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UTVECKLAT  
FÖR EXTREMT  
KRÄVANDE 
ARBETSUPPGIFTER
För yrkesanvändare är produktivitet 
och säkerhet nyckeln till framgång. Vår 
förmåga att utveckla lösningar som håller 
jämna steg med alla tänkbara typer av 
jobb är en grundläggande förutsättning. 
De batteridrivna verktygssystemen 
MX FUEL™, M18™ och M12™ från 
MILWAUKEE® kompletterar varandra och 
erbjuder rätt mix av kraft, prestanda och 
drifttid för varje typ av arbetsuppgift.

MX-FUEL™ revolutionerar marknaden för 
byggmaskiner genom att leverera den 
prestanda, drifttid och hållbarhet som 
efterfrågas av yrkesanvändare – utan 
riskerna förknippade med utsläpp, buller, 
vibrationer och utan den frustration som 
upplevs i samband med underhåll av 
bensindrivna verktyg.

BANBRYTANDE 

Detta system överträffar begränsningarna 
hos bensin- och nätdrivna verktyg och 
erbjuder användarna en förstklassig 
upplevelse. Vi flyttar fram gränserna för 
vad som är möjligt med batteridrivna 
byggmaskiner.

ANVÄNDAR-
FOKUSERAT 

Med MX FUEL™ kan Milwaukee Tool  
erbjuda högpresterande batteridrivna  
byggmaskiner till nya användnings-
områden som löser mycket av 
problematiken kring traditionell  
bensin- och nätdriven utrustning.

ETT SYSTEM  
Vi är fast beslutna att skydda våra 
användares investeringar genom att 
erbjuda högpresterande lösningar som 
är fullt kompatibla med MX FUEL™ 
REDLITHIUM™-batterier.

HEAVY DUTY-GARANTI

MILWAUKEE®-verktyg och batterier levereras med 1 års standardgaranti. Garantiförlängningar genomförs på milwaukeetool.se.

Garantin för MX FUEL™-verktyg kan förlängas från 1 år till högst 2 år (1+1). MX-FUEL™-batterier har 1 års garanti som standard och  
kan förlängas till högst 2 år (1+1). Förlängning av garantin kräver registrering online inom 30 dagar från inköpsdatumet.

Alla verktyg från MILWAUKEE® testas i enlighet med en omfattande certifierad process innan de lämnar fabriken och garanteras  
vara ”NOTHING BUT HEAVY DUTY™”.

På Milwaukee Tool är vi mycket stolta över produkterna och tjänsterna som vi kan erbjuda våra professionella kunder. 
Garantiförlängning finns endast tillgänglig i de länder som listas på vår webbplats för garantiregistrering. Den förlängda  
garantin omfattar inte produkter som används inom maskinuthyrningsbranschen, batteriladdare och tillbehör.  
För fullständiga villkor besök milwaukeetool.se
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INGA AVGASER

INGET STARTSNÖRE

INGEN BLANDNING  
AV BENSIN OCH OLJA

INGET MOTOR- 
UNDERHÅLL

MX FUEL™ erbjuder inte bara kraft i 
samma klass som bensin- och nätdrivna 
byggmaskiner – det genererar dessutom 
NOLL utsläpp. 

Tack vare att denna nya plattform
eliminerar avgaser och utsläpp kan 
användaren minska sitt koldioxidavtryck 
och förbättra hälsan och säkerheten 
eftersom hälsofarliga avgaser, buller och 
vibrationer förknippade med traditionella 
byggmaskiner har eliminerats.

Som ett resultat av detta ökar 
produktiviteten eftersom utrustningen 
kan användas inomhus, i schakt, 
tunnlar och till och med i gruvor utan att 
användarna drabbas av huvudvärk från 
avgaser. Det här nya systemet sparar 
inte bara tid för slutanvändaren eftersom 
man slipper tankning och uppstart, utan 
ger även kostnadsbesparingar tack vare 
minskad bränsleförbrukning och minskat 
motorunderhåll.

N LL
UTSLÄPP
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ALLA MX FUEL™-
VERKTYG OCH 
MXF XC406-
BATTERIET HAR 
INTEGRERAD 
ONE-KEY™-
TEKNIK.

