Montörssats standard

4933464316

4933464090

4933478443

4933451430

4933447450

4933478296

M18 CBLDD-0

Kompakt M18™ borrskruvdragare med kolborstfri motor. Endast 165 mm i längd. 13mm metallchuck enkla bitsbyten. 18-stegs momentinställning plus borrläge, 60 Nm, 500/1 800 varv/min. Borrkapacitet
stål/trä: 13/52 mm. REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i vektyg och batteri levererar bästa
uthållighet. Softgrip handtag, bälteshållare. Inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan. Vikt inkl.
batteri 1,8 kg (5,0 Ah).

M18 ONEID2-0X

ONE-KEY™ M18 FUEL™ slagskruvdragare med POWERSTATE™-motor. Styr verktyget genom
MILWAUKEE® ONE-KEY™-app via Bluetooth™ - kontrollera egenskaper som hastighet, vridmoment,
och start- och fästningshastighet. 226 Nm. 117 mm lång. DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att
variera hastighet och vridmoment för att maximera användarmöjligheterna i 4 olika lägen - upp till 3
600 varv/min, 4 300 slag/min. Läge 4: Optimalt läge mellan precision och prestanda - justerar
automatiskt hastighet, slag och vridmoment. Vikt inkl. batteri 1,6 kg. Levereras i staplingsbar HD Box
utan batteri och laddare.

M18 FIW2F12-0X

M18 FUEL™ ½" kompakt mutterdragare med friktionsring. Enastående vridmoment på upp till 339 Nm
och en total längd på endast 124 mm. 4-läges DRIVE CONTROL inkl. Auto shut-off drar endast åt 34
Nm för att förhindra överdragning samt bultlossningläge, där maskinen automatiskt minskar
hastigheten efter lossningen, för att undvika borttappade muttrar. Tre LED-lampor belyser
arbetsområdet. Vikt med batteri 1,8 kg. Levereras utan batteri och laddare i staplingsbar HD box.

M18 CHX-0X

M18 FUEL™ SDS+ kombihammare med POWERSTATE™-motor för upp till 2 x längre livslängd på
motorn och upp till 25% mer kraft. Slagenergi 2.5 J. Borrkapacitet i betong 26 mm. 5 100 slag/min. 4
olika steg för maximal mångsidighet. FIXTEC™ verktygslös chuck. Batteriindikator. Kompatibel med
M18™ CDEX dammutsug. Vikt 3,5 kg. Levereras i staplingsbar HD Box med FIXTEC™ 13 mm
snabbchuck, stödhandtag och djupanslag (utan batteri och laddare).

M18 CDEX-0

M18 FUEL™ SDS+ dammutsug för M18 FUEL™ borrhammare (M18™ CHX). Designad för att
effektivt samla damm i direkt koppling till borrhammarens strömbrytare. HEPA-filter: 99,75%
dammutsugseffektivitet. Stor uppsamlare. Max. borrdiameter 16 mm. Max. borrdjup 90 mm. Max.
borrlängd 160 mm. Kemikalieskatt tillkommer.

M18 ONEFSZ-0X

M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ tigersåg med kolborstfri POWERSTATE™-motor. Anslut via
Bluetooth® med ONE-KEY™-appen för verktygsinställning, spårning samt inventariehantering.
Hastighetsjustering ger avancerad kontroll över sågningen. Justerbar mjukstart. Skäroptimering ger
längre livslängd på tillbehör. Spara upp till tre fasta inställingar på verktyget för snabb åtkomst vid
vanliga applikationer. Slaglängd 32 mm. Obelastad hastighet 0-3 000 slag/minut. Vikt med batteri 3,8
kg. Levereras utan batterier och laddare i en staplingsbar HD Box.

4933459213

M18 NRG-202

M18™ 2,0 Ah REDLITHIUM™-batterikit: 2 x M18™ 2,0 Ah REDLITHIUM™-batterier och en M12-18 C
laddare (40 min.).

4933459217

M18 NRG-502

M18™ 5,0 Ah REDLITHIUM™-batterikit: 2 x M18™ 5,0 Ah REDLITHIUM™-batterier och en M12-18
FC snabbladdare (59 min.).

4932459206

1st

HD BOX 1 UNIVERSAL MED SKUMINLÄGG

4931411254

1st

Väska mjuk

Verktygssats ( Skruvdragare, mutterknack, batteri o laddare )

4933478767

M18 FPP2T2-502X

PowerPack M18 FPP2T2-502X: M18 FPD2 – M18 FUEL™ kompakt slagborrmaskin, M18 FIW2F12 M18 FUEL™ kompakt slagskruvdragare, M12-18 FC - 59 min snabbladdare. Levereras med 2 x 5,0
Ah REDLITHIUM™ batterier och stapelbar HD Box väska.

