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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.

 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. 

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. 

Odbornost a znalosti pro rychlý, účinný a profesionální 
opravárenský servis jsme získávali po dobu mnoha let.

Produkty Milwaukee jsou v souladu s mezinárodními požadavky a se směrnicemi EU. Cílem 
nepřetržitého výzkumu a vývoje je předvídat a plnit trendy trhu ve všech jeho požadavcích. 
Milwaukee je aktivním členem sdružení EPTA (European Power Tool Association) a tak se hrdě 
připojuje ke všem průmyslovým měřícím standardům dohodnutým touto organizací.

VYZKOUŠEJTE ROZDÍL 
NÁŘADÍ HEAVY DUTY

NÁŘADÍ JSOU NAVRŽENA PRO 
LEPŠÍ ZVLÁDNUTÍ

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.

www.milwaukeetool.cz

VŠECHNO CO MUSÍTE UDĚLAT PRO VYUŽITÍ NAŠÍ ZVLÁŠTNÍ NABÍDKY 
ZÁRUKY JE ZAREGISTROVAT SE ONLINE PRO ZVLÁŠTNÍ ZÁRUKU. 
NOTHING BUT HEAVY DUTY™

HEAVY DUTY ZÁRUKA:
Všechno co musíte udělat pro využití naší zvláštní nabídky záruky je 
zaregistrovat se online! 

Otevřete si naše stránky: www.milwaukeetool.cz. 

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 půjčovně, 
akumulátory, nabíječky a dodávané příslušenství.

Ze 1 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.

■■ milwaukeetool.cz
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OVER 30 VIDEOS!
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV

VYLEPŠENÝ.
PRACUJE LÉPE.
VYDRŽÍ VÍCE.

  JEDEN SYSTÉM VÍCE NEŽ

 60
     NÁŘADÍ

■■ milwaukeetool.cz
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POWERSTATE™ MOTOR BEZ 
UHLÍKŮ

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i 
výrobcem motoru bez uhlíků

 º Překonává všechny soupeře 

 º Až 10- krát delší životnost motoru*

REDLITHIUM-ION™ 
AKUMULÁTOR

 º Nejtrvanlivější akumulátor na trhu

 º Až 2x delší doba provozu

 º Provoz i při teplotě -  20°C

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje 
odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost 

INTELIGENTNÍ SYSTÉM 
REDLINK PLUS™

 º Nejmodernější elektronický systém aku nářadí s 
unikátním digitálním zvyšováním výkonu

 º Komunikační systém dolaďuje výkon, ‘Tempomat’ 
pro elektrické nářadí 

 º Ochrana proti přetížení chrání nářadí i 
akumulátor před extrémním namáháním 

TÉŽ K DODÁNÍ

NOVÉ

M12 CDM12 CDDM12 CPD M12 CID M12 CIW12
M12 FUEL™ 
kompaktní 1/2˝ 
rázový utahovák

M12 FUEL™ 1/4˝ Hex 
kompaktní rázový 
utahovák

M12 FUEL™ kompaktní 
dvourychlostný 
šroubovák

M12 FUEL™ 
2-rychlostní kompaktní 
vrtačka/šroubovák

M12 FUEL™ 
2-rychlostní kompaktní 
příklepová vrtačka

NOVÉ

NOVÉ

M12 CHZ M12 CCS44M12 CIW14 M12 CHM12 CIW38
M12 FUEL™ 3⁄8˝ 
kompaktní rázový 
utahovák

M12 FUEL™ 
kompaktní pilka na 
kov hackzall™

M12 FUEL™ kompaktní 
okružní pila

M12 FUEL™ 1⁄4˝ 
kompaktní rázový 
utahovák

M12 FUEL™ 
kompaktné SDS-plus 
kladivo

*Ve srovnání s další a / nebo předchozí technologií Milwaukee® Li-Ion akumulátoru. Výsledky závisí na napětí, nářadí a aplikace

AŽ

DELŠÍ 
ŽIVOTNOST 
MOTORU*

AŽ

2X
VÍCE
SÍLY*

AŽ

2X
DELŠÍ 
DOBA CHODU*

10X
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M12 CPD
M12 FUEL™ 2-RYCHLOSTNÍ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™- až 10-krát delší životnost motoru, až 2-krát více síly 
a až 2-krát delší doba chodu

 º REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, 
ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním 
namáháním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až 
o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě 
-20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º 13 mm kovové sklíčidlo pro snadné výměnu příslušenství

 º Ukazatel stavu nabití

 º LED světlo osvětluje pracovní plochu

 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® 
M12™

13 mm kovové sklíčidlo

Kovová převodovka

Komapktný design s výkonem 14,4 
V nářadí

M12 CDD | M12 FUEL™ 2-RYCHLOSTNÍ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™ - až 10-krát delší životnost motoru, až 2-krát více síly a až 
2-krát delší doba chodu

 º REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti 
přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º 13 mm kovové sklíčidlo pro snadné výměnu příslušenství
 º Ukazatel stavu nabití
 º LED světlo osvětluje pracovní plochu
 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 CD | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ DVOURYCHLOSTNÝ ŠROUBOVÁK

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™ - až 10-krát delší životnost motoru, až 2-krát více síly a až 
2-krát delší doba chodu

 º REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti 
přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Kontrola jednotlivých článků pro optimalizaci provozu nářadí a trvanlivost
 º Uchycení nástroje 1/4‘‘ Hex, rychlá výměna
 º Ukazatel stavu nabití
 º LED světlo osvětluje pracovní plochu
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ 

M12 CIW12 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/2˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

 º Motor bez uhlíků POWERSTATE™ poskytuje až 160 Nm točivý moment a 
až o 25% větší rychlost

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až 2x 
delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní 
technologiemi Li-Ion

 º Výběr mezi režimy s různým nastavením rychlosti a točivého momentu pro 
maximální všestrannost pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™ - režim 
1: 65 Nm / 0-1500 ot./min/ 2650 ú./min a režim 2: 160 Nm/0-2650 ot./min 
/3500 ú./min pro M8 –M18 šrouby

 º REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti 
přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º Úzké a krátké nářadí pro komfortní použití pro snandné použití a komfort 
uživatele

 º Ukazatel stavu nabití
 º LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™

M12 CIW14 | M12 FUEL™ 1⁄4˝ KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

 º Milwaukee® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor pro delší životnost motoru
 º REDLINK PLUS™ nejmodernejší elektronický systém na trhu, ochrana proti 
přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º Výběr mezi režimy s různým nastavením rychlosti i momentu pro 
maximálnu všestrannost pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™

 º Režim 1 - přesné práce
 º Režim 2 - maximální výkon pro těžké aplikace
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™

 M12 CDD-0 M12 CDD-202C M12 CDD-402C
Kapacita aku (Ah) − 2.0 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2 2
Nabíječka dodávano − 40 min 80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700
Kapacita sklíčidla (mm) 13 13 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 25 25 25
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13 13 13
Max. moment (Nm) 37 37 44
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.3 1.5
Dodávaný v − kufr kufr
Objednací číslo 4933440400 4933440390 4933440395

 M12 CPD-0 M12 CPD-202C M12 CPD-402C
Kapacita aku (Ah) − 2.0 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2 2
Nabíječka dodávano − 40 min 80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700
Kapacita sklíčidla (mm) 13 13 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 25 25 25
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13 13 13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 13 13 13
Max. počet úderů (ú./min) 25,500 25,500 25,500
Max. moment (Nm) 37 37 44
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.3 1.5
Dodávaný v − kufr kufr
Objednací číslo 4933440380 4933440370 4933440375

 M12 CIW14-0 M12 CIW14-202C
Kapacita aku (Ah) − 2.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 1200/2650 1200/2650
Upínání nářadí 1⁄4˝ čtyřhran 1⁄4˝ čtyřhran
Počet úderů (ú./min) 3000/4000 3000/4000
Max. moment (Nm) 13/56 13/56
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.0
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933440455 4933440415

 M12 CIW12-0 M12 CIW12-202C
Kapacita aku (Ah) − 2.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 1500/2650 1500/2650
Upínání nářadí 1⁄2˝čtyřhran 1⁄2˝čtyřhran
Počet úderů (ú./min) 2650/3500 2650/3500
Max. moment (Nm) 65/160 65/160
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.0
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933447132 4933447130

 M12 CD-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 1700
Upínání nářadí 1⁄4˝ Hex
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 25
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 10
Max. moment (Nm) 37
Hmotnost vč. aku (kg) 1.2
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933440450

■■ milwaukeetool.cz
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SHOCKWAVE™

48 ks sada Shockwave  
Impact Duty™

vrtáků a šroubovacích bitů
Obj. číslo 4932430580

56 ks sada Shockwave  
Impact Duty™

šroubovacích bitů
Obj. číslo 4932430581

40 ks sada Shockwave  
Impact Duty™ vrtáků  

šroubovacích bitů a  
nástrčných klíčů

Obj. číslo 4932430582

KOMPAKTNÍ
ŠROUBOVACÍ  
SET

KNUCKLE™

 º Kompaktní design, vhodný do kapsy

 º  Roztažitelný držák pro držení i dlouhých bitů

 º  Celková délka až do 110 mm

 º Rukojeť šroubováku s předním plněním

 º Kovové kleště 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm²

 º  Tvorba smyček až do 5 mm²

12 ks Shockwave šroubovací set 1

1 x PH2 / 1 x PZ1 / 2x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x TX20 / 1 x TX25 /  

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

1 x Hex 5 / 1 x držák bitů – délka: 75 mm

Obj. číslo 4932352940

12 ks Shockwave šroubovací set 2

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

2x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x držák bitů – délka: 75 mm. 

Obj. číslo 4932352941

Ohebný úhlový nástavec pro náročné práce
 º  Určený pro rázové utahováky. Pro všechny typy aku a 

síťových strojů

 º  Kompaktní ohebný adapter
 º   Potvrzuje své výhody i v úzkých a těžko  

dostupných místech. Pevná kovová konstrukce  
absorbuje rázy.

 º 0° a 30° pozícia

 º ¼˝ Hex uchycení zapadá přímo do sklíčidla zabraňuje 
prokluzování

11 ks sada Knuckle™ nástavců 
1 x Knuckle™ ohebný úhlový nástavec / 25 mm
délka: 1 x PH1 / 2x PH2 / 1 x PZ1 / 2x PZ2 /
1 x PZ3 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25
Obj. číslo 4932352938

* délka 90 mm při naklonění 30°

Výběr šroubováků
je k dipozici v délkách 25 mm

a 50 mm, v sadách po  
1 a 2 kusech a 25 kusech

(Phillips, Pozidrive,  
Torx a Hex)

Sada 6 kusů: HSS-G hroty  
vrtaček s ¼˝ Hex násadou

Obsahuje:  
Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm

Obj. číslo 4932352454

Shockwave Impact Duty™

sada ořechů
 Shockwave Impact Duty™ ořechy

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

5 kusů sada – nástrčné klíče
Shockwave Impact Duty™

nástrčné klíče
Obj. číslo 4932352822

Kompresně
okovaná

hrana
Ideální design,

který navíc
zabraňuje

rozbití

Geometrie
torzní zóny™*

(geometrie
zóny rázů)

Navrženo tak, aby 
došlo k prohnutí 

jako u ohybání péra  
(konstrukce
nepraskne)

Snižuje rázy na
hranu

Vlastní návrh
– ocelové a

tepelné
zpracování

Vysoká
odolnost proti

otřesům

 M12 CIW38 | M12 FUEL™ 3⁄8˝ KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíku 
POWERSTATE™ - až 2-krát delší životnost motoru a až o 40% vyšší 
moment

 º REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti 
přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º Výběr mezi režimy s různým nastavením rychlosti i moment pro maximálnu 
všestrannost pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™

 º Režim 1 - přesné práce
 º Režim 2 - maximální výkon pro těžké aplikace
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™

M12 CID
M12 FUEL™ 1/4˝ HEX KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

 º Milwaukee® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor pro 3-krát delší 
životnost motoru, až 2-krát více síly

 º REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, 
ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním 
namáháním

 º Výběr mezi režimy s různými nastavení rychlosti i momentu pro 
maximálnu všestrannost pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™

 º Režim 1 - přesné práce

 º Režim 2 - maximální výkon pro těžké aplikace

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až 
o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě 
-20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Uchycení nástroje 1/4‘‘ Hex, rychlá výměna

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™

Velmi kompaktní nářadí, lehký design

Milwaukee® DRIVE CONTROL™

Klip na opasek

 M12 CID-0 M12 CID-202C
Kapacita aku (Ah) − 2.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 1200/2650 1200/2650
Upínání nářadí 1⁄4˝ Hex 1⁄4˝ Hex
Počet úderů (ú./min) 2700/3550 2700/3550
Max. moment (Nm) 19/135 19/135
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.0
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933440410 4933440405

 M12 CIW38-0 M12 CIW38-202C
Kapacita aku (Ah) − 2.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 1200/2650 1200/2650
Upínání nářadí 3⁄8˝ čtyřhran 3⁄8˝ čtyřhran
Počet úderů (ú./min) 2650/3500 2650/3500
Max. moment (Nm) 23/158 23/158
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.0
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933440460 4933440420



milwaukeetool.eu

#MILWAUKEETOOL

1312

M12 CCS44 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ OKRUŽNÍ PILA

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™- až 2-krát delší životnost motoru, až 2-krát více řezu 
na jedno nabití

 º Inteligentní systém REDLINK PLUS™ ochrana proti přetížení chrání 
nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až 
o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě 
-20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Nastavení úkosu až do 50°
 º Horní a spodní magnéziové kryty poskytují nejlepší trvanlivost ve své 
třídě a jsou odolné proti nárazu

 º Hořčíková pata snižuje hmotnost prodlužuje životnost
 º Integrovaný odsavač prachu - viditelnost řezu
 º LED světlo osvětluje línii řezu 
 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® 
M12™

M12 CHZ
M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ PILKA NA KOV HACKZALL™

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™ - až o 6-krát delší životnost motoru a až o 70% 
rychlejší řezání

 º REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, 
ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním 
namáháním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až 
o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě 
-20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Má patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu 
plátek bez klíče

 º Mechanismus s protizávažím snižuje vibrace na 6,5 m/s² a umožňuje 
bezpečnou dlouhodobou práci s menší únavou

 º Utěsněná převodovka zabraňuje proniknutí vody a úlomků do pláště

 º LED světlo osvětluje línii řezu v nejasných prostorách

 º Kompaktní provedení a nízká hmotnost umožňují uživatelům 
pracovat v omezených prostorách

Pro použití v jedné ruceVýměna kotouče bez nástroje Ukazatel stavu nabití

Obj. číslo 4932- 430719

Kotouč pro okružné pily 
Počet zubů: 18, Řezná šířka: 1,3 mm.
Aplikace: plné dřevo, dřevotříska,  
MDF desky / dřevovláknité desky, 
laminovaná dřevotřísková
deska, laťovka, překližka a OSB deska

10 ks sada HACKZALL™pilových
plátků
Obsahuje:  
2 x 49005460,  
3 x 49005614, 3 x 49005424,  
2 x 49005418 + úschovný vak
Obj. číslo  49220220

M12 CH
M12 FUEL™ KOMPAKTNÉ SDS-PLUS KLADIVO

 º První kompaktní 12 V kladivo s motorem bez uhlíků - energie příklepu 
(EPTA): 1,1 J, počet příklepů: 0 -6575 př./min, počet otáček: 0-900 ot./min 

 º Výjimečně nízká hladina vibrací 4,4 m/s²

 º 60 děr (průměr: 6 mm) na jedno nabití

 º Vynikající poměr sily k hmotnosti ve vlastní tříde s motorem bez uhlíků 
POWERSTATE™ od Milwaukee® - až 3-krát delší životnost motoru, až 
2-krát delší doba chodu

 º Inteligentní systém REDLINK PLUS™- ochrana proti přetížení chrání 
nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º 2-funkce: vrtání s příklepem nebo bez příklepu pro max. všestrannost

 º Optimalizované příklepové vrtání - 6-10 mm (max. 13 mm)

 º 43 mm průměr upínacího krku - kompatibilní s M12 DE odsavačem

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™

2-funkčné SDS-plus kladivo

Výjimečně nízká hladina vibrace 
4,4 m/s²

LED světlo

M12 BD | M12™ KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK

 º Vysoce výkonný kompaktní rázový utahovák Milwaukee®, který je jen 
175 mm dlouhý je ideální pro práci v těsných prostorech

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Sklíčidlo 1⁄4˝ Hex pro rychlou a snadnou vyměnu bitů jednou rukou
 º Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných 
prostorách

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

 M12 CHZ-0 M12 CHZ-402C
Kapacita aku (Ah) − 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 80 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 0 - 3000 0 - 3000
Délka zdvihu (mm) 15.9 15.9
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.6
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933446960 4933446950

 M12 CCS44-0 M12 CCS44-402C
Kapacita aku (Ah) − 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 3600 3600
Max. hloubka řezání při 90˚ (mm) 44 44
Max. hloubka řezání při 45˚ (mm) 33 33
Průměr kotouče (mm) 140 140
Průměr hřídele (mm) 20 20
Hmotnost vč. aku (kg) − 2.7
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933448225 4933448235

 M12 BD-0 M12 BD-202C
Kapacita aku (Ah) − 2.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 40 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 400 0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 1500 0 - 1500
Upínání nářadí 1⁄4˝ Hex 1⁄4˝ Hex
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 22 22
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 10 10
Šrouby do dřeva (mm) 6 6
Max. moment (Nm) 30 30
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.0
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933441910 4933441900

 M12 CH-0 M12 CH-202C M12 CH-402C
Kapacita aku (Ah) − 2.0 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2 2
Nabíječka dodávano − 40 min 80 min
Upínání nářadí SDS Plus SDS Plus SDS Plus
Energie příklepu (EPTA)(J) 1.1 1.1 1.1
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 13 13 13
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 10 10 10
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 13 13 13
Vibrační vrtání (m/s² ) 4.4 4.4 4.4
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.7 1.9
Dodávaný v − kufr kufr
Objednací číslo 4933441947 4933441997 4933441475

■■ milwaukeetool.cz
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M12 BPD
M12™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

 º Vysokovýkonná kompaktní příklepová vrtačka Milwaukee® o délce 
190 mm, který je ideální pro práci ve stísněném prostoru

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º 10 mm skličidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství

 º Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných 
prostorách

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až 
o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě 
-20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ 

Kovové sklíčidlo

Ergonomické, lepší ovladatelnost

2-rychlosti

M12 BDD | M12™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

 º Vysokovýkonný kompaktní šroubovák Milwaukee® o délce 187 mm, 
který je ideální pro práci ve stísněném prostoru

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º 10 mm kovové sklíčidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu 
příslušenství

 º Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných 
prostorách

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až 
o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě 
-20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 BDDX
M12™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK S RYCHLOVÝMĚNNÝM SKLÍČIDLEM

 º Vysoce výkonný subkompaktní vrtačka/šroubovák 4-v-1 Milwaukee® 
systém pro extrémní všestrannost

 º Snímatelný sklíčidlový systém se 3 různými hlavami pro nejrůznější 
aplikace

 º Standardní 10 mm bezklíčové sklíčidlo, celokovová pravoúhlá ¼” 
šestihranná hlava a celokovová posuvová ¼” šestihranná hlava

 º ¼” vrtačka/šroubovák za sklíčidlovým úchytem zkrátí v případě 
potřeby délku držáku na 153 mm

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Celokovová planetová převodovka pro extrémní trvanlivost

 º LED světlo pro osvětlení pracovní plochy Ofsetová hlava - práce blízko okrajů

Pravoúhlá hlava - práce ve stísněných 
prostorech

1/4˝ Hex sklíčidlo

M12 BID | M12™ KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

 º Vysoce výkonný kompaktní rázový utahovák Milwaukee®, který je jen 165 
mm dlouhý je ideální pro práci v těsných prostorech

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Výkonné celokovové převodové ústrojí a ozubená kola pro vynikající 
odolnost a maximální točivý moment

 º Uchycení nástroje 1/4‘‘ Hex, rychlá výměna
 º Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných 
prostorách

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ 

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 BDDX-CK  
SNÍMATELNÉ SKLÍČIDLO  
OBJ. ČÍSLO 4932430444

M12 BDDX-OA   
POSUVOVÁ HLAVA  
OBJ. ČÍSLO 4932430432

M12 BDDX-RAA   
PRAVOÚHLÁ HLAVA  
OBJ. ČÍSLO 4932430433

 M12 BDD-0 M12 BDD-202C M12 BDD-402C
Kapacita aku (Ah) − 2.0 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2 2
Nabíječka dodávano − 40 min 80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 400 0 - 400 0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500
Kapacita sklíčidla (mm) 10 10 10
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 22 22 22
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 10 10 10
Max. moment (Nm) 30 30 38
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.2 1.4
Dodávaný v − kufr kufr
Objednací číslo 4933441930 4933441915 4933441925

 M12 BPD-0 M12 BPD-202C M12 BPD-402C
Kapacita aku (Ah) − 2.0 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2 2
Nabíječka dodávano − 40 min 80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 400 0 - 400 0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500
Kapacita sklíčidla (mm) 10 10 10
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 22 22 22
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 10 10 10
Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 10 10 10
Max. počet úderů (ú./min) 22,500 22,500 22,500
Max. moment (Nm) 30 30 38
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.2 1.5
Dodávaný v − kufr kufr
Objednací číslo 4933441950 4933441940 4933441935

 M12 BID-0 M12 BID-202C
Kapacita aku (Ah) − 2.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 2500 0 - 2500
Počet úderů (ú./min) 0 - 3300 0 - 3300
Upínání nářadí 1⁄4˝ Hex 1⁄4˝ Hex
Max. moment (Nm) 112 112
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.0
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933441955 4933441960

 M12 BDDX-202C M12 BDDXKIT-202C
Kapacita aku (Ah) 2.0 2.0
Počet dostupných akumulátorů 2 2
Nabíječka dodávano 40 min 40 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 400 0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 -1500 0 -1500
Kapacita sklíčidla (mm) 10 10
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 25 25
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 10 10
Max. moment (Nm) 32 32
Hmotnost vč. aku (kg) 1.2 1.2

Standardní vybavení
Snímatelné sklíčidlo 
FIXTEC, klip na opa-
sek, 25 mm bit PZ2

snímatelné sklíčidlo 
FIXTEC, posuvové 
upevnění, pravoúhlé 
upevnění vrtáku, klip 
na opasek, 25 mm 
bit PZ2

Dodávaný v kufr kufr
Objednací číslo 4933447129 4933447830

■■ milwaukeetool.cz
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M12 BIW12 | M12™ KOMPAKTNÍ 1/2˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

 º Vysoce výkonný kompaktní utahovák Milwaukee® o délce 171 mm je 
ideální pro práci v těsných prostorech

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Výkonné celokovové převodové ústrojí a ozubená kola pro vynikající 
odolnost a maximální točivý moment

 º 1/2˝ čtyřhran upínání pro použití s   univerzálními nástrčnými klíči
 º Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ 

M12 BIW14 | M12™ KOMPAKTNÍ 1/4˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

 º Vysoce výkonný kompaktní utahovák Milwaukee® o délce 152 mm je 
ideální pro práci v těsných prostorech

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Výkonné celokovové převodové ústrojí a ozubená kola pro vynikající 
odolnost a maximální točivý moment

 º ½˝ pravoúhlý klíč pro použití v univerzálních zásuvkách
 º Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných 
prostorách

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ 

M12 BIW38 | M12™ KOMPAKTNÍ 3⁄8˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

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

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Výkonné celokovové převodové ústrojí a ozubená kola pro vynikající 
odolnost a maximální točivý moment

 º 3/8˝ pravoúhlý klíč pro použití v univerzálních zásuvkách
 º Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných 
prostorách

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ 

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 BSD | M12™ KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK

 º Vysoce výkonný kompaktní rázový utahovák Milwaukee®, který je jen 169 
mm dlouhý je ideální pro práci v těsných prostorech

 º Kovová planetová synchronizovaná převodovka pro maximální krouticí 
moment až do 20 Nm

 º Sklíčidlo 1⁄4˝ Hex pro rychlou a snadnou vyměnu bitů jednou rukou
 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º 15-stupňové nastavení krouticího momentu plus další vrtací stupeň 
poskytují větší flexibilitu

 º Štíhlá rukojeť se softgripem
 º LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™

M12 BPS
M12™ KOMPAKTNÍ LEŠTIČKA/BRUSKA

 º Variabilní volba dvou rychlostí (0-2800/0-8300 ot/min) pro leštění i broušení

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º Velikost lešticí houby až 76 mm a brousicího polštářku až 50 mm pro rychlý postup práce

 º Dlouhá doba běhu umožňuje provedení mnoha úkolů na jedno nabití aku

 º Kompaktní konstrukce o velikosti pouhých 130 mm umožňuje práci i v těžko přístupných 
místech

 º Zámek vřetena umožňuje rychlou výměnu příslušenství bez použití nástrojů

 º Odnímatelná dvoupolohová postranní rukojeť

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a 
prodlužuje životnost

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více 
síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s 
ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™

2-rychlosti

Variabilní rychlost pro přesnou práci 

Nejkompaktnější na trhu - ideální pro 
drobné kosmetické práce na automo-
bilech

Lešticí houba – 
tvrdá (žlutá) 80 mm  
Obj. číslo 4932430489

Podložka 
pro fíbrové 
kotouče
46 mm  
Obj. číslo  
4932430492 

Lešticí kotouč 
z jehněčí vlny 
87 mm 
Obj. číslo 
4932430491

Lešticí houba – 
měkká (bílá) 80 mm 
Obj. číslo 4932430490

Podložka pro leštění / 
broušení 75 mm 
Obj. číslo 4932430488

 M12 BIW38-0 M12 BIW38-202C
Kapacita aku (Ah) − 2.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 2500 0 - 2500
Upínání nářadí 3⁄8˝ čtyřhran 3⁄8˝ čtyřhran
Počet úderů (ú./min) 0 - 3300 0 - 3300
Max. moment (Nm) 135 135
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.0
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933441985 4933441990

 M12 BIW14-0 M12 BIW14-202C
Kapacita aku (Ah) − 2.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 2500 0 - 2500
Upínání nářadí 1⁄4˝ čtyřhran 1⁄4˝ čtyřhran
Počet úderů (ú./min) 0 - 3300 0 - 3300
Max. moment (Nm) 50 50
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.0
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933441980 4933441970

 M12 BIW12-0 M12 BIW12-202C
Kapacita aku (Ah) − 2.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 2550 0 - 2550
Upínání nářadí 1⁄2˝čtyřhran 1⁄2˝čtyřhran
Počet úderů (ú./min) 0 - 3400 0 - 3400
Max. moment (Nm) 138 138
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.0
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933447134 4933447133

 M12 BPS-0 M12 BPS-421X
Kapacita aku (Ah) − 1 x 2.0 & 1 x 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 40 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 2800 0 - 2800
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 8300 0 - 8300
Průměr kotouče (mm) 76 76
Závit hřídele M9 x 0.75 M9 x 0.75
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.0
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933447791 4933447799

 M12 BSD-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 500
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 16
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 10
Max. moment (Nm) 20
Upínání nářadí 1⁄4˝ Hex
Hmotnost vč. aku (kg) 0.9
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933447135
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M12 H | M12™ KOMPAKTNÍ KLADIVO SDS-PLUS

 º Kompaktná a lehká konstrukce je ideální pro použití v omezeném 
prostoru 

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Kladivo tvaru L pro max. všestrannost
 º Nízká hladina vibrací 6,7 m/s² 
 º Optimalizovaní vrtání až do 4 - 8 mm (max 13 mm)
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných 
prostorách

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ 

M12 DE
M12™ ODSÁVÁNÍ KE KLADIVU

 º Vhodný pro všechny Milwaukee® SDS-plus kladiva a většinu konkurenčních s krčkem 43mm – 
59mm, standardní vybavení: boční rukojeť, 3 x adapter

 º Vyčištění 65 děr (průměr: 6 mm, hloubka:50 mm) od prachu na jedno nabití

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º Multifunkční - lze použít jako odsávání prachu stejně jako ruční vysavač, připojitelný zleva i 
zprava

 º HEPA filtr s účinností 99,7%

 º Prodloužený doběh 5 sec. zajistí vyčištění všech děr od prachu

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje 
životnost

 º Ukazatel stavu nabití

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší 
životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™ 
REDLITHIUM-ION™

M12 CH-402C 
Obj. číslo 4933441475

M18 BH-402C 
Obj. číslo 4933443330

PH 26 X 
Obj. číslo 4933429020

PLH 20 
Obj. číslo 4933408070

HD18 HX-402C 
Obj. číslo 4933441280

PLH 28 E 
Obj. číslo 4933446790

PH 30 POWER X 
Obj. číslo 4933396420

M12 H-402C 
Obj. číslo 4933441164

M12 DEAC -  Propojovací
schránka na odsávání
prachu Umožňuje připojení  
M12DE k nezávislému odsavači
prachu / vysavači

Obj. číslo 4932- 430479

M12 IR | M12™ KOMPAKTNÍ UTAHOVÁK RÁČNOVÝ

 º Nejlepší v ohledu síly a rychosti, 47 Nm kr. moment a 250 ot./min
 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Zesílená převodovka – poskytuje větší trvanlivost než ocelové vzduchové 
utahováky

 º Kompaktní – ideální pro práci v úzkých a v malých motorových prostorech
 º Variabilní rychlost-kovový spínač-pro lepší kontrolu během práce
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných 
prostorách

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ 

C12 RAD | M12™ KOMPAKTNÍ JEDNORYCHLOSTNÍ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA

 º Vysoce výkonná kovová převodovka s převody pro největší trvanlivost a 
točivý moment

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Variabilní rychlost-kovový spínač-pro lepší kontrolu během práce
 º 10 mm skličidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství
 º Štíhlé madlo s povrchem softgrip
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných 
prostorách

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™ 

C12 RT | M12™ KOMPAKTNÍ AKUMULÁTOROVÝ POHON

 º Univerzální aku řešení pro řezání a broušení
 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Variabilní rychlost (5000-32000 ot./ min)
 º Kleština (0,8 – 3,2 mm) je vhodná pro všechno příslušenství na trhu
 º Mechanizmus aretace vřetene umožňuje jednoduchou výměnu nástroje
 º Ergonomická a lehká konstrukce
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ 

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Sada 20 ks zástrčky Shockwave Impact Duty™ ¼˝
– 12 x ¼˝ zástrčky, délka. 50 mm
– 6 x šroubovací bity o délce 25 mm
– 1 x adaptér zástrčky ¼˝ šestihran  ¼˝ čtvercový klíč
– 1 x bitový adaptér ¼˝ čtvercový (F)  ¼˝ šestihran
– Magnetický držák bitů 

Obj. číslo 4932- 352862

 M12 DE-0C M12 DE-201C
Kapacita aku (Ah) − 2.0
Počet dostupných akumulátorů 0 1
Nabíječka dodávano − 40 min
Max. průměr vrtáku (mm) 4 - 16 4 - 16
Max. hloubka vrtání (mm) 120 120
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.7
Dodávaný v kufr kufr
Objednací číslo 4933440510 4933440500

 M12 H-0 M12 H-202C M12 H-402C
Kapacita aku (Ah) − 2.0 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2 2
Nabíječka dodávano − 40 min 80 min
Upínání nářadí SDS Plus SDS Plus SDS Plus
Energie příklepu (EPTA)(J) 0.9 0.9 0.9
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 10 10 10
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 8 8 8
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 13 13 13
Vibrační vrtání (m/s² ) 6.7 6.7 6.7
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.6 1.8
Dodávaný v − kufr kufr
Objednací číslo 4933431355 4933431340 4933441164

 C12 RT-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 5000 - 32,000
Průměr kleštiny (mm) 0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2
Hmotnost vč. aku (kg) 0.6
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933427183

 C12 RAD-0 C12 RAD-202B
Kapacita aku (Ah) − 2.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 800 0 - 800
Kapacita sklíčidla (mm) 10 10
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 22 22
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 10 10
Max. moment (Nm) 12 12
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.1
Dodávaný v − Taška
Objednací číslo 4933416900 4933441215

 M12 IR-201B 1/4 M12 IR-201B 3/8
Kapacita aku (Ah) 2.0 2.0
Počet dostupných akumulátorů 1 1
Nabíječka dodávano 40 min 40 min
Upínání nářadí 1⁄4˝ čtyřhran 3⁄8˝ čtyřhran
Max. moment (Nm) 40 47
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 250 0 - 250
Délka (mm) 274 274
Hmotnost vč. aku (kg) 0.9 0.9
Dodávaný v Taška Taška
Objednací číslo 4933441725 4933441720
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C12 MT
M12™ KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

 º Univerzální aku řešení pro řezání a broušení

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º Variabilní rychlost (5000- 20000 ot./min), oscilačný pohyb o 1,5° umožnuje rychlý postup do materiálů, 
jako kov, dřevo a plast

 º Lze užit přislušenství konkurenčních značek

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost 
aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™ 

 º Standardní vybavení: 1 x adaptér, 1 x řezný kotouč OSC 112, 1 x brusná podložka, 5 x brusný papír

Mnohostranné použití - zarovnané/
úhlové řezání do dřeva

Mnohostranné použití - pískování v 
těsných rozích

Mnohostranné použití - odstraňování 
spárovacích hmot

Mnohostranné použití - odstraňování 
lepidel, nátěrů a pojiv, tvrdých a křeh-
kých zbytků pojiv

M12 CC | M12™ KOMPAKTNÍ ŘEZÁK KABELŮ

 º Profi kapacita Ø32 mm – výkonný řezák snadno řeže i silné kabely
 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Prodloužená doba chodu umožňuje až 60 řezů Cu kabelu 4 x 35 mm²  na 
nabití

 º Kompaktní přední tvar umožňuje přestřihnout kabel i v rozvaděči bez 
složité demontáže kabelů

 º Vynikající kvalita řezu - Milwaukee® nabízené geometrie nože jsou plochý, 
okrouhlý a instalatérský

 º Automatické uvolnění – umožňuje hned po řezu znovu nasadit a znovu 
řezat

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných 
prostorách

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ 

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Nůž pro řezání  
kabelů

Obj. číslo 4932- 430070

C12 PN | M12™ KOMPAKTNÉ DLAŇOVÉ KLADIVO

 º Díky profesionalnímu výkonu nastřelí hřebíky až 100 mm
 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Vynikající ergonomie – madlo poskytuje vynikající pohodlí v dlani
 º Zatluče hřebíky i tam kde se klasickým kladivem nelze rozmáchnout
 º Zlepšená doba chodu - na jedno nabití 100ks 90 mm hřebíku
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™

M12 BS | M12™ KOMPAKTNÍ PÁSOVÁ PILA

 º Kompaktní a lehký design pro řezání jednou rukou, nad hlavou a v 
úzkých prostorách

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Všestrannost - řeže množství materiálů: ocel, nerezová ocel, měď, plast, 
hliník

 º Studené řezání - bez jisker a otřepů
 º Čistý řez - vyvážené madlo spolu s 8 velkými kuličkovými ložisky 
poskytují nejlepší kvalitu v řezání

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™

 º Dodávané s pilovým pásem 18 Tpi

M12 JS | M12™ KOMPAKTNÍ PŘÍMOČARÁ PILA

 º Nová konstrukce-kombinuje nejlepší vlastnosti hříbkového a 
žehličkového madla pro kontrolu řezání a vyvážení

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Plynulá elektronická regulace otáček pro úplnou kontrolu a flexibilitu
 º Nepřetržité, přesné řezání-minimální vibrace během řezání pro vynikající 
výkon

 º Přesné vedení pilového listu s válečkem - zabrání odchylce pilového listu
 º Přímá viditelnost-kompaktní nářadí zlepšený videteľnosť linie řezu
 º Beznástrojová zkosení-rychlé a snadné nastavení úkosu až do 45° bez 
použití nářadí

 º QUIK-LOK T-uchycení
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ 

 º Deska proti kazu-jako standardní vybavení chrání obrobky proti 
poškrábání

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

3 ks sada pilových pásů 
délka plátku: 687,57 mm, tloušťka stěny:  
2,5 – 8 mm, 18 zubů na palec, rozteč zubů:  
1,4 mm
Obj. číslo:  48390572

 M12 CC-0 M12 CC-21C
Kapacita aku (Ah) − 1.5
Počet dostupných akumulátorů 0 1
Nabíječka dodávano − 30 min
Max. průměr řezání (mm) 32 32
Řezná síla (kN) 32 32
Nastavení rychlosti 2 2
Hmotnost vč. aku (kg) − 3.0
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933431600 4933431610

 C12 MT-0 C12 MT-202B C12 MT-402B
Kapacita aku (Ah) − 2.0 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2 2
Nabíječka dodávano − 40 min 80 min
Oscilační úhel nalevo / napravo (°) 1.5 1.5 1.5
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 5000 - 20,000 5000 - 20,000 5000 - 20,000
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.0 1.2
Dodávaný v − Taška Taška
Objednací číslo 4933427180 4933441710 4933441705

 M12 JS-0 M12 JS-22B M12 JS-32B
Kapacita aku (Ah) − 1.5 3.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2 2
Nabíječka dodávano − 30 min 60 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 0 - 2800 0 - 2800 0 - 2800
Délka zdvihu (mm) 19 19 19
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.9 2.1
Dodávaný v − Taška Taška
Objednací číslo 4933431305 4933431300 4933431290

 M12 BS-0 M12 BS-32C
Kapacita aku (Ah) − 3.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 60 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 85 0 - 85
Max. kapacita řezání(mm) 41 x 41 41 x 41 
Délka pilového plátku (mm) 687.57 687.57
Hmotnost vč. aku (kg) − 3.2
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933431310 4933431320

 C12 PN-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Max. počet úderů (ú./min) 2700
Max. rozměr hřebíku (mm) 90
Hmotnost vč. aku (kg) 1.6
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933427182

■■ milwaukeetool.cz
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C12 HZ | M12™ KOMPAKTNÍ PILKA NA KOV HACKZALL™

 º Vysoce výkonná kompaktní pilka na kov Milwaukee®, pro použití v jedné 
ruce, měřící pouze 280 mm, je ideální pro práci v těsném prostoru

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Má patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátek 
bez klíče

 º Nízká hladina vibrací 10,5 m/s² 
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných 
prostorách

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® 
M12™

C12 PC | M12™ KOMPAKTNÍ ŘEZÁK NA MĚDĚNÉ TRUBKY

 º Vysokovýkonný řezák měděných trubek Milwaukee® řeže 12 mm 
měděné trubky za méně než 3 sekundy

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Mechanismus s automatickým zablokováním řeže již instalované 
měděné potrubí s potřebou volného prostoru jen 37 mm

 º Čelisti s automatickým nastavením – automaticky se přizpůsobí podle 
velikosti trubky

 º Celokovové utěsněné čelo – řezací hlava odolná proti korozi a rezavění
 º Štíhlé madlo s povrchem softgrip
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných 
prostorách

 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® 
M12™

C12 PPC | M12™ KOMPAKTNÍ PEX ŘEZAČKA

 º Obrovský řezný tlak: 175 kg/cm²
 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extémním namáháním

 º Výkonný mechanismus: řeže až 50 mm PVC trubky za 3 sekundy
 º Celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální 
kroutící moment

 º Regulace otáček ve vypínači, kontrola řezu
 º Vysoce ostrý plátek, který nezanechává otřepy
 º Vysoce účinný mechanismus poskytuje přes 200 řezů na jedno nabití
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných 
prostorách

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ 

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Obj. číslo:  49220220

10 ks sada HACKZALL™  
pilových plátků 
Obsahuje: 2 x 49005460, 3 x 49005614,  
3 x 49005424, 2 x 49005418 + úschovný vak

Obj. číslo:  48380010

Kotouče na řezání trubek 
Balení 2 kotouče k nářadí na řezání měděných
trubek. Nevhodné na řezání plastových a
nerez trubek.

M12 PCG/310 | M12™ KOMPAKTNÍ PISTOLE NA KARTUŠE – 310 ML KARTRIDŽ

 º Až 1780 N výtlačné síly
 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
 º Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání
 º Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
 º Robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, znižuje zpětný 
ráz a vytlačí všechen tmel z kartuše

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™ 

M12 PCG/400 | M12™ KOMPAKTNÍ PISTOLE NA KARTUŠE – 400 ML VÁLEC

 º Až 1780 N výtlačné síly
 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
 º Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání
 º Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
 º Robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, znižuje zpětný 
ráz a vytlačí všechen tmel z kartuše

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™ 

M12 PCG/600 | M12™ KOMPAKTNÍ PISTOLE NA KARTUŠE – 600 ML ALU VÁLEC

 º Až 1780 N výtlačné síly
 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
 º Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání
 º Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
 º Robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, znižuje zpětný 
ráz a vytlačí všechen tmel z kartuše

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™ 

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Obj. číslo4932- 352845

600 ml alu válec  
na měkké tuby

310 ml standardní tuba

Obj. číslo 48080900

400 ml alu válec  
na měkké tuby

Obj. číslo4932- 352844

 C12 PPC-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Max. kapacita řezání(mm) 50
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 500
Hmotnost vč. aku (kg) 1.9
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933416550

 C12 PC-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Měděné trubky (mm) 12, 15, 18, 22, 25, 28
Minimální prostor pro řezání trubky (mm) 80
Délka (mm) 360
Hmotnost vč. aku (kg) 1.5
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933411920

 C12 HZ-0 C12 HZ-202C
Kapacita aku (Ah) − 2.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 40 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 0 - 3000 0 - 3000
Délka zdvihu (mm) 13 13
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.2
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933411925 4933441195

 M12 PCG/600A-0 M12 PCG/600A-201B
Kapacita aku (Ah) − 2.0
Počet dostupných akumulátorů 0 1
Nabíječka dodávano − 40 min
Max. výtlačná síla (Nm) 1780 1780
Nastavení rychlosti 6 6
Standardní vybavení 600 ml alu válec 600 ml alu válec
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.9
Dodávaný v − −
Objednací číslo 4933441786 4933441670

 M12 PCG/400A-0 M12 PCG/400A-201B
Kapacita aku (Ah) − 2.0
Počet dostupných akumulátorů 0 1
Nabíječka dodávano − 40 min
Max. výtlačná síla (Nm) 1780 1780
Nastavení rychlosti 6 6
Standardní vybavení 400 ml alu válec 400 ml alu válec
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.9
Dodávaný v − −
Objednací číslo 4933441780 4933441665

 M12 PCG/310C-0 M12 PCG/310C-201B
Kapacita aku (Ah) − 2.0
Počet dostupných akumulátorů 0 1
Nabíječka dodávano − 40 min
Max. výtlačná síla (Nm) 1780 1780
Nastavení rychlosti 6 6
Standardní vybavení 310 ml držák kartridžu 310 ml držák kartridžu
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.9
Dodávaný v − −
Objednací číslo 4933441783 4933441655

■■ milwaukeetool.cz
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C12 PXP | M12™ AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR

 º Autorotační hlavy od 12 mm až do 40 mm (6 bar) a až 32 mm (10 bar) 
poskytují přesné rozšíření jednou rukou

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Jedním tahem plynule instaluje Q & E až 4 x rychleji
 º Kovová převodovka s integrovaným hořčíkovým rámem
 º Pravoúhlý design pro snadnou instalaci armatur Q&E
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných 
prostorách

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ 

M12 GG | M12™ KOMPAKTNÍ MAZACÍ PISTOLE

 º Výkonný motor 12 V dodává provozní tlak přes 562 barů
 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor
 º Nejdelší doba práce na jedno nabití - 7 kartridží
 º Vynikající vyvážení a ergonomie - délka pouze 355 mm, hmotnost 3,2 kg
 º Vzduch propouštějící klapka - nejdůležitější mechanismus pro rychlý proud
 º Integrované místo na uložení hadičky, ramenní popruh, LED ukazatel míry 
nabití - zvýšení uživatelského komfortu

 º Tři způsoby plnění - z velkého balení, kartridže a vysátí schopného balení
 º Kapacita maziva 400 ml v kartridži, 473 ml z velkého balení
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™

 º Standardní vybavení: vysokotlaká ohebná hadička 914 mm x 14,4 mm s 
pružným krytem, mazivové táhlo

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 HPT | M12™ KOMPAKTNÍ HYDRAULICKÝ LIS

 º Nejmenší a nejlehčí hydraulický lis na trhu: hmotnost pouze 1,8 kg pro uživatelský komfort

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º Patentované ovládání jednou rukou pro práci v omezených prostorách

 º Komunikace akumulátoru a nářadí: v případě nízké hladiny nabití lisovací cyklus nezačíná. Kontrola akumulátoru před 
lisováním zajišťuje, aby každý lisovací cyklus byl úplně dokončen.