REDLITHIUM™-  
BATTERIER

Branschledande inom litiumjon-teknik

Patenterad konstruktion som skyddar 
mot stötar, vatten och tuffa miljöer

Robust elektronik som optimerar 
prestanda för alla verktygs- och 
batterikombinationer

1

REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

Branschens mest avancerade system 
för verktygselektronik

Skyddar utrustningen med 
unikt överhettnings- och 
överbelastningsskydd

Inbyggd komponentkommunikation som 
optimerar prestanda

2 KOLBORSTFRI 
POWERSTATE™-MOTOR

Utvecklad för varje verktygs unika behov

Optimerad för en perfekt kombination av 
prestanda, hållbarhet och produktivitet

Konstruerad med maximalt 
magnetinnehåll och högklassiga 
permanentmagneter för optimerade 
verktygsprestanda

3

ONE-KEY™ är en digital plattform för verktyg 
och utrustning som är framtagen för att 
effektivisera arbetet.

Spåra, hantera och skydda din utrustning via 
en mobilenhet eller dator med hjälp av ett 
stort Bluetooth®-spårningsnätverk. Vid stöld 
eller förlust kan verktyget spärras på distans.

Mer information finns på  
milwaukeetool.se/one-key

OSLAGBAR 
TEKNIK*

* På marknaden för byggutrustning från och med februari 2020
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UTRUSTNINGS-
SYSTEM

MXF C

MX FUEL™ 
CHARGER™

Artikelnummer: 4933471839

	Laddar ett MXF CP203 batteri på 45 minuter

	Laddar ett MXF XC406 batteri på 90 minuter

	REDLINK™-elektroniken optimerar laddningshastigheten 
(4,5 A/h) för varje batteri vilket minimerar laddningstiden

	En inbyggd fläkt optimerar laddningstid och prestanda

	En LED-indikator visar återstående laddning från 80 %  
för 30/55 minuter (CP/XC)

	Inbyggt bärhandtag

MXF XC406

MX FUEL™ 
REDLITHIUM™ 
6,0 AH-BATTERI

	MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier utnyttjar den mest 
högpresterande och högkvalitativa litiumjon-tekniken

	Levererar nätdriven effekt i ett kompakt och bärbart 
batteri som gör det möjligt att arbeta på platser som är 
svåråtkomliga med nätdrivna verktyg.

	MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier har en unik konstruktion 
som skyddar mot fallskador, vibrationer, vatten och extrema 
temperaturer

	Fungerar ned till -28,0 °C

	Det avancerade elektroniskt styrda 
strömförsörjningssystemet kommunicerar med verktyget  
för att ge full effekt i förhållande till maximal hållbarhet

	Gör det möjligt att använda verktyg i slutna utrymmen såväl 
inomhus som i schakt och diken

	Erbjuder nya möjligheter jämfört med bensindrivna verktyg

	ONE-KEY™-verktygsspårning och säkerhet erbjuder 
en molnbaserad plattform för både platsspårning och 
stöldskydd

	MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier utnyttjar den mest 
högpresterande och högkvalitativa litiumjon-tekniken

	Levererar nätdriven effekt i ett kompakt och bärbart 
batteri som gör det möjligt att arbeta på platser som är 
svåråtkomliga med nätdrivna verktyg.

	MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier har en unik konstruktion 
som skyddar mot fallskador, vibrationer, vatten och extrema 
temperaturer

	Fungerar ned till -28,0 °C

	Det avancerade elektroniskt styrda 
strömförsörjningssystemet kommunicerar med verktyget  
för att ge full effekt i förhållande till maximal hållbarhet

	Gör det möjligt att använda verktyg i slutna utrymmen såväl 
inomhus som i schakt och diken

	Erbjuder nya möjligheter jämfört med bensindrivna verktyg

MXF CP203

MX FUEL™ 
REDLITHIUM™ 
3,0 AH-BATTERI

OÖVERTRÄFFAD BATTERIKONSTRUKTION
MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier använder unika och patenterade 
konstruktioner för att skydda mot fallskador, vibrationer, vatten och 
extrema temperaturer. Detta förbättrar dramatiskt hållbarheten i de 
mest tuffa förhållanden.

