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M18 ONEDD-0X M18 ONEDD-502X

Batterikapacitet (Ah) − 5.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 59 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min) 0 - 550 0 - 550
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min) 0 - 2000 0 - 2000
Chuck kapacitet (mm) 13 13
Max. borrning trä (mm) 45 45
Max. borrning stål (mm) 13 13
Max. vridmoment (Nm) 135 135
Vikt med batteri (kg) − 2.5
Levereras i Staplingsbar HD box Staplingsbar HD box
Artikelnummer 4933451911 4933451149

M18 BDD-0 M18 BDD-202C M18 BDD-402C

Batterikapacitet (Ah) − 2.0 4.0
Antal medföljande batterier  0 2 2
Medföljande laddare − 40 min 80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800
Chuck kapacitet (mm) 13 13 13
Max. borrning trä (mm) 38 38 38
Max. borrning stål (mm) 13 13 13
Max. vridmoment (Nm) 50 50 60
Vikt med batteri (kg) − 1.8 2.0
Levereras i − Väska Väska
Artikelnummer 4933443530 4933443555 4933443565

M18 BLDD-402C

Batterikapacitet (Ah) 4.0
Antal medföljande batterier  2
Medföljande laddare 80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min) 0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min) 0 - 1800
Chuck kapacitet (mm) 13
Max. borrning trä (mm) 38
Max. borrning stål (mm) 13
Max. vridmoment (Nm) 60
Vikt med batteri (kg) 2.0
Levereras i Väska
Artikelnummer 4933448459

C12 RAD-0 C12 RAD-202B

Batterikapacitet (Ah) − 2.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 40 min
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 800 0 - 800
Chuck kapacitet (mm) 10 10
Max. borrning trä (mm) 22 22
Max. borrning stål (mm) 10 10
Max. vridmoment (Nm) 12 12
Vikt med batteri (kg) − 1.1
Levereras i − Tygväska
Artikelnummer 4933416900 4933441215

M12 BDDX-202C M12 BDDXKIT-202C

Batterikapacitet (Ah) 2.0 2.0
Antal medföljande batterier  2 2
Medföljande laddare 40 min 40 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min) 0 - 400 0 - 400
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min) 0 -1500 0 -1500
Chuck kapacitet (mm) 10 10
Max. borrning trä (mm) 25 25
Max. borrning stål (mm) 10 10
Max. vridmoment (Nm) 32 32
Vikt med batteri (kg) 1.2 1.2

Standardutrustning
Avtagbar FIXTEC chuck, bäl-
teskrok och 25 mm PZ2 bits

Avtagbar FIXTEC chuck, vinkelskruvtillsats, tillsats för 
kantnära skruvning, bälteskrok och 25 mm PZ2 bits

Levereras i Väska Väska
Artikelnummer 4933447830 4933447836

M12 BDD-0 M12 BDD-202C M12 BDD-402C

Batterikapacitet (Ah) − 2.0 4.0
Antal medföljande batterier  0 2 2
Medföljande laddare − 40 min 80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min) 0 - 400 0 - 400 0 - 400
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min) 0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500
Chuck kapacitet (mm) 10 10 10
Max. borrning trä (mm) 22 22 22
Max. borrning stål (mm) 10 10 10
Max. vridmoment (Nm) 30 30 38
Vikt med batteri (kg) − 1.2 1.4
Levereras i − Väska Väska
Artikelnummer 4933441930 4933441915 4933441925

M12 CDD-0 M12 CDD-202C M12 CDD-602X

Batterikapacitet (Ah) − 2.0 6.0
Antal medföljande batterier  0 2 2
Medföljande laddare − 40 min 90 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700
Chuck kapacitet (mm) 13 13 13
Max. borrning trä (mm) 25 25 25
Max. borrning stål (mm) 13 13 13
Max. vridmoment (Nm) 37 37 44
Vikt med batteri (kg) − 1.3 1.5
Levereras i − Väska Staplingsbar HD box
Artikelnummer 4933440400 4933440390 4933451508

M12 CDD
M12 FUEL™ 2-VÄXLAD 
BORRSKRUVDRAGARE

 º POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av 
Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid, upp till 2x mer kraft 
och upp till 2x längre driftstid

 º REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt 
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt 
förbättrar verktygets prestanda under belastning 

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid 
för batteriet

 º 13 mm snabbchuck i metall för snabba bitsbyten

 º Batteriindikator visar batteriets kvarvarandra strömnivå

 º LED arbetsbelysning

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 
batterier

M12 BDD
M12™ KOMPAKT 
BORRSKRUVDRAGARE

 º Kompakt borrskruvdragare mäter 187 mm på längden och är 
optimal för arbete i begränsat utrymme

 º REDLINK™ elektroniskt överbelastningsskydd i vektyg och 
batteri levererar bästa uthållighet

 º 10 mm snabbchuck i metall möjliggör snabbt byte av bits och 
maximal hållbarhet 

 º Optimalt grepp för bättre kontroll och förbättrat grepp

 º Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och 
livslängd

 º Batteriindikator och LED ljus för hög användarkomfort

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 
batterier

M12 BDDX
M12™ KOMPAKT BORRSKRUVDRAGARE 
MED AVTAGBAR CHUCK

 º Milwaukees kompakta system med hög prestanda och 4-i-1 
funktion för maximal mångsidighet

 º Avtagbar chuck med 3 olika tillsatser för en mängd 
applikationer

 º 10 mm snabbchuck, vinkelskruvtillsats 1/4˝ hex och tillsats för 
kantnära skruvning 1/4˝ hex

 º 1/4˝ hex fäste bakom den avtagbara chucken för att reducera 
längden till endast 153 mm

 º REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i vektyg och 
batteri levererar bästa uthållighet

 º Metallväxelhus för maximal hållbarhet

 º LED arbetsbelysning

C12 RAD
M12™ KOMPAKT VINKELBORR-/
SKRUVDRAGARE 

 º Heavy-Duty växelhus i metall för överlägsen hållbarhet och 
maximalt vridmoment

 º REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg 
och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass

 º Stor strömbrytare av metall med variabel hastighetsreglering 
för maximal kontroll 

 º 10 mm snabbchuck: möjliggör snabbt byte av bits och maximal 
hållbarhet 

 º Elektronisk växellåda med arbetsbelysning för maximal kontroll

 º Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning

 º Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 
batterier

WWW.MILWAUKEETOOL.SE

M18 BLDD
M18™ KOMPAKT KOLBORSTFRI 
BORR-/SKRUVDRAGARE

 º Den mest kompakta borr-/skruvdragaren, endast 174 mm lång

 º Kolborstfri motor med upp till 50% mer kraft och 2x längre 
livslängd

 º Vridmoment: 60 Nm - bäst kraft i förhållande till storlek

 º REDLINK™ elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och 
batteri levererar bästa uthållighet

 º Växelhus i metall och 13 mm metallchuck för snabba bitsbyten

 º Optimal hastighet för snabb borr- och skruvdragning (0 - 450 / 
0 - 1800 varv/min)

 º Batteriindikator och LED ljus

 º Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och 
livslängd

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 
batterier

M18 BDD
M18™ KOMPAKT 
BORRSKRUVDRAGARE

 º Kompakt borrskruvdragare som endast är 185 mm lång vilket 
gör det enkelt att arbeta i små utrymmen

 º Milwaukees 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande 
till vikt

 º REDLINK™ elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och 
batteri levererar bästa uthållighet

 º Metallväxelhus för maximal prestanda och livslängd

 º 13 mm metallchuck

 º 17-stegs momentinställning plus borrläge för maximal 
flexibilitet

 º Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och 
livslängd

 º Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet 

 º Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
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M18 FDD-0X M18 FDD-502X

Kapacitet (Ah) − 5.0
Antal batterier  0 2
Lader medfølger − 59 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min) 0 - 550 0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min) 0 - 2000 0 - 2000
Borepatron (mm) 13 13
Maks. borekapacitet i træ (mm) 45 45
Maks. borekapacitet i stål (mm) 13 13
Maks. drejningsmoment (Nm) 135 135
Vægt inkl. batteri (kg) − 2.5
Leveres i HD Box HD Box
Varenummer 4933451445 4933451064

M18 ONEDD-0X M18 ONEDD-502X

Kapacitet (Ah) − 5.0
Antal batterier  0 2
Lader medfølger − 59 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min) 0 - 550 0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min) 0 - 2000 0 - 2000
Borepatron (mm) 13 13
Maks. borekapacitet i træ (mm) 45 45
Maks. borekapacitet i stål (mm) 13 13
Maks. drejningsmoment (Nm) 135 135
Vægt inkl. batteri (kg) − 2.5
Leveres i HD Box HD Box
Varenummer 4933451911 4933451149

M18 ONEDD
ONE-KEY™ FUEL™ BORE-/
SKRUEMASKINE

 º M18 FDD men med ONE-KEY™ teknologi

 º Forbind med Bluetooth™ via ONE-KEY™ app'en

 º Juster værktøjet via ONE-KEY™ app'en og indstil efter dine 
behov

 º Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed, anti-
kickback-funktioner og LED-lys

 º Konfigurer til hvilken som helst opgave ved og få optimal 
indstilling til præcisionsgentagelser

 º Programmer/gem profiler for hidtil uset kontrol

 º Vælg mellem et hav af opgaveprofiler eller lav dine egne for 
optimale resultater hver gang

 º Gem op til 4 specialindstillinger i værktøjets hukommelse og 
skift let og hurtigt mellem dem på byggepladsen

 º ONE-KEY™ app'en giver også komplet overblik over din 
virksomheds værktøjer

 º Mere kraft - markedsledende moment på 135 Nm

 º Hurtigere - op til 2000 omdr./min

M18 FDD
M18 FUEL™ BORE-/
SKRUEMASKINE

 º Mere kraft - markedsledende drejningsmoment på hele 135 Nm

 º Højere hastighed - leverer op til 2000 omdr./min

 º Mindre - længde på kun 190 mm

 º Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 10x længere 
motorlevetid og 60% mere kraft

 º REDLINK PLUS™ elektronik giver den mest avancerede digitale 
overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj i tillæg 
til at forbedre værktøjets ydeevne under belastning

 º REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2,5x længere 
driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid 
og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion 
teknologier

 º Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid 
og sikrer lang batterilevetid

 º Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på 
batteriet

 º Klareste LED oplysning af arbejdsområdet

M18 ONEDD
ONE-KEY™ M18 FUEL™ BORR-/
SKRUVDRAGARE

 º M18 FDD borr-/skruvdragare med ONE-KEY™ teknologi

 º Styr verktyget genom att koppla det till Milwaukees ONE-KEY™ 
app via Bluetooth™

 º Komplett verktyg som styrs via Milwaukees ONE-KEY™ app för 
att anpassa verktyget efter individuell arbetsuppgift

 º Justera vridmoment, hastighet, start- och fästhastighet, 
kickback funktion och LED ljus

 º Anpassa efter individuell applikation genom att optimera 
verktygets inställningar

 º Spara inställningarna för att repetera verktygets prestanda och 
få maximal kontroll över verktyget

 º Välj från ett urval av förinställda inställningsprofiler för att lätt 
anpassa och justera till dina egna om så skulle behövas

 º Spara upp till 4 egna inställningar i verktygets minne för snabb 
justering efter applikation

 º I ONE-KEY™ appen kan alla dina verktyg lagras för en 
lättöverskådlig produktöverblick

 º Oöverträffad kraft - Upp till 135 Nm

 º Maximal hastighet - Upp till 2000 varv/min

 º Elektronisk koppling med 13 momentinställningar

M18 ONEDD-0X M18 ONEDD-502X

Batterikapacitet (Ah) − 5.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 59 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min) 0 - 550 0 - 550
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min) 0 - 2000 0 - 2000
Chuck kapacitet (mm) 13 13
Max. borrning trä (mm) 45 45
Max. borrning stål (mm) 13 13
Max. vridmoment (Nm) 135 135
Vikt med batteri (kg) − 2.5
Levereras i Staplingsbar HD box Staplingsbar HD box
Artikelnummer 4933451911 4933451149
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A

B

Ø

Ø (mm) Total längd (mm) A Arbetslängd (mm) B Antal i förpackning Artikelnummer
2 59.5 17 2 48894703
2.5 62 19 2 48894704
3 65 23 2 48894763
3.2 66.5 23 2 48894706
3.5 69 25 2 48894707
4 71.5 26 2 48894708
4.2 74 28 1 48894709
4.5 76 29 1 48894710
4.8 78 29 1 48894711
5 93 46 1 48894712
5.5 104 59 1 48894764
6 105 60 1 48894714
6.5 107 63 1 48894715
6.8 108 64 1 48894716
7 109 65 1 48894717
7.5 110 66 1 48894718
8 111 67 1 48894719
8.5 114 70 1 48894720
9 117 73 1 48894721
9.5 118 74 1 48894722
10 120 76 1 48894723
10.5 122 78 1 48894724
11 125 81 1 48894725
11.5 126 82 1 48894726
12 127 83 1 48894727
12.5 128 83 1 48894728
13 130 85 1 48894729
Shockwave HSS-G TiN Red Hex borr 10-del sats

10 48894759
Ø 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.
Shockwave HSS-G TiN Red Hex borr 19-del sats

19 48894760
Ø 2 / 2.5 / 2 x 3 / 3.5 / 2 x 4 / 4.5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm.

Beskrivning Antal i förpackning Artikelnummer

a
12 delars kompakt skruvbitssats.

12 493239951325 mm: SL 0,8 x 5,5 mm x 1. 25 mm: PH1 x 1 / PH2 x 2 / PH3 x 1. 25 mm: PZ1 x 1 / PZ2 x 2 / PZ3 x 
1. 50 mm: PH2 x 1. 50 mm: PZ2 x 1. 1 x magnetisk bitshållare med snabbfäste

b

27 delars bitssats

27 493235274727-delar. Robust och kompakt med en extra stor låsbygel. PH1 x 2 / PH2 x 2 / PH3 x 1. PZ1 x 2 / 
PZ2 x 4 / PZ3 x 2. TX10 x 2 / TX15 x 3 / TX20 x 3. TX25 x 3 / TX30 x 1 / TX40 x 1. 1 x magnetisk 
bitshållare med snabbfäste.

M12 BD-0 M12 BD-202C

Batterikapacitet (Ah) − 2.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 40 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min) 0 - 400 0 - 400
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min) 0 - 1500 0 - 1500
Verktygsfäste 1/4˝ Hex 1/4˝ Hex
Max. borrning trä (mm) 22 22
Max. borrning stål (mm) 10 10
Kapacitet träskruvar (mm) 6 6
Max. vridmoment (Nm) 30 30
Vikt med batteri (kg) − 1.0
Levereras i − Väska
Artikelnummer 4933441910 4933441900

M12 CD-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min) 0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min) 0 - 1700
Verktygsfäste 1/4˝ Hex
Max. borrning trä (mm) 25
Max. borrning stål (mm) 10
Max. vridmoment (Nm) 37
Vikt med batteri (kg) 1.2
Levereras i −
Artikelnummer 4933440450

C18 RAD-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 1500
Chuck kapacitet (mm) 10
Max. vridmoment (Nm) 20
Max. borrning trä (mm) 28
Max. borrning stål (mm) 10
Vikt med batteri (kg) 1.9
Levereras i −
Artikelnummer 4933427189

C18 RAD
M18™ KOMPAKT 
VINKELBORRMASKIN

 º Optimerad prestanda: 1500 varv/min och 20 Nm

 º REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både 
verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet

 º Perfekt förhållande mellan hastighet och kraft för snabba 
utförande av applikationer

 º 10 mm chuck för bra grepp och enkla bitsbyten

 º 100 mm kompakt huvuddesign för åtkomst i trånga utrymmen

 º Kroppen är designad för att kunna greppas på flera olika sätt 
för olika situationer och maximal komfort

 º 10-stegs momentinställning plus borrläge ger maximal kontroll

 º Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och 
livslängd

 º Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet 

 º Inbyggd LED lampa som lyser upp arbetsytan

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

M12 CD
M12 FUEL™ 2-VÄXLAD 
SKRUVDRAGARE

 º POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av 
Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid, upp till 2x mer kraft 
och upp till 2x längre driftstid

 º REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt 
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt 
förbättrar verktygets prestanda under belastning 

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid 
för batteriet

 º Chuck med 1/4" Hex fäste för snabba och lätta byten av bits

 º Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet 

 º LED ljus för optimal arbetsbelysning

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 
batterier

M12 BD
M12™ KOMPAKT 
SKRUVDRAGARE

 º 175 mm lång vilket gör skruvdragaren idealisk i arbete på små 
ytor AAAA

 º REDLINK™ elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och 
batteri levererar bästa uthållighet

 º ¼˝ Hex chuck för snabba bitsbyten

 º Optimerat handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp

 º Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och 
livslängd

 º Batteriindikator och LED ljus för hög användarkomfort

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 
batterier

KOMPAKTA BITSSATSER
a b

 º Dessa högkvalitativa bitssatser riktar sig till professionella 
användare och finns i 3 olika versioner.

 º Slimline design: 110 mm x 65 mm x 15 mm.

 º Säkert klicklås system – enkelt att öppna och säker låsning.

 º Extra förvaringsficka i sidan som håller 50 mm bits eller borr.

 º Fönster på framsidan som skyddar mot damm.

 º Högkvalitativt skruvbits med hårdhet av 60 HRC ach 1⁄4˝ Hex 
fäste. 25 mm bits tillverkade enligt DIN 3126 – C6.3. 50 mm bits 
tillverkade enligt DIN 3126 – E6.3

 º HSS-G metallborr tillverkade i ett stycke solitt stål enligt DIN 
1412 C. Borrspets med 135° ger bättre centrering. N spår som 
snabbt transporterar bort borrspånen. Fäste tillverkat enligt 
DIN 3126 – E 6.3. Lämpligt för borrning i stål, gjutjärn samt ej 
legerade material upp till 900 N/mm2.

 º Magnetisk bitshållare med snabbkoppling.

WWW.MILWAUKEETOOL.SE

METALLBORR SHOCKWAVE 
HSS-G TIN RED HEX

 º Slagtåliga borr med 1/4" hexfäste optimerade för mutterdragare.

 º Chip Breaker spetsen flisar det borrade spånmaterialet för snabbare bortförsel vilket också ger lägre 
värmeuppbyggnad i det borrade materialet. 

 º 135° vinklad borrspets som minimerar vandring och ger en precis start. 

 º Den koniska spiraldesignen ger snabbare materialbortförsel vilket i sin tur minimerar värmeuppbyggnad 
och därför ger en mer effektiv borrning. 

 º Titaniumbeläggning fördelar värmen bättre.

 º 1/4˝ hexfästet ger bättre mångsidighet då det kan användas i såväl mutterdragare som borrmaskin.

@milwaukeetoolse
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SLAGSKRUVDRAGARE & MUTTERDRAGARE

WWW.MILWAUKEETOOL.SE@milwaukeetoolse
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M18 BRAID-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 1500 / 0 - 2250
Belastat slagtal (slag/min) 0 - 2400 / 0 - 3400
Verktygsfäste 1/4˝ Hex
Max. vridmoment (Nm) 41 / 81
Vikt med batteri (kg) 1.8
Levereras i −
Artikelnummer 4933447891

M18 BID-0 M18 BID-202C M18 BID-402C

Batterikapacitet (Ah) − 2.0 4.0
Antal medföljande batterier  0 2 2
Medföljande laddare − 40 min 80 min
Obelastad hastighet (varv/min)0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750
Belastat slagtal (slag/min) 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450
Verktygsfäste 1/4˝ Hex 1/4˝ Hex 1/4˝ Hex
Max. vridmoment (Nm) 180 180 180
Vikt med batteri (kg) − 1.4 1.7
Levereras i − Väska Väska
Artikelnummer 4933443570 4933443585 4933443580

M18 BLID-0 M18 BLID-502C

Batterikapacitet (Ah) − 5.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 100 min
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 2800 0 - 2800
Belastat slagtal (slag/min) 0 - 3600 0 - 3600
Verktygsfäste 1/4˝ Hex 1/4˝ Hex
Max. vridmoment (Nm) 170 170
Vikt med batteri (kg) − 1.7
Levereras i − Väska
Artikelnummer 4933448452 4933448457

M18 FQID-0X M18 FQID-502X

Batterikapacitet (Ah) − 5.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 59 min
Obelastad hastighet (varv/min) 900/2100/3000/3000 900/2100/3000/3000
Belastat slagtal (slag/min) 1800/2900/4000/4000 1800/2900/4000/4000
Max. vridmoment (Nm) 50 50
Verktygsfäste 1/4˝ Hex 1/4˝ Hex
Max. skruvdiameter M14 M14
Vikt med batteri (kg) − 1.7
Levereras i Staplingsbar HD box Staplingsbar HD box
Artikelnummer 4933459187 4933451790

M12 BID-0 M12 BID-202C

Batterikapacitet (Ah) − 2.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 40 min
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 2500 0 - 2500
Belastat slagtal (slag/min) 0 - 3300 0 - 3300
Verktygsfäste 1/4˝ Hex 1/4˝ Hex
Max. vridmoment (Nm) 112 112
Vikt med batteri (kg) − 1.0
Levereras i − Väska
Artikelnummer 4933441955 4933441960

M12 CID-0 M12 CID-202C

Batterikapacitet (Ah) − 2.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 40 min
Obelastad hastighet (varv/min) 0-1200 / 0-2650 0-1200 / 0-2650
Verktygsfäste 1/4˝ Hex 1/4˝ Hex
Belastat slagtal (slag/min) 0-2700 / 0-3550 0-2700 / 0-3550
Max. vridmoment (Nm) 19/135 19/135
Vikt med batteri (kg) − 1.0
Levereras i − Väska
Artikelnummer 4933440410 4933440574

M12 CID
M12 FUEL™ 1/4˝ HEX 
SLAGSKRUVDRAGARE
 º POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av 

Milwaukee®, för upp till 3x längre livstid och upp till 2x mer kraft

 º REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt 
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt 
förbättrar verktygets prestanda under belastning 

 º Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta 
mellan olika hastigheter och vridmoment för att maximera 
applikationsområdena 

 º Läge 1 för precisionsarbete

 º Läge 2 ger maximal prestanda för de tuffaste applikationerna

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Individuell cellövervakning i batteriet för maximal driftstid och 
livslängd

 º Chuck med 1/4" Hex fäste för snabba och lätta byten av bits

 º Batteriindikator

M12 BID
M12™ KOMPAKT 
SLAGSKRUVDRAGARE

 º Slagskruvdragaren är 165 mm lång vilket gör den idealisk i 
arbete på trånga ytor

 º REDLINK™ elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och 
batteri levererar bästa uthållighet

 º Heavy duty växellåda och växlar i metall för lång hållbarhet och 
maximalt vridmoment

 º Chuck med 1/4" Hex fäste för snabba och lätta byten av bits

 º Optimalt handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp

 º Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och 
livslängd

 º Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 
batterier

WWW.MILWAUKEETOOL.SE

M18 FQID
M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ HEX 
HYDRAULISK SLAGSKRUVDRAGARE