Övriga maskiner / alternativ

4933459192

4933451431

M18 FMCS-0X

M18 FUEL™ metallsåg med kolborstfri POWERSTATE™-motor. REDLINK PLUS™ eletronik. 3 900
varv./min. Verktygslös djupjustering från 1 mm till 57 mm med en 150 mm sågklinga. Mindre
värmeutveckling för färre gnister och ökad säkerhet. Kompakt och lätt. Integrerad upphägning. Max.
djup 57 mm. Vikt med batteri 2,8 kg. Levereras i staplingsbar HD Box utan batteri och laddare.

M18 CHPX-0X

M18 FUEL™ SDS+ kombihammare med POWERSTATE™-motor för upp till 2 x längre livslängd på
motorn och 25% mer kraft. Slagenergi 4,0J. Borrkapacitet i betong 28 mm. 5 000 slag/min. Låg
vibrationsnivå, 8,6m/s². 4 olika steg för maximal mångsidighet. FIXTEC™ verktygslös chuck.
Batteriindikator. Kompatibel med M18™-28 CPDEX dammutsug. Vikt 4,3 kg. Levereras i staplingsbar
HD Box med FIXTEC™ 13 mm snabbchuck, stödhandtag och djupanslag (utan batteri och laddare).

M12 BS/0

Kompakt M12™ bandsåg. Kapar metallprofiler, metall/plaströr, kablar m.m. Endast 330 mm lång och
med ett sågdjup på 41 X 41 mm. 0-85 varv/min. Stor och rejäl brytare för att justera bladet. Bladmått
687 x 12,7 x 0,5 mm. Innovativt LED-ljus på kaplinje för optimal kontroll och översikt. Batteriindikator
visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet. Vikt inkl. batteri 2,7 kg. Levereras med 1 blad, utan
batteri och laddare.

M12 FBS64-0C

M12 FUEL™ bandsåg med marknadens största kapacitet bland 12v-maskiner. Stor kapkapacitet med
en diameter på upp till 64 mm med 762 mm sågblad. Bladskydd som skyddar användaren från skador.
Steglös varvtalsreglering. Enkla verktygsfria byten av sågblad. Verktygslös justering av stödsko. Låg
vikt och enhandsanvändning förenklar arbeten över huvudhöjd. Integrerad LED-lampa belyser
arbetsytan. Vikt med batteri 3,2 kg. Levereras utan batterier och laddare i en väska.

M18 FBS85-0C

M18 FUEL™ bandsåg med 20% snabbare kapningar jämfört med tidigare modell. Stor kapkapacitet
med en diameter på upp till 85 mm med 898,52 mm sågblad. Bladskydd som skyddar användaren från
skador. Steglös varvtalsreglering. Enkla verktygsfria byten av sågblad. Verktygslös justering av
stödsko. Hängkrok gör verktyget lätt att förvara. Integrerad LED-lampa belyser arbetsytan. Vikt med
batteri 3,9 kg. Levereras utan batterier och laddare i en väska.

4933447150

M18 CBS125-0

M18 FUEL™ bandsåg. Kapkapacitet upp till 125 x 125 mm i metall. POWERSTATE™ kolborstfri
motor, designad och byggd av MILWAUKEE®, för upp till 10x längre livstid och upp till 2 x längre
drifttid. Sågbladets längd 1 140 mm. Smal konstruktion av metallväxelhuset och LED-arbetsbelysning.
REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och
batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning. Batteriindikator. Variabel hastighet i 5
steg, 0-116 m/min. Vikt 7,3 kg. Levereras utan batteri och laddare.

4932430062

M18 B2

18V - 2,0 Ah REDLITHIUM™-batteriet ger hög kraft trots liten storlek och låg vikt. Nu ännu kraftfullare,
längre drifttid och med fler laddningscykler!

4933431310

4933478440

4933471496

4932430483

4932451079

M18 B5

M12-18 FC

M18™ 5,0 Ah REDLITHIUM™-batteri för maximal kraft. Längre drifttids, mer kraft och längre livslängd.
Batteriet håller 20% lägre temperatur med hjälp av uppgraderad värmeskydd för längre batterilivslängd
och fler laddningscykler. Avancerad batteriteknologi och det mest rubosta batteriet på marknaden.
Batteriindikator. Kompatibelt med samtliga M18™-verktyg.

