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18 V
           

Výkonná akumulátorová pásová píla s vysokou reznou kapacitou pre rezanie, 
hlavne antikorových a liatinových rúr, s bezuhlíkovým motorom POWERSTATE™ pre 
najťažšie nasadenie. Elektronika REDLINK PLUS™ ponúka pokročilú digitálnu ochranu 
proti preťaženiu pre stroj a akumulátor a udržiava konštantný výkon pri zaťažení. Vysoká 
rezná kapacita až 125 x 125 mm. Konštantná elektronika s 5 stupňovou reguláciou 
otáčok. Výmena pílových pásov bez nástrojov. Kovový hák na jednoduché a bezpečné 
zavesenie stroja. Pílová pätka nastaviteľná bez nástrojov na presné vedenie pásového 
pílového pásu.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: pílový pás, balené v kartóne.

napätie: 18 V
voľnobežné otáčky: 0-116 ot./min
dĺžka pílového pásu: 1139,83 mm
počet aku: 0 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 188 355 n Li-Ion 7.3 ks 411,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorová pásová píla M18 CBS125-0

12 V
           

Až 325 trhacích nitov z nehrdzavejúcej ocele (4,8 mm) na jedno nabitie batérie (2,0 Ah). 
Na hliníkové, oceľové, antikorové a medené trhacie nity do 4,8 mm. 20,32 mm zdvih 
nástroja.
Prístup bez náradia pre ľahké vyprázdnenie zbernej nádoby. Silné zachytenie nitu v 
náradí. LED osvetlenie. Ergonomický dizajn s dĺžkou iba 165 mm (bez závesnej nádoby 
na zvyšky nitov). S možnosťou uchytenia na opasok.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: 4 čeľuste. V kartónovom obale.

napätie: 12 V
pracovné rozmedzie: trhacie nity od 2,4 do ø 4,8 mm všetkých druhov, 

hliníkové až 6 mm
zdvih pištole: 20,32 mm
osadzovacia sila: 9000 N
počet aku: 0 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 188 328 n Li-Ion 2.1 ks 299,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorová nitovacia pištoľ M12 BPRT-0
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Bezuhlíkový motor POWERSTATE™. Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana pred 
preťažením a management výkonu. Optimalizované na vŕtanie Ø 4 až 10 mm. Upínanie 
vrtákov SDS-plus,
pravobežný-/ľavobežný chod a vypínanie príklepu, elektropneumatický bicí mecha-
nizmus. Upínacie hrdlo 43 mm. LED osvetlenie.

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (Li-Ion), nabíjačka C12C, HD-Box.

napätie: 12 V
kapacita podľa IEC: 4 Ah
voľnobežné otáčky: 0-900 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu: 0-6200 ot./min
max. energia jednotlivého úderu: 1,1
upínanie: SDS plus
výkon pri vŕtaní v dreve: 14 mm
výkon pri vŕtaní v oceli: 10 mm
výkon pri vŕtaní v betóne: 14 mm
počet aku: 2 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 187 742 Li-Ion 1.7 ks 319,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorové vŕtacie kladivo M12 CH-402X
           

12 V
           

4,0 Ah
           

Bezuhlíkový motor POWERSTATE™. Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana pred 
preťažením a management výkonu. Optimalizované na vŕtanie Ø od 16 do 32 mm. 
upínanie nástrojov SDS-max.
Možnosť vypnúť otáčanie na sekanie a funkcia Variolock na rýchle zaistenie sekáča v 
rôznych polohách. Robustná kovová skriňa prevodovky, bezpečnostná spojka, povlak 
Softgrip na rukoväti, LED osvetlenie, ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (Li-Ion), nabíjačka, v prepravnom kufri.

napätie: 18 V
kapacita podľa IEC: 9 Ah
voľnobežné otáčky: 0-450 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu: 0-3000 ot./min
max. energia jednotlivého úderu: 6,1
upínanie: SDS-max
výkon pri vŕtaní v dreve: 65 mm
výkon pri vŕtaní v betóne: 40 mm
výkon pri vŕtaní s vŕtacou korunkou v murive: 105 mm
doporučený rozsah vŕtania: 16-32 mm
počet aku: 2 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 187 760 n Li-Ion 6.6 ks 899,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorové vŕtacie kladivo M18 CHM-902C
           

18 V
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12 V
           

2,0 Ah
           

2 stupňová prevodovka s bezuhlíkovým motorom POWERSTATE. Vysoko výkonná 
elektronika s jedinečným riadením spotreby, ochrana proti preťaženiu, monitorovanie 
jednotlivých článkov batérie. 16 stupňov krútiaceho momentu + stupeň na vŕtanie. 
Aretácia vretena pre rýchlu výmenu vrtákov alebo skrutkovacích hrotov. LED osvetlenie.

