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 3 Years Warranty 
Registration

 Vývoj a výroba „Heavy Duty” – elektrického nářadí vhodného pro potřeby zákazníka a požadavky trhu 

je jen jedna část slibu Milwaukee. My víme, že vy potřebujete, aby vaše nářadí vydrželo od prvního 

do posledního dne. Z tohoto důvodu je možnost údržby zabudována do každého nářadí, které 

vyrábíme. Komplexní, jemně vyladěný, program služby zákazníkům je nezbytný pro zajištění, aby 

nářadí vysoké kvality Milwaukee zůstalo v optimálním provozním stavu. Všechna nářadí poháněná 

motorem opouštějí naše továrny spolu s celým balíkem dokumentace, včetně detailních instrukcí pro 

použití a bezpečnostních instrukcí, s uvedením center služeb zákazníkům.

Milwaukee má celosvětovou síť servisu. Pokud vyvstane nějaký problém a vy potřebujete nějakého 

partnera schopného vám poskytovat služby v nejkratší lhůtě, někoho připraveného podepřít vás v 

jakékoliv situaci, můžete počítat s našimi celosvětovými středisky služeb. Optimální servis pro údržbu 

nebo opravu pro naše zákazníky je zaručený úplným rozsahem programů výcviku a technické podpo-

ry a seminářů pro a přes naše domy služeb v celém světě. Díky naší globální síti expertů technické 

služby, potřeby a požadavky konečného uživatele jsou sdílené v rámci skupiny a ovlivňují produktový 

vývoj nových výrobků, aby splňovaly potřebu našich zákazníků. Expertiza a způsobilost je získaná 

během mnoha let pro rychlý, účinný profesionální opravárenský servis, za účelem podpořit vás tím 

nejlepším způsobem. „Nic-než-Heavy Duty”!

Vyzkoušejte rozdíl nářadí Heavy Duty.
 Nářadí jsou postavená pro lepší provedení pracovního úkolu.
 U Milwaukee je Heavy Duty více než jenom část sloganu. Je to jakýsi přislib 

nabídnout profesionálním uživatelům to nejlepší. Inženýři Milwaukee nenavrhují 

jenom nářadí. Oni navrhují nářadí pro zajištění toho, aby pracovní úkol byl 

udělán lépe, rychleji, spolehlivě a bezpečně.

EC – potvrzení o shodě Milwaukee
MEC – prohlášení o shodě. Veškeré výrobky 

nabízené v tomto katalogu Milwaukee jsou ve 

shodě s ustanoveními Směrnic 73/23 EEC a 

89/332 EEC, které v záležitostech nabíjení 

baterií a absorpčních systémů pokrývá EN 

60335 a ostatní nářadí EN 60745.

Odrušení
Všechny výrobky odpovídají EU 89/336 EEC 

podle EN 55014 a EN 60555.

Hmotnost nářadí
Hmotnost nářadí je v katalogu uváděna v 

souladu s VDE 0740 (oddíl 1000).

Dvojitá izolace
Izolace elektrického nářadí Milwaukee 

odpovídá EN 60745. 

Heavy Duty podpora zákazníka
Část S-Duty nářadí je distribuováno po celém 

světě sítí velmi kvalitních obchodníků a 

budete-li potřebovat servis, můžete se obrátit 

na některý z více než 1400 autorizovaných 

servisů po celém světě.

Napětí
Pro veškeré nářadí platí 230 V.

Záruka Heavy Duty:

Ze 2 na 3: Milwaukee nabízí 
záruku 3 roky
Každé nářadí Milwaukee je zkoušeno podle řady 

certifikovaných postupů dříve než opustí výrobní 

halu a je označeno značkou, která ho kvalifikuje 

jako velmi spolehlivé – Nothing-But-Heavy Duty. 

My v Milwaukee jsme velmi pyšní na to, že můžeme profesionálům nabídnout takové 

nářadí. Tím je míněna i možnost nabídnout něco navíc, jako je třeba záruka 3 roky. 

Tato nabídka pro Vás platí a nestojí  Vás nic než do 30 dnů od nákupu své nové 

Milwaukee nářadí zaregistrovat. Tato prodloužená záruka se vztahuje pouze na 

nářadí zakoupené po 1. 1. 2008. Registrace se provádí online na internetu. Otevřete 

si naše  stránky a pak už je to snadné: 

www.milwaukeetool.eu

Naše Milwaukee služba je k dispozici pouze v těch zemích, které jsou uvedeny na 

našich webových stránkách pro záruční registraci. 

Zvláštní nabídka záruky nezahrnuje produkty používané v pronájmu, sady dobíjecích 

baterií, nabíječky baterií a dodávané příslušenství. 

Máte-li jakékoliv otázky a připomínky týkající se záručních podmínek u pronájmu 

našich výrobků, kontaktujte nás prosím na čísle +44 (0) 1628 894400.

www.milwaukeetool.eu

   Všechno co musíte udělat 

pro využití naší zvláštní 

nabídky záruky je 

zaregistrovat se  online 

pro zvláštní záruku.

Nothing but HEAVY DUTY®

Nothing but HEAVY DUTY.®
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LITHIUM-ION™
POWERED BY

LITHIUM-ION™
POWERED BY

M28 TŘÍDA M28 

LITHIUM-ION™
POWERED BY

ABSOLUTNÍ SÍLA
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M28 SDS+ kombinované kladivo

Standardní vybavení:
2 x baterie 3,0 Ah M28 BX Li-Ion, nabíječka M28 C, přídavná rukojeť s kovovým měřítkem, přepravní kufr

HD28 PD  Výrobek č. 4933416830 

HD28 SG-0  Výrobek č. 4933415615

HD28 H  Výrobek č. 4933415514 

Napětí / kapacita 28 V / 3,0 Ah

Počet otáček 25.000 min-1

Průměr kleštiny 6 mm

Hmotnost vč. aku 2,2 kg

Napětí / kapacita 28 V / 3,0 Ah

Počet otáček (1. st / 2. st) 0 – 450 / 0 – 1800 min-1

Rychlosklíčidlo 1,5 – 13 mm

Max. vrtací kapacita v oceli 16 mm

Max. vrtací kapacita v dřevě 65 mm

Max. vrtací kapacita v kamenu 20 mm

Max. točivý moment 85 Nm

Hmotnost vč. aku 3,1 kg

Napětí / kapacita 28 V / 3,0 Ah

Upnutí nástrojů SDS-plus

Energie úderu 3,2 J

Kapacita vrtání do betonu 26 mm

Hmotnost vč. aku 4,1 kg

M28 přímá bruska

M28 příklepová vrtačka

Standardní vybavení:
Bez akumulátorů, nabíječky a kufru

Standardní vybavení:
2 x baterie 3,0 Ah M28 BX Li-Ion, nabíječka M28 C, přídavná rukojeť, přepravní kufr

Charakteristika:
Dlouhá, štíhlá hřídel pro lepší přístup do nedostupných míst ■

Ochrana proti přetížení chrání  akumulátor i motor ■

Celokovová převodovka pro max. životnost ■

2 rychlostní digitální elektronika pro optimální spotřebu energie ■

Zvýšené proudění vzduchu – lepší chlazení stroje, pro delší  ■

životnost 

6 mm kleština pro použití různého příslušenství ■

Má funkci „Battery-Lock-Out”, která brání tomu, aby nedošlo ■

k  samovolnému spuštění stroje

Charakteristika:
28 V 4-pólový výkonný motor Milwaukee nabízí výkon jako síťový stroj ■

Poskytuje 85 Nm kroutící moment ■

Kompaktní příklepová vrtačka je dlouhá jen 237 mm ■

Převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost ■

Patentovaní digitální systém řížení energie Milwaukee chrání jak akumulátor,  ■

tak i stroj před přetížením, přehřátím a poklesem napětí

13 mm Rohm sklíčidlo pro dlouhou životnost ■

Charakteristika:
28 V vysoce výkonný motor Milwaukee nabízí výkon jako síťový stroj ■

Funkce vypínání příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu ■

Konstrukce ve tvaru L pro dokonalé vyvážení a ovládání ■

Vypnutí rotace při sekání ■

Kovová převodovka s přesným uložením ložisek a převodů ■

Bloková konstrukce pro přesné uložení ložisek a maximální  ■

robustnost

Také ve verzi HD28 HX – kladivo s FIXTEC sklíčidlem, 

obj. číslo 4933415500

M28

M28

 NOVINKA

KOMPAKTNEJŠÍ,
VÝKONNĚJŠÍ, S 
VYŠŠÍM KROUTÍCÍM 
MOMENTEM*

* v porovnání s V28 PD

3,0 Ah

lus

m

6615

 NOVINKA

 NOVINKA

28 PD  Výrobek č. 493341683

říklepová vrttačačka

OVINKA
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M28 pilka na suché řezání kovu

M28 115 mm úhlová bruska

M28 SAWZALL® šavlová pila

M28 okružní pila

Standardní vybavení:
2 x baterie 3,0 Ah M28 BX Li-Ion, nabíječka M28 C, 36 zubový kotouč, přepravní kufr

Standardní vybavení:
2 x baterie 3,0 Ah M28 BX Li-Ion, nabíječka M28 C, ochranný kryt, přídavná rukojeť s AVS, FIXTEC matice, přepravní kufr

Standardní vybavení:
2 x baterie 3,0 Ah M28 BX Li-Ion, nabíječka M28 C, 2 x pilka SuperSAWZALL®, přepravní kufr

Standardní vybavení:
2 x baterie 3,0 Ah M28 BX Li-Ion, nabíječka M28 C, kotouč 24 zubů, vodicí doraz, přepravní kufr

HD28 MS  Výrobek č. 4933416870

HD28 AG  Výrobek č. 4933416940

HD28 SX  Výrobek č. 4933416850

HD28 CS  Výrobek č. 4933419017

Napětí / kapacita 28 V / 3,0 Ah

Max řezná hloubka 61 mm

Počet otáček 3200 min-1

Průměr kotouče 174 mm

Hmotnost vč. aku 4,2 kg

Charakteristika:
Řeže měkkou ocel, hliník, izolační pěnové panely ■

Velká hloubka řezu 61 mm ■

Výkonný 28 V motor s 3200 ot./min Milwaukee nabízí vysoký výkon pro řezání ■

Konstantní příkon bez výkyvů zajišťuje, že první řez je stejně silný jako i poslední ■

LED světlo pro lepší vidění řezané oblasti a vstup čepele do materiálu ■

Vynikající karbidový kotouč 174 mm ■

Kompaktní, vyvážený design ■

Ergonomická Soft grip rukojeť pro pohodlnější používání ■

Ochrana přetížení motoru ■

Elektronická brzda motoru zastaví kotouč během vteřin ■

Charakteristika:
28 V vysoce výkonný motor Milwaukee nabízí výkon jako síťový stroj ■

Má funkci „Battery-Lock-Out”, která brání tomu, aby nedošlo  ■

k samovolnému spuštění stroje

Ochrana proti přetížení ■

Vypínač s aretací ■

FIXTEC – patentovaná matice pro rychlou výměnu kotoučů ■

3-polohová AVS přídavná rukojeť ■

Patentované zablokování vřetene, snadná a bezpečná výměna ■

kotouče

M28

M28

M28

M28

Charakteristika:
28 V vysoce výkonný motor Milwaukee nabízí výkon jako SAWZALL ■ ® síťový stroj 

Zdvih 29 mm, 3000 zdvihů/min pro rychlé řezání ■

Exkluzivní bezpečnostní spojka pro legendární SAWZALL ■ ® 

trvanlivosti pily

Celokovové Heavy Duty rychlosklíčidlo FIXTEC pro rychlou  ■

výměnu pilového plátku

Nastavitelná hloubka řezu ■

Dvourychlostní převodovka pro optimální rychlost při řezání  ■

různých materiálů

Protiskluzový povrch pro maximální pohodlí a ovládání ■

Charakteristika:
28 V výkonný motor 4200 ot./min Milwaukee má výkon jako  ■

síťová okružní pila

Prořez 54 mm a max úkos 50 stupňu ■

Uložení kotouče nalevo pro lepší viditelnost a kontrolu  ■

optimální čáry řezu

Heavy Duty konstrukce, celokovová, kryty kotouče horní  ■

a dolní, hliníková patka

Ergonomická Soft grip rukojeť pro pohodlnější používání ■

Elektronická brzda motoru zastaví kotouč během vteřin ■

 NOVINKA

 NOVINKA

 NOVINKA

 NOVINKA

Napětí / kapacita 28 V / 3,0 Ah

Počet otáček 9000 min-1

Průměr kotouče 115 mm

Závit hřídele M 14

Prořez 28 mm

Hmotnost vč. aku 2,8 kg

Napětí / kapacita 28 V / 3,0 Ah

Počet zdvihů naprázdno (1.st / 2.st) 0 – 2000 / 0 – 3000 z./min

Zdvih 29 mm

Hmotnost vč. aku 4,0 kg

Napětí / kapacita 28 V / 3,0 Ah

Počet otáček 4200 min-1

Max řezná hloubka 90˚ 0 – 54 mm

Max řezná hloubka 45˚ 0 – 39 mm

Velikost kotouče 165 mm

Velikost hřídele 5⁄8˝ (15,87 mm)

Hmotnost vč. aku 4.3 kg

LITHIUM-ION™
POWERED BY

Ah

n-1

OVINKA

Ah

ice, přepravní kufr

KA

M28

,0 Ah

min-1

mm

mm

m

87 mm)
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Napětí / kapacita 28 V / –

Kapcita pevný/tekutý odpad 9,6 / 7,5 l

Průměr hadice 32 mm

Délka hadice 160 cm

Objem vzduchu 21,25 l/sec. 

Max. podtlak 80 mbar 

Hmotnost vč. aku 5,4 kg

Hmotnost bez aku 4,3 kg

M28 vysoce výkonná přímočará pila

M28 ½˝ rázový utahovák

Vysavač pro suché i mokré vysávání

Standardní vybavení:
2 x baterie 3,0 Ah M28 BX Li-Ion, nabíječka M28 C, 5 plátků, ochranná patka, přepravní kufr

Standardní vybavení:
2 x baterie 3,0 Ah M28 BX Li-Ion, nabíječka M28 C, přepravní kufr

Standardní vybavení:
Omyvatelný filtr, hadice, široká a štěrbinová dýza, bez akumulátorů a nabíječky

HD28 JSB  Výrobek č. 4933419016

HD28 IW  Výrobek č. 4933416920

HD28 VC-0  Výrobek č. 4933404620

Charakteristika:
2 rychlosti pro vhodné otáčky pro daný materiál ■

Antivibrační mechanismus snižuje vibrace ■

FIXTEC uchycení plátku, snadná výměna ■

Přesné vedení plátku v rolně osazené nízko a uložené v ložisku ■

Stavitelný odsávací výkon ■

Měkký start ■

FIXTEC – nastavení úkosu od 0° do 45° bez použití klíče ■

Základová deska z alu-slitiny ■

4 stupně nastavení předkyvu pro optimální řezání a dlouhou životnost  ■

pilového plátku

Charakteristika:
Vysoce výkonný 28 V motor Milwaukee dodává točivý moment 440 Nm ■

Trvanlivá a lehká magnesiová převodovka zajišťuje prodlouženou životnost ■

a pohodlné užívání

Proměnlivá rychlostní spoušť pro přesné a komfortní ovládání ■

½˝ aretační čep ploché hlavy pro zajištění hlavice ■

Protiskluzový povrch pro maximální pohodlí a ovládání ■

Mimořádné řešení pouzdra baterie pro optimální vyvážení nástroje ■

Charakteristika:
Příslušenství uložené přímo na vysavači ■

Zabudovaný ventilátor ■

Filtr pro suché/mokré vysávání lze prát velmi účinný filtr  ■

(99,7%) pro odfiltrování jemného prachu

Motor V28 Milwaukee dodává velký sací výkon ■

Kapacita zásobníku na vodu je dostatečná na menší práce ■

Uložení hadice na těle vysavače ■

Ohebná hadice vhodná pro užití i ve větší vzdálenosti ■

Tool box pro snadný transport a uskladnění ■

M28

M28

M28

 NOVINKA

 NOVINKA

Napětí / kapacita 28 V / 3,0 Ah

Počet zdvihů naprázdno 2100 / 2800 min-1

Prořez ve dřevě / oceli 135 / 10 mm

Úkos do 45°

Zdvih 26 mm

Hmotnost vč. aku 3,5 kg

Napětí / kapacita 28 V / 3,0 Ah

Počet otáček 0 – 1450 min-1

Počet úderů 0 – 2450 min-1

Upnutí nástrojů ½˝ SD

Max. točivý moment 440 Nm

Hmotnost vč. aku 4,1 kg

M

A

28 V8 V / 3 / 3 0 AA,0 Ahhh

00 min-1

3,0 Ah

50 min-1

50 min-1

m

M12 – M28 Rádio na dílnu

C12-28 DCR-0  Výrobek č. 4933416345

Standardní vybavení:
Bez akumulátorů a nabíječky

Napětí (stejnosměrný proud) 12 – 28 V

M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 baterie

Napětí (střídavý proud) 220 – 240 V

Rozměry 495 x 241 x 279 mm

Charakteristika:
Exkluzivní AM/FM tuner s digitálním procesorem poskytuje vysokou přesnost příjmu a  ■

signálu

Premium reproduktory a 40 W zesilovač zajišťuje bohatý a plný zvuk ■

Ochranný kryt proti vlivům počasí chrání MP3 přehrávač a další audio zařízení ■

Příjem energie pomocí baterií M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 nebo  ■

zásuvky na střídavý proud

ABS polymer tlumící otřesy a ocelová konstrukce –  ■

působí jako ochrana proti povětrnostním vlivům a vlivům 

souvisejícím s těžkou prací na staveništi

Nastavitelný ekvalizér a 10 přednastavených stanic ■

28 V
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HD28 PD – Příklepová vrtačka  ■

HD28 SX – Šavlová pila ■

M28 WL – Svítilna ■

2 x akumulátor M28 BX 3,0 Ah Li-Ion ■

Nabíječka M28 C  ■

Brašna ■

M28 Pack D  Výrobek č. 4933413805  

HD28 PD – Příklepová vrtačka  ■

HD28 HX – Kladivo SDS-plus ■

M28 WL – Svítilna ■

2 x akumulátor M28 BX 3,0 Ah Li-Ion ■

Nabíječka M28 C  ■

Brašna ■

M28 Pack G  Výrobek č. 4933413820 

HD28 PD – Příklepová vrtačka  ■

HD28 CS – Okružní pila ■

HD28 SX – Šavlová pila ■

M28 WL – Svítilna ■

2 x akumulátor M28 BX 3,0 Ah Li-Ion ■

Nabíječka M28 C  ■

Brašna ■

M28 Pack B  Výrobek č. 4933413810  

HD28 PD – Příklepová vrtačka  ■

HD28 AG – Úhlová bruska ■

2 x akumulátor M28 BX 3,0 Ah Li-Ion ■

Nabíječka M28 C ■

Brašna ■

 

M28 Pack H  Výrobek č. 4933413815  

M28

M28

M28

M28

 NOVINKA

 NOVINKA

 NOVINKA

 NOVINKA

LITHIUM-ION™
POWERED BY
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REVOLUČNÍ VÝKON

M12M18



99

NEJRYCHLEJI ROSTOUCÍ 
AKUMULÁTOROVÝ 
LITHIUM-ION SYSTEM.
Patentované technologie a elektronika, inovativní design 

motoru a nejlepší ergonomika jsou nejúčinnější směsí 

výkonu, hmotnost a síly.

Krok za krokem, volt za voltem, na trhu není srovnatelné 

akumulátorové nářadí. 

Nový systém M18 & M14.

M12M18

M18 Lithium-Ion 
bezrámový 4-pólový motor

Bezrámový 4-pólový motor Milwaukee 

je silnější, kompaktnější a účinnější trvanlivější 

než tradiční oplechované motory. 

Robustní obalová 
konstrukce Milwaukee

Konstrukce nabízí co největší trvanlivost.

Celokovová kompaktní 
planetová převodovka 
a kryt

Kryt celokovové převodovky jako 
i převodovka zaručují nejlepší možný 
převod. 

PROČ MILWAUKEE ?

Digitálně řízené 
napájení (DPM)

Sofi stikovaný elektronický systém v baterii i 
v nářadí znamená, že tento nástroj může být 
výrazně lépe chráněn, a to bez ohrožení výkonu. 
Na každý nástroj v tomto systému existují velmi 
odlišné požadavky pro odběr elektrické 
energie. Systém ochrany proti přetížení je 
rovněž schopen automatického sebe seřízení, 
což znamená, že baterie nemusejí být před 
dalším pracovním úkonem z nářadí vyjmuty.

Bezrámový 

motor 

Milwaukee

Běžný 

oplechovaný 

motor

V nabízeném sortimentu jsou 
k dispozici oba druhy baterií, 
tedy 1,5 Ah i 3,0 Ah

LITHIUM-ION™
POWERED BY
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M18 Heavy Duty vrtačka / šroubovák

HD18 DD  Výrobek č. 4933411190

Napětí / kapacita 18 V / 3,0 Ah

Počet otáček (1. st / 2. st) 0 – 450 / 0 – 1800 min-1

Kapacita vrtání do oceli 13 mm

Kapacita vrtání do dřeva 55 mm

Rychlosklíčidlo 1,5 –13 mm

Max. točivý moment 73 Nm

Hmotnost vč. aku 2,4 kg

Standardní vybavení:
Nabíječka C18 C (60 min), baterie 2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion, přední madlo, klip na opasek, přepravní kufřík

18 V / 3,0 Ah

0 – 450 / 0 – 1800 min-1

13 mm

55 mm

1,5 –13 mm

73 Nm

2,4 kg

M18 Heavy Duty příklepová vrtačka / šroubovák

HD18 PD  Výrobek č. 4933411110

Standardní vybavení:
Nabíječka C18 C (60 min), baterie 2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion, přední madlo, klip na opasek, přepravní kufřík

Napětí / kapacita 18 V / 3,0 Ah

Počet otáček (1. st / 2. st) 0 – 450 / 0 – 1800 min-1

Rychlosklíčidlo 1,5 –13 mm

Kapacita vrtání do oceli/dřeva/kamene 13 / 55 / 16 mm

Počet úderů 28.000 úderů za min.

Max. točivý moment 73 Nm

Hmotnost vč. aku 2,4 kg

18 VV / 3/ 3 0 A,0 Ahh

0 – 450 / 0 – 1800 min-1

1,5 –13 mm

13 / 55 / 16 mmmmm

28.000 úderů za mminminn.n..

73 Nm

2,4 kg

M18 kompaktní vrtačka / šroubovák

C18 DD  Výrobek č. 4933411060 (3,0 Ah)  C18 DD Výrobek č. 4933404600 (1,5 Ah)  

Standardní vybavení:
Nabíječka C18 C (60 min), baterie 2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion, přední madlo, klip na opasek, přepravní kufřík

Napětí / kapacita 18 V / 3,0 Ah

Počet otáček (1. st / 2. st) 0 – 350 / 0 –1400 min-1

Rychlosklíčidlo 1,5 –13 mm

Kapacita vrtání do oceli/dřeva 13 / 32 mm

Šrouby do dřeva  8 mm

Max. moment měkký / tvrdý 20 / 38 Nm

Hmotnost vč. aku 2,0 kg

řík

18 V / 3,0 Ah

0 – 350 / 0 –1400 min-1

1,5 –13 mm

13 / 32 mm

8 mm

20 / 38 Nm

2,0 kg

M18 kompaktní příklepová vrtačka / šroubovák

C18 PD  Výrobek č. 4933416395 (3,0 Ah)  C18 PD Výrobek č. 4933416405 (1,5 Ah)  

Standardní vybavení:
Nabíječka C18 C (60 min), baterie 2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion, přední madlo, klip na opasek, přepravní kufřík

Napětí / kapacita 18 V / 3,0 Ah

Počet otáček (1. st / 2. st) 0 – 450 / 0 – 1700 min-1

Rychlosklíčidlo 1,5 –13 mm

Kapacita vrtání do oceli/dřeva/kamene 13 / 32 / 8 mm

Počet úderů 0 – 29.000 úderů za min.

Max. točivý moment 51 Nm

Hmotnost vč. aku 2,2 kg

3,0 Ahh

– 1700 min-1

3 mm

/ 8 mm

0 úderů za min.

