 
gol a sculei

 º Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai buna a piesei de 
prelucrat si pentru o adâncime de debitare optimizată

 º Cutie de viteze din aliaj de magneziu turnat
 º Rulmenți și comutator protejate împotriva prafului
 º Eficiența sistemului de ventilație previne încălzirea motorului chiar și în 
condiții grele

 º Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a 
discului

 º Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, pentru o reglare ușoară
 º Perii din carbon cu funcție de întrerupere automată a alimentării
 º Cablu cauciucat de 4 m

AG 800 EK | POLIZOR UNGHIULAR 800 W

 º Motor puternic de 800 wați pentru diferite utilizări, cântărind numai 2,0 
kg, pentru o utilizare confortabilă de-a lungul unor perioade prelungite 
de timp

 º Design foarte compact și subțire al corpului, cu o lungime de numai 194 
mm, pentru o manevrare confortabilă

 º Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de 
tensiune

 º Funcție Soft start pentru o pornire lentă
 º Angrenaje rezistente din oțel pentru o durată de exploatare îndelungată
 º Fante de admisie aer protejate pentru o răcire îmbunătățită
 º Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai bună a piesei de 
prelucrat, pentru o adâncime de debitare optimizată și pentru acces în 
spații înguste

 º Apărătoare de protecție rezistentă cu eliberare rapidă, care nu necesită 
unelte pentru o reglare rapidă

 º Cablu 4 m

AG 800 E | POLIZOR UNGHIULAR 800 W

 º Motor puternic de 800 wați pentru diferite utilizări, cântărind numai 2,0 
kg, pentru o utilizare confortabilă de-a lungul unor perioade prelungite 
de timp

 º Design foarte compact și subțire al corpului, cu o lungime de numai 194 
mm, pentru o manevrare confortabilă

 º Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de 
tensiune

 º Funcție Soft start pentru o pornire lentă
 º Angrenaje rezistente din oțel pentru o durată de exploatare îndelungată
 º Fante de admisie aer protejate pentru o răcire îmbunătățită
 º Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai bună a piesei de 
prelucrat, pentru o adâncime de debitare optimizată și pentru acces în 
spații înguste

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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DG 7 E

Putere nominală (W) 600
Turația la mersul în gol (rpm) 3000 - 7000
Diametrul max. corp abraziv (mm) 45
Dimensiunea bucșei (mm) 6 + 8
Greutate (kg) 1.5
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933391200
Cod EAN 4002395231928

DG 30 E

Putere nominală (W) 500
Turația la mersul în gol (rpm) 10,000 - 30,000
Diametrul max. corp abraziv (mm) 40
Diametrul max. tijă abrazivă (mm) 20
Dimensiunea bucșei (mm) 6
Greutate (kg) 1.3
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933385100
Cod EAN 4002395230013

DGL 30 E

Putere nominală (W) 600
Turația la mersul în gol (rpm) 10,000 - 30,000
Diametrul max. corp abraziv (mm) 40
Diametrul max. tijă abrazivă (mm) 20
Dimensiunea bucșei (mm) 6
Greutate (kg) 1.9
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933385120
Cod EAN 4002395230037

DGL 34

Putere nominală (W) 500
Turația la mersul în gol (rpm) 34,000
Diametrul max. corp abraziv (mm) 40
Diametrul max. tijă abrazivă (mm) 25
Dimensiunea bucșei (mm) 6
Greutate (kg) 1.8
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933385110
Cod EAN 4002395230020

AP 12 E

Putere nominală (W) 1200
Turația la mersul în gol (rpm) 900 - 2500
Diametru disc (mm) 150
Dimensiune ax M 14
Greutate (kg) 2.2
Viteză variabilă Da
Funcție “line-lock-out” Da
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933383925
Cod EAN 4002395229406

AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E SET

Putere nominală (W) 1450 1450
Turația la mersul în gol (rpm) 490 - 2100 490 - 2100
Diametru disc (mm) 200 200
Dimensiune ax M 14 M 14
Greutate (kg) 2.3 2.3
Viteză variabilă Da Da
Funcție “line-lock-out” Da Da
Funcție Soft start Da Da

Echipare standard
Mâner lateral, placă suport 
flexibilă

Mâner lateral, placă suport 
flexibilă, burete pentru 
lustruit moale și dur, 
suport din blană de miel, 
compus pentru șlefuire și 
finisare, lavetă

Furnizat în Fără cutie Cutie HD
Număr articol 4933432800 4933432795
Cod EAN 4002395001156 4002395004348

AS 12 E

Putere nominală (W) 1200
Turația la mersul în gol (rpm) 1800 - 4800
Diametru disc (mm) 125
Dimensiune ax M 14
Greutate (kg) 2.5
Viteză variabilă Da
Funcție “line-lock-out” Da
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933383940
Cod EAN 4002395229390

AGS 15-125 C

Putere nominală (W) 1500
Turația la mersul în gol (rpm) 7600
Diametru disc (mm) 125
Dimensiune ax M 14
Greutate (kg) 2.4
Frână Nu
Tip comutator Întrerupător Slide lock-on
Piuliță cu flanșă FIXTEC™ Nu
Funcție “line-lock-out” Da
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933407480
Cod EAN 4002395236015

AGS 15-125 C | POLIZOR/ȘLEFUITOR 1500 W

 º Motor puternic de 1500 W tip „PROTECTOR-MOTOR” cu rotor acoperit 
cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată 
de exploatare mai mare a sculei 

 º Conceput pentru a asigura o viteză optimă pentru discurile de șlefuire 
lamelare

 º Sistem permanent electronic ce asigură o viteză constantă sub sarcină
 º Funcție Soft start pentru o pornire lentă
 º Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de 
tensiune

 º Protecție a motorului la suprasarcină
 º Apărătoare de protecție rezistentă cu eliberare rapidă, care nu necesită 
unelte pentru o reglare rapidă

 º Filtru din sită metalică
 º Cablu cauciucat de 4 m

AS 12 E | MAȘINĂ DE ȘLEFUIT CU TURAȚIE VARIABILĂ 1200 W

 º Motor cu cuplu ridicat și viteză optimă de șlefuire
 º Design ergonomic pentru perioade lungi de muncă
 º Selectarea vitezei optime în funcție de materialul prelucrat
 º Protecție termică la suprasarcină pentru prevenirea supraîncălzirii
 º Se livrează cu sistem de protecție a mâinii, placă suport și cablu de 4 m

AP 14-2 200 E | MAȘINĂ PENTRU POLIȘAT 1450 W

 º Motor puternic de 1450 wați pentru o lustruire de înaltă performanță 
 º Mecanism de acționare superior cu un cuplu ridicat care menține viteza 
sub sarcină

 º Viteză variabilă între 490 - 2100 RPM pentru toate operațiile
 º 7 setări de viteză pentru o alegere precisă a turației
 º Protecție termică la suprasarcină pentru prevenirea supraîncălzirii
 º Mod unic de prindere “cu degetul” pentru o poziție de lucru confortabilă, 
mai ales în cazul utilizării în poziție verticală

 º Butonul protejat de blocare a axului asigură împotriva utilizării 
accidentale

 º Funcție Lock-on de fixare în poziția Pornit
 º Placă suport flexibilă și moale cu sistem de prindere cu scai pentru 
evitare zgârieturilor pe suprafețele vopsite

 º Cablu PUR de 6 m pentru prevenirea lăsării de urme pe vopsea și pentru 
a-i permite utilizatorului să lucreze cu ușurință în jurul întregii mașini

AP 12 E | MAȘINĂ PENTRU POLIȘAT 1200 W

 º Motor puternic de 1200 wați
 º Design ergonomic pentru perioade lungi de muncă
 º Pinion special pentru un cuplu ridicat al axului și viteză de lustruire ideală
 º Selector viteză variabilă pentru o viteză ideală
 º Protecție supraîncălzire
 º Limitare a turației la mersul în gol
 º Cablu 6 m

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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DGL 34 | POLIZOR DREPT DE MARE TURAȚIE, PRINDERE CU 2 MÂINI

 º Ax lung pentru acces ușor în spațiile greu accesibile
 º Angrenaj metalic de precizie cu rotație mare cu lăcaș dublu pentru 
rulmenții axului

 º Viteză extrem de ridicată de 34.000 rpm
 º Perii din carbon cu întrerupere automată a alimentării
 º Raport optim greutate-performanță
 º Se livrează cu cheie SW 17 / SW 15, cablu 4 m, bucșă elastică de 6 mm

DGL 30 E | POLIZOR DREPT CU TURAȚIE VARIABILĂ, PRINDERE CU 2 MÂINI

 º Ax lung pentru acces ușor în spațiile greu accesibile
 º Funcție Soft start de pornire lentă electronică
 º Control electronic al vitezei
 º Viteză extrem de ridicată de 30.000 rpm
 º Angrenaj metalic de precizie cu rotație mare cu lăcaș dublu pentru 
rulmenții axului

 º Perii din carbon cu întrerupere automată a alimentării
 º Se livrează cu cheie SW 17 / SW 15, cablu 4 m, bucșă elastică de 6 mm

DG 30 E | POLIZOR DREPT CU TURAȚIE VARIABILĂ, PRINDERE CU O MÂNĂ

 º Design scurt, compact pentru manevrare ușoară
 º Funcție Soft start de pornire lentă electronică
 º Control electronic al vitezei
 º Angrenaj metalic de precizie cu rotație mare cu lăcaș dublu pentru 
rulmenții axului

 º Perii din carbon cu întrerupere automată a alimentării
 º Comutator ergonomic
 º Adecvat și pentru folosirea staționară pe standuri de găurit sau pe 
sisteme cu diametru de prindere pe stand de 43 mm

 º Se livrează cu cheie SW 17 / SW 15, cablu 4 m, bucșă elastică de 6 mm

DG 7 E | POLIZOR DREPT CU TURAȚIE REDUSĂ

 º Ax lung pentru acces ușor în spațiile greu accesibile
 º Control electronic al vitezei
 º Turație redusă la maxim 7000 rpm pentru șlefuirea și frezarea metalelor
 º Angrenaj metalic de mare capacitate
 º Se livrează cu bucșă elastică de 6 mm, cheie de piulițe SW 17 / SW 15 
și cablu de 4 m

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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MDP 41

Putere nominală (W) 1200
Turația la mersul în gol (rpm) 475 / 730
Diametrul max de găurire prin broșare (mm) 41
Adancimea max de  găurire prin broșare (mm) 50
Diametrul max de gaurire cu burghiu solid (mm) 13
Forta magnetica de aderenta (N) 8890
Greutate (kg) 14.0
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933451014
Cod EAN 4002395136674

MDE 41

Putere nominală (W) 1200
Turația la mersul în gol (rpm) 475 / 730
Diametrul max de găurire prin broșare (mm) 41
Adancimea max de  găurire prin broșare (mm) 50
Diametrul max de gaurire cu burghiu solid (mm) 13
Forta magnetica de aderenta (N) 9930
Greutate (kg) 13.5
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933451015
Cod EAN 4002395136681

MDE 42

Putere nominală (W) 1200
Turația la mersul în gol (rpm) 300 - 640
Turația în sarcină (rpm) 170 - 330
Diametrul max de găurire prin broșare (mm) 42
Adancimea max de  găurire prin broșare (mm) 50
Diametrul max de gaurire cu burghiu solid (mm) 16
Moment de inșurubare (Nm) 85
Forta magnetica de aderenta (N) 10,000
Greutate (kg) 11.5
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933380832
Cod EAN 4002395228881

DE 10 RX

Putere nominală (W) 630
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 2700
Diametrul max. găurire oțel (mm) 10
Diametrul max. găurire lemn (mm) 30
Moment de inșurubare (Nm) 21
Deschiderea mandrinei (mm) 10
Sistem de prindere ½˝ x 20
Greutate (kg) 1.6
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933409211
Cod EAN 4002395235353

CHS 355

Putere nominală (W) 2300
Turația la mersul în gol (rpm) 3800
Diametru disc abraziv (mm) 355
Capacitate de taiere teava la 90º si 45º (mm) 125 / 100
Cap. de taiere profil patrat la 90º si 45º (mm) 115 / 80
Cap. de taiere profil rectangular la 90º si 45º (mm) 230 x 70 / 100 x 80
Cap. de taiere profil L la 90º si 45º  (mm) 130 / 80
Diametru interior disc (mm) 25.4
Greutate (kg) 18
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933411760
Cod EAN 4002395236220

BS 125

Putere nominală (W) 1100
Turația la mersul în gol (m/min) 0 - 116
Capacitate de debitare în secțiune pătrată (mm) 125 x 125
Capacitate max. de tăiere în țeavă de oțel (mm) 125
Lungimea pânzei (mm) 1139.83
Greutate (kg) 6.5
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933448245
Cod EAN 4002395262830

MCS 66

Putere nominală (W) 1800
Turația la mersul în gol (rpm) 4000
Diametrul exterior al pânzei (mm) 203
Adâncime max. de tăiere 90° (mm) 66
Diametru interior disc (mm) 15.87
Greutate (kg) 6.4
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933440615
Cod EAN 4002395000432

MCS 66 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU DEBITARE METAL

 º Motor puternic de 1800 wați, 4000 rpm
 º Tehnologia de debitare uscată asigură o debitare rapidă, curată și fără 
bavuri a metalului

 º Debitează oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, panouri cu spumă izolatoare
 º Adâncime mare de debitare de 66 mm
 º Mecanism exclusiv de evacuare a așchiilor pentru eliminarea rapidă a 
reziduurilor și pentru schimbarea rapidă a pânzei

 º Manetă pentru tăiere cu intrare directă rapidă și eficientă
 º Se livrează cu pânză cu 42 dinți cu vârf metaloceramic

BS 125 | FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU TĂIERI ADÂNCI

 º Motorul puternic de 1100 wați asigură o performanță și o durabilitate 
maxime

 º Cea mai mare capacitate de debitare în materiale cu diametru de până 
la 125 x 125 mm

 º 4 trepte de viteză, de la 0 - 116 m/min
 º Tehnologia de putere constantă menține viteza de debitare în cele mai 
dificile aplicații pentru o performanță optimă

 º Cuplajul de siguranță extinde durata de exploatare a angrenajului și a 
motorului absorbind forțele mari de impact cauzate de blocarea pânzei

 º Carcasă a motorului complet metalică și cu design subțire și LED 
pentru iluminarea suprafeței de lucru care asigură cea mai bună 
vizibilitate a debitării

 º Mecanism de blocare a pânzei fără unelte ajutătoare, pentru 
schimbarea rapidă și ușoară a pânzei fierăstrăului

 º Talpă ajustabilă fără unelte

CHS 355 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR SEMISTAȚIONAR PENTRU DEBITARE METAL 2300 W

 º Motor 2300 wați cu 3800 rpm pentru performanțe de debitare 
excelente

 º Funcția de blocare în poziție menține fierăstrăul închis în timpul 
transportului (fără a fi nevoie de lanț)

 º Menghină cu eliberare rapidă pentru reglajul rapid al unghiului de la 
-45° la +45°

 º Clemă cu eliberare rapidă pentru schimbarea rapidă a piesei de 
prelucrat

 º Funcție de blocare a axului pentru o schimbare rapidă a discului
 º Înlocuire rapidă a periilor colectoare datorită trapelor exterioare
 º Sistem de ventilație metalic integrat pentru durabilitate maximă și o 
durată lungă de exploatare 

 º Bază metalică ștanțată cu striații pentru a preveni deformarea

DE 10 RX | MAȘINĂ DE GĂURIT 630 W

 º Motor puternic și compact ce dezvoltă 630 W
 º Sistem electronic: funcție de preselecție a vitezei pentru o găurire 
optimă

 º Tehnologie IMB (Integrated-Metal-Block) pentru o durabilitate și o 
stabilitate mai mare

 º Cutie de viteze planetară pentru aplicații ce necesită viteză redusă și 
cuplu ridicat

