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M28CHPX

מק״ט: 4933448010
כולל 2 סוללות 5 אמפר

₪7,990
מק״ט: 4933448000

גוף בלבד
₪4,820  28V  (FUEL פטישון נטען + פוטר מתחלף )עד 28 מ“מ

28Vסוללה במתח 

SDS PLUSכניסת מקדח

 4.7 ג׳אולעוצמת הלימה

 0-1,350 סל״דמהירות קידוח

 0-5,000 פל״דפעימות לדקה תחת עומס

 28 מ״מכושר קידוח מקסימלי בבטון

 13 מ״מכושר קידוח מקסימלי במתכת

 30 מ״מכושר קידוח מקסימלי בעץ

 4.7 ק״גמשקל כולל סוללה 5 אמפר

ציוד נלווה: 
כולל 2 סוללות ליתיום M28 , מטען מהיר, מזוודה קשיחה

פטישון 28V נטען, בעל מנוע חזק עם כוח השקול לפטישון 
חשמלי

קוטר קידוח מקסימלי בבטון של 26 מ״מ, ועוצמת הלימה של 3.2 
ג׳אול

 בעל 4 מצבי עבודה – קידוח, קידוח עם דפיקה, חציבה ומצב כוונון 
זווית איזמל

 מצויד בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה DPM המגן על הכלי 
והסוללה מפני התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת 

חשמל ואפקט הזיכרון
כיוון קידוח – שמאל וימין

מעוצב בצורה מאוזנת, נוחה וקלה לשליטה
בעל מערכת AVS לשיכוך זעזועים

תיבת גיר מתכתית עמידה במיוחד בעלת מסבים עמידים 
ומדוייקים

מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה
דגם: HD 28 HX – כולל פוטר מתחלף

 מנוע עוצמתי במיוחד המפיק עוצמת הלימה אדירה של 4.7J מאפשר לכלי לקדוח 	�
כשווה ערך לפטישון חשמלי, ועד 28 מ“מ בבטון!

הפטישון הנטען החזק ביותר בקטגוריה	�
POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!�	
טכנולוגיית ה- BRUSHLESS – מקנה עד פי 2 אורך חיי מנוע	�
בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 50% יותר זמן עבודה	�
בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 100% יותר עוצמה	�
מותאם לשימוש עם שואב האבק הייעודי אליו	�
 REDLINK PLUS  האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת �	

מלאה בין הסוללה לפטישון, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד 
תחת עומסים קשים

 REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה	�
�	M/S2 8.1 כפולה לשיכוך זעזועים – רק AVS בעל מערכת הגנת
בעל 4 מצבי עבודה – קידוח, קידוח עם דפיקה, חציבה ומצב כוונון זווית איזמל	�
תיבת גיר מתכתית עמידה במיוחד בעלת מסבים עמידים ומדויקים	�
כולל פוטר מתחלף עם מנגנון FIXTEC מתקדם	�
מד עומק משולב בידית האחיזה	�
 סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה 	�

מפני התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון
מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה	�

HD 28 PD

28V סוללה במתח

 / 0-450
0-1800 סל״ד

מהירות סיבוב – הילוך ראשון/הילוך 
שני

1.5-13 מ״מ פוטר Röhm מתכתי

16 מ״מ כושר קידוח מקסימלי במתכת

65 מ״מ כושר קידוח מקסימלי בעץ

20 מ״מ כושר קידוח מקסימלי בבטון

85 ניוטון מטר מומנט מרבי

3.1 ק״ג משקל כולל סוללה 5 אמפר / שעה

28V סוללה במתח

SDS PLUS כניסת מקדח

3.2 ג׳אול עוצמת הלימה

0-1,400 סל״ד מהירות קידוח

0-4,300 פל״ד פעימות לדקה תחת עומס

26 מ״מ כושר קידוח מקסימלי בבטון

13 מ״מ כושר קידוח מקסימלי במתכת

30 מ"מ כושר קידוח מקסימלי בעץ

4.1 ק״ג משקל כולל סוללה 5 אמפר / שעה

HD 28 H

28V מברגה/ מקדחה רוטטת ליתיום לעומס גבוה

28V פטישון נטען ליתיום לעומס גבוה

 מצוידת במנוע 28V, לעומס גבוה במיוחד המפיק כוח של מקדחה חשמלית
 בלעדי! מנוע DC חדשני בטכנולוגיית 4x4. 4 קטבים ו-4 פחמים

 בעלת תפוקת מומנט אדיר של 85 ניוטון מטר
 קומפקטית באורך של 237 מ״מ

 גיר מתכתי המקנה עמידות מקסימלית
  מצוידת בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני 

התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון
 מצוידת בפוטר Röhm מתכתי 13 מ״מ לעומס גבוה

 מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

ציוד נלווה: 
מטען חכם ומהיר 28V, 2 סוללות M28 ליתיום, ידית צד, מזוודה קשיחה

ציוד נלווה: 
מטען חכם ומהיר 28V, 2 סוללות M28 ליתיום, ידית צד ומד עומק קידוח, מזוודה קשיחה. )ניתן להשיג גם בגרסת גוף בלבד – ללא סוללות ומטען(

מק״ט: 4933415500
ערכה עם 2 סוללות 3 אמפר

₪7,150 )פוטר מתחלף(
מק״ט: 4933415500-5

ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר
₪7,590 )פוטר מתחלף(

מק״ט: 4933415511
גוף בלבד

₪4,520 )פוטר מתחלף(

מק״ט: 4933416840
גוף בלבד

₪2,390

מק״ט: 4933415514
ערכה עם 2 סוללות 3 אמפר
₪6,790 )פוטר רגיל(

מק״ט: 4933416830
ערכה עם 2 סוללות 3 אמפר

₪5,620
מק״ט: 4933448543

ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר
₪6,190
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HD 28 IW

HD28 AG 

28V סוללה במתח

״1/2  כניסת בוקסה

0-1450  סל”ד מהירות סיבוב

0-2450  פל”ד פעימות דפיקה לדקה

440 ניוטון מטר מומנט פיתול רציף

4.1 ק״ג משקל כולל סוללה 5 אמפר / שעה

28V מפתח רטיטה )אימפקט( ”1/2 ליתיום לעומס גבוה

28V משחזת ”4.5 נטענת ליתיום לעומס גבוה

ציוד נלווה: 
מטען חכם ומהיר 28V, 2 סוללות M28 ליתיום ומזוודה קשיחה. )ניתן להשיג גם בגרסת גוף בלבד – ללא סוללות ומטען(

ציוד נלווה: 
מטען חכם ומהיר 28V, 2 סוללות M28 ליתיום, ידית צד בולמת זעזועים, מזוודה 

קשיחה. )ניתן להשיג גם בגרסת גוף בלבד – ללא סוללות ומטען(

HD28 SX

28V סוללה במתח

0-2000 / 0-3000 סל״ד מהירות, הילוך ראשון/הילוך שני

29 מ״מ אורך פעימות ניסור

4 ק״ג משקל כולל סוללה 5 אמפר / שעה

28V מסור חרב נטען לעומס גבוה

 מסור חרב 28V בעל עוצמה שקולה למסור חרב SAWZALL חשמלי
 עיצוב ארגונומי לאחיזה נוחה ובטוחה לאורך זמן

 מהירות של 3000 פל״ד ואורך פעימת ניסור של 29 מ״מ לחיתוך מהיר במיוחד
  הטכנולוגיה הייחודית של סדרת מסורי החרב - SAWZALL משלבת מנגנון הגנה לגיר 

במקרה של נעילה, דבר המקנה עמידות יוצאת דופן בכל עבודה
 גיר בעל 2 מהירויות, מתאים לכל סוג של עבודה

FIXTEC להחלפת להבים מהירה בטכנולוגיית ה HEAVY-DUTY מנגנון 
 מנגנון קל לתפעול ולכוונון עומק הניסור

  מצוידת בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה-DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות, 
עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

 מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

ציוד נלווה: 
מטען חכם ומהיר 28V, 2 סוללות M28 ליתיום, 2 להבים MILWAUKEE מקוריים ומזוודה קשיחה

)ניתן להשיג גם בגרסת גוף בלבד – ללא סוללות ומטען(

מק״ט: 4933416860
גוף בלבד

₪3,390
מק״ט: 4933416850

ערכה עם 2 סוללות 3 אמפר
₪6,590

מק״ט: 4933432146
גוף בלבד

₪3,050

מק״ט: 4933416930
גוף בלבד

₪3,690

מק״ט: 4933432145
ערכה עם 2 סוללות 3 אמפר

₪5,850

מק״ט: 4933416920
ערכה עם 2 סוללות 3 אמפר

₪6,590
מק״ט: 4933448545

ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר
₪7,160

מק״ט: 4933448540
ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪6,170

מק״ט: 4933448537
ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪6,990

28V סוללה במתח

9,000 סל״ד מהירות עבודה

״4.5 / 115  מ״מ קוטר דיסק

M14 קוטר קדח סטנדרטי

28 מ״מ חיתוך מקסימלי לעומק

2.8 ק״ג משקל כולל סוללה 5 אמפר / שעה

 מנוע חזק ומסיבי במיוחד המפיק מומנט רציף של 440 ניוטון מטר
M25 פתיחה וסגירת ברגים עד 

 מרכב מגנזיום קל ועמיד במיוחד המאריך את חיי המכשיר
  הדק הפעלה אלקטרוני לשליטה ודיוק מושלם בעת ההברגה

 כניסת ”1/2 עם פין נעילה להידוק בטיחותי של הבוקסה
 עיצוב ארגונומי לתפעול נוח ובטיחותי לאורך זמן

  אפשרות להרכיב את הסוללה הפוך דבר המאפשר איזון מושלם
  מצוידת בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה-DPM המגן על הכלי והסוללה מפני 
התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

 מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

 משחזת זווית נטענת החזקה והמהירה ביותר בקטגוריה!
 בעלת עוצמה שקולה למשחזת זווית חשמלית

 מנגנון נעילה בטיחותי מונע מהמשחזת לעבוד ללא כוונה
 מנוע מתקדם בעל הגנת עומס יתר

  מצוידת בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה-DPM המגן על הכלי 
והסוללה מפני התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת 

חשמל ואפקט הזיכרון.
 מפסק הפעלה בעל אפשרות נעילה לעבודה רציפה

 ידית AVS בולמת זעזועים
 אום מיוחד להחלפה מהירה ובטוחה של דיסקים

 מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה
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28V מתח עבודה

135 מ״מ כושר חיתוך בעץ

10 מ״מ כושר חיתוך במתכת

0-45 מעלות שיפוע בסיס

2100-2800 פל״ד מהירות חיתוך

26 מ״מ אורך פעימת הניסור

3.5 ק״ג משקל כולל סוללה 5 אמפר

HD 28 JSB

28V מסור אנכי נטען

ציוד נלווה: 
2 סוללות 28V ליתיום, מטען מהיר, סט להבים , מזוודת נשיאה קשיחה

HD 28 CS

28V מסור עגול נטען לעץ

HD 28 MS

28V מסור עגול נטען למתכת

ציוד נלווה: 
2 סוללות 28V ליתיום, מטען מהיר, להב 24 שיניים, מזוודת נשיאה קשיחה

ציוד נלווה: 
2 סוללות 28V ליתיום, מטען מהיר, להב וידיה 36 שיניים, מזוודת נשיאה קשיחה

מק״ט: 4933419026
גוף בלבד

₪3,090

מק״ט: 4933416880
גוף בלבד

₪4,420

מק״ט: 4933419022
גוף בלבד

₪3,290

מק״ט: 4933419016
ערכה עם 2 סוללות 3 אמפר

₪6,490

מק״ט: 4933416870
ערכה עם 2 סוללות 3 אמפר

₪7,920

מק״ט: 4933419017
ערכה עם 2 סוללות 3 אמפר

₪6,720

28V מתח עבודה

16 מ״מ עומק חיתוך מקסימלי

3200 סל״ד מהירות סיבוב

174 מ״מ קוטר להב המסור

4.2 ק״ג משקל כולל סוללה 5 אמפר

28V מתח עבודה

0-45 מ״מ עומק חיתוך מקסימלי ב 90 מעלות

0-39 מ״מ עומק חיתוך מקסימלי ב 45 מעלות

4200 סל״ד מהירות סיבוב

165 מ״מ קוטר להב המסור

4.3 ק״ג משקל כולל סוללה 5 אמפר

מק״ט: 4933448542
ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪6,890

מק״ט: 4933416880-5
ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪8,570

מק״ט: 4933448538
ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

 ₪7,290

 מנוע עוצמתי 28V בעל מהירות חיתוך של 2,800 סל״ד, 
עם כוח של מסור חשמלי !

מנגנון AVS לבלימת זעזועים ולחיתוך מדוייק
מנגנון FIX-TEC להחלפת להבים מהירה ללא מפתח

 תפעול נוח ומדוייק במיוחד של המסור הודות למבנה 
הייחודי והנמוך שלו

מפוח אבק – שומר על קו החיתוך נקי מלכלוך
מערכת התנעה רכה

כוונון שיפוע בסיס המסור בין 0-45 מעלות במהירות ללא 
מפתח

בסיס המסור מיציקת אלומיניום איכותית
4 דרגות פנדל מאפשרות חיתוך מתאים לכל חומר

 מיועד לחיתוך ברזל, מתכת אלומיניום ופנלים
 עומק חיתוך גדול במיוחד של 16 מ״מ

 מנוע עוצמתי 28V בעל מהירות סיבוב של 3,200 סל״ד
 מנגנון שמירה על כוח תחת עומס

 נורת LED מאירה את קו החיתוך
  להב וידיה איכותית 174 מ״מ לחיתוך קר ונקי במיוחד

 בנויה בצורה מאוזנת ונוחה לעבודה
  מנגנון הגנת עומס ייתר המגן על הסוללה הכלי והמשתמש

  עצירת מנוע אלקטרונית בטיחותית - עוצרת את הלהב בשניות

  מנוע עוצמתי 28V בעל מהירות סיבוב של 4,200 סל״ד, עם כוח של 
מסור חשמלי!

 עומק חיתוך של עד 54 מ״מ, עם חיתוך בזווית של עד 50 מעלות
  מרכב HEAVY-DUTY מתכתי ועמיד במיוחד, עם מגן להב ומוביל 

מאלומיניום
 ידית אחיזה ארגונומית לעבודה נוחה יותר לאורך זמן

 עצירת מנוע אלקטרונית בטיחותית - עוצרת את הלהב בשניות



� 	28V–HD28PD מברגה / מקדחה נטענת
� 	28V-M28CPHX פוטר מתחלף + FUEL פטישון נטען
� 	28V–M28WL פנס נטען
� 	M28 2 סוללות ליתיום 5 אמפר
� 	28V מטען מהיר

� 	28V - HD28PD מברגה / מקדחה נטענת
� 	28V - HD28AG משחזת זווית “4.5 נטענת
� 	28V - HD28HX פטישון נטען + פוטר מתחלף
� 2 סוללות ליתיום M28 )ראה גרסאות לבחירה(	
� 	28V מטען מהיר

28V סט פטישון מברגה ומשחזת

Set G 2

מק״ט: 4933448970
כולל 2 סוללות 5 אמפר

₪10,250

מק״ט: 4933448548-2
כולל 2 סוללות 5 אמפר

₪12,350

28V FUEL סט מברגה + פטישון נטען

מק״ט: 4933413815-2
כולל 2 סוללות 3 אמפר

₪11,850

� 	28V - HD28PD מברגה / מקדחה נטענת
� 	28V – HD28CS מסור עגול נטען
� 	28V – HD28SX מסור חרב נטען
� 	28V–M28WL פנס נטען
� 2 סוללות ליתיום M28 )ראה גרסאות לבחירה(	
� 	28V מטען מהיר

 Set B

מק״ט: 4933448546
כולל 2 סוללות 5 אמפר

₪12,150  28Vסט 4 כלים נטענים
מק״ט: 4933413810

כולל 2 סוללות 3 אמפר
₪11,650

שדרוג לפטישון 
FUEL M28CHPX

₪380

מק״ט: 4933448010-2
כולל 2 סוללות 5 אמפר

₪10,410
מק״ט: 4933432145-3

כולל 2 סוללות 3 אמפר
₪9,890 28V משחזת + FUEL סט פטישון נטען

� 	28V - M28CHPX פוטר מתחלף +  FUEL פטישון נטען
� 	28V - HD28AG משחזת זווית “4.5 נטענת
� 2 סוללות ליתיום M28 )ראה גרסאות לבחירה(	
� 	28V מטען מהיר

6

מק״ט: 4933419026
גוף בלבד

₪3,090

מק״ט: 4933416880
גוף בלבד

₪4,420

מק״ט: 4933419022
גוף בלבד

₪3,290



למעלה מ-30 סרטוני הדרכה! 



UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.

FULLY COMPATIBLE
WITH ALL
BATTERIES
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מפתח לעולם הדיגיטל

M18 ONEDD-502X  
 

M18 ONEDD-502X  
 

M18 ONEID-502X
 
 

M18 ONEIW-502X
 
 

M18 ONEKA-0 
  

         ONE-KEY™  
מתאם

הכלים החכמים
של

בקרת הכלים
שלך בסנכרון

אלחוטי

ניהול מלאי
ישיר מרשת

 האינטרנט ומהנייד
FUEL™ הדור הבא של כלי
Bluetooth® עם טכנולוגיית

משולבת

תקשורת אלחוטית וכלי 
התאמה אישית מתאימים 
לאפליקציות אנדרואיד 

ואיפון

ארגון המידע שלך במקום 
אחד, אתר ושחזר את
מיקום הכלים שלך

M18 HCCT-201C 
  

         FORCELOGIC™  
מקדחה רוטטתמקדחהמפתח אימפקט ''1/2לוחץ כבלים הידראולי מברגת אימפקט ''1/4
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ש
ד

ח

שליטה מלאה
התאמה אישית ללא הגבלה

שליטה - באפשרותך להגדיר תוכניות 
לכל סוג חומר וכל סוג עבודה ע"י 

בחירה מתוך רשימה

התאמה - הגדרה אישית ודיוק תמידי. 
באפשרותך לשמור עד 4 הגדרות 

שונות של תוכניות עבודה, או לבחור 
מתוך רשימה של הגדרות מובנות 

מראש או להגדיר בעצמכם
גישה
וניהול

פרופילים

יצירה
ושמירת

פרופילים

הגדרת
כוח

ומהירות

סנכרון
ושליטה

אלחוטית

ש
ד

ח

ניהול מלאי
ניהול פשוט של הציוד והכלים שלך

און ליין -שיתוף נתוני העבודה של
כלים שונים או משתמשים שונים דרך 

המחשב או האפליקציה בנייד

מעקב - עקוב אחר נתוני העבודה 
של הכלים שלך

ניהול - קבל עדכונים שוטפים דרך 
האפליקציה עבור תחזוקה קבועה

תפעול פשוט - שימוש חינמי, העלו 
EXCEL גישהרשומות של כלים בקובץ

וניהול
פרופילים

סנכרון
ושליטה

אלחוטית

כלי
מעקב

ושמירה
שמירת
קבלות

צפייה
בשימוש

הכלי

רישום
סטטוס
הכלי

היסטוריית
תיקונים

ש
ד

ח

דיווח מלא
מעקב ביצועים בזמן אמת

מעקב - נתוני ביצוע הכלים

ניהול - קבלו עדכונים שוטפים דרך 
האפליקציה עבור תחזוקה קבועה

שיתוף - האפליקציה תייצר לך 
בקלות קובץ PDF עם דוחות ביצועי 

הכלים

סנכרון
ושליטה

אלחוטית

תצוגת
מצב

תחזוקה

יצירת
דו"חות

מקצועיים
דיווח

ביצועים
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Map Data ©2016 Google

JOBSITE 2 

כלי מעקב
משולב

 ONE-KEY עד מרחק 30 מ' 
  זיהוי כלי ™

  תצוגת מיקום אחרון של הכלי שלך
  איתות מציאת כלי המדווח כאבוד 

לקבלת האינטרנט  לפורטל  כנס 

והציוד  התמונה המלאה של הכלי 

ישר  שלהם  השימוש  ומצב  שלך 

לאמצעי המדיה שלך.

מערכת מעקב אינטראקטיבית המציגה היכן הכלי ה ™ONE-KEY שלך ובאיזה מצב שימוש נמצא. 

מרחק  מ'   30 עד  הכלי  של  האחרון  מיקומו  את  אוטומטי  באופן  תדוח   ONE-KEY™ אפליקציית 

ולדווח מצב עבודה של הצוות שלך. ממיקומך הנוכחי, תאפשר לך לאתר כלים חסרים במהירות 

כפי שכלים אלה הראשונים המשלבים טכנולוגיה מהסוג הזה, כלי ה ™ONE-KEY מספק מעקב חופשי, 

קל לשימוש בפלטפורמות הרשת והנייד לפקיחת עין וירטואלית על המוצרים שלך כשאתה אינך יכול.

חנות כלי עבודה

אתר עבודה 1

אתר עבודה 2
רכבי הפצה
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זהה את כלי ה ™ONE-KEY שלך
במרחק 30 מ' ממיקומך

הצגת מיקום ידוע אחרון
של הכלי שלך

איתות מציאת הכלי
כאשר אובד

ללא צורך בסוללה
לצורך מעקב

™ONE-KEY תעקוב אחרי כל כלי ה ™ONE-KEY שלך הממ  אפליקציית

תאימים עד לטווח 30 מ' מהטלפון הנייד שלך. על ידי עריכת הפונקציות בכלי 

שלך, ללא סוללה, כל הכלים הינם בעלי יכולת  איתות גם כאשר הכלי אינו 

טעון.

אפליקציית ™ONE-KEY תציג מידע אודות הזמן

והמיקום האחרון שהכלי היה בו.

השארת ושכחת כלי? בדוק את האפליקציה שלך

בקלות תאתר ותציין את המיקום האחרון של הכלי

האבוד עד טווח בן 30 מ' ממיקומך.

מידע ישיר למייל או לטלפון הנייד.

נתקלת בבעיית איתור הכלי שלך?

הרחב את טווח החיפוש בעזרת כלים נוספים בעלי

אפליקציית ™ONE-KEY. התחברות למכשיר 

נייד עם אפליקציית ™ONE-KEY תאפשר לך 

להרחיב ב 30 מ' טווח חיפוש מאותו מכשיר אליו 

התחברת.

עדכון מפות
©2016 Google

30 מ'

אתר עבודה 1

נראה לאחרונה

אתר עבודה 3

אתר עבודה 2
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M18 ONEPD-502XM18 ONEDD-502X

ART.# 4933451147ART.# 4933451149

ONE-KEY™ONE-KEY™

העבודה אתר 
הדיגיטלי    שלך

יתרונות
ONE-KEY™

  קישוריות הכלי
  שליטה בכלי

  דיווח הכלי
  ניהול מלאי אוטומטי

  תוכנה חינמית

מברגות/מקדחות

מברגת אימפקט

מפתח אימפקט

מגיע במארז מאובזר בשתי סוללות 5 אמפר 
,2X 5.0 AH REDLITHIUM-IONTM

.M12-18 FC מטען מהיר 
ניתן להשיג כל פריט בנפרד.

לוחץ הידראולי

מפתח לעולם הדיגיטל

מברגה/מקדחהמברגה רוטטת

מפתח לעולם הדיגיטל
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מפתח ברגים
עם אימפקט 
חיכוך טבעת 

M18 ONEIWF12-502XM18 ONEID-502X

ONE-KEY™ ONE-KEY™

ART.#  4933451374 ART.# 4933451370

מובנות  הגדרות  מגוון  לבחירתך 
משלך  להגדרות  מהיר  תכנות  או 

תופסן
משושה

1⁄4˝ טבעת
ART.# 4933451372חיכוך

מצבים4
להפעלה ידנית

ניתן להשיג גם
עם פין בלימה 

מברגת אימפקט

0-900 סל"ד
0-1300 פל"ד

40 ניוטון למטר

0-1400 סל"ד
0-2100 פל"ד

120 ניוטון למטר

0-1900 סל"ד
0-2550 פל"ד

220 ניוטון למטר

0-2500 סל"ד
0-3200 פל"ד

300 ניוטון למטר

1

צב
2מ

צב
3מ

צב
4מ

צב
מ

0-850 סל"ד
0-450 פל"ד

26 ניוטון למטר

0-1500 סל"ד
0-2400 פל"ד

80 ניוטון למטר

0-1200 סל"ד
0-2900 פל"ד

150 ניוטון למטר

0-3000 סל"ד
0-3700 פל"ד

203 ניוטון למטר

1

צב
2מ

צב
3מ

צב
4מ

צב
מ

AH REDLITHIUM-ION™ M12-18 FCHEAVY DUTY 5.0הכלים מסופקים עם שתי סוללות 5 אמפר                                                    , מטען מהיר                         ומארז מתאים לכלי                          .  ניתן להשיגם גם כפריטים בודדים.

מפתח לעולם הדיגיטל
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ציוד נלווה:
מטען שני מתחים מסדרת RAPID לטעינה מהירה במיוחד,

2 סוללות ליתיום 5 אמפר
FUEL X מזוודת נשיאה קשיחה

ציוד נלווה:
מטען שני מתחים מסדרת RAPID לטעינה מהירה במיוחד,

2 סוללות ליתיום 5 אמפר
FUEL X מזוודת נשיאה קשיחה

M 18 ONEPD

M 18 ONEDD

מברגה / מקדחה רוטטת  

מברגה / מקדחה  

מק״ט: 4933451146
גוף בלבד

₪2,550

מק״ט: 4933451150
גוף בלבד

₪2,350

מק״ט: 4933451147
ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪4,890

מק״ט: 4933451149
ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪4,720

- FUEL

- FUEL

סדרת המברגות הראשונה בעולם עם הטכנולוגיה הבלעדית למילווקי – לחיבור הכלי לסמארטפון עם BluetoothTM דרך 
 !One-Key אפליקציית ה

One-Key בשילוב טכנולוגיית ה M18 FPD זוהי מברגת ה
הורידו את אפליקציית ה One-Key המקנה שליטה אבסולוטית במברגה שלכם ותוציאו את המקסימום מהכלי שלכם כפי 

שמעולם לא חוויתם
דרך אפליקציית ה One-Key™, תוכלו לקבוע בהתאמה אישית את טווחי מהירות הסל”ד והמומנט עם 4 מצבי עבודה שונים 

ומנגנוני אנטי קיקבק
שליטה בנורת ה LED שמכשיר דרך הסמארטפון

אפשרות להגדיר מצבי עבודה שונים לסוגים מגוונים של עבודות דבר המקנה דיוק מרבי בכל סוגי העבודה ויכולת לשמור 
את ההגדרות באפליקציה לעבודות עתידיות

ניתן לבחור בין מצבים שונים שהוגדרו מראש הנמצאים כבר באפליקציה בלחיצת אצבע!
ניתן לשמור עד 4 מצבי עבודה שונים בהתאמה אישית באפליקציה, לעבודה מהירה ללא עיכובים!

ניהול מלאי - דרך אפליקציית ה One-Key™ ™תוכלו לנהל את כל מגוון הכלים שלכם מסדרת ה One-Key™™ וכן כלים אחרים 
בהם אתם משתמשים 

טכנולוגיית איתור כלים - איתור הכלי דרך האפליקציה וביצוע התראת גניבה ושלל אפשרויות המוצעות באפליקציה!
המברגה החזקה ביותר בקטגוריה - 135 ניוטון!

Powerstate Brushless טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!
קלאץ’ אלקטרוני עם 13 מצבי כוונון

Redlink Plus האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד
תחת עומסים קשים

Redlithiom-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה
סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח ,זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים
מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

סדרת המברגות הראשונה בעולם עם הטכנולוגיה הבלעדית למילווקי – לחיבור הכלי לסמארטפון עם BluetoothTM דרך 
 !One-Key אפליקציית ה

One-Key בשילוב טכנולוגיית ה M18 FDD זוהי מברגת ה
הורידו את אפליקציית ה One-Key המקנה שליטה אבסולוטית במברגה שלכם ותוציאו את המקסימום מהכלי שלכם כפי 

שמעולם לא חוויתם
דרך אפליקציית ה One-Key™, תוכלו לקבוע בהתאמה אישית את טווחי מהירות הסל”ד והמומנט עם 4 מצבי עבודה שונים 

ומנגנוני אנטי קיקבק
שליטה בנורת ה LED שמכשיר דרך הסמארטפון

אפשרות להגדיר מצבי עבודה שונים לסוגים מגוונים של עבודות דבר המקנה דיוק מרבי בכל סוגי העבודה ויכולת לשמור 
את ההגדרות באפליקציה לעבודות עתידיות

ניתן לבחור בין מצבים שונים שהוגדרו מראש הנמצאים כבר באפליקציה בלחיצת אצבע!
ניתן לשמור עד 4 מצבי עבודה שונים בהתאמה אישית באפליקציה, לעבודה מהירה ללא עיכובים!

ניהול מלאי - דרך אפליקציית ה One-Key™ ™תוכלו לנהל את כל מגוון הכלים שלכם מסדרת ה One-Key™™ וכן כלים אחרים 
בהם אתם משתמשים 

טכנולוגיית איתור כלים - איתור הכלי דרך האפליקציה וביצוע התראת גניבה ושלל אפשרויות המוצעות באפליקציה!
המברגה החזקה ביותר בקטגוריה - 135 ניוטון!

Powerstate Brushless טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!
קלאץ’ אלקטרוני עם 13 מצבי כוונון וגיר מקצועי עם 2 הילוכי מכניים

Redlink Plus האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד
תחת עומסים קשים

Redlithiom-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה
סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח ,זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים
מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

מתח עבודה

פוטר

כושר קידוח במתכת

כושר קידוח בעץ

כושר קידוח באבן

מומנט פיתול מקסימלי

מהירות בהילוך ראשון

מהירות בהילוך שני

משקל כולל סוללה

מתח עבודה

פוטר

כושר קידוח במתכת

כושר קידוח בעץ

מומנט פיתול מקסימלי

מהירות בהילוך ראשון

מהירות בהילוך שני

משקל כולל סוללה

18V

13 מ״מ

13 מ״מ

45 מ״מ

13 מ״מ

135 ניוטון/מטר

0-550 סל״ד

0-2000 סל״ד

2.5 ק״ג

18V

13 מ״מ

13 מ״מ

45 מ״מ

135 ניוטון/מטר

0-550 סל״ד

0-2000 סל״ד

2.5 ק״ג

ציוד נלווה:
מטען שני מתחים מסדרת RAPID לטעינה מהירה במיוחד,

2 סוללות ליתיום 5 אמפר
FUEL X מזוודת נשיאה קשיחה

M 18 ONEID

מברגת אימפקט / מקדחה  
מק״ט: 4933451151

גוף בלבד
₪2,250

מק״ט: 4933451370
ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪4,450 - FUEL

סדרת המברגות הראשונה בעולם עם הטכנולוגיה הבלעדית למילווקי – לחיבור הכלי לסמארטפון עם BluetoothTM דרך 
 !One-Key אפליקציית ה

One-Key בשילוב טכנולוגיית ה M18 FID זוהי מברגת האימפקט החזקה בעולם
הורידו את אפליקציית ה One-Key המקנה שליטה אבסולוטית במברגה שלכם ותוציאו את המקסימום מהכלי שלכם כפי 

שמעולם לא חוויתם
דרך אפליקציית ה One-Key™, תוכלו לקבוע בהתאמה אישית את טווחי מהירות הסל”ד והמומנט עם 4 מצבי עבודה שונים 

ומנגנוני אנטי קיקבק
שליטה בנורת ה LED שמכשיר דרך הסמארטפון

אפשרות להגדיר מצבי עבודה שונים לסוגים מגוונים של עבודות דבר המקנה דיוק מרבי בכל סוגי העבודה ויכולת לשמור 
את ההגדרות באפליקציה לעבודות עתידיות

ניתן לבחור בין מצבים שונים שהוגדרו מראש הנמצאים כבר באפליקציה בלחיצת אצבע!
ניתן לשמור עד 4 מצבי עבודה שונים בהתאמה אישית באפליקציה, לעבודה מהירה ללא עיכובים!

ניהול מלאי - דרך אפליקציית ה One-Key™ ™תוכלו לנהל את כל מגוון הכלים שלכם מסדרת ה One-Key™™ וכן כלים אחרים 
בהם אתם משתמשים 

טכנולוגיית איתור כלים - איתור הכלי דרך האפליקציה וביצוע התראת גניבה ושלל אפשרויות המוצעות באפליקציה!
המברגה החזקה ביותר בקטגוריה - 203 ניוטון!

Powerstate Brushless טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!
Redlink Plus האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד

תחת עומסים קשים
Redlithiom-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה

סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח ,זליגת חשמל ואפקט הזיכרון
בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים

מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

מתח עבודה

כניסת ביט

מומנט פיתול מקסימלי

מומנט לפי מצבים מוגדרים 
מראש הניתנים לשינוי

מהירות סיבוב

קצב דפיקות אימפקט

משקל כולל סוללה

18V

״1/4

203 ניוטון/מטר

40/080/153/203

850/1500/2100/3000 סל״ד

1450/2400/2900/3700 פל״ד

1.7 ק״ג
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ציוד נלווה:
מטען שני מתחים מסדרת RAPID לטעינה מהירה במיוחד,

2 סוללות ליתיום 5 אמפר
FUEL X מזוודת נשיאה קשיחה

M 18 ONEIWF12

מפתח רטיטה אימפקט "1/2 
מק״ט: 4933451153

גוף בלבד
₪2,790

מק״ט: 4933451374
ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪5,390 - FUEL

סדרת המברגות הראשונה בעולם עם הטכנולוגיה הבלעדית למילווקי – לחיבור הכלי לסמארטפון עם BluetoothTM דרך 
 !One-Key אפליקציית ה

One-Key בשילוב טכנולוגיית ה M18 FIDF זהו מפתח הרטיטה החזק בקטגוריה
הורידו את אפליקציית ה One-Key המקנה שליטה אבסולוטית במברגה שלכם ותוציאו את המקסימום מהכלי שלכם כפי 

שמעולם לא חוויתם
דרך אפליקציית ה One-Key™, תוכלו לקבוע בהתאמה אישית את טווחי מהירות הסל”ד והמומנט עם 4 מצבי עבודה שונים 

ומנגנוני אנטי קיקבק
שליטה בנורת ה LED שמכשיר דרך הסמארטפון

אפשרות להגדיר מצבי עבודה שונים לסוגים מגוונים של עבודות דבר המקנה דיוק מרבי בכל סוגי העבודה ויכולת לשמור 
את ההגדרות באפליקציה לעבודות עתידיות

ניתן לבחור בין מצבים שונים שהוגדרו מראש הנמצאים כבר באפליקציה בלחיצת אצבע!
ניתן לשמור עד 4 מצבי עבודה שונים בהתאמה אישית באפליקציה, לעבודה מהירה ללא עיכובים!

ניהול מלאי - דרך אפליקציית ה One-Key™ ™תוכלו לנהל את כל מגוון הכלים שלכם מסדרת ה One-Key™™ וכן כלים אחרים 
בהם אתם משתמשים 

טכנולוגיית איתור כלים - איתור הכלי דרך האפליקציה וביצוע התראת גניבה ושלל אפשרויות המוצעות באפליקציה!
המברגה החזקה ביותר בקטגוריה - 300 ניוטון!

Powerstate Brushless טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!
Redlink Plus האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד

תחת עומסים קשים
Redlithiom-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה

סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח ,זליגת חשמל ואפקט הזיכרון
בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים

מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

מתח עבודה

כניסת בוקסה

מומנט פיתול מקסימלי

מהירות סיבוב

קצב דפיקות אימפקט

משקל כולל סוללה

18V

״1/2

80/150/220/300 ניוטון/מטר

0-990/0-1400/0-1900/0-2500 סל״ד

0-1300/0-2100/0-2550/0-3200 פל״ד

1.8 ק״ג

מתח עבודה

כניסת בוקסה

מומנט פיתול מקסימלי

מהירות סיבוב

קצב דפיקות אימפקט

משקל כולל סוללה

18V

״1/2

80/150/220/300 ניוטון/מטר

0-990/0-1400/0-1900/0-2500 סל״ד

0-1300/0-2100/0-2550/0-3200 פל״ד

1.8 ק״ג

ציוד נלווה:
מטען שני מתחים מסדרת RAPID לטעינה מהירה במיוחד,

2 סוללות ליתיום 5 אמפר
FUEL X מזוודת נשיאה קשיחה

M 18 ONEIWP12

מפתח רטיטה אימפקט "1/2 
מק״ט: 4933451152

גוף בלבד
₪2,830

מק״ט: 4933451372
ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪5,430 - FUEL

סדרת המברגות הראשונה בעולם עם הטכנולוגיה הבלעדית למילווקי – לחיבור הכלי לסמארטפון עם BluetoothTM דרך 
 !One-Key אפליקציית ה

One-Key בשילוב טכנולוגיית ה M18 FIWF זהו מפתח הרטיטה החזק בקטגוריה
הורידו את אפליקציית ה One-Key המקנה שליטה אבסולוטית במברגה שלכם ותוציאו את המקסימום מהכלי שלכם כפי 

שמעולם לא חוויתם
דרך אפליקציית ה One-Key™, תוכלו לקבוע בהתאמה אישית את טווחי מהירות הסל”ד והמומנט עם 4 מצבי עבודה שונים 

ומנגנוני אנטי קיקבק
שליטה בנורת ה LED שמכשיר דרך הסמארטפון

אפשרות להגדיר מצבי עבודה שונים לסוגים מגוונים של עבודות דבר המקנה דיוק מרבי בכל סוגי העבודה ויכולת לשמור 
את ההגדרות באפליקציה לעבודות עתידיות

ניתן לבחור בין מצבים שונים שהוגדרו מראש הנמצאים כבר באפליקציה בלחיצת אצבע!
ניתן לשמור עד 4 מצבי עבודה שונים בהתאמה אישית באפליקציה, לעבודה מהירה ללא עיכובים!

ניהול מלאי - דרך אפליקציית ה One-Key™ ™תוכלו לנהל את כל מגוון הכלים שלכם מסדרת ה One-Key™™ וכן כלים אחרים 
בהם אתם משתמשים 

טכנולוגיית איתור כלים - איתור הכלי דרך האפליקציה וביצוע התראת גניבה ושלל אפשרויות המוצעות באפליקציה!
המברגה החזקה ביותר בקטגוריה - 300 ניוטון!

Powerstate Brushless טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!
Redlink Plus האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד

תחת עומסים קשים
Redlithiom-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה

סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח ,זליגת חשמל ואפקט הזיכרון
בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים

מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה





FUEL BRUSHLESS MOTOR
טכנולוגית העל החדשה - מנוע אלקטרו מגנטי ללא פחמים. 

עד פי 10 אורך חיי מנוע, עד פי 2 יותר זמן עבודה ועד פי 2 יותר עוצמה. בהשוואה למנוע פחמים.

REDLITHIUM-IONTM

סוללות חדישות מסדרת ה RED מוגנות ע״י שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות, עומס יתר 
בעבודה, נפילת מתח וזליגת חשמל ואפקט הזיכרון. עד פי 2 יותר זמן עבודה ואורך חיים.

REDLINK PLUSTM

האלקטרוניקה המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה למברגה ומקנה עמידות יוצאת דופן 
בעבודות הקשות ביותר.

M18 FDDM18 FPD M18 FIW M18 CHIWP12 M18 CHIWF12

M18 CHIWF34

M18 CSX

M18 CCS55

M18 CHPX M18 CHM M18-28 CPDEXM18 CHX M18 CDEX

M18 CDEX

M18 CRAD

M18 FIW12 M18 FIW38

M18 CAG115X M18 CAG115XPD

M18 CBS125

M18 CAG125XPDM18 CAG125XM18 CCS66

M18 FRADHM18 FRAD
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M18 FPD

M18 FDD

 18V FUEL  מברגה / מקדחה רוטטת

 18V FUEL  מברגה / מקדחה

מק״ט: 4933451060
גוף בלבד

₪2,390

מק״ט: 4933451063
גוף בלבד

₪2,190

מק״ט: 4933451061-2
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪4,020

מק״ט: 4933451064-2
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪3,840

ציוד נלווה:
2 סוללות ליתיום

RAPID מטען 2 מתחים מהיר
FUEL-X מזוודת נשיאה קשיחה

ציוד נלווה:
2 סוללות ליתיום

RAPID מטען 2 מתחים מהיר
FUEL-X מזוודת נשיאה קשיחה

מק״ט: 4933451061
ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪4,650

מק״ט: 4933451064
ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪4,390

	�המברגה/מקדחה הרוטטת החזקה ביותר בקטגוריה - 135 ניוטון מטר!
	�המברגה הקומפקטית ביותר בקטגוריה - אורך של 197 מ"מ בלבד!

	�דגם חדש ומשופר – העלה את הספק המהירות לעד 2,000 סל"ד
	�POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!

	�טכנולוגיית ה BRUSHLESS   –  מקנה עד פי 10 אורך חיי מנוע
	�בזכות מנוע ה BRUSHLESS –  עד 50% יותר זמן עבודה

	�בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 30% יותר עוצמה
	�בזכות מנוע ה BRUSHLESS – מברגה קלה וקומפקטית במיוחד

	�3 מצבי עבודה – הברגה,קידוח, וקידוח עם רטיטה – עד 000,23 פל"ד
	�2 מהירויות עבודה עם שליטה אלקטרונית 0-500 סל"ד ו 0-2,000 סל"ד

	�נורת LED עוצמתית בגוף המברגה
	�תפס חגורה מתכתי

M12 ו M18 עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות RAPID מטען מהיר וייחודי מסדרת ה�	
	�REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה למברגה, 

ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים
	�REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה

	�סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות, עומס 
יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

	�בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים
	�מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

	�המברגה/מקדחה הרוטטת החזקה ביותר בקטגוריה - 135 ניוטון מטר!
	�המברגה הקומפקטית ביותר בקטגוריה - אורך של 190 מ"מ בלבד!

	�דגם חדש ומשופר – העלה את הספק המהירות לעד 2,000 סל"ד
	�POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!

	�טכנולוגיית ה BRUSHLESS   –  מקנה עד פי 10 אורך חיי מנוע
	�בזכות מנוע ה BRUSHLESS –  עד 50% יותר זמן עבודה

	�בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 30% יותר עוצמה
	�בזכות מנוע ה BRUSHLESS – מברגה קלה וקומפקטית במיוחד

	�2 מצבי עבודה – הברגה, קידוח
	�2 מהירויות עבודה עם שליטה אלקטרונית 0-500 סל"ד ו 0-2,000 סל"ד

	�נורת LED עוצמתית בגוף המברגה
	�תפס חגורה מתכתי

M12 ו M18 עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות RAPID מטען מהיר וייחודי מסדרת ה�	
	�REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה למברגה, 

ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים
	�REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה

	�סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות, עומס 
יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

	�בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים
	�מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

M18 FID

 18V FUEL  מברגת אימפקט / מקדחה
מק״ט: 4933451065 

גוף בלבד
₪1,950

מק״ט: 4933451066-2
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪3,650
מק״ט: 4933451066

ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר
₪4,250

ציוד נלווה:
2 סוללות ליתיום

RAPID מטען 2 מתחים מהיר
FUEL-X מזוודת נשיאה קשיחה

	�מברגת האימפקט עם מנוע ה FUEL ללא פחמים, החזקה ביותר בקטגוריה - 203 ניוטון מטר!
	  POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!

	�טכנולוגיית ה BRUSHLESS – מקנה עד פי 3 אורך חיי מנוע
	��בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 50% יותר זמן עבודה

	��בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 20% יותר עוצמה
	��בזכות מנוע ה BRUSHLESS –מברגה קלה וקומפקטית במיוחד

	�  DRIVER CONTROL ארבע דרגות לשליטה אלקטרונית במומנט ובמהירות המברגה
	��מצב 1: להברגות מדויקות וקלות

	��מצב 2: להברגה בטוחה מבלי לפגוע או לשבור את הביט והבורג
	��מצב 3: להברגות ברגים קשים במיוחד עד 203 ניוטון מטר

	��מצב 4: מצב ייעודי לברגים קודחים וברגי איסכורית
	��במצב זה המברגה מתאימה באופן אוטומטי את עוצמת הסל"ד, קצב דפיקת האימפקט והמומנט

	��נורת LED עוצמתית בגוף המברגה
	��פטנט ייחודי – הכנסת ביט בקליק ביד אחת בלבד!