 º M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ Hex hydraulisk slagskruvdragare är 
den tystaste batteridrivna slagskruvdragaren på marknaden

 º FLUID-DRIVE™ hydraulisk slagmekanism som minskar  metall 
mot metall friktionen inuti verktyget, vilket ger ett tystare 
verktyg, jämnare prestandard och ökad hållbarhet jämfört med 
en standard slagskruvdragare

 º Genererar samma prestandard med fästapplicationen  i trä som 
en standard borrskruvdragare

 º POWERSTATE™ kolborstfri motor, levererar upp till 0 - 3000 
RPM med konstant kraft för att skruva åt skruven 

 º REDLINK PLUS™ intelligence systemet  är det mest avacenare 
digitala överbelastningsskydd  för verktyg och batteri som 
förhindrar att skador uppkommer på verktyget vid tuffa och 
hårda applikationer

 º Milwaukee® DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att växla 
mellan fyra olika hastigheter och viridmoments inställningar  för 
att maximera användningsområdena

M18 BLID
M18™ KOLBORSTFRI 
SLAGSKRUVDRAGARE

 º Kompakt slagskruvdragare som endast är 137 mm lång med 
huvudhöjd på endast 99 mm

 º Kolborstfri motorteknologi ger 170 Nm, 2800 varv/min och 3600 
slag/min

 º REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och 
batteri levererar bästa uthållighet

 º Heavy duty växelhus i metall för maximal hållbarhet och 
maximalt vridmoment

 º LED ljus

 º Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och 
livslängd

 º Bitsbyte med en hand med hållande lås

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 
batterier

M18 BID
M18™ KOMPAKT 
SLAGSKRUVDRAGARE

 º Kompakt M18 slagskruvdragare som endast är 140 mm lång 
vilket gör det enkelt att arbeta i små utrymmen 

 º Milwaukee®'s 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande 
till vikt

 º REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt 
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt 
förbättrar verktygets prestanda under belastning

 º Heavy duty metallväxelhus ger maximal prestanda och 
livslängd

 º 1⁄4˝ Hex klickfäste för enhandsbyte

 º Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och 
livslängd

 º Batteriindikator och LED ljus

 º REDLITHIUM-ION™ batteri genererar upp till 2x längre drifttid, 
upp till 20% mer kraft, upp till 2x längre livslängd och klarar 
-20°C

M18 BRAID
M18™ KOMPAKT 
VINKELSKRUVDRAGARE

 º Kompakt vinkelskruvdragare idealisk för små och trånga 
utrymmen, endast 307 mm lång

 º REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och 
batteri levererar bästa uthållighet

 º Växelhus i metall för utmärkt hållbarhet och maximalt 
vridmoment

 º Kompakt huvud - endast 53 mm

 º Handtagsdesign utvecklad för att passa flertalet 
handpositioner

 º 1/4˝ Hex chuck för lätt och snabbt byte av tillbehör

 º 2 växlar för maximal anpassning till en rad olika applikationer

 º Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och 
livslängd

 º LED arbetsbelysning

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

@milwaukeetoolse

M18 ONEID
ONE-KEY™ M18 FUEL™ 1/4˝ HEX 
SLAGSKRUVDRAGARE

 º M18 FID slagskruvdragare med ONE-KEY™ teknologi

 º Styr verktyget genom att koppla det till Milwaukees ONE-KEY™ 
app via Bluetooth™

 º Komplett verktyg som styrs via Milwaukees ONE-KEY™ app för 
att anpassa verktyget efter individuell arbetsuppgift

 º Justera vridmoment, hastighet, start- och fästhastighet och 
LED ljus

 º Anpassa efter individuell applikation genom att optimera 
verktygets inställningar

 º Spara inställningarna för att repetera verktygets prestanda och 
få maximal kontroll över verktyget 

 º Välj från ett urval av förinställda inställningsprofiler för att lätt 
anpassa och justera till dina egna om så skulle behövas

 º Spara upp till 4 egna inställningar i verktygets minne för snabb 
justering efter applikation

 º De förinställda profilerna innefattar även självgängande 
skruvlägen

 º I ONE-KEY™ appen kan alla dina verktyg lagras för en 
lättöverskådlig produktöverblick

Komplett verktyg som styrs via ONE-
KEY™ app

Sparar inställda profiler för upprepande 
applikationer

Samla och registrera alla verktyg i 
ONE-KEY appen

M18 ONEID-0X M18 ONEID-502X

Batterikapacitet (Ah) − 5.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 59 min
Obelastad hastighet (varv/min) 850/1500/2100/3000 850/1500/2100/3000
Belastat slagtal (slag/min) 1450/2400/2900/3700 1450/2400/2900/3700
Max. vridmoment (Nm) 203 203
Max. vridmoment (Nm) 26/80/150/203 26/80/150/203
Verktygsfäste 1/4˝ Hex 1/4˝ Hex
Vikt med batteri (kg) − 1.7
Levereras i Staplingsbar HD box Staplingsbar HD box
Artikelnummer 4933459196 4933451370
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Beskrivning Antal i förpackning Artikelnummer

Knuckle™

11 49323529381 x Knuckle™. 1 x PH1 / 2 x PH2. 1 x PZ1 
/ 2 x PZ2 / 1 x PZ3. 1 x TX15 / 1 x TX20 / 
1x TX25.

Ø (mm) Artikelnummer
19 49569805
22 49569810
25 49569815
29 49569820
32 49569825
35 49569830
38 49569835
Shockwave impact™ sats i 3 delar.

49224800
Innehåller: Ø 22 / 29 / 35 mm
Utstötarfjäder och spännskruv. 4932430466
Centerborr med adapter. 4932430477

Beskrivning Total längd (mm) Antal i förpackning Artikelnummer

a
12-delars Shockwave™ kompakt bitsset 1

25 12 49324309091 x PH2. 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3. 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x SL 0,6 x 4,5 mm 
/ 1 x SL 0,8 x j5,5 mm. 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5. 1 x magnetisk bitshållare 76 mm

b
12-delars Shockwave™ kompakt bitsset 2

25 12 49324309101 x PH2. 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3. 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 
/ 1 x TX40. 1 x magnetisk bitshållare 76 mm

c
12-delars Shockwave™ kompakt bitsset 3

25 12 49324309112 x TX10 / 3 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x magnetisk 
bitshållare 76 mm.

Beskrivning Antal i förpackning Artikelnummer

a

48 delars  Shockwave Impact Duty™ bits- och hylssats

48 4932430906

Shockwave Impact Duty™ bits: Längd 32 x 25 mm 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 
x PZ3/ 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm 
/ 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5. Längd 8 x 50 mm 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 
1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25 / 1 x TX30. Längd 3 x 90 mm 1 x PZ2 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 
1 x magnetisk bitshållare 60 mm. 4 x Shockwave Impact Duty™ 1/4˝ Hex borr: Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm

b

56 delars Shockwave Impact Duty™ bits-och hylssats

56 4932430907
Shockwave Impact Duty ™bits: Längd 48 x 25 mm 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3 / 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 
x PZ3 / 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50 / 2 x Hex 4 mm / 2 x 
Hex 5 mm / 2 x SL 0,6 x 4,5 / 2 x SL 0,8 x 5,5 / 2 x SL 1,2 x 6,5. Längd 7 x 50 mm 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 
1 x PZ2 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25. 1 x magnetisk bitshållare 60 mm.

c

40 delars  Shockwave Impact Duty™  bits- och hylssats

40 4932430908

Shockwave Impact Duty™ bits: Längd 25 x 25 mm 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x TX10 
/ 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50 / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 
x SL 0,6 x 4.5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5. Längd 8 x 50 mm 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 
x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25 / 1 x TX30. 1 x magnetisk bitshållare 60 mm. 1 x magnetisk 
bitshållare 152 mm. 3 x Shockwave Impact Duty™ 1/4˝ Hex bits: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Shockwave 
Impact Duty™ Hex borr: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Shockwave Impact Duty™ magnetiska hylsor: 48 mm 
längd 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm.

SHOCKWAVE IMPACT 
DUTY™ SATSER

 º Shockwave™ Impact Duty tillbehörsserien är inte bara 
idealisk till heavy duty applikationer som kräver slag, utan 
ger en heltäckande lösning för användarens alla borr och 
fästningsbehov.

 º Shock Zone geometri – designade för att vara flexibla.

 º Shock Zone reducerar spänningar vid spetsen, vilket resulterar 
i färre brott. Kombinationen av Shock Zone designen och 
ytbehandlingen absorberar slag och tillåter bitsen att böja sig 
likt en fjäder.

 º Spetsen är komprimerad under smidning för maximal 
hårdhet och extra lång livstid, samt för optimal passform i 
skruvhuvudet, vilket minimerar risken för att bitsen glider och 
förstör skruvhuvudet.

 º Specialtillverkad stål - Den specialtillverkade stålen från 
Milwaukee® gör Shockwave bitsen mer motståndskraftigt mot 
slag. 

 º Beställs i satser av 6. Ordrar > 6 måste beställas i satser av 6 
(6, 12, 18...).

a b c

SHOCKWAVE IMPACT 
DUTY™ SATSER

 º Praktisk fickstorlek.

 º Bitshållaren kan förlängas för perfekt styrning av långa skruvar. 
Upp till 110 mm i total längd.

 º Hållaren kan användas som ett skruvdragarhandtag.

 º 4 hål för avisolering av kablar 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm².

 º Funktion för att böja kabeltrådar upp till 5 mm².

WWW.MILWAUKEETOOL.SE

SHOCKWAVE™ 
HÅLSÅGAR

 º 8 TPI tandgeometri för optimal håltagning i tunn metallplåt.

 º Tunna väggar - Endast 0,6 mm tjock för minimal friktion och 
40% snabbare håltagning

 º Kort kropp optimerad för håltagning i tunn metall.

 º ¼˝ Hex = kompatibel med slagskruvdragare

 º Borrstopp förebygger överborrning.

 º 8% kobolt Bi-Metall för bästa hållbarhet och livslängd.

 º Utstötningsfjäder säkerställer effektiv och snabb 
materialborttagning

 º Optimerade för batteridrivna maskiner.

KNUCKLE™

 º Vinkelskruvtillsats för heavy duty applikationer med 
slagfunktion.

 º Designad för att tåla slagfunktion t.ex. slagskruvdragare.

 º Kompakt vinkelskruvtillsats

 º Perfekt för arbete i trånga utrymmen

 º Solid metallkonstruktion absorbererar slagen.

 º 0° och 30° positioner.

 º 1⁄4˝ Hex fäste som passar direkt i chucken.

 º Lämplig att använda tillsammans med 1/4˝ Hex 
slagskruvdragare med upp till 180 Nm.

 º * Höjd vid 30° vinkel - 40 mm

@milwaukeetoolse
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M12 IR-201B 1/4 M12 IR-201B 3/8

Batterikapacitet (Ah) 2.0 2.0
Antal medföljande batterier  1 1
Medföljande laddare 40 min 40 min
Verktygsfäste 1/4˝ fyrkant 3/8˝ fyrkant
Max. vridmoment (Nm) 40 47
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 250 0 - 250
Längd (mm) 274 274
Vikt med batteri (kg) 0.9 0.9
Levereras i Tygväska Tygväska
Artikelnummer 4933441725 4933441720

M12 BIW38-0 M12 BIW38-202C

Batterikapacitet (Ah) − 2.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 40 min
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 2500 0 - 2500
Verktygsfäste 3/8˝ fyrkant 3/8˝ fyrkant
Belastat slagtal (slag/min) 0 - 3300 0 - 3300
Max. vridmoment (Nm) 135 135
Vikt med batteri (kg) − 1.0
Levereras i − Väska
Artikelnummer 4933441985 4933441990

M12 BIW14-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 2500
Verktygsfäste 1/4˝ fyrkant
Belastat slagtal (slag/min) 0 - 3300
Max. vridmoment (Nm) 50
Vikt med batteri (kg) 1.0
Levereras i −
Artikelnummer 4933441980

M12 BIW12-0 M12 BIW12-202C

Batterikapacitet (Ah) − 2.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 40 min
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 2550 0 - 2550
Verktygsfäste 1/2˝ fyrkant 1/2˝ fyrkant
Belastat slagtal (slag/min) 0 - 3400 0 - 3400
Max. vridmoment (Nm) 138 138
Vikt med batteri (kg) − 1.0
Levereras i − Väska
Artikelnummer 4933447134 4933447133

M12 CIW38-0 M12 CIW38-202C

Batterikapacitet (Ah) − 2.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 40 min
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 1200/ 0 - 2650 1200/2650
Verktygsfäste 3/8˝ fyrkant 3/8˝ fyrkant
Belastat slagtal (slag/min) 0-2650 / 0-3500 0-2650 / 0-3500
Max. vridmoment (Nm) 23/158 23/158
Vikt med batteri (kg) − 1.0
Levereras i − Väska
Artikelnummer 4933440460 4933440420

M12 CIW14-0 M12 CIW14-202C

Batterikapacitet (Ah) − 2.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 40 min
Obelastad hastighet (varv/min) 0-1200 / 0-2650 0-1200 / 0-2650
Verktygsfäste 1/4˝ fyrkant 1/4˝ fyrkant
Belastat slagtal (slag/min) 0-3000 / 0-4000 0-3000 / 0-4000
Max. vridmoment (Nm) 13/56 13/56
Vikt med batteri (kg) − 1.0
Levereras i − Väska
Artikelnummer 4933440455 4933440415

M12 CIW12-0 M12 CIW12-202C

Batterikapacitet (Ah) − 2.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 40 min
Obelastad hastighet (varv/min) 1500/2650 1500/2650
Verktygsfäste 1/2˝ fyrkant 1/2˝ fyrkant
Belastat slagtal (slag/min) 2650/3500 2650/3500
Max. vridmoment (Nm) 65/160 65/160
Vikt med batteri (kg) − 1.0
Levereras i − Väska
Artikelnummer 4933447132 4933447130

M12 BRAID-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 2425
Belastat slagtal (slag/min) 0 - 3300
Verktygsfäste 1/4˝ Hex
Max. vridmoment (Nm) 68
Vikt med batteri (kg) 1.2
Levereras i −
Artikelnummer 4933451247

M12 BRAID
M12™ KOMPAKT 
VINKELSKRUVDRAGARE

 º Kompakt vinkelskruvdragare idealisk för små och trånga 
utrymmen, endast 287 mm lång

 º REDLINK™ elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och 
batteri levererar bästa uthållighet

 º Växelhus i metall för utmärkt hållbarhet och maximalt 
vridmoment upp till 68 Nm

 º Kompakt huvud - endast 35,6 mm

 º Handtagsdesign utvecklad för att passa flertalet 
handpositioner

 º 1/4˝ Hex chuck för lätt och snabbt byte av tillbehör

 º Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och 
livslängd

 º LED arbetsbelysning

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

M12 CIW12
M12 FUEL™ 1/2˝ 
MUTTERDRAGARE MED LÅSPIN

 º POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd 
av Milwaukee® för upp till 160 Nm och upp till 25% högre 
hastighet

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta 
mellan olika hastigheter och vridmoment för att maximera 
applikationsområdena - Läge 1: 65 Nm, 0-1500 varv/min, 2650 
slag/min. Läge 2: 160 Nm, 0-2650 varv/min, 3500 slag/min

 º REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt 
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt 
förbättrar verktygets prestanda under belastning

 º Smal, kort och lätt design utan reaktionärt vridmoment för att 
maximera användarvänlighet och användarkomfort

 º Batteriindikator som visar kvarvarande strömnivå

 º LED arbetsbelysning för att underlätta arbete i små utrymme

M12 CIW14
M12 FUEL™ ¼˝ HEX MUTTERDRAGARE 
MED FRIKTIONSRING

 º POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av 
Milwaukee® för längre livstid

 º REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt 
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt 
förbättrar verktygets prestanda under belastning

 º Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta 
mellan olika hastigheter och vridmoment för att maximera 
applikationsområdena 

 º Läge 1 för precisionsarbete

 º Läge 2 ger maximal prestanda för de tuffare applikationerna

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º LED ljus för optimal arbetsbelysning

 º Batteriindikator

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 
batterier

M12 CIW38
M12 FUEL™ 3/8'' MUTTERDRAGARE 
MED FRIKTIONSRING

 º POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av 
Milwaukee®, för upp till 2x längre livstid och upp till 40% mer 
kraft

 º REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt 
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt 
förbättrar verktygets prestanda under belastning 

 º Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta 
mellan olika hastigheter och vridmoment för att maximera 
applikationsområdena 

 º Läge 1 för precisionsarbete

 º Läge 2 ger maximal prestanda för de tuffare applikationerna

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º LED ljus för optimal arbetsbelysning

 º Batteriindikator
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M12 BIW12
M12 KOMPAKT MUTTERDRAGARE 
MED 1⁄2˝ FÄSTE

 º 171 mm lång vilket gör den idealisk i arbete på små ytor

 º REDLINK™ elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och 
batteri levererar bästa uthållighet

 º Heavy duty växellåda i metall för bästa hållbarhet och 
vridmoment

 º 1/2˝ fyrkantsfäste för användning med universalhylsor

 º Optimalt handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp

 º Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och 
livslängd

 º Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 
batterier

M12 BIW14
M12 KOMPAKT MUTTERDRAGARE 
MED 1⁄4˝ FÄSTE

 º Milwaukee® M12 mutterdragare är 152 mm lång vilket gör den 
idealisk i arbete på små ytor

 º REDLINK™ elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och 
batteri levererar bästa uthållighet

 º Heavy duty växellåda i metall för bästa hållbarhet och 
vridmoment

 º 1/4˝ fyrkantsfäste för användning med universalhylsor

 º Optimalt handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp

 º Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och 
livslängd

 º Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 
batterier

M12 BIW38
M12 KOMPAKT MUTTERDRAGARE 
MED 3⁄8˝ FÄSTE

 º Milwaukee® M12 skruvdragare är 165 mm lång vilket gör den 
idealisk i arbete på små ytor

 º REDLINK™ elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och 
batteri levererar bästa uthållighet

 º Heavy duty växellåda i metall för bästa hållbarhet och 
vridmoment

 º 3/8˝ fyrkantsfäste för användning med universalhylsor

 º Optimalt handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp

 º Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och 
livslängd

 º Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 
batterier

M12 IR
M12™ KOMPAKT SPÄRRSKAFT

 º Bäst i sin klass inom kraft och hastighet, 47 Nm vridmoment 
och 250 varv/min

 º REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg 
och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass

 º Förstärkt motorhus av samma höga hållbarhet som 
tryckluftsdrivna modeller i stål 

 º Kompakt - perfekt för trånga utrymmen och mindre motorer

 º Stor strömbrytare av metall med variabel hastighetsreglering 
för maximal kontroll 

 º Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning

 º Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 
batterier
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Beskrivning Artikelnummer
Gummikappa till M18 CIW 49162754
Gummikappa till M18 CHIW & M28 CHIW 49162763

M18 ONEIWF12-0X M18 ONEIWF12-502X

Batterikapacitet (Ah) − 5.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 59 min
Obelastad hastighet (varv/min) 900/1400/1900/2500 900/1400/1900/2500
Belastat slagtal (slag/min) 1300/2100/2550/3200 1300/2100/2550/3200
Verktygsfäste 1/2˝ fyrkant 1/2˝ fyrkant
Max. vridmoment (Nm) 300 300
Max. vridmoment (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300
Vikt med batteri (kg) − 1.8
Levereras i Staplingsbar HD box Staplingsbar HD box
Artikelnummer 4933459198 4933451374

M18 FMTIWP12-0X M18 FMTIWP12-502X

Batterikapacitet (Ah) − 5.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 59 min
Obelastad hastighet (varv/min) 1700/2100/2400 1700/2100/2400
Belastat slagtal (slag/min) 2300/2700/3000 2300/2700/3000
Verktygsfäste 1/2˝ fyrkant 1/2˝ fyrkant
Max. vridmoment (Nm) 430/550/610 430/550/610
Max. skruvdiameter M20 M20
Vikt med batteri (kg) − 2.4
Levereras i Staplingsbar HD box Staplingsbar HD box
Artikelnummer 4933459188 4933459183

M18 FMTIWF12-0X M18 FMTIWF12-502X

Batterikapacitet (Ah) − 5.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 59 min
Obelastad hastighet (varv/min) 510/2100/2400 510/2100/2400
Belastat slagtal (slag/min) 420/2700/3000 420/2700/3000
Verktygsfäste 1/2˝ fyrkant 1/2˝ fyrkant
Max. vridmoment (Nm) 130/550/610 130/550/610
Max. skruvdiameter M20 M20
Vikt med batteri (kg) − 2.4
Levereras i Staplingsbar HD box Staplingsbar HD box
Artikelnummer 4933459189 4933459185

M18 CHIWP12-0X M18 CHIWP12-502X

Batterikapacitet (Ah) − 5.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 59 min
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 1200 / 0 - 1700 0 - 1200 / 0 - 1700
Belastat slagtal (slag/min) 0 - 1700 / 0 - 2300 0 - 1700 / 0 - 2300
Verktygsfäste 1/2˝ fyrkant 1/2˝ fyrkant
Max. vridmoment (Nm) 474 / 813 474 / 813
Lossnings-/vridmoment (Nm) 1354 1354
Vikt med batteri (kg) − 3.2
Levereras i Staplingsbar HD box Staplingsbar HD box
Artikelnummer 4933451442 4933451400

M18 CHIWF12-0X M18 CHIWF12-502X

Batterikapacitet (Ah) − 5.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 59 min
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 425 / 0 - 1700 0 - 425 / 0 - 1700
Belastat slagtal (slag/min) 0 - 450 / 0 - 2300 0 - 450 / 0 - 2300
Verktygsfäste 1/2˝ fyrkant 1/2˝ fyrkant
Max. vridmoment (Nm) 135 / 950 135 / 950
Lossnings-/vridmoment (Nm) 1491 1491
Vikt med batteri (kg) − 3.3
Levereras i Staplingsbar HD box Staplingsbar HD box
Artikelnummer 4933451443 4933448418

M18 CHIWF34-0X M18 CHIWF34-502X

Batterikapacitet (Ah) − 5.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 59 min
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 1200 / 0 - 1700 0 - 1200 / 0 - 1700
Belastat slagtal (slag/min) 0 - 1700 / 0 - 2300 0 - 1700 / 0 - 2300
Verktygsfäste 3/4˝ fyrkant 3/4˝ fyrkant
Max. vridmoment (Nm) 508 / 1016 508 / 1016
Lossnings-/vridmoment (Nm) 1626 1626
Vikt med batteri (kg) − 3.3
Levereras i Staplingsbar HD box Staplingsbar HD box
Artikelnummer 4933451444 4933448415

M18 CHIWF34
M18 FUEL™ MUTTERDRAGARE MED 
3/4˝ FÄSTE, MED FRIKTIONSRING

 º M18 FUEL mutterdragare, endast 235 mm lång, med utmärkt 
prestanda - upp till 1016 Nm och upp till 1626 Nm lossnings-/
vridmoment