Snabbladdare för alla REDLITHIUM™-batterier i M12™ och M18™-serien. Upp till 40% snabbare
laddning. De batteri som sätts i laddaren först laddas också först. Elektronisk temperaturövervakning
förlänger batteriets livslängd genom att endast tillåta laddning under optimala temperaturförhållanden.
Laddningsindikator visar aktuell batterinivå på samtliga batterier.

4932478816

4933464524

4933446960

4933459887

4933472238

4933478491

4933478428

1st

Rörhållare för SSPE1300/1500 för tigersåg

M18 ONEDD2-0X

ONE-KEY™ M18 FUEL™ borr-/skruvdragare med POWERSTATE™-motor. Ger användaren
möjlighet att styra verktyget genom MILWAUKEE® ONE-KEY™-app via Bluetooth™ - kontrollera
egenskaper som hastighet, vridmoment, och start- och fästningshastighet. Spara inställningar för
specifik applikation för att lätt och snabbt justera verktyget efter applikation. 135 Nm. 175 mm lång.
Elektronisk koppling med 14 momentinställningar. Obelastad hastighet 0-550/0-2 000 varv/min. Max.
borrkapacitet i trä/stål: 89/16 mm. Vikt inkl. batteri 2,1 kg. Levereras i staplingsbar HD Box utan batteri
och laddare.

M12 CHZ-0

M12 FUEL™ HACKZALL™ såg med POWERSTATE™-motor för 6x längre livslängd på motorn och
70% snabbare kapning. REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd
för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning. FIXTEC™ för
snabba och verktygsfria byten av sågblad. Slaglängd 16 mm. 3 000 slag/min. Motviktsbalanssystem
för reducering av vibrationer till 6,5 m/s². Batteriindikator. LED-ljus. Vikt 1,6 kg. Levereras utan batteri
och laddare.

M18 FHZ-0X

M18 FUEL™ HACKZALL™ med kolborstfri POWERSTATE™-motor. REDLINK PLUS™ elektronik
levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar
verktygets prestanda under belastning. 22 mm slaglängd för kontrollerad kapning med en
slaghastighet på 3 000 slag/min. Vridbart anhåll möjliggör ett optimalt kapläge för användaren.
MILWAUKEE® patenterad FIXTEC™ bladfäste för snabbt och enkelt byte av blad. Inbyggd LEDbelysning. Vikt med batteri 2,6 kg. Levereras i staplingsbar HD box utan batteri och laddare.

M12 FMT-0

M12 FUEL™ multiverktyg med kolborstfri POWERSTATE™-motor och 3.6° vänster/höger
oscillationsrörelse för snabb kapning. Justerbara 10 000 to 20 000 opm. Lägsta vibrationer av sitt slag,
4,56 m/s². LED-belysning. FIXTEC™ verktygslöst bladbyte, inklusive adapter. Kompatibel med alla
tillbehör på marknaden. Levereras med adapter, instickssågblad OSC 112, slipplatta, 5 x slippapper
och DEK26 dammskydd (utan batterier och laddare).

M18 FMT-0X

M18 FUEL™ multiverktyg med kolborstfri POWERSTATE™-motor och 4,2° oscillering levererar
snabbare sågning. Justerbar hastighet mellan 10 000 och 20 000 opm. Lägsta vibrationerna i klassen
med 4,56 m/s². LED- arbetsbelysning. FIXTEC™ verktygslöst bladbyte med universell adapter för att
acceptera blad från de flesta leverantörerna. Vikt med batteri 1,9 kg. Levereras med adapter,
instickssågblad OSC 112, slipplatta, 5 x slippapper och DEK26 dammskydd (utan batterier och
laddare) i en staplingsbar HD Box.

M18 FSAG125X-0X

M18 FUEL™ 125 mm vinkelslip med effekt motsvarande en 1 200W nätdriven motsvarighet. Litet
växelhus, smalt handtag och vinklat batteri för bästa åtkomst och användarkomfort. Integrerat
FIXTEC™-system. Låsbar strömbrytare. Överbelastningsskydd, kastskydd samt "line lock-out"funktion. Varvtal utan belastning 8 500 varv/min. Vikt med batteri 2,7 kg. Levereras med kapskydd,
avvibrerat extrahandtag och utbytbara dammskydd utan batteri och laddare i HD Box.