 º Servisní intervaly : moderní elektronický čítač cyklů upozorní uživatele dosáhne-li nářadí intervalu ke kalibraci

 º 4-stupňový indikátor stavu baterie

 º Lisovací indikátor: poskytuje vizuální potvrzení o kvalitě spojení

 º Dlouhodobá spolehlivost: špičková kvalita 40000 cyklů do první kalibrace - nářadí může bez seřízení pracovat do dosažení 
40000 cyklů

 º Vynikající lisovací výkon až do průměru 35 mm pro kovové a 40 mm pro vrstvené trubek

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz 
i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™ 

Lisovací indikátorHlava otočná až o 360°Ovládání jednou rukou

Rozpěrné hlavy Trubka Ø mm Tloušťka stěny trubky mm Tlak v potrubí Obj. číslo 4932-
PXPH9.9-144/8
PXPH12I-14
PXPH15N-14
PXPH16I-1406
PXPH16I-1410
PXPH18N-14
PXPH20I-1406
PXPH20I-1410
PXPH22N-14
PXPH25I-1406
PXPH25I-1410
PXPH28N-14
PXPH32I-1406

9,9
12

14 / 15
16
16

17 / 18
20
20
22
25
25
28
32

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

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

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

2,8
3

2,3
3,5
4

2,9

4 / 8
6 – 10
6 – 10

6
10

6 – 10
(8 bar pro Ø 2,3 mm)

10
6 – 10

6
10

6 – 10
6

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

FORCE LOGIC™ ČELISTĚ PRO M12 HPT

Profil  
čelisti

Profil  
čelisti

Profil  
čelisti Vhodný kVhodný kVhodný k Nominální  

velikost
Nominální  
velikost

Obj. číslo  
4932-

Obj. číslo  
4932-

Obj. číslo  
4932-

U14

U16

U18

U20

U25

U32

U40

430291

430293

430295

430297

430299

430301

430303

Uponor
ALB

Kan-therm
Wavin

V12

V15

V18

V22

V28

V35

TH25

TH26

TH32

TH40

430260

430262

430264

430266

430268

430270

430282

430283

430285

430287

Viega
Comap

IBP
Sanha

Henco
IPA

Sanha
Tiemme

Ivar

V

V

V

V

V

V

TH

TH

TH

TH

U

U

U

U

U

U

U

Geberit-Mapress
VSH

Eurotubi
Raccorderie  
Metalliche

Rubinetterie  
Bresciane

Sanha

ALB
Comap

Fränkische

M

M

M

M

M

M

TH

TH

TH

TH

M12

M15

M18

M22

M28

M35

TH14

TH16

TH18

TH20

430243

430245

430247

430249

430251

430253

430274

430276

430278

430280

Nominální  
velikost

FORCE LOGIC™

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

■■ milwaukeetool.cz

 M12 GG-0 M12 GG-401B
Kapacita aku (Ah) − 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 1
Nabíječka dodávano − 80 min
Podtlak (bar) 562 562
Hmotnost vč. aku (kg) − 3.2
Dodávaný v − Taška
Objednací číslo 4933440435 4933441675

 
C12 PXP-
I06202C

C12 PXP-
I10202C

C12 PXP-N202C

Kapacita aku (Ah) 2.0 2.0 2.0
Počet dostupných akumulátorů 2 2 2
Nabíječka dodávano 40 min 40 min 40 min
Délka zdvihu (mm) 14 14 14
Rychlost (ot./min) 60 60 60
Obsahuje hlavy / nástavce 16/ 20/ 25 mm16/ 20/ 25 mm 15/18/22 mm
Hmotnost vč. aku (kg) 1.9 1.9 1.9
Dodávaný v kufr kufr kufr
Objednací číslo 4933441715 4933441730 4933427277

 M12 HPT-202C M12 HPT-202C M-KIT M12 HPT-202C V-KIT M12 HPT-202C TH-KIT M12 HPT-202C U-KIT
Kapacita aku (Ah) 2. 0 2.0 2.0 2.0 2.0
Počet dostupných akumulátorů 2 2 2 2 2
Nabíječka dodávano 40 min 40 min 40 min 40 min 40 min
Počet cyklů 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
Hmotnost vč. aku (kg) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Standardní vybavení - 3 x čelist profilu M (15/22/28 mm) 3 x čelist profilu V (15/22/28 mm) 3 x čelist profilu TH (16/20/32 mm) 3 x čelist profilu U (16/20/25 mm)
Dodávaný v kufr kufr kufr kufr kufr
Objednací číslo 4933443085 4933443095 4933443100 4933443105 4933443110

NEPRODÁVÁ SE V ČR
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VYHŘÍVANÉ BUNDY

AŽ  

2x  
DELŠÍ DOBA CHODU*,
O  

20%  
VÍCE SÍLY*,  
AŽ  

2x VÍCE
NABÍJECÍCH CYKLŮ*

M12™ VYHŘÍVANÉ BUNDY
Akumulátorová vyhřívaná výstroj Milwaukee® M12™ napájená baterií M12™ REDLITHIUM™ rozvádí teplo 

po základních oblastech těla a zarazí chlad v zárodku. Trvanlivé topné články z uhlíkového vlákna vetkané 

mezi robustní vnější materiál a tepelně izolační  vložku vytvářejí a udržují teplo, čímž vám umožní pohyb 

za jakýchkoli povětrnostních podmínek. Tři nastavení úrovně tepla (vysoká, střední, nízká) umožňují  uži-

vateli zvolit správné množství tepla pro každé povětrnostní podmínky. Pro zvýšení všestrannosti je možno 

nezávisle upravit dvě oddělené topné zóny (záda a hrudník, dolní kapsy), aby bylo zajištěno správné 

množství tepla pro každou situaci, a pro uskladnění je přidán obrovský vak na náklad a funkční kapsa.  

Všechny nové M12™ vyhřívané bundy jsou plně pratelné v pračce a sušitelné v sušičce, což umožňuje 

jejich dlouhé používání. Nabíjecí port USB snadno dobíjí všechna přenosná elektrická zařízení a přitom 

zobrazuje zbývající dobu provozu baterie. Na pracovišti i mimo něj zajistí Milwaukee® M12™ vyhřívaná 

bunda až 8 hodin trvalého tepla na jedno nabití baterie (s baterií 4.0 Ah) a je určena k použití v každém 

ročním období a každém venkovním prostředí. M12™ REDLITHIUM™ baterie jsou kompatibilní s více než 

60 druhy elektrického nářadí Milwaukee®.

*Ve srovnání s další a / nebo předchozí technologií Milwaukee® Li-Ion akumulátoru. Výsledky závisí na napětí, nářadí a aplikace

M12 HJ BL2 | M12™ VYHŘÍVANÁ BUNDA

 º Optimalizovaná izolace minimalizuje hmotnost a současně maximalizuje uchování tepla
 º Pět topných zón z uhlíkových vláken na rozvod tepla po těle a po kapsách 
 º Vyjímečně dlouhá doba provozu: až 8 hodin nepřetržitého topení na jedno nabití akumulátoru 
a štíhlejší design 

 º Pět topných zón z uhlíkových vláken
 º Jednoduchý dotykový regulátor intenzity ohřevu - vysoký, středný, nízky
 º M12™ držák pro akumulátor – design pro jednoduchou obsluhu 
 º USB port pro nabíjení elektrických zařízení - nabíjí mobilní telefony/MP3 přehrávače
 º Boční kapsy + kapsa na hrudi - pro uložení mobilního telefonu, iPOD-u, MP3 přehrávače 
 º Odolná vodě a větru, komfortní bariéra tvrdým pracovním podmínkám
 º Držák pro akumulátor kompatibilní s M12™ REDLITHIUM-ION™

VYJÍMEČNĚ DLOUHÁ 
DOBA PROVOZU: až 
8 hodin nepřetržitého 
topení na jedno nabití 
akumulátoru 

3 STUPŇŮ 
VYHŘÍVÁNÍ: vysoký, 
středný, nízky pro 
komfort

ODOLNOST PROTI 
VĚTRU/VODĚ: Vnitřní 
bouřková klapka 
a tepelné vnitřní 
obložení pleteným 
rounem

NABÍJEČKA USB: 
Nabíjí přenosné 
elektronické nářadí 
a měrka paliva 
zobrazuje zbývající 
dobu provozu

IZOLACE: Zlepšená 
izolace minimalizuje 
hmotnost a současně 
maximalizuje 
tepelnou izolaci

BEZPEČNÉ MYTÍ/
SUŠENÍ: Všechny 
modely lze 100% 
strojně mýt a sušit

TOPNÉ ZÓNY: pět 
topných zón z 
uhlíkových vláken

M12 HJ RED2 | M12™ VYHŘÍVANÁ BUNDA

 º Optimalizovaná izolace minimalizuje hmotnost a současně maximalizuje uchování tepla
 º Pět topných zón z uhlíkových vláken na rozvod tepla po těle a po kapsách
 º Vyjímečně dlouhá doba provozu: až 8 hodin nepřetržitého topení na jedno nabití akumulátoru 
a štíhlejší design

 º Jednoduchý dotykový regulátor intenzity ohřevu - vysoký, středný, nízky
 º M12™ držák pro akumulátor – design pro jednoduchou obsluhu
 º USB port pro nabíjení elektrických zařízení - nabíjí mobilní telefony / MP3 přehrávače
 º Boční kapsy + kapsa na hrudi - pro uložení mobilního telefonu, iPOD-u, MP3 přehrávače 
 º Odolná vodě a větru, komfortní bariéra tvrdým pracovním podmínkám
 º Držák pro akumulátor kompatibilní s M12™ REDLITHIUM-ION™

VYJÍMEČNĚ DLOUHÁ 
DOBA PROVOZU: až 
8 hodin nepřetržitého 
topení na jedno nabití 
akumulátoru

TOPNÉ ZÓNY: pět 
topných zón z 
uhlíkových vláken

3 STUPŇŮ 
VYHŘÍVNÁNÍ: Vysoký, 
středný, nízky pro 
komfort

ODOLNOST PROTI 
VĚTRU/VODĚ: Vnitřní 
bouřková klapka 
a tepelné vnitřní 
obložení pleteným 
rounem

BEZPEČNÉ MYTÍ/
SUŠENÍ: Všechny 
modely lze 100% 
strojně mýt a sušit

IZOLACE: Zlepšená 
izolace minimalizuje 
hmotnost a současně 
maximalizuje 
tepelnou izolaci

NABÍJEČKA USB: 
Nabíjí přenosné 
elektronické nářadí 
a měrka paliva 
zobrazuje zbývající 
dobu provozu

■■ milwaukeetool.cz

 M12 HJ RED2-0 (M) M12 HJ RED2-0 (L) M12 HJ RED2-0 (XL) M12 HJ RED2-201 (M) M12 HJ RED2-201 (L) M12 HJ RED2-201 (XL)
Kapacita aku (Ah) − − − 2.0 2.0 2.0
Počet dostupných akumulátorů 0 0 0 1 1 1
Nabíječka dodávano − − − 40 min 40 min 40 min
Velikost M L XL M L XL
Materiál 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
Hmotnost vč. aku (kg) − − − 1.3 1.3 1.4
Dodávaný v − − − − − −
Objednací číslo 4933443817 4933443820 4933443823 4933443833 4933443837 4933443841

 M12 HJBL2-0 (M) M12 HJBL2-0 (L) M12 HJBL2-0 (XL) M12 HJBL2-201 (M) M12 HJBL2-201 (L) M12 HJBL2-201 (XL)
Kapacita aku (Ah) − − − 2.0 2.0 2.0
Počet dostupných akumulátorů 0 0 0 1 1 1
Nabíječka dodávano − − − 40 min 40 min 40 min
Velikost M L XL M L XL
Materiál 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
Hmotnost vč. aku (kg) − − − 1.3 1.4 1.4
Dodávaný v − − − − − −
Objednací číslo 4933433778 4933433779 4933433776 4933447907 4933447908 4933447909
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M12 HJ CMO3 | M12™ VYHŘÍVANÁ BUNDA- CAMO3

 º Realtree AP™ vzor a speciální soft shell materiál ke snížení hluku při pohybu
 º Pět topných zón z uhlíkových vláken na rozvod tepla po těle a po kapsách
 º Vyjímečně dlouhá doba provozu: až 8 hodin nepřetržitého topení na jedno nabití akumulátoru
 º Jednoduchý dotykový regulátor intenzity ohřevu (nachazí se uvnitř v klopě) nastavení 3 stupňů vyhřívání + 
zahřátí 

 º M12™ držák pro akumulátor – design pro jednoduchou obsluhu
 º USB port pro nabíjení elektrických zařízení - nabíjí mobilní telefony/MP3 přehrávače 
 º Odolná vodě a větru, ideální pro práci v chladném počasí a také na nošení během aktivit venku
 º Držák pro akumulátor kompatibilní s M12™ REDLITHIUM-ION™

VYHŘÍVANÉ BUNDY

VYJÍMEČNĚ DLOUHÁ 
DOBA PROVOZU: až 
8 hodin nepřetržitého 
topení na jedno nabití 
akumulátoru 

3 STUPŇŮ 
VYHŘÍVÁNÍ: vysoký, 
středný, nízky pro 
komfort

ODOLNOST PROTI 
VĚTRU/VODĚ: Vnitřní 
bouřková klapka 
a tepelné vnitřní 
obložení pleteným 
rounem

NABÍJEČKA USB: 
Nabíjí přenosné 
elektronické nářadí 
a měrka paliva 
zobrazuje zbývající 
dobu provozu

IZOLACE: Zlepšená 
izolace minimalizuje 
hmotnost a současně 
maximalizuje 
tepelnou izolaci

BEZPEČNÉ MYTÍ/
SUŠENÍ: Všechny 
modely lze 100% 
strojně mýt a sušit

TOPNÉ ZÓNY: pět 
topných zón z 
uhlíkových vláken

M18™ USB ZDROJ 
NAPÁJENÍ PRO 
M12™ VYHŘÍVANÉ BUNDY
Obj. číslo 4932430084

 º Napájení bundy pomocí baterií M18™.
 º USB napájecí port pro přehrávač MP3,  
mobilní telefon, digitální kameru, GPS.

12 V ZÁSUVKA  
V AUTĚ PRO 
M12™ VYHŘÍVANÉ BUNDY
Obj. číslo 4932430085

 º Napájení bundy prostřed nictvím zásuvky 
cigareto vého zapalovače 12 V.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

M12™  
USB OVLÁDAČ
Obj. číslo 4931433664

M12™  
ZDROJ ENERGIE
Obj. číslo 4931427366

■■ milwaukeetool.cz

C12 PP | M12™ NABÍJEČKA

 º Pohodlné nabíjení mobilních zařízení
 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º 12 V DC a USB porty pro celou řadu druhů dobíjecích kabelů
 º LED kontrolka nabíjení ukazuje stav zařízení
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™

C12 BL2 | M12™ LASER S OLOVNICÍ

 º První laserová vodováha na trhu, která kombinuje výkonnou baterii 
zvyšující univerzálnost přístroje s možností používání s jinými přístroji v 
rámci tohoto sortimentu 

 º Vyšší přesnost metod ručního měření: 0,2 mm na 1 metr
 º Automatické vyrovnávání o ± 0,2 mm na meter pro vyšší rychlost a 
přesnost

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

 º Kromě ukazatele úrovně, laserový bod bliká a tak vidíte, že je mimo úroveň 
o ± 4 stupně

 º Obsluha jedním tlačítkem = snadné ovládání
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™

 º Standardní vybavení: transportní pouzdro

C12 JSR | M12™ RÁDIO S NAPOJENÍM NA JEDNOTKU MP3

 º Tuner s moderní technologií zajišťující vysokou přesnost příjmu a jasný 
signál

 º Napájení buď pomocí M12™ baterie nebo z 230 V sítě
 º Milwaukee® baterie M12™ vystačí na 8 hodin hraní
 º Kryt je odolný proti povětrnosti a chrání MP3 přehrávače a další audio 
techniku 

 º Tuner s digitálním displejem pro přesnou volbu signálu
 º Tlačítko pro okamžité vypnutí zvuku
 º 220 – 240 V napájecí adaptér, 3,5 mm jack konektor pro připojení 
přehrávače např. iPod 

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

 M12 HJ CMO3-0 (M) M12 HJ CMO3-0 (L) M12 HJ CMO3-0 (XL) M12 HJ CMO3-201 (M) M12 HJ CMO3-201 (L) M12 HJ CMO3-201 (XL)
Kapacita aku (Ah) − − − 2.0 2.0 2.0
Počet dostupných akumulátorů 0 0 0 1 1 1
Nabíječka dodávano − − − 40 min 40 min 40 min
Velikost M L XL M L XL
Materiál 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
Hmotnost vč. aku (kg) − − − 1.4 1.5 1.5
Dodávaný v − − − − − −
Objednací číslo 4933443853 4933443856 4933443859 4933443869 4933443873 4933443877

 C12 JSR-0
Napětí (DC) (V) 12
Napětí (AC) (V) 220-240
Typ aku Li-ion
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Rozměry (mm) 267 x 102 x 178
Hmotnost (kg) 1.8
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933416365

 C12 BL2-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Klasifikace laseru třída 2
Přesnost (mm/m) ± 0,2 mm na 1 m
Rozsah (m) 30
Hmotnost vč. aku (kg) 0.6
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933416240

 C12 PP-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Rozměry (mm) 125 x 53 x 58
Hmotnost vč. aku (kg) 0.3
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933416560
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C12-28 DCR | M12™ - M28™ RÁDIO S NAPOJENÍM NA JEDNOTKU MP3

 º Exkluzivní AM/FM rádio s digitálním procesorem poskytuje vynikající 
příjem, přesný a jasný signál

 º Prvotřídní mikrofony a 40 W zesilovače nabízejí plný a bohatý zvuk
 º Kryt je odolný proti povětrnosti a chrání MP3 přehrávače a další audio 
techniku 

 º ABS polymer absorbuje nárazy a ocelová konstrukce chrání před počasím 
a poškozením v pracovním prostředí

 º Nastavitelný ekvalizér a možnost nastavení 10 stanic
 º Pohon pomocí M12™, M14™, M18™, M28™, V18, V28 & PBS 3000 baterií 
nebo AC zásuvkou

 º 220 – 240 V napájecí adaptér, 3,5 mm jack konektor pro připojení 
přehrávače např. iPod 

M12 LL
M12™ TRUEVIEW™ LUCERNOVÉ SVĚTLO

 º Milwaukee® TRUEVIEW™ osvětlení s vysokým rozlišením dodává 
větší produktivitu pracovní ploše, přesně znázorňuje skutečné 
barvy a detaily. Omezuje oslnění, únavu a namáhání očí

 º 180° - 360° nastavitelný paprsek - všestranná konstrukce, 
umožňuje uživateli vybírat mezi plošným osvětlením a 
nasměrovaným osvětlením

 º Nejlepší výkon ve své třídě - bezkonkurenční světelný výkon 400+ 
lumenů, určený k osvětlení velkých ploch

 º Vysoce výkonná USB nabíječka nabíjí tablety, smart phony, MP3 
přehrávače i jiné elektronické přístroje

 º Trvanlivost na pracovišti - robustní konstrukce s čočkami odolnými 
proti nárazu, které vydrží i v zátěžových podmínkách pracoviště

 º 4 možnosti nastavení světla - 400 lumenů na vysoký výkon a 
stroboskopické světlo (100%), 200 lumenů na střední výkon (50%), 
40 lumenů na nízký výkon (10%)

 º Až 8 hodin provozu s M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah baterií při 
nastavení vysokého výkonu

 º 2 háčky na zavěšení

 º Ochrana proti rozstřikující vodě ze všech úhlů (IP24)

180° nastavitelný paprsek

360° nastavitelný paprsek

Vysoce výkonná USB nabíječka

M12 TI
M12™ TERMOKAMERA

 º Ostré, vysoké rozlišení 160 x 120 pixelů tepelné obrázky pro lepší 
ostrost a jas

 º Širší teplotní rozsah (-10 až 350 °C) i na další aplikace

 º Zobrazuje tepelné poměry a vizualizuje je

 º Kompletní software pro snadnou analýzu záběrů

 º Vestavěný vizuální fotoaparát s bleskem pro zlepšení analýzy

 º Žádné rozmazání snímku, žádné čekání na aktualizaci displeje, 
obraz 60-krát za sekundu

 º Robustní madlo pro trvanlivost a komfort

 º Až 5-krát rychlejší výměna akumulátoru

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až 
o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě 
-20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ 

 º Standardní vybavení: termokamera software, 2 GB SD paměťová 
karta, USB kabel, čtečka SD karty Pro diagnostiku problémů s pojistkami

Pro diagnostiku problémů s transformátory

Pro diagnostiku problémů s motoryPro diagnostiku problémů s chladicími 
systémy

Pro diagnostiku problémů s ovládacími panely

■■ milwaukeetool.cz

 C12-28 DCR-0
Napětí (DC) (V) 12 - 28
Napětí (AC) (V) 220 - 240
Typ aku Li-Ion a PBS 3000
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Rozměry (mm) 495 x 241 x 279
Výkon reproduktoru (W) 40
Hmotnost (kg) 7.3
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933416345

 M12 TI-201C
Kapacita aku (Ah) 2.0
Počet dostupných akumulátorů 1
Nabíječka dodávano 40 min
Teplotní rozsah (°C) -10 - +350
Základní presnost (%) 2
Displej Barevné LCD
Rozměry displeje (mm) 640 x 480
Rozlíšení displeje (pixely) 160 x 120
IP ochranné brýle 54
Hmotnost vč. aku (kg) 1.0
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933441841

 M12 LL-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Systém M12
Aku kompatibilita Všechny Milwaukee® M12™ aku
Typ žárovky LED
Max. světelný výkon (Lumen) 400
Délka světelného paprsku (m) 23
Hmotnost vč. aku (kg) 0.9
Objednací číslo 4932430562
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M12 IC | M12™ KOMPAKTNÍ M-SPECTOR 360™ INSPEKČNÍ KAMERA

 º Obrazovka s možností rotace poskytne nerušený obraz pro uživatele
 º Optimalizované 68,6 mm LCD: digitální zpracování obrazu a větší 
obrazovka poskytuje ostrý a jasný obraz

 º 9 mm 640 x 480 digitální obrazový snímač: vynikající kvalita obrazu v 
téměř poloviční velikosti

 º 4 x LED světlo: ve své třídě nejlepší jas bez stínu nebo oslnění
 º Vylepšený kabel: hliníková hlava a lepší flexibilita pro bezkonkurenční 
životnost a manévrovatelnost sondy

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ 

 º Příslušenství: hák, magnet, a zrcadlo pomáhají kontrolovat a řešit

C12 IC AVA | M12™ KOMPAKTNÍ ANALOGOVÁ MULTIMEDIÁLNÍ KAMERA

 º Nová velká barevná obrazovka 88 mm
 º Funkce videa
 º Funkce fotografie
 º Funkce nahrávání zvuku pro záznam poznámek
 º Možnost otočit obrázek o 180°
 º Funkce potlačení červených očí
 º 3 předem nastavitelné úrovně osvětlení 
 º Standardní vybavení: 2 GB SD paměťová karta, kabel o délce 914 mm
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ 

C12 CME | M12™ AKUMULÁTOROVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR PRO ELEKTRIKÁŘE

 º True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
 º Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
 º Zabudovaný bezkontaktní detektor napětí
 º Kategorie přepětí CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
 º Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
 º Vestavěná LED osvětluje místo práce
 º Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciální pro elektrikáře
 º Ergonomický pistolový tvar pro snadné použití
 º Tenké roztažitelné čelisti na měření v úzkých prostorech
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ 

 º Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

C12 CMH | M12™ AKUMULÁTOROVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR PRO INSTALATÉRY

 º True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
 º Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
 º Zabudovaný bezkontaktní detektor napětí
 º Kategorie přepětí CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
 º Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
 º Vestavěná LED osvětluje místo práce
 º Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciální pro instalatéry, 
topenáře

 º Ergonomický pistolový tvar pro lehčí použití
 º Tenké roztažitelné čelisti na měření v úzkých prostorech
 º Vstup pro termočlánek (pro měření kontaktní teploty)
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ 

 º Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 1 x termočlánek (dva 
banánky)

C12 LTGE | M12™ LASEROVÝ PISTOLOVÝ TEPLOMĚR PRO ELEKTRIKÁŘE

 º 40:1 poměr měření vzdálenosti (1 cm²  ze vzdálenosti 40 m)
 º Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
 º Velmi kontrastní, jasně čitelný display
 º Vestavěná LED osvětluje místo práce
 º Ergonomický pistolový tvar pro lehčí použití
 º Jednoduché uživatelské rozhraní
 º Zobrazuje absolutní teplotu – též zaznamená min/max/průměr teploty při 
každém měření

 º Vyrobený speciálně pro elektrikáře
 º Přesné měření
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ 

 º Standardní vybavení: 1 x termočlánek (Typ K)

C12 LTGH | M12™ LASEROVÝ PISTOLOVÝ TEPLOMĚR PRO INSTALATÉRY

 º 40:1 poměr měření vzdálenosti (1 cm²  ze vzdálenosti 40 m)
 º Rozsah teplot – 40 až do +800 ˚C
 º Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
 º Velmi kontrastní, černo-bílý, jasně čitelný displej
 º Zabudovaná LED osvětluje pracovní plochu
 º Ergonomický pistolový tvar pro lehčí použití
 º Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro instalatéry
 º S funkcí měření rosného bodu a vlhkosti
 º Zobrazuje absolutní teplotu – též zaznamená min/max/průměr teploty při 
každém měření

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ 

 º Standardní vybavení: 1 x termočlánek (Typ K)

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

 C12 CME-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Rozměr čeliste (mm) 40
Proud AC/DC (A) 1000
Napětí AC / DC (V) 1000
Odpor (Ω) 600 kOhm
Prozváněčka akustická
Kapacitní odpor (μF) 4000
Frekvencia (Hz) 60 kHz
Hmotnost vč. aku (kg) 0.8
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933416981

 C12 IC AVA-201C
Kapacita aku (Ah) 2.0
Počet dostupných akumulátorů 1
Nabíječka dodávano 40 min
Rozměry displeje (mm) 88
Zoom 4x
Průměr hlavy kamery (mm) 9.5
Délka kabelu kamery (mm) 914
Hmotnost vč. aku (kg) 0.9
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933441745

 M12 IC-0 (S) M12 IC-201C (S) M12 IC-21C (L)
Kapacita aku (Ah) − 2.0 1.5
Počet dostupných aku-
mulátorů 0 1 1

Nabíječka dodávano − 40 min 30 min
Rozměry displeje (mm) 68 68 68
Rozlíšení displeje (pixely) 320 x 240 320 x 240 320 x 240
Průměr hlavy kamery (mm) 9 9 9
Délka kabelu kamery (mm) 914 914 2742
Hmotnost vč. aku (kg) − 0.6 0.6
Dodávaný v − kufr kufr
Objednací číslo 4933431615 4933441680 4933431260

 C12 LTGH-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Teplotní rozsah (°C) -30 - +800
Základní presnost (%) 1.5
Kontaktní teplota (°C) -40 - +550
Přesnost (mm/m) 0,1 °C (1,50%)
Čas reakce (mS) <500
Emisivita 0.10 - 1.00
Hmotnost vč. aku (kg) 0.5
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933416978

 C12 LTGE-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Teplotní rozsah (°C) -30 - +800
Základní presnost (%) 1.5
Kontaktní teplota (°C) -40 - +550
Přesnost (mm/m) 0,1 °C (1,50%)
Čas reakce (mS) <500
Emisivita 0.10 - 1.00
Hmotnost vč. aku (kg) 0.5
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933416977

 C12 CMH-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Rozměr čeliste (mm) 40
Proud AC/DC (A) 600
Napětí AC / DC (V) 1000
Odpor (Ω) 600 kOhm
Prozváněčka akustická
Kapacitní odpor (μF) 4000
Kontaktní teplota (°C) -40 - +400
Hmotnost vč. aku (kg) 0.8
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933416979
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C12 FM | M12™ MULTIMETR

 º True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
 º Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
 º Zabudovaný bez-kontaktní detektor napětí
 º Kategorie přepětí CAT III 1000V / CAT IV 600 V
 º Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
 º Vestavěná LED osvetluje místo práce
 º Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
 º Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro elektrikáře
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M12™ 

 º Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů

2205-40 | MULTIMETR PRO ELEKTRIKÁŘE

 º True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
 º Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro elektrikáře
 º Zabudovaný bez-kontaktní detektor napětí
 º Kategorie přepětí CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
 º Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
 º Vestavěná LED osvetluje místo práce
 º Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
 º Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro elektrikáře
 º Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 2 x AA baterie

2206-40 | MULTIMETR PRO INSTALATÉRY

 º True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
 º Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
 º Zabudovaný bez-kontaktní detektor napětí
 º Kategorie přepětí CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
 º Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
 º Vestavěná LED osvetluje místo práce
 º Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
 º Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro topenáře a 
instalatéry klimatizací

 º Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 1 x termočlánek (dva 
banánky), 2 x AA baterie

 º Vstup pro termočlánek (pro měření kontaktní teploty)

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

2210-20 | FLUORESCENTNÍ SVĚTELNÝ TESTER

 º Testuje zářivky, zátěže a čepy / piny - nářadí 3 v 1
 º Kompatibilní: T5, T8 a T12 fluorescentní žárovky, elektronické zátěže, dva 
přív dráty

 º 750 mm plně zatahovací anténa pro rozšířený příjem při testování
 º Nevodivá anténa umožňuje bezpečné testování
 º Odstranitelný adaptér antény zlepšuje odezvu při testování lamp
 º Světelný a akustický signál, snadné potvrzení testování
 º Vestavěné LED osvětlení osvítí tmavá místa
 º Tlačítka jsou rozmístěna tak, aby šlo používat jednou rukou
 º Drsný povrch zlepšuje kvalitu držení a životnost
 º Výdrž baterie 35 hodin, automatické vypínání po 20 min

2216-40 | LEHKÝ KOMERČNÍ MULTIMETR

 º True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
 º Kategorie přepětí CAT III 600 V
 º Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
 º Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
 º Speciálně pro elektrikáře
 º Automatická stupnice do mV
 º Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 2 x AA baterie

2217-40 | DIGITÁLNÍ MULTIMETR

 º True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
 º Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
 º Kategorie přepětí CAT III 600 V
 º Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
 º Speciálně pro elektrikáře
 º Odstranění bludného proudu (Lo-Z) garantuje přesné odčítání hodnot
 º Univerzální kontaktní měření teploty
 º Místo pro uložení příslušenství
 º Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 1 x termočlánek (dva 
banánky), 2 x AA baterie

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

 2206-40
Rozevření kleští (mm) 16
Proud AC (A) 200
Napětí (AC) (V) 1000
Napětí (DC) (V) 1000
Odpor (Ω) 40 MOhm
Prozváněčka akustická
Kapacitní odpor (μF) 1000
Kontaktní teplota (°C) -40 - +400
Typ aku 2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg) 0.3
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933416973

 2205-40
Rozevření kleští (mm) 16
Proud AC (A) 200
Napětí (AC) (V) 1000
Napětí (DC) (V) 1000
Odstranění bludného proudu (Lo-Z) Ano
Odpor (Ω) 40 MOhm
Prozváněčka akustická
Typ aku 2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg) 0.3
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933416972

 C12 FM-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Rozevření kleští (mm) 16
Proud AC/DC (A) 200
Napětí AC / DC (V) 1000
Odstranění bludného proudu (Lo-Z) Ano
Odpor (Ω) 400 MOhm
Prozváněčka akustická
Hmotnost vč. aku (kg) 0.4
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933427200

 2217-40
Proud AC/DC (A) 10
Napětí AC / DC (V) 600
Odstranění bludného proudu (Lo-Z) Ano
Odpor (Ω) 40 MOhm
Prozváněčka akustická
Kapacitní odpor (μF) 1000
Kontaktní teplota (°C) -40 - +538
Frekvencia (Hz) 2.00 HZ - 50.00 kHz
Typ aku 2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg) 0.4
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933416976

 2216-40
Proud AC/DC (A) 10
Napětí (AC) (V) 6.00 mV - 600
Napětí (DC) (V) 600
Odstranění bludného proudu (Lo-Z) Ne
Odpor (Ω) 600.0 Ohm - 40.00 MOhm
Prozváněčka Ano
Frekvencia (Hz) 10 Hz - 50 kHz
Typ aku 2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg) 0.4
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933427309

 2210-20
Typ aku 4 x AA
Max. výkon antény - test lampy (V) 3000
Min. citlivost antény – test elektr. zátěží (mm) 25
Max. kapacita - test přív drátů  (V) 30
Hmotnost vč. aku (kg) 0.4
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933433775



milwaukeetool.eu

#MILWAUKEETOOL

36 37

LDM 50
LASEROVÝ DÁLKOMĚR

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

 º Štíhlá konstrukce, klip na opasek pro snadnú prepravu

 º Měření plochy / objemu / nepřímé šířky a podaná žádost na patent 
pro měření povrchu

 º Min. / Max. průzkumné a průběžné sledování

 º Přičítání a odečítání vzdálenosti při projektování

 º Měření nepřímé výšky (Pythagoras: 2-bodový a 3-bodový, částečná 
výška)

 º Rozměrný grafický LCD displej se 3 řádky s automatickým 
podsvícením

 º Vysunovací koncový kus pro měření od hran nebo rohů

 º Paměť pro uložení posledních 20 měření

 º IP 54 odolní postříkání vodou a vniknutí prachu

 º Automatické vypnutí a signalizace nízkého nabití baterie

 º Pouze metrické jednotky měření

Měření povrchu

Pythagoras: 2-bodový a 3-bodový 
systém, částečná výška

Vysunovací koncový kus

LDM 60 | LASEROVÝ DÁLKOMĚR

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

 º Měření plochy / objemu / nepřímé výšky a šířky
 º Min. / Max. průzkumné a průběžné sledování
 º Vytyčovací funkce pro zaměřování plochy
 º Pythagoras: 2-bodový a 3-bodový systém
 º Kalkulačka plus / minus 
 º Rozměrný grafický LCD displej se třemi řádky, který se snadno odečítá, 
s dodatečným podsvícením podle potřeby

 º Vysunovací koncový kus pro měření od hran nebo rohů
 º Paměť pro uložení posledních 10 měření
 º Jednotky měření lze přepínat mezi metry a stopami/palci
 º IP 54 odolní postříkání vodou a vniknutí prachu
 º Automatické vypnutí a signalizace nízkého nabití baterie
 º Balistické nylonové pouzdro se západkou pro uzavření pásu - snadná 
přeprava

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

LDM 80 | LASEROVÝ DÁLKOMĚR

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

 º Měření plochy / objemu / nepřímé výšky a šířky
 º Min. / Max. průzkumné a průběžné sledování
 º Vytyčovací funkce pro zaměřování plochy
 º Pythagoras: 2-bodový a 3-bodový systém, částečná výška
 º Snímač sklonu až do úhlu 360°
 º Kalkulačka plus / minus
 º Rozměrný grafický LCD displej se 4 řádky, který se snadno odečítá, s 
dodatečným podsvícením podle potřeby

 º Vysunovací koncový kus pro měření od hran nebo rohů
 º Paměť pro uložení posledních 20 měření
 º Jednotky měření lze přepínat mezi metry a stopami/palci
 º IP54 odolná postříkání vodou a vniknutí prachu
 º Automatické vypnutí a signalizace nízkého nabití baterie
 º Balistické nylonové pouzdro se západkou pro uzavření pásu - snadná 
přeprava

2236-40 | KLEŠŤOVÝ MĚŘIČ PRO INSTALATÉRY

 º True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
 º Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
 º Zabudovaný bez-kontaktní detektor napětí
 º Kategorie přepětí CAT III 600 V
 º Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
 º Vestavěná LED osvetluje místo práce
 º Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
 º Tenké roztažitelné čelisti na měření v úzkých prostorech
 º Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů speciálně pro topenáře a 
instalatéry klimatizací

 º Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 1 x termočlánek (dva 
banánky), 2 x AA baterie

 º Vstup pro termočlánek (pro měření kontaktní teploty)

2237-40 | KLEŠŤOVÝ MĚŘIČ PRO ELEKTRIKÁŘE

 º True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
 º Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
 º Zabudovaný bez-kontaktní detektor napětí
 º Kategorie přepětí CAT III 600 V
 º Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
 º Vestavěná LED osvetluje místo práce
 º Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
 º Tenké roztažitelné čelisti na měření v úzkých prostorech
 º Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro topenáře a 
instalatéry klimatizací

 º Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 2 x AA baterie

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

 LDM 60
Max. rozsah měření (m) 60
Přesnost (mm/m) ±  1,5 mm
Klasifikace laseru třída 2
Rozměry (mm) 117 x 57 x 32
Rozsah (m) 0.05 - 60
Typ aku 2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg) 0.14
Funkce Pythagoras - nepřímé měření 2-bodový, 3-bodový 
Snímač sklonu ne
Sledování výšky ne
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933446110

 2237-40
Rozměr čeliste (mm) 32
Proud AC/DC (A) 600
Odstranění bludného proudu (Lo-Z) Ne
Odpor (Ω) 6 kOhm
Prozváněčka Ano
Kapacitní odpor (μF) 4000
Frekvencia (Hz) 10 kHz
Typ aku 2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg) 0.4
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933416974

 2236-40
Rozměr čeliste (mm) 32
Proud AC/DC (A) 600
Napětí AC / DC (V) 600
Odstranění bludného proudu (Lo-Z) Ne
Odpor (Ω) 6 kOhm
Prozváněčka Ano
Kapacitní odpor (μF) 4000
Kontaktní teplota (°C) -40 - +400
Typ aku 2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg) 0.4
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933416975

 LDM 80
Max. rozsah měření (m) 80
Přesnost (mm/m) ±  1,5
Klasifikace laseru třída 2
Rozměry (mm) 117 x 57 x 32
Rozsah (m) 0.05 - 80
Typ aku 2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg) 0.14
Funkce Pythagoras - nepřímé měření 2-bodový, 3-bodový systém, částečná výška
Snímač sklonu ano
Sledování výšky ano
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933446125

 LDM 50
Max. rozsah měření (m) 50
Přesnost (mm/m) ± 1,5
Klasifikace laseru třída 2
Rozměry (mm) 119 x 40 x 32
Rozsah (m) 0.05 - 50
Typ aku 2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg) 0.1
Funkce Pythagoras - nepřímé měření 2-bodový, 3-bodový, částečná výška
Snímač sklonu ne
Sledování výšky ne
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933447700
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2235-40 | KLEŠŤOVÝ MULTIMETR

 º True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
 º Kategorie přepětí CAT III 600 V
 º Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
 º Vestavěná LED osvětluje místo práce
 º Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
 º Tenké roztažitelné čelisti na měření v panelech nebo ve svazcích
 º Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 2 x AA baterie

2231-20 | MILIAMPÉROVÝ SVORKOVÝ MĚŘIČ

 º Svorka umožňuje měření ovládacích signálů (4-20 mA) bez přerušení 
smyčky

 º Měří od 0 do 99 mA a tím pokrývá široký rozsah ovládacích signálů
 º Úzký profil čelisti svorky – snadné upnutí kolem vodičů v těsných 
prostorech

 º Extra dlouhý vodič u svorky usnadňuje měření uvnitř velkých ovládacích 
panelů

 º Bezpečné uložení svorek na povrchu
 º Vysoce kontrastní bílá na černém displeji
 º Zjednodušená klávesnice a uživatelské rozhraní
 º Vestavěné pracovní světlo
 º Standardní vybavení: 2 x AA baterie

2270-20 | KONTAKTNÍ TEPLOMĚR

 º Měří teploty od +1371°C do -200°C, takže je vhodný pro nejběžnější 
použití

 º Dvojí měření teploty pro rychlejší měření ohřívacích/topných a chladicích 
systémů

 º Funkce časovače pro snadné zjišťování minimální, maximální a průměrné 
teploty v čase

 º Přesnost na 0,1% u údajů ±0,7°C pro vždy správné měření 
 º Přidržte tlačítko, pokud chcete zachytit údaje na obrazovce
 º Vysoce kontrastní bílá na černém displeji pro snadné čtení za všech 
podmínek

 º Magnetický pásek pro zavěšení u každého použití
 º Robustní madlo pro trvanlivost a komfort
 º Standardní vybavení: 2 termočlánek typu K, 3 x baterie AA, magnetický 
pás

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

2266-20 | LASEROVÝ DÁLKOVÝ TEPLOMĚR

 º 12 : 1 poměr měření vzdálenosti (1 m²  ze vzdálenosti 12 m)
 º Velmi kontrastní, jasně čitelný display
 º Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
 º Vstup pro termočlánek (pro měření kontaktní teploty)
 º Standardní vybavení: AA baterie

2200-40 | DETEKTOR NAPĚTÍ

 º Velmi široký rozsah: 50 - 1000 AC
 º Přepěťová kategorie: CAT IV 1000 V
 º Tip pro kontrolu zásuvky
 º Zelené světlo signalizuje že nářadí je zapnutý
 º Hlasitý bzučák signalizuje napětí
 º Blikající červené světlo indikují napětí
 º On/Off spínač
 º Klip na vrecká pro snadné skladování

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

 2270-20
Kontaktní teplota (°C) 1371 - -200
Základní presnost (%) 0.1
Typ aku 3 x AA
Hmotnost vč. aku (kg) 0.5
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933443351

 2231-20
Proud DC (A) 0.1
Základní presnost (%) 0.2
Typ aku 2 x AA
Max. průřez vodiče (mm) 6
Dodávaný v −
Hmotnost vč. aku (kg) 0.4
Objednací číslo 4933443361

 2235-40
Rozměr čeliste (mm) 25
Proud AC [A] 400
Napětí AC / DC (V) 600
Odstranění bludného proudu (Lo-Z) Ne
Odpor (Ω) 40 MOhm
Prozváněčka Ano
Typ aku 2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg) 0.3
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933427315

 2200-40
Napětí (AC) (V) 50 - 1000
Bezpečnostní třída CAT IV 1000 V
Typ aku 2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg) 0.4
Dodávaný v −
Objednací číslo 4932352561

 2266-20
Teplotní rozsah (°C) -30 - +500
Základní presnost (%) 1.5
Kontaktní teplota (°C) -40 - +450
Opakovatelnost (%) 0.50
Přesnost (mm/m) 0,1 °C 
Čas reakce (mS) <500
Emisivita 0.95
Typ aku 3 x AA
Hmotnost vč. aku (kg) 0.3
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933416971
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M12 PP2A | M12 FUEL™ POWERPACK M12 CPP2B | M12™ POWERPACK

 º M12 CPD - M12 FUEL™ kompaktní 2-rychlostní příklepová vrtačka
 º M12 CH - M12 FUEL™ kompaktní SDS-plus kladivo

 º M12 CPD - M12 FUEL™ kompaktní 2-rychlostní příklepová vrtačka
 º M12 CID - M12 FUEL™ kompaktní 1/4˝ hex rázový utahovák

M12 BPP2B | M12™ POWERPACK M12 BPP2C | M12™ POWERPACK

 º M12 BPD - M12™ kompaktní příklepová vrtačka
 º M12 BID - M12™ kompaktní rázový utahovák

 º M12 BDD - M12™ kompaktní vrtačka/šroubovák
 º C12 HZ - M12™ kompaktní pilka na kov hackzall™

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 BPP3A | M12™ POWERPACKM12 BPP2D | M12™ POWERPACK

 º M12 BDD - M12™ kompaktní vrtačka/šroubovák
 º M12 BID - M12™ kompaktní rázový utahovák
 º M12 TLED - M12™ LED svítilna

 º M12 BDD - M12™ kompaktní vrtačka/šroubovák
 º C12 MT - M12™ multifunkční nářadí

M12 BPP4A | M12™ POWERPACK

 º M12 BDD - M12™ kompaktní vrtačka/šroubovák
 º M12 BID - M12™ kompaktní rázový utahovák
 º C12 HZ - M12™ hackzall™ pilka na kov
 º M12 TLED - M12™ LED svítilna

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

 M12 BPP2C-402B
Kapacita aku (Ah) 4.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 80 min
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933441230

 M12 BPP2B-421C
Kapacita aku (Ah) 1 x 2.0 & 1 x 4.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 80 min
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933443497

 M12 CPP2B-402C
Kapacita aku (Ah) 4.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 80 min
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933447479

 M12 PP2A-202C M12 PP2A-402C
Kapacita aku (Ah) 2.0 4.0
Počet dostupných akumulátorů 2 2
Nabíječka dodávano 40 min 80 min
Dodávaný v kufr kufr
Objednací číslo 4933440900 4933440992

 M12 BPP4A-202B
Kapacita aku (Ah) 2.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 40 min
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933441240

 M12 BPP2D-402B
Kapacita aku (Ah) 4.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 80 min
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933441250

 M12 BPP3A-202B
Kapacita aku (Ah) 2.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 40 min
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933441225
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M14 Summary
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M14™
C14 PD | M14™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 

 º Kompaktní příklepová vrtačka s omezenou délkou a obvodem, je ideální 
pro práci v omezeném prostoru

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost
 º 450 / 1600 otáček za minutu a 45 Nm kroutící moment
 º 23 stupňové nastavení kroutícího momentu umožňuje dodatečné 
nastavení pro maximální flexibilitu

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Zabudovaná LED osvětluje pracovní plochu
 º Ukazatel stavu nabití 
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

C14 DD | M14™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA / ŠROUBOVÁK

 º Kompaktní vrtačka/šroubovák s omezenou délkou a obvodem, je ideální 
pro práci v omezených prostorech

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost
 º 450 / 1600 otáček za minutu a 45 Nm kroutící moment
 º 23 stupňové nastavení kroutícího momentu a dodatečné vrtání pro 
maximální flexibilitu

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Zabudovaná LED osvětluje pracovní plochu
 º Ukazatel stavu nabití 
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Ukazatel stavu nabití

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

 C14 DD-22C C14 DD-402C
Kapacita aku (Ah) 1.5 4.0
Počet dostupných akumulátorů 2 2
Nabíječka dodávano 30 min 80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 450 0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 1600 0 - 1600
Kapacita sklíčidla (mm) 13 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 35 35
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13 13
Max. moment (Nm) 45 45
Hmotnost vč. aku (kg) 1.8 2.0
Dodávaný v kufr kufr
Objednací číslo 4933416990 4933443782

 C14 PD-22C C14 PD-402C
Kapacita aku (Ah) 1.5 4.0
Počet dostupných akumulátorů 2 2
Nabíječka dodávano 30 min 80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 450 0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 1600 0 - 1600
Kapacita sklíčidla (mm) 13 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 35 35
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13 13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 13 13
Max. počet úderů (ú./min) 27,200 27,200
Max. moment (Nm) 45 45
Hmotnost vč. aku (kg) 1.9 2.2
Dodávaný v kufr kufr
Objednací číslo 4933416970 4933443779
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OVER 30 VIDEOS!
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV
OVER 30 VIDEOS!
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV

PLNĚ KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI  
 BATERIEMI 

VYLEPŠENÝ.
PRACUJE LÉPE.
VYDRŽÍ VÍCE.

