
M12 SAL-0

Napětí (V) 12

Kapacita aku (Ah) -

Typ žárovky DIODA LED

Max. světelný výkon (lumen) 1 400 / - / 700 / -

Max. doba provozu s aku. M12 B4 (h) 4 / - / 10 / -

Hmotnost vč. aku (kg) 3.4

Obj. č. 4933464823

C12 PPC-0

Napětí (V) 12

Kapacita aku (Ah) -

Typ aku Li-Ion

Počet dostupných aku 0

Nabíječka (min) -

Max. kapacita řezání 50

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

Hmotnost (kg) 1.72

Hmotnost vč. aku (kg) 1.9

Dodávaný v -

Obj. č. 4933416550

 C12 PC-0

Napětí (V) 12

Kapacita aku (Ah) -

Typ aku Li-Ion

Počet dostupných aku 0

Nabíječka -

Délka (mm) 360

Hmotnost (kg) 1.32

Hmotnost vč. aku (kg) 1.5

Minimální prostor pro řezání trubky (mm) 80

Standardní vybavení 2 x řezný kotouč

Dodávaný v -

Obj. č. 4933411920

M12 IC AV3 201C

Napětí (V) 12

Kapacita aku (Ah) 2.0

Typ aku Li-Ion

Počet dostupných aku 1

Nabíječka (min) 40

Rozměry displeje (mm) 85

Průměr hlavy kamery (mm) 12

Délka kabelu  (m) 2,7

Průměr kabelu (mm) 12,4

Zoom 4X

Standardní vybavení Kabel 2.6 m, karta SD 8 GB

Hmotnost vč. aku (kg) 0.7

Dodávaný v Kufr

Obj. č. 4933451367
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VLASTNOSTI:

 ¡ M12™ digitální inspekční kamera, 4× zoom a otočná 
obrazovka 

 ¡ Optimalizovaný 85 mm LCD displej, digitální obraz a velká 
obrazovka jsou zárukou pro jasný, ostrý obraz

 ¡ 12 mm 320 × 240 digitální obrazový snímač, výjimečná 
kvalita obrazu na zdokonalené velké obrazovce

 ¡ 4 LED světla po obvodu, pro nejjasnější zobrazení ve své 
třídě bez stínů nebo odlesků 

 ¡ Dodávána s 8GB SD paměťovou kartou a 2,7 metrovým 
kabelem 

 ¡ Vylepšený kabel, hliníková hlava a zdokonalená flexibilita přináší bezkonkurenční odolnost a ovladatelnost 

 ¡ Připojení kloubové hlavy k dispozici jako příslušenství

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

VLASTNOSTI:

 ¡ Svítilna s vysokým rozlišením TRUEVIEW™

 ¡ Dvanáct vysoce výkonných LED diod poskytuje vysoký výstupní světelný 
výkon 1 400 lumenů

 ¡ Nárazuvzdorná otočná hlava s vysoce odolným sklem z polykarbonátu odolá 
pádu z výšky až 3 m 

 ¡ Hlava může být otočena v rozsahu 210° ve svislém směru a 270° 
ve vodorovném směru, což zaručuje nejkvalitnější osvětlení pracoviště 

 ¡ Ochranný kryt chrání hlavu a čočku svítilny, dojde-li k jejímu složení z důvodu 
uložení nebo přepravy 

 ¡ Teleskopická tyč, která dosahuje výšky v rozsahu 0,91 m až 1,72 m, 
umožňuje osvětlení celého pracovního prostoru 

 ¡ Až 10 hodin provozu s akumulátorem M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah

 ¡ Ukazatel nabití baterie - svítilna začne blikat, je-li baterie téměř vybitá 
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 KOMPAKTNÍ PEX NŮŽKY

M12 IC AV3 201C

 | Obj. č. 4933451367

 DIGITÁLNÍ INSPEKČNÍ KAMERA  

C12 PC-0 | Obj. č. 4933411920

KOMPAKTNÍ    
ŘEZÁK NA MĚDĚNÉ TRUBKY  

VLASTNOSTI:

 ¡ Vysokovýkonný řezák měděných trubek Milwaukee® řeže 12 mm měděné 
trubky za méně než 3 sekundy

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

 ¡ Mechanismus s automatickým zablokováním řeže již instalované měděné 
potrubí s potřebou volného prostoru jen 37 mm 

 ¡ Čelisti s automatickým nastavením – automaticky se přizpůsobí  
podle velikosti trubky

 ¡ Celokovové utěsněné čelo – řezací hlava odolná proti korozi a rezavění

 ¡ Štíhlé madlo s povrchem softgrip

 ¡ Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí 
a prodlužuje životnost

 ¡ Ukazatel stavu nabití a LED světlo

 ¡ Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™

VLASTNOSTI:

 ¡ Obrovský střižný tlak

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

 ¡ Výkonný mechanismus: řeže až 50 mm PVC trubky za 3 sekundy

 ¡ Celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost 
a maximální kroutící moment

 ¡ Regulace otáček ve vypínači, kontrola řezu

 ¡ Vysoce ostrý plátek, který nezanechává otřepy

 ¡ Přes 200 řezů na jedno nabití

 ¡ Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost

 ¡ Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách

 ¡ Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™ 
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STOJANOVÁ SVÍTILNA
3 870,00 Kč S DPH3 198,35 Kč BEZ DPH6 500,00 Kč S DPH5 371,90 Kč BEZ DPH

3 270,00 Kč S DPH2 702,48 Kč BEZ DPH20 370,00 Kč S DPH16 834,71 Kč BEZ DPH




