
Nezapomeňte vyhledat 
Nástroj v zařízeNí tICK.

71 000 Kč s dphM18 HCC45-522C

 

FoRCe loGiC™ HYDRAULICKÝ ŘEZÁK KABELŮ
Obj.č 4933459266

VLASTNOSTI:
 � Řeže kabely ACSR/ACSS za necelé 3 sekundy  
silou 77,8 kN 

 � Maximální velikost kabelu Ø 44 mm

 � Unikátní a patentovaná technologie otevírání čelistí pomocí dvou prstů. 
Umožňuje práci v rukavicích 3. třídy 

 � Čelisti se automaticky zavírají, nemusíte používat druhou ruku 

 � Zcela uzavřené hydraulické čerpadlo, bezkartáčový motor, REDLINK™ 
inteligentní bezpečnostní systém, akumulátory REDLITHIUM-ION™ pro 
zajištění spolehlivosti i v těch nejtěžších pracovních podmínkách 

 � Nářadí si zapamatuje a uchovává všechny údaje, které může s pomocí 
aplikace ONE-KEY™ uchovávat pro přípravu zprávy o práci 

 � Dodáváme s akumulátory 1 x 5.0 Ah & 1 x 2.0 Ah REDLITHIUM-ION™, 
rychlou nabíječkou a kufříkem

NEJRYCHLEJŠÍ 
ŘEŠENÍ 

PRO ŘEZÁNÍ  
KABELŮ 

vymĚniTelnÁ 
osTřÍ acsr 
do m18 hcc45

Obj.č 49162775 

8 349 Kč s DPH

84 800 Kč s dphM18 HCC75-502C

 

HYDRAULICKÉ NŮŽKY  
FoRCeloGiC™ na zemní kaBelY
Obj.č 4933459269

VLASTNOSTI:
 � Stříhá kabely za méně než 9 sekund silou 77,8 kN

 � Stříhá měděné a hliníkové kabely do průměru 75 mm

 � Přímé uspořádání pro co nejsnadnější manipulaci ve výkopu

 � Konstrukce horní rukojeti zajišťuje vyváženou přesnost řezu

 � Výkonná hydraulika s výkonem 77,8 kN zajišťuje špičkovou rychlost v dané třídě nástrojů

 � Plně uzavřené vysokorychlostní hydraulické čerpadlo, bezuhlíkový motor, elektronika REDLINK™  
a akumulátor REDLITHIUM-ION™ společně zajišťují špičkovou spolehlivost i v těch nejnáročnějších 
podmínkách

 � Technologie ONE-KEY™ společnosti Milwaukee® umožňuje pracovníkům sledovat využití nářadí, 
dostávat upozornění na doporučenou údržbu a bezdrátově synchronizovat informace na cloudovém 
úložišti

 � Dodává se s 2 akumulátory 5,0 Ah REDLITHIUM-ION™, rychlonabíječkou a kufrem

VYVážENÉ 
ZAROVNáNÍ ŘEZU 

SE SNADNýM 
PŘÍSTUPEM VE 

VýKOPECH

VLASTNOSTI:
 � Hydraulický řezák kabelů FORCE LOGIC™ řeže kabely za necelé 3 sekundy silou 53 kN

 � Optimální geometrie ostří a patentovaná konstrukce čelistí zaručují, že jsou kabely po řezání připraveny 
k instalaci

 � Kompaktní konstrukce zabudovaných štíhlých čelistí otáčejících se o 350° umožňuje snadné řezání 
dokonce i na těsných místech

 � Čelisti se automaticky otevírají, když je řezání dokončeno

 � Zabudovaný hák k zavěšení, kompatibilní s bezpečnostními lanky zajišťuje bezpečnost na pracovišti

 � Dodáván s 1 akumulátorem 2.0 Ah REDLITHIUM-ION™, nabíječkou a v kufříku

M18 HCC-201C CU/AL-SET

 

HYdRauliCkÝ
ŘEZÁK KABELŮ
Obj.č 4933451199

ŘEZÁNÍ
HLINÍKOVÝCH
A MĚDĚNÝCH

KABELŮ DO
Ø 35 mm

Obj.č 4932430840

3 143 Kč s DPH

vymĚniTelnÁ
osTřÍ na
řezÁnÍ mĚdi
a hlinÍku

Obj.č 4932430839

6 012 Kč s DPH

čelisTi
s osTřÍm na
řezÁnÍ kabelŮ,
cu/al

43 200 Kč s dph

břiTy pro řezač
zemnÍch kabelŮ
m18 hcc75 

Obj.č 49162774 

18 400 Kč s DPH
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