  JEDEN SYSTÉM VÍCE NEŽ

 70
     NÁŘADÍ

■■ milwaukeetool.cz

milwaukeetool.cz



POWERSTATE™ MOTOR 
BEZ UHLÍKŮ

 º Milwaukee® je autorem 
konstrukce i výrobcem 
motorů bez uhlíků

 º Překonává všechny 
soupeře

 º Až 10x delší životnost motoru

REDLITHIUM-ION™ 
AKUMULÁTOR

 º Nejtrvanlivější akumulátor na trhu

 º Až 2x delší doba provozu

 º Ukazatel stavu nabití

 º Provoz i při teplotě -20 °C

 º Individuální řízení jednotlivých článků 
optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

INTELIGENTNÍ SYSTÉM 
REDLINK PLUS™

 º Nejmodernější elektronický systém aku 
nářadí natrhu s unikátní digitální zvyšování 
výkonu

 º Komunikační systém dolaďuje výkon, 
‘Tempomat’ pro elektrické nářadí 

 º Ochrana proti přetížení chrání nářadí i 
akumulátor před extrémním namáháním

*Ve srovnání s další a / nebo předchozí technologií Milwaukee® Li-Ion akumulátoru.  
Výsledky závisí na napětí, nářadí a aplikace

TÉŽ K DODÁNÍ

M18 CIW12M18 CDD M18 CIW38M18 CPD M18 CHIWP12M18 CID
M18 FUEL™ 1⁄2˝ 
rázový utahovák se 
západkovým čepem

M18 FUEL™ 1/4˝ Hex 
rázový utahovák

M18 FUEL™ 3⁄8˝ rázový 
utahovák

M18 FUEL™ vrtačka/
šroubovák

M18 FUEL™ 1⁄2˝ rázový 
utahovák

M18 FUEL™ příklepová 
vrtačka

NOVÉNOVÉNOVÉ
NOVÉ

M18-28 CPDEX M18 CHX M18 CDEXM18 CHPXM18 CHIWF34M18 CHIWF12
M18 FUEL™ kombi 
kladivo SDS-plus s 
vysokým výkonem

M18 FUEL™ SDS-plus 
odsavač prachu 

M18 FUEL™ kombi 
kladivo SDS-plus

M18-28 FUEL™  Heavy 
Duty SDS-plus odsavač 
prachu 

M18 FUEL™ 3⁄4˝ rázový 
utahovák s pojistným 
kroužkem

M18 FUEL™ 1⁄2˝ rázový 
utahovák s pojistným 
kroužkem

NOVÉ

M18 CCS55 / 
M18 CCS66

M18 CAG115X / 
M18 CAG125X

M18 CRAD M18 CBS125M18 CSX
M18 FUEL™ 
hlubokořezná pásová 
pila

M18 FUEL™ pravoúhlá 
vrtačka

M18 FUEL™ SAWZALL® 
šavlová pila M18 FUEL™ 115 mm 

úhlová bruska
M18 FUEL™ okružní 
pila

M18 CAG115XPD / 
M18 CAG125XPD
M18 FUEL™ 115 mm / 
125 mm úhlová 
bruska s kolébkovým 
přepínačem 

AŽ

DELŠÍ 
ŽIVOTNOST 
MOTORU*

AŽ

2X
VÍCE
SÍLY*

AŽ

2X
DELŠÍ 
DOBA 
CHODU*

10X
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M18 CPD | M18 FUEL™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a až o 25% více síly

 º REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti 
přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Kontrola jednotlivých článků pro optimalizaci provozu nářadí a trvanlivost
 º Ukazatel stavu nabití
 º LED světlo
 º Celokovová reverzibilní spona na opasek - rychlé a snadné zavěšení nářadí 
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

M18 CDD | M18 FUEL™ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a až o 25% více síly

 º REDLINK PLUS™ nejmodernější eletkronický systém na trhu, ochrana proti 
přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Kontrola jednotlivých článků pro optimalizaci provozu nářadí a trvanlivost
 º Ukazatel stavu nabití
 º LED světlo
 º Celokovová reverzibilní spona na opasek - rychlé a snadné zavěšení nářadí 
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

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

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™ - delší životnost motoru a až o 20% více síly

 º REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana 
proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º Výběr mezi režimy s různým nastavením rychlosti i momentu pro 
maximálnu všestrannost pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™

 º Režim 1 - přesné práce
 º Režim 2 – pomáhá předcházet poškození materiálu
 º Režim 3 - maximální výkon pro těžké aplikace
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º Celokovová reverzibilní spona na opasek - rychlé a snadné zavěšení 
nářadí 

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

NOVÉ  M18™ REDLITHIUM- ION™ AKU TECHNOLOGIE 4,0 A 5,0 AH

ZÁPADKOVÝ KRYT
Brání proniknutí vody do baterie 
pomocí západkových tlačítek

MĚŘIČ NABITÍ BATERIE
Zobrazuje zbývající dobu 
provozu

OCHRANNÁ BARIÉRA PROTI 
VODĚ
Odvádí vodu od elektroniky a mimo 
baterii

PATENTOVANÁ REDLINK™ 
INTELIGENCE
Chrání baterii v zátěžových 
situacích, zajišťuje optimální 
výkon a monitoruje baterie 
pro zajištění maximální 
životnosti

NÁTĚR ELEKTRONIKY
Chrání elektroniku před vodou a 
kondenzací

RÁM BATERIE NA KONTROLU 
TEPLOTY
Zajišťuje odolnou konstrukci a 
účinný přenos energie pro zajištění 
maximální životnostiJEDNODÍLNÝ NOSIČ 

BATERIE
Plný plášť chrání baterie a 
dodává pevnou strukturu, 
která zajišťuje maximální 
trvanlivost.

SEPARÁTORY REAGUJÍCÍ NA 
NÁRAZ
Chrání baterii před poruchou 
způsobenou vibracemi nebo nárazy

GUMOVÝ POVLAK
Chrání články i celou baterii 
proti pádu a zajišťuje 
maximální životnost

LITHIUM-IONTOVÉ ČLÁNKY 
BATERIE
Zajistí až 2.5x (5.0 Ah) / 2x 
(4.0 Ah) dobu provozu, až o 
20% větší výkon a až 2x delší 
životnost baterie oproti jiným 
lithium-iontovým technologiím a/
nebo oproti předchozí bateriové 
technologii Milwaukee® baterií. 
(Výsledky závisejí na nářadí a 
použití)Obj. číslo 4932- 352861

Sada 10 ks zástrčky  
½˝ Shockwave Impact Duty™

Obsahuje: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.
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 M18 CIW12-0 M18 CIW12-502C
Kapacita aku (Ah) − 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 100 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 1700/2000/2400 1700/2000/2400
Počet úderů (ú./min) 2500/3000/3100 2500/3000/3100
Upínání nářadí 1⁄2˝čtyřhran 1⁄2˝čtyřhran
Max. moment (Nm) 105/160/280 105/160/280
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.8
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933433134 4933448135

 M18 CDD-0 M18 CDD-202C M18 CDD-502C
Kapacita aku (Ah) − 2.0 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2 2
Nabíječka dodávano − 40 min 100 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 550 0 - 550 0 - 550
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 1850 0 - 1850 0 - 1850
Kapacita sklíčidla (mm) 13 13 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 45 45 50
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13 13 13
Max. moment (Nm) 70 70 80
Hmotnost vč. aku (kg) − 2.0 2.3
Dodávaný v − kufr kufr
Objednací číslo 4933431215 4933440534 4933448120

 M18 CPD-0 M18 CPD-202C M18 CPD-502C
Kapacita aku (Ah) − 2.0 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2 2
Nabíječka dodávano − 40 min 100 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 550 0 - 550 0 - 550
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 1850 0 - 1850 0 - 1850
Kapacita sklíčidla (mm) 13 13 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 45 45 50
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13 13 13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 15 15 15
Max. počet úderů (ú./min) 31,450 31,450 31,450
Max. moment (Nm) 70 70 80
Hmotnost vč. aku (kg) − 2.0 2.3
Dodávaný v − kufr kufr
Objednací číslo 4933431245 4933440545 4933448145
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M12 BPD
M12 CPD

M18 BPD
M18 CPD

HD18 PD
HD28 PD

*

#MILWAUKEETOOL

milwaukeetool.eu

**HD18 PD – obrázek pouze ilustrace, akumulátor dodáván zvlášť 
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N

FREKVENCE

VELMI KOMPAKTNÍ                   KOMPAKTNÍ HEAVY DUTY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 38Nm Max.MOMENT

 44Nm Max.MOMENT

 60Nm Max.MOMENT

 80Nm Max.MOMENT

 85Nm Max.MOMENT

 95Nm Max.MOMENT

POŘIĎTE SI PRO SVOU PRÁCI TEN SPRÁVNÝ NÁSTROJ I PŘÍSLUŠENSTVÍ!

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA M12 BPD-402C M12 CPD-402C M18 BPD-402C M18 CPD-502C HD18 PD-0 HD28 PD-502X PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

MAX. MOMENT

ŠROUBY

OTÁČKY

KAPACITA SKLÍČIDLA

38 Nm

Ø 5 mm

0 – 400/0 – 1500 ot./min

1.0 – 10 mm

44 Nm

Ø 6 mm

0 – 450/0 – 1700 ot./min

1.5 – 13 mm

60 Nm

Ø 6 mm

0 – 450/0 – 1800 ot./min

1.5 – 13 mm

80 Nm

Ø 8 mm

0 – 550/0 – 1850 ot./min

1.5 – 13 mm

85 Nm

Ø 8 – 10 mm

0 – 450/0 – 1800 ot./min

1.5 – 13 mm

95 Nm

Ø 10 mm

0 – 450/0 – 1800 ot./min

1.5 – 13 mm

MAX. MOMENT

ŠROUBY

OTÁČKY

KAPACITA SKLÍČIDLA

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

■■ milwaukeetool.cz
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M18 CID | M18 FUEL™ 1/4˝ HEX RÁZOVÝ UTAHOVÁK

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™- až 3-krát delší životnost motoru a až o 20% více síly

 º REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti 
přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º Výběr mezi režimy s různým nastavením rychlosti i momentu pro 
maximálnu všestrannost pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™

 º Režim 1 - přesné práce
 º Režim 2 – pomáhá předcházet poškození materiálu
 º Režim 3 - maximální výkon pro těžké aplikace
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Uchycení nástroje 1/4‘‘ Hex, rychlá výměna
 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º Celokovová reverzibilní spona na opasek - rychlé a snadné zavěšení nářadí 
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

M18 CHIWP12 | M18 FUEL™ 1⁄2˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK SE ZÁPADKOVÝM ČEPEM

 º M18 FUEL™ rázový utahovák s vysokým točivým momentem zaručuje 
vynikající výkon - až 813 Nm max. utahovací moment a až 1354 Nm 
moment rázu matic

 º Výběr mezi režimy s různým nastavením rychlosti i momentu pomocí 
Milwaukee® DRIVE CONTROL™

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™- delší životnost motoru a více síly

 º Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání 
nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º 1/2˝ čep se čtvercovou západkou
 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo

M18 CHIWF12 | M18 FUEL™ 1⁄2˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

 º M18 FUEL™ rázový utahovák s vysokým točivým momentem zaručuje 
vynikající výkon - až 950 Nm max. utahovací moment a až 1491 Nm 
moment rázu matic

 º Výběr mezi režimy s různým nastavením rychlosti i momentu pomocí 
Milwaukee® DRIVE CONTROL™

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™- delší životnost motoru a více síly

 º Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání 
nářadí i akumulátor před extrémním namáháním 

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º 1/2˝ čtyřhran pojistný kroužek
 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo

M18 CHIWF34 | M18 FUEL™ 3⁄4˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

 º M18 FUEL™ rázový utahovák s vysokým točivým momentem zaručuje 
vynikající výkon - až 1016 Nm max. utahovací moment a až 1626 Nm 
moment rázu matic

 º Výběr mezi režimy s různým nastavením rychlosti i momentu pomocí 
Milwaukee® DRIVE CONTROL™

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™- delší životnost motoru a více síly

 º Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání 
nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º 3/4˝ čtyřhran pojistný kroužek
 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Sada 10 ks zástrčky  
½˝ Shockwave Impact Duty™

Obsahuje: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.

Obj. číslo 4932- 352861

Sada 10 ks zástrčky  
½˝ Shockwave Impact Duty™

Obsahuje: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.

Obj. číslo 4932- 352861

  Tenká drážka 
– 8 TPI = pro vrtání do tenkého plechu 
–  s tenkým provedením drážky 0,6 mm  

= menší tření ➛ až o 40% rychlejší 

b   Mělká korunka optimalizovaná pro vrtání 
tenkého kovu

c   8% kobaltu – větší trvavnlivost a delší životnost

d  Vysouvací pružina automaticky vysune 
vyříznutou část

e Dorazový lem zabraňuje převrtání

f  ¼˝ šestihranný nástavec = pro přímé upevnění 
do utahováků

Použitelnost
Max. 2 mm ocel, hliník a nerezová ocel  
(max. 1,5 mm)

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ™
KRUHOVÉ PILKY

Navržené pro použití
s akumulátorovými utahováky

   Pilotní bit vrtáku 
s dříkem

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

 4932430466

 4932430477

  3 ks sada  
Ø 22 / 29 / 35 mm

  Vysouvací pružina a 
pojišťovací šroub 

Až o
40%
RYCHLEJŠÍ

■■ milwaukeetool.cz

 M18 CID-0 M18 CID-202C M18 CID-502C
Kapacita aku (Ah) − 2.0 5.0
Počet dostupných aku-
mulátorů 0 2 2

Nabíječka dodávano − 40 min 100 min
Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 850/2100/2900 850/2100/2900 850/2100/2900

Počet úderů (ú./min) 1750/2850/3600 1750/2850/3600 1750/2850/3600
Max. moment (Nm) 23/79/180 23/79/180 23/79/180
Upínání nářadí 1⁄4˝ Hex 1⁄4˝ Hex 1⁄4˝ Hex
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.3 1.5
Dodávaný v − kufr kufr
Objednací číslo 4933433114 4933440525 4933448130

 M18 CHIWF34-0 M18 CHIWF34-502C
Kapacita aku (Ah) − 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 100 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1200 / 0 - 1700 0 - 1200 / 0 - 1700
Počet úderů (ú./min) 0 - 1700 / 0 - 2300 0 - 1700 / 0 - 2300
Upínání nářadí 3⁄4˝ čtyřhran 3⁄4˝ čtyřhran
Max. utahovací moment (Nm) 508 / 1016 508 / 1016
Moment rázu matic (Nm) 1626 1626
Hmotnost vč. aku (kg) − 3.3
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933446261 4933448105

 M18 CHIWF12-0 M18 CHIWF12-502C
Kapacita aku (Ah) − 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 100 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 425 / 0 - 1700 0 - 425 / 0 - 1700
Počet úderů (ú./min) 0 - 450 / 0 - 2300 0 - 450 / 0 - 2300
Upínání nářadí 1⁄2˝čtyřhran 1⁄2˝čtyřhran
Max. utahovací moment (Nm) 135 / 950 135 / 950
Moment rázu matic (Nm) 1491 1491
Hmotnost vč. aku (kg) − 3.3
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933446237 4933448100

 M18 CHIWP12-0 M18 CHIWP12-502C
Kapacita aku (Ah) − 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 100 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1200 / 0 - 1700 0 - 1200 / 0 - 1700
Počet úderů (ú./min) 0 - 1700 / 0 - 2300 0 - 1700 / 0 - 2300
Upínání nářadí 1⁄2˝čtyřhran 1⁄2˝čtyřhran
Max. utahovací moment (Nm) 474 / 813 474 / 813
Moment rázu matic (Nm) 1354 1354
Hmotnost vč. aku (kg) − 3.2
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933446247 4933448150
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M18 CHPX
M18 FUEL™ KOMBI KLADIVO SDS-PLUS S VYSOKÝM VÝKONEM

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™

 º REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana 
proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až 
o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 
°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Vysoce výkonný motor umožňuje výkon srovnatelný s elektrickým 
nářadím

 º Akumulátorové kladivo s nejtvrdšími rázy ve své tříde. Účinný 
mechanismus kladiva: dodává 4,5 J nárazové energie při nízkých 
vibracích 8,6 m/s²  díky novému dvoukolejnicovému antivibračnímu 
systému* 

 º Celokovová skříň převodovky - optimální usazení převodů pro 
prodloužení provozní životnosti

 º Provoz ve 4 režimech: otočné kladivo, samotné kladivo, samotná 
rotace a variolock pro maximální všestrannost

 º FIXTEC systém - bezklíčová výměna sklíčidla

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití

 º Kompatibilní s odsávačem prachu M18-28 CPDEX

Akumulátorové kladivo s nejtvrdšími 
rázy - 4,5 J

Nízké vibrace díky novému dvoukolejni-
covému antivibračnímu systému*

Celokovová převodovka

*podána žádost o patent

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™  HEAVY DUTY SDS-PLUS ODSAVAČ PRACHU 

 º Zkonstruovaný pro účinný sběr prachu s automatickým provozem 
aktivovaným hlavním vypínačem na nářadí

 º Filtr HEPA: obecně považovaný za nejlepší filtr, který zachytí částice 
všech velikostí s účinností 99,75 %

 º Velká sběrná nádoba na nečistoty
 º Hliníková trubka pro odsávání prachu je nastavitelná podle velikosti 
vrtáku s max. délkou 16 mm a max. hloubkou 90 mm

 º Kompatibilní s M18 CHPX a M28 CHPX

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

RYCHLEJŠÍ NEŽ KDY DŘÍVE

Optimalizovaný pro bezdrátové vrtání do betonu SDS-plus

Vrtáky Power Breaker
°    3 posuvové agresivní výkonové spínače 

Zajišťují „demoliční“ efekt a vytvářejí ve vrtaném materiálu mikrotrhliny

°   AŽ O 25 % RYCHLEJŠÍ

Centrovací špička

°   Zajišťuje okamžité bodové vrtání

°   Zabraňuje klouzání na hladkém povrchu

Zvětšený žebrovaný úkos
°     Zvětšený žebrovaný úkos

°    Zabraňuje poškození postranního břitu při nárazu do žebra

°     Zabraňuje zaseknutí při nárazu do žebra

Zkosená konstrukce ramena

°     Tenčí rameno směrem ke špičce vrtáku zajišťuje menší tření a tím umožňuje 
větší rychlost 

°   Ideální pro akumulátorové kladiva

Zesílená drážka 
°     Geometrie drážky s velkým objemem zajištění optimální odvod pilin

°    Zesílená drážka s tlustším jádrem 
– Plný přenos výkonu ke špičce 
– Nižší vibrace 
– Výjimečná odolnost proti přelomení, méně poruch a optimální trvanlivost

+ 25 % RYCHLEJŠÍ

 M18-28 CPDEX-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Max. průměr vrtáku (mm) 16
Max. hloubka vrtání (mm) 90
Max. délka vrtáku (mm) 160
Délka zdvihu (mm) 100
Hmotnost bez aku (kg) 1.6
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933446810

 M18 CHPX-0 M18 CHPX-502C
Kapacita aku (Ah) − 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 100 min
Upínání nářadí SDS Plus SDS Plus
Energie příklepu (EPTA)(J) 4.5 4.5
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 30 30
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13 13
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 28 28
Max. počet úderů (ú./min) 0 - 5000 0 - 5000
Vibrační vrtání (m/s² ) 8.6 8.6
Vibrace při sekání (m/s²) 7.1 7.1
Hmotnost vč. aku (kg) − 4.3
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933446830 4933448175
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M18 CHX

HD18 HX

M18 BH

M12 CH

M12 H

M18 CHPX
M28 CHPX

M12 DE-201C
4933440500 (prodej zvlášť)

M18 CHXDE-502C 
4933448185 (prodej v soupravě)

M18 CHPXDE-502C 
4933448180 (prodej v soupravě)

M28 CHPXDE-502C 
4933448015 (prodej v soupravě)

KOMPAKTNÍ   STŘEDNÍ VELKÝ

POUZE VRTÁNÍ VRTÁNÍ A SEKÁNÍ

P
Ř

ÍK
O

N

CENA

KLADIVO M12 H-402C M12 CH-402C M18 BH-402C HD18 HX-402C M18 CHX-502C M18 CHPX-502C M28 CHPX-502C KLADIVO

ENERGIE 0,9J EPTA 1,1J EPTA 1,2J EPTA 2,4J EPTA 2,5J EPTA 4,5J EPTA 4,7J EPTA ENERGIE

KAPACITA Ø 5,5 – 10 MM
(MAX 13 MM)

Ø 5,5 – 12 MM
(MAX 13 MM)

Ø 5,5 – 13 MM
(MAX 16 MM)

Ø 6 – 18 MM
(MAX 24 MM)

Ø 6 – 20 MM
(MAX 26 MM)

Ø 7 – 22 MM
MAX 28 MM)

Ø 7 – 24 MM
(MAX 28 MM)

KAPACITA

VIBRACE 
VRTÁNÍ

6,7 m/s2 4,4 m/s2 10,3 m/s2 12,2 m/s2 8,9 m/s2 8,6 m/s2 8,1 m/s2 VIBRACE 
VRTÁNÍ

VIBRACE 
SEKÁNÍ

– – – 7,4 m/s2 9,5 m/s2 7,1 m/s2 8,1 m/s2 VIBRACE 
SEKÁNÍ

OBJ. ČÍSLO 4933441164 4933441475 4933443330 4933441280 4933448170 4933448175 4933448010 OBJ. ČÍSLO

POUŽITÍ S 
ODSÁVAČEM 
PRACHU

POUŽITÍ S 
ODSÁVAČEM 

PRACHU

ENERGIEÚDERU
1.2J

ENERGIEÚDERU
1.1J

ENERGIEÚDERU
0.9J

S NAJTVRDŠÍMI
SDS- PLUS KLADIVO

RÁZY VE SVÉ TŘÍDE!

ENERGIEÚDERU
4.5J

ENERGIEÚDERU
2.5J

ENERGIEÚDERU
4.7J

ENERGIEÚDERU
2.4J

S NAJTVRDŠÍMI
SDS- PLUS KLADIVO

RÁZY VE SVÉ TŘÍDE!

■■ milwaukeetool.cz
POŘIĎTE SI PRO SVOU PRÁCI TEN SPRÁVNÝ NÁSTROJ I ODSAVAČ PRACHU!
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M18 CHPXDE | M18 FUEL™ KOMBI KLADIVO SDS-PLUS S ODSAVAČEM KE KLADIVU

 º M18 CHPX - M18 FUEL™ M18 FUEL™ kombi kladivo SDS-plus s vysokým výkonem
 º M18-28 CPDEX - M18-28 FUEL™ Heavy Duty odsavač ke kladivu

M18 CHX | M18 FUEL™ KOMBI KLADIVO SDS-PLUS

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™- až 2-krát delší životnost motoru, až o 25% více síly

 º REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana 
proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Druhé nejvýkonnější kladivo ve své třídě. Výkonný mechanismus kladiva: 
dodává 2,5 J nárazové energie při nízkých vibracích 8,9 m/s²  

 º Kompaktní ergonomická konstrukce pro větší pohodlí koncového 
uživatele

 º Celokovová skříň převodovky - optimální usazení převodů pro 
prodloužení provozní životnosti

 º Provoz ve 4 režimech: otočné kladivo, samotné kladivo, samotná rotace 
a variolock pro maximální všestrannost

 º FIXTEC systém - bezklíčová výměna sklíčidla
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º Kompatibilní s odsavačem prachu M18 CDE

M18 CDEX | M18 FUEL™ SDS-PLUS ODSAVAČ PRACHU 

 º Zkonstruovaný pro účinný sběr prachu s automatickým provozem 
aktivovaným hlavním vypínačem na nářadí

 º Filtr HEPA: obecně považovaný za nejlepší filtr, který zachytí částice 
všech velikostí s účinností 99,75 %

 º Velká sběrná nádoba na nečistoty
 º Hliníková trubka pro odsávání prachu je nastavitelná podle velikosti 
vrtáku s max. délkou 16 mm a max. hloubkou 90 mm

 º Kompatibilní s M18 CHX

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 CHXDE | M18 FUEL™ KOMBI KLADIVO SDS-PLUS S ODSAVAČEM KE KLADIVU

 º M18 CHX - M18 FUEL™ kombi kladivo SDS-plus
 º M18 CDE - M18 FUEL™ SDS-plus odsavač ke kladivu

M18 CRAD | M18 FUEL™ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA

 º Má výkon jaké síťové nářadí rychlost 1200 ot./min. při vrtání do dřeva
 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™- až 10-krát delší životnost motoru, až 25% více síly

 º REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana 
proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º Celokovová převodovka a 13 mm sklíčidlo
 º Extrémně dlouhá doba provozu, až 150 otvorů, s 22 mm vrtákovou 
korunkou při vrtání do dřeva 50 x 100 mm

 º Až o 10% lehčí a menší než špičkové konkurenční síťové nářadí
 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™ 

M18 CSX | M18 FUEL™ SAWZALL® ŠAVLOVÁ PILA

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™- až 5-krát delší životnost motoru, až o 30% rychleji 
řezání

 º Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání 
nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ochranná násada hnací jednotky - spojka na ochranu převodů, chrání 
převody v případě zaseknutí pilového listu

 º Upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátku bez klíče
 º Stavitelná opěrná patka optimalizuje využití plátku
 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º Odolný kovový hák na zavěšení - pro bezpečnost
 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® 
M18™

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

9 ks sada univerzálnych plátek

Obj. číslo  49221145

■■ milwaukeetool.cz

 M18 CDEX-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Max. průměr vrtáku (mm) 16
Max. hloubka vrtání (mm) 90
Max. délka vrtáku (mm) 160
Délka zdvihu (mm) 100
Hmotnost bez aku (kg) 1.6
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933447450

 M18 CHX-0 M18 CHX-502C
Kapacita aku (Ah) − 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 100 min
Upínání nářadí SDS Plus SDS Plus
Energie příklepu (EPTA)(J) 2.5 2.5
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 30 30
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13 13
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 26 26
Max. počet úderů (ú./min) 0 - 4900 0 - 4900
Vibrační vrtání (m/s² ) 8.9 8.9
Vibrace při sekání (m/s²) 9.5 9.5
Hmotnost vč. aku (kg) − 3.5
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933447420 4933448170

 M18 CHPXDE-502C
Kapacita aku (Ah) 5.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 100 min
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933448180

 M18 CHXDE-502C
Kapacita aku (Ah) 5.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 100 min
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933448185

 M18 CRAD-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1200
Kapacita sklíčidla (mm) 13
Max. moment (Nm) 25
Max. kapacita vrtání do dřeva- hadovitý vrták (mm) 26
Max. kapacita vrtání do dřeva-samořezný vrták (mm) 51
Max. kapacita vrtání do dřeva-kruhová pilka (mm) 102
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 8
Hmotnost vč. aku (kg) 4.1
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933447730

 M18 CSX-0 M18 CSX-502C
Kapacita aku (Ah) − 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 100 min
Max. hloubka řezu-dřevo (mm) 300 300
Max. hloubka řezu-ocel (mm) 20 20
Max. hloubka řezu-hliník (mm) 25 25
Max. hloubka řezu-neželezné kovy (mm) 25 25
Max. hloubka řezu-kovová trubka (mm) 150 150
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 0 - 3000 0 - 3000
Délka zdvihu (mm) 28.6 28.6
Hmotnost vč. aku (kg) − 4.1
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933446085 4933448165
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M18 CCS55 | M18 FUEL™ OKRUŽNÍ PILA

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™- až 3-krát delší životnost motoru, až 2-krát více řezu

 º Inteligentní systém REDLINK PLUS™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i 
akumulátor před extrémním namáháním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Nastavení úkosu až do 50°
 º Horní a spodní magnéziové kryty poskytují nejlepší trvanlivost ve své třídě 
a jsou odolné proti nárazu

 º Hořčíková pata snižuje hmotnost prodlužuje životnost
 º Integrovaný odsavač prachu - viditelnost řezu
 º Háček umožňuje bezpečné ukládání nářadí
 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™

M18 CCS66
M18 FUEL™ OKRUŽNÍ PILA

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™- až 3-krát delší životnost motoru, až 2-krát více řezu

 º Inteligentní systém REDLINK PLUS™ ochrana proti přetížení chrání 
nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, 
až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě 
-20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º 190mm list, který umožňuje hloubku řezu 66 mm, uřízne až tři OSB 
desky na sobě

 º List pily je namontován na pravé straně pily, takže odsávaný prach 
je odváděn mimo obsluhu

 º Nastavení úkosu až do 50°

 º Horní a spodní magnéziové kryty poskytují nejlepší trvanlivost ve 
své třídě a jsou odolné proti nárazu

 º Hořčíková pata snižuje hmotnost prodlužuje životnost

 º Integrovaný odsavač prachu - viditelnost řezu

 º  Odolný kovový hák na zavěšení - pro bezpečnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo

 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® 
M18™

Hloubka řezu: 66 mm

Hák na zavěšení

LED světlo

M18 CAG115X | M18 FUEL™ 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a až 2-krát delší 
doba chodu, síla na broušení

 º REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti 
přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Premium řadící systém - stejný systém jako u lemovaných brusek s 
vysokým výkonem

 º 115 mm bezklíčový kryt – skvělá řezná kapacita a rychlé nastavení krytu
 º 100% beznástrojová výměna kol díky integrovanému systému FIXTEC
 º Nejštíhlejší konstrukce rukojeti na trhu
 º Snímatelné protiprachové síto zabraňující pronikání úlomků prodlužuje 
životnost motoru

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

M18 CAG125X
M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a až 2-krát 
delší doba chodu, síla na broušení

 º REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, 
ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním 
namáháním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, 
až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě 
-20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Premium řadící systém - stejný systém jako u síťových brusek s 
vysokým výkonem

 º 125 mm bezklíčový kryt – skvělá řezná kapacita a rychlé nastavení 
krytu

 º 100% beznástrojová výměna kol díky integrovanému systému 
FIXTEC

 º Nejštíhlejší konstrukce rukojeti na trhu

 º Snímatelné protiprachové síto zabraňující pronikání úlomků 
prodlužuje životnost motoru

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

Premium řadící systém 

Štíhlý design

100% beznástrojová výměna kotouče

Max. produktivita s 
Keramický hybrid: brousí nerez ocel, bronz, 
titan, hliník.
Více zrnné: odstranění materiálu – zrn. 40, konečný výsledek – zrn. 60.Autom. ořezávací podložka: broušení do posledního zrna.
Podložka z přírodních vláken: nízké vibrace a hluk, bez škodlivého prachu.
Vysoce ohebná: přizpůsobí se povrchu obrobku.
Nízká produkce tepla

Kotouč pro  
okružné pily
Extra tenký plátek pro  
rychlé a čisté řezy a  
pro lepší dobu provozu  
pro různé druhy dřeva
24-z. kotouč

Obj. číslo. 4932- 430430

Kotouč pro okružné pily
24-z. kotouč 

Obj. číslo 4932- 352131

 Ø VNITŘNÍ Ø  OBJ. ČÍSLO 
 (MM) (MM) MN.  4932-
 115 22,2 1 430407
 125 22,2 1 430408

■■ milwaukeetool.cz

 M18 CCS66-0 M18 CCS66-502C
Kapacita aku (Ah) − 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 100 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 5000 5000
Max. hloubka řezání při 90˚ (mm) 66 66
Max. hloubka řezání při 45˚ (mm) 48 48
Průměr kotouče (mm) 190 190
Průměr hřídele (mm) 30 30
Hmotnost vč. aku (kg) − 4.2
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933447255 4933448160

 M18 CCS55-0 M18 CCS55-502C
Kapacita aku (Ah) − 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 100 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 5000 5000
Max. hloubka řezání při 90˚ (mm) 55 55
Max. hloubka řezání při 45˚ (mm) 41 41
Průměr kotouče (mm) 165 165
Průměr hřídele (mm) 20 20
Hmotnost vč. aku (kg) − 3.2
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933446223 4933448155

 M18 CAG125X-0 M18 CAG125X-502C
Kapacita aku (Ah) − 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 100 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 8500 8500
Průměr kotouče (mm) 125 125
Max. hloubka řezání (mm) 33 33
Závit hřídele M 14 M 14
Hmotnost vč. aku (kg) − 2.5
Spínač posuvný spínač posuvný spínač
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933443940 4933448190

 M18 CAG115X-0 M18 CAG115X-502C
Kapacita aku (Ah) − 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 100 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 8500 8500
Průměr kotouče (mm) 115 115
Max. hloubka řezání (mm) 28 28
Závit hřídele M 14 M 14
Hmotnost vč. aku (kg) − 2.5
Spínač posuvný spínač posuvný spínač
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933443925 4933448095
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M18 CAG115XPD | M18 FUEL™ 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a až 2-krát delší 
doba chodu, síla na broušení

 º REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti 
přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Premium řadící systém - stejný systém jako u lemovaných brusek s 
vysokým výkonem

 º 115 mm bezklíčový kryt – skvělá řezná kapacita a rychlé nastavení krytu
 º 100% beznástrojová výměna kol díky integrovanému systému FIXTEC
 º Nejštíhlejší konstrukce rukojeti na trhu
 º Snímatelné protiprachové síto zabraňující pronikání úlomků prodlužuje 
životnost motoru

 º Nezamykatelný bezpečnostní kolébkový přepínač s funkcí vypnutí linky pro 
zamezení automatického spuštění

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje 
životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™

M18 CAG125XPD | M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a až 2-krát delší 
doba chodu, síla na broušení

 º  REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana 
proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Premium řadící systém - stejný systém jako u lemovaných brusek s 
vysokým výkonem

 º 125 mm bezklíčový kryt – skvělá řezná kapacita a rychlé nastavení krytu
 º 100% beznástrojová výměna kol díky integrovanému systému FIXTEC
 º Nejštíhlejší konstrukce rukojeti na trhu
 º  Snímatelné protiprachové síto zabraňující pronikání úlomků prodlužuje 
životnost motoru

 º Nezamykatelný bezpečnostní kolébkový přepínač s funkcí vypnutí linky pro 
zamezení automatického spuštění

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje 
životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™

M18 CBS125 | M18 FUEL™ HLUBOKOŘEZNÁ PÁSOVÁ PILA

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a až 2-krát delší 
doba chodu oproti jiným akumulátorovým řešením

 º REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti 
přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Největší řezná kapacita pro průměr materiálu až 125 x 125 mm
 º 5-kroková variabilní volba rychlosti od 0 - 116 m/min
 º Zamykací mechanismus nože bez použití nástrojů pro rychlou a snadnou 
výměnu listů pily

 º Odolný kovový krokvový hák pro rychlé a snadné uložení na pracovišti
 º Tenká celokovová konstrukce pláště motoru a LED osvětlení pracovního 
povrchu pro co nejlepší viditelnost řezu

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

CHARAKTERISTIKA:

°   Spotřeba vody: tyto kruhové pilky vyžadují jen omezené množství 
vody na rozdíl od běžných diamantových vrtáků, které vyžadují 
nepřetržitý tok vody. Stačí ponořit vrták nebo kruhovou pilku do vody 
před vrtáním každého otvoru a poté každých 5 vteřin.

°   Čisté otvory: čisté, přesné otvory bez obvodového poškrábání 
materiálu.

°    Životnost: kvalitní diamant nanesený na hrany zajišťuje čisté řezy, 
výjimečnou odolnost a delší životnost.

°    Odolnost: robustní hliníkové tělo, které se snadno neohýbá a nenaruší.

°    Vnitřní pružina: zajišťuje jednodušší vybírání vrtaného materiálu.

°   Všestranné použití: dá se používat s úhlovými bruskami 
(s adaptérem) nebo s vrtačkami.

DIAMOND PLUS™ KRUHOVÉ  
PILKY PRO MOKRÉ / SUCHÉ ŘEZÁNÍ

Kruhové pilky s řeznými hranami s 
naneseným diamantovým práškem byly 
speciálně vyvinuty pro profesionály, 
kteří potřebují vrtat extrémně tvrdé 
materiály, například porcelán, pálené 
dlaždice, litinu nebo sklolaminát, kde 
je složité vrtání pomocí konvenčních 
korunkových vrtáků. Tyto kruhové pilky 
zaručují výborné výkony a nadprůměrnou 
životnost i při práci s těmi nejtvrdšími 
materiály.

APLIKACE:
MATERIÁL VHODNÝ

Keramické dlaždice – všechny typy tvrdých i měkkých: porcelán / Gres / žula /  
podlahové dlaždice / Teraso / umělý kámen / aglomerát / glazované dlaždice  ü

Litina ü

Skelný laminát / GRP (plasty vyztužené skelným vláknem) ü

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

  
 POPIS
 Adaptér pro úhlové 
 brusky M14 – 1⁄2 x 20 Ø 22 – 29 mm M14 1/2 ̋ x 20 4932430464

 Adaptér pro úhlové  
 brusky M14 – 5/8 x 18 Ø 32 – 68 mm M14 5/8 ̋ x 18  4932430465

PRO KRUHOVÉ  
PILKY  
Ø MM

 
 

ZÁVIT

KRUHOVÁ
PILKA  
ZÁVIT

 
OBJ. ČÍSLO

 Tloušťka stěny Rozteč zubů Zubů  Obj. číslo 
 mm mm na palec 
 ≥ 8 2.5 10 48390501  
 5 – 8 1.8 14 48390511
 4 – 5 1.4 18 48390521
 ≤ 4 1.0 25 48390531
 

■■ milwaukeetool.cz

 M18 CAG125XPD-0 M18 CAG125XPD-502C
Kapacita aku (Ah) − 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 100 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 8500 8500
Průměr kotouče (mm) 125 125
Max. hloubka řezání (mm) 33 33
Závit hřídele M 14 M 14
Hmotnost vč. aku (kg) − 2.5
Spínač Kolébkový přepínač kolébkový přepínač
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933447605 4933448200

 M18 CAG115XPD-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 8500
Průměr kotouče (mm) 115
Max. hloubka řezání (mm) 28
Závit hřídele M 14
Hmotnost vč. aku (kg) −
Spínač Kolébkový přepínač
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933447590

 M18 CBS125-0 M18 CBS125-502C
Kapacita aku (Ah) − 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 100 min
Rychlost pásu (m/min) 0 - 116 0 - 116
Kapacita řezání obdélníkového profilu (mm) 125 x 125 125 x 125
Délka pilového plátku (mm) 1139.83 1139.83
Hmotnost vč. aku (kg) − 7.3
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933447150 4933448195
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HD18 PD | M18™ HEAVY DUTY PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

 º Díky 4-pólovému bezrámovému motoru Milwaukee® nabízí ohromujících 
85 Nm kroutícího momentu, což je ideální pro nejtěžší použití

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Celokovová převodovka nabízí maximální výkon a dlouhou životnost
 º Celokovové 13 mm Heavy Duty sklíčidlo umožňuje optimální upnutí vrtáku
 º Příklepový mechanismus nabízí 28000 úderů za minutu pro účinné vrtání 
do zdiva

 º 24 stupňové nastavení kroutícího momentu umožňuje optimální kontrolu 
pro uživatele

 º 3 stupňový volič režimu umožňuje přepínat mezi vrtáním, šroubováním a 
příklepem rychle a snadno

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

HD18 DD | M18™ HEAVY DUTY VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

 º Díky 4-pólovému bezrámovému motoru Milwaukee® nabízí ohromujících 
85 Nm kroutícího momentu, což je ideální pro nejtěžší použití

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost
 º Heavy Duty celokovové sklíčidlo 13 mm poskytují optimálne uchycení
 º 24 stupňové nastavení kroutícího momentu plus vrtání pro max. flexibilitu
 º 2 stupňový volič režimu umožňuje přepínat mezi vrtáním a šroubováním 
rychle a snadno

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

HD18 HIW | M18™ HEAVY DUTY RÁZOVÝ UTAHOVÁK

 º Nejvýkonnější akumulátorový rázový utahovák o výkonu 18 V na 
trhuREDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º ½˝ aretační čep ploché hlavy pro zajištění hlavice
 º Ideální pro náročné aplikace jako např. výroba kovů, mechanické 
spojování, průmyslová výroba, auto průmysl

 º Je lehký a má ergonomický design
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

HD18 HIWF | M18 HEAVY DUTY RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

 º Nejvýkonnější 18 V akumulátorový rázový utahovák na trhu
 º Díky 4-pólovému bezrámovému motoru Milwaukee® nabízí ohromujících 
610 Nm kroutícího momentu, což je ideální pro nejtěžší použití

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Pojistný kroužek - 1⁄2˝ čtyřhran 
 º Ideální pro náročné aplikace jako např. obrábění kovů, mechanické 
spojování, průmyslová výroba, auto průmysl

 º Je lehký a má ergonomický design
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™

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

 º Autorotační hlavy od 12 mm až do 40 mm (6 bar) a až 32 mm (10 bar) 
poskytují přesné rozšíření jednou rukou

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Jedním tahem plynule instaluje Q & E až 4 x rychleji
 º Kovová převodovka s integrovaným hořčíkovým rámem
 º Rukojeť ve tvaru “D” s LED osvětlením – snadné nainstalování nástroje i při 
slabých světelných podmínkach

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

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

 º High Power Motor – dodává nářadí výkon, jako by bylo šňůrové
 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Výkonné kladivo - energie úderu 2,4 J
 º Celokovový kryt převodovky – optimální uložení převodovky, delší 
životnost 

 º 4 režim provozu: vrtací kladivo, kladivo, vrtačka a variolock pro max. 
všestrannost

 º Variolock a funkce vypnutí příklepu
 º Mechanická spojka: chrání nástroj, když bit váže se
 º AVS - antivibrační systém: poskytují max. komfort a minimalizují vibrace
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Obj. číslo 4932- 352861

Sada 10 ks zástrčky  
½˝ Shockwave Impact Duty™

Obsahuje: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.

Obj. číslo 4932- 352861

Sada 10 ks zástrčky  
½˝ Shockwave Impact Duty™

Obsahuje: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.

