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KONSTRUERT 
FOR DE MEST 
KRAVSTORE 
FAGFOLKENE 
I VERDEN.
For fagfolk er produktivitet og sikkerhet 
nøkkelen til suksess. Evnen til å finne 
løsninger som holder tritt med de mange 
ulike arbeidsoppgavene, er avgjørende. 
MILWAUKEE®s batteridrevne systemer 
MX FUEL™, M18™ og M12™ utfyller 
hverandre og gir den rette blandingen av 
kraft, ytelse og driftstid for jobben som 
skal gjøres. 

MX FUEL™ revolusjonerer markedet for 
lett utstyr ved å levere ytelsen, driftstiden 
og holdbarheten som bransjene etterspør, 
uten farene forbundet med utslipp, støy, 
vibrasjoner og frustrasjonene som følger 
med vedlikehold av bensindrevet utstyr.

HEAVY DUTY GARANTI

MILWAUKEEs verktøy og batterier kommer med standard 1 års garanti. Garantien kan forlenges ved å besøke milwaukeetool.no.

MX FUEL™ verktøygaranti kan utvides fra 1 år til maksimalt 2 år (1+1). MX FUEL™ batterier leveres med standardgaranti som kan 
utvides fra 1 år til maksimalt 2 år (1+1). Alle garantiutvidelser krever online registrering innen 30 dager etter kjøpsdatoen.

Alle MILWAUKEE® verktøy blir testet i henhold til en omfattende sertifisert prosess før de forlater fabrikken og garanteres å oppfylle 
NOTHING BUT HEAVY DUTY™.

Vi i MILWAUKEE® er veldig stolte av produktene og tjenestene vi tilbyr våre profesjonelle kunder. Garantiutvidelsen er bare tilgjengelig i 
de landene som er oppført på vårt nettsted for garantiregistrering. Tilbudet om utvidet garanti inkluderer ikke produkter som brukes til 
utleie, batteriladere og tilbehør som følger med. For fullstendige betingelser, besøk milwaukeetool.no
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BANEBRYTENDE

BRANSJE
FOKUSERT

EN PLATTFORM

Dette systemet bryter begrensningene til 
maskiner som er drevet av bensin og strøm, 
for å gi brukerne en best mulig opplevelse. 
Definerer grensene for byggmaskiner på 
nytt.

MX FUEL™ utvider Milwaukee Tool til våre 
aktuelle bransjer. Vi tilbyr nye løsninger på 
fagfolkenes frustrasjoner.

Vi er opptatt av at brukeren skal ha 
opplevelsen av kostnadseffektivitet, 
ved å tilby høytytende løsninger som 
er fullt kompatible med MX FUEL™ 
REDLITHIUM™batterier.
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INGEN UTSLIPP

ENKEL OPPSTART

INGEN BENSIN OG 
OLJEBLANDING DING

IKKE NOE VEDLIKEHOLD 
AV MOTOR
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MX FUEL™ tilbyr ikke bare all kraften til 
elektrisk og lett bensindrevet utstyr, det 
er også en NULLUTSLIPP-løsning.

Ettersom vår nye plattform er 
stillegående og eliminerer vibrasjoner, 
skadelige avgasser og utslipp, kan 
brukeren forbedre sitt karbonavtrykk og 
oppnå bedre helse og sikkerhet.

Dette øker i siste ende også 
produktiviteten, fordi brukerne  
kan arbeide innendørs, i grøfter,  
i tunneler eller til og med i gruver 
uten utfordringene som er knyttet til 
bensindrevet utstyr. Dette nye systemet 
gjør ikke bare at sluttbrukeren sparer tid 
på tanking og oppstart, men gir også en 
kostnadsbesparelse på bensinforbruk  
og service på motor.
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ENESTÅENDE
TEKNOLOGI*
1REDLITHIUM™ 

BATTERI
Bransjeleder innen  
litium-ion-teknologi.

Patentert konstruksjon beskytter mot 
vann, støt og barske omgivelser

Solid elektronikk optimaliserer ytelsen 
for alle kombinasjoner  
av utstyr og batteri.