	��תפס חגורה מתכתי
M12 ו M18 עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות RAPID מטען מהיר וייחודי מסדרת ה��	

	�REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה   
למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים

	�REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה
	��סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות,  

עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון
	��מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

מתח עבודה

REDLITHIOM-ION שתי סוללות

RAPID מטען 2 מתחים

כניסת ביט

מומנט פיתול מקסימלי

מהירות סיבוב

קצב דפיקות אימפקט

משקל כולל סוללה

18V

כלול

כלול

 1/4''

203 ניטון מטר

0-850/2,100/30003000 סל"ד

1,800/2,900/3,700/0-3,700

1.7 ק"ג

מתח עבודה

פוטר

כושר קידוח במתכת

כושר קידוח בעץ

כושר קידוח באבן

מומנט פיתול מקסימלי

מהירות הילוך ראשון

מהירות הילוך שני

רטיטות לדקה

משקל כולל סוללה

18V

13 מ"מ

13 מ"מ

50 מ"מ

13 מ"מ

135 ניטון מטר

0-550 סל"ד

0-2,000 סל"ד

0-32,000 פל"ד

2.5 ק"ג

מתח עבודה

פוטר

כושר קידוח במתכת

כושר קידוח בעץ

כושר קידוח באבן

מומנט פיתול מקסימלי

מהירות הילוך ראשון

מהירות הילוך שני

משקל כולל סוללה

18V

13 מ"מ

13 מ"מ

50 מ"מ

13 מ"מ

135 ניטון מטר

0-550 סל"ד

0-2,000 סל"ד

2.5 ק"ג
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M18 FIWF

M18 FIWP

 FUEL )300( 1/2'' מפתח אימפקט

 FUEL )300( 1/2'' מפתח אימפקט

מק״ט: 4933451070
גוף בלבד

₪2,590

מק״ט: 4933451067
גוף בלבד

₪2,650

מק״ט: 4933451071
ערכת 5 אמפר
₪4,850

מק״ט: 4933451068
ערכת 5 אמפר
₪4,890

ציוד נלווה:
2 סוללות ליתיום

RAPID מטען 2 מתחים מהיר
FUEL-X מזוודת נשיאה קשיחה

ציוד נלווה:
2 סוללות ליתיום

RAPID מטען 2 מתחים מהיר
FUEL-X מזוודת נשיאה קשיחה

	�מפתח אימפקט “1/2 קומפקטי החזק ביותר בקטגוריה - 300 ניוטון מטר!
	�POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!

	�טכנולוגיית ה BRUSHLESS – מקנה עד פי 3 אורך חיי מנוע
	�בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 50% יותר זמן עבודה

	�בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 20% יותר עוצמה
	�בזכות מנוע ה BRUSHLESS –מברגה קלה וקומפקטית במיוחד

	�DRIVER CONTROL ארבע דרגות לשליטה אלקטרונית במומנט ובמהירות המברגה
	�מצב 1: להברגות מדויקות וקלות

	�מצב 2: להברגה בטוחה מבלי לפגוע או לשבור את הבורג
	�מצב 3: להברגות ברגים קשים במיוחד עד 300 ניוטון מטר

	�מצב 4: בעל מנגנון ייחודי המזהה שהבורג סגור ועוצר אוטומטית את המפתח, דבר המונע את שחיקת 
החומר והבורג.

	�כניסת בוקסה "1/2 עם טבעת הידוק
	�נורת LED עוצמתית בגוף המברגה

	�תפס חגורה מתכתי
M12 ו M18 עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות RAPID מטען מהיר וייחודי מסדרת ה�	

	�REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה 
למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים

	�REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה
	�סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות, 

עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון
	�בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים

	�מד חיווי סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

	�מפתח אימפקט “1/2 קומפקטי החזק ביותר בקטגוריה - 300 ניוטון מטר!
	�POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!

	�טכנולוגיית ה BRUSHLESS – מקנה עד פי 3 אורך חיי מנוע
	�בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 50% יותר זמן עבודה

	�בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 20% יותר עוצמה
	�בזכות מנוע ה BRUSHLESS –מברגה קלה וקומפקטית במיוחד

	�DRIVER CONTROL ארבע דרגות לשליטה אלקטרונית במומנט ובמהירות המברגה
	�מצב 1: להברגות מדויקות וקלות

	�מצב 2: להברגה בטוחה מבלי לפגוע או לשבור את הבורג
	�מצב 3: להברגות ברגים קשים במיוחד עד 300 ניוטון מטר

	�מצב 4: בעל מנגנון ייחודי המזהה שהבורג סגור ועוצר אוטומטית את המפתח, דבר המונע את שחיקת 
החומר והבורג.

	�כניסת בוקסה "1/2 עם טבעת הידוק
	�נורת LED עוצמתית בגוף המברגה

	�תפס חגורה מתכתי
M12 ו M18 עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות RAPID מטען מהיר וייחודי מסדרת ה�	

	�REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה 
למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים

	�REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה
	�סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות, 

עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון
	�מד חיווי סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

	�בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים

מתח עבודה

REDLITHIOM-ION שתי סוללות

RAPID מטען 2 מתחים

כניסת בוקסה

מומנט פיתול מקסימלי

מהירות סיבוב

קצב דפיקות אימפקט

משקל כולל סוללה

18V

כלול

כלול

 1/2''

40/120/300/120 ניטון מטר

0-2,500/0-2,000/ 0-1,700/0-2,000 סל"ד

0-2,400/0-2,600/0-3,100/0-2,600

1.8 ק"ג

מתח עבודה

REDLITHIOM-ION שתי סוללות

RAPID מטען 2 מתחים

כניסת בוקסה

מומנט פיתול מקסימלי

מהירות סיבוב

קצב דפיקות אימפקט

משקל כולל סוללה

18V

כלול

כלול

 1/2''

40/120/300/120 ניטון מטר

0-2,500/0-2,000/ 0-1,700/0-2,000 סל"ד

0-2,400/0-2,600/0-3,100/0-2,600

1.8 ק"ג



18Vמתח עבודה

"1/2כניסת בוקסה

135 ניוטון מטרמומנט פיתול מקסימלי הילוך ראשון

950 ניוטון מטרמומנט פיתול מקסימלי הילוך שני

0-425 מהירות אלקטרונית בסל"ד הילוך ראשון

 0-1700 מהירות אלקטרונית בסל"ד הילוך שני

0-450קצב דפיקת אימפקט בפל"ד הילוך ראשון

0-2300קצב דפיקת אימפקט בפל"ד הילוך שני

1491 ניוטון מטרכושר פתיחה של ברגים הסגורים במומנט של עד

3.2 ק"גמשקל כולל סוללה 5 אמפר

M18 CHIWF12

 18V FUEL )950( מפתח אימפקט “1/2 לעומס גבוה

ציוד נלווה: 
FUEL-X 2 סוללות ליתיום, מטען מהיר ומזוודת נשיאה קשיחה

מפתח אימפקט “1/2 לעומס גבוה המפיק מומנט סגירה אדיר של עד 950 ניוטון מטר �	
POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים �	

טכנולוגיית ה BRUSHLESS - מקנה עד פי 3 אורך חיי מנוע �	
בזכות מנוע ה BRUSHLESS - עד 20% יותר עוצמה �	

בזכות מנוע ה BRUSHLESS -  המפתח החזק בקטגוריה תוך שמירה על משקל נמוך �	
DRIVE CONTROL - 2 מצבים דיגיטליים לשליטה במהירות ומומנט המפתח  	

מצב 1 - מומנט של 135 ניוטון לעבודות מדויקות בעומס נמוך �	
מצב 2 - מומנט של 950 ניוטון לעבודות בעומס גבוה �	

נורת LED עוצמתית בגוף המפתח �	
תפס חגורה מתכתי �	

תפיסת הבוקסה בצורה מיטבית על ידי טבעת הידוק �	
אורך כללי קומפקטי במיוחד של רק 228 מ“מ �	

M12ו  M18 מטען מהיר וייחודי עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות �	
בין  מלאה  תקשורת  המבטיחה  מסוגה  המתקדמת  הדיגיטלית  REDLINK PLUS – האלקטרוניקה  �	

קשים עומסים  תחת  התפקוד  ושיפור  יתר  עומס  מפני  נוספת  הגנה  ומהווה  למברגה  הסוללה 
RED LITHIOM ION - עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה �	

מפני והסוללה  הכלי  על  המגן   DPM ה  שבב  את  המשלבות  החדשניות  הליתיום  סוללות  סדרת   	

    התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון
בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה המבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים �	

מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

מק״ט: 4933446237
גוף בלבד

₪3,150
מק״ט: 4933446244

ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר
₪5,470

מק״ט: 4933448418
ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪5,850
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 18V FUEL )813( מפתח אימפקט “1/2 לעומס גבוה

ציוד נלווה: 
FUEL-X 2 סוללות ליתיום, מטען מהיר ומזוודת נשיאה קשיחה

ציוד נלווה: 
FUEL-X 2 סוללות ליתיום, מטען מהיר ומזוודת נשיאה קשיחה

 18V FUEL )1016( מפתח אימפקט “3/4 לעומס גבוה

מפתח אימפקט “3/4 לעומס גבוה המפיק מומנט סגירה אדיר של עד 1016 ניוטון  �	
מטר

POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים �	
טכנולוגיית ה BRUSHLESS – מקנה עד פי 3 אורך חיי מנוע �	

בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 20% יותר עוצמה �	
בזכות מנוע ה BRUSHLESS –  מפתח החזק בקטגוריה תוך שמירה על משקל נמוך �	

DRIVE CONTROL�–  2 מצבים דיגיטליים לשליטה במהירות ומומנט המפתח �	
מצב 1 – מומנט של 508 ניוטון לעבודות מדויקות בעומס נמוך �	

מצב 2 – מומנט של 1016 ניוטון לעבודות בעומס גבוה �	
נורת LED עוצמתית בגוף המפתח �	

תפס חגורה מתכתי �	
תפיסת הבוקסה בצורה מיטבית על ידי טבעת הידוק �	

אורך כללי קומפקטי במיוחד של רק 235 מ“מ �	
M12ו  M18 מטען מהיר וייחודי עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות �	

REDLINK PLUS – האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת  �	
מלאה בין הסוללה למברגה ומהווה הגנה נוספת מפני עומס יתר ושיפור התפקוד 

תחת עומסים קשים
RED LITHIOM ION – עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח ועד פי 2 אורך חיים  �	

ומחזורי טעינה
סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי  �	

והסוללה מפני התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט 
הזיכרון

בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה המבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים �	
מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

M18 CHIWP12

M18 CHIWF34

18Vמתח עבודה

"1/2כניסת בוקסה

מומנט פיתול מקסימלי 
הילוך ראשון

474 ניוטון 
מטר

מומנט פיתול מקסימלי 
הילוך שני

813 ניוטון 
מטר

מהירות אלקטרונית 
0-1200 בסל"ד הילוך ראשון

מהירות אלקטרונית 
 0-2300 בסל"ד הילוך שני

קצב דפיקת אימפקט 
בפל"ד הילוך ראשון

0-1700

קצב דפיקת אימפקט 
בפל"ד הילוך שני

0-2300

כושר פתיחה של ברגים 
הסגורים במומנט של עד

1354 ניוטון 
מטר

משקל כולל סוללה 5 
אמפר

3.2 ק"ג

18Vמתח עבודה

"3/4כניסת בוקסה

מומנט פיתול מקסימלי 
הילוך ראשון

508 ניוטון 
מטר

מומנט פיתול מקסימלי 
הילוך שני

1016 ניוטון 
מטר

מהירות אלקטרונית 
בסל"ד הילוך ראשון

 0-1200

מהירות אלקטרונית 
בסל"ד הילוך שני

 0-1700 

קצב דפיקת אימפקט 
בפל"ד הילוך ראשון

0-1700

קצב דפיקת אימפקט 
בפל"ד הילוך שני

0-2300

כושר פתיחה של ברגים 
הסגורים במומנט של עד

1626 ניוטון 
מטר

משקל כולל סוללה 5 
אמפר

3.2 ק"ג

מק״ט: 4933446247
גוף בלבד

₪2,980

מק״ט: 4933446261
גוף בלבד

₪3,350
מק״ט: 4933446267

ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר
₪5,790

מק״ט: 4933448415
ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪6,190

מק״ט: 4933446253
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪5,290
מק״ט: 4933451400

ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר
₪5,660

מפתח אימפקט “1/2 לעומס גבוה המפיק מומנט סגירה אדיר של עד 813 ניוטון מטר �	
POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים �	

טכנולוגיית ה BRUSHLESS – מקנה עד פי 3 אורך חיי מנוע �	
בזכות מנוע ה BRUSHLESS– עד 20% יותר עוצמה �	

בזכות מנוע ה BRUSHLESS –  מפתח החזק בקטגוריה תוך שמירה על משקל נמוך �	
DRIVE CONTROL�– 2 מצבים דיגיטליים לשליטה במהירות ומומנט המפתח �	

מצב 1 – מומנט של 474 ניוטון לעבודות בעומס בינוני �	
מצב 2 – מומנט של 813 ניוטון לעבודות בעומס גבוה �	

נורת LED עוצמתית בגוף המפתח �	
תפס חגורה מתכתי �	

תפיסת הבוקסה בצורה מיטבית על ידי פין נעילה �	
אורך כללי קומפקטי במיוחד של רק 222 מ”מ �	

M12ו  M18 מטען מהיר וייחודי עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות �	
REDLINK PLUS – האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת  �	

מלאה בין הסוללה למברגה ומהווה הגנה נוספת מפני עומס יתר ושיפור התפקוד תחת 
עומסים קשים

RED LITHIOM ION – עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח ועד פי 2 אורך חיים  �	
ומחזורי טעינה

סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה  �	
מפני התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה המבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים �	
מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	



18V 9.0 AH  סוללה
הראשונה בעולם

פי 5עד
יותר זמן עבודה *

* בהשוואה לטכנולוגיית הליתיום Lithium-Ion האחרות ושל הבטריות הקודמות של מילווקי ®Milwaukee. התוצאות תלויות במתח, סוג הכלי והיישום המתאים.

35%עד
יותר כוח



חדש

חדש

בוחרים כלי            עם הסוללה המתאימה לכל פעילות

חותך עץ לגודל
60X120 מ"מ 

בטעינת בטריה 
אחת

M18 B2 
4932430062

M18 B4 
4932430063

M18 B5
4932430483

M18 B6
4932451244

M18 B9
4932451245

ית
קט

מפ
קו

בת
רח

מו
ת 

ול
יב

ק
וה

גב
ה 

ש
רי

ד

62 חיתוכים128 חיתוכים

רב מכר

קטן וקל
מתאים להפעלה

ביד בודדת

לכלים בעלי
עומס כבד
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פטיש חציבה וקידוח
 18V 5KG  נטען 

SDS-MAX
הראשון מסוגו בעולם!

SDS-MAX פטיש קידוח וחציבה

ביצועים בעבודה
שקולים לכלי חשמלי

שיכוך זעזועים
אופטימלי

גיוון
מקסימלי

פי 2 יותר קידוחים לטעינה
עם סוללת         9 אמפר

בשימוש מקדח 26 מ"מ   140 מ"מ
18V

X

M18 CHM
FUEL 18V  פטיש חציבה וקידוח נטען

מק״ט: 4933451361   
ערכת 9 אמפר
₪9,890

מק״ט: 4933451362
 גוף בלבד

₪5,860

	��פטיש החציבה והקידוח הנטען הראשון מסוגו בעולם!  בלעדי למילווקי!  מיועד למגוון רחב של עבודות
!KANGO שתוכלו לבצע בכל מקום. עם כוח הלימה וקידוח השקול לפטיש חציבה והקידוח החשמלי       

	��POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!
	��REDLINK PLUS הגרסה המחודשת של מערכת האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה

       תקשורת מלאה בין הסוללה לפטיש, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים
       קשים 

	��סוללות High Demand 9.0 Ah מסדרת ה REDLITIOM-ION מקנות עד פי 5 יותר זמן עבודה, 35% יותר כוח,
       ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה 

	��סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות,
       עומס יתר בעבודה, נפילת מתח ,זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

	��תיבת גיר ממגנזיום עמידה במיוחד בעלת מסבים עמידים ומדויקים השומרים מפני התחממות יתר
	��מצב כוונון זווית איזמל עם 12 זוויות שונות לנוחות מירבית בעבודה 

M/S2 5.5 כפולה לשיכוך זעזועים – רק AVS בעל מערכת הגנת��	
	��מצמד – קלאץ' לבטיחות והגנה בזמן השימוש

ציוד נלווה בערכה מלאה:
2 סוללות ליתיום 9 אמפר

 12V + 18V מטען משולב מהיר
מזוודת נשיאה קשיחה

סוללה במתח

כניסת מקדח

עוצמת הלימה

מהירות קידוח

פעימות לדקה תחת עומס

כושר קידוח מקסימלי בבטון

משקל כולל סוללה 9 אמפר

18V

SDS MAX

6.1 epta / 8.4 j

0-450 סל"ד

0-3,000 פל"ד

40 מ"מ

6.6 ק"ג
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מקדחה מגנטית
 18V FUEL נטענת 
הראשונה מסוגה

בעולם! כוח קידוח זהה
למקדחה חשמלית

מנוע
BRUSHLESS

סוללת
9 אמפר

פי 2 יותר קידוחים לטעינה
עם סוללת         9 אמפר

בשימוש מקדח 26 מ"מ   140 מ"מ
18V

X

M 18 FMDP
FUEL 18V   מקדחה מגנטית נטענת 38 מ"מ

מק״ט: 4933451012
 ערכת 5 אמפר

₪14,950
מק״ט: 4933451012-0

 גוף בלבד
₪12,850

	�POWERSTATE BRUSHLESS MOTOR טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!
	�עם כוח השקול לכלי חשמלי!

	�מיועד לקידוחים בעזרת מקדח חלול עד 38 מ"מ ועם מקדח ישיר עד 13 מ"מ
	�עד 40 קידוחים בקוטר 18 מ"מ עם סוללת 5 אמפר בודדת

	�גיר עם 2 מהירויות עבודה לשימוש אופטימלי בכל סוגי העבודה.
	�מגנט מכני שאינו תלוי בסוללה – עם עוצמת אחיזה של 8890 ניוטון, השומר על המשתמש בזמן

   כיבוי הסוללה מפני נפילת המכשיר.
	�טכנולוגיית ה- BRUSHLESS – מקנה עד פי 3 אורך חיי מנוע

	�בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד50% יותר זמן עבודה
	�בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד20% יותר עוצמה

	�AUTOSPOTTM - פטנט ייחודי למילווקי - מערכת עצירת עבודה בטוחה להגנה מקסימלית על המשתמש
	�REDLINK PLUS - האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין

   הסוללה לכלי מהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים
	�REDLITIOM-ION - עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה

	�סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב PFM המגן על הכלי והסוללה מפני
   התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח ,זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

	�בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים.
	�מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

	�כניסת 19 מ"מ מהירה לחיבור מקדחים חלולים – סטנדרטי 
	�מיכל שימון בחלקו העליון של המכשיר מאפשר שימון בקידוח אנכי ואופקי

	�ידית 3 צלעות נשלפות לשימוש מימין או משמאל
	�נורת LED מאירה את איזור הקידוח

ציוד נלווה בערכה מלאה:
2 סוללות ליתיום 9 אמפר

 12V + 18V מטען משולב מהיר
מיכל נוזל קרור

פוטר 13 מתכתי
מזוודת נשיאה קשיחה

מתח עבודה

עוצמת חוזק המגנט

קוטר קידוח מירבי

עומק קידוח מירבי

קידוח עם מקדח ישיר

אורך תנועת הקידוח

מהירות הילוך ראשון/שני
ללא עומס

משקל

18 V

 8890 ניוטון/מטר

 38  מ"מ

 50  מ"מ

עד 13 מ"מ

עד 146 מ"מ

400 / 690

13 ק"ג

מק״ט: ?   
ערכת 9 אמפר

₪16,980



מגוון הפטישונים הנטענים 

הגדול בעולם!

 

M18 CHX

M18 CHPX

M18 CHM

M28 CHPX

TH
E

HITTING
HARDEST

SDS HAMMER IN IT'S CLASS!

TH
E

HITTING
HARDEST

SDS HAMMER IN IT'S CLASS!

M28 CHPXDE-502C 
4933448015

Ø 7 – 24 MM(MAX 28 MM)

Ø 7 – 22 MM(MAX 28 MM)

Ø 12 – 34 MM(MAX 40 MM)

Ø 6 – 20 MM(MAX 26 MM)

M18 CHXDE-502C 
4933448185

M18 CHPXDE-502C 
4933448180

M18 CHM-902C 
4932430480

LARGE

TH
E

HAMMER
FIRST

SDS MAX IN THE WORLD!

EVE
R CORDLESS

זמן עבודה



הפתרון המושלם לקידוח ללא אבק

הפטישונים הנטענים + שואבי האבק של  

 

HD18 HX

M18 BH

M12 CH

M12 H

M12 DE-201C
4933440500

Ø 6 – 18 MM(MAX 24 MM)
Ø 5.5 – 13 MM(MAX 16 MM)Ø 5.5 – 12 MM(MAX 13 MM)

Ø 5.5 – 10 MM(MAX 13 MM)

שואב אבק נטען 12V לפטישונים

COMPACT MEDIUM

וח
כ
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18Vסוללה במתח

SDS PLUSכניסת מקדח

4.5Jעוצמת הלימה

0-1,350 סל”דמהירות קידוח

0-5,000 פל”דפעימות לדקה תחת עומס

28 מ”מכושר קידוח מקסימלי בבטון 

13 מ”מכושר קידוח מקסימלי במתכת

30 מ”מכושר קידוח מקסימלי בעץ

4.3 ק”גמשקל כולל סוללה 5 אמפר

ציוד נלווה:
2 סוללות ליתיום, מטען משולב 12V + 18V, פוטר מתחלף, 2 סוללות ליתיום, 

FUEL-X מטען מהיר ומזוודת נשיאה קשיחה

מק״ט: 4933446830
גוף בלבד

₪4,320

מק״ט: 4933446810
גוף בלבד

₪2,190

POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים! �	
טכנולוגיית ה- BRUSHLESS – מקנה עד פי 2 אורך חיי מנוע �	

בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 50% יותר זמן עבודה �	
בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 25% יותר עוצמה �	

REDLINK PLUS  האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה  �	
תקשורת מלאה בין הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס 

ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים
REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך   	

חיים ומחזורי טעינה
מנוע עוצמתי במיוחד המפיק עוצמת הלימה אדירה של 4.5J מאפשר  �	

לכלי לקדוח כשווה ערך לפטישון חשמלי, ועד 28 מ”מ בבטון!
 8.6  M/S2 כפולה לשיכוך זעזועים – רק AVS בעל מערכת הגנת �	

בעל 4 מצבי עבודה – קידוח, קידוח עם דפיקה, חציבה ומצב כוונון זווית  �	
איזמל

תיבת גיר מתכתית עמידה במיוחד בעלת מסבים עמידים ומדויקים. �	
כולל פוטר מתחלף עם מנגנון FIXTEC מתקדם �	

מד עומק משולב בידית האחיזה  �	
סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על  �	
הכלי והסוללה מפני התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת 

חשמל ואפקט הזיכרון
מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

M12 ו M18 מטען מהיר וייחודי עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות �	
M18 CPDEX מותאם לשימוש עם שואב האבק הייעודי אליו �	

בנוי לאיסוף מיטבי של אבק עם הפעלה אוטומטית בעת הפעלת הפטישון �	
פילטר HEPA – נחשב לפילטר הטוב מסוגו הלוכד חלקיקי אבק ביעילות של עד 99.75% �	

מיכל גדול לאיסוף האבק �	
פתח יציאה מאלומיניום מתכוונן לפי המקדח עד קודח 16 מ"מ ועומק של 90 מ"מ �	

M18CHPX ייעודי לדגם �	
אינו דורש סוללה נוספת �	

הערכה כוללת: �	
M18 CPDEX - פטישון נטען דגם �	

M18 CPDEX - שואב אבק המותאם לפטישון �	

2 סוללות 5 אמפר �	
12V -18 וV  מטען מהיר משולב �	

פטישון נטען 18V FUEL )עד 28 מ"מ בבטון(

ערכת פטישון נטען 18V FUEL )עד 28 מ"מ( + שואב אבק ייעודי

   M18 CHPX - 18V FUEL שואב אבק ייעודי לפטישון נטען

M18 CHPX

M18 CHPXDE

M18 CPDEX

מק״ט: 4933451380
כולל 2 סוללות 5 אמפר

₪7,150

מק״ט: 4933448180
כולל 2 סוללות 5 אמפר

₪8,750
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ציוד נלווה:
2 סוללות ליתיום, מטען משולב 12V + 18V, פוטר מתחלף, מזוודת נשיאה קשיחה

18Vסוללה במתח

SDS PLUSכניסת מקדח

3.1Jעוצמת הלימה

0-1,400 סל”דמהירות קידוח

0-4,900 פל”דפעימות לדקה תחת עומס

26 מ”מכושר קידוח מקסימלי בבטון 

13 מ”מכושר קידוח מקסימלי במתכת

30 מ”מכושר קידוח מקסימלי בעץ

3.5 ק”גמשקל כולל סוללה 5 אמפר

303030

מק״ט: 4933447420
גוף בלבד

₪3,490

מק״ט: 4933447450
גוף בלבד

₪1,990

POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים! �	
טכנולוגיית ה- BRUSHLESS – מקנה עד פי 2 אורך חיי מנוע �	

בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 50% יותר זמן עבודה �	
בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 25% יותר עוצמה �	

REDLINK PLUS  האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה  �	
תקשורת מלאה בין הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר 

ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים
REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים   	

ומחזורי טעינה
מנוע עוצמתי במיוחד המפיק עוצמת הלימה אדירה של 3.1J מאפשר לכלי  �	

לקדוח כשווה ערך לפטישון חשמלי, ועד 26 מ"מ בבטון !
מד עומק משולב בידית האחיזה  �	

מעוצב בצורה קומפקטית מאוזנת ונוחה לשימוש �	
 8.6  M/S2 כפולה לשיכוך זעזועים –  רק AVS בעל מערכת הגנת �	

בעל 4 מצבי עבודה – קידוח, קידוח עם דפיקה, חציבה ומצב כוונון זווית איזמל �	
תיבת גיר מתכתית עמידה במיוחד בעלת מסבים עמידים ומדויקים �	

כולל פוטר מתחלף עם מנגנון FIXTEC  מתקדם �	
סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי  �	

והסוללה מפני התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל 
ואפקט הזיכרון

מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	
M12 ו M18 מטען מהיר וייחודי עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות �	

M18 CPDEX מותאם לשימוש עם שואב האבק הייעודי אליו �	

בנוי לאיסוף מיטבי של אבק עם הפעלה אוטומטית בעת הפעלת הפטישון �	
פילטר HEPA – נחשב לפילטר הטוב מסוגו הלוכד חלקיקי אבק ביעילות של עד 99.75% �	

מיכל גדול לאיסוף האבק �	
פתח יציאה מאלומיניום מתכוונן לפי המקדח עד קודח 16 מ"מ ועומק של 90 מ"מ �	

M18CHX ייעודי לדגם �	
אינו דורש סוללה נוספת �	

פטישון נטען 18V FUEL )עד 26 מ"מ בבטון(

   M18 CHX - 18V FUEL שואב אבק ייעודי לפטישון נטען

M18 CDEX

M18 CHX

מק״ט: 4933451381
כולל 2 סוללות 5 אמפר

₪6,350

הערכה כוללת: �	
M18 CHX - פטישון נטען דגם �	

M18 CDEX - שואב אבק המותאם לפטישון �	

2 סוללות 5 אמפר �	
12V -18 וV  מטען מהיר משולב �	

ערכת פטישון נטען 18V FUEL )עד 26 מ"מ( + שואב אבק ייעודי

M18 CHXDE

מק״ט: 4933448185
כולל 2 סוללות 5 אמפר

₪7,550
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4.5“ FUEL משחזת זווית נטענת

5“ FUEL משחזת זווית נטענת

M18 CAG-115X

M18 CAG-125X

ציוד נלווה: 
2 סוללות ליתיום  REDLITHIOM-ION, מטען ליתיום במתח כפול, מזוודה נשיאה

ציוד נלווה: 
2 סוללות ליתיום REDLITHIOM-ION, מטען ליתיום במתח כפול, מזוודה נשיאה

18V סוללה במתח

8500 סל״ד מהירות

"4.5 / 115 מ"מ קוטר דיסק

M14 קוטר קדח סטנדרטי

28 מ״מ חיתוך מקסימלי לעומק

2.2 ק״ג משקל כולל סוללה 5 אמפר

18V סוללה במתח

8500 סל״ד מהירות

"5 / 125 מ"מ קוטר דיסק

M14 קוטר קדח סטנדרטי

33 מ״מ חיתוך מקסימלי לעומק

2.2 ק״ג משקל כולל סוללה 5 אמפר

המשחזת הנטענת FUEL הינה המשחזת החזקה בקטגוריה עם עוצמה לביצוע חיתוכים וליטושים. �	
POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע אלקטרו-מגנטי ללא פחמים! �	

טכנולוגיית ה-BRUSHLESS – מקנה עד פי 10 אורך חיי מנוע �	
בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד פי 2 חיתוכים וליטושים בכל סוללה �	

בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד 25% יותר עוצמה �	
בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד 30% חיתוך מהיר יותר �	

גיר PREMIUM– מערכת גיר מתכתית מלאה כמו של משחזת חשמלית �	
מגן חיתוך בטיחותי לכוונון ללא מפתח �	

FIXTEC – מנגנון החלפת דיסקי חיתוך וליטוש ללא צורך במפתח �	

גוף המשחזת דק במיוחד – הנוחה והדקה ביותר בקטגוריה �	
MICROFILTER – פילטר אבק נשלף המגן על פתחי המשחזת נגד אבק �	

ידית AVS לבלימת זעזועים �	
M12 ו M18 מטען מהיר וייחודי עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות �	

REDLINK PLUS  האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת  �	

מלאה בין הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד 
תחת עומסים קשים

REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה.  	

סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני  �	
התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים �	
מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

המשחזת הנטענת FUEL הינה המשחזת החזקה בקטגוריה עם עוצמה לביצוע חיתוכים וליטושים �	
POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע אלקטרו-מגנטי ללא פחמים! �	

טכנולוגיית ה-BRUSHLESS –  מקנה עד פי 10 אורך חיי מנוע �	
בזכות מנוע ה-BRUSHLESS –  עד פי 2 חיתוכים וליטושים בכל סוללה �	

בזכות מנוע ה-BRUSHLESS –  עד 25% יותר עוצמה �	
בזכות מנוע ה-BRUSHLESS –  עד 30% חיתוך מהיר יותר �	

גיר PREMIUM - מערכת גיר מתכתית מלאה כמו של משחזת חשמלית �	
מגן חיתוך בטיחותי לכוונון ללא מפתח �	

FIXTEC - מנגנון החלפת דיסקי חיתוך וליטוש ללא צורך במפתח �	

גוף המשחזת דק במיוחד – הנוחה והדקה ביותר בקטגוריה �	
MICROFILTER– פילטר אבק נשלף המגן על פתחי המשחזת נגד אבק �	

ידית AVS לבלימת זעזועים �	
M12 ו M18 מטען מהיר וייחודי עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות �	

REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת  �	

מלאה בין הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד 
תחת עומסים קשים

REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה.  	

סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות, עומס יתר  �	
בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים �	
מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

מק״ט: 4933447605
XPD-גוף בלבד
₪2,350

מק״ט: 4933443940
גוף בלבד מפסק עליון

₪2,370

מק״ט: 4933447590
XPD-גוף בלבד
₪2,230

מק״ט: 4933448864
XPD-ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪4,810
מק״ט: 4933448866

ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר מפסק עליון
₪4,950

מק״ט: 4933448095
X-ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪4,720
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M18 CAG125 XPDB

מק״ט: 4933451011   
 X ערכת 5 אמפר בארגז

₪5,050
מק״ט: 4933451009

 גוף בלבד
₪2,450

	� המשחזת הנטענת מסדרת ה FUEL הינה המשחזת החזקה ביותר בקטגוריה המאפשרת חיתוכים וגם
    ליטושים ללא ירידת כוח!

	� גרסה זו כוללת תוספות בטיחותיות הכוללות בין הייתר:
	� RAPIDSTOPTM - טכנולוגיה בלעדית למילווקי. עצירה מוחלטת של הדיסק מרגע הפסקת הלחיצה על  

המפסק - תוך פחות מ-2 שניות! להגנה מירבית על המשתמש
	� מפסק בטיחות תחתון המונע הפעלת המשחזת בטעות – וגם ללא אפשרות לנעילת המפסק

	� POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע אלקטרו-מגנטי ללא פחמים!
	� REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה

	� מפסק בטיחות תחתון המונע הפעלת המשחזת בטעות – וגם ללא אפשרות לנעילת המפסק
	� גיר- PREMIUM מערכת גיר מתכתית מלאה כמו של משחזת חשמלית

	� גוף המשחזת דק במיוחד – הנוחה והדקה ביותר בקטגוריה
	� MICROFILTER - פילטר אבק נשלף המגן על פתחי המשחזת נגד אבק

	� מגן חיתוך בטיחותי לכוונון ללא מפתח
	� FIXTEC - מנגנון החלפת דיסק חיתוך וליטוש ללא צורך במפתח

	� ידית AVS לבלימת זעזועים
	� בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה

    וחיי סוללה ארוכים
	� מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

מתח

עומק חיתוך

קוטר דיסק

קוטר קדח סטנדרטי

חיתוך מקסימלי לעומק

משקל כולל סוללת 5 אמפר

18V

8,500 סל"ד

"5 / 125 מ"מ

14M

33 מ"מ

2.7 ק"ג

ציוד נלווה בערכה מלאה:
REDLITIOM-ION 2 סוללות ליתיום

מטען ליתיום במתח כפול
מזוודת נשיאה

M18 CAG115 XPDB

FUEL 18V  RAPID STOPTM  4.5" משחזת נטענת

FUEL 18V  RAPID STOPTM  5" משחזת נטענת

מק״ט: 4933451010 
 X ערכת 5 אמפר בארגז

₪4,950
מק״ט: 4933451007

 גוף בלבד
₪2,390

	� המשחזת הנטענת מסדרת ה FUEL הינה המשחזת החזקה ביותר בקטגוריה המאפשרת חיתוכים וגם
    ליטושים ללא ירידת כוח!

	� גרסה זו כוללת תוספות בטיחותיות הכוללות בין הייתר:
	� RAPID STOPTM - טכנולוגיה בלעדית למילווקי. עצירה מוחלטת של הדיסק מרגע הפסקת הלחיצה על

    המפסק - תוך פחות מ-2 שניות! להגנה מירבית על המשתמש
	� מפסק בטיחות תחתון המונע הפעלת המשחזת בטעות – וגם ללא אפשרות לנעילת המפסק

	� POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע אלקטרו-מגנטי ללא פחמים!
	� REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה

	� מפסק בטיחות תחתון המונע הפעלת המשחזת בטעות – וגם ללא אפשרות לנעילת המפסק
	� גיר- PREMIUM מערכת גיר מתכתית מלאה כמו של משחזת חשמלית

	� גוף המשחזת דק במיוחד – הנוחה והדקה ביותר בקטגוריה
	� MICROFILTER - פילטר אבק נשלף המגן על פתחי המשחזת נגד אבק

	� מגן חיתוך בטיחותי לכוונון ללא מפתח
	� FIXTEC - מנגנון החלפת דיסק חיתוך וליטוש ללא צורך במפתח

	� ידית AVS לבלימת זעזועים
	� בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה

    וחיי סוללה ארוכים
	� מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

מתח

עומק חיתוך

קוטר דיסק

קוטר קדח סטנדרטי

חיתוך מקסימלי לעומק

משקל כולל סוללת 5 אמפר

18V

8,500 סל"ד

"4.5 / 115 מ"מ

14M

28 מ"מ

2.7 ק"ג

ציוד נלווה בערכה מלאה:
REDLITIOM-ION 2 סוללות ליתיום

מטען ליתיום במתח כפול
מזוודת נשיאה



18Vמתח עבודה

5,000 סל”דמהירות חיתוך

“7.5 / 190 מ”מקוטר להב המסור

30 מ”מקוטר קדח הלהב

66 מ”מכושר חיתוך מקסימלי ב 90 מעלות

48 מ”מכושר חיתוך מקסימלי ב 45 מעלות

4.2 ק”גמשקל כולל סוללה 5 אמפר

ציוד נלווה:

FUEL-X 2 סוללות ליתיום, להב ״7.5 ומזוודת נשיאה קשיחה
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מק״ט: 4933447255
גוף בלבד

₪3,390
מק״ט: 4933451384

ערכה 2 סוללות 5 אמפר
₪5,820 7.5“ FUEL מסור עגול נטען

המסור העגול FUEL הינו המסור הנטען החזק בקטגוריה ובעל מהירות סיבוב השקולה למסור  �	
עגול חשמלי של 5,000 סל”ד!

	� POWERSTATE BRUSHLESS�טכנולוגיית העל – מנוע אלקטרו-מגנטי ללא פחמים!

טכנולוגיית ה-BRUSHLESS – מקנה עד פי 3 אורך חיי מנוע �	
בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד פי 2 חיתוכים בכל סוללה �	

בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד 25% יותר עוצמה �	
בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד 30% חיתוך מהיר יותר �	

מגן מגנזיום עליון ותחתון מפחית משקל ומקנה את העמידות הגבוהה בקטגוריה נגד מכות �	
חיבור לשואב אבק, מפוח אבק משולב מעיף את הלכלוך מקו החיתוך �	

כושר חיתוך ב-90 מעלות - 66 מ״מ �	
נורת LED עוצמתית בגוף המסור �	

תפס מתכתי לתליה �	
REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין  �	

הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים
REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה. �	

סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני  �	
התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים �	
מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

M18 CCS66

6.5“ FUEL מסור עגול נטען

המסור העגול FUEL הינו המסור הנטען החזק בקטגוריה ובעל מהירות סיבוב השקולה למסור עגול חשמלי של 5,000 סל”ד! �	
	� POWERSTATE BRUSHLESS�טכנולוגיית העל – מנוע אלקטרו-מגנטי ללא פחמים!

טכנולוגיית ה-BRUSHLESS – מקנה עד פי 3 אורך חיי מנוע �	
בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד פי 2 חיתוכים בכל סוללה �	

בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד 25% יותר עוצמה �	
בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד 30% חיתוך מהיר יותר �	

אפשרות כוונון זוית חיתוך עד 50 מעלות �	
מגן מגנזיום עליון ותחתון מפחית משקל ומקנה את העמידות הגבוהה בקטגוריה נגד מכות �	

חיבור לשואב אבק �	
מפוח אבק משולב מעיף את הלכלוך מקו החיתוך �	

נורת LED עוצמתית בגוף המסור �	
תפס מתכתי לתליה �	

M12-ו M18 מטען מהיר וייחודי עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות �	
REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה  �	

למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים
REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה. �	

סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות,  �	
עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים �	
מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

M18CCS55

ציוד נלווה: 
FUEL-X מטען ליתיום במתח כפול, 2 סוללות ליתיום, מטען מהיר ומזוודת נשיאה קשיחה ,REDLITHIOM-ION  2 סוללות ליתיום

מק״ט: 4933446223
גוף בלבד

₪2,690
מק״ט: 4933446232

ערכה 2 סוללות 4 אמפר
₪5,150

מק״ט: 4933451376
ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪5,450

18V מתח עבודה

5,000 סל״ד מהירות

״6.5 קוטר להב המסור

20 מ"מ קוטר קדח הלהב

55 מ"מ כושר חיתוך מקסימלי ב-90 מעלות

41 מ"מ כושר חיתוך מקסימלי ב-45 מעלות

3.2 ק"ג משקל כולל סוללה 5 אמפר
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18V FUEL מסור חרב נטען

M18CSX

ציוד נלווה: 
FUEL-X מטען ליתיום במתח כפול ומזוודת נשיאה קשיחה ,REDLITHIOM-ION 2 סוללות ליתיום

18Vסוללה במתח

 0-3,000 סל״דמהירות 

28.6אורך פעימת הניסור

3.4 ק״גמשקל כולל סוללה 5 אמפר

SAWZALL FUEL מסור החרב הנטען החזק בעולם! עם כושר ניסור השקול למסור חרב חשמלי  	
POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע אלקטרו-מגנטי ללא פחמים! �	

טכנולוגיית ה- BRUSHLESS  – מקנה עד פי 5 אורך חיי מנוע �	
בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד 50% יותר זמן עבודה �	

בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד 25% יותר עוצמה �	
בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד 30% חיתוך מהיר יותר �	

הטכנולוגיה הייחודית של סדרת מסורי החרב - SAWZALL משלבת את  �	
הפטנט של מנגנון ההגנה לגיר במקרה של נעילה, דבר המאפשר עמידות 

יוצאת דופן בכל עבודה.
מנגנון FIXTEC להחלפת להבים מהירה ללא מפתח. �	

מערכת ייחודית מאזנת את המסור בזמן עבודה ומפחיתה זעזועים �	
נורת LED עוצמתית בגוף המסור �	

תפס מתכתי לתליה �	
M12-ו M18 מטען מהיר וייחודי עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות �	

REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה  �	

תקשורת מלאה בין הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר 
ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים

REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה  	

סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות,  �	
עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים. �	
מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

מק״ט: 4933446085
גוף בלבד

₪2,790
מק״ט: 4933446070

ערכה 2 סוללות 4 אמפר
₪5,450

מסור הסרט לחיתוך FUEL היחידי מסוגו בעולם! �	
כושר חיתוך מקסימלי של 125 מ"מ על 125 מ"מ  �	

בזכות המנוע מתקבל קצב חיתוך גבוה ממסור סרט חשמלי �	
מתאים לחיתוך כל סוגי המתכות – פרופילים, צינורות, ברזל בניין ועוד �	

טכנולוגיית ה- BRUSHLESS   – מקנה עד פי 10 אורך חיי מנוע �	
בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 50% יותר זמן עבודה �	

בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 25% יותר עוצמה �	
5 דרגות לויסות המהירות עם בחירה בין 0-116 מטר לדקה �	

החלפת להב בקלות ובמהירות ללא כלים נוספים �	
הדק הפעלה בטיחותי �	

תפס מתכתי לאחסון הכלי באתר �	
בית גיר בעיצוב דק ונוח לגישה נוחה �	
נורת LED מאירה את אזור העבודה  �	

REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין  �	

הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים
REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה  	

M18 CBS125

מק״ט: 4933447150
גוף בלבד

₪4,790 18V FUEL מסור סרט נטען
מק״ט: 4933448195

ערכה 2 סוללות 5 אמפר
₪6,950

18Vסוללה במתח

0-116 מטר לדקהמהירות 

125*125 מ”מ / “5כושר חיתוך מקסימלי

5 דרגותויסות מהירות אלקטרוני 

1139.83 מ”מאורך הסרט

7.3 ק”גמשקל כולל סוללה 5 אמפר

ציוד נלווה: 
FUEL-X 12, סרט חיתוך ומזוודת נשיאה קשיחהV + 18V 2 סוללות ליתיום, מטען משולב

מק״ט: 4933451378
ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪5,750
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M18 FRAD

M18 FRADH

 18V FUEL מקדחה זוויתית נטענת לעומס סופר גבוה בעץ

 18V FUEL מקדחה זוויתית נטענת לעומס סופר גבוה בעץ

	�  BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!
	�  המנוע מספק את הביצועים הטובים ביותר גם תחת לחץ, היחידי שקודח בקוטר של

     עד 152 מ"מ בעץ! 
	�  כושר קידוח מרשים ביותר – עד 75 חורים עם מקדח כוס 65 מ"מ בסוללה אחת

	�  קלאץ' מכאני 2 מהירויות עמיד ביותר – עוזר לעבודה רציפה וממושכת ללא עצירות
	�  בית גיר מתכתי עמיד במיוחד

	�  פוטר ידני 13 מ"מ 
	�  נורת LED עוצמתית

	�  ידית אחיזה עליונה לאחיזה מושלמת
	�  מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

	��REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת
     מלאה בין הסוללה למסור, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד

     תחת עומסים קשים
	�  REDLITIOM-ION פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים

     ומחזורי טעינה

	�  BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!
	�  המנוע מספק את הביצועים הטובים ביותר גם תחת לחץ, היחידי שקודח בקוטר של

     עד 152 מ"מ בעץ! 
	�  כושר קידוח מרשים ביותר – עד 75 חורים עם מקדח כוס 65 מ"מ בסוללה אחת

	�  קלאץ' מכאני 2 מהירויות עמיד ביותר – עוזר לעבודה רציפה וממושכת ללא עצירות
	�  כניסת מקדח ישיר "7/16 מ"מ

	�  פוטר ידני 13 מ"מ 
	�  נורת LED עוצמתית

	�  ידית אחיזה עליונה לאחיזה מושלמת
	�  מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה.

	��REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת
     מלאה בין הסוללה למסור, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד

     תחת עומסים קשים
	�  REDLITIOM-ION פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים

     ומחזורי טעינה

מתח

מהירות סיבוב:
הילוך ראשון

הילוך שני

פוטר ידני

מומנט פיתול

כושר קידוח בעץ
עם מקדח ספירלי ישיר

כושר קידוח בעץ
עם מקדח לקידוח עמוק

כושר קידוח בעץ
עם מקדח כוס

כושר קידוח מירבי במתכת

משקל כולל סוללה 5 אמפר

18V

0-350 סל"ד
0-950 סל"ד

1-13 מ"מ

95 ניוטון מטר

40 מ"מ

117 מ"מ

152 מ"מ

13 מ"מ

6.4 ק"ג

מתח

מהירות סיבוב:
הילוך ראשון

הילוך שני

כניסת מקדח 

מומנט פיתול

כושר קידוח בעץ
עם מקדח ספירלי ישיר

כושר קידוח בעץ
עם מקדח לקידוח עמוק

כושר קידוח בעץ
עם מקדח כוס

כושר קידוח מירבי במתכת

משקל כולל סוללה 5 אמפר

18V

0-350 סל"ד
0-950 סל"ד

"7/16 מ"מ

95 ניוטון מטר

40 מ"מ

117 מ"מ

152 מ"מ

13 מ"מ

6.4 ק"ג

מק״ט: 4933451289-5 
ערכה 2 סוללות 5 אמפר 

₪6,560

מק״ט: 4933451290-5 
ערכה 2 סוללות 5 אמפר 

₪6,640

מק״ט: 4933451289
 גוף בלבד

₪3,760

מק״ט: 4933451290
 גוף בלבד

₪3,840

ציוד נלווה בערכה מלאה:
2 סוללות ליתיום 5 אמפר

מטען מהיר במתח כפול
תיק נשיאה

ציוד נלווה בערכה מלאה:
2 סוללות ליתיום 5 אמפר

מטען מהיר במתח כפול
תיק נשיאה

 18V FUEL מקדחה זוויתית נטענת לעומס גבוה בעץ

M18CRAD

מק״ט: 4933447730-5
כולל 2 סוללות 5 אמפר

₪5,390
מק״ט: 4933447730

גוף בלבד
₪2,590

מק״ט: 4933447730-2
כולל 2 סוללות 2 אמפר

₪4,690

מתח סוללה

מהירות סיבוב

פוטר

מומנט פיטול

כושר קידוח בעץ עם
מקדח ספיראלי ישיר

כושר קידוח בעץ עם
מקדח לקידוח עמוק

כושר קידוח בעץ עם
מקדח כוס

כושר קידוח מירבי 
במתכת

משקל כולל סוללה
5 אמפר

18V

0-1,200 סל"ד

1-13 מ"מ

25 ניטון מטר

26 מ"מ

51 מ"מ

102 מ"מ

8 מ"מ

4.1 ק"ג

	�בזכות מנוע ה FULL העוצמתי מאפשרת המקדחה קידוח בעץ כמו במקדחה חשמלית לעומס גבוה בעץ!
	�טכנולוגיית ה BRUSHLESS – מקנה עד פי 2 אורך חיי מנוע

	�בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד פי 2 יותר קידוחים
	�בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 25% יותר עוצמה

HEAVY DUTY גיר מתכתי�	
	�פוטר ידני 13 מ"מ

	�קל משקל – עד 10% פחות מכלים חשמליים מקבילים
	�נורת LED עוצמתית 

	�כושר קידוח של עד 150 חורים עם מקדח 22 מ"מ בעץ 50*100
	�REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה למסור,

	�ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים
	� REDLITHIOM-ION פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה

	�סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות,
	�עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

	�בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים
	�מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה
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 18V FUEL 5A  סט מברגת אימפקט + מברגה/מקדחה רוטטת

 18V FUEL 5A  סט מפתח רטיטה אימפקט + מברגה/מקדחה רוטטת

 18V FUEL 2X 5A  סט מברגת אימפקט + פטישון נטען 26 + משחזת זווית נטענת

 18V FUEL 3X 5A  סט מברגת אימפקט + פטישון נטען 28 + משחזת זווית נטענת

 FUEL סט 6 כלים בתיק

מק״ט: 4933451075

₪5,230

מק״ט: 4933451077

₪6,090

מק״ט: 4933451381-3

₪9,650

מק״ט: 4933451381-4

₪11,420

מק״ט: 4933451243

₪12,350

M18 FPP2A

M18 FPP2B

M18 FPP6A

M18 SET FUEL 3

M18 SET FUEL 4

M18 FID FUEL מברגת אימפקט �	
M18 FPD FUEL מברגה/מקדחה רוטטת �	

2 סוללות 5 אמפר �	
מטען רפיד מהיר  �	

FUEL-X ארגז נשיאה קשיח �	

M18 FIWF FUEL מפתח רטיטה �	
M18 FPD FUEL מברגה/מקדחה רוטטת �	

2 סוללות 5 אמפר �	
מטען רפיד מהיר  �	

FUEL-X ארגז נשיאה קשיח �	

M18 FID FUEL מברגת אימפקט �	
M18 FPD FUEL מברגה/מקדחה רוטטת �	

M18 CCS55 FUEL מסור עגול נטען �	
M18 CSX FUEL מסור חרב נטען �	

M18 CAG FUEL משחזת זווית "4.5 נטענת �	
M18 TLE D  פנס לד �	
2 סוללות 5 אמפר �	
מטען רפיד מהיר  �	

תיק נשיאה מהודר �	

M18 FID FUEL מברגת אימפקט �	
M18 CHX FUEL פטישון נטען 26 + פוטר מתחלף �	

M18 CAG FUEL משחזת זווית "4.5 נטענת �	
2 סוללות 5 אמפר �	
מטען רפיד מהיר  �	

Heavy Duty ארגז נשיאה �	

M18 FID FUEL מברגת אימפקט �	
M18 CHPX FUEL פטישון נטען 28 + פוטר מתחלף �	

M18 CAG FUEL משחזת זווית "4.5 נטענת �	
3 סוללות 5 אמפר �	
מטען רפיד מהיר  �	

Heavy Duty ארגז נשיאה �	
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	���FORCE LOGICTM - לוחץ כבלים הידראולי עוצמתי! לוחץ נועלי כבלים ומחברים בפחות מ-3 שניות בעוצמה של 53 קילו ניוטון
	���POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!

	���הכלי הכי מאוזן בקטגוריה והכי נוח לשליטה ביד אחת
	���עיצוב קומפקטי של השפתיים שניתנות לסיבוב עד 350 מעלות, מתאים לעבודה גם במקומות צרים ללא גישה

	���השפתיים המהפכניות אשר לוחצות את הכבלים ונועלות את הכבלים בצורה הישירה והמקצועית ביותר
	���PFMTM - מזהה בצורה אוטומטית את הכוח שצריך להפעיל עבור הנועל כבלים, ללחץ אופ  טימלי בכל לחיצה ומתריע עם

         נורה בצבע ירוק בגוף המכשיר
	���אפשרות לחיצה עד 300 מ"מ בצנרת נחושת, ועד 150 מ"מ בצנרת אלומיניום

ONE-KEY הכלי שומר בזכרון כל לחיצה וניתן לקבל פירוט מלא באפליקציית ה���	
	���FORCE LOGICTM - אורך חיים ואמינות הגבוה ביותר בקטגוריה , עד30,000 לחיצות ללא כיול 

	���כל הרכיבים האלקטרוניים אטומים ממגע לכלוך, אבק ושומנים
	���תקשורת מלאה בין הסוללה למכשיר – המכשיר לא יתחיל תהליך של הידוק במידה והסוללה לא תחזיק את מלוא ההידוק

	���REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה למברגה ומהווה הגנה
         נוספת מפני עומס יתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים

	���REDLITIOM-ION - עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה

  M18 HCCT

FORCE LOGIC 18V  לוחץ כבלים הידראולי נטען
מק״ט: 4933451194
עם סוללת 2 אמפר 

₪13,150
מק״ט: 4933451194-0

 גוף בלבד
₪11,950

מתח עבודה

עוצמת לחיצה

טווח לחציה

זמן לחיצה

מחזורי לחיצה

משקל כולל סוללה

18V

53 קילו ניוטון 

16-300 מ"מ

פחות מ 3 שניות

40,000 לחיצות

3.7 ק"ג

ציוד נלווה בערכה מלאה:
1 סוללת 2 אמפר

מטען 2 מתחים
מזוודת נשיאה קשיחה

* המחיר אינו כולל ראשים למכשיר הנקנים בנפרד בכל מידה

FORCE LOGIC™

*  מאפשר סגירת מלחציים עד 300 מ"מ2 בנחושת ו-150 מ"מ2 באלומיניום
*  סגירת מלחציים בפחות מ-3 ניות בכוח 53kN בצורת פרסה U )צורה C אינה זמינה עוד(

*  לסת מהפכנית לתפיסה אופטימלית של כבלי מחבר
kitbox ומטען REDLITHIUM-ION ™ מגיע במארז עם סוללות 2 אמפר  *

בפחות מ 3סגירת מלחצים
שניות

* עוצמה בת 53 קילו/ניוטון
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  M18 HCC ACSR-SET

  M18 HCC CU/AL-SET

	�  FORCE LOGICTM - חותך כבלים הידראולי עוצמתי! חותך כבלים בפחות מ-4 שניות בעוצמה 
של 53 קילו ניוטון

	�  POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!
	�  חותך כבלים מסוג ACSR או ACSS עד 22.5 מ"מ ברזל ואלומיניום

	�  הכלי הכי מאוזן בקטגוריה והכי נוח לשליטה ביד אחת
	�  עיצוב קומפקטי של השפתיים שניתנות לסיבוב עד 350 מעלות, מתאים לעבודה גם 

במקומות צרים ללא גישה
	�  השפתיים נפתחות באופן אוטומטי מתי שהחיתוך מסתיים

	�  כל הרכיבים האלקטרוניים אטומים ממגע לכלוך, אבק ושומנים
	�  מד חיווי סוללה על גוף המכשיר

	�  נורת LED בגוף המכשיר
	�  תקשורת מלאה בין הסוללה למכשיר – המכשיר לא יתחיל תהליך של הידוק במידה   

והסוללה לא תחזיק את מלוא ההידוק
	� REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין 

הסוללה למברגה ומהווה הגנה נוספת מפני עומס יתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים
	� REDLITIOM-ION - עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה

	�  FORCE LOGICTM - חותך כבלים הידראולי עוצמתי! חותך כבלים בפחות מ-4 שניות בעוצמה
     של 53 קילו ניוטון

	�  POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!
	�  חותך כבלים מאלומיניום ונחושת עד 35 מ"מ

	�  הכלי הכי מאוזן בקטגוריה והכי נוח לשליטה ביד אחת
	�  עיצוב קומפקטי של השפתיים שניתנות לסיבוב עד 350 מעלות, מתאים לעבודה גם

     במקומות צרים ללא גישה
	�  השפתיים נפתחות באופן אוטומטי מתי שהחיתוך מסתיים

	�  כל הרכיבים האלקטרוניים אטומים ממגע לכלוך, אבק ושומנים
	�  מד חיווי סוללה על גוף המכשיר

	�  נורת LED בגוף המכשיר
	� תקשורת מלאה בין הסוללה למכשיר – המכשיר לא יתחיל תהליך של הידוק במידה  

    והסוללה לא תחזיק את מלוא ההידוק.
	� REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין
    הסוללה למברגה ומהווה הגנה נוספת מפני עומס יתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים

	� REDLITIOM-ION - עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה

FORCE LOGIC 18V  חותך כבלים הידראולי נטען

FORCE LOGIC 18V  חותך כבלים הידראולי נטען

- לצינורות ברזל ואלומיניום

- לצינורות נחושת ואלומיניום

מק״ט: 4933451196   
ערכת 2 אמפר 

₪12,850

מק״ט: 4933451199
ערכת 2 אמפר 

₪12,350

מק״ט: 4933451198
 גוף בלבד

₪11,200

מק״ט: 4933451201
 גוף בלבד

₪10,900

מתח עבודה

עוצמת חיתוך

קוטר חיתוך מקסימלי

זמן חיתוך

משקל כולל סוללה
2 אמפר

מתח עבודה

עוצמת חיתוך

קוטר חיתוך מקסימלי

זמן חיתוך

משקל כולל סוללה
2 אמפר

18V

53 קילו ניוטון 

22.5 מ"מ

פחות מ 3 שניות

3.7 ק"ג

18V

53 קילו ניוטון 

35 מ"מ

פחות מ 3 שניות

3.7 ק"ג

ציוד נלווה בערכה מלאה:
1 סוללת 2 אמפר

מטען 2 מתחים מהיר
ACSR שפתיים מסוג

מזוודה קשיחה

ציוד נלווה בערכה מלאה:
1 סוללת 2 אמפר

מטען 2 מתחים מהיר
שפתיים מסוג CU/AL מאלומיניום ונחושת

מזוודה קשיחה



39

 

M18 ONEID-502XM18 FID-502XM18 BLID-502C

DRIVEN TO OUTPERFORM. 
TM DRIVEN TO OUTPERFORM. 

TM

תפוקת זמן

18V

5.0 Ah

1.7 kg

4933448015

18V

5.0 Ah

1.7 kg

4933451066

18V

5.0 Ah

1.7 kg

4933448457

מצבי4
שליטת ביצוע 

מצבי4
שליטת ביצוע 

מתח

קיבולת הסוללה

משקל

מקט

אלקטרוניקה

מצב

REDLINK PLUSTM ELECTRONICS
מערכת תקשורת מושלמת, ייחודית 

ומשופרת להגברת הביצועים

REDLINK PLUSTM ELECTRONICS
מערכת תקשורת מושלמת, ייחודית 

ומשופרת להגברת הביצועים

REDLINK PLUSTM ELECTRONICS
מערכת תקשורת מושלמת

והגנה לטעינת יתר 

כוח ללא פחמים
בראשלס פאוור

0-2800 סל"ד
0-3600 פל"ד

170 ניוטון למטר

1 מצב

0-850 סל"ד
0-1800 פל"ד

26 ניוטון למטר

0-2100 סל"ד
0-2900 פל"ד

80 ניוטון למטר

0-3000 סל"ד
0-3700 פל"ד

203 ניוטון למטר

0-3000 סל"ד
0-3700 פל"ד

203 ניוטון למטר

1

צב
2מ

צב
3מ

צב
4מ

צב
מ

0-850 סל"ד
0-1450 פל"ד

40 ניוטון למטר

0-1500 סל"ד
0-2400 פל"ד

80 ניוטון למטר

0-2100 סל"ד
0-2900 פל"ד

150 ניוטון למטר

0-3000 סל"ד
0-3700 פל"ד

203 ניוטון למטר

1

צב
2מ

צב
3מ

צב
4מ

צב
מ

בחר את האימפקט     המתאימה ביותר
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כוח 

בחר את האימפקט     המתאימה ביותר
לעבודה שלך

M18 BID-402CM18 CID-202CM18 BID-202C

12V

2.0 Ah

1.0 kg

4933441960

18V

4.0 Ah

1.7 kg

4933443580

12V

2.0 Ah

1.0 kg

4933440405

מצבי2
שליטת ביצוע 

מצבי2
שליטת ביצוע 

מתח

קיבולת הסוללה

משקל

מקט

אלקטרוניקה

מצב

REDLINK PLUSTM ELECTRONICS
מערכת תקשורת מושלמת

והגנה לטעינת יתר 

REDLINK PLUSTM ELECTRONICS
מערכת תקשורת מושלמת, ייחודית 

ומשופרת להגברת הביצועים

REDLINK PLUSTM ELECTRONICS
מערכת תקשורת מושלמת, ייחודית 

ומשופרת להגברת הביצועים

0-2500 סל"ד
0-3300 פל"ד

112 ניוטון למטר

1 מצב

0-2650 סל"ד
0-3550 פל"ד

135 ניוטון למטר

0-1200 סל"ד
0-2700 פל"ד

19 ניוטון למטר

2 מצב1 מצב

0-2750 סל"ד
0-3450 פל"ד

180 ניוטון למטר

0-2000 סל"ד
0-2450 פל"ד

180 ניוטון למטר

2 מצב1 מצב
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מק״ט: 4933448452  
גוף בלבד

₪1,590
מק״ט: 4933448455-2

ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר
₪2,950

מק״ט: 4933448455  
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪3,350
מק״ט: 4933448457  

ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר
₪3,650

	�מברגת אימפקט 18V קומפקטית ועוצמתית – עם יחס הכוח והמשקל הטוב בקטגוריה
	�אורך כללי של רק 137 מ"מ

	�מנוע BRUSHLESS – מנוע מגנטי ללא פחמים!
	�מומנט פיתול גבוה במיוחד של עד 170 ניוטון מטר

	�מהירות מרבית של 2,800 סל״ד 3,600 פל״ד הגבוהה בקטגוריה
	�גיר Heavy-Duty מקנה עמידות יוצאת דופן גם בעבודות הקשות ביותר

	�2 מצבי שליטה בכוח ומהירות המברגה
M14 פתיחה וסגירת ברגים עד�	

	�נורת LED עוצמתית בגוף המברגה
	�הכנסת ביט ביד אחת

M12 ו M18 מטען מהיר וייחודי עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות�	
	�REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה
	�סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה D.P.M המגן על הכלי והסוללה מפני

	�התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון
	�בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים

M18 BLID

18V                         מברגת אימפקט / מקדחה

ציוד נלווה:
REDLITHIOM-ION 2 סוללות ליתיום

מטען 2 מתחים כפול
מזוודת נשיאה קשיחה

מתח סוללה

מהירות הילוך ראשון / שני

פוטר

כושר קידוח מקסימלי במתכת

כושר קידוח מקסימלי בעץ

מומנט מירבי

משקל כולל סולל 4 אמפר

18V

0-1,800 / 0-450  סל"ד

1.5-13 מ"מ

13 מ"מ

38 מ"מ

60 ניוטון/מטר

2.0 ק"ג

מק״ט: 4933448446
גוף בלבד

₪1,950
מק״ט: 4933448447

ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר
₪3,450

מק״ט: 4933448449  
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪3,850
מק״ט: 4933448472  

ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר
₪4,050

	�המברגה הכי קומפקטית בקטגוריה! באורך של 187 מ"מ בלבד
	�מנוע BRUSHLESS - מנוע מגנטי ללא פחמים

	�מומנט פיתול גבוה במיוחד של 60 ניוטון מטר - היחס כוח/גודל הטוב
      ביותר בקטגוריה!

	�גיר מתכתי מקנה עמידות יוצאת דופן גם בעבודות הקשות ביותר
	�3 מצבי עבודה – הברגה, קידוח וקידוח עם רטיטה

	�פוטר 13 מ“מ ו-17 מצבי כוונון קלאצ' + מצב קידוח
	�נורת LED עוצמתית בגוף המברגה

M12 ו M18 מטען מהיר וייחודי עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות�	
	�REDLINK האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה

	�REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2
     אורך חיים ומחזורי טעינה

D.P.M סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה�	

M18 BLPD

18V                         מברגה / מקדחה רוטטת

ציוד נלווה:
REDLITHIOM-ION 2 סוללות ליתיום

מטען 2 מתחים כפול
מזוודת נשיאה קשיחה

מתח סוללה

מהירות הילוך ראשון / שני

פוטר

פעימות לדקה תחת עומס

כושר קידוח מקסימלי בבטון

כושר קידוח מקסימלי במתכת

כושר קידוח מקסימלי בעץ

מומנט מרבי

משקל כולל סוללה 4 אמפר

18V

0-1,800 / 0-450  סל"ד

1.5-13 מ"מ

28,800  פל"ד

16 מ"מ

13 מ"מ

38 מ"מ

60 ניוטון/מטר

2.1 ק"ג

M18 BLDD

18V                         מברגה / מקדחה
מק״ט: 4933448440

גוף בלבד
₪1,850

מק״ט: 4933448441
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪3,250
מק״ט: 4933448443  

ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר
₪3,650

מק״ט: 4933448458  
ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪3,950

ציוד נלווה:
REDLITHIOM-ION 2 סוללות ליתיום

מטען 2 מתחים כפול
מזוודת נשיאה קשיחה

	�המברגה הכי קומפקטית בקטגוריה! באורך של 174 מ"מ בלבד
	�מנוע BRUSHLESS - מנוע מגנטי ללא פחמים – עד פי 2 אורך חיים

	�מומנט פיתול גבוה במיוחד של 60 ניוטון מטר - היחס כוח/גודל הטוב
      ביותר בקטגוריה!

	�גיר מתכתי מקנה עמידות יוצאת דופן גם בעבודות הקשות ביותר
	�2 מצבי עבודה – הברגה וקידוח

	�פוטר 13 מ“מ ו-17 מצבי כוונון קלאצ'
	�נורת LED עוצמתית בגוף המברגה

M12 ו M18 מטען מהיר וייחודי עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות�	
	�REDLINK האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה

	�REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך 
חיים ומחזורי טעינה

מתח סוללה

מהירות הילוך ראשון / שני

פוטר

כושר קידוח מקסימלי במתכת

כושר קידוח מקסימלי בעץ

מומנט מירבי

משקל כולל סולל 4 אמפר

18V

0-1,800 / 0-450  סל"ד

1.5-13 מ"מ

13 מ"מ

38 מ"מ

60 ניוטון/מטר

2.0 ק"ג
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M18 BLPP2B

M18 BLPP2A

סט מברגות 18V - מברגת אימפקט + מברגה/מקדחה רוטטת

סט מברגות 18V - מברגת אימפקט + מברגה/מקדחה

M18 BLID מברגת אימפקט �	
M18 BLPD מברגה / מקדחה רוטטת�	

	�2 סוללות ליתיום  
12V -18 וV מטען ליתיום מהיר במתח כפול�	

	�מזוודה נשיאה קשיחה

M18 BLID מברגת אימפקט �	
M18 BLDD מברגה / מקדחה�	

	�2 סוללות ליתיום
12V -18 וV מטען ליתיום מהיר במתח כפול�	

	�מזוודה נשיאה קשיחה

מק״ט: 4933448451-2
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪3,990

מק״ט: 4933448445-2
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪3,790

מק״ט: 4933448451-4
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪4,390
מק״ט: 4933448451

ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר
₪4,590

מק״ט: 4933448720
ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪4,450
מק״ט: 4933448445

ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר
₪4,190



טכנולוגיית
הסוללה המתקדמת

מגן מכסה חדיש
מונע כניסת מים דרך הפתחים

מחסום הגנה ממים
מתעל מים שחדרו אל הפתחים 
החיצוניים

ציפוי הגנה לאלקטרוניקה
מגן ומונע מלכלוך, אבק ומים לפגוע 
בלוח האלקטרוני החכם

בקר טמפרטורה תאית
להעברת אנרגיה יעילה 
המאריכה את חיי הסוללה

בולם זעזועים
מפחית רעידות ומגן מנפילות

סוללות     
המתקדמות מסוגם
עד פי 2.5 זמן עבודה
ועד פי 2 אורך חיים

מד סוללה חכם
מראה כמה הסוללה טעונה

תושבת הגנה לכל תא
לעמידות והגנה מקסימלית

ציפוי גומי קשיח
להגנה מפני נפילות

REDLINK™ -פטנט ה
מגן על הסוללה בעומס יתר, 
מאפשר ביצועים מוגברים 
ומפקח על תאי הסוללה לאורך 
חיים מקסימלי



TM

כח ועוצמה

70% יותר
עבודה זמן 

עד

כח ועוצמה
30% יותר

עד

30% יותר
מהירות

עד
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18V סוללה במתח

0-2000 סל״ד מהירות סיבוב הילוך ראשון

0-2700 סל״ד מהירות סיבוב הילוך שני

0-2450 פל״ד קצב דפיקה הילוך ראשון

0-3450 פל״ד קצב דפיקה הילוך שני

1/4“ כניסת ביט

180 ניוטון מטר מומנט פיתול

1.4 ק״ג משקל כולל סוללה 2 אמפר/שעה

1.7 ק״ג משקל כולל סוללה 4 אמפר/שעה

ציוד נלווה: 
2 סוללות ליתיום REDLITHIOM-ION, מטען ליתיום במתח כפול, מזוודת נשיאה

ציוד נלווה: 
2 סוללות ליתיום REDLITHIOM-ION, מטען ליתיום במתח כפול, מזוודת נשיאה

ציוד נלווה: 
2 סוללות ליתיום REDLITHIOM-ION, מטען ליתיום במתח כפול, מזוודת נשיאה

M18 BID

M18BIW12

HD18 HIW

18V מברגת אימפקט / מקדחה קומפקטית ליתיום

18V מפתח רטיטה )אימפקט( 1/2 קומפקטי ליתיום

 18V מפתח רטיטה )אימפקט( ”1/2 ליתיום לעומס גבוה

מפתח רטיטה 18V קומפקטי חזק המפיק כוח של מפתח חשמלי, בעיצוב של מברגת אימפקט �	
בלעדי! מנוע DC חדשני בטכנולוגיית 4x4. 4 קטבים ו-4 פחמים �	

בזכות המנוע, מהירות סיבוב, פעימות ומומנט גבוה יותר �	
גיר HEAVY DUTY המקנה עמידות יוצאת דופן גם בעבודות הקשות ביותר �	

M16 פתיחה וסגירת ברגים עד �	
נורת LED עוצמתית בגוף המברגה �	

M12 -ו M18 מטען מהיר וייחודי עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות �	
REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין  �	

הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים
REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה �	

סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני  �	
התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים �	
מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

כולל תפס חגורה �	

   מפתח רטיטה 18V לעומס גבוה המפיק מומנט פיתול אדיר של 610 ניוטון מטר!
 בלעדי! מנוע DC חדשני בטכנולוגיית 4x4. 4 קטבים ו-4 פחמים

M20 פתיחה וסגירת ברגים עד 
   מיועד לעבודות הברגה תחת העומסים הקשים ביותר בענף המתכת, הבניין והרכב

   מהירות מרבית של 1,900 סל"ד ו-2,200 פל"ד הגבוה בקטגוריה
   נורת LED עוצמתית בגוף המברגה

   מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה
   מצויד בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני 
התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת  �	

מלאה בין הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד 
תחת עומסים קשים

REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים  �	

ומחזורי טעינה.

 18V סוללה במתח

0-1900 סל״ד מהירות

2200 פל״ד קצב דפיקה

 1/2“ כניסת בוקסה

610 ניוטון מטר מומנט פיתול

3 ק״ג משקל כולל סוללה 4 אמפר/שעה

 מברגת אימפקט 18V קומפקטית ועוצמתית לעומס גבוה המפיקה כוח של אימפקט חשמלית
 בלעדי ! מנוע DC חדשני בטכנולוגיית 4x4. 4 קטבים ו-4 פחמים

 מומנט פיתול גבוה במיוחד של 180 עד ניוטון מטר
 מהירות מרבית של 2,750 סל״ד 3,450 פל״ד הגבוהה בקטגוריה.

 גיר HEAVY DUTY המקנה עמידות יוצאת דופן גם בעבודות הקשות ביותר
 2 מצבי שליטה בכוח ומהירות המברגה.

M14 פתיחה וסגירת ברגים עד 
 נורת LED עוצמתית בגוף המברגה

M12 -ו M18 מטען מהיר וייחודי עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות 
  REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין 
הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים

  REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה.
 סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני 

התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון
 בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים

מק״ט: 4933443570
גוף בלבד

₪1,490

מק״ט: 4933443590
גוף בלבד

₪2,090

מק״ט: 4933441794
גוף בלבד

₪2,820

מק״ט: 4933443585
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪2,730
מק״ט: 4933443580

ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר
₪3,150

מק״ט: 4933443607-2
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪3,590

מק״ט: 4933441789-2
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪4,390
מק״ט: 4933441789

ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר
₪4,690

 18V סוללה במתח

0-2450 סל״ד מהירות

3350 פל״ד קצב דפיקה

 1/2“ כניסת בוקסה

240 ניוטון מטר מומנט פיתול

1.6 ק״ג משקל כולל סוללה 2 אמפר/שעה

1.9 ק״ג משקל כולל סוללה 4 אמפר/שעה

מק״ט: 4933443607
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪3,870
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M18BRAID

 18V מברגת אימפקט ליתיום זוויתית

 18V   3/8“ מפתח רטיטה זוויתי

M18BRAIW

מק״ט: 4933447891-4
כולל 2 סוללות 4 אמפר

₪3,520

מק״ט: 4933447899-4
כולל 2 סוללות 4 אמפר

₪3,690

מק״ט: 4933447891
גוף בלבד

₪1,370

מק״ט: 4933447899
גוף בלבד

₪1,590

18Vמתח עבודה 

 0-1,500 סל“דמהירות סיבוב הילוך ראשון 

 0-2,250 סל“דמהירות סיבוב הילוך שני 

 41 ניוטון מטרמומנט הילוך ראשון  

 81 ניוטון מטרמומנט הילוך שני 

 “ 1/4כניסת ביט 

 1.8 ק“גמשקל כולל סוללה 

ציוד נלווה
2 סוללות ליתיום, מטען מהיר ותיק נשיאה מקורי

ציוד נלווה
2 סוללות ליתיום, מטען מהיר ותיק נשיאה מקורי

18Vמתח עבודה 

 0-1,500 סל“דמהירות סיבוב הילוך ראשון 

 0-2,250 סל“דמהירות סיבוב הילוך שני 

 0-2,400  פל“דרטיטות לדקה הילוך ראשון 

  0-3,400 פל“דרטיטות לדקה הילוך שני 

 41 ניוטון מטרמומנט הילוך ראשון  

 81 ניוטון מטרמומנט הילוך שני 

 “3/8כניסת בוקסה 

 1.8 ק“גמשקל כולל סוללה 

מפתח רטיטה זוויתי קומפקטי במיוחד באורך כללי של רק 307 מ“מ ורוחב ראש של 53 מ“מ �	
מתאים במיוחד לעבודה במקומות ללא גישה נוחה �	

גיר ובית גיר מתכתי לעמידות מקסימלית ומומנט חזק במיוחד �	
מעוצב בצורה חכמה לשימוש בכל יד ובכל תנוחה

כניסת בוקסה “3/8 �	
2 הילוכים עם שליטה דיגיטלית �	

נורת LED עוצמתית  �	
	� REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה 

למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים
REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה �	

	� סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות, 
עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון 

בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים �	
מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

מברגת אימפקט זוויתית קומפקטית במיוחד באורך כללי של רק 307 מ“מ ורוחב ראש של 53 מ“מ �	
מתאימה במיוחד לעבודה במקומות ללא גישה נוחה �	

גיר ובית גיר מתכתי לעמידות מקסימלית ומומנט חזק במיוחד מעוצבת בצורה חכמה לשימוש בכל יד ובכל תנוחה �	
כניסת ביט “1/4  �	

2 הילוכים עם שליטה דיגיטלית �	
נורת LED עוצמתית  �	

	� REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה למברגה, 
ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים

REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה �	
	� סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות, עומס יתר 

בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון 
בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים �	

מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

מק״ט: 4933447891-2
כולל 2 סוללות 2 אמפר

₪3,150

מק״ט: 4933447899-2
כולל 2 סוללות 2 אמפר

₪3,320

46464646

M18BPD

18V מברגה / מקדחה רוטטת קומפקטית ליתיום

מברגה/מקדחה רוטטת 18V בעיצוב קומפקטי חדיש המאפשר קידוח בבטון עד 16 מ“מ! �	
בלעדי ! מנוע DC חדשני בטכנולוגיית 4x4. 4 קטבים ו-4 פחמים. �	

בזכות המנוע, מהירות סיבוב וכוח גבוהים יותר תוך שמירה על משקל נמוך ב10%  �	
    מהדור הקודם

3 מצבי עבודה – הברגה, קידוח, וקידוח עם רטיטה �	
מומנט פיתול גבוה במיוחד של 60 ניוטון מטר �	

גיר מתכתי מקנה עמידות יוצאת דופן גם בעבודות הקשות ביותר �	
מעוצבת בצורה ארגונומית וקלה במיוחד באורך של רק 19.8 ס“מ הקצרה בקטגוריה! �	

פוטר 13 מ“מ ו 18 מצבי כוונון קלאצ' + מצב קידוח �	
נורת LED עוצמתית בגוף המברגה. �	

M12 -ו M18 מטען מהיר וייחודי עם מתח כפול בו ניתן להטעין  סוללות �	
REDLINK PLUS  האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה �	

REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים �	
    ומחזורי טעינה

 DPM סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה �	
מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

M18BDD

18V מברגה/ מקדחה קומפקטית ליתיום

	� מקדחה קומפקטית במיוחד בעלת יחס גבוה של כוח לגודל ובאורך של רק 185 מ״מ.
בלעדי ! מנוע DC חדשני בטכנולוגיית 4x4. 4 קטבים ו-4 פחמים. �	

מומנט פיתול גבוה במיוחד של 60 ניוטון מטר �	
גיר מתכתי מקנה עמידות יוצאת דופן גם בעבודות הקשות ביותר �	

מעוצבת בצורה ארגונומית וקלה במיוחד באורך של רק 18.5 ס“מ הקצרה בקטגוריה! �	
פוטר 13 מ“מ ו 17 מצבי כוונון קלאצ' + מצב קידוח �	

נורת LED עוצמתית בגוף המברגה �	
M12 ו M18 מטען מהיר וייחודי עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות �	

REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה �	
REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך  �	

חיים ומחזורי טעינה
 DPM סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה �	

מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה ציוד נלווה: 	�
2 סוללות ליתיום REDLITHIOM-ION, מטען ליתיום במתח כפול, מזוודת נשיאה

ציוד נלווה: 
2 סוללות ליתיום REDLITHIOM-ION, מטען ליתיום במתח כפול, מזוודת נשיאה

מק״ט: 4933443500
גוף בלבד

₪1,800

מק״ט: 4933443530
גוף בלבד

₪1,600

מק״ט: 4933443515
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪3,090
מק״ט: 4933443520

ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר
₪3,470

מק״ט: 4933443555
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪2,980
מק״ט: 4933443565

ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר
₪3,350

18V סוללה במתח

0-450 / 0-1800 סל״ד מהירות, הילוך ראשון/הילוך שני

1.5-13 מ״מ פוטר

28,800 פל״ד פעימות לדקה תחת עומס

16 מ״מ כושר קידוח מקסימלי בבטון

13 מ״מ כושר קידוח מקסימלי במתכת

38 מ״מ כושר קידוח מקסימלי בעץ

60 ניוטון מטר מומנט פיתול

1.9 ק״ג משקל כולל סוללה 2 אמפר / שעה

2.1 ק״ג משקל כולל סוללה 4 אמפר / שעה

18V סוללה במתח

0-450 / 0-1800 סל״ד מהירות, הילוך ראשון/הילוך שני

1.5-13 מ״מ פוטר

13 מ״מ כושר קידוח מקסימלי במתכת

38 מ״מ כושר קידוח מקסימלי בעץ

60 ניוטון מטר מומנט פיתול

1.8 ק״ג משקל כולל סוללה 2 אמפר / שעה

2.0 ק״ג משקל כולל סוללה 4 אמפר / שעה
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HD18JSB

מק״ט: 4933417845
גוף בלבד

₪2,690
מק״ט: 4933426660

כולל 2 סוללות 4 אמפר
₪5,120 18V– מסור אנכי נטען אחיזת גוף

מנוע 4X4 עוצמתי 18V בעל מהירות חיתוך של 2,700 סל״ד, עם כוח של מסור חשמלי ! �	
מנגנון AVS לבלימת זעזועים ולחיתוך מדוייק �	

מנגנון התנעה רכה לתחילת עבודה עדינה ומדוייקת �	
גיר דיגיטלי עם 2 מהירויות לבחירת מהירות עבודה רצויה �	

מנגנון FIX-TEC להחלפת להבים מהירה ללא מפתח �	
תפעול נוח ומדוייק במיוחד של המסור הודות למבנה הייחודי והנמוך שלו �	

מפוח אבק – שומר על קו החיתוך נקי מלכלוך �	
כוונון שיפוע בסיס המסור בין 0-45 מעלות במהירות ללא מפתח �	

בסיס המסור מיציקת אלומיניום איכותית �	
4 דרגות פנדל מאפשרות חיתוך מתאים לכל חומר �	

מוביל להב הממוקם נמוך במיוחד לדיוק מקסימלי בכל חיתוך �	
REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה. �	

	� REDLITHIOM-ION האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין 
הסוללה למסור, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים

	� סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני 
התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

 18Vסוללה במתח  

2050/2700 פל״דמהירות חיתוך 

26 מ״מאורך פעימת הניסור 

 120 מ״מעומק חיתוך מקסימלי בעץ

10 מ״מעומק חיתוך מקסימליבמתכת 

חיתוך בזווית
 0-45 מעלות לימין 

ולשמאל

 2.9 ק״גמשקל כולל סוללה

ציוד נלווה
2 סוללות ליתיום 18V, מטען מהיר, להב, מזוודת נשיאה קשיחה

 !HACKZALL - מסור חרב נטען וחזק לשימוש ביד אחת ה MILWAUKEE בלעדי ל  
  קומפקטי במיוחד באורך של רק 375 מ"מ לעבודה במקומות ללא גישה נוחה

  מנגנון כפול של שיכוך זעזועים מפחית רעידות ומאריך את חיי הכלי
  מהירות של 3000 פל"ד ואורך פעימת ניסור של 20 מ"מ לחיתוך מהיר במיוחד

  נורת LED עוצמתית בגוף המסור
  מנגנון FIX-TEC להחלפת להבים מהירה ללא מפתח

  מצויד בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה-DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות, 
עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

  מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

  מסור חרב 18V מסדרת ה-SAWZALL העוצמתית, עם מנגנון הגנת גיר
 בלעדי ! מנוע DC חדשני בטכנולוגיית 4x4. 4 קטבים ו-4 פחמים

  מהירות של 3000 פל"ד ואורך פעימת ניסור של 28.6 מ"מ לחיתוך מהיר במיוחד 
  הטכנולוגיה הייחודית של סדרת מסורי החרב - SAWZALL משלבת מנגנון הגנה 

לגיר במקרה של נעילה, דבר המאפשר עמידות יוצאת דופן בכל עבודה
  מנגנון FIX-TEC להחלפת להבים מהירה ללא מפתח

  מערכת ייחודית מאזנת את המסור בזמן עבודה ומפחיתה זעזועים
  מצויד בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה-DPM המגן על הכלי והסוללה מפני 
התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

  מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

ציוד נלווה:
מטען חכם ומהיר M18, 2 סוללות M18, להב MILWAUKEE ומזוודה קשיחה.

)ניתן להשיג גם בגרסת גוף בלבד – ללא סוללות ומטען(

ציוד נלווה:
מטען חכם ומהיר 18V, 2 סוללות M18, להב MILWAUKEE ומזוודה קשיחה

)ניתן להשיג גם בגרסת גוף בלבד – ללא סוללות ומטען(

18V סוללה במתח

0-2700 פל״ד מהירות חיתוך

26 מ״מ אורך פעימת הניסור

135 מ״מ עומק חיתוך מקסימלי בעץ

10 מ״מ עומק חיתוך מקסימלי במתכת

0-45 מעלות לימין 
ולשמאל

חיתוך בזווית

3.5 ק״ג משקל כולל סוללה ציוד נלווה:
מטען חכם ומהיר, 2 סוללות M18 מגן , 2 להבים, ומזוודה קשיחה. )ניתן להשיג גם בגרסת גוף בלבד – ללא סוללות ומטען (

18V סוללה במתח

מהירות 0-3000 סל"ד

20 מ"מ אורך פעימות ניסור

2.6 ק״ג משקל כולל סוללה

HD 18 JS

M18 BSX

C18 HZ

18V מסור אנכי נטען לעומס גבוה ליתיום

18V מסור חרב נטען ליתיום

18V מסור חרב קומפקטי נטען ליתיום

מק״ט: 4933411170
גוף בלבד

₪2,350 

מק״ט: 4933447275
גוף בלבד

₪2,230

מק״ט: 4933416785
גוף בלבד

₪1,750

מק״ט: 4933441405-2
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪4,450

מק״ט: 4933447285-2
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪4,590

מק״ט: 4933441340-2
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪4,140

מק״ט: 4933441405
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪4,780

מק״ט: 4933447285
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪4,890

מק״ט: 4933441340
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪4,550

 מסור אנכי נטען 18V חזק במיוחד לחיתוכים מסיביים בעץ ובמתכת
 בלעדי ! מנוע DC חדשני בטכנולוגיית 4x4. 4 קטבים ו-4 פחמים

 חיתוך מרבי של עד 135 מ"מ בעץ – הגבוה בקטגוריה!
 מנגנון FIX-TEC להחלפת להבים מהירה ללא מפתח

 מנגנון לייצוב המסורית תחת עומס וחיתוך מדויק
 אפשרות לחיתוך בזווית של 0-45 מעלות על ידי כוונון פלטת הבסיס

 5 שלבי פנדל – התאמה מושלמת לכל סוג עבודה
 מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

  מצויד בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה-DPM המגן על הכלי והסוללה 
מפני התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל 

ואפקט הזיכרון

18V סוללה במתח

0-3000 סל"ד מהירות

28.6 מ"מ אורך פעימות ניסור

4.0 ק״ג משקל כולל סוללה
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18V פטישון נטען ליתיום

18V משחזת "4.5 נטענת ליתיום

HD 18 HX

HD 18 AG

 פטישון   נטען + פוטר מתחלף החזק ביותר בקטגוריה!
 קוטר קידוח מקסימלי בבטון של 24 מ"מ, ועוצמת הלימה של 2.9 ג'אול

 בעל 4 מצבי עבודה – קידוח, קידוח עם דפיקה, חציבה ומצב כוונון זווית איזמל
  מצויד בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה-DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות, עומס יתר בעבודה, 

נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון
 כיוון קידוח – שמאל וימין

 מעוצב בצורה מאוזנת, נוחה וקלה לשליטה
 בעל מערכת AVS לשיכוך זעזועים

  תיבת גיר מתכתית עמידה במיוחד בעלת מסבים עמידים ומדויקים
 מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

 דגם HD 18 H: ללא פוטר מתחלף

  משחזת זווית 18V חזקה ועמידה במיוחד 
לעבודות קשות של חיתוך והשחזה.

 .4x4 חדשני בטכנולוגיית DC בלעדי ! מנוע  
4 קטבים ו-4 פחמים.

  עיצוב דק, קל משקל, ארגונומי וקומפקטי 
בעל פדל הפעלה תחתון.

 גוף מתכתי המקנה עמידות בעומסים גבוהים
 מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה. 

 DPM-מצוידת בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה  
המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות, 

עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת 
חשמל ואפקט הזיכרון.

