
PRODUKTOVÁ ŘADA

 M12 CH-602X

Napětí (V) 12

Kapacita aku (Ah) 6.0

Typ aku Li-Ion

Počet dostupných aku 2

Nabíječka (min) 90

Energie příklepu (EPTA) (J) 1.1

Počet příklepů při zatížení (př./min) 0 - 6 575

Max. průměr vrtání do dřeva (mm) 13

Max. průměr vrtání do oceli (mm) 10

Max. průměr vrtání do betonu (mm) 13

Optimální kapacita vrtání do betonu (mm) Ø 5,5 - 12

Vibrační vrtání (m/s2) 4.4

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 900

Hmotnost vč. aku (kg) 1.9

Dodávaný v Kufr HD

Obj. č. 4933451510

M12 DE-201X

Napětí (V) 12

Kapacita aku (Ah) 2.0

Typ aku Li-Ion

Počet dostupných aku 1

Nabíječka (min) 40

Max. hloubka vrtání (mm) 120

Max. průměr vrtáku (mm) 16

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0-22 000

Standardní vybavení

boční rukojeť, 
3 x  adapter, 

2 x kartáčová hubice,  
1 x HEPA filtr

Hmotnost vč. aku (kg) 1.7

Dodávaný v Kufr HD

Obj. č. 4933443003

M12 BDC8-202C

Napětí (V) 12

Kapacita aku (Ah) 2.0

Typ aku Li-Ion

Počet dostupných aku 2

Nabíječka (min) 40

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 500

Max. průměr odtoku (mm) 60

Průměr spirály (mm) 8

Délka spirály (m) 7,6

Délka kabelu (m) 7,6

Kapacita nádoby (l) 22,5

Hmotnost vč. aku (kg) 4.8

Dodávaný v Nádoba

Obj. č. 4933451633
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M12 CH-602X | Obj. č. 4933451510

KOMPAKTNÍ    
KLADIVO SDS-PLUS 

M12 DE-201X | Obj. č. 4933443003

ODSÁVÁNÍ PRACHU 
KE KLADIVU 

M12 BDC8-202C | Obj. č. 4933451633

KOMPAKTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ 
SE SPIRÁLOU 8 MM

VLASTNOSTI:

 ¡ První kompaktní bezuhlíkové 12 V kladivo - energie příklepu (EPTA): 
1,1 J, počet příklepů: 0-6575 př./min, počet otáček: 0-900 ot./min  

 ¡ Výjimečně nízká hladina vibrace 4,4 m/s² dovoluje pracovat 
až 8 hodin 

 ¡ Vyvrtá 60 otvorů s průměrem 6 mm na jedno nabití

 ¡ Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ navržený a vyrobený 
Milwaukee® poskytuje vynikající poměr výkonu a hmotnosti ve své 
třídě pro až 3x delší životnost motoru a až 2x delší dobu provozu

 ¡ Inteligentní systém REDLINK PLUS™- ochrana proti přetížení chrání 
nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

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

 ¡ 2-funkce: vrtání s příklepem nebo bez příklepu pro maximální všestrannost

 ¡ Optimalizované příklepové vrtání: 6-10 mm (max. 13 mm)

 ¡ 43 mm průměr upínacího krku - kompatibilní s M12 DE odsavačem

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

VLASTNOSTI:

 ¡ Vhodný pro všechny Milwaukee® SDS-plus kladiva a většinu 
konkurenčních, s krčkem 43 mm – 59 mm, standardní vybavení: 
boční rukojeť, 3 x adapter

 ¡ Vyčištění 65 děr (ø 6 mm, hloubka: 50 mm) od prachu na 
jedno nabití

 ¡ REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před 
extrémním namáháním

 ¡ Multifunkční - lze použít jako odsávání prachu stejně jako ruční vysavač, připojitelný zleva i zprava