■■ milwaukeetool.cz

 HD18 HIW-0 HD18 HIW-402C
Kapacita aku (Ah) − 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1900 0 - 1900
Upínání nářadí 1⁄2˝čtyřhran 1⁄2˝čtyřhran
Počet úderů (ú./min) 0 - 2200 0 - 2200
Max. moment (Nm) 610 610
Hmotnost vč. aku (kg) − 3.0
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933416195 4933441260

 HD18 DD-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 1800
Kapacita sklíčidla (mm) 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 55
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13
Max. moment (Nm) 85
Hmotnost vč. aku (kg) 2.5
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933446928

 HD18 PD-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 1800
Kapacita sklíčidla (mm) 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 55
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 16
Max. počet úderů (ú./min) 28,000
Max. moment (Nm) 85
Hmotnost vč. aku (kg) 2.5
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933446925

 HD18 H-0C HD18 H-402C
Kapacita aku (Ah) − 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 80 min
Upínání nářadí SDS-Plus SDS Plus
Energie příklepu (EPTA)(J) 2.4 2.4
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 30 30
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13 13
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 24 24
Max. počet úderů (ú./min) 4200 4200
Vibrační vrtání (m/s² ) 12.2 12.2
Vibrace při sekání (m/s²) 7.4 7.4
Hmotnost vč. aku (kg) 3.5 3.5
Dodávaný v kufr kufr
Objednací číslo 4933431578 4933443468

 HD18 HIWF-0 HD18 HIWF-402C
Kapacita aku (Ah) − 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1900 0 - 1900
Upínání nářadí 1⁄2˝čtyřhran 1⁄2˝čtyřhran
Počet úderů (ú./min) 0 -2200 0 -2200
Max. moment (Nm) 610 610
Hmotnost vč. aku (kg) − 3.0
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933441794 4933441789

NEPRODÁVÁ SE V ČR

 HD18 PXP-H06202C HD18 PXP-H10202C
Kapacita aku (Ah) 2.0 2.0
Počet dostupných akumulátorů 2 2
Nabíječka dodávano 40 min 40 min
Délka zdvihu (mm) 14 25
Rychlost (ot./min) 45 45
Obsahuje hlavy / nástavce 16/20/25/32 mm 16/20/25/H32 mm
Typ hlavy Auto-rotační Auto-rotační
Hmotnost vč. aku (kg) 3.5 3.5
Dodávaný v kufr kufr
Objednací číslo 4933441771 4933441774
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HD18 HX | M18™ HEAVY DUTY KOMBI KLADIVO SDS-PLUS 

 º High Power Motor – dodává nářadí výkon, jako by bylo šňůrové
 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Výkonné kladivo - energie úderu 2,4 J
 º Celokovový kryt převodovky – optimální uložení převodovky, delší 
životnost

 º 4 režim provozu: vrtací kladivo, kladivo, vrtačka a variolock pro max. 
všestrannost

 º Funkce variolock i možnost vypnutí příklepu
 º FIXTEC systém- rychlá výměna nástrojů
 º Mechanická spojka: chrání nástroj, když bit váže se
 º AVS - antivibrační systém: poskytují max. komfort a minimalizují vibrace
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

HD18 JS | M18™ HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA

 º Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, 
že zvyšuje poměr síly a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Má patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátku 
bez klíče

 º Bezklíčové šikmící zařízení na hlavní desce umožňuje nastavení 0° – 45°
 º 5 stupně nastavení předkyvu
 º Velká vodicí rolna podporuje zvýšení stability plátku
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® 
M18™

HD18 JSB | M18™ HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA

 º Milwaukee® 4-pólový bezrámový motor poskytuje 2700 ot. / min pro 
rychlé řezání

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor
 º Měkký rozběh a 2 rychlosti pro vhodné otáčky pro daný materiál
 º Patentovaný FIXTEC, rychlá výměna plátku bez použití klíče a rychlé 
nastavení úkosu od 0° do 45°

 º 4 polohy nastavení předkyvu pro zvýšení výkonu 
 º Stavitelné odsávání prachu
 º Přesné vedení pilového listu s opěrným válečkem v jehlových ložiscích 
ve velmi hlubokém uložení

 º Slitinová základová deska pro odolnost
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® 
M18™

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 BSX | M18™ HEAVY DUTY ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL®

 º Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon 
tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátku 
bez klíče

 º Vyvažovací ústrojí ke snížení vibrací - 15,2 m/s² 
 º Zdvih 28,6 mm a 3000 zdvihů za minutu nabízí extrémně rychlé řezání
 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až 
o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 
°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

HD18 CS | M18™ HEAVY DUTY OKRUŽNÍ PILA PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA A UMĚLÉ HMOTY

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

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor
 º Nastavení úkosu až do 50 stupňů
 º Horní a spodní magnéziové kryty poskytují nejlepší trvanlivost ve své 
třídě a jsou odolné proti nárazu

 º Výtečná viditelnost řezu
 º Elektronická brzda motoru zastaví řezný kotouč ve vteřině
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

 º Standardní vybavení: kotouč 24 zubů, boční vodicí doraz, prachovka, 
imbusový klíč

HD18 MS | M18™ HEAVY DUTY PILA NA KOV

 º Milwaukee® 4-pólový bezrámový motor poskytuje 3600 ot. / min pro 
rychlé řezání

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Kompaktní, ergonomický design zabezpečuje lepší kontrolu než u 
standardních pil

 º Nastavení hloubky řezu bez nářadí rychle a snadno, hloubka řezu od 3 – 
50 mm se 135 mm kotoučem

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu
 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Obj. číslo  48005093

Univerzální plátek

Kotouč pro okružné pily
24-z. kotouč

Obj. číslo 4932- 352131

Obj. číslo  48404070

Pilový kotouč na kov
počet zubů: 30, Šířka řezu: 1,6 mm 

■■ milwaukeetool.cz

 HD18 JSB-0 HD18 JSB-402C
Kapacita aku (Ah) − 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 80 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 2050 / 2700 2050 / 2700
Max. kapacita řezání - dřevo (mm) 120 120
Max. kapacita řezání - ocel (mm) 10 10
Kapacita pokosu (°) 45 45
Délka zdvihu (mm) 26 26
Hmotnost vč. aku (kg) − 2.9
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933417845 4933426660

 HD18 JS-0 HD18 JS-402C
Kapacita aku (Ah) − 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 80 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 0 - 2200 0 - 2200
Max. kapacita řezání - dřevo (mm) 135 135
Max. kapacita řezání - ocel (mm) 10 10
Délka zdvihu (mm) 25 25
Hmotnost vč. aku (kg) − 3.4
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933411170 4933441405

 HD18 HX-0 HD18 HX-402C
Kapacita aku (Ah) − 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 80 min
Upínání nářadí SDS-Plus SDS Plus
Energie příklepu (EPTA)(J) 2.4 2.4
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 30 30
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13 13
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 24 24
Max. počet úderů (ú./min) 4200 4200
Hmotnost vč. aku (kg) − 3.7
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933408320 4933441280

 HD18 MS-0 HD18 MS-402B
Kapacita aku (Ah) − 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 3600 3600
Průměr kotouče (mm) 135 135
Průměr hřídele (mm) 20 20
Max. kap. řezu – ocelový plech (mm) 1.6 1.6
Max. kapacita řezu – kovové trubky (mm) 50 50
Max. kapacita řezu – profily (mm) 51 51
Hmotnost vč. aku (kg) − 2.6
Dodávaný v − Taška
Objednací číslo 4933427187 4933441390

 HD18 CS-0 HD18 CS-402B
Kapacita aku (Ah) − 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 3500 3500
Max. hloubka řezání při 90˚ (mm) 55 55
Max. hloubka řezání při 45˚ (mm) 39 39
Průměr kotouče (mm) 165 165
Průměr hřídele (mm) 15.87 15.87
Hmotnost vč. aku (kg) − 3.8
Dodávaný v − Taška
Objednací číslo 4933419134 4933441400

 M18 BSX-0 M18 BSX-402C
Kapacita aku (Ah) − 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 80 min
Max. hloubka řezu-dřevo (mm) 300 300
Max. hloubka řezu-ocel (mm) 20 20
Max. hloubka řezu-hliník (mm) 25 25
Max. hloubka řezu-neželezné kovy (mm) 25 25
Max. hloubka řezu-kovová trubka (mm) 150 150
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 3000 3000
Délka zdvihu (mm) 28.6 28.6
Hmotnost vč. aku (kg) − 4.0
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933447275 4933447285



milwaukeetool.eu

#MILWAUKEETOOL

6969

HD18 BS | M18™ HEAVY DUTY PÁSOVÁ PILA PRO KOV

 º Kompaktná a lehká konstrukce (hmotnost 4,8 kg) pro řezání nad hlavou 
a v úzkých prostorech

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Kapacita řezu 85 mm – na řezání veškerých materiálů
 º Oporná patka je nastavitelná bez nástroje – rychle přispůsobuje patku 
a umožňuje rovné řezání ve vestavěných materiálech proti stěnám a 
stropům

 º Systém vyjmutí plátku - rychlá výměna plátku, vytáhnout do úvratě a 
stisknout tlačítko vyjmutí plátku

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® 
M18™

M18 SMS216
M18™ HEAVY DUTY POKOSOVÁ PILA

 º Milwaukee® bezrámový motor poskytuje 2700 ot./min pro rychle 
řezání

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Dva vertikální koleje se dvěma lineárními ložisky, plynulý posuv

 º Rail Lock systém – pila se automaticky zastaví v zadní pozici

 º Nastavitelný laser – pro rychlou a přesnou označení řezné linie

 º Ocelová deska s nastavitelnými úhly poskytuje opakované přesné 
řezy

 º Závěrná páka/rukojeť na formou-umožňuje uživateli provádět 
pohodlně a bez únavy opakované řezy

 º Systém Mitre release pro rychlou a snadnou změnu orientace 
pokosového řezu

 º Integrovaná LED světlo pro osvětlení pracovní plochy

 º Aretace vřetena pro rychlou a snadnou výměnu kotouče

 º Heavy duty základna - trvanlivost a dlouhá životnost

 º Kapacita úkosu 48° / -2°

 º Standardní vybavení: kotouč (48-zubů), klíč, upínadlo

První 18 V pokosová pila s integro-
vanou lištou 216 mm

Viditelnost řezné linieVnitřní kluzné kolejnice

HD18 AG-115 | M18™ HEAVY DUTY 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, 
že zvyšuje poměr síly a hmotnosti 

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Celokovový kryt převodovky nabízí trvanlivost
 º Redukovaná výška převodovky a štíhlý design poskytuje optimální 
ergonomii

 º Nezamykatelný vypínač pro co nejlepší ochranu uživatele a pro prevenci 
automatického spuštění

 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí)
 º Multi-poziční rukojeť pro snadné používání
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

HD18 AG-125 | M18™ HEAVY DUTY 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, 
že zvyšuje poměr síly a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Celokovový kryt převodovky nabízí trvanlivost
 º Redukovaná výška převodovky a štíhlý design poskytuje optimální 
ergonomii

 º Nezamykatelný vypínač pro co nejlepší ochranu uživatele a pro prevenci 
automatického spuštění

 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí)
 º Multi-poziční rukojeť pro snadné používání
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® 
M18™

HD18 SG | M18™ HEAVY DUTY PŘÍMÁ BRUSKA

 º Dlouhé a štíhlé tělo brusky pro lepší přístup do stísněných mist
 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Digitální elektronika, 2 rychlosti, optimální pro uživatele
 º Aretace akumulátoru brání jeho nechtěnému uvolnění
 º Celoková převodovka pro maximální životnost
 º Maximální proud vzduchu pro chlazení při dlouhém chodu
 º Kleština 6 mm
 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

1.  Všechny druhy dřeva. 
Rychlý řez a kvalitní 
povrchová úprava  
48-z. kotouč 
Obj. číslo 4932430720

2.   Neželezné kovy,  
hliník 
80-z. kotouč

  Obj. číslo 4932352841

Tloušťka stěny  
mm
5 – 8
4 – 5
≤ 4

Rozteč zubů 
mm
1,8
1,4
1,0

Zubů na 
palec

14
18
25

Obj. číslo

48390519
48390529
48390539

■■ milwaukeetool.cz

 M18 SMS216-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 2700
Průměr kotouče (mm) 216
Kapacita úkosu nalevo (°) 48
Kapacita úkosu napravo (°) -2
Kapacita pokosu vlevo (°) 50
Kapacita pokosu do prava (°) 50
Max. kap. řezání pokosu 45º/ úkosu 45º (mm) 190 x 48
Max. kap. řezání pokosu 45º/ úkosu 90º (mm) 190 x 60
Max. kap. řezání pokosu 90º/ úkosu 45º (mm) 270 x 48
Max. kap. řezání pokosu 90º/ úkosu 90º (mm) 270 x 60
Průměr hřídele (mm) 30
Hmotnost vč. aku (kg) 14.5
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933446780

 HD18 BS-0 HD18 BS-402C
Kapacita aku (Ah) − 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 146 146
Kapacita řezání obdélníkového profilu (mm) 85 x 85 85 x 85
Délka pilového plátku (mm) 898.52 898.52
Hmotnost vč. aku (kg) − 4.8
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933419122 4933441415

 HD18 SG-0 HD18 SG-401C
Kapacita aku (Ah) − 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 1
Nabíječka dodávano − 80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 17,500 17,500
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 21,500 21,500
Průměr kleštiny (mm) 6 6
Hmotnost vč. aku (kg) − 3.0
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933417820 4933426665

 HD18 AG-125-0 HD18 AG-125-402C
Kapacita aku (Ah) − 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 9000 9000
Průměr kotouče (mm) 125 125
Max. hloubka řezání (mm) 33 33
Závit hřídele M 14 M 14
Hmotnost vč. aku (kg) − 2.2
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933441502 4933441507

 HD18 AG-115-0 HD18 AG-115-402C
Kapacita aku (Ah) − 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 9000 9000
Průměr kotouče (mm) 115 115
Max. hloubka řezání (mm) 28 28
Závit hřídele M 14 M 14
Hmotnost vč. aku (kg) − 2.4
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933411210 4933441300
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C18 PCG/600 | M18™ HEAVY DUTY PISTOLE NA KARTUŠE – 600 ML VÁLEC

 º Až 4500 N výtlačné síly, o 40% vyšší než současná Milwaukee® výtlačná 
pistole

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chráni nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
 º Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávaní
 º Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
 º Robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, znižuje zpětný 
ráz a vytlačí všechen tmel z kartuše

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™

C18 PCG/400 | M18™ HEAVY DUTY PISTOLE NA KARTUŠE – 400 ML VÁLEC

 º Až 4500 N výtlačné síly, o 40% vyšší než současná Milwaukee® výtlačná 
pistole

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chráni nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
 º Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávaní
 º Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
 º Robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, znižuje zpětný 
ráz a vytlačí všechen tmel z kartuše

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™

C18 PCG/310 | M18™ HEAVY DUTY PISTOLE NA KARTUŠE – 310 ML KARTRIDŽ

 º Až 4500 N výtlačné síly, o 40% vyšší než současná Milwaukee® výtlačná 
pistole

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chráni nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
 º Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávaní
 º Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
 º Robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, znižuje zpětný 
ráz a vytlačí všechen tmel z kartuše

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 HPT | M18™ HEAVY DUTY FORCE LOGIC™ AKUMULÁTOROVÝ HYDRAULICKÝ LIS

 º Vyvážený, in-line provedení vhodné pro ovládání jednou rukou

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º Komunikace akumulátoru a nářadí: v případě nízké hladiny nabití lisovací cyklus nezačíná. Kontrola akumulátoru před 
lisováním zajišťuje, aby každý lisovací cyklus byl úplně dokončen.

 º Servisní intervaly : moderní elektronický čítač cyklů upozorní uživatele dosáhne-li nářadí intervalu ke kalibraci

 º 4-stupňový indikátor stavu baterie

 º Lisovací indikátor: poskytuje vizuální potvrzení o kvalitě spoje

 º Dlouhodobá spolehlivost: špičková kvalita 40000 cyklů do první kalibrace – nářadí může bez seřízení pracovat do dosažení 
40000 cyklů

 º Umožnuje lisovat až do průměru 108 mm měděných a 110 mm vrstevných trubek

 º Univerzální upínání čelistí – kompatibilní pro použití  nejběžnějších velikostí čelistí na trhu

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i 
při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



Čelist prof. M Kulatá čelist 
prof. M

Čelist prof. V Kulatá čelist 
prof. V

Kulatá čelist 
prof. TH

Čelist prof. TH

Čelist prof. U Kulatá čelist 
prof. U



Profil  
čelisti

M

V

TH

U

Vhodný k Nominální  
velikost

Vhodný  
k

Obj. číslo 
4932-

Geberit: Mapress
VSH: X-Press

Eurotubi
Raccorderie Metallique
Rubinetterie Bresciane

Sanha: Nirosan
Pegler Yorkshire

Viega
Comap

IBP
Sanha: Nirosan

ALB
Comap

Fränkische
Henco  

(TH14 - TH25 only)
IPA

Sanha
Tiemme

ALB
Uponor: Unipipe, Airpipe

Kann: Kann-therm
Wavin: Press-Systeme

Fränkische: Alpex F50 Profi
DW Verbundrohr: Multitubo

IBP: >B< Flex
KE Kelit: Kelit Kelox
Jupiter: Heizsystem

 Adapter pro kulaté čelistě

M12
M15
M18
M22
M28
M35
M42
M54
V12
V15
V18
V22
V28
V35
V42
V54

TH14
TH16
TH18
TH20
TH25
TH26
TH32
TH40
TH50
TH63
U14
U16
U18
U20
U25
U32
U40
U50
U63

430244
430246
430248
430250
430252
430254
430255
430256
430261
430263
430265
430267
430269
430271
430272
430273
430275
430277
430279
430281
430355
430284
430286
430288
430289
430290
430292
430294
430296
430298
430300
430302
430304
430305
430306

430307

FORCE LOGIC™ 
HYDRAULICKÝ SYSTÉM

■■ milwaukeetool.cz

 C18 PCG/310C-201B
Kapacita aku (Ah) 2.0
Počet dostupných akumulátorů 1
Nabíječka dodávano 40 min
Max. výtlačná síla (Nm) 4500
Nastavení rychlosti 6
Standardní vybavení 310 ml držák kartridžu
Hmotnost vč. aku (kg) 2.3
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933441310

 C18 PCG/400T-201B
Kapacita aku (Ah) 2.0
Počet dostupných akumulátorů 1
Nabíječka dodávano 40 min
Max. výtlačná síla (Nm) 4500
Nastavení rychlosti 6
Standardní vybavení 400 ml průhledný válec
Hmotnost vč. aku (kg) 2.3
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933441812

 C18 PCG/600A-201B C18 PCG/600T-201B
Kapacita aku (Ah) 2.0 2.0
Počet dostupných akumulátorů 1 1
Nabíječka dodávano 40 min 40 min
Max. výtlačná síla (Nm) 4500 4500
Nastavení rychlosti 6 6
Standardní vybavení 600 ml alu válec 600 ml průhl. válec
Hmotnost vč. aku (kg) 2.3 2.3
Dodávaný v Taška Taška
Objednací číslo 4933441305 4933441808

 M18 HPT-202C M18 HPT-202C M-KIT M18 HPT-202C V-KIT M18 HPT-202C TH-KIT M18 HPT-202C U-KIT
Kapacita aku (Ah) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Počet dostupných akumulátorů 2 2 2 2 2
Nabíječka dodávano 40 min 40 min 40 min 40 min 40 min
Počet cyklů 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
Hmotnost vč. aku (kg) 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Standardní vybavení − 3 x čelist M (15/22/28 mm) 3 x čelist V (15/22/28 mm) 3 x čelist TH (16/20/32 mm) 3 x čelist U (16/20/25 mm)
Dodávaný v kufr kufr kufr kufr kufr
Objednací číslo 4933443115 4933443125 4933443130 4933443135 4933443140

400 ml průhledný  
válec na měkké tuby

Obj. číslo 4932- 352842

600 ml alu válec na měkké tuby
Obj. číslo 4932- 352845

600 ml průhledný válec na měkké tuby
Obj. číslo 4932- 352843

Obj. číslo 48081076

310 ml standardní tuba
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M18 GG | M18™ HEAVY DUTY MAZACÍ PISTOLE

 º Výkonný 18 V motor dodává provozní tlak přes 562 barů
 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Nejdelší doba práce na jedno nabití - 7 kartridží
 º Vynikající vyvážení a ergonomie - délka 355 mm, hmotnost 3,9 kg
 º Vzduch propouštějící klapka - nejdůležitější mechanismus pro rychlý 
proud

 º Integrované místo na uložení hadičky, ramenní popruh, LED ukazatel 
míry nabití - zvýšení uživatelského komfortu

 º Tři způsoby plnění - z velkého balení, kartridže a vysátí schopného balení
 º Kapacita maziva 400 ml v kartridži, 473 ml z velkého balení
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

 º Standardní vybavení: 1219 mm vysokotlaká ohebná hadička s pružným 
krytem

M18 VC | M18™ HEAVY DUTY AKU VYSAVAČ 7,5 L PRO SUCHÉ I MOKRÉ VYSÁVÁNÍ

 º Výkonný 18 V motor pro max. objem vzduchu 1246 l/min a pro velký 
sací výkon 80 bar

 º HEPA filtr pro suché/mokré vysávání (účinnost: 99,7%) pro odfiltrování 
jemného prachu 

 º Vestavěný foukač poskytují 21 l/sek objem vzduchu pro max. účinnost
 º Kapacita 7,5 l- snižuje prostojů pro vyprazdňování
 º Tool box design pro snadný transport a uskladnění
 º Uložení hadice a příslušenství na těle vysavače
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

 º Standardní vybavení: omyvatelný filtr, hadice, široká dýza, štěrbinová 
dýza

M18 BBL | M18™ KOMPAKTNÝ AKU VENTILÁTOR PRO DOPRAVU PILIN

 º Kompaktní tělo - čistění v stísněných prostorech
 º 3-stupňové nastavení rychlosti se spínačem variabilní rychlosti
 º Příslušenství - prodloužení trysky (228,6 mm), univerzální inflátor/deflátor 
adapter

 º Odnímatelná tryska pro snadné a pohodlné uskladnění
 º Uzamykací spínač
 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® 
M18™

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 BPD
M18™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

 º Kompaktní příklepová vrtačka s omezenou délkou 198 mm je 
ideální pro použití v omezeném prostoru

 º Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální 
výkon tím, že zvyšuje poměr sily a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou 
životnost

 º 13 mm skličidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství

 º 18 stupňové nastavení kroutícího momentu nabízí maximální 
flexibilitu

 º 3 stupňový volič režimu umožňuje přepínat mezi vrtáním, 
šroubováním a příklepem rychle a snadno

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při 
provozu nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, 
až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při 
teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

Nejkompaktnější a nejvýkonnější 
příklepová vrtačka na trhu

Omezená délka 198 mm-pro použití v 
omezeném prostoru

13 mm kovové sklíčidlo

M18 BDD | M18™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

 º Kompaktní vrtačka / šroubovák měří na délku pouze 185 mm a je ideální 
pro použití v omezených prostorech

 º Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, 
že zvyšuje poměr sily a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost
 º 13 mm kovové sklíčidlo
 º 17 stupňové nastavení kroutícího momentu nabízí maximální flexibilitu
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º LED světlo pro osvětlení pracovní plochu
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

 M18 BBL-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Průtok vzduchu (m³ / min) 0 - 2.9
Průtok vzduchu rychlost (km / h) 0 - 42.8
Počet otáček ventilátoru (ot./min) 0 - 18,700
Délka bez trysky [mm] 375
Hmotnost vč. aku (kg) 1.2
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933446216

 M18 VC-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Kapacita tekutý odpad (l) 9.65
Kapacita pevný (l) 7.5
Průměr hadice  (mm) 31.5 / 41.7
Délka hadice (m) 1.8
Max. vakuum (mbar) 80
Průtok vzduchu (l / min) 1246
Typ filtru mokrý/suchý
Hmotnost vč. aku (kg) 5.4
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933433601

 M18 GG-0 M18 GG-201C
Kapacita aku (Ah) − 2.0
Počet dostupných akumulátorů 0 1
Nabíječka dodávano − 40 min
Podtlak (bar) 562 562
Hmotnost vč. aku (kg) − 3.9
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933440493 4933440490

 M18 BDD-0 M18 BDD-202C M18 BDD-402C
Kapacita aku (Ah) − 2.0 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2 2
Nabíječka dodávano − 40 min 80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800
Kapacita sklíčidla (mm) 13 13 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 38 38 38
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13 13 13
Max. moment (Nm) 50 50 60
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.8 2.0
Dodávaný v − kufr kufr
Objednací číslo 4933443530 4933443555 4933443565

 M18 BPD-0 M18 BPD-202C M18 BPD-402C
Kapacita aku (Ah) − 2.0 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2 2
Nabíječka dodávano − 40 min 80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800
Kapacita sklíčidla (mm) 13 13 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 38 38 38
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13 13 13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 16 16 16
Max. počet úderů (ú./min) 0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800
Max. moment (Nm) 50 50 60
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.9 2.1
Dodávaný v − kufr kufr
Objednací číslo 4933443500 4933443515 4933443520
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M18 BID | M18™ KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

 º Pouze 140 mm dlouhý - maximální výkon a kompaktní design pro práce v 
těžko přístupných místech

 º Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, 
že zvyšuje poměr síly a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Heavy duty celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a 
maximální kroutící moment

 º ¼“ Hex uchycení s možností fixovat bit jednou rukou
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º REDLITHIUM-ION™ aku poskytuje až 2-krát delší doba chodu, až o 20% 
více síly, až 2x delší životnost aku, lepší výkon i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatními Li-Ion technologiemi

 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™

M18 BIW12 | M18™ KOMPAKTNÍ 1⁄2˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

 º Pouze 155 mm dlouhý, M18 FUEL™ 1⁄2˝ rázový utahovák pro práce v těžko 
přístupných místech

 º Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, 
že zvyšuje poměr síly a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Heavy duty celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a 
maximální kroutící moment

 º 1⁄2˝ čtyřhran upínání pro použití s   univerzálními nástrčnými klíči
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º REDLITHIUM-ION™ aku poskytuje až 2-krát delší doba chodu, až o 20% 
více síly, až 2x delší životnost aku, lepší výkon i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatními Li-Ion technologiemi

 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™

M18 BIW38 | M18™ KOMPAKTNÍ 3⁄8˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

 º Pouze 152  mm dlouhý, M18 FUEL™ 3/8˝ rázový utahovák pro práce v 
těžko přístupných místech

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Heavy duty celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a 
maximální kroutící moment

 º 3/8˝ čtyřhran upínání pro použití s univerzálními nástrčnými klíči
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º REDLITHIUM-ION™ aku poskytuje až 2-krát delší doba chodu, až o 20% 
více síly, až 2x delší životnost aku, lepší výkon i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatními Li-Ion technologiemi

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Obj. číslo 4932- 352861

Sada 10 ks zástrčky  
½˝ Shockwave Impact Duty™

Obsahuje: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.

M18 BRAIW | M18™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

 º Kompaktní pravoúhlý rázový utahovák měří na délku 307 mm, takže je 
ideální pro práci v omezených prostorách

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Celokovová převodovka a převody pro zvýšenou trvanlivost a maximální 
krouticí moment

 º Kompaktní 53 mm konstrukce hlavy
 º Rukojet může být stavitelná do různých poloh pro maximální pohodlí
 º 3/8˝ čtvercová drážka pro použití s univerzálními objímkami
 º Nastavení 2 rychlostí pro širší rozsah použití
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™

M18 BRAID | M18™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

 º Kompaktní pravoúhlý rázový utahovák měří na délku 307 mm, takže je 
ideální pro práci v omezených prostorách

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Celokovová převodovka a převody pro zvýšenou trvanlivost a maximální 
krouticí moment

 º Kompaktní 53 mm konstrukce hlavy
 º Rukojet může být stavitelná do různých poloh pro maximální pohodlí
 º 1/4˝ šestihranné sklíčidlo pro rychlou a snadnou jednoruční výměnu 
korunek

 º Nastavení 2 rychlostí pro širší rozsah použití
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití a LED světlo
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

M18 BH | M18™ KOMPAKTNÉ SDS-PLUS KLADIVO

 º Nejlepší poměr síla:hmotnost ve své tříde 2,5 kg, 1,2 J (EPTA)
 º Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, 
že zvyšuje poměr sily a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º 2-funkce: vrtání s příklepem nebo bez příklepu pro max. všestrannost
 º Nízká hladina vibrací 10,3 m/s²
 º Optimalizované příklepové vrtání až do 4 - 10 mm (max. průměr: 16 mm)
 º Spínač pro pravý-levý chod pro všestranné použití
 º 43 mm průměr upínacího krku - kompatibilní s M12 DE odsavačem
 º Ukazatel stavu nabití
 º LED světlo pro osvětlení pracovní plochu
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

 M18 BIW38-0 M18 BIW38-402C
Kapacita aku (Ah) − 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 2450 0 - 2450
Upínání nářadí 3⁄8˝ čtyřhran 3⁄8˝ čtyřhran
Počet úderů (ú./min) 0 - 3350 0 - 3350
Max. moment (Nm) 210 210
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.9
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933443600 4933443620

 M18 BIW12-0 M18 BIW12-402C
Kapacita aku (Ah) − 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 2450 0 - 2450
Upínání nářadí 1⁄2˝čtyřhran 1⁄2˝čtyřhran
Počet úderů (ú./min) 0 - 3350 0 - 3350
Max. moment (Nm) 240 240
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.9
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933443590 4933443607

 M18 BID-0 M18 BID-202C M18 BID-402C
Kapacita aku (Ah) − 2.0 4.0
Počet dostupných aku-
mulátorů 0 2 2

Nabíječka dodávano − 40 min 80 min
Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0 - 2000 / 0 - 2750 0 - 2000 / 0 - 2750 0 - 2000 / 0 - 2750

Počet úderů (ú./min) 0 - 2450 / 0 - 3450 0 - 2450 / 0 - 3450 0 - 2450 / 0 - 3450
Upínání nářadí 1⁄4˝ Hex 1⁄4˝ Hex 1⁄4˝ Hex
Max. moment (Nm) 180 180 180
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.4 1.7
Dodávaný v − kufr kufr
Objednací číslo 4933443570 4933443585 4933443580

 M18 BH-0 M18 BH-402C
Kapacita aku (Ah) − 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 80 min
Upínání nářadí SDS Plus SDS Plus
Energie příklepu (EPTA)(J) 1.2 1.2
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 16 16
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 10 10
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 16 16
Max. počet úderů (ú./min) 7000 7000
Vibrační vrtání (m/s² ) 10.3 10.3
Hmotnost vč. aku (kg) − 2.5
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933443320 4933443330

 M18 BRAID-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1500 / 0 - 2250
Počet úderů (ú./min) 0 - 2400 / 0 - 3400
Upínání nářadí 1⁄4˝ Hex
Max. moment (Nm) 41 / 81
Hmotnost vč. aku (kg) 1.8
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933447891

 M18 BRAIW-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1500 / 0 - 2250
Upínání nářadí 3⁄8˝ čtyřhran
Počet úderů (ú./min) 0 - 2400 / 0 - 3400
Max. moment (Nm) 40 / 76
Hmotnost vč. aku (kg) 1.8
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933447899
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M18 BMT | M18™ KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

 º Až o 50 % rychlejší a všestranné bezdrátové řešení pro řezání a úběr s 
výkonem srovnatelným s elektrickým nářadím

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Variabilní rychlost - 12 stupňů (12000- 18000 ot./min), oscilačný pohyb o 
3,4° umožnuje rychlý postup do materiálů, jako kov, dřevo a plast

 º FIXTEC - snadná výměna kotouče, univerzální adaptér-lze užit 
přislušenství konkurenčních značek

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Jedinečný adaptér pro omezení řezné hloubky, který brání nadměrnému 
zanoření do materiálu

 º Jedinečná souprava pro odsávání prachu, která při připojení na odsávací 
systém na střídavý nebo stejnosměrný proud udržuje pracovní prostor 
čistý 

 º LED světlo pro osvětlení pracovní plochu
 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

C18 RAD | M18™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA

 º Optimalizovaný výkon: 1500 otáček za minutu na 20 Nm
 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Vysoké otácky pro univerzální použití
 º 10 mm jednodílné sklíčidlo poskytuje maximální všestrannost
 º 100 mm kompaktní hlava navržená tak, aby se náradí vešlo i do nejuzších 
míst

 º Rukojet může být stavitelná do různých poloh pro maximální pohodlí
 º 10 + 1 stupeň elektronické spojky umožnuje úplnou kontrolu přesnosti 
utažení

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™

C18 HZ | M18™ KOMPAKTNÍ HACKZALL PILKA NA KOV

 º Vysoce výkonná Milwaukee® kompaktní pilka na kov pro použití jednou 
rukou, délka pouze 375 mm, je ideální pro práci v těsných prostorech

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Dvoupřevodové vyvážení redukuje vibrace a prodlužuje životnost nástroje
 º Má patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátku 
bez klíče

 º Zdvih 20 mm pomáhá regulovat řez, počet zdvihů naprázdno 3000 za 
minutu

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve 
srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

10 ks sada HACKZALL™  
pilových plátků 
Obsahuje: 2 x 49005460, 3 x 49005614,  
3 x 49005424, 2 x 49005418 + úschovný vak

Obj. číslo  49220220

M18 BMS12 | M18™ KOMPAKTNÍ ŘEZAČKA PLECHU

 º Přesné řezy s maximální řeznou hloubkou 1.2 mm do oceli
 º Jedinečná 360° rotační hlava bez nástrojů s 12 polohami fixace pro 
přístup do těsných prostor a pro zvýšení  pohodlí uživatele

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Konstrukce souběžná se zápěstím pro zvýšenou kontrolu při řezání
 º Variabilní přepínač rychlostí pro přídavnou kontrolu během řezání
 º Klipsna na pásek pro snadnou přenosnost
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

M18 BMS20 | M18™ KOMPAKTNÍ ŘEZAČKA PLECHU

 º Přesné řezy s maximální řeznou hloubkou 2,0 mm do oceli
 º Jedinečná 360° rotační hlava bez nástrojů s 12 polohami fixace pro 
přístup do těsných prostor a pro zvýšení  pohodlí uživatele

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Konstrukce souběžná se zápěstím pro zvýšenou kontrolu při řezání
 º Variabilní přepínač rychlostí pro přídavnou kontrolu během řezání
 º Klipsna na pásek pro snadnou přenosnost
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 
20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C 
ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™

C12-28 DCR | M12™ - M28™ RÁDIO S NAPOJENÍM NA JEDNOTKU MP3

 º Exkluzivní AM/FM rádio s digitálním procesorem poskytuje vynikající 
příjem, přesný a jasný signál

 º Prvotřídní mikrofony a 40 W zesilovače nabízejí plný a bohatý zvuk
 º Kryt je odolný proti povětrnosti a chrání MP3 přehrávače a další audio 
techniku 

 º ABS polymer absorbuje nárazy a ocelová konstrukce chrání před 
počasím a poškozením v pracovním prostředí

 º Nastavitelný ekvalizér a možnost nastavení 10 stanic
 º Pohon pomocí M12™, M14™, M18™, M28™, V18, V28 & PBS 3000 baterií 
nebo AC zásuvkou

 º 220 – 240 V napájecí adaptér, 3,5 mm jack konektor pro připojení 
přehrávače např. iPod 

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

 C18 HZ-0 C18 HZ-402B
Kapacita aku (Ah) − 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 80 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 0 - 3000 0 - 3000
Délka zdvihu (mm) 20 20
Hmotnost vč. aku (kg) − 2.5
Dodávaný v − Taška
Objednací číslo 4933416785 4933441340

 C18 RAD-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1500
Kapacita sklíčidla (mm) 10
Max. moment (Nm) 20
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 28
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 10
Hmotnost vč. aku (kg) 1.9
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933427189

 M18 BMT-0 M18 BMT-421C
Kapacita aku (Ah) − 1 x 2.0 & 1 x 4.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 80 min
Oscilační úhel nalevo / napravo (°) 1.7 1.7
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 12,000 - 18,000 12,000 - 18,000
Hmotnost vč. aku (kg) − 1.7
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933446203 4933446210

 C12-28 DCR-0
Napětí (DC) (V) 12 - 28
Napětí (AC) (V) 220 - 240
Typ aku Li-Ion a PBS 3000
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Rozměry (mm) 495 x 241 x 279
Výkon reproduktoru (W) 40
Hmotnost (kg) 7.3
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933416345

 M18 BMS20-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 2500
Max. kapacita řezání - ocel (mm) 2.0
Max. kapacita řezání - hliník (mm) 3.2
Min. rádius zatočení (mm) 180
Hmotnost vč. aku (kg) 2.6
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933447935

 M18 BMS12-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 2500
Max. kapacita řezání - ocel (mm) 1.2
Max. kapacita řezání - hliník (mm) 2.0
Min. rádius zatočení (mm) 180
Hmotnost vč. aku (kg) 2.3
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933447925
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M18 IL | M18™ TRUEVIEW™ KONTROLNÍ SVĚTLO

 º Milwaukee® TRUEVIEW™ osvětlení s vysokým rozlišením dodává větší 
produktivitu pracovní ploše, přesně znázorňuje skutečné barvy a detaily. 
Omezuje oslnění, únavu a namáhání očí

 º Konstrukce se třemi LED a 2 možnostmi nastavení světla dodává 300 
lumenů při vysokém a 130 lumenů při nízkém nastavení

 º Hlava otočná o 45° dopředu a dozadu umožňuje pokrytí 180° 
 º Snímatelná deska čoček umožňuje uživateli vyměňovat desky čoček v 
případě poškození namísto výměny celé jednotky

 º 2 nastavitelné kovové háčky pro zavěšení ve svislé i vodorovné poloze
 º Až 15 hodin provozu s M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah baterií při 
nastavení světla na vysokou úroveň

 º Díky kompaktní konstrukci pracuje i v místech, kde to jiná světla nedokáží
 º Ochrana proti rozstřikující vodě ze všech úhlů (IP24)

M18 LL | M18™ TRUEVIEW™ LUCERNOVÉ SVĚTLO

 º Milwaukee® TRUEVIEW™ osvětlení s vysokým rozlišením dodává větší 
produktivitu pracovní ploše, přesně znázorňuje skutečné barvy a detaily. 
Omezuje oslnění, únavu a namáhání očí

 º 180° - 360° nastavitelný paprsek - všestranná konstrukce, umožňuje 
uživateli vybírat mezi plošným osvětlením a nasměrovaným osvětlením

 º Nejlepší výkon ve své třídě - bezkonkurenční světelný výkon 400+ lumenů, 
určený k osvětlení velkých ploch

 º Vysoce výkonná USB nabíječka nabíjí tablety, smart phony, MP3 
přehrávače i jiné elektronické přístroje

 º Trvanlivost na pracovišti - robustní konstrukce s čočkami odolnými proti 
nárazu, které vydrží i v zátěžových podmínkách pracoviště

 º 4 možnosti nastavení světla - 700 lumenů na vysoký výkon a 
stroboskopické světlo (100%), 350 lumenů na střední výkon (50%), 70 
lumenů na nízký výkon (10%)

 º Až 9 hodin provozu s M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah baterií při nastavení 
vysokého výkonu

 º 2 háčky na zavěšení
 º Ochrana proti rozstřikující vodě ze všech úhlů (IP24)

M18 AL | M18™ TRUEVIEW™ PLOŠNÉ SVĚTLO

 º Vysoce výkonné světlo Milwaukee® TRUEVIEW™ zvyšuje produktivitu 
na pracovišti a umožňuje věrnou reprezentaci barev a detailů. Snižuje 
oslnění, únavu a namáhání očí 

 º 8 LED světlo s vysokým výkonem poskytuje 1100 Lumen až o 30% 
světlejší než 250 W halogen světla

 º Až 8 hod. provozu s 4,0 Ah aku REDLITHIUM-ION™, 2-stupňové 
nastavení síly světla, ochrana před zahříváním

 º Kompaktní klec zaručuje vynikající trvanlivost
 º Praktická zabudovaná rukojeť - možnost svislého nebo vodorovného 
zavěšení

 º Možnost upevnění na stěnu i na trubku o průměru max. 13 mm, 
závitovou tyč nebo výstuž

 º Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem 
Milwaukee® M18™ 

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

TRUEVIEW 

™ 

 
OSVĚTLENÍ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

KONTROLNÍ SVĚTLA Optimalizováno pro osobní nasměrované osvětlení

LUCERNOVÁ SVĚTLA Určená pro pokrytí pracovní plochy nebo celého prostoru

SVĚTLOMET Určený pro pokrytí velké plochy nebo prostoru

TRUEVIEW™250 W HALOGEN STANDARDNÍ LEDTRUEVIEW™ TRUEVIEW™ STANDARDNÍ LED

OPTIMALIZOVANÁ BARVA SVĚTLA PRO 
PRACOVNÍ PROSTORY

PRAVDIVÉ ZOBRAZENÍ BAREV A 
DETAILŮ

ROVNOMĚRNÁ STRUKTURA 
PAPRSKŮ OMEZUJE OSLNĚNÍ A 
STÍNY
 º Výrobky TRUEVIEW™ zajišťují rovnoměrnou a 

stálou strukturu paprsků napříč všemi světly, 
která omezuje oslnění a stíny.

 º Výrobky TRUEVIEW™ udržují neutrální bílé světlo, které 
zajišťuje koncovému uživateli maximální jas a pohodlí.

 º Výrobky TRUEVIEW™ zajišťují koncovému uživateli 
možnost přesného vidění barev.

 º Využívají LED nejvyšší kvality optimalizované pro každé 
jednotlivé světlo.

 º Využívají kvalitní LED a optimalizovaný fosforový nátěr, 
který pokrývá většinu viditelného světla.

 º Používají reflektory a difuzéry optimalizované 
pro každý výrobek, které zajišťují jednotnou 
strukturu.

 M18 IL-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Systém M18
Aku kompatibilita Všechny Milwaukee® M18™ aku
Typ žárovky LED
Max. světelný výkon (Lumen) 300
Hmotnost vč. aku (kg) 1.2
Objednací číslo 4932430564

 M18 LL-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Systém M18
Aku kompatibilita Všechny Milwaukee® M18™ aku
Typ žárovky LED
Max. světelný výkon (Lumen) 700
Délka světelného paprsku (m) 29
Hmotnost vč. aku (kg) 1.4
Objednací číslo 4932430563

 M18 AL-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Systém M18
Aku kompatibilita Všechny Milwaukee® M18™ aku
Typ žárovky LED
Max. světelný výkon (Lumen) 1100
Hmotnost vč. aku (kg) 2.1
Objednací číslo 4932430392
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M18 RC
M18™ RÁDIO/NABÍJEČKA

 º Funkce nabíječky umožňuje rychlé a pohodlné nabíjení jakéhokoliv 
akumulátoru M18™ nebo elektronických zařízení přes USB port 

 º Digitální bluetooth přijímač: přehrávání hudby až 30 metrů od 
telefonu, počítači nebo tabletu

 º AC/DC všestrannost: pohon pomocí Milwaukee® M18™ baterií nebo 
AC zásuvkou

 º Exkluzivní AM/FM rádio s digitálním procesorem poskytuje vynikající 
příjem, přesný a jasný signál

 º Prvotřídní mikrofony a 40 W zesilovače nabízejí plný a bohatý zvuk

 º Kryt je odolný proti povětrnosti a chrání MP3 přehrávače a další 
audio techniku 

 º Zesilnený klec a kovové madlo chrání před poškozením v pracovním 
prostředí

 º Nastavitelný ekvalizér a možnost nastavení 10 stanic

 º Chráněné 2,1 Amp USB napájecí zásuvka nabíjí zařízení v režimu 
AC i DC

 º Standardní vybavení: zásuvka pro připojení externího zařízení, 2 x 
AAA baterie, Milwaukee® akumulátory dodávané zvlášt

Funkce nabíječky pro elektronické zařízení

Integrovaná nabíječka pro M18™ akumulátory

Kryt je odolný proti povětrnosti

Modernizovaný ovládací panel Digitální Bluetooth® přijímačZabudovaný otvírák na láhevOdolnost v pracovním prostředí

M18 PP2A | M18 FUEL™ POWERPACK

 º M18 CPD - M18 FUEL™ příklepová vrtačka
 º M18 CID - M18 FUEL™ 1⁄4˝ hex rázový utahovák

M18 PP2B | M18 FUEL™ POWERPACK

 º M18 CPD - M18 FUEL™ příklepová vrtačka
 º M18 CIW12 - M18 FUEL™ 1/2“ rázový utahovák

M18 CPP2A | M18™ POWERPACK

 º M18 CPD - M18 FUEL™ příklepová vrtačka
 º M18 BMT - M18™ kompaktní multifunkční nářadí

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

 M18 RC-0
Napětí (DC) (V) 18
Napětí (AC) (V) 220 - 240
Typ aku Li-ion
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Rozměry (mm) 300 x 307 x 370
Výkon reproduktoru (W) 40
Hmotnost (kg) 7.7
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933446639

 M18 CPP2A-402B
Kapacita aku (Ah) 4.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 80 min
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933446940

 M18 PP2B-502C
Kapacita aku (Ah) 5.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 100 min
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933448085

 M18 PP2A-502C
Kapacita aku (Ah) 5.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 100 min
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933448080
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M18 CPP2B | M12 FUEL™ - M18 FUEL™ POWERPACK

 º M18 CPD - M18 FUEL™ příklepová vrtačka
 º M12 CDD - M12 FUEL™ kompaktní vrtačka/šroubovák

M18 CPP6A | M18 FUEL™ POWERPACK

 º M18 CPD - M18 FUEL™ příklepová vrtačka
 º M18 CID - M18 FUEL™ 1/4˝ Hex rázový utahovák
 º M18 CCS - M18 FUEL™ okružní pila
 º M18 CSX - M18 FUEL™ Sawzall® šavlová pila
 º M18 CAG 125 - M18 FUEL™ 125 mm úhlová bruska
 º M18 TLED - M18™ LED svítilna

M18 BPP2C | M18™ POWERPACK

 M18 BPP2C-402C
Kapacita aku (Ah) 4.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 80 min
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933443552

 º M18 BPD - M18™ kompaktní příklepová vrtačka
 º M18 BID - M18™ kompaktní rázový utahovák

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 BPP2D | M18™ POWERPACK

 º M18 BDD - M18™ kompaktní vrtačka/šroubovák
 º M18 BID - M18™ kompaktní rázový utahovák

M18 PP6B | M18™ POWERPACK

 º M18 BPD - M18™ kompaktní příklepová vrtačka
 º M18 BIW12 - M18™ kompaktní 1/2˝ rázový utahovák
 º HD18 AG-125 - M18™ Heavy Duty 125 mm úhlová bruska
 º HD18 CS - M18™ Heavy Duty okružní pila pro řezání dřeva a umělé hmoty
 º HD18 BSX - M18 Heavy Duty SAWZALL®

 º M18 TLED - M18™ LED svítilna

M18 PP6D | M18™ POWERPACK

 º M18 BPD - M18™ kompaktní příklepová vrtačka
 º M18 BID - M18™ kompaktní rázový utahovák
 º HD18 JS - M18™ Heavy Duty přímočará pila
 º HD18 CS - M18™ Heavy Duty okružní pila pro řezání dřeva a umělé hmoty
 º M18 BSX - M18™ Heavy Duty šavlová pila SAWZALL®

 º M18 TLED - M18™ LED svítilna

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

 M18 CPP6A-502B
Kapacita aku (Ah) 5.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 100 min
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933448340

 M18 CPP2B-422B
Kapacita aku (Ah) 4.0 & 2.0
Počet dostupných akumulátorů 4
Nabíječka dodávano 80 min
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933446945

 M18 PP6D-402B
Kapacita aku (Ah) 4.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 80 min
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933447400

 M18 PP6B-402B
Kapacita aku (Ah) 4.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 80 min
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933447395

 M18 BPP2D-402C
Kapacita aku (Ah) 4.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 80 min
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933447126
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M28 CHPX | M28 FUEL™ HEAVY DUTY KOMBI KLADIVO SDS-PLUS S VYSOKÝM VÝKONEM

 º Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků 
POWERSTATE™

 º REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti 
přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% delší životnost a až 
o 20% více síly, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní 
technologie Li-Ion

 º Vysoce výkonný motor umožňuje výkon srovnatelný s elektrickým nářadím
 º Nejvýkonnější ve své tříde. Účinný mechanismus kladiva: dodává 
4,7 J nárazové energie při nízkých vibracích 8,1 m/s² díky novému 
dvoukolejnicovému antivibračnímu systému* 

 º Celokovová skříň převodovky - optimální usazení převodů pro prodloužení 
provozní životnosti

 º Provoz ve 4 režimech: otočné kladivo, samotné kladivo, samotná rotace a 
variolock pro maximální všestrannost

 º FIXTEC systém - bezklíčová výměna sklíčidla
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º Kompatibilní s odsavačem prachu M18-28 CPDEX
 º *podána žádost o patent

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™  HEAVY DUTY SDS-PLUS ODSAVAČ PRACHU 

 º Zkonstruovaný pro účinný sběr prachu s automatickým provozem 
aktivovaným hlavním vypínačem na nářadí

 º Filtr HEPA: obecně považovaný za nejlepší filtr, který zachytí částice 
všech velikostí s účinností 99,75 %

 º Velká sběrná nádoba na nečistoty
 º Hliníková trubka pro odsávání prachu je nastavitelná podle velikosti 
vrtáku s max. délkou 16 mm a max. hloubkou 90 mm

 º Kompatibilní s M18 CHPX a M28 CHPX

M28 CHPXDE | M28 FUEL™ HEAVY DUTY KOMBI KLADIVO SDS-PLUS S ODSAVAČEM PRACHU

 º M28 CHPX - M28 FUEL™ Heavy Duty kombi kladivo SDS-plus s vysokým výkonem
 º M18-28 CPDEX - M18-28 FUEL™ Heavy Duty odsavač prachu

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

VYLEPŠENÝ.
PRACUJE LÉPE.

VYDRŽÍ VÍCE.

■■ milwaukeetool.cz

 M28 CHPXDE-502C
Kapacita aku (Ah) 5.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 90 min
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933448015

 M18-28 CPDEX-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Max. průměr vrtáku (mm) 16
Max. hloubka vrtání (mm) 90
Max. délka vrtáku (mm) 160
Délka zdvihu (mm) 100
Hmotnost bez aku (kg) 1.6
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933446810

 M28 CHPX-0 M28 CHPX-502C
Kapacita aku (Ah) − 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 90 min
Upínání nářadí SDS Plus SDS Plus
Energie příklepu (EPTA)(J) 4.7 4.7
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 30 30
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13 13
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 28 28
Max. počet úderů (ú./min) 0 - 5000 0 - 5000
Vibrační vrtání (m/s² ) 8.1 8.1
Vibrace při sekání (m/s²) 8.1 8.1
Hmotnost vč. aku (kg) − 4.7
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933448000 4933448010

S NAJTVRDŠÍMI
SDS- PLUS KLADIVO

RÁZY VE SVÉ TŘÍDE!
ENERGIEÚDERU

4.7J
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HD28 PD | M28™ HEAVY DUTY PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

 º Díky Milwaukee® nabízí ohromujících 85 Nm kr. momentu pro nejtěžší 
použití

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost
 º Kompaktní příklepová vrtačka je dlouhá jen 237 mm
 º 13 mm Rohm sklíčidlo pro dlouhou životnost
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% delší životnost a až 
o 20% více síly, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní 
technologie Li-Ion

HD28 AG-115 | M28™ HEAVY DUTY 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Vysoce výkonný motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že 
zvyšuje poměr síly a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Celokovový kryt převodovky nabízí trvanlivost
 º Redukovaná výška převodovky a štíhlý design poskytuje optimální 
ergonomii

 º FIXTEC – patentovaná matice pro rychlou a snadnou výměnu kotoučů
 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí)
 º AVS postranní rukojeť pro maximální komfort
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65%  delší životnost a 
až o 20% více síly, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní 
technologie Li-Ion

HD28 AG-125 | M28™ HEAVY DUTY 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Vysoce výkonný motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že 
zvyšuje poměr síly a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Celokovový kryt převodovky nabízí trvanlivost
 º Redukovaná výška převodovky a štíhlý design poskytuje optimální 
ergonomii

 º FIXTEC – patentovaná matice pro rychlou a snadnou výměnu kotoučů
 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí)
 º AVS postranní rukojeť pro maximální komfort
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% delší životnost a až 
o 20% více síly, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní 
technologie Li-Ion

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

CHARAKTERISTIKA:

°    Spotřeba vody: tyto vrtáky vyžadují jen omezené množství vody na 
rozdíl od běžných diamantových vrtáků, které vyžadují nepřetržitý 
tok vody. Stačí ponořit vrták nebo kruhovou pilku do vody před 
vrtáním každého otvoru a poté každých 5 vteřin.