18V סוללה במתח

SDS PLUS כניסת מקדח

2.9 ג׳אול עוצמת הלימה

0-1,400 סל״ד מהירות קידוח

0-4,200 פל״ד פעימות לדקה תחת עומס

24 מ״מ כושר קידוח מקסימלי בבטון

13 מ״מ כושר קידוח מקסימלי במתכת

30 מ"מ כושר קידוח מקסימלי בעץ

3.5 ק״ג משקל כולל סוללה

ציוד נלווה: 
מטען חכם ומהיר, 2 סוללות M18, ידית צד ומד עומק קידוח, מזוודה קשיחה. )ניתן להשיג גם בגרסת גוף בלבד – ללא סוללות ומטען(

ציוד נלווה: 
מטען חכם ומהיר, 2 סוללות M18, מגן, ידית צד ומזוודה קשיחה.  )ניתן להשיג גם בגרסת גוף בלבד – ללא סוללות ומטען(

18V סוללה במתח

8000 סל״ד מהירות

"4.5 / 115 מ"מ קוטר דיסק

M14 קוטר קדח סטנדרטי

28 מ״מ חיתוך מקסימלי לעומק

2.2 ק״ג משקל כולל סוללה

מק״ט: 4933411210
גוף בלבד

₪1,650
מק״ט: 4933441300-2

ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר
₪3,830

מק״ט: 4933441300
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪4,130

מק״ט: 4933441280
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪5,520 )פוטר מתחלף(
מק״ט: 4933443468

ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר
₪5,310 )פוטר רגיל(

מק״ט: 4933408320
גוף בלבד

₪3,080 )פוטר מתחלף(

פטישון נטען מהיר עם היחס כוח למשקל הטוב בקטגוריה �	
מנוע 4 קטבים חדיש ועוצמתי מאפשר קידוח מהיר תוך שמירה על �	

משקל נמוך  
שילוב של מספר רטיטות גבוה 7,000 פל”ד וסיבוב מהיר של 1,300 סל”ד �	

2 מצבי עבודה – קידוח בלבד וקידוח עם רטיטה �	
12 M/S הודות לעיצוב המנוע התחתון מתקבל נתון רעידות נמוך של רק �	

כושר קידוח מהיר במיוחד עד לקוטר של 16 מ”מ �	
הדק אלקטרוני, קידוח קדימה ואחור, קלאץ בטיחות �	

ידית אחיזה ומד עומק �	
נורת LED עוצמתית בגוף המשחזת �	

M12 ו M18 מטען מהיר וייחודי עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות �	
REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין  �	
הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים
REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה �	

סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה-DPM המגן על הכלי והסוללה מפני  �	
התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים �	
מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

ציוד נלווה
2 סוללות ליתיום REDLITHIOM-ION, מטען ליתיום במתח כפול, תיק נשיאה

18V פטישון נטען קומפקטי

M18 BH
18V סוללה במתח

SDS PLUS כניסת מקדח

1.2 ג׳אול  )EPTA( עוצמת הלימה

0-1,300 סל״ד מהירות קידוח

0-7,000 פל״ד פעימות לדקה תחת עומס

16 מ״מ כושר קידוח מקסימלי בבטון

10 מ״מ כושר קידוח מקסימלי במתכת

16 מ"מ כושר קידוח מקסימלי בעץ

2.5 ק״ג משקל כולל סוללה

מק״ט: 4933443330
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪4,580
מק״ט: 4933443320

גוף בלבד
₪2,450
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  עוצמת לחיצה של 4500 ניוטון, הנטען החזק בעולם
  מחזיק מיכל של 310 מ"ל

  מותאם לעבודה עם כל סוגי הסיליקון והדבקים
  מנגנון נגד נזילות / טפטוף כאשר ההדק משוחרר

  ויסות מהירות אלקטרוני בעל 6 דרגות מאפשר התאמה מושלמת לכל עבודה
  עיצוב עמיד וחזק במיוחד מאפשר עבודה לאורך שנים

  שומר על מהירות זרימה קבועה ומפחית עומסים
  חסכוני במיוחד – מרוקן את הסיליקון / דבק עד הסוף

  עוצמת לחיצה של 4500 ניוטון, הנטען החזק בעולם
  מיכל סיליקון 400 מ"ל שקוף מאפשר לראות את כמות הסיליקון / דבק שבפנים

  מותאם לעבודה עם כל סוגי הסיליקון והדבקים
  מנגנון נגד נזילות / טפטוף כאשר ההדק משוחרר

  ויסות מהירות אלקטרוני בעל 6 דרגות מאפשר התאמה מושלמת
   לכל עבודה

  עיצוב עמיד וחזק במיוחד מאפשר עבודה לאורך שנים
  שומר על מהירות זרימה קבועה ומפחית עומסים

  חסכוני במיוחד – מרוקן את הסיליקון / דבק עד הסוף

  עוצמת לחיצה של 4500 ניוטון, הנטען החזק בעולם
  מיכל סיליקון 600 מ"ל שקוף מאפשר לראות את כמות הסיליקון / דבק שבפנים

  מותאם לעבודה עם כל סוגי הסיליקון והדבקים
  מנגנון נגד נזילות / טפטוף כאשר ההדק משוחרר

  ויסות מהירות אלקטרוני בעל 6 דרגות מאפשר התאמה מושלמת לכל עבודה
  עיצוב עמיד וחזק במיוחד מאפשר עבודה לאורך שנים

  שומר על מהירות זרימה קבועה ומפחית עומסים
  חסכוני במיוחד – מרוקן את הסיליקון / דבק עד הסוף

  עוצמת לחיצה של 4500 ניוטון, הנטען החזק בעולם
  מיכל סיליקון 600 מ"ל עמיד במיוחד מאלומיניום
  מותאם לעבודה עם כל סוגי הסיליקון והדבקים

  מנגנון נגד נזילות / טפטוף כאשר ההדק משוחרר
  ויסות מהירות אלקטרוני בעל 6 דרגות מאפשר התאמה מושלמת לכל 

עבודה
  עיצוב עמיד וחזק במיוחד מאפשר עבודה לאורך שנים

  שומר על מהירות זרימה קבועה ומפחית עומסים
  חסכוני במיוחד – מרוקן את הסיליקון / דבק עד הסוף

ציוד נלווה
סוללה M18, מטען חכם ומהיר 30 דק', מחזיק מיכלית 310 מ"ל

ציוד נלווה
סוללה M18, מטען חכם ומהיר 30 דק', מיכלית שקופה 600 מ"ל

ציוד נלווה
סוללה M18, מטען חכם ומהיר 30 דק', מיכלית אלומיניום 600 מ"ל

18V אקדח סיליקון / דבק 310 מ"ל נטען

18V אקדח סיליקון / דבק 400 מ"ל נטען

18V אקדח סיליקון / דבק 600 מ"ל נטען

18V אקדח סיליקון / דבק 600 מ"ל אלומיניום נטען

C 18 PCG/400T

C 18 PCG/310C

C 18 PCG/600T

C 18 PCG/600A

18V סוללה במתח

6 מהירויות

2.3 ק״ג משקל כולל סוללה

18V סוללה במתח 

6 מהירויות

2.3 ק״ג משקל כולל סוללה

ציוד נלווה
סוללה M18, מטען חכם ומהיר 30 דק', מיכלית שקופה 400 מ"ל

מק״ט: 4933427190-1
גוף בלבד

₪2,540

מק״ט: 4933427124-1
גוף בלבד

₪2,940

מק״ט: 4933427125-1
גוף בלבד

₪3,070

מק״ט: 4933427191-1
גוף בלבד

₪3,170

מק״ט: 4933441310
ערכה עם 1 סוללה 2 אמפר

₪3,790

מק״ט: 4933441812
ערכה עם 1 סוללה 2 אמפר

₪4,140

מק״ט: 4933441808
ערכה עם 1 סוללה 2 אמפר

₪4,270

מק״ט: 4933441305
ערכה עם 1 סוללה 2 אמפר

₪4,370

מק״ט: 4933441310-4
ערכה עם 1 סוללה 4 אמפר

₪4,090

מק״ט: 4933441812-4
ערכה עם 1 סוללה 4 אמפר

₪4,440

מק״ט: 4933441808-4
ערכה עם 1 סוללה 4 אמפר

₪4,610

מק״ט: 4933441305-4
ערכה עם 1 סוללה 4 אמפר

₪4,670

18V סוללה במתח

6 מהירויות

2.3 ק״ג משקל כולל סוללה

18V סוללה במתח

6 מהירויות

2.3 ק״ג משקל כולל סוללה
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  מסור סרט קל משקל המותאם לחיתוכים במתכת וברזל 
בגובה ובמקומות עם גישה מוגבלת

  כושר חיתוך של 85 מ"מ – מתאים לעבודות חיתוך של 
חשמלאים,שרברבים ומכונאים

  נורת LED עוצמתית מאירה את קו החיתוך
  מנגנון החלפת להבים מהירה

  מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה
  מצויד בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה-DPM המגן על הכלי 

והסוללה מפני התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת 
מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

  חותך בעזרת להב וידיה,חיתוך מהיר מאוד בהשוואה לדיסק 
חיתוך רגיל

  קומפקטי וארגונומי במיוחד, עם שליטה מעולה בכל חיתוך
  מנוע עוצמתי HEAVY DUTY , ומהירות סיבוב של 3600 סל"ד

  נורת LED מאירה את קו החיתוך
  כוונון עומק חיתוך בקלות מ 3 מ"מ- 50 מ"מ

  מסור עגול עם מנוע המפיק 3,500 סל"ד לחיתוך קל 
בכל עבודה

  מגני מגנזיום שומרים על הכלי נגד מכות
  עיצוב ארגונומי לאחיזה נוחה ובטוחה

  אפשרות הטיה בזווית של עד 50 מעלות
  מעצור מנוע אלקטרוני ובטיחותי

  מצויד בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה-DPM המגן על 
הכלי והסוללה מפני התחממות, עומס יתר בעבודה, 

נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון
  מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

ציוד נלווה
מטען חכם ומהיר 18V, 2 סוללות M18, להב MILWAUKEE 24 שיניים, מגן מקביל, מפתח אלן ותיק נשיאה. )ניתן להשיג גם בגרסת גוף בלבד – ללא סוללות ומטען(

ציוד נלווה
מטען חכם ומהיר 30 דק', סוללת M18, מזוודת נשיאה. ניתן להשיג בגרסת גוף בלבד ללא סוללות ומטען

ציוד נלווה:
מטען חכם ומהיר 18V, 2 סוללות M18, מסור סרט, מזוודה קשיחה. )ניתן להשיג גם בגרסת גוף בלבד – ללא סוללות ומטען(

ציוד נלווה:
מטען חכם ומהיר 18V, 2 סוללות M18, להב וידיה לחיתוך מתכת, מזוודה קשיחה. )ניתן להשיג גם בגרסת גוף בלבד – ללא סוללות ומטען(

18V משחזת ציר נטענת ליתיום

18V מסור עגול "6.5 נטען ליתיום

18V מסור סרט נטען ליתיום

18V מסור עגול קטן לחיתוך מתכת ליתיום

HD18 CS

HD18 SG

HD18 BS

HD18 MS

18V סוללה במתח

3500 סל״ד מהירות

6.5" קוטר להב מסור

15.87 מ״מ קוטר קדח המסור

55 מ״מ עומק חיתוך מקסימלי בעץ

3 ק״ג משקל כולל סוללה

18V סוללה במתח

480 סל״ד מהירות

85*85 מ״מ כושר חיתוך מקסימלי

ON OFF מפסק

900 מ״מ אורך הסרט

4.5 ק״ג משקל כולל סוללה

18V מתח עבודה

6 מ"מ תפסנית

17,000-
 21,500

סל"ד

מהירויות עבודה

3 ק״ג משקל כולל סוללה

מק״ט: 4933419134
גוף בלבד

₪2,070

מק״ט: 4933417820
גוף בלבד

₪3,590

מק״ט: 4933419122
גוף בלבד

₪2,890

מק״ט: 4933427187
גוף בלבד

₪2,490

מק״ט: 4933441440-2
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪4,450

מק״ט: 4933426665
ערכה עם 1 סוללה 4 אמפר

₪5,450

מק״ט: 4933441415
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪5,390

מק״ט: 4933441390-2
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪5,690

מק״ט: 4933441400
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪4,750

מק״ט: 4933441390
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪6,090

 18V סוללה במתח

3600 סל״ד מהירות

135 מ״מ קוטר להב מסור

20 מ״מ קוטר קדח המסור

50 מ״מ חיתוך צינור ברזל בקוטר עד

2.6 ק״ג משקל כולל סוללה

18V משחזת ציר עוצמתית נטענת עם סוללות ליתיום  
  בעלת צוואר ארוך לשימוש במקומות ללא גישה נוחה

  מנגנון הגנת עומס יתר למכשיר ולסוללות
  גיר מתכתי המקנה עמידות יוצאת דופן

  2 מהירויות לבחירה, התאמה מושלמת לכל עבודה
  מנגנון קירור אוויר, המאריך את זמן העבודה ואורך חיי הכלי

  תפסנית 6 מ"מ
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	� חיתוך מדוייק עם כושר חיתוך של עד 2.0 מ“מ במתכת ו 3.2 מ“מ באלומיניום
ראש ייחודי הייכול להסתובב ב 360 מעלות, ב 12 במצבים שונים �	

בעזרת הראש ניתן להגיע בקלות למקומות ללא גישה נוחה �	
מעוצב בצורה ייחודית המותאמת ליד, מגביר שליטה בזמן החיתוך �	

הדק אלקטרוני לשליטה במהירות בזמן החיתוך �	
תפס חגורה מובנה �	

	� REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת 
מלאה בין הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד 

תחת עומסים קשים
	� REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים 

ומחזורי טעינה
	� סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה 

מפני התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון 
בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים �	

מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

M18 BMS20

מק״ט: 4933447935-2
כולל 2 סוללות 2 אמפר

₪6,170
מק״ט: 4933447935

גוף בלבד
₪4,190

מק״ט: 4933447935-4
כולל 2 סוללות 4 אמפר

₪6,650 18V מספרי פח נטענים ליתיום

ציוד נלווה
2 סוללות ליתיום, מטען מהיר ותיק נשיאה מקורי

18Vמתח עבודה 

 0-2,500 סל“דמהירות סיבוב 

כושר חיתוך מקסימלי 
במתכת 

2.0 מ“מ

כושר חיתוך מקסימלי 
באלומיניום 

3.2 מ“מ

 180 מ“מרדיוס סיבוב מינימלי 

2.6 ק“גמשקל כולל סוללה 

	� חיתוך מדוייק עם כושר חיתוך של עד 1.2 מ“מ במתכת ו 2.0 מ“מ באלומיניום
ראש ייחודי הייכול להסתובב ב 360 מעלות, ב 12 במצבים שונים �	

בעזרת הראש ניתן להגיע בקלות למקומות ללא גישה נוחה �	
מעוצב בצורה ייחודית המותאמת ליד, מגביר שליטה בזמן החיתוך �	

הדק אלקטרוני לשליטה במהירות בזמן החיתוך �	
תפס חגורה מובנה �	

	� REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה 
תקשורת מלאה בין הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר 

ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים
	� REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך 

חיים ומחזורי טעינה.
	� סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על 
הכלי והסוללה מפני התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת 

חשמל ואפקט הזיכרון 
מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

18V מספרי פח נטענים ליתיום

M18 BMS12

מק״ט: 4933447925-4
כולל 2 סוללות 4 אמפר

₪5,650
מק״ט: 4933447925

גוף בלבד
₪3,190

ציוד נלווה
2 סוללות ליתיום, מטען מהיר ותיק נשיאה מקורי

18Vמתח עבודה 

 0-2,500 סל“דמהירות סיבוב 

 1.2 מ“מכושר חיתוך מקסימלי במתכת 

 2.0 מ“מכושר חיתוך מקסימלי באלומיניום 

 180 מ“מרדיוס סיבוב מינימלי 

 2.3 ק“גמשקל כולל סוללה 

מק״ט: 4933447925-2
כולל 2 סוללות 2 אמפר

₪5,170

M18VC-0

שואב אבק/מפוח 18V נטען

M18 שואב אבק משולב מפוח נטען הפועל על סדרת סוללות 
  בעל מנוע 18V עם שאיבה בעוצמה של 80 בר ועד 1250 ליטר 

אוויר בדקה.
  איסוף עד 99.7% מן האבק ומשולב פילטר רטוב/יבש לשאיבה 

אופטימלית
 מפוח אוויר בעוצמה של 12 ליטר אוויר בשניה!

  מעוצב בצורה של ארגז כלים, המקנה לשואב נוחות ועמידות 
לאורך זמן

 אחסון אביזרי השואב במקומות ייעודיים מבלי שיאבדו

18Vמתח עבודה

1250 ליטר בדקהיכולת שאיבת אוויר/יציאת אוויר

5.7 ליטרנפח כניסת מים מקסימלי

5.13 מ"מ / 7.14 מ"מקוטר פתח השואב

1.8 מטראורך הצינור

80 ברעוצמת שאיבה

4.5 ק"גמשקל עם סוללה ציוד נלווה: 
גוף בלבד ללא סוללות ומטען

מק״ט: 4933433601
גוף בלבד

₪1,640
מק״ט: 4933433601-4

ערכה עם 1 סוללה 4 אמפר
₪3,680

מפוח נטען בעל מנוע 18V עוצמתי המאפשר מהירות נשיפה של עד 42.8 קמ“ש  �	
ויסות מהירות אלקטרוני – 3 מצבים לשליטה במהירות הנשיפה �	

כפתור נעילה המאפשר עבודה רציפה �	
פיה נשלפת מאפשרת אחסון נוח �	

מגוון אביזרים אפשריים – מאריך פיה ומתאם ניפוח �	
עיצוב קומפקטי – מאפשר פינוי אבק ולכלוך במקומות ללא גישה �	

M12 ו M18 מטען מהיר וייחודי עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות �	
REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה למברגה,  �	

ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים
REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה �	

סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות, עומס  �	
יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

18V מפוח נטען

M18BBL
18V סוללה במתח

42.8 קמ״ש עוצמת נשיפה

0-18,700 סל״ד מהירות סיבוב הפן

37.5 ס״מ אורך כללי ללא פיה

1.2 ק״ג משקל כולל סוללה 4 
אמפר / שעה

מק״ט: 4933446216
גוף בלבד

₪970
מק״ט: 4933446216-4

ערכה עם 1 סוללה 4 אמפר
₪2,890
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18Vמתח עבודה

2,700 סל”דמהירות חיתוך 

216 מ”מ / “8.5קוטר הלהב

30 מ”מקוטר קדח הלהב

48 מעלותשיפוע לשמאל

-2 מעלותשיפוע לימין

50 מעלותסיבוב לימין

50 מעלותסיבוב לשמאל

190*48 מ”מכושר ניסור בסיבוב 45 מעלות ושיפוע 45 מעלות

190*60 מ”מכושר ניסור בסיבוב 45 מעלות ושיפוע 90 מעלות

270*48 מ”מכושר ניסור בסיבוב 90 מעלות ושיפוע 45 מעלות

270*60 מ”מכושר ניסור בסיבוב 90 מעלות ושיפוע 90 מעלות

14.5 ק”גמשקל כולל סוללה
ציוד נלווה:

להב מקורית, כולל להב 48 שיניים, מפתח ומלחציים

מנוע עוצמתי המפיק מהירות חיתוך של 2,700 סל"ד לחיתוך מהיר �	
חיתוך מדויק ועמידות יוצאת דופן הודות למסילות עם מסבים איכותיים �	

נעילה אוטומטית של המסילה לשימוש כמסור גרונג �	
ציין לייזר לביצוע חיתוכים מדוייקים �	

מנגנון הפעלה בטיחותי בהדק ההפעלה �	
פלטת בסיס המראה את זווית החיתוך �	

מנגנון שיחרור המיטר �	
נורת LED עוצמתית מאירה את איזור החיתוך �	

כפתור לנעילת ציר, מאפשר החלפת להב בקלות ובמהירות �	
HEAVY DUTY בסיס וגדר עמידים במיוחד �	

REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה  �	
המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה למברגה, ומהווה הגנה 

נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים
REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2  �	

אורך חיים ומחזורי טעינה.

18V 8.5" מסור פנדל נטען

M18 SMS216

מק״ט: 4933446780 
גוף בלבד

₪5,890
מק״ט: 4933446780-4

ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר
₪8,340

מטען 18V מובנה להטענה מהירה של סוללות M18 וגם הטענה של  �	
USB מכשירי חשמל דרך חיבור

כולל חיבור AUX לחיבור ישיר ליציאת אוזניות �	
קולט בלוטות' דיגיטלי, ניתן “לקלוט“ קבצי מוזיקה במרחק של עד 30  �	

מטר מהסמארטפון, טאבלט או מחשב
M18 ניתן להפעלה על ידי כבל חשמל )כלול( או על ידי סוללות �	

רדיו AM/FM איכותי עם מעבד דיגיטלי עם רמת קליטה מדויקת וגבוהה �	
רמקול פרימיום 40W מפיק צליל נקי, מלא ועשיר �	

תיבת אחסון ממוגנת עבור נגני ה MP3 או מכשירי האודיו �	
בנוי בצורה ממגונת במיוחד הכוללת מרכב מחוזק, עם ידיות ממתכת  �	

המותאם לשימוש בשטח
PRESET אקולייזר עם אפשרות כוונון אישית ו 10 מצבי �	

חיבור USB מאפשר הטענה גם בחיבור חשמל וגם חיבור סוללה �	

רדיו + מטען עם חיבור בלוטות׳ 18V – גוף בלבד

M18 RC-0
18V סוללה במתח

220-240V מתח עבודה

כלול 18V שימוש כמטען

370x307x300 מימדים

מק״ט: 4933446639
גוף בלבד

₪3,120
מק״ט: 4933446639-4

ערכה רדיו + סוללה 4 אמפר
₪4,120

M18 JSR

 18V MP3 + USB רדיו לשטח + חיבור
מק״ט: 4933451250-4 

ערכה עם סוללת 5 אמפר ומטען 
₪4,080

מק״ט: 4933451250
 גוף בלבד

₪1,840

	� חדש! רדיו עם מעבד דיגיטלי המספק קליטת תדרים בצורה המדויקת והנקיה ביותר
	� 2 רמקולים עוצמתיים 40W המספקים סאונד נקי במיוחד עם באסים עמוקים ומדויקים

 PRESET אקולייזר עם אפשרות כוונון אישית ו 10 מצבי �	
	� כולל חיבור AUX  עם כבל – כלול

USB 2.1 כולל חיבור �	
	� בנוי בצורה עמידה  במיוחד הכוללת מרכב מחוזק, עם ידיות לנשיאה נוחה 

 Milwaukee או חיבור ישיר לחשמל 
R M18TM פועל על סוללות מסדרת �	

™REDLITIOM-IONTM  M18TM  5.0 Ah עד 12 שעות עבודה ברציפות עם סוללות ה �	
	� תיבת אחסון ממוגנת תנאי מזג האוויר עבור המכשיר הסלולרי/נגן

מתח סוללה

מתח עבודה

מימדים

18V

220-240V

402X197X197 מ"מ
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LUMEN 160 – עוצמתית במיוחד LED נורת�	
	�אלקטרוניקה מתקדמת – מאפשרת זמן עבודה ארוך ללא פליטת חום

	�בנוי בצורה עמידה במיוחד, ראש פנס ממוגן מאלומיניום
	�ראש הפנס ניתן לכוונון 

	�תפס לתליה
	�פועל על כל סדרת סוללות  

	�8 נורות LED המפיקות עוצמת תאורה של LUMEN 1100 עד 30%
 250W יותר בהיר מנורת הלוגן     

	�עד 8 שעות עבודה רצופה עם סוללת 18V 4 אמפר שעה
	�מנגנון נגד התחממות מאפשר מגע גם לאחר שימוש ממושך

	�בנוי בצורה עמידה במיוחד
	�ניתן לעיגון על קיר או חצובה

M18 עובד על כל סדרת סוללות�	

18V LED פנס

18V להארת שטח LED פנס

M18 LED TORCH

מק״ט: 4932430392
גוף בלבד

₪1,250

מק״ט: 4932430361
גוף בלבד

₪620

מק״ט: 4932430392-2
ערכה עם 1 סוללה 2 אמפר | מטען משולב ותיק קטן

₪2,750

מק״ט: 4932430361-2
ערכה עם 1 סוללה 2 אמפר | מטען משולב ותיק קטן

₪2,250

מק״ט: 4932430664-2
ערכה עם 1 סוללה 2 אמפר | מטען משולב ותיק קטן

₪2,350

מק״ט: 4932430563-2
ערכה עם 1 סוללה 2 אמפר | מטען משולב ותיק קטן

₪2,450

TRUEVIEW™ - מילווקי מציגה: טכנולוגיית תאורה�	
	�מאפשרת להאיר בצורה יעילה ואפקטיבית 

	�2 מצבי בחירה: עוצמה חזקה – 300 לומיניס, חסכוני – 130 לומיניס
	�ראש מתכוונן ב 45 מעלות מאפשר כיסוי שטח של עד 180 מעלות
	�אפשרות להחלפת נורות ה LED במקרה של תקלה, במקום לרכוש

     כלי חדש
	�עמיד בצורה יוצאת דופן לשימוש באתרי עבודה

	�עד 15 שעות עבודה רצופות עם סוללה 4 אמפר במצב הארה – חזק
	�2 תפסים מתכתים לתליה

IP24 ממוגן נגד מים בדרגה�	
	�משקל כולל סוללה 1.4 ק"ג 

18V מתכוונן נטען LED פנס

M18IL

M18AL

מק״ט: 4932430564
גוף בלבד

₪730

18V נטען LED  פנס עששית

TRUEVIEW™ - מילווקי מציגה: טכנולוגיית תאורה�	
	�מאפשרת להאיר בצורה יעילה ואפקטיבית 

	�2 מצבי בחירה: תאורה היקפית 360 מעלות, או תאורה ממוקדת 180 מעלות
	�עוצמת הארה הטובה בקטגוריה –700+ לומיניס

	�חיבור USB לטעינת פלאפונים וטאבלטים בשטח
	�עמיד בצורה יוצאת דופן לשימוש באתרי עבודה

	�4 דרגות עוצמה בין 70-700 לומיניס
	�עד 9 שעות עבודה רצופות עם סוללה 4 אמפר

	�2 תפסים מתכתים לתליה
IP24 ממוגן נגד מים בדרגה�	

	�משקל כולל סוללה 1.4 ק"ג 

M18LL

מק״ט: 4932430563
גוף בלבד 

₪830
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M18 SAL

עמוד תאורה נטען
LED TRUE-VIEW 18V

	� TRUEVIEWTM טכנולוגיית ה LED מתקדמת מסוגה בלעדית במילווקי
™REDLITIOM-ION הסדרה כוללת מגוון פנסים התואמים לכל הסוללות מסדרת ה �	

	� תאורת ה TRUEVIEW מציגה את הביצועים הטובים ביותר בשילוב אורך החיים
  הגבוה ביותר בקטגוריה 

	� 3 דרגות עוצמה: 
מצב ראשון: 2000 לומינס – חזק יותר מנורת 250V הלוגן   

מצב שני: 1300 לומינס   
מצב שלישי: 850 לומינס   

	� מרכב חזק ואיכותי שעשוי מתרכובת פלסטיק מיוחדת השומרת על הפנס ועל
  עדשת הפנס מפני פגיעות ונפילות 

	� ניתן לכוונן את ראש המכשיר בזווית של עד 230 מעלות אנכית ו 240 לצד
	� סטנד שנפתח מגובה 1.10 מטר עד 2.20 מטר, המאפשר להאיר שטחים

  מלמעלה מבלי להטיל צללים
	� 10 שעות עבודה על דרגה האור הנמוכה, 6 שעות עבודה בדרגה הבינונית ו 4 

18V שעות עבודה בדרגת האור החזקה, הודות לסוללות ה 5 אמפר  
	� IP54  - מוגן מפני אבק והשפרצות מים

	� 2 ידיות אחיזה שהופכות לידית אחת העוזרות לסחוב את הכלי בצורה נוחהומאוזנת
	� מנגנון התראה מפני סוללה נמוכה – האור יהבהב במידה ויש להטעין את הסוללה

	� משקל כולל סוללה – 7.3 ק"ג

מק״ט: 4933451246-5 
ערכה עם סוללת 5 אמפר ומטען 

₪4,990
מק״ט: 4933451246

 גוף בלבד
₪2,990
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הפתרון הנטען האולטימטיבי לעבודות הדורשות חיתוכים וליטושים שונים �	
ויסות מהירות אלקטרוני של מהירות התנודה בין 18,000-12,000 סל“ד �	

מנעד תנודה של 1.7 מעלות מאפשר עבודה יעילה ומהירה בעץ מתכת פלסטיק וגבס �	
אביזרים אוניברסליים מתאימים גם למתחרים �	

FIXTEC – פטנט מהיר להחלפת אביזרים ללא שימוש במפתח! �	

נורת LED עוצמתית בגוף המשחזת �	
M12 ו M18 מטען מהיר וייחודי עם מתח כפול בו ניתן להטעין סוללות �	

REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה  �	

המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת 
מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים

REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2  �	

אורך חיים ומחזורי טעינה
סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה- DPM המגן  �	
על הכלי והסוללה מפני התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, 

זליגת חשמל ואפקט הזיכרון
בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים. �	

מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

ציוד נלווה
2 סוללות ליתיום REDLITHIOM-ION, מטען ליתיום במתח כפול, תיק נשיאה

כולל סכין חיתוך, פד ליטוש וניירות ליטוש

18V מולטיטול נטען

M18 BMT

18V סוללה במתח

12,000-18,000 סל״ד מהירות תנודה

1.7 מעלות לימין ולשמאל סטיית רעידה מהבסיס

1.7 ק״ג משקל כולל סוללה 4 אמפר / שעה

18V מתח עבודה

כלול סוללת ליתיום

265 בר עוצמת לחץ דחיקה

2.3 ק״ג משקל כולל סוללה

מק״ט: 4933446203
גוף בלבד

₪1,880
מק״ט: 4933446210

ערכה עם 1 סוללה 4 אמפר + 1 סוללה 2 אמפר
₪3,580

M18 GG

18V )אקדח גריז נטען )מגרזת

 מנוע 18V עוצמתי במיוחד דוחק את הגריז בעוצמה של 620 בר
 עד 7 מיכלי גריז בסוללה אחת – מס׳ 1 בקטגוריה!

 כלי מאוזן במיוחד ומעוצב בצורה ארגונומית לתפעול נוח וקל
 אחסון הצינור על גבי המכשיר

 רצועת כתף לנשיאה נוחה
 מד דלק מראה כמה גריז נשאר במכשיר

 שסתום יציאת אוויר לזרימה מהירה
 3 אפשרויות טעינת גריז, בשפורפרת, בתפזורת ובשאיבה.

 כולל צינור גמיש ללחץ גבוה באורך 121 ס״מ ובקוטר של 1.4 ס״מ
 ניתן לטעון גריז בשפורפרת של 400 מ״ל או 473 מ״ל בשאיבה

 מד סוללה מראה כמה הסוללה טעונה

ציוד נלווה: 
סוללת ליתיום מטען מהיר ומזוודה. ניתן להשיג בגרסת גוף בלבד

מק״ט: 4933440493
גוף בלבד

₪2,990
מק״ט: 4933440490

ערכה עם 1 סוללה 2 אמפר
₪4,150

מק״ט: 4933440490-4
ערכה עם 1 סוללה 4 אמפר

₪4,390
מק״ט: 4933440490-44

ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר
₪5,320

18V מברגה/מקדחה זוויתית ליתיום

C 18 RAD
 מברגה 18V זוויתית לעבודה במקומות צרים וללא גישה נוחה
 גוף המכשיר ארוך ונוח להחזקה ולהפעלה במקומות צפופים

 10 דרגות קלאץ' להברגות + מצב קידוח
  מהירות עבודה של 1500 סל"ד ומומנט פיתול של 20 ניוטון מטר מאפשרות 

עבודות הברגה וקידוח מגוונות
 פוטר 10 מ"מ בעל מנגנון הידוק מקצועי

 נורת LED עוצמתית בגוף המברגה
  מצוידת בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה D.P.M המגן על הכלי והסוללה מפני 

התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

ציוד נלווה: 
מטען חכם ומהיר, סוללת M18 )ניתן להשיג גם בגרסת גוף בלבד – ללא סוללות ומטען(

18V סוללה במתח / אמפר

0-1500 סל״ד מהירות

1-10 מ״מ פוטר

10 מ״מ כושר קידוח מקסימלי במתכת

28 מ״מ כושר קידוח מקסימלי בעץ

20 ניוטון מטר מומנט פיתול

1.9 ק״ג משקל כולל סוללה

מק״ט: 4933427189
גוף בלבד

₪1,580
מק״ט: 4933427189-4

ערכה עם 1 סוללה 4 אמפר
₪3,080

מק״ט: 4933427189-2
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪3,350
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מק״ט: 4933451022
 גוף בלבד

₪880 18V - מאוורר נטען

	� מאורר עוצמתי במיוחד הפועל על סוללות מסדרת ה 18V וגם בחיבור ישיר לחשמל
	� 3 מצבי מהירות לשליטה אופטימלית 

	� זרימת אוויר יעילה מאפשרת אוורור חדר בגודל 3.6X4 מטר
	� אפשרות לכוון את ראש המאוורר בגבהים וזוויות שונות עד 120 מעלות

	� עד 3 שעות עבודה רצופות!!  בעזרת סוללת 4 אמפר
	� עיצוב קומפקטי ועמיד – עם ידית אחיזה לנשיאה נוחה

	� בסיס תחתון מגומי לעמידה יציבה ונגד שריטות
	� אפשרות לתלות את המאוורר על הקיר

	� מתאם חשמל – מסופק בערכה

M18 AF

M18 BP

18V  מקצוע נטען
מק״ט: 4933451114

כולל סוללת 4 אמפר
₪4,420

מק״ט: 4933451022-4
כולל סוללת 4 אמפר

₪2,770

מק״ט: 4933451113
 גוף בלבד

₪2,250

	�מקצוע נטען 18V עוצמתי עם כוח השקול למקצוע חשמלי.

	�בלעדי! מנוע DC חדשני בטכנולוגיית 4X4 עוצמתי במיוחד עם מהירות 
של 14,000 סל"ד לפינישים ברמה הגבוהה ביותר!

	�2 להבי וידיה כפולות לעבודה מהירה ביותר – הקצעה של עד 82 מ"מ
	�עומק מתכוונן מ 0 עד 2 מ"מ עם 20 מצבי נעילה שונים

	�אפשרות לחבר את שק האבק משני הצדדים לנוחות מרבית
	�בסיס הגבהה קדמי מוארך לנוחות מרבית המגנה על העץ

	� REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה 
המבטיחה תקשורת

	� REDLITIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 
אורך חיים ומחזורי טעינה.

מתח עבודה

מהירות

עומק חיתוך מקסימלי

דרגות כוונון

רוחב חיתוך

משקל

18V

14,000 סל"ד

2 מ"מ

20

82 מ"מ

2.7 ק"ג

M18 HKP

FORCE LOGIC 18V  מכשיר פאנץ' הידראולי
מק״ט: 4933451202 

 ערכת 2 אמפר ללא ראשי חיתוך
₪8,750

	FORCE LOGICTM - מכשיר פאנץ' הידראולי הקל הקומפקטי והחזק ביותר בשוק עם 60 קילו ניוטון!

	�הדרך הכי קלה, מהירה ומדויקת לניקוב פחים ממתכת ברזל ונירוסטה
	�הכלי הכי מאוזן בקטגוריה והכי נוח לשליטה ביד אחת

	�מנקב חורים עד 100 מ"מ בפלדה קלה בעובי של 3 מ"מ או 2.5 מ"מ בנירוסטה
	�ניתן להזמין ראשי ניקוב לפי מידה

	�תואם את כניסת הראשים הסטנדרטיים בשוק
	�הדרך הקלה הפשוטה והחסכונית ביותר לניקוב מתכות

	�מד חיווי סוללה על גוף המכשיר
	�נורת LED בגוף המכשיר

	�תקשורת מלאה בין הסוללה למכשיר – המכשיר לא יתחיל תהליך של הידוק במידה והסוללה לא 
תחזיק את מלוא ההידוק

	�REDLINK PLUS - האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין 

הסוללה למברגה ומהווה הגנה נוספת מפני עומס יתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים
	�REDLITIOM-ION - עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה

סוללה במתח

עוצמת ניקוב

קוטר ניקוב מקסימלי

עובי ניקוב מקסימלי

משקל כולל סוללה
2 אמפר

18V

60 קילו ניוטון 

100 מ"מ

3 מ"מ בפלדה קלה
2.5 מ"מ באלומיניום

2.3 ק"ג

ציוד נלווה בערכה מלאה:
1 סוללת 2 אמפר

 12V + 18V מטען 2 מתחים
מוט הברגה "7/16 , מוט הברגה "3/4 

מחבר מהיר
מתאם

מק״ט: 4933451204   
 ערכת 2 אמפר הכוללת ראשי חיתוך

40M ,32M ,25M ,20M 16M 

₪10,870
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סט מברגות  18V - מברגת אימפקט + מברגה/מקדחה רוטטת

סט מברגות  18V - מברגת אימפקט + מברגה/מקדחה

18V סט מברגות + פטישון נטען קומפקטי

M18 BID מברגת אימפקט �	
M18 BPD מברגה / מקדחה רוטטת �	

2 סוללות ליתיום   �	
12V 18 וV מטען ליתיום מהיר במתח כפול �	

מזוודה נשיאה קשיחה �	

M18 BID מברגת אימפקט �	
M18 BDD מברגה / מקדחה �	

M18 BH-0  פטישון נטען קומפקטי �	
2 סוללות ליתיום �	

12V 18 וV מטען ליתיום מהיר במתח כפול �	
תיק נשיאה �	

סט מברגת אימפקט FUEL  + מסור חרב נטען + מסור אנכי 

סט מברגת אימפקט FUEL  + פטישון נטען

M18 FID FUEL מברגת אימפקט �	
M18BSX מסור חרב נטען �	
HD18JS מסור אנכי נטען �	

2 סוללות ליתיום 4 אמפר שעה �	
12V 18 וV מטען ליתיום מהיר במתח כפול �	

תיק נשיאה מהודר �	

M18 BID מברגת אימפקט �	
HD18HX  פטישון נטען �	

2 סוללות ליתיום 4 אמפר שעה �	
12V 18 וV מטען ליתיום מהיר במתח כפול �	

Heavy Duty ארגז נשיאה �	

מק״ט: 4933443552-2
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪3,750

מק״ט: 4933447126-2
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪3,520

מק״ט: 4933443552
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪4,050

מק״ט: 4933447126
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪3,850

מק״ט: 4933447126-3
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪6,090

מק״ט: 4933440531-3
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪7,690

מק״ט: 4933443580-4
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪6,320

M18 BID מברגת אימפקט �	
M18 BDD מברגה / מקדחה �	

2 סוללות ליתיום �	
12V 18 וV מטען ליתיום מהיר במתח כפול �	

מזוודה נשיאה קשיחה �	
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18V סט 6 כלים נטענים

18V סט 6 כלים נטענים

M18 BID מברגת אימפקט �	
M18 BPD מברגה / מקדחה רוטטת �	

HD18JS מסור אנכי נטען �	
M18BSX מסור חרב נטען �	
HD18CS מסור עגול נטען �	

18V פנס �	
2 סוללות ליתיום 5 אמפר שעה �	

12V 18 וV מטען ליתיום מהיר במתח כפול �	
תיק נשיאה גדול ומהודר �	

M18 BIW מפתח רטיטה �	
M18 BPD מברגה / מקדחה רוטטת �	

HD18AG משחזת נטענת �	
M18BSX מסור חרב נטען �	
HD18CS מסור עגול נטען �	

18V פנס �	
2 סוללות ליתיום 5 אמפר שעה �	
מטען ליתיום מהיר במתח כפול �	

תיק נשיאה גדול ומהודר �	

מק״ט: 4933451039
ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪10,450

מק״ט: 4933451038
ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪10,850

  18V 18 בארגז + פטישון נטען 24 מ"מ + משחזתV סט מברגות

  18V FUEL 18 בארגז + פטישון נטען 24 מ"מ + משחזתV סט מברגות אימפקט+ רוטטת

  18V FUEL פטישון נטען 24 מ"מ עם פוטר מתחלף + משחזת זווית + FUEL סט בארגז מברגת אימפקט

M18 BID מברגת אימפקט �	
 M18 BDD מברגה / מקדחה �	

HD18HX 24 פטישון נטען+ פוטר מתחלף �	
HD18AG משחזת זווית "4.5 נטענת �	

2 סוללות ליתיום 4 אמפר �	
12V 18 וV מטען ליתיום מהיר במתח כפול �	

ארגז נשיאה קשיח �	

M18 BID מברגת אימפקט �	
M18 BPD מברגה / מקדחה רוטטת �	

HD18HX  24 פטישון נטען+ פוטר מתחלף �	
M18 CAG FUEL משחזת זווית "4.5 נטענת �	

2 סוללות ליתיום 4 אמפר �	
12V 18 וV מטען ליתיום מהיר במתח כפול �	

ארגז נשיאה קשיח �	

M18 FID FUEL מברגת אימפקט �	
M18 HD18HX  24 פטישון נטען+ פוטר מתחלף �	

M18 CAG FUEL משחזת זווית "4.5 נטענת �	
2 סוללות ליתיום 5 אמפר �	

12V 18 וV מטען ליתיום מהיר במתח כפול �	
ארגז נשיאה קשיח �	

מק״ט: 4933447126-4
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪8,350

מק״ט: 4933443552-4
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪8,850

מק״ט: 4933408320-85
ערכה עם 2 סוללות 5 אמפר

₪9,250

PP6D

PP6B
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M18 HPT
FORCE LOGIC™

מתאים לצינורות 
מהחברות הבאות מידה במ״מ מק״ט +4932 סוג הלסת

Geberit-
Mapress
VSH
Eurotubi
Raccorderie  
Metalliche
Rubinetterie  
Bresciane
Sanha

M12 430244 M
M15 430246 M
M18 430248 M
M22 430250 M
M28 430252 M
M35 430254 M
M42 430255* M
M54 430256* M

Viega
Comap
IBP
Sanha

V12 430261 V
V15 430263 V
18V 430265 V
V22 430267 V
V28 430269 V
V35 430271 V
V42 430272* V
V54 430273* V

ALB
Comap
Fränkische

TH14 430275 TH
TH16 430277 TH
TH18 430279 TH
TH20 430281 TH

Henco
IPA
Sanha
Tiemme
Ivar

TH25 n/a TH
TH26 430284 TH
TH32 430286 TH
TH40 n/a TH
TH40 430288* TH
TH50 430289* TH
TH63 430290* TH

Uponor
ALB
Kan-therm
Wavin

U14 430292 U
U16 430294 U
U18 430296 U
U20 430298 U
U25 430300 U
U32 430302 U
U40 n/a U
U40 430304* U
U50 430305* U
U63 430306* U

430307 Ring-Jaw

* Please use jaw with ring jaw adaptor

18V טבלת לסתות ללוחצי צינורות הידראולי נטען

18V לוחצי צינורות הידראולי נטען
FORCE LOGIC™

	�לוחצי הפרס ) PRESS( ההידראוליים החזקים ביותר בקטגוריה ! תוך שילוב עיצוב 
ייחודי

      בצורה ישרה, רק 3.3 ק”ג – לנוחות משתמש מקסימלית
	�עיצוב ישר בצורה המתאימה לעבודה ביד אחת בלבד מאפשר למשתמש לעבוד

      במקומות ללא גישה נוחה
	� תקשורת מלאה בין הסוללה למכשיר – המכשיר לא יתחיל תהליך של הידוק במידה

      והסוללה לא תחזיק את מלוא ההידוק
	�המכשיר בודק האם יש מספיק אנרגיה לפני כל שימוש כדי להבטיח 100% הידוק

	�אלקטרוניקה מתקדמת סופרת את מספר מחזורי ה PRESS שעשה המכשיר, איפוס
      מחדש נדרש רק לאחר 40,000 מחזורי לחיצה!