 º Milwaukee® DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att 
variera hastighet och vridmoment för att maximera 
användarmöjligheterna

 º POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av 
Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid och upp till 25% mer 
kraft

 º REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt 
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt 
förbättrar verktygets prestanda under belastning

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2,5x längre driftstid, 
upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och 
fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och 
livslängd

M18 CHIWF12
M18 FUEL MUTTERDRAGARE MED 1⁄2˝ 
FÄSTE, MED FRIKTIONSRING

 º M18 FUEL mutterdragare, endast 228 mm lång, med utmärkt 
prestanda - upp till 950 Nm och upp till 1491 Nm lossnings-/
vridmoment

 º Milwaukee® DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att 
variera hastighet och vridmoment för att maximera 
användarmöjligheterna

 º POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av 
Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid och upp till 25% mer 
kraft

 º REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt 
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt 
förbättrar verktygets prestanda under belastning

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2,5x längre driftstid, 
upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och 
fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och 
livslängd

M18 CHIWP12
M18 FUEL™ MUTTERDRAGARE MED 
1⁄2˝ FÄSTE, MED LÅSPIN

 º M18 FUEL mutterdragare, endast 222 mm lång, med utmärkt 
prestanda -  upp till 813 Nm och upp till 1354 Nm lossnings-/
vridmoment

 º Milwaukee® DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att 
variera hastighet och vridmoment för att maximera 
användarmöjligheterna

 º POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av 
Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid och upp till 25% mer 
kraft

 º REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt 
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt 
förbättrar verktygets prestanda under belastning

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2,5x längre driftstid, 
upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och 
fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och 
livslängd

M18 FMTIWF12
M18 FUEL™ 1/2˝ MUTTERDRAGARE 
MED FRIKTIONSRING

 º M18 FUEL™ mutterdragare levererar 610 Nm i ett kompakt 
verktyg på endast 170 mm

 º Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta 
mellan tre olika hastigheter och vridmoment för att maximera 
applikationsområdena

 º Milwaukee® har designat och utvecklat  POWERSTATE™ 
kolborstfri motor för hög prestanda, maximal driftstid och lång 
livslängd

 º REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt 
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt 

 º förbättrar verktygets prestanda under belastning

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2,5x längre driftstid, 
upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och 
fungerar bättre i temperaturer ner till -20C° än andra lithium-ion 
teknologier 

 º Individuell cellövervakning försäkrar att varje cell i batteriet 
alltid presterar sitt maximala för optimal produktivitet
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M18 FMTIWP12
M18 FUEL™ 1/2˝ MUTTERDRAGARE 
MED LÅSPIN 

 º M18 FUEL™ mutterdragare levererar 610 Nm i ett kompakt 
verktyg på endast 170 mm

 º  Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta 
mellan olika hastigheter och vridmoment för att maximera 
applikationsområdena

 º  Milwaukee® har designat och utvecklat POWERSTATE™ 
kolborstfri motor för hög prestanda, maximal driftstid och lång 
livslängd

 º REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt 
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt 

 º förbättrar verktygets prestanda under belastning

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2,5x längre driftstid, 
upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och 
fungerar bättre i temperaturer ner till -20C° än andra lithium-ion 
teknologier

 º Individuell cellövervakning försäkrar att varje cell i batteriet 
alltid presterar sitt maximala för optimal produktivitet

M18 ONEIWF12
ONE-KEY™ M18 FUEL™ 1/2˝ 
MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING

 º M18 FIW mutterdragare med ONE-KEY™ teknologi

 º Styr verktyget genom att koppla det till Milwaukees ONE-KEY™ 
app via Bluetooth™

 º Komplett verktyg som styrs via Milwaukees ONE-KEY™ app för 
att anpassa verktyget efter individuell arbetsuppgift

 º Justera vridmoment, hastighet, start- och fästhastighet och 
LED ljus

 º Anpassa efter individuell applikation genom att optimera 
verktygets inställningar

 º Spara inställningarna för att repetera verktygets prestanda och 
få maximal kontroll över verktyget 

 º Välj från ett urval av förinställda inställningsprofiler för att lätt 
anpassa och justera till dina egna om så skulle behövas

 º Spara upp till 4 egna inställningar i verktygets minne för snabb 
justering efter applikation

 º I ONE-KEY™ appen kan alla dina verktyg lagras för en 
lättöverskådlig produktöverblick

GUMMIKAPPA FÖR 
MUTTERDRAGARE

 º Smidig gummikunsktion som täcker verktygets huvud för att 
skydda verktyget liksom arbetsytan somtidigt som lösningen 
adderar minimal storlek- och viktförändring.

 º Flexibelt material gör påsättning och avtagning lätt och smidig.

 º Egenutvecklad gummikonstruktion för att tåla vanligt 
förekommande  frätande material.

 º Bör inte användas i närheten av levande elektriska kretsar

 º Vid användning på någon annan produkt än vad som 
rekommenderas kan leda till skador på verktygsmotorn och då 
kan garantin upphöra.
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b

c

d

Beskrivning Total längd (mm) A Artikelnummer

a Magnetisk bitshållare med Hex ¼˝ fäste (DIN 3126 – E 6.3). 60 4932352406
b 100st storförpackning. Kan endast beställas i satser om 100st (200, 300, 400...). Minsta orderkvantitet 100st. 60 4932430478
c Magnetisk bitshållare – 152 mm med ¼˝ Hex fäste och C ring (DIN 3126 – E 6.3). 152 48324511
d Magnetisk bitshållare – 305 mm med ¼˝ Hex fäste och C ring (DIN 3126 – E 6.3). 305 48324512

M18 BRAIW-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 1500 / 0 - 2250
Verktygsfäste 3/8˝ fyrkant
Belastat slagtal (slag/min) 0 - 2400 / 0 - 3400
Max. vridmoment (Nm) 40 / 76
Vikt med batteri (kg) 1.8
Levereras i −
Artikelnummer 4933447899

M18 BIW38-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 2450
Verktygsfäste 3/8˝ fyrkant
Belastat slagtal (slag/min) 0 - 3350
Max. vridmoment (Nm) 210
Vikt med batteri (kg) −
Levereras i −
Artikelnummer 4933443600
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M18 BIW38
M18™ KOMPAKT 
MUTTERDRAGARE

 º Kompakt mutterdragare som endast är 152 mm lång vilket gör 
det enkelt att arbeta i små utrymmen

 º REDLINK™ elektroniskt överbelastningsskydd i vektyg och 
batteri levererar bästa uthållighet

 º Heavy duty metallväxelhus ger maximal prestanda och 
livslängd

 º 3/8˝ fyrkantsfäste

 º Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och 
livslängd

 º Batteriindikator och LED ljus

 º REDLITHIUM-ION™ batteri genererar upp till 2x längre drifttid, 
upp till 20% mer kraft, upp till 2x längre livslängd och klarar 
-20°C

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 
batterier

M18 BRAIW
M18™ KOMPAKT 
VINKELMUTTERDRAGARE

 º Kompakt vinkelmutterdragare idealisk för små och trånga 
utrymmen, endast 307 mm lång

 º REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och 
batteri levererar bästa uthållighet

 º Växelhus i metall för utmärkt hållbarhet och maximalt 
vridmoment

 º Kompakt huvud, endast 53 mm

 º Handtagsdesign utvecklad för att passa flertalet 
handpositioner

 º 3/8˝ fyrkantsfäste för användning tillsammans med universella 
hylsor

 º 2 växlar för maximal anpassning till en rad olika applikationer

 º Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och 
livslängd

 º LED arbetsbelysning

MAGNETISK BITSHÅLLARE

 º Specialutvecklad stål som är värmebehandlat för maximal 
styrka och flexibilitet.

 º Solid konstruktion som klarar hård behandling under 
applikationer med slag.

 º Stark magnetisk spets för ett säkert fäste.
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M18 BIW12-0 M18 BIW12-402C

Kapacitet (Ah) − 4.0
Antal batterier  0 2
Lader medfølger − 80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min) 0 - 2450 0 - 2450
Værktøjsoptagelse 1/2˝ firkant 1/2˝ firkant
Slagtal (slag/min) 0 - 3350 0 - 3350
Maks. drejningsmoment (Nm) 240 240
Vægt inkl. batteri (kg) − 1.9
Leveres i − Transportkuffert
Varenummer 4933443590 4933443607

M18 FIWP12-0X M18 FIWP12-502X

Kapacitet (Ah) − 5.0
Antal batterier  0 2
Lader medfølger − 59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min) 1700/2000/2500/2000 1700/2000/2500/2000
Slagtal (slag/min) 2400/2600/3100/2600 2400/2600/3100/2600
Værktøjsoptagelse 1/2˝ firkant 1/2˝ firkant
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm) 300 300
Maks. drejningsmoment (Nm) 40/120/300/120 40/120/300/120
Vægt inkl. batteri (kg) − 1.8
Leveres i HD Box HD Box
Varenummer 4933451449 4933451068

M18 FIWF12-0X M18 FIWF12-502X

Kapacitet (Ah) − 5.0
Antal batterier  0 2
Lader medfølger − 59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min) 1700/2000/2500/2000 1700/2000/2500/2000
Slagtal (slag/min) 2400/2600/3100/2600 2400/2600/3100/2600
Værktøjsoptagelse 1/2˝ firkant 1/2˝ firkant
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm) 300 300
Maks. drejningsmoment (Nm) 40/120/300/120 40/120/300/120
Vægt inkl. batteri (kg) − 1.8
Leveres i HD Box HD Box
Varenummer 4933451448 4933451071

M18 ONEIWP12-0X M18 ONEIWP12-502X

Kapacitet (Ah) − 5.0
Antal batterier  0 2
Lader medfølger − 59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min) 900/1400/1900/2500 900/1400/1900/2500
Slagtal (slag/min) 1300/2100/2550/3200 1300/2100/2550/3200
Værktøjsoptagelse 1/2˝ firkant 1/2˝ firkant
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm) 300 300
Maks. drejningsmoment (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300
Vægt inkl. batteri (kg) − 1.8
Leveres i HD Box HD Box
Varenummer 4933459197 4933451372

M18 ONEIWP12
ONE-KEY™ FUEL™ 1/2˝ 
SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT

 º M18 FIW med ONE-KEY™ teknologi

 º Forbind via Bluetooth® med ONE-KEY™ app'en

 º Juster værktøjet via ONE-KEY™ app'en og indstil efter dine 
behov

 º Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed, anti-
kickback-funktioner og LED-lys

 º Konfigurer til hvilken som helst opgave ved og få optimal 
indstilling til præcisionsgentagelser

 º Programmer/gem profiler for hidtil uset kontrol

 º Vælg mellem et hav af opgaveprofiler eller lav dine egne for 
optimale resultater hver gang

 º Gem op til 4 specialindstillinger i værktøjets hukommelse og 
skift let og hurtigt mellem dem på byggepladsen

 º ONE-KEY™ app'en giver også komplet overblik over din 
virksomheds værktøjer

M18 FIWF12
M18 FUEL™ 1/2˝ SLAGSKRUENØGLE 
MED FRIKTIONSRING

 º Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med længere 
motorlevetid og 20% mere kraft

 º REDLINK PLUS™ elektronik giver den mest avancerede digitale 
overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj i tillæg 
til at forbedre værktøjets ydeevne under belastning

 º Milwaukee® DRIVE CONTROL™ funktionen gør at brugeren kan 
justere hastighed og moment efter arbejdsopgaven

 º Trin 1 til præcisionsopgaver

 º Trin 2 forhindrer skader på skruer og arbejdsemne

 º Trin 3 giver maksimal ydelse til de tungeste opgaver

 º Trin 4 giver optimalt forhold mellem præcision og ydelse, da 
den automatisk stopper ét sek slag når bolten er i bund

 º REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2,5x længere 
driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid 
og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion 
teknologier

M18 FIWP12
M18 FUEL™ 1/2˝ SLAGSKRUENØGLE 
MED LÅSESTIFT

 º Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med længere 
motorlevetid og 20% mere kraft

 º REDLINK PLUS™ elektronik giver den mest avancerede digitale 
overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj i tillæg 
til at forbedre værktøjets ydeevne under belastning

 º Milwaukee® DRIVE CONTROL™ funktionen gør at brugeren kan 
justere hastighed og moment efter arbejdsopgaven

 º Trin 1 til præcisionsopgaver

 º Trin 2 forhindrer skader på skruer og arbejdsemne

 º Trin 3 giver maksimal ydelse til de tungeste opgaver

 º Trin 4 giver optimalt forhold mellem præcision og ydelse, ved 
automatisk at stoppe efter ét sek slag når bolten er nede

 º REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2,5x længere 
driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid 
og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion 
teknologier

M18 BIW12
M18™ KOMPAKT SLAGSKRUENØGLE 
MED 1/2˝ FIRKANT

 º Kompakt slagskruenøgle med 1/2˝ firkant måler 155 mm i 
længden hvilke gør den ideel til at arbejde på steder med 
begrænset plads

 º Kompakt 4-polet Milwaukee® motor leverer høj ydelse og 
maksimerer samtidig ydelsen i forhold til vægt

 º REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både 
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse

 º Heavy Duty metalgearhus for maksimal holdbarhed og 
maksimalt drejningsmoment

 º Passer til alle 1/2˝ toppe

 º Individuel celleovervågning optimerer værktøjets driftstid og 
sikrer lang batterilevetid

 º Strømindikatoren og LED-lys

 º REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid, 
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og 
fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier

M18 ONEIWP12
ONE-KEY™ M18 FUEL™ 1/2˝ 
MUTTERDRAGARE MED LÅSPIN

 º M18 FIW mutterdragare med ONE-KEY™ teknologi

 º Styr verktyget genom att koppla det till Milwaukees ONE-KEY™ 
app via Bluetooth™

 º Komplett verktyg som styrs via Milwaukees ONE-KEY™ app för 
att anpassa verktyget efter individuell arbetsuppgift

 º Justera vridmoment, hastighet, start- och fästhastighet och 
LED ljus

 º Anpassa efter individuell applikation genom att optimera 
verktygets inställningar

 º Spara inställningarna för att repetera verktygets prestanda och 
få maximal kontroll över verktyget 

 º Välj från ett urval av förinställda inställningsprofiler för att lätt 
anpassa och justera till dina egna om så skulle behövas

 º Spara upp till 4 egna inställningar i verktygets minne för snabb 
justering efter applikation

 º I ONE-KEY™ appen kan alla dina verktyg lagras för en 
lättöverskådlig produktöverblick

M18 BIW12
M18™ KOMPAKT MUTTERDRAGARE 
MED 1⁄2˝ FÄSTE

 º Kompakt M18 mutterdragare med 1⁄2˝ fäste som endast är 155 
mm lång vilket gör det enkelt att arbeta i små utrymmen

 º Milwaukee®'s 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande 
till vikt

 º REDLINK™ elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och 
batteri levererar bästa uthållighet

 º Heavy duty metallväxelhus ger maximal prestanda och 
livslängd

 º 1/2˝ fyrkantsfäste

 º Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och 
livslängd

 º Batteriindikator och LED ljus

 º REDLITHIUM-ION™ batteri genererar upp till 2x längre drifttid, 
upp till 20% mer kraft, upp till 2x längre livslängd och klarar 
-20°C

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 
batterier

M18 BIW12-0 M18 BIW12-402C

Batterikapacitet (Ah) − 4.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 80 min
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 2450 0 - 2450
Verktygsfäste 1/2˝ fyrkant 1/2˝ fyrkant
Belastat slagtal (slag/min) 0 - 3350 0 - 3350
Max. vridmoment (Nm) 240 240
Vikt med batteri (kg) − 1.9
Levereras i − Väska
Artikelnummer 4933443590 4933443607

M18 ONEIWP12-0X M18 ONEIWP12-502X

Batterikapacitet (Ah) − 5.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 59 min
Obelastad hastighet (varv/min) 900/1400/1900/2500 900/1400/1900/2500
Belastat slagtal (slag/min) 1300/2100/2550/3200 1300/2100/2550/3200
Verktygsfäste 1/2˝ fyrkant 1/2˝ fyrkant
Max. vridmoment (Nm) 300 300
Max. vridmoment (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300
Vikt med batteri (kg) − 1.8
Levereras i Staplingsbar HD box Staplingsbar HD box
Artikelnummer 4933459197 4933451372
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Beskrivning Artikelnummer
3 -delars hjulmutter hylssats

4932451568
17, 19 and 21 mm 1/2˝ hylsa

Beskrivning Total längd (mm) Artikelnummer

a
Hylsadapter. 1⁄4˝ Hex - 1⁄4˝ fyrkant. DIN 
3126 – E 6.3

50 48325030

b
Hylsadapter. 1⁄4˝ Hex - ½˝ fyrkant. DIN 
3126 – E 6.3

50 48325032

c
Bitsadapter. ½˝ fyrkant - ¼˝ Hex hona 
till skruvdragarbits

50 48034410

Storlek AF (kant 
till kant) (mm)

För förankringsstänger 
med gängstorlek

Total längd 
(mm) A Artikelnummer

5.5 M3 65 4932352536
6.0 M3.5 65 4932352537
1/4˝ - 65 4932352538
7.0 M4 65 4932352539
5/16˝ - 65 4932352540
8.0 M5 65 4932352541
3/8˝ - 65 4932352542
10.0 M6 65 4932352543
12.0 M7 65 4932352544
13.0 M8 65 4932352545
17.0 M10 65 4932352546

a
5-delars Shockwave Impact Duty™ hylssats

4932352822
Innehåll: Ø 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm.

A B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
1/4˝ 4 50 3 7.7 12.8
1/4˝ 4.5 50 3.5 8 12.8
1/4˝ 5 50 4 8.8 12.8
1/4˝ 5.5 50 4.5 9.5 12.8
1/4˝ 6 50 6 9.8 12.8
1/4˝ 7 50 6 11.4 12.8
1/4˝ 8 50 7.5 12.5 12.8
1/4˝ 9 50 7.5 13.8 13.8
1/4˝ 10 50 9 14.3 14.3
1/4˝ 11 50 11 16.8 16.8
1/4˝ 12 50 12 17.8 17.8
1/4˝ 13 50 12 18.8 18.8

Beskrivning Artikelnummer

a

20-delars Shockwave Impact Duty™. ¼˝ krafthyls- och bitsset.

493235286212 x ¼˝ krafthylsor 50 mm långa: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm. 6 x skruvbits 25 mm långa: PH2, PZ2, TX 
15, TX20, TX25, TX30. 1 x adapter ¼˝ Hex > ¼˝ fyrkant. 1 x adapter ¼˝ fyrkant (hona) > ¼˝ Hex. För skruvbits.

A (MM) B (MM) C (MM) D (MM) E (MM) F (MM) Artikelnummer

1/2˝ fyrkant 8 78 12 15 21.8 4932352847

1/2˝ fyrkant 10 78 12 17 21.8 4932352848

1/2˝ fyrkant 11 78 12 18 21.8 4932352849

1/2˝ fyrkant 12 78 12 19 21.8 4932352850

1/2˝ fyrkant 13 78 12 20 23.8 4932352851

1/2˝ fyrkant 14 78 15 22 23.8 4932352852

1/2˝ fyrkant 16 78 15 23.8 23.8 4932352853

1/2˝ fyrkant 17 78 18 25.8 25.8 4932352854

1/2˝ fyrkant 19 78 21 27.8 27.8 4932352855

1/2˝ fyrkant 21 78 24 29.8 29.8 4932352856

1/2˝ fyrkant 24 78 24 33.8 33.8 4932352857

1/2˝ fyrkant 27 78 24 37.8 37.8 4932352858

1/2˝ fyrkant 30 78 24 41.8 38 4932352859

1/2˝ fyrkant 32 78 24 43.8 38 4932352860

a
10-delars Shockwave Impact Duty™ ½˝ krafthylssats

4932352861
Innehåll: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.

½˝ KRAFTHYLSOR

 º Slagtålig (krom-molybden) stål av hög kvalitet för maximal 
styrka och hållbarhet.

 º Optimal passform tack vare 6 greppunkter.

 º Försänkta hörn reducerar inverkan där bulten griper tag.

 º Tunn väggkonstruktion för bättre åtkomst i trånga utrymmen.

 º Djupa väggar gör det möjligt att skruva långa bultar utan 
problem.

 º Laseretsade storleksmarkeringar för enkel och permanent 
identifikation.

1/4˝ KRAFTHYLSSATS

 º Slagtålig (krom-molybden) stål av hög kvalitet för maximal 
styrka och hållbarhet.

 º Optimal passform tack vare 6 greppunkter.

 º Försänkta hörn reducerar inverkan där bulten griper tag.

 º Tunn väggkonstruktion för bättre åtkomst i trånga utrymmen.

 º Djupa väggar gör det möjligt att skruva långa bultar utan 
problem.

 º Laseretsade storleksmarkeringar för enkel och permanent 
identifikation.

WWW.MILWAUKEETOOL.SE

SHOCKWAVE 
HYLSOR

 º Specialutvecklad stål och värmebehandling för maximal styrka 
och extrem tålighet.

 º Stark magnetisk spets för ett säkert fäste.

 º Fäste: ¼˝ Hex – (DIN 3126 – E 6.3). Lämpade för applikationer 
som kräver slagfunktion och högt vridmoment.

HYLSA OCH BITS 
ADAPTER

 º Specialtillverkat värmebehandlat stål för maximal  styrka och 
hållbarhet 

 º Kraftig Heavy Duty konstruktion som går att användas med alla 
slagborrmaskiner

HJULMUTTER 
HYLSSATS

 º Färgkodad för enkel identifiering

 º Gjord i specialtillverkat Alloy stål för den ultimata styrkan och 
hållbarheten

 º innehåller: 17 mm, 19 mm och 21 mm

@milwaukeetoolse
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d e
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a b c d
e

f g

a b c d

e

Beskrivning Ø (mm) Höjd (mm) Artikelnummer

a Stödtallrik. Applikation: För användning tillsammans med polersvamp och lammullshätta. Med M14 gänga och kardborrfäste. Kraftig kvalitet med mjukt och flexibelt skumskikt. 150 25 4932373161
b Filtskiva. Finishing för lacker, för icke-järnhaltiga metaller och rostfritt stål. Kan användas med polermedel. 150 50 4932373163
c Lammullshätta. Finishing/polering för hög glans. 150 25 4932373164
d Polersvamp. Uppolering av skadad lack. 150 50 4932373165

e Polersvamp. Efterpolering av lack.
125 50 4932373184*
150 50 4932373186

f Polersvamp, profilerad. Uppolering av lack och andra polerarbeten. 125 25 4932373185*

Beskrivning Ø (mm) Höjd (mm) Artikelnummer

a Stödtallrik med M14 gänga. Platt design med utmärkt flexibilitet. Låg vibrationsnivå ger perfekt arbete på alla raka och formade ytor. 125 4932430394
b Lammullshätta. Premium kvalitet för lång livslängd. Integrerat SOFT Touch lager för perfekt anpassning till rak eller formad yta. För finishing av gammal och ny färg. 135 25 4932430395
c Polersvamp – hård. Med grov skumstruktur för maximal borttagning av rekonditionering, djupa repor och väderbiten lack. 145 30 4932430396
d Polersvamp – mjuk. Mycket mjuk poleringssvamp med fin skumstruktur. För polering med polermedel för att ta bort lätta repor. 145 30 4932430397

e
Putsduk i microfiber. Supermjuk putsduk i microfiber. Med god absorberingsförmåga passar duken perfekt för slutfinish på känsliga ytor. Kan tvättas i maskin på 30° utan 
mjukrengöringsmedel.