2 REDLINK PLUS™

INTELLIGENS
Det mest avanserte systemet med 
utstyrselektronikk i bransjen.

Beskytter utstyret med en unik overvåking 
av varme og overbelastning.

Elektronikken registrerer bruksområdet 
og optimaliserer ytelsen til utstyret.

3 POWERSTATE™

BØRSTELØS MOTOR
Konstruert for de spesifikke kravene 
til hver enkelt enhet.

Optimalisert for den perfekte 
kombinasjonen av ytelse, bærbarhet 
og produktivitet.

Laget med maksimalt magnetinnhold 
og de beste permanente magnetene 
for å optimalisere ytelsen til utstyret.

* Byggmaskinene er tilgjengelig fra februar 2020
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ONE-KEY™ er en digital plattform for verktøy og 
utstyr, utviklet for å gjøre jobben lettere. 

Du kan spore, administrere og sikre utstyret ditt 
fra alle typer mobile enheter eller datamaskiner 
ved å bruke bransjens største sporingsnettverk via 
Bluetooth®. Blir utstyret mistet eller stjålet, kan du 
forhindre misbruk eller spore det via fjernstyring.

Les mer på: milwaukeetool.no/one-key

ALLE 
MX FUEL™ 
VERKTØY OG 
MXF XC406 
BATTERIER 
HAR 
INNEBYGD 
ONE-KEY™- 
TEKNOLOGI.
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VERDENSLEDER INNEN LITHIUM-TEKNOLOGI

FØRSTEKLASSES KONSTRUKSJON
MX FUEL™ REDLITHIUM™ batterier har en unik og patentert 
konstruksjon som beskytter mot fall, vibrasjoner, vann og ekstreme 
temperaturer. Dette forbedrer holdbarheten betydelig på de mest 
krevende bruksområdene.

AVANSERT ELEKTRONIKK
REDLINK™ Intelligens gir bransjeledende kommunikasjon mellom 
batteri, utstyr og ladere, noe som sikrer optimal ytelse, kompatibilitet 
og batterilevetid.

VERDENS LEDENDE BATTERITEKNOLOGI
MX FUEL™ REDLITHIUM™ batterier benytter litium-ion-teknologi 
med beste ytelse og kvalitet, som er utviklet gjennom inngående 
samarbeid med verdens ledende batteriutviklere. MILWAUKEE® sikrer 
optimal ytelse og levetid for utstyr som brukes til de mest krevende 
bruksområdene, gjennom strenge tester i Milwaukee Tools eget 
verdensledende batterilaboratorium.

 MXF XC406 MXF CP203

Kompatibilitet Passer til alt MX FUEL™ utstyr Passer til alt MX FUEL™ utstyr

Ladetid 90 min 45 min

Kapasitet 6.0 Ah  3.0 Ah

Batterimåler Ja Ja

REDLINK™ Intelligens Ja Ja

ONE-KEY™ kompatibel Ja Ja

Artikkelnummer  4933471837 4933471838

 MXF C

Kompatibilitet CP + XC-batterier

Ladetid MXF CP406 – 90 min, MXF CP203 – 45 min

Innebygd vifte Ja

REDLINK™ Intelligens Ja

Overvåkning av

batterispenning Ja

Artikkelnummer  4933471839
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MXF XC406
MX FUEL™
REDLITHIUM™ 
6,0 AH-BATTERI

MXF C
MX FUEL™
LADER

MXF CP203
MX FUEL™
REDLITHIUM™ 
3,0 AH-BATTERI

✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ batterier benytter 
 litium-ion-teknologi med beste ytelse og kvalitet.

✓ Kraften til elektrisk verktøy i et kompakt og bærbart batteri, 
 slik at brukerne kan arbeide på steder der strømledninger 
 ikke strekker til.

✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ batteriene har en unik 
 konstruksjon som beskytter mot fall, vibrasjoner, 
 vann og ekstreme temperaturer.

✓ Kan brukes ned til –28 °C.