	�מד סוללה בעל 4 שלבים מדויק במיוחד
	� נורת ביקורת – לאחר ביצוע הלחיצה מאשר המכשיר שהלחיצה בוצעה כראוי

	�כושר לחיצה אדיר של עד 108 מ”מ לצינורות נחושת ועד 110 מ”מ בצינורות מרוככים
	�ניתן לרכוש מעל 30 סוגים שונים של סוגרים המתאימים למכשיר זה – 18V לצינורות

      שונים )ראה רשימת גדלים וקטרים(
	�משקל כולל סוללה - רק 3.3 ק״ג

M18 HPT-202C M18 HPT-202C M-KIT M18 HPT-202C V-KIT M18 HPT-202C TH-KIT

18 18 18 18

Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

2.0 2.0 2.0 2.0

2 2 2 2

40 min 40 min 40 min 40 min

40,000 40,000 40,000 40,000

3.3 3.3 3.3 3.3

− 3 x M-profile jaws (15/22/28 mm) 3 x V-profile jaws (15/22/28 mm) 3 x TH profile jaws (16/20/32 mm)

Kitbox Kitbox Kitbox Kitbox

4933443115 4933443125 4933443130 4933443135

מתח עבודה

גרסאות לרכישה

מתח סוללה
סוללה

סוללות בערכה
מטען מהיר

לחיצות לפני כיול
משקל כולל סוללה

לסתות נלוות בערכה
כולל מזוודה

מק״ט

M18 HPT-202C U-KIT

18

Li-ion

2.0

2

40 min

40,000

3.3

3 x U-profile jaws (16/20/25 mm)

Kitbox

4933443140

18,600 22,500₪ 22,500₪ 22,500₪ 22,500₪ ₪מחיר
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FORCE LOGIC™

* Please use jaw with ring jaw adaptor

12V טבלת לסתות ללוחצי צינורות הידראולי נטען

	�לוחצי הפרס )PRESS( ההידראוליים הקטנים והקלים בעולם!
      רק 1.8 ק”ג לנוחות משתמש מקסימלית

	�עיצוב בצורה ישירה המתאימה לעבודה ביד אחת בלבד ומאפשר למשתמש לעבוד
      במקומות ללא גישה נוחה

	�תקשורת מלאה בין הסוללה למכשיר – המכשיר לא יתחיל תהליך של הידוק במידה
      והסוללה לא תחזיק את מלוא ההידוק

	�המכשיר בודק האם יש מספיק אנרגיה לפני כל שימוש כדי להבטיח 100% הידוק
	�אלקטרוניקה מתקדמת סופרת את מספר מחזורי ה PRESS שעשה המכשיר, איפוס

      מחדש וכיול נדרש רק לאחר 40,000 מחזורי לחיצה!
	�מד סוללה בעל 4 שלבים מדויק במיוחד

	�נורת ביקורת – לאחר ביצוע הלחיצה מאשר המכשיר שהלחיצה בוצעה כראוי
	�כושר לחיצה אדיר של עד 35 מ”מ לצינורות מתכת ועד 40 מ”מ בצינורות מרוככים

	�ניתן לרכוש מעל 30 סוגים שונים של סוגרים המתאימים למכשיר זה –12V לצינורות
      שונים )ראה רשימת גדלים וקטרים(

גרסאות לרכישה

מתח עבודה
מתח סוללה

סוללה
סוללות בערכה

מטען מהיר
לחיצות לפני כיול

משקל כולל סוללה
לסתות נלוות בערכה

כולל מזוודה
מק״ט

M12 HPT

12V לוחצי צינורות הידראולי נטען
FORCE LOGIC™

מתאים לצינורות 
מהחברות הבאות מידה במ״מ מק״ט +4932 סוג הלסת
Geberit-
Mapress
VSH
Eurotubi
Raccorderie  
Metalliche
Rubinetterie  
Bresciane
Sanha

M12 430243 M

M15 430245 M

M18 430247 M

M22 430249 M

M28 430251 M

M35 430253 M

Viega
Comap
IBP
Sanha

V12 430260 V

V15 430262 V

18V 430264 V

V22 430266 V

V28 430268 V

V35 430270 V

ALB
Comap
Fränkische
Henco
IPA
Sanha
Tiemme
Ivar

TH14 430274 TH

TH16 430276 TH

TH18 430278 TH

TH20 430280 TH

TH25 430282 TH

TH26 430283 TH

TH32 430285 TH

TH40 430287 TH

Uponor
ALB
Kan-therm
Wavin

U14 430291 U

U16 430293 U

U18 430295 U

U20 430297 U

U25 430299 U

U32 430301 U

U40 430303 U

M12 HPT-0 M12 HPT-202C M-KIT M12 HPT-202C V-KIT M12 HPT-202C TH-KIT

12 12 12 12

Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

2.0 2.0 2.0 2.0

2 2 2 2

40 min 40 min 40 min 40 min

40,000 40,000 40,000 40,000

1.8 1.8 1.8 1.8

− 3 x M-profile jaws (15/22/28 mm) 3 x V-profile jaws (15/22/28 mm) 3 x TH-profile jaws (16/20/32 mm)

Kitbox Kitbox Kitbox Kitbox

4933443085 4933443095 4933443100 4933443105

M12 HPT-202C U-KIT

12

Li-ion

2.0

2

40 min

40,000

1.8

3 x U-profile jaws (16/20/25 mm)

Kitbox

4933443110

13,200 16,900₪ 16,900₪ 16,900₪ 16,900₪ ₪מחיר מומלץ!
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פי 10 יותר
אורך חיי 

מנוע

עד

פי 2 יותר
זמן

עבודה

עד

פי 2 יותר
כח

ועוצמה

עד



v

FUEL BRUSHLESS MOTOR

טכנולוגית העל החדשה - מנוע אלקטרו מגנטי ללא פחמים. 
עד פי 10 אורך חיי מנוע, עד פי 2 יותר זמן עבודה ועד פי 2 יותר עוצמה. בהשוואה 

למנוע פחמים.

REDLITHIUM-IONTM

סוללות חדישות מסדרת ה RED מוגנות ע״י שבב ה DPM המגן על הכלי והסוללה 
מפני התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח וזליגת חשמל ואפקט הזיכרון. 

עד פי 2 יותר זמן עבודה ואורך חיים.

REDLINK PLUSTM

האלקטרוניקה המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה 
למברגה ומקנה עמידות יוצאת דופן בעבודות הקשות ביותר.

M12 CHZ M12 CCS44

M12 CDM12 CDDM12 CPD M12 CID

M12 CIW14 M12 CIW38

M12 CIW12

M12 CH
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M12 CD-0

12V – FUEL מברגה / מקדחה עם כניסת ביט

כולל גוף בלבד

12Vמתח עבודה

כלולמטען מהיר

כלולפוטר- כניסת ביט "1/4 

37 ניוטון מטרמומנט פיתול מקסימלי

0-450 סל"דמהירות הילוך ראשון

0-1700 סל"דמהירות הילוך שני

25 מ"מכושר קידוח מקסימלי בעץ

10 מ"מכושר קידוח מקסימלי במתכת

1.1 ק"גמשקל כולל סוללה

 מברגה / מקדחה קומפקטית במיוחד, 2 מהירויות עבודה וכניסת ביט
  POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!

 טכנולוגיית ה-BRUSHLESS – מקנה עד פי 10 אורך חיי מנוע
 בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד פי 4 יותר זמן עבודה

 בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד 25% יותר עוצמה
 בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – מברגה קלה וקומפקטית במיוחד

 2 מהירויות עבודה עם שליטה אלקטרונית – 0-450 סל״ד ו 0-1700 סל״ד
 נורת LED עוצמתית בגוף המברגה

 תפס חגורה מתכתי
 מטען מהיר 

  REDLINK PLUS - האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת 
מלאה בין הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד 

תחת עומסים קשים
  REDLITHIOM-ION  - עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים 

ומחזורי טעינה
D.P.M-כולל טכנולוגיית ה 

 מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

M12 CID

 12V FUEL מברגת אימפקט / מקדחה

  מברגת האימפקט החזקה והמהירה בקטגוריה עם מומנט של 135 ניוטון מטר!
  POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!

  טכנולוגיית ה- BRUSHLESS  – מקנה עד פי 3 אורך חיי מנוע
  בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד פי 2 יותר זמן עבודה

  בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 30% יותר עוצמה
  בזכות מנוע ה BRUSHLESS – מברגה קלה וקומפקטית במיוחד

  DRIVE CONTROL - 2 דרגות לשליטה אלקטרונית במומנט ובמהירות המברגה
 מצב 1 : להברגות מדויקות וקלות

  מצב 2 : להברגות בינוניות וקשות הדורשות מומנט וכוח
 נורת LED עוצמתית בגוף המברגה

 תפס חגורה מתכתי
 מטען מהיר  

  REDLINK PLUS - האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת 
מלאה בין הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד 

תחת עומסים קשים
  REDLITHIOM-ION  - עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים 

ומחזורי טעינה
 מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

D.P.M-כולל טכנולוגיית ה 

12Vמתח עבודה

REDLITHIOM-ION כלולסוללות

כלולמטען מהיר

"1/4כניסת ביט

135 ניוטון מטרמומנט פיתול מקסימלי

2מצבי עבודה אלקטרוניים

0-3,550דפיקות אימפקט לדקה

0-1200 סל"דמהירות הילוך ראשון

0-2650 סל"דמהירות הילוך שני

1 ק"גמשקל כולל סוללה 2 אמפר
ציוד נלווה: 

סוללות ליתיום, מטען מהיר, מזוודת נשיאה קשיחה

ציוד נלווה: 
סוללות ליתיום, מטען מהיר, מזוודת נשיאה קשיחה

M12 CIW12

12V – FUEL 1/2מפתח אימפקט ״

 מפתח אימפקט “12V 1/2 חזק במיוחד עם מומנט פיתול של 158 ניוטון מטר!
  POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!

 טכנולוגיית ה-BRUSHLESS – מקנה עד פי 3 אורך חיי מנוע
 בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד פי 2 יותר זמן עבודה

 בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד 30% יותר עוצמה
 בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – מברגה קלה וקומפקטית במיוחד

  DRIVE CONTROL - 2 דרגות לשליטה אלקטרונית במומנט ובמהירות המברגה
 מצב 1: להברגות מדויקות וקלות

 מצב 2: להברגות בינוניות וקשות הדורשות מומנט וכוח
 נורת LED עוצמתית בגוף המברגה

 תפס חגורה מתכתי
 מטען מהיר  

  REDLINK PLUS - האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין 
הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים

  REDLITHIOM-ION  - עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה
D.P.M-כולל טכנולוגיית ה 

 מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

מק״ט: 4933440410
גוף בלבד

₪1,170

מק״ט: 4933440450
גוף בלבד

₪1,290

מק״ט: 4933440405
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪2,050

מק״ט: 4933447130
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪2,550
מק״ט: 4933447130-4

ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר
₪2,980

מק״ט: 4933440405-2
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪2,590

12Vמתח עבודה

REDLITHIOM-ION כלולסוללות

כלולמטען מהיר

"1/2כניסת בוקסה 

158 ניוטון מטרמומנט פיתול מקסימלי

2מצבי עבודה אלקטרוניים

0-2,650/0-3,500דפיקות אימפקט לדקה

0-1200 סל"דמהירות הילוך ראשון

0-2650 סל"דמהירות הילוך שני

1 ק"גמשקל כולל סוללה

מק״ט: 4933447132
גוף בלבד

₪1,790

מק״ט: 4933440450-2
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪1,890
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M12 CDD

12V – FUEL מברגה / מקדחה 2 מהירויות

12Vמתח עבודה

REDLITHIOM-ION כלולסוללות

כלולמטען מהיר

13 מ"מפוטר מתכתי

37 ניוטון מטרמומנט פיתול ) 2 אמפר (

44 ניוטון מטרמומנט פיתול ) 4 אמפר (

0-450 סל"דמהירות הילוך ראשון

0-1700 סל"דמהירות הילוך שני

13/22 מ"מכושר קידוח בעץ ובמתכת

1.3 ק"גמשקל כולל סוללה 2 אמפר

 מברגה / מקדחה קומפקטית במיוחד עם 2 מהירויות עבודה 
 ייחודי – פוטר 13 מ״מ מתכתי עם נעילה ייחודית להידוק כל ביט או מקדח
  POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!

 טכנולוגיית ה-BRUSHLESS – מקנה עד פי 10 אורך חיי מנוע
 בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד פי 4 יותר זמן עבודה

 בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד 25% יותר עוצמה
 בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – מברגה קלה וקומפקטית במיוחד

 מומנט פיתול מקסימלי של עד 44 ניוטון מטר – החזק ביותר בקטגוריה!
 2 מהירויות עבודה עם שליטה אלקטרונית – 0-450 סל״ד ו 0-1700 סל״ד

 נורת LED עוצמתית בגוף המברגה
 תפס חגורה מתכתי

 מטען מהיר 
  REDLINK PLUS - האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין
   הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים
  REDLITHIOM-ION  - עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה

D.P.M-כולל טכנולוגיית ה 
 מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

 כושר קידוח באבן עד 13 מ״מ

ציוד נלווה: 
סוללות ליתיום, מטען מהיר, מזוודת נשיאה קשיחה

ציוד נלווה: 
סוללות ליתיום, מטען מהיר, מזוודת נשיאה קשיחה

ציוד נלווה: 
סוללות ליתיום, מטען מהיר, מזוודת נשיאה קשיחה

M12 CPD

12V – FUEL  מברגה / מקדחה רוטטת 2 מהירויות

 מברגה / מקדחה רוטטת קומפקטית במיוחד עם 2 מהירויות עבודה 
 ייחודי – פוטר 13 מ״מ מתכתי עם נעילה ייחודית להידוק כל ביט או מקדח.
  POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים!

 טכנולוגיית ה-BRUSHLESS – מקנה עד פי 10 אורך חיי מנוע
 בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד פי 4 יותר זמן עבודה

 בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד פי 2 יותר עוצמה
 בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – מברגה קלה וקומפקטית במיוחד

 מומנט פיתול מקסימלי של עד 44 ניוטון מטר – החזק ביותר בקטגוריה!
 2 מהירויות עבודה עם שליטה אלקטרונית – 0-450 סל״ד ו 0-1700 סל״ד

  3 מצבי עבודה – הברגה,קידוח, וקידוח עם רטיטה - לקידוחים באבן ובבטון עד 13 מ״מ
 נורת LED עוצמתית בגוף המברגה

 תפס חגורה מתכתי
 מטען מהיר 

  REDLINK PLUS - האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין 
הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים

  REDLITHIOM-ION  - עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה
D.P.M-כולל טכנולוגיית ה 

   מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

12Vמתח עבודה

REDLITHIOM-ION כלולסוללות

13 מ"מפוטר מתכתי

37 ניוטון מטרמומנט פיתול ) 2 אמפר (

44 ניוטון מטרמומנט פיתול ) 4 אמפר (

0-25,500רטיטות לדקה

0-450 סל"דמהירות הילוך ראשון

0-1700 סל"דמהירות הילוך שני

13/22 מ"מכושר קידוח בעץ ובמתכת

13 מ"מכושר קידוח באבן

1.3 ק"גמשקל כולל סוללה 2 אמפר

M12CH

12V – FUEL פטישון נטען

  POWERSTATE BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע אלקטרו-מגנטי ללא פחמים!
 טכנולוגיית ה-BRUSHLESS – מקנה עד פי 3 אורך חיי מנוע

 בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד 50% יותר זמן עבודה
 בזכות מנוע ה-BRUSHLESS – עד 100% יותר עוצמה

18V עד 80% קידוח מהיר יותר בהשוואה למקדחה רוטטת – BRUSHLESS-בזכות מנוע ה 
 שילוב של הלימה חזקה יחד עם כמות דפיקות אדירה של 6575 פל“ד לדקה

 מעוצב בצורה ארגונומית,מאוזנת וקומפקטית במיוחד
 2 מצבי עבודה – קידוח בלבד וקידוח עם דפיקה

 רמת רעידות נמוכה במיוחד של רק M/S2 4.3 )שיפור של כ 50%(
 קידוח אופטימלי בבטון בקוטר בין 6-10 מ“מ עם כושר קידוח מקסימלי עד 13 מ“מ בבטון

M12DE מתאים לעבודה יחד עם שואב האבק של מילווקי 
  REDLINK PLUS - האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין 

הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים
  REDLITHIOM-ION  - עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה
 סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה-D.P.M המגן על הכלי והסוללה מפני

   התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון
 בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים

 מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

12V מתח עבודה

SDS PLUS כניסת מקדח

1.4J עוצמת הלימה

6,575 פל"ד מספר רטיטות לדקה

13 מ"מ כושר קידוח בעץ

10 מ"מ כושר קידוח במתכת

13 מ״מ כושר קידוח בבטון

  M/S 4.3 רמת רעידות יד/מרפק

1.9 ק״ג משקל כולל סוללה 
4 אמפר

מק״ט: 4933440380
גוף בלבד

₪1,470

מק״ט: 4933440400
גוף בלבד

₪1,350

מק״ט: 4933441947
גוף בלבד

₪2,090

מק״ט: 4933440370
ערכה עם 2 סוללות  2 אמפר

₪2,350

מק״ט: 4933440390
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪2,190

מק״ט: 4933441997
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪3,160

מק״ט: 4933440375
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪2,890

מק״ט: 4933440395
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪2,720

מק״ט: 4933441475
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

 ₪3,520
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12Vסוללה במתח 

0-3,000 סל”דמהירות ניסור

15.9 מ”מאורך פעימת הניסור 

1.6 ק”גמשקל כולל סוללה

מק״ט: 4933448225
גוף בלבד

₪2,090

BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע אלקטרו-מגנטי ללא פחמים! �	

טכנולוגיית ה- BRUSHLESS – מקנה עד פי 2 אורך חיי מנוע �	

בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד פי 2 יותר חיתוכים בכל סוללה �	

בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 100% יותר עוצמה �	

מעוצב בצורה ארגונומית,מאוזן וקומפקטי במיוחד �	

כוונון שיפוע של עד 50 מעלות �	

מגן עליון ותחתון עשויים מגנזיום לעמידות מירבית �	

בסיס מסגסוגת מגנזיום מפחית משקל ועמיד יותר בפני מכות �	

מפוח אבק משולב, מעיף את הנסורת מקו החיתוך �	

נורת LED עוצמתית מאירה את איזור החיתוך �	

REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין  �	

הסוללה למסור, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים

REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה �	

סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה D.P.M המגן על הכלי והסוללה מפני  �	
התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים. �	

מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

מק"ט להב למסור עגול נטען, 18 שיניים, עובי 1.3 מ"מ, קוטר 140 מ"מ - 4932430719 �	

FUEL 12V מסור עגול נטען

M12CCS44

מק״ט: 4933448235
כולל 2 סוללות 4 אמפר

₪3,720
מק״ט: 4933448225-2  
כולל 2 סוללות 2 אמפר

₪3,320

 3,600 סל"דמהירות חיתוך 

עומק חיתוך מקסימלי 
ב 90 מעלות 

 44 מ"מ

עומק חיתוך מקסימלי 
ב 45 מעלות 

 33 מ"מ

 140 מ"מקוטר הלהב 

 20 מ"מקוטר קדח הלהב 

2.7 ק"גמשקל כולל סוללה 

ציוד נלווה:
2 סוללות ליתיום M12, להב דק 140 מ"מ,  מטען מהיר , מזוודת נשיאה קשיחה

ציוד נלווה:
2 סוללות ליתיום M12, להב,  מטען מהיר, מזוודת נשיאה קשיחה

מק״ט: 4933446960
גוף בלבד

₪1,790
מק״ט: 4933446950

כולל 2 סוללות 4 אמפר

₪3,190
מק״ט: 4933447738

כולל 2 סוללות 2 אמפר

₪2,650 12V FUEL מסור חרב קומפקטי

M12 CHZ 
FUEL BRUSHLESS טכנולוגיית העל – מנוע מגנטי ללא פחמים! �	

טכנולוגיית ה- BRUSHLESS  – מקנה עד פי 6 אורך חיי מנוע �	
בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 50% יותר זמן עבודה �	

בזכות מנוע ה BRUSHLESS – עד 70% חיתוך מהיר יותר �	
מהירות של 3000 פל"ד ואורך פעימת ניסור של 15 מ"מ לחיתוך מהיר במיוחד �	

מנגנון FIX-TEC להחלפת להבים מהירה ללא מפתח �	
נורת LED עוצמתית בגוף המסור, מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

מצוידת בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה D.P.M המגן על הכלי והסוללה מפני  �	
התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

מנגנון COUNTER BALANCE מפחית זעזועים משמעותית ומאפשר שימוש זמן  �	
ארוך יותר

תיבת גיר אטומה מונעת כניסת שבבים ומים לתוך הכלי �	
REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה  �	

תקשורת מלאה בין הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר 
ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים

REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים  �	

ומחזורי טעינה



40% יותר

20% יותר

20% יותר

זמן עבודה

מהירות

כח ועוצמה

עד



12V-סדרת ה
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מפתח רטיטה ליתיום 12V עוצמתי, מהיר, וקל משקל �	
מומנט סגירה של 138 ניוטון מטר, יחד עם מהירות מרבית של 2,550 סל“ד ו 3,400 פל“ד �	

מצויד במנוע וגיר HEAVY DUTY לעמידות וכוח ללא פשרות. �	
מעוצב בצורה ארגונומית נוחה רק 171 מ“מ, מאוזן וקל במיוחד �	

נורת LED עוצמתית בגוף המברגה �	
תפס חגורה מתכתי �	

REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה �	

REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה �	

 D.P.M סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה �	
מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

M12BIW

מק״ט: 4933447134
גוף בלבד

₪1,490 12V 1/2" מפתח רטיטה
מק״ט: 4933447133-4 

כולל 2 סוללות 4 אמפר

₪2,720
מק״ט: 4933447133

כולל 2 סוללות 2 אמפר

₪2,360

ציוד נלווה
2 סוללות ליתיום M12, מטען מהיר, מזוודת נשיאה קשיחה

12V סוללה במתח

0-2550 סל״ד מהירות

3400 פל״ד קצב דפיקה

1/2" כניסת בוקסה

138 ניוטון מטר מומנט פיתול

1 ק״ג משקל

12V מברגת אימפקט / מקדחה ליתיום

12V מברגה/מקדחה רוטטת ליתיום

12V מברגה/מקדחה ליתיום

M12BID

M12BPD

M12BDD

ציוד נלווה :
2 סוללות ליתיום REDLITHIOM-ION, מטען ליתיום, מזוודת נשיאה

ציוד נלווה :
2 סוללות ליתיום REDLITHIOM-ION, מטען ליתיום, מזוודת נשיאה

ציוד נלווה :
2 סוללות ליתיום REDLITHIOM-ION, מטען ליתיום, מזוודת נשיאה

12V מתח עבודה

0-2500 סל״ד מהירות

0-3300 פל״ד קצב דפיקה

1/4" כניסת ביט

112 ניוטון מטר מומנט פיתול

1 ק״ג משקל

12V מתח עבודה

0-1,500/0-400 סל״ד מהירות הילוך ראשון/הילוך שני

0-10 מ״מ פוטר

10 מ״מ כושר קידוח מקסימלי במתכת

22 מ״מ כושר קידוח מקסימלי בעץ

38 ניוטון מטר מומנט פיתול

1.2 ק״ג משקל כולל סוללה 2 אמפר

מעולה לעבודות גבס, עבודות בגובה, וברגים קודחים.

מברגה 12V קומפקטית וקטנה במיוחד, קלת משקל ונוחה לאחיזה  �	
2 מצבי עבודה – קידוח והברגה  �	

מומנט הסיבוב הגבוה בקטגוריה 38 ניוטון מטר!  �	
גיר בעל 2 מהירויות עבודה, ו 12 דרגות קלאץ' �	

פוטר 10 מ“מ בעל מנגנון הידוק מקצועי �	
נורת LED עוצמתית בגוף המברגה. �	

REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה �	

REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה. �	

D.P.M סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה �	
מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

מק״ט: 4933441950
גוף בלבד

₪1,190

מק״ט: 4933441930
גוף בלבד

₪1,050

מק״ט: 4933441960
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪1,550

מק״ט: 4933441940
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪1,890

מק״ט: 4933441960-4
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪2,190

מק״ט: 4933441935
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪2,340

מק״ט: 4933441925
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪2,190

מברגת אימפקט ליתיום 12V עוצמתית, מהירה, וקלת משקל �	
מומנט סגירה של 112 ניוטון מטר, יחד עם מהירות מרבית של 2,500 סל”ד ו 3,300 פל”ד �	

מצויד במנוע וגיר HEAVY DUTY לעמידות וכוח ללא פשרות �	
מעוצבת בצורה ארגונומית נוחה רק 165 מ”מ, מאוזנת וקלה במיוחד �	

נורת LED עוצמתית בגוף המברגה �	
תפס חגורה מתכתי �	

REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה �	

REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה. �	

 D.P.M סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה �	
מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

המברגה הקטנה בקטגוריה המאפשרת קידוח בבטון עד 10 מ“מ! �	
מברגה 12V קומפקטית וקטנה במיוחד, קלת משקל ונוחה לאחיזה  �	

3 מצבי עבודה – קידוח, הברגה וקידוח עם רטיטה �	
מומנט הסיבוב הגבוה בקטגוריה 38 ניוטון מטר!  �	

גיר בעל 2 מהירויות עבודה, ו 12 דרגות קלאץ' �	
פוטר 10 מ“מ בעל מנגנון הידוק מקצועי �	

נורת LED עוצמתית בגוף המברגה �	
REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה �	

REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה �	

 D.P.M סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה �	
מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

12V מתח עבודה

0-400/0-1500  סל״ד מהירות הילוך ראשון/הילוך שני

22,500 פל״ד רטיטות לדקה

0-10 מ״מ פוטר

10 מ״מ כושר קידוח מקסימלי בבטון

10 מ״מ כושר קידוח מקסימלי במתכת

22 מ״מ כושר קידוח מקסימלי בעץ

38 ניוטון מטר מומנט פיתול

1.2 ק״ג משקל כולל סוללה 2 אמפר

מק״ט: 4933441955
גוף בלבד

₪1,020

מק״ט: 4933441915
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪1,690
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12Vמתח עבודה

0-500 סל”דמהירות סיבוב

20 ניוטון מטרמומנט פיתול

16 מ”מכושר קידוח מקסימלי בעץ

10 מ”מכושר קידוח מקסימלי במתכת

0.9 ק”גמשקל כולל כוללה 2 אמפר

7070

מברגה / מקדחה עם כניסת ביט ליתיום 12V )2 הילוכים(

12V מברגה/מקדחה זוויתית ליתיום

12V 3/8" 12   /   רצ'ט נטעןV 1/4" רצ'ט נטען

M 12 IR-21B – 3/8"   
M 12 IR-21B – 1/4"

C12 RAD

M12BD

ציוד נלווה
2 סוללות ליתיום REDLITHIOM-ION, מטען ליתיום, מזוודת נשיאה

ציוד נלווה
מטען חכם ומהיר 30 דק', 2 סוללות M12 ותיק נשיאה

ציוד נלווה
מטען חכם ומהיר 30 דק', 2 סוללות M12 ומזוודה קשיחה

ציוד נלווה
מטען חכם ומהיר 30 דק', סוללת M12 ותיק נשיאה

M12 IR-21B  (1/4’’) M12 IR-21B  (3/8’’) דגם

12V 12V מתח עבודה

1/4" 3/8" הינע / כניסה

41 45 מומנט פיתול

250 סל"ד 250 סל"ד מהירות סיבוב

0.9 ק״ג 0.9 ק״ג משקל

  מברגה 12V זוויתית לעבודה במקומות צרים וללא גישה נוחה
  גוף המכשיר ארוך ונוח להחזקה ולהפעלה במקומות צפופים

  2 מצבי עבודה – קידוח והברגה
  מהירות עבודה של 800 סל"ד, מאפשרת עבודות הברגה וקידוח מגוונות

  קומפקטית וקטנה במיוחד, קלת משקל ונוחה לאחיזה
  פוטר 10 מ"מ בעל מנגנון הידוק מקצועי

  נורת LED עוצמתית בגוף המברגה
  מצוידת בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה D.P.M המגן על הכלי והסוללה מפני 

התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

מברגה 12V קומפקטית וקטנה במיוחד, קלת משקל ונוחה לאחיזה  �	
אורך כללי של המברגה רק 175 מ“מ �	

2 מצבי עבודה – קידוח והברגה  �	
כניסת ביט – “1/4 לעבודה מדוייקת וקלה �	

מומנט סיבוב של 30 ניוטון מטר �	
גיר בעל 2 מהירויות עבודה, ו 12 דרגות קלאץ' �	

נורת LED עוצמתית בגוף המברגה �	
REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה �	

REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה �	

 D.P.M סדרת סוללות הליתיום החדשניות המשלבות את שבב ה �	
מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה �	

12V מתח עבודה

0-400 סל״ד מהירות הילוך ראשון

0-1500 סל״ד מהירות הילוך שני

1/4" כניסה ביט

10 מ״מ כושר קידוח מקסימלי במתכת

22 מ"מ כושר קידוח מקסימלי בעץ

30 ניוטון מטר מומנט פיתול

1.0 ק״ג משקל כולל סוללת 2 אמפר

12V סוללה במתח

0-500 סל״ד מהירות

1/4" כניסה ביט

10 מ״מ כושר קידוח מקסימלי במתכת

16 מ"מ כושר קידוח מקסימלי בעץ

20 ניוטון מטר מומנט פיתול

0.9 ק״ג משקל

מק״ט: 4933416900
גוף בלבד

₪1,150

מק״ט: 4933431280-1 )״3/8(
גוף בלבד

₪1,140

מק״ט: 4933441900
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪1,570

מק״ט: 4933441215
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪1,790

מק״ט: 4933431280 )״3/8(
ערכה עם 1 סוללה 1.5 אמפר

₪1,710
מק״ט: 4933441720 )״3/8(

ערכה עם 1 סוללה 2 אמפר
₪1,790

 הרצ'ט הנטען החזק והמהיר ביותר בשוק
 מומנט פיתול של 45 ניוטון מטר עם מהירות סיבוב של 250 סל"ד

 ניתן להשיג בגרסה עם כניסת הינע "1/4 או כניסת "3/8
 הדק הפעלה אלקטרוני גדול במיוחד, מאפשר שליטה ודיוק בכל עבודה

 גוף קומפקטי וצר במיוחד לעבודה במקומות צרים וללא גישה נוחה
 מרכב חזק ועמיד במיוחד, השקול לאיכות העבודה של רצ'ט אוויר מתכתי!

 מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה
 נורת LED עוצמתית המאירה את אזור העבודה

מק״ט: 4933441910
גוף בלבד

₪950

מק״ט: 4933447135
גוף בלבד

₪690
מק״ט: 4933447135-2

כולל 2 סוללות 2 אמפר
₪1,380

מברגה/מקדחה קומפקטית במיוחד באורך כללי של רק 169 מ"מ �	
בזכות המבנה הקטן מאפשרת המברגה לעבוד במקומות ללא גישה �	

 HEAVY DUTY גיר מתכתי מלא �	
כניסת ביט "1/4 מהירה, מאפשרת החלפת ביטים ומקדחים ביד אחת �	

מהירות סיבוב עם הדק אלקטרוני בין 0-500 סל"ד ומומנט של 20 ניוטון מטר �	
15 דרגות לקלאץ' ומצב קידוח �	

ידית אחיזה דקה ורכה לשימוש נוח לאורך זמן �	
מד סוללה מראה כמה הסוללה טעונה  �	

תפס מתכתי לחגורה �	
נורת LED עוצמתית �	

REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין  �	
הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים
REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה �	

  12V מברגה / מקדחה כניסת ביט
M12 BSD
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M 12 H

12V פטישון נטען

 פטישון נטען 12V קטן וקומפקטי נוח וקל במיוחד
   מאפשר עבודה במקומות ללא גישה, ומפחית זעזועים בשימוש ממושך 2 מצבי עבודה:

 מצב קידוח בלבד לקידוח בעץ ובמתכת
 ומצב קידוח עם דפיקה – לקידוח באבן ובבטון

 REDLINK PLUS – הגנת עומס ייתר בכלי ובסוללה- הכלי העמיד ביותר בקטגוריה
      M/S2- 6.7  רמת רעידות נמוכה במיוחד של רק 

 קידוח מהיר במיוחד בבטון בקוטר 4 מ״מ – 8 מ״מ
 קוטר קידוח מקסימלי בבטון - 13 מ״מ

 נורת LED עוצמתית מאירה במקומות חשוכים
  מצויד בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה D.P.M המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות, 

עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון
  מד חיווי סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

ציוד נלווה: 
2 סוללות ליתיום, מטען מהיר, מזוודת נשיאה קשיחה, ניתן להשיג גוף בלבד ללא סוללות ומטען

12v מתח עבודה

SDS PLUS כניסת מקדח

1.2J עוצמת הלימה

5,350 פל"ד מספר רטיטות לדקה

10 מ"מ כושר קידוח בעץ

8 מ"מ כושר קידוח במתכת

13 מ״מ כושר קידוח בבטון

  M/S 6.7 רמת רעידות יד/מרפק

1.6 ק״ג משקל כולל סוללה

M 12 BS

12V מסור סרט נטען

ציוד נלווה: 
2 סוללות ליתיום, מטען מהיר, מזוודת נשיאה קשיחה, ניתן להשיג גוף בלבד ללא סוללות ומטען

12v מתח עבודה

כן סוללות ליתיום

687.4 מ"מ אורך המסורית

41.3X41.3 יכולת חיתוך 
מקסימלית )פרופיל(

0-85 סל"ד מהירות חיתוך

2.8 ק"ג משקל

  מסור סרט נטען 12V, לשימוש ביד אחת בלבד ובמשקל של 
רק 2.3 ק״ג.

  מסור קומפקטי, וקל משקל המיועד לחיתוך מגוון חומרים 
במקומות גבוהים וקשים לגישה

  ייעודי לחיתוך מגוון רחב של מתכות ובמיוחד צינורות ופרופילים 
מנירוסטה, ברזל, נחושת, אלומיניום ופלסטיק.

  מערכת מיגון מתקדמת מגנה על המשתמש ממגע עם המסור 
 החלפה מהירה ובטוחה של מסורית החיתוך

 חיתוך קר - ישר ומדויק וללא ניצוצות.
  חיתוך נקי – מכשיר מאוזן במיוחד משולב עם 8 מסבים תומכים 

במסורית, מבטיחים את החיתוך הנקי ביותר בקטגוריה
  REDLINK PLUS  - תקשורת מלאה בין הסוללה למכשיר המגנה 

עליו מפני עומס ייתר והתחממות

 כולל מסורית לחיתוך מתכת
  מצויד בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה D.P.M המגן על הכלי 
והסוללה מפני התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, 

זליגת חשמל ואפקט הזיכרון
 כולל מד חיווי סוללה

M 12 CC

12V חותך כבלים וחוטי חשמל

ציוד נלווה: 
סוללת ליתיום, מטען מהיר, מזוודת נשיאה קשיחה

 חיתוך מקצועי של כבלים וחוטי חשמל עד קוטר של 32 מ״מ
 2 להבים חותכות ללא מאמץ כבלים עבים וקשים

  חיתוך מעולה ונקי – עיצוב גאומטריית להבים ייחודית ל- MILWAUKEE מקנה חיתוך נקי, עגול, 
וחיתוך להתקנה מהירה של הכבל

 כושר חיתוך – עד 60 חיתוכים של צינור נחושת 32 מ״מ בכל סוללה
 עיצוב קומפקטי מבליט רק את להבי החיתוך ולכן מתאים לגישה במקומות צרים

 מנגנון שחרור להב מהיר המאפשר חיתוך,שחרור וחיתוך נוסף שנית במהירות
 נורת LED עוצמתית מאירה על איזור החיתוך

   REDLINK PLUS - האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין 
הסוללה לכלי, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים

  מצויד בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה D.P.M המגן על הכלי והסוללה מפני התחממות, עומס 
יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

  מד חיווי סוללה

12v מתח עבודה

כן סוללת ליתיום

32 מ"מ קוטר חיתוך מקסימלי

KN32 עוצמת חיתוך

2 דרגות מהירות ועוצמה

3 ק"ג משקל כולל סוללה

 M12DE

12V שואב אבק נטען לפטישונים

  שואב אבק ייעודי לפטישונים, תואם לכל פטישוני מילווקי ורוב 
הפטישונים המתחרים עם צוואר בקוטר 43-59 מ״מ

  מחברים את הפטישון לשואב ומתחילים לקדוח – עד 99.7% 
יעילות שאיבה

 ניתן להשתמש במכשיר גם כשואב ידני
  השהיה אוטומטית של 5 שניות בכדי להבטיח כי חור הקידוח נקי

 ניתן לחבר את הפטישון מימין ומשמאל
 מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

   REDLINK PLUS  - האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת 
מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה לכלי, ומהווה הגנה 

נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים

 כולל ידית צד
 בלעדי - מאריך מתכוונן מאלומיניום

  פילטר איכותי במיוחד - עד פי 10 אורך חיים

ציוד נלווה: 
כולל סוללת ליתיום, מטען מהיר ומזוודת נשיאה או גוף בלבד – ללא סוללות ומטען

12vמתח עבודה

2 אמפרסוללות ליתיום

מיועד לשאיבת 
קידוחים בקוטר

4-16 מ"מ

120 מ"מוקידוח בעומק של עד

1.7 ק"גמשקל כולל סוללה

מק״ט: 4933431355
גוף בלבד

₪1,550

מק״ט: 4933431600
גוף בלבד

₪3,250

מק״ט: 4933431310
גוף בלבד

₪2,150

מק״ט: 4933440510
גוף בלבד

₪1,690

מק״ט: 4933431340
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪2,590

מק״ט: 4933441660
ערכה עם 1 סוללה 2 אמפר

₪3,990

מק״ט: 4933441805
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

3,790

מק״ט: 4933440500
ערכה עם 1 סוללה 2 אמפר

₪2,630

מק״ט: 4933441164
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪2,950

מק״ט: 4933441660-4
ערכה עם 1 סוללה 4 אמפר

₪4,350
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M12 PCG/310C

אקדח סיליקון נטען 12V 310 מ״מ

1780N 12 קומפקטי בעוצמה לחיצה של עדV אקדח סיליקון נטען  
  ייעודי לעבודה עם חומרי איטום ודבקים לבניין המגיעים בשפורפרת 

סיליקון קטנה )310 מ״ל(
 מנגנון נגד טפטופים ונזילות כאשר ההדק משוחרר

  ויסות מהירות אלקטרוני בעל 6 דרגות מאפשר התאמה מושלמת 
לכל עבודה

  עיצוב עמיד וחזק שומר על מהירות זרימה קבועה ומפחית עומסים
  חסכוני במיוחד – מרוקן את הסיליקון / דבק / סיקה עד הסוף

   REDLINK PLUS - האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה 
המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה לכלי, ומהווה הגנה נוספת 

מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים

ציוד נלווה: 
כולל סוללת ליתיום ומטען מהיר

12vמתח עבודה 

כןסוללת ליתיום

N1780עוצמת דחיפה

6מספר דרגות מהירות

310 מ"למחזיק שפורפרת

1.9 ק"גמשקל כולל סוללה

M12 PCG/600A

אקדח סיליקון נטען 12V 600 מ״מ אלומיניום

ציוד נלווה: 
כולל סוללת ליתיום ומטען מהיר

M12 PCG/400A

אקדח סיליקון נטען 12V 400 מ״מ אלומיניום

1780N 12 קומפקטי בעוצמה לחיצה של עדV אקדח סיליקון נטען 
 ייעודי לעבודה עם חומרי איטום ודבקים לבניין המגיעים בצורת ״נקניק״

 מנגנון נגד טפטופים ונזילות כאשר ההדק משוחרר
 ויסות מהירות אלקטרוני בעל 6 דרגות מאפשר התאמה מושלמת לכל עבודה

 עיצוב עמיד וחזק שומר על מהירות זרימה קבועה ומפחית עומסים
 חסכוני במיוחד – מרוקן את הסיליקון / דבק / סיקה עד הסוף

   REDLINK PLUS  - האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה 
תקשורת מלאה בין הסוללה לכלי, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור 

התפקוד תחת עומסים קשים

ציוד נלווה: 
כולל סוללת ליתיום ומטען מהיר

12vמתח עבודה 

כןסוללת ליתיום

N1780עוצמת דחיפה

6מספר דרגות מהירות

400 מ"ל אלומיניוםגודל וסוג מיכל

1.9 ק"גמשקל כולל סוללה

מק״ט: 4933441783
גוף בלבד

₪1,790

מק״ט: 4933441780 
גוף בלבד

₪1,890

מק״ט: 4933441786
גוף בלבד

₪1,870

מק״ט: 4933441655
ערכה עם 1 סוללה 2 אמפר

₪2,470

מק״ט: 4933441780-2
ערכה עם 1 סוללה 2 אמפר

₪2,540

מק״ט: 4933441670
ערכה עם 1 סוללה 2 אמפר

₪2,690
מק״ט: 4933441670-4

ערכה עם 1 סוללה 4 אמפר
₪2,970

מק״ט: 4933441655-4
ערכה עם 1 סוללה 4 אמפר

₪2,750

1780N 12 קומפקטי בעוצמה לחיצה של עדV אקדח סיליקון נטען 
 ייעודי לעבודה עם חומרי איטום ודבקים לבניין המגיעים בצורת ״נקניק״

 מנגנון נגד טפטופים ונזילות כאשר ההדק משוחרר
 ויסות מהירות אלקטרוני בעל 6 דרגות מאפשר התאמה מושלמת לכל עבודה

 עיצוב עמיד וחזק שומר על מהירות זרימה קבועה ומפחית עומסים
 חסכוני במיוחד – מרוקן את הסיליקון / דבק / סיקה עד הסוף

  REDLINK PLUS  - האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה 
תקשורת מלאה בין הסוללה לכלי, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר 

ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים

12vמתח עבודה 

כןסוללת ליתיום

N1780עוצמת דחיפה

6מספר דרגות מהירות

600 מ"ל אלומיניוםגודל וסוג מיכל

1.9 ק"גמשקל כולל סוללה
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ציוד נלווה:
מטען חכם ומהיר 30 דק', 2 סוללות M12, מזוודת נשיאה
)ניתן להשיג גם בגרסת גוף בלבד – ללא סוללות ומטען(

12V  מסור אנכי נטען ליתיום

12V מסור חרב קומפקטי ליתיום
C 12 HZ

M 12 JS

!HACKZALL - מציגה: מסור חרב נטען לשימוש ביד אחת ה MILWAUKEE  
  קומפקטי במיוחד באורך של 280 מ"מ לעבודה במקומות ללא גישה נוחה

  מהירות של 3000 פל"ד ואורך פעימת ניסור של 13 מ"מ לחיתוך מהיר במיוחד
  מנגנון FIX-TEC להחלפת להבים מהירה ללא מפתח

  נורת LED עוצמתית בגוף המסור
  מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

  מצוידת בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה D.P.M המגן על הכלי והסוללה מפני 
התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

ציוד נלווה
מטען חכם ומהיר 30 דק', 2 סוללות ליתיום M12, תיק נשיאה

12V סוללה במתח

0-2800 סל״ד מהירות

19 מ"מ אורך פעימות הניסור

0-45 מעלות לימין 
ולשמאל

שיפוע

1.7 ק״ג משקל כולל סוללה

12V סוללה במתח

0-3000 סל״ד מהירות

13 מ"מ אורך פעימות הניסור

1.2 ק״ג משקל כולל סוללה

 – HACKZALL -ניתן להשיג להבים ייחודים ל
לחיתוכים ב: עץ, מתכת, גבס, פלסטיק, PVC ועוד

ציוד נלווה
5 אבני השחזה

12V משחזת ציר נטענת ליתיום

12V מולטיטול נטען
C 12 MT

C 12 RT
M12 פועלת על סוללות ליתיום  

  קלת משקל,שוקלת פחות מ 600 גרם!
  מהירות סיבוב אלקטרונית )5,000-32,000 סל"ד(

  ניתן לשימוש בעבודות השחזה רבות.
  כניסת קולט- 0.8-3.2 מ"מ אוניברסאלית לכל אבזר

  מנגנון נוח להחלפת אביזרים
  מעוצבת בצורה ארגונומית וקלה במיוחד
  מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

  מצוידת בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה D.P.M המגן על הכלי והסוללה מפני    
התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

ציוד נלווה
מטען חכם ומהיר 30 דק', סוללות M12, תיק נשיאה, דיסקית חיתוך, פד ליטוש וניירות ליטוש נצמדים, 5 דיסקים לחיתוך

  מולטיטול עם מנוע HEAVY DUTY לעבודה מקצועית
  מצליח לחתוך וללטש היכן ששום מכשיר לא יכול, ועושה זאת בקלות

  מהירות חיתוך אלקטרונית של 5,000-20,000 תנודות לדקה
  מאפשר חיתוך וליטוש בחומרים כגון: גבס, עץ, מתכת ופלסטיק

  עד פי 2 זמן עבודה כאשר עובדים עם סוללות 12V 4 אמפר/שעה
  כניסת אביזרים אוניברסאלית

 12V סוללה במתח

 5,000-20,000
סל״ד

מהירות תנודה

1.5 מעלות לימין 
ולשמאל

סטיית רעידה מהבסיס

1 ק״ג משקל כולל סוללה

12V סוללה במתח

 5,000-32,000
סל״ד

מהירות סיבוב

0.8-3.2 מ"מ כניסת קולט לאביזרים

0.6 ק״ג משקל כולל סוללה

מק״ט: 4933431305
גוף בלבד

₪1,550

מק״ט: 4933411925
גוף בלבד

₪1,130

מק״ט: 4933427180
גוף בלבד

₪1,210

מק״ט: 4933427183
גוף בלבד

₪1,080

מק״ט: 4933441735
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪2,490

מק״ט: 4933441195
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪1,940

מק״ט: 493344710
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪2,450

מק״ט: 4933427183-2
ערכה עם 1 סוללה 2 אמפר

₪1,990

מק״ט: 4933441195-4
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪2,690

  בלעדי ל MILWAUKEE מסור אנכי המשלב עיצוב של מסור עם ידית עליונה ומסור עם אחיזת גוף
  מסור מאוזן ומדויק במיוחד, בשילוב מערכת לשיכוך זעזועים לחיתוך מקצועי

  מגן בתחתית המסור להגנה משריטות
  עיצוב קומפקטי מאפשר ראות מצוינת של קו החיתוך
  נורת LED עוצמתית מאירה את קו החיתוך משני צדדיו

  אפשרות לכוונון זווית החיתוך ללא מפתח מ 0-45 מעלות
  הדק הפעלה אלקטרוני לבחירת מהירות העבודה הרצויה

  ציפוי גומי איכותי משפר את האחיזה הארגונומית של המסור
FIX TEC החלפת מסוריות מהירה בטכנולוגית  

מק״ט: 4933441700
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪3,080

מק״ט: 4933441705
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪2,980
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12V חותך צינורות נחושת ליתיום

12V נטען PVC-חותך צינורות פלסטיק ו

C 12 PC

C 12 PPC

  בלעדי ל MILWAUKEE המכשיר היחיד מסוגו בעולם לביצוע חיתוכים של 
M12 צינורות נחושת עד "1/8 1 , נטען עם סוללות

  מבצע חיתוכים של צינור נחושת "1/2 בפחות מ 3 שניות.
  המכשיר אוחז את הצינור ומתכוונן לגודלו מ "1/2 ועד "1/8 1

  ראשי החיתוך עשויים מתכת אל חלד נגד חלודה וקורוזיה
  נורת  LED עוצמתית בגוף הכלי

  מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה
  מצויד בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה D.P.M המגן על הכלי והסוללה מפני 
התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

  מנוע HEAVY-DUTY מאפשר לבצע חיתוכים בקוטר של עד 50 מ"מ בצינורות 
אינסטלציה ב 3 שניות בלבד לחיתוך!