AVANCERAD ELEKTRONIK
REDLINK™-elektroniken tillhandahåller branschledande 
kommunikation mellan batteriet, maskinen och laddaren som 
säkerställer optimal utrustningskompatibilitet, prestanda och 
batteritid.

VÄRLDSLEDANDE BATTERICELLSTEKNIK
MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier utnyttjar den mest 
högpresterande och högkvalitativa litiumjon-tekniken, som 
har utvecklats genom nära samarbete med världens ledande 
battericellsutvecklare. MILWAUKEE® säkerställer optimala 
prestanda och livslängd för de mest krävande användningsområden 
genom noggrann testning i Milwaukee Tools egna avancerade 
batterilaboratorium.

BATTERIER  
OCH LADDARE

MXF XC406 MXF CP203

Kompatibilitet Passar all MX FUEL™-utrustning Passar all MX FUEL™-utrustning

Laddningstid 90 minuter 45 minuter

Kapacitet  6.0 Ah 3.0 Ah

Batteriindikator Ja Ja

REDLINK™-elektronik Ja Ja

ONE-KEY™-kompatibel Ja Nej

Artikelnummer 4933471837 4933471838

MXF C

Kompatibilitet CP + XC-batterier

Laddningstid MXF CP406 – 90 minuter, MXF CP203 – 45 minuter

Inbyggd fläkt Ja

REDLINK™-elektronik Ja

Individuell cellövervakning Ja

Artikelnummer 4933471839

MXF XC406 MXF CP203

Artikelnummer 4933471837 4933471838
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FUNKTIONER
	Världens första batteridrivna 350 mm 

kapmaskin, med kraft nog att kapa armerad 
betong med 350 mm kapskiva

	Snabbare kapning från start till slut: 
Knappstart på endast 3 sekunder gör att du 
slipper blanda bensin och olja samt underhålla 
bensinmotorer

	Slipp huvudvärk från avgaser: Kan användas 
inomhus tack vare avgasfri drift

	Prestanda i bensindriven klass med ett 
maximalt obelastat varvtal på 5350 varv/min 
och 125 mm kapdjup

	Tystare än motsvarande bensindrivna 
kapmaskiner, med låga motorvibrationer  
och välbalanserad vikt

	Verktygsfritt sprängskydd och inbyggd 
slanganslutning för våtkapning som är 
kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ 
vattenspraytank

	Kapvagnen MXF COSC finns som tillbehör  
för att säkerställa raka snitt

	Nästa generations MX-FUEL™ kolborstfri 
POWERSTATE™-motor, REDLINK PLUS™-
elektronik och REDLITHIUM™-batteri ger 
oslagbara prestanda, hållbarhet och drifttid  
för tunga arbetsuppgifter

	ONE-KEY™-verktygsspårning och säkerhet 
erbjuder en molnbaserad plattform för både 
platsspårning och stöldskydd

SPECIFIKATIONER

10 11

REDLITHIUM™-  
BATTERIER

REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

KOLBORSTFRI  
POWERSTATE™- 
MOTOR

INGA
AVGASERKAPNING

SNABBARE
FRÅN START TILL SLUT

SAMMA KAPDJUP
SOM HOS BENSINDRIVNA 
MOTSVARIGHETER

MXF COS350

MX FUELTM  
350 MM KAPMASKIN

	M18™ SWITCH TANK™ 15 L ryggburet sprayaggregat 
är branschens första system med utbytbara tankar 
utan manuell pumpning

	Konstruktionen med utbytbara tankar isolerar 
pumpen, slangen och munstycket, så att 
slitdelarna hålls åtskilda från M18™ SWITCH TANK™ 
sprayaggregat basenhet

	120 PSI (8,27 Bar) pumptryck

	Upp till 2 timmar drifttid (12 tankar eller fler) med M18™ 
4,0 Ah-batteri

	Fullt kompatibel med SWITCH TANK™

	Vattenspraytank för effektiv bevattning vid 
betongkapning och borrning. Även utmärkt 
för spolning av slam på ytor och utrustning