 ¡ HEPA filtr s účinností 99,7%

 ¡ Prodloužený doběh 5 sec. zajistí vyčištění všech děr od prachu

 ¡ Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu nářadí a prodlužuje životnost

 ¡ Ukazatel stavu nabití

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

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

VLASTNOSTI:

 ¡ Nejlehčí profesionální čistič potrubí na trhu

 ¡ Všestranný design nabízí výhody ručního i podlahového čističe na jednom stroji

 ¡ Nejvyšší uživatelská flexibilita a používání v důsledku nezávislosti elektrického napájení

 ¡ Součástí nářadí je vysoce flexibilní spirála o průměru 8 mm pro snadný průchod  
potrubím až do šířky 60 mm 

 ¡ Robustní stínění bubnu chrání uživatele a příslušenství před otáčením bubnu během používání

 ¡ Snadno vyjímatelný vnitřní válec pomáhá zabraňovat spirálovému spojení a zachycuje nečistoty uvnitř bubnu

 ¡ Rychlý kabelový zámek pro ruční podávání a uvolnění spirály

 ¡ Integrované světlo LED osvětluje pracovní plochu pod umyvadlem a další tmavá místa 

 ¡ REDLINK™ elektronická ochrana proti přetížení nářadí a akumulátoru poskytuje nejdelší odolnost

 ¡ Akumulátor REDLITHIUM-ION™ poskytuje vynikající konstrukci, elektroniku a neustálý výkon, což dodává 
delší dobu chodu a více odvedené práce po dobu životnosti akumulátoru

 ¡ Flexibilní akumulátorový systém: provoz se všemi Milwaukee® M12™ akumulátory

Věděli jste, že pouze s jedným akumulátorem můžete používat celý systém M12™? 
Optimalizujte sadu nářadí a ušetříte čas, peníze a prostor!  
Systém M12™ je dobrým základem pro každého vzduchotechnika (HVAC).

 ¡ Bezuhlíkový motor navržený a vyrobený fi rmou 
MILWAUKEE®

 ¡ Překonává výkon konkurenčních výrobků

 ¡ Až 10 krát delší životnost*

1 BEZUHLÍKOVÝ
MOTOR POWERSTATE™

 ¡ Monitorování jednotlivých článků optimalizuje 
dobu chodu nářadí a zaručuje dlouhodobou 
životnost modulu

 ¡ Pokročilá elektronika s unikátním  
digitálním rozšířením výkonu

 ¡ Komplexní systémová komunikace 
s ochranou proti přetížení prodlužuje 
životnost nářadí

INTELIGENTNÍ SYSTÉM 

REDLINK PLUS™ 3

2  ¡ Komplexní systémová komunikace 
s ochranou proti přetížení prodlužuje 
životnost nářadí

 ¡ Led ukazatel zobrazuje stav nabití 
baterie

 ¡ Funguje až do -20°C

AKUMULÁTORY 

REDLITHIUM-ION™

Automechanik Stavbař
* Ve srovnání s předchozí technologií FUEL™. 
Výsledky závisí na napětí, nářadí a aplikaci.

M12 FUEL™ je kompaktní nářadí pro nejnáročnější 
profesionály, které díky třem unikátním vlastnostem 
Milwaukee®:

 ¡ Motoru POWERSTATE™

 ¡ Akumulátoru REDLITHIUM-ION™

 ¡ Elektronika REDLINK PLUS™ 

Garantují:

 ¡ maximální výkon

 ¡ delší dobu chodu 

 ¡ největší odolnost 

Jako základní řešení najde systém M12 FUEL™ uplatnění mezi 
uživateli požadující přenosná a komplexní řešení.

Systém M12 FUEL™ je doporučován pro profesionály z oborů:

9 400,00 Kč S DPH7 768,60 Kč BEZ DPH

7 260,00 Kč S DPH6 000,00 Kč BEZ DPH

12 740,00 Kč S DPH10 528,93 Kč BEZ DPH