°   Čisté otvory: čisté, přesné otvory bez obvodového poškrábání 
materiálu.

°   Životnost: kvalitní diamant nanesený na hrany zajišťuje čisté řezy, 
výjimečnou odolnost a delší životnost.

°   Odolnost: robustní hliníkové tělo, které se snadno neohýbá a 
nenaruší.

DIAMOND PLUS™ VRTÁKY  
PRO MOKRÉ / SUCHÉ ŘEZÁNÍ

Vrtáky s řeznými hranami s 
naneseným diamantovým práškem 
byly speciálně vyvinuty pro 
profesionály, kteří potřebují vrtat 
extrémně tvrdé materiály, například 
porcelán, pálené dlaždice, litinu nebo 
sklolaminát, kde je složité vrtání 
pomocí konvenčních korunkových 
vrtáků. Tyto vrtáky zaručují výborné 
výkony a nadprůměrnou životnost  
i při práci s těmi nejtvrdšími materiály.

APLIKACE:
MATERIÁL VHODNÝ

  Keramické dlaždice – všechny typy tvrdých i měkkých: porcelán / Gres / žula /  
podlahové dlaždice / Teraso / umělý kámen / aglomerát / glazované dlaždice ü

Litina ü

Skelný laminát / GRP (plasty vyztužené skelným vláknem) ü

 Ø MM UCHYCENÍ OBJ. CÍSLO
 5 1/4 ̋ Hex	 49560503
 6 1/4 ̋ Hex	 49560505
 8 1/4 ̋ Hex	 49560507
 10 1/4 ̋ Hex	 49560509
 12 1/4 ̋ Hex	 49560511
 15 1/4 ̋ Hex	 49560513
 20 1/4 ̋ Hex	 49560515
 25 1/4 ̋ Hex	 49560517

■■ milwaukeetool.cz

 HD28 AG-115-0X HD28 AG115-502X
Kapacita aku (Ah) − 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 90 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 9000 9000
Průměr kotouče (mm) 115 115
Max. hloubka řezání (mm) 28 28
Závit hřídele M 14 M 14
Hmotnost vč. aku (kg) − 2.8
Dodávaný v kufr kufr
Objednací číslo 4933432146 4933448540

 HD28 PD-0X HD28 PD-502X
Kapacita aku (Ah) − 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 90 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 450 0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 1800 0 - 1800
Kapacita sklíčidla (mm) 13 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 65 65
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 16 16
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 20 20
Max. moment (Nm) 85 85
Hmotnost vč. aku (kg) − 2.5
Dodávaný v kufr kufr
Objednací číslo 4933431646 4933448544

 HD28 AG-125-0X HD28 AG125-502X
Kapacita aku (Ah) − 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 90 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 9000 9000
Průměr kotouče (mm) 125 125
Max. hloubka řezání (mm) 36 36
Závit hřídele M 14 M 14
Hmotnost vč. aku (kg) − 2.8
Dodávaný v kufr kufr
Objednací číslo 4933432225 4933448541
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HD28 IW | M28™ HEAVY DUTY 1⁄2˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

 º Díky 4-pólovému bezrámovému motoru Milwaukee® nabízí ohromujících 
440 Nm kroutícího momentu, což je ideální pro nejtěžší použití

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Trvanlivá a lehká horčíková převodovka zajišťuje prodlouženou životnost 
a pohodlné užívání

 º Proměnlivá rychlostní spoušť pro přesné a komfortní ovládání
 º ½˝ aretační čep ploché hlavy pro zajištění hlavice
 º Protiskluzový povrch pro maximální pohodlí a ovládání
 º Mimořádné řešení pouzdra baterie pro optimální vyvážení nástroje
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% delší životnost a až 
o 20% více síly, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní 
technologie Li-Ion

HD28 SG | M28™ HEAVY DUTY PŘÍMÁ BRUSKA

 º Dlouhá, štíhlá hřídel pro lepší přístup do nedostupných míst
 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Digitální elektronika, 2 rychlosti, optimální pro uživatele
 º Aretace akumulátoru brání jeho nechtěnému uvolnění
 º Celoková převodovka pro maximální životnost
 º Maximální proud vzduchu pro chlazení při dlouhém chodu
 º Kleština 6 mm
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití

HD28 MS | M28™ HEAVY DUTY PILKA NA SUCHÉ ŘEZÁNÍ KOVU

 º Milwaukee® motor poskytuje 3200 ot. / min pro rychlé řezání
 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Velká hloubka řezu 61 mm
 º Kompaktní, ergonomický design zabezpečuje lepší kontrolu než u 
standardních pil

 º Ergonomická softgrip rukojeť pro pohodlnější používání
 º Elektronická brzda motoru zastaví řezný kotouč ve vteřině
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu
 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% delší životnost a až 
o 20% více síly, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní 
technologie Li-Ion

 º Vynikající karbidový kotouč 174 mm
 º Standardní vybavení: kotouč 36 zubů 

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

HD28 CS | M28™ HEAVY DUTY OKRUŽNÍ PILA

 º Výkoný motor Milwaukee® o 4200 ot. za min pořeže téměř každé 
stavební řezivo

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Prořez 54 mm a max úkos 50°
 º Heavy Duty konstrukce, celokovová, kryty kotouče horní a dolní, 
hliníková patka

 º Uložení kotouče nalevo pro lepší viditelnost a kontrolu optimální čáry 
řezu 

 º Elektronická brzda motoru zastaví řezný kotouč ve vteřině
 º Ergonomická softgrip rukojeť pro pohodlnější používání
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% delší životnost a až 
o 20% více síly, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní 
technologie Li-Ion

 º Standardní vybavení: kotouč 24 zubů, vodicí doraz, prachovka, 
imbusový klíč

HD28 SX | M28™ HEAVY DUTY SAWZALL® ŠAVLOVÁ PILA

 º Vysoce výkonný motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že 
zvyšuje poměr síly a hmotnosti

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátku bez 
klíče

 º Spojka na ochranu převodů, chrání převody v případě zaseknutí 
pilového listu

 º Vyvažovací ústrojí ke snížení vibrací
 º Zdvih 28,6 mm, 3000 zdvihů/min pro rychlé řezání
 º Nastavitelná základová deska bez klíče
 º Dvourychlostní převodovka pro optimální rychlost při řezání různých 
materiálů

 º Softgrip protiskluzový povrch pro maximální pohodlí a ovládání
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% delší životnost a až 
o 20% více síly, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní 
technologie Li-Ion

HD28 JSB | M28™ HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA

 º Milwaukee® motor poskytuje 2800 ot. / min pro rychlé řezání
 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Měkký rozběh
 º 2 rychlosti pro vhodné otáčky pro daný materiál
 º Patentovaný FIXTEC, rychlá výměna plátku bez použití klíče a rychlé 
nastavení úkosu od 0° do 45°

 º 4 polohy nastavení předkyvu pro zvýšení výkonu při řezání a prodloužení 
životnosti plátku

 º Stavitelné odsávání prachu
 º Přesné vedení pilového listu s opěrným válečkem v jehlových ložiscích 
ve velmi hlubokém uložení

 º Slitinová základová deska pro odolnost
 º Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu 
nářadí a prodlužuje životnost

 º Ukazatel stavu nabití
 º REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% delší životnost a až 
o 20% více síly, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní 
technologie Li-Ion

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Obj. číslo 4932- 352861

Sada 10 ks zástrčky 
½˝ Shockwave Impact Duty™

Obsahuje: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.

Kotouč pro okružné pily
24-z. kotouč

Obj. číslo 4932- 352131

Obj. číslo  48005093

Univerzální kotouč

Obj. číslo 48404017

Pilový kotouč na kov
počet zubů: 50, Šířka řezu: 1,65 mm

■■ milwaukeetool.cz

 HD28 MS-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Max. hloubka řezání (mm) 61
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 3200
Průměr kotouče (mm) 174
Hmotnost vč. aku (kg) 4.2
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933416880

 HD28 SG-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 22,500 / 19,500
Průměr kleštiny (mm) 6
Hmotnost vč. aku (kg) 3.1
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933415615

 HD28 IW-0X HD28 IW-502X
Kapacita aku (Ah) − 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 90 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1450 0 - 1450
Počet úderů (ú./min) 0 - 2450 0 - 2450
Upínání nářadí 1⁄2˝čtyřhran 1⁄2˝čtyřhran
Max. moment (Nm) 440 440
Hmotnost vč. aku (kg) − 4.1
Dodávaný v kufr kufr
Objednací číslo 4933431642 4933448545

 HD28 JSB-0X HD28 JSB-502X
Kapacita aku (Ah) − 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 90 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 2100 / 2800 2100 / 2800

Max. kapacita řezání - dřevo (mm) 135 135

Max. kapacita řezání - ocel (mm) 10 10

Délka zdvihu (mm) 26 26
Hmotnost vč. aku (kg) − 3.5
Dodávaný v kufr kufr
Objednací číslo 4933432090 4933448542

 HD28 SX-0 HD28 SX-502C
Kapacita aku (Ah) − 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 90 min

Max. hloubka řezu-dřevo (mm) 300 300

Max. hloubka řezu-ocel (mm) 25 25

Max. hloubka řezu-hliník (mm) 25 25

Max. hloubka řezu-neželezné kovy (mm) 25 25

Max. hloubka řezu-kovová trubka (mm) 150 150

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 0-2000/0-3000 0-2000/0-3000
Délka zdvihu (mm) 28.6 28.6
Hmotnost vč. aku (kg) − 4.1
Dodávaný v kufr kufr
Objednací číslo 4933416860 4933448537

 HD28 CS-0 HD28 CS-502C
Kapacita aku (Ah) − 5.0
Počet dostupných akumulátorů 0 2
Nabíječka dodávano − 90 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 4200 4200
Max. hloubka řezání při 90˚ (mm) 54 54
Max. hloubka řezání při 45˚ (mm) 39 39
Průměr kotouče (mm) 165 165
Průměr vretena (mm) 15.87 15.87
Hmotnost vč. aku (kg) − 3.6
Dodávaný v kufr kufr
Objednací číslo 4933419022 4933448538
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M28 VC | M28™ HEAVY DUTY VYSAVAČ PRO SUCHÉ I MOKRÉ VYSÁVÁNÍ

 º Vysoce výkonný 28 V motor Milwaukee® dodává velký sací výkon
 º Filtr účinný (99,7%) pro odfiltrování jemného prachu
 º Zabudovaný ventilátor
 º Omyvatelný mokrý/suchý filtr
 º Tool box design pro snadný transport a uskladnění
 º Uložení hadice a příslušenství na těle vysavače
 º Standardní vybavení: omyvatelný filtr, štěrbinová dýza, hadice, široká 
dýza

C12-28 DCR | M12™ - M28™ RÁDIO S NAPOJENÍM NA JEDNOTKU MP3

 º Exkluzivní AM/FM rádio s digitálním procesorem poskytuje vynikající 
příjem, přesný a jasný signál

 º Prvotřídní mikrofony a 40 W zesilovače nabízejí plný a bohatý zvuk
 º Kryt je odolný proti povětrnosti a chrání MP3 přehrávače a další audio 
techniku 

 º ABS polymer absorbuje nárazy a ocelová konstrukce chrání před 
počasím a poškozením v pracovním prostředí

 º Nastavitelný ekvalizér a možnost nastavení 10 stanic
 º Pohon pomocí M12™, M14™, M18™, M28™, V18, V28 & PBS 3000 baterií 
nebo AC zásuvkou

 º 220 – 240 V napájecí adaptér, 3,5 mm jack konektor pro připojení 
přehrávače např. iPod 

M28 B5 | M28™ 5,0 AH AKUMULÁTOR

 º Zajistí až o 65% delší dobu provozu, až o 20% větší výkon a až 2x delší 
životnost baterie oproti jiným lithium-iontovým technologiím a/nebo 
oproti předchozí bateriové technologii Milwaukee® baterií. (Výsledky 
závisejí na nářadí a použití)

 º REDLITHIUM-ION ochrana s Milwaukee® REDLINK™ digitální ochranou 
proti přetížení znemožňuje uživatelům poškození jejich bezdrátového 
elektrického nářadí v zátěžových situacích.

 º Kontrola jednotlivých článků - zajišťuje optimální úroveň přebíjení a 
vybíjení pro maximální životnost

 º Trvanlivá konstrukce baterie s kovovým rámem a separátorem 
reagujícím na nárazy brání poruchám baterie v důsledku nadměrných 
vibrací nebo pádů

 º Ochrana proti vodě odvádí vodu od elektroniky a mimo baterii
 º Extrémní provozní teploty až -20°C prodlužují dobu provozu a životnost
 º Vestavěná měrka nabití baterie pomáhá uživateli maximalizovat účinnost 
doby provozu baterie

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M28 PACK B | M28™ POWERPACK M28 PACK D | M28™ POWERPACK

 º HD28 PD – M28™ Heavy Duty příklepová vrtačka
 º HD28 CS – M28™ Heavy Duty okružní pila pro dřevo
 º HD28 SX - M28™ Heavy Duty SAWZALL® šavlová pila
 º M28 WL – M28™ lampa

 º HD28 PD – M28™ Heavy Duty příklepová vrtačka
 º HD28 SX – M28™ Heavy Duty SAWZALL® šavlová pila
 º M28 WL – M28™ lampa

M28 PACK G | M28™ POWERPACK M28 PACK H | M28™ POWERPACK

 º HD28 PD – M28™ Heavy Duty příklepová vrtačka
 º M28 CHPX - M28™ Heavy Duty kombi kladivo SDS-plus s vysokým výkonem
 º M28 WL - M28™ lampa

 º HD28 PD – M28™ Heavy Duty příklepová vrtačka
 º HD28 AG – M28™ Heavy Duty 115 mm úhlová bruska

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

 M28 B5
Napětí (V) 28
Typ aku Li-ion
Kapacita aku (Ah) 5.0
Počet dostupných akumulátorů 1
Dodávaný v −
Objednací číslo 4932430484

 C12-28 DCR-0
Napětí (DC) (V) 12 - 28
Napětí (AC) (V) 220 - 240
Typ aku Li-Ion a PBS 3000
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Rozměry (mm) 495 x 241 x 279
Výkon reproduktoru (W) 40
Hmotnost (kg) 7.3
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933416345

 M28 VC-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Kapacita tekutý odpad (l) 9.6
Kapacita pevný (l) 7.5
Průměr hadice  (mm) 32
Délka hadice (m) 1.6
Max. vakuum (mbar) 80
Hmotnost vč. aku (kg) 5.4
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933404620

 M28 Pack H-502X
Kapacita aku (Ah) 5.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 90 min
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933448548

 M28 PACK G-502X
Kapacita aku (Ah) 5.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 90 min
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933448970

 M28 Pack D-502B
Kapacita aku (Ah) 5.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 90 min
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933448547

 M28 Pack B-502B
Kapacita aku (Ah) 5.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 90 min
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933448546
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Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M4 D | M4™ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

 º Kompaktní šroubovák, délka jen 244 mm
 º Elektronická spojka s vysokou přesností (8%)
 º 2 rychlostní kovová převodovka pro šroubování a vrtání
 º Elektronický vypínač s regulací otáček
 º Uchycení nástroje 1/4‘‘ Hex, rychlá výměna
 º 2 polohy madla pro lepší vyvážení a držení
 º Ukazatel stavu nabití

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

  Systém Rozsah nabíjení Nabíjecí doba Kapacita aku (Ah) Pro NiCd aku Pro NiMH aku Pro Li-Ión aku Objednací číslo
1. M4 C M4 4 V 30 min 2.0 − − Ano 4932352958
2. C12 C M12 12 V 40/80 min 2.0 & 4.0 − − Ano 4932352000
3. M12-18C M12,M18,M14 12 - 18 V 40/80 min 2.0 & 4.0 & 5.0 − − Ano 4932352959
4. M1418 C6 M14,M18 14.4 V - 18 V 30/60 min 2.0 & 4.0 & 5.0 − − Ano 4932430086
5. M28 C M28 28 V 60 min 2.0 & 4.0 & 5.0 − − Ano 4932352524

  Systém Typ aku Napětí (V) Kapacita aku (Ah) Objednací číslo
1. M4 B2 M4 Li-ion 4 2.0 4932430098
2. M12 B2 M12 Li-ion 12 2.0 4932430064
3. M12 B4 M12 Li-ion 12 4.0 4932430065
4. M14 B M14 Li-ion 14.4 1.5 4932352665
5. M14 B4 M4 Li-ion 14 4.0 4932430323
6. M18 B2 M18 Li-ion 18 2.0 4932430062
7. M18 B4 M18 Li-ion 18 4.0 4932430063
8. M18 B5 M18 Li-ion 18 5.0 4932430483
9. M28 BX M28 Li-ion 28 3.0 4932352732
10. M28 B5 M28 Li-ion 28 5.0 4932430484

 M4 D-202B
Kapacita aku (Ah) 2.0
Počet dostupných akumulátorů 2
Nabíječka dodávano 30 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 200
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 600
Upínání nářadí 1⁄4˝ Hex
Max. moment (Nm) 5
Hmotnost vč. aku (kg) 0.5
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933440475

  Napětí (V) Typ aku Systém Aku kompatibilita Typ žárovky Objednací číslo
1. M12 TLED-0 12 Li-ion M12 Všechny Milwaukee® M12™ aku LED 4932430360
2. M12 SL-0 12 Li-ion M12 Všechny Milwaukee® M12™ aku LED 4932430178
3. M12 LL-0 12 Li-ion M12 Všechny Milwaukee® M12™ aku LED 4932430562
4. M18 TLED-0 18 Li-ion M18 Všechny Milwaukee® M18™ aku LED 4932430361
5. M18 AL-0 18 Li-ion M18 Všechny Milwaukee® M18™ aku LED 4932430392
6. M18 LL-0 18 Li-ion M18 Všechny Milwaukee® M18™ aku LED 4932430563
7. M18 IL-0 18 Li-ion M18 Všechny Milwaukee® M18™ aku LED 4932430564
8. M28 WL-0 28 Li-ion M28 3.0 Ah Xeon 4932352526
9. M28 WL LED-0 28 Li-ion M28 3.0 Ah LED 4932352527
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KANGO 950 | 10 KG VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO

 º Energie úderu 20 J zaručuje nejlepší výsledky v bourání ve své třídě
 º Motor 1700 W – nejvyšší ve své třídě, výkonová rezerva při všech 
aplikacích

 º Digitronic® – celovlná elektronika, precizní nastavení potřebného výkonu
 º 3 madla – všechny s Anti-Vibračním-Systémem (AVS) a Softgrip pro 
komfort práce

 º Celokovová převodovka - pro přesné uložení ložisek pro trvanlivost
 º Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
 º Automatický přimazávací systém prodlužuje životnost stroje
 º Konstrukce In-Line pro pohodlnou obsluhu při práci ve výši kolen a níže
 º Ideální pro užití spolu s přenosným zdrojem proudu
 º Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
 º 6 m kabel

KANGO 900 | 10 KG BOURACÍ KLADIVO

 º Energie úderu 20 J zaručuje nejlepší výsledky v bourání ve své třídě
 º Motor 1600 W – nejvyšší ve své třídě, výkonová rezerva při všech 
aplikacích

 º Digitronic® – celovlná elektronika, precizní nastavení potřebného výkonu
 º 3 madla – všechny s Anti-Vibračním-Systémem (AVS) a Softgrip pro 
komfort práce

 º Servisní signalizace - iindikace opotřebení uhlíků
 º Automatický přimazávací systém prodlužuje životnost stroje
 º Konstrukce In-Line pro pohodlnou obsluhu při práci ve výši kolen a níže
 º Ideální pro užití spolu s přenosným zdrojem proudu
 º Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
 º 6 m kabel

KANGO 750 S
7 KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO

 º Rozměrný a těžký úderník zajišťuje maximální energii úderu při 
zachování vysoké odolnosti

 º Výkonný motor 1550 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším 
odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti

 º Celovlná elektronika, precizní nastavení potřebného výkonu

 º Funkce měkkého startu pro přesný začátek vrtání / sekání

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

 º Přídavné madlo lze opnout do tří poloh

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

 º Funkce Roto-Stop - vypnutí rotace a nastavení úhlu břitu sekáče

 º Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků

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

 º 6 m kabel

AVS antivibrační systém

Variolock (12 poloh)

Režim „měkký příklep” snižuje energii 
úderu pro ekání citlivých materiálů

 KANGO 950 S KANGO 950 K
Příkon (W) 1700 1700
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 125 - 250 125 - 250
Energie příklepu (EPTA)(J) 20 20
Počet příklepů při zatížení (př./min) 975 - 1950 975 - 1950
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min) 125 - 250 125 - 250
Max. průměr vrtání  bitu (mm) 50 50
Max. průměr vrtání  tunelového vrtáku(mm) 80 80
Max. průměr vrtání korunky (mm) 150 150
Upínání nářadí SDS Max K hex
Vibrační vrtání (m/s² ) 12.5 12.5
Vibrace při sekání (m/s²) 11 11
Hmotnost (kg) 11.8 11.8
Dodávaný v kufr kufr
Objednací číslo 4933375710 4933375500

Ochranný kryt proti prachu – 
PHDE72 
– Do průměru vrtání 72 mm
– Kryt proti prachu se hodí k Milwaukee®  
 vysavačům třídy M s unikátním západkovým   adaptérem dodávaným s vysavačem. 
– Též kompatibilní s DEK 26
   
Obj. číslo 4932- 430480

4-BŘITÉ SDS-MAX 
VRTÁKY

Velký karbidový břit s 
patentovaným tvarem úkosu.
Zabezbečuje nízke vibrace a 
optimální vrtání i při kontaktu s 
armováním. Delší životnost.

Speciálně vyvinutá robustní 
geometrie břitu s optimální 
symetrií břitu.
Karbidové řezné břity pracují 
rovnoměrně a nezasekávají sa 
při kontaktu s armováním.

Vrcholový úhel: 130°
 Jednoduché vrtání s velkou 
přesností, zabezbečuje 
optimální vedení v průběhu 
vrtání.

Robustní sekundární břit je 
dynamicky rozvinutý.
Podporuje hlavní břit pro 
rychlejší vrtání.

PGM certifikát.
Zaručuje přesné vrtání děr 
pro hmoždinky po čas celé 
životnosti vrtáku.

Patentovaná geometrie 
vrtáku.
Nížší vibrace pro snadnější 
vrtání. Silnější šroubovice 
minimalizuje lámavost vrtáku. 
Lepší přenos energie na hrot.

Sada vrtáků SDS-Max

Obsahuje:
Ø 16, 18 x 540 mm
Ø 20, 22, 25 x 520 mm
Obj. číslo 4932352800

SDS-Max vrtákyZnačka opotřebení na obou 
stranách břitu.
Zaručuje přesnost průměru  
díry pro hmoždinky. 
Indikátor životnosti
v záručních případech.

■■ milwaukeetool.cz

 KANGO 750 S
Příkon (W) 1550
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 300
Energie příklepu (EPTA)(J) 11.9
Počet příklepů při zatížení (př./min) 2740
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min) 240
Max. průměr vrtání  bitu (mm) 50
Max. průměr vrtání  tunelového vrtáku(mm) 80
Max. průměr vrtání korunky (mm) 150
Upínání nářadí SDS Max
Vibrační vrtání (m/s² ) 9.5
Vibrace při sekání (m/s²) 9.1
Hmotnost (kg) 8.2
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933398600

 KANGO 900 S KANGO 900 K
Příkon (W) 1600 1600
Energie příklepu (EPTA)(J) 20 20
Počet příklepů při zatížení (př./min) 975 - 1950 975 - 1950
Upínání nářadí SDS Max K hex
Vibrace při sekání (m/s²) 11 11
Hmotnost (kg) 11.0 11.0
Dodávaný v kufr kufr
Objednací číslo 4933375720 4933375650
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KANGO 545 S
5 KG SDS-MAX VRTACÍ A SEKACÍ KLADIVO

 º Rozměrný a těžký úderník zajišťuje maximální energii úderu při 
zachování vysoké odolnosti

 º Výkonný motor 1300 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším 
odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti

 º Konstantní elektronika udržuje otáčky i při zatížení

 º Plynulý rozběh, přesné započetí vrtání / sekání

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

 º Přídavné madlo lze opnout do tří poloh

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

 º Vypnutí rotace, nastavení úhlu břitu sekáče

 º Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků

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

 º 6 m kabel

KANGO 540 S | 5 KG SDS-MAX KOMBI KLADIVO

 º Nejlepší poměr síly k hmotnosti ve vlastní třídě - 7,5 J a 6,3 kg
 º Výkonný motor 1100 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším 
odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti

 º Plynulý rozběh, přesné započetí vrtání / sekání
 º Nízká hladina vibrací zlepšuje dovolenou dobu užívání za den
 º Robustní převodovka z hořčíkové slitiny umožňující optimální uložení 
převodů a tím dlouhou provozní životnost

 º Funkce Roto-stop, variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu 
sekáče

 º Bezpečnostní spojka chráni kladivo i obsluhu při zaseknutí vrtáku
 º Softgripové madlo
 º Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
 º 4 m kabel

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

K 500 ST | 5 KG SDS-MAX SEKACÍ KLADIVO TRADESMAN

 º Nejlepší poměr síly k hmotnosti ve vlastní třídě - 7,5 J a 5,9 kg
 º Výkonný motor 1100 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem 
tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti

 º Plynulý rozběh, přesné započetí sekání
 º Nízká hladina vibrací zlepšuje dovolenou dobu užívání za den
 º Robustní převodovka z hořčíkové slitiny umožňující optimální uložení 
převodů a tím dlouhou provozní životnost

 º Funkce Roto-stop, variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu 
sekáče

 º Bezpečnostní spojka chráni kladivo i obsluhu při zaseknutí vrtáku
 º Softgripové madlo
 º Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
 º 4 m kabel

KANGO 500 S | 5 KG SEKACÍ KLADIVO

 º Rozměrný a těžký 8,5 J úderník zajišťuje maximální energii úderu při 
zachování vysoké odolnosti

 º Výkonný motor 1300 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem 
tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti

 º Konstantní elektronika udržuje otáčky i při zatížení
 º Plynulý rozběh, přesné započetí sekání
 º AVS (Anti-Vibrační-Systém) a Softgrip na obou madlech
 º Přídavné madlo lze opnout do tří poloh
 º Režim „měkký příklep” snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých 
materiálů

 º Vypnutí rotace, nastavení úhlu břitu sekáče
 º Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
 º Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
 º 6 m kabel

PCE 3/K | 3 KG SDS-PLUS SEKACÍ KLADIVO

 º Rozměrný a těžký úderník disponuje energií úderu 3,6 joulu
 º Motor o výkonu 720 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro 
vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání

 º Elektronika s plynulou regulací otáček
 º Plně izolovaná kovová převodovka pro maximální stabilitu
 º Lehké a ergonomické madlo lze bezpečně zaaretovat v nejvýhodněší 
pozici vhodné pro danou práci

 º AVS (Anti-Vibrační-Systém) a Softgrip pro komfort práce
 º Vypínač s aretací, komfort při dlouhé práci
 º Variolock (35 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
 º 4 m kabel

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

 
SDS-Max sekáč

SDS-Max tunelový vrták
z jednoho kusu 

 
SDS-Max TCT korunka
z jednoho kusu

Drill Connect

SDS-Max čtyřbřitý vrták 
(minimální Ø 32 mm)

■■ milwaukeetool.cz

 KANGO 540 S
Příkon (W) 1100
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 450
Energie příklepu (EPTA)(J) 7.5
Počet příklepů při zatížení (př./min) 3000
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min) 430
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 40
Max. průměr vrtání  tunelového vrtáku(mm) 65
Max. průměr vrtání korunky (mm) 105
Upínání nářadí SDS Max
Vibrační vrtání (m/s² ) 16.8
Vibrace při sekání (m/s²) 16.7
Hmotnost (kg) 6.3
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933418100

 KANGO 545 S
Příkon (W) 1300
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 450
Energie příklepu (EPTA)(J) 8.5
Počet příklepů při zatížení (př./min) 2840
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min) 350
Max. průměr vrtání  bitu (mm) 45
Max. průměr vrtání  tunelového vrtáku(mm) 65
Max. průměr vrtání korunky (mm) 100
Upínání nářadí SDS Max
Vibrační vrtání (m/s² ) 13
Vibrace při sekání (m/s²) 9
Hmotnost (kg) 6.7
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933398200

 PCE3/K
Příkon (W) 720
Energie příklepu (EPTA)(J) 3.6
Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 3650
Upínání nářadí SDS Plus
Hmotnost (kg) 3.7
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933384300

 KANGO 500 S
Příkon (W) 1300
Energie příklepu (EPTA)(J) 8.5
Počet příklepů při zatížení (př./min) 2840
Upínání nářadí SDS Max
Vibrace při sekání (m/s²) 11,5
Hmotnost (kg) 6.3
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933398220

 K 500 ST
Příkon (W) 1100
Energie příklepu (EPTA)(J) 7.5
Počet příklepů při zatížení (př./min) 3000
Upínání nářadí SDS Max
Vibrace při sekání (m/s²) 16.7
Hmotnost (kg) 5.9
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933443180
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SDS HAMMER IN IT'S CLASS!

IMPACT 
ENERGY4.8J

PLH 32 | 32 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO TVARU L

 º Robustní odolné kladivo s výtečným vrtacím výkonem v betonu díky 
motoru s vysokým kroutícím momentem, odpovídající převodovkou a 
energií úderu 3,8 J

 º Motor o výkonu 900 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro 
vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání

 º Elektronika s plynulou regulací otáček
 º Dobrá vyváženost a snadná manipulace díky kompaktní konstrukci „L”, s 
antivibračním systémem a měkkou rukojetí

 º Díky FIXTEC systému je výměna nástroje rychlá
 º Robustní převodovka z kovové hořčíkové slitiny umožňující optimální 
uložení převodů a tím dlouhou provozní životnost

 º Spolehlivá bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
 º Funkce Roto-stop, variolock pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
 º 4 m kabel

PLH 28
3 KG SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO TVARU L

 º Nejvýkonnější ve své tříde. Robustní odolné kladivo s výtečným 
vrtacím výkonem v betonu díky motoru s vysokým kroutícím 
momentem, odpovídající převodovkou a energií úderu 4,8 J

 º Motor o výkonu 800 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami 
pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání

 º Díky antivibračnímu systému* hladina vibrací je 10,6 m² /s

 º Dobrá vyváženost a snadná manipulace díky kompaktní konstrukci 
„L”, s antivibračním systémem a měkkou rukojetí

 º Spolehlivá bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu

 º Funkce Roto-stop, variolock pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče

 º Verze FIXTEC dodáván s FIXTEC adaptérem a 13 mm sklíčidlem

 º 4 m odolný gumový kabel Dvojitý antivibrační systém AVS*

In-line konstrukce vypínačů

Verze FIXTEC dodáván s FIXTEC 
adaptérem a s 13 mm sklíčidlem

*podána žádost o patent

PH 30 | 30 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO

 º Rozměrný a těžký úderník disponuje energií úderu 3,6 joulu
 º Motor o výkonu 1030 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro 
vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání

 º Měkký start
 º Nízké vibrace z důvodu ergonomického Softgrip
 º Režim „měkký příklep” snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých 
materiálů

 º Díky FIXTEC systému je výměna nástroje rychlá
 º Nejvyšší odolnost ve třídě je dosažena využitím technologie integrovaného 
kovového bloku v převodovém mechanizmu

 º Držák uhlíků, který lze natáčet (stejný výkon motoru při obou smyslech 
otáček)

 º Bezpečnostní spojka pro ochranu uživatele a nástroje při zaseknutí vrtáku 
 º 4 m kabel

PH 28 | 28 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO

 º Rozměrný a těžký úderník disponuje energií úderu 3,4 joulu
 º Motor o výkonu 820 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro 
vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání

 º Měkký start
 º Nízké vibrace z důvodu ergonomického Softgrip
 º Režim „měkký příklep” snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých 
materiálů

 º Nejvyšší odolnost ve třídě je dosažena využitím technologie integrovaného 
kovového bloku v převodovém mechanizmu

 º Držák uhlíků, který lze natáčet (stejný výkon motoru při obou smyslech 
otáček)

 º Bezpečnostní spojka pro ochranu uživatele a nástroje při zaseknutí vrtáku 
 º Verze X dodávané s FIXTEC adapterem s rychlosklíčidlem pro rychlou 
výměnu

 º 4 m kabel

PH 26 | 26 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO

 º Kladivo nejkompaktnější konstrukce „slimline“ ve své třídě
 º Nepřekonatelné výkony s energií úderu 2,4 J a 4500 údery za minutu
 º Nejnižší vibrace – jen 13,5 m/s² 
 º Extrémní odolnost Milwaukee® díky technologii integrovaného kovového 
bloku

 º Vybaveno průkopnickou a patentovanou technologií pro snížení hmotnosti
 º Funkce vypnutí příklepu 
 º Bezpečnostní spojka pro ochranu uživatele a nástroje při zaseknutí vrtáku 
 º Verze X dodávané s FIXTEC adapterem s rychlosklíčidlem pro rychlou 
výměnu

 º 4 m kabel

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

 PLH 28 E PLH 28 XE
Příkon (W) 800 800
Energie příklepu (EPTA)(J) 4.8 4.8
Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 4000 0 - 4000
Počet otáček při plném zatížení (ot./min) 0 - 1000 0 - 1000
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 28 28
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 40 40
Upínání nářadí SDS Plus SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s² ) 10.6 10.6
Vibrace při sekání (m/s²) 6.8 6.8
FIXTEC Ne Ano
Hmotnost (kg) 3.4 3.6
Dodávaný v kufr kufr
Objednací číslo 4933446790 4933446800

 PLH 32 XE
Příkon (W) 900
Energie příklepu (EPTA)(J) 3.8
Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 4500
Počet otáček při plném zatížení (ot./min) 0 - 800
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 32
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 16
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 40
Upínání nářadí SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s² ) 22
Vibrace při sekání (m/s²) 20
FIXTEC Ano
Hmotnost (kg) 3.6
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933400069

 PH 26 PH 26 X
Příkon (W) 725 725
Energie příklepu (EPTA)(J) 2.4 2.4
Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 4500 0 - 4500
Počet otáček při plném zatížení (ot./min) 0 - 1250 0 - 1250
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 26 26
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 30 30
Upínání nářadí SDS Plus SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s² ) 13.5 13.5
Vibrace při sekání (m/s²) 11.2 11.2
FIXTEC Ne Ano
Hmotnost (kg) 2.4 2.6
Dodávaný v kufr kufr
Objednací číslo 4933428240 4933428250

 PH 28 PH 28 X
Příkon (W) 820 820
Energie příklepu (EPTA)(J) 3.4 3.4
Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 4000 0 - 4000
Počet otáček při plném zatížení (ot./min) 0 - 900 0 - 900
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 28 28
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 30 30
Upínání nářadí SDS Plus SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s² ) 22 22
Vibrace při sekání (m/s²) 16 16
FIXTEC Ne Ano
Hmotnost (kg) 2.7 2.9
Dodávaný v kufr kufr
Objednací číslo 4933396396 4933396392

 PH 30 POWER X
Příkon (W) 1030
Energie příklepu (EPTA)(J) 3.6 
Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 3800
Počet otáček při plném zatížení (ot./min) 0 - 850
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 30
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 40
Upínání nářadí SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s² ) 22
Vibrace při sekání (m/s²) 14
FIXTEC Ano
Hmotnost (kg) 2.9
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933396420

S NAJTVRDŠÍMI
SDS- PLUS KLADIVO

RÁZY VE SVÉ TŘÍDE!

ENERGIE
ÚDERU4.8J
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PFH 26 | 26 MM SDS-PLUS VRTACÍ KLADIVO

 º Vrtací kladivo, nejkompaktnější konstrukce „slimline“ ve své třídě
 º Nepřekonatelné výkony s energií úderu 2,4 J a 4500 údery za minutu
 º Nejnižší vibrace – jen 13,5 m/s² 
 º Extrémní odolnost Milwaukee® díky technologii integrovaného kovového 
bloku

 º Vybaveno průkopnickou a patentovanou technologií pro snížení 
hmotnosti

 º Funkce vypnutí příklepu – pro využití ke šroubování nebo vrtání do dřeva 
/ kovu bez příklepu

 º Držák uhlíků, který lze natáčet (stejný výkon motoru při obou smyslech 
otáček)

 º 4 m kabel

PFH 24 | 24 MM SDS-PLUS VRTACÍ KLADIVO

 º Variabilní nastavení otáček před zahájením práce pro optimální vrtání
 º Aretace hřídele
 º Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele a nástroje
 º Pravý / levý chod
 º Funkce vypnutí příklepu – pro využití ke šroubování nebo vrtání do dřeva 
/ kovu bez příklepu

 º Servisní víčka, snadná výměna uhlíků
 º Tlačítko nastavení hloubkového dorazu
 º Softgrip pro komfort uživatele
 º 4 m kabel

PLH 20 | 20 MM SDS-PLUS VRTACÍ KLADIVO TVARU L

 º Nejlepší poměr síly k hmotnosti ve vlastní třídě - 2,0 J a 1,9 kg
 º Motor o výkonu 620 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro 
vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání

 º Průtok vzduchu chladicího motoru je navržen takovým způsobem, že 
vzduch vyfoukává úlomky od vrtání smerem pryč od pracovníka

 º AVS (Anti-Vibration System). Pro vetší pohodlí a menší nároky na 
uživatele

 º Optimalizovaná hloubka vrtání kladivem 5 – 12 mm
 º Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele a stroje při 
zaseknutí vrtáku

 º Levý / pravý chod
 º Softgrip madlo pro komfortní prácu
 º 4 m kabel

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

RX4

Díky optimální symetrii 4 
x 90° pracují všechny 
čtyři karbidové břity 
rovnoměrně a 
nezasekávají se při 
kontaktu s armaturou

Pevný karbidový hrot z 
jednoho kusu pro 
vynikající životnost

Středící hrot pro přímé 
bodové vrtání s  
velikou přesností

Čtyři symetricky 
umístěné šroubovice 
zajišťují nízké a 
rovnoměrné 
opotřebení drážky 
vrtáku

Silnější jádro pro 
nízké vibrace a 
mimořádnou pevnost, 
díky níž se omezuje 
lámavost vrtáků

Pečeť PGM zaručuje 
přesné vrtání otvorů 
pro hmoždinky během 
celé životnosti vrtáku

Sada 5 vrtáků SDS-plus  
Plastové pouzdro

Obsahuje: 
Ø 5 / 6 x 110 mm 
Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm 
Obj. číslo: 4932352833

Sada 5 vrtáků SDS-plus  
Plastové pouzdro

Obsahuje: 
Ø 5.5 x 110 mm 
Ø 5.5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm 
Obj. číslo: 4932352835

Sada 7 vrtáků SDS-plus  
Plastové pouzdro

Obsahuje: 
Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm 
Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm 
Obj. číslo: 4932352051

SDS-plus RX4 vrtáky – čtyřbřité

DELŠÍ
NEŽ
ŽIVOT!

50 %
DELŠÍO
ŽIVOTNOST

■■ milwaukeetool.cz

 PLH 20
Příkon (W) 620
Energie příklepu (EPTA)(J) 2.0
Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 4400
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min) 0 - 2700
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 20
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 30
Upínání nářadí SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s² ) 10.2
FIXTEC Ne
Hmotnost (kg) 1.9
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933408070

 PFH 24 E
Příkon (W) 670
Energie příklepu (EPTA)(J) 1.9
Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 3700
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min) 0 - 850
Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 24
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 30
Upínání nářadí SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s² ) 15.5
FIXTEC Ne
Hmotnost (kg) 2.4
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933411470

 PFH 26
Příkon (W) 725
Energie příklepu (EPTA)(J) 2.4
Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 4500
Počet otáček při plném zatížení (ot./min) 0 - 1250
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 26
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 30
Upínání nářadí SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s² ) 13.5
Vibrace při sekání (m/s²) 8.5
FIXTEC Ne
Hmotnost (kg) 2.4
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933428230

O
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SB 2-35 D | 1010 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

 º Výkonný 1010 W motor
 º Vysoký kroutivý moment a nízká rychlost pro nesnadné aplikace
 º Variabilní rychlost
 º Kovová převodovka pro dlouhou provozní životnost 
 º Vypínač příklepové funkce pro rotační vrtání
 º 16 mm kovové uzamykací sklíčidlo
 º 4 m kabel

PD2E 24 R | 1020 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

 º Výkonný 1020 W motor
 º Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod
 º Antivibrační systém a softgrip pro komfortní používání
 º Kovová převodovka pro vynikající trvanlivost
 º Přímé upínání nástavců sníží délku a hmotnost
 º Bezpečnostní spojka
 º Rychlosklíčidlo 1,5 - 13 mm
 º 4 m kabel

PD2E 24 RS | 1010 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

 º Výkonný 1010 W motor
 º Elektronika s možností nastavení rychlosti a se zpětným chodem
 º Antivibrační systém AVS a softgrip pro komfortní používání
 º Kovová synchronizovaná převodovka pro vynikající trvanlivost
 º Přímé upínání nástavců sníží délku a hmotnost
 º Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele
 º Rychlosklíčidlo 1,5 - 13 mm
 º 4 m kabel

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

PD2E 24 RST | 1200 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

 º Výkonný 1200 W motor
 º Elektronika s možností nastavení rychlosti a se zpětným chodem
 º Antivibrační systém (AVS) a soft grip pro komfortní používání
 º Kovová synchronizovaná převodovka pro vynikající trvanlivost
 º Nastavení krouticího momentu
 º Přímé upínání nástavců sníží délku a hmotnost
 º Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele a nástroje
 º Rychlosklíčidlo 1,5 - 13 mm
 º 4 m kabel

PD2E 22 R | 850 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

 º Výkonný 850 W motor
 º Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod
 º Antivibrační systém a softgrip pro komfortní používání
 º Kovová převodovka pro vynikající trvanlivost
 º Přímé upínání nástavců sníží délku a hmotnost
 º Bezpečnostní spojka
 º Rychlosklíčidlo 1,5 - 13 mm
 º 4 m kabel

PD-705 | 705 W PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

 º Kompaktný design a výkonný 705 W motor
 º Madlo softgrip a ergonomický design pro komfortní používání
 º Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod
 º Vypínač příklepové funkce pro rotační vrtání
 º Kovové rychlosklíčidlo 13 mm
 º 43 mm průmer krku pro použití u stojanů na vrtačku
 º 4 m kabel

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

 PD2E 24 RS
Příkon (W) 1010
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 1450
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 3400
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 20
Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 24
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 16
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 54
Kapacita sklíčidla (mm) 13
Hmotnost (kg) 3.1
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933380462

 PD2E 24 R
Příkon (W) 1020
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 1000
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 3200
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 22
Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 24
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 16
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 60
Kapacita sklíčidla (mm) 13
Hmotnost (kg) 3.0
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933419595

 SB 2-35 D
Příkon (W) 1010
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 800
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 1800
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 35
Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 40
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 16
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 50
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 57
Kapacita sklíčidla (mm) 16
Hmotnost (kg) 4.2
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933380507

 PD-705
Příkon (W) 705
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 3000
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 15
Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 16
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 30
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 15
Kapacita sklíčidla (mm) 13
Hmotnost (kg) 1.9
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933431955

 PD2E 22 R
Příkon (W) 850
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 1000
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 3200
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 20
Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 22
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 56
Kapacita sklíčidla (mm) 13
Hmotnost (kg) 2.9
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933419570

 PD2E 24 RST
Příkon (W) 1200
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 1450
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 3400
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 22
Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 24
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 16
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 45
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 56
Kapacita sklíčidla (mm) 13
Hmotnost (kg) 3.1
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933380796
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T-TEC 201 | 750 W 2-RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA VE TVARU L

 º Výkonné a komfortní ovládání
 º Plantová převodovka s vysokým momentem pro vrtání a šroubovaní 
 º Přímé upnutí bitu do hřídele
 º Vypnutí příklepu pro obyčejné vrtání a šroubování
 º Kovové rychlosklíčidlo (1,5 - 13 mm)
 º Levý / pravý chod
 º Odstranitelné zadní madlo
 º 4 m kabel

PDE 16 RP | 630 W JEDNORYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

 º Výborná manipulace díky kompaktní ergonomické konstrukci
 º Planetová převodovka pro použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým 
momentem

 º Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrovaný kovový blok)  pro 
nejvyšší odolnost a stabilitu

 º Elektronika:  plynulá předvolba otáček pro optimální vrtání
 º Vypnutí příklepové funkce pro běžné vrtání
 º 4 m kabel

PDE 13 RX | 630 W JEDNORYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

 º Ergonomická konstrukce - snadné používání
 º Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrovaný kovový blok) pro 
nejvyšší odolnost a stabilitu

 º Elektronika: plynulá předvolba otáček pro optimální vrtání
 º Vypnutí příklepu pro vrtání
 º Rychlosklíčidlo 1,5-13 mm s jedním pouzdrem
 º Snadný přístup k uhlíkům po sejmutí měkké rukojeti
 º 4 m kabel

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

B4-32 | 1050 W ČTYŘRYCHLOSTNÍ VRTAČKA 

 º Výkonný 1050 W motor
 º Čtyřrychlostní vrtačka pro náročné vrtací operace do oceli až do 32 mm
 º Robustní kovová skříň, opláštění v oblasti motoru
 º Vřeteno s kuželem Morse pro přesné držení nástroje
 º Příčná rukojeť a hrudní opěrka pro bezpečnou manipulaci a intenzivní 
přítlak

 º Hodí se také pro stacionární aplikaci s magnetickým vrtacím stojanem
 º 4 m kabel

B2E 16 RLD | 900 W DVOURYCHLOSTNÍ VRTAČKA

 º Výkonný 900 W motor
 º Vysoký kroutící moment a nízká rychlost pro nesnadné aplikace
 º Variabilní rychlost
 º Kovová převodovka pro dlouhou provozní životnost
 º 16 mm kovové uzamykací sklíčidlo
 º 4 m kabel

HD2E 13 R | 705 W DVOURYCHLOSTNÍ VRTAČKA

 º Kompaktný design a výkonný 705 W motor
 º Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod
 º Kovová převodovka pro vynikající trvanlivost
 º 13 mm kovové rychloupínací sklíčidlo
 º Madlo soft grip a ergonomický design pro komfortní používání
 º 4 m kabel

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

 PDE 13 RX
Příkon (W) 630
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 2900
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 15
Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 18
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 30
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 21
Kapacita sklíčidla (mm) 13
Hmotnost (kg) 1.8
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933409200

 PDE 16 RP
Příkon (W) 630
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 950
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 16
Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 20
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 59
Kapacita sklíčidla (mm) 13
Hmotnost (kg) 2.0
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933409206

 T-TEC 201
Příkon (W) 750
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 1200
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 3400
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 20
Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 22
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 58
Kapacita sklíčidla (mm) 13
Hmotnost (kg) 2.7
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933380708

 HD2E 13 R
Příkon (W) 705
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 1050
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 2200
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 60
Kapacita sklíčidla (mm) 13
Upínání nářadí 1⁄2 x 20
Hmotnost (kg) 2.7
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933390186

 B2E 16 RLD
Příkon (W) 900
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 750
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 1600
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 16
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 88
Kapacita sklíčidla (mm) 16
Upínání nářadí M18 x 2.5
Hmotnost (kg) 4.2
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933380482

 B4-32
Příkon (W) 1050
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 220
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 260
Počet otáček - 3.st. (ot./min) 350
Počet otáček - 4.st.  [ot./min] 420
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 32
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 52
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) >200
Upínání nářadí MT3
Hmotnost (kg) 9.7
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933380519
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HDE 13 RQD | 825 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA

 º Kompaktný design a výkonný 825 W motor
 º Regulace otáček
 º Vysoký moment při použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým 
momentem

 º Sklíčidlo s ozub. věncem 1,5 - 13 mm
 º Pravý-levý chod
 º 4 m QUIK-LOK kabel

HDE 13 RQX
950 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA

 º Kompaktný design a výkonný 950 W motor

 º Regulace otáček

 º Vysoký moment při použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým 
momentem

 º 13 mm kovové rychloupínací sklíčidlo

 º Automatická aretace hřídele

 º Pravý-levý chod

 º 4 m QUIK-LOK kabel

Kovové rychloupínací sklíčidlo

Pravý-levý chod

QUIK-LOK kabel

Hlavu lze pootáčet plynule dokola o 360°
a lze ji aretovat v libovolné pozici.

