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mILWaUkEE® MĚNÍ PRACOVIŠTĚ NA 
BEZDRÁtoVÁ

Pokračujeme v naší kampani za pracoviště bez drátů a sledujeme postup některých našich aktuálních bezdrátových 
projektů a razíme cestu pro nové projekty. V posledních dvou vydáních Heavy Duty News jsme vám představili naši  
spolupráci s některými velkými dodavateli a stavebními firmami. Našim cílem je ukázat jim, že Milwaukee® nabízí 
širokou nabídku akumulátorového nářadí, která dokáže pokrýt jejich celodenní potřeby a přímo nahradit jejich stávající 
nářadí. Tímto způsobem řešíme řadu otázek, s nimiž se potýkají dnešní staveniště, zejména jde o nebezpečí zakopnutí  
o kabely, PAT testování, nadměrné náklady a pracovní sílu a emise CO2.

„NAŠIM HLAVNÍM CÍLEM JE  
ODSTRANIT Z PRACOVIŠTĚ KABELY”

Razíme cestu pro Milwaukee® bezdrátová pracoviště na staveništích po celé zemi. Tady je několik míst, kde Milwaukee® 
představuje sílu akumulátorových nástrojů...

Milwaukee® elektrické nářadí pomáhá při stavbě nového fotbalového 
stadionu

„Okružní pila (M18CCS66) je dobrá pro práci ve výkopech. Je mnohem praktičtější a méně 
časově náročné používat nářadí na akumulátor.” vypráví stavbyvedoucí

„Našim cílem je bezdrátový provoz. Je to rozhodně krok kupředu a dává naprostý smysl. 
Odbourá to hrozbu zakopnutí a nadměrné pracovní síly – je to mnohem praktičtější. Vždy 

upřednostním nářadí na akumulátor před nářadím zapojeným do elektrické sítě, pokud je schopno odvést stejnou 
práci. I když bude stát o něco více, za ty peníze to stojí, protože z dlouhodobého hlediska je mnohem účinnější.” říká 
zaměstnanec stavební firmy

Světla „Trueview’" jsou fantastická. Jsou prakticky tak kompaktní a jasná, ani byste nepomysleli, že jsou na 
akumulátor. Obzvlášť se mi líbí to čiré bílé světlo a skutečnost, že jej můžete jednoduše vzít kamkoli, díky jejich 
robustnosti.” odborník zásobování ve stavební firmě
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„Mojí největší starostí bylo, že se sníží produktivita kvůli pravidelnému přesouvání se mezi nabíjecími stanicemi, ale to jsme 
vyřešili umístěním nabíjecí stanice na každé podlaží a baterie u nářadí Milwaukee® mají extrémní výdrž.” zaměstnanec 
rekonstrukčně-stavební firmy 
 

„Celkově to bylo velice dosažitelné. Jednou z největších výzev bylo přimět lidi k nákupu, přestože 
je to o něco dražší, avšak v dlouhodobém výhledu získáte víc, než jen návratnost svých peněz.”  

„Nejdřív jsem byl skeptický, jestli dokáže zařízení na baterie nabídnout stejný výkon jako nářadí 
zapojené do sítě, ale od zadavatelů na stavbách jsem nedostal žádné stížnosti a vytvořilo se 
mnohem pozitivnější pracovní prostředí. Změní to způsob, jakým lidé pracují, protože tohle nářadí 
zajišťuje čistší práci, což nejen zlepšuje pracovní podmínky ale také kvalitu práce, protože za 
sebou pracovníci netahají žádné elektrické kabely, které by mohli něco poškodit.” 

„Určitě je to budoucnost ve stavebnictví, protože to splňuje mnoho požadavků; je to účinnější  
a bezpečnější. Myslím, že průmysl směřuje k tomuto a jak se technologie neustále vyvíjí, je možné 
toho dosáhnout pomocí produktů Milwaukee®.” 

RENOVAČNÍ FIRMY

„Jednou z hlavních výhod projektu bez kabelu je to, že pomáhá jak manažerům, tak 
dodavatelskému řetězci snížit počet úrazů způsobených zakopnutím o elektrické vedení a 
následným pádům a nemusíme se obávat PAT testování.” říká zaměstnanec firmy věnující 
se renovacím historických domů

„Trueview™ je úžasným průlomem a nářadí Milwaukee® je tak robustní – ještě se mi ho nepodařilo 
poškodit.” majitel renovační firmy

„Krádež na stavbě je velký problém, proto nám nářadí ONE-KEYTM se svou sledovací a bezpečnostní funkcí 
otevírá nové možnosti zabezpečení pracoviště.” vedoucí směny v renovační firmě

„Staveniště Willmott Dixon jsou velice přísná – potřebujeme vědět, že máme nejlepší a nejvhodnější 
nářadí pro práci a Milwaukee® to definitivně splňuje.” zaměstnanec firmy věnující se renovacím 
historických domů

„Trueview™ je úžasný!” 

„Bezdrátové nářadí je 100% lepší než nářadí zapojené 
do elektrické sítě, i když pomineme zdravotní a 
bezpečnostní výhody, protože s ním můžete pracovat 
kdekoli a nejste omezeni přísunem energie. Převážná 
většina zadavatelů na našem staveništi přešla na 
nářadí bez kabelů.” Ben Tomkins, Stavbyvedoucí

„Akumulátorové nářadí je pro nás nezbytné, 
nejenže nářadí s kabely zvyšují riziko 
zakopnutí kvůli natažení kabelů před dům 
nájemníků, nájemníci také preferují, když 
neodebíráme elektřinu z jejich sítě při
provádění oprav.” Richard Chatterley

„Musíme mít přístup k vnější části budov 
a obvykle používáme žebříky, které se 
musí upevňovat vyvrtáním malých děr do 
zdiva pro umístění kotevních bodů. Použití 
nářadí s kabely to znesnadňuje, protože 
musíme protáhnout kabely přes okna a 
dveře a ne vždy k nim máme přístup.” 
Mark Kershaw
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