	Halvtransparent tank med graderingar som 
visar mängden vätska i tanken

	Lock med handtag och stor öppning som gör 
det enkelt att transportera tanken och fylla på 
vatten

	SCS41/350 x 4 x 25,4 mm

	Endast lämplig för stål

	CCS41/350 x 4 x 25,4 mm  

	Lämplig för abrasiva stenmaterial och gjutjärnsrör 

MXF COSC

MX FUEL™ 
KAPVAGN
Artikelnummer: 4933464883

M18 BPFPH-0

M18 SWITCH TANK™

Artikelnummer: 4933464961

M18 BPFP-WST

15 L VATTEN- 
SPRAYTANK
Artikelnummer: 4933464965

HUDD HARD UNIVERSAL

MAXIMAL HASTIGHET, 
LÅNG LIVSLÄNGD, 
LÅGA VIBRATIONER!

	Universalkapskivor för en mängd olika material

	Klassade i två kategorier för maximal livslängd 

	10 mm segmenthöjd för att säkerställa lång 
livslängd

	Lasersvetsade segment för bästa prestanda    

	Låg vibration

	Kapvagn med låg vikt för 350 mm kapmaskin, för raka snitt med fullt 
sågdjup på 125 mm

	Justerbart handtag och lättillgängligt kapdjupsreglage möjliggör 
enhandsanvändning

	Verktygsfri montering av maskin och vattentanksanslutning som är 
kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ vattenspraytank

	Full mobilitet med plats för reservbatteri

	Lätt att fälla ihop för transport och förvaring

	Levereras med självtryckstank på 11,4 liter

MXF COS350-601

Obelastad hastighet (varv/min) 5350

Skivdiameter (mm) 350

Max kapdjup (mm) 125

Vikt med batteri (kg) 16.7

Levereras med 1 x MXF XC406 batteri, 1 x MXF C laddare, 1 x diamantskiva, 1 x väska

Artikelnummer 4933471833

Typ Skivdiameter 
(mm)

Hålstorlek  
(mm)

Segmenthöjd 
(mm)

Kapbredd  
(mm)

Artikel-  
nummer

STEELHEAD™ 350 350 25,4 4 2,8 4932471988

	STEELHEAD™ är bäst lämpad för stål och rostfritt stål.  
Även lämplig för kraftigt armerad betong

	Hög densitet av hårdlödda diamanter säkerställer en mycket aggressiv 
kapningsprocess

	Tack vare dess mångsidighet och utmärkta prestanda är diamantkapskivan  
även idealisk för brandkår och vid räddningsarbete

PREMIUM  
STEELHEAD™ 
KAPSKIVA

TUNN KAPSKIVA  
FÖR METALL
Artikelnummer: 4932471989

TUNN KAPSKIVA  
FÖR STEN/ 
GJUTJÄRN
Artikelnummer: 4932472264

PREMIUM  
SPEEDCROSS HUDD

Typ Skivdiameter 
(mm)

Hålstorlek  
(mm)

Segmenthöjd 
(mm)

Kapbredd  
(mm)

Artikel-  
nummer

HUDD 350 350 25,4 10 2,6 4932471985

Typ Skivdiameter 
(mm)

Hålstorlek  
(mm)

Segmenthöjd 
(mm)

Kapbredd  
(mm)

Artikel-  
nummer

DUH 350 350 25,4 10 2,8 4932471986

	En högkvalitativ lasersvetsad kapskiva med exceptionella prestanda i hårda 
material som hård betong, marksten och byggstensprodukter

DIAMANT- 
KAPSKIVA DUH
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Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ 
– se sidan 11 för mer information

12 13

REDLITHIUM™-  
BATTERIER

REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

KOLBORSTFRI  
POWERSTATE™- 
MOTOR

FUNKTIONER
	Underlättar håltagning genom att leverera 

nätdriven prestanda med en maximal 
håldiameter på 152 mm, både vått och torrt

	Två växlar för många användningsområden, 
med laseretsade hastighets- och 
kapacitetsmarkeringar på metallhuset

	Hastighet 1: upp till 75 mm diameter våt- och 
torrborrning vid 1 600 varv/min

	Hastighet 2: 76 till 152 mm diameter våt- och 
torrborrning vid 800 varv/min

	Patenterad AUTOSTOP™-koppling ger 
klassledande skydd och förhindrar överslag 
om borret fastnar