46 mm
Spojka      Objímka    Hlava

95 mm

100 mm

Pravoúhlý vrtací nástavec
Umožní s Milwaukee vrtačkou vrtat  
do pravého úhlu (HDE 13 RQD)
 

   Obj. číslo 48062871

■■ milwaukeetool.cz

 HDE 13 RQX HDE 13 RQX KIT
Příkon (W) 950 950
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 850 0 - 850
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 38 38
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 94 94
Kapacita sklíčidla (mm) 13 13
Upínání nářadí 1⁄2 x 20 1⁄2 x 20
Hmotnost (kg) 2.0 2.0
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 030250 4933428550

 HDE 13 RQD
Příkon (W) 825
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 500
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 38
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 101
Kapacita sklíčidla (mm) 13
Upínání nářadí 1⁄2 x 20
Hmotnost (kg) 3.2
Dodávaný v −
Objednací číslo 110750

Ø MM MAX. PROŘEZ (MM) OBJ. ČÍSLO
14 41 49560002
16 41 49560012
17 41 49560014
19 41 49560023
20 41 49560024
24 41 49560037
25 41 49560043
27 41 49560047
29 41 49560052
30 41 49560057
32 41 49560062
33 41 49560067
35 41 49560072
37 41 49560077
38 41 49560082
40 41 49560087
41 41 49560092
43 41 49560097
44 41 49560102
46 41 49560107
48 41 49560112
50 41 49560113
51 41 49560117
52 41 49560122
54 41 49560127
57 41 49560132
59 41 49560137
60 41 49560142

Ø MM MAX. PROŘEZ (MM) OBJ. ČÍSLO
64 41 49560147
65 41 49560153
67 41 49560158
68 41 49560159
70 41 49560163
73 41 49560167
76 41 49560173
79 41 49560177
83 41 49560183
86 41 49560187
89 41 49560193
92 41 49560197
95 41 49560203
98 41 49560207
102 41 49560213
105 41 49560217
111 41 49560227
114 41 49560233
121 41 49560237
127 41 49560243
133 41 49560244
140 41 49560247
152 41 49560253
160 38 4932399885
168 38 4932399886
177 38 4932399887
200 38 4932399888

210 38 4932399889

HOLE DOZER™ KRUHOVÉ PILKY

7 ks sada kruhových pilek 
Průměr: 19, 22, 25, 29, 32 mm.  
Hřídel – pro pily Ø 14 – 30 mm (identifikační č. 49567010).  
Vymezovací podložek a adapter. Imbusový klíč 1⁄8˝. 

49224083

10 ks sada kruhových pilek  
Průměr: 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm.  
hřídel – pro pily Ø 14 – 30 mm (identifikační č. 49567010).  
hřídel – pro pily Ø 32 – 152 mm (identifikační č. 49569100),  
2 x pilotní vrtáky , imbusový klíč 1⁄8˝.

49224201

14 ks sada kruhových pilek  
Průměr: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm  
hřídel – pro pily Ø 14 – 30 mm (identifikační č. 49567010),  
hřídel – pro pily Ø 32 – 152 mm (identifikační č. 49569100),  
2 x pilotní vrtáky, imbusový klíč 1⁄8˝

49224152

17 ks sada kruhových pilek  
Průměr: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68,  
76 mm, hřídel – pro pily Ø 14 – 30 mm  
(identifikační č. 49567010),  
hřídel – pro pily Ø 32 – 152 mm  
(identifikační č. 49569100) 2 x pilotní vrtáky,  
imbusový klíč 1⁄8˝ 49224102

49224102

 

Kruhové pilky Milwaukee® 
Hole Dozer™ Milwaukee® je 
dříč, který se při práci 
vyznačuje nezdolnou výdrží i 
v těch nejnáročnějších 
aplikacích.

º  �Doživotní záruka na zlomení zubu

º  �Geometrie zubů Rip Guard zajišťuje nejodolnější tvar 
zubů a maximální životnost

º  �Několik opěrných bodů pro rychlejší vypáčení  
vyřezaného materiálu z pilového vrtáku

 – Nejspodnější otvor je pro odstranění silných „zátek“ 
 – Výše položený otvor je pro tenký materiál
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HDE 10 RQX | 725 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA

 º Kompaktný design a výkonný 725 W motor
 º Elektronický spínač proměnných otáček pro zajištění hladkého, snadného 
začátku vrtání 

 º Vysoký moment při použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým 
momentem

 º Průmyslové rychlosklíčidlo s jedním pouzdrem 
 º Automatická aretace hřídele 
 º Levý / pravý chod
 º 4 m QUIK-LOK kabel

HDE 6 RQ | 725 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA (VYSOKORYCHLOSTNÍ)

 º Kompaktný design a výkonný 725 W motor
 º Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
 º Sklíčidlo s ozub. věncem 1,5 - 10 mm
 º Ergonomický design se Softgripem
 º Pravý-levý chod
 º 4 m QUIK-LOK kabel

DE 13 RP | 630 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA

 º Kompaktný design a výkonný 630 W motor
 º Elektronika: volitelný výběr otáček před zahájením práce pro optimální 
vrtání

 º Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrovaný kovový blok)  pro 
nejvyšší odolnost a stabilitu

 º Planetová převodovka pro použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým 
momentem

 º Kovové rychlosklíčidlo (1,5 - 13 mm)
 º Možnost volby směru otáčení
 º Snadný přístup k uhlíkům
 º 4 m kabel

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

DE 10 RX | 630 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA (VYSOKORYCHLOSTNÍ)

 º Kompaktný design a výkonný 630 W motor
 º Elektronika: volitelný výběr otáček před zahájením práce pro optimální 
vrtání

 º Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrovaný kovový blok)  pro 
nejvyšší odolnost a stabilitu

 º Planetová převodovka pro použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým 
momentem

 º Kovové FIXTEC sklíčidlo (1,0 - 10 mm)
 º Možnost volby směru otáčení
 º Snadný přístup k uhlíkům
 º 4 m kabel

IPWE 520 RQ | ¾˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

 º Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
 º Výstupní moment 520 Nm
 º Softgrip a ergonomické madlo
 º Stavitelná rychlost, levý / pravý chod
 º 4 m QUIK-LOK kabel

IPWE 400 RQ | 1⁄2˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

 º Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
 º Výstupní moment 400 Nm
 º Softgrip a ergonomické madlo
 º Stavitelná rychlost, levý / pravý chod
 º 4 m QUIK-LOK kabel

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Tuotenro. 4932- 352861

Sada 10 ks zástrčky  
½˝ Shockwave Impact Duty™

Obsahuje: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.

■■ milwaukeetool.cz

 DE 13 RP
Příkon (W) 630
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 950
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 59
Kapacita sklíčidla (mm) 13
Upínání nářadí 1⁄2 x 20
Hmotnost (kg) 2.1
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933409194

 HDE 6 RQ
Příkon (W) 725
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 4000
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 6
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 16
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 30
Kapacita sklíčidla (mm) 10
Upínání nářadí 3⁄8 x 24
Hmotnost (kg) 1.4
Dodávaný v −
Objednací číslo 010150

 HDE 10 RQX
Příkon (W) 725
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 850
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 10
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 30
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 63
Kapacita sklíčidla (mm) 10
Upínání nářadí 1⁄2 x 20
Hmotnost (kg) 1.9
Dodávaný v −
Objednací číslo 020250

 IPWE 400 RQ
Příkon (W) 725
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1700
Počet úderů (ú./min) 1000 - 2600
Max. moment (Nm) 400
Šrouby M20
Upínání nářadí 1⁄2˝čtyřhran
Hmotnost (kg) 2.7
Dodávaný v −
Objednací číslo 907250

 IPWE 520 RQ
Příkon (W) 725
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1700
Počet úderů (ú./min) 1000 - 2500
Max. moment (Nm) 520
Šrouby M24
Upínání nářadí 3⁄4˝ čtyřhran
Hmotnost (kg) 2.8
Dodávaný v −
Objednací číslo 907650

 DE 10 RX
Příkon (W) 630
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 2700
Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 10
Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 30
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 21
Kapacita sklíčidla (mm) 10
Upínání nářadí 1⁄2 x 20
Hmotnost (kg) 1.6
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933409211
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MDE 38 COMPACT | MAGNETICKÝ VRTACÍ STOJAN

 º Dva spojené velmi silné magnety
 º Velmi jednoduchý dvojtlačítkový ovládací panel s velkým stop tlačítkem
 º Ovládací kříž lze upevnit z obou stran stojanu
 º Integrovaný bezpečnostní pás
 º Standardní vybavení: 19 mm upínací trn, bezpečnostní řetěz, Hex klíče

MDE 42 | MAGNETICKÝ VRTACÍ STOJAN

 º Lehký, snadno přenosný a výkonný magnetický vrtací stojan
 º Výkonný motor 1200 W s 3stupňovým převodem umožňuje při použití 
vrtací korunky vrtání otvorů o průměru 42 mm do 50 mm tlusté ocele

 º Veliká sila magnetu a najnovší elektronika pro bezpečnost
 º Panel se spínači pro dobře přístupné ovládání
 º Standardní vybavení: ochranný kryt, olej, klíče

MD 4-85 | MAGNETICKÝ VRTACÍ STOJAN

 º Robustní magnetický vrtací stojan se 4-rychlostním motorem a 
převodovkou s velkým krouticím momentem

 º Vřeteno s kuželem Morse pro přesné držení nástroje
 º Výkonná magnetická základna garantuje bezpečnost a stabilitu
 º Panel se spínači pro dobře přístupné ovládání
 º Standardní vybavení: ochranný kryt, olej, klíče

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

DD 2-160 XE | 2-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA

 º Výkonný robustní motor dodává vysoký točivý moment o stálé hodnotě
 º Dvojitá ochrana prostřednictvím vzájemně spojené mechanické a 
elektronické spojky na ochranu uživatele i nástroje

 º Robustní konstrukce s kovovou převodovkou
 º Bezpečná manipulace díky dlouhé boční rukojeti AVS a zadní rukojeti ve 
tvaru „D”

 º Dvojrychlostní převodovka
 º Adaptér M16 FIXTEC pro rychlou výměnu vrtací korunky
 º Zeslabený příklepový režim tzv. měkký příklep pro lepší vrtání
 º Možnost měkkého startu pomocí akceleračního spínače umožňuje přesné 
a řízené vrtání

 º FIXTEC Cleanline rotor (dodává se zvlášt) nejlepší řešení pro osdávání 
prachu

 º 4 m kabel
 º Standardní vybavení:  rychlovýměnný adapter, M16 diamantová korunka, 
SDS plus pilotní vrták (8 x 140 mm)

B 
Pracovní délka  

mm

DCHXL 38 38 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399753

DCHXL 52 52 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399163

DCHXL 68 68 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399164

DCHXL 82 82 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399165

DCHXL 102 102 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399166

DCHXL 107 107 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399754

DCHXL 112 112 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399167

DCHXL 117 117 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399755

DCHXL 122 122 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399168

DCHXL 127 127 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399169

DCHXL 132 132 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399170

DCHXL 152 152 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399171

DCHXL 162 162 1 1⁄4˝ UNC 420 490 399172

Obj. číslo  
4932

C 
Celková délka  

mm

Ø 
mm

A  
Uchycení  

korunky mm
Popis

Obj. číslo  
4932

352172

B 
Uchycení  
korunky

1  1⁄4˝  UNC

A 
Uchycení  
nástroje           

M 18 x 2.5

Popis

FIXTEC Rotor k 
odsávání (CLR)

Korunky pro  
diamantové  
vrtání za sucha  
s odsáváním  
– DCHXL

Vodicí tyč pro DD2-160. Dodávána v kompletu se závitem 
(4931622432). Imbusový klíč je potřebný (4931616044) a 
SDS-plus pilotní vrták (8 x 160 mm, 4932307071).

■■ milwaukeetool.cz

 MD 4-85
Příkon (W) 1050
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 220/260/350/420
Počet otáček při plném zatížení (ot./min) 115/160/190/260
Max. průměr vrtání s korunkou 85
Max. hloubka vrtání s korunkou 50
Max. průměr vrtání  bitu (mm) 32
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) >200
Magnetická přítlačná síla (na špici vrtáku)(N) 18,000
Hmotnost (kg) 28.0
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933380850

 MDE 42
Příkon (W) 1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 300 - 640
Počet otáček při plném zatížení (ot./min) 170 - 330
Max. průměr vrtání s korunkou 42
Max. hloubka vrtání s korunkou 50
Max. průměr vrtání  bitu (mm) 16
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 85
Magnetická přítlačná síla (na špici vrtáku)(N) 10,000
Hmotnost (kg) 11.5
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933380832

 MDE 38 Compact
Příkon (W) 1050
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 450
Počet otáček při plném zatížení (ot./min) 320
Max. průměr vrtání s korunkou 38
Max. hloubka vrtání s korunkou 50
Max. průměr vrtání  bitu (mm) 13
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 100
Magnetická přítlačná síla (na špici vrtáku)(N) 10,400
Hmotnost (kg) 12.0
Dodávaný v −
Objednací číslo 427050

 DD 2-160 XE
Příkon (W) 1500
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1500 / 0 - 3000
Počet otáček při plném zatížení (ot./min) 0 - 890 / 0 - 1770
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 24,000 / 48,000
Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 162
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 50
Upínání nářadí M18 x 2.5
Hmotnost (kg) 4.2
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933368690
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DD 3-152
3-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA

 º Výkonný motor 1900 W

 º Optimální rozsah otáček řídit malé a velké korunky

 º Možnost měkkého startu

 º LED indikátor teploty na ochranu motora

 º Bezpečnostní spojka

 º “Quick-in” spojení – přesné a rychlé spojení motoru a stojanu pro 
min vibrace

 º Zadní madlo ve tvaru “L” pro lepší kontrolu a vyváženost

 º 3-rychlostní převodovka

 º 5 m kabel s PRCD

 º Standardní vybavení: napojení odsávání, klíče 32 mm a 41 mm
Pro mokré a suché vrtání

3-rychlosti

LED indikátor teploty na ochranu 
motora

DR 152 T | STOJAN NA DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ PRO DD 3-152

 º Lehký hlinikový vrtací stojan, snadná přeprava
 º Sklon 0 – 45° pro vrtání pod úhlem
 º “Quick-in” spojení – přesné a rychlé spojení motoru a stojanu
 º Kompaktní základna – šetří místo při vrtání v úzkých místech
 º 4 úrovně šroubování pro rychlé nastavení
 º Svislá a horizontální vodováha
 º Dopravní rukojeť
 º Zamykací páka pomáhá držet motor s korunkou v nejvyšší pozici
 º Dvoupaprskové ovládání zdvihu je možné použít zleva i zprava
 º Vakuová základní deska sa dodává jako príslušenství (4932352676)

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

 40 WCHP-SB 40 ½˝ G 300 365 352088

 42 WCHP-SB 42 ½˝ G 300 365 352089

 45 WCHP-SB 45 ½˝ G 300 365 352090

 50 WCHP-SB 50 ½˝ G 300 365 352092

 52 WCHP-SB 52 1 ¼˝  UNC 420 500 352734

 62 WCHP-SB 62 1 ¼˝  UNC 420 500 352735

 82 WCHP-SB 82 1 ¼˝  UNC 420 500 352736

 92 WCHP-SB 92 1 ¼˝  UNC 420 500 352737

 102 WCHP-SB 102 1 ¼˝  UNC 420 500 352738

 112 WCHP-SB 112 1 ¼˝  UNC 420 500 352739

 122 WCHP-SB 122 1 ¼˝  UNC 420 500 352740

 132 WCHP-SB 132 1 ¼˝  UNC 420 500 352741

 152 WCHP-SB 152 1 ¼˝  UNC 420 500 352742

 8 WCHP-SB 8 ½˝ G 70 135 352072

 12 WCHP-SB 12 ½˝ G 200 265 352074

 14 WCHP-SB 14 ½˝ G 300 365 352075

 16 WCHP-SB 16 ½˝ G 300 365 352077

 18 WCHP-SB 18 ½˝ G 300 365 352078

 20 WCHP-SB 20 ½˝ G 300 365 352079

 22 WCHP-SB 22 ½˝ G 300 365 352080

 24 WCHP-SB 24 ½˝ G 300 365 352081

 25 WCHP-SB 25 ½˝ G 300 365 352082

 28 WCHP-SB 28 ½˝ G 300 365 352083

 30 WCHP-SB 30 ½˝ G 300 365 352084

 32 WCHP-SB 32 ½˝ G 300 365 352085

 35 WCHP-SB 35 ½˝ G 300 365 352086

 37 WCHP-SB 37 ½˝ G 300 365 352087

Ø 
mm

Ø 
mmPopis Popis

A 
Uchycení 
korunky

A 
Uchycení 
korunky

B  
Celková 
délka  
mm

B  
Celková 
délka  
mm

C  
Celková 
délka 
mm

C  
Celková 
délka 
mm

Obj. číslo  
4932

Obj. číslo  
4932

Mokré diamantové vrtání korunky

  Standardní upnutí 1⁄2˝ G

b  Standardní upnutí 1 1⁄4˝ UNC

c  Vyrytý typ korunky a její průměr, je dlouho čitelný

d   Laserem přivařené segmenty zaručují výborný výkon

d   Výška segmentu je 10 mm pro vynikající životnost

WCHP-SB  
52 – 152 mm

WCHP-SB  
8 – 50 mm

−  Extra tenký segment 2 mm pro rychlé a agresivní  
vrtání do železobetonu

−  Segment s uzavřeným okrajem pro  
vynikající výkony v náročných aplikacích

Jedinečný tvar a profil TURBO segmentů 
–  předbroušení, vyborný výkon hned při prvním vrtání
–  jedna vnější a dvě vnitřní drážky zlepšují chlazení  

a i odvádění materiálu

■■ milwaukeetool.cz

 DR 152 T
Max. průměr vrtání korunky (mm) 152
Rozměry základové desky (mm) 330 x 210
Úhel kapacita (°) 45
Hmotnost (kg) 10
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933428020

 DD 3-152
Příkon (W) 1900
Počet otáček při plném zatížení (ot./min) 550 / 1250 / 2700
Max. průměr vrtání do betonu (mm) 152
Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 202
Upínání nářadí 1⁄2˝ G + 1 1⁄4˝ UNC
Hmotnost (kg) 6.5
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933428000
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DCM 2-350 C | MOTOR PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ

 º Dvourychlostní motor pro vrtání diamantovými korunkami
 º Interní kluzná spojka
 º Třístupňová redukční převodovka
 º Softstart, elektronika měkkého rozběhu
 º Ochrana proti přetížení
 º Obvod zbytkového proudu PRCD
 º Integrované napojení přívodu vody
 º Spínací skříň ze dvou kusů
 º Standardní vybavení: stranový klíč, šestihranný klíč, spínací skříňka s 
popruhem

DR 350 T | STOJAN NA DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ PRO SYSTÉM DCM 2-350 C

 º Lehký hlinikový vrtací stojan
 º Klopení (0 – 45°)
 º Displej úhlu a hloubky vrtání
 º Rychle-spojovací deska motoru
 º Jemné nastavení rychlosti posuvu
 º Svislá a horizontální vodováha
 º Zařízení pro centrování vrtané díry
 º Vyrovnávací šrouby
 º Rukojeť lze upevnit na každé straně stojanu
 º Transportní kolečka
 º Standardní vybavení: 3⁄16˝ šestihranný klíč, 6 mm šestihranný klíč, 17 x 19 
klíč, rychle spojovací motorová deska, 4 ks šroubů M 8 x 25 mm, centrující 
zařízení

DCM 2-250 C | MOTOR PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ

 º Dvourychlostní motor pro vrtání diamantovými korunkami
 º Interní kluzná spojka
 º Třístupňová redukční převodovka
 º Softstart, elektronika měkkého rozběhu
 º Ochrana proti přetížení
 º Obvod zbytkového proudu PRCD
 º Vestavěná výplachová hlava
 º Spínací skříň ze dvou kusů
 º Standardní vybavení: stranový klíč, šestihranný klíč, spínací skříňka, 
popruh

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

DR 250 TV | STOJAN NA DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ PRO SYSTÉM DCM 2-250C

 º Lehký hlinikový vrtací stojan
 º Klopení (0 – 45°)
 º Displej úhlu a hloubky vrtání
 º Rychle-spojovací deska motoru
 º Integrovaným vakuovým upevněním. Rozměry základny (použitelné s i bez 
podtlaku)

 º Jemné nastavení rychlosti posuvu
 º Svislá a horizontální vodováha
 º Zařízení pro centrování vrtané díry
 º Vyrovnávací šrouby
 º Rukojeť lze upevnit na každé straně stojanu
 º Standardní vybavení: 3⁄16˝ šestihranný klíč, 6 mm šestihranný klíč, 17 x 19 
utahovák, rychle spojovací motorová deska, 4 ks šroubů M 8 x 25 mm, 
centrující zařízení, gumová manžeta pro použití vakua

TKSE 2500 Q | ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK  PRO SAMOŘEZNÉ ŠROUBY

 º Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
 º Nehlučná spojka, elektronicky řízená rychlost
 º Snadné snímání hl. dorazu
 º Softgrip
 º Standardní vybavení: spona na opasek, objímka - sada 6/8/10 mm 
(49663004), 4 m QUIK-LOK kabel

DWSE 4000 Q | ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU (SUCHÁ ZEĎ)

 º Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
 º Nehlučná spojka, elektronicky řízená rychlost
 º Snadné snímání hl. dorazu
 º Softgrip
 º Standardní vybavení: držák bitů, bit PH2, klip na opasek, 4 m QUIK-LOK 
kabel 

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

3 ks sada Hexagon objímek
Sada obsahuje:  
6 / 8 / 10 mm magnetická objímka

Čtvercový bit
–   Pro použití s tělem Sharp-Fire pro délku 120 mm.
 Obj. číslo 48301526 

–   Pro použití s tělem Sharp-Fire pro délku 140 mm. 
Obj. číslo 48301527

Obj. číslo 49663004

Phillips šroub. bit
pro použití s tělem pro délku 140 mm.
Obj. číslo 48301528

■■ milwaukeetool.cz

 DCM 2-250 C
Příkon (W) 2800
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 900
Max. průměr vrtání korunky (mm) 250
Upínání nářadí 1 1⁄4˝ UNC
Hmotnost (kg) 9
Dodávaný v −
Objednací číslo 40964

 DR 350 T
Max. průměr vrtání korunky (mm) 350
Délka zdvihu (mm) 610
Výška (mm) 1042
Rozměry základové desky (mm) 391 x 523
Úhel kapacita (°) 45
Hmotnost (kg) 19.5
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933400600

 DCM 2-350 C
Příkon (W) 2800
Počet otáček - 1.st. (ot./min) 300
Počet otáček - 2.st. (ot./min) 600
Max. průměr vrtání korunky (mm) 350
Upínání nářadí 1 1⁄4˝ UNC
Hmotnost (kg) 9
Dodávaný v −
Objednací číslo 40044

 DWSE 4000 Q
Příkon (W) 725
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 4000
Šrouby do dřeva (mm) 4.8
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 20
Upínání nářadí 1⁄4˝ Hex
Hmotnost (kg) 1.3
Dodávaný v −
Objednací číslo 674350

 TKSE 2500 Q
Příkon (W) 725
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 2500
Šrouby do dřeva (mm) 6
Max. statické blokování točivého momentu (Nm) 25
Upínání nářadí 1⁄4˝ Hex
Hmotnost (kg) 1.4
Dodávaný v −
Objednací číslo 679050

 DR 250 TV
Max. průměr vrtání korunky (mm) 250
Délka zdvihu (mm) 520
Výška (mm) 834
Rozměry základové desky (mm) 276 x 467
Úhel kapacita (°) 45
Hmotnost (kg) 10
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933400590
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SSPE 1500 X
1500 W ŠAVLOVÁ PILA SUPER SAWZALL® 

 º 1500 W Milwaukee® motor – vyjímečná ochrana před přetížením, 
chrání před poruchou

 º Konstantní elektronika – konstantní otáčky i při zatížení

 º Systém ochrany převodovky – chrání převodovku v případě 
zablokování plátku, delší životnost

 º FIXTEC – snadná a rychlá výměna pílového plátku bez použití 
nástroje

 º Patentovaný Anti-Vibrační-Systém snižuje vibrace při práci 12,5 m/s²

 º Spínač variabilní rychlosti – maximální ovládání rychlosti

 º Opěrná patka je stavitelná bez nástroje, optimalizuje využití plátku

 º Standardní vybavení: 1 x plátek SAWZALL®, klíč na sadu pro 
uchycení a 4 m kabel

Mechanismus protizávaží zajišťuje nízké 
vibrace - 12,5 m/s²

Orbitální působeníFIXTEC systém a stavitelná opěrná 
patka

SSPE 1300 RX | 1300 W ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL® 

 º Díky motoru 1300 W a zdvihu 32 mm řeže velmi rychle
 º Systém ochrany převodovky - chrání skříň převodovky při zablokování 
plátku

 º Madlo otočné o 360° pro optimální uživatelský komfort
 º FIXTEC – snadná a rychlá výměna pílového plátku bez použití nástroje
 º Patentovaný antivibrační systém (AVS) zabezpečuje nedostižný chod co 
do minimálních vibrací 12,5 m/s²

 º Spínač variabilní rychlosti – maximální ovládání rychlosti
 º Opěrná patka je stavitelná bez nástroje, optimalizuje využití plátku
 º Standardní vybavení: 1 x plátek SAWZALL®, 4 m kabel 

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

SSPE 1300 SX | 1300 W ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL®

 º Výkonný motor 1300 W, délka zdvihu 32 mm pro řezný výkon
 º Systém ochrany převodovky – chrání převodovku v případě zablokování 
plátku

 º FIXTEC uchycení plátku
 º Patentovaný Anti-Vibrační-Systém snižuje vibrace při práci 14,5 m/s²
 º Spínač s variabilní rychlosti - max. kontrola
 º Opěrná patka je stavitelná bez nástroje, optimalizuje využití plátku
 º Standardní vybavení: 4 m kable, 1x plátek SAWZALL®, klíč na sadu pro 
uchycení

SSD 1100 X | 1100 W ŠAVLOVÁ PILA  SAWZALL®

 º Díky motoru 1100 W a zdvihu 28 mm řeže velmi rychle
 º FIXTEC – snadná a rychlá výměna pílového plátku bez použití nástroje
 º Ochrana proti vniknutí vody nebo prstu pro bezpečnější práci a proti 
vzniku koroze

 º Variabilní spínač rychlosti 
 º Odolný a trvanlivý posuvný mechanismus
 º Standardní vybavení: 1 x plátek SAWZALL®, 4 m kabel 

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

 SSPE 1300 RX
Příkon (W) 1300
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 0 - 3000
Délka zdvihu (mm) 32
Hmotnost (kg) 4.2
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933440590

 SSPE 1500 X
Příkon (W) 1500
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 0 - 2800
Délka zdvihu (mm) 32
Hmotnost (kg) 4.5
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933428900

 SSD 1100 X
Příkon (W) 1100
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 0 - 2900
Délka zdvihu (mm) 28
Hmotnost (kg) 3.2
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933416710

 SSPE 1300 SX
Příkon (W) 1300
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 0 - 2800
Délka zdvihu (mm) 32
Hmotnost (kg) 3.9
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933428520
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º       Déle: lepší geometrie zubů pro vyšší rychlost a dvojnásobnou životnost.  
Tloušťka 1,06 mm, robustní tělo plátku pro precizní řezy, výška plátku  
25 mm pro lepší stabilitu a minimální vibrace, bimetalový plátek, material zubů má  
8% kobaltu, má jedinečný výkon a životnost.

º     Pevněji: viditelné profily na povrchu v okolí místa pro uchycení, což je nejslabší místo.
º    Tuhost: síť pokrývající povrch plátku zvyšuje jeho tuhost, plátek se  

neohýbá, má delší životnost.
º     Chladem tvrzené: unikátní kryogenické ošetření zajišťuje tvrdost zubů a 

prodlužuje životnost o 50%.

Heavy Duty řezání 
kovů a demolice

º      Déle: lepší geometrie zubů pro lepší rychlost a dvojnásobnou životnost,  
bimetalový plátek, kvalitní řez díky 8% kobaltu v oceli, nejlepší výkon a  
životnost.

º       Pevněji: viditelné profily na povrchu v okolí místa pro uchycení, což je nejslabší 
místo.

º      Tenký plátek: štíhlé tělo plátku optimalizuje flexibilitu a rychlost.
º      Chladem tvrzené: unikátní kryogenické ošetření zajišťuje tvrdost zubů a 

prodlužuje životnost o 50%.

Řezání kovu  
tenkým plátkem

º    Pevný a precizní: extra silný plátek 1,60 mm.  
Bi-metalová konstrukce: excelentní životnost s výkon.

º    Geometrie zubů: agresivní kontrukce a tvar zubů s  
vhodným tvarem mezer, odvádí hodně materiálu z řezu  
a zajišťuje rychlost řezání.

º    Tvar plátku: zkosený – tento tvar plátku je ideální pro ponorné řezy.  
Je nejvhodnější pro řezání kovu a pro aplikace demoliční, dřevo s 
hřebíky.

º        Pevný: 1,60 mm silné tělo plátku je pevné, odolnost plátku je ideální pro řezání dřeva s hřebíky.
º       Rychlý: agresivní geometrie 5 TPi odstraňuje více materiálu na jeden zdvih, rychlejší řezání.
º       Zužující se tvar: vhodný pro ponorné řezy, pro práci v malých prostorech.
º       Odolný poškození: Bi-Metalová konstrukce dává plátku odolnost a flexibilitu aniž by se zlomil.

Extra Heavy Duty plátky pro 
kovové materiály a demolice

Demoliční plátky na dřevo a impregnované 
dřevo s hřebíky
Pro rychlejší ponorné řezy a pro omezené prostory.
Chrání zuby před rázy od hřebíků, prodlužuje životnost.

 Délka Zubů na inch Množství Obj. číslo

 150 14 5 48005182

 230 14 5 48005187

 150 18 5 48005184

 230 18 5 48005188

 Délka Zubů na inch Množství Obj. číslo

 150   10  5 48005712

 230   10  5 48005713

 Délka Zubů na inch Množství Obj. číslo

 150 5 5 48005021

 230 5 5 48005026

 300 5 5 48005027

 Délka Zubů na inch Množství Obj. číslo

 150 8 5 48005701

 230 8 5 48005706

 300 8 5 48005711

PILOVÉ PLÁTKY PRO ŠAVLOVÉ PILY

DEMOLIČNÍ 
PRÁCE

ŘEŽOU UŽ DELŠÍ
NEŽ 60 LET!

THIN KERF

 Délka Zubů na inch Množství Obj. číslo

 150   14  5 48005782

 230   14  5 48005787
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AGV 12 DEC | 1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU 

 º Výkonný 1200 W „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá 
stator a Heavy Duty ochrana vinutí prodlužuje životnost nářadí

 º Velmi kompaktní a štíhly design pro pohodlné používání 
 º Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj 
sám nerozběhne 

 º Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu 
 º Bezklíčové nastavení hloubky od 5 - 28 mm 
 º Bezklíčové otevření pro snadnou a rychlou výměnu listu 
 º Vedení řezu s čárou naznačující řez, která zabraňuje zkroucení a 
umožňuje optimální kontrolu při práci  

 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu 
 º Na vysavače Milwaukee® třídy M lze snadno namontovat protiprachovou 
clonu pomocíjedinečného „zaklapávacího“ adaptéru dodávaného s 
vysavačem Milwaukee® EMAC 

 º Boční rukojeť s AVS pro menší vliv na zdraví obsluhy 
 º Standardní vybavení: kabel 4 m, protiprachová clona pro odsávání 
během řezání, diamantový řezný kotouč DUH 125 mm 

AGV 15 DEC
1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU

 º Výkonný 1550 W „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice 
pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí

 º Velmi kompaktní a štíhly design pro pohodlné používání

 º Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj 
sám nerozběhne

 º Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu

 º Bezklíčové nastavení hloubky od 5 - 28 mm 

 º Bezklíčové otevření pro snadnou a rychlou výměnu listu

 º Vedení řezu s čárou naznačující řez, která zabraňuje zkroucení a 
umožňuje optimální kontrolu při práci

 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu

 º Na vysavače Milwaukee® třídy M lze snadno namontovat 
protiprachovou clonu pomocíjedinečného „zaklapávacího“ adaptéru 
dodávaného s vysavačem Milwaukee®  EMAC

 º Boční madlo s AVS pro menší vliv na zdraví obsluhy

 º Standardní vybavení: kabel 4 m, protiprachová clona pro odsávání 
během broušení, diamantový řezný kotouč DUH 125 mm

100% bezklíčovéHloubka řezání: 5-28 mm Na vysavače Milwaukee® třídy M lze snadno 
namontovat protiprachovou clonu pomocí 
jedinečného „zaklapávacího“ adaptéru

AGV 15 DEG
1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU 

 º Výkonný 1550 W „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice 
pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí 

 º Velmi kompaktní a štíhly design pro pohodlné používání

 º Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj 
sám nerozběhne

 º Magnetické rozhraní bez použití nástrojů pro optimální práci v 
blízkosti stěn a rohů

 º Uložení předního krytu odstraněného pro práce v omezených 
prostorách 

 º Příslušenství je možno použít s kompletním segmentem díky 
flexibilnímu nastavení výšky 

 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu

 º Na vysavače Milwaukee® třídy M lze snadno namontovat 
protiprachovou clonu pomocí jedinečného „zaklapávacího“ adaptéru 
dodávaného s vysavačem Milwaukee® EMAC 

 º Úhlová konstrukce balíkové rukojeti pro co nejpohodlnější práci, 
uživatel může vyvíjet tlak kolmo k povrchu pro dosažení optimálního 
výkonu 

 º Kartáče jsou po opotřebení vyměnitelné

 º Standardní vybavení: kabel 4 m, balíková rukojeť, protiprachová 
clona pro odsávání během broušení, diamantový kotouč 125 mm

100% bezklíčovéNa vysavače Milwaukee® třídy M lze snadno 
namontovat protiprachovou clonu pomocí 
jedinečného „zaklapávacího“ adaptéru 

Magnetické rozhraní bez použití 
nástrojů 

AGV 12 DEG | 1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU 

 º Výkonný 1200 W „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá 
stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí

 º Velmi kompaktní a štíhly design pro pohodlné používání
 º Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám 
nerozběhne

 º Magnetické rozhraní bez použití nástrojů pro optimální práci v blízkosti 
stěn a rohů

 º Uložení předního krytu odstraněného pro práce v omezených prostorách 
 º Příslušenství je možno použít s kompletním segmentem díky flexibilnímu 
nastavení výšky 

 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu
 º Na vysavače Milwaukee® třídy M lze snadno namontovat protiprachovou 
clonu pomocí jedinečného „zaklapávacího“ adaptéru dodávaného s 
vysavačem Milwaukee® EMAC

 º Úhlová konstrukce balíkové rukojeti pro co nejpohodlnější práci, uživatel 
může vyvíjet tlak kolmo k povrchu pro dosažení optimálního výkonu 

 º Kartáče jsou po opotřebení vyměnitelné
 º Standardní vybavení: kabel 4 m, balíková rukojeť, protiprachová clona pro 
odsávání během broušení, diamantový kotouč 125 m

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Kotouče s diamantovými segmenty  – Combi-segment
Všestranné použití v aplikacích:  Pro rychlé broušení silných betonových vrstev. Pro vyrovnávání povrchů betonu, žuly a přírodního kamene.
Pro aplikace broušení hran, např. broušení vysokých okrajů z betonu, žuly, přírodního kamene. Pro zdrsnění před aplikací nové vrstvy povlaku.
 
   

Obj. číslo 4932- 399540

Diamantový kotouč DUH   
Velmi hodnotné kotouče s enormním výkonem ve tvrdých materiálech  jako je tvrdý beton, dlaždice, zdivo.

Ø
mm

Vnitřní Ø  
mm

Celková výška
mm

Obj. číslo 
4932-

125 22,23 22 430081

■■ milwaukeetool.cz

 AGV 15-125 XC DEC-SET
Příkon (W) 1550
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 11,000
Průměr kotouče (mm) 125
Max. hloubka řezání (mm) 28
Závit hřídele M 14
Hmotnost (kg) 2.6
Variabilní rychlost Ne
FIXTEC matice Ne
Funkce Line lock out Ano
Autobalancer Ne
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933448025

 AGV 12-125 X DEC-SET
Příkon (W) 1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 11,000
Průměr kotouče (mm) 125
Max. hloubka řezání (mm) 28
Závit hřídele M 14
Hmotnost (kg) 2.4
FIXTEC matice Ne
Deadman spínač Ne
Funkce Line lock out Ano
Spínač Přepínač
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933448020

 AGV 12-125 X DEG-SET
Příkon (W) 1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 11,000
Průměr kotouče (mm) 125
Max. hloubka řezání (mm) 28
Závit hřídele M 14
Hmotnost (kg) 2.4
FIXTEC matice Ne
Deadman spínač Ne
Funkce Line lock out Ano
Spínač přepínač
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933448030

 
AGV 15-125 XC 
DEG-SET

AGV 15-125 XE 
DEG-SET

Příkon (W) 1550 1550
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 11,000 2800 - 11,000
Průměr kotouče (mm) 125 125
Max. hloubka řezání (mm) 28 28
Závit hřídele M 14 M 14
Hmotnost (kg) 2.6 2.6
Variabilní rychlost Ne Ano
FIXTEC matice Ne Ne
Funkce Line lock out Ano Ano
Autobalancer Ne Ne
Dodávaný v kufr kufr
Objednací číslo 4933448035 4933448830
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WCE 65 | 2300 W 230 MM (65 MM DOC) – DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO

 º Výkonný 2300 W motor
 º Ideální pro topenáře a instalatéry
 º Ochrana proti přetížení
 º Omezení rozběhového proudu
 º Axiální otáčení pohánecí jednotky pro optimální rez do rohu
 º Připojení odsávače prachu
 º Standardní vybavení: speciální vylamovací dláto, klíče, vodicí doraz

WCS 45 | 1900 W 150 MM (45 MM DOC) – DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO

 º Výkonný 1900 W motor
 º Ochrana proti přetížení
 º Stavitelná hloubka a šířka drážky
 º TILT-LOK madlo
 º Softgrip - ergonomická rukojeť 
 º Připojení na vysavač
 º Standardní vybavení: 2 x diam. kotouč, speciální vylamovací dláto, klíče

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

WCE 30 | 1500 W 125 MM (30 MM DOC) – DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO

 º Výkonný motor 1500 W
 º Ideální pro zhotovení kanálků pro elektrické rozvody
 º Výkonná elektronika s ochranou před přetížením
 º Proudové omezení při rozběhu
 º Snadno se nastavuje šířka drážky
 º Připojení odsávání
 º Standardní vybavení: 2 x diam. kotouč, speciální vylamovací dláto, madlo, 
klíče, bajonetový adapter

AS 300 EMAC
VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY M  (30 LITRŮ) S AUTOM. ČIŠTĚNÍ FILTRU

 º Polokompaktní nádrž o objemu 30 litrů určená pro použití na stavbě nebo v dílně

 º Průchod vzduchu 3800 litrů/min, sani 250 mbar

 º Prachová třída M. Standartní MAK -faktor > 0,1 mg/m³: minerální prach, prach ze dřeva 
(dub, buk)

 º Automatické zapínání při použití s nářadím

 º Dvojitý filtrační systém

 º Umyvatelný a trvanlivý filtr

 º Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným statickým nabíjením

 º Automatický systém čištění filtru

 º Měkké a přesné startování přístroje

 º Standardní vybavení: 2 x nástrojový adaptér, ruční trubice, 2 x prodlužovací trubice, 
podlahová/štěrbinová trubice, vlněný filtrační pytel, pytel pro odpad, hadice 4 m x 36 mm

Automatické zapínání Fuel™ okružné pily, elektrické brusky 
nebo nástěnné frézy umožňují snadnou 
montáž na Milwaukee® vysavače 
třídy M

Automatický systém čištění filtru

Obj. číslo 4932- 399822

Speed cross kotouč HUDD 230 

Průměr kotouče: 230 mm, vnitřní průměr: 
22,23 mm, výška segmentu: 10 mm,  
šířka řezu: 2,6 mm  

Obj. číslo 4932- 399826

Speed cross kotouč AUDD 230 

Průměr kotouče: 230 mm, vnitřní průměr: 
22,23 mm, výška segmentu: 10 mm,  
šířka řezu: 2,6 mm  

Obj. číslo 4932- 373148

Obj. číslo 4932- 373147

Diamantový kotouč DSU 150
Průměr kotouče: 150 mm, vnitřní průměr: 22,23 mm, 
výška segmentu: 10 mm, šířka řezu: 2,4 mm 
 

Speed cross kotouč DSU 125 

Průměr kotouče: 125 mm, vnitřní průměr: 
22,23 mm, výška segmentu: 10 mm,  
šířka řezu: 2,4 mm

■■ milwaukeetool.cz

 WCS 45
Příkon (W) 1900
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 5800
Průměr kotouče (mm) 150
Šířka drážky (mm) 45
Max. hloubka řezání (mm) 45
Závit hřídele M 14
Hmotnost (kg) 6.6
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933383350

 WCE 65
Příkon (W) 2300
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 6600
Průměr kotouče (mm) 230
Šířka drážky (mm) 56
Max. hloubka řezání (mm) 65
Závit hřídele M 14
Hmotnost (kg) 8.7
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933385125

 AS 300 EMAC
Příkon (W) 1500
Průtok vzduchu (l / min) 3800
Max. vakuum (mbar) 250
Kapacita (l) 30
Průměr hadice  (mm) 36
Hmotnost (kg) 10
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933416080

 WCE 30
Příkon (W) 1500
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 9500
Průměr kotouče (mm) 125
Šířka drážky (mm) 26
Max. hloubka řezání (mm) 30
Závit hřídele M 14
Hmotnost (kg) 4.3
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933383855
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AGVM 26
2600 W ÚHLOVÁ BRUSKA

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

 º Výkonný 2600 W „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice 
pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí

 º Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevývahou 
kotouče

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

 º Nejnižší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s² 

 º Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách

 º FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje

 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí

 º Automatický odpojitelné uhlíky

 º Gumový kabel o délce 4 m

Autobalancer významně snižuje vibrace 
2,5 m/s²

Hlavní madlo s AVS lze otáčet a zablo-
kovat v sedmi polohách

Milwaukee® B-Guard mechanická 
bezpečnostní spojka 

AGV 26 | 2600 W ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Výkonný 2600 W „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá 
stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí

 º Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevývahou kotouče
 º AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv 
na zdraví obsluhy

 º Nejnižší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s² 
 º Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách
 º Měkký start
 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
 º Automaticky odpojitelné uhlíky
 º Gumový kabel o délce 4 m

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

AGVM 24 | 2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Milwaukee® B-Guard chrání jak stroj tak obsluhu před tzv. „kopnutím”
 º Výkonný 2400 W „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá 
stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí

 º Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevývahou kotouče
 º AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv 
na zdraví obsluhy

 º Nejnižší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s² 
 º Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách
 º FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje
 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
 º Automatický odpojitelné uhlíky
 º Gumový kabel o délce 4 m

AGV 24 | 2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Výkonný 2400 W „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá 
stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí

 º Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevývahou kotouče
 º AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv 
na zdraví obsluhy

 º Nejnižší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s² 
 º Měkký start
 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
 º Automatický odpojitelné uhlíky
 º Gumový kabel o délce 4 m

AG 24 | 2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Výkonný 2400 W „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá 
stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí

 º Ergonomicky řešený kryt motoru pro maximální pohodlí uživatele
 º Měkký start
 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
 º Automatický odpojitelné uhlíky
 º Gumový kabel o délce 4 m

