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Комплект акумулаторни инструменти Milwaukee M18 FPP4A-503P 4933471148 - 18V Li-Ion 

Комплект акумулаторни инструменти Milwaukee M18 FPP4A-503P 4933471148 - 18V Li-Ion
 Акумулаторен ударен винтоверт Milwaukee M18 FPD2-0X 4933464263 - 18V Li-Ion
 - Изключително компактен дизайн с дължина 175 мм за достъп в тесни пространства
- По-висока енергийна ефективност при натоварване - изключителен въртящ момент от 135 Nm
- Безчетков мотор POWERSTATE с нов дизайн, който увеличава мощността на машината с до 40 %
- Redlink plus-интелигентна система предотвратяваща претоварване на машината и батерията, допълнителна
мощност на машината при големи натоварвания
- 40 процента по-ярка LED осветеност на работното пространство 
- Нов патронник с по-добър захват
- Кука за окачване на колан
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора:
- Въртящ момент: 135 Nm
- Обороти на празен ход 0-550/0-2000 мин-1
- Удари на празен ход: 0 - 32000 мин-1
- Брой степени: 2
- Диаметър на пробиване:
в стомана 16 мм
в дърво 89 мм
в зидария 16 мм
- Тегло: 2.20 кг
 Акумулаторен гайковерт Milwaukee M18FIWF12-0 4933451070 - 18V Li-Ion
 - Безчетков двигател POWERSTATE &trade; за по-дълъг живот на двигателя и до 20% повече мощност
- Интелигентната система REDLINK PLUS &trade; осигурява усъвършенствана цифрова защита от претоварване за
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инструмент и батерия и уникално подобрява работата на инструмента при натоварване
- Drive control - потребителя може да използва две различни скорости и въртящи моменти за максимална
гъвкавост при различните приложения
- Вградено LED осветление и кука за окачване на колан
- 4-режима управление на двигателя позволява на потребителя да превключва в четири различни настройки на
скоростта и въртящия момент, за да постигне максимална гъвкавост на приложението
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора: 
- Въртящ момент: 40/120/300/120 Nm
- Обороти на празен ход: 0-1700/0-2000/0-2500/0-2000 мин-1
- Брой удари на празен ход: 2400/0-2600/0-3100/0-2600 ipm
- Захват на инструмента: 1/2&rdquo; квадрат
- Тегло: 1.80 кг
 Акумулаторен ъглошлайф Milwaukee M18CAG125XPDB-0 4933451009 - 18V Li-Ion
 - Безчетков POWERSTATE&trade; мотор до 10 пъти повече живот на мотора
- Redlink plus- интелигентна система предотвратяваща претоварване на машината и батерията, дава
допълнителна мощност на машината при големи натоварвания
- RAPIDSTOP &trade; за най-бърза дискова спирачка за по-малко от 2 секунди и най-добрата защита на
потребителите
- Система Fixtec за смяна на консуматива без допълнителни инструменти
- Антивибрационна странична дръжка за по-ниска вибрация
- Голям капацитет на рязане и бързо регулиране на предпазителя, без да използвате гаечен ключ
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора: 
- Обороти на празен ход: 8500 мин-1
- Диаметър на шлифовъчния диск: 125 мм
- Резба на шпиндела: M 14
- Дълбочина на рязане: 33 мм
- Тегло: 2.00 кг
 Акумулаторен перфоратор Milwaukee M18CHX-0 4933447420 - 18V Li-Ion
 - Безчетков двигател POWERSTATE &trade; за до 2 пъти по-дълъг живот на двигателя и до 25% повече мощност
- Интелигентната система REDLINK PLUS &trade; осигурява усъвършенствана цифрова защита от претоварване за
инструмент и батерия и уникално подобрява работата на инструмента при натоварване
- Мощен механизъм осигурява 2.5 J ударна енергия при ниски вибрации от 8.9 m / sІ
- Система FIXTEC &trade; - смяна на патронника без ключ
- Три режима на работа-пробиване, ударно пробиване и къртене
- Компактен, ергономичен дизайн за повишен комфорт на крайния потребител
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора: 
- Максимален диаметър на пробиване в стомана: до 13 мм
- Максимален диаметър на пробиване в дърво: до 30 мм
- Максимален диаметър на пробиване бетон: до 26 мм
- Енергия на удара: 2.5 J
- Обороти на празен ход: 0 - 5100 мин-1
- Удари на празен ход: 0 - 1400 мин-1
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- Захват: SDS - Plus
- Брой режими: 4
- Тегло: 3.50 кг
 Окомплектовка:
- 3бр Акумулаторни батерии Milwaukee M18B5 18 V/5.0 Ah
- Зарядно устройство Milwaukee M12-18FC 12 V - 18 V
- Мобилен куфар за инструменти PACKOUT TROLLEY BOX - 113кг
 - Гаранция: 3 години, след регистрация на https://warranty.milwaukeetool.eu/bg-bg/home
- Производител: Milwaukee Electric Tool Corporation - USA
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