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (Li-Ion), nabíjačka, 13 mm rýchloupínacie kovové 
skľučovadlo, HD-Box.

napätie: 12 V
kapacita podľa IEC: 2 Ah
voľnobežné otáčky: 0-450, 0-1700 ot./min
krútiaci moment max.: 44 Nm
výkon pri vŕtaní v dreve: 35 mm
výkon pri vŕtaní v oceli: 13 mm
počet aku: 2 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 187 807 Li-Ion 1.5 ks 235,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorový vŕtací skrutkovač M12 FDD-202X

18 V
           

Praktický hoblík na presné opracovanie povrchov. Rýchly postup práce nastavením 
hĺbky rezu. Odvod triesky voliteľne vľavo alebo vpravo. Motorová brzda a výsuvná 
opierka na bezpečné odkladanie. Obojstranná prípojka pre vrecko na prach alebo 
externý odsávací systém.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: paralený doraz, ulový doraz, vrecko na prach, balené v kartóne.

napätie: 18 V
voľnobežné otáčky: 14000 ot./min
šírka hobľovania: 82 mm
nastaviteľná hrúbka upnutia: 0-2 mm
hĺbka falcu: 0-10,7 mm
počet aku: 0 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 187 769 Li-Ion 3.5 ks 199,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorový hoblík M18 BP-0
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• akumulátorová píla, ktorá prináša rovnaký výkon ako zodpovedajúce stroje s 
napájacím káblom - až 750 rezov v mäkkom dreve s prierezom 90 x 45 mm na jedno 
nabitie akumulátora (12 Ah)

• nová generácia bezuhlíkového motora POWERSTATE™: silnejšie magnetické pole a 
o 175% viac medeného vinutia!*

• nová elektronika REDLINK PLUS™ - rozšírená digitálna ochrana proti preťaženiu 
stroja a batérie, ako aj vyšší výkon stroja pri zaťažení*

• nový systém REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12 Ah akumulátora ponúka 
vyspelú elektroniku a prenos výkonu prakticky bez strát - dosahuje najdlhšiu 
životnosť medzi všetkými akumulátormi Milwukee*

• 190 mm pílový kotúč s max. hĺbkou rezu až 66 mm umožňuje rezať až 3 vrstvy OSB 
dosiek naraz

• kovový hák na jednoduché a bezpečné zavesenie stroja
• priložený odsávací adaptér je vhodný ku všetkým vysávačom Milwaukee
• šikmé rezy až do 56°
• LED osvetlenie pracovného priestoru
• *v porovnaní s inými technológiami Li-Ion a/alebo predošlými technológiami 

akumulátorov Milwaukee™. Výsledok závisí od voltáže akumulátora, náradia a 
použitia.

Rozsah dodávky: 1 akumulátor (Li-Ion), nabíjačka M12-18 FC, HM pílový kotúč Z24, 
odsávací adaptér, paralelný doraz, kľúč, v prepravnom kufri.

napätie: 18 V
kapacita podľa IEC: 12 Ah
voľnobežné otáčky: 5800 ot./min
pílový kotúč ø: 190 mm
upínací otvor pílového kotúča: 30 mm
hĺbka rezu 45° max.: 48 mm
hĺbka rezu 90° max.: 66 mm
počet aku: 1 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 108 011 Li-Ion 5.4 ks 669,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorová kotúčová píla M18 FCS 66-121C

18 V
           

12.0 Ah
                      

Bezuhlíková akumulátorová ručná kotúčová píla s hĺbkou rezu 66 mm na súčasné 
rezanie až 3 dosiek OSB (19 mm). Elektronika REDLINK™- ochrana pred preťažením 
v stroji a batérii. Kovový hák na jednoduché a bezpečné zavesenie stroja. Dodávaný 
adaptér je vhodný pre všetky odsávače prachu Milwaukee. Hliníková základná doska, 
LED osvetlenie. Sklon pílového listu 50 ° s hĺbkou rezu 46 mm. 100% systémovo 
kompatibilné s produktovým programom Milwaukee® M18 ™.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: odsávací adaptér, v HD-Boxe.