M12M18

M12M18

M12M18

M12M18

Charakteristika:
24 stupňové nastavení kroutícího momentu umožňuje optimální kontrolu pro uživatele ■

Celokovové 13 mm Heavy Duty sklíčidlo umožňuje optimální uchycení vrtáku ■

Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost ■

2 stupňový volič režimu umožňuje přepínat mezi vrtáním a  ■

šroubováním rychle a snadno 

Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu ■

Displej zobrazuje stav nabití baterie ■

Vybaveno digitálním systémem řízení energie Li-Ion Milwaukee,  ■

který chrání nástroj a baterii při jakémkoli použití a nabízí nejnovější 

trvanlivé průmyslové využití

Charakteristika:
Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti  ■

Příklepový mechanismus nabízí 28.000 úderů za min pro účinné vrtání do zdi  ■

24stupňové nastavení kroutícího momentu umožňuje optimální kontrolu pro uživatele ■

Celokovové 13 mm Heavy Duty sklíčidlo umožňuje optimální upnutí vrtáku ■

Celokovová převodovka nabízí maximální výkon a dlouhou životnost ■

3 stupňový volič režimu umožňuje přepínat mezi vrtáním, šroubováním a  ■

příklepem rychle a snadno

Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu ■

Vybaveno digitálním systémem řízení energie Li-Ion Milwaukee, který chrání  ■

nástroj a baterii při jakémkoli použití a nabízí nejnovější trvanlivé průmyslové využití

Charakteristika:
Kompaktní vrtačka / šroubovák měří na délku pouze 196 mm a je ideální pro použití v omezených prostorech ■

23 stupňové nastavení kroutícího momentu nabízí maximální flexibilitu ■

Patentovaná elektronika Milwaukee v nástroji i baterii nabízí revoluční  ■

trvanlivost

Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost ■

Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu ■

Displej zobrazuje stav nabití baterie ■

Vybaveno digitálním systémem řízení energie Li-Ion Milwaukee,  ■

který chrání nástroj a baterii při jakémkoli použití a nabízí nejnovější 

trvanlivé průmyslové využití

Charakteristika:
Kompaktní příklepová vrtačka / šroubovák s omezenou délkou a obvodem  ■

je ideální pro použití v omezeném prostoru 

23 stupňové nastavení kroutícího momentu nabízí maximální flexibilitu ■

Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost ■

Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu ■

Displej zobrazuje stav nabití baterie ■

Vybaveno digitálním systémem řízení energie Li-Ion Milwaukee,  ■

který chrání nástroj a baterii při jakémkoli použití a nabízí nejnovější 

trvanlivé průmyslové využití

k
 NOVINKA
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M18 šestihranný rázový utahovák ¼˝  

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

Standardní vybavení:
Nabíječka C18 C (60 min), baterie 2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion, přední madlo, klip na opasek, přepravní kufřík

Napětí / kapacita 18 V / 3,0 Ah

Počet otáček 0 – 2200 min-1

Upnutí nástrojů ¼˝ Hex

Počet úderů 0 – 3200 min-1

Max. točivý moment 158 Nm

Hmotnost vč. aku 1,5 kg

( , )

M18 rázový utahovák s ½˝ čtyřhranem

Standardní vybavení:
Nabíječka C18 C (60 min), baterie 2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion, přední madlo, klip na opasek, přepravní kufřík

Napětí / kapacita 18 V / 3,0 Ah

Počet otáček 0 – 2200 min-1

Upnutí nástrojů ½˝ SD

Počet úderů 0 – 3200 min-1

Max. točivý moment 250 Nm

Hmotnost vč. aku 1,8 kg

1

1

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

M18 Heavy Duty plátková pila

Standardní vybavení:
Nabíječka C18 C (60 min), baterie 2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion, ochranná patka, 2 plátky, přepravní kufřík

Napětí / kapacita 18 V / 3,0 Ah

Počet zdvihů naprázdno 0 – 2200 min-1

Prořez ve dřevě 135 mm

Prořez ve oceli 10 mm

Úkos do 45°

Zdvih 25,4 mm

Hmotnost vč. aku 3,5 kg

Ah

minn--11

HD18 JS Výrobek č. 4933411160  HD18 JS-0  Výrobek č. 4933411170 

MD18 rázový utahovák Heavy Duty se čtyřhranem ½˝

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

Standardní vybavení:
Nabíječka C18 C (60 min), baterie 2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion, přední madlo, přepravní kufřík

Napětí / kapacita 18 V / 3,0 Ah

Počet otáček 0 – 1900 min-1

Upnutí nástrojů ½˝ SD

Počet úderů 0 – 2200 min-1

Max. točivý moment 610 Nm

Hmotnost vč. aku 3,0 kg

0 Ah

min-1

min-1

M12M18

M12M18

M12M18

M12M18

Charakteristika:
Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti ■

Největší kroutící moment ve své třídě, 158 Nm ■

Příklepový mechanismus zvyšuje rychlost až do kategorie ■

2200 rázů za min 

Displej zobrazuje stav nabití baterie ■

Vybaveno digitálním systémem řizení energie Li-Ion Milwaukee,  ■

který chrání nástroj a baterii při jakémkoli použití a nabízí nejnovější 

trvanlivé průmyslové využití

Charakteristika:
Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee nabízí maximální výkon  ■

tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti

Největší kroutící moment ve své třídě, 250 Nm ■

Příklepový mechanismus zvyšuje rychlost až do kategorie  ■

2200 ot. za min

Vybaveno digitálním systémem řízení energie Li-Ion Milwaukee,  ■

který chrání nástroj a baterii při jakémkoli použití a nabízí nejnovější 

trvanlivé průmyslové využití 

Charakteristika:
Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti ■

Má patentované upnutí FIXTEC Milwaukee pro rychlou výměnu plátku bez klíče  ■

Bezklíčové šikmící zařízení na hlavní desce umožňuje  ■

nastavení 0 – 45 stupňů

Patentovaná elektronika Milwaukee jak v nástroji tak  ■

v baterii nabízí revoluční trvanlivost

Vybaveno digitálním systémem řízení energie Li-Ion Milwaukee,  ■

který chrání nástroj a baterii při jakémkoli použití a nabízí nejnovější 

trvanlivé průmyslové využití

Charakteristika:
Nejvýkonnější akumulátorový rázový utahovák o výkonu 18 V na trhu ■

Díky 4-pólovému bezrámovému motoru Milwaukee nabízí ohromujících  ■

610 Nm kroutícího momentu, což je ideální pro nejtěžší použití

Je lehký a má ergonomický design ■

Vybaveno digitálním systémem řízení energie Li-Ion Milwaukee,  ■

který chrání nástroj a baterii při jakémkoli použití a nabízí nejnovější 

trvanlivé průmyslové využití

LITHIUM-ION™
POWERED BY

 NOVINKA

nem ½

 NOVINKA
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M18 Heavy Duty SAWZALL® s ochrannou násadou hnací jednotky
Charakteristika:

Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee nabízí maximální výkon  ■

tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti

Zdvih 25 mm a 3200 zdvihů/min nabízí extrémně rychlé řezání ■

Má patentované upnutí FIXTEC Milwaukee pro rychlou výměnu  ■

plátku bez klíče

Má vyvažující mechanismus na pohlcování vibrací  ■

Vybaveno digitálním systémem řízení energie Li-Ion Milwaukee,  ■

který chrání nástroj a baterii při jakémkoli použití a nabízí nejnovější 

trvanlivé průmyslové využití

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

Standardní vybavení:
Nabíječka C18 C (60 min), baterie 2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion, 1 pilové plátky, přepravní kufřík

Napětí / kapacita 18 V / 3,0 Ah

Počet zdvihů 0 – 3200 min-1

Zdvih 25 mm

Hmotnost vč. aku 3,5 kg

nou násadou hnací jednotkykykyyy

tí / kapacita 18 V / 3,0 Ah

t zdvihů 0 – 3200 min-1

M18 Heavy Duty kotoučová pila pro řezání dřeva a umělé hmoty
Charakteristika:

Výkoný motor Milwaukee o 3500 ot. za min pořeže téměř každé stavební řezivo ■

Max. prořez při 90˚ 54 mm ■

Horní a spodní magnéziové kryty poskytují nejlepší trvanlivost ve své  ■

třídě a jsou odolné proti nárazu

Ergonomická lehká rukojeť nabízí pohodlí a vyváženost pro lepší  ■

ovládání

Elektronická motorová brzda, kotouč se zastaví do vteřiny ■

Vybaveno digitálním systémem řízení energie Li-Ion Milwaukee,  ■

který chrání nástroj a baterii při jakémkoli použití a nabízí nejnovější 

trvanlivé průmyslové využití

HD18 CS  Výrobek č. 4933411180  HD18 CS-0  Výrobek č. 4933419134

Standardní vybavení:
Nabíječka C18 C (60 min), baterie 2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion, ochranný kryt proti pořezání, kotouč (24 z), boční vodicí doraz, brašna

Napětí / kapacita 18 V / 3,0 Ah

Počet otáček 3500 min-1

Max řezná hloubka 90˚ 0 – 55 mm

Max řezná hloubka 45˚ 0 – 39 mm

Velikost kotouče 165 mm

Velikost hřídele 5⁄8˝ (15,87 mm)

Hmotnost vč. aku 3,8 kg

hmotyyy

č. 4933419134

 Ah

n-1

m

m

M18 Heavy Duty úhlová bruska, 115 mm
Charakteristika:

Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee nabízí  ■

maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti

Celokovový kryt převodovky nabízí trvanlivost i v zátěžovém provozu ■

Exkluzivní velkoplošný spínač pro snadné používání ■

Vybaveno digitálním systémem řízení energie Li-Ion Milwaukee,  ■

který chrání nástroj a baterii při jakémkoli použití a nabízí nejnovější 

trvanlivé průmyslové využití 

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

Standardní vybavení:
Nabíječka C18 C (60 min), baterie 2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion, bezpečnostní kryt, boční madlo, přepravní kufřík

Napětí / kapacita 18 V / 3,0 Ah

Počet otáček 8000 min-1

Průměr kotouče 115 mm

Závit hřídele M 14

Hmotnost vč. aku 2,2 kg

0 Výrobek č. 4933411210

18 V18 VV / 3/ 3/ 3 / 3 0 A0 A0 A,0 A,0 Ahhhhh

8000 min-1

M18 Heavy Duty pásová pila pro kov
Charakteristika:

4-pólový bezrámový motor pro delší životnost  ■

Hliníkový litý kryt převodovky odolá v těžkém pracovním prostředí a  ■

zachová polohu převodovky

Velkoplošný spínač na řízení rychlosti zlepšuje regulaci řezu ■

Horní náhled okénkem a LED světlo pomáhají přesnému řezání ■

Pružná plocha stolu brusky absorbuje nárazy při práci a  ■

zabrání se tak deformaci povrchu

Softgrip rukojeť zajišťuje optimální držení při řezání vzadu nebo nad  ■

hlavou

Výhodná bezklíčová výměna pásu ■

HD18 BS  Výrobek č. 4933419115  HD18 BS-0  Výrobek č. 4933419122  

Standardní vybavení:
Nabíječka C18 C (60 min), baterie 2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion, 1 ks plátek, přepravní kufřík

Napětí / kapacita 18 V / 3,0 Ah 

SFPM 480

Počet otáček 480 min-1

Kapacita řezání hranolu (š x v) 85 x 85 mm

Typ spínače Zap / Vyp spínač

Velikost pásu 900 mm

Hmotnost vč. aku 4,5 kg

kufřík

obek č. 4933419122 

18 V8 VV / 33/ 3 / 3 0 A0 AA,0 A,0 A,0 Ahhhh h 

480

M12M18

M12M18

M12M18

M12M18

 NOVINKA
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M18 pilka na kov
Charakteristika:

Dvoupřevodové vyvážení redukuje vibrace a prodlužuje životnost nástroje ■

Vysoce výkonná Milwaukee kompaktní pilka na kov pro  ■

použití jednou rukou je ideální pro práci v těsných prostorech

Má patentované upnutí FIXTEC Milwaukee pro rychlou výměnu plátku bez klíče ■

Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu ■

Displej zobrazuje stav nabití baterie ■

Zdvih 20 mm pomáhá regulovat řez  ■

Poč.ot.napr. 3000 z./min ■

Vybaveno digitálním systémem řízení energie Li-Ion Milwaukee, který chrání nástroj  ■

a baterii při jakémkoli použití a nabízí nejnovější trvanlivé průmyslové využití

C18 HZ  Výrobek č. 4933416810  C18 HZ Výrobek č. 4933416820 (1,5 Ah)

Standardní vybavení:
Nabíječka C18 C (60 min), baterie 2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion, přepravní kufřík, nebo holé nářadí (bez příslušenství)

Napětí / kapacita 18 V / 3,0 Ah

Počet zdvihů 0 – 3000 min-1

Zdvih 20 mm

Hmotnost vč. aku 2,6 kg

HD18 PD – Příklepová vrtačka / šroubovák ■

C18 ID – Kompaktní rázový utahovák ■

2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion baterie ■

Nabíječka C18 C (60 min.)  ■

Přepravní kufřík ■

PowerPack HD18 PP2A  Výrobek č. 4933411230  

C18 PD – Kompaktní příklepová vrtačka / šroubovák ■

C18 ID – Kompaktní rázový utahovák ■

2 x C18 B 1,5 Ah Li-Ion baterie ■

Nabíječka C18 C (30 min.)  ■

Přepravní kufřík ■

Dostupné rovněž s bateriemi 3,0 Ah C18 BX Li-Ion – 

č. 4933416465

Pak také k dispozici s bateriemi C18 DD místo C18 PD 

a 1,5 Ah C18 B; C18 PP2A – č. 4933411240

PowerPack C18 PP2B  Výrobek č. 4933416475 

HD18 PD – Příklepová vrtačka ■

HD18 SX – Šavlová pila ■

HD18 CS – Okružní pila ■

C18 WL – Svítilna ■

2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion baterie ■

Nabíječka C18 C (60 min.)  ■

Brašna ■

PowerPack HD18 PP4A  Výrobek č. 4933411250  

M12M18

M12M18

M12M18

M12M18

LITHIUM-ION™
POWERED BY

 NOVINKA
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HD18 PD – Příklepová vrtačka ■

C18 ID – Kompaktní rázový utahovák ■

HD18 SX – Šavlová pila ■

C18 WL – Svítilna ■

2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion baterie ■

Nabíječka C18 C (60 min.)  ■

Brašna ■

PowerPack HD18 PP4B  Výrobek č. 4933411260 

HD18 PD – Příklepová vrtačka ■

HD18 SX – Šavlová pila ■

HD18 CS – Okružní pila ■

HD18 JS – Přímočará pila ■

C18 WL – Svítilna ■

2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion baterie ■

Nabíječka C18 C (60 min.)  ■

Brašna ■

PowerPack HD18 PP5A  Výrobek č. 4933416445  P5A  Výrobek č. 4933416445  A

HD18 PD – Příklepová vrtačka ■

C18 ID – Kompaktní rázový utahovák ■

HD18 SX – Šavlová pila ■

HD18 CS – Okružní pila ■

HD18 JS – Přímočará pila ■

C18 WL – Svítilna ■

2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion baterie ■

Nabíječka C18 C (60 min.) ■

Brašna ■

PowerPack HD18 PP6A  Výrobek č. 4933411750

HD18 PD – Příklepová vrtačka ■

C18 ID – Kompaktní rázový utahovák ■

HD18 SX – Šavlová pila ■

HD18 CS – Okružní pila ■

HD18 AG –  ■ Úhlová bruska

C18 WL – Svítilna ■

2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion baterie ■

Nabíječka C18 C (60 min.) ■

Brašna ■

PowerPack HD18 PP6B  Výrobek č. 4933411740  

M12M18

M12M18

M12M18

M12M18

 NOVINKA

 NOVINKA

 NOVINKA
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Kompaktní příklepová vrtačka / šroubovák

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

Standardní vybavení:
Nabíječka C14-18 C (60 min), baterie 2 x C14 BX 3,0 Ah Li-Ion, přepravní kufřík

Napětí / kapacita 14,4 V / 3,0 Ah

Počet otáček (1. st / 2. st) 0 – 450 / 0 – 1600 min-1

Kapacita vrtání do oceli / dřeva 13 / 35 mm

Kapacita vrtání do kamene 13 mm

Počet úderů 0 – 27,200 min-1

Max. točivý moment 45 Nm

Hmotnost vč. aku 2,1 kg

14,4 V / 3,0 Ah

0 – 450 / 0 – 1600 min-1

a 13 / 35 mm

13 mm

0 – 27,200 min-1

45 Nm

2,1 kg

M12M14

Kompaktní vrtačka / šroubovák

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

Standardní vybavení:
Nabíječka C14-18 C (60 min), baterie 2 x C14 BX 3,0 Ah Li-Ion, přepravní kufřík

Napětí / kapacita 14,4 V / 3,0 Ah

Počet otáček (1. st / 2. st) 0 – 450 / 0 – 1600 min-1

Kapacita vrtání do oceli / dřeva 13 / 35 mm

Max. moment měkký / tvrdý 45 Nm

Hmotnost vč. aku 1,9 kg

M12M14

14,4 V / 3,0 Ah

0 – 450 / 0 – 1600 min-1

13 / 35 mm

45 Nm

1,9 kg

Charakteristika:
Kompaktní příklepová vrtačka / šroubovák s omezenou délkou  ■

a obvodem, je ideální pro práci v omezeném prostoru

23 stupňové nastavení kroutícího momentu umožňuje  ■

dodatečné nastavení pro maximální flexibilitu

Patentovaná elektronika Milwaukee jak v nástroji tak v baterii nabízí  ■

revoluční trvanlivost 

Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost ■

Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu ■

3,0 Ah Li-Ion baterie nabízí dlouhou pracovní dobu a zvýšenou životnost  ■

Displej zobrazuje stav nabití baterie ■

Charakteristika:
Kompaktní vrtačka / šroubovák s omezenou délkou a obvodem,  ■

je ideální pro práci v omezených prostorech 

23 stupňové nastavení kroutícího momentu a dodatečné vrtání pro maximální flexibilitu  ■

Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou  ■

životnost

Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu ■

450 / 1600 ot. za min a 45 Nm kroutící moment ■

Vybaveno digitálním systémem správy energie u Li-Ion Milwaukee,  ■

který chrání nástroj a baterii při jakémkoli použití a nabízí nejnovější 

trvanlivé průmyslové využití

LITHIUM-ION™
POWERED BY

M12M14

 NOVINKA

 NOVINKA
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PŘENOSNÉ NAPÁJENÍ

M12M12
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NEJVÝKONNĚJŠÍ 
KOMPAKTNÍ SYSTÉM 
NA SVĚTĚ.
M12 akumulátorové nástroje jsou napájeny jednou, 

lehkou LITHIUM-ION baterií, ohleduplnou k 

životnímu prostředí a nabízejí nejlepší výkon a dlouhou 

životnost ve své třídě nástrojů, které jsou určeny 

k použití v nejtěsnějších prostorech.

M12M12

UKAZATEL MÍRY NABITÍ NA NÁSTROJI.

NYNÍ JSOU K DISPOZICI 
3,0 AH BATERIE PRO 
EXTRÉMNÍ DOBU PROVOZU.

Skoro všechny výrobky řady M12 mají 

ukazatel míry nabití a tak vždy víte, kolik 

energie ještě zbývá v baterii.

LITHIUM-ION™
POWERED BY

C12 BX  Výrobek č. 4932352472

■ 2 x delší doba provozu
■ o 30% více energie
■ o 10 - 20% rychlejší aplikační rychlost
■ celková kompatibilita*

 *  S výjimkou C12 BL2

VELIKOST JE VŠECHNO.
Kompaktní lithiové baterie Milwaukee M12 1,5 nabízejí velkou energii a jejich velikost je zlomkem 

velikosti běžných NiCd / NiMH 12  V baterií.

85 mm

103 mm

Milwaukee M12 12  V 

1,5 Ah Lithium-Ion baterie

Traditční NiCd 

12  V 1,3 Ah baterie
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M12 jednorychlostní vrtačka / šroubovák

C12 D  Výrobek č. 4933404580
     

Standardní vybavení:
Nabíječka C12 C (30 min), akumulátory 2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion, brašna

Napětí / kapacita 12 V / 1,5 Ah

Počet otáček 0 – 500 min-1

Sklíčidlo ¼˝ Hex 

Kapacita vrtání do oceli / dřeva 10 / 16 mm

Šrouby do dřeva  6 mm

Max. moment měkký / tvrdý  10 / 19 Nm

Hmotnost vč. aku 0,9 kg

12 V / 1,5 Ah

0 – 500 min-1

¼˝ Hex 

10 / 16 mm

6 mm

10 / 19 Nm

0,9 kg

M12 2-rychlostní vrtačka

C12 DD  Výrobek č. 4933411960

Standardní vybavení:
Nabíječka C12 C (30 min), akumulátory 2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion, přepravní kufřík

Napětí / kapacita 12 V / 1,5 Ah

Počet otáček 0 – 400 / 0 – 1500 min-1

Sklíčidlo 1 – 10 mm

Kapacita vrtání do oceli / dřeva 10 / 25 mm

Max. točivý moment  28 Nm

Hmotnost vč. aku 1,05 kg

V / 1,5 Ah

400 / 0 – 1500 min-1

10 mm

25 mm

Nm

5 kg

M12 příklepový šroubovák

C12 ID  Výrobek č. 4933411080
    

Standardní vybavení:
Nabíječka C12 C (30 min), akumulátory 2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion, přepravní kufřík

Napětí / kapacita 12 V / 1,5 Ah

Počet otáček 0 – 2000 min-1

Počet úderů 0 –3000 min-1

Upnutí nástrojů ¼˝ Hex

Max. točivý moment 96 Nm

Hmotnost vč. aku 1,0 kg

1,5 Ah

00 min-1

00 min-1

x

M12 ½˝ rázový utahovák

C12 IW  Výrobek č. 4933411900

Standardní vybavení:
Nabíječka C12 C (30 min), akumulátory 2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion, přepravní kufřík

Napětí / kapacita 12 V / 1,5 Ah

Počet otáček 0 – 2000 min-1

Počet úderů 0 –3000 min-1

Upnutí nástrojů ½˝ SD

Max. točivý moment 136 Nm

Hmotnost vč. aku 1,0 kg

/ 1,5 Ah

000 min-1

000 min-1

D

Nm

g

M12M12

M12M12

M12M12

M12M12

 BUILD
 YOUR OWN
 POWER
 PACK

4933
411930

 BUILD
 YOUR OWN
 POWER
 PACK

4933
411935

 BUILD
 YOUR OWN
 POWER
 PACK

4933
411970

 BUILD
 YOUR OWN
 POWER
 PACK

4933
411990

Charakteristika:
Vysokovýkonný kompaktní šroubovák Milwaukee o délce  ■

160 mm, který je ideální pro práci ve stísněném prostoru 

15 stupňové nastavení točivého momentu a dodatečné  ■

vrtání pro dosažení maximální flexibility

Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu ■

1,5 Ah Li-Ion baterie, poskytují dlouhodobý provoz a  ■

zvýšenou trvanlivost

Displej zobrazuje stav nabití baterie ■

500 ot.za min poskytuje 19 Nm točivého momentu ■

Charakteristika:
2-rychlostní (1 rychlost 0 – 400 ot. za min / 2 rychlost 0 – 1500 ot. za min.)  ■

celokovová převodovka nabízí ohromující rychlost vrtání

Nejlepší kroutící moment ve třídě; výkonný motor nabízí kroutící  ■

moment o 28 Nm

10 mm kovové jedno-manžetové rohatkové sklíčidlo pro maximální  ■

trvanlivost a pevné uchycení vrtáku

Zabudované LED světlo a ukazatel míry nabití pro větší produktivitu  ■

a menší frustraci

Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu ■

Displej zobrazuje stav nabití baterie ■

Charakteristika:
Vysoce výkonný kompaktní utahovák Milwaukee o délce  ■

165 mm je ideální pro práci v těsných prostorech 

Moment 96 Nm ■

Příklepový mechanismus zvyšuje rychlost až do kategorie  ■

2000 ot. za min

Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu ■

Displej zobrazuje stav nabití baterie ■

Vybaveno digitálním systémem řízení energie Li-Ion Milwaukee,  ■

který chrání nástroj a baterii při jakémkoli použití a nabízí nejnovější 

trvanlivé průmyslové využití

Charakteristika:
Vysoce výkonný kompaktní utahovák Milwaukee o délce 165 mm je ideální pro práci v těsných prostorech  ■

Příklepový mechanismus zvyšuje rychlost až do kategorie 2000 ot. za min. s 136 Nm točivého momentu ■

Nabízí 3000 úderů za min pro zvýšenou produktivitu ■

½˝ pravoúhlý klíč pro použití v univerzálních zásuvkách ■

Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu ■

Displej zobrazuje stav nabití baterie ■

Vybaveno digitálním systémem řízení energie Li-Ion Milwaukee,  ■

který chrání nástroj a baterii při jakémkoli použití a nabízí nejnovější 

trvanlivé průmyslové využití

ěsných prostorech

 NOVINKA

 NOVINKA
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M12 jedno-rychlostní pravoúhlá vrtačka

C12 RAD  Výrobek č. 4933416890

Standardní vybavení:
Nabíječka C12 C (30 min), akumulátory 2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion, brašna