4933478434

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 mm vinkelslip med effekt motsvarande en 1 200W nätdriven
motsvarighet. Litet växelhus, smalt handtag och vinklat batteri för bästa åtkomst och användarkomfort.
Integrerat FIXTEC™-system. ONE-KEY™ för verktygspårning och inventariehantering.
M18
ONEFSAG125XPDB-0X Dödmansgrepp, överbelastningsskydd, kastskydd samt "line lock-out"-funktion. Varvtal utan belastning
8 500 varv/min. Vikt med batteri 2,7 kg. Levereras med kapskydd, avvibrerat extrahandtag och
utbytbara dammskydd utan batteri och laddare i HD Box.
Dammsugare

4933478187

4933464029

M18 FPOVCL-0

M18 FUEL™ fullständigt PACKOUT™-kompatibel våt-/torrdammsugare kan användas både i och
utanför en PACKOUT™-stapel och är i samma storlek som en kompakt verktygslåda. Upp till 40%
kraftigare sug än M18 VC2. Upp till 30/50 min. drifttid på hög-/lågläge per HIGH OUTPUT™ 8.0 Ahbatteri. Levereras med flexibel slang, fog- och ytmunstycke samt DEK26-adapter för anslutning till
MILWAUKEE®-maskiner (utan batteri och laddare). Kemikalieskatt tillkommer.

M18 VC2

Kraftfull M18™ våt/torr dammsugare med ett maximalt luftflöde på 1 300 l/min och 80 mbar. HEPAfilter samlar 99,97% av luftburna partiklar ner till 0,03 mikron för fin dammuppsamling.
Behållarkapacitet torrt/vått: 9,79/7,5 liter. Upp till 30 minuter användningstid med ett M18™ 9.0 Ah
batteri. Invändig tillbehör- och slanglagring. Enkelt att ansluta dammsugaren till ett elverktyg. Stapelbar
låddesign för ökad portabilitet och enklare lagring. Integrerad blåsfunktion för enkel bortstädning av
damm och smuts. Vattentät strömbrytare. Flexibel slang Ø 40mm. Vikt med batteri 5,3 kg. Levereras
med smalt och brett munstycke, utan batteri och laddare. Kemikalieskatt tillkommer.
Belysning

4933464134

4933478118

M18 TAL-0

Kompakt M18™ LED-arbets- och områdesbelysning med TRUEVIEW™-teknik. Levererar 2 200 lumen
i områdesbelysningsläge och 1 000 lumen i strålkastarläge. Ger 360° av områdeesbelysning, medan
en oberoende grupp av lysdioder på sidan ger 90° arbetsbelysning. Inbyggt bärhandtag för enkel
transport. Slagtålig och kemisk resistent polykarbonatlins. Metallkrok. Vikt med batteri 2,5 kg.
Levereras utan batterier och laddare.

M18 HOAL-0

M18™ HIGH OUTPUT™ områdesbelysning levererar 4 000 Lumen TRUEVIEW™-ljus. Upp till 12
timmars drifttid per M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah-batteri. AC-/DC-flexibilitet. Slagtålig design och
störtbåge skyddar lampan från tuffa miljöer. Bärhandtag. 120° roterbart belysningshuvud och
integrerat nyckelhål för mångsidig upphängning. Vikt med batteri 3,3 kg. Levereras utan batteri och
laddare.
Laser/ Distansmätare

4933478099

L4 CLLP-301C

USB-laddningsbar kombilaser med två lodpunkter och grön högintensiv laserlinje för optimal synlighet.
Upp till 4x ljusstyrka vs. kombilaser med röd laserlinje. Arbetsintervall på 30 m utan och 100 m med
mottagare. REDLITHIUM™ USB-batteri med batteriindikator ger en heldags drifttid och ersätter upp till
6 000 alkaliska batterier. IP 54-klassat skydd och transportpendellås för extrem hållbarhet. Integrerat
360° fäste med makro- och mikrojustering. 1/4" stativgänga. 4° självnivelleringsintervall. Vikt 0,9 kg.
Levereras med 3.0 Ah USB-batteri, USB-kabel och takfäste i väska.

4933478101

4933478098

4933459276

4933447700

4933478103

M12 CLLP-0C

M12™ kombilaser med vågrät/lodrät linje samt lodpunkter för överföring i lod. Högintensiv grön laser
ger en räckvidd på 38/100 m med/utan mottagare. Drifttid för en hel arbetsdag med 15+ timmar på ett
M12™ 3,0Ah-batteri. Manuellt läge för användning med vinkling, Självnivelerande läge i upp 4°
avvikelse med varning när lasern är utanför toleranserna. Integrerat magnetfäste, 1/4˝ och 5/8˝
stativgänga samt spikhål möjliggör upphängning på plåtreglar, träreglar samt stativ. Fästet ger också
360° rotation med "pivot on plumb point" med finjustering. Klassning: IP 54 och 1 m fall. Levereras
med hi-vis målplatta, takfäste, utan batteri och laddare i en väska.

