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DOSTUPNÁ JE TAKÉ 
VERZE:

M18 FHM-0C | Obj. č. 4933464893 
PILOVÉ PLÁTKY  
NA DŘEVO 75 X 4 MM 
T 144 D, 5 KUSŮ
Obj. č. 4932213116

86,78 Kč BEZ DPH

105,00 Kč S DPH

M18 FBJS-502X  |  Obj. č.  4933464800 (K dispozici také jako samostatná jednotka)

PŘÍMOČARÁ PILA

VLASTNOSTI:

 ¡ Společností Milwaukee® navržený a vyrobený bezuhlíkový 
motor POWERSTATE™ pro rychlé řezání, dlouhou životnost nářadí a řez 
s délkou až 32 m v OSB desce s tloušťkou 19 mm (baterie s kapacitou 
5,0 Ah)

 ¡ Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou 
digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení

 ¡ Bateriový modul REDLITHIUM-ION™ se vyznačuje moderní konstrukcí, 
pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu 
chodu a více práce za celou svoji životnost

 ¡ Společností Milwaukee® patentované upínání FIXTEC zaručuje rychlou a 
snadnou výměnu pilových listů

 ¡ Pět stupňů nastavení předkmitu zvyšuje řezný výkon

 ¡ Obsluha spínače zapnuto/vypnuto oběma rukama umožňuje zapnutí 
nářadí v jakékoli poloze

 ¡ 6-možností nastavení otáček s režimem automatické kontroly rozběhu 
umožňuje pomalé spuštění nářadí a rychlé dosažení maximálních otáček 
při detekci zátěže, což zaručuje plynulé a přesné zahájení řezů

 ¡ 3 500 zdvihů za minutu poskytuje hladké řezy, minimalizuje tvorbu třísek 
a vibrace

 ¡ Odvod prachu udržuje linii řezu bez pilin\ Dodáváno s 2 x baterií 

 ¡ REDLITHIUM-ION ™ 5,0 Ah, rychlo nabíječkou M12 ™ -M18 ™ a kufrem

DOSTUPNÁ JE TAKÉ 
VERZE:

M18 FBJS-0X | Obj. č. 4933464799

8 066,12 Kč BEZ DPH 9 760,00 Kč S DPH

ŘEZ S DÉLKOU AŽ 32 M  
V OSB DESCE S TLOUŠŤKOU 19 MM 
S AKUMULÁTOREM 5,0 Ah

VLASTNOSTI:

 ¡ Model M18 FHM je nejproduktivnějším nářadím SDS-Max značky 
Milwaukee®, jaké kdy bylo vyrobeno, které poskytuje výkon jako nářadí 
s napájecím kabelem s flexibilitou platformy M18™ napájené baterií

 ¡ Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™: Tento nejvýkonnější 
motor Milwaukee® využívá kvalitnější magnety a o 175 % více mědi než 
předchozí motory

 ¡ Inteligentní systém REDLINK PLUS™ nové generace poskytuje nářadí 
i baterii pokročilou digitální ochranu před přetížením a unikátně posiluje 
výkon nářadí při zatížení

 ¡ Nový vysoce výkonný bateriový modul REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 
12,0 Ah se vyznačuje vynikající konstrukcí, elektronikou a neslábnoucím 
výkonem, a proto zaručuje nejvíce práce na jedno nabití než jakýkoli jiný 
bateriový modul Milwaukee®

 ¡ Sledování a zabezpečení nářadí řady ONE-KEY™ nabízí platformu pro 
správu inventáře na cloudu, která podporuje jak vysledování polohy, tak 
prevenci odcizení

 ¡ Pojistka spouštěcího spínače umožňuje uživatelům, aby nemuseli držet 
spouštěcí spínač během dlouhých časových úseků při sekacích pracích

 ¡ Dodáváno s 1 x baterií REDLITHIUM-ION ™ High Output ™ 12,0 Ah, 
rychlo nabíječkou M12 ™ -M18 ™ a kufrem

M18 FHM-121C  |  Obj. č.  4933464894 (K dispozici také jako samostatná jednotka)

VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO

 M18 FHM-121C

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) 12.0

Nabíječka (min) 130

Upínání nářadí SDS-MAX

Energie příklepu (EPTA) (J) 11.0

Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 2900

Počet otaček bez zatížení (ot./min) 0 - 380

Max. průměr vrtání do betonu(mm) 45
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku 

(mm) 80

Max. průměr vrtání korunky (mm) 100

Vibračni vrtání (m/s²) 9.4

Vibrace při sekání (m/s²) 7.8

Hmotnost vč. aku (kg) 10.2

Obj. č. 4933464894

M18 FBJS-502X

Kapacita aku (Ah) 5.0

Počet dostupných akumulátorů 2

Nabíječka (min) 59

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 800 - 3500

Max. kapacita řezání - dřevo (mm) 100

Max. kapacita řezání - ocel (mm) 10

Kapacita pokosu (°) 45

Délka zdvihu (mm) 25

Hmotnost vč. aku (kg) 2.8

Obj. č. 4933464800

22 657,02 Kč BEZ DPH 27 415,00 Kč S DPH

16 575,00 Kč S DPH13 698,35 Kč BEZ DPH36 090,00 Kč S DPH29 826,45 Kč BEZ DPH
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