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Systém M12 FUEL™ je určen pro ty nejnáročnější řemeslníky na světě. 
Systém M12 FUEL™ poskytuje Vynikající výkon v kompaktní konstrukci 
a zahrnuje tři exkluzivní inovace společnosti Milwaukee® – bezuhlíkový 
motor POWERSTATE™, akumulátorový modul REDLITHIUM™ a inteligentní 
hardware a software REDLINK PLUS™ – které zajišťují neuvěřitelný výkon 
a ohromující dobu chodu i odolnost.

Jednoduše řečeno, M12 FUEL™ nabízí to nejlepší, je to komplexní 
technologie, která pohání, chrání a napájí Vaše akumulátorové nářadí.
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Systém M12 FUEL ™ se používá také jako doplňkové 
řešení systému M18 ™. Elektrické nářadí M12 FUEL 
™ přinášejí řešení pro jednotlivé pracovní fáze 
v systémech:

Systém M12 FUEL ™ uplatní se jako základní řešení 
mezi uživateli, kteří pořadují komplexní a přenosná 
řešení. Systém M12 FUEL ™ se doporučuje 
profesionálům z průmyslových odvětví:

VLASTNOSTI:

 ¡ Až 339 Nm maximálního utahovacího momentu

 ¡ 1/2" čtyřhran s třecím kroužkem pro rychlou a snadnou výměnu 
objímky

 ¡ Lepší přístup v těsných prostorách díky celkové délce pouhých 
125 mm

 ¡ Drive Control se 4 režimy – nabízí uživateli přesné ovládání

 ¡ Režim 1 – 0-1200 ot/min a 0-1100 rázů/min

 ¡ Režim 2 – 0-1800 ot/min a 0-2100 rázů/min

 ¡ Režim 3 – 0-2700 ot/min a 0-3200 rázů/min

 ¡ Režim 4 – režim automatického vypnutí: Brání přílišnému utažení 
spojovacích prvků

 ¡ Nejjasnější LED osvětlení pracovního prostoru

 ¡ Flexibilní systém napájení: funguje se všemi bateriemi  
Milwaukee® M12™

 M12 FIWF12-422X

Napětí (V) 12

Kapacita aku (Ah) 1X 2.0/1X 4.0

Počet dostupných akumulátorů 2

Nabíječka 80 MIN

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 1200/1800/2700/2700

Upínání nářadí 1/2˝ čtyřhran

Počet úderů (ú./min) 1100/2100/3200

Šrouby M16

Hmotnost vč. aku 1.1

Dodávaný v HD box

Obj. č. 4933464616

VLASTNOSTI:

 ¡ S maximálním točivým momentem 81 Nm a rychlostí 175 ot/min je tento nástroj 
ideálním řešením na upevňování pro automobilové mechaniky a profesionální 
opraváře

 ¡ Nízký profil hlavy umožňuje uživatelům přístup do úzkých prostorů

 ¡ V průmyslu vedoucí technologie FUEL™ v kombinaci ze zesíleným mechanizmem a 
krytem z lité oceli poskytuje nářadí větší trvanlivost pro profesionální uživatele

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

 ¡ 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

 ¡ Kovový spínač s proměnnou rychlostí poskytuje maximální kontrolu

 ¡ LED osvětlení pracoviště. Indikátor energie zobrazuje zbývající čas provozu

 ¡ Dodáváno s 3/8˝ adaptérem

6 250,00 Kč S DPH5 165,29 Kč BEZ DPHM12 FIR12-0 | Obj. č.  4933459800

 KOMPAKTNÍ  
RÁČNA 1/2"

 M12 FIR12-0

Napětí (V) 12

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných akumulátorů 0

Nabíječka -

Upínání nářadí 1/2˝ čtyřhran

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 175

Délka (mm) 324

Hmotnost vč. aku 1.5

Dodávaný v Karton 

Standartní vybavení adaptér 3/8"

Obj. č. 4933459800

8 900,00 Kč S DPH7 355,37 Kč BEZ DPHM12 FIWF12-422X | Obj. č.  4933464616

 KOMPAKTNÍ  
1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK IDEÁLNÍ PRO BRANŽI: Automechanik

IDEÁLNÍ PRO BRANŽI: Automechanik

Automechanik

Stavbař Automechanik
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