Napětí / kapacita 12 V / 1,5 Ah

Počet otáček 800 min-1

Sklíčidlo 10 mm

Kapacita vrtání do oceli / dřeva 10 / 22 mm

Max. točivý moment  14 Nm

Hmotnost vč. aku 1,1 kg

12 V / 1,5 AAAhhhhh

800 min-1

0 mm

2 mm

M12 řezák na měděné trubky

C12 PC  Výrobek č. 4933411090

Standardní vybavení:
Nabíječka C12 C (30 min), akumulátory 1 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion, přepravní kufřík

Napětí / kapacita 12 V / 1,5 Ah

Počet otáček 0 – 500 min-1

Měděné trubky 12, 15, 18, 22, 25 & 28 mm 

Min. prostor pro řezání trubek 80 mm

Délka 360 mm

Hmotnost vč. aku 1,5 kg

12 V / 1,5 Ah

M12 pilka na kov

Standardní vybavení:
Nabíječka C12 C (30 min), akumulátory 2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion, přepravní kufřík

Napětí / kapacita 12 V / 1,5 Ah

Počet zdvihů 0 – 3000 min-1

Zdvih 13 mm

Hmotnost vč. aku 1,2 kg

12 V / 1 5 Ah

C12 HZ  Výrobek č. 4933411100

M12 PEX řezačka

C12 PPC  Výrobek č. 4933416540

Standardní vybavení:
Nabíječka C12 C (30 min), akumulátory 1 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion, přepravní kufřík

Napětí / kapacita 12 V / 1,5 Ah

Max. prořez 50 mm

Rychlost řezu 0 – 500 min-1

Síla řezání 280 Nm

Hmotnost vč. aku 2,3 kg

Napětí // kapk iacita 12 V / 1 5 Ah

M12M12

M12M12

M12M12

M12M12

Viz: str. 29  ■

(HACKZALL plátky)

Náhradní kola,  ■

ref. č. 48380010

 BUILD
 YOUR OWN
 POWER
 PACK

4933
416900

 BUILD
 YOUR OWN
 POWER
 PACK

4933
411925

 BUILD
 YOUR OWN
 POWER
 PACK

4933
416550

 BUILD
 YOUR OWN
 POWER
 PACK

4933
411920

Charakteristika:
90 stupňová hlava, 95 mm dlouhá, pro vrtání a uchycení v těsných prostorech ■

10 mm jedno-manžetové upínací pouzdro pro větší svobodu a všestrannost ■

Unikátní ergonomický design pro používání jednou rukou v těsných rozích  ■

Funkce vpřed i vzad  ■

Vysoce výkonná kovová převodovka s převody pro největší trvanlivost a  ■

točivý moment 14 Nm 

Tenká a lehce uchopitelná rukojeť a spouštěcí mechanismus pro pohodlné  ■

pracovní podmínky

Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu ■

Displej zobrazuje stav nabití baterie ■

Charakteristika:
Vysokovýkonný řezák měděných trubek Milwaukee řeže 12 mm měděné trubky za méně než 3 vteřiny ■

Mechanismus s automatickým zablokováním řeže již instalované měděné potrubí s potřebou  ■

volného prostoru jen 37 mm
Řeže měděné trubky: 12 / 15 / 18 / 22 / 25 / 28 mm ■

Čelisti s automatickým nastavením – automaticky se přizpůsobí podle  ■

velikosti trubky
Celokovové utěsněné čelo – řezací hlava odolná proti korozi a rezavění ■

Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu ■

Displej zobrazuje stav nabití baterie ■

Vybaveno digitálním systémem řízení energie Li-Ion Milwaukee, který chrání nástroj  ■

a baterii při jakémkoli použití a nabízí nejnovější trvanlivé průmyslové využití

Charakteristika:
Vysokovýkonná kompaktní pilka na kov, pro použití v jedné  ■

ruce, měřící pouze 280 mm, je ideální pro práci v těsném prostoru 

Má patentované upnutí FIXTEC Milwaukee pro rychlou výměnu  ■

plátk bez klíče 

Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu ■

Displej zobrazuje stav nabití baterie ■

Zdvih 13 mm pro lepší kontrolu řezání jednou rukou ■

Vybaveno digitálním systémem řízení energie Li-Ion Milwaukee,  ■

který chrání nástroj a baterii při jakémkoli použití a nabízí nejnovější 

trvanlivé průmyslové využití

Charakteristika:
Výkonný mechanismus řeže až 50 mm PEX trubky za 3 vteřiny ■

Regulace otáček ve vypínači, kontrola řezu ■

Vysoce ostrý plátek, který nezanechává otřepy ■

Vysoce účinný mechanismus poskytuje přes 200 řezů na jedno nabití ■

5 x uložený celokovový převod pro extrémní trvanlivost ■

Masivní řezný tlak 175 kg / cm ■ 2

Zátěžová celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální kroutící moment ■

Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu ■

Displej zobrazuje stav nabití baterie ■

Vybaveno digitálním systémem řízení energie Milwaukee’s Li-Ion, který chrání nástroj a baterii při  ■

jakémkoli použití a nabízí nejnovější trvanlivé průmyslové využití

LITHIUM-ION™
POWERED BY

 NOVINKA

 NOVINKA
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C12 IC  Výrobek č. 4933411070

Standardní vybavení:
Nabíječka C12 C (30 min), baterie 1 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion, optický kabel 914 mm, přepravní kufřík

Napětí / kapacita 12 V / 1,5 Ah

Velikost displeje 60 mm 

Zvětšení obrazu 2 x (10 nastavení)

Průměr hlavy fotopřístroje 17 mm

Délka kabelu fotopřístroje 914 mm

Hmotnost 0,82 kg

ení)

C12 IC AVD  Výrobek č. 4933416670  

Standardní vybavení:
Nabíječka C12 C (30 min), baterie 1 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion, přepravní kufřík

Napětí / kapacita 12 V / 1,5 Ah

Velikost displeje 88 mm

Zvětšení obrazu 4 x

Průměr hlavy fotopřístroje 17 mm

Délka kabelu fotopřístroje 914 mm

Hmotnost 0,9 kg

C12 IC AVA  Výrobek č. 4933416675  

Standardní vybavení:
Nabíječka C12 C (30 min), baterie 1 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion, přepravní kufřík

Napětí / kapacita 12 V / 1,5 Ah

Velikost displeje 88 mm

Zvětšení obrazu 4 x

Průměr hlavy fotopřístroje 11 mm

Průměr kabelu fotopřístroje 9,5 mm

Délka kabelu fotopřístroje 914 mm

Hmotnost 0,9 kg

5 Ah

C12 BL2- 0   Výrobek č. 4933416240

Standardní vybavení:
Transportní pouzdro (žádné baterie nebo nabíječka)

Přesnost +/– 0,2 mm více než 1 m

Klasifi kace laseru Třída II 635 mw

Rozsah 30 m

M12M12

M12M12

M12M12

M12M12

 BUILD
 YOUR OWN
 POWER
 PACK

4933
411915

M12 kontrolní kamera 17 mm
Charakteristika:

Barevná obrazovka 60 mm  ■

Kabel o průměru 17 mm a délce 914 mm ■

2 x zoom ■

Funkce potlačení červených očí ■

3 předem nastavitelné úrovně osvětlení ■

M12 17 mm digitální multimediální kamera
Charakteristika:

Nová velká barevná obrazovka 88 mm  ■

Funkce videa ■

Funkce fotografie ■

Funkce nahrávání zvuku pro záznam poznámek ■

Možnost otočit obrázek o 180˚ ■

Vybaveno 2 GB SD paměťovými kartami ■

4 x zoom ■

Funkce potlačení červených očí  ■

3 předem nastavené úrovně osvětlení  ■

Digitální kabel o průměru 17 mm a délce 914 mm ■

M12 9,5 mm analógový multimediální kamera
Charakteristika:

Kontrolní kamera M12 s kontrolním kabelem o 9,5 mm s funkcí zaznamenávání fotografie i videa ■

Nová velká barevná obrazovka 88 mm ■

Funkce videa  ■

Funkce fotografie  ■

Funkce nahrávání zvuku pro záznam poznámek ■

Možnost otočit obrázek o 180˚ ■

Vybaveno 2 GB SD paměťovými kartami ■

4 x zoom ■

Funkce potlačení červených očí ■

3 předem nastavitelné úrovně osvětlení ■

M12 laser s olovnicí
Charakteristika:

První laser na trhu, který má zabudovanou baterii a tak se zvyšuje jeho všestrannost a použití  ■

ve spojení s dalšími nástroji v sortimentu

Zvýšená přesnost, lepší než u ručního postupu, s přesností na úrovni 0,2 mm na metr ■

Automatické vyrovnávání o +/– 0,2 mm na metr zvyšuje jeho přesnost a rychlost  ■

Velmi silné magnety umístěné na zadní straně zařízení s kovovým cvočkem a sledováním ■

Kromě ukazatele úrovně, laserový bod bliká a tak vidíte, že je mimo úroveň o +/– 4 stupně ■

Jednoduchá obsluha pomocí jednoho tlačítka ■

 NOVINKA

 NOVINKA

 NOVINKA
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C12 PP - 0  Výrobek č. 4933416560  

Standardní vybavení:
Žádné baterie nebo nabíjecí jednotky

Napětí (stejnosměrný proud) 12 V

Rozměry 125 x 53 x 58 mm

roud) 12 V

125 x 53 x 58 mm

C12 JSR - 0  Výrobek č. 4933416365

Standardní vybavení:
220 – 240 V napájecí adaptér, 3,5 mm jack konektor pro připojení přehrávače (iPod). (Bez baterií a nabíječky)

Napětí (stejnosměrný proud) 12 V

Napětí (střídavý proud) 220 – 240 V

Rozměry 267 x 102 x 178 mm

Čistá hmotnost – pouze rádio 1,8 kg

V

– 240 V

M12M12

M12M12

C12 LTGE-0  Výrobek č. 4933416977

Standardní vybavení:
Termočlánek (Typ K), přepravní kufřík, žádná baterie nebo nabíječka

Nekontaktní teplota – 40 °C až + 800°C

Základní přesnost 1,5 %

Zářivost 0,1 až 1,0

Rozlišení displeje 0,1c

M12M12

až + 800°C

1,0

M12

M12 nabíječka
Charakteristika:

Pohodlná nabíječka pro přenosná zařízení ■

Vstupy 12 V DC a USB pro různé nabíjecí kabely ■

LED kontrolka nabíjení ukazuje stav zařízení ■

Elektronická ochrana proti přetížení – chrání vstupy  ■

a baterku před nadměrným odběrem

M12 rádio na dílnu s napojením na jednotku MP3
Charakteristika:

Tuner pokročilé technologie, který poskytuje optimální a čistý příjem ■

Jednotka MP3 přehrávače, odolná vůči povětrnostním vlivům  ■

Napájení buď pomocí M12 baterie nebo z 240 V sítě ■

8 hodin provozu na jednu standartní M12 baterii ■

Hliníkové reproduktory, které jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, bohatý a plný zvuk ■

Tuner s digitálním displejem pro možnost přesné volby ■

Tlačítko Mute (bez zvuku) pro okamžité úplné ztišení ■

Hmotnost – 1,8 kg ■

Laserový dálkový M12 akumulátorový teploměr
Charakteristika:

K ■ ónický poměr 40 : 1 

M ■ ěření s vysokou přesností

T ■ eplotní rozsah – 40 až +800

J ■ ednoduché nastavení rozhraní a funkcí

S ■ peciálně přizpůsobený pro potřeby elektrikářů

V ■ estavěné LED světlo osvětluje pracovní plochu

V ■ ysoký kontrast černé barvy na bílém displeji

Alarm ■

Funkce Hi/Lo (vysoký/nízký) ■

Z ■ ákazník si může sám navolit frekvenci opakovaných kontrol systému Hi/Lo

LITHIUM-ION™
POWERED BY

 NOVINKA

uk

 NOVINKA

 NOVINKA

M12 – M28 Rádio na dílnu

C12-28 DCR-0  Výrobek č. 4933416345

Standardní vybavení:
Bez akumulátorů a nabíječky

Napětí (stejnosměrný proud) 12 – 28 V

M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 baterie

Napětí (střídavý proud) 220 – 240 V

Rozměry 495 x 241 x 279 mm

Charakteristika:
Exkluzivní AM/FM tuner s digitálním procesorem poskytuje vysokou přesnost příjmu a  ■

signálu

Premium reproduktory a 40 W zesilovač zajišťuje bohatý a plný zvuk ■

Ochranný kryt proti vlivům počasí chrání MP3 přehrávač a další audio zařízení ■

Příjem energie pomocí baterií M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 nebo  ■

zásuvky na střídavý proud

ABS polymer tlumící otřesy a ocelová konstrukce –  ■

působí jako ochrana proti povětrnostním vlivům a vlivům 

souvisejícím s těžkou prací na staveništi

Nastavitelný ekvalizér a 10 přednastavených stanic ■

28 V
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C12 D – Kompaktní šroubovák ■

C12 IC – Kompaktní digitální inspekční kamera ■

2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion baterie ■

Nabíječka C12 C (30 min.) ■

Milwaukee měkká taška ■

PowerPack C12 PP2A  Výrobek č. 49334112202A  Výrobek č. 4933411220A

LM 60  Výrobek č. 4933404715

Standardní vybavení:
2 x baterie AAA, vak k připevnění na pásek, pásek k připevnění na ruku

Rozsah měření 0,05 –  60 m

Přesnost +/– 1,5 mm

Laserová dioda 635 nm

Třída laseru 2

Třída krytí IP IP 54

 Velikost 114 x 51 x 27 mm

Hmotnost 120 g

mm

C12 LTGH-0  Výrobek č. 4933416978

Standardní vybavení:
Termočlánek (Typ K), přepravní kufřík, žádná baterie nebo nabíječka

Nekontaktní teplota – 40 °C až + 800°C

Základní přesnost 1,5 %

Zářivost 0,1 až 1,0

Rozlišení displeje 0,1c

M12M12

M12M12

2266-20  Výrobek č. 4933416971

Standardní vybavení:
3 AAA články

Nekontaktní teplota – 40 °C až + 500°C

Základní přesnost 1,5 %

Zářivost 0,95

Rozlišení displeje 0,1c

+ 500°C

až + 800°C

,0

M12

Laserový dálkoměr
Charakteristika:

Systém „zamiř a střílej” – měření provádí jen jedna osoba  jedním stisknutím tlačítka ■

Měří vzdálenosti až do 60 m, uvnitř i venku ■

Měření laserem s přesností + / – 1,5 mm ■

Rozměrný grafický LCD displej se třemi řádky, který se snadno odečítá, s dodatečným podsvícením podle potřeby ■

Vysunovací koncový kus pro měření od hran nebo rohů ■

Paměť pro uložení posledních 10 měření ■

Jednotky měření lze přepínat mezi metry a stopami/palci ■

Robustní pouzdro v ergonomickém designu „slimline”  obemknuté  ■

měkkým pryžovým krytem – ideální pro náročné profesionální využití
Klávesnice je odolná postříkání vodou, vniknutí prachu a snadno se čistí ■

Automatické vypnutí a signalizace nízkého nabití baterie ■

Charakteristika:
K ■ ónický poměr 40 : 1 

M ■ ěření s vysokou přesností

T ■ eplotní rozsah - 40 až  +800

Jednoduché nastavení rozhraní a funkcí: HVAC ■

M ■ ěření rosného bodu a vlhkosti

V ■ estavěné LED světlo osvětluje pracovní plochu

V ■ ysoký kontrast černé barvy na bílém displeji

Alarm ■

Funkce Hi / Lo (vysoký/nízký) ■

Z ■ ákazník si může sám navolit frekvenci opakovaných kontrol systému Hi/Lo

Laserový dálkový teploměr 
Charakteristika:

K ■ ónický poměr 12 : 1 

M ■ ěření s vysokou přesností

T ■ eplotní rozsah – 40 až +50

V ■ hodné pro široké spektrum aplikací

V ■ stup pro termočlánek (pro měření kontaktní teploty)

U ■ pevňovací mechanismus pro příslušenství

D ■ etekce napětí a osvětlení pracovní plochy

V ■ ysoký kontrast černé barvy na bílém displeji

S ■ nadno čitelný v jakémkoliv prostředí

Alarm ■

Z ■ ákazník si může sám navolit frekvenci opakovaných kontrol systému Hi/Lo

Laserový dálkový akumulátorový teploměr M12 pro systém HVAC/R

 NOVINKA

 NOVINKA
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C12 DD –  ■ Vrtačka / šroubovák

C12 ID –  ■ Příklepový šroubovák

C12 T – Svítilna ■

2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion baterie ■

Nabíječka C12 C (30 min.) ■

Milwaukee měkká taška ■

PowerPack C12  PP3B  Výrobek č. 4933416575  

C12 D – Kompaktní šroubovák ■

C12 HZ – HACKZALL ■

C12 T – Svítilna ■

C12 PC –  ■ Řezák na měděné trubky

2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion baterie ■

Nabíječka C12 C (30 min.) ■

Milwaukee měkká taška ■

PowerPack C12  PP4A  Výrobek č. 4933411955  

C12 D – Kompaktní šroubovák ■

C12 HZ – HACKZALL ■

C12 T – Svítilna ■

2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion baterie ■

Nabíječka C12 C (30 min.) ■

Milwaukee měkká taška ■

PowerPack C12  PP3A  Výrobek č. 4933411950  

C12 DD –  ■ Vrtačka / šroubovák

C12 ID –  ■ Příklepový šroubovák

C12 HZ – HACKZALL ■

C12 T – Svítilna ■

2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion baterie ■

Nabíječka C12 C (30 min.) ■

Milwaukee měkká taška ■

PowerPack C12  PP4B  Výrobek č. 4933416495  

2

M12M12

M12M12

M12M12

M12M12

LITHIUM-ION™
POWERED BY

 NOVINKA

 NOVINKA

 NOVINKA

 NOVINKA
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14,4 V vrtačka / šroubovák se systémem LokTor, 
rychlé uvolnění sklíčidla

Standardní vybavení:
2 x 3,0 Ah NiMH  baterie, nabíječka RCA 7224 MB, přepravní kufřík

PDD 14.4 X LokTor NiMH  Výrobek č. 4933401466

Napětí / kapacita 14,4 V / 3,0 Ah

Počet otáček (1. st / 2. st) 0 – 480 / 0 – 1500 min-1

Rychlosklíčidlo 1,5 – 13 mm

Kapacita vrtání do oceli / dřeva 13 / 36 mm

Šrouby do dřeva 10 mm

Max. moment měkký / tvrdý 26 / 60  Nm

Hmotnost vč. aku 2,4 kg

Tor,, 

H  Výrobek č. 4933401466

14,4 V / 3,0 Ah

2. st) 0 – 480 / 0 – 1500 min-1

1,5 – 13 mm

eli / dřeva 13 / 36 mm

10 mm

ý / tvrdý 26 / 60  Nm

2,4 kg

PDD 14,4 X LokTor (2 x 2,0 Ah NiCd) 

Výrobek č. 4933401453

14,4 V vrtačka / šroubovák

Standardní vybavení:
2 x 3,0 Ah NiMH  akumulátory, kovové rychlosklíčidlo,   nabíječka RCA 7224 MB, systém CLIP-LOK™,  šroubovací bity, kufr

PLD 14.4 X NiMH  Výrobek č. 4933390642

Napětí / kapacita 14,4 V / 3,0 Ah

Počet otáček (1. st / 2. st) 0 – 400 / 0 – 1400 min-1

Rychlosklíčidlo 1,5 – 13 mm

Kapacita vrtání do oceli / dřeva 13 / 33 mm

Šrouby do dřeva 10 mm

Max. moment měkký / tvrdý 21 / 44 Nm

Hmotnost vč. aku 2,4 kg

PLD 14,4 X (2 x 2,0 Ah NiCd) 

Výrobek č. 4933390636

2

14,4 V / 3,0 Ah

0 – 400 / 0 – 1400 min-1

1,5 – 13 mm

13 / 33 mm

10 mm

21 / 44 Nm

2,4 kg

iCd)

0636

14,4 V rázový utahovák

Standardní vybavení:
2 x 2,0 Ah NiCd akumulátor, RCA 7224 MB nabíječka, kufr

PIW 14.4 SD  Výrobek č. 4933389895  PIW 14,4 SD -0 Výrobek č. 4933390437

Napětí / kapacita 14,4 V / 2,0 Ah

Počet otáček 0 – 2200 min-1

Počet úderů 0 – 2500 min-1

Upnutí nástrojů ½˝ SD

Max. velikost šroubů M 6 – M 10

Max. točivý moment 158 Nm

Hmotnost vč. aku 2,0 kg

ý

Ah

in-1

in-1

14,4 V rázový utahovák

Standardní vybavení:
2 x 2,0 Ah NiCd akumulátor, RCA 7224 MB nabíječka, kufr

PIW 14.4 Hex  Výrobek č. 4933389890  PIW 14,4 Hex -0 Výrobek č. 4933390435

Napětí / kapacita 14,4 V / 2,0 Ah

Počet otáček 0 – 2200 min-1

Počet úderů 0 – 2500 min-1

Upnutí nástrojů ¼˝ Hex

Max. velikost šroubů M 4 – M 10

Max. točivý moment 85 Nm

Hmotnost vč. aku 2,0 kg

0 Ah

min-1

min-1

0

Charakteristika:
Kompaktní, lehký a dobře vyvážený ■

LokTor motor: navržený specificky pro použití v elektrických nástrojích  ■

Heavy Duty: výkonný, trvanlivý a snadno udržovaný

FIXTEC sklíčidlo pro pohodlnou výměnu bitu jednou rukou ■

Celokovové, vysoce kvalitní, extrémně trvanlivé rychlosklíčidlo ■

Brzda motoru QUICKSTOP ■

21-stupňové nastavení točivého momentu plus další vrtací stupeň, poskytující  ■

větší flexibilitu + přesnost bez ohledu na materiál a velikost šroubu

Elektronický přepínač s proměnlivou rychlostí ■

Charakteristika:
Zkonstruována pro každodenní používání, optimální poměr hmotnost / výkon ■

 Jedinečný systém CLIP-LOK™ (zavěšení na opasek) vám uvolní ruce při  ■

práci i při pohybu

 Dvourychlostní synchronizovaná převodovka pro přenos  velkého momentu ■

Plynulá regulace otáček vypínači, správné otáčky pro danou aplikaci ■

 Pravý / levý chod, snadné přepínání při každé práci ■

 QUICKSTOP – rychlobrzda motoru ■

Charakteristika:
 Utahovací moment do 158 Nm ■

Robustní litá převodová skříň z hlíníku ■

 Kompaktní design – délka pouze 192 mm ■

 Ergonomické Softgripové držadlo ■

 Dva směry nasazení baterie ■

Charakteristika:
 Utahovací moment do 85 Nm ■

Robustní litá převodová skříň z hlíníku ■

 Kompaktní design – délka pouze 188 mm ■

 Ergonomické Softgripové držadlo ■

 Dva směry nasazení baterie ■
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14,4 V přímá bruska

Standardní vybavení:
Žádné baterie nebo nabíjecí jednotky

PSG 14.4 PP- 0  Výrobek č. 4933382700

Napětí / kapacita 14,4 V / –

Otáčky naprázdno 25.000 min-1

Ø-nástroje 25 mm

Hmotnost vč. aku 2,2 kg

PCG 14 / 600
V ■ ybaven jako PCG 14 / 300, ale s délkou 608 mm a 

s 600 ml držákem mlecí trubky a pístu

Výrobek č. 4933401165

14,4 V pistole na těsnicí tmel a lepidlo

Standardní vybavení:
1 x 1,4 Ah NiCd plochý akumulátor, RCA 7224 MB, standardní držák kartridže a tuba 300 ml, vytlačovací píst

PCG 14 / 300  Výrobek č. 4933401162  

Napětí / kapacita 14,4 V / 1,4 Ah

 Výtlačná síla 280 kg / 2750 N

Délka 462 mm

Hmotnost vč. aku 2,4 kg

  

14,4 V / 1,4 Ah

280 kg / 2750 N

462 mm

2,4 kg

PDD 12 X (2 x 2,0 Ah NiCd) 

Výrobek č. 4933401460
Standardní vybavení:
2 x 3,0 Ah NiMH, nabíječka RCA 7224 MB, kufr

PDD 12 X NiMH  Výrobek č. 4933401468

Napětí / kapacita 12 V / 3,0 Ah

Počet otáček (1. st / 2. st) 0 – 400 / 0 – 1300 min-1

Rychlosklíčidlo 1,5 – 13 mm

Kapacita vrtání do oceli / dřeva 13 / 34 mm

Šrouby do dřeva  8 mm

Max. moment měkký / tvrdý 22 / 50 Nm

Hmotnost vč. aku 2,2 kg

x 2,0 Ah NiCd) 

401468

12 V / 3,0 Ah

. st) 0 – 400 / 0 – 1300 min-1

1,5 – 13 mm

eli / dřeva 13 / 34 mm

8 mm

/ tvrdý 22 / 50 Nm

2,2 kg

PLD 12 X (2 x 2,0 Ah NiCd) 