  עוצמת חיתוך בלחץ של 175 ק"ג
  ניתן לבצע עד 200 חיתוכים בכל הטענת סוללה

  הדק אלקטרוני מאפשר שליטה מושלמת במהירות החיתוך
  להב מושחזת וחדה במיוחד מאפשרת חיתוכים מדויקים

  נורת LED עוצמתית בגוף הכלי
   מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה

  מצויד בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה D.P.M המגן על הכלי והסוללה מפני 
התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

ציוד נלווה :מטען חכם ומהיר 30 דק', סוללת M12, מזוודת נשיאה  
)ניתן להשיג גם בגרסת גוף בלבד – ללא סוללות ומטען(

ציוד נלווה:
מטען חכם ומהיר 30 דק', סוללת M12, מזוודת נשיאה.   
)ניתן להשיג גם בגרסת גוף בלבד – ללא סוללות ומטען(

12V סוללה במתח

0-500 סל״ד מהירות סיבוב 
אלקטרוני

 12, 15, 18, 22,
28 ,25 מ"מ

קוטר חיתוך

360 מ"מ אורך כללי

1.5 ק״ג משקל כולל סוללה

12V סוללה במתח

50 מ"מ חיתוכים עד קוטר

0-500 סל״ד מהירות סיבוב )פנימי(

280 ניוטון מטר מומנט פיתול )פנימי (

1.5 ק״ג משקל כולל סוללה

12V פטיש מסמרים נטען ליתיום

C 12 PN
  היחיד מסוגו בעולם, הגיע זמן להתקדם לפטיש מסמרים נטען!

M12 פועל על סוללות ליתיום  
  עוצמת הלימה גבוהה, נועץ מסמר 10 בפחות מ-3 שניות

  מנוע תעשייתי ומקצועי לעבודה ממושכת ומסיבית
  מעוצב בצורת כף יד לאחיזה נוחה במיוחד ובכך מאפשר נגישות למקומות 

בהם לא ניתן להניף את הפטיש הידני
 ינעץ עד 100 מסמרי 90 מ"מ בהטענה אחת

  מד סוללה המראה כמה הסוללה טעונה.
  מצויד בשבב מתקדם בטכנולוגיית ה D.P.M המגן על הכלי והסוללה מפני 
התחממות, עומס יתר בעבודה, נפילת מתח, זליגת חשמל ואפקט הזיכרון

12V סוללה במתח

2,700 סל״ד מהירות דפיקה

100 מ"מ מסמר מקסימלי

1.6 ק״ג משקל כולל סוללה

M 12 GG

12V )אקדח גריז )מגרזת

ציוד נלווה: 
סוללת ליתיום, מטען מהיר, מזוודת נשיאה קשיחה )ניתן להשיג גם בגרסת גוף בלבד – ללא סוללות ומטען(

12V מתח עבודה

3 אמפר סוללות ליתיום

265 בר עוצמת לחץ דחיקה

3.2 ק"ג משקל כולל סוללה

 מנוע 12V עוצמתי דוחק את הגריז בעוצמה של 562 בר
 עד 7 מיכלי גריז בסוללה אחת – מס׳ 1 בקטגוריה!

 כלי מאוזן במיוחד ומעוצב בצורה ארגונומית לתפעול נוח וקל
 אחסון הצינור על גבי המכשיר

 רצועת כתף לנשיאה נוחה
 מד דלק מראה כמה גריז נשאר במכשיר

 שסתום יציאת אוויר לזרימה מהירה
 3 אפשרויות טעינת גריז, בשפורפרת, בתפזורת ובשאיבה

 כולל צינור גמיש ללחץ גבוה באורך 19 ס״מ ובקוטר של 1.4 ס״מ
 ניתן לטעון גריז בשפורפרת של 400 מ״ל או 473 מ״ל בשאיבה

 מד סוללה מראה כמה הסוללה טעונה

מק״ט: 4933440435
גוף בלבד

₪2,020
מק״ט: 4933441675

ערכה עם 1 סוללה 4 אמפר
₪3,190

מק״ט: 4933441675-44
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪3,970

מק״ט: 4933411920
גוף בלבד

₪1,350

מק״ט: 4933416550
גוף בלבד

₪1,350

מק״ט: 4933427182
גוף בלבד

₪1,250

מק״ט: 4933411920-2
ערכה עם 1 סוללה 2 אמפר

₪2,490

מק״ט: 4933416550-2
ערכה עם 1 סוללה 2 אמפר

₪2,390

מק״ט: 4933427182-2
ערכה עם 1 סוללה 2 אמפר

₪2,390
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12Vמתח עבודה

2,800 סל”דמהירות סיבוב הילוך ראשון 

0-8,300 סל”דמהירות סיבוב הילוך שני

76 מ”מקוטר פד הדיסק המוצמד

M9*0.75תבריג הציר 

1.0 ק”גמשקל כולל סוללה

ציוד נלווה:
2 סוללות ליתיום M12, להב,  מטען מהיר, תיק נשיאה

12V שואב אבק נטען

מנוע בעל הספק גבוה עם כושר השאיבה הטוב הקטגוריה �	
מפסק עם אפשרות נעילה מפחית את עייפות המשתמש בשימוש ממושך �	

חלון אל תוך הפליטר הפנימי מאפשר לראות כמה הוא מלא �	
חיבור 32 מ”מ אוניברסלי �	

3 מחברים כלולים מאפשרים שימוש במגוון עבודות כמופיע בתמונה �	
M12 פועל על סדרת סוללות �	

M12HV
 934 ליטרים לדקהכושר שאיבה בליטרים 

 0.6 ליטרקיבולת המיכל 

 כלולחיבור אוניברסלי 32 מ”מ

 רב שימושיפילטר 

 47 ס”מאורך כללי ללא אביזרים 

 1.5 ק”גמשקל ללא סוללות 

מק״ט: 4933448390
גוף בלבד

₪660
מק״ט: 4933448390-2

כולל 2 סוללות 2 אמפר

₪1,590

מילווקי מציגה: מברגה עם 4 פתרונות בכלי אחד �	
פוטר המברגה נשלף וניתן להחליפו בשני ראשים נוספים �	

כאשר שולפים את הפוטר מתקבלת מברגה קומפקטית עם כניסת ביט �	
ניתן להשאיר את הביט בפנים כאשר מרכיבים את הפוטר �	

ראש זויתן עם כניסת ביט “1/4 �	
ראש אופסט להברגות במקומות ללא גישה �	

2 הילוכים 0-400 ו 0-1500 סל”ד  �	
מומנט גבוה של 32 ניוטון מטר �	

כושר קידוח בעץ 25 מ”מ, כושר קידוח במתכת 10 מ”מ �	
גיר פלנטרי ובית גיר מתכתי מלא מקנה עמידות יוצרת דופן �	

מד סוללה מראה כמה הסוללה טעונה  �	
תפס מתכתי לחגורה �	
נורת LED עוצמתית �	

REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין  �	
הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים
REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה  	

הפולישר הנטען היחידי מסוגו! �	
2 הילוכים והדק עם ויסות מהירות אלקטרוני המאפשר עבודות ליטוש ופוליש בין  �	

0-2,800 ו 0-8,300 סל"ד
כושר כיסוי גבוה, המכשיר מתאים לספוגים עד קוטר 67 מ"מ ופד ליטוש 50 מ"מ �	
זמן עבודה ארוך הודות לסוללות ולמכשיר תורם לסיום עבודות נפוצות בהטענת  �	

סוללה אחת 
עיצוב קומפקטי ארגונומי ונוח של רק 130 מ"מ מאפשר גישה נוחה  �	

נעילת ציר מאפשרת החלפה מהירה וללא כלים של אביזרים/ראשים/ספוגים ופרוות �	
ידית צד עם אפשרות חיבור דו צדדית  �	

מד סוללה מראה כמה הסוללה טעונה  �	
REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת  �	
מלאה בין הסוללה למברגה, ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד 

תחת עומסים קשים
REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים   	

ומחזורי טעינה

12V מברגה/מקדחה עם ראשים מתחלפים

12V פולישר נטען

M12 BDDXKIT

M12 BPS

מק״ט: 4933447830
כולל 2 סוללות 2 אמפר וראש פוטר בלבד 

₪1,950
מק״ט: 4933447836

כולל 2 סוללות 2 אמפר ו- 3 ראשים

₪2,290

מק״ט: 4933447799
כולל סוללה אחת 4 אמפר וסוללה 1 של 2 אמפר

₪2,890
מק״ט: 4933447791

גוף בלבד

₪1,950

12Vמתח עבודה

0-400 סל”דמהירות הילוך ראשון

0-1,500 סל”דמהירות הילוך שני

32 ניוטון מטרמומנט פיתול

25 מ”מכושר קידוח מקסימלי בעץ

10 מ”מכושר קידוח מקסימלי במתכת

1.2 ק”גמשקל כולל כוללה 2 אמפר

ציוד נלווה
פד,  3 סוגי ספוגים/פרוות, 2 סוללות , מטען מהיר,מזוודה קשיחה

מק״ט: 49334451247-2
ערכת סוללה 2 אמפר 

₪2,150 12V מברגת אימפקט/מקדחה זוויתית

	�מברגת אימפקט זוויתית קומפקטית במיוחד באורך כללי של רק 287 מ“מ ורוחב ראש של 5.6 מ"מ
	�מתאימה במיוחד לעבודה במקומות ללא גישה נוחה

	�גיר ובית גיר מתכתי לעמידות מקסימלית ומומנט חזק במיוחד של 68 ניוטון!
	�נורת LED עוצמתית

	�REDLINK PLUS האלקטרוניקה הדיגיטלית המתקדמת מסוגה המבטיחה תקשורת מלאה בין הסוללה
    למברגה ומהווה הגנה נוספת מפני עומס ייתר ושיפור התפקוד תחת עומסים קשים

	�REDLITHIOM-ION עד פי 2 יותר זמן עבודה, 20% יותר כוח, ועד פי 2 אורך חיים ומחזורי טעינה
	�בקרת תאים אינדיווידואלית בכל סוללה מבטיחה זמן עבודה וחיי סוללה ארוכים

	�מד סוללה במברגה
	�כניסת ביט “ 1/4

 12Vמתח עבודה 

 כןחיבור בלוטות’ 

 2.1 USB כןחיבור 

 AUX כןחיבור 

 9.5 שעותזמן עבודה רצוף עם סוללה 1.5 אמפר

 12.5 שעותזמן עבודה רצוף עם סוללה 2.0 אמפר 

 25 שעותזמן עבודה רצוף עם סוללה 4.0 אמפר 

 0.72 ק”גמשקל 

M12 BRAID

מק״ט: 49334451247
גוף בלבד

₪1,230
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מק״ט: 4932430360-2
ערכת סוללה 2 אמפר 

₪1,220

מק״ט: 4933451261-2
ערכת סוללה 2 אמפר 

₪999

מק״ט: 4932430178-2
ערכת סוללה 2 אמפר 

₪1,620

מק״ט: 4932430562-2
ערכת סוללה 2 אמפר 

₪1,530
מק״ט: 4932430562-4
ערכת סוללה 4 אמפר 

₪1,920

7676

מק״ט: 4932430562
גוף בלבד

₪720 12V נטען LED פנס עששית

TRUEVIEWTM - מילווקי מציגה: טכנולוגיית תאורה �	

מאפשרת להאיר בצורה יעילה ואפקטיבית  �	

2 מצבי בחירה: תאורה היקפית 360 מעלות, או תאורה ממוקדת 180 מעלות. �	
עוצמת הארה הטובה בקטגוריה – 400+ לומיניס. �	
חיבור USB לטעינת פלאפונים וטאבלטים בשטח �	
עמיד בצורה יוצאת דופן לשימוש באתרי עבודה �	

4 דרגות עוצמה בין 40-200 לומיניס. �	
עד 8 שעות עבודה רצופות עם סוללה 4 אמפר �	

תפס מתכתי לתליה �	

IP24 ממוגן נגד מים בדרגה �	

M12LL

נורת LED עוצמתית במיוחד  �	
אלקטרוניקה מתקדמת – מאפשרת זמן עבודה ארוך ללא פליטת חום �	

בנוי בצורה עמידה במיוחד, ראש פנס ממוגן מאלומיניום �	
ראש הפנס ניתן לכוונון  �	

גב הפנס מגנטי וניתן לתליה �	
M12 פועל על כל סדרת סוללות �	

TRUEVIEWTM - טכנולוגיית ה-LED המתקדמת מסוגה. בלעדי במילווקי!  �	

מגון פנסים שתואמים לכל הסוללות מסדרת 12V, הנותנים את הפתרון הטוב ביותר כיום לכל בעלי המקצוע. �	
תאורת ה TRUEVIEWTM מציגה את הביצועים הטובים ביותר ואורך החיים הגבוה ביותר בקטגוריה.  

קרן האור מגיעה למרחק עד כ 35% יותר משל המתחרים - 650 מטר של תאורה מדוייקת עם 750 לומינס בעוצמה  �	
החזקה ו-350 לומינס בעוצמה החלשה.

שימושי ביותר עבור זיהוי ממרחק רב של כבלים בעמודי חשמל, תעלות חשוכות וארוכות, עבודות תת-קרקעיות,  �	
עבודות גשרים וגובה וכדומה.

מנגנון רפלקטור מתקדם המקרין אור ממורכז עם אור משני סביבו  �	
עמיד באופן יוצא דופן לשימוש באתרי עבודה �	

עיצוה ייחודי למילווקי - מאפשר אחיזה נוחה ובטיחותית �	
4.0 Ah עד 8 שעות עבודה, הודות לסוללות �	

הדק הפעלה עם 2 מצבי עבודה - הפעלה רגעית או נעילה לעבודה רצופה �	

 TRUEVIEWTM- מילווקי מציגה: טכנולוגיית תאורה �	

מאפשרת להאיר בצורה יעילה ואפקטיבית �	

נורת LED עוצמתית במיוחד  �	
אלקטרוניקה מתקדמת – מאפשרת זמן עבודה ארוך ללא פליטת חום �	

בנוי בצורה עמידה במיוחד, ראש פנס ממוגן מאלומיניום �	
גב הפנס מגנטי וניתן לתליה �	

M12 פועל על כל סדרת סוללות �	
מעל 4 שעות עבודה רצוף �	

תפס מתכוונן �	

12V LED פנס מתכוונן

12V LED  פנס יד

12V LED פנס מגנטי

M12 LED TORCH

M12 SLED

M12 SL

מק״ט: 4932430360
גוף בלבד

₪390

מק״ט: 4933451261
גוף בלבד

₪999

מק״ט: 4932430178
גוף בלבד

₪790
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סט מברגות 12V +פנס

12V סט מברגות אימפקט + רוטטת

M12 BID מברגת אימפקט �	
M12 BDD מברגה / מקדחה �	

LED TORCH M12 פנס �	
2 סוללות ליתיום 2 אמפר שעה �	

12V מטען ליתיום מהיר �	
תיק נשיאה מהודר �	

M12 BID מברגת אימפקט �	
M12 BPD מברגה / מקדחה רוטטת �	

1 סוללת ליתיום 2 אמפר שעה �	
1 סוללת ליתיום 4 אמפר שעה �	

12V מטען ליתיום מהיר �	
מזוודת נשיאה קשיחה �	

12V סט מברגה/מקדחה + מסור חרב

M12 BDD מברגה / מקדחה �	
 C12 HZ מסור חרב קומפקטי �	

2 סוללות ליתיום 4 אמפר שעה �	
12V מטען ליתיום מהיר �	

תיק נשיאה מהודר �	

מק״ט: 4933441225
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪2,490

מק״ט: 4933443497
ערכה עם 1 סוללה 2 אמפר ו-1 סוללה 4 אמפר

₪2,950

מק״ט: 4933441225-4
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪2,990

12V סט מברגות + מסור חרב קומפקטי

M12 BID מברגת אימפקט �	
M12 BDD מברגה / מקדחה �	

LED TORCH M12 פנס �	
  C12 HZ מסור חרב קומפקטי �	

2 סוללות ליתיום 2 אמפר שעה �	
12V מטען ליתיום מהיר �	

תיק נשיאה מהודר �	

מק״ט: 4933441240
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪3,150

מק״ט: 4933441230-2
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪2,590
מק״ט: 4933441230

ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר
₪2,980

12V סט פטישון נטען + אימפקט

�	C 12 ID מברגת אימפקט
�	M12H פטישון
2 סוללות ליתיום	�
�	12V מטען ליתיום מהיר
תיק נשיאה מהודר	�

מק״ט: 4933431350-5
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪3,190
מק״ט: 4933431350-4

ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר
₪3,590
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12V FUEL סט מברגות

M12 CID מברגת אימפקט �	
M12 CPD מברגה / מקדחה רוטטת �	

2 סוללות ליתיום �	
מזוודת נשיאה קשיחה �	

12V FUEL סט מברגות + פטישון

12V FUEL סט מברגה רוטטת + פטישון

M12 CH FUEL פטישון נטען �	
M12 CID מברגת אימפקט �	

M12 CPD מברגה / מקדחה רוטטת �	
2 סוללות ליתיום 4 אמפר שעה �	

מטען מהיר �	
FUEL תיק נשיאה �	

M12 CH FUEL פטישון נטען �	
M12 CPD מברגה / מקדחה רוטטת �	

2 סוללות ליתיום 4 אמפר שעה �	
מטען מהיר �	

מזוודת נשיאה קשיחה �	

מק״ט: 4933440900
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪3,250
מק״ט: 4933440992

ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר
₪3,790

מק״ט: 4933447307
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪5,190

מק״ט: 4933447479
ערכה עם 2 סוללות 4 אמפר

₪4,250
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M 12 TI

12V מצלמה תרמית נטענת

 מצלמה תרמית מאפשרת צילום תרמוגרפי של פני השטח הקלטתו ושמירתו במחשב
 באתר האינטרנט של החברה ניתן למצוא עשרות סרטוני הדרכה הדגמות ושימושים מיוחדים 

 המצלמה התרמית היחידה הפועלת על סוללות נטענות M12 עד פי 10 זמן צילום בכל טעינה לעומת המתחרים!
 המצלמה מבצעת צילום תרמי וצילום וויזואלי רגיל בכל לחיצה על ההדק

 כולל תוכנה ייחודית למחשב, לצפייה וניתוח התמונות
 מסך LCD צבעוני בגודל 640x480 מ״מ

 צילום ברזולוציה גבוהה של 160x120 פיקסלים
 מציגה טווח טמפרטורות רחב במיוחד בין 350° - 10°- מעלות צלצסיוס.

 מצלמה ויזואלית ופלש מובנים לביצוע השוואות וניתוחים בין התמונות
 צילום רציף ללא עצירות עם רענון מסך בקצב של 60 תמונות בשניה

 מרכב קשיח מצופה גומי לנוחות ואחיזה מקסימלית
 ניתן לשמור את הצילומים ע״ג המכשיר בעזרת כרטיס SD 2 ג׳יגה ביט )כלול(

 כולל תוכנת מחשב לשימוש עם המכשיר
 כולל כבל USB וקורא כרטיסי SD למחשב

ציוד נלווה: 
USB 2, תוכנה לצפייה ועריכה במחשב, כבלGB 2 סוללות ליתיום 2 אמפר, מטען מהיר, מזוודת נשיאה קשיחה, כרטיס זיכרון

12V מתח עבודה

-10 - 350° טווח צילום טמפרטורות

2% דיוק בסיסי

640x480 מ"מ צג LCD דיגיטלי צבעוני

160x120 מ"מ רזולוציה גבוהה

1 ק"ג משקל כולל סוללה

מק״ט: 4933441841
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪33,100
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  מצלמת ומפיקה תמונת HD באיכות גבוהה במיוחד במקומות ללא גישה נוחה
  צג צבעוני ברזולוציה גבוהה בגודל של 67 מ"מ – "2.7

  ראש מצלמה דק במיוחד בקוטר של 9.5 מ"מ בלבד וכבל באורך 91 ס"מ
  ראש המצלמה מסתובב

  הגדלת זום עד 200%
  מנגנון הפחתת סינוור

  3 דרגות עוצמה לנורת LED עוצמתית המאירה בקצה המצלמה
  שליטה והפעלה נוחה ביד אחת בלבד

 M12 זמן עבודה ארוך הודות לסוללות ה  
  ניתן לקנות מאריך לכבל עד לאורך של 2.7 מטר

 מודד עם התנגדות נמוכה )mA 4-20( מבלי לשנות את הזרם
 מודד מ 0 עד mA 99 מגוון רחב של אותות

 צבת קומפקטית – מאפשרת מדידה נוחה של כבלים במקומות צרים
 כבל ארוך במיוחד המאפשר מדידה עם גישה נוחה בארונות חשמל

 אחסון הצבת במכשיר
 מסך דיגיטלי  לקריאה ברורה של הצג בכל התנאים

 ממשק משתמש נוח ופשוט לתפעול
 תאורת עבודה

ציוד נלווה
,M12 מטען חכם ומהיר 30 דק', סוללת ליתיום

מראה, מגנט וארגז נשיאה קשיח.

ציוד נלווה
 AA 2 סוללות

12V מצלמת ציר גמיש דיגיטלית נטענת

מודד צבת מילי-אמפר

C 12 IC

2231-20

מק״ט: 4933431615 )כבל 0.9 מטר(
גוף בלבד

₪1,980

מק״ט: 4933443361
 

₪5,270

מק״ט: 4933441680 )כבל 0.9 מטר(
ערכה עם 2 סוללות 2 אמפר

₪2,980

מתח DC אמפר

רמת דיוק

סוג סוללות

מדידת מוליך

משקל כולל סוללות

0.1

0.2%

 2 x AA 

6 מ"מ

0.4 ק"ג

הספק עבודה

מידות צג

זום

קוטר ראש

אורך כבל המצלמה

משקל כולל הכבל

12V

 67  מ"מ

X 2

9.5 מ"מ

914 מ"מ

0.82 ק"ג
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12V מעיל מחמם אדום

12V מעיל מחמם הסוואה

M 12 HJ RED2

M 12 HJ CMO3

12V סוללה במתח

3 אזורי חימום חזה ימין, חזה שמאל, מאחור

דרגות חימום -  3 דרגות עוצמה

כיסים -  2 כיסי יד, כיס נוסף בגובה חזה

חומרים 95% פוליאסטר, 5% ספנדקס

רחיצה ידנית בלבד לאחר הוצאת הסוללה

12V סוללה במתח

3 אזורי חימום חזה ימין, חזה שמאל, מאחור

דרגות חימום - 3 דרגות עוצמה

כיסים -  2 כיסי יד, כיס נוסף בגובה חזה

חומרים 100% פוליאסטר

רחיצה ידנית בלבד לאחר הוצאת הסוללה

ציוד נלווה: 
גרסה מלאה כוללת: מעיל מחמם בצבעי הסוואה | סוללת ליתיום | מטען מהיר

12V ניתן להשיג מעיל מחמם בלבד ללא סוללות ומטען ולחברו לכל כלי שרכשתם מסדרת ה

ציוד נלווה: 
גרסה מלאה כוללת: מעיל אדום | סוללת ליתיום | מטען מהיר

12V ניתן להשיג מעיל מחמם בלבד ללא סוללות ומטען ולחברו לכל כלי שרכשתם מסדרת ה

ערכה מלאה
1 סוללה 2 אמפר ומטען

4933443833  |    M
4933443837 |     L
4933443841 |   XL

₪2,120

גוף מעיל בלבד

4933443817  |    M
4933443820 |     L
4933443823 |   XL

₪1,590

ערכה מלאה
1 סוללה 2 אמפר ומטען

4933443869 |    M
4933443873 |     L
4933443887 |   XL

₪2,290

גוף מעיל בלבד

4933443853 |    M
4933443856 |     L
4933443859  |   XL

₪1,650

 מעיל MILWAUKEE מקצועי לחימום במקומות הקרים ביותר
 עד 8 שעות חימום מתמשך בכל סוללת 12V עם 2 אמפר

 עד 14 שעות חימום מתמשך בכל סוללת 12V עם 4 אמפר
  כולל אפשרות חיבור USB להטענה של סמרטפונים ומכשירים 

נוספים דרך המעיל
 חלוקת החום מתבצעת דרך 3 מוקדי חימום מרכזיים בגוף

 שליטה ב - 3 דרגות חום
 לחצן הפעלה בודד בדש המעיל קל לשימוש

 הסוללה מאוחסנת בתא פנימי תחתון
 רוכסן בגובה החזה לאחסון MP3 או טלפון נייד

 עמיד נגד מים ונגד רוח
 מיועד לניקוי יבש בלבד, לאחר הוצאת הסוללה

 ניתן להשיג בצבעים נוספים ובכל מידה

 מעיל MILWAUKEE מקצועי לחימום במקומות הקרים ביותר
 בד ייחודי המפחית רעשים בעת תזוזה

 עד 8 שעות חימום מתמשך בכל סוללת 12V עם 2 אמפר
 עד 14 שעות חימום מתמשך בכל סוללת 12V עם 4 אמפר

  כולל אפשרות חיבור USB להטענה של סמרטפונים ומכשירים 
נוספים דרך המעיל

 חלוקת החום מתבצעת דרך 3 מוקדי חימום מרכזיים בגוף
 שליטה ב - 3 דרגות חום

 לחצן הפעלה בודד בדש המעיל קל לשימוש
 הסוללה מאוחסנת בתא פנימי תחתון

 רוכסן בגובה החזה לאחסון MP3 או טלפון נייד
 עמיד נגד מים ונגד רוח

 מיועד לניקוי יבש בלבד, לאחר הוצאת הסוללה
 ניתן להשיג בצבעים נוספים ובכל מידה

hr.hr.

hr.hr.



hr.hr.
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M 12 HJ BL2

C 12 HJ YELLOW

12V מעיל מחמם שחור

12V מעיל מחמם זוהר

 מעיל MILWAUKEE מקצועי לחימום במקומות הקרים ביותר
 בצבעי אפוד זוהר לעבודה בשטח ובכביש

 עד 8 שעות חימום מתמשך בכל סוללת 12V עם 2 אמפר
 עד 14 שעות חימום מתמשך בכל סוללת 12V עם 4 אמפר
 חלוקת החום מתבצעת דרך 3 מוקדי חימום מרכזיים בגוף

 שליטה ב - 3 דרגות חום
 לחצן הפעלה בודד בדש המעיל קל לשימוש

 הסוללה מאוחסנת בתא פנימי תחתון
 רוכסן בגובה החזה לאחסון MP3 או טלפון נייד

 עמיד נגד מים ונגד רוח
 כולל כובע מחובר למעיל

 מיועד לניקוי יבש בלבד, לאחר הוצאת הסוללה
 ניתן להשיג בצבעים נוספים ובכל מידה

12V סוללה במתח

5 אזורי חי  חזה ימין, חזה שמאל, מאחור

דרגות חימום - 3 דרגות עוצמה

כיסים -  2 כיסי יד, כיס נוסף בגובה חזה

חומרים 100% פוליאסטר

רחיצה ידנית בלבד לאחר הוצאת הסוללה

12V סוללה במתח

3 אזורי חימום חזה ימין, חזה שמאל, מאחור

דרגות חימום -  3 דרגות עוצמה

כיסים -  2 כיסי יד, כיס נוסף בגובה חזה

חומרים 100% פוליאסטר

רחיצה ידנית בלבד לאחר הוצאת הסוללה

ציוד נלווה:
12V ניתן להשיג מעיל מחמם בלבד ללא סוללות ומטען ולחברו לכל כלי שרכשתם מסדרת ה

ציוד נלווה: 
גרסה מלאה כוללת: מעיל שחור | סוללת ליתיום | מטען מהיר

12V ניתן להשיג מעיל מחמם בלבד ללא סוללות ומטען ולחברו לכל כלי שרכשתם מסדרת ה

 מעיל MILWAUKEE מקצועי לחימום במקומות הקרים ביותר
 בד שחור ייחודי רב שכבתי המחמם את הגוף וממריץ את מחזור הדם

 כולל אפשרות חיבור USB להטענה של סמרטפונים ומכשירים נוספים דרך המעיל
 עד 8 שעות חימום מתמשך בכל סוללת 12V עם 2 אמפר

 עד 14 שעות חימום מתמשך בכל סוללת 12V עם 4 אמפר
 חלוקת החום מתבצעת דרך 5 מוקדי חימום מרכזיים בגוף

 שליטה ב - 3 דרגות חום
 לחצן הפעלה בודד בדש המעיל קל לשימוש

 הסוללה מאוחסנת בתא פנימי תחתון
 רוכסן בגובה החזה לאחסון MP3 או טלפון נייד

 עמיד נגד מים ונגד רוח
 מיועד לניקוי יבש בלבד, לאחר הוצאת הסוללה

 ניתן להשיג בצבעים נוספים ובכל מידה

ערכה מלאה
1 סוללה 2 אמפר ומטען

4933447907 |    M
4933447908 |     L
4933447909 |   XL

₪2,230

גוף מעיל בלבד

4933433778  |    M
4933433779 |     L
4933433776 |   XL

₪1,620

ערכה מלאה
1 סוללה 2 אמפר ומטען

4933446000 |     L
4933446004 |   XL
4933446008 | XXL

₪2,490

גוף מעיל בלבד

4933433786 |     L
4933433787 |   XL
4933433788 | XXL

₪1,840

hr.hr.

hr.hr.
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M 12 HBW

M 12 HHGREY

12V וסט מחמם נטען

12V קפוצ'ון מחמם נטען

 וסט MILWAUKEE ממחם ונטען ורסטילי, עמיד ביותר עם 
צווארון סרוג וכיסים עם רוכסן מתכת

 מתאים לכל לבוש, נוח במיוחד ומחמם ללא הגבלת תנועה
 עד 8 שעות חימום מתמשך בכל סוללת 12V עם 2 אמפר

 עד 14 שעות חימום מתמשך בכל סוללת 12V עם 4 אמפר
 חלוקת החום מתבצעת דרך 3 מוקדי חימום מרכזיים בגוף

 שליטה ב-3 דרגות חום
 לחצן הפעלה בודד בדש המעיל קל לשימוש

 הסוללה מאוחסנת בתא פנימי תחתון לנוחות מירבית
 רוכסן בגובה החזה לאחסון MP3 או טלפון נייד

 עמיד נגד מים ורוח
 עמיד במכונת כביסה ומייבש

 וסט MILWAUKEE ממחם ונטען, עשוי כותנה ופוליאסטר 
עמידים במיוחד בתנאי מזג האויר קשים ביותר ואף שומרים 

היטב על חום הגוף 
 מתאים לכל לבוש, נוח במיוחד ומחמם ללא הגבלת תנועה

 עד 8 שעות חימום מתמשך בכל סוללת 12V עם 2 אמפר
 עד 14 שעות חימום מתמשך בכל סוללת 12V עם 4 אמפר
 חלוקת החום מתבצעת דרך 3 מוקדי חימום מרכזיים בגוף

 שליטה ב-3 דרגות חום
 לחצן הפעלה בודד בדש המעיל קל לשימוש

 הסוללה מאוחסנת בתא פנימי תחתון לנוחות מירבית
 כובע גמיש המתלבש על קסדת עבודה

12V סוללה במתח

3 אזורי חימום חזה ימין, חזה שמאל, מאחור

דרגות חימום -  3 דרגות עוצמה

כיסים -  2 כיסי יד

חומרים 100% פוליאסטר

12V סוללה במתח

3 אזורי חימום חזה ימין, חזה שמאל, מאחור

דרגות חימום -  3 דרגות עוצמה

כיסים -  2 כיסי יד

מתאים למכונת כביסה ומייבש לאחר הוצאת הסוללה

ציוד נלווה:
12V ניתן להשיג וסט מחמם בלבד ללא סוללות ומטען ולחברו לכל כלי שרכשתם מסדרת ה

ציוד נלווה:
12V ניתן להשיג קפוצ'ון מחמם בלבד ללא סוללות ומטען ולחברו לכל כלי שרכשתם מסדרת ה

גוף וסט בלבד
4933451165 |     S
4933451166 |    M
4933451167 |     L
4933451168 |   XL
4933451169 | XXL

₪1,250

גוף קפוצ'ון בלבד
4933443813 |     S
4933451272 |    M
4933451274 |     L
4933451276 |   XL
4933451278 | XXL

₪1,170

חומרים:
מעטפת חיצונית: 35% כותנה, 47% פוליאסטר
מעטפת פנימית: 60% כותנה, 40% פוליאסטר

hr.hr.

hr.hr.
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2210-40

בודק מנורות פלורסנט

 בודק ומאתר תקלות במנורות פלורסנט,בתי מנורה ופינים
 בודק נורות מסוג T12 T8 T5 עם פין כפול

 אנטנת בדיקה נשלפת ונפתחת באורך של 57 ס״מ
 אנטנה בטוחה ואינה מוליכה לשימוש בטיחותי בכל בדיקה

 התראה קולית וחזותית המתריעה – תקין או לא תקין
 חוגה לבחירת מצבי בדיקה שונים

 בנוי בצורה מסיבית וארגונומית עם גומי המאריך את חיי המכשיר
 המכשיר יכבה מעצמו לאחר 20 דקות ללא שימוש

 זמן עבודה בסוללה אחת 35 שעות עבודה

3000W מתח יציאה מקסימלי בבדיקת נורה

AA 4 סוללות סוללות

400 גרם משקל 

מק״ט: 4933433775
₪870

ציוד נלווה: 
כולל תיק נשיאה, מגיע כגוף בלבד ללא סוללות ומטען

Voltage Detector

טסטר

AC50-1000 טווח גילוי זרם בין 
 בטיחות – CAT-IV דירוג בטיחותי גבוה ביותר

 קצה לבדיקת שקעים
 אור ירוק יופעל במידה והכלי פועל

 במידה וגילה זרם יופעל צפצוף עוצמתי
 במידה וגילה זרם יופעל אור אדום מהבהב

 כפתור ON-OFF פשוט להפעלה
 קליפס לתפיסה בכיס.

מק״ט: 4932352561
₪195

AC 50-1000זרם

CAT IV 1000Vדירוג בטיחותי

AAA x 2פועל על סוללות

מק״ט: 4933448380-2
ערכת סוללה 2 אמפר 

₪1,580
מק״ט: 4933448380-4
ערכת סוללה 4 אמפר 

₪1,950 12V גוף רמקול בלוטות’ נטען

BLUETOOTH-רמקול נטען עם חיבור ללא כבלים בעזרת טכנולוגיית ה�	
	�ניתן לשליטה מרחוק בעד 9 מטר

	�רמקול פרימיום המפיק סאונד חזק ונקי בכל רמות הווליום
	�עמיד במיוחד בפני נפילות וממוגן בפני אבק ומים

	�ציפוי איכותי השומר על הרמקול בשילוב גריל מתכתי
	� כולל חיבור USB 2.1 המתאים להטענת טלפונים סלולרים,טאבלטים ומכשירי אלקטרוניקה 

אחרים
	�חיבור AUX המתאים לחיבור ישיר של נגנים 

	�מד חיי סוללה המראה כמה סוללה מלאה
	� עד 9.5 שעות עבודה רצופות בעזרת סוללה 1.5 אמפר או 25 שעות בעזרת סוללה 4 אמפר

	� עובד בעזרת כל סדרת סוללות הליתיום M12 של מילווקי. 1.5, 2.0 ,3.0 4.0 אמפר

 12Vמתח עבודה 

 כןחיבור בלוטות’ 

 2.1 USB כןחיבור 

 AUX כןחיבור 

 9.5 שעותזמן עבודה רצוף עם סוללה 1.5 אמפר

 12.5 שעותזמן עבודה רצוף עם סוללה 2.0 אמפר 

 25 שעותזמן עבודה רצוף עם סוללה 4.0 אמפר 

 0.72 ק”גמשקל 

M12JSSP-0

מק״ט: 4933448380
גוף בלבד

₪760
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12VLi-ion M12 4932430360
12VLi-ion M12 4932430178
12VLi-ion M12 4932430562
18VLi-ion M18 4932430361
18VLi-ion M18 4932430392
18VLi-ion M18 4932430563
18VLi-ion M18 4932430564
28VLi-ion M28 4932352526

M12 TLED-0
M12 SL-0
M12 LL-0
M18 TLED-0
M18 AL-0
M18 LL-0
M18 IL-0
M28 WL-0
M28 WL LED-028VLi-ion M28 4932352527

מחיר  
M4 B2
M12 B2
M12 B4
M14 B
M14 B4
M18 B2
M18 B4
M18 B5
M28 BX
M28 B5

דגם
4932430098
4932430064
4932430065
4932352665
4932430323
4932430062
4932430063
4932430483
4932352732
4932430484

מק״ט
2.0
2.0
4.0
1.5
4.0
2.0
4.0
5.0
3.0
5.0

אמפר/שעה
4V
12V
12V
14.4V
14.4V
18V
18V
18V
28V
28V

מתח הסוללה
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion

סוג הסוללה
300
490
810

-
-

790
1090
1250
2100
2500

390
790
720
620

1250
830
730

-
-

סוללות

M4 4 V2.0 Yes 4932352958
M12
M12

12 V
12 V

2.0 & 4.0
2.0 & 4.0

Yes
Yes

4932352000
4932430554

M12,M18,M14 12 - 18 V2.0 & 4.0 & 5.0 Yes 4932352959
M14,M18 14.4 V - 18 V2.0 & 4.0 & 5.0 Yes 4932430086

M4 C
C12 C

M12-18C
M12-C4

M1418 C6
M28 CM28 28 V2.0 & 4.0 & 5.0 Yes 4932352524

דגם

4V 12מטעןV 18מטעןV-12V 18 - 6 סוללותמטעןV מטען מטען 28Vמטען 12V - 4 סוללות

מותאם לסוללות ליתיום מטען מהירמתאים לסוללותמק״ט מחירמתאים לסדרת ה-סוג המטען
כן
כן
כן
כן
כן
כן

מטענים

פנסים

מחיר מק״טדגם
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
Xeon
LED

סוג נורה סוג הסוללהמתח עבודה מתאים לסדרת ה-

400
440
940
850

1590
1050
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2266-20

M4-D

אקדח לייזר דיגיטלי למדידת טמפרטורה ממרחק

4V מברגון מתקפל

   מרחק מדידה ביחס של 1 ל 12 – מודד 1 מטר ממרחק של 12 מטר
   אפשרות למדידת טמפרטורה מגע

   צג עם ניגודיות גבוהה - לקריאה קלה ובהירה
   מבנה קשיח לעמידות גבוהה ואחיזה אופטימלית

AA כולל 3 סוללות  

	�מברגון מתקפל באורך כללי של רק 244 מ“מ
	�קלאץ' מדוייק במיוחד, הטוב בקטגוריה עם סטיה של עד 8%

	�2 הילוכים המתאימים לעבודות הברגה וקידוח
	�הדק בעל ויסות מהירות אלקטרוני

	�כניסת ביט “1/4 מהירה
	�2 מצבים – מברגון ישר ובצורה מקופלת

	�מד סוללה – מראה כמה הסוללה טעונה
	�מצוייד בסוללות 2 אמפר שעה

	�מטען מהיר

מק״ט: 4933416971
₪1,240

מק״ט: 4933443351
₪2,530

מק״ט: 4933447776
₪395

מק״ט: 4933440475
 ₪1,170

מינוס 30 עד 500 מעלות צלזיוס טווח מדידת טמפרטורה

1.5% +\- דיוק מדידה

מינוס 40 עד 450 מעלות צלזיוס טמפרטורת מגע

עד 1.0 מעלות צלזיוס קריאת צג במדרגות

500Ms מהירות תגובה \ קריאה

0.95 כוונון מדידה

2 / 4V סוללה במתח / אמפר

0-200/0-600 סל״ד מהירות הילוך ראשון/הילוך שני

״1/4 כניסת ביט

5 ניוטון מטר מומנט פיתול

0.5 ק״ג משקל

מודד טמפרטורה במגע

2270-20
 200- ל 1371 מעלות  מדידת טמפרטורה 

–/+ 0.1%דיוק בסיסי

 AA 3 כלולסוללות 

 0.5 ק"גמשקל כולל סוללה 

ציוד נלווה
כולל 2 כבלים למדידת הטמפרטורה

AA 3 סוללות
רצועה מגנטית לתליה

בודק מתח ורציפות

	�בודק מתח ורציפות לשימוש מקצועי בציפוי איכותי המגן על המכשיר
	�מסך LCD מואר לקריאה נוחה של המדידות

	�אופציה לשימוש אוטומטי
	�תפס חגורה

LED נורת�	
	�התראה קולית וויזואלית 

	�כבלי מדידה הניתנים להחלפה
AAA פועל על סוללות�	

2212-20
 CAT IV 600V AC/DCקטגוריית בטיחות

 AC/DC – 600Vמתח

 כןהתאמת טווח אוטומטי 

 כןמדידת המשכיות

 כןאור למסך 

 כןציפוי גומי איכותי 

	��מודד טמפרטורות בנגיעה, בין 200 ל-1371 מעלות מתאים לרוב סוגי המדידות
	�מדידה טמפרטורות כפולה לבדיקות מהירות יותר של מערכות חימום וקירור

	�פונקציית טיימר למעקב אחרי תוצאות מינימום, מקסימום וממוצע של טמפרטורות
	�דיוק של 0.1% בכל מדידה

	�כפתור "החזק" להקפאת התוצאות על המסך
	�מסך דיגיטלי בחדות גבוהה לקריאה נוחה

	�רצועת תפס מגנטי לתליה נוחה בכל מקום
	�ציפוי גומי ועיצוב ארגונומי לשימוש נוח 
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מק״ט: 4933447700
₪1,350

LDM 60

LDM 80

מד טווח לייזר דיגיטלי - 60 מטר

מד טווח לייזר דיגיטלי - 80 מטר

כוון את הלייזר ולחץ- הפעלה פשוטה ביד אחת בלחיצת כפתור �	
מודד מרחק עד 60 מטר בשטחי פנים וחוץ �	