400 x 400 4932430398

f
Poleringsmedel M-Cut 1500 (250 ml). Grovt poleringsmedel med 1500 polerkorn för att ta bort grova repor utan att förstöra lacken. Fri från wax, silikon och giftiga lösningsmedel. 
Rekommenderas att användas till hård polersvamp (4932430396) och lammullshätta (4932430395).

4932430475

g
Poleringswax M-Wax 6000 (250 ml). Premium poleringswax med 6000 polerkorn för att ta bort de finaste reporna. Innehåller de finaste waxet för att bibehålla de skinande 
resultatet. Fri från silikon. Rekommenderas att användas till mjuk polersvamp (4932430397) och putsduk i microfiber (4932430398).

4932430476

Beskrivning Ø (mm) Höjd (mm) Artikelnummer

a Stödtallrik med M9 x 0,75 gänga. Kardborrefäste. För användning tillsammans med polersvamp eller sandpapper. 76 4932430488
b Polersvamp – hård (gul). Med grov skumstruktur för djupa repor. Används tillsammans med stödtallrik. 75 25 4932430489
c Polersvamp – mjuk (vit). Mycket mjuk polersvamp med fin skumstruktur. För att ta bort lätta repor. Används tillsammans med stödtallrik. 80 25 4932430490
d Lammullshätta. Används tillsammans med stödtallrik. 80 4932430838
e Fiber stödtallrik. M9 x 0,75. Räfflad gänga för grovslipning, såsom att ta bort rost. Idealisk för slipning i små eller besvärliga utrymmen. 46 4932430492

AP 12 E

Effekt (W) 1200
Obelastad hastighet (varv/min) 900 - 2500
Skivdiameter (mm) 150
Spindelstorlek M 14
Vikt (kg) 2.2
Variabel hastighet Ja
Nollspänningsutlösare Ja
Levereras i −
Artikelnummer 4933383925

AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E SET

Effekt (W) 1450 1450
Obelastad hastighet (varv/min) 490 - 2100 490 - 2100
Skivdiameter (mm) 200 200
Spindelstorlek M 14 M 14

Standardutrustning
Sidohandtag och 
flexibel stödtallrik

Sidohandtag, 
flexibel stödtallrik,  
lammullshätta, 2 x 
polersvampar och 
väska.

Vikt (kg) 2.3 2.3
Variabel hastighet Ja Ja
Nollspänningsutlösare Ja Ja
Mjukstart Ja Ja
Levereras i − Staplingsbar HD box
Artikelnummer 4933432800 4933432795

M18 FAP180-0 M18 FAP180-502X

Batterikapacitet (Ah) − 5.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 59 min
Obelastad hastighet (varv/min) 360 - 2200 360 - 2200
Skivdiameter (mm) 180 180
Spindelstorlek M 14 M 14
Vikt med batteri (kg) − 2.2
Variabel hastighet Ja Ja
Nollspänningsutlösare Ja Ja
Mjukstart Ja Ja
Levereras i − Staplingsbar HD box
Artikelnummer 4933451549 4933451550

M12 BPS-0 M12 BPS-421X

Batterikapacitet (Ah) − 1 x 2.0 & 1 x 4.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 40 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min) 0 - 2800 0 - 2800
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min) 0 - 8300 0 - 8300
Skivdiameter (mm) 76 76
Spindelstorlek M9 x 0.75 M9 x 0.75
Vikt med batteri (kg) − 1.0
Levereras i − Staplingsbar HD box
Artikelnummer 4933447791 4933447799

M12 BPS
M12 KOMPAKT POLERING- OCH 
SLIPMASKIN

 º 2 växlar (0-2800 / 0-8300 varv/min) för optimal polering och 
slipning

 º REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i vektyg och 
batteri levererar bästa uthållighet

 º Stor kapacitet med 76 mm polersvamp och 50 mm slipplatta

 º Lång drifttid möjliggör genomförande av stora arbetsuppgifter 
under en batteriladdning

 º Kompakt design och endast 130 mm lång för lätt åtkomlighet i 
trånga utrymmen

 º Spindellås för snabba och verktygsfria byten av tillbehör

 º Justerbart stödhandtag i 2 positioner

 º Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och 
livslängd

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

M18 FAP
M18 FUEL™ POLERINGSMASKIN

 º POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av 
Milwaukee®, för  ultimata prestanda 

 º REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt 
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt 
förbättrar verktygets prestanda under belastning

 º REDLITHIUM-ION™ batteri ger verktyget upp till 2,5x längre 
driftstid och upp till 20% mer kraft samtidigt som batteriet har 
2x längre livslängd och kan användas i temperaturer ner till 
-20°C

 º Världens första batteridrivna poleringsmaskin med 
8-positioners variabel hastighet från 360-2200 varv/min

 º Oöverträffad driftstid för att polera en normalstor bil på endast 
en laddning*

 º Elektronik för konstant hastighet med mjukstart för smidig 
uppstart

 º Maximal poleringsyta 180 mm i diameter

AP 14-2 200 E
1450 W POLERMASKIN

 º 1450 W motor för bäst prestanda med samtliga applikationer

 º Högt vridmoment för bäst prestanda och jämlik hastighet 
oavsett applikation utan överhettning 

 º Variabel hastighet 490-2100 varv/minut

 º 7 hastighetsinställningar på motorhuset

 º Mjukstart och termiskt överbelastningsskydd

 º Speciellt "finger grepp" i fronten för bästa grepp

 º Spindellåsning

 º Låsbar strömbrytare

 º Unik och flexibel stödtallrik för att förhindra repor under arbete

 º 6 m PUR-kabel för att förhindra märken på färgen

AP 12 E
1200 W POLERMASKIN MED 
VARIABEL HASTIGHET

 º 1200 watt motor

 º Ergonomisk utformning för långa arbetsdagar

 º Specialväxel för högt vridmoment och idealisk 
poleringshastighet

 º Variabel hastighetsväljare för bästa hastighet

 º Överbelastningsskydd 

 º Begränsning av hastighet vid tomgång

 º 6 m kabel

WWW.MILWAUKEETOOL.SE

POLERINGSTILLBEHÖR - 
DETALJPOLERING

PREMIUM POLERINGSTILLBEHÖR – 
KARDBORRFÄSTE Ø 125 MM

POLERTILLBEHÖR KARDBORRSYSTEM – 
KARDBORRFÄSTE Ø 125 / 150 MM

@milwaukeetoolse
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KAPNING & SLIPNING
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AG 800-115 EK AG 800-125 EK

Effekt (W) 800 800
Obelastad hastighet (varv/min)11,500 11,500
Skivdiameter (mm) 115 125
Max. såghöjd (mm) 28 33
Spindelstorlek M 14 M 14
Vikt (kg) 2.0 2.0
FIXTEC mutter Nej Nej
Nollspänningsutlösare Ja Ja
Levereras i − −
Artikelnummer 4933451212 4933451213

AG 800-115 E AG 800-125 E AG 800-115 E D-SET

Effekt (W) 800 800 800
Obelastad hastighet 
(varv/min)

11,500 11,500 11,500

Skivdiameter (mm) 115 125 115
Max. såghöjd (mm) 28 33 28
Spindelstorlek M 14 M 14 M 14
Vikt (kg) 2.0 2.0 2.0
FIXTEC mutter Nej Nej Nej
Nollspänningsutlösare Ja Ja Ja
Levereras i − − Väska
Artikelnummer 4933451210 4933451211 4933451281

AG 9-125 XC AG 9-125 XE

Effekt (W) 850 850
Obelastad hastighet (varv/min)10,000 2700 - 10,000
Skivdiameter (mm) 125 125
Max. såghöjd (mm) 33 33
Spindelstorlek M 14 M 14
Vikt (kg) 1.8 1.8
Variabel hastighet Nej Ja
FIXTEC mutter Ja Ja
Nollspänningsutlösare Ja Ja
Levereras i − −
Artikelnummer 4933403200 4933403206

AG 10-115 EK AG 10-125 EK

Effekt (W) 1000 1000
Obelastad hastighet (varv/min)11,000 11,000
Skivdiameter (mm) 115 125
Max. såghöjd (mm) 28 33
Spindelstorlek M 14 M 14
Vikt (kg) 2.1 2.1
FIXTEC mutter Nej Nej
Nollspänningsutlösare Ja Ja
Levereras i − −
Artikelnummer 4933451219 4933451220

AG 10-115 AG 10-125

Effekt (W) 1000 1000
Obelastad hastighet (varv/min)11,000 11,000
Skivdiameter (mm) 115 125
Max. såghöjd (mm) 28 33
Spindelstorlek M 14 M 14
Vikt (kg) 2.1 2.1
FIXTEC mutter Nej Nej
Levereras i − −
Artikelnummer 4933440310 4933440330

HD18 AG-125-0 HD18 AG-125-402C

Batterikapacitet (Ah) − 4.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 80 min
Obelastad hastighet (varv/min)9000 9000
Skivdiameter (mm) 125 125
Max. såghöjd (mm) 33 33
Spindelstorlek M 14 M 14
Vikt med batteri (kg) − 2.2
FIXTEC Nej Nej
Nollspänningsutlösare Nej Nej
Levereras i − Väska
Artikelnummer 4933441502 4933441507

M18 CAG125X-0X M18 CAG125X-502X

Batterikapacitet (Ah) − 5.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 59 min
Obelastad hastighet (varv/min)8500 8500
Skivdiameter (mm) 125 125
Max. såghöjd (mm) 33 33
Spindelstorlek M 14 M 14
Vikt med batteri (kg) − 2.5
Strömbrytare Låsbar strömbrytare Låsbar strömbrytare
FIXTEC Ja Ja
Nollspänningsutlösare Ja Ja
Levereras i Staplingsbar HD box Staplingsbar HD box
Artikelnummer 4933451439 4933448866

M18 CAG125X-
PDB-0X

M18 CAG125X-
PDB-502X

M18 CAG125X-
PDB-902X

Batterikapacitet (Ah) − 5.0 9.0
Antal medföljande batterier  0 2 2
Medföljande laddare − 59 min 95 min
Obelastad hastighet (varv/min)8500 8500 8500
Skivdiameter (mm) 125 125 125
Max. såghöjd (mm) 33 33 33
Spindelstorlek M 14 M 14 M 14
Vikt med batteri (kg) − 2.7 3.0

Strömbrytare
Stor 
strömbrytare

Stor 
strömbrytare

Stor 
strömbrytare

Bromstid (s) < 2 < 2 < 2
FIXTEC mutter Ja Ja Ja
Nollspänningsutlösare Ja Ja Ja

Levereras i
Staplingsbar 
HD box

Staplingsbar 
HD box

Staplingsbar 
HD box

Artikelnummer 4933451427 4933451544 4933451471

M18 CAG125XPDB
M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIP 
MED MOTORBROMS

 º POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av 
Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid

 º REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt 
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt 
förbättrar verktygets prestanda under belastning

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2,5x längre driftstid, 
upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och 
fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º RAPIDSTOP™ motorbroms med stopp inom 2 sekunder för 
maximal säkerhet för användaren

 º Icke låsbar strömbrytare med säkerhetsfunktion för att 
förhindra automatisk start

 º Premium växelsystem - samma system som används i 
högeffektiva nätdrivna vinkelslipar

 º Smidigaste handtagsdesignen på marknaden med stor 
strömbrytare

M18 CAG125X
M18 FUEL VINKELSLIP 125 MM

 º POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av 
Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid

 º REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt 
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt 
förbättrar verktygets prestanda under belastning

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2,5x längre driftstid, 
upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och 
fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Premium växelsystem - samma system som används i 
högeffektiva nätdrivna vinkelslipar

 º 125 mm verktygsfri skyddskåpa - utmärkt slipkapacitet och 
snabb justering av skyddskåpa

 º 100% verktygsfritt byte av skiva tack vare integrerat FIXTEC 
system

 º Smidigaste handtagsdesignen på marknaden

 º Avtagbart dammfilter för att förhindra att damm kommer in i 

HD18 AG-125
M18™ HEAVY DUTY 125 MM 
VINKELSLIP 

 º Kompakt 4-polig Milwaukeemotor för maximal prestanda och 
optimalt förhållande mellan kraft och vikt

 º REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både 
verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet

 º Metallväxelhus för maximal hållbarhet

 º Reducerad höjd på växellådan och en slimmad kropp ger en 
optimal ergonomi

 º Icke låsbar brytare för bästa användarskydd och förhindringa 
av automatisk start

 º Verktygslös skyddskåpa för snabb justering och bästa skydd

 º Justerbart stödhandtag för enkel användning

 º Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och 
livslängd

 º Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet 

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

AG 10
1000 W VINKELSLIP

 º Kraftfull 1000 W motor för hög prestanda i alla applikationer 

 º Extremt kompakt design med en totallängd på endast 276 mm 
och 2,1 kg för högsta komfort

 º Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb 
justering

 º Stor praktiskt låsbar strömbrytare placerad på sidan för smidig 
hantering, även med handskar

 º 4 meter kabel
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AG 10 EK
1000W VINKELSLIP

 º Kraftfull 1000W motor för maximal prestanda vid alla 
applikationer

 º Extremt kompakt design med en längd på endast 276 mm och 
en vikt på 2,1 kg för lätt användning

 º Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta 
oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits

 º Mjukstart med jämn och lätt start

 º Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb 
justering

 º Låsbar strömbrytare för lätt start med och utan handskar

 º 4 m kabel

AG 9
850 W VINKELSLIP

 º Kraftfull 850 W ”PROTECTOR motor” – epoxybehandlat fält 
och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad 
livslängd 

 º Lätt vikt, smidig och kompakt: en vinkelslip med oändliga 
användningsområden

 º Ny digital elektronik erbjuder konstant hastighet, mjukstart, 
överbelastningsskydd för motorn samt hastighetsbegränsning 
vid nollbelastning

 º Platt växelhuvud av metall som inte skymmer arbetsstycket 
och ger ett optimalt skärdjup

 º Växelhus av pressgjuten magnesiumlegering

 º Dammskydd för lager och strömbrytare

 º Effektiv kylfläkt håller motorn sval även vid krävande arbeten

 º FIXTEC-mutter för snabba och enkla skivbyten

 º Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb 
justering

AG 800 E
800W VINKELSLIP

 º Kraftfull 800W motor med variabel hastighetsreglering och 
en vikt på endast 2,0 kg för optimal använding under längre 
perioder

 º Kompakt design och smalt grepp för komfortabel användning - 
Endast 194 mm lång

 º Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta 
oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits

 º Mjukstart med jämn och lätt start

 º Hållbar växellåda i stål för lång livslängd

 º Skyddade luftintag för förbättrad kylning

 º Platt växelhuvud för maximal synlighet av arbetsstycket, 
optimalt kapdjup för arbete i trånga utrymme

AG 800 EK
800W VINKELSLIP

 º Kraftfull 800W motor med variabel hastighetsreglering och 
en vikt på endast 2,0 kg för optimal använding under längre 
perioder

 º Kompakt design och smalt grepp för komfortabel användning - 
Endast 194 mm lång

 º Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta 
oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits

 º Mjukstart med jämn och lätt start

 º Hållbar växellåda i stål för lång livslängd

 º Skyddade luftintag för förbättrad kylning

 º Platt växelhuvud för maximal synlighet av arbetsstycket, 
optimalt kapdjup för arbete i trånga utrymme

 º Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb 
justering

 º 4 m kabel
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Typ Skivdiameter (mm) Korn Hålstorlek (mm) Stödtallrik Artikelnummer

50 SLC 50 / 115 115 Multikorn 40/60 22.2 Naturfiber 4932430407
SLC 50 / 125 125 Multikorn 40/60 22.2 Naturfiber 4932430408

Beskrivning Artikelnummer
FIXTEC mutter - M14. Diskdisplay 4932352473

Typ Skivdiameter (mm) Korn Hålstorlek (mm) Stödtallrik Artikelnummer

50 SL 50 / 115 115 80 22.2 Naturfiber 4932430412
SL 50 / 115 115 120 22.2 Naturfiber 4932430413
SL 50 / 125 125 80 22.2 Naturfiber 4932430414
SL 50 / 125 125 120 22.2 Naturfiber 4932430415

Typ Ø (mm) Tjocklek (mm) Hålstorlek (mm) Antal i förpackning Artikelnummer

27 SG 27 / 115 115 6 22.2 1 4932451481
SG 27 / 125 125 6 22.2 1 4932451482
SG 27 / 230 230 6 22.2 1 4932451483

Typ Ø (mm) Tjocklek (mm) Hålstorlek (mm) Antal i förpackning Artikelnummer

41 SCS 41 / 115 115 1 22.2 1 4932451474
SCS 41 / 115 115 1.5 22.2 1 4932451476
SCS 41 / 125 125 1 22.2 1 4932451477
SCS 41 / 125 125 1.5 22.2 1 4932451479
SCS 41 / 230 230 1.9 22.2 1 4932451480

Typ Skivdiameter (mm) Tjocklek (mm) Hålstorlek (mm) Antal i förpackning Artikelnummer

27 SG 27 / 115 115 6 22.2 1 4932451501
SG 27 / 125 125 6 22.2 1 4932451502
SG 27 / 180 180 6 22.2 1 4932451503
SG 27 / 230 230 6 22.2 1 4932451504

Typ Skivdiameter (mm) Tjocklek (mm) Hålstorlek (mm) Antal i förpackning Artikelnummer

41 SC 41 / 115 115 3 22.2 1 4932451491
SC 41 / 125 125 3 22.2 1 4932451492
SC 41 / 180 180 3 22.2 1 4932451493
SC 41 / 230 230 3 22.2 1 4932451494

42 SC 42 / 115 115 3 22.2 1 4932451495
SC 42 / 125 125 3 22.2 1 4932451496
SC 42 / 180 180 3 22.2 1 4932451497
SC 42 / 230 230 3 22.2 1 4932451498

Typ Skivdiameter (mm) Tjocklek (mm) Hålstorlek (mm) Antal i förpackning Artikelnummer

41 SCS 41 / 115 115 1 22.2 1 4932451484
SCS 41 / 115 115 1.5 22.2 1 4932451486
SCS 41 / 125 125 1 22.2 1 4932451487
SCS 41 / 180 180 1.5 22.2 1 4932451489
SCS 41 / 230 230 1.9 22.2 1 4932451490

TUNNA METALLKAPSKIVOR 
PRO+
 º Användning: Järn och svavelfria kapskivor för alla metalltyper. 

Passar bäst till rostfritt och syreressistent stål, härdat gjutjärn, 
bladstål och verktygsstål.

 º Egenskaper: +20% längre livstid, 50% snabbare, 50% mindre 
damm. Mindre materialförlust

 º Minimum order är 50 x 4932430445 (= 1 paket). Ordrar större än 
50st ska beställas i satser av 50 (50, 100, 150…).

METALLKAPSKIVOR 
PRO+
 º Användning: Järn och svavelfria kapskivor för alla metalltyper. 

Passar bäst till rostfritt och syreressistent stål, härdat gjutjärn, 
bladstål och verktygsstål.

 º Egenskaper: Lång livslängd tillsammans med ypperliga 
egenskaper betyder bästa förhållande mellan pris och 
prestanda.

METALLSLIPSKIVOR 
PRO+
 º Användning: Solid prestanda i mjukt stål och olegerat 

verktygsstål.

 º Egenskaper: Ger lång livstid samt effektiva kapegenskaper.

TUNNA METALLKAPSKIVOR 
CONTRACTOR SERIEN
 º Användning: Järn och svavelfria kapskivor för alla metalltyper. 

 º Passar bäst till syreressistent stål, härdat gjutjärn, bladstål och 
verktygsstål. Ej lämplig för rostfritt stål.

METALLSLIPSKIVOR 
CONTRACTOR SERIEN
 º Applikationer: lämplig för mjuk stål, inte lämplig för rostfri stål.

WWW.MILWAUKEETOOL.SE

LAMELLSLIPSKIVOR

 º Maximal produktivitet med Cera Turbo. 50% effektivare och 2 
x längre livstid.

 º Keramisk hybridslipskiva: slipar stål, rostfritt stål, brons, titan, 
aluminium.

 º Keramiskt korn: slipar och ytbehandlar på samma gång! 
Materialavverkning som korn 40, ytbehandling som korn 60!

 º Självtrimmande stödtallrik: ger slipning till sista kornet!

 º Stödtallrik av naturfiber: låg vibrations- och bullernivå, inget 
skadligt damm.

 º Hög flexibilitet: anpassar sig perfekt till materialet.

 º Låg värmeutveckling: ingen missfärgning av metallen, speciellt 
på rostfritt stål.

 º Tillverkade i Tyskland.

 º Ideal sliphastighet: Ø 115 mm: 7000 – 8000 varv/min. Ø 125 
mm: 6000 – 7000 varv/minut

 º Användningsområden: Järnhaltiga metaller, icke-järnmetaller 
(aluminium, titan, etc.), rostfritt stål V2A (1.4301) / V4A (1.4401)

 º Endast tillgängliga i paket (innehåller 10 x 4932430407). 
Minimum order är 10 x 4932430407 (= 1 paket). Ordrar större än 
10 produkter ska beställas i satser av 10 (20, 30, 40, 50…).

 º Högkvalitets Zirkonium korn: längre livslängd på järnhaltiga 
metaller och rostfritt stål.

 º Självtrimmande stödtallrik: ger slipning till sista kornet!

 º Stödtallrik av naturfiber: låg vibrations- och bullernivå, inget 
skadligt damm.

 º Hög flexibilitet: anpassar sig perfekt till materialet.

 º Låg värmeutveckling: ingen missfärgning av metallen, speciellt 
på rostfritt stål.

 º Tillverkade i Tyskland

 º Ideal sliphastighet: Ø 115 mm: 7000 – 8000 varv/minut Ø 125 
mm: 6000 – 7000 varv/minut

 º Användningsområden: Järnhaltiga metaller, rostfritt stål V2A 
(1.4301) / V4A (1.4401)

 º Endast tillgängliga i paket (innehåller 10 x 4932430412). 
Minimum order är 10 x 4932430412 (= 1 paket). Ordrar större än 
10 produkter ska beställas i satser av 10 (20, 30, 40, 50…).

FIXTEC MUTTER

 º FIXTEC: skivbyte på några sekunder, inga extra verktyg 
erfordras.

 º Att byta en utsliten skiva tar endast 12 sekunder.

 º Endast 8 mm tjock, ger mer skivyta mot materialet.