Výrobek č. 4933390631

PLD 12 X NiMH  Výrobek č. 4933390639  

Napětí / kapacita 12 V / 3,0 Ah

Počet otáček (1. st / 2. st) 0 – 380 / 0 – 1250 min-1

Rychlosklíčidlo 1,5 – 13 mm

Kapacita vrtání do oceli / dřeva 13 / 31 mm

Šrouby do dřeva  8 mm

Max. moment měkký / tvrdý 18 / 38 Nm

Hmotnost vč. aku 2,0 kg

PLD 12 X2 XX (2 x 2,0 Ah NiCd) 

2 V / 3,0 Ah

– 380 / 0 – 1250 min-1

5 – 13 mm

3 / 31 mm

mm

8 / 38 Nm

0 kg

Charakteristika:
Vysoká přesnost otáčení  ■

Delší a štíhlejší tvar pro přístup do úzkých prostor ■

Výkon motoru PLUS – o 30 % vyšší výkon ■

Lze použít akumulátory 14,4 V a 12 V ■

Charakteristika:
Kompatibilní s bateriovými moduly 9,6 V, 12 V nebo 14,4 V ■

6-stupňový číselník regulace otáček pro předvolbu rychlosti  ■

vytlačování

Elektronická spoušť s řízením proměnlivé rychlosti ■

12 V vrtačka/šroubovák se systémem LokTor, 
rychlé uvolnění sklíčidla
Charakteristika:

Kompaktní, lehká a dobře vyvážená ■

 FIXTEC pro pohodlnou výměnu bitu jednou rukou ■

Celokovové, vysoce kvalitní, extrémně trvanlivé rychlosklíčidlo ■

Brzda motoru QUICKSTOP ■

21-stupňové nastavení točivého momentu plus další vrtací stupeň,  ■

poskytující větší flexibilitu + přesnost bez ohledu na materiál a 
velikost šroubu
 Elektronický přepínač s proměnlivou rychlostí ■

 Planetová synchronizovaná převodovka se dvěma rychlost mi  ■

pro max. krouticí moment

12 V vrtačka/šroubovák
Charakteristika:

Zkonstruována pro každodenní používání, optimální poměr  hmotnost / výkon ■

Jedinečný systém CLIP-LOK™ (zavěšení na opasek) vám uvolní  ■

ruce při práci i při pohybu

 Dvourychlostní synchronizovaná převodovka pro přenos velkého  ■

momentu

 Plynulá regulace otáček vypínači, správné otáčky pro danou aplikaci ■

Pravý / levý chod, snadné přepínání při každé práci ■

 QUICKSTOP – rychlobrzda motoru ■

Standardní vybavení:
2 x 3,0 Ah NiMH  akumulátory,  kovové rychlosklíčidlo,  nabíječka RCA 7224 MB, systém CLIP-LOK™,  šroubovací bity, kufr
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Nabíječka

Popis Systém  Rozsah 
nabíjení

Max. nabíjecí
doba pro 

NiCd /Li-Ion 
akumulátory

Pro akumul. typu
NiCd  NiMH  Li-Ion  Pro země Obj. číslo

� TCA 7224 MB PBS 3000 7,2 – 24 V 12 min. ● ● – Evropa 4932399035

� RCA 7224 MB PBS 3000 7,2 – 24 V 47 min. ● ● – Evropa 4932386670

� V4 C 4 V 30 min. – – ● Evropa 4932399983

� V 1828 C 18 – 28 V 30 / 60 min. ● ● ● Evropa 4932399507

� C12 C 12 V 30 / 60 min. – – ● Evropa 4932352000

� C14-18 C 14,4 – 18 V 30 / 60 min. – – ● Evropa 4932352485

� C18 C 18 V 30 / 60 min. – – ● Evropa 4932352001

	 M28 C 28 V 60 min. – – ● Evropa 4932352524

Akumulátory

Popis  Systém  Typ
akumulátoru

Napětí
V

Kapacita
Ah Obj. číslo

� B 12 PBS 3000 NiCd 12 1,4 4932373527

� BXS 12 PBS 3000 NiCd 12 2,0 4932373529

� BXL 12 PBS 3000 NiCd 12 2,4 4932373530

� MXL 12 PBS 3000 NiMH 12 3,0 4932399311

� BXS 14.4 PBS 3000 NiCd 14,4 2,0 4932373540

� BXL 14.4 PBS 3000 NiCd 14,4 2,4 4932373541

� MXL 14.4 PBS 3000 NiMH 14,4 3,0 4932399413

� BXL 24 PBS 3000 NiCd 24 2,4 4932373560

Popis Systém  Typ
akumulátoru

Napětí
V

Kapacita
Ah Obj. číslo

� V4 B Li-Ion 4 3,0 4932399982

� V18 B Li-Ion 18 3,0 4932399512

� V28 B Li-Ion 28 3,0 4932399196

� C12 B Li-Ion 12 1,5 4932352003

� C12 BX Li-Ion 12 3,0 4932352472

� C14 B Li-Ion 14,4 1,5 4932352483

� C14 BX Li-Ion 14,4 3,0 4932352484

	 C18 B Li-Ion 18 1,5 4932352002


 C18 BX Li-Ion 18 3,0 4932352071

� M28 BX Li-Ion 28 3,0 4932352523

M12M12

M12M14

M12M12

M12M12

M12M14

M12M14

M12M18

M12M18

M28

M12M18

M28

M12M18

� �� �

N

� �

ětí K

� �

� � � � �� � 	� � � ��� 	

� � � 	 
 �� �

N

� �

Obj č

�
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Lampy a náhradní žárovky

Popis Systém  Rozsah 
nabíjení Obj. číslo

� PL Option (dodávaná bez aku) PBS 3000 7,2 – 14,4 V 4932399024

 Náhradní žárovka 4931366379

� BL (dodávaná bez aku) PBS 3000 9,6 – 14,4 V 4932371374

 Náhradní žárovka 4931386044

� WL 1214 (dodávaná bez aku) PBS 3000 12 – 14,4 V 4932399741

 Náhradní žárovka 49810020

� V18 L (dodávaná bez aku) 18 V 4932399655

 Náhradní žárovka 49310030

� M28 WL (dodávaná bez aku) 28 V 4932352526

 Náhradní žárovka 49810030

� C12 T (dodávaná bez aku) 1,5 Ah 4932352159

 Náhradní žárovka 4931401883

� C12 T LED (dodávaná bez aku) 1,5 Ah 4932352478

	 C18 WL (dodávaná bez aku) 1,5 / 3,0 Ah 4932352158

 Náhradní žárovka 49810030


 C18 WL LED (dodávaná bez aku) 1,5 / 3,0 Ah 4932352479

M12M12

M12M12

M12M18

M12M18

M28

� � � � � � � 	 
� �

M12 – M28 Rádio na dílnu

C12-28 DCR-0  Výrobek č. 4933416345

Standardní vybavení:
Bez akumulátorů a nabíječky

Napětí (stejnosměrný proud) 12 – 28 V

M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 baterie

Napětí (střídavý proud) 220 – 240 V

Rozměry 495 x 241 x 279 mm

Charakteristika:
Exkluzivní AM/FM tuner s digitálním procesorem poskytuje vysokou přesnost příjmu a  ■

signálu

Premium reproduktory a 40 W zesilovač zajišťuje bohatý a plný zvuk ■

Ochranný kryt proti vlivům počasí chrání MP3 přehrávač a další audio zařízení ■

Příjem energie pomocí baterií M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 nebo  ■

zásuvky na střídavý proud

ABS polymer tlumící otřesy a ocelová konstrukce –  ■

působí jako ochrana proti povětrnostním vlivům a vlivům 

souvisejícím s těžkou prací na staveništi

Nastavitelný ekvalizér a 10 přednastavených stanic ■



SHOCKWAVE IMPACT DUTY  ™ 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Výběr šroubováků
je k dipozici v délkách 25 mm a 50 mm, 

v sadách po 2 kusech a 25 kusech 

(Phillips, Pozidrive, Torx a Hex) 

Obj. číslo PH2 (25 ks) 4932352551

Další objednací čísla najdete 

v katalogu příslušenství na 

straně 78.

28 kusů 
upevňovací 
sada

Sada nárazuvzdorných 

hrotů & nářadí pro 

upevňování matic – 

28 kusů

Obj. číslo 4932352455

up
sss

HSS-G hroty vrtaček
s ¼˝ Hex násadou

Sada 6 kusů: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm 

Obj. číslo 4932352454

Shock Zone 
Geometry™ *

Designed to flex with  
spring-like action

Reduces stress  
at the tip

Custom Engineered  
Steel & Heat Treatment

High shock resistance

Compression  
Forged Tip

Ideal fit and  
reduces breakage

Up To

Life
1

p ToTT

ifii eff

UpUU

Li
0

feff
x

max10 x
LIFE

™IMPACT DUTY

Kompresně okovaná  ■

hrana 

Ideální design, který navíc  ■

zabraňuje rozbití 

Vlastní návrh ■

Ocelové & tepelné zpracování

Vysoká odolnost proti otřesům ■

GEOMETRIA  ■

TORZNEJ ZÓNY™* 
(geometrie zóny otřesu)

Navrženo tak, aby došlo  ■

k prohnutí jako u ohybání 

péra (konstrukce nepraskne) 

Snižuje otřesy na hranu

*patent se vyřizuje

 NOVINKA



  Pevný: • Extra silné tělo 1,57 mm pro maximální robustnost plátku, ideální pro 

řezání dřeva s hřebíky či šrouby.

 Rychlost:   • Agresivní geometrie zubů dobře odvádí materiál z řezu – rychlé řezaní.

 Tvar s do špičky: •   Vynikající pro ponorné řezy a řezy do uzavřených prostor.

  Odolnost:   • Bi-metalová konstrukce umožňuje ohnutí plátku aniž by praskl.

Demoliční plátky na dřevo a impregnované dřevo s hřebíky

Pevný:  • Robustní, silné tělo 1,06 mm.

Mechanicky odolný• :  Plátek lze ohýbat aniž by se zlomil.

„Torch”:    • – Extra silný plátek (1,06 mm), přesný řez do kovu v ploše i do potrubí.

– Plátky vysoké 25 mm pro zlepšení stability a snížení vibrací.

Heavy Duty plátky pro řezání kovu

Pevný a precizní:  • extra silný plátek 1,57 mm.

Bi-metalová konstrukce:  • excelentní životnost s výkon.

Geometrie zubů:  • agresivní kontrukce a tvar zubů s vhodným tvarem mezer, odvádí hodně materiálu z 

řezu a zajišťuje rychlost řezání.

Tvar plátku: • zkosený –  tento tvar plátku je ideální pro ponorné řezy. Je nejvhodnější pro řezání kovu a 

pro aplikace demoliční, dřevo s hřebíky…

Extra Heavy Duty plátky pro kovové materiály a demolice

Speciálně sestrojené plátky pro systém HACKZALL, • 

umožňují o 35 % více řezů na jedno nabití. 

Sada obsahuje 10 ks – Obj. číslo 49220220• 

plátkyHACKZALL
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Kango 545 S  Výrobek č. 4933398200   

Standardní vybavení:
Kabel 6 m, doplňkové přímé madlo, mazací tuk, kufr

Příkon 1300 W

Energie úderu při sekání / vrtání 14 / 12 J

Kapacita vrtání vrtákem / tunelovým vrtákem 45 / 65 mm

Kapacita vrtání vrtací korunkou                100 mm

Poč.ot. (při zatížení) 450 min-1

Poč.ot. při měkkém příklepu (při zatížení) 350 min-1

Poč. úderů (při zatížení) 2840 úderů za min.

Poč.úderů při měkkém příklepu (při zatížení) 2200 úderů za min.

Upnutí nástrojů SDS-Max

Hmotnost 6,7 kg

Úroveň vibrací ve 3 osách při 
vrtání do betonu/při sekávání

13,0 / 9,0 m/s2

0 W

12 J

65 mmmmmmmm

mmmm

min-11

min-1

0 úderů za min.

0 úderů za min.

-Max

kg

0 / 9,0 m/s2

Kango 900 S  Výrobek č. 4933375720 (Sestava SDS-Max)

Příkon 1600 W

Energie úderu 7 – 27 J

Počet úderů při zátěži 975 – 1950 úderů za min.

Hmotnost vč. madla 11,0 kg

Úroveň vibrací ve 3 osách při bourání 11,0 m/s2

933375720 (Sestava SDS-Max)

1600 W

7 – 27 J

těži 975 – 1950 úderů za min.

la 11,0 kg

3 osách při bourání 11,011,0 m/s m/sm/s/s222

Kango 950 S  Výrobek č. 4933375710 (Sestava SDS-Max)

Příkon 1700 W

Energie úderu 7 – 27 J

Počet úderů při zátěži 975 – 1950 úderů za min.

Počet otáček při zátěži 125 – 250 min-1

Průměr vrtáku / korunky 28 – 50 / 45 – 150 mm

Průměr tunelového vrtáku 50 – 80 mm

Hmotnost vč. madla 11,8 kg

Úroveň vibrací ve 3 osách při 
vrtání do betonu/bourání

12,5 / 11,0 m/s2

933375710 (Sestava SDS-Max)

1700 W

eru 7 – 27 J

ů při zátěži 975 – 1950 úderů za min.

k při zátěži 125 – 250 min-1

áku / korunky 28 – 50 / 45 – 150 mm

éh ták 50 80 mm

Kango 750 S  Výrobek č. 4933398600   

Standardní vybavení:
Kabel 6 m, doplňkové přímé madlo, mazací tuk, kufr

Příkon 1550 W

Energie úderu 16  J

Kapacita vrtání vrtákem / tunelovým vrtákem 50 / 80 mm

Kapacita vrtání vrtací korunkou                150 mm

Poč.ot. (při zatížení)                                300 min-1  

Poč.ot. při měkkém příklepu (při zatížení) 240 min-1

Poč. úderů (při zatížení) 2740 úderů za min.

Poč.úderů při měkkém příklepu (při zatížení) 2180 úderů za min.

Upnutí nástrojů SDS-Max

Hmotnost 8,2 kg

Úroveň vibrací ve 3 osách při 
vrtání do betonu/při sekávání

9,5 / 9,1 m/s2

J

80 mm

0 mmmmm

minn-11  

min-1-1

0 úderů za min.

0 úderů za min.

S-Max

kg

/ 9,1 m/s2

Standardní vybavení:
6 m kabel, přídavné přední madlo, doplňkové madlo, prachovka, mazací tuk, přepravní kufr

Vrtací a bourací kladivo váhové třídy 10 kg
Charakteristika:

Energie úderu 27 J zaručuje nejlepší výsledky v bourání ve své třídě ■

Motor 1700 W – nejvyšší ve své třídě, výkonová rezerva při  ■

všech aplikacích
 Ideální pro užití spolu s přenosným zdrojem proudu ■

Digitronic ■ ® – celovlná elektronika, precizní nastavení 
potřebného výkonu
3 madla – všechny s Anti-Vibračním-Systémem (AVS) a  ■

Softgrip pro komfort práce
Konstrukce In-Line pro pohodlnou obsluhu při práci ve výši  ■

kolen a níže
 Automatický přimazávací systém prodlužuje životnost stroje ■

Kango 950 K
s K-Hex vybavením vrtáku  ■

Výrobek č. 4933375500

Bourací kladivo váhové třídy 10 kg
Charakteristika:

 Energie úderu 27 J zaručuje nejlepší výsledky v bourání  ■

ve své třídě

Motor 1600 W – nejvyšší ve své třídě, výkonová rezerva  ■

při všech aplikacích

Ideální pro užití spolu s přenosným zdrojem proudu ■

 Digitronic® – celovlná elektronika, precizní nastavení potřebného výkonu ■

3 madla – všechny s Anti-Vibračním-Systémem (AVS) a Softgrip pro komfort práce ■

Konstrukce In-Line pro pohodlnou obsluhu při práci ve výši kolen a níže ■

Automatický přimazávací systém prodlužuje životnost stroje ■

Standardní vybavení:
6 m kabel, přídavné přední madlo, doplňkové madlo, prachovka, mazací tuk, přepravní kufr

Kango 900 K
s K-Hex vybavením vrtáku ■

Výrobek č. 4933375650

SDS-Max vrtací a bourací kladivo (Kategorie 7 kg)
Charakteristika:

AVS (antivibrační systém) a Softgrip na přední i zadní rukojeti ■

Zeslabený příklepový režim snižuje energii úderu při sekání v  ■

citlivých materiálech
Funkce měkkého startu pro přesný začátek vrtání / sekání ■

Výkonný motor 1550 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším  ■

odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
Rozměrný a těžký úderník zajišťuje maximální energii úderu při  ■

zachování vysoké odolnosti
Magnéziová převodovka zajišťuje přesné uložení ozubených kol  ■

pro odolnost při zachování nízké hmotnosti
Konstantní elektronika pro udržování stálých otáček i pod zatížením ■

SDS-Max vrtací a sekací kladivo (Kategorie 5 kg)
Charakteristika:

AVS (Anti-Vibrační-Systém) a Softgrip na obou madlech ■

Režim „měkký příklep” snižuje energii úderu pro vrtání / sekání  ■

citlivých materiálů
Plynulý rozběh, přesné započetí vrtání / sekání ■

Konstantní elektronika udržuje otáčky i při zatížení ■

Vypínač s aretací, komfort při dlouhé práci ■

Indikace opotřebení uhlíků ■

Indikace zapnutí do sítě ■

Přídavné madlo lze opnout do tří poloh ■

Vypnutí rotace, nastavení úhlu břitu sekáče ■

Bezpečnostní spojka chrání kladivo i obsluhu při zaseknutí se vrtáku ■
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PLH 30 XE  Výrobek č. 4933400082

Příkon 750 W

Kapacita vrtání do betonu 30 mm

Kapacita vrtání do  kamenu 30  mm

Kapacita vrtání do dřeva / oceli 40 / 16 mm

Počet otáček při zátěži 0 – 740 min-1

Počet úderů plném zatížení 0 – 4200 úderů za min.

Energie úderu 3,4 J

Hmotnost 3,6 kg

Úroveň vibrací ve 3 osách při 
vrtání do betonu/při sekávání

20,0 / 13,5 m/s2

750 W

ita vrtání do betonu 30 mm

ta vrtání do  kamenu 30  mm

ta vrtání do dřeva / oceli 40 / 16 mm

táček při zátěži 0 – 740 min-1

derů plném zatížení 0 – 4200 úderů za mimin.n.nn

úderu 3,4 J

st 3,6 kg

vibrací ve 3 osách při 
betonu/při sekávání

20,0 / 13,5 m/s2

PLH 30 E  Výrobek č. 4933400099

Příkon 750 W

Kapacita vrtání do betonu 30 mm

Kapacita vrtání do  kamenu 30  mm

Kapacita vrtání do dřeva / oceli 40 / 16 mm

Počet otáček při zátěži 0 – 740 min-1

Počet úderů plném zatížení 0 – 4200 úderů za min.

Energie úderu 3,4 J

Hmotnost 3,4 kg

Úroveň vibrací ve 3 osách při 
vrtání do betonu/při sekávání

20,0 / 13,5 m/s2

750 W

ní do betonu 30 mm

í do  kamenu 30  mm

í do dřeva / oceli 40 / 16 mm

ři zátěži 0 – 740 min-1

ném zatížení 0 – 4200 úderů za miinn.n.n

3,4 J

3,4 kg

e 3 osách při 
/při sekávání

20,0 / 13,5 m/s2

Kango 500 S  Výrobek č. 4933398220

Příkon 1300 W

Energie úderu 14 J

Poč. úderů (při zatížení) 2840 úderů za min.

Poč.úderů při měkkém příklepu 
(při zatížení) 

2200 úderů za min.

Upnutí nástrojů SDS-Max

Hmotnost 6,3 kg

Úroveň vibrací ve 3 osách při 
sekávání

11,5 m/s2

1300 WW

14 J

2840 úderů zrů za mia min.n

říklepu
2200 úderů za min.

PLH 32 XE  Výrobek č. 4933400069

Příkon 900 W

Kapacita vrtání do betonu 32 mm

Kapacita vrtání do  kamenu 32  mm

Kapacita vrtání do dřeva / oceli 40 / 16 mm

Počet otáček při zátěži 0 – 800 min-1

Počet úderů plném zatížení 0 – 4500 úderů za min.

Energie úderu 3,8 J

Hmotnost 3,6 kg

Úroveň vibrací ve 3 osách při 
vrtání do betonu/při sekávání

22,0 / 15,5 m/s2

900 W

vrtání do betonu 32 mm

vrtání do  kamenu 32  mm

vrtání do dřeva / oceli 40 / 16 mm

ček při zátěži 0 – 800 min-1

rů plném zatížení 0 – 4500 úderů za minn.n

deru 3,8 J

3,6 kg

rací ve 3 osách při 
etonu/při sekávání

22,0 / 15,5 m/s2

Sekací kladivo (Kategorie 5 kg) 
Charakteristika:

AVS (Anti-Vibrační-Systém) a Softgrip na obou madlech ■

Režim „měkký příklep” snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiálů ■

Plynulý rozběh, přesné započetí sekání ■

Konstantní elektronika udržuje otáčky i při zatížení ■

Vypínač s aretací, komfort při dlouhé práci ■

Indikace opotřebení uhlíků ■

Indikace zapnutí do sítě ■

Přední madlo „D” je ideální pro držení kladiva při sekání ■

Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče ■

Kovová převodovka, optimální uložení ložisek, delší životnost ■

Servisní víčka, snadná výměna uhlíků ■

Standardní vybavení:
Kabel 6 m, doplňkové „D” madlo, mazací tuk, špice, kufr

30 mm SDS-plus kombinované kladivo
Charakteristika:

Robustní odolné kladivo s výtečným vrtacím výkonem v betonu  ■

díky motoru s vysokým kroutícím momentem, odpovídající 

převodovkou a energií úderu 3,4 J!

Dobrá vyváženost a snadná manipulace díky kompaktní  ■

konstrukci „L”, s antivibračním systémem a měkkou rukojetí

Díky FIXTEC systému je výměna nástroje rychlá ■

Robustní převodovka z kovové hořčíkové slitiny umožňující   ■

optimální uložení převodů a tím dlouhou provozní životnost

Standardní vybavení:
4 m kabel, přídavné madlo s kovovým hloubkovým dorazem, tuk na mazání nástroje FIXTEC adapter se sklíčidlem a kličkou, přepravní kufr

30 mm SDS-plus kombinované kladivo
Charakteristika:

Robustní odolné kladivo s výtečným vrtacím výkonem v betonu  ■

díky motoru s vysokým kroutícím momentem, odpovídající 

převodovkou a energií úderu 3,4 J!

Dobrá vyváženost a snadná manipulace díky kompaktní  ■

konstrukci „L”, s antivibračním systémem a měkkou rukojetí

Robustní převodovka z kovové hořčíkové slitiny umožňující   ■

optimální uložení převodů a tím dlouhou provozní životnost

Standardní vybavení:
4 m kabel, přídavné madlo s kovovým hloubkovým dorazem, tuk na mazání nástroje FIXTEC adapter se sklíčidlem a kličkou, přepravní kufr

32 mm SDS-plus kombinované kladivo
Charakteristika:

Robustní odolné kladivo s výtečným vrtacím výkonem v betonu  ■

díky motoru s vysokým kroutícím momentem, odpovídající 

převodovkou a energií úderu 3,8 J !

 Dobrá vyváženost a snadná manipulace díky kompaktní  ■

 konstrukci „L”, s antivibračním systémem a měkkou rukojetí

Díky FIXTEC systému je výměna nástroje rychlá ■

Robustní převodovka z kovové hořčíkové slitiny umožňující  ■

optimální uložení převodů a tím dlouhou provozní životnost

Spolehlivá bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu ■

Standardní vybavení:
4 m kabel, přídavné madlo s kovovým hloubkovým dorazem, tuk na mazání nástroje FIXTEC adapter se sklíčidlem a kličkou, přepravní kufr
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26 mm SDS-plus kombinované kladivo

PH 26 X  Výrobek č. 4933387470  

Standardní vybavení:
Kabel o délce 4 m, adaptér FIXTEC s bezklíčovým sklíčidlem, boční rukojeť s hloubkoměrem, přepravní kufřík

Příkon 725 W

Kapacita vrtání do betonu 26 mm

Kapacita vrtání do dřeva / oceli 30 / 13 mm

Počet úderů plném zatížení 0 – 4500 úderů za min.

Energie úderu 2,9 J

Hmotnost 2,6 kg

Úroveň vibrací ve 3 osách při 
vrtání do betonu/při sekávání

13,5 / 8,5 m/s2

725 W

tonu 26 mm

eva / oceli 30 / 13 mm

tížení 0 – 4500 úderů za mmmiminnnn.