	Inbyggd vattenpass-sensor hjälper användaren 
att borra rakt

	Inbyggd tryckmätare gör det möjligt att 
optimera borrhastigheten

	Inbyggd batteriindikator gör det möjligt 
att se batterikapaciteten under hela 
borrningsprocessen

	Inbyggd slanganslutning för våtborrning som 
är kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ 
vattenspraytank

	1 1/4˝ UNC + 1/2˝ G borrfäste som passar de 
flesta kärnborrar, med friktionsskiva som gör 
det enkelt att byta kärnborr

	Diamantborrstativ MXF DR255TV med  
60 mm krage finns som tillbehör – 60 mm-
fästet på diamantborren passar de flesta 
universalborrstativ

	Nästa generations MX-FUEL™ kolborstfri 
POWERSTATE™-motor, REDLINK PLUS™-
elektronik och REDLITHIUM™-batteri ger 
oslagbara prestanda, hållbarhet och drifttid  
för tunga arbetsuppgifter

	ONE-KEY™-verktygsspårning och säkerhet 
erbjuder en molnbaserad plattform för både 
platsspårning och stöldskydd

MX FUEL™  
THIN KERF
DIAMANTBORRAR 
FÖR VÅTBORRNING

MXF DR255TV

MX FUEL™  

PREMIUM DIAMANT-
BORRSTATIV
Artikelnummer: 4933472247

10 L VATTENTANK
Artikelnummer: 4932399726

VATTEN-
UPPSAMLINGSRING
Artikelnummer: 4932399727

VAKUUMPUMP
Artikelnummer: 4932352094

EXTRA 
VAKUUMTÄTNING
Artikelnummer: 4931400613

STATIV- 
MONTERINGSSATS
Artikelnummer: 4932399731

UNDERLÄTTAD

HÅLTAGNING
ÖKAD

TACK VARE KORTARE MONTERINGSTID
PRODUKTIVITET

	Diamantsegment optimerade för batteridrivna  
MX FUEL™-verktyg

	Optimerade för nätdrivna diamantborrmaskiner på  
upp till 2200W

	10 mm lasersvetsade segment för oslagbar livslängd

	Standard 1/2˝ G-fäste på mindre diametrar och standard  
1 1/4˝ UNC-fäste på större diametrar

	För borrning av hål upp till Ø 250 mm – extra 
lång kolumn för användning med MILWAUKEE® 
batteridrivna MXF DCD150 diamantborrmaskin

	 Inbyggd vakuumbottenplatta möjliggör 
vakuumbaserad eller traditionell förankring  
av stativet

	Universalsnabbfäste för motor, 60 mm      

	Betongmonteringssats ingår  
(artikelnummer: 4932399731)

Diameter 
(mm)

Beskrivning Borrfäste Arbetslängd 
(mm) B

Total längd 
(mm) A

Artikel- 
nummer

12 WCHP-TK 12 1/2˝ G 200 270 4932472167
14 WCHP-TK 14 1/2˝ G 300 370 4932472168
16 WCHP-TK 16 1/2˝ G 300 370 4932472169
18 WCHP-TK 18 1/2˝ G 300 370 4932472170
20 WCHP-TK 20 1/2˝ G 300 370 4932472171
22 WCHP-TK 22 1/2˝ G 300 370 4932472172
24 WCHP-TK 24 1/2˝ G 300 370 4932472173
25 WCHP-TK 25 1/2˝ G 300 370 4932472174
28 WCHP-TK 28 1/2˝ G 300 370 4932472175
30 WCHP-TK 30 1/2˝ G 300 370 4932472176
32 WCHP-TK 32 1/2˝ G 300 370 4932472177
35 WCHP-TK 35 1/2˝ G 300 370 4932472178
40 WCHP-TK 40 1/2˝ G 300 370 4932472180
51 WCHP-TK 51 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472184
56 WCHP-TK 56 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472185
61 WCHP-TK 61 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472186
66 WCHP-TK 66 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472187
71 WCHP-TK 71 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472188
76 WCHP-TK 76 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472189
81 WCHP-TK 81 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472190
86 WCHP-TK 86 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472191
91 WCHP-TK 91 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472192
101 WCHP-TK 101 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472193
105 WCHP-TK 105 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472194
111 WCHP-TK 111 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472195
121 WCHP-TK 121 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472196
130 WCHP-TK 130 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472197
140 WCHP-TK 140 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472198
150 WCHP-TK 150 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472199