 º Mandrină metalică FIXTEC™ (1,0-10 mm)
 º Funcție de schimbare a sensului de rotație
 º Acces ușor la periile de carbon și înlocuirea acestora prin îndepărtarea 
mânerului

 º Cablu 4 m

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEU

MDE 42 | MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ

 º Mașină de găurit cu talpă magnetică puternică, ușoară, portabilă
 º Motorul cu o putere de 1200 wați transmisă prin trei reductoare 
asigură puterea pentru a efectua o gaură cu diametrul de 42 mm 
printr-o foaie de oțel cu grosimea de 50 mm

 º Puterea magnetică mare și cele mai recente descoperiri în electronică 
asigură controlul maxim, respectând toate normele de siguranță

 º Panou de comandă electronic pentru control facil
 º Se livrează cu apărătoare ajustabilă, lichid pentru răcire și ungere și 
chei hexagonale

MDE 41 | MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ

 º Motor puternic de 1200 wați cu viteză de găurire optimizată 
 º Cutie de viteze cu 2 trepte pentru o viteză de găurire optimizată cu 475 
si 730 RPM la utilizarea de inelare carotă sau burghie spiralate 

 º Detectare ridicare AUTOSTOP™: Detectează rotațiile în gol și oprește 
automat alimentarea burghiului pentru protecția utilizatorului

 º Magnet acționat electronic cu o forță de fixare de 9930 N
 º Capacitate maximă de găurire de 41 mm la utilizarea inelare carotă și 
13 mm la utilizarea de burghie spiralate cu tijă cilindrică

 º Prindere Weldon de 19 mm, fără cheie, pentru schimbarea rapidă și 
ușoară a accesoriilor

 º Lungime a cursei de 146 mm pentru utilizarea unor diferite accesorii
 º Mâner detașabil fără cheie pentru utilizare cu mâna dreaptă sau 
stângă

 º LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru

MDP 41 | MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ ȘI MAGNET PERMANENT

 º Motor puternic de 1200 wați cu viteză de găurire optimizată 
 º Cutie de viteze cu 2 trepte pentru o viteză de găurire optimizată cu 475 
si 730 RPM la utilizarea de inelare carotă sau burghie spiralate 

 º Detectare ridicare AUTOSTOP™: Detectează rotațiile în gol și oprește 
automat alimentarea burghiului pentru protecția utilizatorului

 º Magnetul permanent autonom cu forță de fixare de 8890 N previne 
dezactivarea accidentală a magnetului pentru o mai mare protecție a 
utilizatorului și o aliniere ușoară

 º Capacitate maximă de găurire de 41 mm la utilizarea carotelor și 13 
mm la utilizarea de burghie spiralate cu tijă cilindrică

 º Prindere Weldon de 19 mm, fără cheie, pentru schimbarea rapidă și 
ușoară a accesoriilor

 º Lungime a cursei de 146 mm pentru utilizarea unor diferite accesorii
 º Mâner detașabil fără cheie pentru utilizare cu mâna dreaptă sau 
stângă

 º LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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SSD 1100 X

Putere nominală (W) 1100
Frecvență curse la mers în gol (cpm) 0 - 2900
Lungimea cursei (mm) 28
Greutate (kg) 3.2
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933416710
Cod EAN 4002395237623

SSPE 1300 SX

Putere nominală (W) 1300
Frecvență curse la mers în gol (cpm) 0 - 2800
Lungimea cursei (mm) 32
Greutate (kg) 3.9
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933428520
Cod EAN 4002395241545

SSPE 1300 RX

Putere nominală (W) 1300
Frecvență curse la mers în gol (cpm) 0 - 3000
Lungimea cursei (mm) 32
Greutate (kg) 4.2
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933440590
Cod EAN 4002395001095

SSPE 1500 X

Putere nominală (W) 1500
Frecvență curse la mers în gol (cpm) 0 - 2800
Lungimea cursei (mm) 32
Greutate (kg) 4.5
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933428900
Cod EAN 4002395241699

LEMN

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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SSPE 1500 X | FIERĂSTRĂU SABIE SUPER SAWZALL™ 1500 W

 º Motor de 1500 W – cea mai bună protecție în sarcină din industrie; 
previne griparea/cedarea motorului

 º Tehnologie de putere constantă – menține viteza constantă în sarcină 
pentru o performanță de debitare de neegalat

 º Cuplaj de siguranță brevetat - extinde durata de exploatare a 
angrenajului și a motorului absorbind forțele mari de impact cauzate 
de blocarea bruscă a pânzei

 º Sistem de prindere a pânzei FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și 
ușoară a pânzelor

 º Sistem anti-vibrații (AVS) brevetat care asigură funcționarea la un nivel 
neegalat de vibrații reduse la 12,5 m/s²

 º Comutator viteză variabilă și buton pentru controlul vitezei - control al 
vitezei maxime

 º Talpă ajustabilă pentru o utilizare optimizată a pânzelor fierăstrăului
 º Se livrează cu o pânză SAWZALL™ clemă suplimentară de prindere a 
pânzei cu cheie și cablu de 4 m

SSPE 1300 RX | FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ 1300 W

 º Performanță ridicată în debitare datorită motorului puternic de 1300 
wați și lungimii de cursă de 32 mm

 º Cuplaj de siguranță brevetat - extinde durata de exploatare a 
angrenajului și a motorului absorbind forțele mari de impact cauzate 
de blocarea bruscă a pânzei

 º Mâner rotativ la 360° pentru o utilizare confortabilă
 º Sistem de prindere a pânzei FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și 
ușoară a pânzelor

 º Sistem anti-vibrații (AVS) brevetat care asigură funcționarea la un nivel 
neegalat de vibrații reduse la 12,5 m/s²

 º Comutator viteză variabilă și buton pentru controlul vitezei - control al 
vitezei maxime

 º Talpă ajustabilă pentru o utilizare optimizată a pânzelor fierăstrăului
 º Se livrează cu o pânză SAWZALL™ și cablu de 4 m

SSPE 1300 SX | FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ 1300 W

 º Performanță ridicată în debitare datorită motorului puternic de 1300 
wați și lungimii de cursă de 32 mm

 º Cuplaj de siguranță brevetat - extinde durata de exploatare a 
angrenajului și a motorului absorbind forțele mari de impact cauzate 
de blocarea bruscă a pânzei

 º Sistem FIXTEC™ de prindere a pânzei, precum și kit de conversie la 
sistem de schimbare a pânzei cu cheie

 º Sistem anti-vibrații (AVS) brevetat care asigură funcționarea la un nivel 
neegalat de vibrații reduse la 14,5 m/s²

 º Comutator viteză variabilă și buton pentru controlul vitezei - control al 
vitezei maxime

 º Talpă ajustabilă pentru o utilizare optimizată a pânzelor fierăstrăului
 º Se livrează cu o pânză SAWZALL™ clemă suplimentară de prindere a 
pânzei cu cheie și cablu de 4 m

SSD 1100 X | FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ 1100 W

 º Performanță ridicată în debitare datorită motorului puternic de 1100 
wați și lungimii de cursă de 28 mm

 º Sistem de prindere a pânzei FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și 
ușoară a pânzelor fără a fi nevoie de ajutorul unei chei

 º Protecție a degetelor și protecție împotriva apei pentru mai multă 
siguranță în timpul utilizării și protecție împotriva ruginii

 º Comutator viteze variabile
 º Mecanism glisant durabil
 º Se livrează cu o pânză SAWZALL™ și cablu de 4 m

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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BS 100 LE

Putere nominală (W) 1150
Viteza benzii (rpm) 230 - 400
Lungimea benzii (mm) 620
Latimea benzii (mm) 100
Dimensiunile suprafetei de slefuire (mm) 100 x 160
Greutate (kg) 5.3
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933385150
Cod EAN 4002395229222

CS 60

Putere nominală (W) 1600
Turația la mersul în gol (rpm) 5800
Diametrul exterior al pânzei (mm) 184
Adâncime max. de tăiere 45° (mm) 49
Adâncime max. de tăiere 90° (mm) 61
Diametru interior disc (mm) 30
Greutate (kg) 4.8
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933419225
Cod EAN 4002395238361

SCS 65 Q

Putere nominală (W) 1900
Turația la mersul în gol (rpm) 5800
Diametrul exterior al pânzei (mm) 190
Adâncime max. de tăiere 45° (mm) 52
Adâncime max. de tăiere 90° (mm) 65
Diametru interior disc (mm) 30
Greutate (kg) 5.5
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 638051
Cod EAN 4002395229529

CS 85 CBE

Putere nominală (W) 2200
Turația la mersul în gol (rpm) 4500
Diametrul exterior al pânzei (mm) 235
Capacitate înclinare (°) 60
Adâncime max. de tăiere 45° (mm) 67
Adâncime max. de tăiere 90° (mm) 85
Diametru interior disc (mm) 30
Greutate (kg) 7.7
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933451116
Cod EAN 4002395137404

CS 85 SB

Putere nominală (W) 2200
Turația la mersul în gol (rpm) 4500
Diametrul exterior al pânzei (mm) 235
Capacitate înclinare (°) 50
Adâncime max. de tăiere 45° (mm) 67
Adâncime max. de tăiere 90° (mm) 85
Diametru interior disc (mm) 30
Greutate (kg) 6.6
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933451117
Cod EAN 4002395137411

JS 120 X

Putere nominală (W) 710
Frecvență curse la mers în gol (cpm) 500 - 2800
Capacitate de tăiere lemn (mm) 120
Capacitate de tăiere oțel (mm) 10
Capacitatea max. de tăiere în aluminiu (mm) 30
Taiere inclinata pana la (°) 45
Lungimea cursei (mm) 26
Greutate (kg) 2.3
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933381680
Cod EAN 4002395234677

JSPE 135 TX

Putere nominală (W) 750
Frecvență curse la mers în gol (cpm) 800 - 3000
Capacitate de tăiere lemn (mm) 135
Capacitate de tăiere oțel (mm) 10
Capacitatea max. de tăiere în aluminiu (mm) 30
Taiere inclinata pana la (°) 45
Lungimea cursei (mm) 26
Greutate (kg) 2.5
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933381230
Cod EAN 4002395232529

FSPE 110 X

Putere nominală (W) 710
Frecvență curse la mers în gol (cpm) 500 - 3000
Capacitate de tăiere lemn (mm) 120
Capacitate de tăiere oțel (mm) 10
Capacitatea max. de tăiere în aluminiu (mm) 30
Taiere inclinata pana la (°) 45
Lungimea cursei (mm) 26
Greutate (kg) 2.5
Furnizat în Cutie plastic
Număr articol 4933357990
Cod EAN 4002395229185

FSPE 110 X | FIERĂSTRĂU PENDULAR HEAVY DUTY

 º Carcasa motorului de dimensiuni reduse facilitează manevrarea și 
îmbunătățește vizibilitatea zonei de lucru

 º Motor puternic de 710 W 
 º Ghidaj al pânzei pentru o debitare de precizie
 º Sistem brevetat FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și fără cheie a 
pânzei și ajustare a unghiului de înclinare la 0° și 45°

 º Sistem electronic de preselecție a vitezei variabile, sistem soft start de 
pornire lentă și viteză constantă în timpul utilizării

 º Patru trepte de setare pendulării pentru o performanță mai ridicată la 
debitare și pentru o durată de exploatare mai mare a pânzei

 º Suflantă ajustabilă pentru îndepărtarea rumegușului pe față și spate
 º Vibrații reduse și utilizare lină datorita tehnologiei anti-vibrații
 º Se livrează cu 5 pânze de fierăstrău, dispozitiv împotriva așchierii, 
capac praf, adaptor aspirator, sabot glisant și cablu de 4 m

JSPE 135 | FIERĂSTRĂU PENDULAR HEAVY DUTY, CU MÂNER SUPERIOR

 º Fierăstrău pendular cu mâner superior, robust și puternic pentru 
debitare rapidă în lemn, aluminiu, oțel sau ceramică

 º Motor puternic de 750 W 
 º Ghidaj al pânzei pentru o debitare de precizie
 º Sistem brevetat FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și fără cheie a 
pânzei și ajustare a unghiului de înclinare la 0° și 45°

 º Sistem electronic de preselecție a vitezei variabile, sistem soft start de 
pornire lentă și viteză constantă în timpul utilizării

 º Patru trepte de setare pendulării pentru o performanță mai ridicată la 
debitare și pentru o durată de exploatare mai mare a pânzei

 º Suflantă ajustabilă pentru îndepărtarea rumegușului pe față și spate
 º Iluminare cu LED a zonei de lucru
 º Se livrează cu 5 pânze de fierăstrău, dispozitiv împotriva așchierii, 
capac praf, adaptor aspirator, sabot glisant și cablu de 4 m

JS 120 X | FIERĂSTRĂU PENDULAR HEAVY DUTY

 º Carcasă a motorului cu dimensiuni reduse și greutate optimizată pentru 
o manevrabilitate ridicată

 º Motor puternic de 710 W 
 º Sistem brevetat FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și fără cheie a 
pânzei și ajustare a unghiului de înclinare la 0° și 45°

 º Sistem electronic de preselecție a vitezei variabile, sistem soft start de 
pornire lentă și viteză constantă în timpul utilizării

 º Reglare în 4 trepte a pendulării pentru o performanță îmbunătățită
 º Vizibilitate excelenta a pânzei și a suprafeței de lucru
 º Tehnologie IMB (Integrated-Metal-Block) - carcasă metalică robustă 
pentru lagăre, angrenaje și talpă pentru un nivel înalt de stabilitate si o 
durabilitate ridicată

 º Mecanism anti-vibrații pentru cel mai scăzut nivel de vibrații
 º Sistem integrat de extracție a prafului
 º Se livrează cu 5 pânze de fierăstrău, dispozitiv împotriva așchierii, 
capac praf, sabot glisant și cablu de 4 m

 º Echipat cu 5 lame de ferastrau, dispozitiv anti-aschiere, capac de praf, 
talpa si cablu de 4m

CS 85 SB | FIERĂSTRĂU CIRCULAR 235 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 85 MM)

 º Motorul de 2200 wați permite o debitare curată la adâncimea totală de 
tăiere

 º Funcția de pornire lentă reduce la minim discountinuitățile în funcționare
 º Compatibil cu extractorul de praf DEK26
 º Capacul integrat pentru cablu permite înlocuirea ușoară a cablului, 
eliminând nevoia de a demonta întreg fierăstrăul

 º Bază ștanțată din aluminiu pentru rezistență și durabilitate 
 º Funcție de blocare a axului pentru o schimbare rapidă și ușoară a 
pânzei

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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CS 85 CBE | FIERĂSTRĂU CIRCULAR 235 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 85 MM)

 º Motorul de 2200 wați permite o debitare curată la adâncimea totală de 
tăiere

 º Funcția de înclinare la 60° îi permite fierăstrăului să execute o gamă 
largă de tăieturi pentru acoperișuri

 º Cuțitul pentru despicare acționat cu arc permite plonjarea fierăstrăului 
în material fără a fi nevoie să îndepărtați cuțitul pentru despicare

 º Compatibil cu șinele de ghidaj. Fierăstrăul poate fi utilizat împreună cu 
șine de ghidaj

 º Funcția de pornire lentă reduce la minim discountinuitățile în 
funcționarer 

 º Frâna oprește fierăstrăul în 3,5 secunde
 º Rigle duble de ghidare ancorate în fața și spatele fierăstrăului pentru o 
mai mare precizie

 º Compatibil cu extractorul de praf DEK26
 º Capacul integrat pentru cablu permite înlocuirea ușoară a cablului, 
eliminând nevoia de a demonta întreg fierăstrăul

SCS 65 Q | FIERĂSTRĂU CIRCULAR 190 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 65 MM)

 º Motor de 1900 wați cu rezervă mare de putere
 º Echilibru și confort de neegalat datorită mânerului ajustabil TILT-LOK™ 
cu înveliș moale

 º Capacitate mare de debitare de 65 mm
 º Pârghii poziționate ideal pentru ajustarea adâncimii și unghiului de 
debitare