✓ Et svært avansert elektronisk strømstyringssystem 
 som kommuniserer med verktøyet for å levere full kraft 
 og maksimal holdbarhet. ¨

✓ Gjør det mulig for brukeren å bruke verktøy i trange rom 
 så vel som innendørs eller i grøfter. 

✓ Tilbyr en ny løsning sammenlignet med bensin.

✓ ONE-KEY™ verktøysporing og -sikkerhet tilbyr en skybasert
 plattform for utstyrskontroll som støtter både sporing av 
 plassering og tyveribeskyttelse.

✓ Lader MXF CP203 batteriet på 45 min

✓ Lader MXF XC406 batteriet på 90 min

✓ REDLINK™ intelligens optimaliserer ladetiden (4,5 A/h)
 for hvert batteri for å minimere ladetiden

✓  Innebygd vifte optimaliserer ladetiden og ytelsen

✓ LED-lys indikerer 80 % ladestatus på 30/55 min (CP/XC)

✓ Integrert bærehåndtak

Artikkelnummer: 4933471839

✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ batterier benytter 
 litium-ion-teknologi med beste ytelse og kvalitet. 

✓ Kraften til elektrisk verktøy i et kompakt og bærbart 
 batteri, slik at brukerne kan arbeide på steder der 
 strømledninger ikke strekker til.

✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ batteriene har en unik 
 konstruksjon som beskytter mot fall, vibrasjoner, vann 
 og ekstreme temperaturer. 

✓ Kan brukes ned til –28 °C.

✓ Et svært avansert elektronisk strømstyringssystem 
 som kommuniserer med verktøyet for å levere full kraft 
 og maksimal holdbarhet. 

✓ Gjør det mulig for brukeren å bruke verktøy i trange rom 
 så vel som innendørs eller i grøfter.

✓ Tilbyr en ny løsning sammenlignet med bensin.

 MXF XC406 MXF CP203

Artikkelnummer 4933471837 4933471838
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MXF COS350

MX FUELTM

350 MM KAPPMASKIN

1
2

REDLITHIUM™
BATTERI

REDLINK PLUS™
INTELLIGENS

3 POWERSTATE™
BØRSTELØS
MOTOR

EGENSKAPER

SPESIFIKASJONER

✓ Verdens første batteridrevne kappsag med
 hele 350 mm kapasitet og kraft til å kutte 
 i armert betong.

✓ Raskere kutt fra start til slutt: Oppstart med
 3 sekunders trykk på knappen eliminerer
 behovet for å blande bensin og olje, og du
 slipper service på bensinmotor

✓ Uten utfordringene som er knyttet til
 bensindrevet utstyr: Ingen utslipp –
 kan brukes innendørs

✓ Tilsvarende ytelse som bensinmotor med en
 maksimal hastighet uten belastning på 5350
 omdr./min og hele 125 mm kuttedybde

✓ Mer stillegående enn andre tilsvarende
 bensindrevne maskiner, med lav
 motorvibrasjon og godt balansert vekt

✓ Bladbeskyttelsen kan justeres uten bruk
 av verktøy, og den integrerte vannslangen
 for våtskjæring er kompatibel med M18™
 SWITCH TANK™ utskiftbar sprøyte og
 vannforsyningssystem

✓ Separat tilgjengelig tralle for kappmaskin,
 MXF COSC, for rette kutt

✓ MX FUEL™ neste generasjon POWERSTATE™
 børsteløs motor, REDLINK PLUS™-elektronikk
 og REDLITHIUM™-batterier leverer overlegen
 ytelse, holdbarhet og driftstid for krevende
 bruksområder

✓ ONE-KEY™ verktøysporing og -sikkerhet
 tilbyr en skybasert plattform for utstyrskontroll
 som støtter både sporing av plassering og
 tyveribeskyttelse

 MXF COS350-601

Omdr./min uten belastning  5350

Bladdiameter (mm)  350

Maks kuttedybde (mm)  125

Vekt med batteri (kg)  16,7

Inkl. i settet:  1 stk. MXF XC406-batteri, 1 stk. MXF C lader, 1 stk. diamantblad, 1 stk. bag

Artikkelnummer  4933471833

RASKESTE
KUTT FRA START TIL SLUTT

HELLE
350 MM
BLADKAPASITET

INGEN AV
PROBLEMENE
FORBUNDER MED BENSIN
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MXF COSC
MX FUEL™ 
TRALLE FOR
KAPPMASKIN

M18 BPFPH-0
M18 SWITCH TANK™

✓ Tralle for 350 mm kappmaskin for å opprettholde rette kutt med full
 kapasitet på 125 mm.