napätie: 18 V
voľnobežné otáčky: 5000 ot./min
pílový kotúč ø: 190 mm
upínací otvor pílového kotúča: 30 mm
hĺbka rezu 45° max.: 48 mm
hĺbka rezu 90° max.: 66 mm
počet aku: 0 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 188 385 Li-Ion 4 ks 277,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorová kotúčová píla M18 BLCS 66

18 V
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V rozsahu 270° otočný displej s farebným LCD displejom 68,6 mm / 2,7 ". 
Vodotesná 9 mm hlava kamery s rozlíšením 640 x 480 pixelov. 3-stupňové LED 
osvetlenie pre optimálne osvetlenie. Flexibilný, vodotesný kábel kamery dlhý 914 mm.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: hák, zrkadlo, magnet, v kartóne.

napätie: 12 V
počet aku: 0 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 188 317 n Li-Ion 0.6 ks 99,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorová inšpekčná kamera M12 IC-0

12 V
           

Optimalizované pre všetky bežné lepidlá a tesniace materiály v 310 ml kartušiach. 
Elektronika REDLINK™ zabezpečuje ochranu proti preťaženiu pre dlhú životnosť 
batérie, motora a prevodovky. Elektronická regulácia rýchlosti vytláčania pomocou 
nastavovacieho kolieska, elektronický spínač s reguláciou rýchlosti. Automatický návrat 
tlačnej tyče zabráni nežiadúcemuzotrvačnému úniku materiálu z kartuše. Integrovaný 
tŕň na prerážanie zaschnutého lepidla v otvorenej kartuši. Ukazovateľ stavu nabitia 
akumulátora.

Bez akumulátorov a nabíjačky.

Rozsah dodávky: tlačná tyč.

napätie: 12 V
vhodné pre: 310 ml kartuše
počet aku: 0 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 187 748 n Li-Ion 1.86 ks 164,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorový výtlačný lis na kartuše M12 PCG/310C-0

12 V
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Profesionálne multifunkčné náradie na rezanie, pílenie a brúsenie. Elektronika 
REDLINK™ - ochrana proti preťaženiu, pre dlhú životnosť batérie, motora a prevo-
dovky. Multifunkčné náradie s kmitavým pohybom (3,4 °), ideálne pre profesionálne 
použitie, napr. pri opracovaní dreva, kovu a plastov. Systém FIXTEC na rýchlu výmenu 
nástrojov bez potreby náradia a univerzálny adaptér pre konkurenčné príslušenstvo. 
Pripojenie pre externý sací systém počas brúsenia. LED osvetlenie.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: adaptér, ponorný pílový list, brúsna doska, 5 x brúsny papier, v 
kartóne.

napätie: 18 V
upínanie: kompatibilné so systémami OIS/Starlock
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 1,7º
počet kmitov pri voľnobehu: 12000-18000 ot./min
počet aku: 0 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 188 405 n Li-Ion 1.7 ks 174,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorové multifunkčné náradie M18 BMT-0

18 V
           

18 V
           

2,0 Ah
           

4,0 Ah
           

Profesionálne multifunkčné náradie na rezanie, pílenie a brúsenie. Elektronika 
REDLINK™ - ochrana proti preťaženiu, pre dlhú životnosť batérie, motora a prevo-
dovky. Multifunkčné náradie s kmitavým pohybom (3,4°), ideálne pre profesionálne 
použitie, napr. pri opracovaní dreva, kovu a plastov. Systém FIXTEC na rýchlu výmenu 
nástrojov bez potreby náradia a univerzálny adaptér pre konkurenčné príslušenstvo. 
Pripojenie pre externý sací systém počas brúsenia. LED osvetlenie.