L4 CLL-301C

USB-laddningsbar krysslaser med grön högintensiv laserlinje för optimal synlighet. Upp till 4x
ljusstyrka vs. röd laser med möjligt arbetsintervall på 30 m utan och 100 m med mottagare.
REDLITHIUM™ USB-batteriet ger en hel dags drifttid och ersätter upp till 6 000 alkaliska batterier. IP
54-klassat skydd och transportpendellås för extrem hållbarhet. Integrerat 360° fäste med makro- och
mikrojustering. 1/4" stativgänga. 4° självnivelleringsintervall. Vikt 0,9 kg. Levereras med 3.0 Ah USBbatteri, USB-kabel och takfäste i väska.

LDM 30

Kompakt och användarvänlig laserdistansmätare som mäter avstånd på upp till 30 m. Noggrannhet
+/– 2,0 mm. 3-raders LCD-display med extra bakgrundsljus. Minnesfunktion för de 3 senaste
mätningarna. Metrisk och imperial måttenhet. Smal och smidig design med bälteskrok för lätt
transport. Två användarvänliga knappar, på framsidan och på sidan. Användaren kan utföra enkla och
kontinuerliga mätningar. Automatisk avstängning och batteriindikator. IP54 klassificerad. Levereras
med 2 x AAA batterier.

LDM 50

Laserdistansmätare som mäter avstånd upp till 50 m inomhus och utomhus. Noggrannhet +/– 1,5 mm.
Smal och smidig design med bälteskrok för lätt transport. Funktioner: area, volym, pythagoras, samma
mått, min/max mätning m.m. 3-raders LCD-display med extra bakgrundsljus. Utfällbart ändstycke för
mätningar från hörn och kanter. Minnesfunktion för de 20 senaste mätningarna. Robust hölje, skyddad
mot damm och fukt, IP54 klassificerad. Levereras med 2 x AAA batterier.

M12 3PL-0C

M12™ 360° treplanslaser är en allt-i-ett lösning med en vågrät och två lodräta linjer för smidig
invägning, utmarkering av räta vinklar och överföringar. Högintensiv grön laser ger en räckvidd på
38/100 m med/utan mottagare. Drifttid för en hel arbetsdag med 15+ timmar på ett M12™ 4,0Ahbatteri. Manuellt läge för användning med vinkling, Självnivelerande läge i upp 4° avvikelse med
varning när lasern är utanför toleranserna. Integrerat magnetfäste, 1/4˝ och 5/8˝ stativgänga samt
spikhål - möjliggör upphängning på plåtreglar, träreglar samt stativ. Fästet ger också 330° rotation med
"pivot on plumb point" med finjustering. Klassning: IP 54 och 1 m fall. Levereras med hi-vis målplatta,
takfäste, utan batteri och laddare i en väska.
Tillbehör
M12

48390636

25st/pkt

BANDSÅGBLAD BI 776,29X12/14 25P

48390631

3st/pkt

BANDSÅGBLAD BI 776,29X12/14 3P

48390635

25st/pkt

BANDSÅGBLAD BI 776,29X8/10 25P

48390630

3st/pkt

BANDSÅGBLAD BI 776,29X8/10 3P

M18

48390601

3st/pkt

BANDSÅGBLAD BIM 1140X8/10T 3P

48390605

25st/pkt

BANDSÅGBLAD BIM 1140X8/10T 25P

48390611

3st/pkt

BANDSÅGBLAD BIM 1140X12/14T 3P

48390615

25st/pkt

BANDSÅGBLAD BIM 1140X12/14 25P

48390616

25st/pkt

BANDSÅGBLAD BI 898,52X12/14 25P

48390619

3st/pkt

BANDSÅGBLAD BI 898,52X12/14 3P

48390606

25st/pkt

BANDSÅGBLAD BI 898,52X8/10 25P

48390609

3st/pkt

BANDSÅGBLAD BIM 898,52X8/10 3P

48404215

1st

CIRKELSÅGKLINGA M150X20X34T

4932471310

1st

CIRKELSÅGKLINGA W140X20X1,6X18