✓ Høydejusterbart håndtak og lett tilgjengelig dybdejusteringshåndtak
 som gjør den lettere å bruke med én hånd.

✓ Maskintilbehør og vanntank kan skiftes uten bruk av verktøy og er
 kompatible med M18™ SWITCH TANK™ utskiftbare sprøytebeholdere
 og vannforsyningssystem.

✓ Full mobilitet med innebygd rom for ekstra batteri.

✓ Lett å demontere for transport og oppbevaring.

✓ Leveres med 11,4 l tank med fall.

INGEN AV
PROBLEMENE
FORBUNDER MED BENSIN

✓ Universalblader for en rekke materialer.

✓ Klassifisert i to kategorier for maksimal levetid.

✓ 10 mm segmenthøyde sikrer lang levetid.

✓ Lasersveisede segmenter for beste ytelse.

✓ Lav vibrasjon.

✓ Et lasersveiset kvalitetsblad med eksepsjonell ytelse i harde materialer som
 betong, steinheller og murprodukter

✓ STEELHEAD™ er best egnet for stål og rustfritt stål.
 Passer også til kraftig armert betong.

✓ Høy tetthet av spesialslipte diamanter sørger for en meget effektiv kutting.

✓ På grunn av allsidigheten og den enestående ytelsen er diamantbladet også
 perfekt for brannvesen og ved redningsaksjoner.

✓ SCS41/350 x 4 x 25,4 mm

✓ Bare egnet for stål

✓ CCS41/350 x 4 x 25,4 mm

✓ Egnet for slipende steinmaterialer og formbare jernrør

HUDD HARD DIAMANTBLADArtikkelnummer: 4933464883

✓

✓ The M18™ SWITCH TANK™ 15 l sprøytebeholder med
 ryggsekk leverer bransjens første utskiftbare tank
 uten manuell pumping

✓ Den utskiftbare tanken har separat pumpe, slange og
 dysestav, slik at de bærbare delene er skilt fra den
 elektriske motoren til M18™ SWITCH TANK™

✓ 120 PSI (8,27 bar) pumpeptrykk

✓ Opptil 2 timers driftstid (min. 12 tanker) med
 M18™ 4,0 Ah-batteri

Artikkelnummer: 4933464961

M18 BPFP-WST
15 L WATER
SPRAYTANK

✓ Fullt kompatibel med SWITCH TANK™
 systemet.

✓ Vannsprøytetank for effektiv vannforsyning
 ved skjæring og kjerneboring i betong. Også
 nyttig for å skylle bort slam og vaske områder
 og utstyr.

✓ Halvtransparent tank med måleskala som
 viser hvor mye væske som er igjen.

✓ Bærehåndtakslokk og stor åpning gjør det
 enkelt å transportere og helle vann i tanken.

Artikkelnummer: 4933464961

MAKS HASTIGHET,
LANG LEVETID OG
LITE VIBRASJONER!

PREMIUM SPEEDCROSS
DIAMANTBLAD

DIAMANTBLAD
DUH

PREMIUM
STEELHEAD™
BLAD

TYNN
METALLBLAD

BLAD FOR TYNN
STEIN / MYKE
MATERIALER

 Type Diameter på  Senterhull Segmenthøyde Kuttebredde Artikkelnummer
  skive (mm) (mm) (mm) (mm)

 HUDD 350 350  25,4  10  2,6  4932471985

 Type Diameter på  Senterhull Segmenthøyde Kuttebredde Artikkelnummer
  skive (mm) (mm) (mm) (mm)