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

 AGV 26-230 GE AGV 26-230 GE/DMS
Příkon (W) 2600 2600
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 6600 6600
Průměr kotouče (mm) 230 230
Max. hloubka řezání (mm) 68 68
Závit hřídele M 14 M 14
Hmotnost (kg) 5.5 5.5
FIXTEC matice Ne Ne
Deadman spínač Ne Ano
Funkce Line lock out Ano Ne
Autobalancer Ano Ano
AVS antivibračný systém Ano Ano
Otočná hlavní rukojeť Ano Ano
Dodávaný v − −
Objednací číslo 4933402360 4933402490

 AGVM 26-230 GEX AGVM 26-230 GEX/DMS
Příkon (W) 2600 2600
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 6600 6600
Průměr kotouče (mm) 230 230
Max. hloubka řezání (mm) 68 68
Závit hřídele M 14 M 14
Hmotnost (kg) 5.8 5.8
FIXTEC matice Ano Ano
Deadman spínač Ne Ano
Funkce Line lock out Ano Ne
Autobalancer Ano Ano
AVS antivibračný systém Ano Ano
Otočná hlavní rukojeť Ano Ano
Dodávaný v − −
Objednací číslo 4933402365 4933402495

 AG 24-230 E AG 24-230 E/DMS
Příkon (W) 2400 2400
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 6600 6600
Průměr kotouče (mm) 230 230
Max. hloubka řezání (mm) 68 68
Závit hřídele M 14 M 14
Hmotnost (kg) 5.3 5.3
FIXTEC matice Ne Ne
Deadman spínač Ne Ano
Funkce Line lock out Ano Ne
Autobalancer Ne Ne
AVS antivibračný systém Ne Ne
Otočná hlavní rukojeť Ne Ne
Dodávaný v − −
Objednací číslo 4933402325 4933402450

 AGV 24-230 E AGV 24-230 GE
AGV 24-230 GE/
DMS

Příkon (W) 2400 2400 2400
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 6600 6600 6600
Průměr kotouče (mm) 230 230 230
Max. hloubka řezání (mm) 68 68 68
Závit hřídele M 14 M 14 M 14
Hmotnost (kg) 5.5 5.5 5.5
FIXTEC matice Ne Ne Ne
Deadman spínač Ne Ne Ano
Funkce Line lock out Ano Ano Ne
Autobalancer Ano Ano Ano
AVS antivibračný systém Ano Ano Ano
Otočná hlavní rukojeť Ne Ano Ano
Dodávaný v − − −
Objednací číslo 4933402335 4933402330 4933402520

 AGVM 24-230 GEX
AGVM 24-230 GEX/
DMS

Příkon (W) 2400 2400
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 6600 6600
Průměr kotouče (mm) 230 230
Max. hloubka řezání (mm) 68 68
Závit hřídele M 14 M 14
Hmotnost (kg) 5.8 5.8
FIXTEC matice Ano Ano
Deadman spínač Ne Ano
Funkce Line lock out Ano Ne
Autobalancer Ano Ano
AVS antivibračný systém Ano Ano
Otočná hlavní rukojeť Ano Ano
Dodávaný v − −
Objednací číslo 4933402340 4933402475
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AGV 22 | 2200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Výkonný 2200 W motor - účinný povlak pro delší životnost a více výkonu
 º Velmi kompaktní design (délka: 485 mm, hmotnost: 5,4 kg) pro pohodlné 
používání 

 º Měkký rozběh
 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
 º Madlo s AVS lze nastavit do dvou poloh pro méně vibrace
 º Servisní víčka, snadná a rychlá výměna uhlíků
 º Gumový kabel o délce 4 m

AG 22 | 2200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Výkonný 2200 W motor - účinný povlak pro delší životnost a více výkonu
 º Velmi kompaktní design (délka: 485 mm, hmotnost: 5,2 kg) pro pohodlné 
používání 

 º Ochranný kryt odolný proti prasknutí - prestavitelný s klíčem
 º Servisní víčka, snadná a rychlá výměna uhlíků

AGV 21 GEX | 2100 W ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Výkonný 2100 W „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá 
stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí

 º Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevývahou kotouče
 º AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv 
na zdraví obsluhy

 º Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách
 º Měkký rozběh
 º FIXTEC matice pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
 º Automatický odpojitelné uhlíky
 º Gumový kabel o délce 4 m

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

AGV 17
1750 W ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Výkonný 1750 W „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice 
pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí

 º Konstantní elektronika zajišťuje konstantní otáčky i při zatížení

 º Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj 
sám nerozběhne

 º Ochrana proti přetížení

 º Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu

 º FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje

 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí)

 º Přídavné madlo s AVS

 º Gumový kabel o délce 4 m

Přídavné madlo s AVS pro menší 
vibrace

„PROTECTOR motor” – epoxydová 
pryskyřice pokrývá stator a chrání celé 
Heavy Duty vinutí

Elektronika

AG 16 INOX | 1520 W ÚHLOVÁ BRUSKA SE SNÍŽENÝM POČTEM OTÁČEK

 º Výkonný 1520 W „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá 
stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí

 º Nová digitální elektronika nabízí konstantní rychlost, měkký rozběh, 
ochranu motoru před přetížením a omezení volnoběžných otáček

 º Ideální rychlost (7600 ot./min) pro segmentové kotouče
 º FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje
 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
 º Ideální pro opracování kovu
 º Gumový kabel o délce 4 m

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

 AGV 21-230 GEX
AGV 21-230 GEX/
DMS

Příkon (W) 2100 2100
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 6600 6600
Průměr kotouče (mm) 230 230
Max. hloubka řezání (mm) 68 68
Závit hřídele M 14 M 14
Hmotnost (kg) 5.5 5.5
FIXTEC matice Ano Ano
Deadman spínač Ne Ano
Funkce Line lock out Ano Ne
Autobalancer Ano Ano
AVS antivibračný systém Ano Ano
Otočná hlavní rukojeť Ano Ano
Dodávaný v − −
Objednací číslo 4933402304 4933402525

 AG 22-180/DMS AG 22-230/DMS
Příkon (W) 2200 2200
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 6600 6600
Průměr kotouče (mm) 180 230
Max. hloubka řezání (mm) 43 68
Závit hřídele M 14 M 14
Hmotnost (kg) 5.1 5.2
FIXTEC matice Ne Ne
Deadman spínač Ano Ano
Funkce Line lock out Ne Ne
Autobalancer Ne Ne
Přídavné madlo s AVS Ne Ne
Otočná hlavní rukojeť Ne Ne
Dodávaný v − −
Objednací číslo 4933431830 4933433630

 AGV 22-180 E AGV 22-230 E AGV 22-230/DMS
Příkon (W) 2200 2200 2200
Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 8500 6600 6600

Průměr kotouče (mm) 180 230 230
Max. hloubka řezání (mm) 43 68 68
Závit hřídele M 14 M 14 M 14
Hmotnost (kg) 5.3 5.4 5.4
FIXTEC matice Ne Ne Ne
Deadman spínač Ne Ne Ano
Funkce Line lock out Ano Ano Ne
Autobalancer Ne Ne Ne
Přídavné madlo s AVS Ano Ano Ano
Otočná hlavní rukojeť Ne Ne Ne
Dodávaný v − − −
Objednací číslo 4933431820 4933431850 4933431860

 AG 16-125 INOX
Příkon (W) 1520
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 2000 - 7600
Průměr kotouče (mm) 125
Max. hloubka řezání (mm) 33
Závit hřídele M 14
Hmotnost (kg) 2.5
Variabilní rychlost Ano
FIXTEC matice Ano
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933407345

 AGV 17-125 XE
AGV 17-150 XC/
DMS

AGV 17-180 XC/
DMS

Příkon (W) 1750 1750 1750
Počet otáček bez zatížení 
(ot./min)

2600 - 11,000 9500 7600

Průměr kotouče (mm) 125 150 180
Max. hloubka řezání (mm) 33 45 58
Závit hřídele M 14 M 14 M 14
Hmotnost (kg) 2.8 3.0 3.1
Variabilní rychlost Ano Ne Ne
FIXTEC matice Ano Ano Ano
Deadman spínač Ne Ano Ano
Funkce Line lock out Ano Ano Ano
Přídavné madlo s AVS Ano Ano Ano
Autobalancer Ne Ne Ne
Dodávaný v − − −
Objednací číslo 4933432230 4933432250 4933432270
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AG 16 | 1520 W ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Výkonný 1520 W „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá 
stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí

 º Nová digitální elektronika nabízí konstantní rychlost, měkký rozběh, 
ochranu motoru před přetížením a omezení volnoběžných otáček

 º FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje
 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
 º Gumový kabel o délce 4 m

AGV 15 | 1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Výkonný 1550 W „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá 
stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí

 º Velmi kompaktní a štíhly design pro pohodlné používání
 º Měkký rozběh
 º Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám 
nerozběhne

 º Ochrana proti přetížení
 º Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
 º Systém FIXTEC pro výměnu disku bez nutnosti použit nářadí
 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
 º Přídavné madlo s AVS
 º Gumový kabel o délce 4 m

AG 13 | 1250 W ÚHLOVÁ BRUSKAAG 13 | 1250 W ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Výkonný 1250 W „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá 
stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí

 º Systém FIXTEC pro výměnu disku bez nutnosti použit nářadí
 º Rychloupínací kryt pro snadné nastavení
 º Gumový kabel o délce 4 m

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

AGV 12
1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Výkonný 1200 W „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé 
vinutí, prodlužuje životnost nářadí

 º Velmi kompaktní a štíhly design pro pohodlné používání

 º Měkký rozběh

 º Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne

 º Ochrana proti přetížení

 º Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu

 º Systém FIXTEC pro výměnu disku bez nutnosti použit nářadí

 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - prasknutí odolný

 º Postranní rukojeť s AVS pro menší vliv na zdraví obsluhy

 º Gumový kabel o délce 4 m

Ochranný kryt nastavitelný bez použití 
nástroje 

AVS přídavné madlo Odolná převodovka

AGV 12 XPD | 1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Výkonný 1200 W „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá 
stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí

 º Velmi kompaktní design pro pohodlné používání
 º Měkký rozběh
 º Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám 
nerozběhne

 º Ochrana proti přetížení
 º Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
 º Systém FIXTEC pro výměnu disku bez nutnosti použit nářadí
 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
 º Přídavné madlo s AVS pro komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
 º Gumový kabel o délce 4 m

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Kryt proti prachu při úpravě povrchu – DEG 125 Připevnění zcela bez nástrojů pro brusky o Ø 125 mm řady AG(V) 12 a AGV 15. Dodávka s dodatečným poutkem. Odnímatelný magnetický přední kryt k získání přístupu do špatně přístupných rohů a hran při použití miskovitého brusného kotouče. Kryt proti prachu se 
hodí k Milwaukee® vysavačům s unikátním západkovým adaptérem dodávaným s 
vysavačem.

Kryt proti prachu při řezání – DEC 125 
Připevnění zcela bez nástrojů pro brusky Ø 115 – 125 mm AG(V) 12, řadu AGV 15 a FUEL™. Nastavení hloubky bez nástrojů od 5 do 28 mm. Vodítko k zabránění přetočení při řezání. Kryt proti prachu se hodí k Milwaukee® vysavačům s unikátním západkovým adaptérem dodávaným s vysavačem.

   

Obj. číslo 4932- 430467

Obj. číslo 4932- 430468

■■ milwaukeetool.cz

 AG 13-125 X
Příkon (W) 1250
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 11,000
Průměr kotouče (mm) 125
Max. hloubka řezání (mm) 33
Závit hřídele M 14
Hmotnost (kg) 2.5
FIXTEC matice Ano
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933407290

 AGV 15-125 XC AGV 15-125 XE AGV 15-150 XC
Příkon (W) 1550 1550 1550
Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 11,000 2800 - 11,000 9000

Průměr kotouče (mm) 125 125 150
Max. hloubka řezání (mm) 33 33 44
Závit hřídele M 14 M 14 M 14
Hmotnost (kg) 2.6 2.6 2.6
Variabilní rychlost Ne Ano Ne
FIXTEC matice Ne Ne Ne
Funkce Line lock out Ano Ano Ano
Autobalancer Ne Ne Ne
Dodávaný v − − −
Objednací číslo 4933428120 4933428127 4933433250

 AG 16-125 XC AG 16-125 XC/DMS
Příkon (W) 1520 1520
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 11,000 11,000
Průměr kotouče (mm) 125 125
Max. hloubka řezání (mm) 33 33
Závit hřídele M 14 M 14
Hmotnost (kg) 2.5 2.5
Variabilní rychlost Ne Ne
FIXTEC matice Ano Ano
Deadman spínač Ne Ano
Dodávaný v − −
Objednací číslo 4933407270 4933407260

 AGV 12-125 XPD AGV 12-125 XPD Kit
Příkon (W) 1200 1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 11,000 11,000
Průměr kotouče (mm) 125 125
Max. hloubka řezání (mm) 33 33
Závit hřídele M 14 M 14
Hmotnost (kg) 2.4 2.4
FIXTEC matice Ne Ne
Deadman spínač Ano Ano
Funkce Line lock out Ano Ano
Spínač Velkoplošný spínač Velkoplošný spínač
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933433240 4933433855

 AGV 12-125 X
Příkon (W) 1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 11,000
Průměr kotouče (mm) 125
Max. hloubka řezání (mm) 33
Závit hřídele M 14
Hmotnost (kg) 2.4
FIXTEC matice Ne
Deadman spínač Ne
Funkce Line lock out Ano
Spínač Posuvný vypínač
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933428085
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AG 12 | 1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Výkonný 1200 W „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá 
stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí

 º Velmi kompaktní a štíhly design pro pohodlné používání
 º Systém FIXTEC pro výměnu disku bez nutnosti použit nářadí
 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - prasknutí odolný
 º Gumový kabel o délce 4 m

AG 10 | 1000 W ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Vysoce výkonný motor (1000 W) pro práci v náročných podmínkách
 º Velmi kompaktní konstrukce, délka: 276 mm, hmotnost: 2,1 kg pro 
komfortní použití

 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - prasknutí odolný
 º Velkoplošný spínač - snadné ovládání i v rukavicích
 º Gumový kabel o délce 4 m

AG 9 | 850 W ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Výkonný 850 W „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá 
stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí

 º Velmi kompaktní a štíhly design pro univerzální používání
 º Digitální tacho – elektronika s funkcemi: konst. otáčky při zatížení, měkký 
start, tepelná ochrana proti přetížení, omezené otáčky naprázdno

 º Plochá kovová převodová hlava umožňující dobrou viditelnost obrobku, 
optimalizovaná hloubka řezu

 º Převodovka z horčíkové slitiny
 º Ložiska a přepínač v prachotěsném provedení
 º Zlepšení chlazení vede vzduch do správne drážky pro optimální chlazení 
motoru

 º FIXTEC matice pro rychlou a snadnú výměnu kotouče
 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - prasknutí odolný
 º Automatický odpojitelné uhlíky
 º Gumový kabel o délce 4 m

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

AG 8 | 750 W ÚHLOVÁ BRUSKA

 º Výkonný 750 W „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá 
stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí

 º Velmi malá velikost obvodu a nízká hmotnost, pohodlné zacházení
 º Převodové hlavy jsou otočné do úhlu 90°
 º Nízká výška hlavy nářadí pro práci v omezených prostorech
 º Ložiska a přepínač v prachotěsném provedení
 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
 º Aretace vřetene pro rychlou výměnu kotouče s jedným klíčem
 º Gumový kabel o délce 4 m

AGS 15-125 C | 1500 W BRUSKA

 º Výkonný 1500 W „PROTECTOR motor” – epoxydová pryskyřice pokrývá 
stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí

 º Optimální rychlost pro práci s lamelovými kotouči
 º Konstatntní otáčky i při zatížení
 º Měkký rozběh
 º Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám 
nerozběhne

 º Motor s ochranou proti přetížení
 º Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - prasknutí odolný
 º Síťka filtru
 º Gumový kabel o délce 4 m

AS 12 E | 1200 W BRUSKA S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK

 º Oblast otáček je ideální pro broušení ploch
 º Nový ergonomický design a plochá hlava
 º Variabilní nastavení rychlosti
 º Tepelná ochrana proti přetížení motoru
 º Standardní vybavení: chránič ruky, brusný talíř, 4 m kabel

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.czDalší technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.czDalší technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.czDalší technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

 AG 9-125 XC AG 9-125 XE
Příkon (W) 850 850
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 10,000 2700 - 10,000
Průměr kotouče (mm) 125 125
Max. hloubka řezání (mm) 33 33
Závit hřídele M 14 M 14
Hmotnost (kg) 1.8 1.8
Variabilní rychlost Ne Ano
FIXTEC matice Ano Ano
Dodávaný v − −
Objednací číslo 4933403200 4933403206

 AG 10-115 AG 10-125
Příkon (W) 1000 1000
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 11,000 11,000
Průměr kotouče (mm) 115 125
Max. hloubka řezání (mm) 28 33
Závit hřídele M 14 M 14
Hmotnost (kg) 2.1 2.1
FIXTEC matice Ne Ne
Dodávaný v − −
Objednací číslo 4933440310 4933440330

 AG 12-115 X AG 12-125 X
Příkon (W) 1200 1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 11,000 11,000
Průměr kotouče (mm) 115 125
Max. hloubka řezání (mm) 28 33
Závit hřídele M 14 M 14
Hmotnost (kg) 2.3 2.4
FIXTEC matice Ne Ne
Dodávaný v − −
Objednací číslo 4933428050 4933428077

 AS 12 E
Příkon (W) 1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 1800 - 4800
Průměr kotouče (mm) 180
Závit hřídele M 14
Hmotnost (kg) 2.5
Variabilní rychlost Ano
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933383940

 AGS 15-125 C
Příkon (W) 1500
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 7600
Průměr kotouče (mm) 125
Závit hřídele M 14
Hmotnost (kg) 2.4
FIXTEC matice Ne
Funkce Line lock out Ano
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933407480

 AG 8-115 AG 8-125
Příkon (W) 750 750
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 10,000 10,000
Průměr kotouče (mm) 115 125
Max. hloubka řezání (mm) 28 33
Závit hřídele M 14 M 14
Hmotnost (kg) 1.8 1.8
FIXTEC matice Ne Ne
Dodávaný v − −
Objednací číslo 4933403240 4933403235
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OBLASTI POUŽITÍ:

HUDD AUDD

TVRDÉ MATERIÁLY MĚKKÉ / ABRAZIVNÍ MATERIÁLY

O 50% RYCHLEJÍ ODSTRANĚNÍ MATERIÁLU 
AŽ 2-KRÁT DELŠÍ ŽIVOTNOST

 º Keramický hybrid: brousí nerez ocel, bronz, titan, hliník

 º Více zrnné: odstranění materiálu – zrn. 40, konečný výsledek – zrn. 60

 º Autom. ořezávací podložka: broušení do posledního zrna

 º Podložka z přírodních vláken: nízké vibrace a hluk, bez škodlivého prachu

 º Vysoce ohebná: přizpůsobí se povrchu obrobku

 º Nízká produkce tepla: nedochází k zabarvení kovových materiálů

 º Vyrobeno v Německu
▲�Ideální rychlost:  Ø 115 mm: 7000 – 8000 ot./min 

Ø 125 mm: 6000 – 7000 ot./min

Použití: železné kovy, neželezné kovy (hliník, titan…), nerezová ocel V2A (1.4301) / V4A (1.4401)

Objednávky jsou dodávány v kartonu. Karton obsahuje: 10 x 4932430407.

Minimální objednací množství je jeden karton = 10 x 4932430407

Pokud objednané množství je vyšší než 10 ks je nutno objednat násobky 10 ks (20, 30, 40, 50, atd.)

Použití: železné kovy, nerezová ocel V2A (1.4301) / V4A (1.4401)

 º Vysoce kvalitní zirkon zrna: delší životnost při broušení železných kovů a nerezové oceli

 º Autom. ořezávací podložka: broušení do posledního zrna

 º Podložka z přírodních vláken: nízké vibrace a hluk, bez škodlivého prachu

 º Vysoce ohebná: přizpůsobí se povrchu obrobku

 º Nízká produkce tepla: nedochází k zabarvení kovových materiálů

 º Vyrobeno v Německu
▲�Ideální rychlost:  Ø 115 mm: 7000 – 8000 ot./min 

Ø 125 mm: 6000 – 7000 ot./min

Objednávky jsou dodávány v kartonu. Karton obsahuje: 10 x 4932430412.

Minimální objednací množství je jeden karton = 10 x 4932430412

Pokud objednané množství je vyšší než 10 ks je nutno objednat násobky 10 ks (20, 30, 40, 50, atd.)

LAMELOVÉ KOTOUČE

 

PŘÍRODNÍ
KÁMEN / 
GRANIT

TVRDÝ 
BETON

STŘEDNĚ 
PEVNÝ
BETON

ZÁKLADNÍ 
STAVEB.
MATER CIHLA

MĚKKÝ / 
ZELENÝ
BETON ASFALT

 SLC50/115 115 Vícezrnné 40/60  22,2 1 Přírodní vlákna 430407 

 SLC50/125 125 Vícezrnné 40/60  22,2 1 Přírodní vlákna 430408 

Typ
Ø kotouče

mm
Zrnitost  Vnitřní Ø  Mn.

Materiál  
podložné

talíře

Obj. číslo  
4932-

Typ
Ø kotouče

mm
Zrnitost  Vnitřní Ø  Mn.

Materiál  
podložné

talíře

Obj. číslo  
4932-

 SL50/115 115 80 22,2 1 Přírodní vlákna 430412

 SL50/115 115 120 22,2 1 Přírodní vlákna 430413

 SL50/125 125 80 22,2 1 Přírodní vlákna 430414

 SL50/125 125 120 22,2 1 Přírodní vlákna 430415

Univerzální pro abrasivní povrchy AUDD
Univerzální pro tvrdé povrchy HUDD

DIAMANTOVÉ KOTOUČE

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST,
NEJLEPŠÍ ŽIVOTNOST,
NÍZKE VIBRACE
CHARAKTERISTIKA:

■■  Univerzální plátky pro širokou škálu materiálů 
Zařazeny do dvou kategorií kvůli max. životnosti 
Výška segmentů 10 mm, kvůli dlouhé životnosti 
Laserem svařované segmenty  
Nízké vibrace

 VELIKOST 115 mm 125 mm 150 mm 230 mm

 HUDD 4932399819 4932399820 4932399821 4932399822

 AUDD 4932399823 4932399824 4932399825 4932399826

■■ milwaukeetool.cz
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AP 14-2 200 E
1450 W LEŠTIČKA

 º Výkonný 1450 W motor - nejlepší výkon ve všech aplikacích 

 º Vysoký točivý moment převodovky zachovává rychlost i při zatížení

 º Variabilní spouštění otáček 490-2100 ot./min 

 º Funkce pro nastavení rychlosti, 7 stupňů

 º Tepelná ochrana proti přetížení a pro zabránění přehřátí 

 º Jedinečné „prstové držadlo“ pro pohodlnou pracovní polohu, 
obzvlášť při vertikální práci s nářadím

 º Chráněné tlačítko zámku vřetene

 º Zámek

 º Flexibilní a měkká podložka -ochrana proti poškrábání laku při práci

 º 6 m dlouhá PUR šňůra, která brání vzniku stop na nátěru a umožní 
uživateli snadnou práci kolem celého automobilu

Funkce pro nastavení rychlosti, 7 
stupňů

Jedinečné „prstové držadlo“ pro 
pohodlnou pracovní polohu

Převodovka s vysokým točivým 
momentem

AP 12 E | 1200 W LEŠTIČKA S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK

 º Motor 1200 W   
 º Nový ergonomický design a plochá hlava
 º Oblast otáček je ideální pro leštění ploch
 º Elektronická regulace otáček
 º Tepelná ochrana proti přetížení motoru
 º Omezení otáček naprázdno
 º 6 m kabel

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

DGL 34 | VYSOKORYCHLOSTNÍ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA

 º Velmi dlouhá hřídel, štíhlý krk pro práce v těžko přístupných místech
 º Vysokorychlostní celokovová převodovka s dvojřadým ložiskem na hřídeli
 º Velmi vysoký rychlost 34000 ot./min
 º Odpojení uhlíků
 º Výjimečný poměr hmotnosti k výkonu
 º Standardní vybavení: klíč SW 17 / SW 15, 4 m kabel a kleština 6 mm

DGL 30 E | VELMI VÝKONNÁ PŘÍMÁ BRUSKA S REGULACÍ OTÁČEK

 º Velmi dlouhá hřídel, štíhlý krk pro práce v těžko přístupných místech
 º Softstart, elektronika měkkého rozběhu
 º Elektronická regulace otáček
 º Velmi vysoký počet otáček 30000 ot./min
 º Vysokorychlostní celokovová převodovka s dvojřadým ložiskem na hřídeli
 º Odpojení uhlíků
 º Standardní vybavení: klíče SW 17 / SW 15, 4 m kabel, kleština 6 mm

DG 30 E | VÝKONNÁ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA

 º Krátká kompaktní konstrukce pro snadnou manipulace
 º Softstart, elektronika měkkého rozběhu
 º Elektronická regulace otáček
 º Celokovová převodovka
 º Odpojení uhlíků
 º Ergonomický bezpečnostní vypínač
 º Průměr upnutí 43 mm, použitelná ve stojanech pro vrtačky
 º Standardní vybavení: klíče SW 17 / SW 15, 4 m kabel, kleština 6 mm

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

■■ milwaukeetool.cz

 DG 30 E
Příkon (W) 500
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 10,000 - 30,000
Max. průměr brusného kotouča (mm) 40
Max. průměr nástroje (mm) 20
Průměr kleštiny (mm) 6
Hmotnost (kg) 1.3
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933385100

 DGL 30 E
Příkon (W) 600
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 10,000 - 30,000
Max. průměr brusného kotouča (mm) 40
Max. průměr nástroje (mm) 20
Průměr kleštiny (mm) 6
Hmotnost (kg) 1.9
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933385120

 DGL 34
Příkon (W) 500
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 34,000
Max. průměr brusného kotouča (mm) 40
Max. průměr nástroje (mm) 25
Průměr kleštiny (mm) 6
Hmotnost (kg) 1.8
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933385110

 AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E SET
Příkon (W) 1450 1450
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 490 - 2100 490 - 2100
Průměr kotouče (mm) 200 200
Závit hřídele M 14 M 14

Standardní vybavení
Boční rukojeť, flexibilní 
podložka

boční rukojeť, flexibilní 
podložka, měkká a tvrdá 
lešticí houba, podložka z 
jehněčího rouna, přípravek 
pro broušení a dokončovací 
práce, hadřík

Hmotnost (kg) 2.3 2.3
Variabilní rychlost Ano Ano
Funkce Line lock out Ano Ano
Funkce měkký start Ano Ano
Dodávaný v − kufr
Objednací číslo 4933432800 4933432795

 AP 12 E
Příkon (W) 1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 900 - 2500
Průměr kotouče (mm) 150
Závit hřídele M 14
Hmotnost (kg) 2.2
Variabilní rychlost Ano
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933383925
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DG 7 E | NÍZKOOTÁČKOVÁ PŘÍMÁ BRUSKA

 º Dlouhá hřídel pro snadnou práci v nepřístupných místech
 º Elektronická regulace otáček
 º Snížené maximální otáčky 7000 ot./min. pro broušení a frézování v kovu
 º Heavy Duty kovová převodovka
 º Standardní vybavení: kleština 6 mm, klíče SW 15 / SW 17, 4 m kabel 

BS 125
PÁSOVÁ PILA S HLUBOKÝM ŘEZEM

 º Výkonný 1100-wattový motor zajišťuje maximální výkon a trvanlivost

 º Největší řezná kapacita pro průměr materiálu až 125 x 125 mm

 º 4-kroková variabilní volba rychlosti od 0 - 116 m/min

 º Technologie stálého výkonu udržuje řeznou rychlost při použití v 
maximální zátěži pro optimální výkon

 º Spojka chránící převody prodlužuje životnost převodů i motoru tím, 
že absorbuje nárazy způsobené zablokováním listu

 º Tenká celokovová konstrukce pláště motoru a LED osvětlení 
pracovního povrchu pro co nejlepší viditelnost řezu

 º Zamykací mechanismus nože bez použití nástrojů pro rychlou a 
snadnou výměnu listů pily

 º Bota nastavitelná bez použití nástrojů Největší řezná kapacita pro průměr 
materiálu až 125 x 125 mm

4-kroková variabilní volba rychlosti od 
0 - 116 m/min

Zamykací mechanismus nože 

MCS 66 | OKRUŽNÍ PILA PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ KOVU

 º Výkon 1800 W, otáčky motoru 4000 za minutu
 º Technologie suchého řezání poskytuje rychlý čistý řez bez otřepů
 º Ocel, nerezová ocel, hliníkové slitiny, izolační pěnové panely
 º Hloubka řezu do 66 mm
 º Jedinečně řešený kryt s prostorem na piliny, snadno uvolnitelný při 
výměně kotouče

 º Snadné zhotovení ponorného řezu
 º Standardní vybavení: 1 x 42-zubý speciální pilový kotouč 

CHS 355 | 2300 W ROZBRUŠKA

 º 2300 W a 3800 ot/min zajišťují excelentní řezný výkon
 º Aretace ve sklopeném stavu při transportu (není třeba žádný řetěz)
 º Rychlé nastavení pracovního úhlu od – 45° do + 45°
 º Rychloupínací svěrák pro rychlou výměnu obrobků
 º Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
 º Snadná výměna uhlíků díky vnějším krytům uhlíků
 º Integrovaný kovový ventilátor s dlouhou životností
 º Celokovová základna se zvýšenou mechanickou odolností proti 
deformacím

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Řezný kotouč na kov
SC41/355
Průměr kotouče: 355 mm,  
tloušťka: 2,5 mm, vintřní průměr: 
25,4 mm, balené po 10 ks

Obj. číslo 4932- 373734

Tloušťka  
stěny   
mm

Rozteč  
zubů
mm

Zubů
na  

palec
Obj. číslo

≥ 8 2,5 10 48390501 

5 – 8

4 – 5

≤ 4

1,8

1,4

1,0

14

18

25

48390511

48390521

48390531

■■ milwaukeetool.cz

 BS 125
Příkon (W) 1100
Rychlost pásu (m/min) 0 - 116
Kapacita řezání obdélníkového profilu (mm) 125 x 125
Max. kapacita řezu – kovové trubky (mm) 125
Délka pilového plátku (mm) 1139.83
Hmotnost (kg) 6.5
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933448245

 DG 7 E
Příkon (W) 600
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 3000 - 7000
Max. průměr brusného kotouča (mm) 45
Průměr kleštiny (mm) 6 + 8
Hmotnost (kg) 1.5
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933391200

 CHS 355
Příkon (W) 2300
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 3800
Průměr kotouče (mm) 355
Kapacita řezu při 90º / 45º - kulatina (mm) 125 / 100
Kapacita řezu při 90º / 45º - hranatý profil (mm) 115 / 80
Kap. řezu při 90º / 45º - pravoúhlý profil (mm) 230 x 70 / 100 x 80
Kapacita řezu při 90º / 45º - „L“ profil (mm) 130 / 80
Průměr hřídele (mm) 25.4
Hmotnost (kg) 18
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933411760

 MCS 66
Příkon (W) 1800
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 4000
Průměr kotouče (mm) 203
Max. hloubka řezání při 90˚ (mm) 66
Průměr hřídele (mm) 15.87
Hmotnost (kg) 6.4
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933440615

Řezné kotouče na kov
Pro materiály: ocelové trubky, ocelové potrubí,  
ocelové úhelníky, ocelové kanály  
42 zubů – pro ocel >2,5mm

Obj. číslo 48404515

Obj. číslo 48404520

50 zubů – pro ocel 1- 2,5mm
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SCS 65 Q | 190 MM OKRUŽNÍ PILA (65 MM DOC)

 º Robustní motor 1900 W s velkou rezervou výkonu
 º Vynikající vyvážení a komfort práce díky stavitelnému madlu „TILT-LOK“ 
s povrchem soft grip

 º Prořez do 65 mm  
 º Velkoplošná a snadno ovladatelná ovládací páka pro nastavení hloubky 
a úhlu řezu

 º Výborná viditelnost kotouče při řezání a vylepšené ovládání
 º Robustní hliníková základová deska
 º Standardní vybavení: kotouč 20 zubů, vodicí doraz, 4 m kabel QUIK-
LOK

CS 60 | 184 MM OKRUŽNÍ PILA (61 MM DOC)

 º Motor s výkonem 1600 W a 5800 ot./min zajistí rychlé řezání
 º Prořez do 61 mm  
 º 0 - 56° max. úkos aretace na 45°
 º Rychlé nastavení úkosu pomocí páky s excentrem
 º Integrované odsávání, čistá linie řezu, přesný řez
 º Velká, ergonomická madla a ovládací páky pro zlepšení ovládání
 º Výborné vedení pro přesné přímé řezy
 º Standardní vybavení: kotouč 24 HM zubů, vodicí doraz, 4 m kabel

CS 55 | 165 MM OKRUŽNÍ PILA (56 MM DOC)

 º Kompaktní jednoruční okružní pila, snadné a rychlé řezání
 º Motor s výkonem 1200 W a 6000 ot./min zajistí rychlé řezání
 º Prořez až 56 mm
 º Těžiště je optimálně položeno
 º Profesionální slitinový stůl pily
 º Elektronická brzda motoru zastaví kotouč během sekund
 º Proud pilin jde mimo obsluhu
 º Ergonomický softgrip, komfortní práce
 º Snadný přístup k uhlíkům zkracuje dobu opravy
 º Aretace vřetene, rychlá výměna kotouče
 º Přesné řezy bez otřepu
 º Standardní vybavení: kotouč 24 HM zubů, vodicí doraz, 4 m kabel

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

JSPE 135 | HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA - ŽEHLIČKA

 º Robustní a silná pila s horním madlem pro velmi rychlé řezání dřeva, 
hliníku, oceli a dlaždic

 º Motor s výkonem 750 W
 º Přesné vedení plátku zajišťuje precizní řezy
 º Patentovaný FIXTEC, rychlá výměna plátku bez použití klíče a rychlé 
nastavení úkosu od 0° do 45°

 º Elektronika, přednastavení otáček, měkký rozběh, konstantní rychlost 
při zátěži

 º Čtyřstupňové seřízení kyvného zdvihu pro zvýšený řezný výkon a delší 
životnost pilového listu

 º Stavitelné odsávání pilin dopředu i dozadu
 º LED světlo - perfektní osvětlení oblasti řezání
 º Standardní vybavení: 5 x plátek, ochrana proti otřepu, vak na piliny,  
adapter k odsávání, kluzná patka, 4 m kabel 

FSPE 110 X | HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA

 º Velmi štíhlý kryt motoru pro dobré držení a pro dobrou viditelnost do 
řezu

 º Motor s výkonem 710 W
 º Precizní vedení plátku, přesný řez
 º Patentovaný FIXTEC, rychlá výměna plátku bez použití klíče a rychlé 
nastavení úkosu od 0° do 45°

 º Elektronika, přednastavení otáček, měkký rozběh, konstantní rychlost 
při zátěži

 º Čtyřstupňové seřízení kyvného zdvihu pro zvýšený řezný výkon a delší 
životnost pilového listu

 º Stavitelné odsávání pilin dopředu i dozadu
 º Odfukovač pilin a integrovaný adaptér na odsávání prachu pro čistou 
práci a dobrou viditelnost do řezu

 º Standardní vybavení: 5 x plátek, ochrana proti otřepu, vak na odsávání, 
adapter odsávání, kluzná patka, 4 m kabel 

JS 120 X | HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍM DRŽENÍM

 º Štíhle tělo pily, optimalizovaná hmotnost, snadná ovladatelnost
 º Motor s výkonem 710 W
 º Patentovaný FIXTEC, rychlá výměna plátku bez použití klíče a rychlé 
nastavení úkosu od 0° do 45°

 º Elektronika, přednastavení otáček, měkký rozběh, konstantní rychlost 
při zátěži

 º Čtyřstupňové seřízení kyvného zdvihu pro zvýšený řezný výkon
 º Vynikající výhled na místo řezu
 º Integrovaný kovový blok, kovová část pro uložení všech ložisek a 
převodů, dlouhá životnost a stabilita

 º Antivibrační systém snižuje případné vibrace
 º Integrovaný odsávací adapter
 º Standardní vybavení: 5 x plátek, ochrana proti otřepu, vak na prach, 
kluzná patka, 4 m kabel

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Pilový kotouč pro okružné 
pily
Počet zubů: 24, řezná šířka: 2,4 mm

Obj. číslo 4932- 327969

Pilový kotouč pro okružné 
pily
Počet zubů: 24, řezná šířka: 1,8 mm

Obj. číslo 4932- 352327

Pilový kotouč pro okružné 
pily
Počet zubů: 24, řezná šířka: 1,8 mm

Obj. číslo 4932- 399909

■■ milwaukeetool.cz

 CS 55
Příkon (W) 1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 6000
Průměr kotouče (mm) 165
Max. hloubka řezání při 45˚ (mm) 37
Max. hloubka řezání při 90˚ (mm) 56
Průměr hřídele (mm) 30
Hmotnost (kg) 4.5
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933403635

 CS 60
Příkon (W) 1600
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 5800
Průměr kotouče (mm) 184
Max. hloubka řezání při 45˚ (mm) 49
Max. hloubka řezání při 90˚ (mm) 61
Průměr hřídele (mm) 30
Hmotnost (kg) 4.8
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933419225

 SCS 65 Q
Příkon (W) 1900
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 5800
Průměr kotouče (mm) 190
Max. hloubka řezání při 45˚ (mm) 52
Max. hloubka řezání při 90˚ (mm) 65
Průměr hřídele (mm) 30
Hmotnost (kg) 5.5
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 638051

 JS 120 X
Příkon (W) 710
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 500 - 2800
Max. kapacita řezání - dřevo (mm) 120
Max. kapacita řezání - ocel (mm) 10
Max. kapacita řezání - hliník (mm) 30
Kapacita pokosu (°) 45
Délka zdvihu (mm) 26
Hmotnost (kg) 2.3
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933381680

 FSPE 110 X
Příkon (W) 710
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 500 - 3000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm) 120
Max. kapacita řezání - ocel (mm) 10
Max. kapacita řezání - hliník (mm) 30
Kapacita pokosu (°) 45
Délka zdvihu (mm) 26
Hmotnost (kg) 2.5
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933357990

 JSPE 135 TX
Příkon (W) 750
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 800 - 3000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm) 135
Max. kapacita řezání - ocel (mm) 10
Max. kapacita řezání - hliník (mm) 30
Kapacita pokosu (°) 45
Délka zdvihu (mm) 26
Hmotnost (kg) 2.5
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933381230
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PJ 710 | LAMELOVACÍ FRÉZKA

 º Profesionální fréza pro jednoduché, rychlé a čisté spojování dřeva na 
ploché kolíky s perfektními výsledky

 º Robustní konstrukce, výkonný motor 710 W
 º Protiskluzové gumové podložky na základne
 º Aretace hřídele pro snadnou výměnu nástroje
 º ERGO spínač
 º Doraz k nastavení hloubky řezu
 º Frézovací kotouč se 6-ti zuby
 º Hloubka frézování se šesti předvolbami
 º Plynulé nastavení úhlu frézování se třemi aretovanými polohami 22,5°, 45° 
a 67,5° 

 º Dobře čitelné značky a stupnice
 º Standardní vybavení: vak na prach, odstraňovač pilin a 4 m kabel

BS 100 LE | 4˝ (100 MM) PÁSOVÁ BRUSKA

 º Kompaktní konstrukce, ideální pro broušení při krajích   
 º Broušená plocha: 100 x 160 mm, pro rychlé broušení
 º Nastavitelná rychlost pásu podle materiálu obrobku
 º Ovládací kolečko pro přesné nastavení pásu    
 º Integrované odsávání do vaku či externí odsávání
 º Snadná výměna brusného pásu   
 º Také pro stacionární práci
 º Standardní vybavení: brusný pás 100 x 620 mm (zrnitost 100), 4 m kabel

HBSE 75 S | 3˝ (75 MM) PÁSOVÁ BRUSKA

 º Kompaktní, velmi lehká, výkonná pásová bruska. Ideální pro broušení nad 
hlavou nebo v blízkosti rohů

 º Broušená plocha: 75 x 130 mm, pro rychlé broušení
 º Plynulá předvolba rychlosti pásu zabezpečuje optimální broušení všech 
materiálu

 º Ovládací kolečko pro přesné nastavení pásu a bezpečnostní spojka   
 º Integrované odsávání do vaku či externí odsávání    
 º Snadná výmena brusného pásu 
 º Speciální příchytky pro stacionární provoz              
 º Brusný rám (príslušenství)
 º Standardní vybavení: brusný pás, 4 m kabel

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

ROS 150 E-2 | 6˝ (150 MM) EXCENTRICKÁ BRUSKA

 º Excentrická bruska s nedostižnými brusnými vlastnostmi díky simultánní 
rotaci a oscilaci brusného kotouče

 º Redukční prevod efektívne využije výkonu 440 W
 º 6,4 / 3,2 mm dráhy pro snadné vyjmutí a povrchovou úpravu
 º Plynule nastavitelná rychlost - 4000 - 10000 ot./min - pro citlivé materiály
 º Rychlá a snadná výměna brusného papíru (suchý zip)
 º Vyjímatelný sáček na prach a možnost připojení ke standardní vysavačové 
hadici 26 mm

 º Utěsněný posuvný vypínač
 º Přídavná rukojeť pro vyvážené a rovnoměrné rozložení hmotnosti po celém 
obrobku

 º Standardní vybavení: vak na prach, brusný talíř, 4 m kabel

ROS 125 E |  5˝ (125 MM) EXCENTRICKÁ BRUSKA

 º Ideální pro broušení dřeva, kovů a plastů ve stíšněných prostorech
 º 300 W výkonný motor, excentricita: 2,4 mm
 º Plynule nastavitelná rychlost - 7000 - 12000 ot./min - pro citlivé materiály
 º Snadná výměna brusiva (suchý zip)
 º Odsávání prachu - až o 90% účinnejší s věčším pytlíkem
 º Snadné čištění pytlíku
 º Věstavení adaptér odsávání - vhodný pro hadice 36 mm
 º Standardní vybavení: vak z textilu na prach, sada brusných papírů (zrnitost 
60, 80, 120)

SPS 140 | 1/4˝ VIBRAČNÍ BRUSKA

 º Výkonný 260 W motor pro trvalé použití 
 º Průměr oscilačního pohybu 1,6 mm pro jemné broušení
 º Přípojka pro prachový pytlík nebo odsávací systém
 º Systém připevňování brusných papírů:“suchý zip” nebo upnutí
 º 4 m odolný gumový kabel poskytuje flexibilní práci a snadný pohyb kolem 
obrobku

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

6 zubová fréza  
100 x 22,2 mm

Obj. číslo 4932- 361072

Brusné pásy – 5 ks 
velikost: 100 x 620 mm, zrnitost: 60 

Obj. číslo 4932- 355067

Brusné pásy – 5 ks
velikost: 75 x 533 mm, zrnitost: 60

Obj. číslo 4932- 312476

Abrazivní kotouč – 5 ks
průměr: 150 mm – 6 otvorů, zrnitost: 60

Obj. číslo 4932- 371591

Abrazivní kotouč – 5 ks
průměr: 125 mm – 8 otvorů, zrnitost: 60

Obj. číslo 4932- 367741

■■ milwaukeetool.cz

 HBSE 75 S
Příkon (W) 1010
Rychlost pásu  (m/min) 200 - 380
Délka pásu (mm) 533
Šířka pásu  (mm) 75
Broušená plocha (mm) 75 x 130
Hmotnost (kg) 3.8
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933385135

 BS 100 LE
Příkon (W) 1150
Rychlost pásu  (m/min) 230 - 400
Délka pásu (mm) 620
Šířka pásu  (mm) 100
Broušená plocha (mm) 100 x 160
Hmotnost (kg) 5.3
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933385150

 PJ 710
Příkon (W) 710
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 10,000
Max. průměr řezání (mm) 100
Max. hloubka řezání (mm) 19
Hmotnost (kg) 2.9
Dodávaný v kufr
Objednací číslo 4933378875

 ROS 125E
Příkon (W) 300
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 7000 - 12,000
Oscilační frekvence (1/min) 14,000 - 26,000
Průměr oscilačního pohybu (mm) 2.4
Rozměr brusné desky (mm) 125
Hmotnost (kg) 1.7
Dodávaný v Taška
Objednací číslo 4933433180

 ROS 150 E-2
Příkon (W) 440
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 4000 - 10,000
Průměr oscilačního pohybu (mm) 6.4 / 3.2
Rozměr brusné desky (mm) 150
Hmotnost (kg) 2.8
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933431170

 SPS 140
Příkon (W) 260
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 14,700
Oscilační frekvence (1/min) 28,000
Průměr oscilačního pohybu (mm) 1.6
Rozměr brusné desky (mm) 113 x 105
Hmotnost (kg) 1.6
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933447015
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PDS 13 | DELTA BRUSKA

 º Ideální pro jemné broušení a obrábění krajů, hran a rohů
 º Integrované odsávání prachu
 º Přípojka pro prachový pytlík nebo odsávací systém
 º Zdvih 2 mm: ideální pro jemné broušení a obrábění krajů, hran a rohů
 º Velmi lehká vibrační bruska
 º Profesionální hliníková základní deska vyrobená tlakovým litím
 º Rychlé a snadné uchycení brusiva (suchý zip)
 º Standardní vybavení: sada brusných papírů, 4 m kabel

AS 2-250 ELCP | VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY L (25 LITRŮ) - S CLEAR PRESS SYSTÉMEM

 º Velkokapacitní 25 litrová nádrž, ideální pro použití v dílně
 º 1250 W motor, sání 210 mbar – o 10% účinnější
 º Automatické zapínání při použití s nářadím
 º Kapacita odběru energie 2600 W umožňuje použití s vysoce výkonným 
nářadím

 º Clear press čištění filtru
 º Omyvatelný PET filtr
 º Prachová třída L. Standartní MAK-faktor > 1 mg/m³
 º Mokré a suché vysávání
 º Možnost uskladnění hadice
 º Funkce odfoukání prachu 
 º 7,5 m gumový kabel
 º Standardní vybavení: 3,5 m hadice se sadou na čištění podlahy, 2x 
adaptér, PET filtr, 1x pytel na odpad, 1x fleecový sáček, 1x štěrbinová 
trubice

AS 300 ELCP | VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY L (30 LITRŮ) - SNADNÉ ČIŠTĚNÍ FILTRU

 º Polokompaktní nádrž o objemu 30 litrů určená pro použití na stavbě nebo 
v dílně