 º Passar till alla vinkelslipar upp till Ø 150 mm med M14 
standardgänga.

 º Försedd med stifthål, så att muttern kan lossas med en vanlig 
tappnyckel om den skulle fastna.
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M18 FDG-0X M18 FDG-502X

Batterikapacitet (Ah) − 5.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 59 min
Obelastad hastighet (varv/min) 27,000 27,000
Spännhylsa (mm) <attrib a="77" <attrib a="77" 
Max. grinding accessories 
diameter [mm]

50 50

Vikt med batteri (kg) − 2.1

Levereras i
Staplingsbar 
HD box

Staplingsbar 
HD box

Artikelnummer 4933459190 4933459107

M18 BMS20-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 2500
Max. kapkapacitet stål (mm) 2.0
Max. Kapkapacitet aluminium (mm) 3.2
Minsta klippradie (mm) 180
Vikt med batteri (kg) 2.6
Levereras i −
Artikelnummer 4933447935

M18 BMS12-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 2500
Max. kapkapacitet stål (mm) 1.2
Max. Kapkapacitet aluminium (mm) 2.0
Minsta klippradie (mm) 180
Vikt med batteri (kg) 2.3
Levereras i −
Artikelnummer 4933447925

M18 FMCS-0X M18 FMCS-502X

Batterikapacitet (Ah) − 5.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 59 min
Obelastad hastighet (varv/min) 3900 3900
Diameter klinga (mm) 150 150
Hålstorlek (mm) 20 20
Max. såghöjd (mm) 57 57
Vikt med batteri (kg) − 2.8

Levereras i
Staplingsbar 
HD box

Staplingsbar 
HD box

Artikelnummer 4933459192 4933459193

BS 125

Effekt (W) 1100
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 116
Kapkapacitet fyrkantsprofiler (mm) 125 x 125
Max. kapkapacitet metallrör 125
Bladlängd (mm) 1139.83
Vikt (kg) 6.5
Levereras i Väska
Artikelnummer 4933448245

M18 CBS125-0 M18 CBS125-502C

Batterikapacitet (Ah) − 5.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 59 min
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 116 0 - 116
Kapkapacitet fyrkantsprofiler 
(mm)

125 x 125 125 x 125

Bladlängd (mm) 1139.83 1139.83
Vikt med batteri (kg) − 7.3
Levereras i − Väska
Artikelnummer 4933447150 4933448195

HD18 BS-0 HD18 BS-402C

Batterikapacitet (Ah) − 4.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 80 min
Obelastad hastighet (varv/min) 146 146
Kapkapacitet fyrkantsprofiler 
(mm)

85 x 85 85 x 85

Bladlängd (mm) 898.52 898.52
Vikt med batteri (kg) − 4.8
Levereras i − Väska
Artikelnummer 4933419122 4933441415

M12 BS-0 M12 BS-402C

Batterikapacitet (Ah) − 4.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 80 min
Obelastad hastighet (varv/min) 0 - 85 0 - 85
Grenkapacitet (mm) 41 x 41 41 x 41
Bladlängd (mm) 687.57 687.57
Vikt med batteri (kg) − 3.2
Levereras i − Väska
Artikelnummer 4933431310 4933441805

M12 BS
M12™ KOMPAKT BANDSÅG

 º Kompakt och lätt design på 3,2 kg för kapning med en hand, 
ovanför huvudet och i trånga utrymmen 

 º REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg 
och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass

 º Mångsidigt – kapar flera olika material: metallprofiler, rostfritt 
stål, koppar, plaströr, kablar och aluminium 

 º Kall kapning – gnist- och gradfria snitt 

 º Rent snitt – balanserad handtagsdesign kombinerat med 
kullager ger perfekta snitt 

 º Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och 
livslängd

 º Batterinidikator och LED ljus

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 
batterier

HD18 BS
M18™ HEAVY DUTY BANDSÅG

 º Kompakt 4,8 kg lättviktsdesign för kapningar ovanför huvudet 
eller i trånga utrymmen

 º REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både 
verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet

 º 85 mm sågdjupskapacitet – kapar de vanligaste materialen inom 
el och VVS applikationer

 º Verktygslös justering av anhåll för smidigare kapningar av 
installerade material mot väggar och tak

 º Smidigt sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg

 º Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning

 º Batteriindikator med LED ljus

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier

M18 CBS125
M18 FUEL BANDSÅG

 º POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av 
Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid och upp till 2x längre 
drifttid

 º REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt 
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt 
förbättrar verktygets prestanda under belastning

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2,5x längre driftstid, 
upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och 
fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Kapkapacitet upp till 125 x 125 mm i diameter

 º Variabel hastighet i 5 steg, 0-116 m/min

 º Verktygslös låsning av sågklingan för enkelt byte

 º Hängkrok gör verktyget lätt att förvara

 º Smal konstruktion av metallväxelhuset och LED 
arbetsbelysning

BS 125
1100W BANDSÅG

 º Kraftfull 1100W motor ger maximal prestanda och hållbarhet

 º Stor kapkapacitet upp till 125 x 125 mm i diameter

 º Variabel hastighet i 4 steg - 0-116 m/min

 º Konstant elektronik ger konstant hastighet även vid hög 
belastning för optimal prestanda

 º Slirkoppling skyddar motorn genom att absorbera höga 
slagkrafter orsakade av fastkörning

 º Smal konstruktion av metallväxelhuset och LED 
arbetsbelysning

 º Verktygsfri låsmekanism vid bladbyte för snabbt och enkelt 
byte

 º Verktygslös justerbar sko
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M18 FMCS
M18 FUEL™ METALLSÅG

 º Milwaukee ®har byggt och designat den kolborstfria 
POWERSTATE™ motorn för snabba kapning, längre livslängd 
och upp till 370 kapningar i 3/4" EMT

 º REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt 
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt 
förbättrar verktygets prestanda under belastning

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2,5x längre driftstid, 
upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar än andra 
lithium-ion teknologier klarar -20°C eller tidigare Milwaukee 
batteriteknologi

 º Mindre värmeutveckling -för färre gnister och ökar säkerhet

 º Verktygslös djupjustering från 0 mm till 57 mm 

 º Lätt och kompakt design

 º Integrerad krok för upphängning

 º Förvaring av insextnyckel på maskinen

M18 BMS12
M18™ KOMPAKT PLÅTSAX

 º Exakta snitt med maximalt skärdjup på 1,2 mm i stål

 º Unikt justerbart huvud i 12 positioner (360°) för maximal 
åtkomst i trånga utrymmen och ökad användarvänlighet

 º REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och 
batteri levererar bästa uthållighet

 º Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och 
livslängd

 º Ergonomisk handtagsdesign för maximal kontroll under hela 
användningen

 º Variabel hastighet för extra kontroll under kapning

 º Bälteskrok för säker rörlighet

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 
batterier

M18 BMS20
M18™ KOMPAKT PLÅTSAX

 º Exakta snitt med maximalt skärdjup på 2,0 mm i stål

 º Unikt justerbart huvud i 12 positioner (360°) för maximal 
åtkomst i trånga utrymmen och ökad användarvänlighet

 º REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och 
batteri levererar bästa uthållighet

 º Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och 
livslängd

 º Ergonomisk handtagsdesign för maximal kontroll under hela 
användningen

 º Variabel hastighet för extra kontroll under kapning

 º Bälteskrok för säker rörlighet

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 
batterier

M18 FDG
M18 FUEL™ RAK SLIPMASKIN

 º POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av 
Milwaukee®, för prestanda att jämföra med nätdrivna verktyg 
med upp till 20 min av slipning med ett 5,0 ah batteri och upp 
till 10x längre livslängd

 º REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt 
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt 
förbättrar verktygets prestanda under belastning

 º REDLITHIUM-ION™ batteri genererar upp till 2x längre 
drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x längre livslängd och 
klarar förhållande ner till -20°C  bättre än andra lithium-ion 
teknologier eller tidigare Milwaukee batteriteknologi

 º  Universalt fäste, passar alla de vanligaste 6 och 8 mm 
tillbehören

 º Smalt och ergonomisk handtag

 º  Avtagbart och utbytbart dammskydd för längre livslängd på 
motorn
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Beskrivning Tänder per tum Bredd (mm) Längd (mm) Artikelnummer

a
19 mm instickssågblad. Fördjupning / 
slätsågning i trä och PVC.

16 19 42 48900015

b
32 mm instickssågblad. Fördjupning / 
slätsågning i trä och PVC.

16 32 42 48900030

c
32 mm instickssågblad med japantand-
ning. Snabba rena kapningar i hårt och 
mjukt trä.

14 32 42 48900055

d
64 mm Bi-Metall instickssågblad. 
Fördjupning i metall, trä med spik, plast 
och glasfiber.

18 64 42 48900050

e
80 mm segmentsågklinga. Ren kapning 
i trä och plast.

18 80 20 48900045

f

80 mm titan segmentsågklinga. 
Titaniumbeläggning för dubbel livslängd. 
Ren kapning i metall, trä med spik, plast 
och glasfiber.

18 80 20 48900035

g
Segmentsågklinga i hårdmetall. Bort-
tagning av fogmassa mellan vägg- och 
golvplattor eller kapning av gips.

Karbid korn 64 48900100

h
Sågblad i hårdmetall. För att göra spår 
och slitsar i gips och fogmassa.

Karbid korn 30 20 48900110

i Slipplatta 93 93 48902000

j

Sandpapper. Kardborrefäste. 8-pack
93 93 48902060

93 93 48902080

93 93 48902120

93 93 48902240

M18 BMT-0 M18 BMT-421C

Batterikapacitet (Ah) − 1 x 2.0 & 1 x 4.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 80 min
Oscillationsvinkel vänster 
/ höger (°)

1.7 1.7

Obelastad hastighet (varv/min) 12,000 - 18,000 12,000 - 18,000
Vikt med batteri (kg) − 1.7
Levereras i − Väska
Artikelnummer 4933446203 4933446210

C12 MT-0 C12 MT-202B C12 MT-402B

Batterikapacitet (Ah) − 2.0 4.0
Antal medföljande batterier  0 2 2
Medföljande laddare − 40 min 80 min
Oscillationsvinkel vänster 
/ höger (°)

1.5 1.5 1.5

Obelastad hastighet (varv/min) 5000 - 20,000 5000 - 20,000 5000 - 20,000
Vikt med batteri (kg) − 1.0 1.2
Levereras i − Tygväska Tygväska
Artikelnummer 4933427180 4933441710 4933441705

C12 RT-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
Obelastad hastighet (varv/min) 5000 - 32,000
Spännhylsa (mm) 0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2
Vikt med batteri (kg) 0.6
Levereras i −
Artikelnummer 4933427183

C12 RT
M12™ KOMPAKT MULTISLIP 

 º Mångsidig batteridriven lösning för kap- och slipapplikationer

 º REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg 
och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass

 º Variabel hastighet (5.000-32.000 varv/min)

 º Kompatibel med alla tillbehör på marknaden med en 
spännhylskapacitet på 0,75 - 3,2 mm

 º Spindellås för enkelt byte av tillbehör

 º Batteriindikator och överbelastningsskydd ökar produktiviteten 
och användarkomforten

 º Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och 
livslängd

 º Batteriindikator

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 
batterier

C12 MT
M12™ KOMAPKT MULTIVERKTYG 

 º Mångsidig batteridriven lösning för kap- och slipapplikationer

 º REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg 
och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass

 º Variabel hastighet (5,000-20,000 varv/min) + 1.5º vänster/höger 
oscillationsrörelse för snabb kapning i metall, trä eller plast

 º Kompatibel med tillbehör på marknaden

 º Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid 
för batteriet

 º Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet 

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 
batterier

 º Levereras med adapter, instickssågblad OSC 112, slipplatta, 5 
x slippapper 

M18 BMT
M18™ KOMPAKT MULTIVERKTYG

 º Upp till 50% snabbare och prestanda som ett elektriskt verktyg

 º REDLINK™ elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och 
batteri levererar bästa uthållighet

 º Variabel hastighet i 12 steg mellan 12 000-18 000 oscillationer/
min och klarar enkelt olika material som t.ex. Metall, Plast, Trä, 
Gips och PVC

 º FIXTEC verktygslöst bladbyte, inklusive adapter. Kompatibel 
med alla tillbehör på marknaden

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Unikt djupstopp

 º Unikt dammutsugskit för att hålla arbetsytan fri från damm

 º LED ljus för optimal arbetsbelysning

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 
batterier

WWW.MILWAUKEETOOL.SE

MULTITOOL 
TILLBEHÖR

 º Universellt fäste gör Milwaukee®s multitoolblad kompatibla 
med de vanligaste multitool verktygen på marknaden.
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                              Bladlängd (mm) Tandavstånd (mm) Tänder per tum Ref. Nr. Antal i förpack-
ning Artikelnummer

150 1.4 18 - 2 - 8 Ø 10 - 100 2 - 8 2 - 4 Nej Ja 5 48005784
25 48008784

150 1.4 18 - 2 - 8 Ø 10 - 100 2 - 8 2 - 4 Nej Ja 5 48004784
230 1.4 18 - 2 - 8 Ø 10 - 160 2 - 8 2 - 4 Nej Ja 5 48005788

25 48008788
230 1.4 18 - 2 - 8 Ø 10 - 160 2 - 8 2 - 4 Nej Ja 5 48004788
300 1.4 18 - 2 - 8 Ø 10 - 180 2 - 8 2 - 4 Nej Ja 5 48005789

25 48008789
150 1.8 14 - 3 - 10 Ø 10 - 100 3 - 10 3 - 7 Ja Ja 5 48005782

25 48008782
150 1.8 14 - 3 - 10 Ø 10 - 100 3 - 10 3 - 7 Ja Ja 5 48004782
230 1.8 14 - 3 - 10 Ø 10 - 160 3 - 10 3 - 7 Ja Ja 5 48005787

25 48008787
230 1.8 14 - 3 - 10 Ø 10 - 160 3 - 10 3 - 7 Ja Ja 5 48004787
150 2.5 10 - 4 - 10 Ø 10 - 100 4 - 10 4 - 10 Ja Ja 5 48005712

25 48008712
150 2.5 10 - 4 - 10 Ø 10 - 100 4 - 10 4 - 10 Ja Ja 5 48004712
230 2.5 10 - 4 - 10 Ø 10 - 160 4 - 10 4 - 10 Ja Ja 5 48005713

25 48008713
230 2.5 10 - 4 - 10 Ø 10 - 160 4 - 10 4 - 10 Ja Ja 5 48004713

Bladlängd 
(mm)

Tänder per 
tum

Antal i 
förpackning

Artikelnum-
mer

100 4.2 6 - - - - 6 - 40 Ø 10 - 40 5 49005460
150 1.8 14 3 - 6 Ø 10 - 32 3 - 6 3 - 6 - Ø 10 - 50 5 49005614
100 1.4 18 1.5 - 4 Ø 10 - 32 1.5 - 4 - - - 5 49005418
100 1 25 0.5 - 3 Ø 8 - 32 0.5 - 3 - - - 5 49005424

75 mm skrapa: avlägsna stark självhäftande silikon, täta, färg och rost.

75 - - - - - - - - 1 49005456

125 mm skrapa: avlägsna lim, silikon,  vinyl, rost, färg och tapeter.

125 - - - - - - - - 1 49005455
10 delars sats.

10 49220220
2 x 49005460, 3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x 49005418.

Väggtjock-
lek (mm)

Tandavstånd 
(mm)

Tänder per 
tum

Antal i 
förpackning

Artikelnum-
mer

2.5 - 8 1.4 18 3 48390572

Väggtjock-
lek (mm)

Tandavstånd 
(mm)

Tänder per 
tum

Antal i 
förpackning

Artikelnum-
mer

5 - 8 1.8 14 3 48390519
4 - 5 1.4 18 3 48390529
≤ 4 1.0 25 3 48390539

Väggtjock-
lek (mm)

Tandavstånd 
(mm)

Tänder per 
tum

Antal i 
förpackning

Artikelnum-
mer

≥ 8 2.5 10 3 48390501
5 - 8 1.8 14 3 48390511
4 - 5 1.4 18 3 48390521
≤ 4 1.0 25 3 48390531

M18 ONESX-0X M18 ONESX-502X M18 ONESX-902X

Batterikapacitet (Ah) − 5.0 9.0
Antal medföljande batterier  0 2 2
Medföljande laddare − 59 min 95 min
Max. sågkapacitet i trä (mm) 300 300 300
Max. sågkapacitet i stål (mm) 20 20 20
Max. sågkapacitet i aluminium (mm) 25 25 25
Max. sågdjup i icke järnhaltiga metaller (mm) 25 25 25
Max. sågdjup i metallrör (mm) 150 150 150
Obelastat slagtal (slag/min) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000
Slaglängd (mm) 28.6 28.6 28.6
Vikt med batteri (kg) − 4.0 4.3
Levereras i Staplingsbar HD boxStaplingsbar HD boxStaplingsbar HD box
Artikelnummer 4933459203 4933451666 4933459220

C18 HZ-0 C18 HZ-402B

Batterikapacitet (Ah) − 4.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 80 min
Obelastat slagtal (slag/min) 0 - 3000 0 - 3000
Slaglängd (mm) 20 20
Vikt med batteri (kg) − 2.5
Levereras i − Tygväska
Artikelnummer 4933416785 4933441340

C12 HZ-0 C12 HZ-202C

Batterikapacitet (Ah) − 2.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 40 min
Obelastat slagtal (slag/min) 0 - 3000 0 - 3000
Slaglängd (mm) 13 13
Vikt med batteri (kg) - 1.2
Levereras i − Väska
Artikelnummer 4933411925 4933441198

M12 CHZ-0 M12 CHZ-402C M12 CHZ-602X

Batterikapacitet (Ah) − 4.0 6.0
Antal medföljande batterier  0 2 2
Medföljande laddare − 80 min 90 min
Obelastat slagtal (slag/min) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000
Slaglängd (mm) 15.9 15.9 15.9
Vikt med batteri (kg) − 1.6 1.6

Levereras i − Väska
Staplingsbar 
HD box

Artikelnummer 4933446960 4933446950 4933451511

M12 CHZ
M12 FUEL™ HACKZALL™ 
TIGERSÅG

 º POWERSTATE™ motor för 6x längre livslängd på motorn och 
70% snabbare kapning

 º REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt 
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt 
förbättrar verktygets prestanda under belastning

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid 
för batteriet

 º FIXTEC för snabba och verktygsfria byten av sågblad

 º Motviktsbalanssystem för reducering av vibrationer till 6,5 m/
s² - minskar trötthet och gör att du kan arbeta säkert under 
längre perioder 

 º Förseglad växellåda för att förhindra intrång av vatten och 
smuts

C12 HZ
M12™  TIGERSÅG

 º Kompakt och kraftfull såg som endast är 280 mm lång och 
därmed idealisk för arbete i trånga utrymmen

 º REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg 
och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass

 º FIXTEC sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg

 º Låga vibrationer på 10,5 m/s²

 º Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning

 º Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 
batterier

C18 HZ
M18™ KOMPAKT HACKZALL 
TIGERSÅG

 º Kompakt och högpresterande Milwaukee hacksaw för 
enhandsbruk, endast 375 mm lång vilket gör den idealisk för 
arbete i trånga utrymmen

 º REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både 
verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet

 º Dubbelt motviktsbalanssytem reducerar vibrationer och ökar 
verktygets hållbarhet

 º FIXTEC sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg

 º 20 mm slaglängd och en hastighet på 3000 slag/min för 
kontrollerad sågning

 º Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning

 º Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet 

 º Inbyggd LED lampa som lyser upp arbetsytan

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

M18 ONESX
ONE-KEY™ M18 FUEL™ 
TIGERSÅG

 º M18 CSX tigersåg med ONE-KEY™ teknologi

 º Anpassa verktyget genom att koppla upp det via Bluetooth™ till 
Milwaukees ONE-KEY™ app 

 º Komplett verktyg som styrs via Milwaukees ONE-KEY™ app för 
att anpassa verktyget efter individuell arbetsuppgift

 º Anpassa hastigheten för att passa optimalt till arbetsuppgiften

 º Justerbar mjukstart ger en mer noggrann och ren kapning i en 
mängd olika material

 º Genom att optimera inställningarna efter materialet ger det en 
längre livslängd på tigersågsbladet samtidigt som kapningen 
underlättas för användaren

 º Automatisk kapningsbroms säkerställer att sågen inte skadar 
intilliggande material 

 º Insticksågning tillåter bladet att tränga in i materialet vid en 
lägre hastighet och för att sedan successivt öka hastigheten 
till max

WWW.MILWAUKEETOOL.SE

BLADLÄNGD 1139.83 MM  
(ELEKTRISKA VERKTYG & M18 FUEL™)

 º Matrix II snabbstålständer med 8 % kobolt. Ger snabbaste 
skärhastighet och längsta driftstid. Bi-Metallblad varar upp till 
tre gånger längre än traditionella blad och kräver färre byten.

 º Extremt hårda och jämna tänder plasmasvetsas mot en kraftig 
och hållbar rygg med lång gångtid för snabb avverkning och 
långt bladliv.

 º Höghastighetssågning av aluminium, vinkeljärn, brons, 
mässing, koppar, galvaniserade rör, mjukjärn.

BLADLÄNGD 898,52 MM (M18)

BLADLÄNGD 687,57 MM (M12)

HACKZALL™ 
TIGERSÅGBLAD
 º Speciellt framtagna blad enbart för 12 V HACKZALL.

 º Bi-Metall konstruktion för maximal hållbarhet av tänderna.

 º Optimerad tandform för aggressivare och snabbare kapning.

 º Tunnare bladkropp för högre kaphastighet och 35% mer 
kapningar per batteriladdning.

 º 75 mm skrapa: avlägsna stark självhäftande silikon, täta, färg 
och rost.

 º 125 mm skrapa: avlägsna lim, silikon,  vinyl, rost, färg och 
tapeter.

 º Fogblad: avlägsna skadad eller gjuten fogmassa mellan 
plattorna.

KRAFTIGA 
TIGERSÅGSBLAD 
FÖR METALL
 º Starkt: 1,06 mm robust blad.

 º Bi-metall tänder med 8% kobolt ger ultimat prestanda och 
livstid.