 DUH 350 350  25,4  10  2,8 4932471986

 Type Diameter på  Senterhull Segmenthøyde Kuttebredde Artikkelnummer
  skive (mm) (mm) (mm) (mm)

 STEELHEADTM 350 350  25,4  4  2,8 4932471988

Artikkelnummer: 4932471989

Artikkelnummer: 4932472264
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MXF DCD150

MX FUELTM

150 MM 
DIAMANTKJERNEBOR

1REDLITHIUM™
BATTERI 2 REDLINK PLUS™

INTELLIGENS

3 POWERSTATE™
BØRSTELØS
MOTOR

EGENSKAPER

SPESIFIKASJONER

✓ Bor med økt trygghet med ytelsen til elektrisk
 verktøy og en maks kjernediameter på 152 mm
 i våt og tørr boring.

✓ Totrinns hastighet for en rekke bruksområder,
 med laseretsede hastighets- og kapasitetsmål
 i metallchassiset.

✓ Hastighet 1: opptil 75 mm våt og tørr boring
 ved 1600 omdr./min.

✓ Hastighet 2: 76 til 152 mm diameter våt og
 tørr boring 800 omdr./min.

✓ Patentert AUTOSTOP™ kobling gir
 klasseledende beskyttelse og forhindrer
 rotering hvis boret kjører seg fast.

✓ Innebygd sensor guider brukeren til å oppnå
 rett og nøyaktig finish.

✓ Innebygd trykkmåler gjør det mulig for
 brukeren å optimalisere borehastigheten.

✓ Innebygd batterimåler lar brukeren overvåke
 batterikapasiteten under hele borearbeidet.

✓ Integrert vannslange for våtskjæring som
 er kompatibel med M18™ SWITCH TANK™
 utskiftbar sprøyte og vannforsyningssystem.

✓ 1 1/4˝ UNC + 1/2˝ G bortilpasning passer til
 de fleste vanlige bor, med friksjonsplate som
 sørger for enkel endring av boret.

✓ Separat tilgjengelig kjerneborstativ MXF
 DR255TV med 60 mm krage – 60 mm feste
 på kjerneboret passer til de fleste universelle
 kjerneborstativ.

✓ MX FUEL™ neste generasjon POWERSTATE™
 børsteløs motor, REDLINK PLUS™-elektronikk
 og REDLITHIUM™-batterier leverer overlegen
 ytelse, holdbarhet og driftstid for etterspurte
 bruksområder.

✓ ONE-KEY™ verktøysporing og -sikkerhet
 tilbyr en skybasert plattform for utstyrskontroll
 som støtter både sporing av plassering og
 tyveribeskyttelse.

 MXF DCD150-302C  MXF DCD150-302C KIT

Omdr./min uten belastning  0 – 800 / 0 – 1600  0 – 800 / 0 – 1600

Borekapasitet i betong første og andre gir (mm)  76 – 152 / 25 – 76  76 – 152 / 25 – 76

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

Standardutstyr  Utløserlås, sidehåndtak  Utløserlås, sidehåndtak, MXF DR255TV borestativ

Inkl. i settet  2 stk. 3,0 Ah-batterier,1 stk. MXF C-lader, koffert  2 stk. 3,0 Ah-batteri, 1 stk. MXF C-lader, koffert

Artikkelnummer  4933464887  4933471835

BOR MED 
STØRRE
TRYGGHET

BOR OPPTIL 
152 MM HULL

ØKT 
PRODUKTIVITET
MED KORTERE TID TIL OPPSETT
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MXF DCD150
MX FUEL™
PREMIUMSTATIV TIL
DIAMANTKJERNEBOR

MX FUEL™
TYNT BLAD FOR VÅT
DIAMANTKJERNE-
BORING

REDLINK PLUS™
INTELLIGENS

Artikkelnummer: 4933472247

Artikkelnummer: 4932399726

Artikkelnummer: 4932352094

Artikkelnummer: 4932399727

Artikkelnummer: 4931400613

Artikkelnummer: 4932399731

✓ For borehull opptil Ø 250 mm – ekstra lang søyle
 for bruk med MILWAUKEE® batteridrevet
 MXF DCD150 diamantborverktøy.

