
M12 CC
M12™ AKÜLÜ KABLO KESME

 M12 CC-201CM12 CC-0

Akü Kapasitesi (Ah) 2.0-

Akü Sayısı 10

Șarj Süresi 30 dak-

Maks. Kesme Açısı (mm) 3232

Kesme Kuvveti (kN) 3232

Hız Ayarı 22

Akülü Ağırlık (kg) 3.0-

Tedarik Șekli Tașıma Çantası-

Artikel Numarası 49334316104933431600

• Güçlü çeneleri sayesinde ø32mm kalınlığa kadar olan kabloları kolaylıkla keser
• Üstün kesim kalitesi - Milwaukee® özel tasarım geometrik bıçakları ile yuvarlak
   ve montaja hazır kesim sağlar.
• Daha uzun çalıșma zamanı – Tek șarjda 4x35mm² bakır kabloda 60 kesim yapabilme
• Kompakt bıçak tasarımı – uzatma kolu olmaksızın panel veya elektrik panolarında
   kablolara ulașır.
• Otomatik bırakma kolu –  Hızlı bir șekilde yeniden kesme imkanı sağlar
• REDLINK PLUS™ elektronik așırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için
   sınıfının en dayanıklısıdır.
• Çalıșma alanını aydınlatan parlak LED ıșık.

C12 PPC
M12™ BORU KESME (AKÜSÜZ)

 C12 PPC-0

Akü Kapasitesi (Ah) −

Akü Sayısı 0

Șarj Süresi −

Maks. Kesme Kapasitesi (mm) 50

Yüksüz Hız (d/dk) 0 - 500

Akülü Ağırlık (kg) 1.9

Tedarik Șekli −

Artikel Numarası 4933416550

• Güçlü çene mekanizması sayesinde 50mm’ye kadar PVC boruları 3 sn’den
   kısa sürede keser
• Tetikten değișken hız ayarı ile daha kontrollu kesim yapma imkanı
• Çapaksız ve temiz kesim için geliștirilmiș süper keskin bıçak
• Așırı dayanıklılık için 5 kademeli tamamen metal dișli
• 175kg/cm²  kesme basıncı
• Ağır hizmet tipi tamamen metal dișli ve dișli kutusu , maksimum tork gücü ve
   dayanıklılık sağlar
• Çalıșma alanını aydınlatan parlak LED ıșık.
• Șarj seviyesini gösteren led gösterge.
• REDLINK ™ elektronik așırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının
   en dayanıklı sistemidir.
• Çift yönlü çalıșma imkanı 

M12 BS
M12™ AKÜLÜ BANT KESME

 M12 BS-0 M12 BS-402C

Akü Kapasitesi (Ah) − 4.0

Akü Sayısı 0 2

Șarj Süresi − 60 dak

Yüksüz Hız (d/dk) 0 - 85 0 - 85

Maks. Kesme Kapasitesi (mm) 41 x 41 41 x 41

Bıçak Uzunluğu (mm) 687 687

Akülü Ağırlık (kg) − 3.2

Tedarik Șekli − Tașıma Çantası

Artikel Numarası 4933431310 4933431805

• Tek elle kolay çalıșabilme , sadece 3,2kg 
• Dar alanlarda kolay çalıșabilme, tek elle kesim yapma imkanı için ,kompakt
   ve hafif olarak dizayn edilmiștir.
• Plastik ,bakır, alüminyum, çelik ve paslanmaz çelik gibi çeșitli malzemeleri
   kesebilir.
• Kapalı bıçak koruma sistemi ile kullanıcıyı testereden korur , hızlı ve kolay
   testere değișimi sağlar.
• Çapaksız ve kıvılcımsız temiz kesim.
• Dengeli sap dizaynı ve 8 büyük bıçak rulmanı sayesinde  sınıfının en iyi
   kesim kalitesini sağlar.
• REDLINK PLUS™ elektronik așırı yük koruma sistemi, makine ve batarya
   için sınıfının en dayanıklısıdır.
• 18 diș testere bıçağı
• Șarj seviyesini gösteren LED gösterge.
• Çalıșma alanını aydınlatan parlak LED ıșık.

M12 GG
M12™ AKÜLÜ GRES POMPASI
• 12V güçlü motor 562bar çalıșma basıncı sunar
• Çalıșma alanını aydınlatan parlak LED ıșık. 
• REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara 

oranla 2 kat’a yakın çalıșma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2  kat’a 
yakın batarya ömrü sağlar

• Tüm Milwaukee ® M12 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalıșır
• 914 mm x 14.4 mm çaplı yay korumalı , yüksek basınca dayanıklı 

esnek hortum 
• REDLINK ™ elektronik așırı yük koruma sistemi, makine ve batarya 

için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
• Sınıfının en iyi çalıșma zamanı ,  tek akü ile 7 kartuș
• Ergonomik ve üstün dengeli tutuș imkanı , sadece 355 mm 

uzunluğunda ve 3,2 kg
• Hızlı akıș için hava boșaltma vanası
• Entegre omuz askısı 
• Kartuș , dolum yapma ve vakumlama ile 3 farklı doldurma 
• 400ml kartuș ,473ml gres kapasitesi
• Bireysel pil hücre sistemi ile çalıșma süresinin en verimli halde 

kullanımını sağlar.

 M12 GG-0 M12 GG-401B

Akü Kapasitesi (Ah) − 4.0

Akü Sayısı 0 1

Șarj Süresi − 80 dak

Basınç (bar) 562 562

Akülü Ağırlık (kg) − 3.2

Tedarik Șekli − Bez Çanta

Artikel Numarası 4933440435 4933441675
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