Rozsah dodávky: po 1 akumulátore Li-Ion 2,0 Ah a 4,0 Ah, nabíjačka, adaptér, ponorný 
pílový list, brúsny tanier, 5 x brúsny papier, hĺbkový doraz, adaptér pre odsávací 
systém, ochranný kryt, v prepravnom kufri.

napätie: 18 V
kapacita podľa IEC: 2 Ah
upínanie: kompatibilné so systémami OIS/Starlock
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 1,7º °
počet kmitov pri voľnobehu: 12000-18000 ot./min
počet aku: 2 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 187 470 Li-Ion 1.7 ks 375,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorové multifunkčné náradie M18 BMT-421C
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12 V
           

Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pre najťažšie aplikácie. Elektronika REDLINK 
PLUS™ ponúka pokročilú digitálnu ochranu proti preťaženiu pre stroj a akumulátor a 
udržiava konštantný výkon pri zaťažení. Systém FIXTEC na rýchlu výmenu pílového 
listu bez potreby nástrojov. Mechanizmus protiváhy redukuje vibrácie. Uzatvorená 
zdvíhacia tyč na ochranu stroja pred vodou a prachom. LED osvetlenie pracovného 
priestoru.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: 1 pílový list.

napätie: 12 V
počet zdvihov pri voľnobehu: 0-3000 ot./min
výška zdvíhania: 15,9 mm
počet aku: 0 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 188 296 n Li-Ion 1.6 ks 184,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorová chvostová píla M12 CHZ-0

18 V
           

Akumulátorová píla s vysokou reznou rýchlosťou pre univerzálne rezanie a 
delenie. Elektronická regulácia počtu zdvihov a plynulý rozbeh. Systém na výmenu 
pílových listov FIXTEC. Robustná a odolná kľuková prevodovka v kovovom puzdre. 
Motorová brzda QUICKSTOP. Nastaviteľný a bez použitia nástrojov odnímateľný doraz 
na optimálne využitie pílového listu. Kovový hák na jednoduché a bezpečné zavesenie 
stroja. Poťah Softgrip. LED osvetlenie. Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: 1 pílový list, v kartónovom obale.

napätie: 18 V
počet zdvihov pri voľnobehu: 0-3000 ot./min
výška zdvíhania: 28,6 mm
počet aku: 0 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 187 772 Li-Ion 4.1 ks 263,33 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorová chvostová píla M18 CSX-0
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2-stupňová prevodovka s bezuhlíkovým motorom, príklepový stupeň na vŕtanie do 
muriva a kameňa, pravý/ľavý chod, robustná kovová skriňa prevodovky. LED osvetlenie, 
vysoko výkonná elektronika s unikátnym ovládaním výkonu, ochrana proti preťaženiu. 
Kompaktný rozmer, dĺžka len 175 mm umožňuje prácu v stiesnených priestoroch.

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (Li-Ion), nabíjačka M12-18 FC, 13 mm rýchloupínacie 
skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena, prídavná rukoväť, spona na opasok, v 
HD-Boxe.

napätie: 18 V
kapacita podľa IEC: 5 Ah
voľnobežné otáčky: 0-550, 0-2000 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu: 0-9350, 0-32000 ot./min
krútiaci moment max.: 135 Nm
výkon pri vŕtaní v dreve: 89 mm
výkon pri vŕtaní v oceli: 16 mm
výkon pri vŕtaní v murive: 16 mm
počet aku: 2 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 187 809 Li-Ion 2.2 ks 525,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač M18 FPD2-502X

18 V
           

5,0 Ah
           

2-stupňová prevodovka s bezuhlíkovým motorom, príklepový stupeň na vŕtanie do 
muriva a kameňa, pravý/ľavý chod, robustná kovová skriňa prevodovky. LED osvetlenie, 
vysoko výkonná elektronika s unikátnym ovládaním výkonu, ochrana proti preťaženiu. 
Kompaktný rozmer, dĺžka len 175 mm umožňuje prácu v stiesnených priestoroch.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: 13 mm rýchloupínacie skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena, 
prídavná rukoväť, spona na opasok, v HD-Boxe.

napätie: 18 V
voľnobežné otáčky: 0-550, 0-2000 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu: 0-9350, 0-32000 ot./min
krútiaci moment max.: 135 Nm
výkon pri vŕtaní v dreve: 89 mm
výkon pri vŕtaní v oceli: 16 mm
výkon pri vŕtaní v murive: 16 mm
počet aku: 0 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 187 810 Li-Ion 2 ks 246,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač M18 FPD2-0X