2,9 J

2,6 kg

ách při
kávání

13,5 / 8,5 m/s2

Standardní vybavení:
Kabel o délce 4 m, boční rukojeť s hloubkoměrem, přepravní kufřík

Příkon 820 W

Kapacita vrtání do betonu 28 mm

Kapacita vrtání do dřeva 30 mm

Kapacita vrtání do oceli 13 mm

Počet úderů plném zatížení 0 – 4000 úderů za min.

Energie úderu 3,3 J

Hmotnost 2,7 kg

Úroveň vibrací ve 3 osách při 
vrtání do betonu/při sekávání

22,0 / 16,0 m/s2

28 mm SDS-plus kombinované kladivo

PH 28  Výrobek č. 4933396396

820 W

betonu 28 mm

dřeva 30 mm

oceli 13 mm

zatížení 0 – 4000 úderů za mmmiinnn.

3,3 J

2,7 kg

osách při
sekávání

22,0 / 16,0 m/s2

o

Standardní vybavení:
Kabel o délce 4 m,  adaptér FIXTEC s rychlosklíčidlem, boční rukojeť s hloubkoměrem, přepravní kufřík

Příkon 820 W

Kapacita vrtání do betonu 28 mm

Kapacita vrtání do dřeva 30 mm

Kapacita vrtání do oceli 13 mm

Počet úderů plném zatížení 0 – 4000 úderů za min.

Energie úderu 3,3 J

Hmotnost 2,9 kg

Úroveň vibrací ve 3 osách při 
vrtání do betonu/při sekávání

22,0 / 16,0 m/s2

28 mm SDS-plus kombinované kladivo

PH 28 X  Výrobek č. 4933396392  

m přepr í k

820 W

ní do betonu 28 mm

ní do dřeva 30 mm

í do oceli 13 mm

ném zatížení 0 – 4000 úderů za mmmiinnn.

3,3 J

2,9 kg

ve 3 osách při
u/při sekávání

22,0 / 16,0 m/s2

vo

30 mm SDS-plus  kombinované kladivo

PH 30 Power X  Výrobek č. 4933396420  

Standardní vybavení:
Kabel o délce 4 m,  adaptér FIXTEC s rychlosklíčidlem, boční rukojeť s hloubkoměrem, přepravní kufřík

Příkon 1030 W

Kapacita vrtání do betonu 30 mm

Kapacita vrtání do dřeva / oceli 40 / 13 mm

Počet úderů plném zatížení 0 – 3800 úderů za min.

Energie úderu 3,5 J

Hmotnost 2,9 kg

Úroveň vibrací ve 3 osách při 
vrtání do betonu/při sekávání

22,0 / 14,0 m/s2

ivo

ek č. 4933396420  

1030 W

ání do betonu 30 mm

ání do dřeva / oceli 40 / 13 mm

plném zatížení 0 – 3800 úderů za mmmiinnn.

u 3,5 J

2,9 kg

í ve 3 osách při
nu/při sekávání

22,0 / 14,0 m/s2

Charakteristika:
Kladivo nejkompaktnější konstrukce „slimline” ve své třídě ■

Nepřekonatelné výkony s energií úderu 2,9 J a 4.500 údery  ■

za minutu
Nejnižší vibrace – jen 13,5 m/s ■ 2

 Extrémní odolnost Milwaukee díky technologii integrovaného  ■

kovového bloku
Rychlá výměna nástroje pomocí systému FIXTEC ■

Vybaveno průkopnickou a patentovanou technologií pro snížení  ■

hmotnosti
Funkce vypnutí příklepu – vypnutí funkce sekání – pro využití  ■

ke šroubování nebo vrtání do dřeva/kovu bez příklepu

Charakteristika:
Rozměrný a těžký úderník disponuje energií úderu 3,3 joulu ■

Motor o výkonu 820 Watt ve spojení s optimalizovanými  ■

otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání

Nízké vibrace z důvodu ergonomického Softgrip ■

Nejvyšší odolnost ve třídě je dosažena využitím technologie  ■

integrovaného kovového bloku v převodovém mechanizmu

Charakteristika:
Rozměrný a těžký úderník disponuje energií úderu 3,3 joulu ■

Motor o výkonu 820 Watt ve spojení s optimalizovanými  ■

otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání

Funkce snížené energie úderu pro vrtání do citlivých materiálů ■

Nízké vibrace z důvodu ergonomického Softgrip ■

Nejvyšší odolnost ve třídě je dosažena využitím technologie  ■

integrovaného kovového bloku v převodovém mechanizmu

Tepelná ochrana motoru zajišťuje, že se motor nikdy nepřetíží,  ■

což dále zvyšuje odolnost

Charakteristika:
Rozměrný a těžký úderník disponuje energií úderu 3,5 joulu ■

Motor o výkonu 1030 Watt ve spojení s optimalizovanými  ■

otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání

Funkce snížené energie úderu pro vrtání do citlivých materiálů ■

Nízké vibrace z důvodu ergonomického Softgrip ■

Nejvyšší odolnost ve třídě je dosažena využitím technologie  ■

integrovaného kovového bloku v převodovém mechanizmu

Tepelná ochrana motoru zajišťuje, že se motor nikdy nepřetíží,  ■

což dále zvyšuje odolnost
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26mm SDS-plus vrtací kladivo

PFH 26  Výrobek č. 4933387473

Standardní vybavení:
Kabel o délce 4 m, boční rukojeť s hloubkoměrem, přepravní kufřík

Příkon 725 W

Kapacita vrtání do betonu 26 mm

Kapacita vrtání do dřeva 30 mm

Kapacita vrtání do oceli 13 mm

Počet úderů plném zatížení 0 – 4500 úderů za min.

Energie úderu 2,9 J

Hmotnost 2,4 kg

Úroveň vibrací ve 3 osách při 
vrtání do betonu/při sekávání

13,5 m/s2

725 W

nu 26 mm

a 30 mm

13 mm

ení 0 – 4500 úderů za a mmmiinnn.n

2,9 J

2,4 kg

h při
ávání

13,5 m/s2

26 mm SDS-plus kombinované kladivo

PH 26  Výrobek č. 4933387400

Standardní vybavení:
Kabel o délce 4 m, boční rukojeť s hloubkoměrem, přepravní kufřík

Příkon 725 W

Kapacita vrtání do betonu 26 mm

Kapacita vrtání do dřeva / oceli 30 / 13 mm

Počet úderů plném zatížení 0 – 4500 úderů za min.

Energie úderu 2,9 J

Hmotnost 2,4 kg

Úroveň vibrací ve 3 osách při 
vrtání do betonu/při sekávání

13,5 / 8,5 m/s2

725 W

u 26 mm

/ oceli 30 / 13 mm

ní 0 – 4500 úderů za mmmiinnn..

2,9 J

2,4 kg

při
ání

13,5 / 8,5 m/s2

SDS-plus vrtací kladivo

PLH 20  Výrobek č. 4933408070

Standardní vybavení:
Kabel o délce 4 m, boční rukojeť s hloubkoměrem, přepravní kufřík

Příkon 620 W

Kapacita vrtání do betonu 20 mm

Kapacita vrtání do dřeva 30  mm

Kapacita vrtání do oceli 13 mm

Počet otáček při zátěži 0 – 2700 min-1

Počet úderů plném zatížení 0 – 4400 úderů za min.

Energie úderu 1,7 J

Hmotnost 1,9 kg

Úroveň vibrací ve 3 osách při 
vrtání do betonu

10,2 m/s2

620 W

o betonu 20 mm

o dřeva 30  mm

oceli 13 mm

átěži 0 – 2700 min 111--1

zatížení 0 – 4400 úderůů zzzzzzz n...

1,7 J

1 9 kg

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzza mia ma mia mia mia mia mia mia mimmmmmmmima mia mimmmma mia mimmimmia mia mia mimaa mia mia mia mmmmaa mmm n.nn.n.nnn.nn.nnn.nnnnnnnnn.nn.n.n.n..nn.

26 mm SDS-plus kladivo

PLH 26 XE  Výrobek č. 4933392642  PLH 26 E Výrobek č. 4933392626

Příkon 770 W

Kapacita vrtání do betonu 26 mm

Kapacita vrtání do  kamenu 26  mm

Kapacita vrtání do dřeva / oceli 30 / 13 mm

Počet otáček při zátěži 0 – 1050 min-1

Počet úderů plném zatížení 0 – 4500 úderů za min.

Energie úderu 3,3 J

Hmotnost 3,1 kg

Úroveň vibrací ve 3 osách při 
vrtání do betonu/při sekávání

14,5 / 13,0 m/s2

933392626

770 W

u 26 mm

nu 26  mm

oceli 30 / 13 mm

0 – 1050 min-1

í 0 – 4500 úderů za min.

3,3 J

3,1 kg

ři
ní

14,5 / 13,0 m/s2

Charakteristika:
Vrtací kladivo, nejkompaktnější konstrukce „slimline” ve své třídě ■

Nepřekonatelné výkony s energií úderu 2,9 J a 4500 údery  ■

za minutu
Nejnižší vibrace – jen 13,5 m/s ■ 2

Extrémní odolnost Milwaukee díky technologii integrovaného  ■

kovového bloku
Rychlé výměna nástroje pomocí systému FIXTEC ■

Vybaveno průkopnickou a patentovanou technologií pro snížení  ■

hmotnosti
Funkce vypnutí příklepu – pro využití ke šroubování nebo vrtání  ■

do dřeva / kovu bez příklepu

Charakteristika:
Kladivo nejkompaktnější konstrukce „slimline” ve své třídě ■

Nepřekonatelné výkony s energií úderu 2,9 J a 4.500 údery  ■

za minutu

Nejnižší vibrace – jen 13,5 m/s ■ 2

 Extrémní odolnost Milwaukee díky technologii integrovaného  ■

kovového bloku

Vybaveno průkopnickou a patentovanou technologií pro snížení  ■

hmotnosti

Funkce vypnutí příklepu – vypnutí funkce sekání – pro využití  ■

ke šroubování nebo vrtání do dřeva/kovu bez příklepu

Charakteristika:
SDS-plus sklíčidlo ■

Optimalizovaná hloubka vrtání kladivem 5 – 12 mm ■

Bezpečnostní spojka. Chrání stroj a uživatele, pokud se vrták skroutí ■

AVS (Anti-Vibration System). Pro větší pohodlí a menší nároky na  ■

uživatele

Průtok vzduchu chladicího motoru je navržen takovým způsobem,  ■

že vzduch vyfoukává úlomky od vrtání směrem pryč od pracovníka

Charakteristika:
Robustní odolné kladivo s výtečným vrtacím výkonem v betonu  ■

díky motoru s vysokým kroutícím momentem, odpovídající 

převodovkou a energií úderu 3,3 J!

Dobrá vyváženost a snadná manipulace díky kompaktní  ■

konstrukci „L”, s antivibračním systémem a měkkou rukojetí

 Díky FIXTEC systému je výměna nástroje rychlá ■

Robustní převodovka z kovové hořčíkové slitiny umožňující  ■

 optimální uložení převodů a tím dlouhou provozní životnost

Standardní vybavení:
Kabel o délce 4 m, přídavné madlo s  kovovým hloubkovým dorazem, tuk na mazání  nástroje, přepravní kufr

 NOVINKA
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1010 W, dvourychlostní příklepová vrtačka

PD2E 24 RS  Výrobek č. 4933380462

Standardní vybavení:
4 m kabel, přídavné madlo s kovovým hloubkovým dorazem, přepravní kufr

Příkon 1010 W

Kapacita vrtání do betonu / kamenu 20 / 24 mm

Kapacita vrtání do oceli / dřeva 16 / 40 mm

Max. kroutící moment (1. st / 2. st) 54 / 30 Nm

Počet otáček (1. st / 2. st) 0 – 1450 / 0 – 3400 min-1

Hmotnost 3,0 kg

1200 W, dvourychlostní příklepová vrtačka

PD2E 24 RST  Výrobek č. 4933380796

Standardní vybavení:
4 m kabel, přídavné madlo s kovovým hloubkovým dorazem, přepravní kufr

Příkon 1200 W

Kapacita vrtání do betonu / kamenu 22 / 24 mm

Kapacita vrtání do oceli / dřeva 16 / 45 mm

Max. kroutící moment (1. st / 2. st) 56 / 32 Nm

Počet otáček (1. st / 2. st) 0 – 1450 / 0 – 3400 min-1

Sklíčidlo 1,5 – 13 mm

Hmotnost 3,1 kg

rtačaččkakaka

4933380796

1200 W

ání do betonu / kamenu 22 / 24 mm

ání do oceli / dřeva 16 / 45 mm

í moment (1. st / 2. st) 56 / 32 Nm

k (1. st / 2. st) 0 – 1450 / 0 – 3400 minmini 1-1

1,5 – 13 mm

850 W, dvourychlostní příklepová vrtačka

PD2E 22 RS  Výrobek č. 4933380784

Standardní vybavení:
4 m kabel, přídavné madlo s kovovým hloubkovým dorazem, přepravní kufr

Příkon 850 W

Kapacita vrtání do betonu / kamenu 20 / 22 mm

Kapacita vrtání do oceli / dřeva 13 / 40 mm 

Max. kroutící moment (1. st / 2. st) 51 / 28 Nm

Počet otáček (1. st / 2. st) 0 – 1350 / 0 – 3200 min-1

Sklíčidlo 1,5 – 13 mm

Hmotnost 2,9 kg

kaa

0784

850 W

betonu / kamenu 20 / 22 mm

oceli / dřeva 13 / 40 mm 

ent (1. st / 2. st) 51 / 28 Nm

2. st) 0 – 1350 / 0 – 3200 min-1

1010 W, dvourychlostní příklepová vrtačka

SB 2-35 D Výrobek č. 4933380507

Standardní vybavení:
4 m kabel, přídavné madlo s kovovým hloubkovým dorazem

Příkon 1010 W

Kapacita vrtání do betonu / kamenu 35 / 40 mm

Kapacita vrtání do oceli / dřeva 16 / 50 mm 

Max. kroutící moment (1. st / 2. st) 88 / 67 Nm

Počet otáček (1. st / 2. st) 800 / 1800 min-1

Sklíčidlo s ozub. věncem 3 – 16 mm

Hmotnost 4,2 kg

kaa

1010 W

etonu / kamenu 35 / 40 mm

celi / dřeva 16 / 50 mm 

nt (1. st / 2. st) 88 / 67 Nm

2. st) 800 / 1800 min-1

Charakteristika:
Antivibrační systém (AVS) a soft grip pro komfortní používání ■

Kovová převodovka pro vynikající trvanlivost ■

Přímé upínání nástavců sníží délku a hmotnost, zlepší  ■

viditelnost při šroubování

Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele a nástroje ■

Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod ■

Charakteristika:
Antivibrační systém (AVS) a soft grip pro komfortní používání ■

Kovová převodovka pro vynikající trvanlivost ■

Nastavení momentu ke šroubovacím aplikacím ■

Přímé upínání nástavců sníží délku a hmotnost ■

Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele a nástroje ■

Měkký start ■

Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod ■

Charakteristika:
Antivibrační systém (AVS) a soft grip pro komfortní používání ■

Kovová převodovka pro vynikající trvanlivost ■

Přímé upínání nástavců sníží délku a hmotnost, zlepší  ■

viditelnost při šroubování

Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele a nástroje ■

Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod a hmotnosti  ■

Možnost vypnutí příklepu při vrtání ■

Charakteristika:
Kovová vysoce odolná převodovka ■

Vysoký kroutivý moment a nízká rychlost pro nesnadné aplikace ■

Variabilní rychlost ■

Vypínač příklepové funkce pro rotační vrtání ■

16 mm kovové uzamykací sklíčidlo ■

rtačačkakaka

3380462

1010 W

ání do betonu / kamenu 20 / 24 mm

ání do oceli / dřeva 16 / 40 mm

í moment (1. st / 2. st) 54 / 30 Nm

k (1. st / 2. st) 0 – 1450 / 0 – 3400 minimin 1-1

3,0 kg
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700 W, dvourychlostní příklepová vrtačka

PD 2-18  Výrobek č. 4933380773

Standardní vybavení:
4 m kabel sít’ový, přídavné držadlo s hloubkovým dorazem, kufr

Příkon 700 W

Kapacita vrtání do betonu / kamenu 18 / 18 mm

Kapacita vrtání do oceli / dřeva 13 / 35 mm 

Max. kroutící moment (1. st / 2. st) 67 / 34 Nm

Počet otáček (1. st / 2. st) 1350 / 3200 min-1

Sklíčidlo s ozub. věncem 1,5 – 13 mm

Hmotnost 2,7 kg

700 W

onu / kamenu 18 / 18 mmm

i / dřeva 13 / 35 mm 

(1. st / 2. st) 67 / 34 Nm

st) 1350 / 3200 min-1

m 1,5 – 13 mm

705 W, dvourychlostní příklepová vrtačka

PD2E 20 RS  Výrobek č. 4933380764

Standardní vybavení:
4 m kabel, přídavné madlo s kovovým hloubkovým dorazem, přepravní kufr

Příkon 705 W

Kapacita vrtání do betonu / kamenu 20 / 20 mm

Kapacita vrtání do oceli / dřeva 13 / 40 mm 

Max. kroutící moment (1. st / 2. st) 50 / 25 Nm

Počet otáček (1. st / 2. st) 0 – 1350 / 0 – 3200 min-1

Sklíčidlo 1,5 – 13 mm

Hmotnost 2,7 kg

a

64

705 W

betonu / kamenu 20 / 20 mmmmm

oceli / dřeva 13 / 40 mmmm m

ent (1. st / 2. st) 50 / 25 Nmm

/ 2. st) 0 – 1350 / 0 – 3200 min-1

1,5 – 13 mm

2 7 k

630 W, jednorychlostní příklepová vrtačka

PDE 16 RP  Výrobek č. 4933409206

Standardní vybavení:
4 m kabel, přídavná boční rukojeť s hloubkoměrem, přepravní kufřík

Příkon 630 W

Počet otáček při zátěži 0 – 520 min-1

Max. kroutící moment 59 Nm

Max. vrtací kapacita v betonu / kamenu 16 / 20 mm

Max. vrtací kapacita v dřevě / oceli 40 / 16 mm

Hmotnost 2,0 kg

630 W

ži 0 – 520 min-1

59 Nm

betonu / kamenu 16 / 20 mm

dřevě / oceli 40 / 16 mm

2,0 kg

750 W, konstrukce ve tvaru L, 
dvourychlostní příklepová vrtačka

T-TEC 201  Výrobek č. 4933380708

Standardní vybavení:
4 m kabel, přídavné madlo s hloubkovým dorazem, přepravní kufr

Příkon 750 W

Kapacita vrtání do betonu / kamenu 20 / 22 mm

Kapacita vrtání do oceli / dřeva 13 / 40 mm 

Max. kroutící moment (1. st / 2. st) 58 / 30 Nm

Počet otáček při zátěži 0 – 750 / 0 – 2200 min-1

Sklíčidlo 1,5 – 13 mm

Hmotnost 2.7 kg

750 W

u / kamenu 20 / 22 mm

/ dřeva 13 / 40 mm 

. st / 2. st) 58 / 30 Nm

0 – 750 / 0 – 2200 min-1

1,5 – 13 mm

2.7 kg

Charakteristika:
Kompaktní design a nízká hmotnost ■

Kovová vysoce odolná převodová skříň  ■

Měkké madlo pro větší pohodlí při ovládání ■

Reverzibilita a variabilita ■

Vypínač příklepové funkce pro rotační vrtání ■

Charakteristika:
Kompaktní design a nízká hmotnost ■

Kovová vysoce odolná převodová skříň  ■

Měkké madlo pro větší pohodlí při ovládání ■

Elektronický systém s možností nastavení rychlosti  ■

a se zpětným chodem

Vypínač příklepové funkce pro rotační vrtání ■

Charakteristika:
Výborná manipulace díky kompaktní ergonomické konstrukci ■

Planetová převodovka pro použití s nízkými otáčkami a  vysokým  ■

točivým momentem

Technologie IMB pro nejvyšší odolnost a stabilitu ■

Elektronika: volitelný výběr otáček před zahájením práce pro  ■

optimální vrtání

Možnost volby směru otáčení ■

Vypnutí příklepové funkce pro běžné vrtání ■

Snadný přístup k uhlíkům ■

Charakteristika:
FIXTEC s automatickým zámkem vřetene ■

Planetová převodovka, levý / pravý chod ■

Přímé upnutí bitu do hřídele ■

Vypnutí příklepu pro obyčejné vrtání a šroubování ■
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900 W, dvourychlostní vrtačka
Charakteristika:

V ■ ýjimečná trvanlivost 

V ■ ysoký kroutivý moment a nízká rychlost 

pro nesnadné aplikace

V ■ ariabilní rychlost

16 mm kovové uzamykací sklíčidlo ■

B2E 16 RLD  Výrobek č. 4933380482

Standardní vybavení:
4 m kabel, sklíčidlo 16 mm s kličkou, doplňkové madlo s hloubkovým dorazem

Příkon 900 W

Kapacita vrtání do oceli/barev. kovy/dřeva 16 / 20 / 40 mm

Max. kroutící moment (1. st / 2. st) 88 / 58 Nm

Počet otáček při zátěži (1. st / 2. st) 100 – 450 / 300 – 1000 min-1

Sklíčidlo s ozub. věncem 3 – 16 mm

Závit uchycení sklíčidla M 18 x 2,5

Vřeteno sklíčidla 57 mm

Hmotnost 4,2 kg

82

900 W

a 16 / 20 / 40 mm

88 / 58 Nm

100 – 450 / 300 – 1000 min-1

3 – 16 mm

M 18 x 2,5

57 mm

630 W, jednorychlostní příklepová vrtačka
Charakteristika:

Výborná manipulace díky kompaktní ergonomické konstrukci ■

Technologie IMB pro nejvyšší odolnost a stabilitu ■

Sklíčidlo FIXTEC pro rychlé upnutí nástroje ■

Elektronika: volitelný výběr otáček před zahájením práce pro  ■

optimální vrtání

Možnost volby směru otáčení ■

Vypnutí příklepové funkce pro běžné vrtání ■

Snadný přístup k uhlíkům ■

PDE 13 RX  Výrobek č. 4933409200

Standardní vybavení:
4 m kabel, přídavná boční rukojeť s hloubkoměrem, přepravní kufřík

Příkon 630 W

Počet otáček při zátěži 0 – 1500 min-1

Max. kroutící moment 21 Nm

Max. vrtací kapacita v betonu / kamenu 15 / 18 mm

Max. vrtací kapacita v dřevě / oceli 30 / 13 mm

Hmotnost 1,8 kg

ka

630 W

zátěži 0 – 1500 miinn--11

ment 21 Nm

ta v betonu / kamenu 15 / 18 mm

cita v dřevě / oceli 30 / 13 mm

1,8 kg

825 W, jednorychlostní vrtačka
Charakteristika:

Regulace otáček ■

Pravý-levý chod ■

QUIK-LOK na rychlou výměnu poškozeného kabelu ■

HDE 13 RQD  Výrobek č. 110750

Standardní vybavení:
4 m QUIK-LOK kabel, rychlosklíčidlo 13 mm, doplňkové madlo

Příkon 825 W

Kapacita vrtání do oceli/barev. kovy/dřeva 13 / 20 / 38 mm

Max. kroutící moment 101 Nm

Počet otáček při zátěži 0 – 355 min-1

Sklíčidlo s ozub. věncem 1,5 – 13 mm

Závit uchycení sklíčidla ½˝ x 20 

Vřeteno sklíčidla 46 mm

Hmotnost 3,2 kg

50

825 W

a vrtání do oceli/barev. kovy/dřeva 13 / 20 / 38 mm

routící moment 101 Nm

táč k ři átěži 0 355 i 1

705 W, dvourychlostní vrtačka
Charakteristika:

Kompaktní a lehký design ■

Kovová převodovka pro vynikající trvanlivost ■

Madlo soft grip a ergonomický design pro komfortní používání ■

Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod ■

13 mm kovové rychloupínací sklíčidlo ■

HD2E 13 R  Výrobek č. 4933390186

Standardní vybavení:
4 m kabel, rychlosklíčidlo 13 mm, doplňkové madlo

Příkon 705 W

Kapacita vrtání do oceli/barev. kovy 13 / 16 mm

Kapacita vrtání do dřeva 40 mm 

Max. kroutící moment (1. st / 2. st) 60 / 35 Nm

Počet otáček při zátěži (1. st / 2. st) 0 – 730 / 0 – 1540 min-1

Upnutí nástrojů 1,5 – 13 mm

Hmotnost 2,7 kg

705 W

do oceli/barev. kovy 13 / 16 mmmmm

do dřeva 40 mm

oment (1. st / 2. st) 60 / 35 Nmmm

zátěži (1. st / 2. st) 0 – 730 / 0 – 15540 m4040 miinin-1-1

1,5 – 13 mm

2,7 kg

Pravoúhlá přípojka na vrtačku je 

rovněž k dispozici, ref. č. 48062871
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725 W, jednorychlostní vrtačka
Charakteristika:

 Softgrip na obou madlech ■

Automatická aretace hřídele ■

Komfortní vypínač ■

Plynulá regulace, levý / pravý chod ■

QUIK-LOK kabel ■

HDE 10 RQX  Výrobek č. 020250

Standardní vybavení:
4 m QUIK-LOK kabel, přídavné madlo, 10 mm rychlosklíčidlo FIXTEC

Příkon 725 W

Kapacita vrtání do oceli / barev. kovy / dřeva 10 / 13 / 30 mm

Max. kroutící moment 63 Nm

Počet otáček při zátěži 0 – 795 min-1

Sklíčidlo 1,0 – 10 mm

Závit uchycení sklíčidla ½˝ x 20

Hmotnost 1,9 kg

725 WW

kovy / dřeva 10 / 13 / 30 mm

63 Nm

0 – 795 min-1

1,0 – 10 mm

½˝ x 20

1,9 kg

950 W, jednorychlostní vrtačka
Charakteristika:

Softgrip na obou madlech ■

Automatická aretace hřídele ■

13 mm rychloupínací sklíčidlo ■

Plynulá regulace, levý / pravý chod  ■

QUIK-LOK kabel ■

HDE 13 RQX  Výrobek č. 030250

Standardní vybavení:
4 m QUIK-LOK kabel, přídavné madlo, 13 mm rychlosklíčidlo FIXTEC

Příkon 950 W

Kapacita vrtání do oceli / barev. kovy / dřeva 13 / 20 / 38 mm

Max. kroutící moment 94 Nm

Počet otáček při zátěži 0 – 525 min-1

Sklíčidlo 1,5 – 13 mm

Závit uchycení sklíčidla ½˝ x 20 

Hmotnost 2,0 kg

950 W

eli / barev. kovy / dřeva 13 / 20 / 38 mmmmmm

ment 94 Nm

átěži 0 – 525 min-11

1,5 – 13 mm

íčidla ½˝ x 20

2,0 kg

630 W, jednorychlostní vrtačka
Charakteristika:

Výborná manipulace díky kompaktní ergonomické konstrukci ■

Planetová převodovka pro použití s nízkými otáčkami a  vysokým  ■

točivým momentem

Technologie IMB pro nejvyšší odolnost a stabilitu ■

Elektronika: volitelný výběr otáček před zahájením práce pro  ■

optimální vrtání

Možnost volby směru otáčení ■

Kabel QUIK-LOK pro rychlou výměnu poškozeného kabelu ■

Snadný přístup k uhlíkům ■

DE 13 RP  Výrobek č. 4933409194

Standardní vybavení:
4 m kabel, přídavné madlo s hloubkovým dorazem, přepravní kufr

Příkon 630 W

Počet otáček při zátěži 0 – 520 min-1

Max. kroutící moment 59 Nm

Kapacita vrtání do dřeva 40 mm

Kapacita vrtání do oceli 13 mm

Kapacita vrtání do barev. kovy 16 mm

Hmotnost 2,1 kg

630 W

átěži 0 – 520 min-11

ment 59 Nm

o dřeva 40 mm

o oceli 13 mm

o barev. kovy 16 mm

2,1 kg

725 W, jednorychlostní vrtačka 
(vysokorychlostní)
Charakteristika:

Celokovová převodovka ■

Ergonomický design se Softgripem ■

QUIK-LOK kabel ■

HDE 6 RQ  Výrobek č. 010150

Standardní vybavení:
4 m QUIK-LOK kabel, přídavné madlo, 10 mm sklíčidlo s ozub. věncem

Příkon 725 W

Kapacita vrtání do oceli / barev. kovy / dřeva 6 / 8 / 16 mm

Max. kroutící moment 30 Nm

Počet otáček při zátěži 0 – 2680 min-1

Sklíčidlo s ozub. věncem 1,0 – 10 mm

Závit uchycení sklíčidla 3⁄8˝ x 24

Hmotnost 1,4 kg

725 W

kovy / dřeva 6 / 8 / 16 mm

30 Nm

0 – 2680 min-1

1,0 – 10 mm
3⁄3

8⁄⁄ ˝ x 248

1,4 kg
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630 W jednorychlostní vrtačka 
(s vysokou rychlostí)
Charakteristika:

Výborná manipulace díky kompaktní ergonomické konstrukci ■

Technologie IMB pro nejvyšší odolnost a stabilitu ■

Sklíčidlo FIXTEC pro rychlé upnutí nástroje ■

Elektronika: volitelný výběr otáček před zahájením práce pro  ■

optimální vrtání

Možnost volby směru otáčení ■

Kabel QUIK-LOK pro rychlou výměnu poškozeného kabelu ■

Snadný přístup k uhlíkům ■

DE 10 RX  Výrobek č. 4933409211

Standardní vybavení:
4 m kabel, přídavné madlo s hloubkovým dorazem, přepravní kufr

Příkon 630 W

Počet otáček při zátěži 0 – 1500 min-1

Max. kroutící moment 21 Nm

Kapacita vrtání do dřeva 30 mm

Kapacita vrtání do oceli 10 mm

Kapacita vrtání do barev. kovy 13 mm

Hmotnost 1,6 kg

630 W

ži 0 – 1500 min-1

t 21 Nm

eva 30 mm

eli 10 mm

arev. kovy 13 mm

1,6 kg

Magnetický vrtací stojan
Charakteristika:

Dva spojené velmi silné magnety ■

Velmi jednoduchý dvojtlačítkový ovládací panel  ■

s velkým stop tlačítkem

Ovládací kříž lze upevnit z obou stran stojanu ■

Integrovaný bezpečnostní pás ■

MD 38 Compact  Výrobek č. 427050

Max. vrtací Ø korunky 38 mm

Max. hloubka vrtání s korunkou 50 mm

Max. vrtací Ø vrtákem 13 mm

Výkon motoru 1050 W

Max. kroutící moment 100 Nm

Magnetická přítlačná síla (na špici vrtáku) 10.400 N

Rychlost, naprázdno / plné zatížení 450 / 320 min-1

Hmotnost 12,0 kg

mm

mm

mm

0 W

Nm

00 N

/ 320 m

kg

min-1

Standardní vybavení:
19 mm upínací trn, bezpečnostní řetěz, adapter

Magnetický vrtací stojan
Charakteristika:

Motor 1200 W, 3 stupňový převod, ideální k vrtání  ■

korunkou do 42 mm

Elektronická regulace otáček podle materiálu ■

Veliká síla magnetu  ■
 1

 ■ ⁄2˝ x 20 UNF závit hřídele

MDE 42  Výrobek č. 4933380832

Max. vrtací Ø korunky / hloubka vrtání s korunkou 42 / 50 mm

Max. vrtací Ø vrtákem 16 mm

Výkon motoru 1200 W

Max. kroutící moment 85 Nm

Magnetická přítlačná síla 
(na špici vrtáku)

10.000 N

Rychlost, naprázdno 300 – 640  min-1

Rychlost, plné zatížení 170 – 330 min-1

Hmotnost 11,5 kg

m

 min-1

min-1

1

1

Standardní vybavení:
Bezpečnostní řetěz s háky, adapter pro jádrové vrtání, olej, šestihranný klíč, ochranný kryt, kufr

Magnetický vrtací stojan
Charakteristika:

4 rychlostní motor, ideální k vrtání korunkou do 85 mm ■

Velmi silný magnet vyvine sílu téměř 2 tuny.  ■

Tím je zajištěna bezpečnost a stabilita

Morse kužel MK 3 s adapterem na 19 mm ■

MD 4-85  Výrobek č. 4933380850

Max. vrtací Ø korunky / 
hloubka vrtání s korunkou

85 / 50 mm

Max. vrtací Ø vrtákem 32 mm

Výkon motoru 1050 W

Max. kroutící moment > 200 Nm

Magnetická přítlačná síla 
(na špici vrtáku)

18.000 N

Rychlost, naprázdno                   220 / 260 / 350 / 420 min-1

Rychlost, plné zatížení                115 / 160 / 190 / 260 min-1

Hmotnost 28,0 kg

Standardní vybavení:
Bezpečnostní řetěz s háky, adapter pro jádrové vrtání, olej, šestihranný klíč, kufr

-1

-1
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Rázový utahovák ¾˝
Charakteristika:

 Výstupní moment 520 Nm ■

 Softgrip a ergonomické madlo ■

 Stavitelná rychlost, levý / pravý chod ■

 QUIK-LOK, patentovaný systém blesklové výměny kabelu ■

IPWE 520 RQ  Výrobek č. 907650

Standardní vybavení:
4 m QUIK-LOK kabel 

Příkon 725 W

Šrouby M 16 – M 24

Počet otáček 0 – 1700 min-1

Počet úderů 1000 – 2500 min-1

Max. točivý moment 520 Nm

Upnutí nástrojů ¾˝ SD

Hmotnost 2,8 kg

Rázový utahovák ½˝
Charakteristika:

Výstupní moment 400 Nm ■

Softgrip a ergonomické madlo ■

Stavitelná rychlost, levý / pravý chod ■

QUIK-LOK, patentovaný systém blesklové výměny kabelu ■

IPWE 400 RQ  Výrobek č. 907250

Standardní vybavení:
4 m QUIK-LOK kabel

Příkon 725 W

Šrouby M 12 – M 20

Počet otáček 0 – 1700 min-1

Počet úderů 1000 – 2600 min-1

Max. točivý moment 400 Nm

Upnutí nástrojů ½˝ SD

Hmotnost 2,7 kg

Elektrický šroubovák
Charakteristika:

Celokovová převodovka ■

Nehlučná spojka, elektronicky řízená rychlost ■

Snadné snímání hl. dorazu ■

Softgrip ■

QUIK-LOK, patentovaný systém blesklové výměny kabelu ■

TKSE 2500 Q  Výrobek č. 679050

Standardní vybavení:
4 m QUIK-LOK kabel, sada 49663004 (6/8/10 mm), spona na opasek

Příkon 725 W

 Max. průměr samořez. šroubu / šroub do dřeva 6,5 / 6 mm

Počet otáček 0 – 2500 min-1

 Uchycení bitu ¼˝

Max. moment, moment zvratu 25 Nm

Hmotnost 1,4 kg

725 W

roub do dřeva 6,5 / 6 mm

0 – 2500 min-1

¼˝

atu 25 Nm

1,4 kg

Vrtačka do sádrokartonu (suchá zeď)
Charakteristika:

Celokovová převodovka ■

Nehlučná spojka, elektronicky řízená rychlost ■

Snadné snímání hl. dorazu ■

Softgrip ■

QUIK-LOK, patentovaný systém blesklové výměny kabelu ■

DWSE 4000 Q  Výrobek č. 674350

Standardní vybavení:
4 m QUIK-LOK kabel, magnetická upínací hlava, bit PH2, spona na opasek

Příkon 725 W

Max. průměr samořez. šroubu 4,8 mm

Počet otáček 0 – 4000 min-1

 Uchycení bitu ¼˝

Max. moment, moment zvratu 20 Nm

Hmotnost 1,3 kg

725 W

šroubu 4,8 mm

0 – 4000 min-1

¼˝

t zvratu 20 Nm

1,3 kg
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DELŠÍ NEŽ ŽIVOT!
+ 50 % DELŠÍ ŽIVOTNOST

Díky optimální symetrii 4 x 90° pracují všechny čtyři 

karbidová řezná ostří rovnoměrně a nezasekávají se při 

kontaktu s armaturou.

Čtyři symetricky umístěné šroubovice zajišťují nízké a 

rovnoměrné opotřebení drážky vrtáku.

Pevný karbidový hrot z  jednoho kusu pro vynikající 

životnost.

Silnější jádro pro nízké vibrace a mimořádnou pevnost, 

díky níž se omezuje lámavost vrtáků.

Středící hrot pro přímé  bodové vrtání s velikou přesností.

Pečeť PGM zaručuje přesné vrtání otvorů pro hmoždinky 

během celé životnosti vrtáku.
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THUNDERWEBTHUNDERWEB
Hroty (korunky) pro vrtačku na kov (HSS Ground - DIN 338)Hroty (korunky) pro vrtačku na kov (HSS Ground - DIN 338)

4343433343333333

Geometrie drážky  –  Thunderweb drážková forma 
vysune horké úlomky daleko 
rychleji. Funkce pro rychlé 
odstranění horkých úlomků 
zvyšuje životnost.

  –  Otevřená drážková forma snižuje 
riziko poškození vrtačky při 
navrtávání hlubších otvorů.

  –  Seříznuté okraje umožňují 
rychlejší a čistší řezy.

  –  Vyrovnanější kroutivý úhel 
vytváří menší úlomky, což je 
ideální pro vrtání tvrdší oceli 
(např. nerezové oceli).

Design typu Thunderweb se 

vyznačuje kónickou sítí, která 

přesouvá silnější kusy směrem 

do zadní části vrtné korunky.

Standardní vrtací korunka

Síť u standardních  

hrotů vrtáků má 

konstantní tloušťku po 

celé délce korunky.

Konvenční typ 
příčného řezu na síti

Parabolický 
síťový průřez

•  Vhodný pro vyšší tlak 

a vyšší točivý moment

•  Méně případů rozbití

•  Dlouhá životnost

Dostupný rozsah
Jednotky rozsahu 1,0 – 13 mm
5/10 balení 1,0 – 13 mm
Nastavení – 19 kusů 1,0 – 10 mm v krocích po 0,5 mm
Nastavení – 25 kusů 1,0 – 13 mm v krocích po 0,5 mm

Výrobek č.
4932352374

Výrobek č.
4932352376
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Hliníkové diamantové vrtné zařízení pro systém DCM 2-350 C
Charakteristika:

Lehký hlinikový vrtací stojan ■

Klopení (0 – 45°) ■

Displej úhlu a hloubky vrtání ■

Rychle-spojovací deska motoru ■

Jeden klíč pro všechno ■

Jemné nastavení rychlosti posuvu ■

Svislá a horizontální vodováha ■

Zařízení pro centrování  vrtané díry ■

 Vyrovnávací šrouby ■

Posunovací rukojeť připojitelná na obě strany soupravy ■

Transportní kolečka ■

DR 350 T  Výrobek č. 4933400600

Standardní vybavení:
3⁄16˝   šestihranný klíč, 6 mm šestihranný klíč, 17 x 19 utahovák, 30 mm utahovák, rychle spojovací motorová deska, 4 ks šroubů M 8 x 25 mm, posouvací rukojeť, centrující zařízení

Max. kapacita vrtacího bitu s 
motorem DCM 2-350 C

350 mm

Max. zdvih s motorem DCM 2-350 C 610 mm

 Výška 1042 mm

 Rozměry základny 391 x 523 mm

Hmotnost 19,5 kg

50 CCC

5 mm, posouvací rukojeť, centrující zařízení

Výkon motoru 2800 W

Otáčky naprázdno 450 / 900 min-1

 Průměr vrtání  1. rychlost 152 – 250 mm

 Průměr vrtání  2. rychlost 52 – 152 mm

Převod 1 ¼˝ 

Hmotnost 9,0 kg

Motor pro jádrové vrtání
Charakteristika:

2 stupňová převodovka ■

Vestavěná třecí spojka pro ochranu  ■

motoru a převodovky měkký rozběh

Ochrana proti přetížení ■

 Integrované napojení přívodu vody ■

DCM 2-250 C  Výrobek č. 40964 

Standardní vybavení:
Stranový klíč, šestihranný klíč, spínací skříňka, popruh

Motor pro jádrové vrtání
Charakteristika:

2 stupňová převodovka ■

Vestavěná třecí spojka pro ochranu  ■

motoru a převodovky měkký rozběh

Ochrana proti přetížení ■

 Integrované napojení přívodu vody ■

DCM 2-350 C  Výrobek č. 40044

Standardní vybavení:
Stranový klíč, šestihranný klíč, spínací skříňka, popruh

Výkon motoru 2800 W

Otáčky naprázdno 300 / 600 min-1

 Průměr vrtání  1. rychlost 178 – 350 mm

 Průměr vrtání  2. rychlost 102 – 178 mm

Převod 1 ¼˝ 

Hmotnost 9,0 kg

Hliníkové diamantové vrtné zařízení pro systém DCM 2-250 C
Charakteristika:

Lehký hlinikový vrtací stojan ■

Integrovaným vakuovým upevněním. Rozměry základny (použitelné s i bez podtlaku) ■

Klopení (0 – 45°) ■

Displej úhlu a hloubky vrtání ■

Rychle-spojovací deska motoru ■

Jeden klíč pro všechno ■

Jemné nastavení rychlosti posuvu ■

Svislá a horizontální vodováha ■

Zařízení pro centrování  vrtané díry ■

 Vyrovnávací šrouby ■

Posunovací rukojeť připojitelná na obě strany soupravy ■

DR 250 TV  Výrobek č. 4933400590 

Standardní vybavení:
3⁄16˝   šestihranný klíč, 6 mm šestihranný klíč, 17 x 19 utahovák, 30 mm utahovák, rychle spojovací motorová deska, 4 ks šroubů M 8 x 25 mm, posouvací rukojeť, centrující zařízení,  gumová manžeta pro použití vakua (Ref. č. 4931400613)

Max. kapacita vrtacího bitu s 
motorem DCM 2-250 C

250 mm

Max. zdvih s motorem DCM 2-250 C 520 mm

 Výška 834 mm

 Rozměry základny 276 x 467 mm

Hmotnost 10,0 kg

50 CC

gumová manžeta pro použití vakua (Ref č 4931400613
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2 rychlostní diamantová vrtačka
Charakteristika:

Výkonný robustní motor dodává vysoký točivý moment o stálé hodnotě ■

Dvojitá ochrana prostřednictvím vzájemně spojené mechanické a elektronické spojky na ochranu uživatele i nástroje ■

Robustní konstrukce s kovovou převodovkou ■

Bezpečná manipulace díky dlouhé boční rukojeti AVS a  ■

zadní rukojeti ve tvaru „D”

Dvojrychlostní převodovka ■

Adaptér M 16 FIXTEC pro rychlou výměnu vrtací korunky ■

Možnost měkkého startu pomocí akceleračního spínače  ■

umožňuje přesné a řízené vrtání

DD 2-160 XE  Výrobek č. 4933368690

Příkon 1500 W

 Max. vrtací výkon zdivo / cihla 162 mm

Počet úderů 24.000 / 48.000 min-1

Počet otáček při zátěži (1. st / 2. st) 0 – 890 / 0 – 1770 min-1

Max. kroutící moment 1./2.st. 50 / 35 Nm

Sklíčidlo M 18 x 2,5

Hmotnost 4,2 kg

a ochranu uživatele i nástroje

90

1500 W

cihla 162 mm

24.000 / 48.000 min-1

i (1. st / 2. st) 0 – 890 / 0 – 1770 min-1

t 1./2.st. 50 / 35 Nm

M 18 x 2,5

Standardní vybavení:
4 m kabel, rodloužené madlo, adaptér SDS-plus, bity, M 16 diamantová korunka, kufr

1900 W 150 mm (45 mm DOC) – 
drážkovací frézka na zdivo
Charakteristika:

Stavitelná hloubka a šířka drážky ■

Aretace hřídele ■

 Připojení na vysavač ■

Adaptér s bajonetovým závitem ■

 Nastavitelná hloubka drážky ■

TILT-LOK madlo ■

Softgrip ■

Ochrana proti přetížení ■

Standardní vybavení:
4 m kabel, 2 diamantové kotou če, speciální vylamovací dláto, klíč, kovový kufr

WCS 45  Výrobek č. 4933383350

Příkon 1900 W

Průměr kotouče 150 mm

Počet otáček 5800 min-1

Šířka drážky 6 – 45 mm

Hloubka drážky 0 – 45 mm

Hmotnost 6,6 kg

W

m

min-1

mm

mm

1500 W 125 mm (30 mm DOC) – 
drážkovací frézka na zdivo
Charakteristika:

Výkonná elektronika s ochranou před přetížením  ■

 Proudové omezení při rozběhu ■

Aretace hřídele ■

 Připojení odsávání ■

 Bajonetový adapter ■

Standardní vybavení:
4 m kabel, 2 ks diamantových, speciální vylamovací dláto, klíč, madlo, kovový kufr

WCE 30  Výrobek č. 4933383855

Příkon 1500 W

Průměr kotouče 125 mm

Počet otáček 9500 min-1

Závit hřídele M 14

Šířka drážky 15 – 26 mm

Hloubka drážky 8 – 30 mm

Hmotnost 4,3 kg

W

mm

min-1

2300 W 230 mm (65 mm DOC) – 
drážkovací frézka na zdivo
Charakteristika:

Výkonná elektronika s ochranou před přetížením ■

 Aretace vřetene ■

Omezení rozběhového prou du ■

Připojení odsávání ■

Osové natáčení pohonu pro optimální práci v rozích ■

 Bajonetový adapter ■

Standardní vybavení:
4 m kabel, speciální vylamovací dláto, klíč, madlo, vodicí doraz, kovový kufr

WCE 65  Výrobek č. 4933385125

Příkon 2300 W

Průměr kotouče 230 mm

Počet otáček 6600 min-1

Závit hřídele M 14

Šířka drážky 17 – 56 mm

Hloubka drážky 10 – 65 mm

Hmotnost 8,7 kg

0 WW

mmmm

0 minin-11-1

4



46

UNIVERZÁLNÍ PRO ABRASIVNÍ POVRCHY

OBLASTI POUŽITÍ

Přírodní 
kámen / granit

Tvrdý 
beton

Středně 
pevný beton

Základní 
staveb. mater. Cihla Měkký / 

zelený beton Asfalt

Tvrdé materiály

HUDD AUDD

Měkké / abrasivní materiály

UNIVERZÁLNÍ PRO TVRDÉ POVRCHY 

VELIKOST 115 mm 125 mm 150 mm 230 mm

HUDD 4932399819 4932399820 4932399821 4932399822

AUDD 4932399823 4932399824 4932399825 4932399826

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST, NEJLEPŠÍ 
ŽIVOTNOST, NÍZKE VIBRACE

Univerzální plátky pro • 

širokou škálu materiálů

Zařazeny do dvou kategorií • 

kvůli maximální životnosti

V• ýška segmentů 10 mm, 

kvůli zajištění dlouhé 

životnosti

Laserem svařované • 

segmenty

Nízké vibrace• 



Korunky pro diamantové vrtání za mokra

Popis Ø
mm

Uchyecení 
korunky

Pracovní délka 
mm

Celková délka
mm Výrobek č.