 º Vizibilitate optimă a pânzei la marginea de debitare pentru un control 
îmbunătățit

 º Talpă robustă din aluminiu
 º Se livrează cu pânză cu 20 dinți cu vârf din carbură, riglă de ghidaj și 
cablu 4 m QUIK-LOK™

CS 60 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR 184 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 61 MM)

 º Motor puternic de 1600 W ce dezvoltă 5800 rpm pentru debitarea 
rapidă a materialelor dure

 º Capacitate mare de debitare de 61 mm
 º Capacitate de înclinare la 0 – 56° și limitator fix la 45°
 º Manetă de blocare cu eliberare rapidă pentru reglarea rapidă a înclinării
 º Suflanta integrată menține linia de debitare curată 
 º Mânere ergonomice, de dimensiuni mari și pârghii pentru o ergonomie 
îmbunătățită și un control mai bun

 º Riglă de ghidaj laterală înaltă ce asigură un ghidaj precis și tăieri drepte
 º Se livrează cu pânză cu 24 dinți cu vârf din carbură, riglă de ghidaj și 
cablu 4 m

BS 100 LE | ȘLEFUITOR CU BANDĂ 4˝ (100 MM)

 º Design compact, ideal pentru șlefuire în apropiere de muchii
 º Suprafață de șlefuire de 100 x 160 mm pentru o șlefuire fină și rapidă
 º Preselecție variabila a vitezei benzii pentru utilizare versatilă
 º Roată de comandă pentru reglarea precisă a direcției benzii
 º Sistem de extracție a prafului integrat și sac ce asigură o zonă de lucru 
curată și o uzură redusă a benzii de șlefuire

 º Schimbare ușoară a benzii de șlefuire
 º Posibilitatea de lucru staționar
 º Se livrează cu bandă de șlefuire de 100 x 620 mm (granulație 100) și 
cablu de 4 m

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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RCS

Curent max. (A) 7.5
Putere max. (W) 1800
Distanța semnalului (m) 30
Număr articol 4932478965
Cod EAN 4058546362478

RCO

Distanta (m) 30
Tensiune acumulator (V) 3
Greutate (kg) 0.03
Număr articol 4932479620
Cod EAN 4058546374143

AS 30 LAC

Putere nominală (W) 1200
Volum aer (l/min) 4500
Tip filtru PTFE
Vacuum maxim (mbar) 250
Capacitate (l) 30
Diametrul furtunului (mm) 36
Lungimea furtunului (m) 4
Greutate (kg) 14.5
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933459411
Cod EAN 4058546010720

AS 30 MAC

Putere nominală (W) 1200
Volum aer (l/min) 4500
Tip filtru PTFE
Vacuum maxim (mbar) 250
Capacitate (l) 30
Diametrul furtunului (mm) 38
Lungimea furtunului (m) 4
Greutate (kg) 14.5
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933459415
Cod EAN 4058546010768

AS 42 MAC

Putere nominală (W) 1200
Volum aer (l/min) 4500
Tip filtru PTFE
Vacuum maxim (mbar) 250
Capacitate (l) 42
Diametrul furtunului (mm) 38
Lungimea furtunului (m) 4
Greutate (kg) 17.5
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933459418
Cod EAN 4058546010799

SPS 140

Putere nominală (W) 260
Turația la mersul în gol (rpm) 14,700
Mișcări de șlefuire (opm) 28,000
Diametrul oscilației (mm) 1.6
Dimensiunea tălpii de șlefuit (mm) 113 x 105
Greutate (kg) 1.6
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933447015
Cod EAN 4002395005826

ROS 150 E-2

Putere nominală (W) 440
Turația la mersul în gol (rpm) 4000 - 10,000
Diametrul oscilației (mm) 6.4 / 3.2
Dimensiunea tălpii de șlefuit (mm) 150
Greutate (kg) 2.8
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933431170
Cod EAN 4002395243624

ROS 125 E

Putere nominală (W) 300
Turația la mersul în gol (rpm) 7000 - 12,000
Mișcări de șlefuire (opm) 14,000 - 26,000
Diametrul oscilației (mm) 2.4
Dimensiunea tălpii de șlefuit (mm) 125
Greutate (kg) 1.7
Furnizat în Geantă pentru scule
Număr articol 4933433180
Cod EAN 4002395244010

ROS 125 E | ȘLEFUITOR ORBITAL 5˝ (125 MM)

 º Ideal pentru șlefuirea lemnului, metalului și plasticului în spații înguste
 º Motor puternic de 300 wați cu acțiune orbitală de 2,4 mm
 º Viteză variabilă (7000 - -12.000 rpm) - în special pentru materialele 
sensibile la căldură

 º Sistem de prindere a hârtiei cu scai
 º Extracție excelentă a prafului - eficiență de colectare a prafului de 90% 
datorită sacului colector mai mare

 º Sac colector praf ușor de curățat
 º Adaptor pentru aspirator integrat - compatibil cu majoritatea furtunurilor 
de aspirator de 36 mm

 º Se livrează cu sac pentru praf din material textil și set hârtie abrazivă 
(granulație 60, 80, 120)

ROS 150 E-2 | ȘLEFUITOR ORBITAL 6˝ (150 MM)

 º Șlefuitor orbital cu proprietăți de neegalat datorate capacității de rotație 
și oscilație simultane a discului de șlefuire

 º Angrenajul de reducție asigură o utilizare eficientă a motorului puternic 
de 440 W

 º Oscilații de 6,4/3,2 mm pentru o șlefuire și un finisaj rapid
 º Viteză variabilă (4000 - -10.000 rpm) - în special pentru materialele 
sensibile la căldură

 º Înlocuire rapidă și ușoară a hârtiei abrazive datorită sistemului de 
prindere cu scai

 º Sac de praf detașabil; poate funcționa cu un furtun standard de 
aspirator de 26 mm

 º Comutator glisant încorporat
 º Mâner suplimentar pentru o distribuție mai bună a greutății deasupra 
suprafeței de lucru și un echilibru mai stabil

 º Se livrează cu sac de praf, disc șlefuire și cablu de 4 m

SPS 140 | ȘLEFUITOR CU BANDĂ 1/4˝

 º Motor puternic de 260 W pentru o utilizare prelungită
 º Mișcarea de oscilație de 1,6 mm permite realizarea unor lucrări de 
șlefuire fină

 º Conectare rapidă la un extractor praf sau un sac de colectare a prafului
 º Hârtia abrazivă se montează printr-un sistem de prindere cu scai sau 
cu cleme

 º Cablul de alimentare durabil, cauciucat de 4 m permite utilizatorului să 
se deplaseze cu ușurință în jurul piesei de prelucrat

RCS | KIT DE CONTROL DE LA DISTANȚĂ

 º Kitul de control de la distanță MILWAUKEE® pornește dispozitivele AC 
doar prin apăsarea unui buton

 º Se poate utiliza cu orice sculă pe acumulatori ce utilizează un sistem 
de extragere a prafului pe cablu (AC) pentru a elimina drumurile făcute 
pentru a îl porni sau opri

 º Datorită tehnologiei Bluetooth®, telecomanda se cuplează la priză în 
mai puțin de 3 secunde și are o rază de conexiune de până la 30 m

 º Telecomanda este echipată cu o curea reglabilă și curea detașabilă, 
permițându-i să fie folosită în diferite orientări, cum ar fi pe încheietura 
mâinii sau la capătul furtunului

 º Poate fi folosită cu orice produs AC, cum ar fi aspiratoare AC, lumini AC 
sau compresoare AC

 º Este inclusă o baterie monedă standard de 3 V și are o durată de 
funcționare de mai mult de un an

 º Cu opțiunea de a asocia mai multe telecomenzi la aceeași priză, este 
potrivită pentru mediile de lucru partajate

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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RCO | TELECOMANDĂ

 º Telecomanda MILWAUKEE® pentru priză este compatibilă cu priza 
pentru telecomandă

 º Datorită tehnologiei Bluetooth®, telecomanda se cuplează la priză în mai 
puțin de 3 secunde și are o rază de conexiune de până la 30 m

 º Cu opțiunea de a asocia mai multe telecomenzi la aceeași priză, este 
potrivită pentru mediile de lucru partajate

 º Telecomanda este echipată cu o curea reglabilă și curea detașabilă, 
permițându-i să fie folosită în diferite orientări, cum ar fi pe încheietura 
mâinii sau la capătul furtunului

 º Este inclusă o baterie monedă standard de 3 V și are o durată de 
funcționare de mai mult de un an

AS 42 MAC | ASPIRATOR 42L, CLASA M

 º Rezervor compact de 42 litri pentru utilizarea pe șantier sau în atelier 
 º Debit de aer de 4500 litri/min la o absorbție de 250 mbar
 º Clasa M de absorbție a prafului. Factor MAK standard > 0.1 mg/m³ praf 
de minereu, praf de lemn (stejar, fag)

 º Priză de putere pentru pornirea automată a sculelor
 º Filtru PTFE rezistent cu o eficiență ridicată a filtrării și cu membrană 
lavabilă anti-aderentă 

 º Curățare automată a filtrului cu pierderi minime de performanță
 º Monitorizare a debitului de aer și a filtrului prin intermediul semnalelor 
de avertizare acustice și vizuale cu LED

 º Ușă pentru filtru ușor accesibilă pentru facilitarea lucrărilor de 
întreținere și curățare

 º Turbină extrem de silențioasă pentru reducerea zgomotului
 º Furtun antistatic ce previne șocurile cauzate de acumularea de energie 
statică

 º Mâner pentru transport ușor pe șantier
 º Se livrează cu 2 adaptoare scule, tub de mână, 2 tuburi prelungitoare, 
duză pentru podea / spații înguste, filtru din lână, sac de unică 
folosință, furtun 4 m x 38 mm

AS 30 MAC | ASPIRATOR 30L, CLASA M

 º Rezervor compact de 30 litri pentru utilizarea pe șantier sau în atelier 
 º Debit de aer de 4500 litri/min la o absorbție de 250 mbar
 º Clasa M de absorbție a prafului. Factor MAK standard > 0.1 mg/m³ praf 
de minereu, praf de lemn (stejar, fag)

 º Priză de putere pentru pornirea automată a sculelor
 º Filtru PTFE rezistent cu o eficiență ridicată a filtrării și cu membrană 
lavabilă anti-aderentă 

 º Curățare automată a filtrului cu pierderi minime de performanță
 º Monitorizare a debitului de aer și a filtrului prin intermediul semnalelor 
de avertizare acustice și vizuale cu LED

 º Ușă pentru filtru ușor accesibilă pentru facilitarea lucrărilor de 
întreținere și curățare

 º Turbină extrem de silențioasă pentru reducerea zgomotului
 º Furtun antistatic ce previne șocurile cauzate de acumularea de energie 
statică

 º Se livrează cu 2 adaptoare scule, tub de mână, 2 tuburi prelungitoare, 
duză pentru podea / spații înguste, filtru din lână, sac de unică 
folosință, furtun 4 m x 38 mm

AS 30 LAC | ASPIRATOR 30L, CLASA L

 º Rezervor compact de 30 l pentru utilizarea pe șantier sau în atelier 
 º Debit de aer de 4500 litri/min la o absorbție de 250 mbar
 º Clasa L de absorbție a prafului. Factor-MAK standard > 1 mg/m³
 º Priză de putere pentru pornirea automată a sculelor
 º Filtru PTFE rezistent cu o eficiență ridicată a filtrării și cu membrană 
lavabilă anti-aderentă 

 º Curățare automată a filtrului cu pierderi minime de performanță
 º Ușă pentru filtru ușor accesibilă pentru facilitarea lucrărilor de 
întreținere și curățare

 º Turbină extrem de silențioasă pentru reducerea zgomotului
 º Furtun antistatic ce previne șocurile cauzate de acumularea de energie 
statică

 º Se livrează cu 2 adaptoare scule, tub de mână, 2 tuburi prelungitoare, 
duză pentru podea / spații înguste, filtru din lână, sac de unică 
folosință, furtun 4 m x 36 mm

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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MSL 3000

Înălţime (mm) 810
Lungimea de bază (mm) 1100
Lungime extins (mm) 3000
Lungime pliat (mm) 1200
Greutate maximă suportată (kg) 250
Greutate (kg) 23.0
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933411565
Cod EAN 4002395236213

MSUV 280

Înălţime (mm) 850
Lungimea de bază (mm) 1160 x 650
Lungime extins (mm) 2800
Lungime pliat (mm) 1320 x 650 x 630
Greutate maximă suportată (kg) 136
Greutate (kg) 27.0
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933478992
Cod EAN 4058546362744

MSL 2000

Înălţime (mm) 860
Lungimea de bază (mm) 1093
Lungime extins (mm) 2542
Lungime pliat (mm) 1093
Greutate maximă suportată (kg) 227
Greutate (kg) 14.0
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933459617
Cod EAN 4058546027896

MSL 1000

Înălţime (mm) 850
Lungimea de bază (mm) 1065
Lungime extins (mm) 2125
Lungime pliat (mm) 1065
Greutate maximă suportată (kg) 180
Greutate (kg) 17.0
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933428970
Cod EAN 4002395241729

MS 216 SB

Putere nominală (W) 1800
Turația la mersul în gol (rpm) 6000
Diametrul exterior al pânzei (mm) 216
Înclinare cap fierastrău stânga (°) 48
Înclinare cap fierastrău dreapta (°) -2
Înclinarea stânga (°) 50
Înclinarea dreapta (°) 50
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 45° (mm) 190 x 48
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 90° (mm) 190 x 60
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 45° (mm) 270 x 48
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 90° (mm) 270 x 60
Diametru interior disc (mm) 30
Greutate (kg) 14.5
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933471055
Cod EAN 4058546286835

MS 304 DB

Putere nominală (W) 1800
Turația la mersul în gol (rpm) 3900
Diametrul exterior al pânzei (mm) 305
Înclinare cap fierastrău stânga (°) 48
Înclinare cap fierastrău dreapta (°) 48
Înclinarea stânga (°) 55
Înclinarea dreapta (°) 60
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 45° (mm) 241 x 57
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 90° (mm) 241 x 102
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 45° (mm) 342 x 57
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 90° (mm) 342 x 102
Greutate (kg) 29.5
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933471052
Cod EAN 4058546286804

AS 2-250 ELCP

Putere nominală (W) 1000
Volum aer (l/min) 3600
Vacuum maxim (mbar) 210
Capacitate (l) 25
Diametrul furtunului (mm) 32
Greutate (kg) 10.4
Furnizat în Fără cutie
Număr articol 4933447480
Cod EAN 4002395006274

AS 2-250 ELCP | ASPIRATOR 25L , CLASA L - CURĂȚARE UȘOARĂ A FILTRELOR

 º Rezervor mare cu capacitate de 25 litri, ideal pentru utilizarea în atelier
 º Motor de 1250 W cu putere de aspirare de peste 210 mbar - cu 10% 
mai eficient

 º Întrerupere automată în cazul conectării unei scule electrice
 º Priza de putere de 2600 W permite utilizarea cu scule cu putere mare
 º Sistemul de curățare a filtrului menține eficiența aspirației
 º Filtrul PET lavabil asigură o durată de exploatare mai mare a filtrului
 º Clasa L de absorbție a prafului. Factor-MAK standard > 1 mg/m³ 
 º Aspirare umedă/uscată
 º Spațiul de depozitare a furtunului și a cablului facilitează transportul
 º Funcție de suflantă
 º Cablu cauciucat de 7,5 m
 º Se livrează cu furtun de 3,5 m cu set pentru curățarea pardoselilor, filtru 
PET, 2 adaptoare pentru conexiunea de alimentare, filtru PET, 1 sac de 
unică folosință, 1 sac din lână, 1 duză pentru spații înguste

MS 304 DB
FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 12˝ (305 MM) 
CU DUBLĂ ÎNCLINAȚIE
 º Motorul de 1800 wați transmisie directă asigură o debitare rapidă, 
curată, chiar și în lemnul de esență tare