✓ Integrert vakuumfeste gir mulighet for å bruke
 vakuum eller feste stativet på vanlig måte.

 Universal 60 mm hurtigkobling motorbrakett.

✓ Festesett for betong er inkludert
 (artikkelnummer: 4932399731)

✓ Diamantsagtenner optimalisert spesielt for batteridrevne
 MX FUEL™-verktøy

✓ Optimalisert for elektriske diamantbor på opptil 2200 watt

✓ 10 mm lasersveisede tenner for førsteklasses levetid

✓ Standard 1/2˝ G-feste på mindre diametere og standard
 1 1/4˝ UNC-feste på større diametere

10 LITER VANNTANK

VAKUUMPUMPE

VANNOPP-
SAMLINGSRING

EKSTRA
VAKUUMPAKNING

FESTESETT FOR
STATIV

✓ Ekstra vakuumpakning til MXF DR255TV

 Diameter Beskrivelse Borfeste Arbeidslengde Full lengde Artikkelnummer
 (mm)   (mm) B (mm) A

 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 4 932472188

 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

 Beskrivelse  Artikkelnummer

Deksel til bor. For boring og kjerneboring for Ø 25–152 mm.
Børsteinnsats gir bedre sug og oppsamling.

Bare for tørr kjerneboring. Standard DEK 26 universalkobling  4932471990
til alle MILWAUKEE® støvsugere.
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MXF DH2528H

MX FUELTM

25 KG-KLASSE
28 MM HEX
MEISELHAMMER

1REDLITHIUM™
BATTERI

2 REDLINK PLUS™
INTELLIGENS

3 POWERSTATE™
BØRSTELØS
MOTOR

EGENSKAPER

SPESIFIKASJONER

✓ Bransjens første trådløse 28 mm Hex-meisel
 hammer med kraften til verktøy drevet med
 bensin, elektrisitet og trykkluft

✓ Heavy Duty hammer med 64 joule slagkraft for
 de mest krevende rivingsoppgavene

✓ Flytende vibrasjonsdempende teknologier gjør
 at brukeren kan arbeide hele dagen uten å nå
 farlige eksponeringsnivåer

✓ Lav 5,17 m/s2 vibrasjon gir over 7 timer (HAVS)
 uavbrutt produktivitet

 Rask fjerning av materiale med 1300 slag/min
 gir maksimal produktivitet ved alle typer bruk.

✓ Bryter opptil 2 tonn betong eller et spor på
 12 m (20 cm dyp og 30 cm bredt) på 1 stk
 MXF XC406-batteri.

✓ Levetid tilsvarende elektrisk verktøy og
 servicevennlig med en integrert servicelampe
 som varsler brukeren hver 40. time om å tilføre
 fett.

✓ Neste generasjon MX FUEL™ POWERSTATE™
 børsteløs motor, REDLINK PLUS™ elektronikk

 og REDLITHIUM™ batterier leverer overlegen
 ytelse, holdbarhet og driftstid på krevende
 bruksområder.

✓ ONE-KEY™ verktøysporing og -sikkerhet
 tilbyr en skybasert plattform for utstyrskontroll
 som støtter både sporing av plassering og
 tyveribeskyttelse.

✓ Separat gjengelig tralle MXF DHT med plass
 til 4 meisler samt lader, batterier og stropp for
 hammer gir enkel transport av verktøyet på
 arbeidsplassen.

 MXF DH2528H-601

Verktøyfeste  28 mm Hex

Slagenergi (EPTA)(J)  64

Maks slagfrekvens (slag/min)  1300

Vibrasjonsnivå ved meisling (m/s2)  5,17

Vekt med batteri (kg)  29,6

Inkl. i settet  1 stk. MXF XC406-batteri, 1 stk. MXF C lader, 1 flat og 1 rett meisel

Artikkelnummer  4933471829

HARDE SLAG
MED LAV
VIBRASJON

BRYTER ET SPOR PÅ 12 METER,
20 CM DYPT OG 30 CM BREDT,
PER LADIN

UTEN 
BEGRENSNINGENE
TIL LEDNING ELLER BENSIN
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REDLINK PLUS™
INTELLIGENS

MXF DHT
MX FUEL™
TRALLE FOR
MEISELHAMMER

MX FUEL™
28 MM HEX-MEISLER

Artikkelnummer: 4933464879

✓ Lett vogn til borhammer med store gummihjul for enkel transport over ujevnt
 terreng på arbeidsplassen.