18 V
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18 V
           

5,0 Ah
           

DRIVE CONTROL - ponúka 4 režimy práce: režim 1: max. krútiaci moment 40 Nm. 
režim 2: max. krútiaci moment 120 Nm, režim 3: max. krútiaci moment 300 Nm, 
režim 4: max. krútiaci moment 120 Nm + inteligentne rozpozná, keď nástroj narazí 
na podložku, náradie automaticky vypne na jednu sekundu, čím zmenší možnosť 
preťaženia stroja a poškodenia materiálov. Pravý/ľavý chod, robustná kovová skriňa 
prevodovky. Rukoväť s povlakom Softgrip, LED osvetlenie, ukazovateľ stavu nabitia 
akumulátorov.

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (Li-Ion), nabíjačka M12-18FC, spona na opasok, HD 
Box.

napätie: 18 V
kapacita podľa IEC: 5 Ah
voľnobežné otáčky: 0-1700, 0-2000, 0-2500, 0-2000 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu: 0-2500, 0-3000, 0-3100, 0-3000 ot./min
upínanie: 1/2" štvorhran s poistným krúžkom
krútiaci moment max.: 300 Nm
skrutky ø max.: M18
počet aku: 2 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 187 754 Li-Ion 1.9 ks 461,67 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorový rázový skrutkovač M18 FIWF12-502X

18 V
           

Akumulátorová priama brúska s výkonom ako sieťové náradie. Motor bez uhlíkov 
POWERSTATE ™. Elektronika REDLINK PLUS ™ s digitálnou ochranou proti preťaženiu 
pre väčší výkon. Univerzálne upínanie pre všetko bežné príslušenstvo so stopkou 6 
a 8 mm. Veľmi štíhly dizajn pre väčšie pohodlie používateľa. Vymeniteľné ochranné 
mriežky chránia motor a zvyšujú jeho životnosť. Krk vretena s gumovým poťahom pre 
mimoriadne pohodlie používateľa. Zábrana proti opätovnému spusteniu.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: po 1 upínacej klieštine 6 a 8 mm, vidlicový kľúč SW 15 a 17,2 mm, 
ochranná protiprachová mriežka, HD Box.

napätie: 18 V
voľnobežné otáčky: 27000 ot./min
upínacie klieštiny ø: do 8 mm
počet aku: 0 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 187 784 Li-Ion 2.1 ks 320,83 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorová priama brúska M18 FDG-0X
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Súprava obsahuje:

Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač M18 FPD2-0
voľnobežné otáčky: 0-550 0-2000 ot./min
krútiaci moment max.: 135 Nm
výkon pri vŕtaní do dreva/ocele/kameňa: 89/16/16 mm
hmotnosť: 2,2 kg

Akumulátorová uhlová brúska M18 CAG125XPDB-0
voľnobežné otáčky: 8500 ot./min
ø kotúča 125 mm
hmotnosť: 2,7kg

Akumulátorový rázový skrutkovač 1/2" M18 FIWF12-0
voľnobežné otáčky: 1700/2000/2500/2000 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu: 2400/2600/3100/2600 ot./min
krútiaci moment max.: 40/120/300/120 Nm
hmotnosť: 1,8 kg

Akumulátorové kombinované kladivo M18 CHX-0
voľnobežné otáčky: 0-1400 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu: 0-4900 ot./min
vŕtací výkon oceľ/betón/drevo ø: 13/26/30 mm
sila jednotlivého príklepu: 2,5 J
hmotnosť: 3,5 kg.

Rozsah dodávky: 3 akumulátory (Li-Ion), rýchlonabíjačka M12-18FC, akumulátorový 
vŕtací skrutkovač M18 FPD2-0, akumulátorová uhlová brúska M18 CAG125XPDB-0, 
akumulátorový rázový skrutkovač 1/2" M18 FIWF12-0, akumulátorové kombinované 
kladivo M18 CHX-0, Packout Trolly.