 º Sistem de iluminare dublu, ce asigură iluminarea liniei de debitare
 º Sistemul integrat de evacuare a prafului colectează 75 % din rumeguș 
din ambele părți laterale ale discului, redirecționându-l înspre zona din 
spatele fierăstrăului 

 º Design unic în linie al motorului - pentru o vizibilitate excelentă din 
ambele părți ale piesei de prelucrat și pentru mai multă stabilitate în 
timpul transportului

 º Capacitate de înclinare 55°° la stânga și 60° la dreapta - pentru 
versatilitate maximă. Opritor înclinare în stânga și dreapta la: 0°, 15°, 
22,5°, 31,6°, 45°, 60°

 º Design cu două direcții de înclinare - pentru înclinarea capului 
fierăstrăului cu 0° - 48° spre stânga și dreapta, cu opritoare pe ambele 
părți la: 0°, 22.5°, 33,85°, 45°, 48°

 º Reglare rapidă și precisă a unghiului de înclinare
 º Se livrează cu clemă de prindere a pieselor de prelucrat, pânză fierăstrău 
(60 dinți), adaptor aspirator Ø35 / 58 mm, cheie și cablu de 3 m

305 X 30 MM 60 DINȚI CU LĂȚIME DE TĂIERE DE 3.0 
MM

Număr articol 4932471321

MS 216 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR GLISANT 8 1/2˝ (216 MM)

 º Motor de 1800 wați pentru performanță ridicată la debitarea lemnului de 
esență tare

 º Durabilitate - sistem de șine duble cu rulmenți liniari asigură o glisare lină
 º Sistem de blocare șină - capul fierăstrăului se blochează automat în 
poziția de capăt de cursă

 º Laser reglabil - pentru aliniere perfectă și rapidă la linia de debitare
 º Placă de oțel cu preselecție a unghiului pentru acuratețe în debitări 
repetate

 º Înveliș moale al manetei de blocare/ mânerului - îi permit utilizatorului să 
efectueze debitări repetate confortabil și fără oboseală

 º Sistem de eliberare a unghiului de înclinare - pentru schimbarea rapidă 
și ușoară a orientării

 º LED integrat
 º Funcție de blocare a axului pentru o schimbare rapidă și ușoară a pânzei
 º Talpa și rigla de ghidaj turnate, de capacitate mare, asigură durabilitate 
și acuratețe

 º Capacitate de înclinare la 48°/-2°
 º Se livrează cu pânză fierăstrău (48 dinți), cheie pentru pânză și clemă de 
prindere a pieselor

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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MSL 1000 | SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU CIRCULAR, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 2 M

 º Construcție ușoară din aluminiu, ușor de transportat pe șantier
 º Lungime totală de 1,08 m; se poate transporta în majoritatea 
autovehiculelor și dubelor de dimensiuni mici

 º Se extinde lateral până la 2,08 m în ambele părți
 º Greutate maximă acceptată de 180 kg
 º Posibilitatea de reglare a unui singur picior facilitează utilizarea pe 
suprafețe inegale

 º Încuietori cu eliberare rapidă
 º Opritori reglabili pe înălțime
 º Design compact pliabil

MSL 2000 | SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 2,5 M

 º Construcție ușoară din aluminiu, ușor de transportat pe șantier
 º Lungime totală de 1,09 m; se poate transporta în majoritatea 
autovehiculelor și dubelor de dimensiuni mici

 º Se extinde lateral până la 2,54 m în ambele părți
 º Greutate maximă acceptată de 227 kg
 º Posibilitatea de reglare a unui singur picior facilitează utilizarea pe 
suprafețe inegale

 º Încuietori cu eliberare rapidă
 º Opritori reglabili pe înălțime
 º Design compact pliabil cu încuietori cu eliberare rapidă

MSUV 280 | STAND EXTENSIBIL FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE PÂNĂ LA 2.8 M

 º Design pliabil în poziție verticală care permite depozitarea facilă și 
transportul acestuia

 º Blocarea ușoară a pedalei cu picior și un singur punct de ridicare permit 
montarea rapidă a suportului, cu un fierăstrău pentru tăieri înclinate 
atașat

 º Prinderi compatibile cu toate fierăstraiele cu tăieri înclinate MILWAUKEE®

 º Rolele de susținere a pieselor de lucru foarte largi permit manipularea 
mai ușoară a materialelor mai mari

 º Extensibil până la 2.8 m
 º Greutate maximă admisă de 136 kg
 º Compartiment de stocare integrat
 º Roți mari pentru un transport ușor pe suprafețe denivelate

MSL 3000 | SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 3 M

 º Greutatea redusă și roțile permit un transport ușor pe șantier
 º Pliabil până la 1200 mm datorită picioarelor pliabile și designului 
compact

 º Extensibil până la 3 m, permite debitarea ușoară a pieselor de 
prelucrat mari

 º De capacitate mare - suportă până la 250 kg
 º Posibilitatea de reglare a unui singur picior facilitează utilizarea pe 
suprafețe inegale

 º Înălțime confortabilă de lucru de 81 cm
 º Suport complet ajustabil pentru piesele de prelucrat - asigură sprijin 
pentru materiale de lungimi mari - reglare cu ajutorul unui singur buton

 º Montare rapidă - în doar câteva secunde
 º Rolele suport asigură susținerea eficientă a materialului

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu
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BURGHIE
MULTIMATERIAL
Burghiele noastre multimaterial sunt cele mai versatile, concepute pentru a 
aborda materiale precum cărămidă, beton, oțel, aluminiu, plăci ceramice, lemn, 
PVC și gips-carton. Vârful agresiv din carbură oferă o durată de viață de până 
la 10 ori mai mare în materialele stivuite și viteze de găurire cu până la 85% mai 
mari în metal. Echipate cu o tijă hexagonală de ¼˝, aceste burghie de uz general 
sunt compatibile cu mașinile cu impact.

VÂRF DIN CARBURĂ
CU 2 TĂIȘURI

CANELURĂ ALBĂ

PRINDERE HEX

• Permite găurirea în beton, cărămizi, bolțar 
de fundație și metal subțire, ceramică, țiglă, 
lemn, PVC, aluminiu, gips-carton, mortar, 
placaj

• Burghie foarte populare pentru instalatori 
datorită versatilității

• Pentru a identifica burghiul cu ușurință în 
caseta de scule a utilizatorilor

• Primul de pe piață cu o canelură albă

• Pentru a fi folosit cu o mașină cu impact și toate 
tipurile cu mandrine cu 3 fălci, cum ar fi o mașină 
de găurit (percuție)

• Asigură o prindere sigură și în mandrine standard 
cu 3 fălci
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GAMA DE
CAROTE 
MILWAUKEE®

Dacă executați sau lărgiți găuri, gama 
noastră de carote și linia de produse 
HOLEDOZER™ este tot ce vă trebuie.

La MILWAUKEE®, ne străduim să facem lucrurile mai bine pentru a
face viața mai ușoară utilizatorilor noștri care lucrează în cele mai
dificile condiții. Ne concentrăm energia pentru a îmbunătăți constant
produselor noastre și chiar și cele mai mici îmbunătățiri încep cu
înțelegerea provocărilor de la locul de muncă.
Înțelegerea acestor provocări a dus la următoarea generație MX4™,
revoluționând tehnologia burghiului. Partea uniformă de lucru a capului
din carbură asigură o durată de viață mai mare, iar tehnologia Target
Tip și noul vârf mai ascuțit într-un unghi garantează o precizie mai
mare și o viteză de găurire chiar și în cele mai dure materiale.

MX4™ reprezintă atât burghie SDS-Plus, cât și SDS-Max.

* vs. burghiul cu 2 tăișuri în beton

DURATĂ DE VIAȚĂ MAI LUNGĂ 
LA GĂURIREA ÎN BETON ARMAT *

CERTIFICAT
DE PRECIZIE 
PGM

GARANTAREA GĂURILOR PRECISE PENTRU
ANCORELE CHIMICE ȘI MECANICE

FABRICATE  
ÎN GERMANIA 

4 CANELURI CU 
DESIGN VARIABIL
GĂURIRE MAI RAPIDĂ

TEHNOLOGIE 
TARGET TIP

NOU

NOU

VÂRF DIN  
CARBONE SOLID*

PENTRU CEA MAI BUNĂ
PERFORMANȚĂ

VÂRF ASCUȚIT 
ÎN UNGHI

TEHNOLOGIE 
TARGET TIP
PERFORMANȚĂ CRESCUTĂ DE GĂURIRE ÎN BETON ARMAT

*≤10 MM

PER ÎNCĂRCARE*

* 50 mm adâncime, burghiu MX4™ 6 mm,
  sculă cu acumulator HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah

116
GĂURI
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DIFICILE
Pânzele TORCH™ NITRUS CARBIDE™ cu dinți din carbură
de tungsten sunt noua generație de tehnologie CARBIDE™,
fiind cea mai potrivită pentru tăierea materialelor dificil de
tăiat, cum ar fi fonta cu granit nodular. Are o durată de viață
de 3 ori mai mare la tăierea unor astfel de materiale față de
alte lame cu dinți din carbură de tungsten.

* vs cu pânzele de fierăstrău standard din carbură de tungsten

NITRUS
TĂIERI

DURATĂ DE VIAȚĂ
MAI LUNGĂ*

VĂ PREZENTĂM

CARBIDE ™

x50 x21000

MAI LUNG. MAI MULT. MAI REPEDE.
DINȚI CU CARBURĂ DE TUNGSTEN

DURATĂ DE VIAȚĂ
MAI LUNGĂ

TĂIERE MAI
RAPIDĂ

MAI MULTE
TĂIERI

Oferă o durată de viață de până la
50 de ori mai mare comparativ cu
pânzele bi-metalice standard

Dinții din carbură de tungsten sunt optimizați
pentru fierăstraie cu acumulator, oferindu-vă
cu peste 25% mai multe tăieri per încărcare

Oferă de până la 2 ori mai multe
tăieri comparativ cu pânzele
bi-metalice standard

RED HEX & RED COBALT CARACTERISTICI

GEOMETRIE
VARIABILĂ
A CANELURII

MIEZUL
SPIRALEI
ÎMBUNĂTĂȚIT

Dimensiuni vârf QUAD EDGE™ > 4,5 mm. HSS-CO aplatizat pe 3 laturi > 5 mm.

• Îndepărtarea mai rapidă a 
 materialului

• Previne încălzirea burghiului

• Miez lărgit la baza burghiului
• Rezistență mai mare a miezului 
 burghiului

VÂRF  
QUAD EDGE™

• Combinație unică de unghi de
 135° și 4 muchii de tăiere
• Găurire precisă și pornire rapidă
• 4 muchii de tăiere pentru o   
 presiune de avans mică și o 
 rezistență la temperaturi ridicate în 
 timpul găuririi, ceea ce îi extinde 
 durata de viață.

PENTRU
GĂURIRE

BURGHIE
PENTRU METAL
HSS-TIN

BURGHIE
PENTRU METAL
HSS-CO

BURGHIE PENTRU METAL  
DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

3
LATURI

VÂRF  
QUAD EDGE™

GEOMETRIE
VARIABILĂ

MIEZUL
SPIRALEI

ÎMBUNĂTĂȚIT

INOX
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Magnetic Lungime (cm) Număr articol Cod EAN

Nivele digitale Nu

60 4933471978 4058546298777

120 4933471979 4058546298784

Nivele 
REDSTICK™ 

Backbone

Da

40 4932459061 4002395280322

60 4932459063 4002395280346

80 4932459065 4002395280360

100 4932459067 4002395280384

120 4932459069 4002395281008

180 4932459071 4002395281046

200 4932459073 4002395281060

240 4932459075 4002395281084

Nu

40 4932459060 4002395280315

60 4932459062 4002395280339

80 4932459064 4002395280353

100 4932459066 4002395280377

120 4932459068 4002395280391

180 4932459070 4002395281015

200 4932459072 4002395281053

240 4932459074 4002395281077

Nivele compacte 
REDSTICK™

Da

40 4932459079 4002395281725

60 4932459081 4002395281749

80 4932459083 4002395281763

100 4932459085 4002395281787

120 4932459087 4002395282401

180 4932459089 4002395282425

Nu

40 4932459078 4002395281718

60 4932459080 4002395281732

80 4932459082 4002395281756

100 4932459084 4002395281770

120 4932459086 4002395281794

180 4932459088 4002395282418

NIVELE

 º Tehnologia PINPOINT™ oferă informații 
numerice, grafice, colore și audio pentru o 
lizibilitate avansată.

 º BACKBONE™ în întregime din metal. Cadru 
robust și durabil. Secțiune întărită în zona 
fiolei.

 º Tehnologia SHARPSITE™ pentru ffiolă 
îmbunătățește vizibilitatea acesteia.

 º Mânere late, robuste pentru confort și 
portabilitate.

 º Suprafață de măsurare frezată cu precizie 
pentru a asigura acuratețe în toate pozițiile 
de lucru.

 º Sistemul fiolei cu contrast ridicat este ușor 
de curățat și optimizează vizibilitatea.

 º Capace amortizoare pentru a proteja cadrul.
 º Inserții antiderapante pentru fixare pe perete 
și pentru a preveni alunecarea

 º Orificiu metalic rezistent pentru depozitare.
 º Precizie de 0,029° (0,0005 ˝/in, 0,5 mm/m) în 
condiții normale și în poziție inversă.

 º Magneți din pământuri rare amplificați 
pentru o forță maximă de aderență (numai 
nivelele magnetice).

 º Tehnologia SHARPSITE™ pentru fiolă 
îmbunătățește vizibilitatea acesteia.

 º Cadru compact și durabil.
 º Suprafața inferioară frezată asigură precizie 
maximă.

 º Sistemul fiolei cu contrast ridicat este ușor 
de curățat și optimizează vizibilitatea.

 º Magneți din pământuri rare amplificați 
pentru o forță maximă de aderență (numai 
nivelele magnetice).

 º Precizie de 0,029° (0,0005”/in, 0,5 mm/m) în 
poziție standard.

 º Capace din cauciuc pentru protecție 
împotriva șocurilor.
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NIVELE

Magnetic Lungime (cm) Număr articol Cod EAN

Nivelă extensibilă Nu 200 - 366 4932471355 4058546289836

Nivele dreptar 
pentru beton 
REDSTICK™

Nu

60 4932459893 4058546030650

120 4932459894 4058546030667

180 4932459895 4058546030674

Nivelă Slim Box - 
10 buc.

Nu 20 4932472091 4058546324872

Da 20 4932478897 4058546361792

Nivele subțiri 
Slim Box 

Nu

40 4932459090 4002395282432

60 4932459091 4002395282449

80 4932459092 4002395282456

100 4932459093 4002395282463

120 4932459094 4002395282470

180 4932459095 4002395282487

200 4932459590 4058546027629

Da

40 4932464854 4058546227999

60 4932464855 4058546228002

100 4932464856 4058546228019

180 4932464857 4058546228026

Nivele turnate sub 
presiune REDCAST Nu

60 4932459098 4002395283118

80 4932459099 4002395283125

Nivelă Torpedo cu 
bulă reglabilă Da 25 4932459096 4002395282494

Nivelă Torpedo Da 17 4932459097 4002395283101

Nivelă compactă 
Torpedo Da 7.6 4932472122 4058546325183

Nivelă de buzunar 
Minibox 10 cm Nu 10 4932459100 4002395283446

Nivelă de buzunar Da 7.8 4932459597 4058546027698

 º Acoperă orice lungime de la 200 cm la 366 
cm cu marcaje gravate cu laser.

 º Tehnologia SHARPSITE™ pentru fiolă 
îmbunătățește vizibilitatea acesteia.

 º Tehnologia SHARPSITE™ pentru fiolă 
îmbunătățește vizibilitatea acesteia.

 º Profilul ergonomic, de forma găurii de cheie, 
asigură o durabilitate maximă și o priză 
continuă de-a lungul întregii nivele.

