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Obj. č. VARIO1

M12 CIW12-0 –  
1x M12CPD-403X 
1x M12 CIW12-0 | M12 FUEL™ 
KOMPAKTNÍ 1 / 2˝ RÁZOVÝ 
UTAHOVÁK

  Vyběr mezi režimy s různym  
 nastavením rychlosti a točivého  
 momentu pro maximální  
 všestrannost pomocí Milwaukee  
 DRIVE CONTROL™ - režim  
 1: 65 Nm / 0-1500 ot./min/  
 2650 u./min a režim 2: 160 Nm/ 
 0-2650 ot./min
  3500 u./min pro M8 –M18 šrouby
  POWERSTATE ™ bezuhlíkový motor 
  REDLINK PLUS ™ inteligentní  

 elektronika, ochrana proti prětížení  
  Úzké a krátké nářadí pro snadné a  

 komfortní použití
 

M12CPD-403X + M12 CIW12-0

  14 650 Kč vč. DPH

Obj. č. VARIO2 Obj. č. VARIO3 Obj. č. VARIO4

C12 PC-0 –  
1x M12CPD-403X 
1x C12 PC-0 |  M12™ KOMPAKTNÍ 
NÁSTROJ NA ŘEZÁNÍ MĚDĚNÝCH 
TRUBEK

  Vysoce výkonný Milwaukee® motor  
 s 550 ot./min, 12 mm měděné  
 trubky řeže za méně než 3 sekundy 
  REDLINK™ elektronická ochrana  

 proti přetížení 
  Auto uzavírací mechanismus řeže  

 instalované měděné potrubí,  
 potřebné místo na řezání trubek je  
 37 mm 
  Auto nastavitelné čelisti -  

 automaticky se přizpůsobí velikosti  
 trubky 
  Hermeticky zaizolovaná přední část -  

 odolná korozi a teplu 
  Štíhlé, Softgripové madlo 

M12 CIW12-0 –  
1x M12CPD-403X 
1x M12 JS -0 |  M12™ KOMPAKTNÍ 
AKUMULÁTOROVÁ PŘÍMOČARÁ 
PILA

  Nová konstrukce-kombinuje nejlepši  
 vlastnosti hřibkoveho a žehličkoveho  
 madla pro kontrolu řezani a vyvaženi
  REDLINK™ ochrana proti přetiženi  

 chrani nařadi i akumulator před  
 extremnim namahanim
  Plynula elektronicka regulace otaček  

 pro uplnou kontrolu a flexibilitu
  Nepřetržite, přesne řezani-minimalni  

 vibrace během řezani pro vynikajici  
 výkon
  Přesne vedeni piloveho listu s  

 valečkem - zabrani odchylce  
 piloveho listu poškrabani 

M12 BDD-0 –  
1x M12CPD-403X 
1x M12 BDD-0 |  M12™ KOMPAKTNÍ 
VRTACÍ ŠROUBOVÁK

  Vysokovýkonný kompaktní vrtací  
 šroubovák od Milwaukee® s délkou  
 jen 187 mm je ideální pro práci v  
 úzkých prostorech 
  REDLINK™ ochrana proti přetížení 
  10 mm kovové sklíčidlo pro rychlou a  

 snadnou výměnu příslušenství 
  Optimalizovaná rukojeť pro lepší  

 kontrolu a komfortní uchopení 

M12CPD-403X + C12 PC-0 M12CPD-403X + M12J S-0 M12CPD-403X + M12 BDD-0

      13 990 Kč vč. DPH 14 900 Kč vč. DPH 13 000 Kč vč. DPH

VARIO SET

M12CPD-403X 
   1x M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 2-RYCHLOSTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 
   POWERSTATE™ bezuhlíkový motor 
   REDLINK PLUS™ inteligentní elektronika, ochrana proti přetížení 
   3 mm kovové sklíčidlo umožňuje rychlou výměnu bitů, poskytuje maximální 
trvanlivost a nejlepší uchycení 

   3x 4.0AH REDLITHIUM-ION ™ akumulátor, poskytuje až 2x delší dobu provozu, až 
o 20% více síly, až 2x delší životnost akumulátoru a lepší provoz při teplotě -20 ° C 
ve srovnání s jinými Li-Ion Technologiemi 