napätie: 18 V
kapacita podľa IEC: 5 Ah
počet aku: 3 ks

obj. č. vyhotovenie MJ cena EUR za

101 187 851 Li-Ion ks N 1 029,00 1 ks

produktová skupina BNT

Súprava akumulátorového náradia M18 FPP4A-503P

18 V
           

5,0 Ah
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18 V
           

Priamočiara píla s vysokým rezným výkonom. Dvojstupňová elektronika na voľbu 
rýchlosti zdvihu s plynulým rozbehom a ochranou proti opätovnému spusteniu. 
Elektronika REDLINK ™ - ochrana proti preťaženiu, pre dlhú životnosť batérie, motora 
a prevodovky. Systém FIXTEC na rýchlu výmenu pílových listov. Beznástrojové 
nastavenie základnej dosky pre pokosové rezy do 45 °. Robustná hliníková základná 
doska s oceľovou vložkou a plastovou klznou pätkou. Nastaviteľné zariadenie na 
odfukovanie triesok, robustná kovová skriňa prevodovky, rukoväť s mäkkým poťahom. 
Ukazovateľ stavu nabitia batérie. 3-stupňový kyvadlový zdvih.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: klzná pätka, 2 pílové listy, balené v kartóne.

napätie: 18 V
počet zdvihov pri voľnobehu: 0-2050, 0-2700 ot./min
výška zdvíhania: 26 mm
hĺbka rezu drevo: 120 mm
hĺbka rezu oceľ: 10 mm
nastavenie sklonu: 45 °
počet aku: 0 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 187 770 Li-Ion 2.9 ks 278,33 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorová priamočiara píla HD18 JSP-0

18 V
           

Výkonný 4-pólový motor pre rýchle rezanie. Elektronika REDLINK™ - ochrana proti 
preťaženiu, pre dlhú životnosť batérie, motora a prevodovky.
4 stupňové nastavenie kyvadla + neutrálna poloha pre vysoký rezný výkon. Nasta-
venie základnej dosky bez použitia nástrojov na rezy pod uhlom do 45 °. Zariadenie na 
odfukovanie triesok.
Plastová pätka, ktorá chráni povrch materiálu. Systém FIXTEC na rýchlu výmenu 
pílových listov.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: klzná pätka, 1 pílový list, v kartónovom obale.

napätie: 18 V
počet zdvihov pri voľnobehu: 0-2800 ot./min
výška zdvíhania: 25 mm
hĺbka rezu drevo: 135 mm
hĺbka rezu oceľ: 25 mm
nastavenie sklonu: 45 °
počet aku: 0 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 188 401 n Li-Ion 2.5 ks 215,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorová priamočiara píla M18 BJS-0



schachermayer 2020 |

Milwaukee 2020

13

Kompaktný a výkonný akumulátorový sponkovač pre prácu bez únavy. Vždy 
pripravený na použitie vďaka technológii „Ready to Fire“. Jednoduchá a rýchla 
zmena režimu z jednotlivých úderov na kontaktné sponkovanie. Až 2.000 sponiek 
na jedno nabitie 2,0 Ah akumulátora. Na spony typ 50, dlhé 6 až 14 mm. Ochrana 
pred nežiadúcim výstrelom. Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť pre prácu v ťažko 
prístupných priestoroch. Nastaviteľná spona na opasok.

Bez akumulátora a nabíjačky.

napätie: 12 V
údery: 140 ot./min
šírka spony: 11.4 mm
dĺžka spony: 6-14 mm
počet aku: 0 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 188 325 n Li-Ion 1.6 ks 133,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorový sponkovač M12 BST-0

12 V
           

Robustný kovový kryt prevodovky, ochrana proti preťaženiu pre dlhú životnosť batérie, 
motora a prevodovky. Predĺžený vypínač pre jednoduché ovládanie. Kovové upínacie 
skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena. Elektronická bezpečnostná spojka, LED 
osvetlenie.

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (Li-Ion), nabíjačka, 10 mm rýchloupínacie skľučovadlo 
FIXTEC, taška na náradie.

napätie: 12 V
kapacita podľa IEC: 2 Ah
voľnobežné otáčky: 0-800 ot./min
krútiaci moment max.: 12 Nm
výkon pri vŕtaní v dreve: 22 mm
výkon pri vŕtaní v oceli: 10 mm
počet aku: 2 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 187 744 Li-Ion 1.1 ks 195,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorová uhlová vŕtačka C12 RAD-202B