 º Bază lată din magneziu pentru o nivelare și 
o curățare îmbunătățite.

 º Marginile de lucru dedicate includ o muchie 
rotundă și una pătrată pentru tăierea și 
finisarea betonului.

 º 2 fiole acrilice solide. Rezistente la impact și 
la radiațiile solare UV.

 º Suprafețele de măsurare frezate cu precizie 
cu o lungime de până la 120 cm garantează 
o precizie maximă.

 º Capace pentru protecție împotriva șocurilor.
 º Orificiu rezistent pentru depozitare.
 º Acuratețe garantată prin certificat VPA emis 
de organizații independente.

 º Precizie de 0,029° (0,0005”/in, 0,5 mm/m) în 
poziție standard.

 º 2 fiole acrilice solide. Rezistente la impact și 
la radiațiile solare UV.

 º Două tălpi Heavy Duty tip „nicovală“ din 
aluminiu turnat pentru a rezista loviturilor 
cu un ciocan în timpul montajului plăcilor 
ceramice.

 º Tehnologia SHARPSITE™ pentru fiolă 
îmbunătățește vizibilitatea acesteia.

 º Magneți din pământuri rare amplificați 
pentru o forță maximă de aderență.

 º Tehnologia SHARPSITE™ cu fiolă pentru o 
citire ușoară a unui sau a două grade.

 º Design sub compact pentru lucrul în spații 
înguste.

 º Nivela ușoară, din aluminiu, poate fi 
transportată cu ușurință în centura pentru 
scule sau în buzunar.

 º Fiolă acrilică, robustă. Fiole rezistente la 
impact și la radiațiile solare UV.

 º Fiolă reglabilă la 360° pentru citirea 
unghiurilor.

 º Mecanism de blocare pentru utilizare 
repetată.
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Descriere Culoare Cantitate comandă Număr articol Cod EAN

1. Marker INKZALL™ negru Negru 36 48223100 045242319473

2. Marker cu vârf lat Negru 1 48223103 045242333608

3. Marker INKZALL™ colorate Albastru, roșu, verde și negru 1 48223106 045242333585

4. Marker INKZALL™ roșu Roșu 12 48223170 045242355259

5.
Marker INKZALL™ roșu cu vârf lat - 

mărimea L
Roșu 12 4932471556 4058546294557

6.
Marker INKZALL™ albastru cu vârf 

lat - mărimea L
Albastru 12 4932471557 4058546294564

7.
Marker INKZALL™ negru cu vârf lat - 

mărimea L
Negru 1 4932471555 4058546294540

8.
Marker INKZALL™ negru cu vârf lat - 

mărimea L (3pc)
Negru 12 4932471554 4058546294533

9.
Marker INKZALL™ roșu cu vârf lat - 

mărimea XL
Roșu 12 4932471560 4058546294595

10.
Marker INKZALL™ albastru cu vârf lat 

- mărimea XL 
Albastru 12 4932471561 4058546294601

11.
Marker INKZALL™ negru cu vârf lat - 

mărimea XL
Negru 1 4932471559 4058546294588

12.
Marker INKZALL™ negru cu vârf lat - 

mărimea XL (1pack)
Negru 1 4932471558 4058546294571

13. Marker cu vârf subțire cu stylus Negru 1 48223101 045242297436

14. Marker cu vopsea galbenă INKZALL™ Galben 12 48223721 045242363377

15. Marker cu vopsea albă INKZALL™ Alb 12 48223711 045242363360

16. Marker cu vopsea neagră INKZALL™ Negru 12 48223731 045242363384

17. Evidențiator INKZALL™ - galben Galben 1 48223201 045242482573

18. Evidențiator INKZALL™ - color Color 1 48223206 045242482580

19. Marker cu vârf subțire INKZALL™ Negru 1 48223154 045242479764

20. Marker negru cu vârf subțire INKZALL™ Negru 1 48223164 045242479818

21. Marker color cu vârf subțire INKZALL™ Negru, roșu și albastru 1 48223165 045242479825

Descriere Lungime (m) Lățimea lamei 
(mm) Cantitate comandă Număr articol Cod EAN

Ruletă STUD™ II

5 33 6 4932471626 4058546295257

8 33 6 4932471627 4058546295264

5 / 16' 33 6 4932471628 4058546295271

8 / 26' 33 6 4932471629 4058546295288

Ruletă Premium 
cu bandă lată

5 33 6 4932471815 4058546297145

8 33 6 4932471816 4058546297152

5 / 16' 33 6 4932471817 4058546297169

8 / 26' 33 6 4932471818 4058546297176

Ruletă cu magnet 
GEN III

5 27 6 4932464599 4058546225445

8 27 6 4932464600 4058546225452

10 27 6 4932464601 4058546225469

5 / 16' 27 6 4932464602 4058546225476

8 / 26' 27 6 4932464603 4058546225483

Ruletă cu 
autoblocare 

5 25 6 4932464663 4058546226084

8 25 6 4932464664 4058546226091

5 25 6 4932464665 4058546226107

8 25 6 4932464666 4058546226114

Rulete seria Pro 
Compact

3 16 12 4932459591 4058546027636

5 19 12 4932459592 4058546027643

5 25 6 4932459593 4058546027650

8 25 6 4932459594 4058546027667

5 / 16' 25 24 4932459595 4058546027674

8 / 26' 25 12 4932459596 4058546027681

Rulete din seria 
Slimline

3 16 12 48227703 045242512898

5 19 12 48227705 045242512904

5 25 6 48227706 045242512911

8 25 6 48227708 045242512928

5/16' 25 24 48227717 045242512935

8/26' 25 24 48227726 045242512942

RULETE

 º Tehnologia EXO 360™ de protecție a benzii 
asigură durată de utilizare mare, rezistență la 
rupere și uzură.

 º Magnetul puternic amplasat în partea frontală a 
benzii permite fixarea ușoară pe suprafețe plate 
și țevi rotunde.

 º Punct de rupere la 4 m - punct de rupere crescut 
pentru o eficiență și o acoperire mai mare.

 º Protecție suplimentară ai primilor 15 cm ai benzii 
pentru o rezistență mai mare la rupere.

 º Imprimare pe 2 fețe - crește lizibilitatea.
 º Sistem patentat de blocare: previne accidentarea 
la retractarea benzii.

 º Carcasă din ABS cu zonă de prindere din 
cauciuc pentru mai mult confort și rezistență pe 
șantier.

 º Punct de rupere la 4 m - punct de rupere crescut 
pentru o eficiență și o acoperire mai mare.

 º Protecție suplimentară ai primilor 15 cm ai benzii 
pentru o rezistență mai mare la rupere.

 º Inscripționată pe ambele părți - crește 
lizibilitatea.

 º Carcasă ranforsată în 5 puncte pentru rezistență 
în condițiile de muncă de pe șantier.

 º Sistem patentat de blocare: previne accidentarea 
la retractarea benzii.

 º Clamă pentru fixarea ruletei la curea.
 º Protecție a benzii din nylon.
 º Orificiu pentru coarda de siguranță - prindere 
ușoară și sigură.

 º Magnetul puternic amplasat în partea frontală a 
benzii permite fixarea ușoară pe suprafețe plate 
și țevi rotunde.

 º Design ergonomic și compact.
 º Punct de rupere la 3.4 m.
 º Protecție a benzii din nylon nereflectorizant, de 
până la 10 ori mai rezistentă la condițiile de pe 
șantier.

 º Bandă de 27 mm cu imprimare pe ambele părți 
pentru a putea fi citită mai ușor.

 º Sistem patentat de blocare: previne accidentarea 
la retractarea benzii.

 º Carcasă ranforsată în 5 puncte pentru rezistență 
în condițiile de muncă de pe șantier.

 º Clasa II de precizie.

 º Sistem autoblocare: ruleta se blochează automat 
în locul în care banda este scoasă.

 º Bandă cu înveliș de nylon cu protecție la moloz, 
murdărie și apă.

 º Carcasă ranforsată în 5 puncte pentru durată de 
viață extisă a ruletei.

 º Carcasă rezistentă la impact din ABS și cauciuc 
pentru mai mult confort și durabilitate în condiții 
de șantier.

 º Design compact și dimensiune confortabilă.
 º Clemă pentru curea Heavy Duty.
 º Clasă de precizie II.
 º Ambalate vrac, comandă multiplu de 6 buc.

 º Ergonomie îmbunătățită și dimensiune compactă.
 º Durabilitate pe șantier.
 º Carcasă ranforsată în 5 puncte. 
 º Bandă protejată cu strat de nylon 2G.
 º Rezistență și flexibilitate îmbunătățită a benzii.
 º Rezistă unei căderi accidentale de la 3 m.
 º Fără magnet.
 º Marcaje în culoare puternică pentru o mai bună 
lizibilitate.

 º Design mai mic și mai compact al cârligului.
 º Suport pentru măsurare ușoară pe verticală.
 º Clemă pentru curea îmbunătățită: ruleta poate fi 
transportată mai ușor în buzunar.

 º Design ergonomic îmbunătățit și foarte compact.
 º Protecție cu nylon a benzii împotriva reziduurilor, 
murdăriei și apei.

 º Carcasă din ABS cu zonă de prindere din 
cauciuc pentru mai mult confort și rezistență pe 
șantier.

 º Carcasă ranforsată în 4 puncte. 
 º Bază plată pentru stabilitate pe orizontală și 
suport pentru măsurare ușoară pe verticală.

 º Clemă pentru curea.
 º Clasa II de precizie.
 º Comenzile pot fi plasate numai în pachete a câte 
24, 12 sau 6 rulete, în funcție de identificatorul 
SKU.
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MARKERE INKZALL™

 º Rămâne ascuțit, nu se turtește sau tocește când este 
apăsat.

 º Vârf acrilic, ideal pentru suprafețe rugoase precum OSB 
și beton.

 º Markerul continuă să scrie după 72 de ore timp în care 
capacul nu a fost pus.

 º Pentru utilizare pe beton, lemn, metal, placaj, OSB, 
plastic.

 º Poate fi utilizat pe suprafețe umede, uleioase, prăfuite, 
ruginite sau cu reziduuri.

 º Markerul continuă să scrie 72+ ore timp în care capacul 
nu a fost pus.

 º Poate fi utilizat pe suprafețe umede, uleioase, prăfuite, 
ruginite sau cu reziduuri.

 º Pentru utilizare pe beton, lemn, metal, placaj, OSB, 
plastic.

 º Uscare rapidă - pătare redusă pe suprafețe din PVC 
sau metal.

 º Ușor de citit de la distanță datorită vârfului marker-ului.

 º Rămâne ascuțit, nu se turtește sau tocește când este 
apăsat.

 º Marker acționat cu valvă.
 º Vârf acrilic, durabil pentru cele mai solicitante condiții 
de mediu: temperatură a suprafețelor de la -10° până 
la  + 145°.

 º Scrie pe suprafețe închise la culoare pe care markerele 
obișnuite nu ar fi vizibile.

 º Vârful rezistent rămâne ascuțit mai mult timp.
 º Fără pătare sau scurgere. 
 º Vopsea netoxică, certificare ASTM D 4236.

 º Vârf aprox. 0.6mm.
 º Rezistent la înfundare.
 º Principalele aplicații: marcarea etichetelor pentru 
cabluri electrice, adăugare de comentarii pe planurile 
de arhitectură.
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GAMA M18™
REZUMAT M12 FUEL™ 12 - 13

INTRODUCERE M18 FUEL™ 14 - 15

INTRODUCERE ONE-KEY™ 16 - 17

INTRODUCERE ACUMULATORI REDLITHIUM™ 18 - 19

POLIZOARE UNGHIULARE 42

C18 HZ FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M18™ COMPACT 56

C18 PCG/310 PISTOL APLICARE SILICON 310 ML M18™ 41

C18 PCG/400 PISTOL APLICARE SILICON 400 ML M18™ 41

C18 PCG/600 PISTOL APLICARE SILICON 600 ML M18™ 41

C18 RAD MAȘINĂ DE GĂURIT UNGHIULARĂ COMPACTĂ M18™ 30

FIERĂSTRAIE CIRCULARE 53

CIOCANE ROTOPERCUTOARE 20

HD18 AG-115 POLIZOR UNGHIULAR 115 MM M18™ 46

HD18 AG-125 POLIZOR UNGHIULAR 125 MM M18™ 46

HD18 CS FIERĂSTRĂU CIRCULAR 55 MM PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18™ 54

ȘURUBELNIȚE CU IMPACT 33

CHEI DE IMPACT 34

M12-18 JSSP DIFUZOR BLUETOOTH® M12™ - M18™ 63, 88

M18 AF VENTILATOR M18™ 62

M18 BBL SUFLANTĂ COMPACTĂ CU ACUMULATOR M18™ 62

M18 BDD MAȘINĂ DE GĂURIT COMPACTĂ M18™ 29

M18 BH CIOCAN ROTOPERCUTOR COMPACT SDS-PLUS M18™ 25

M18 BHG PISTOL AER CALD COMPACT M18™ 57

M18 BID MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT, COMPACTĂ 1/4˝ HEX M18™ 32

M18 BIW12 CHEIE DE IMPACT 1/2˝ M18™ 39

M18 BIW38 CHEIE DE IMPACT 3/8˝ M18™ 40

M18 BJS FIERĂSTRĂU PENDULAR M18™ 57

M18 BLCS66 FIERĂSTRĂU CIRCULAR CU MOTOR FĂRĂ PERII 66 MM PENTRU 
LEMN ȘI PLASTIC M18™

54

M18 BLDD2 MAȘINĂ DE GĂURIT, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™ 28

M18 BLH CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM FĂRĂ PERII CU 4 
FUNCȚII M18™

24

M18 BLHX CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM FĂRĂ PERII CU 4 
FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ M18™

24

M18 BLID2 MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT, CU MOTOR FĂRĂ PERII 1/4˝ 
HEX M18™

31

M18 BLPD2 MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™ 28

M18 BMS12 FOARFECĂ PENTRU DEBITAT METAL M18™ 48

M18 BMS20 FOARFECĂ PENTRU DEBITAT METAL M18™ 49

M18 BMT UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ COMPACTĂ M18™ 49

M18 BOS125 ȘLEFUITOR ORBITAL 125 MM M18™ 57

GAMA MX FUEL™
INTRODUCERE MX FUEL™ 4 - 5

ALEGE-ȚI VIBRATORUL DE BETON 6

MXF C ÎNCĂRCĂTOR MX FUEL™ 11

MXF COS350 FIERĂSTRĂU DEBITARE 350 MM MX FUEL™ 7

MXF COSC CĂRUCIOR PENTRU FIERĂSTRĂU MX FUEL™ 7

MXF CP203 ACUMULATOR 3.0 AH MX FUEL™ REDLITHIUM™ 11

MXF CVBC VIBRATOR DE BETON MX FUEL™ 6

MXF CVBP VIBRATOR DE BETON MX FUEL™ CU RUCSAC 6

MXF DCD150 MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ 150 MM MX 
FUEL™

8

MXF DH2528H CIOCAN DEMOLATOR 28 MM HEX CLASA 25 KG MX FUEL™ 7

MXF DHT CĂRUCIOR PENTRU CIOCANUL DEMOLATOR MX FUEL™ 7

MXF DR255TV SUPORT PREMIUM PENTRU MAȘINA DE GĂURIT CU CAROTĂ 
DIAMANTATĂ MX FUEL™

8

MXF LSDP MAȘINĂ INDUSTRIALĂ DE DESFUNDAT ȚEVI CU FUNCȚIE 
POWERTREDZ™ MX FUEL™

9, 134

MXF NRG SET DE ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOR MX FUEL™ 11

MXF PS INVERTOR MX FUEL™ 10

MXF TL TURN MOBIL DE ILUMINAT MX FUEL™ 10, 151

MXF XC406 ACUMULATOR 6.0 AH MX FUEL™ REDLITHIUM™ 11

ACCESORII MXF DCD150 8

ACCESORII MXF LSDP 9

ALEGE-ȚI CAPUL VIBRATOR DE BETON 6

ALEGE-ȚI LANCEA VIBRANTĂ DE BETON 6

Descriere Număr articol Cod EAN

1. Cuțit utilitar compact FASTBACK™ Modul de deschidere cu o singură mână prin apăsare și basculare asigură acces rapid la lamă. 4932471356 4058546289843

2. Cuțit utilitar FASTBACK™ tip flip Deschiderea lamei se poate efectua cu o singură mână. Utilizatorul poate deschide lama cu o singură mână, dintr-o 
singură mișcare, pentru o acționare ușoară.