✓ Integrert stropp for hammer og festekroker i metall.

✓ Innebygd fjærbelastet oppbevaring av 4 meisler og lader samt ladekabelbøyle
 for transport

  Beskrivelse  Full lengde Bredde på Artikkelnummer
   (mm) blad (mm)

 1 28 mm Hex rett meisel  400  -  4932459774

 2  28 mm Hex 400 x 35 mm flat meisel  400  35  4932459775

 3  28 mm Hex flat, bred meisel  400  80  4932459776

 4  28 mm Hex spade-meisel  400  125  4932459777

 5  28 mm Hex asfaltkutter  400  90  4932459778

 6  28 mm Hex konisk verktøyholder  -  -  4932459779

 7  28 mm Hex komprimeringsplate  200  200  4932459780
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MXF LSDP

MX FUELTM

STOR
FRITTSTÅENDE
AVLØPSRENSER
MED
POWERTREDZ™

1REDLITHIUM™
BATTERI

2 REDLINK PLUS™
INTELLIGENS

3 POWERSTATE™
BØRSTELØS
MOTOR

EGENSKAPER

SPESIFIKASJONER

✓ Integrert POWER TREDZ ™ gjør at én
 person kan flytte avløpsrenseren inn og ut
 av servicebilen og opp og ned trapper

✓ Helt lukket trommel for best mulig beskyttelse
 og oppsamling av smuss

✓ Kraft til å fjerne røtter i 60 meter rør

✓ Elektronisk sklisikker fotpedal kombinert med
 en integrert trommelbrems bremser trommelen
 svært raskt for maksimal brukerkontroll og
 sikkerhet

✓ Trommelkapasitet på 30 m x 16 mm eller
 30 m x 20 mm kabel

✓ ONE-KEY™ verktøysporing og -sikkerhet
 tilbyr en skybasert plattform for utstyrskontroll
 som støtter både sporing av plassering og
 tyveribeskyttelse

✓ MX FUEL™ neste generasjon POWERSTATE™
 børsteløs motor, REDLINK PLUS™ elektronikk
 og REDLITHIUM™ batterier leverer overlegen
 ytelse, holdbarhet og driftstid for krevende
 bruksområder