מדידת שטח ונפח  �	
מדידה בלתי ישירה – פיתגורס  2 ו-3 נקודות �	

דיוק מדידה במ“מ -/+ 1.5% �	
מדידת מינימום ומקסימום ומדידה בהמשכים �	

כיבוי אוטומטי והתראה על סוללה חלשה �	
מסך LCD רחב עם שלוש שורות לקריאה קלה �	

שליטה בתאורת מסך �	
תוספת קצה נשלפת למדידה מפינות וקצוות �	

זיכרון ל 10 מדידות אחרונות �	
קריאה במטרים או באינצ'ים �	

מבנה קשיח וארגונומי, עיצוב דק, ציפוי בגומי להגנה ואחיזה אופטימאלית �	
נרתיק בד לנשיאה נוחה �	

הפעלה על ידי 2 סוללות AA כלול �	

כוון את הלייזר ולחץ- הפעלה פשוטה ביד אחת בלחיצת כפתור �	
מודד מרחק עד 80 מטר בשטחי פנים וחוץ �	

מדידת שטח ונפח  �	
מדידה בלתי ישירה – פיתגורס  2 ו-3 נקודות �	

מדידת גובה חלקי �	
חיישן זווית עד 360 מעלות �	

דיוק מדידה במ“מ -/+ 1.5% �	
מדידת מינימום ומקסימום ומדידה בהמשכים �	

כיבוי אוטומטי והתראה על סוללה חלשה �	
מסך LCD רחב עם ארבעה שורות לקריאה קלה �	

שליטה בתאורת מסך �	
תוספת קצה נשלפת למדידה מפינות וקצוות �	

זיכרון ל 20 מדידות אחרונות �	
קריאה במטרים או באינצ'ים �	

מבנה קשיח וארגונומי, עיצוב דק, ציפוי בגומי להגנה ואחיזה אופטימאלית �	
נרתיק בד לנשיאה נוחה �	

הפעלה על ידי 2 סוללות AA כלול �	
קריאה במטרים או באינצ'ים �	

מבנה קשיח וארגונומי, עיצוב דק, ציפוי בגומי להגנה ואחיזה אופטימאלית �	
הפעלה ע"י סוללות AA x 2 - כלול �	

לייזר רמה 2 רמת לייזר

0.05-60 מטר טווח מדידה

1.5% +\- דיוק מדידה

IP54 סיווג \ דירוג הגנה

X 57 X 117 32 מ"מ מידות

140 גרם משקל

לייזר רמה 2 רמת לייזר

0.05-80 מטר טווח מדידה

1.5% +\- דיוק מדידה

IP54 סיווג \ דירוג הגנה

X 57 X 117 32 מ"מ מידות

140 גרם משקל

מק״ט: 4933446110
₪1,680

מק״ט: 4933446125
₪2,290

כוון את הלייזר ולחץ- הפעלה פשוטה ביד אחת בלחיצת כפתור �	
מודד מרחק עד 50 מטר בשטחי פנים וחוץ �	

מדידת שטח ונפח �	
מדידה בלתי ישירה – פיתגורס 2 ו 3 נקודות �	

דיוק מדידה במ“מ -/+ 1.5% �	
מדידת מינימום ומקסימום ומדידה בהמשכים �	

כיבוי אוטומטי והתראה על סוללה חלשה �	
מסך LCD רחב עם שלוש שורות לקריאה קלה �	

שליטה בתאורת מסך �	
תוספת קצה נשלפת למדידה מפינות וקצוות �	

זיכרון ל 20  מדידות אחרונות �	
קריאה במטרים בלבד �	

מבנה קשיח וארגונומי, עיצוב דק, ציפוי בגומי להגנה ואחיזה אופטימאלית �	
תפס חגורה �	

נרתיק בד לנשיאה נוחה �	
IP54 מוגן מים בדרגה �	

מנגנון כיבוי אוטומטי והתראת סוללה נמוכה �	
הפעלה על ידי 2 סוללות AA כלול �	

מד טווח לייזר דיגיטלי – 50 מטר

LDM50 רמה 2רמת לייזר 

 0.05-50 מטרטווח מדידה

 -\+ 1.5%דיוק מדידה  

IP54סיווג \ דירוג הגנה

32X57X117 מ"ממידות

140 גרםמשקל
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רב מודד צבת פתוחה דיגיטלית לחשמלאים

רב מודד צבת פתוחה דיגיטלי לטכנאי מיזוג אוויר

רב מודד דיגיטלי מקצועי

רב מודד דיגיטלי מקצועי + מדידת טמפרטורה

2205-40

2206-40

2216-40

2217-40

  גלאי מתח ללא צורך במגע
  ממשק הפעלה קל לתפעול

  מיקום חוגה בצד המכשיר- מאפשר הפעלה ביד אחת.
  צג דיגיטלי הכולל תאורת צג עם ניגודיות גבוהה לקריאה קלה ובהירה

  TRMS – אמינות גבוהה, ודיוק בכל מדידה
  נורת LED המאירה את שטח העבודה

  מבנה קשיח לעמידות גבוהה ואחיזה אופטימלית 
  כולל סט טסטרים

  הפעלה ע"י סוללות x AA 2 - כלול

ציוד סטנדרטי: סט טסטרים, 2 סוללות AA ותיק נשיאה

ציוד סטנדרטי: סט טסטרים, 2 סוללות AA ותיק נשיאה

ציוד סטנדרטי: סט טסטרים, 2 סוללות AA ותיק נשיאה

  מתאים מיוחד לחשמלאים ו
 כולל סט טסטרים

   LO-Z-אמינות גבוהה בכל מדידה
  צג עם ניגודיות תמונה גבוהה- לקריאה קלה ובהירה

  TRMS אמינות גבוהה בכל מדידה 
  סט מגעים למדידת טמפרטורה

  התקן לאביזרים נלווים בצד המכשיר
  מיקום חוגה בצד המכשיר-מאפשר הפעלה ביד אחת

  הפעלה ע"י סוללות x AA 2 - כלול

ציוד סטנדרטי: סט טסטרים, אפשרות חיבור למדידת טמפרטורת מגע, 2 סוללות AA ותיק נשיאה

200A AC זרם

16 מ"מ פתיחת מזלג

CAT IV 600V / CAT III 1000V דירוג בטיחות

1000V AC/DC מתח

40  MOhm התנגדות

על ידי צליל רציפות

AA סוג סוללה

200A AC זרם

16 מ"מ פתיחת מזלג

1000 µA DC מיקרואמפר

1000V AC/DC מתח

40  MOhm התנגדות

על ידי צליל רציפות

1000 µF קיבוליות

מינוס 40 מעלות – 400 מעלות טווח טמפרטורת מגע

AA סוג סוללה

CAT III 600V דירוג בטיחות

0.001-10,00 A מדידת AC באמפר

0.001-10,00 A מדידת DC באמפר

6.00 mV, 600V AC מתח

6.00 mV, 600V DC מתח

כן תדרים

600.0 Ohm – 40.00 MOhm התנגדות

על ידי צליל רציפות

לא כלול LO-Z

AA סוג סוללה

 CAT III 600V דירוג בטיחות

2.00 Hz-50.00 kHz טווח תדרים

40.00 MOhm התנגדות

על ידי צליל רציפות

1000 µA קיבוליות עד

10.00 A AC/DC זרם

מינוס 40 עד 538 מעלות צלזיוס טמפרטורת מגע

AA סוג סוללה

CAT IV
600 V

True RMS

METERS
CAT IV
600 V

CAT IV
600 V

True RMS

METERS
CAT III
1000 V

CAT IV
600 V

True RMS

METERS
CAT III
1000 V

CAT IV
600 V

True RMS

METERS
CAT III
1000 V

מק״ט: 4933416972
₪1,190

מק״ט: 4933416973
₪1,490

מק״ט: 4933427309
₪1,390

מק״ט: 4933416976
₪1,480

  TRMS – אמינות גבוהה, ודיוק בכל מדידה
AC/DC 600V טווח מדידה רחב – עד  

 600.0 Ohm – 40.00 MOhm-טווח התנגדות מ  
mV טווח אוטומטי ל  

     50kHz 10  עדHZ טווח מדידת תדרים מ  
  10A AC/DC מדידת זרם \ מתח עד  

  מבנה קשיח לעמידות גבוהה ואחיזה אופטימלית
   CAT III 600 V דירוג בטיחות גבוה  

  1000µF :קיבוליות עד  
  הפעלה ע"י סוללות x AA 2 - כלול

  גלאי מתח ללא צורך במגע
  ממשק הפעלה קל לתפעול

  מיקום חוגה בצד המכשיר- מאפשר הפעלה ביד אחת.
  צג דיגיטלי הכולל תאורת צג עם ניגודיות גבוהה לקריאה קלה ובהירה

  TRMS – אמינות גבוהה, ודיוק בכל מדידה
  נורת LED המאירה את שטח העבודה 

  מבנה קשיח לעמידות גבוהה ואחיזה אופטימלית 
  כולל סט טסטרים

  כולל מדידת טמפרטורה
  הפעלה ע"י סוללות x AA 2 - כלול
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ציוד נלווה: 
סט טסטרים, מחבר לבדיקת טמפרטורה, 2 סוללות AA ותיק נשיאה

ציוד נלווה: 
טסטר, 2 סוללות AA ותיק נשיאה

2235-40

2236-40

2237-40

רב מודד צבת דיגיטלי מקצועי

רב מודד צבת דיגיטלי לטכנאי מיזוג אוויר

רב מודד צבת דיגיטלי לחשמלאים

 400 Amps AC מודד עד  
  פתיחת צבתות עד 25 מ"מ

  צבתות דקות המאפשרות מדידה נוחה בארונות חשמל ומקומות ללא גישה
 AC/DC  600V טווח מתח רחב – עד  

  TRMS אמינות גבוהה בכל מדידה 
  נורת LED המאירה את שטח העבודה 

CAT III 600 V :דירוג בטיחות גבוה  
  מבנה קשיח לעמידות גבוהה ואחיזה אופטימאלית

  הפעלה ע"י סוללות x AA 2 - כלול

  פתיחת צבתות עד 32 מ"מ 
  צבתות דקות המאפשרות מדידה נוחה בארונות חשמל ומקומות ללא גישה 

  נורת LED המאירה את שטח העבודה 
  גלאי מתח ללא מגע - מובנה במכשיר

  ממשק הפעלה ייעודי לאנשי מיזוג אוויר
  מיקום חוגה בצד המכשיר- מאפשר הפעלה ביד אחת

  צג עם ניגודיות גבוהה - לקריאה קלה ובהירה
  מבנה קשיח לעמידות גבוהה ואחיזה אופטימאלית

  TRMS אמינות גבוהה בכל מדידה 
  כולל כניסת טסטרים

  כולל מדידת טמפרטורה
  הפעלה ע"י סוללות x AA 2 - כלול

  פתיחת צבתות עד 32 מ"מ
  צבתות דקות המאפשרות מדידה נוחה בארונות חשמל ומקומות ללא גישה 

  גלאי מתח ללא מגע - מובנה במכשיר
  ממשק הפעלה ייעודי לחשמלאים

  מיקום חוגה בצד המכשיר- מאפשר הפעלה ביד אחת
  נורת LED המאירה את שטח העבודה 

  צג עם ניגודיות גבוהה- לקריאה קלה ובהירה
  מבנה קשיח לעמידות גבוהה ואחיזה אופטימאלית

  TRMS אמינות גבוהה בכל מדידה 
  סט טסטרים

  הפעלה ע"י סוללות x AA 2 - כלול

CAT III 600V דירוג בטיחות

32 מ"מ פתיחת צבתות

600 אמפר AC זרם

600 µA DC מיקרואמפר

600V AC/DC מתח

6 kOhm התנגדות

על ידי צליל רציפות

4000 µA קיבוליות

מינוס 40 עד 400 מעלות צלזיוס טמפרטורת מגע

AA סוללה

מק״ט: 4933427315
₪1,140

מק״ט: 4933416975
₪1,890

מק״ט: 4933416974
₪1,790

CAT III 600V דירוג בטיחות

400 אמפר  AC אמפר

600V DC מתח

600V AC מתח

40.00 MOhm התנגדות

כן המשכיות

25 מ"מ פתיחת צבתות

AA סוללה

CAT III 600V דירוג בטיחות

32 מ"מ פתיחת צבתות

600 אמפר AC/DC זרם

600V AC/DC מתח

10KHZ תדר

6 kOhm התנגדות

על ידי צליל רציפות

4000 µA קיבוליות

AA סוללה
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 1,600W פטיש חציבה לעומס גבוה

KANGO 900 S
  מנוע HEAVY-DUTY 1600W מפיק עוצמת הלימה של 27J החזקה ביותר בקטגוריה

SDS-MAX מתאים לחציבה בעזרת איזמלי  
  מערכת AVS לשיכוך זעזועים ורעידות בזמן החציבה.

  2 ידיות AVS בולמות זעזועים, לעבודה נוחה יותר
  טכנולוגיית ה DIGITRONIC לשליטה אלקטרונית בעוצמת העבודה

  מערכת התנעה רכה לתחילת חציבה עדינה ומדויקת
  נורות שירות המתריעות על צורך בהחלפת פחמים או תקלה

  מותאם לעבודה בשטח עם גנרטורים
 מערכת סגורה לגירוז עצמי

ציוד נלווה: 
כבל חשמל 6 מטר, ידית אחיזה )מופיע בתמונה(, מגן אבק, גריז וארגז נשיאה קשיח

1600W הספק

27J עוצמת הלימה

975-1,950 פל"ד קצב הלימה תחת עומס

11 ק"ג משקל

KANGO 500 ST

1,100W פטיש חציבה 6 ק"ג

  מנוע 1100W מפיק עוצמת הלימה של 10.5J חזקה ביותר
  מותאם לעבודה בשטח עם גנרטורים

  מנוע וגיר מסיביים במיוחד לעבודה ממושכת לאורך זמן
  מערכת AVS לשיכוך זעזועים ורעידות בזמן החציבה.

  אפשרות לכוונון זווית האיזמל
  מערכת התנעה רכה לתחילת חציבה עדינה ומדויקת

ציוד נלווה: 
כבל חשמל 6 מטר, ידית אחיזה )מופיע בתמונה( גריז וארגז נשיאה קשיח

1100W הספק

10.5J עוצמת הלימה

3000 פל"ד קצב הלימה תחת עומס

430-450 סל"ד מהירות תחת עומס

6 ק"ג משקל

KANGO 500 S

1,300W פטיש חציבה 6.5 ק"ג

  מנוע HEAVY-DUTY 1300W מפיק עוצמת הלימה של 14J החזקה ביותר בקטגוריה
SDS-MAX מתאים לחציבות בעזרת איזמל  

  שליטה בעוצמת הדפיקה לחציבה וקידוח בחומרים עדינים ורגישים
  מערכת אלקטרונית שומרת על עוצמה קבועה תחת עומס

  מערכת AVS לשיכוך זעזועים ורעידות בזמן החציבה
  2 ידיות AVS בולמות זעזועים, לעבודה נוחה יותר

  מצמד - קלאץ' לבטיחות והגנה בזמן השימוש
  אפשרות לכוונון זווית האיזמל

  מערכת התנעה רכה לתחילת חציבה עדינה ומדויקת
  נורות שירות המתריעות על צורך בהחלפת פחמים או תקלה

ציוד נלווה: 
כבל חשמל 6 מטר, ידית אחיזה )מופיע בתמונה( גריז וארגז נשיאה קשיח

1300W הספק

14J עוצמת הלימה

2200-2840 פל"ד קצב הלימה תחת עומס

6.5 ק"ג משקל

מק״ט: 4933375720
₪6,490

מק״ט: 4933398220
₪4,980

מק״ט: 4933443180
₪4,150
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KANGO 950 S

KANGO 750 S

KANGO 545 S

 1700W פטיש חציבה וקידוח לעומס גבוה

1550W פטיש חציבה וקידוח 8 ק"ג

1300W פטיש חציבה וקידוח 7 ק"ג

  מנוע HEAVY-DUTY 1700W מפיק עוצמת הלימה של 27J החזקה ביותר בקטגוריה
  2 מצבי עבודה – קידוח עם דפיקה וחציבה

SDS-MAX מתאים לקידוח עד 50 מ"מ במקדחי  
  מערכת AVS לשיכוך זעזועים ורעידות בזמן החציבה

  3 ידיות AVS בולמות זעזועים, לעבודה נוחה יותר
  טכנולוגיית ה- DIGITRONIC לשליטה אלקטרונית בעוצמת העבודה

  מצמד - קלאץ' לבטיחות והגנה בזמן השימוש
  מערכת התנעה רכה לתחילת חציבה וקדיחה עדינה ומדויקת
  נורות שירות המתריעות על צורך בהחלפת פחמים או תקלה

  מותאם לעבודה בשטח עם גנרטורים
 מערכת סגורה לגירוז עצמי

  מנוע HEAVY-DUTY 1300W מפיק עוצמת הלימה של 14J החזקה ביותר בקטגוריה
SDS-MAX מתאים לקידוח עד 45 מ"מ במקדחי  

  2 מצבי עבודה – קידוח עם דפיקה וחציבה
  שליטה בעוצמת הדפיקה לחציבה וקידוח בחומרים עדינים ורגישים

  מערכת אלקטרונית שומרת על עוצמה קבועה תחת עומס
  מערכת AVS לשיכוך זעזועים ורעידות בזמן החציבה

  2 ידיות AVS בולמות זעזועים, לעבודה נוחה יותר
  מצמד - קלאץ' לבטיחות והגנה בזמן השימוש

  אפשרות לכוונון זווית האיזמל
  מערכת התנעה רכה לתחילת חציבה וקדיחה עדינה ומדויקת
  נורות שירות המתריעות על צורך בהחלפת פחמים או תקלה

ציוד נלווה: 
כבל חשמל 6 מטר, 2 ידיות )מופיע בתמונה(, מגן אבק, גריז וארגז נשיאה קשיח

ציוד נלווה: 
כבל חשמל 6 מטר, ידית אחיזה )מופיע בתמונה( גריז וארגז נשיאה קשיח

ציוד נלווה: 
כבל חשמל 6 מטר, ידית אחיזה )מופיע בתמונה( גריז וארגז נשיאה קשיח

1700W הספק

27J עוצמת הלימה

975-1,950 פל"ד קצב הלימה תחת עומס

125-250 סל"ד מהירות תחת עומס

28-50 מ"מ קוטר קידוח מקסימלי 
SDS MAX במקדחי

11.8 ק"ג משקל

1550W הספק

16J עוצמת הלימה

2180-2740 פל"ד קצב הלימה תחת עומס

240-300 סל"ד מהירות תחת עומס

28-50 מ"מ קוטר קידוח מקסימלי 
SDS MAX במקדחי

8.2 ק"ג משקל

1300W הספק

14J עוצמת הלימה

2200-2840 פל"ד קצב הלימה תחת עומס

300-350 סל"ד מהירות תחת עומס

45 מ"מ קוטר קידוח מקסימלי 
SDS MAX במקדחי

6.9 ק"ג משקל

KANGO 540 S

1100W פטיש חציבה וקידוח 6 ק"ג

  מנוע 1100W מפיק עוצמת הלימה של 10.5J חזקה ביותר
SDS-MAX מתאים לקידוח עד 40 מ"מ במקדחי  

  2 מצבי עבודה – קידוח עם דפיקה וחציבה
  מותאם לעבודה בשטח עם גנרטורים

  מנוע וגיר מסיביים במיוחד לעבודה ממושכת לאורך זמן
  מערכת AVS לשיכוך זעזועים ורעידות בזמן החציבה. 

  מצמד - קלאץ' אקטיבי לבטיחות והגנה בזמן השימוש
  אפשרות לכוונון זווית האיזמל

  מערכת התנעה רכה לתחילת חציבה וקדיחה עדינה ומדויקת
  נורות שירות המתריעות על צורך בהחלפת פחמים או תקלה

ציוד נלווה: 
כבל חשמל 6 מטר, ידית אחיזה )מופיע בתמונה( גריז וארגז נשיאה קשיח

1100W הספק

10.5J עוצמת הלימה

3000 פל"ד קצב הלימה תחת עומס

430-450 סל"ד מהירות תחת עומס

40 מ"מ קוטר קידוח מקסימלי 
SDS MAX במקדחי

6.3 ק"ג משקל

מק״ט: 4933375710
₪7,490

מק״ט: 4933398600
₪6,980

מק״ט: 4933398200
₪5,380

מק״ט: 4933418100
₪4,490

  מנוע HEAVY-DUTY 1550W מפיק עוצמת הלימה של 16J החזקה 
ביותר בקטגוריה

SDS-MAX מתאים לקידוח עד 50 מ"מ במקדחי  
  מנגנון קירור מנוע בעת עבודה מאריך את חיי המכשיר

  2 מצבי עבודה – קידוח עם דפיקה וחציבה
  שליטה בעוצמת הדפיקה לחציבה וקידוח בחומרים עדינים ורגישים

  מערכת AVS לשיכוך זעזועים ורעידות בזמן החציבה
  2 ידיות AVS בולמות זעזועים, לעבודה נוחה יותר

  מצמד - קלאץ' לבטיחות והגנה בזמן השימוש
  מערכת התנעה רכה לתחילת חציבה וקדיחה עדינה ומדויקת
  נורות שירות המתריעות על צורך בהחלפת פחמים או תקלה
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800Wהספק 

SDS PLUSכניסת מקדח

4.8Jעוצמת הלימה

0-1,000 סל”דמהירות קידוח תחת עומס

0-4,000 פל”דפעימות לדקה תחת עומס

28 מ”מכושר קידוח מקסימלי בבטון 

13 מ”מכושר קידוח מקסימלי במתכת

40 מ”מכושר קידוח מקסימלי בעץ

כןפוטר מתחלף

כןבולם זעזועים AVS כפול

3.6 ק”גמשקל כולל סוללה

800Wהספק 

SDS PLUSכניסת מקדח

4.8Jעוצמת הלימה

0-1,000 סל”דמהירות קידוח תחת עומס

0-4,000 פל”דפעימות לדקה תחת עומס

28 מ”מכושר קידוח מקסימלי בבטון 

13 מ”מכושר קידוח מקסימלי במתכת

40 מ”מכושר קידוח מקסימלי בעץ

כןבולם זעזועים AVS כפול

3.6 ק”גמשקל כולל סוללה

מק״ט: 4933446800 

₪3,580

מק״ט: 4933446790 

₪3,390

פטישון עוצמתי וחזק במיוחד בעל מנגנון קידוח מסיבי המפיק כוח הלימה אדיר של 4.8 ג’אול �	
שילוב של מנוע תחתון עמיד וגיר בעל מהירות קידוח אופטימלית מאפשרות ביצועים גבוהים �	
10.6 M/S2 עם בולם זעזועים כפול מתקבל נתון רעידות נמוך במיוחד של AVS הודות לידית �	

בנוי בצורה מאוזנת וקלה לתפעול בזכות עיצוב המנוע �	
    וידית האחיזה הנוחה

מנגנון קלאץ’ בטיחותי מגן על המשתמש והמכשיר  �	
4 מצבי עבודה – קידוח,קידוח עם דפיקה, מצב כוונון �	

    זוית איזמל וחציבה
כושר קידוח גבוה בבטון של עד 28 מ”מ �	

M12DE מתאים לשימוש עם שואב האבק הנטען �	

פטישון עוצמתי וחזק במיוחד בעל מנגנון קידוח מסיבי המפיק כוח הלימה אדיר של 4.8 ג’אול �	
שילוב של מנוע תחתון עמיד וגיר בעל מהירות קידוח אופטימלית מאפשרות ביצועים גבוהים �	
10.6 M/S2 עם בולם זעזועים כפול מתקבל נתון רעידות נמוך במיוחד של AVS הודות לידית �	

בנוי בצורה מאוזנת וקלה לתפעול בזכות עיצוב המנוע וידית האחיזה הנוחה �	
מנגנון קלאץ’ בטיחותי מגן על המשתמש והמכשיר  �	
4 מצבי עבודה – קידוח,קידוח עם דפיקה, מצב כוונון �	

    זוית איזמל וחציבה
כושר קידוח גבוה בבטון של עד 28 מ”מ �	

M12DE מתאים לשימוש עם שואב האבק הנטען �	

פטישון מנוע תחתון 28 מ"מ

פטישון מנוע תחתון 28 מ"מ + פוטר מתחלף

PLH 28 XE

PLH 28 E

ציוד נלווה
פוטר מתחלף, מד עומק קידוח,מזוודה קשיחה

ציוד נלווה
מד עומק קידוח,מזוודה קשיחה
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פטישון 30 מ"מ + פוטר מתחלף

פטישון 28 מ"מ + פוטר מתחלף

פטישון 28 מ"מ

PH 28 X

PH 28

PH 30 POWER X
 – 3.6J 1030 המפיק עוצמת הלימה שלW בעל מנוע HEAVY DUTY פטישון  
החזק ביותר בקטגוריה, תוך שמירה על משקל נמוך של 2.9 ק"ג בלבד!

  שילוב של עוצמת הלימה גבוהה ושימוש במהירות אופטימלית
   מאפשרת לבצע קידוחים עד 30 מ"מ בבטון ללא מאמץ

  טכנולוגיית METAL-BLOCK - הפטישון העמיד והאמין ביותר מסוגו.
  4 מצבי עבודה – קידוח,קידוח עם דפיקה, מצב כוונון זווית איזמל וחציבה

FIXTEC  - כולל פוטר מתחלף לעומס גבוה עם פטנט הנעילה הכפול  
  מנגנון ייחודי מאפשר הפקת כוח שווה בקידוח לימין ולשמאל

  עיצוב ארגונומי ומרכב בולם זעזועים מאפשרים עבודה לאורך זמן
  מצב דפיקה חלשה, לקידוח וחציבה בחומרים עדינים
  מערכת התנעה רכה לתחילת עבודה עדינה ומדויקת

  מצמד – קלאץ' לבטיחות והגנה בזמן השימוש

ציוד נלווה : 
4 מטר כבל חשמל, ידית צד עם מד עומק,

פוטר מתחלף 13 מ"מ, ארגז נשיאה

ציוד נלווה : 
4 מטר כבל חשמל, ידית צד עם מד עומק,

פוטר מתחלף 13 מ"מ, ארגז נשיאה

ציוד נלווה : 
4 מטר כבל חשמל, ידית צד עם מד עומק,

ארגז נשיאה

  פטישון HEAVY DUTY בעל מנוע 820W המפיק עוצמת הלימה של
   3.4J – תוך שמירה על משקל נמוך של 2.9 ק"ג בלבד!

  שילוב של עוצמת הלימה גבוהה ושימוש במהירות אופטימלית
   מאפשרת לבצע קידוחים עד 28 מ"מ בבטון ללא מאמץ

  טכנולוגיית METAL-BLOCK - הפטישון העמיד והאמין ביותר מסוגו
  4 מצבי עבודה – קידוח, קידוח עם דפיקה, מצב כוונון זווית איזמל וחציבה
FIXTEC  - כולל פוטר מתחלף לעומס גבוה עם פטנט הנעילה הכפול  

  מנגנון ייחודי מאפשר הפקת כוח שווה בקידוח לימין ולשמאל
  עיצוב ארגונומי ומרכב בולם זעזועים מאפשרים עבודה לאורך זמן

  מצמד – קלאץ' לבטיחות והגנה בזמן השימוש

  פטישון HEAVY DUTY בעל מנוע 820W המפיק עוצמת הלימה של
   3.4J – תוך שמירה על משקל נמוך של 2.9 ק"ג בלבד!

  שילוב של עוצמת הלימה גבוהה ושימוש במהירות אופטימלית
   מאפשרת לבצע קידוחים עד 28 מ"מ בבטון ללא מאמץ

  טכנולוגיית METAL-BLOCK - הפטישון העמיד והאמין ביותר מסוגו
  4 מצבי עבודה – קידוח, קידוח עם דפיקה, מצב כוונון זווית איזמל וחציבה

  מנגנון ייחודי מאפשר הפקת כוח שווה בקידוח לימין ולשמאל
  עיצוב ארגונומי ומרכב בולם זעזועים מאפשרים עבודה לאורך זמן

  מצמד – קלאץ' לבטיחות והגנה בזמן השימוש

820W הספק

3.4J עוצמת הלימה

0-4000 פל"ד קצב הלימה תחת עומס

1250 סל"ד מהירות תחת עומס

28 מ"מ קוטר קידוח מרבי בבטון

13 מ"מ קוטר קידוח מרבי במתכת

30 מ"מ קוטר קידוח מרבי בעץ

2.9 ק"ג משקל

820W הספק

3.4J עוצמת הלימה

0-4000 פל"ד קצב הלימה תחת עומס

1250 סל"ד מהירות תחת עומס

28 מ"מ קוטר קידוח מרבי בבטון

13 מ"מ קוטר קידוח מרבי במתכת

30 מ"מ קוטר קידוח מרבי בעץ

2.9 ק"ג משקל

900W הספק

32 מ"מ כושר קידוח מרבי בבטון

28 מ"מ כושר קידוח בעזרת כוס קידוח

16/40 מ"מ כושר קידוח מרבי בעץ ובמתכת

1040  סל"ד מהירות סיבוב

0-4500 פל"ד רטיטות לדקה

3.8J עוצמת הלימה

2.6 ק"ג משקל

PLH 32 XE

פטישון 32 מ״מ עם פוטר מתחלף

  פטישון עוצמתי וחזק במיוחד עם מנוע 900W וכושר קידוח גבוה
!3.8J מנוע במומנט גבוה מפיק עוצמת הלימה של  

  עיצוב מנוע תחתון מקנה נוחות בתפעול ואורך חיים גבוה
 מנגנון AVS לבלימת זעזועים
FIXTEC מנגנון פוטר מתחלף 

 גיר מגנזיום עמיד במיוחד 
  קלאץ׳ בטיחות מגן על המכשיר והמשתמש בכל קידוח

ציוד נלווה: 
כבל חשמל 4 מטר,ידית צד עם מד עומק, גריז,

פוטר מתחלף, מזוודת נשיאה קשיחה

מק״ט: 4933400069
₪3,790

מק״ט: 4933396420
₪3,280

מק״ט: 4933396392
₪2,580

מק״ט: 4933396396
₪2,390

1030W הספק

3.6J עוצמת הלימה

0-3800 פל"ד קצב הלימה תחת עומס

1100 סל"ד מהירות תחת עומס

30 מ"מ קוטר קידוח מרבי בבטון

13 מ"מ קוטר קידוח מרבי במתכת

40 מ"מ קוטר קידוח מרבי בעץ

2.9 ק"ג משקל



95

PH 27X

800W פטישון 27 מ"מ עם פוטר מתחלף

	�פטישון מקצועי וחזק בעל מנוע 800W המפיק עוצמת הלימה של 3.3J עם פוטר מתחלף
	�שילוב של העוצמה החזקה בקטגוריה בשילוב הלימה ושימוש במהירות קידוח של עד

    1,300 סל"ד מאפשרת לבצע קידוחים עד 26 מ"מ בבטון ללא מאמץ
	�עד 4,800 הלימות לדקה קודח וחוצב בבטון ביעילות

	�הפטישון עם יחס כוח הלימה ומשקל הטוב ביותר בקטגוריה 
	�טכנולוגיית METAL-BLOCK - הפטישון העמיד והאמין ביותר מסוגו
	�4 מצבי עבודה – מצב קידוח, מצב קידוח עם דפיקה, מצב כוונון זווית

     איזמל ומצב חציבה
	�עיצוב ארגונומי ומרכב בולם זעזועים AVS מאפשרים עבודה לאורך

  M/S 2 11.4 – זמן  רמת רעידות של רק    
	�מצמד – קלאץ' לבטיחות והגנה בזמן השימוש

מק״ט: 4933448470

₪1,920

ציוד נלווה:
4 מטר כבל חשמל, ידית צד עם מד עומק, פוטר 

מתחלף 13 מ"מ, ארגז נשיאה קשיח

הספק מנוע

עוצמת הלימה

קצב הלימה תחת עומס

מהירות תחת עומס

קוטר קידוח מירבי בבטון

קוטר קידוח מירבי במתכת

קוטר קידוח מירבי בעץ

משקל

800W

3.3J - 2.8EPTA

 0-4,800 פל"ד

 1,300 פל"ד

 26 מ"מ

 13 מ"מ

 30 מ"מ

 3.0 ק"ג

PH 27

800W פטישון 27 מ"מ

 3.3J 800 המפיק עוצמת הלימה שלW פטישון מקצועי וחזק בעל מנוע�	
	�שילוב של העוצמה החזקה בקטגוריה בשילוב הלימה ושימוש במהירות קידוח של עד

    1,300 סל"ד מאפשרת לבצע קידוחים עד 26 מ"מ בבטון ללא מאמץ
	�עד 4,800 הלימות לדקה קודח וחוצב בבטון ביעילות

	�הפטישון עם יחס כוח הלימה ומשקל הטוב ביותר בקטגוריה 
	�טכנולוגיית METAL-BLOCK - הפטישון העמיד והאמין ביותר מסוגו

	�4 מצבי עבודה – מצב קידוח, מצב קידוח עם דפיקה, מצב כוונון זווית איזמל
     ומצב חציבה

	�עיצוב ארגונומי ומרכב בולם זעזועים AVS מאפשרים עבודה לאורך זמן רמת
  M/S 2 11.4 – רעידות של רק     

	�מצמד – קלאץ' לבטיחות והגנה בזמן השימוש

מק״ט: 4933448469

₪1,810

ציוד נלווה:
4 מטר כבל חשמל, ידית צד עם מד עומק, ארגז נשיאה קשיח

הספק מנוע

עוצמת הלימה

קצב הלימה תחת עומס

מהירות תחת עומס

קוטר קידוח מירבי בבטון

קוטר קידוח מירבי במתכת

קוטר קידוח מירבי בעץ

משקל

800W

3.3J - 2.8EPTA

 0-4,800 פל"ד

 1,300 פל"ד

 26 מ"מ

 13 מ"מ

 30 מ"מ

 2.8 ק"ג



96969696

ציוד נלווה : 
4 מטר כבל חשמל, ידית צד עם מד עומק, פוטר מתחלף 13 מ"מ, ארגז נשיאה

פטישון 26 מ"מ + פוטר מתחלף

פטישון 26 מ"מ 

פטישון קידוח 24 מ"מ 

PH 26 X

PH 26

PFH 24

ציוד נלווה : 
4 מטר כבל חשמל, ידית צד עם מד עומק, ארגז נשיאה

ציוד נלווה : 
4 מטר כבל חשמל, ידית צד עם מד עומק, ארגז נשיאה

2.9J 725 המפיק עוצמת הלימה שלW פטישון מקצועי וחזק בעל מנוע  
  שילוב של עוצמה בכל הלימה ושימוש במהירות הגבוהה בקטגוריה 

מאפשרת לבצע קידוחים עד 26 מ"מ בבטון ללא מאמץ
  חדש וייחודי ל- MILWAUKEE בדגמי PH 26, הפטישון הקל בקטגוריה – 

רק 2.6 ק"ג.
  טכנולוגיית METAL-BLOCK - הפטישון העמיד והאמין ביותר מסוגו

  4 מצבי עבודה – קידוח,קידוח עם דפיקה, מצב כוונון זווית איזמל וחציבה
FIXTEC  - כולל פוטר מתחלף עם פטנט הנעילה הכפול  

  עיצוב ארגונומי ומרכב בולם זעזועים AVS מאפשרים עבודה לאורך זמן
  מצמד – קלאץ' לבטיחות והגנה בזמן השימוש

2.9J 725 המפיק עוצמת הלימה שלW פטישון מקצועי וחזק בעל מנוע  
  שילוב של עוצמה בכל הלימה ושימוש במהירות הגבוהה בקטגוריה 

מאפשרת לבצע קידוחים עד 26 מ"מ בבטון ללא מאמץ
  חדש וייחודי ל- MILWAUKEE בדגמי PH 26, הפטישון הקל בקטגוריה – 

רק 2.4 ק"ג
  טכנולוגיית METAL-BLOCK - הפטישון העמיד והאמין ביותר מסוגו

  4 מצבי עבודה – קידוח,קידוח עם דפיקה, מצב כוונון זווית איזמל וחציבה
  עיצוב ארגונומי ומרכב בולם זעזועים AVS מאפשרים עבודה לאורך זמן

  מצמד – קלאץ' לבטיחות והגנה בזמן השימוש

725W הספק

2.9J עוצמת הלימה

0-4500 פל"ד קצב הלימה תחת עומס

1500 סל"ד מהירות תחת עומס

26 מ"מ קוטר קידוח מרבי בבטון

13 מ"מ קוטר קידוח מרבי במתכת

30 מ"מ קוטר קידוח מרבי בעץ

2.6 ק"ג משקל

620W הספק

20 מ"מ כושר קידוח מרבי בבטון

13/30 מ"מ כושר קידוח מרבי בעץ ובמתכת

0-2700  סל"ד מהירות סיבוב תחת עומס

0-4400 פל"ד רטיטות לדקה תחת עומס

2J עוצמת הלימה

1.9 ק"ג משקל

670W הספק

2.5J עוצמת הלימה

0-3700 פל"ד קצב הלימה תחת עומס

1290 סל"ד מהירות תחת עומס

24 מ"מ קוטר קידוח מרבי בבטון

13 מ"מ קוטר קידוח מרבי במתכת

30 מ"מ קוטר קידוח מרבי בעץ

2.4 ק"ג משקל

PLH 20

פטישון קומפקטי ומהיר 20 מ״מ

 פטישון הקידוח הקטן והקל בקטגוריה
 כושר הקידוח המהיר בקטגוריה בקוטר 4-10 מ”מ

  מהירות הסיבוב הגבוהה בקטגוריה – 2,700 סל”ד תחת עומס!
  מעוצב בצורת L לתפעול נוח במיוחד ואורך חיים ארוך 

  קלאץ׳ בטיחות מגן על הכלי והמשתמש בכל קידוח
 מנגנון AVS לשיכוך זעזועים 

 מנגנון קירור אוויר למנוע 
 משקל נמוך במיוחד של רק 1.9 ק”ג!

ציוד נלווה: 
4 מטר כבל חשמל, ידית צד עם מד עומק, מזוודת נשיאה קשיחה

מק״ט: 4933428250
₪1,580

מק״ט: 4933428240
₪1,510

מק״ט: 4933411470
₪1,450

מק״ט: 4933408070
₪1,940

שילוב של עוצמה מהירות ועמידות מאפשרת לבצע קידוחים עד  �	

24 מ”מ בבטון ללא מאמץ
2 מצבי עבודה – קידוח, קידוח עם דפיקה �	

עיצוב ארגונומי המאפשר עבודה לאורך זמן �	
מצמד – קלאץ’ לבטיחות והגנה בזמן השימוש �	

הדק הפעלה אלקטרוני מאפשר התאמה מושלמת לכל קידוח �	
אפשרות נעילה של ההדק מאפשרת קידוח ממושך  �	

בנוי הצורה הנוחה לטיפול ושירות �	
קל משקל רק 2.4 ק”ג �	

725W הספק

2.9J עוצמת הלימה

0-4500 פל"ד קצב הלימה תחת עומס

1500 סל"ד מהירות תחת עומס

26 מ"מ קוטר קידוח מרבי בבטון

13 מ"מ קוטר קידוח מרבי במתכת

30 מ"מ קוטר קידוח מרבי בעץ

2.4 ק"ג משקל
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PD2E 24 RST

מקדחה רוטטת 24 מ״מ, 2 מהירויות, 1,200W לעומס

  מקדחה רוטטת HEAVY DUTY 1200W לקידוח בבטון, 
במתכת ובעץ

 2 מצבי עבודה – קידוח, וקידוח עם רטט
 ייחודי - ויסות מומנט הסיבוב 

 מערכת התנעה רכה
 אפשרות להסרת הפוטר לכניסת ביט ישירה

 תיבת גיר מתכתית ועמידה בעלת 2 מהירויות עבודה
  מערכת AVS לשיכוך זעזועים - מפחיתה רעידות ונוחה 

יותר בעבודה
 מצמד – קלאץ’ לבטיחות והגנה בזמן השימוש

 הדק הפעלה אלקטרוני עם וסת מהירות
 פוטר 13 מ”מ אוטומטי תעשייתי

ציוד נלווה: 
4 מטר כבל חשמל, ידית צד עם מד עומק, מזוודת נשיאה קשיחה

ציוד נלווה: 
4 מטר כבל חשמל, ידית צד עם מד עומק, מזוודת נשיאה קשיחה

1200Wהספק מנוע

0-1450/מהירות סיבוב – הילוך ראשון/שני
0-3400 סל"ד

24 מ"מכושר קידוח בבטון

16/45 מ"מכושר קידוח בעץ ובמתכת

32/56 נ”ממומנט פיתול, הילוך ראשון/שני

1.5-13 מ"מפוטר אוטומטי ) תעשייתי (

3.1 ק"גמשקל

PD2E 24 R

1,020W ,מקדחה רוטטת 24 מ״מ, 2 מהירויות

 מקדחה רוטטת 1020W לקידוח בבטון, במתכת ובעץ
 ארגונומית, קלה ונוחה מאוד לעבודה

 2 מצבי עבודה – קידוח, וקידוח עם רטט
 תיבת גיר מתכתית ועמידה בעלת 2 מהירויות עבודה

 מערכת AVS לשיכוך זעזועים - מפחיתה רעידות ונוחה 
יותר בעבודה

 מצמד – קלאץ' לבטיחות והגנה בזמן השימוש
 הדק הפעלה אלקטרוני 

 פוטר 13 מ”מ אוטומטי

1020Wהספק מנוע

מהירות סיבוב – הילוך 
ראשון / שני

 0-1,000/0-3,200
סל"ד

24 מ"מכושר קידוח בבטון

16/40 מ"מכושר קידוח בעץ ובמתכת

מומנט פיתול, הילוך 
ראשון/שני

33/60 ניוטון מטר

1.5-13 מ"מפוטר אוטומטי 

2.9 ק"גמשקל

ציוד נלווה: 
4 מטר כבל חשמל, ידית צד עם מד עומק, ארגז נשיאה.

1,010W ,מקדחה רוטטת 24 מ"מ, 2 מהירויות

PD2E 24 RS

  מקדחה רוטטת HEAVY DUTY לקידוח בבטון, 
במתכת ובעץ

  2 מצבי עבודה – קידוח, וקידוח עם רטט.
  אפשרות להסרת הפוטר לכניסת ביט ישירה.

  תיבת גיר מתכתית ועמידה בעלת 2 מהירויות 
עבודה 

  מערכת AVS לשיכוך זעזועים  - מפחיתה 
רעידות ונוחה יותר בעבודה.

  מצמד – קלאץ' לבטיחות והגנה בזמן השימוש
  הדק הפעלה אלקטרוני עם וסת מהירות

  פוטר 13 מ"מ אוטומטי תעשייתי

1010W הספק

30/54 נ”מ מומנט, הילוך ראשון/הילוך שני

0-3,400/0-1,450 מהירות הילוך ראשון/הילוך שני

24 מ"מ קוטר קידוח באבן

22 מ"מ קוטר קידוח בבטון

16 מ"מ קוטר קידוח במתכת

40 מ"מ קוטר קידוח מרבי בעץ

1.5-13 מ"מ פוטר

3.0 ק"ג משקל

מק״ט: 4933380796
₪2,370

מק״ט: 4933419595
₪1,890

מק״ט: 4933380462
₪2,150
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850W ,מקדחה רוטטת 22 מ"מ, 2 מהירויות

PD2E 22 R

ציוד נלווה : 
4 מטר כבל חשמל, ידית צד עם מד עומק, ארגז נשיאה.

ציוד נלווה : 
4 מטר כבל חשמל, ידית צד עם מד עומק, ארגז נשיאה.

ציוד נלווה : 
4 מטר כבל חשמל, ידית צד עם מד עומק.