4932471357 4058546289850

3. Cuțite utilitar FASTBACK™ tip flip, cu depozitare a lamei 4932471358 4058546289867

4. Cuțit utilitar 6 în 1 ¼˝ Suport de biți Hex cu capăt dublu PH2 și SL5.5. 4932478559 4058546347529

5. Cuțit pliabil FASTBACK™ Mecanismul de apăsare și basculare permite deschiderea cu o singură mână. 48221990 045242296842

6. Cuțit compact de buzunar Dimensiune compactă pentru a putea fi depozitat în buzunar. 4932478560 4058546347536

7. Cuțit cu lamă fixă Lama fixă gata de utilizare este proiectată pentru menținerea optimă a muchiei și durabilitate. 4932464828 4058546227739

8. Cuțit cu lamă fixă Hawkbill Cuțitul cu lamă fixă Hawkbill este ideal pentru dezizolarea cablurilor și sârmelor. 4932464829 4058546227746

9. Cuțit utilitar cu lamă netedă HARDLINE™
Lamă de 75 mm netedă / zimțată și vârf de perforat. Ideal pentru despicarea materialelor, iar vârful permite o perforare 

controlată.

48221994 045242477043

10. Cuțit utilitar cu lamă zimțată HARDLINE™ 48221998 045242359165

11. Cuțit cu lamă fixă HARDLINE™ Lama de 127 mm (5˝), din oțel AUS-8, îi permite să își păstreze tăișul ascuțit mai mult timp, reducând necesitatea ascuțirii 
de către utilizator.

4932464830 4058546227753

12. Cuțit utilitar cu lamă fixă Gata pentru a utiliza lama fixă pentru un acces ușor și rapid la cuțit. 4932471361 4058546289898

13. Cuțit utilitar cu lamă retractabilă
Activare a lamei din lateral: Reduce riscul de expunere accidentală a lamei.

4932471359 4058546289874

14. Cuțit utilitar compact cu lamă retractabilă 4932478561 4058546347543

15. Cutter de siguranță cu lamă auto-retractabilă Mecanism de retragere automată: Lama se retrage atunci când butonul este eliberat. 4932471360 4058546289881

16. Cutter 9 mm

Lamă din carbură metalică pentru o durată de exploatare mai mare, un tăiș mai ascuțit și tăieturi mai curate.

48221960 045242296811

17. Cutter 18 mm 48221961 045242296798

18. Cutter 25 mm 48221962 045242296828

CUȚITE

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEUCUPRINS

M18 BP RINDEA M18™ 57

M18 BPD MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE COMPACTĂ M18™ 29

M18 BRAID MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT UNGHIULARĂ CU IMPACT, COMPACTĂ 
M18™ 

32

M18 BRAIW CHEIE DE IMPACT LA UNGHI 3/8˝ M18™ COMPACTĂ 40

M18 BSX FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ M18™ 55

M18 CBLDD MAȘINĂ DE GĂURIT, COMPACTĂ, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™ 29

M18 CBLID MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4˝ HEX M18™ COMPACTĂ 
CU MOTOR FĂRĂ PERII

31

M18 CBLPD MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE, COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ 
PERII M18™

28

M18 CBS125 FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU METAL M18 FUEL™ 47

M18 CCS55 FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18 FUEL™ 
55 MM

54

M18 CDEX EXTRACTOR PRAF SDS-PLUS M18 FUEL™ 24

M18 CHM CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX, CLASA 5 KG M18 FUEL™ 21

M18 CRAD2 MAȘINĂ DE GĂURIT UNGHIULARĂ M18 FUEL™ 30

M18 CV ASPIRATOR PORTABIL COMPACT M18™ 62

M18 FAC COMPRESOR DE AER M18 FUEL™ 60

M18 FAP MAȘINĂ DE POLIȘAT M18 FUEL™ 47

M18 FBJS FIERĂSTRĂU PENDULAR M18 FUEL™ 56

M18 FBPV ASPIRATOR PORTABIL TIP RUCSAC M18 FUEL™ 61

M18 FBS85 FIERĂSTRĂU COMPACT CU BANDĂ M18 FUEL™ 47

M18 FCDDEXL EXTRACTOR COMPACT PRAF M18 FUEL™ PENTRU CIOCANELE 
ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS 26 MM

23

M18 FCOS230 FIERĂSTRĂU DEBITARE M18 FUEL™ 25

M18 FCS66 FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18 FUEL™ 
66 MM

52

M18 FCSG66 FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18 FUEL™ 
66 MM

52

M18 FCSRH66 FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN M18 FUEL™ 66 MM 54

M18 FCVL ASPIRATOR COMPACT M18 FUEL™ 61

M18 FCVN VIBRATOR DE BETON CU LANCE M18 FUEL™ 25

M18 FDD2 MAȘINĂ DE GĂURIT M18 FUEL™ 28

M18 FDDEXL EXTRACTOR PRAF M18 FUEL™ AUTOPULSE™ PENTRU 
CIOCANELE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS 26 MM

23

M18 FDG POLIZOR DREPT M18 FUEL™ 48

M18 FFN PISTOL PENTRU CUIE M18 FUEL™ 59

M18 FFN21 PISTOL PENTRU CUIE 21° M18 FUEL™ 59

M18 FFNS PISTOL PENTRU CUIE M18 FUEL™ 34° 59

M18 FH CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII M18 
FUEL™

23

M18 FHIWF12 CHEIE DE IMPACT 1/2˝ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE 
FIXARE

37

M18 FHIWP12 CHEIE DE IMPACT 1/2˝ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI PIN DE 
BLOCARE

37

M18 FHM CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX, CLASA 8 KG M18 FUEL™ 
ONE-KEY™ 

21

M18 FHSAG125XB POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 125 MM, CU 
FRÂNARE, CU SCHIMBĂTOR LATERAL, M18 FUEL™ 

44

M18 
FHSAG125XPDB

POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 125 MM, CU 
FRÂNARE, CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ, M18 FUEL™

44

M18 FHSAG150XB POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 150 MM, CU 
FRÂNARE, CU SCHIMBĂTOR LATERAL, M18 FUEL™

43

M18 
FHSAG150XPDB

POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 150 MM, CU 
FRÂNARE, CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ, M18 FUEL™

43

M18 FHX CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI 
MANDRINĂ FIXTEC™ M18 FUEL™

23

M18 FHZ FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M18 FUEL™ 56

M18 FID2 MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT ¼˝ HEX M18 FUEL™ 31

M18 FIW2F12 CHEIE DE IMPACT 1/2˝ M18 FUEL™ COMPACTĂ CU INEL DE 
FIXARE

39

M18 FIW2F38 CHEIE DE IMPACT 3/8˝ M18 FUEL™ COMPACTĂ CU INEL DE 
FIXARE

39

M18 FIW2P12 CHEIE DE IMPACT 1/2˝ M18 FUEL™ COMPACTĂ CU PIN DE 
BLOCARE

39

M18 FJS FIERĂSTRĂU PENDULAR M18 FUEL™ 56

M18 FLAG230XPDB POLIZOR UNGHIULAR 230 MM CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ 
M18 FUEL™

43

M18 FMCS FIERĂSTRĂU PENTRU DEBITAT METAL M18 FUEL™ 48

M18 FMCS66 FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU METAL M18 FUEL™ 66 CM 47

M18 FMDP MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ, CU MAGNET 
PERMANENT M18 FUEL™

48

M18 FMS190 FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 190 MM M18 FUEL™ 51

M18 FMS254 FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 254 MM M18 FUEL™ 51

M18 FMS305 FIERĂSTRĂU CIRCULAR STAȚIONAR 305 MM M18™ ONE-KEY™ 51
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INSTALAȚII

2267-40 APARAT MĂSURAT TEMPERATURA CU INFRAROȘU 10:1 TEMP-
GUN™

121, 129

C12 PC MAȘINĂ PENTRU TĂIAT ȚEVI CUPRU M12™ SUBCOMPACTĂ 127

C12 PPC MAȘINĂ PENTRU TĂIAT ȚEVI PEX M12™ SUBCOMPACTĂ 128

C12 PXP DISPOZITIV PENTRU EXPANDAREA SISTEMELOR UPONOR™ Q&E 
M12™ SUBCOMPACT

131

CAPETE DISPOZITIV DE EXPANDARE 131

NIVELE LASER

L4 CLL NIVELĂ LASER CU 2 PLANURI CU FASCICUL VERDE 
REÎNCĂRCABILĂ REDLITHIUM™ USB

91

L4 CLLP NIVELĂ LASER ÎN CRUCE CU FUNCȚIE DE PLUMB, FASCICUL 
VERDE, REÎNCĂRCABILĂ REDLITHIUM™ USB

91

ACCESORII LASER 92

LDM 100 TELEMETRU CU LASER 100 M 93

LDM 30 TELEMETRU CU LASER 30 M 93

LDM 45 TELEMETRU CU LASER 45 M 93

LDM 50 TELEMETRU CU LASER 50 M 93

M12 3PL NIVELĂ LASER M12™ VERDE 360° CU 3 PLANURI 91

M12 CLLP NIVELĂ LASER M12™ CU LINIE TRANSVERSALĂ VERDE CU 
FUNCȚIE FIR CU PLUMB

91

SETURI M12™
M12 BPP2B SET SCULE CU ACUMULATORI M12™ 89

M12 FPP2A SET SCULE CU ACUMULATORI M12 FUEL™ 89

M12 FPP2AQ SET SCULE CU ACUMULATORI M12 FUEL™ 89

M12 FPP2B SET SCULE CU ACUMULATORI M12 FUEL™ 89

INSTALAȚII ELECTRICE
2200-40 CREION DE TENSIUNE 121

2205-40 APARAT DE MĂSURĂ CU FĂLCI PENTRU ELECTRICIENI 120

2212-20 TESTER AUTOMAT DE TENSIUNE / CONTINUITATE 120

2216-40 MULTIMETRU 120

2217-40 MULTIMETRU DIGITAL 121

2235-40 CLEȘTE AMPERMETRU 121

2267-40 APARAT MĂSURAT TEMPERATURA CU INFRAROȘU 10:1 TEMP-
GUN™

121, 129

BACURI DE SERTIZARE 118 - 119

ACCESORII DISPOZITIV TRĂGĂTOR CABLURI ELECTRICE M18 FUEL™ 116

ACCESORII M18 ONEHCC 113

M18 HUP700 ACCESORII POMPĂ HIDRAULICĂ 115

ACCESORII M18 HKP 114

M12 CC MAȘINĂ PENTRU TĂIAT CABLURI M12™ SUBCOMPACTĂ 112

M18 BLTRC DISPOZITIV PENTRU TĂIERE TIJE FILETATE M18™ 117, 129

M18 FPFT DISPOZITIV TRĂGĂTOR CABLURI ELECTRICE M18 FUEL™ 116

M18 HCC45 TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI 44 MM M18™ FORCE 
LOGIC™

112

M18 HCC75 TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI SUBTERANE M18™ 
FORCE LOGIC™

112

M18 HCC75R TĂIETOR HIDRAULIC CU TELECOMANDĂ PENTRU CABLURI 
SUBTERANE M18™ FORCE LOGIC™

112

M18 HCCT PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 53KN M18™ FORCE 
LOGIC™

117

M18 HCCT109/42 PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 109 KN M18™ FORCE 
LOGIC™

117

M18 HDCT SERTIZOR HIDRAULIC FĂRĂ BACURI M18™ FORCE LOGIC™ 117

M18 HKP MAȘINĂ DE ȘTANȚAT HIDRAULICĂ M18™ FORCE LOGIC™ 114

M18 HUP700 POMPĂ HIDRAULICĂ UTILITARĂ M18™ 115

M18 ONEHCC DISPOZITIV HIDRAULIC TĂIERE CABLU 35 MM M18™ FORCE 
LOGIC™

113

M18 UBL PROIECTOR LED UTILITAR M18™ 120

ECHIPAMENT DE LUCRU
MĂNUȘI REZISTENTE LA TĂIERE 102 - 103

MASCĂ FFP2 PLIABILĂ 100

MASCĂ FFP2 PLIABILĂ CU SUPAPĂ 101

GAMA M12™
REZUMAT M12™ 66 - 67

INTRODUCERE M12 FUEL™ 68 - 69

C12 HZ FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M12™ SUBCOMPACT 86

C12 MT UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M12™ SUBCOMPACTĂ 85

C12 PN MINI PISTOL CUIE M12™ SUBCOMPACT 86

C12 RAD MAȘINĂ DE GĂURIT LA UNGHI M12™ SUBCOMPACTĂ 72

C12 RT UNEALTĂ ROTATIVĂ M12™ SUBCOMPACTĂ 83

M12-18 JSSP DIFUZOR BLUETOOTH® M12™ - M18™ 63, 88

M12 AF VENTILATOR M12™ 88

M12 AUN DUZĂ UTILITARĂ M12™ AIR-TIP™ 87

M12 BBL SUFLANTĂ M12™ 87

M12 BD MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M12™ SUBCOMPACTĂ 73

M12 BDD MAȘINĂ DE GĂURIT M12™ SUBCOMPACTĂ 72

M12 BDDX MAȘINĂ DE GĂURIT M12™ SUBCOMPACTĂ CU MANDRINĂ 
DETAȘABILĂ

72

M12 BI COMPRESOR M12™ SUBCOMPACT 82

M12 BID MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4˝ HEX M12™ 
SUBCOMPACTĂ

74

M12 BIW12 CHEIE DE IMPACT 1/2˝ M12 ™ SUBCOMPACTĂ 75

M12 BIW38 CHEIE DE IMPACT 3/8˝ M12™ SUBCOMPACTĂ 76

M12 BPD MAȘINĂ DE GĂURIT M12™ SUBCOMPACTĂ CU PERCUȚIE 72

M12 BPRT PISTOL PENTRU NITUIT M12™ SUBCOMPACT 76

M12 BPS MAȘINĂ LUSTRUIT/ȘLEFUIT M12™ SUBCOMPACTĂ 84

M12 BRAID MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT LA UNGHI CU IMPACT M12™ 
SUBCOMPACTĂ

74

M12 BS FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU METAL M12™ SUBCOMPACT 84

M12 BSD MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M12™ SUBCOMPACTĂ CU O VITEZĂ 73

M12 BST CAPSATOR M12™ SUBCOMPACT 86

M12 CCS44 FIERĂSTRĂU CIRCULAR M12 FUEL™ SUBCOMPACT 85

M12 CD MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ 73

M12 CH CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS SUBCOMPACT M12 FUEL™ 70

M12 CHZ FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M12 FUEL™ SUBCOMPACT 85