12 V
           

2,0 Ah
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12 V
           

Čisté rezy pri voľnobežných otáčkach až 20 000 min-1. Optimalizované pre použitie 
jednou rukou. Reže rôzne materiály vďaka špeciálnym deliacim kotúčom 
(kovový kotúč, HM kotúč, diamantový kotúč). Univerzálne, bezproblémové riešenie 
na rezanie ocele, nehrdzavejúcej ocele, neželezných kovov, materiálov na suchú 
výstavbu, vláknitého cementu, plastov a keramiky. Ľahko nastaviteľný ochranný kryt a 
jedinečná možnosť nastavenia smeru otáčania kotúča. Ľahko odnímateľná sacia pätka. 
Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pre najťažšie aplikácie. Elektronika REDLINK 
PLUS™ ponúka pokročilú, digitálnu ochranu pred preťažením pre stroj a batériu, 
udržiava konštantný výkon pri zaťažení.

Bez akumulátora a nabíjačky.

napätie: 12 V
voľnobežné otáčky: 20000 ot./min
upínací otvor pílového kotúča: 10 mm
kotúč ø: 76 mm
počet aku: 0 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 188 298 n Li-Ion 1.1 ks 174,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorový multimateriálový rezač M12 FCOT-0

18 V
           

5,0 Ah
           

Špecialista pre veľké plochy s 8 stupňovou predvoľbou otáčok. Bezuhlíkový 
motor s výkonom a životnosťou ako pri sieťovom náradí. Elektronika s ochranou 
proti preťaženiu, management na ovládanie výkonu. Elektronické ovládanie otáčok 
s plynulým rozbehom Odnímateľný ochranný kryt proti prachu, kryt prevodovky 
s povlakom softgrip. Vypínač s možnosťou aretácie zvolených otáčok na trvalú 
prevádzku. Oblúková rukoväť s možnosťou 3 stupňového nastavenia, ochrana pred 
samovoľným rozbehom.

Rozsah dodávky: 2 x 18 V/5 Ah akumulátor Red Lion, nabíjačka M 12-18 FC, leštiaci 
tanier, leštiaca špongia tvrdá, leštiaca špongia mäkká, leštiaci kotúč z jahňacieho rúna, 
prídavná rukoväť, HD-Box.

napätie: 18 V
kapacita podľa IEC: 5 Ah
voľnobežné otáčky: 360-2200 ot./min
brúsny tanier ø: 180 mm
závit na vretene: M14
počet aku: 2

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 187 758 n Li-Ion 2.2 ks 565,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorová leštička M18 FAP180-502X



schachermayer 2020 |

Milwaukee 2020

15

18 V
           

IP 54
           

Akumulátorové svetlo so svietivosťou 160 lúmenov - až 2 x jasnejšie a belšie v 
porovnaní s klasickými žiarovkami, hliníkové puzdro odolné voči nárazom a poveter-
nostným vplyvom, hlava svietidla otočná o 135 ° pre jednoduché nastavenie svete-
lného lúča do pracovného priestoru. Integrovaný hák pre použitie v ruke.

Bez akumulátora a nabíjačky.

napätie: 18 V
svetelný tok (lumen): 160
trieda ochrany: IP 54
počet aku: 0 ks

obj. č. vyhotovenie MJ cena EUR za

101 187 496 n Li-Ion ks 61,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorové svetlo M18 TLED

18 V
           

IP 54
           

Osvetlenie TRUEVIEW ™ so svietivosťou až 1.500 lúmenov Dva výkonné magnety, 
pružinová svorka a sklopná otočná hlava svietidla ponúkajú širokú škálu možností 
montáže a možností osvetlenia zo všetkých uhlov. Nárazuvzdorné sklo svietidla odolá 
pádu z výšky až 2,7 m. Stupeň ochrany IP54 chráni pred prachom a striekajúcou 
vodou.

Bez akumulátora a nabíjačky.

napätie: 18 V
svetelný tok (lumen): 1500 / 600 / 300
trieda ochrany: IP 54
počet aku: 0 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 188 276 n Li-Ion 2.1 ks 133,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorové svetlo M18 PAL
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Napájanie všetkými 12 voltovými akumulátormi Milwaukee alebo zo siete 220-240 V. 
Kompaktné a robustné rádio pre mobilné použitie. Digitálny tuner 10 pamäťových 
miest, Heavy Duty Sound, vymeniteľná, flexibilná anténa. Pripojenie reproduktorov a 
MP3 chránené pred prachom a vlhkosťou, tlačidlo funkcie stlmenia.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: sieťový kábel, prípojný kábel AUX.

