POWERED BY

LITHIUM-ION ™
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C14 PD Art. nr. 4933 4169 60 (3,0 Ah) C14 PD Art. nr. 4933 4169 70 (1,5 Ah)
M14 compactslagboormachine

12
M14

NIEUW

Kenmerken
Meet slechts 215 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere lastige plaatsen
Milwaukee 4-polige motor voor een koppel van maar liefst 45 Nm
Dubbeltoerig voor optimale boor- en schroefprestaties (0 – 450 / 0 – 1600 omw/min)
23-traps draaimomentinstelling + extra boorstand voor maximale flexibiliteit Spanning / Capaciteitt accu
14,4 V / 3,0 Ah
Gepatenteerde Milwaukee elektronica in zowel machine als accu
Onbelast toerental (stand
stand 1 / 2) 0 – 450 / 0 – 1600 omw/min
voor revolutionaire duurzaamheid
Max. boor Ø in staal / hout
13 / 35 mm
■ Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur
Max. boor Ø in steen
13 mm
■ Ingebouwd LED-lampje voor perfecte verlichting van de werkplek
Slagfrequentie
0 – 27200 per min
■ Overbelastingsbeveiliging
Max. koppel
45 Nm
■ Brandstofmeter – geeft aan hoeveel werktijd er nog beschikbaar is met de accu
Gewicht, incl. accu
2,1 kg
Standaard toebehoren
■
■
■
■
■

2 x 14,4 V / 3,0 Ah Li-Ion accu, 60 min. lader, 13 mm metalen snelspanboorhouder, riemclip, transportkoffer
rtkoffer

C14 DD Art. nr. 4933 4169 80 (3,0 Ah) C14 DD Art. nr. 4933 4169 90 (1,5 Ah)
M14 compactboorschroefmachine
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NIEUW

Kenmerken
■ Meet slechts 201 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere lastige plaatsen
■ Milwaukee 4-polige motor voor een koppel van maar liefst 45 Nm
■ Dubbeltoerig voor optimale boor- en schroefprestaties (0 – 450 / 0 – 1600 omw/min)
■ 23-traps draaimomentinstelling + extra boorstand voor maximale flexibiliteit
■ Gepatenteerde Milwaukee elektronica in zowel machine als accu voor revolutionaire duurzaamheid
■ Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur
■ Ingebouwd LED-lampje voor perfecte verlichting van de werkplek
Spanning / Capaciteit accu
cu
14,4 V / 3,0 Ah
■ Overbelastingsbeveiliging
Onbelast toerental (standd 1 / 2) 0 – 450 / 0 – 1600 omw/min
inn
■ Brandstofmeter – geeft aan hoeveel werktijd er nog beschikbaar is met
Max. boor Ø in staal / houtt
13 / 35 mm
de accu
Max. koppel
45 Nm
Standaard toebehoren
Gewicht,
incl.
accu
1,9 kg
2 x 14,4 V / 3,0 Ah Li-Ion accu, 60 min. lader, riemclip, transportkoffer
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