M12 FBS64 FIERĂSTRĂU CU BANDĂ M12 FUEL™ SUBCOMPACT 64 MM 83

M12 FCOT MAȘINĂ DEBITAT MATERIALE MULTIPLE M12 FUEL™ 83

M12 FDD MAȘINĂ DE GĂURIT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ 71

SETURI M18™
M18 BLPP2A2 SET SCULE CU MOTOR FĂRĂ PERII CU ACUMULATORI M18™ 65

M18 BLPP2B2 SET SCULE CU MOTOR FĂRĂ PERII CU ACUMULATORI M18™ 65

M18 CBLPP2A SET SCULE COMPACTE CU MOTOR FĂRĂ PERII CU ACUMULATORI 
M18™

65

M18 CBLPP2B SET SCULE COMPACTE CU MOTOR FĂRĂ PERII CU ACUMULATORI 
M18™

65

M18 FPP2A2 SET SCULE CU ACUMULATORI M18 FUEL™ 64

M18 FPP2T2 SET M18 FUEL™ 64

M18 FPP4F2 SET SCULE CU ACUMULATORI M18 FUEL™ 64

M18 FPP5K SET SCULE CU ACUMULATORI M18™ 64

M18 FPP6K2 SET SCULE M18 FUEL™ 65

M18 FPP6L2 SET SCULE M18 FUEL™ 65

M18 ONEPP2A2 SET SCULE CU ACUMULATORI ONE-KEY™ M18 FUEL™ 64

M18 ONEPP2B2 SET SCULE CU ACUMULATORI ONE-KEY™ M18 FUEL™ 64

CUPRINS

GAMA M18™
M18 FMT UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M18 FUEL™ 49

M18 FMTIW2F12 CHEIE DE IMPACT 1/2˝ M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI INEL DE 
FIXARE

37

M18 FMTIW2F38 CHEIE DE IMPACT 3/8˝ M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI INEL DE 
FIXARE

38

M18 FMTIW2P12 CHEIE DE IMPACT 1/2˝ M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI PIN DE 
BLOCARE

38

M18 FN15GA PISTOL ÎNCLINAT PENTRU CUIE 15 GA M18 FUEL™ 60

M18 FN16GA PISTOL ÎNCLINAT PENTRU CUIE 16 GA M18 FUEL™ 60

M18 FN18GS PISTOL PENTRU CUIE 18 GS M18 FUEL™ 60

M18 FNCS18GS PISTOL CAPSE ÎNGUSTE M18 FUEL™ 59

M18 FPD2 MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE M18 FUEL™ 27

M18 FPDDEXL EXTRACTOR DE PRAF CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 
MM M18 FUEL™ ȘI AUTOPULSE™

22

M18 FPM AMESTECĂTOR CU PALETE M18 FUEL™ 25

M18 FPOVCL ASPIRATOR UMED/USCAT M18 FUEL™ PACKOUT™ 61

M18 FQID MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4˝ HEX M18 FUEL™ 
SURGE™

31

M18 FRAD2 MAȘINĂ DE GĂURIT LA UNGHI CU 2 VITEZE SUPER HAWG® M18 
FUEL™

29

M18 FSAG125X POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU COMUTATOR CULISANT M18 
FUEL™

45

M18 FSAG125XB POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR 
CULISANT M18 FUEL™

45

M18 FSAGF125XB POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU CAP PLAT, FRÂNARE ȘI 
COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™

46

M18 
FSAGF125XPDB

POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU CAP PLAT, FRÂNARE ȘI 
COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™

46

M18 FSAGV125XB POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU TURAȚIE VARIABILĂ, FRÂNARE 
ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™

45

M18 
FSAGV125XPDB

POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU TURAȚIE VARIABILĂ, FRÂNARE 
ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™

45

M18 FSG MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M18 FUEL™ 32

M18 FSGC MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU ACCESORIU ATAȘAT M18 FUEL™ 32

M18 FSX FIERĂSTRĂU SABIE SUPER SAWZALL™ M18 FUEL™ 55

M18 FSZ FIERĂSTRĂU SABIE M18 FUEL™ SAWZALL™ 55

M18 FTR8 FREZĂ DE CONTUR CU BUCȘĂ DE 8 MM ȘI 6 MM M18 FUEL™ 49

M18 FTS210 FIERĂSTRĂU CU MASĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™ 52

M18 GG PISTOL PENTRU GRESAT M18™ 41

M18 JSR RADIO DE ȘANTIER M18™ 63

M18 JSR DAB+ RADIO DE ȘANTIER DAB+ M18™ 63

M18 ONEDD2 MAȘINĂ DE GĂURIT M18 FUEL™ ONE-KEY™ 27

M18 ONEFH CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ONE-
KEY™ M18 FUEL™

22

M18 ONEFHIWF1 CHEIE DE IMPACT 1˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI 
INEL DE FIXARE

35

M18 ONEFHIWF12 CHEIE DE IMPACT 1/2˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT 
ȘI INEL DE FIXARE

36

M18 ONEFHIWF12E CHEIE DE IMPACT 1/2˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT, 
INEL DE FIXARE ȘI GÂT LUNG

36

M18 ONEFHIWF1D CHEIE DE IMPACT 1˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU MÂNER-D, 
CUPLU RIDICAT, INEL DE FIXARE ȘI GÂT LUNG

35

M18 ONEFHIWF1DS CHEIE DE IMPACT 1˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU MÂNER-D, 
CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE

35

M18 ONEFHIWF34 CHEIE DE IMPACT 3/4˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT 
ȘI INEL DE FIXARE

36

M18 ONEFHIWH716 CHEIE DE IMPACT 7/16˝HEX ONE-KEY™ M18 FUEL™ ȘI CUPLU 
RIDICAT

37

M18 ONEFHIWP12 CHEIE DE IMPACT 1/2˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT 
ȘI PIN DE BLOCARE

36

M18 ONEFHP CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM CU 4 FUNCȚII M18 
FUEL™ CU ONE-KEY™

21

M18 ONEFHPX CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM CU 4 FUNCȚII M18 
FUEL™ CU ONE-KEY™ ȘI MANDRINĂ FIXTEC™

21

M18 ONEFHPXDEL CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS M18 FUEL™ CU SOLUȚIE DE 
EXTRAGERE A PRAFULUI

22

M18 ONEFHX CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI 
MANDRINĂ FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™

22

M18 ONEFHXDEL
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI 
MANDRINĂ FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™ ȘI SOLUȚIE DE 
EXTRAGERE A PRAFULUI

24

M18 
ONEFLAG230XPDB

POLIZOR UNGHIULAR 230 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP 
CLAPETĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™

43

M18 ONEFPRT PISTOL PENTRU NITUIT M18 FUEL™ ONE-KEY™ 40

M18 
ONEFSAG125XB

POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR 
CULISANT M18 FUEL™ ONE-KEY™

44

M18 
ONEFSAG125XPDB

POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP 
CLAPETĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™

44

M18 ONEFSZ FIERĂSTRĂU SABIE M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ 55

M18 ONEID2 MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4˝ HEX M18 FUEL™ ONE-
KEY™

30

M18 ONEIWF12 CHEIE DE IMPACT 1/2˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU INEL DE 
FIXARE

38

M18 ONEIWP12 CHEIE DE IMPACT 1/2˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU PIN DE 
BLOCARE

38

M18 ONEPD2 MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE ONE-KEY™ M18 FUEL™ 27

M18 PRCDAB+ RADIO ÎNCĂRCĂTOR M18™ PACKOUT™ 62

M18 RC RADIO/ÎNCĂRCĂTOR DE ȘANTIER M18™ 63

M18 SMS216 FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 216 MM M18™ 51

M18 VC2 ASPIRATOR UMED/USCAT M18™ 61

FIERĂSTRAIE CU SUPORT 50

PISTOL PENTRU CUIE 58

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE 26

TSS 1000 SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU CU MASĂ 52

  WWW.MILWAUKEETOOL.RO    MILWAUKEETOOLEUCUPRINS

GAMA M12™

M12 FDDX MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT M12 FUEL™ CU ACCESORII 
INTERSCHIMBABILE

71

M12 FDGA MAȘINĂ DE ȘLEFUIT UNGHIULARĂ M12 FUEL™ 84

M12 FDGS POLIZOR DREPT M12 FUEL™ 84

M12 FHIR14 ANTRENOR CU CLICHET 1/4˝ M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ 79

M12 FHIR38 ANTRENOR CU CLICHET 3/8˝ M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ 80

M12 FID MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4˝ HEX M12 FUEL™ 
SUBCOMPACTĂ

73

M12 FIR12 ANTRENOR CU CLICHET 1/2˝ M12 FUEL™ SUBCOMPACT 80

M12 FIR14LR ANTRENOR CU CLICHET 1/4˝ M12 FUEL™ VARIANTA EXTINSĂ 79

M12 FIR38 ANTRENOR CU CLICHET 3/8˝ M12 FUEL™ SUBCOMPACT 80

M12 FIR38LR ANTRENOR CU CLICHET 3/8˝ M12 FUEL™ VARIANTA EXTINSĂ 79

M12 FIW14 CHEIE DE IMPACT 1/4˝ M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ 75

M12 FIW38 CHEIE DE IMPACT 3/8˝ M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ 74

M12 FIWF12 CHEIE DE IMPACT 1/2˝ M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ 75

M12 FMT UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M12 FUEL™ 85

M12 FPD MAȘINĂ DE GĂURIT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ CU PERCUȚIE 70

M12 FPDX MAȘINĂ DE GĂURIT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ CU PERCUȚIE ȘI 
MANDRINĂ DETAȘABILĂ

71

M12 FQID MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT HIDRAULICĂ CU IMPACT 1/4˝ HEX M12 
FUEL™ SURGE™ 

74

M12 FRAIWF12 CHEIE DE IMPACT 1/2˝ M12 FUEL™ CU UNGHI DREPT ȘI INEL DE 
FIXARE

76

M12 FRAIWF38 CHEIE DE IMPACT 3/8˝ M12 FUEL™ CU UNGHI DREPT ȘI INEL DE 
FIXARE

77

M12 FTB POLIZOR PENTRU ANVELOPE M12 FUEL™ CU VITEZĂ REDUSĂ 82

M12 FVCL ASPIRATOR UMED/USCAT M12 FUEL™ 87

M12 GG PISTOL DE GRESAT M12™ SUBCOMPACT 81

M12 H CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS SUBCOMPACT M12™ 70

M12 HV ASPIRATOR PORTABIL M12™ SUBCOMPACT 87

M12 IR ANTRENOR CU CLICHET M12™ SUBCOMPACT 80

M12 JS FIERĂSTRĂU PENDULAR M12™ SUBCOMPACT 86

M12 JSSP DIFUZOR PENTRU ȘANTIER CU BLUETOOTH® M12™ 88

M12 ONEFTR12 CHEIE DINAMOMETRICĂ DIGITALĂ ½˝ M12 FUEL™ ONE-KEY™ 77

M12 ONEFTR38 CHEIE DINAMOMETRICĂ DIGITALĂ 3/8 ˝ M12 FUEL™ ONE-KEY™ 77

M12 PCG/310 PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 310 ML M12™ 81

M12 PCG/400 PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 400 ML M12™ 81

M12 PCG/600 PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 600 ML M12™ 81

M12 RCDAB+ RADIO ÎNCĂRCĂTOR DAB+ M12™ 88

M12 SI PISTOL DE LIPIT M12™ SUBCOMPACT 82

M12 UDEL ASPIRATOR DE PRAF UNIVERSAL M12™ - CLASA L 70

ANTRENOR 78

MASCĂ FFP2 100

MASCĂ FFP2 CU SUPAPĂ 101

MASCĂ FFP3 CU SUPAPĂ 101

OCHELARI DE PROTECȚIE 106 - 107

VESTĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE 99

L4 HBLB BLUZĂ ÎNCĂLZITĂ WORKSKIN™ REÎNCĂRCABILĂ USB 97

CORZI DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE 108 - 109

M12 HBWP VESTĂ PUFFER HIBRID ÎNCĂLZITĂ M12™ 95

M12 HBWP LADIES VESTĂ PUFFER HIBRID ÎNCĂLZITĂ PENTRU FEMEI M12™ 95

M12 HH BL3 HANORAC ÎNCĂLZIT NEGRU M12™ 97

M12 HH GREY3 HANORAC ÎNCĂLZIT GRI M12™ 97

M12 HJ BL5 JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™  - NEAGRĂ 96

M12 HJ CAMO6 JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™ - CAMUFLAJ 96

M12 HJ GREY5 JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™  - GRI 96

M12 HJ LADIES2 JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ PENTRU FEMEI M12™ 96

M12 HJP JACHETĂ PUFFER HIBRID ÎNCĂLZITĂ M12™ 95

M12 HJP LADIES JACHETĂ PUFFER HIBRID ÎNCĂLZITĂ PENTRU FEMEI M12™ 95

NGFM MASCĂ TIP CAGULĂ 99

MASCĂ DIN MATERIAL 99

VESTĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE PREMIUM 99

WHB HANORAC NEGRU CU GLUGĂ 98

MĂNUȘI DE LUCRU 104 - 105

WTLSG BLUZĂ - GRI 98

WTSSG TRICOU - GRI 98

WWLSG BLUZĂ DE CORP WORKSKIN™ - GRI 97

WWSSG TRICOU WORKSKIN™ - GRI 98
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PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ
ACCESORII OPE 146

M12 FHS FIERĂSTRĂU CU LANȚ M12 FUEL™ HATCHET™ 144

M18 BLLT TRIMMER CU FIR FĂRĂ PERII M18™ 143

M18 BPFPH RUCSAC M18™ SWITCH TANK™ 147

M18 CHT FOARFECĂ PENTRU TUNS GARD VIU M18 FUEL™ 145

M18 F2LM53 MAȘINĂ DE TUNS IARBA AUTOPROPULSATĂ 53 CM M18 
FUEL™

143

M18 FBL SUFLANTĂ M18 FUEL™ 145

M18 FCHS FIERĂSTRĂU CU LANȚ 40 CM M18 FUEL™ 144

M18 FCHS35 FIERĂSTRĂU CU LANȚ 35 CM M18 FUEL™ 144

M18 FCHSC FIERĂSTRĂU CU LANȚ 30 CM M18 FUEL™ 144

M18 FHT45 TRIMMER PENTRU GARD VIU 45 CM M18 FUEL™ 145

M18 FOPH CAP DE PRINDERE M18 FUEL™ QUIK-LOK™ 146

M18 FOPHLTKIT CAP DE FIXARE M18 FUEL™  - PENTRU KIT-UL DE TRIMMER 146

LEMN
SSPE 1500 X FIERĂSTRĂU SABIE SUPER SAWZALL™ 1500 W 195

SSPE 1300 RX FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ 1300 W 195

SSPE 1300 SX FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ 1300 W 195

SSD 1100 X FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ 1100 W 195

FSPE 110 X FIERĂSTRĂU PENDULAR HEAVY DUTY 196

JSPE 135 FIERĂSTRĂU PENDULAR HEAVY DUTY, CU MÂNER SUPERIOR 196

JS 120 X FIERĂSTRĂU PENDULAR HEAVY DUTY 196

CS 85 SB FIERĂSTRĂU CIRCULAR 235 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 85 MM) 196

CS 85 CBE FIERĂSTRĂU CIRCULAR 235 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 85 MM) 197

SCS 65 Q FIERĂSTRĂU CIRCULAR 190 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 65 MM) 197

CS 60 FIERĂSTRĂU CIRCULAR 184 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 61 MM) 197

BS 100 LE ȘLEFUITOR CU BANDĂ 4˝ (100 MM) 197

ROS 125 E ȘLEFUITOR ORBITAL 5˝ (125 MM) 198

ROS 150 E-2 ȘLEFUITOR ORBITAL 6˝ (150 MM) 198

SPS 140 ȘLEFUITOR CU BANDĂ 1/4˝ 198

RCO TELECOMANDĂ 199

AS 42 MAC ASPIRATOR 42L, CLASA M 199

AS 30 MAC ASPIRATOR 30L, CLASA M 199

AS 30 LAC ASPIRATOR 30L, CLASA L 199

AS 2-250 ELCP ASPIRATOR 25L , CLASA L - CURĂȚARE UȘOARĂ A FILTRELOR 200

MS 304 DB FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 12˝ (305 MM) CU 
DUBLĂ ÎNCLINAȚIE

200

MS 216 FIERĂSTRĂU CIRCULAR GLISANT 8 1/2˝ (216 MM) 200

MSL 1000 SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU CIRCULAR, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 
2 M

201

MSL 2000 SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE, EXTENSIBIL 
PÂNĂ LA 2,5 M

201

MSL 3000 SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE, EXTENSIBIL 
PÂNĂ LA 3 M