Beskrivning Artikel- 
nummer

Dammutsug. För borrning och kärnborrning från Ø 25-152 mm. 
Borstinsats för bättre sugeffekt och extraktion.

Endast för torrborrning. DEK 26 standard universalanslutning till alla 
MILWAUKEE®-dammsugare.

4932471990

MXF DCD150-302C MXF DCD150-302C KIT

Obelastad hastighet (varv/min) 0 – 800 / 0 – 1600 0 – 800 / 0 – 1600

Borrkapacitet i betong första/andra växel (mm) 76 – 152 / 25 – 76 76 – 152 / 25 – 76

Verktygsfäste 1 1/4˝ UNC + 1/2˝ G 1 1/4˝ UNC + 1/2˝ G 

Standardutrustning Avtryckarlås, sidohandtag Avtryckarlås, sidohandtag, MXF DR255TV borrstativ

Levereras med 2 x 3,0 Ah-batterier, 1 x MXF C laddare, väska 2 x 3.0 Ah-batterier, 1 x MXF C laddare, väska

Artikelnummer 4933464887 4933471835

SPECIFIKATIONER

BORRA HÅL 
PÅ UPP TILL
152 MM

	Vakuumtätning för MXF DR255TV

MXF DCD150

MX FUELTM  
150 MM DIAMANT-
BORRMASKIN
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HÖG SLAGENERGI

VIBRATIONER
MED LÅGA

12 M BILNING

14 15

200 MM DJUP X 300 MM BRED RÄNNA

REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

KOLBORSTFRI  
POWERSTATE™- 
MOTOR

REDLITHIUM™-  
BATTERIER

MXF DH2528H

MX FUELTM  
25 KG  
28 MM HEX 
BILNINGS-
HAMMARE

	Vagn till bilningshammare med stora gummihjul för smidig transport på  
ojämn terräng

	Med inbyggt spännband för bilningshammare och fästelement i metall

	Med plats för 4 mejslar, laddare och kabelkrok

MXF DHT

MX FUEL™  
VAGN TILL  
BILNINGS- 
HAMMARE
Artikelnummer: 4933464879

MX FUEL™  
28 MM HEX MEJSLAR

Beskrivning Total längd 
(mm)

Bladbredd 
(mm)

Artikel-
nummer

1 28 mm Hex spetsmejsel 400 - 4932459774

2 28 mm Hex 400 x 35 mm flatmejsel 400 35 4932459775

3 28 mm Hex bred flatmejsel 400 80 4932459776

4 28 mm Hex spadmejsel 400 125 4932459777

5 28 mm Hex asfaltmejsel 400 90 4932459778

6 28 mm Hex konisk verktygshållare - - 4932459779

7 28 mm Hex stampplatta 200 200 4932459780

1 2 3 4 5 6 7

MXF DH2528H-601

Verktygsfäste 28 mm Hex

Slagenergi (EPTA)(J) 64

Max slaghastighet (slag/minut) 1300

Vibration vid mejsling (m/s2) 5,17

Vikt med batteri (kg) 29,6

Levereras med 1 x MXF XC406 batteri, 1 x MXF C laddare, 1 flat- + 1 spetsmejsel

Artikelnummer 4933471829

SPECIFIKATIONER

FUNKTIONER
	Branschens första batteridrivna 28 mm 

bilningshammare som levererar samma kraft 
som bensin-, nät- och tryckluftsdrivna maskiner

	Heavy Duty-bilningshammaren ger 64 J 
slagenergi för tuffa rivningsarbeten

	Floating Body antivibrationsteknik gör det möjligt 
att arbeta hela dagen utan att utsättas  
för hälsofarliga vibrationsnivåer

