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VLASTNOSTI:

 ¡ Společnost Milwaukee® navrhla a zkonstruovala 
bezuhlíkový motor POWERSTATE™, který dává 
větší výkon ve více kompaktní velikosti 

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

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

 ¡ Individuální monitorování bateriových článků optimalizuje dobu práce stroje 
a zajišťuje dlouhodobou životnost bateriového bloku 

 ¡ 13 mm kovové sklíčidlo

 ¡ Elektronická spojka se 16 nastaveními kroutícího momentu plus 1 pro 
zablokování spojky vrtání a 1 pro zablokování spojky kladiva 

 ¡ LED osvětlení pracoviště

 ¡ Flexibilní bateriový systém: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™ 

VLASTNOSTI:

 ¡ Optimalizovaný ergonomický design pro nejlepší kontrolu a obsluhu jednou 
rukou. Pouze 1,1 kg a 226 mm na délku

 ¡ Možnost řezání různých materiálů s celou řadou kotoučů

 ¡ Dodávka zahrnuje: nastavitelnou vodicí patku pro rychlou montáž, 1× diamantový 
kotouč na obklady, 1× kotouč pro řezání kovů (neželezných, ocel nebo nerez), 
1× karbidový brusný kotoučna dřevo, plasty, sádrokartón a vláknitý cement.

 ¡ Velmi schopný nástroj pro řešní problémůpři řezání oceli, nerezu, neželezných 
kovů, sádrokartonu, vláknitého cementu, plastůa keramiky

 ¡ Snadno nastavitelný kryt a jedinečná možost nastavit směr otáčení kotouče 
vpřed/vzadu ochrání užvatele před prachem v různých pracovních polohách

 ¡ Vodicí patka pro rychlou montáž a nastavitelnou hloubkou, volitelný port pro 
odsávání prachu

 ¡ 76 mm kotoučnabízí hloubku řezu až16,3 mm

 ¡ Ukazatel zobrazuje stav nabití baterie

 ¡ Nejjasnějš LED osvětlení pracovního prostoru

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

 M12 FPD-602X  M12 FPD-402X  M12 FPD-402XA  M12 FPD-202X

Napětí 12 12 12 12

Kapacita aku (Ah) 6.0 4.0 4.0 2.0

Nabíječka 90 min 80 min 80 min 40 min

Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700

Zajištění nástroje 13 13 13 13

Max. průměr vrtání do dřeva (mm) 35 35 35 35

Max. průměr vrtání do oceli (mm) 13 13 13 13

Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 13 13 13 13

Max. počet úderů (ú./min) 0 - 25,500 0 - 25,500 0 - 25,500 0 - 25,500

Max. kroutící moment (Nm) 44 44 44 37

Hmotnost vč. aku (kg) 1.5 1.5 1.5 1.5

Dodávaný v HD box HD box HD box HD box

Obj. č. 4933459806 4933459804 4933464131 4933459802

 M12 FCOT-422X

Napětí (V) 12

Typ akumulátoru Li-ion

Kapacita aku (Ah) 1x 2.0 + 1x 4.0

Počet dostupných akumulátorů 2

Nabíječka 80 min

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 20.000

Max. hloubka řezání (mm) 16.3

Průměr kotouče (mm) 76

Průměr hřídele (mm) 10

Hmotnost vč. aku (kg) 1.1

Dodávaný v HD box

Obj. č. 4933464619

VLASTNOSTI:

 ¡ Společnost Milwaukee® navrhla a zkonstruovala bezuhlíkový motor 
POWERSTATE™, který dává větší výkon ve více kompaktní velikosti 130 mm

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

 ¡ Milwaukee® DRIVE CONTROL ™ umožňuje použít tři různá nastavení otáček a 
točivého momentu i režim samořezání a tak maximalizovat všestrannost aplikace

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

 ¡ Individuální monitorování bateriových článků optimalizuje dobu práce nástroje a 
zajišťuje dlouhodobou životnost bateriového bloku 

 ¡ 1/4˝ šestihranné sklíčidlo pro snadnou a rychlou výměnu bitů 

 ¡ Integrovaný ukazatel stavu nabití a LED osvětlení

 ¡ Flexibilní bateriový systém: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™ 

VLASTNOSTI:

 ¡ TRUEVIEW ™ s vysokým rozlišením poskytuje optimalizovanou teplotu  
barev a detailů

 ¡ Dvě nastavení pro sílu světla: vysoké - 1350 lumenů a nízké - 600 lumenů

 ¡ Montážní háčky se roztáhnou do šířky 119 cm - 196 cm

 ¡ Možnost nastavení úhlu svícení 

 ¡ Uchopovací plocha z gumy pro maximální držení

 ¡ Háčky Milwaukee® FINISHGUARD™ poskytují trvalou ochranu proti poškrábání 
povrchové úpravy vozidla

 ¡ Světelná tyč s háčkem z nerezavějící oceli

 ¡ Robustní rám z leteckého hliníku

 ¡ Čočky odolné nárazu a chemikáliím

 ¡ IP54 - světlo je chráněno před prachem a stříkající vodou

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

7 700,00 Kč S DPH6 363,64 Kč BEZ DPH 4 840,00 Kč S DPH4 000,00 Kč BEZ DPH

M12 UHL-0 | Obj. č.  4933459432

 SVĚTLO POD KAPOTU

 M12 FID-202X

Napětí (V) 12 

Kapacita aku (Ah) 2.0

Počet dostupných akumulátorů 2

Nabíječka 40 min

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 1300 / 0 - 2400 /  
0 - 3300 / 0 - 3300

Upínání nářadí 1/4" Hex

Počet úderů (ú./min) 0 - 4000

Max. kroutící moment (Nm) 147

Hmotnost vč. aku 1.1

Dodávaný v Kufr HD Box

Obj. č. 4933459823

 M12 UHL-0

Napětí (V) 12

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných akumulátorů 0

Nabíječka -

Systém M12

Kompatibilita baterie Aku. Milwaukee® M12™

Typ žárovky dioda LED

Max. světelný výkon (Lumen) 1350/ -/ 600/ -

Max. provozní doba s M12 B4 (h) 4/ -/ 8/ -

Hmotnost vč. aku (kg) 1.1

Dodávaný v Karton 

Obj.č. 4933459432

9 770,00 Kč S DPH8 074,38 Kč BEZ DPH 10 550,00 Kč S DPH8 719,01 Kč BEZ DPHM12 FCOT-422X | Obj. č.  4933464619

 KOMPAKTNÍ  
UNIVERZÁLNÍ OKRUŽNÍ PILA

IDEÁLNÍ PRO BRANŽI:

IDEÁLNÍ PRO BRANŽI:

Automechanik

AutomechanikIDEÁLNÍ PRO BRANŽI: Automechanik

IDEÁLNÍ PRO BRANŽI: Automechanik

M12 FPD-602X | Obj. č.  4933459806

 KOMPAKTNÍ  
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

M12 FID-202X | Obj. č.  4933459823

 KOMPAKTNÍ  
1/4˝ ŠESTIHRANNÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK
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