napätie: 12 V
počet aku: 0 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 187 750 Li-Ion 1.8 ks 99,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorové/sieťové rádio C12 JSR-0

12 V
           

Robustné rádio na stavenisko s Bluetooth ™ a integrovanou nabíjačkou. Prehrá-
vanie hudby cez prehrávač MP3, smartphone alebo tablet PC s dosahom 30 m. Port 
USB na nabíjanie externých audio zariadení. Vstup AUX. Premium reproduktor a 40 
wattový zosilňovač. Chránené oddelenie pre bezpečné ukladanie externého audio zaria-
denia. AM / FM tuner s digitálnym procesorom. 10 pamäťových miest, digitálne hodiny 
LCD, rozhlasové frekvencie AM: 522-1620 kHz, FM: 87,5-108 MHz.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: sieťový kábel, 2 x AAA batérie pre digitálne LCD hodiny, prípojný 
kábel AUX.

napätie: 18 V
počet aku: 0 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 187 764 Li-Ion 7.75 ks 256,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorové/sieťové rádio M18 RC-0

18 V
           

Prevádzka so všetkými 18 V akumulátormi Milwaukee alebo so sieťovým zdrojom 
s napätím 220 - 240 V . Kompaktné a robustné rádio pre mobilné použitie. 
Digitálny tuner, 10 pamäťových miest, AM/FM tuner pre veľmi dobrú kvalitu príjmu. 
2 reproduktory s pasívnymi membránami pre hlasný a čistý zvuk s bohatými basmi. 
Integrovaná rukoväť na jednoduché prenášanie. Chránený priestor pre bezpečné 
uloženie mobilných zariadení. Port USB na nabíjanie mobilných zariadení.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: 2 batérie AAA, prípojný kábel AUX.

napätie: 18 V
počet aku: 0 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg MJ cena EUR za

101 187 735 Li-Ion 4.5 ks 184,00 1 ks

produktová skupina B43

Akumulátorové/sieťové rádio M18 JSR-0

18 V
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12 V
           

 typ: M 12 B3

obj. č. vyhotovenie napätie V kapacita podľa IEC Ah MJ cena EUR za

101 155 437 n Li-Ion 12 3 ks N 61,00 1 ks

produktová skupina BNT

Náhradný akumulátor 12 V

  
obj. č. typ vyhotovenie napätie V kapacita podľa 

IEC Ah
MJ cena EUR za

101 187 473 n M 18 B2 Li-Ion 18 2 ks N 92,00 1 ks

101 187 777 M18 B9 Li-Ion 18 9 ks N 205,00 1 ks

produktová skupina BNT

Náhradný akumulátor 18 V

18 V
           

101 187 777
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Základná súprava s akumulátormi a nabíjačkou

Rozsah dodávky: 2 x 12 V / 2,0 Ah Li-Ion akumulátor a nabíjačka.

napätie: 12 V
kapacita podľa IEC: 2 Ah
počet aku: 2 ks

obj. č. vyhotovenie MJ cena EUR za

101 187 751 Li-Ion ks N 92,00 1 ks

produktová skupina BNT

Akumulátorová štartovacia súprava M12NRG-202

12 V
           

2,0 Ah
           

Základná súprava s akumulátormi a nabíjačkou

Rozsah dodávky: 2 x 12 V / 4,0 Ah Li-Ion akumulátor a nabíjačka C 12 C.

napätie: 12 V
kapacita podľa IEC: 4 Ah
počet aku: 2 ks

obj. č. vyhotovenie MJ cena EUR za

101 187 752 Li-Ion ks N 133,00 1 ks

produktová skupina BNT

Akumulátorová štartovacia súprava M12NRG-402

12 V
           

4,0 Ah
           

18 V
           

5,0 Ah
           

Základná súprava so zásuvnými akumulátormi a nabíjačkou

Rozsah dodávky: 2 x 18 V / 5,0 Ah Li-Ion zásuvný akumulátor a nabíjačka M12-18 
FC.

napätie: 18 V
kapacita podľa IEC: 5 Ah
počet aku: 2 ks

obj. č. vyhotovenie MJ cena EUR za

101 187 773 Li-Ion ks N 256,00 1 ks

produktová skupina BNT

Akumulátorová štartovacia súprava M18NRG-502