 º Průchod vzduchu 3700 litrů/min, sání 250 mbar
 º Prachová třída L. Standartní MAK-faktor > 1 mg/m³
 º Automatické zapínání při použití s nářadím
 º PET filtr pro snadné čištění
 º Velmi tichá turbína (nízká hlučnost)
 º Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným statickým nabíjením
 º Standardní vybavení: 2 x nástrojový adaptér, ruční trubice, 2 x 
prodlužovací trubice, podlahová/štěrbinová trubice, vlněný filtrační pytel, 
pytel pro odpad,hadice 4 m x 36 mm

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

AS 500 ELCP | VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY L (50 LITRŮ) - SNADNÉ ČIŠTĚNÍ FILTRU

 º Velkokapacitní 50 litrová nádrž, ideální pro použití v dílně
 º Průchod vzduchu 3700 litrů/min, sání 250 mbar
 º Prachová třída L. Standartní MAK-faktor > 1 mg/m³
 º Automatické zapínání při použití s nářadím
 º PET filtr pro snadné čištění
 º Velmi tichá turbína (nízká hlučnost)
 º Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným statickým 
nabíjením

 º Standardní vybavení: 2x nástrojový adaptér, 1x filtračný pytel, pytel 
pro odpad, hadice 4 m x 36 mm

AS 300 ELAC | VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY L (30 LITRŮ) S AUTOM. ČÍŠTĚNÍ FILTRU

 º 30 litrová nádrž, ideální pro použiti v dílně
 º Průchod vzduchu 3800 litrů/min, sani 250 mbar
 º Prachová třída L. Standartní MAK-faktor > 1 mg/m³
 º Automatické zapínání při použití s nářadím
 º PET filtr pro snadné čištění
 º Velmi tichá turbína (nízka hlučnost)
 º Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným statickým nabíjením
 º Automatický systém čištění filtru
 º Standardní vybavení: 2 x nástrojový adaptér, ruční trubice, 2 x 
prodlužovací trubice, podlahová/štěrbinová trubice, vlněný filtrační pytel, 
pytel pro odpad, hadice 4 m x 36 mm

AS 300 EMAC | VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY M  (30 LITRŮ) S AUTOM. ČIŠTĚNÍ FILTRU

 º Polokompaktní nádrž o objemu 30 litrů určená pro použití na stavbě nebo 
v dílně

 º Průchod vzduchu 3800 litrů/min, sani 250 mbar
 º Prachová třída M. Standartní MAK -faktor > 0,1 mg/m³: minerální prach, 
prach ze dřeva (dub, buk)

 º Automatické zapínání při použití s nářadím
 º Dvojitý filtrační systém
 º Umyvatelný a trvanlivý filtr
 º Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným statickým nabíjením
 º Automatický systém čištění filtru
 º Měkké a přesné startování přístroje
 º Standardní vybavení: 2 x nástrojový adaptér, ruční trubice, 2 x 
prodlužovací trubice, podlahová/štěrbinová trubice, vlněný filtrační pytel, 
pytel pro odpad, hadice 4 m x 36 mm

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Abrazivní list – 10 ks
velikost: 100 x 147 mm, zrnitost: 60

Obj. číslo 4932- 355140

■■ milwaukeetool.cz

 AS 300 ELCP
Příkon (W) 1500
Průtok vzduchu (l / min) 3700
Max. vakuum (mbar) 250
Kapacita (l) 30
Průměr hadice  (mm) 36
Hmotnost (kg) 10
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933416060

 AS 2-250 ELCP
Příkon (W) 1250
Průtok vzduchu (l / min) 3600
Max. vakuum (mbar) 210
Kapacita (l) 25
Průměr hadice  (mm) 32
Hmotnost (kg) 10.4
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933447480

 PDS 13
Příkon (W) 200
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 13,000
Oscilační frekvence (1/min) 26,000
Průměr oscilačního pohybu (mm) 2.0
Rozměr brusné desky (mm) 100x147
Hmotnost (kg) 1.3
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933391185

 AS 300 EMAC
Příkon (W) 1500
Průtok vzduchu (l / min) 3800
Max. vakuum (mbar) 250
Kapacita (l) 30
Průměr hadice  (mm) 36
Hmotnost (kg) 10
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933416080

 AS 300 ELAC
Příkon (W) 1500
Průtok vzduchu (l / min) 3800
Max. vakuum (mbar) 250
Kapacita (l) 30
Průměr hadice  (mm) 36
Hmotnost (kg) 10
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933428455

 AS 500 ELCP
Příkon (W) 1500
Průtok vzduchu (l / min) 3700
Max. vakuum (mbar) 250
Kapacita (l) 50
Průměr hadice  (mm) 36
Hmotnost (kg) 11
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933416070
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MS 305 DB
12˝ (305 MM) POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA S DUÁLNÍM ZKOSENÍM

 º Digitální odečet úhlu úkosu - umožňuje opakovanou přesnost do 
0,1°

 º Přímý pohon motorem 1800 Watt s konstantní elektronikou 

 º Dvě zabudovaná pracovní světla osvětlují a linii řezu z obou stran 
nože

 º 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

 º Jedinečná konstrukce motoru In-Line – pro výbornou viditelnost 
opracovávaného kusu z obou stran a lepší vyváženost při přepravě

 º Kapacita úkosu 55° nalevo a 60° napravo – pro maximální 
univerzálnost. Aretace úkosu vlevo / vpravo na: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 
45° a 60°

 º Konstrukce s dvojím úkosem – pro nakloění hlavy pily nalevo a 
napravo 0°– 48° s aretací úkosu vlevo / vpravo na: 0°, 22,5°, 33,85°, 
45° a 48°

 º Rychlé a přesné nastavení úkosu

 º Standardní vybavení: upínadlo opracovávaného kusu, pilový kotouč 
(60 zubů), vakuový adaptér Ø 35 / 58 mm, klíč, 3 m kabel

Digitální odečet úhlu úkosu

Konstrukce s dvojím úkosem

LED světlo

MSL 3000 | STOJAN NA POKOSOVOU PILU

 º Lehká konstrukce a sada koleček – usnadňuje přenášení na pracovišti
 º Lze složit až na 1200 mm – díky skládacím nohám a kompaktní konstrukci
 º Lze prodloužit až na 3 m – usnadňuje řezání rozměrných kusů na délku 
 º Heavy Duty – unese až 250 kg
 º Jednobodové nohy pro vyrovnání na nerovném odkladě
 º Pohodlná pracovní výška – 81 cm zaručuje bezpečnou, přesnou a 
pohodlnou pracovní výšku

 º Plně nastavitelné podpěry opracovávaných kusů – zajišťují podporu 
dlouhých kusů materiálu – nastavení pomocí jednoho knoflíku

 º Rychlé sestavení - postaveno během sekund
 º Válečkové podpěry – pro efektivní podpírání materiálu

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

MS 304 DB | 12˝ (305 MM) POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA S DUÁLNÍM ZKOSENÍM

 º Přímý pohon motorem 1800 Watt s konstantní elektronikou – to zajišťuje 
čisté a rychlé řezání i tvrdého dřeva

 º Dvě zabudovaná pracovní světla osvětlují linii řezu
 º 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

 º Jedinečná konstrukce motoru In-Line – pro výbornou viditelnost 
opracovávaného kusu z obou stran a lepší vyváženost při přepravě

 º Kapacita úkosu 55° nalevo a 60° napravo – pro maximální univerzálnost. 
Aretace úkosu vlevo / vpravo na: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° a 60°

 º Úkos na obě strany – hlavu pily lze pootočit na obě strany o 0° – 48°, s 
aretací v polohách nalevo/napravo: 0°, 22.5°, 33,85°, 45°, 48°

 º Rychlé a přesné nastavení úkosu jednou páčkou
 º Standardní vybavení: upínadlo opracovávaného kusu, pilový kotouč (60 
zubů), vakuový adaptér Ø 35 / 58 mm, klíč, 3 m kabel

MSL 1000 | STOJAN NA POKOSOVOU PILU

 º Lehká konstrukce – usnadňuje přenášení na pracovišti
 º Celková délka 1,08 m, vejde se do většiny malých dodávek a aut
 º Rozšiřitelnost na každou stranu 2,08 m
 º Unese až 180 kg
 º Jednobodové nohy pro vyrovnání na nerovném odkladě
 º Rychlé odstranění podpěr
 º Široká nastavitelnost délky nohou
 º Kompaktní konstrukce

MSUV 275 | STOJAN NA POKOSOVOU PILU

 º Možnost složení ve vertikálním směru, která umožňuje snadné skladování 
v obchodech, garážích a na transportních návěsech

 º Vylepšené nastavení se snadným systémem uzamčení pomocí jednoho 
sešlápnutí pedálu a s jednoduchým ovladačem pro zvedání

 º Kapacita pro materiál 2750 mm
 º 180 kg maximální zatížení
 º Univerzální konzoly pro pilu – kompatibilní s většinou dalších značek na 
trhu

 º Protiskluzové gumové nožičky
 º Rychlé uvolnění rozšíření zámky
 º Integrované úložiště (dno)

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Obj. číslo 4932-
Počet zubů
Řezná šířka mm
Plné dřevo
Dřevotříska
MDF desky /dřevovláknité desky
Laminovaná dřevotřísková deska
Laťovka
Překližka a OSB deska
Plasty
Neželezné mat., profily, hliník
Čistý / jemný řez

352141
60

3,2
•
•
•
•
•
•

352142
100
3,2

•
•
•
•
•
•

•

352143
96

3,2

•
•
•
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 MSL 3000
Výška (mm) 810
Rozměry základové desky (mm) 1100
Roztažitelné až do (mm) 3000
Rozměry složené (mm) 1200
Nosnost (kg) 250
Hmotnost (kg) 23
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933411565

 MS 305 DB
Příkon (W) 1800
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 3200
Průměr kotouče (mm) 305
Kapacita úkosu nalevo (°) 48
Kapacita úkosu napravo (°) 48
Kapacita pokosu vlevo (°) 55
Kapacita pokosu do prava (°) 60
Max. kap. řezání pokosu 45º/ úkosu 45º (mm) 57 x 241
Max. kap. řezání pokosu 45º/ úkosu 90º (mm) 102 x 241
Max. kap. řezání pokosu 90º/ úkosu 45º (mm) 57 x 342
Max. kap. řezání pokosu 90º/ úkosu 90º (mm) 102 x 342
Hmotnost (kg) 29.5
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933411550

 MSUV 275
Výška (mm) 850
Rozměry základové desky (mm) 1170
Roztažitelné až do (mm) 2750
Rozměry složené (mm) 1340
Nosnost (kg) 180
Hmotnost (kg) 26
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933419550

 MSL 1000
Výška (mm) 850
Rozměry základové desky (mm) 1081
Roztažitelné až do (mm) 2082
Rozměry složené (mm) 1081
Nosnost (kg) 180
Hmotnost (kg) 16.6
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933428970

 MS 304 DB
Příkon (W) 1800
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 3900
Průměr kotouče (mm) 305
Kapacita úkosu nalevo (°) 48
Kapacita úkosu napravo (°) 48
Kapacita pokosu vlevo (°) 55
Kapacita pokosu do prava (°) 60
Max. kap. řezání pokosu 45º/ úkosu 45º (mm) 57 x 241
Max. kap. řezání pokosu 45º/ úkosu 90º (mm) 102 x 241
Max. kap. řezání pokosu 90º/ úkosu 45º (mm) 57 x 342
Max. kap. řezání pokosu 90º/ úkosu 90º (mm) 102 x 342
Hmotnost (kg) 29.5
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933433340
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MS 216
81⁄2˝ 216 MM POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA

 º Výkonný 1800 W motor – síla a výkon i při řezání do tvrdého 
dřeva

 º Dva vertikální koleje se dvěma lineárními ložisky, plynulý posuv

 º Rail Lock systém – pila se automaticky zastaví v zadní pozici

 º Nastavitelný laser – pro rychlou a přesnou označení řezné linie

 º Ocelová deska s nastavitelnými úhly poskytuje opakované 
přesné řezy

 º Ergonomická rukojeť pro komfort při opakování řezů

 º Systém Mitre release pro rychlou a snadnou změnu orientace 
pokosového řezu

 º Integrovaná LED světlo

 º Aretace vřetena pro rychlou a snadnou výměnu kotouče

 º Kompaktní základna - trvanlivost a dlouhá životnost

 º Kapacita úkosu 48° / -2°

 º Standardní vybavení: kotouč (48-zubů), klíč, upínadlo

Kapacita úkosu: 48°Ocelová deskaViditelnost řezné linie

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 SMS216
M18™ HEAVY DUTY POKOSOVÁ PILA

 º Milwaukee® bezrámový motor poskytuje 2700 ot./min pro rychle 
řezání

 º REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 º Dva vertikální koleje se dvěma lineárními ložisky, plynulý posuv

 º Rail Lock systém – pila se automaticky zastaví v zadní pozici

 º Nastavitelný laser – pro rychlou a přesnou označení řezné linie

 º Ocelová deska s nastavitelnými úhly poskytuje opakované přesné 
řezy

 º Závěrná páka/rukojeť na formou-umožňuje uživateli provádět 
pohodlně a bez únavy opakované řezy

 º Systém Mitre release pro rychlou a snadnou změnu orientace 
pokosového řezu

 º Integrovaná LED světlo pro osvětlení pracovní plochy

 º Aretace vřetena pro rychlou a snadnou výměnu kotouče

 º Heavy duty základna - trvanlivost a dlouhá životnost

 º Kapacita úkosu 48° / -2°

 º Standardní vybavení: kotouč (48-zubů), klíč, upínadlo

První 18 V pokosová pila s integro-
vanou lištou 216 mm

Vnitřní kluzné kolejnice

Viditelnost řezné linie

Další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibraci viz naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

OBSAH:
 º 2 x hadice s plastovými konektory na obou koncích

 º 1 x Y-konektor

 º 1 x plastový konektor

 º 2 x gumový adaptér

Vhodný k MS 216 SB, M18 SMS 216-0, ROS 150E-2, ROS 125E-2, SPS 140, M18 CCS55, M18 CCS66, M12 CCS44

DEK 26 
ODSÁVACÍ SET PRO ODSÁVÁNÍ PRACHU PRO MS 216 POKOSOVOU PILU

MS 216 SB

Obj. číslo 4932430005

2 x univerzální 
adaptér
Pro připevnění k  
2013 MS 216 SB

Krátká hadice 
Pro upevnění na spodní místo  
odsávání na MS 216 SB

Odsávací 
hadice 
Závitové připojení 
přímo do zámkové 
úchytky

Dlouhá hadice 
Pro připevnění na horní místo 
odsávání na MS 216 SB

Pět zámkových 
úchytek

AS 300 EMAC

1.  všechny druhy dřeva. 
Rychlý řez a kvalitní 
povrchová úprava 
48-z. kotouč 
Obj. číslo 4932430720

2.  Neželezné kovy, hliník 
80-z. kotouč

  Obj. číslo4932352841

Obj. číslo 4932-
Počet zubů
Řezná šířka mm
Plné dřevo
Dřevotříska
MDF desky /dřevovláknité desky
Laminovaná dřevotřísková deska
Laťovka
Překližka a OSB deska
Plasty
Neželezné mat., profily, hliník
Čistý / jemný řez

352839
24

2,8
•
•
•
•
•
•

352840
48

2,8
•
•
•
•
•
•

•

352841
80

2,8

•
•
•
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 MS 216 SB
Příkon (W) 1800
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 6000
Průměr kotouče (mm) 216
Kapacita úkosu nalevo (°) 48
Kapacita úkosu napravo (°) -2
Kapacita pokosu vlevo (°) 50
Kapacita pokosu do prava (°) 50
Max. kap. řezání pokosu 45º/ úkosu 45º (mm) 190 x 48
Max. kap. řezání pokosu 45º/ úkosu 90º (mm) 190 x 60
Max. kap. řezání pokosu 90º/ úkosu 45º (mm) 270 x 48
Max. kap. řezání pokosu 90º/ úkosu 90º (mm) 270 x 60
Průměr hřídele (mm) 30
Hmotnost (kg) 14.5
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933419300

 M18 SMS216-0
Kapacita aku (Ah) −
Počet dostupných akumulátorů 0
Nabíječka dodávano −
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 2700
Průměr kotouče (mm) 216
Kapacita úkosu nalevo (°) 48
Kapacita úkosu napravo (°) -2
Kapacita pokosu vlevo (°) 50
Kapacita pokosu do prava (°) 50
Max. kap. řezání pokosu 45º/ úkosu 45º (mm) 190 x 48
Max. kap. řezání pokosu 45º/ úkosu 90º (mm) 190 x 60
Max. kap. řezání pokosu 90º/ úkosu 45º (mm) 270 x 48
Max. kap. řezání pokosu 90º/ úkosu 90º (mm) 270 x 60
Průměr hřídele (mm) 30
Hmotnost vč. aku (kg) 14.5
Dodávaný v −
Objednací číslo 4933446780



milwaukeetool.eu

#MILWAUKEETOOL

156 157

#MILWAUKEETOOL

1

2

3

4

5

milwaukeetool.euKOMPLETNÍ SYSTÉM ODS ÁVÁNÍ PRACHU
OBRÁBĚNÍ DŘEVA

OSTATNÍ DŘEVOOBRÁBĚCÍ NÁŘADÍ

DEK 26 ODSÁVACÍ SET

MS 216 SB

M18 SMS216-0

DEK 26
4932430005

Obrázky jsou pouze ilustrační, 
akumulátor dodávaný zvlášť

ROS 125 E SPS 140 ROS 150 E-2 M18 CCS66 M18 CCS55  M12 CCS44

VHODNÝ K:

HADICE A ADAPTÉR (dodávaný s vysavačem AS 300 EMAC)

KONSTRUKCE

VHODNÝ K:

HADICE A ADAPTÉR (dodávaný s vysavačem AS 300 EMAC)

PŘI ŘEZÁNÍ – DEC 125 
4932430467

PŘI ÚPRAVĚ POVRCHU – DEG 125 
4932430468

OCHRANNÉ KRYTY PROTI PRACHU 

  Nastavení hloubky bez nástrojů od 5 do 28 mm.
   Připevnění zcela bez nástrojů pro brusky  
Ø 115 – 125 mm AG(V) 12, řadu AGV 15 a FUEL™.

  Kryt proti prachu se hodí k Milwaukee® vysavačům    
    s unikátním západkovým adaptérem dodávaným s vysavačem. 

    Připevnění zcela bez nástrojů pro brusky o  
Ø 125 mm řady AG(V) 12 a AGV 15.

   Dodávka s dodatečným poutkem. 
   Odnímatelný magnetický přední kryt
   Kryt proti prachu se hodí k Milwaukee® vysavačům s unikátním 
západkovým adaptérem dodávaným s vysavačem. 

KLADIVA

KANGO 950 S

KANGO 540 S

PLH 28 E

KANGO 750 SPLH 28 XE

M28 CHPX KANGO 545 SPLH 32 XE

M18 CHPX

X-TRACTORODSAVAČ
PRACHU PRO  
KLADIVA SDS- PLUS 
4932430446

HADICE A ADAPTÉR (dodávaný s vysavačem AS 300 EMAC)

   Do průměru vrtání: 72 mm
   Ochranný kryt proti prachu se hodí k 
Milwaukee® vysavačům s adaptérem 
dodávaným s vysavačem. 

   Též kompatibilní s DEK 26

Umožňuje připojení  
M12DE k nezávislému  
odsavači prachu/vysavači

OCHRANNÝ KRYT PROTI PRACHU

ADAPTÉR PRO ODSÁVÁNÍ

ODSAVAČ 
PRACHU

PHDE72 
4932430480

M12 DEAC 
4932430479

M12 DE-0 
4933440510

VHODNÝ K:

PLH 20M18 BH

M12 CH

M12 H

HD18 HX PH 30 POWER XPH 26 X

PĚT ZÁMKOVÝCH 
ÚCHYTEK

KRÁTKÁ HADICE

DLOUHÁ HADICE
ODSÁVACÍ 

HADICE

2X UNIVERZÁLNÍ 
ADAPTÉR

M18 CAG115X  /  
M18 CAG125X

AG12-115X  /  
AG12-125X

AGV15-125XC 
/AGV15-125 XE

 AGV 12-125 XM18 CAG115XPD  / 
M18 CAG125XPD

AGV12-125XPD

■■ milwaukeetool.cz
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5 M MĚŘÍCÍ PÁSMO S 
MAGNETICKÝM HÁKEM
Obj. číslo: 48225305

8 M MĚŘÍCÍ PÁSMO S 
MAGNETICKÝM HÁKEM
Obj. číslo: 48225308

10 MĚŘÍCÍ PÁSMO S 
MAGNETICKÝM HÁKEM  
Obj. číslo: 48225411

Je opatřeno oboustranným 
nylonovým potahem 

Extrémní odolnost proti prachu,  
špíně, nečistotám, pilinám a vodě

Opatřeno neodrazným nátěrem 
Pásmo se neblýská a  

snáze se na jasném slunci čte

Prvotřídní kvalita 
Šířka čepele 27 mm

Tvarovaná  
část 
pro extra komfort 
a trvanlivost

Přesnost Třída II

Duální magnety
Jeden magnet drží hák vpředu, 

druhý brání stočení materiálu, 
např. na hřebíkách, trubkách

Oboustranný tisk 
stupnice
Horizontální měřící stupnice na 
přední straně, vertikální měřící 
stupnice na zadní straně pro 
přehlednou čitelnost

Prstová zarážka
Pro lepší manipulaci a ochranu 
prstu při stahování pásma

5ti bodový zesílený 
rám 
Odolný pro práci na 
staveništích

Sponka na dráty
Chrání oděv před 
poškozením 

Architektonická 
stupnice
Zabudovaná, pro snazší 
výpočet výkresu s měřítkem 
(ISO 5455). 5 a 8 m: 
stupnice 1 : 20 a 1 : 50.  
5 m /16 ft a 8 m / 25 ft: 
stupnice 1⁄8˝ a 1⁄4˝ až 1˝

ZNAČKOVAČE INKZALL™

INKZALL™ pro značkování na stavbě. Lze používat na 
vlhkém, mastném, zaprášeném, rezavém povrchu nebo 
povrchu znečištěném sutí.
 º Špička odolná proti opotřebení – akrylový hrot ideální pro drsné povrchy, například OSB a beton. Též vhodné pro dřevo, kov, 

plasty a keramiku.

 º Akrylový hrot – zachovává si ostrost, nehoubovatí ani neustupuje pod tlakem.

 º Inkoust rychle schne ke snížení rozmazávání. Nicméně značkovače, INKZALL™ nevysychají příliš, když nejsou zakryté víčkem.

 º Design zabraňující kutálení pro lepší stabilitu na hladkých površích.

 º Tvrdá sponka na krytce – lze přichytit na stavební přílbu, kalhoty, montérky.

 º Otvor pro šňůrku, např. pro připevnění značkovače INKZALL™ k pásku; značkovač INKZALL™ se stylusem na přístroje s 
dotykovou obrazovkou.

 º Netoxický inkoust, certifikace ASTM D 4236.

 º Také dostupné: INKZALL™ jemný hrot se stylusem.

Také dostupné: 
JEMNÝ HROT* 
Obj. číslo 48223100

 

 *Je nutno objednat násobky 36 ks

JEMNÝ HROT SE STYLUSEM 
Obj. číslo 48223101

PLOCHÝ HROT 
Obj. číslo 48223103

BAREVNÉ ZNAČKOVAČE 
BALENÍ 4 ZNAČKOVAČŮ S JEMNÝM 
HROTEM. MODRÝ, ČERVENÝ, 
ZELENÝ A ČERNÝ.
Obj. číslo 48223106

■■ milwaukeetool.cz

Rychlé schnutí: inkoust rychle zasychá, 
čímž snižuje možnost rozmazání na 
kovu a plastu

72x delší životnost: značkovač píše i 
po 72+ hodinách bez víčka

Drážky pro uchopení víčka: víčko 
značkovače se dá snadno sejmout i v 
rukavicích

Design zabraňující kutálení pro lepší 
stabilitu na hladkých površích

MAGNETICKÝ MĚŘÍCÍ PÁSMO
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ZAVÍRACÍ NŮŽ

 º Otevření jednou rukou: uživatel může otevřít nůž jednou rukou, snadná 
aktivace

 º Integrovaný hák: umožňuje udělat řez bez otevření nože
 º Výměnný plátek: výměna je velmi rychlá
 º Odizoluje vodič, není třeba další nástroj
 º Tenký design: nástroj se pohodlně vejde do kapsy
 º Klip na opasek: snedné uložení nože

NŮŽ S VÝSUVNÝM OSTŘÍM

 º Nůž se aktivuje vysunutím ostří - snižuje risiko náhodného poranění
 º Odizoluje vodič, není třeba další nástroj
 º Výměnný plátek - výměna je velmi rychlá
 º Uložení plátků - magnetický držák na 5 ks plátků
 º Heavy Duty: celokovové tělo s gumovým potahem, vyšší komfort, ruka 
neklouže

SAMOZATAHOVACÍ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ 

 º Samozatahovací mechanismus: zatáhne ostří po uvolnění tlačítka
 º Dvě polohy ostří umožňují kontrolovat hloubku řezu 
 º Zásobník ostří uvnitř rukojeti může obsahovat až 5 ostří
 º Výměna ostří bez nástrojů: šetří čas při výměně nástrojů. 
Mechanismus odšroubovatelný palcem umožňuje výměnu ostří rychle 
a bez jakýchkoli nástrojů

 º Heavy Duty: trvanlivé celokovové tělo
 º Loupač drátů: Odstraňuje nutnost hledat v tašce další nástroj. Seřízne 
drát do Ø 5 mm²

STROUHACÍ ŠPIČATÁ PILA

 º 150 mm plátek na suché zdivo. Extra pevný plátek, mech. odolnost 
větší než pila elektrická

 º Vrstva pro ochranu proti korozi
 º Gumový potah, zvyšuje komfort, ruka neklouže
 º Vyřízne otvor, zvětší již vyříznutý otvor

ODLAMOVACÍ NOŽE

 º Kovový zámek* pro maximální trvanlivost a delší životnost
 º Zámek s rychlozávitem*, který umožní rychlejší seřízení ostří
 º Automatický kluzný zámek** pro rychlejší seřízení ostří
 º Odlamovací přihrádková objímka** odlamuje segmenty ostří
 º Tvarovaná rukojeť zajišťuje neklouzavý úchop a je odolná proti 
acetonu

 º Mikrokarbidové ostří pro delší životnost, zvýšenou ostrost a čistý řez
 º * 18 mm/25 mm odlamovací nože
 º **9 mm odlamovací nože

ODLAMOVACÍ OSTŘÍ

 º Robustní opakovaně použitelný zásobník se snadným přístupem k ostří 
 º Optimalizovaná geometrie řezného úhlu pro ostrost a přesnost řezu 
 º Mikrokarbidový disperzní kov pro delší životnost
 º Přesně nabroušené řezné hrany pro čistší řezy 

■■ milwaukeetool.cz

 Samozatahovací bezpečnostní nůž 
Objednací číslo 48221915

 Nůž s výsuvným ostřím
Objednací číslo 48221910

 Zavírací nůž
Zavírací nůž so 
skladování čepelí

Objednací číslo 48221901 48221902

 
Odlamovací nože 
9 mm

Odlamovací nože 
18 mm

Odlamovací nože 
25 mm

Šířka plátku  (mm) 9 18 25
Počet bodů ostří 13 8 7
Objednací číslo 48221960 48221961 48221962

 Strouhací špičatá pila
Objednací číslo 48220304

 
Užitkové nože pro všeobecné 
účely

Ostrí – hákový nůž
Ostrí – nůž na karton zaok-
rouhlený

Odlamovací ostří 9 mm Odlamovací ostří 18 mm Odlamovací ostří 25 mm

Celková délka (mm) 62 62 62 - - -
Šířka plátku  (mm) 19 19 19 9 18 25
Počet bodů ostří - - - 13 8 7
Počet kusů / množství v balíku 60 50 5 10 10 10
Objednací číslo 48221950 48221952 48221934 48229109 48229118 48229125
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ŘEZÁK NA PLASTY

 º Řezy PEX, PB, MDP, PE, plastové elektrické trubky, pneumatické potrubí, 
plastové přepadové trubky, gumové hadice, silikonové hadice až do Ø 
25 mm

 º Čelisti tvaru -V pro rychlé a rovné řezy, zabraňuje drcení materiálu
 º Vyměnitelné ostří poskytuje delší životnost
 º Robustní konstrukce – celokovová hlava a rukojeť pro maximální životnost
 º Drážky na hlavě umožňují odizolování spojů
 º Hlava s ochranou proti rezivění
 º Zafixování jednou rukou pro snadné použití / rychlé otevření a uzavření
 º Ergonomická rukojeť pro maximální komfort a vynikající výkon

DLOUHÉ KLEŠTĚ SE SHRNOVAČEM DRÁTŮ - 6 V 1

 º Kleště s dlouhými čelistmi – vhodné pro práci ve stísněných 
prostorech

 º Odizolování – kapacita odizolování: 0,5 – 0,75 / 1,5 / 2,5 mm² 
 º Střihání drátů – až do 2,8 mm
 º Odhrotovací žebra na hlavě - trubka o průměru až do 25 mm, není 
nutné další nářadí

 º Vytahovač hřebíků
 º Tvorba oček – pro dráty až do 6,6 mm² / ø 2,9 mm 
 º Vroubkované čelisti pro komfort a lepší kontrolu
 º Laserem tvrzené odolné hrany, velmi tvrdé až do 64 HRC
 º Vyrobeno z chrom vanadiové oceli pro trvanlivost s ochranou proti 
rezivění

 º Ergonomická rukojeť pro maximální komfort a vynikající výkon

KOMBINAČNÍ KLEŠTĚ SE SHRNOVAČEM DRÁTŮ - 6 V 1

 º Kleště – vhodné pro ohýbání v nastavování v omezených 
prostorech

 º Odizolování – kapacita odizolování: 0,5 – 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 
4,0 mm² 

 º Střihání drátů – až do 2,5 mm
 º Odhrotovací žebra na hlavě - trubka o průměru až do 25 mm, není 
nutné další nářadí

 º Řeže šrouby se závitem M3 a M4
 º Tvorba oček – pro dráty až do 6,6 mm² / ø 2,9 mm 
 º Vroubkované čelisti pro komfort a lepší kontrolu
 º Laserem tvrzené odolné hrany, velmi tvrdé až do 50 HRC
 º Vyrobeno z chrom vanadiové oceli pro trvanlivost s ochranou proti 
rezivění

 º Štíhlé čelisti pro práci v omezených místech
 º Ergonomická rukojeť pro maximální komfort a vynikající výkon
 º Uzamykací mechanismus ovládaný jednou rukou. Nástroj zůstává 
funkčním nástrojem, pokud je uložen v pouzdře, pokud je opatřen 
pružinou a pokud se dá snadno otevírat

Výměnná čelist

Obj. číslo 48224203

HEAVY DUTY KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ

 º Pro univerzální aplikace štípání a řezání
 º Design pro široké spektrum využití – dlouhé rukojeti s maximálním 
řezným výkonem a využitím

 º Odhrotovací žebra na hlavě - trubka o průměru až do 25 mm, není 
nutné další nářadí. Není třeba dalších nástrojů

 º Vytahovač hřebíků – silný úchop a vysoký pákový efekt
 º Laserem tvrzené odolné hrany. Řezání drátů, šroubů a hřebíků. Velmi 
tvrdé hrany až do 64 HRC

 º Zoubkované břity čelisti pro štípání a vytahování
 º Vyrobeno z chrom vanadiové oceli pro trvanlivost s ochranou proti 
rezivění

 º Ergonomická rukojeť pro maximální komfort a vynikající výkon

BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ

 º Pro všestranné použití při řezání
 º Ochrana špičky – špičky jsou nastaveny do prostoru mimo zem, aby 
byly chráněny břity proti poškození při pádu

 º Design pro široké spektrum využití – dlouhé rukojeti s maximálním 
řezným výkonem a využítím

 º Odhrotovací žebra na hlavě - trubka o průměru až do 25 mm, není 
nutné další nářadí

 º 15° ofsetová hlavice umožňuje řezání v jené rovině, může být použita 
pro vytahování hřebíků – snadnější a rychlejší páčení a tah

 º Laserem kalené odolné břity. Extra odolné – 64 HRC - řezání drátů, 
šroubů, vrutů a hřebíků

 º Vyrobeno z kované legované oceli (chrom-vanadium) – nejlepší 
trvanlivost a výborná ochrana proti korozi

 º Ergonomické a trvanlivé rukojeti umožňují pohodlí a vydrží déle

KLEŠTĚ NA VODNÍ ČERPADLA

 º Pro držení, uvolnění a držení obrobku
 º Nastavení jednou rukou pro rychlé a silné uchopení
 º Jemné polohy stupnice pro přesné nastavení uchopení. Méně prostojů 
a vyšší efektivita

 º Tlačítko aretace pro rychlé nastavení
 º Čelisti s V-drážkou s profilem pro pevnější uchopení, přesnější 
nasazení snížení rizika uklouznutí. Speciální kalení zubů 60 HRC

 º Vyrobeno z chrom-niklové oceli pro trvanlivost a pro ochranu proti 
rezivění

 º Ergonomická rukojeť pro maximální komfort a vynikající výkon
 º Odhrotovací žebra na hlavě, není nutné další nářadí.
 º K dispozici ve 3 délkách pro optimální využití

■■ milwaukeetool.cz

 
Kombinační kleště se shrnovačem 
drátů

Kapacita odizolování (mm² )
0.5 - 0.75 / 1.0 /
1.5 / 2.5 / 4.0

Kapacita řezání - středně tvrdý drát (mm) 2.5
Kapacita řezání - tvrdý drát (mm) 2.5
Max. kapacita  řezání - kabel, drát (mm) 6.0
Celková délka (mm) 190
Tloušťka čelisti  (mm) 4
Max. průměr - odhrotovací hlava (mm) 25
Objednací číslo 48229069

 
Dlouhé kleště se shrnovačem drátů 
- 6 v 1

Kapacita odizolování (mm² ) 0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5
Kapacita řezání - tvrdý drát (mm) 2.8
Max. kapacita  řezání - kabel, drát (mm) 13.0
Celková délka (mm) 200
Tloušťka čelisti  (mm) 13.5
Max. průměr - odhrotovací hlava (mm) 25
Objednací číslo 48229068

 Řezák na plasty
Max. kapacita řezání - průměr troubky (mm) 25
Objednací číslo 48224202

 

Klešte 
na vodní 
čerpadla  
200 mm

Klešte 
na vodní 
čerpadla  
250 mm

Klešte 
na vodní 
čerpadla  
300 mm

Celková délka (mm) 200 250 300
Max. kapacita řezání - rozměr matice/
klíče  (mm) 30 36 50

Max. kapacita řezání - průměr troubky 
(mm) 32 42 60

Max. průměr - odhrotovací hlava (mm) 38 51 70
Max. průměr - odhrotovací rukojeť (mm) 25 25 25
Objednací číslo 48223108 48223110 48223112

 
Boční štípací
kleště 160 mm

Boční štípací
kleště 180 mm

Celková délka (mm) 160 180
Kapacita řezání - středně tvrdý drát (mm) 2.5 3.0
Kapacita řezání - tvrdý drát (mm) 2.5 3.0
Kapacita řezání - měkký drát (mm) 4.0 4.0
Délka čelisti  (mm) 22 26
Objednací číslo 48224106 48224107

 Heavy duty kombinované klešte
Kapacita řezání - středně tvrdý drát (mm) 3.0
Kapacita řezání - tvrdý drát (mm) 3.0
Kapacita řezání - měkký drát (mm) 4.6
Celková délka (mm) 250
Celková délka (mm) 250
Max. průměr - odhrotovací hlava (mm) 25
Objednací číslo 48223309
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SAMOSVORNÉ KLEŠTĚ TORQUE LOCK™

 º TORQUE LOCK™: Rychlejší nastavení a snadné uvolnění při sevření 
plochých i okrouhlých materiálů při svařování. Na šroub TORQUE 
LOCK™ je možné působit dodatečnou silou pro lepší a pevnější 
uchopení. Lze také použít pro účely zavěšení / ukládání.

 º Tvrzené čelisti: větší síla stisku materiálu.
 º Ochrana proti korozi: pochromování nástroje prodlužuje jeho životnost 
omezením rezavění.

 º Design kontrolovaného uvolnění: rychlé a snadné uvolnění jednou 
rukou.

KLEŠTĚ UPÍNACÍ TORQUE LOCK™, C-PROFIL

 º TORQUE LOCK™: Rychlejší nastavení a snadné uvolnění při sevření 
plochých i okrouhlých materiálů. Na šroub TORQUE LOCK™ je možné 
působit dodatečnou silou pro lepší a pevnější uchopení. Lze také 
použít pro účely zavěšení / ukládání.

 º Tvrzené čelisti: větší síla stisku materiálu.
 º Ochrana proti korozi: pochromování nástroje prodlužuje jeho životnost 
omezením rezavění.

 º Design kontrolovaného uvolnění: rychlé a snadné uvolnění jednou 
rukou.

RUČNÍ SVORKY STOP LOCK™

 º STOP LOCK™: Sevření jednou rukou. Maximální přídržná síla jedním 
stisknutím.

 º Měkký tvarovaný úchop: maximální pohodlí a síla uchopení.
 º Optimalizovaný design kontaktních destiček: bezpečnostní pohyblivé 
destičky pro sevření nejrůznějších pracovních povrchů a materiálů.

TECHNICKÉ NŮŽKY

 º Střižná hrana z karbidu železa pro maximální odolnost a trvanlivost. 
Delší životnost ve srovnání s nerezovou ocelí.

 º Pochromované čepele pro maximální ochranu proti rezavění.
 º Celokovové jádro: konstrukce rukojetí z kovu na ochranu při pádech a 
proti zlomení rukojeti silou.

 º Technologie pojistných šroubů chrání čepele před uvolněním k 
zajištění přesného stříhání.

 º Velká oka čelistí pro používání v rukavicích.
 º Žlábek pro ukazovák pro větší pohodlí.
 º Laserové nabroušení a značky pravítka na čepeli umožní najednou 
měřit a stříhat.

 º Technické ofsetové nůžky s mikrozoubkovanými čepelemi pro 
maximální trvanlivost a lepší adhezi.

 º Technické ofsetové nůžky s vyhnutím o úhel 60° umožňují mít ruce 
nad stříhaným materiálem.

NŮŽKY NA PLECH

 º Sloty pro palec a ukazováček pro zvýšené pohodlí a méně únavy. 
Uživatel může vytvářet otvory do plechu s lehkostí a menším rizikem 
zranění.

 º Vroubkované břity zabraňují sklouznutí při řezání
 º Méně ruční námahy při řezání silnějších materiálů. Provedení se 
složeným pákovým efektem

 º Torzní pružina otevírá při řezání čelisti automaticky, což umožňuje 
rychlejší řezání a méně únavy

 º Chromované nože s ochranou proti korozi – zvýšená životnost.Extra 
odolné – 65 HRC.

 º Vyrobeno z kované legované oceli – nejlepší trvanlivost – Cr M Steel
 º Mechanismus pro uzamykání jednou rukou.
 º Štíhlý design – eliminace případů zaseknutí v materiálu.
 º Trojnásobná identifikace směru řezání – na hlavě, rukojeti a pomocí 
barevně odlišené rukojeti

 º Ergonomické a trvanlivé rukojeti umožňují pohodlí a vydrží déle.
 º Nůžky na plech aviation: pro krátké rovné a obloukové řezy. Ideální 
pro řezy úzkým průměrem a pro zářezy.

 º Offsetové nůžky: pro nepřetržité rovné nebo zakřivené řezy. Posun 
drážky: 45 ° - drží ruku použítaveľa daleko od obrobku.

 º Extra dlouhé nůžky na plech aviation: pro delší a rovnější střihy na 
jeden záběr.

■■ milwaukeetool.cz

 Ruční svorka 2˝ Ruční svorka 4˝
Celková délka (mm) 200 240
Celková délka (inch) 8 91⁄2
Rozměr čeliste (mm) 50 100
Počet kusů / množství v 
balíku 12 12

Objednací číslo 48223022 48223024

 
11˝ kleště upínací-   
pohyblivé destičky

11˝ kleště upínací-
zahrocené

Celková délka (mm) 280 280
Celková délka (inch) 11 11
Typ čelistí pohyblivé destičky zahrocené
Rozměr čeliste (mm) 100 90
Objednací číslo 48223521 48223531

 
10˝ TORQUE LOCK™ 
zakřivené

10˝ TORQUE LOCK™ 
ploché

6˝ TORQUE LOCK™ 
ploché dlouhé

Celková délka (mm) 250 250 150
Celková délka (inch) 10 10 6
Typ čelistí zakřivené ploché ploché dlouhé
Rozevření plochých 
čelistí (mm) - 30 61

Kapacita čelistí pro 
potrubí (mm) 51 - -

Objednací číslo 48223420 48223510 48223406

 
Nůžky na plech - 
přímé

Nůžky na plech - 
pravé

Nůžky na plech - levé
Offsetové nůžky na 
plech

Offsetové nůžky na 
plech

Offsetové nůžky na 
plech

Extra dlouhé nůžky na 
plech aviation

Extra dlouhé nůžky na 
plech aviation

Směr stříhání Přímé (žluté) Pravé (zelené) Levé (červené) Přímo (žlutá) Vpravo (zelená) Vlevo (červená) Přímo (žlutá) Levé (ofsetové)
Celková délka (mm) 260 260 260 260 260 260 310 290
Délka hrany  (mm) 31 31 31 37 30 30 76 63
Max. kapacita řezání - hliník (mm) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Max. kapacita řezání - ocel (mm) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Max. kapacita  řezání - nerezová ocel (mm) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Objednací číslo 48224030 48224020 48224010 48224032 48224022 48224012 48224037 48224038

 Technické vyhnuté nůžky Technické rovné nůžky
Celková délka (mm) 240 230
Délka pilového plátku (mm) 115 95
Objednací číslo 48224043 48224044
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TERÉNNÍ KUFŘÍK NA NÁŘADÍ

 º Trvanlivost vhodná pro staveniště. Vydrží 1000 pádů.
 º Zesílené rohy.
 º Chráněné zapuštěné západky.
 º Integrované těsnění chránící obsah proti vlivu povětrnosti – dešti a 
prachu.

 º Výčnělky pro šrouby na vnitřní straně víka pro univerzální 
přizpůsobení.

 º Polohovací čtverce pro bezpečné stavění na sebe.
 º Široké centrální držadlo s měkkým povrchem, plus dvě postranní 
držadla pro snadné přenášení.

 º Vyjímatelná přihrádka.
 º Rohové oddělovací přihrádky k uspořádání a snadné dostupnosti 
nářadí.

 º Velká kapacita pro dlouhé a objemné nástroje.

ELEKTRIKÁŘSKÁ BRAŠNA

 º Robustní konstrukce: vyrobená z balistického nylonu 1680D.
 º Dvojité prošití, až 4× pevnější nýtované švy.
 º Integrované držadlo: umožňuje snadné přenášení. Poskytuje snadnou 
možnost připevnění na běžných materiálech staveniště.

 º Pevná základna: umožňuje, aby brašna stála i při plném naložení.
 º Integrované pásky: umožňují nosit brašnu na pásku na nářadí.
 º Středově umístěná kovová poutka: umožňují brašnu rovnoměrně 
zavěsit na ramenní popruh.

 º Kovový klip na měřicí pásmo: bezpečné uložení metru pro snadný 
přístup.

ELEKTRIKÁŘSKÝ PÁSEK

 º Robustní konstrukce: vyrobená z balistického nylonu 1680D
 º Dvojité prošití, až 4× pevnější nýtované švy.
 º Integrovaná držadla: umožňují snadné přenášení pouzdra. Poskytují 
snadnou možnost připevnění na běžných materiálech staveniště

 º Vypolštářovaný, prodyšný pás: dokonalé pohodlí a využití na 
staveništi.

 º Kovové klipy na šle: umožňují připevnit šle.
 º Kovový klip na měřicí pásmo: bezpečné uložení metru pro snadný 
přístup.

KOMPLET NA NÁŘADÍ

 º Robustní konstrukce: vyrobeno z balistického nylonu 1680D
 º Dvojité prošití, až 4× pevnější nýtované švy.
 º Vypolštářované čtyřbodové šle: rozdělí hmotnost pro pohodlí 
celodenního nošení

 º Vypolštářovaný, prodyšný pás: dokonalé pohodlí a využití na staveništi
 º Integrovaná držadla: umožňují snadné přenášení pouzdra. Poskytují 
snadnou možnost připevnění na běžných materiálech staveniště

 º Kovové klipy na šle: umožňují připevnit šle.

PRACOVNÍ BATOH

 º Trvanlivost: vyrobeno z balistického nylonu 1680D.
 º Tuhý a silný materiál. Tvrdá lisovaná základna umožňuje batoh 
postavit a dokonale chrání jeho obsah před vlivy počasí.

 º Vypolštářované, prodyšné popruhy: dokonalé pohodlí a využití na 
staveništi.

 º Sklopná přední kapsa: velké úložné místo – celkem 35 kapes.
 º Sklopná přední kapsa pro snadný přístup a uložení větších předmětů. 
Postranní kapsa na láhev.

 º Vertikální stěna na nářadí: maximalizuje úložný prostor a současně 
nechává místo na objemné věci.

 º Kapsa na notebook: umožňuje chráněné uložení notebooku/tabletu a 
osobních věcí.

 º Vnější pásky s očky: umožňují ukládání předmětů zavěšením na klipy.

POUZDRA NA ZIP - 3 KS

 º Trvanlivý zip odolává hrubému zacházení na pracovišti a je až dvakrát 
odolnější než u konkurenčních pouzder na zip.

 º Provedení z odolného plátna; prodyšné a trvanlivé po celou dobu 
životnosti

 º Voděodolná základna k postavení: umožňuje postavit pouzdro pro 
snadné přehlédnutí obsahu

 º Integrovaná kapsa umožňuje rychle přístupné ukládání nejčastěji 
používaných nástrojů

 º Poutko z popruhu: umožňuje připojit pouzdra k sobě nebo k brašně.
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 Elektrikářský pásek
Objednací číslo 48228110

 Elektrikářská brašna
Objednací číslo 48228100

 Terénní kufřík na nářadí
Objednací číslo 4932430826

 Pouzdra na zip-3 ks
Objednací číslo 48228193

 Pracovní batoh
Objednací číslo 48228200

 Komplet na nářadí
Objednací číslo 48228120
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