201

RCS KIT DE CONTROL DE LA DISTANȚĂ 198

MSUV 280 STAND EXTENSIBIL FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE PÂNĂ LA 2.8 M 201

METAL
AG 10 EK POLIZOR UNGHIULAR 115 MM/125 MM 1000 W 189

AG 13 XSPD POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1250 W 188

AG 22 POLIZOR UNGHIULAR 180 MM/230 MM 2200 W 186

AG 24 POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W 185

AG 800 E POLIZOR UNGHIULAR 800 W 189

AG 800 EK POLIZOR UNGHIULAR 800 W 189

AG 9 POLIZOR UNGHIULAR 850 W 189

AGS 15-125 C POLIZOR/ȘLEFUITOR 1500 W 190

AGV 10 EK POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1000 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII 188

AGV 12 POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1200 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII 188

AGV 13 POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1250 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII 
ȘI SCHIMBĂTOR LATERAL

187

AGV 13 XSPDE POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1250 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII 188

CONSTRUCȚII
AGV 12 DEC POLIZOR UNGHIULAR CU DISPOZITIV DE ASPIRARE 1200 W 177

AGV 12 DEG MAȘINĂ DE ȘLEFUIT BETON 1200 W 176

AGV 15 DEC POLIZOR UNGHIULAR CU DISPOZITIV DE ASPIRARE 1550 W 176

AGV 15 DEG MAȘINĂ DE ȘLEFUIT BETON 1550 W 176

B2E 16 RLD MAȘINĂ DE GĂURIT CU 2 VITEZE, 900 W 179

BRT CĂRUCIOR TRANSPORT CIOCAN DEMOLATOR 166

DCM 2-250 C MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ 173

DCM 2-350 C MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ 173

DD 2-160 XE MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ PENTRU GĂURIRE 
USCATĂ, 2 VITEZE 

172

DD 3-152 MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ COMBI, 3 VITEZE 172

DE 13 RP MAȘINĂ DE GĂURIT 630 W 180

ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOARE
ACUMULATORI 161

KIT-URI NRG 163

ÎNCĂRCĂTOARE 162

PROMOȚIE ACUMULATORI ȘI KIT-URI NRG 163

CURĂȚAREA ȘI INSPECȚIA CANALIZĂRII
ACCESORII 134

CAMERE DE INSPECȚIE 140

ACCESORII PENTRU MAȘINA DE DESFUNDAT ȚEVI 137

M12 BDC6 MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI SUBCOMPACTĂ CU SPIRALĂ CU 
DIAMETRUL DE 6 MM M12™

136

M12 BDC8 MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI SUBCOMPACTĂ CU SPIRALĂ CU 
DIAMETRUL DE 8 MM M12™

136

M12 IC CAMERĂ INSPECȚIE VIZUALĂ SUBCOMPACTĂ 360° M12™ 
M-SPECTOR™

139

M12 IC AV3 CAMERĂ INSPECȚIE VIZUALĂ DIGITALĂ M12™ 139

M12 PL LOCALIZATOR DE ȚEVI M12™ 139

M18 FCSSM MAȘINĂ COMPACTĂ DE DESFUNDAT CANALIZĂRI MODULARĂ 
M18 FUEL™

136

M18 FDCPF10 MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI M18 FUEL™ - ALIMENTARE 10 MM 135

M18 FDCPF8 MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI M18 FUEL™ - ALIMENTARE 8 MM 135

M18 FFSDC10 MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI AUTONOMĂ 10 MM M18 FUEL™ 135

M18 FFSDC13 MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI AUTONOMĂ 13 MM M18 FUEL™ 135

M18 FFSDC16 MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI AUTONOMĂ 16 MM M18 FUEL™ 134

M18 FSSM MAȘINĂ DE DESFUNDAT CANALIZĂRI MODULARĂ M18 FUEL™ 136

M18 SIC36 CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ DE 36 M 141

M18 SIC60 CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ DE 60 M 141

M18 SIM MONITOR CAMERĂ INSPECȚIE M18™ 141

M18 SISH HUB INTELIGENT PENTRU INSPECȚIA CANALIZĂRII M18™ 141

MXF LSDP MAȘINĂ INDUSTRIALĂ DE DESFUNDAT ȚEVI CU FUNCȚIE 
POWERTREDZ™ MX FUEL™

9, 134

ACCESORII PENTRU MAȘINA DE DESFUNDAT ȚEVI 138

ILUMINARE DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE TRUEVIEW™
ILUMINAT TRUEVIEW™ 149

CUPRINS

INSTALAȚII

HD18 PXP DISPOZITIV PENTRU EXPANDAREA SISTEMELOR UPONOR™ Q&E 
M18™ 

130

M12 FPXP DISPOZITIV EXPANDARE SUB COMPACT M12 FUEL™ UPONOR™ 
Q&E 

130

M12 HPT PRESĂ HIDRAULICĂ M12™ FORCE LOGIC™ SUBCOMPACTĂ 125

M18 BLHPT PRESĂ M18™ FORCE LOGIC™ COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ 
PERII

124

M18 BLHPTXL PRESĂ XL M18™ FORCE LOGIC™ CU MOTOR FĂRĂ PERII 125

M18 BLTRC DISPOZITIV PENTRU TĂIERE TIJE FILETATE M18™ 117, 129

M18 BTP POMPĂ DE TRANSFER COMPACTĂ M18™ 129

M18 FPT2 DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI M18 FUEL™ DE 2˝ CU ONE-KEY™ 127

M18 FPXP DISPOZITIV EXPANDARE M18 FUEL™UPONOR™ Q&E 130

ADAPTOARE M18 FUEL™ 127

M18 ONEBLHPT PRESĂ M18™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ COMPACTĂ CU 
MOTOR FĂRĂ PERII

124

M18 ONEBLPXPL DISPOZITIV HIDRAULIC PENTRU EXPANDAT ȚEVI UPONOR™ Q&E 
M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™

130

MPS SUPORT PENTRU ȚEVI MILWAUKEE® 128

ACCESORII 128

FĂLCI PRESĂ 126

CAPETE EXPANDARE RAPID SEAL™ 131
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CONSTRUCȚII

DR 152 T SUPORT PENTRU MAȘINA DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ 
DD 3-152

172

DR 250 TV SUPORT PENTRU MAȘINA DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ 
DCM 2-250 C

173

DR 350 T SUPORT PENTRU MAȘINA DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ 
DCM 2-350 C

173

DWSE 4000 Q MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT PENTRU GIPS-CARTON 181

SOLUȚIE FIXTEC CU SISTEM DE EXTRAGERE A PRAFULUI 175

SOLUȚIE FIXTEC FĂRĂ SISTEM DE EXTRAGERE A PRAFULUI 175

TIJĂ DE GHIDARE 175

HD2E 13 R MAȘINĂ DE GĂURIT CU 2 VITEZE, 705 W 180

HDE 13 RQD MAȘINĂ DE GĂURIT 825 W 180

HDE 13 RQX MAȘINĂ DE GĂURIT 950 W 180

IPWE 400 R MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/2˝ 181

IPWE 520 R MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 3/4˝ 181

K 1000 S CIOCAN DEMOLATOR SDS-MAX CLASA 10 KG 167

K 1528 H CIOCAN DEMOLATOR HEX  28 MM CLASA 16 KG 167

K 1530 H CIOCAN DEMOLATOR HEX 30 MM CLASA 16 KG 166

K 2628 H CIOCAN DEMOLATOR HEX 28 MM CLASA 25 KG 166

K 500 S CIOCAN DEMOLATOR SDS-MAX 5 KG 233

K 500 ST CIOCAN DEMOLATOR SDS-MAX 5 KG 169

K 540 S CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI 
DĂLTUIRE 5 KG

169

K 545 S CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI 
DĂLTUIRE 5 KG

168

K 750 S CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI 
DĂLTUIRE 7 KG

168

K 850 CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI 
DĂLTUIRE 8 KG

168

K 900 CIOCAN DEMOLATOR 10 KG 167

K 950 CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI 
DĂLTUIRE 10 KG

167

PCE 3/K CIOCAN DEMOLATOR SDS-PLUS 3 KG 169

PD2E 22 R MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 2 VITEZE, 850 W 178

PD2E 24 R MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 2 VITEZE, 1020 W 178

PD2E 24 RS MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 2 VITEZE, 1010 W 178

PD-705 MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE, 705 W 179

PDE 13 RX MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE 630 W 179

PDE 16 RP MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE 630 W 179

PFH 26 CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 2 MODURI 171

PFH 26 T CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 2 MODURI 171

PH 26 T CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, FIXTEC, 3 MODURI 171

PH 28 CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 3 MODURI 170

PH 30 CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 3 MODURI 170

PLH 20 CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 2 MODURI 172

PLH 28 CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 3 KG 170

PLH 32 CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 3 MODURI, 3 KG 170

SB 2-35 D MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 2 VITEZE, 1010 W 178

ACCESORII SPECIFICE - GĂURIRE UMEDĂ CU CAROTE DIAMANTATE 174

TKSE 2500 Q MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT PENTRU GIPS CARTON 181

WCE 30 MAȘINĂ DE FREZAT CANELURI 1500 W, 125 MM (ADÂNCIME DE 
TĂIERE 30 MM)

177

WCS 45 MAȘINĂ DE FREZAT CANELURI 1900 W, 150 MM (ADÂNCIME DE 
TĂIERE 45 MM)

177

AGV 13 XSPDEB POLIZOR UNGHIULAR DE 1250 W CU FRÂNARE RAPIDĂ ȘI MÂNER 
ANTI-VIBRAȚII

187

AGV 15 POLIZOR UNGHIULAR 125/150 MM 1550 W CU MÂNER ANTI-
VIBRAȚII

187

AGV 17 POLIZOR UNGHIULAR 1750 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII 186

AGV 17 INOX POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1750 W INOX CU MÂNER ANTI-
VIBRAȚII

187

AGV 21 GEX POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2100 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII 186

AGV 22 POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2200 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII 185

AGV 24 POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII 185

AGV 26 POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2600 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII 184

AGVK 24 POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII 
ȘI AMBREIAJ DE SIGURANȚĂ

185

AGVKB 24 POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W CU SISTEM FRÂNARE 
RAPIDĂ, AMBREIAJ DE SIGURANȚĂ ȘI MÂNER ANTI-VIBRAȚII

184

AGVM 24 POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII 
ȘI AMBREIAJ DE SIGURANȚĂ

184

AGVM 26 POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2600 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII 
ȘI AMBREIAJ DE SIGURANȚĂ

184

AP 12 E MAȘINĂ PENTRU POLIȘAT 1200 W 190

AP 14-2 200 E MAȘINĂ PENTRU POLIȘAT 1450 W 190

AS 12 E MAȘINĂ DE ȘLEFUIT CU TURAȚIE VARIABILĂ 1200 W 190

BS 125 FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU TĂIERI ADÂNCI 192

CHS 355 FIERĂSTRĂU CIRCULAR SEMISTAȚIONAR PENTRU DEBITARE 
METAL 2300 W

192

DE 10 RX MAȘINĂ DE GĂURIT 630 W 192

DG 30 E POLIZOR DREPT CU TURAȚIE VARIABILĂ, PRINDERE CU O MÂNĂ 191

DG 7 E POLIZOR DREPT CU TURAȚIE REDUSĂ 191

DGL 30 E POLIZOR DREPT CU TURAȚIE VARIABILĂ, PRINDERE CU 2 MÂINI 191

DGL 34 POLIZOR DREPT DE MARE TURAȚIE, PRINDERE CU 2 MÂINI 191

MCS 66 FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU DEBITARE METAL 192

MDE 41 MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ 193

MDE 42 MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ 193

MDP 41 MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ ȘI MAGNET 
PERMANENT

193

FL-LED LANTERNĂ CU BATERII 157

HL2-LED LANTERNĂ SLIM FRONTALĂ CU BATERII 160

HL-SF LANTERNĂ FRONTALĂ CU BATERII 160

HOBL 7000 LAMPĂ DE ȘANTIER DE MARE PUTERE 150

IPL-LED LANTERNĂ TIP STILOU CU BATERII 159

IR FL LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 500 LUMENI 157

IR HL LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 450 LUMENI 160

IR PL LANTERNĂ TIP STILOU 250 LUMENI, REÎNCĂRCABILĂ USB 158

ISHL-LED LANTERNĂ FRONTALĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE 160

L4 FFL REFLECTOR PLIABIL REÎNCĂRCABIL USB 157

L4 FL LANTERNĂ DE BUZUNAR REÎNCĂRCABILĂ USB 156

L4 FMLED LANTERNĂ 800 L REÎNCĂRCABILĂ USB 158

L4 HL LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB 159

L4 HLRP LANTERNĂ FRONTALĂ PENTRU CASCĂ PROTECȚIE, 
REÎNCĂRCABILĂ USB

159

L4 HL-VIS LANTERNĂ FRONTALĂ HI-VIS REÎNCĂRCABILĂ USB 159

L4 PWL LAMPĂ DE LUCRU REÎNCĂRCABILĂ USB 157

L4 SL LAMPĂ 550 LUMENI, REÎNCĂRCABILĂ USB 156

L4 TMLED LANTERNĂ CU CAP ROTATIV 1100 L, REÎNCĂRCABILĂ USB 158

M12 AL PROIECTOR LED M12™ 153

M12 CML LANTERNĂ CU REPRODUCERE NATURALĂ A CULORII M12™ 155

M12 LL LAMPĂ LED M12™ 155

M12 PAL PROIECTOR PIVOTANT M12 ™ 153

M12 SAL PROIECTOR TURN M12™ 152

M12 SL LAMPĂ INSPECȚIE M12™ 154

M12 SLED PROIECTOR LED M12™ 154

M12 TLED LANTERNĂ LED M12™ 156

M12 UCL LAMPĂ AUTO M12™ 154

M12 UHL LAMPĂ ILUMINAT LED CU PRINDERE PE CAPOTĂ M12™ 155

M18 AL PROIECTOR LED M18™ 152

M18 HOAL PROIECTOR LED DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ M18™ 152

M18 HOSALC TURN ILUMINAT CU ÎNCĂRCĂTOR M18™ 151

M18 IL LAMPĂ INSPECȚIE LED M18™ 154

M18 LL LAMPĂ LED M18™ 155

M18 ONERSAL TURN DE ILUMINAT LED M18™ ONE-KEY™ 151

M18 ONESLDP LAMPĂ DE ȘANTIER COMPACTĂ CU LED ȘI ÎNCĂRCĂTOR ONE-
KEY™

150

M18 ONESLSP LAMPĂ DE ȘANTIER COMPACTĂ CU LED ONE-KEY™ M18™ 150

M18 PAL PROIECTOR PIVOTANT M18™ 153

M18 POALC PROIECTOR CU ÎNCĂRCĂTOR M18™ PACKOUT™ 152

M18 SAL PROIECTOR TURN M18™ 151

M18 SLED LANTERNĂ LED M18™ 153

M18 TAL PROIECTOR PENTRU ȘANTIER M18™ 150

M18 TLED LANTERNĂ LED M18™ 156

ML-LED LANTERNĂ LED 158

MXF TL TURN MOBIL DE ILUMINAT MX FUEL™ 10, 151

SCULE DE MÂNĂ
BURGHIE 207
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ALTE BROȘURI DISPONIBILE

CATALOG DE ACCESORII, 
SCULE DE MÂNĂ, SISTEM DE 
DEPOZITARE ȘI ECHIPAMENT 
INDIVIDUAL DE PROTECȚIE 

BROȘURĂ 
ECHIPAMENT INDIVIDUAL  

DE PROTECȚIE

SCULE DE MÂNĂ
MARKERE INKZALL™ 211

CUȚITE 212

NIVELE 208 - 209

CAROTE 204

BURGHIE MULTI-MATERIAL 203

BURGHIE MX4™ 205

PÂNZE NITRUS CARBIDE™ 206

RULETE 210
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