 º Torch: - 1,06 mm tjocka och blad för stabil, exakt och rak 
kapning i metallplåt och rör. 
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M12 SI-0 M12 SI-201C

Batterikapacitet (Ah) − 2.0
Antal medföljande batterier  0 1
Medföljande laddare − 40 min
Heater power [W] 90 90
Temperaturområde (°C) 400 400
Vikt med batteri (kg) − 0.5
Levereras i − Väska
Artikelnummer 4933459760 4933459761

M18 BHG-0 M18 BHG-502C

Batterikapacitet (Ah) − 5.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 80 min
Temperaturområde (°C) 537 537
Vikt med batteri (kg) − 1.4
Levereras i − Väska
Artikelnummer 4933459771 4933459772

M12 HV-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
Luftflöde (l/min) 934
Lufthastighet (m³/t) 56
Max. vakuum (mbar) 31.1
Kapacitet fasta ämnen (l) 0.6
Diameter slang (mm) 22.5
Vikt med batteri (kg) 1.2
Levereras i −
Artikelnummer 4933448390

M18 CV-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
Kapacitet fasta ämnen (l) 2.5
Diameter slang (mm) 32
Längd slang (m) 1.2
Max. vakuum (mbar) 84.8
Luftflöde (l/min) 1019.33
Filtertyp Torr
Vikt med batteri (kg) 1.9
Levereras i −
Artikelnummer 4933459204

M18 VC-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
Kapacitet fasta ämnen (l) 9.65
Kapacitet vätskor (l) 7.5
Diameter slang (mm) 31.5 / 41.7
Längd slang (m) 1.8
Max. vakuum (mbar) 80
Luftflöde (l/min) 1246
Filtertyp våt/torr
Vikt med batteri (kg) 5.4
Levereras i −
Artikelnummer 4933433601

M18 BSX-0 M18 BSX-402C

Batterikapacitet (Ah) − 4.0
Antal medföljande batterier  0 2
Medföljande laddare − 80 min
Max. sågkapacitet i trä (mm) 300 300
Max. sågkapacitet i stål (mm) 20 20
Max. sågkapacitet i aluminium (mm) 25 25
Max. sågdjup i icke järnhaltiga metaller 
(mm)

25 25

Max. sågdjup i metallrör (mm) 150 150
Obelastat slagtal (slag/min) 3000 3000
Slaglängd (mm) 28.6 28.6
Vikt med batteri (kg) − 4.0
Levereras i − Väska
Artikelnummer 4933447275 4933447285

M18 CSX-0X M18 CSX-
502X

M18 CSX-
902X

Batterikapacitet (Ah) − 5.0 9.0
Antal medföljande batterier  0 2 2
Medföljande laddare − 59 min 95 min
Max. sågkapacitet i trä (mm) 300 300 300
Max. sågkapacitet i stål (mm) 20 20 20
Max. sågkapacitet i aluminium (mm) 25 25 25
Max. sågdjup i icke järnhaltiga metaller 
(mm)

25 25 25

Max. sågdjup i metallrör (mm) 150 150 150
Obelastat slagtal (slag/min) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000
Slaglängd (mm) 28.6 28.6 28.6
Vikt med batteri (kg) − 4.1 4.4

Levereras i
Staplingsbar 
HD box

Staplingsbar 
HD box

Staplingsbar 
HD box

Artikelnummer 4933451428 4933451378 4933451470

M18 CSX
M18 FUEL TIGERSÅG

 º Milwaukee® har utvecklat och byggt den kolbortstfria 
POWERSTATE™ motorn som ger 5x längre livslängd och upp till 
30% längre drifttid

 º REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt 
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt 
förbättrar verktygets prestanda under belastning

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2,5x längre driftstid, 
upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och 
fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och 
livslängd

 º Patenterad slirkoppling - förlänger växellådans och motorns 
livslängd

 º FIXTEC bladklämmor för snabb och enkelt bladbyte

 º Justerbara beslag för optimal användning av tigersågsblad

 º Batteriindikator och LED ljus

M18 BSX
M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® 
TIGERSÅG

 º Milwaukees högeffektiva 4-polsmotor levererar maximal kraft i 
förhållande till vikt

 º REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och 
batteri levererar bästa uthållighet

 º Patenterad FIXTEC system för verktygslöst, snabbt och lätt 
byte av tillbehör

 º Motviktsmekanism för minskad vibrationsnivå ner till 15,2 m/
s² i träbjälkar

 º 28,6 mm slaglängd och 3000 slag/min för extremt snabb 
sågning

 º Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 
batterier

M18 VC
M18™ HEAVY DUTY 7,5 L VÅT/
TORR DAMMSUGARE

 º Kraftfull 18 V motor med ett maximalt luftflöde på 1246 l/min 
och en sugstyrka på 80 mbar

 º HEPA certifierad våt-/torrfilter med 99,7 % för effektiv 
dammuppsamling

 º Integrerad blåsfunktion med en blåseffekt på 21 l/sek för 
maximal effekt

 º 7,5 liters behållarkapacitet

 º Designad som en verktygslåda för enkel förvaring och 
transport

 º Inbyggd förvaringsutrymme för tillbehör och dammsugarslang

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 
batterier

 º Levereras med tvättbart filter, slang, smalt munstycke och brett 
munstycke

M18 CV
M18™ KOMPAKT 
HANDDAMMSUGARE

 º Utmärkt sugeffekt för trä, metall och smått skräp.

 º HEPA-filter: Dammutsugseffektivitet 99,75% av luftburna 
partiklar ned till 0,3 mikrometer

 º Låsbar strömbrytare för att minska trötthet under längre 
användning

 º Mångsidiga tillbehör för att städa små eller stora utrymmen

 º Robust konstruktion minskar oönskat spill från behållaren

 º Klart visningsfönster ger användaren möjlighet att se 
skräpnivån i dammsugaren

 º Upp till 23 min oavbruten driftstid på 5,0 ah batteri

 º Passar med alla Milwaukee® M18™ batterier
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M12 HV
M12™ KOMPAKT HAND 
DAMMSUGARE

 º Utmärkt sugeffekt för trä, metall och smått skräp

 º Klart uppsamlingsutrymme ger användaren möjlighet att se 
aktuell skräpnivån i dammsugaren

 º Låsbar strömbrytare för kontinuerlig uppsugning och minimal 
trötthet under längre användning

 º Mångsidiga tillbehör för små och större utrymmen

 º Kompakt design gör det enkelt att komma åt i trånga utrymmen

 º Robust konstruktion minskar oönskat spill från behållaren

KOMMER SNARTM18 BHG
M18™ KOMPAKT 
VARMLUFTSPISTOL

 º Varmluftspistolen uppnår 537 °C

 º Uppnår driftstemperaturen på sex sekunder så att användaren 
snabbt kan slutföra sin arbetsuppgift

 º REDLINK™ elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och 
batteri levererar bästa uthållighet

 º Individuell cellövervakning optimerar verktyget och säkerställer 
lång driftstid och hållbarhet

 º Integrerad krok för extra säkerhet på arbetsplatsen

 º Integrerad LED lampa som belyser arbetsytan

KOMMER SNARTM12 SI
M12™ LÖDKOLV

 º Snabb uppvärmning - redo på 80 - 100 sekunder

 º  Justerbart och låsbart huvud i  - 0°, 45°, 90° vinkel

 º Utbytbar spets

 º
 º Indikationsbelysning för varm spets och batteritid

 º LED belysning - som belyser arbetsytan

 º M12™ system kompatibelt med över 65 verktyg  

@milwaukeetoolse



#MILWAUKEETOOL

40 41

#MILWAUKEETOOL

40 41

FETT- & FOGPISTOLER

WWW.MILWAUKEETOOL.SE@milwaukeetoolse



#MILWAUKEETOOL

42 43

#MILWAUKEETOOL

42 43

C18 PCG/310C-201B

Batterikapacitet (Ah) 2.0
Antal medföljande batterier  1
Medföljande laddare 40 min
Max. tryckkraft (N) 4500
Antal hastigheter 6
Standardutrustning 310 ml standard tubhållare
Vikt med batteri (kg) 2.3
Levereras i Tygväska
Artikelnummer 4933441310

C18 PCG/400T-201B

Batterikapacitet (Ah) 2.0
Antal medföljande batterier  1
Medföljande laddare 40 min
Max. tryckkraft (N) 4500
Antal hastigheter 6
Standardutrustning 400 ml transparent tub
Vikt med batteri (kg) 2.3
Levereras i Tygväska
Artikelnummer 4933441812

C18 PCG/600A-201B C18 PCG/600T-201B

Batterikapacitet (Ah) 2.0 2.0
Antal medföljande batterier  1 1
Medföljande laddare 40 min 40 min
Max. tryckkraft (N) 4500 4500
Antal hastigheter 6 6
Standardutrustning 600 ml aluminiumtub 600 ml transparent tub
Vikt med batteri (kg) 2.3 2.3
Levereras i Tygväska Tygväska
Artikelnummer 4933441305 4933441808

M18 GG-0 M18 GG-201C

Batterikapacitet (Ah) − 2.0
Antal medföljande batterier  0 1
Medföljande laddare − 40 min
Tryck (bar) 562 562
Vikt med batteri (kg) − 3.9
Levereras i − Väska
Artikelnummer 4933440493 4933440490

M12 PCG/310C-0 M12 PCG/310C-201B

Batterikapacitet (Ah) − 2.0
Antal medföljande batterier  0 1
Medföljande laddare − 40 min
Max. tryckkraft (N) 1780 1780
Antal hastigheter 6 6

Standardutrustning
310 ml standard 
tubhållare

310 ml standard 
tubhållare

Vikt med batteri (kg) − 1.9
Levereras i − Tygväska
Artikelnummer 4933441783 4933441655

M12 PCG/400A-0 M12 PCG/400A-201B

Batterikapacitet (Ah) − 2.0
Antal medföljande batterier  0 1
Medföljande laddare − 40 min
Max. tryckkraft (N) 1780 1780
Antal hastigheter 6 6
Standardutrustning 400 ml aluminiumtub 400 ml aluminiumtub
Vikt med batteri (kg) − 1.9
Levereras i − Tygväska
Artikelnummer 4933441780 4933441665

M12 PCG/600A-0 M12 PCG/600A-201B

Batterikapacitet (Ah) − 2.0
Antal medföljande batterier  0 1
Medföljande laddare − 40 min
Max. tryckkraft (N) 1780 1780
Antal hastigheter 6 6
Standardutrustning 600 ml aluminiumtub 600 ml aluminiumtub
Vikt med batteri (kg) − 1.9
Levereras i − Tygväska
Artikelnummer 4933441786 4933441670

M12 GG-0 M12 GG-401B

Batterikapacitet (Ah) − 4.0
Antal medföljande batterier  0 1
Medföljande laddare − 80 min
Tryck (bar) 562 562
Vikt med batteri (kg) − 3.2
Levereras i − Tygväska
Artikelnummer 4933440435 4933441675

M12 GG
M12™ KOMPAKT FETTPISTOL

 º Kraftfull 12 V motor levererar mer än 562 bar max arbetstryck

 º REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg 
och batteri

 º Bäst driftstid i sin klass - tömmer upp till 7 patroner per 
laddning

 º Överlägsen handtagsbalans och ergonomi - endast 355 mm 
lång och 3,2 kg

 º Avluftningsventil för snabbt flöde

 º Integrerad slangförvaring, axelremsögla och LED 
batteriindikator ger extra komfort och mindre stilleståndstid

 º Kan fyllas på 3 sätt - bulk, patron eller via sugfunktion

 º Kapacitet 400 ml patron, 473 ml löst fett

 º Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och 
livslängd

 º Batteriindikator och LED ljus

M12 PCG/600
M12™ KOMPAKT FOGPISTOL 
MED 600 ML TUB

 º Upp till 1780 N kraft (180 kg)

 º REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg 
och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass

 º Optimal prestanda med alla typer av fogmassa, silikon och lim 

 º Stannar direkt när man släpper strömbrytaren och undviker 
droppande

 º 6 hastighetsinställningar för maximal kontroll 

 º Stor och robust kolv försäkrar ett konstant flöde, reducerar 
eftertryck och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen

 º Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning

 º Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid 
för batteriet 

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier

M12 PCG/400
M12™ KOMPAKT FOGPISTOL 
MED 400 ML TUB

 º Upp till 1780 N kraft (180 kg)

 º REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg 
och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass

 º Optimal prestanda med alla typer av fogmassa, silikon och lim

 º Stannar direkt när man släpper strömbrytaren och undviker 
droppande

 º 6 hastighetsinställningar för maximal kontroll 

 º Stor och robust kolv försäkrar ett konstant flöde, reducerar 
eftertryck och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen 

 º Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning

 º Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid 
för batteriet 

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier

M12 PCG/310
M12™ KOMPAKT FOGPISTOL MED 
310 ML TUBHÅLLARE

 º Upp till 1780 N kraft (180 kg)

 º REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg 
och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass

 º Optimal prestanda med alla typer av fogmassa, silikon och lim

 º Stannar direkt när strömbrytaren släpps för att undvika 
droppande 

 º 6 hastighetsinställningar för maximal kontroll 

 º Stor och robust kolv försäkrar ett konstant flöde, reducerar 
eftertryck och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen

 º Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning

 º Individuell cellövervakning i batteriet för optimal driftstid och 
lång livstid

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
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M18 GG
M18™ KOMPAKT FETTPISTOL

 º Kraftfull 18 V motor levererar mer än 562 bar arbetstryck

 º REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både 
verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet

 º Bäst driftstid i sin klass - tömmer upp till 7 patroner per laddning

 º Överlägsen handtagsbalans och ergonomi - endast 355 mm lång 
och 3,6 kg

 º Avluftningsventil - priming mekanism för snabbt flöde

 º Integrerad slangförvaring, axelremsögla och LED batteriindikator 
ger extra komfort och mindre stilleståndstid

 º Kan fyllas på 3 sätt - bulk, patron eller via sugfunktion

 º Kapacitet 400 ml patron, 473 ml löst fett

 º Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och 
livslängd

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

C18 PCG/600
M18™ HEAVY DUTY FOGPISTOL 
MED 600 ML TUB

 º Upp till 4500 N (459kg) i tryckkraft, 40% mer än tidigare 
Milwaukee® fogpistoler

 º REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både 
verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet

 º Lämplig för uretaner och lim med hög viskositet 

 º Autoreverseringsfunktion – hindrar materialet från att tränga ut 
när du släpper strömbrytaren

 º Hastighetsreglering i 6 steg för maximal kontroll

 º Stor robust kolv design garanterar konstant flöde, reducerar 
tillbakaslag och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen

 º Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och 
livslängd

 º Batteriindikator och LED ljus

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

C18 PCG/400
M18™ HEAVY DUTY FOGPISTOL MED 
400 ML TRANSPARENT RÖR 

 º Upp till 4500 N (459kg) i tryckkraft, 40% mer än tidigare 
Milwaukee® fogpistoler

 º REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både 
verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet

 º Lämplig för uretaner och lim med hög viskositet 

 º Autoreverseringsfunktion – hindrar materialet från att tränga ut 
när du släpper strömbrytaren 

 º Hastighetsreglering i 6 steg för maximal kontroll

 º Stor robust kolv design garanterar konstant flöde, reducerar 
tillbakaslag och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen

 º Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och 
livslängd

 º Batteriindikator och LED ljus

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

C18 PCG/310
M18™ HEAVY DUTY FOGPISTOL MED 
310 ML STANDARD TUBHÅLLARE

 º Upp till 4500 N (459kg) i tryckkraft, 40% mer än tidigare 
Milwaukee® fogpistoler

 º REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både 
verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet

 º Lämplig för uretaner och lim med hög viskositet 

 º Autoreverseringsfunktion – hindrar materialet från att tränga ut 
när du släpper strömbrytaren 

 º Hastighetsreglering i 6 steg för maximal kontroll

 º Stor robust kolv design garanterar konstant flöde, reducerar 
tillbakaslag och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen

 º LED ljus för optimal arbetsbelysning

 º Batteriindikator och LED ljus

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 
batterier

@milwaukeetoolse



#MILWAUKEETOOL

44 45

#MILWAUKEETOOL

44 45

UNDERHÅLL

WWW.MILWAUKEETOOL.SE@milwaukeetoolse



#MILWAUKEETOOL

46 47

#MILWAUKEETOOL

46 47

2267-40

Temperaturområde (°C) -30°C till 400°C
Grundläggande noggrannhet (%) ± 2
Repeterbarhet [%] ± 0.08
Emissivitet 0.95
Batterityp Alkaline
Vikt med batteri (kg) 0.3
Levereras i −
Artikelnummer 4933451906

2212-20

Volt AC/DC/V 600
Temperaturområde (°C) 0 - 50
Säkerhetsklass CAT IV 600 V
Kontinuitet Ja
Batterityp 2 x AAA
Vikt med batteri (kg) 0.3
Levereras i −
Artikelnummer 4933447776

2216-40

Ström AC / DC (A) 10
Volt 6.00 mV - 600
Volt (DC) (V) 600
Lo-Z mätning Nej
Resistans (kΩ) 40,000
Kontinuitet Ja
Frekvens (Hz) 10 kHz - 50 kHz
Batterityp 2 x AA
Vikt med batteri (kg) 0.4
Levereras i −
Artikelnummer 4933427309

2217-40

Ström AC / DC (A) 10
Volt AC/DC/V 600
Lo-Z mätning Ja
Resistans (kΩ) 40,000
Kontinuitet Ja
Kapacitans (μF) 1000
Kontakttemperatur (°C) -40 bis + 538
Frekvens (Hz) 2.00 Hz bis 50.00 kHz
Batterityp 2 x AA
Vikt med batteri (kg) 0.4
Levereras i Tygväska
Artikelnummer 4933416976

2309-60

Batterityp Alkaline
Display storlek (mm) 65.8
Display upplösning (pixlar) 320 x 240
Kamerahuvud diameter (mm) 9
Kabellängd (m) 0.914
Vikt med batteri (kg) 0.5
Levereras i Väska
Artikelnummer 4933451526

Beskrivning Kabellängd (m) Kabeldiameter (mm) Passar inspektionskameror Artikelnummer
Digital förlängningskabel. Upp till maximalt 3 förlängningar kan kopplas ihop. 0.9 17 C12 IC 48530110
Digital förlängningskabel. Upp till maximalt 2 förlängningar kan kopplas ihop. 2.4 17 C12 IC,C12 AVD,C12 AVA 48530140
1m ersättningskabel till M-spector kamera 1 12 M12 IC AV3 48530150
3 m ersättningskabel för M-spector kamera 3 12 M12 IC AV3 48530151
1 m förlängare ledad kabel 1 12 M12 IC AV3 48530155

M12 IC AV3-201C

Batterikapacitet (Ah) 2.0
Antal medföljande batterier  1
Medföljande laddare 40 min
Display storlek (mm) 85
Display upplösning (pixlar) 320 x 240
Kamerahuvud diameter (mm) 12
Kabellängd (m) 2.7
Bild zoom 4x
Vikt med batteri (kg) 0.7
Levereras i Väska
Artikelnummer 4933451367

M12 IC-0 (S) M12 IC-201C (S)

Batterikapacitet (Ah) − 2.0
Antal medföljande batterier  0 1
Medföljande laddare − 40 min
Display storlek (mm) 68 68
Display upplösning (pixlar) 320 x 240 320 x 240
Kamerahuvud diameter (mm) 9 9
Kamera kabellängd (mm) 914 914
Vikt med batteri (kg) − 0.6
Levereras i − Väska
Artikelnummer 4933431615 4933441680

M12 IC
M12™ KOMPAKT M-SPECTOR 
360° INSPEKTIONSKAMERA

 º Roterbar display: Roterbar i 270 grader för en mer flytande 
bildkontroll 

 º Optimerad 2,7˝ (68,6 mm) LCD-display: stor digital skärm för 
klar och skarp bild 

 º 9 mm, 640 x 480 digital bildsensor: suverän bildkvalitet men 
liten till storleken 

 º 4 olika LED-ljus: bästa ljusstyrkan i sin klass - utan skugga eller 
reflektioner 

 º Förstärkt kabel: aluminiumhuvud och ökad flexibilitet för 
optimal hållbarhet och perfekt manövrering 

 º REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp 
till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar 
bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 
batterier

 º Tillbehör: krok, magnet och spegel som gör det enklare att 
finna och lösa uppgiften 

M12 IC AV3
M12™ DIGITAL 
INSPEKTIONSKAMERA

 º Avtagbar skärm - skärmen kan monteras av och användas 
trådlöst inom 10 m räckhåll

 º M12™ digital inspektionskamera med 4x zoom och roterbar 
skärm

 º Optimerad 85 mm LCD skärm för en klar och tydlig bild

 º 12 mm 320 x 240 digital bildprocessor

 º 4 LED lampor för optimalt ljus utan skuggor

 º Levereras med 8 GB SD minneskort och 2,7 m digitalkabel

 º Flexibel kabel med aluminiumhuvud för maximal rörlighet och 
hållbarhet

 º Vinklingsbart kamerahuvud finns att köpa som tillbehör

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 
batterier

FÖRLÄNGNINGSKABEL

 º Alla förlängningskablar är skyddade mot vattenstänk och 
damm.

 º Förlängarna ska anslutas mellan kameran och den kamerakabel 
som medföljer som standard.