✓ Leveres med 20 mm x 23 m innvendig slange,
 1 x 9 stk. tilbehør

 MXF LSDP-301

Omdr./min uten belastning  200

Maks diameter på avløpsrør (mm)  200

Spiraldiameter (mm)  16 – 20

Kabellengde (m)  30

Vekt med batteri (kg)  56,6

Inkl. i settet  1 x MXF CP203 batteri, 1 x MXF C lader, 1 x 7,6 m og 1 x 15,2 m

 indre kjernekabel (20 mm) og hodesett

Artikkelnummer  4933471851

POWERTREDZ
LØFTEASSISTENT

TM SAMLER OPP
SMUSS

KRAFT
TIL Å FJERNE RØTTER
OPPTIL 60M
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REDLINK PLUS™
INTELLIGENS

 Beskrivelse  Artikkelnummer

 Rett fjær  48532830

 Beskrivelse  Artikkelnummer

 75 mm
 rotkutter  

 Beskrivelse  Artikkelnummer

 Lite 
 åpningsverktøy  

 Beskrivelse  Artikkelnummer

 Medium 
 åpningsverktøy

 Beskrivelse  Artikkelnummer

 70 mm
 kjedepåsats

 Beskrivelse  Artikkelnummer

 100 mm
 kjedepåsats

 Beskrivelse  Artikkelnummer

 100 mm
 rotkutter  

 Beskrivelse  Artikkelnummer

 150 mm
 rotkutter  

 Beskrivelse  Artikkelnummer

 Traktspiralfjær  48532831

 Beskrivelse  Artikkelnummer

 Tilbehørssett, påsatser  48532840

 Størrelse  Artikkelnummer

 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

 Length  Artikkelnummer

 16 mm  4932471707

 Størrelse  Artikkelnummer

 16 mm x 60 cm  4932471708

 20 mm x 60 cm  4932471709

TROMMELHODER TILBEHØRSSETT,
PÅSATSER

SAMMEN-
KOBLINGSLEDD

ANKERKABEL

FØREKABEL

FJERNER LØSE
GJENSTANDER SOM
F.EKS. HÅR

FOR KUTTING OG
FJERNING AV RØTTER

FJERNING AV
FETTAVLEIRINGER

ÅPNING AV TILSTOPPEDE
RØR

FJERNER LØSE
GJENSTANDER SOM F.EKS.
TEKSTILER

RETT FJÆR

ROTKUTTER

KJEDEPÅSATSÅPNINGSREDSKAP

TRAKTSPIRALFJÆR

48532832

48532835 48532836 48532837 48532838

48532833 48532834
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MXF TL

MX FUELTM

LYSTÅRN

EGENSKAPER
✓ TRUEVIEW™ HD-lyseffekt med opptil
 27 000 lumen ved nettspenning og opptil
 20 000 lumen ved likestrøm for både arbeidsog
 områdebelysning

✓ Mulighet til å styre lampehodet i flere retninger
 slik at brukeren kan rette lyset dit det er behov

✓ Med to store hjul er tårnlampen er lett å
 transportere på våte og ujevne underlag på
 arbeidsplassen

✓ Takket være den integrerte motoriserte masten
 kan tårnlampen settes opp på mindre enn 10
 sekunder Masten kan forlenges opptil 3,10
 meter og tåler vind opptil 55 km/t.

✓ For å tåle de barskeste forholdene på
 de tøffeste jobbstedene er MX FUEL™
 Tower Light laget med slitesterke, kraftige
 polykarbonatlinser som gir overlegen slitestyrke.

✓ En forseglet batterikasse sørger for at
 batteriene alltid er beskyttet mot barske
 værforhold.

✓ Med integrert ONE-KEY™ som du kan
 tilpasse, spore og administrere lampen fra
 mobilen. Enkel innstilling av driftstid som
 regulerer utgangseffekten for å få konstant
 belysning til arbeidet, og enkelt å se resterende
 batteriladning for å vite når det er tid for å bytte
 batterier.

✓ Den innebygde MX FUEL™ laderen gir deg
 friheten til å lade ethvert MX FUEL™ batteri
 når lampen brukes med nettspenning.

LETT
BÆRBAR
3M LAMPE
INNE/UTE

TM

2700
LUMENS FOR
ARBEID ELLER OMRÅDEBELYSNING

BESTANDIG
MOT VIND

1 REDLITHIUM™
BATTERI

2 TRUEVIEW™
HIGH DEFINITION
OUTPUT

3 REDLINK PLUS™
INTELLIGENS

IP56
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SPESIFIKASJONER
 MXF TL-601

Lystype  LED

Maks effekt på nettspenning høy/medium/lav (lumen)  27 000 / 14 000 / 7000

Maks effekt på likestrøm høy/medium/lav (lumen)  20 000 / 10 000 / 5000

Maks. driftstid AC modus (h)  Uendelig

Maks. driftstid DC modus (h)  3 / 6 / 12

Maks høyde på mast (m)  3,1

IP rating  56

Integrert lader  Yes

Vekt med batteri (kg)  48

Inkl. i settet  1 stk MXF XC406 batteri, integrert lader

Artikkelnummer  4933471844
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Dia Proff Norge AS forbeholder 
seg retten til å kunne endre 
informasjon i dette dokumentet 
uten kommunikasjonsplikt.
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Tlf: 67 06 73 30 - post@diaproff.no - www.diaproff.no - Masteveien 8, 1481 Hagen
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ADMINISTRER

TILPASS
(KUN LYSTÅRN)