	Låg vibration på 5,17 m/s2 möjliggör mer 
än 7 timmar kontinuerlig produktivitet 
(vibrationsexponering hand/arm)

	Snabb bilning med 1300 slag/minut, med 
maximal produktivitet vid alla typer av arbeten

	Bilar upp till två ton betong eller en 12 m  
(20 cm djup och 30 cm bred) ränna på 1 x  
MXF XC406-batteri

	Livslängd som motsvarar nätdrivna maskiner 
och servicevänlig – en servicelampa visar när 
smörjfett ska tillsättas var 40:e arbetstimme

	Nästa generations MX-FUEL™ kolborstfri 
POWERSTATE™-motor, REDLINK PLUS™-
elektronik och REDLITHIUM™-batterier ger 

oslagbara prestanda, hållbarhet och drifttid  
för tunga arbetsuppgifter

	ONE-KEY™-verktygsspårning och säkerhet 
erbjuder en molnbaserad plattform för både 
platsspårning och stöldskydd

	Vagnen MXF DHT finns som tillbehör med plats 
för 4 mejslar, laddare och batteri samt en fästrem 
för smidig transport av bilningshammaren

INGEN BENSIN PER LADDNINGINGA SLADDAR,
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ROTFRÄS
FÖR KAPNING OCH 
BORTTAGNING AV RÖTTER

FETTSKRAPA
RENSAR UT FETTPROPPAR

RAK RENSSPIRAL
HÄMTNING AV LÖSA 
FÖREMÅL SOM HÅR

TRATTFORMAD 
RENSSPIRAL
HÄMTNING AV LÖSA 
FÖREMÅL SOM TRASOR

RENSBORR
ÖPPNING AV STOPPETS 
KÄRNA

RENSVERKTYGS-
SATS

KOPPLINGS-
KABLAR

Mått Artikelnummer

16 mm x 7,6 m 4932471701
16 mm x 15,2 m 4932471702
20 mm x 7,6 m 4932471703
20 mm x 15 m 4932471704

Beskrivning Artikelnummer

Rensverktygssats 48532840

Mått Artikelnummer

16 mm x 60 cm 4932471708
20 mm x 60 cm 4932471709

Beskrivning Artikelnummer

75 mm  
rotfräs 48532832

Beskrivning Artikelnummer

100 mm  
rotfräs 48532833

Beskrivning Artikelnummer

150 mm  
rotfräs 48532834

ANKARKABEL

Längd Artikelnummer

16 mm 4932471707

LEDARKABEL
MXF LSDP-301

Obelastad hastighet (varv/min) 200

Max rördiameter (mm) 200

Spiraldiameter (mm) 16 – 20

Kabellängd (m) 30

Vikt med batteri (kg) 56,6

Levereras med 1 x MXF CP203 batteri, 1 x MXF C laddare, 1 x 7.6 m och 1 x 15.2 m  (20 mm) och rensverktygssats

Artikelnummer 4933471851

SPECIFIKATIONER

RENSVERKTYG

Beskrivning Artikelnummer

70 mm 
fettskrapa 48532837

Beskrivning Artikelnummer

Liten  
rensborr 48532835

Beskrivning Artikelnummer

100 mm 
fettskrapa 48532838

Beskrivning Artikelnummer

Rak  
rensspiral 48532830

Beskrivning Artikelnummer

Trattformad 
rensspiral 48532831

Beskrivning Artikelnummer

Medium 
rensborr 48532836

REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

KOLBORSTFRI  
POWERSTATE™- 
MOTOR

REDLITHIUM™-  
BATTERIER

FUNKTIONER
	Med POWERTREDZ™ trappklättrare kan en 

enda person transportera maskinen från 
servicebilen och upp och ner i trappor

	Fullt sluten trumma för bästa skydd och 
smutshantering

	Kraft nog att rensa rötter vid 60 m

	Elektronisk och halkskyddad fotpedal i 
kombination med en inbyggd trumbroms 
bromsar elektroniskt trumman mycket snabbt 
för maximal kontroll och säkerhet

	Trumkapacitet på 30 m x 16 mm eller  
30 m x 20 mm kabel

	ONE-KEY™-verktygsspårning och säkerhet 
erbjuder en molnbaserad plattform för både 
platsspårning och stöldskydd