2309-60
ALKALISK 
INSPEKTIONSKAMERA

 º Optimerad 65,8 mm LCD-skärm, digital bild och stor skärm ger 
skarp och tydlig bild

 º 9 mm 320x240 digital bildsensor

 º Vikt: 0,5 kg

 º Icke bländande skärm för bättre synlighet

 º Levereras med 9V alkaliskt  batteri för över 1 timmes driftstid 
på en laddning 
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2217-40
DIGITAL MULTIMETER

 º Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar

 º Tydlig och bra högkontrastdisplay - Enkel att läsa av i alla 
situationer

 º CAT III 600 V för ökad säkerhet

 º Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk 

 º Skräddarsydda egenskaper för att passa elektriker

 º Lo-Z - med funktionen för låg impedans slipper du felaktiga 
avläsningar på grund av läckström

 º Mångsidigt instrument för kontakttemperaturmätning 

 º Fäste för tillbehör som t.ex spänningsdetektor 

 º Levereras med testkablar, termodynamisk kabel (dubbel 
banankontakt) och 2 x AA batterier

2216-40
DIGITAL MULTIMETER

 º Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar

 º CAT III 600 V för ökad säkerhet

 º Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp

 º Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk

 º Skräddarsydda egenskaper för att passa elektriker

 º Automatisk mätområdesinställning för mV

 º Levereras med testkablar och 2 x AA batterier

2212-20
ELEKTRISK TESTARE

 º Ger mätningar ner till decimaler med en lättavläst 
bakgrundsbelyst LCD display

 º Fastställer automatiskt behovet av spänning eller 
kontinuitetstester och visar alla mätningar med rätt upplösning

 º Kompatibel med tillbehör för att bära eller montering testaren

 º LED ljus för att belysa mörka utrymmen

 º Dubbla LED och testkablar för snabba och smidiga testresultat

 º Utbytbara testkablar för större flexibilitet

 º Gummibelagd kontruktion skyddar din mätare i alla miljöer

2267-40
10:1 INFRARÖD TERMOMETER 
TEMP-GUN™

 º Mäter punktförhållanden 10:1 (mäter en punkt på 1 m på 10 m 
avstånd) vilket ger hög noggrannhet

 º Mäter temperaturer från -30°C till 400°C

 º Premium LCD display för maximal läsbarhet

 º Förenklade knappar och inställningar för snabbare scanning

 º Skyddsram försäkrar displayen för yttre påverkan
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M18 IL-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
System M18
Kompatibel med Alla Milwaukee® M18™ batterier
Lamptyp LED
Max. ljus [Lumens] 300 / - / 130 / -
Max. driftstid med  M18 B5  batteri [h] 17 / - / 36 / -
Vikt med batteri (kg) 1.2
Levereras i −
Artikelnummer 4932430564

M18 LL-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
System M18
Kompatibel med Alla Milwaukee® M18™ batterier
Lamptyp LED
Max. ljus [Lumens] 700 / 350 / 70 / 700
Max. driftstid med  M18 B5  batteri [h] 10 / 20 / 100 / 16
Strålomfång (m) 29
Vikt med batteri (kg) 1.4
Levereras i −
Artikelnummer 4932430563

M18 AL-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
System M18
Kompatibel med Alla Milwaukee® M18™ batterier
Lamptyp LED
Max. ljus [Lumens] 1500 / - / 780
Max. driftstid med  M18 B5  batteri [h] 5 / 10
Vikt med batteri (kg) 2.1
Levereras i −
Artikelnummer 4932430392

M18 HAL-0

Volt 220 - 240
Volt (DC) (V) 18
Batterityp Li-ion
Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
System M18
Kompatibel med Alla Milwaukee® M18™ batterier
Lamptyp LED
Max. ljus [Lumens] 3000 / 1500 / 650 / -
Max. driftstid med  M18 B5  batteri [h] 2 / 4 / 9 / -
Vikt med batteri (kg) 3.4
Levereras i −
Artikelnummer 4933451262

M12 SL-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
System M12
Kompatibel med Alla Milwaukee® M12™ batterier
Lamptyp LED
Max. ljus [Lumens] 220 / - / - / -
Max. driftstid med  M12 B4  batteri [h] 11 / - / - / -
Vikt med batteri (kg) 0.5
Levereras i −
Artikelnummer 4932430178

M12 LL-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
System M12
Kompatibel med Alla Milwaukee® M12™ batterier
Lamptyp LED
Max. ljus [Lumens] 400 / 200 / 40 / 400
Max. driftstid med  M12 B4  batteri [h] 8 / 15 / 67 / 16
Strålomfång (m) 23
Vikt med batteri (kg) 0.9
Levereras i −
Artikelnummer 4932430562

M12 AL-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
System M12
Kompatibel med Alla Milwaukee® M12™ batterier
Lamptyp LED
Max. ljus [Lumens] 1000 / 500 / 250
Max. driftstid med  M12 B4  batteri [h] 3.5 / 7.5 / 15
Vikt med batteri (kg) 1.3
Levereras i Blister
Artikelnummer 4933451394

M12 UHL-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
System M12
Kompatibel med <attrib a="866" l="14" o="274161" 
Lamptyp <attrib a="195" l="14" o="274161" 
Max. ljus [Lumens] 1350/-/600/-
Max. driftstid med  M12 B4  batteri [h] 4/-/8/-
Vikt med batteri (kg) 1.1
Levereras i −
Artikelnummer 4933459432

M12 UHL
M12™ LED MOTORHUVSLAMPA

 º TRUEVIEW™ lampan ger en konstant stråle, optimerad 
färgtemperatur och sann representation av färger och detaljer

 º Två ljusinställningar med 1350 och 600 Lumens för att 
maximera driftstid

 º M12™ 4.0 Ah batteri ger 4 timmars driftstid på högsta ljusnivån 
och 8 timmars driftstid på den lägsta ljusnivån

 º Monteringshakar sträcker sig mellan 119 cm - 196 cm (47˝ - 77˝)  
för att täcka breda bilar och lastbilar

 º Flexibel och mångsidig ljusstång som kan justeras i olika 
lägen, rotera vertikalt och tas bort från ramen för att passa 
användarnas behov

 º Gummibelagda yta för maximalt grep

 º Milwaukees FINISHGUARD™ krok skyddar lacken mot skador

 º Den rostfria kroken gör det möjligt att ta av lampan från ramen 
och hänga den i utrymmen där ställningen inte få plats 

 º Ramen är konstruerad i samma tåliga aluminium som används 
i flygplan 

M12 AL
M12™ LED OMRÅDESBELYSNING

 º TRUEVIEW™ områdesbelysning

 º 5 st effektiva LED ljus genererar 1000 lumen - Ger lika mycket 
ljus som en 250W halogen lampa

 º Extremt slitstarkt och stöttålig polykarbonat lins som kan 
motstå fall upp till 2,7 meter

 º Integrerade magneter och upphängningsmekanism

 º Den mest kompakta golvlampan på marknaden

 º Skyddad mot damm och fukt, IP54

 º Indikator för låg strömnivå - lampan blinkar när batteriet är i 
behov av att laddas

M12 LL
M12™ LED LANTERN

 º TRUEVIEW™ belysningslösningar kombinerar den mest 
avancerade LED teknologin, mångsidig produktdesign och 
REDLITHIUM-ION™ batterier för att leverera en produkt som 
maximerar produktiviteten och säkerheten. Varje TRUEVIEW 
belysning erbjuder OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER, 
PRESTANDA och MAXIMAL LIVSLÄNGD

 º 180° - 360° justerbar stråle - mångsidig konstruktion, gör 
att användaren kan välja mellan områdesbelysning eller 
arbetsbelysning

 º Bäst i sin klass - oöverträffat ljusflöde, 400 lumen, med syftet 
att belysa ett större område

 º USB port för möjligheten att ladda telefon, MP3 eller annan 
elektronisk utrustning

 º Hållbar - robust och slagtålig konstruktion för att klara en tuff 
arbetsmiljö

 º 2 krokar för användarvänlig upphängning

 º Skyddad mot vattenstänk i alla vinklar (IP24)

M12 SL
M12™ LED LYSRÖRSLAMPA

 º TRUEVIEW™ belysningslösningar kombinerar den mest 
avancerade LED teknologin, mångsidig produktdesign och 
REDLITHIUM-ION™ batterier för att leverera en produkt som 
maximerar produktiviteten och säkerheten. Varje TRUEVIEW 
belysning erbjuder OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER, 
PRESTANDA och MAXIMAL LIVSLÄNGD

 º LED ljus i tre olika styrkor, ger 220 lumen

 º Justerbar krok möjliggör hängning i olika vinklar samtidigt som 
den används

 º Kompakt design - kan användas i utrymme andra lampor inte 
klarar

 º Kompatibilitet med alla Milwaukee M12 batterier

 º Flexibelt batterisystem:Passar till alla Milwaukee® M12™ 
batterier

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 
batterier
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M18 HAL
M18™ LED OMRÅDESBELYSNI-
NG

 º TRUEVIEW™ belysningslösningar kombinerar den mest 
avancerade LED teknologin, mångsidig produktdesign och 
REDLITHIUM-ION™ batterier för att leverera en produkt som 
maximerar produktiviteten och säkerheten

 º 3 ljusinställningar - 12 högpresterande lysdioder ger 3000 
Lumen vid högsta ljusnivån vilket är ljusare än 500W halogen

 º Justerbart ljushuvud i 240° och integrerad hängfunktion 
horisontellt och vertikalt

 º Slagtålig lins och hållbara ram runt lampan för att maximal 
hållbarhet i tuff arbetsmiljö

 º Dubbla strömkällor, drivs av M18™ REDLITHIUM-ION™ batteri 
eller med 2,5 m kabel

 º Handtag för lätt och smidigt transport 

 º Indikator för låg strömnivå - Blinkande ljus när batteriets 
strömnivå är låg

M18 AL
M18™ LED OMRÅDESBELYSNING

 º TRUEVIEW™ belysningslösningar kombinerar den mest 
avancerade LED teknologin, mångsidig produktdesign och 
REDLITHIUM-ION™ batterier för att leverera en produkt som 
maximerar produktiviteten och säkerheten. Varje TRUEVIEW 
belysning erbjuder OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER, 
PRESTANDA och MAXIMAL LIVSLÄNGD

 º 8 st effektiva LED ljus genererar 1500 lumen - upp till 30% 
ljusare än en 250W halogen lampa

 º Extremt stryktålig design för lång hållbarhet

 º Bekvämt inbyggt handtag - Gör det möjligt att hänga lampan 
horisontellt och vertikalt

 º Vägghänge - Flexibilitet att montera vertikalt på ett rör eller 
armeringsjärn för att maximera arbetsförmågan (max. 13 mm 
i diameter)

 º Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee®  M18 
batterier

M18 LL
M18™ LED LANTERN

 º  TRUEVIEW™ belysningslösningar kombinerar den mest 
avancerade LED teknologin, mångsidig produktdesign och 
REDLITHIUM-ION™ batterier för att leverera en produkt som 
maximerar produktiviteten och säkerheten. Varje TRUEVIEW 
belysning erbjuder OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER, 
PRESTANDA och MAXIMAL LIVSLÄNGD

 º 180° - 360° justerbar stråle - mångsidig konstruktion, gör 
att användaren kan välja mellan områdesbelysning eller 
arbetsbelysning

 º Bäst i sin klass - oöverträffat ljusflöde, 700 lumen, med syftet 
att belysa ett större område

 º USB port för möjligheten att ladda telefon, MP3 eller annan 
elektronisk utrustning

 º Hållbar - robust och slagtålig konstruktion för att klara en tuff 
arbetsmiljö

 º 4 inställningar - blinkande ljus, 400 Lumen (100%), 200 Lumen 
(50%) och 40 Lumen (10%)

M18 IL
M18™ INSPEKTIONSBELYSNING

 º  TRUEVIEW™ belysningslösningar kombinerar den mest 
avancerade LED teknologin, mångsidig produktdesign och 
REDLITHIUM-ION™ batterier för att leverera en produkt som 
maximerar produktiviteten och säkerheten. Varje TRUEVIEW 
belysning erbjuder OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER, 
PRESTANDA och MAXIMAL LIVSLÄNGD

 º Tre LED lampor och 2 ljusinställningar ger 300 lumen respektive 
130 Lumen

 º Svängbart huvud i 45° framåt och bakåt möjliggör 180° 
täckning

 º Avtagbar linsplatta för möjlighet att byta individuell lampa 
istället för att ersätta hela produkten

 º 2 justerbara krokar för upphängning både vertikalt och 
horisontellt 

 º Tack vare sin kompakta design kan lampan användas på 
ställen där annat ljus har svårt att komma åt

 º Skyddad mot vattenstänk i alla vinklar (IP24)
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M18 RC-0

Volt (DC) (V) 18
Volt 220 - 240
Batterityp Li-ion
Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
Storlek (mm) 300 x 307 x 370
Högtalarutgång (W) 40
Vikt (kg) 7.7
Levereras i −
Artikelnummer 4933446639

M18 JSR DAB+-0

Volt (DC) (V) 18
Volt 220 - 240
Batterityp Li-ion
Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
AM frekvensband (kHz) −
FM frekvensband (MHz) 87.50 - 108
Tuning range DAB 174.928 - 239.20
Storlek (mm) 402 x 197 x 197 
Vikt med batteri (kg) 4.9
Levereras i −
Artikelnummer 4933451251

M18 JSR-0

Volt (DC) (V) 18
Volt 220 - 240
Batterityp Li-ion
Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
AM frekvensband (kHz) 522 - 1629
FM frekvensband (MHz) 87.50 - 108.00
Storlek (mm) 402 x 197 x 197 
Vikt med batteri (kg) 4.9
Levereras i −
Artikelnummer 4933451250

M12-18 JSSP-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
Storlek (mm) 360 x 165 x 165
Högtalarutgång (W) 40
Vikt med batteri (kg) 2.3
Levereras i −
Artikelnummer 4933459275

M12 JSSP-0

Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
Storlek (mm) 105.5 x 153
Högtalarutgång (W) 5
Vikt (kg) 0.5
Levereras i −
Artikelnummer 4933448380

C12 JSR-0

Volt (DC) (V) 12
Volt 220-240
Batterityp Li-ion
Batterikapacitet (Ah) −
Antal medföljande batterier  0
Medföljande laddare −
Storlek (mm) 267 x 102 x 178
Vikt (kg) 1.8
Levereras i −
Artikelnummer 4933416365

C12 JSR
M12™ RADIO MED MP3 
ANSLUTNING

 º Avancerad mottagarteknologi ger optimal mottagning och 
ljudklarhet

 º Drivs av M12 batteri eller 220 V

 º 8 timmars driftstid på Milwaukee® M12 batteri

 º Vätskeskyddad dockningsstation skyddar MP3-spelaren eller 
andra ljudenheter

 º Digital display för precis frekvensinställning

 º Mute knapp för omedelbar tystnad

 º 220-240 V adaptor, 3,5 mm adapter för AUX anslutning av 
extern utrustning som t.ex mobiltelefoner

M12 JSSP
M12™ BLUETOOTH HÖGTALARE

 º Högtalare med Bluetooth® teknologi

 º Anslut trådlöst med elektronisk enhet inom ett område på 10 m

 º Högt och klart ljud under alla ljudnivåer

 º Premium högtalare med basport

 º Tålig mot fall, vatten och skräp för att klara tuffa förhållanden

 º Gummibelagd konstruktion och högtalargaller i metall

 º 2.1 USB-laddare - laddar telefoner, surfplattor och 
mediaspelare

 º Upp till 25 h driftstid med M12 4,0 Ah batteri

M12-18 JSSP
M12™ - M18™ BLUETOOTH® 
HÖGTALARE

 º Högtalare med Bluetooth® teknologi

 º Bluetooth® anslut trådlöst med elektronisk enhet inom ett 
område på 30 m

 º Passar till alla Milwaukee® M12™ & M18™ batterier

 º IP54 - Skyddad mot arbetsdamm och fukt

 º Högt, tydliga ljud på alla volymer

 º 2.1 USB-laddare - laddar telefoner, surfplattor och 
mediaspelare.

 º Premium högtalare med basport

M18 JSR
M18™ ARBETSRADIO

 º Exklusiv AM / FM-mottagare med digital processor ger bra 
mottagning och klar signal

 º Dubbla högtalare ger högt och klart ljud med djup bas

 º Minnesfunktion för 5 radiokanaler

 º Stöttåliga kanter och stålgaller för högtalarna skyddar radion 
från skador vid fall, fukt och smuts på arbetsplatsen

 º Integrerade handtag för lätt och smidig transport

 º Drivs av Milwaukees M18 batterier eller sladd. Upp till 12 
timmars driftstid med M18 5,0 Ah batteri

 º Förseglat extrafack skyddar ljudenheten vid tuffa 
väderförhållanden

 º Skyddande 2.1 Amp USB utgång laddar enheten både när 
radion är nätdriven och batteridriven

 º Levereras med AUX sladd, 2 x AAA batterier. Milwaukees 
batterier säljs separat
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M18 JSR DAB+
M18™ ARBETSRADIO MED DAB+

 º Exklusiv DAB+ / FM-mottagare med digital processor ger bra 
mottagning och klar signal

 º DAB+ ger det bästa ljudet, kvaliteten och information som 
låttitel, artist, show och exakt tid m.m

 º Dubbla högtalare ger högt och klart ljud med djup och exakt 
bas

 º Inställningsbar equalizer och minne för 10 radiokanaler

 º Stöttåliga kanter och stålgaller för högtalarna skyddar radion 
från skador vid fall, fukt och smuts på arbetsplatsen

 º Integrerade handtag för lätt och smidig transport

 º Drivs av Milwaukees M18 batterier eller sladd. Upp till 12 
timmars driftstid med M18 5,0 Ah batteri

 º Förseglat extrafack skyddar ljudenheten vid tuffa 
väderförhållanden

 º Skyddande 2.1 Amp USB utgång laddar enheten både när 
radion är nätdriven och batteridriven

 º Levereras med AUX sladd, 2 x AAA batterier. Milwaukees 
batterier säljs separat

M18 RC
M18 RADIO/LADDARE

 º Inbyggd laddare för snabb och bekväm laddning av samtliga 
M18 batterier

 º Bluetooth: Spela musik upp till 30 m från din smartphone, dator 
eller läsplatta

 º Batteridriven / Nätdriven: Med ström från Milwaukee M18 
batterier eller vägguttag

 º Exklusiv AM / FM-mottagare med digital processor ger bra 
mottagning och klar signal

 º Premium högtalare med 40W förstärkare ger starkt och klart 
ljud

 º Förseglat extrafack skyddar ljudenheten vid tuffa 
väderförhållanden

 º Förstärkt ram och metall handtag för skydd i tuffa 
arbetssituationer

 º Upp till 10 st förinställda radiokanaler

 º Skyddande 2.1 Amp  USB utgång laddar enheten både när 
radion är nätdriven och batteridriven

 º Levereras med AUX sladd, 2 x AAA batterier. Milwaukees 
batterier säljs separat
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System Batterityp Batterikapacitet (Ah) Volt (V) Artikelnummer

1. M18 B2 M18 Li-ion 2.0 18 4932430062
2. M18 B4 M18 Li-ion 4.0 18 4932430063
3. M18 B5 M18 Li-ion 5.0 18 4932430483
4. M18 B6 M18 Li-ion 6.0 18 4932451244
5. M18 B9 M18 Li-ion 9.0 18 4932451245

System Batterityp Batterikapacitet (Ah) Volt (V) Artikelnummer

1. M12 B2 M12 Li-ion 2.0 12 4932430064
2. M12 B3 M12 Li-ion 3.0 12 4932451388
3. M12 B4 M12 Li-ion 4.0 12 4932430065
4. M12 B6 M12 Li-ion 6.0 12 4932451395

System Kompatibla batterier Laddningstid Batterikapacitet (Ah) För NiCd batterier För NiMH batterier För Lithium batterier Artikelnummer

1. M4 C M4 4 V 30 min 2.0 − − Ja 4932352958
2. C12 C M12 12 V 40/80 min 2.0, 3.0, 4.0 & 6.0 − − Ja 4932352000
3. M12 C4 M12 12 V 40/80 min 2.0, 4.0 & 6.0 − − Ja 4932430554
4. M12-18C M12,M14,M18 12 - 18 V 40/80 min 2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0 − − Ja 4932352959
5. M12-18 FC M12,M14,M18 12 - 18 V 26/47/59 min 2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0 − − Ja 4932451079
6. M12-18 AC M12,M14,M18 12 - 18 V 40/80/100/124/180 min 2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0 − − Ja 4932459205
7. M1418 C6 M14,M18 14.4 V - 18 V 40/80 min 2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0 − − Ja 4932430086
8. M28 C M28 28 V 60 min 3.0 & 5.0 − − Ja 4932352524

BATTERI & LADDARE
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LADDARE

M12™ BATTERIER

M18™ BATTERIER
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INKZALL™ permanent markör med 
tunn spets 

INKZALL™  svart markör med tunn 
spets 

INKZALL™  permanent markör med 
tunn spets i 4 färger 

Artikelnummer 48223154 48223164 48223165

INKZALL™ Överstrykningspennor - Gula INKZALL™ Överstrykningspennor - Färgade

Artikelnummer 48223201 48223206

INKZALL™ Gul markör INKZALL™ Vit markör INKZALL™ Svart markör

Färg Gul Vit Svart
Artikelnummer 48223721 48223711 48223731

INKZALL™ markör med stylus spets

Färg Svart
Artikelnummer 48223101

INKZALL™ markör INKZALL™ markör med bred spets INKZALL™ markör 4-pack

Färg Svart Svart Blå, röd, grön och svart
Artikelnummer 48223100 48223103 48223106

C3 / 16 C5 / 19 C5 / 25 C8 / 25 C5-16 / 25 C8-26 / 25

Längd (m) 3 5 5 8 5 m / 16' 8 m / 26'
Bladbredd (mm) 16 19 25 25 25 25
Artikelnummer 4932451637 4932451638 4932451639 4932451640 4932451641 4932451642

5 m Metrisk 8 m Metrisk 10 m metrisk 5 m / 16 ft Metrisk & Imperial 8 m / 26 ft Metrisk & Imperial

Längd (m) 5 8 10 5 / 16' 8 / 26'
Artikelnummer 48227305 48227308 48227310 48227216 48227225

Kompakt pro 
måttband C3/16

Kompakt pro 
måttband C5/19

Kompakt pro 
måttband C5/25

Kompakt pro 
måttband C8/25

Kompakt pro 
måttband C5-16/25

Kompakt pro 
måttband C8-26/25

Längd (m) 3 5 5 8 5 / 16˝ 8 / 26˝
Bladbredd (mm) 16 19 25 8 25 25
Artikelnummer 4932459591 4932459592 4932459593 4932459594 4932459595 4932459596

KOMPAKT PRO 
MÅTTBAND 

 º Förbättrad ergonomi med en kompaktare storlek 

 º Designad för att klara de tuffa förhållandena på arbetsplatsen

 º 5-punkt förstärkt ram

 º  Bandet är förstärkt med 2G nylon 

 º Förbättrad flexibilitet och bladstyrka 

 º Motstår fall på 3 m 

 º Utan magnet

 º Kraftigare typsnitt för bättre läsbarhet 

 º Mindre bältesclip

 º Bredare bas som underlättar vid vertikala mätning 

 º Förbättrad bältesclip: Lösare och mer fickvänlig 

PREMIUM 
MÅTTBAND MED 
MAGNET 

 º Patenterad fingerstop: står satbilt på egen hand 

 º Kompakt och ergonomisk design 

 º En mer kompakt ändhake för bättre synlighet

 º Lösare och mer fickvänlig bältesclip

 º Nylontäckt band för upp till 10x längre hållbarhet

 º 27 mm bandbredd med dubbelsidig avläsning på bandet

 º Stark magnet vid bandets topp för att enkelt kroka fast vid 
jämna ytor eller rör

 º Arkitekt skala

 º 5- punkt förstärkt ram för tuffa arbetsförhållande

 º Klass II noggrannhet

MÅTTBAND

 º Dubbelsidigt nylonband för maximal hållbarhet

 º ABS innerhus med rostfritt stålhölje för hållbarhet på 
arbetsplatsen

 º 4-punkts förstärkt ram förhindrar att måttbandet  öppnar sig 
vid eventuella fall eller slag

 º Slagtålig och stötdämpande tillbakarullning av bandet för 
maximal hållbarhet

 º Ändhake med två fästpunkter för precisa mätningar

 º Gummibelagt grepp för extra komfort och hållbarhet

 º Ergonomisk kompakt deisgn

 º Klass II noggrannhet

 º Tillgänglig i satser av 6 eller 12

INKZALL™ MARKÖR
 º Hållbar spets, förblir skarp och trycks inte in i pennan under 

press

 º Slitstark spets – akryl spets, idealisk för ojämna ytor som 
betong

 º Markören fungerar likväl efter 72 timmar utan kork

 º För användning på betong, trä, metall, plywood och plast

 º Kan användas på ytor med olja, vätska eller smuts

 º Torkar snabbt – reducerar utsmetning på exempelvis plast

 º Smal och behändig design för lätt åtkomst i trånga utrymmen

 º Fäste – kan fästas på hjälmen, byxan eller pappersarket

 º Kork som är lätt att ta av och sätta på för att underlätta 
hantering med en hand

 º Hål i korken för att koppla pennan till en läsplatta eller annan 
utrustning

 º Design utvecklad för en god placering i handen

 º Fin spets* Minimum order är 36 (= 1 paket). Ordrar större än 36 
produkter ska beställas i satser av 36 (36, 72, 108…).
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INKZALL™ PERMANENT 
MARKÖR MED STYLUS SPETS

 º Hållbar spets, förblir skarp och trycks inte in i pennan under 
press

 º Slitstark spets – akryl spets, idealisk för ojämna ytor som 
betong

 º Markören fungerar likväl efter 72 timmar utan kork

 º Sylus spets för användning på surfplattor och annan 
elektronisk utrustning med touch screen

 º För användning på betong, trä, metall, plywood och plast

 º Kan användas på ytor med olja, vätska eller smuts

 º Torkar snabbt – reducerar utsmetning på exempelvis plast

 º Smal och behändig design för lätt åtkomst i trånga utrymmen

 º Fäste – kan fästas på hjälmen, byxan eller pappersarket

 º Kork som är lätt att ta av och sätta på för att underlätta 
hantering med en hand

 º Hål i korken för att koppla pennan till en läsplatta eller annan 
utrustning

INKZALL™ FLYTANDE 
MARKÖRER
 º Kulan i markören säkerställer att rätt mängd färg rinner ner till 

spetsen för skarpa och tydliga linjer

 º Kan med fördel användas på smutsiga och ojämna ytor med 
temperaturer från -10° upp till +145°

 º Kan användas på mörka ytor där traditionella markörer inte 
skulle synas

 º Kan användas på ojämna, smutsiga och feta ytor

 º Kan användas på rör, aluminium, PVC, stål,  rostfri stål, betong 
och gummi

 º Torkar på endast 10 sekunder

 º Vatten och UV resistent markering.