WCHP 52 52 1 ¼˝
 
 UNC 420 500 4932399707

WCHP 62 62 1 ¼˝
 
 UNC 420 500 4932399708

WCHP 72 72 1 ¼˝
 
 UNC 420 500 4932399709

WCHP 82 82 1 ¼˝  UNC 420 500 4932399710

WCHP 92 92 1 ¼˝  UNC 420 500 4932399711

WCHP 102 102 1 ¼˝  UNC 420 500 4932399712

WCHP 112 112 1 ¼˝
 
 UNC 420 500 4932399713

WCHP 122 122 1 ¼˝
 
 UNC 420 500 4932399714

WCHP 132 132 1 ¼˝
 
 UNC 420 500 4932399715

WCHP 152 152 1 ¼˝  UNC 420 500 4932399716

WCHP 162 162 1 ¼˝  UNC 420 500 4932399717

WCHP 172 172 1 ¼˝  UNC 420 500 4932352052

WCHP 182 182 1 ¼˝  UNC 420 500 4932399718

WCHP 202 202 1 ¼˝
 
 UNC 420 500 4932399719

WCHP 225 225 1 ¼˝
 
 UNC 420 500 4932399720

WCHP 250 250 1 ¼˝
 
 UNC 420 500 4932399721

WCHP 300 300 1 ¼˝  UNC 420 500 4932399722

WCHP 350 350 1 ¼˝
 
 UNC 420 500 4932399723

Výška s ohledem na maximální životnost• 

Unikátně navržené TURBO tvarové segmenty• 

Předbroušeno kvůli co nejlepšímu výkon hned od první jamky• 

Jeden vnější a dva vnitřní sloty umožňují lepší chlazení a snadnější vyjmutí materiálu• 

Laserem svařované segmenty pro zajištění proti rozbití• 

1 ¼ ˝ UNC standardní příjem• 

420 mm pracovní délka na vyvrtání díry v jednom kroku• 

V• hodné pro všechny typy vyztuženého betonu

Korunky pro diamantové vrtání za mokra
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AGV 24-230 GE  Výrobek č. 4933402330

Příkon 2400 W

Průměr kotouče 230 mm

Počet otáček 6600 min-1

Závit hřídele M 14

Prořez 68 mm

Hmotnost 5,5 kg

. 4933402330

24002400 WW W

2600 W 230 mm úhlová bruska

Příkon 2600 W

Průměr kotouče 230 mm

Počet otáček 6600 min-1

Závit hřídele M 14

Prořez 68 mm

Hmotnost 5,8 kg

2600002600 WW W

AGV 26-230 GE  Výrobek č. 4933402360

Příkon 2600 W

Průměr kotouče 230 mm

Počet otáček 6600 min-1

Závit hřídele M 14

Prořez 68 mm

Hmotnost 5,5 kg

4933402360

26000 W W

AGVM 24-230 GEX  Výrobek č. 4933402340

Příkon 2400 W

Průměr kotouče 230 mm

Počet otáček 6600 min-1

Závit hřídele M 14

Prořez 68 mm

Hmotnost 5,8 kg

ýrobek č. 4933402340

24000024002400 WWW W

230

2400 W 230 mm úhlová bruska
Charakteristika:

Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevývahou kotouče ■

AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy ■

Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách ■

„PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí,  ■

prodlužuje životnost nářadí

Měkký start a funkce zablokování znovu-zapnutí pří  ■

výpadku sítě

Automatický odpojitelné uhlíky ■

Rychle přestavitelný ochranný kryt kotouče ■

Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí) ■

Standardní vybavení:
Autobalancer, karton, ochranný kryt kotouče, přídavné madlo s AVS, kabel 4 m, klíč, matice

AGV 24-230 GE / DMS
Vybaven stejně jako AGV 24-230 GE,  ■

ale s vypínačem bez aretace 

(Bez funkce „zablokování znovu 

zapnutí po výpadku sítě”)

Výrobek č. 4933402520

Charakteristika:
Milwaukee B-Guard chrání jak stroj tak obsluhu před tzv.   „kopnutím” ■

Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevývahou kotouče ■

AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy ■

Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách ■

„PROTECTOR motor” –  epoxydová pryskyřice pokrývá  ■

stator a chrání celé vinutí,  prodlužuje životnost nářadí

Měkký start a funkce zablokování znovu-zapnutí pří  ■

výpadku sítě

AGVM 26-230 GEX  Výrobek č. 4933402365

Standardní vybavení:
Autobalancer, karton, ochranný kryt kotouče, přídavné madlo s AVS, kabel 4m, klíč, FIXTEC matice

AGVM 26-230 GEX / DMS
Vybaven stejně jako AGVM 26-230 GEX,  ■

ale s vypínačem bez aretace 

(Bez funkce „zablokování znovu 

zapnutí po výpadku sítě”)

Výrobek č. 4933402495

2600 W 230 mm úhlová bruska
Charakteristika:

Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevývahou kotouče ■

AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy  ■

Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách ■

„PROTECTOR motor” –  epoxydová pryskyřice pokrývá  ■

stator a chrání celé vinutí,  prodlužuje životnost nářadí

Měkký start a funkce zablokování znovu-zapnutí pří  ■

výpadku sítě

Automatický odpojitelné uhlíky ■

Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí) ■

Standardní vybavení:
Autobalancer, karton, ochranný kryt kotouče, přídavné madlo s AVS, kabel 4 m, klíč

AGV 26-230 GE / DMS
Vybaven stejně jako AGV 26-230 GE,  ■

ale s vypínačem bez aretace  

(Bez funkce „zablokování znovu 

zapnutí po výpadku sítě”)

Výrobek č. 4933402490

2400 W 230 mm úhlová bruska
Charakteristika:

Milwaukee B-Guard chrání jak stroj tak obsluhu před tzv.  „kopnutím” ■

Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevývahou kotouče ■

AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce,  ■

menší vliv na zdraví obsluhy 

Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách ■

„PROTECTOR motor” –  epoxydová pryskyřice pokrývá  ■

stator a chrání celé vinutí,  prodlužuje životnost nářadí

Standardní vybavení:
Autobalancer, karton, ochranný kryt kotouče, přídavné madlo s AVS, kabel 4 m, klíč, FIXTEC matice

AGVM 24-230 GEX / DMS
Vybaven stejně jako AGVM 24-230 GEX,  ■

ale s vypínačem bez aretace 

(Bez funkce „zablokování znovu 

zapnutí po výpadku sítě”)

Výrobek č. 4933402475
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AGV 24-230 E  Výrobek č. 4933402335

2400 W 230 mm úhlová bruska
Charakteristika:

Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevývahou kotouče ■

AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy ■

Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách ■

„PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí,  ■

prodlužuje životnost nářadí
Měkký start a funkce zablokování znovu-zapnutí pří výpadku sítě ■ Příkon 2400 W

Průměr kotouče 230 mm

Počet otáček 6600 min-1

Závit hřídele M 14

Prořez 68 mm

Hmotnost 5,3 kg
Standardní vybavení:
Autobalancer, karton, ochranný kryt kotouče, přídavné madlo s AVS, kabel 4 m, klíč, matice

933402335

uhy

2400 W

AG 24-230 E/DMS
Vybaven stejně jako AG 24-230 E,  ■

ale s vypínačem bez aretace 

(Bez funkce „zablokování znovu 

zapnutí po výpadku sítě”)

Výrobek č. 4933402450

AG 24-230 E
Vybaven stejně jako AGV24-230E, ale bez autobalanceru.  ■

AVS uložení krytu motoru, přídavné madlo, celková 

hmotnost 5,3 kg

Výrobek č. 4933402325

AGV 21-230 GEX  Výrobek č. 4933402304

Příkon 2100 W

Průměr kotouče 230 mm

Počet otáček 6600 min-1

Závit hřídele M 14

Prořez 68 mm

Hmotnost 5,5 kg

ce Vý

č. 4933402304

2100100 W W

AGV 21-230 GE  Výrobek č. 4933402302

Příkon 2100 W

Průměr kotouče 230 mm

Počet otáček 6600 min-1

Závit hřídele M 14

Prořez 68 mm

Hmotnost 5,4 kg

5,5 

4933402302

2100 W

AG 21-230 E  Výrobek č. 4933402301

Příkon 2100 W 2100 W

Průměr kotouče 230 mm 180 mm

Počet otáček 6600 min-1 8500 min-1

Závit hřídele M 14 M 14

Prořez 68 mm 43 mm

Hmotnost 5,1 kg 4,9 kg

2301

100 W 22100 W W

2100 W 230 mm úhlová bruska
Charakteristika:

Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevývahou kotouče ■

AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy ■

Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách ■

„PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí,  ■

prodlužuje životnost nářadí

Měkký start a funkce zablokování znovu-zapnutí pří výpadku sítě ■

FIXTEC matice pro rychlou a snadnou výměnu kotouče ■

Automatický odpojitelné uhlíky ■

Rychle přestavitelný ochranný kryt kotouče ■

Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí) ■

Standardní vybavení:
Autobalancer, rychloupínací ochranný kryt, doplňkové AVS madlo, kabel 4 m, FIXTEC matice

AGV 21-230 GEX / DMS
Vybaven stejně jako AGV 21-230 GEX,  ■

ale s vypínačem bez aretace

(Bez funkce „zablokování znovu 

zapnutí po výpadku sítě”)

Výrobek č. 4933402525

2100 W 230 mm úhlová bruska
Charakteristika:

Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevývahou kotouče ■

AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy ■

Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách ■

„PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí,  ■

prodlužuje životnost nářadí

Rychle přestavitelný ochranný kryt kotouče ■

Standardní vybavení:
Automatický vyrovnávač, rychloupínací bezpečnostní kryt, boční madlo AVS, kabel (4 m) , klíč, upínací matice

AGV 21-230 E/DMS
Vybaven stejně jako AGV 21-230 E,  ■

ale s vypínačem bez aretace

Výrobek č. 4933402410

AGV 21-230 E
Vybavení jako AGV 21-230 GEX,  ■

ale bez otočného madla

Výrobek č. 4933402303

2100 W 230 mm úhlová bruska
Charakteristika:

„PROTECTOR motor” –  epoxydová pryskyřice pokrývá stator  ■

a chrání celé vinutí,  prodlužuje životnost nářadí

Měkký start a funkce zablokování znovu-zapnutí pří výpadku sítě ■

Automatický odpojitelné uhlíky ■

Rychle přestavitelný ochranný kryt kotouče ■

Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí) ■

Standardní vybavení:
Rychloupínací ochranný kryt, doplňkové madlo, kabel 4 m, upínací matice

AG 21-180 E
Vybaven stejně jako AG 21-230 E,  ■

ale s kotoučem 180 mm 

a hmotnost 4,9 kg

Výrobek č. 4933402300

AG 21-230 E / DMS
Vybaven stejně jako AG 21-230 E, ale s vypínačem bez aretace ■

(Bez funkce „zablokování znovu zapnutí po výpadku sítě”)

Výrobek č. 4933402515
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1520 W 180 mm úhlová bruska

AGV 16-180 XC  Výrobek č. 4933407335

Příkon 1520 W

Průměr kotouče 180 mm

Počet otáček 7600 min-1

Závit hřídele M 14

Prořez 58 mm

Hmotnost 2,9 kg

4933407335

15205201520152015201520 WWWW WW

1520 W 150 mm úhlová bruska

AG 16-150 XC  Výrobek č. 4933407295

Příkon 1520 W

Průměr kotouče 150 mm

Počet otáček 9500 min-1

Závit hřídele M 14

Prořez 45 mm

Hmotnost 2,7 kg

33407295

15201520152015201520 WWWW W

1520 W 125 mm úhlová bruska se 
sníženým počtem otáček

AG 16-125 INOX  Výrobek č. 4933407345

Příkon 1520 W

Průměr kotouče 125 mm

Počet otáček 2000 – 7600 min-1

Závit hřídele M 14

Prořez 33 mm

Hmotnost 2,5 kg

č. 4933407345

115215201520152015201520 WWWW WW

125 mm

AGV 16-125 XC  Výrobek č. 4933407325

Příkon 1520 W

Průměr kotouče 125 mm

Počet otáček 11.000 min-1

Závit hřídele M 14

Prořez 33 mm

Hmotnost 2,6 kg

č. 4933407325

1520152015201520152015 WWWW W

12

Charakteristika:
„PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí,  ■

 prodlužuje životnost nářadí

Digitální tacho – elektronika s funkcemi ■

– Konst. otáčky při zatížení

– Tepelná ochrana proti přetížení

– Měkký start

– Omezené otáčky naprázdno

FIXTEC pro výměnu kotouče bez kliče ■

Rychlé a snadné nastavení krytu ■

Vypínač bez aretace ■

Standardní vybavení:
4 m kabel, ochranný kryt 180 mm, přední madlo, FIXTEC matice

Charakteristika:
„PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí,  ■

 prodlužuje životnost nářadí

Digitální tacho – elektronika s funkcemi ■

– Konst. otáčky při zatížení

– Tepelná ochrana proti přetížení

– Měkký start

– Omezené otáčky naprázdno

FIXTEC pro výměnu kotouče bez kliče ■

Rychlé a snadné nastavení krytu ■

Vypínač bez aretace ■

Standardní vybavení:
4 m kabel, ochranný kryt 150 mm, přední madlo, FIXTEC matice

Charakteristika:
„PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá stator  ■

a chrání celé vinutí,  prodlužuje životnost nářadí
Digitální tacho – elektronika s funkcemi ■

– Elektronicky řízené otáčky
– Tepelná ochrana proti přetížení
– Měkký start
– Omezení otáček naprázdno
 Ideální rychlost (7600 min-1) pro segmentové kotouče ■

 Ideální pro opracování kovu ■

 FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje ■

Standardní vybavení:
4 m kabel, ochranný kryt 125 mm, přední madlo, FIXTEC matice

1520 W 125 mm úhlová bruska
Charakteristika:

 „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá stator  ■

a chrání celé vinutí,  prodlužuje životnost nářadí

Digitální tacho – elektronika s funkcemi ■

– Konst. otáčky při zatížení

– Tepelná ochrana proti  přetížení

– Měkký start

– Omezené otáčky naprázdno

Rychlé a snadné nastavení krytu ■

Autobalancer – vyvažuje disk, snižuje škodlivé vibrace ■

Standardní vybavení:
4 m kabel, ochranný kryt 125 mm, přední madlo, FIXTEC matice
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1520 W 125 mm úhlová bruska
Charakteristika:

 „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá stator  ■

a chrání celé vinutí,  prodlužuje životnost nářadí

Digitální tacho – elektronika s funkcemi ■

– Konst. otáčky při zatížení

– Tepelná ochrana proti  přetížení

– Měkký start

– Omezené otáčky naprázdno

Rychlé a snadné nastavení krytu ■

Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí) ■

AG 16-125 XC  Výrobek č. 4933407270

Standardní vybavení:
4 m kabel, ochranný kryt, postranní madlo, FIXTEC matice a příruba

Příkon 1520 W

Průměr kotouče 125 mm

Počet otáček 11.000 min-1

Závit hřídele M 14

Prořez 33 mm

Hmotnost 2,5 kg

33407270

152015201520 WW W

1520 W 125 mm úhlová bruska
Charakteristika:

 „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá stator  ■

a chrání celé vinutí,  prodlužuje životnost nářadí

Digitální tacho – elektronika s funkcemi ■

– Konst. otáčky při zatížení

– Tepelná ochrana proti  přetížení

– Měkký start

– Omezené otáčky naprázdno

Rychlé a snadné nastavení krytu ■

Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí) ■

Spínač bez aretace ■

AG 16-125 XC / DMS  Výrobek č. 4933407260

Standardní vybavení:
4 m kabel, ochranný kryt, postranní madlo, FIXTEC matice a příruba

Příkon 1520 W

Průměr kotouče 125 mm

Počet otáček 11.000 min-1

Závit hřídele M 14

Prořez 33 mm

Hmotnost 2,5 kg

 Výrobek č. 4933407260

15201520152015201520 WWWW W

1250 W 125 mm úhlová bruska
Charakteristika:

  „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá stator  ■

a chrání celé vinutí,  prodlužuje životnost nářadí

FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje ■

 Rychlé a snadné nastavení krytu ■

Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí) ■

AG 13-125 X  Výrobek č. 4933407290

Standardní vybavení:
4 m kabel, ochranný kryt 125 mm, přední madlo, FIXTEC matice

Příkon 1250 W

Průměr kotouče 125 mm

Počet otáček 11.000 min-1

Závit hřídele M 14

Prořez 33 mm

Hmotnost 2,5 kg

407290

12501250 WW

1520 W 125 mm úhlová bruska
Charakteristika:

„PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá stator  ■

a chrání celé vinutí,  prodlužuje životnost nářadí

 Digitální tacho – elektronika s funkcemi ■

– Elektronicky řízené otáčky

– Tepelná ochrana proti přetížení

– Měkký start

– Omezení otáček naprázdno

 FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje ■

 Rychlé a snadné nastavení krytu ■

Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí) ■

AG 16-125 XE  Výrobek č. 4933407280

Standardní vybavení:
4 m kabel, ochranný kryt 125 mm, přední madlo, FIXTEC matice

Příkon 1520 W

Průměr kotouče 125 mm

Počet otáček 2600 – 11.000 min-1

Závit hřídele M 14

Prořez 33 mm

Hmotnost 2,5 kg

33407280

15201520 WW
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AG 12-125 X  Výrobek č. 4933407450

Příkon 1200 W

Průměr kotouče 125 mm

Počet otáček 11.000 min-1

Závit hřídele M 14

Prořez 33 mm

Hmotnost 2,4 kg

407450

120012001200 WW

AGV 15-125 XC  Výrobek č. 4933407490

Příkon 1500 W

Průměr kotouče 125 mm

Počet otáček 11.000 min-1

Závit hřídele M 14

Prořez 33 mm

Hmotnost 2,5 kg

4933407490

15001500 W W

AG 10-125  Výrobek č. 4933407425

Příkon 1010 W

Průměr kotouče 125 mm

Počet otáček 11.000 min-1

Závit hřídele M 14

Prořez 33 mm

Hmotnost 2,2 kg

25

1010101010101010 WWW W

AG 11-125 X  Výrobek č. 4933416140

Příkon 1100 W

Průměr kotouče 125 mm

Počet otáček 10.000 min-1

Závit hřídele M 14

Prořez 28 mm

Hmotnost 2,4 kg

6140

1100 W

1200 W 125 mm úhlová bruska
Charakteristika:

„PROTECTOR motor” –  epoxydová pryskyřice pokrývá stator  ■

a chrání celé vinutí,  prodlužuje životnost nářadí

 Rychlé a snadné nastavení krytu ■

Ochranný kryt – bez nástroje rychle nastavitelný ■

Aretace hřídele ■

FIXTEC matice a aretace hřídele – rychlá výměna  ■

Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí) ■

Standardní vybavení:
4 m kabel, ochranný kryt 125 mm, přední madlo, FIXTEC matice

1500 W 125 mm úhlová bruska
Charakteristika:

„PROTECTOR motor” –  epoxydová pryskyřice pokrývá stator  ■

a chrání celé vinutí,  prodlužuje životnost nářadí 

Konstantní otáčky i při zátěži jsou uržovány elektronicky  ■

– Funkce „Line-lock-out”

–  Rychlé a snadné nastavení krytu

– Aretace hřídele

FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje ■

 Autobalancer – automaticky dovyvažuje kotouč,  ■

odstraňuje nepříjemné vibrace

Standardní vybavení:
4 m kabel, ochranný kryt 125 mm, přední madlo, FIXTEC matice

AG 15-125 XC
Vybavena stejně jako AGV 15-125 XC  ■

ale bez autobalanceru

Výrobek č. 4933407470

1010 W 125 mm úhlová bruska
Charakteristika:

„PROTECTOR motor” –  epoxydová pryskyřice pokrývá stator  ■

a chrání celé vinutí,  prodlužuje životnost nářadí

Konstatntní otáčky i při zatížení ■

Rychlé a snadné nastavení krytu ■

Ochranný kryt – bez nástroje rychle nastavitelný  ■

Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí) ■

Funkce „zablokování znovu zapnutí po výpadku sítě” ■

Standardní vybavení:
4 m kabel, ochranný kryt 125 mm, přední madlo

1100 W 125 mm úhlová bruska
Charakteristika:

V ■ ysoce výkonný motor (1100 watt) pro práci v náročných podmínkách
Speciální epoxidový nátěr chrání měděné dráty před poškozením odlétavajícími  ■

úlomky a zajišťuje delší životnost motoru
Ventilátor tvaru L na vstupu brání průniku cizích předmětů do vnitřních komponentů ■

Bezpečnostní kryt (snadno přístupný i bez použití nářadí,  ■

snadné nastavení)
3-polohové pryžové postranní madlo (pryžový povrch  ■

snižuje vibrace a umožňuje leší uchopení)
Heavy Duty kabel o délce 4 m pro co možná nejlepší  ■

ochranu na pracovišti
S ■ ystém FIXTEC pro výměnu disku bez nutnosti použít nářadí

Standardní vybavení:
4 m kabel, rychlé uvolnění, bezpečnostní jistič, měkké postranní madlo, FIXTEC matice s kroužkem, klíč

AG 11-125
V ■ ybaveno systémem AG 11-125 X 

ale bez funkce FIXTEC

Výrobek č. 4933416130

AG 11-115
V ■ ybaveno systémem AG 11-125 X, 

ale bez funkce FIXTEC, průměr 

disku 115 mm

Výrobek č. 4933416120
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AG 8-115
Vybavena stejně jako AG 8-125  ■

ale s kotoučem průměru 115

Výrobek č. 4933403240

Kompaktní 850 W 125 mm úhlová bruska
Charakteristika:

„PROTECTOR motor” –  epoxydová pryskyřice pokrývá stator  ■

a chrání celé vinutí,  prodlužuje životnost nářadí

Konstatntní otáčky i při zatížení ■

Měkký rozběh ■

Ochrana proti přetížení ■

Omezení běhu naprázdno ■

FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje ■

AG 9-125 XC  Výrobek č. 4933403200

Standardní vybavení:
4 m kabel, ochranný kryt, příruba, FIXTEC matice, přední madlo

Příkon 850 W

Průměr kotouče 125 mm

Počet otáček 10.000 min-1

Prořez 33 mm

Závit hřídele M 14

Hmotnost 1,8 kg

AG 9-125 XE
 Jako AG 9-125 XC s regulační  ■

elektronikou. Předvolba otáček 

regulátorem (2700 – 10.000 min-1)

Výrobek č. 4933403206

ka

03200

850850 WW

9-125 XE
egulační

Kompaktní 750 W 125 mm úhlová bruska
Charakteristika:

„PROTECTOR motor” –  epoxydová pryskyřice pokrývá stator  ■

a chrání celé vinutí,  prodlužuje životnost nářadí

Velmi malá velikost obvodu a nízká hmotnost, pohodlné zacházení ■

S ■ nadno odnímatelné (bez nářadí) bezpečnostní krytí pro 

snadné a rychlé nastavení

Nízká výška hlavy nářadí pro práci v omezených  ■

prostorech

Převodové hlavy jsou otočné do úhlu 90° ■

AG 8-125  Výrobek č. 4933403235

Standardní vybavení:
4 m kabel, ochranný kryt, příruba, upínací matice, klíč, přední madlo 

Příkon 750 W

Průměr kotouče 125 mm

Počet otáček 10.000 min-1

Prořez 33 mm

Závit hřídele M 14

Hmotnost 1,8 kg

ka

750750750 WWW

Kompaktní 750 W 125 mm úhlová bruska
Charakteristika:

Velmi kompaktní a štíhlý design pro pohodlné používání ■

Bezpečnostní kontrola bez použití nářadí pro snadné a rychlé nastavení ■

Heavy Duty 4 m kabel pro nejlepší ochranu na místě použití ■

AG 7-125  Výrobek č. 4933416220

Standardní vybavení:
4 m kabel, bezpečnostní jištení (přístup bez nářadí), příruba, matice s kroužkem, postranní madlo

Příkon 750 W

Průměr kotouče 125 mm

Počet otáček 10.000 min-1

Prořez 32 mm

Závit hřídele M 14

Hmotnost 2,0 kg

ka

750750 WWW

AG 7-115
Vybavena stejně jako AG 7-125  ■

ale s kotoučem průměru 115 

Výrobek č. 4933416210

 Velmi výkonná přímá bruska s regulací otáček
Charakteristika:

Velmi dlouhá hřídel, štíhlý krk pro práce v těžko přístupných místech ■

Celokovová převodovka ■

DGL 30 E  Výrobek č. 4933385120

Standardní vybavení:
4 m kabel, kleština 6 mm, klíče SW 15 / SW 17

Příkon 600 W

Kleština Ø 6 mm

Počet otáček 10.000 – 30.000 min-1

Max. půměr kotouče (80 m/s) 40 mm

Max. půměr nástroje (45 m/s) 20 mm

Hmotnost 1,9 kg

cí otáček

0
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DGL 34  Výrobek č. 4933385110

Příkon 500 W

Kleština Ø 6 mm

Počet otáček 34.000 min-1

Max. půměr kotouče (80 m/s) 40 mm

Max. půměr nástroje (45 m/s) 25 mm

Hmotnost 1,8 kg

DG 30 E  Výrobek č. 4933385100

Příkon 500 W

Kleština Ø 6 mm

Počet otáček 10.000 – 30.000 min-1

Max. půměr kotouče (80 m/s) 40 mm

Max. půměr nástroje (45 m/s) 20 mm

Hmotnost 1,3 kg

N 2  Výrobek č. 4933368520

Příkon 500 W

Max. tl. plechu do

400 / 600 / 800 N/mm2 2,0 / 1,5 / 1,0 mm

Max. tl.barev. kovů 250 N/mm2 2,5 mm

Max. rychlost 1,3 m/min

Min. rádius zatočení 4 mm

Počet zdvihů naprázdno 1350 min-1

Hmotnost 1,8 kg

1,0 mmmm

S 2.5  Výrobek č. 4933368530

Příkon 500 W

Max. tl. plechu do

400 / 600 / 800 N/mm2 2,5 / 2,0 / 1,5 mm

Max. tl.barev. kovů 250 N/mm2 3,0 mm

Max. rychlost 5 – 7 m/min

Min. rádius zatočení 20 mm

Počet zdvihů naprázdno 1350 min-1

Hmotnost 2,2 kg

1,5 mmmmmm

min

 Vysokorychlostní univerzální přímá bruska
Charakteristika:

Velmi dlouhá hřídel, štíhlý krk pro práce v těžko přístupných místech ■

 Celokovová převodovka ■

 Ergonomický bezpečnostní vypínač ■

Standardní vybavení:
4 m kabel, kleština 6 mm, klíče SW 15 / SW 17

Výkonná univerzální přímá bruska
Charakteristika:

Krátká kompaktní konstrukce, průměr upnutí 43 mm,  ■

použitelná ve stojanech pro vrtačky

Celokovová převodovka ■

Ergonomický bezpečnostní vypínač ■

Standardní vybavení:
4 m kabel, kleština 6 mm, klíče SW 15 / SW 17

Prostřihovač plechu (do 2 mm)
Charakteristika:

Přesný a čistý střih ■

Celokovová převodovka ■

Klidný chod, ERGO vypínač ■

 Vhodné pro dělení vlnitých i trapézových  ■

plechů se speciálním nástrojem 

(příslušenství 4932 2794 98)

Standardní vybavení:
4 m kabel, standardní matrice, klíč

Nůžky na ocelové plechy pro stříhání 
plechu až do hloubky 2,5 mm
Charakteristika:

Přesný a čistý střih ■

Celokovová převodovka ■

Klidný chod, ERGO vypínač ■

Úsporný nůž se čtyřmi břity ■

Standardní vybavení:
4 m kabel, 4 břitý nůž, ochranný kryt, klíč
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AGS 15-125 C  Výrobek č. 4933407480

Příkon 1500 W

Průměr kotouče 125 mm

Počet otáček 7600 min-1

Závit hřídele M 14

Hmotnost 2,4 kg

407480

AP 12 E  Výrobek č. 4933383925

Příkon 1200 W

Průměr kotouče 150 mm

Počet otáček 900 – 2500 min-1

Závit hřídele M 14

Hmotnost 2,2 kg

1200 WW

MCS 65  Výrobek č. 4933393325

Příkon 1500 W

Hloubka drážky 90° 65 mm

Rozměry kotouče 203 mm (8˝)

Trn 15,87 mm (5⁄8˝)

Počet otáček 4000 min-1

Hmotnost 5,7 kg

1500 W

65 mm

203 mm (8˝)

AS 12 E  Výrobek č. 4933383940

Příkon 1200 W

Průměr kotouče 180 mm

Počet otáček 1800 – 4800 min-1

Závit hřídele M 14

Hmotnost 2,5 kg

200 WW

1500 W 125 mm bruska
Charakteristika:

„PROTECTOR motor” –  epoxydová pryskyřice pokrývá stator  ■

a chrání celé vinutí,  prodlužuje životnost nářadí

Konstatntní otáčky i při zatížení ■

Optimální rychlost pro práci s lamelovými kotouči ■

Konstantní výkon ■

Měkký rozběh ■

Motor s ochranou proti přetížení ■

 Funkce Line-lock-out ■

 Rychlé přestavení ochranného krytu ■

Standardní vybavení:
4 m kabel, ochranný kryt, přídavné madlo, upínací garnitura, filtr

1200 W leštička s elektronickou 
regulací otáček
Charakteristika:

Oblast otáček je ideální pro leštění ploch ■

Nový ergonomický design a plochá hlava ■

Tepelná ochrana proti přetížení motoru ■

Standardní vybavení:
6 m kabel, přední madlo, brusný papír

Okružní pila pro suché řezání kovu
Charakteristika:

Technologie suchého řezání poskytuje rychlý čistý řez bez otřepů ■

Ocel, nerezová ocel, hliníkové slitiny, izolační pěnové panely ■

Hloubka řezu do 65 mm ■

Výkon 1500 W, otáčky motoru 4000 za minutu ■

Pilový kotouč s dlouhou životností s napájenými plátky ■

Jedinečně řešený kryt s prostorem na piliny, snadno  ■

uvolnitelný při výměně kotuče

Softgrip a ergonomická madla – komfortní práce ■

 Velká a stabilní základna pro excelentní ovládání ■

 Snadné zhotovení ponorného řezu ■

Standardní vybavení:
1 x speciální pilový kotouč, 42 zubů, přepravní kufr

1200 W bruska s elektronicky 
nastavitelnou rychlostí
Charakteristika:

Oblast otáček je ideální pro broušení ploch ■

Nový ergonomický design a plochá hlava ■

Tepelná ochrana proti přetížení motoru ■

Standardní vybavení:
4 m kabel, brusný talíř 180 mm, přední madlo, ochranný kryt, upínací matice
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1300 W SAWZALL® se zadním rotačním madlem
Charakteristika:

Madlo otočné o 360° pro optimální uživatelský komfort ■

Díky motoru 1300 W a zdvihu 32 mm řeže velmi rychle ■

AVS – antivibrační systém, klidný chod  ■

Protizávaží zaručuje optimální přenos síly  ■

Systém ochrany převodovky – chrání převodovku v  ■

případě zablokování plátku 

QUIK-LOK kabel ■

Plynule stavitelný předkyv pro zlepšení řezného výkonu ■

 FIXTEC uchycení plátku ■

Plynulá předvolba rychlosti ■

SSPE 1300 QX  Výrobek č. 652351    

Příkon 1300 W

Počet zdvihů naprázdno 0 – 3000 min-1

Zdvih 32 mm

Hmotnost 4,2 kg
Standardní vybavení:
4 m QUIK-LOK kabel, 1 x plátek, kufr

čním madlem

1300 W SAWZALL® – akceptuje oba druhy plátků, 
tedy ½˝ a 20 mm
Charakteristika:

Výkonný motor 1300 W ■

Systém ochrany převodovky – chrání převodovku v případě zablokování plátku ■

Patentovaný Anti-Vibrační-Systém snižuje vibrace při práci  ■

Plynule stavitelná míra předkyvu prodlužuje životnost plátku a zvyšuje výkon  ■

řezání úchytka s šroubem pro plátky 20 mm nebo ½˝ univerzální uchycení 

Stavitelný počet zdvihů ■

QUIK-LOK – patentovaný systém pro výměnu poškozeného kabelu ■

Opěrná patka je stavitelná bez nástroje, optimalizuje využití plátku ■

Plátek lze otočit o 180°, zuby vzhůru, pro řezání v malých  prostorech ■

SSPE 1300 SQ  Výrobek č. 653651    

Příkon 1300 W

Počet zdvihů naprázdno 0 – 3000 min-1

Zdvih 32 mm

Hmotnost 3,9 kg
Standardní vybavení:
1 x plátek, QUIK-LOK kabel 4 m, třmen se šroubem pro uchycení plátku 20 mm, kufr

ků,

plátku

on

kon 1300 W

et zdvihů naprázdno 0 – 3000 min-1

h

1100 W SAWZALL® – šavlová pila
Charakteristika:

P ■ ermanentní kyvadlo

S ■ ystém FIXTEC přísun nože

O ■ chrana proti vniknutí vody nebo prstu pro 

bezpečnější práci a proti vzniku koroze

P ■ lné elektronické vybavení

Variabilní spínač rychlosti  ■

Odolný a trvanlivý posuvný mechanismus ■

SSD 1100 X  Výrobek č. 4933416710 

Příkon 1100 W

Počet zdvihů naprázdno 0 – 2900 min-1

Zdvih 28 mm

Hmotnost 3,4 kg
Standardní vybavení:
Kabel 4 m, 1 x plátek, kufr

1000 W SAWZALL® – šavlová pila
Charakteristika:

Díky motoru 1000 W a zdvihu 32 mm řeže velmi rychle ■

Systém ochrany převodovky – chrání převodovku v případě zablokování plátku ■

AVS – antivibrační systém, klidný chod  ■

 Protizávaží zaručuje optimální přenos síly ■

QUIK-LOK kabel ■

FIXTEC systém – blesková výměna plátku ■

SSE 1000 QX  Výrobek č. 652851 

Standardní vybavení:
4 m QUIK-LOK kabel, 1 x plátek, kufr

Příkon 1000 W

Počet zdvihů naprázdno 0 – 2800 min-1

Zdvih 32 mm

Hmotnost 3,7 kg

plátku

SSE 1000 SQ
K dispozici i bez systému  ■

FIXTEC (přísun nože – čepele), 

pro použití s oběma ½ ˝ a 20 

mm systémy přísunu nože

Výrobek č. 652251
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190 mm kotoučová pila (65 mm DOC)
Charakteristika:

1900 W motor má velkou výkonovou rezervu ■

 Ideální stavební pila pro všechny druhy práce na stavbě ■

Stavitelné madlo zajistí ideální a jisté vedení pily ■

Velkoplošná a snadno ovladatelná ovládací páka pro nastavení hloubky a úhlu řezu  ■

Pilový stůl z alu-slitiny, spojený s vodicím dorazem ■

QUIK-LOK patentovaný systém pro výměnu kabelu ■

SCS 65 Q  Výrobek č. 638051 

Příkon 1900 W

Prořez při úhlu 90° / 45° 0 – 65 / 0 – 52 mm

Kotouč / hřídel Ø 190 / 30 mm

Počet otáček 5800 min-1

Hmotnost 5,5 kg
Standardní vybavení:
4 m QUIK-LOK kabel, kotouč 20 zubů, vodicí doraz, klíč

1900 W

0 – 65 / 0 – 52 mm

165 mm kotoučová pila (56 mm DOC)
Charakteristika:

Kompaktní jednoruční okružní pila, snadné a rychlé řezání ■

Těžiště je optimálně položeno ■

Profesionální slitinový stůl pily ■

Prořez až 56 mm ■

Elektronická brzda motoru zastaví kotouč během sekund  ■

Proud pilin jde mimo obsluhu ■

Kabel 4 m ■

Ergonomický Softgrip, komfortní práce ■

Snadný přístup k uhlíkům zkracuje dobu opravy ■

Aretace vřetene, rychlá výměna kotouče ■

CS 55  Výrobek č. 4933403635 

Příkon 1050 W

Hloubka drážky 90º / 45º 0 – 56 / 0 – 37 mm

Kotouč / hřídel Ø 165 / 30 mm

Počet otáček 5100 min-1

Hmotnost 3,6 kg

Standardní vybavení:
4 m sítový kabel, kotouč 24 HM zubů, vodicí doraz, klíč

7 mmmmm

m

Heavy Duty přímočará pila
Charakteristika:

Robustní a výkonná pila pro rychlé řezání ve dřevě, alu-slitinách, oceli, keramice ■

Velmi štíhlý kryt motoru, dobré držení ■

Nízké vibrace, klidný chod díky antivibrační technologii a softgripu ■

Precizní vední plátku, přesný řez ■

Patentovaný FIXTEC, rychlá výměna plátku bez použití klíče a  ■

rychlé nastavení úkosu od 0° do 45°

Elektronika, přednastavení otáček, měkký rozběh, konstantní  ■

rychlost při zátěži

Účinný ofuk místa řezání, účinné odsávání, čisté místo řezu i  ■

jeho okolí

FSPE 110 X  Výrobek č. 4933357990   

Příkon 730 W

Hloubka drážky dřevě / oceli 135 / 10 mm

Hloubka drážky Ibarev. kovy 30 mm

Řez pod úhlem až 45°

Počet zdvihů naprázdno 500 – 3000 min-1

Zdvih 26 mm

Hmotnost 2,5 kg
Standardní vybavení:
4 m kabel, 5 ks plátků, ochrana proti otřepu, kryt patky, vak na odsávání, adapter odsávání, kufr

mmmm

00 min-1

Přímočará pila – žehlička
Charakteristika:

Přímočará pila – žehlička. ■

 Robustní a silná přímočará pila s horním držadlem pro rychlé řezání do dřeva, hliníku, oceli nebo keramických materiálů ■

Vynikající poměr výkonu / hmotností – výkon 750-Wattů jenom  ■

při 2,5 kg

Světlo LED pro perfektní osvětlení oblasti řezání ■

 Nízké vibrace díky antivibrač ní technologii a měkkém upnutí ■

 Přesné vedení plátku pro přesné řezy ■

 Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu plátku  ■

a nastavení úkosu bez klíče

Softstart (měkký rozběh) ■

JSPE 135 TX  Výrobek č. 4933381230   

Příkon 750 W

Hloubka drážky dřevě / oceli 135 / 10 mm

Hloubka drážky Ibarev. kovy 30 mm

Řez pod úhlem až 45°

Počet zdvihů naprázdno 800 – 3000 min-1

Zdvih 26 mm

Hmotnost 2,5 kg

Standardní vybavení:
4 m kabel, 5 ks plátků, ochrana proti otřepu, kryt patky, odsávací vak na piliny, adapter odsávání, kufr

riálů

mm

00 min-1
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Pila s horním držením
Charakteristika:

Štíhlé tělo pily, optimalizovaná hmotnost, snadná ovladatelnost ■

Vynikající výhled na na místo řezu ■

Ergonomická konstrukce madla s velkým povrchem Softgrip, komfortní držení ■

Integrovaný kovový blok , kovová část pro uložení  ■

všech ložisek a převodů, dlouhá životnost a stabilita

Antivibrační systém snižuje případné vibrace ■

FIXTEC – nastavení úkosu bez nástroje,  ■

fixace v polohach 0°, 30° a 45°

Čtyři polohy nastavení předkyvu, správný předkyv  ■

urychluje řezání a prodlužuje životnost plátku

JS 120 X  Výrobek č. 4933381680   

Příkon 710 W

Hloubka drážky dřevě / oceli 120 / 10 mm

Hloubka drážky Ibarev. kovy 30 mm

Řez pod úhlem až 45°

Počet zdvihů naprázdno 500 – 2800 min-1

Zdvih 26 mm

Hmotnost 2,3 kgStandardní vybavení:
Kabel 4 m, 5 x plátek, ochrana proti otřepu, ochraný kryt na patku, kufr, adapter k odsávání

m

min-1

4 ̋ (100 mm) pásová bruska
Charakteristika:

Ideální pro hrubé broušení, velký odběr z velkých ploch ■

Nastavitelná rychlost pásu podle materiálu obrobku ■

Speciální příchytky pro stacionární provoz – jako příslušenství ■

BS 100 LE  Výrobek č. 4933385150   

Příkon 1150 W

Délka pásu 620 mm

Šířka pásu 100 mm

Broušená plocha 100 x 160 mm

Rychlost pásu 230 – 400 m/min

Hmotnost 5,3 kg
Standardní vybavení:
4 m sítový kabel, vak na prach, brusný pás

m

/min

3 ̋ (75 mm) pásová bruska
Charakteristika:

Ideální pro práce nad hlavou a v krajích ploch ■

Rychloupínání pro rychlou výměnu pásu ■

Přesné nastavení správného běhu pásu ■

Nastavitelná rychlost pásu ■

 Integrované odsávání do vaku či externí odsávání ■

HBSE 75 S  Výrobek č. 4933385135   

Příkon 1010 W

Délka pásu 533 mm

Šířka pásu 75 mm

Broušená plocha 75 x 130 mm

Rychlost pásu 200 – 380 m/min

Hmotnost 3,8 kg

Standardní vybavení:
4 m sítový kabel, vak na prach, brusný pás

0 W

mm

mm

6 ̋ (150 mm) excentrická bruska
Charakteristika:

Elektronická předvolba otáček podle materiálu ■

 Díky zdvihu 7 mm a 5500 ot./min. velký odběr materiálu ■

Integrované odsávání univer zálním talířem se 6-ti otvory ■

ROS 150 E  Výrobek č. 4933383640  

Příkon 450 W

Počet otáček 4000 – 5500 min-1

Zdvih 7 mm

Průměr talíře 150 mm

Počet zdvihů 8000 – 11.000 min-1

Hmotnost 2,5 kg

Standardní vybavení:
4 m sítový kabel, vak na prach, napojení na vnější odsávání, doplňkové madlo, brusný talíř 150 mm

ROS 150 E/K
  Jako ROS 150 E,  ■

ale v kufru

Výrobek č. 4933383650
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5 ̋ (125 mm) excentrická bruska
Charakteristika:

Ideální pro jemné dobroušení ploch či zvlněných povrchů ■

Vynikající integrované odsávání do prachového vaku ■

Rychlost nastavitelná dle druhu práce ■

PRS 125 E  Výrobek č. 4933391190

Příkon 200 W

Počet zdvihů 14.000 – 26.000 min-1

Zdvih 2,0 mm

Rozměry základny Ø 125 mm

Hmotnost 1,3 kg

Standardní vybavení:
 4 m kabel, sada brusných kotoučů, prachový pytlík

00 min-1

Ruční bruska (1⁄3 brusného plátna)
Charakteristika:

Zdvih 2 mm: ideální pro jemné broušení a obrábění krajů,  ■

hran a rohů

Integrované odsávání do prachového vaku ■

DUO systém uchycení brusiva (Suchý zip i klipsy) ■

POS 13  Výrobek č. 4933391175

Příkon 200 W

Počet zdvihů 26.000 min-1

Zdvih 2,0 mm

Rozměry základny 80 x 130 mm

Velikost brusiva (suchý zip) 80 x 133 mm

 Velikost brusiva (klipy) 80 x 166 mm

Hmotnost 1,3 kg

Standardní vybavení:
4 m kabel, sada brusných papirů, prachový pytlík

minn-1

mm

1010 W ¼˝ horní frézka s elektronikou
Charakteristika:

3 stupňový revolverový  hloubkový doraz s jemným  ■

nastavením

Aretace hřídele pro snadnou výměnu nástroje ■

 Stabilní bloková konstrukce, 2 vodicí sloupy stolu ■

 Adaptér pro napojení odsávání ■

OFSE 1000  Výrobek č. 4933378925

Příkon 1010 W

Max posuv stolu 50 mm

 Hloubka frézování 0 – 50 mm

Uchycení nástroje 6 / 8 / ¼˝ mm

Počet ot naprázdno 8000 – 25.000 min-1

 Profi lová fréza do 36 mm

 Válcová fréza do 30 mm

Hmotnost 2,9 kg

Standardní vybavení:
4 m sítový kabel, adapter na napojení na vnější odsávání, vodicí doraz, klíč

Lamelovací frézka
Charakteristika:

Hloubka frézování se šesti předvolbami   ■

Plynulé nastavení úhlu frézování se třemi aretovanými polohami 22,5º, 45º a 67,5º  ■

Aretace hřídele pro snadnou výměnu nástroje. Frézovací kotouč se 6-ti zuby (100 x 4 x 22 mm) ■

 Stabilní bloková konstrukce a 2 vodicí sloupy stolu ■

 Napojení na odsávání ■

PJ 710  Výrobek č. 4933378875

Příkon 710 W

Prořez 19 mm

Počet otáček 10.000 min-1

 Frézovací kotouč 100 mm

Hmotnost 2,9 kg

Standardní vybavení:
4 m kabel, kotouč 6 zubů, vak na prach, přední madlo, 6-ti zubová fréza, přepravní kufr 

PDS 13
Rovněž dostupný jako DELTA  ■

bruska s brusným plátnem o 

rozměrech 100 x 147 mm

Výrobek č. 4933391185
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Vysavač prachu
Charakteristika:

Kompaktní nádrž o objemu 25 litrů ■

Průchod vzduchu 3600 litrů/min, sání 190 mbar ■

Ideální použití u rozestavěných objektů ■

Vypínač přívodu el. energie (automatické vypínání el. energie u nářadí) ■

AS 250 ECP  Výrobek č. 4933416050    

Příkon max. 1400 W

Objem vzduchu 3600 l/min

Max. vakuum 190 mbar

Hmotnost 5,7 kg

Standardní vybavení:
Nástrojový adaptér, ruční trubice, 2 prodlužovací trubice, podlahová/štěrbinová hubice, vlněný filtrační pytel, pytel pro odpad, hadice 3,5 m x 32 mm3,5 m x 32 mm

Vysavač prachu třídy L (30 litrů)
Charakteristika:

Polokompaktní nádrž o objemu 30 litrů určená pro  ■

použití na stavbě nebo v dílně

Průchod vzduchu 3700 litrů/min, sání 250 mbar,  ■

vybaveno automatickým vypínačem přívodu energie

PET filtr pro snadné čištění ■

Velmi tichá turbína (nízká hlučnost) ■

Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným  ■

statickým nabíjením

Prachová třída L. Standartní MAK-faktor > 1 mg/m ■ 3

AS 300 ELCP  Výrobek č. 4933416060    

Příkon max. 1500 W

Objem vzduchu 3700 l/min

Max. vakuum 250 mbar

Hmotnost 10,0 kg

Standardní vybavení:
Nástrojový adaptér, vlněný filtrační pytel, pytel pro odpad, hadice 4 m x 36 mm

Vysavač prachu třídy L (50 litrů)
Charakteristika:

Velkokapacitní 50 litrová nádrž, ideální pro použití v dílně ■

Průchod vzduchu 3700 litrů/min, sání 250 mbar, ■

Vybaveno automatickým vypínačem přívodu energie ■

PET filtr pro snadné čištění ■

Velmi tichá turbína (nízká hlučnost) ■

Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným  ■

statickým nabíjením

Prachová třída L. Standartní MAK-faktor > 1 mg/m ■ 3

AS 500 ELCP  Výrobek č. 4933416070    

Příkon max. 1500 W

Objem vzduchu 3700 l/min

Max. vakuum 250 mbar

Hmotnost 11,0 kg

Standardní vybavení:
Nástrojový adaptér, vlněný filtrační pytel, pytel pro odpad, hadice 4 m x 36 mm

Vysavač prachu třídy M (30 litrů)
Charakteristika:

Měkké a přesné startování přístroje ■

Dvojitý filtrační systém ■

Umyvatelný a trvanlivý filtr ■

Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným  ■

statickým nabíjením

Vybaveno automatickým vypínačem přívodu energie ■

Automatický systém čištění filtru ■

Prachová třída M. Standartní MAK -faktor > 0,1 mg/m ■ 3: 

minerální prach,

prach ze dřeva (dub, buk) ■

AS 300 EMAC  Výrobek č. 4933416080

Příkon max. 1500 W

Objem vzduchu 3800 l/min

Max. vakuum 250 mbar

Hmotnost 10,0 kg

Standardní vybavení:
Nástrojový adaptér, vlněný filtrační pytel, pytel pro odpad, hadice 4 m x 36 mm

 NOVINKA

 NOVINKA

 NOVINKA

 NOVINKA
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MS 305 DB  Výrobek č. 4933411550  

Příkon 1800 W

Počet otáček 3200 min-1

Kabel 3 m

Hmotnost 29,5 kg

W

minn-11

g

MSL 3000  Výrobek č. 4933411565  

Výška 810 mm 

Délka základny 1100 mm

Roztažitelné až do 3000 mm

Lze složit na vč. válečků 1200 mm

Nosnost 250 kg

Hmotnost 23 kg

Výška 850 mm 

Délka základny 1170 mm

Roztažitelné až do 2750 mm

Lze složit na vč. válečků 1340 mm

Nosnost 180 kg

Hmotnost 26 kg

0 mmm 

00 mm

00 mm

00 mm

0 kg

12 ̋ (305 mm) posuvná pokosová pila s duálním zkosením
Charakteristika:

Digitální odečet úhlu úkosu – umožňuje opakovanou přesnost do 0,1° ■

Dvě zabudovaná pracovní světla – plně osvětlují opracovávaný kus a linii řezu z obou stran nože ■

Přímý pohon motorem 1800 Watt s konstantní elektronikou – poskytuje zvýšený výkon s konstaními otáčkami  ■

při zátěži. To zajištˇuje čisté a rychlé řezání i tvrdého dřeva

Integrovaný prachový kanál – zachytí až 75 % nařezaného prachu a pilin tím, že zachycuje piliny v blízkosti řezu  ■

na obou stranách kotouče a odvádí jej do zadní části pily

Jedinečná konstrukce motoru In-Line – pro výbornou  viditelnost  ■

opracovávaného kusu z obou stran a lepší vyváženost při přepravě

Kapacita úkosu 55° nalevo a 60° napravo – pro maximální univerzálnost.  ■

Aretace úkosu vlevo / vpravo na: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° a 60°

Standardní vybavení:
Upínadlo opracovávaného kusu, pytlík na  piliny, pilový kotouč (60 zubů), vakuový adaptér Ø 35 / 58 mm, klíč, návod k použití, kabel o délce 3 m

Charakteristika:
Lze prodloužit až na 3 m – usnadňuje řezání rozměrných kusů na délku  ■

pomocí úhlové pily s dvojím úkosem Milwaukee MS 305 DB

Lze složit až na 1200 mm – díky skládacím nohám a kompaktní konstrukci ■

Nastavitelná výška – zajišťuje zvýšenou stabilitu na nerovných površích ■

Lehká konstrukce a sada koleček – usnadňuje přenášení na pracovišti ■

Pohodlná pracovní výška – 81 cm zaručuje bezpečnou, přesnou a  ■

pohodlnou pracovní výšku

Pro velké zatížení – unese až 250 kg ■

Plně nastavitelné podpěry opracovávaných kusů – zajišťují pod- ■

poru dlouhých kusů materiálu – nastavení pomocí jednoho knoflíku

Rychlé sestavení – postaveno během sekund ■

Válečkové podpěry – pro efektivní podpírání materiálu ■

Stojan na pokosovou pilu
Charakteristika:

Možnost složení ve vertikálním směru, která umožňuje snadné skladování  ■

v obchodech, garážích a na transportních návěsech

Vylepšené nastavení se snadným systémem uzamčení pomocí jednoho  ■

sešlápnutí pedálu a s jednoduchým ovladačem pro zvedání

Kapacita pro materiál 2750 mm  ■

180 kg maximální zatížení ■

Univerzální konzoly pro pilu – kompatibilní s většinou  ■

dalších značek na trhu

Protiskluzové gumové nožičky ■

Rychlé uvolnění rozšíření zámky ■

Vylepšený sekundární zámek konzol ■

Integrované úložiště (dno) ■

MSUV 275  Výrobek č. 4933419550  

Stojan na pokosovou pilu

 NOVINKA
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Všechny údaje včetně servisních a záručních podmínek popisují aktuální stav 

a mohou být bez upozornění změněny. Za chyby vzniklé při překladu či tisku neručíme.
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