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M18 SAWZALL® reciprozaagmachine
e
Kenmerken
Milwaukee Heavy Duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
houding
■ Krachtig en supersnel zagen dankzij elektronica, 25 mm slaglengte en
3200 slagen per minuut
■ Gepatenteerd Milwaukee FIXTEC-systeem om zaagbladen snel en
gemakkelijk te verwisselen
■ Terugslagbeveiligingssysteem – beschermt de aandrijving tegen terugslag
van het werkstuk en garandeert een optimale krachtoverbrenging
■ Contragewichtmechanisme voor minder vibraties
■ Gepatenteerde Milwaukee elektronica in zowel machine als accu voor
onovertroffen duurzaamheid
■

Spanning / Capaciteit accu
Onbelast aantal slagen
Slaglengte
Gewicht, incl. accu

18 V / 3,0 Ah
0 – 3200 per min
25 mm
3,5 kg

Standaard toebehoren
2 x 18 V / 3,0 Ah Li-Ion accu, 60 min. lader, zaagblad, transportkoffer

HD18 CS
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M18 Heavy Duty cirkelzaagmachine
Kenmerken
Krachtige Milwaukee Heavy Duty motor
■ Robuuste magnesium beschermafdekking en stabiele aluminium
bodemplaat voor hoogste duurzaamheid
■ Ergonomische handgreep met Softgrip voor hoog comfort,
perfecte balans en superieure controle
■ Perfect zicht op de zaaglijn
■ Verstekzaagsnede tot 50˚
■ Elektronische motorrem – zaagblad stopt binnen luttele seconden
■ Gepatenteerde Milwaukee elektronica in zowel machine als accu
voor onovertroffen duurzaamheid
■

Spanning / Capaciteit accu
Onbelast toerental
Zaagdiepte 90˚
Zaagdiepte 45˚
Zaagblad Ø
Asgat Ø
Gewicht, incl. accu

18 V / 3,0 Ahh
3500 omw/min
min
0 – 55 mm
0 – 39 mm
165 mm
5
⁄8˝ (15,87 mm)
3,8 kg

Standaard toebehoren
2 x 18 V / 3,0 Ah Li-Ion accu, 60 min. lader, hardmetalen zaagblad (24 tanden), sleutel, parallelgeleider, transporttas

HD18 AG
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M18 Heavy Duty haakse slijpmachine
Kenmerken
Milwaukee Heavy Duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
Gepatenteerde Milwaukee elektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
id
Extra platte tandwielkop voor optimale toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen
Slanke taille voor optimale ergonomie en perfecte hanteerbaarheid
Robuust metalen tandwielhuis voor Heavy Duty duurzaamheid
Unieke peddelschakelaar voor groot bedieningsgemak
Spanning
ng / Capac
Capaciteit
pacitei
it it accu
iteit
itei
accu
c
■ Multipositionele zijhandgreep voor optimaal gebruik in alle werkposities
Onbelast
st toerental
■ Krachtige 3,0 Ah Li-Ion accu met langere werktijd en verlengde levensduur
Schijfdiameter Ø
■ Brandstofmeter – oplichtende LED’s geven aan hoeveel werktijd er nog
Asaansluiting
beschikbaar is met de accu
Gewicht, incl. accu
Standaard toebehoren
2 x 18 V / 3,0 Ah Li-Ion accu, 60 min. lader, beschermkap, zijhandgreep, transportkoffer
■
■
■
■
■
■

HD18 BS

18 V / 3,0
18
3,00 AAhh
8000 omw/min
115 mm
M 14
2,2 kg

Art. nr. 4933 4191 15 HD18 BS /0 Art. nr. 4933 4191 22

M18 Heavy Duty metaalbandzaagmachine
Kenmerken
45% lichter dan een conventionele bandzaagmachine – weegt
slechts 4,5 kg, ideaal voor boven het hoofd en op krappe plaatsen
zagen
■ Met een zaagcapaciteit van 82 mm geschikt voor het zagen van de
meeste materialen voor elektriciens, loodgieters en mechanische
zaagtoepassingen
■ Zaagbanden snel en gemakkelijk verwisselen, zonder hulpgereedschap
■ LED-lampje voor optimaal zicht op de zaaglijn
■ Uitwerpsysteem van de zaagband
■

NIEUW
Spanning / Capaciteit accu
cu
Onbelast toerental
Zaagcapaciteit (b x h)
Type schakelaar
Zaagband Ø
Gewicht, incl. accu

18 V / 33,0
,00 Ah
Ah
480 omw/min
/min
85 x 85 mm
Aan / Uit knop
900 mm
4,5 kg

Standaard toebehoren
2 x 18 V / 3,0 Ah Li-Ion accu, 60 min. lader, zaagband, transportkoffer
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