 º Permanent markör. Markering vara upp till 6 månader

 º Kropp i metall för bäst hållbarhet

 º Xylen-fri färg

 º VIKTIGT: Skaka markören med korken på. Ta av korken och 
tryck försiktigt fram färgen tills den rinner ner i spetsen

INKZALL™ 
ÖVERSTRYKNINGSPENNA
 º Slitstark spets håller formen längre

 º Färgen smetas inte ut och går inte igenom pappret

 º Giftfritt bläck som är ASTM D 4236 certifierat

 º Idealisk för arkitektritningar, etiketter, kontorspapper

 º Pennas kropp har en design som gör att den inte rullar och 
ligger därför stadigt på släta ytor

 º  Fäste – kan fästas på hjälmen, byxan eller pappersarket etc.

 º Praktisk ögla för upphängning eller fastgörelse i t.ex bältet

INKZALL™ PENNA 
MED TUNN SPETS

 º Cirka. 0,6 mm spets

 º Bläcket klumpar sig inte

 º Huvudsakliga tillämpningar: märkning av etiketter för elektriska 
ledningar, kommentarer på arkitektritningar

@milwaukeetoolse



#MILWAUKEETOOL

62 63

#MILWAUKEETOOL

62 63

Spetstång

Total längd (mm) 210
Kapkapacitet hård kabel (mm) 2.5
Kapkapacitet medelstora kabel (mm) 2.5
Kabeldiameter (mm) 6.0
Käklängd (mm) 51
Vikt (g) 255
Gradning huvud max. diameter (mm) 18
Artikelnummer 48226101

Kompakt bågfil

Artikelnummer 48220012

Bågfil

Artikelnummer 48220050

Fällbar handsticksåg

Artikelnummer 48220305

Brytbladskniv 
9 mm

Brytbladskniv 
18 mm

Brytbladskniv 
25 mm

Bladbredd (mm) 9 18 25
Antal brytpunkter 13 8 7
Artikelnummer 48221960 48221961 48221962

Fastback™ Kompakt fällkniv

Artikelnummer 48221906

FASTBACK™ fällbar arbetskniv med förvaring av blad

Artikelnummer 48221903

FASTBACK™ Fällkniv

Artikelnummer 48221901

FASTBACK™ 
FÄLLKNIVAR
 º Knivbladet fälls lätt ut med en hand, vilket sparar tid och frigör 

den andra handen 

 º Integrerad kapfunktion gör att man kan kapa utan att fälla ut 
bladet

 º Byt blad utan verktyg

 º Inbyggd kabelskalare eliminerar behovet av ytterligare ett 
verktyg

 º Slimmad design gör att kniven passar i fickan 

 º Bältesclip för smidig förvaring 

FASTBACK™ 
FÄLLKNIV MED 
BLADFÖRVARING

 º  Knivbladet fälls lätt ut med en hand, vilket sparar tid och frigör 
den andra handen

 º Integrerad kapfunktion gör att man kan kapa utan att fälla ut 
bladet

 º  Verktygsfritt bladbyte - Sparar tid vid bladbyte

 º Kabelskalare. Eliminerar behovet för andra verktyg

 º Slimmad design gör att kniven passar i fickan

 º  Bältesclip för smidig förvaring

 º Förvaring för 4 extra blad

 º Låses vid 45° för enkel åtkomst av trånga utrymmen.

FASTBACK™ 
KOMPAKT FÄLLKNIV

 º Knivbladet fälls lätt ut med en hand, vilket sparar tid och frigör 
den

 º andra handen 

 º Verktygsfritt bladbyte - Sparar tid vid bladbyte

 º Slimmad design gör att kniven passar i fickan 

 º Bältesclip för smidig förvaring 

 º Praktisk ögla för upphägning

 º Kompatible med standard blad

BRYTBLADSKNIVAR
 º Metallås för maximal hållbarhet och livslängd*

 º Automatisk låsning av knivblad för snabb justering av 
knivbladet*

 º Snabblås för enkel justering av knivbladet**

 º Änden av kniven kan tas av och användas som bladbrytare**

 º Gummerat handtag gör greppet stabilt och säkert

 º Micro metallblad för längre livslängd samt skarpare och renare 
snitt

 º * 18 mm/ 25 mm Brytbladskniv

 º ** 9 mm Brytbladskniv

WWW.MILWAUKEETOOL.SE

FÄLLBAR HANDSTICKSÅG
 º Verktyglöst byte av sågblad för upp till 10x snabbare byte

 º Fällbart sågblad - lättare och mer säker förvaring

 º Gummibelagt handtag för optimal komfort

 º Kan användas med alla tigersågblad vilket ökar 
mångsidigheten

 º Levereras med 150 mm sågblad, 18 TPI

BÅGFIL
 º Kraftig metallram, klarar hög spänning (25,000 PSi / 250 lbs)

 º Gummibelagt handtag för optimal komfort

 º Förvaring av sågblad i ramen

 º Levereras med 12˝ sågblad med 24 TPI

 º Klarar upp till 12˝ blad

KOMPAKT BÅGFIL
 º Verktyglöst byte av sågblad för upp till 10x snabbare byte

 º Kompakt design, idealisk för sågning i trånga utrymmen

 º Justerbar bladlängd för lättare slätsågning

 º Gummibelagt handtag för optimal komfort

 º Kompatibel med 12˝ sågblad

 º Levereras med 10˝ / 24 TPI sågblad

SPETSTÅNG
 º Spetstång som är speciellt anpassad för att gripa, bocka och 

justera i

 º begränsade utrymmen

 º Avbitartång – kapar kablar upp till 2,5 mm

 º Gradning – räfflat huvud för gradning av rör upp till 20 mm. 
Inget

 º behov av extra verktyg

 º Spikutdragare

 º Krysstandad gripzon för bättre grepp och utmärkt kontroll.

 º Tåliga laserhärdade skäreggar. Extra härdat till 64 HRC

 º Tillverkad av krom-vanadium stål för bästa hållbarhet och bra 
rostskydd

 º Ergonomisk och tåligt gummiklätt grepp ger extra komfort och 
längre livstid
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TORQUE LOCK™ Kedjetång

Total längd (mm) 270
Total längd (tum) 9
Käftöppningskapacitet för rör (mm) 79
Artikelnummer 48223542

TORQUE LOCK™ 
svetsgriptång

TORQUE LOCK™ 
svetsgriptång

TORQUE LOCK™ 
svetsgriptång

TORQUE LOCK™ 
svetsgriptång

TORQUE LOCK™ 
svetsgriptång

TORQUE LOCK™ 
svetsgriptång

TORQUE LOCK™ 
svetsgriptång

Total längd (mm) 230 480 280 480 230 280 480
Total längd (tum) 9 18 11 18 9 11 18

Käft typ
Fasta tryckskor 
- Spets

Fasta tryckskor 
- Spets

Fasta tryckskor
Fasta tryckskor 
- spets

Justerbara 
tryckskor

Justerbara 
tryckskor

Justerbara 
tryckskor 

Käftkapacitet (mm) 114 170 90 170 114 100 170
Artikelnummer 48223533 48223529 48223531 48223530 48223523 48223521 48223520

TORQUE LOCK™ Svetstång för tunnplåt 

Total längd (mm) 200
Total längd (tum) 8
Käftkapacitet (mm) 42
Artikelnummer 48223540

7˝ TORQUE 
LOCK™ 
MAXBITE™

10˝ TORQUE 
LOCK™ 
MAXBITE™

TORQUE 
LOCK™ 
griptång

TORQUE 
LOCK™ 
griptång

TORQUE 
LOCK™ 
griptång

TORQUE 
LOCK™ 
griptång

4˝ TORQUE 
LOCK™ 
spetstång

TORQUE 
LOCK™ 
griptång

9˝ TORQUE 
LOCK™ 
spetstång

Total längd (mm) 170 250 127 170 250 250 100 150 230
Total längd (tum) 7 10 5 7 10 10 4 6 9
Käft typ Maxbite™ Maxbite™ Vinklad Vinklad Vinklad Rak Lång Lång Lång
Käftkapacitet (mm) − − − − - 30 42 52 76
Käftöppningskapacitet 
för rör (mm)

38 50 26 38 51 - − − −

Artikelnummer 48223607 48223610 48223422 48223421 48223420 48223510 48223504 48223506 48223509

6˝ skiftnyckel 8˝ skiftnyckel 8˝ skiftnyckel 10˝ skiftnyckel 12˝ skiftnyckel 15˝ skiftnyckel Skiftnyckel 2- delars set

Total längd (mm) 150 200 200 250 300 380 150 & 200
Artikelnummer 48227406 48227408 48227508 48227410 48227412 48227415 48227400

Ändavbitare

Längd (mm) 180
Artikelnummer 48226407

Kabeltång

Artikelnummer 48226104

Avbitartång 160 mm Avbitartång 180 mm

Total längd (mm) 160 180
Kapkapacitet medelstora kabel (mm) 2.5 3.0
Kapkapacitet hård kabel (mm) 2.5 3.0
Kapkapacitet mjuk tråd (mm) 4.0 4.0
Käklängd (mm) 22 26
Artikelnummer 48226106 48226107

AVBITARTÅNG

 º För generell kapning 

 º Spetsskydd – spetsen är vinklad för att skydda skären från att 
skadas om tången tappas 

 º Design med hög hävstångseffekt – långa handtag ger maximal 
kapkraft och hävstångseffekt 

 º Gradning – räfflat huvud för gradning av rör upp till 25 mm 
eliminerar behovet av extra verktyg

 º 15º viklat huvud möjliggör slätkapning, spikutdragning eller för 
att dra och bända enklare och snabbare 

 º Tåliga laserhärdade skäreggar som kapar kabel, bultar, skruvar 
och spik. Extra härdat till 64 HRC

 º Tillverkad av krom-vanadium stål för bästa hållbarhet och bra 
rostskydd 

 º Ergonomisk och tåligt gummiklätt grepp ger extra komfort och 
längre livstid 

KABELTÅNG
 º Bästa möjliga skärkvalitet: avfasat käkhuvud. Exakt och jämn 

kabelkapning

 º Gummigrepp: bekvämare än doppad plast och skalas/slits inte 
av på samma sätt

 º Smidd konstruktion: verktyget har maximal hållbarhet i tuffa 
arbetsmiljöer

 º Rostskydd: svartoxidering skyddar mot rost

ÄNDAVBITARE
 º Järnkarbid kant för längre livslängd

 º Komfortabelt grepp: bekvämare än doppad plast och skalas/
slits inte av på samma sätt

 º Det runda huvudet eliminerar eventuella skador på ömtåliga 
ytor

 º Smidd konstruktion: verktyget har maximal hållbarhet i tuffa 
arbetsmiljöer

 º Rostskydd: svartoxidering skyddar mot rost

SKIFTNYCKLAR
 º Justerbar skruv designad för mjuk justering. Käftarna kan inte 

ramla av.

 º Förkromad för maximalt skydd mot rost och hållbarhet

 º Ergonomiskt rundat handtag för maximal komfort. Ligger bättre 
i handen och ger färre tryckpunkter i handflatan.

 º Smal design på huvudet för att komma åt i trånga utrymmen 

 º Parallella käftarna  som inte slinter eller skadar materialet.

 º Permanent lasermärkning i tum och mm för exakt justering

 º 8˝ skiftnyckeln (48227508) har en extra bred käftkapacitet på 38 
mm öka kapaciteten i trånga utrymme 

 º Praktisk ögla för upphängning
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TORQUE LOCK™ 
GRIPTÄNGER
 º TORQUE LOCK™: snabb fastspänning och frigöring. Krok för 

manuell justering av gripkraft. Kan även användas för att hänga 
verktyget

 º Härdade käftar: Aggressiva käftar för maximal kraft i greppet

 º Förkromade: förkromade verktyg ökar livslängden genom att 
minska korrosionen

 º Automatisk öppning av käftar: fjäder öppnar käftarna 
automatiskt för optimal bekvämlighet

 º MAXBITE™ tänger har  speciellt utvecklad käftgeometri för 
maximalt grepp

TORQUE LOCK™ 
SVETSTÅNG 
 º TORQUE LOCK™: Snabb fastspänning och frigöring. Krok för 

manuell justering av gripkraft. Kan även användas för att hänga 
verktyget.

 º Härdade käftar: Aggressiva käftar för maximal kraft i greppet.

 º Förkromade: Förkromade verktyg ökar livslängden genom att 
minska korrosionen.

 º Automatisk öppning av käftar: Fjäder öppnar käftarna 
automatiskt för optimal bekvämlighet.

 º Svetstången klarar att böja, forma och pressa utan svårigheter.

 º Idealisk för att hålla tunnplåt.

TORQUE LOCK™ 
SVETSTÄNGER
 º TORQUE LOCK™: snabb fastspänning och frigöring. Krok för 

manuell justering av gripkraft – Kroken kan även användas för 
att hänga verktyget

 º Härdade käftar: aggressiva käftar för maximal kraft i greppet

 º Förkromade: förkromade verktyg ökar livslängden genom att 
minska korrosionen

 º Automatisk öppning av käftar: Fjäder öppnar käftarna 
automatiskt för optimal bekvämlighet

TORQUE LOCK™ 
KEDJERÖRTÅNG
 º TORQUE LOCK™: Snabbare installation  och lättare att  frigöra 

när den  är spänd runt materialet. Extra kraft kan appliceras 
på TORQUE LOCK™ skruven för bättre och säkrare grepp. Kan 
även användas för upphängning / förvaring.

 º Förkromade: Förkromade verktyg ökar livslängden genom att 
minska korrosionen

 º Härdade käftar: Aggressiva käftar för maximal kraft i greppet

 º Kedjetången håller och låses runt alla föremål oavsett form

 º Den går snabbt att anpassa med hjälp av spärrhake som är 
låsbar i båda riktningar
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Ryggsäck

Artikelnummer 48228200

Storlek 8 / M Storlek 9 / L Storlek 10 / XL Storlek 11/ XXL

Storlek M L XL XXL
Artikelnummer 48229711 48229712 48229713 48229714

Storlek 8 / M Storlek 9 / L Storlek 10 / XL Storlek 11/ XXL

Storlek M L XL XXL
Artikelnummer 48229741 48229742 48229743 48229744

Storlek 8/XL Storlek 9/XL Storlek 10/XL Storlek 11/XL

Storlek M L XL XXL
Artikelnummer 48229731 48229732 48229733 48229734

Spärrskruvmejsel - universell Spärrskruvmejsel - Hex

Innehåll
PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / 
TX20 / spår 0,8 x 5,5 mm.

Hex 1,5 mm / Hex 2 mm / Hex 
2,5 mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm 
/ Hex 5 mm / Hex 6 mm

Antal i förpackning 1 1
Artikelnummer 48222311 48229306

Skruvmejsel 
Hex 5 mm

Skruvmejsel 
Hex 5,5 mm

Skruvmejsel 
Hex 6 mm

Skruvmejsel 
Hex 7 mm

Skruvmejsel 
Hex 8 mm

Skruvmejsel 
Hex 10 mm

Skruvmejsel 
Hex 13 mm

Storlek (mm) 5 5.5 6 7 8 10 13
För förankringsstänger med 
gängstorlek

M3 M3.5 M4 M5 M6 M8

Färgkod Svart Brun Röd Orange Gul Blå Orange
Artikelnummer 48222531 48222532 48222533 48222534 48222535 48222536 48222537

Vinklad arbetssax Arbetssax

Total längd (mm) 240 230
Bladlängd (mm) 115 95
Artikelnummer 48224043 48224044

Plåtsax 
- rak

Plåtsax - 
höger

Plåtsax - 
vänster

Vinklad 
plåtsax rak

Vinklad 
plåtsax höger

Vinklad plåtsax 
vänster

Plåtsax - 
Raklång

Plåtsax - 
vänster

Klippriktning Rak (gul) Höger (grön) Vänster (röd) Rak (gul) Höger (grön) Vänster (röd) Rak (gul) Vänster (svängd)
Total längd (mm) 260 260 260 260 260 260 310 290
Kantlängd (mm) 31 31 31 37 30 30 76 63
Max. Kapkapacitet 
aluminium (mm)

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Max. kapkapacitet stål 
(mm)

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Max. kapkapacitet rostfritt 
stål (mm)

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Artikelnummer 48224030 48224020 48224010 48224032 48224022 48224012 48224037 48224038

PLÅTSAX
 º För korta raka och svängda snitt 

 º Specialdesignade platser för tummen och pekfingret för ökad 
komfort och mindre trötthet 

 º Räfflade skär förhindrar glidning vid klippning

 º Mindre handtrötthet vid klippning i tjockare material 

 º Fjäder öppnar käftarna automatiskt för snabbare klippning och 
mindre uttröttande arbete

 º Tillverkad av smidd stållegering för bästa hållbarhet 

 º Rostskyddsbehandlade förkromade blad för ökad livslängd. 
Extra härdat till 65 HRC

 º Enhands låsmekanism 

 º Smal design för att undvika att fastna 

 º Trippel klippriktningsidentifiering – på huvudet, handtaget och 
färgkoden på handtaget 

 º Ergonomisk och tåligt gummiklätt grepp ger extra komfort och 
längre livstid 

 º För långa raka eller svängda skär. 45° vinkling håller 
användarens fingrar fria från materialet

 º Extra lång käft: för längre och rakare snitt

ARBETSSAX
 º Tillverkade av stål för maximal hållbarhet

 º Förkromade blad för maximalt rostskydd

 º Konstruktion helt i metall för skydd mot fall och stötar

 º Låsbult säkerställer exakt klippning

 º Stort handtag för optimal användning med handskar

 º Användarvänlig med komfortabel design för pekfingret

 º Linjalmarkering på bladet gör det möjligt att mäta och skära 
på en gång

 º Vinklad sax har mikro-sågtandade blad för maximal hållbarhet 
och bättre grepp

 º 60° vinklat handtag för att ha handen ovanför materialet under 
klippning

HOLLOWCORE™ MAGNETISK 
SKRUVMEJSEL
 º Hollowcore™ skruvmejsel med obegränsat djup för att lossa/

spänna långa bultar (patentsökt).

 º Magnetiskt fäste för lättare användning

 º FÖRST I VÄRLDEN! Universell passform, passar 4-kant, 8-kant, 
12-kant och Hex

 º Lossar rostiga och skadade bultar

 º Storlekar identifierade med färg för lätt orientering

 º Skaftet är greppvänligt för skiftnycklar, används med fördel 
som extra hävstång

 º Förkromad för maximal hållbarhet

 º Skaft i stål för maximal livslängd och hållbarhet

SPÄRRSKRUVMEJSEL

 º Ergonomisk 152 mm skruvmejsel med 1/4˝ Hex fäste med 
integrerad kabelskalare och kabelböjare

 º Helt i metall för kraftfullare dragkraft och 2 draginställningar för 
maximal kontroll

 º 88 mm långa bitsar, kompatibla med alla elverktyg

 º Härdad spets för optimal passform och maximal hållbarhet

 º Förvaring av samtliga bitsar i spärrskruvmejslens handtag

 º Rostfria bitsar
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ARBETSHANDSKAR

 º Armortex® förstärkta fingertoppar ökar hållbarheten utan att 
kompromissa fingerfärdigheten

 º Möjligt att använda handskarna på pekskärmsenheter utan att 
ta av handskarna eller använda smutsiga fingertopparna

 º Syntetiskt läder förbättrar andning, hållbarhet och slitstyrkan

 º Knogskydd maximerar säkerheten under användning

 º Tummen är täckt med frotte för att lätt och smidigt kunna torka 
föremål

 º Kardborreband vid handleden för säker passform

 º Uppfyller kraven i CE kategori 2, EN 420 och EN 388 - 2221

FINGERLÖSA 
ARBETSHANDSKAR
 º Utformad för att ge optimal precision vid hantering av små 

föremål

 º Förstärkt handflata och söm vid tummen

 º Lättviktsmaterial som andas

 º Fukttransporterande foder ger komfort hela dagen

 º Tummen är täckt med frotte för att lätt och smidigt kunna torka 
föremål

 º Kardborreband vid handleden för säker passform

 º Uppfyller kraven i CE kategori 2, EN 420 och EN388 - 22

FREE-FLEX 
ARBETSHANDSKAR
 º  SMARTSWIPE™ på knogarna, i handflatorna och på 

fingertopparna

 º Flexibla och elastiska handskar

 º Lättviktsmaterial som andas

 º Förstärkt söm vid tummen

 º Förstärkta fingertoppar ökar hållbarheten utan att kompromissa 
fingerfärdigheten

 º Tummen är täckt med frottè för att lätt och smidigt kunna torka 
föremål

 º  Uppfyller kraven i CE kategori 2, EN 420 och EN388 - 2221.

RYGGSÄCK

 º Hållbar konstruktion gjord av 1680D ballistisk nylon

 º Hård bas gör ryggsäcken stående för maximalt skydd mot tuffa 
väderförhållanden

 º Vadderade axelremmar för ultimat komfort

 º Stort förvaringsutrymme – totalt 35 förvaringsutrymmen

 º Stor öppningsmöjlighet i det främre facket för lättare 
nedpackning av större föremål

 º Vertikal verktygsförvaring i väskan för en mer organiserad 
förvaring och tillgänglighet för en större mängd verktyg

 º Eget utrymme för laptop säkerställer lagring av dator, läsplatta 
eller annan känslig utrustning

 º Spännband tillåter även lagring utanpå en tranport- eller 
resväska
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