	Nästa generations MX-FUEL™ kolborstfri 
POWERSTATE™-motor, REDLINK PLUS™-
elektronik och REDLITHIUM™-batteri ger 
oslagbar prestanda, hållbarhet och drifttid  
för tunga arbetsuppgifter

	Levereras med 1 x 7.6 m och 1 x 15.2 m   
(20 mm) renskabel samt 9-delars sats med 
renstillsatser

MXF LSDP

MX FUELTM  
RENSMASKIN 
MED 
POWERTREDZTM 

KRAFT
RÖTTER VID 60 M
NOG ATT RENSASMUTS

SKYDD MOT

 TRAPPKLÄTTRARE



milwaukeetool.se milwaukeetool.se18 19

REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

TRUEVIEW™ 

HÖGEFFEKTIV 
ARBETSBELYSNING

REDLITHIUM™-  
BATTERIER

MXF TL-601

Typ av lampa LED

Max effekt AC hög/ medium/ låg (lumen) 27 000 / 14 000 / 7000  

Max effekt DC hög/ medium/ låg (lumen) 20 000 / 10 000 / 5000

Max. körtid AC-läge (h) Ändlös

Max. körtid batteri-läge (h) 3 / 6 / 12

Max masthöjd (m) 3.1

Inbyggd laddare Yes

Vikt med batteri (kg) 48

Levereras med 1 x MXF XC406 batteri, inbyggd laddare

Artikelnummer 4933471844

SPECIFIKATIONER

FUNKTIONER
	TRUEVIEW™ High Definition-ljuskälla med 

27 000 lumen vid nätanslutning (AC) och 
20 000 vid batteridrift för både riktat ljus och 
områdesbelysning

	Lampelementen kan justeras i olika riktningar 
så att användaren kan rikta ljuset dit det behövs

	Hög mobilitet med två stora allterränghjul – 
belysningsmasten kan smidigt transporteras  
på ojämna underlag 
 
 

	Tack vare den motoriserade masten är 
belysningsmasten klar att användas på mindre 
än 10 sekunder. Masten kan höjas upp till 3,10 
meter och klarar vindhastigheter på upp till 55 
km/h

	För att klara extrema förhållanden på 
byggarbetsplatser har MX FUEL™-
belysningsmast hållbara och stöttåliga 
polykarbonatlinser som erbjuder överlägsen 
slaghållfasthet

	En försluten batterilåda säkerställer att 
batterierna alltid är väderskyddade

	Med inbyggd ONE-KEY™ för anpassning, 
spårning och hantering direkt från din 
mobilenhet. När önskad drifttid anges via 
appen justeras belysningens effekt för att ge 
jämn ljusstyrka på arbetsplatsen. Den visar 
även återstående batteritid så att du vet när 
batteriet behöver bytas

	Den inbyggda MX FUEL™-laddaren ger dig 
möjlighet att ladda MX FUEL™-batterier i  
AC-läge

MXF TL

MX FUELTM  
BELYSNINGS-
MAST

KLARAR
VIND
KRAFTIG

27 000
LUMEN RIKTAD
ELLER OMRÅDESBELYSNING

ARBETSBELYSNING
3 METER HÖG

INOMHUS/UTOMHUS

IP56



ANPASSA
(ENDAST

 BELYSNINGSMASTEN)

SPÅRA

HANTERA

LADDA NER ONE-KEY™-APPEN GRATIS VIA 
APP STORE ELLER GOOGLE PLAY STORE.

MER INFORMATION FINNS I VÅRA PRODUKT- OCH TILLBEHÖRSKATALOGER  
OCH PÅ MILWAUKEETOOL.SE

Milwaukee Tool 
Stamholmen 147, 4.
DK-2650 Hvidovre
Danmark
Telefon 08-24 60 30

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av TTI sker under licens. Andra varumärken och  
handelsnamn tillhör respektive ägare. Alla data inkl. service- och garantivillkor samt produktsortiment kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bilder är inte bindande.  
Vi ansvarar inte för tryckfel eller felaktigheter. Copyright 2020 - Milwaukee Tool
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