  מקדחה רוטטת לקידוח בבטון, במתכת ובעץ
  ארגונומית, קלה ונוחה מאוד לעבודה

  2 מצבי עבודה – קידוח, וקידוח עם רטט
  תיבת גיר מתכתית ועמידה בעלת 2 מהירויות עבודה 

  מערכת AVS לשיכוך זעזועים  - מפחיתה רעידות 
ונוחה יותר בעבודה

  מצמד – קלאץ' לבטיחות והגנה בזמן השימוש
  הדק הפעלה אלקטרוני עם וסת מהירות

  פוטר 13 מ"מ אוטומטי 

.705W מקדחה רוטטת עוצמתית עם מנוע 
 מעוצבת בצורה נוחה וארגונומית עם אחיזה רכה

   במיוחד
 2 מצבי עבודה – קידוח בלבד, וקידוח עם רטיטה

 הדק הפעלה אלקטרוני עם ויסות מהירות
 פוטר 13 מ״מ אוטומטי מתכתי

 4 מטר כבל חשמל

850W הספק

30/56 נ”מ מומנט, הילוך ראשון/הילוך שני

0-3,200/0-1,000 מהירות הילוך ראשון/הילוך שני

22 מ"מ קוטר קידוח באבן

20 מ"מ קוטר קידוח בבטון

13 מ"מ קוטר קידוח במתכת

40 מ"מ קוטר קידוח מרבי בעץ

1.5-13 מ"מ פוטר

2.8 ק"ג משקל

 630W מקדחה רוטטת

PDE 13 RX
  מקדחה בעלת עיצוב ארגונומי נוח מאוד 

לאחיזה לאורך זמן
  מערכת METAL-BLOCK מקנה עמידות 

מקסימלית בכל עבודה
  2 מצבי עבודה – קידוח, וקידוח עם רטט

  פוטר מתכת 13 מ"מ FIXTEC מקצועי 
להחלפת מקדחים מהירה

  הדק הפעלה אלקטרוני עם בורר מהירות 
מכני, לשליטה ודיוק בכל עבודה

630W הספק

21 ניוטון מטר מומנט

0-2,900 מהירות 

18 מ"מ קוטר קידוח באבן

15 מ"מ קוטר קידוח בבטון

13 מ"מ קוטר קידוח במתכת

30 מ"מ קוטר קידוח מרבי בעץ

1.5-13 מ"מ פוטר

1.8 ק"ג משקל

PD-705

 705W מקדחה רוטטת

705Wהספק

0-3000 סל"דמהירות סיבוב

15 מ"מקוטר קידוח מקסימלי בבטון

16 מ"מקוטר קידוח מקסימלי באבן

13 מ"מקוטר קידוח מקסימלי במתכת

30 מ"מקוטר קידוח מקסימלי בעץ

15 ניוטון מטרמומנט 

13 מ"מפוטר מתכתי אוטומטי

1.9 ק"גמשקל

מק״ט: 4933419570
₪1,630

מק״ט: 4933431955
₪880

מק״ט: 4933409200
₪1,150
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1010W ,מקדחה רוטטת 35 מ"מ, 2 מהירויות

SB 2-35 D
  מקדחה רוטטת HEAVY DUTY עם פוטר 16 מ"מ 

לקידוח במתכת ובבטון!
  מומנט גבוה בשילוב מהירות נמוכה, יעודי 

לעבודות הקשות ביותר
  2 מצבי עבודה – קידוח, וקידוח עם רטט

  תיבת גיר מתכתית ועמידה בעלת 2 מהירויות 
עבודה 

  מצמד – קלאץ' לבטיחות והגנה בזמן השימוש
  הדק הפעלה אלקטרוני 

  פוטר 16 מ"מ ידני תעשייתי

ציוד נלווה : 
4 מטר כבל חשמל, ידית צד עם מד עומק, ארגז נשיאה

1010W הספק

67/88 ניוטון מטר מומנט, הילוך ראשון/הילוך שני

0-1,800/0-800 מהירות הילוך ראשון/הילוך שני

40 מ"מ קוטר קידוח באבן

35 מ"מ קוטר קידוח בבטון

16 מ"מ קוטר קידוח במתכת

50 מ"מ קוטר קידוח מרבי בעץ

3-16 מ"מ פוטר

4.2 ק"ג משקל

T-TEC 201

 T-TEC מקדחה רוטטת

  מקדחה קומפקטית במיוחד עם אפשרות 
להסרת ידית האחיזה והפוטר

  גיר פלנטרי עם מומנט גבוה המקנה 
אפשרות קידוח והברגה בקטרים גדולים
  אפשרות כניסת ביט ישירה בעת הסרת 

הפוטר, לביצוע עבודות הברגה
  2 מצבי עבודה – קידוח , וקידוח עם רטיטה

  קלת משקל – רק 2 ק"ג!

ציוד נלווה: 
4 מטר כבל חשמל, ידית צד עם מד עומק, ארגז נשיאה

750Wהספק מנוע

0-3,400/0-1,200 סל"דמהירות סיבוב – הילוך ראשון/שני

20 מ"מכושר קידוח בבטון

16/40 מ"מכושר קידוח בעץ ובמתכת

59 ניוטון מטרמומנט פיתול

1.5-13 מ"מפוטר אוטומטי 

2 ק"גמשקל

  מנוע מסיבי ועוצמתי 1500W המפיק מומנט 
גבוה קבוע

  הגנה כפולה המגיעה ממערכת הקלאץ' 
המכנית והאלקטרונית

  גיר מתכתי המקנה אורך חיים ארוך במיוחד
  מנגון וידית AVS לשיכוך זעזועים

  2 הילוכים
  מתאם לכוסות יהלום לקידוח- יבש ) באבן 

ובבלוקים (
  מנגנון רטיטה עדינה – לקידוח מהיר יותר עם 

כוסות קידוח
  מערכת התנעה רכה – לקידוח מדוייק ויציב

  ניתן לחבר למקדחה פוטר 16 מ"מ

DD 2-160 XE

1500W מקדחת יהלום קידוח יבש

ציוד נלווה: 
4 מטר כבל חשמל, ידית צד ארוכה, מתאם FIX-TEC לכוסות יהלום יבש, מזוודת נשיאה קשיחה

1500Wהספק מנוע

מהירות סיבוב תחת עומס – 
הילוך ראשון/שני

0-1770/0-890 סל"ד

162 מ"מכושר קידוח בלבנים ובבלוקים

16/40 מ"מכושר קידוח בעץ ובמתכת

35/50 ניוטון מטרמומנט פיתול הילוך ראשון/שני

M18 עם מתאם ל M16כניסת מקדח 

4.2 ק"גמשקל

מק״ט: 4933380708 
₪2,090

מק״ט: 4933368690
₪4,950

מק״ט: 4933380507
₪2,830
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מקדחת אלומיניום מהירה

מקדחה לעץ בעומס גבוה  

HDE 6 RQ

HDE 13 RQX

ציוד נלווה : 
4 מטר כבל חשמל, ידית צד וארגז נשיאה

  מקדחה מהירה במיוחד לקידוחים באלומיניום, 0-4,000 סל"ד
  קומפקטית, קלת משקל ונוחה במיוחד רק 1.4 ק"ג

  לקידוח מהיר של עד 6 מ"מ במתכת, ועד 8 מ"מ באלומיניום
  תיבת גיר מתכתית עמידה במיוחד, מיועדת לשימוש מסיבי

   QUIK – LOK - החלפה מהירה של כבל החשמל

950W מקדחה המיועדת לקידוחים קשים בעץ, החזקה בקטגוריה  
  מומנט פיתול אדיר של 94 ניוטון מטר מאפשר הברגות בעומס גבוה

  מערכת METAL-BLOCK מקנה עמידות מקסימלית בכל עבודה
  פוטר מתכת 13 מ"מ FIXTEC מקצועי להחלפת מקדחים מהירה

  הדק הפעלה אלקטרוני, לשליטה ודיוק בכל עבודה
   QUIK – LOK - החלפה מהירה של כבל החשמל

725W הספק

30 ניוטון מטר מומנט

0-4,000 מהירות בסל"ד

8 מ"מ קוטר קידוח באלומיניום

6 מ"מ קוטר קידוח במתכת

16 מ"מ קוטר קידוח מרבי בעץ

1.0-10 מ"מ פוטר

1.4 ק"ג משקל

950W הספק

94 ניוטון מטר מומנט

0-850 מהירות  בסל"ד

20 מ"מ קוטר קידוח באלומיניום

13 מ"מ קוטר קידוח במתכת

38 מ"מ קוטר קידוח מרבי בעץ

1.5-13 מ"מ פוטר

2.0 ק"ג משקל

 מקדחה עם מנוע 825W ומומנט גבוה של 101 ניוטון מטר
 מיועדת לקידוחים קשים במיוחד בעץ במקומות ללא גישה נוחה 

 כולל ראש זוויתי מתכוונן ב 360 מעלות
 כבל חשמל QUIK-LOK להחלפה מהירה

 מקדחה עם מנוע 825W ומומנט גבוה של 101 ניוטון מטר
 מיועדת לקידוחים קשים במיוחד בעץ במקומות ללא גישה נוחה 

 כולל ראש זוויתי מתכוונן ב 360 מעלות
 כבל חשמל QUIK-LOK להחלפה מהירה

 HDE 13 RQD

 HDE 13 RQD

מקדחה לעץ לעומס גבוה

מקדחה לעומס גבוה עם ראש זוויתי מתכוונן

825Wהספק

38 מ"מכושר קידוח בעץ

20 מ"מכושר קידוח באלומיניום

13 מ"מכושר קידוח במתכת

101 ניוטון מטרמומנט 

1.5-13 מ"מפוטר ידני 13 מ"מ

3.2 ק"גמשקל

825Wהספק

38 מ"מכושר קידוח בעץ

20 מ"מכושר קידוח באלומיניום

13 מ"מכושר קידוח במתכת

101 ניוטון מטרמומנט 

1.5-13 מ"מפוטר ידני 13 מ"מ

3.2 ק"גמשקל

מק״ט: 10150
₪1,490

מק״ט: 30250
₪2,150

מק״ט: 110750
₪2,490

מק״ט: 110750-2
₪3,560
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ציוד נלווה 
ביט, ומחזיק ביט

מפתח רטיטה "3/4 חשמלי

מפתח רטיטה "1/2 חשמלי

מברגת אסכורית חשמלית

מברגת גבס חשמלית

IPWE 520 RQ 

IPWE 400 RQ

TKSE 2500 Q

DWSE 4000 Q

  מומנט פיתול גבוה במיוחד של 405 ניוטון מטר
  מנוע וגיר HEAVY DUTY, לביצוע הברגות בעומסים גבוהים

  עיצוב ארגונומי לאחיזה נוחה
  הדק הפעלה אלקטרוני עם בורר מהירות סיבוב

  סיבוב לשמאל ולימין
   QUIK – LOK - החלפה מהירה של כבל החשמל

  מומנט פיתול גבוה במיוחד של 520 ניוטון מטר
  מנוע וגיר HEAVY DUTY, לביצוע הברגות בעומסים גבוהים

  עיצוב ארגונומי לאחיזה נוחה
  הדק הפעלה אלקטרוני עם בורר מהירות סיבוב

  סיבוב לשמאל ולימין
   QUIK – LOK - החלפה מהירה של כבל החשמל

  מברגה לברגי אסכורית וברגים קודחים קומפקטית ומהירה
  גיר ותיבת גיר HEAVY DUTY, לעבודות ממושכות ומדויקות

  מערכת קלאץ' מהירה
  מנגנון כוונון עומק הברגה קל לשימוש

  הברגה דו כיוונית
  תפס חגורה

  מברגה לברגי גבס קומפקטית ומהירה
  גיר ותיבת גיר HEAVY DUTY, לעבודות ממושכות ומדויקות

  מערכת קלאץ' מהירה
  מנגנון כוונון עומק הברגה קל לשימוש

  הברגה דו כיוונית
  תפס חגורה

725W הספק

M12-M20 מיועד לברגים בגודל

0-1700 סל"ד מהירות סיבוב

1000-2600 פל"ד פעימות דפיקה לדקה

405 ניוטון מטר מומנט פיתול

1/2" כניסת בוקסה

2.7 ק"ג משקל

725W הספק

6.5/6 מ"מ ברגים קודחים / ברגי עץ

0-2500 סל"ד מהירות סיבוב

1/4" כניסת ביט

25 ניוטון מטר מומנט פיתול

1.4 ק"ג משקל

725W הספק

4.8 מ"מ ברגי גבס עד

0-4000 סל"ד מהירות סיבוב

1/4" כניסת ביט

20 ניוטון מטר מומנט פיתול

1.3 ק"ג משקל

מק״ט: 907250 
₪2,090

מק״ט: 907650 
₪2,790

מק״ט: 679050 
₪1,690

מק״ט: 674350 
₪1,370

725W הספק

M16-M24 מיועד לברגים בגודל

0-1700 סל"ד מהירות סיבוב

1000-2500 פל"ד פעימות דפיקה לדקה

520 ניוטון מטר מומנט פיתול

3/4" כניסת בוקסה

2.8 ק"ג משקל
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MD 38 COMPACT

MDE 42

מקדחה עם בסיס מגנטי 38 מ"מ

מקדחה עם בסיס מגנטי 42 מ"מ

  מקדחה קומפקטית ונוחה לקידוח במתכת עד 38 מ"מ בעזרת 
מקדחים חלולים

  מנוע של 1050W מפיק מומנט פיתול גבוה
  כולל בסיס מגנטי בעל זוג מגנטים עוצמתיים בתחתית

  הפעלה פשוטה בעזרת 2 כפתורים בלבד
  אפשרות לשימוש בידית הצד מימין או משמאל

  רצועת בטיחות לקשירת המקדחה, מומלץ כאשר עובדים בגובה
  המגנט מיועד להצמדת המקדחה למשטחי מתכת בכל זוית

  מקדחה לקידוח במתכת עד 42 מ"מ בעזרת מקדחים חלולים
  מנוע מסיבי של 1200W מפיק מומנט פיתול גבוה של 85 ניוטון מטר

  כולל בסיס מגנטי בעל זוג מגנטים עוצמתיים בתחתית
  מגנט רב עוצמה משולב במערכות אלקטרוניקה מתקדמות המקנות 

שליטה ובטיחות מרבית בכל עבודה
  המגנט מיועד להצמדת המקדחה למשטחי מתכת בכל זוית

 לקידוח עם מקדחים רגילים ניתן לחבר פוטר 13 מ״מ

ציוד נלווה
תפסנית 19 מ"מ, רצועת ביטחון, מפתח נעילה

ציוד נלווה
מגן מתכוונן, שמן חיתוך, מפתח נעילה, תיק נשיאה

1050W הספק מנוע

38 מ"מ קוטר קידוח מרבי

50 מ"מ עומק קידוח מרבי

10,400N עוצמת חוזק המגנט

450 / 320 מהירות ללא עומס / בעומס

12 ק"ג משקל

מק״ט: 4933380832 
₪10,970

מק״ט: 427050 
₪10,550

1200W הספק מנוע

85 ניוטון מטר מומנט פיתול

42 מ"מ קוטר קידוח מרבי

50 מ"מ עומק קידוח מרבי

10,400N עוצמת חוזק המגנט

300-640 / 170-330 סל"ד מהירות ללא עומס / בעומס

11.5 ק"ג משקל

MDE 41

MDP 41

מקדחה מגנטית חשמלית 41 מ"מ

מקדחה מגנטית חשמלית 41 מ"מ

	�מנוע W1200 עוצמתי עם מהירות קדיחה אופטימלית!
	�גיר בעל 2 הילוכים המותאם במיוחד עבור מקדחים חלולים ומקדחים למתכת

	�הילוך ראשון : עד 475 סל"ד
	�הילוך שני: עד 730 סל"ד

	�AUTOSPOTTM - פטנט ייחודי למילווקי, מערכת המזהה מהירות ייתר ועוצרת את הקידוח
   להגנה מקסימלית על המשתמש

 9930N מגנט אלקטרוני עוצמתי בחוזק של�	
	�קוטר קידוח מקסמילי 41 מ"מ בעזרת מקדחים חלולים ועד 13 מ"מ בעזרת מקדחים

   ישירים למתכת
	�כניסת מקדח 19 מ"מ – להחלפה מהירה של מקדחים חלולים ללא מפתח

	�מהלך קידוח של 146 מ"מ מאפשר שימוש בעבודות וחומרים מגוונים
	�ידית 3 צלעות מתברגת מאפשרת שימוש בידית הצד מימין או משמאל

	�נורת LED להארת משטח העבודה בעת השימוש

	�מנוע 1200W עוצמתי עם מהירות קדיחה אופטימלית!
	�גיר בעל 2 הילוכים המותאם במיוחד עבור מקדחים חלולים ומקדחים למתכת

	�הילוך ראשון : עד 475 סל"ד
	�הילוך שני: עד 730 סל"ד

	�AUTOSPOTTM - פטנט ייחודי למילווקי, מערכת המזהה מהירות ייתר ועוצרת את הקידוח
   להגנה מקסימלית על המשתמש

 8890N מגנט אלקטרוני עוצמתי בחוזק של�	
	�קוטר קידוח מקסמילי 41 מ"מ בעזרת מקדחים חלולים ועד 13 מ"מ בעזרת מקדחים

   ישירים למתכת
	�כניסת מקדח 19 מ"מ – להחלפה מהירה של מקדחים חלולים ללא מפתח

	�מהלך קידוח של 146 מ"מ מאפשר שימוש בעבודות וחומרים מגוונים
	�ידית 3 צלעות מתברגת מאפשרת שימוש בידית הצד מימין או משמאל

	�נורת LED להארת משטח העבודה בעת השימוש

מק״ט: 4933451015

₪11,240

מק״ט: 4933451014

₪13,540

ציוד נלווה:
תפסנית 19 מ"מ, רצועת ביטחון, מפתח נעילה, 

ארגז נשיאה

ציוד נלווה:
תפסנית 19 מ"מ, רצועת ביטחון, מפתח נעילה, 

ארגז נשיאה

הספק מנוע

קוטר קידוח מקסימלי

עומק קידוח מקסימלי

עוצמת חוזק המגנט

מהירות הילוך ראשון/שני

משקל

1,200W

 41  מ"מ

 50 מ"מ

 9930 ניוטון/מטר 

475 / 730

13.5 ק"ג

הספק מנוע

קוטר קידוח מקסימלי

עומק קידוח מקסימלי

עוצמת חוזק המגנט

מהירות הילוך ראשון/שני

משקל

1,200W

 41  מ"מ

 50 מ"מ

 8890 ניוטון/מטר 

475 / 730

14 ק"ג
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ציוד נלווה
4 מפתחות להידוק, פלטה לחיבור המקדחה, 4 ברגי חיזוק, ידית

סטנד למקדחת יהלום "14 / 350 מ"מ

מקדחת יהלום לבטון "14 – קידוח רטוב

מקדחת יהלום לבטון "10 – קידוח רטוב

סטנד למקדחת יהלום "10 / 250 מ"מ

DR 350 T

DCM 2-350 C

DCM 2-250 C

DR 250 TV

  מקדחה עם מנוע HEAVY DUTY, לקידוח בבטון 
עד קוטר של 250 מ"מ / "10
  2 הילוכים/ מהירויות עבודה
  מנגנון קלאץ' הגנה בטיחותי

  מערכת התנעה רכה לתחילת עבודה מדויקת
  מנגנון הגנת עומס יתר למנוע

  מפסק בטיחותי מותאם לעבודה עם מים
  וסת מים מובנה, לחיבור מהיר

DCM 2-250 C מותאם לעבודה עם מקדחת  
  בסיס עם אפשרות וואקום להידוק וחיזוק אובייקט העבודה

  סטנד קידוח בעל מרכב קל וקשיח מאלומיניום
  הטייה מ 0-45 מעלות
  מד זוית ועומק קידוח

  פלס מים אנכי ואופקי לכוונון מדויק
  הרכבה מהירה של המקדחה על הסטנד

  מכשיר למירכוז המקדח
  ניתן לכוון את זווית המכשיר בעזרת ברגים 

  ידית הפעלה ניתנת להרכבה בשני צידי הסטנד

ציוד נלווה
מפתח, מפסק בטיחות

ציוד נלווה
4 מפתחות להידוק, פלטה לחיבור המקדחה, 4 ברגי חיזוק, ידית

ציוד נלווה
מפתח, מפסק בטיחות

2800W הספק

  300 / 600
סל"ד

מהירות סיבוב

 178-350
מ"מ

קוטר קידוח בהילוך נמוך

 102-178
מ"מ

קוטר קידוח בהילוך גבוה

1 1/4" כניסת מקדח

9 ק"ג משקל

2800W הספק

  450 / 900
סל"ד

מהירות סיבוב

 152-250
מ"מ

קוטר קידוח בהילוך נמוך

52-152 מ"מ קוטר קידוח בהילוך גבוה

1 1/4" כניסת מקדח

9 ק"ג משקל

עד 250 מ"מ 
10" /

קוטר קידוח מקסימלי

834 מ"מ גובה

276*467 מ"מ מידות הבסיס

10 ק"ג משקל

מק״ט: 4933400600
סטנד בלבד

₪11,780

מק״ט: 4933400590
סטנד בלבד

₪7,890

מק״ט: 40044-0
מקדחה בלבד 

₪12,520

מק״ט: 40964-0
מקדחה בלבד 

₪11,890

מק״ט: 40044
מקדחה + סטנד 

₪22,500

מק״ט: 40964
מקדחה + סטנד 

₪19,150

עד 350 מ"מ 
14" /

קוטר קידוח מקסימלי

1042 מ"מ גובה

 391*523
מ"מ

מידות הבסיס

19.5 ק"ג משקל

  מקדחה עם מנוע HEAVY DUTY, לקידוח בבטון 
עד קוטר של 350 מ"מ / "14.
  2 הילוכים/ מהירויות עבודה.
  מנגנון קלאץ' הגנה בטיחותי.

  מערכת התנעה רכה לתחילת עבודה מדויקת.
  מנגנון הגנת עומס יתר למנוע.

  מפסק בטיחותי מותאם לעבודה עם מים.
  וסת מים מובנה, לחיבור מהיר.

DCM 2-350 C מותאם לקידוח עם מקדחת  
  סטנד קידוח בעל מרכב קל וקשיח מאלומיניום

  הטייה מ 0-45 מעלות
  מד זוית ועומק קידוח

  פלס מים אנכי ואופקי לכוונון מדויק
  הרכבה מהירה של המקדחה על הסטנד

  מכשיר למירכוז המקדח
  ניתן לכוון את זווית המכשיר בעזרת ברגים 

  ידית הפעלה ניתנת להרכבה בשני צידי הסטנד
  סטנד נייד על גלגלים.

  ניתן לשימוש אנכי ואופקי
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סטנד למקדחת יהלום "6 / 202 מ"מ

מקדחת יהלום לבטון ואבן "6 – קידוח רטוב

DR 152 T

DD 3-152
  מקדחה לקידוח בבטון עד ”6 ואבן עד "8 / 202 מ"מ 

  גיר בעל 3 מהירויות עבודה
  מפסק בטיחותי מותאם לעבודה עם מים.

  וסת מים מובנה, לחיבור מהיר.
  קלאץ' בטיחות מתקדם.

  מנגנון הגנת מנוע מהתחממות יתר
  מערכת התנעה רכה

  הדק הפעלה אלקטרוני
  חיבור מהיר לכוסות יהלום עם מבטל רעידות
  מקדחה מאוזנת במיוחד עם ידית אחיזה רכה

ציוד נלווה
כבל חשמל כולל מפסק בטיחות לעבודה עם מים, ידית אחיזה, ארגז נשיאה, חיבור לשואב אבק, מחבר מים, 2 מפתחות

ציוד נלווה
4 מפתחות להידוק, פלטה לחיבור המקדחה, 4 ברגי חיזוק, ידית

1900W הספק

550 / 1250 / 2700  סל"ד מהירות סיבוב הילוך ראשון/

שני/שלישי

152 מ"מ / "6 קוטר קידוח מקסימלי 

בבטון-רטוב

202 מ"מ / "8 קוטר קידוח מקסימלי באבן 

ובלבנים-יבש

 1/2"   1 1/4" כניסת מקדח

6.5 ק"ג משקל

עד 202 מ"מ / "8 DD 3-152 קוטר קידוח מקסימלי בעזרת

210*330 מ"מ מידות הבסיס

10ק"ג משקל

מק״ט: 4933428020
סטנד בלבד

₪5,250

מק״ט: 4933428000
מקדחה בלבד 
₪8,450

מק״ט: 4933428000-2
מקדחה + סטנד 

₪13,650

DD 3-152 מותאם לעבודה עם מקדחת יהלום  
  סטנד קידוח קומפקטי ובעל מרכב קל וקשיח מאלומיניום

  הטייה מ 0-45 מעלות
  מד זוית ועומק קידוח

  פלס מים אנכי ואופקי לכוונון מדויק
  הרכבה מהירה של המקדחה על הסטנד

  ניתן לכוון את זווית המכשיר בעזרת ברגים
  ידית הפעלה ניתנת להרכבה בשני צידי הסטנד
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ציוד נלווה: 
מגן מתכוונן, כבל חשמל, מפתח דו פיני

AG 22-230 DMS

2200W 9“ משחזת

  משחזת זווית ״9 עם מנוע 2200W עוצמתי במיוחד, עם ציפוי מגן על העוגן 
המאריך את חיי הכלי ותורם לביצועים יוצאי דופן בכל חיתוך והשחזה

 עיצוב ארגונומי וקומפקטי קצר במיוחד באורך של רק 48.5 ס״מ
 מגן השחזה מתכוונן ועמיד

 פתחים חיצוניים להחלפה מהירה של הפחמים לצורכי שירות
 מפסק הפעלה בטיחותי

2200Wהספק מנוע

6,600 סל"דמהירות סיבוב

"9 / 230 מ"מקוטר דיסק 

68 מ"מעומק חיתוך מקסימלי

M14קוטר תבריג הדיסק

5.2 ק"גמשקל 

מק״ט: 4933433630 
₪1,170

מק״ט: 4933451414 
₪2,450

משחזת "2400W  9 עם ידית מסתובבת

  משחזת בעלת מנוע 2400W לעומס גבוה 
  ידית אחיזה מסתובבת וניתנת לכוונון ב 7 מצבים שונים

  מערכת בקרת זרימת אוויר לקירור המנוע
  מערכת AUTO-BALANCER, לאיזון המשחזת ולבלימת זעזועים

  מנוע עם שיכוך זעזועים וכן ידית צד נוחה ובולמת רעידות
  מנוע PROTECTOR, בעל הגנת HEAVY DUTY של העוגן והשדה

  מערכת התנעה רכה עם אפשרות נעילה
  הוצאת פחמים בלויים בצורה אוטומטית
  מגן מתכוונן מהיר, להגנה על המכשיר

ציוד נלווה
מגן מתכוונן, 4 מטר כבל חשמל , ידית בולמת זעזועים,

מנגנון איזון, אום, מפתח.

AGV 24-230 GE

2400W הספק

"9 / 230 מ"מ קוטר דיסק

6,600 סל"ד מהירות סיבוב

68 מ"מ עומק חיתוך מקסימלי

5.5 ק"ג משקל

AGVM 24-230GEX :דגם
B-guard כולל מערכת להגנת קיקבק

FIXTEC כולל אום

מק״ט: 4933402330 
₪2,550

מק״ט: 4933402340 
₪3,290

AGVK 24-230 EK

2,400W 9''  משחזת זווית

ציוד נלווה:
מגן מתכוונן, ידית צד, מפתח דו פיני, 4 מטר כבל חשמל

�	 2,400W משחזת "9 עוצמתית במיוחד בעלת מנוע 
ROTCETORP בעל ציפוי אפוקסי המגן על העוגן והשדה

 הגנת KICK BACK מפני דיסקים שנתקעים	�
 הגנת התחלה מחודשת	�
 הגנת עומס יתר	�
 מגן השחזה מתכוונן ועמיד בכוונון מהיר 	�
 מפסק הפעלה בטיחותי	�

הספק

קוטר דיסק

מהירות סיבוב

עומק חיתוך מקסימלי

משקל

2,400W

 ''230/9  מ"מ

6,600 סל"ד

68 מ"מ

5.3 ק"ג
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AG 22-180 DMS

2200W 7“ משחזת

  משחזת זווית ״7 עם מנוע 2200W עוצמתי במיוחד, עם ציפוי מגן על העוגן 
המאריך את חיי הכלי ותורם לביצועים יוצאי דופן בכל חיתוך והשחזה

 עיצוב ארגונומי וקומפקטי קצר במיוחד באורך של רק 48.5 ס״מ
 מגן השחזה מתכוונן ועמיד

 פתחים חיצוניים להחלפה מהירה של הפחמים לצורכי שירות
 מפסק הפעלה בטיחותי

2200Wהספק מנוע

7,600 סל"דמהירות סיבוב

"7 / 180 מ"מקוטר דיסק 

59 מ"מעומק חיתוך מקסימלי

M14קוטר תבריג הדיסק

5.2 ק"גמשקל 

ציוד נלווה: 
מגן מתכוונן, כבל חשמל, מפתח דו פיני

מק״ט: 4933431830 
₪1,290

משחזת "2600W 9 עם ידית מסתובבת

  משחזת בעלת מנוע 2600W לעומס גבוה במיוחד
  ידית אחיזה מסתובבת וניתנת לכוונון ב-7 מצבים שונים

  מערכת בקרת זרימת אוויר לקירור המנוע
  מערכת AUTO-BALANCER, לאיזון המשחזת ולבלימת זעזועים

  מנוע עם שיכוך זעזועים וכן ידית צד נוחה ובולמת רעידות
  מנוע PROTECTOR, בעל הגנת HEAVY DUTY של העוגן והשדה

  מערכת התנעה רכה עם אפשרות נעילה
  הוצאת פחמים בלויים בצורה אוטומטית
  מגן מתכוונן מהיר, להגנה על המכשיר

ציוד נלווה
מגן מתכוונן, 4 מטר כבל חשמל , ידית בולמת זעזועים,

מנגנון איזון, אום, מפתח.

AGV 26-230 GE

2600W הספק

"9 / 230 מ"מ קוטר דיסק

6,600 סל"ד מהירות סיבוב

68 מ"מ עומק חיתוך מקסימלי

5.5 ק"ג משקל

AGVM 26-230GEX :דגם
B-guard כולל מערכת להגנת קיקבק

FIXTEC כולל אום

מק״ט: 4933402365 
₪3,340

מק״ט: 4933402360 
₪2,690
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1750W 6" משחזת

1750W 7" משחזת

1550W 6" משחזת

AGV 17-150 XC

AGV 17-180 XC

AGV 15-150 XC

  מנוע 1750W PROTECTOR, בעל הגנת HEAVY DUTY של העוגן והשדה
  מערכות אלקטרוניות מתקדמות הכוללות: שמירת מהירות תחת עומס, 

הגנת מנוע מפני התחממות, התנעה רכה, והגבלת סל"ד בסרק
  הגנת KICK-BACK מפני דיסקים שנתקעים

  אום FIXTEC להחלפת דיסקים מהירה ללא מפתח
  רק חצי מהמשקל של משחזות ה "7 הקיימות בשוק

  מנגנון איזון AUTO-BALANCER, המאזן את המשחזת ובולם רעידות
  מפסק הפעלה בטיחותי

  ידית בולמת זעזועים

ציוד נלווה
,FIXTEC מגן מתכוונן, ידית צד, אום

4 מטר כבל חשמל.

ציוד נלווה
,FIXTEC מגן מתכוונן, ידית צד, אום

4 מטר כבל חשמל.

ציוד נלווה
,FIXTEC מגן מתכוונן, ידית צד, אום

4 מטר כבל חשמל.

  מנוע 1750W PROTECTOR, בעל הגנת HEAVY DUTY של העוגן והשדה
  מערכות אלקטרוניות מתקדמות הכוללות: שמירת מהירות תחת עומס, 

הגנת מנוע מפני התחממות, התנעה רכה, והגבלת סל"ד בסרק
  הגנת KICK-BACK מפני דיסקים שנתקעים

  אום FIXTEC להחלפת דיסקים מהירה ללא מפתח
  מפסק הפעלה בטיחותי

  ידית בולמת זעזועים

1550W משחזת "6 לאחיזה ביד אחת עוצמתית ביותר  
  מנוע PROTECTOR, בעל הגנת HEAVY DUTY של העוגן והשדה

  קומפקטית,דקה ונוחה מאוד לאחיזה
   מערכות אלקטרוניות מתקדמות הכוללות: שמירת מהירות תחת 

עומס, הגנת מנוע מפני התחממות, התנעה רכה, והגבלת סל"ד בסרק
  אום FIXTEC להחלפת דיסקים מהירה ללא מפתח

  מפסק בטיחותי למניעת הפעלה פתאומית
  הגנת KICK-BACK מפני דיסקים שנתקעים

  ידית צד בולמת זעזועים ורעידות
  מגן מתכוונן ללא מפתח

1750W הספק

"7 / 180 מ"מ קוטר דיסק

7,600 סל"ד מהירות סיבוב

59 מ"מ עומק חיתוך מקסימלי

3.1 ק"ג משקל

1550W הספק

"6 / 150 מ"מ קוטר דיסק

9,500 סל"ד מהירות סיבוב

46 מ"מ עומק חיתוך מvקסימלי

2.6 ק"ג משקל

מק״ט: 4933432270 
₪2,090

מק״ט: 4933433250 
₪1,690

מק״ט: 4933432250 
₪2,070

1750W הספק

"6 / 150 מ"מ קוטר דיסק

9,500 סל"ד מהירות סיבוב

46 מ"מ עומק חיתוך מקסימלי

2.9 ק"ג משקל
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1750W משחזת "5 אלקטרונית

AGV 17-125 XE

ציוד נלווה
,FIXTEC מגן מתכוונן, ידית צד, אום

4 מטר כבל חשמל.

ציוד נלווה
,FIXTEC מגן מתכוונן, ידית צד, אום

4 מטר כבל חשמל.

  מנוע 1750W PROTECTOR,  בעל הגנת HEAVY DUTY של העוגן והשדה
  מערכות אלקטרוניות מתקדמות הכוללות: ויסות מהירות אלקטרוני, שמירת מהירות 

תחת עומס, הגנת מנוע מפני התחממות, התנעה רכה, והגבלת סל"ד בסרק
  הגנת KICK-BACK מפני דיסקים שנתקעים.

  אום FIXTEC להחלפת דיסקים מהירה ללא מפתח
  מפסק הפעלה בטיחותי

  ידית בולמת זעזועים

1750W הספק

"5 / 125 מ"מ קוטר דיסק

2,600-11,000 סל"ד מהירות סיבוב

33 מ"מ עומק חיתוך מקסימלי

2.7 ק"ג משקל

מק״ט: 4933432230 
₪1,960

1550W משחזת "5 אלקטרונית

AGV 15-125 XE

AGV 15-125 XC ללא ויסות מהירותAGV 15-125 XE עם ויסות מהירות

  מנוע PROTECTOR, בעל ציפוי אפוקסי המגן על העוגן והשדה
  קומפקטית, דקה ונוחה מאוד לאחיזה

  מערכות אלקטרוניות מתקדמות הכוללות: ויסות מהירות אלקטרוני, שמירת מהירות 
תחת עומס, הגנת מנוע מפני התחממות, התנעה רכה, והגבלת סל"ד בסרק

  אום FIXTEC להחלפת דיסקים מהירה ללא מפתח
  מפסק בטיחותי למניעת הפעלה פתאומית
  הגנת KICK-BACK מפני דיסקים שנתקעים

  ידית צד בולמת זעזועים ורעידות
  מגן מתכוונן ללא מפתח

1550W הספק

"5 / 125 מ"מ קוטר דיסק

2,800-11,000 סל"ד מהירות סיבוב

31 מ"מ עומק חיתוך מקסימלי

2.6 ק"ג משקל

מק״ט: 4933428127 
₪1,560

מק״ט: 4933428120 
₪1,470
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AG 10-125

  1,000W 5'' משחזת

	� משחזת זווית ״5 עוצמתית עם מנוע 1000W חזק במיוחד
    לכל עבודות החיתוך וההשחזה

	� עיצוב קומפקטי במיוחד באורך כללי של רק 27.6 ס״מ
	� מגן חיתוך עמיד ומתכוונן ללא מפתח

	� מפסק בטיחותי רחב ונוח מותאם לעבודה גם עם כפפות
	� כבל חשמל 4 מטר 

מק״ט: 4933440330 
₪870

AG 800-125 E

  800W 5'' משחזת
מק״ט: 4933451211

 
₪740

800W משחזת "5 לאחיזה ביד אחת עוצמתית ביותר �	
	� מנוע בעל ציפוי אפוקסי המגן על העוגן והשדה

	� הגנת התחלה מחודשת
	� התנעה רכה

	� גיר מתכתי לאורך חיים גבוה במיוחד 
	� קלת משקל רק 2.0 ק"ג ובאורך של 194 מ"מ בלבד, דקה וקומפקטית 

לעבודה נוחה בכל חיתוך והשחזה
	� מערכת קירור אפקטיבית במיוחד השומרת על המנוע מפני התחממות 

יתר גם בתנאי העבודה הקשים ביותר
	� מגן מתכוונן ללא מפתח

הספק

קוטר דיסק

מהירות סיבוב

עומק חיתוך מקסימלי

משקל

800W

 ''125/5  מ"מ

11,500 סל"ד

33 מ"מ

2 ק"ג

AGV 12-125 XPD

משחזת זווית ''1,200W 5  מפסק תחתון
מק״ט: 4933433240

 
₪1,350

1,200W משחזת זווית בטיחותית עוצמתית במיוחד �	
	� מנוע ROTCETORP בעל ציפוי אפוקסי המגן על העוגן והשדה

Deaman switch – מפסק בטיחותי תחתון �	
	� קומפקטית, דקה ונוחה מאוד לאחיזה

	� מערכות אלקטרוניות מתקדמות הכוללות: שמירת מהירות תחת עומס,
    הגנת מנוע מפני התחממות, התנעה רכה, והגבלת סל"ד בסרק

	� מגן מתכוונן ללא מפתח
	� הגנת התחלה מחודשת

	� אום FIXTEC להחלפת דיסקים מהירה ללא מפתח
	� הגנת KICK BACK מפני דיסקים שנתקעים

	� ידית בולמת זעזועים
	� כבל חשמל 4 מטר

הספק

קוטר דיסק

מהירות סיבוב

עומק חיתוך מקסימלי

משקל

1,200W

 ''125/5  מ"מ

11,000 סל"ד

33 מ"מ

2.4 ק"ג

1,000W

11,000 סל"ד

''125/5 מ"מ

33 מ"מ

M14

2.1 ק"ג

הספק

מהירות חיתוך

קוטר דיסק

עומק חיתוך מקסימלי

תבריג

משקל

AGV 13-125 XE

משחזת זווית ''1,250W 5 אלקטרונית
מק״ט: 4933451218

 
₪1,420

1,250W משחזת זווית בטיחותית עוצמתית במיוחד �	
	� מנוע ROTCETORP בעל ציפוי אפוקסי המגן על העוגן והשדה

	� קומפקטית, דקה ונוחה מאוד לאחיזה
	� מערכות אלקטרוניות מתקדמות הכוללות: ויסות מהירות אלקטרוני, שמירת

    מהירות תחת עומס, הגנת מנוע מפני התחממות, התנעה רכה, והגבלת
    סל"ד בסרק

	� ויסות מהירות אלקטרוני לשימוש אופטימלי במגוון רחב של עבודות.
	� מגן מתכוונן ללא מפתח
	� הגנת התחלה מחודשת

	� אום FIXTEC להחלפת דיסקים מהירה ללא מפתח
	� הגנת KICK BACK מפני דיסקים שנתקעים.

	� ידית בולמת זעזועים

הספק

קוטר דיסק

מהירות סיבוב

עומק חיתוך מקסימלי

משקל

1,250W

 ''125/5  מ"מ

2,800-11,500 סל"ד

33 מ"מ

2.45 ק"ג

ציוד נלווה
מגן מתכוונן, ידית צד בולמת 
זעזועים, אום FIXTEC, מפתח,

4 מטר כבל חשמל.

ציוד נלווה
מגן מתכוונן, ידית צד בולמת 
זעזועים, אום FIXTEC, מפתח,

4 מטר כבל חשמל.

ציוד נלווה
מגן מתכוונן אוטומטי, ידית צד, 

מפתח, 4 מטר כבל חשמל.

ציוד נלווה
מגן מתכוונן, ידית צד, מפתח, 

4 מטר כבל חשמל.
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1,000W 4.5" משחזת

AG 10-115
	� משחזת זווית ״4.5 עוצמתית עם מנוע 1000W חזק במיוחד

     לכל עבודות החיתוך וההשחזה.
	� עיצוב קומפקטי במיוחד באורך של רק 27.6 ס״מ

	� מגן חיתוך עמיד ומתכוונן ללא מפתח
	� מפסק בטיחותי רחב ונוח מותאם לעבודה גם עם כפפות.

	� כבל חשמל 4 מטר

מק״ט: 4933440310 
₪820

AG 800-115 E

  800W  4.5'' משחזת
מק״ט: 4933451210

 
₪640

800W משחזת "4.5 לאחיזה ביד אחת עוצמתית ביותר �	
	� מנוע בעל ציפוי אפוקסי המגן על העוגן והשדה

	� הגנת התחלה מחודשת
	� התנעה רכה

	� גיר מתכתי לאורך חיים גבוה במיוחד 
	� קלת משקל רק 2.0 ק"ג ובאורך של 194 מ"מ בלבד, דקה

    וקומפקטית לעבודה נוחה בכל חיתוך והשחזה
	� מערכת קירור אפקטיבית במיוחד השומרת על המנוע

    מפני התחממות יתר גם  בתנאי העבודה הקשים ביותר
	� מגן מתכוונן ללא מפתח

הספק

קוטר דיסק

מהירות סיבוב

עומק חיתוך מקסימלי

משקל

800W

 ''115/4.5  מ"מ

11,500 סל"ד

28 מ"מ

2 ק"ג

1,000W

11,000 סל"ד

''115/4.5 מ"מ

28 מ"מ

M14

2.0 ק"ג

הספק

מהירות חיתוך

קוטר דיסק

עומק חיתוך מקסימלי

תבריג

משקל

ציוד נלווה
מגן מתכוונן אוטומטי, ידית צד, 

מפתח, 4 מטר כבל חשמל.

ציוד נלווה
מגן מתכוונן, ידית צד, מפתח, 

4 מטר כבל חשמל.
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1200W 7" מלטשת פחחים ושיש

פולישר 1450W לעומס גבוה

1200W 6" פולישר

AS 12 E

AP 14-2 200 E

AP 12 E

פולישר עוצמתי במיוחד עם מנוע 1450W HEAVY DUTY החזק ביותר בקטגוריה �	
שילוב של סל“ד נמוך ומומנט גבוה מאוד מאפשרים ליטוש תחת עומס ללא התחממות! �	

מנגנון שמירה על מהירות הליטוש הרצויה גם תחת עומס �	
הגנת עומס ייתר נוספת נגד התחממות של המכשיר �	

מערכת קירור מנוע, מאפשרת עבודה לאורך זמן �	
עיצוב ארגונומי דק ונוח לעבודה יומיומית �	

ויסות מהירות אלקטרוני �	
גישה נוחה להחלפת הפחמים �	

משטח אחיזה מגומי נוח בחלקו הקדמי של המכשיר �	
פד גומי עם סקוץ' ייחודי גמיש ורך המאפשר ליטוש ללא שריטות של הצבע במהלך העבודה �	

כבל חשמל 6 מטר עם ציפוי מיוחד נגד שריטות �	
מפסק הפעלה בטיחותי �	

ידית בולמת זעזועים �	

  פולישר לעבודות פוליש/וקס והברקה לתחום הרכב והעץ
  מנוע HEAVY DUTY 1200W עם מומנט גבוה המותאם למהירות ליטוש נמוכה

  מערכת קירור מנוע, מאפשרת עבודה לאורך זמן
  עיצוב ארגונומי דק ונוח לעבודה יומיומית 

  ויסות מהירות אלקטרוני
  מנגנון הגנה מפני התחממות יתר

  גישה נוחה להחלפת הפחמים
  הגבלת סל"ד בסרק

  כולל פד סקוץ' נצמד המיועד לעבודה עם פרוות

ציוד נלווה
מגן ידית, ידית צד, אום, 4 מטר כבל חשמל,

פד ליטוש.

ציוד נלווה
מגן ידית, ידית צד, אום, 6 מטר כבל חשמל,

פד לפרוות.

ציוד נלווה
מגן ידית, ידית צד, אום, 6 מטר כבל חשמל,

פד לפרוות.

1200W הספק

"7 / 180 מ"מ קוטר דיסק

1,800-4,800 סל"ד מהירות סיבוב

M14 תבריג כניסה

2.5 ק"ג משקל

מק״ט: 4933383940 
₪1,540

מק״ט: 4933432800 
₪2,560

מק״ט: 4933383925 
₪1,690

  מלטשת "7 בעלת מהירות סיבוב אידיאלית לליטוש שיש, וליטוש בעבודות פחחות
  מנוע HEAVY DUTY בהספק גבוה של 1200W ובעל מומנט גבוה

  מערכת קירור מנוע, מאפשרת עבודה לאורך זמן
  עיצוב ארגונומי דק ונוח לעבודה בשתי ידיים

  גישה נוחה להחלפת הפחמים
  ויסות מהירות אלקטרוני

  מנגנון הגנה מפני התחממות יתר

1200W הספק

"6 / 150 מ"מ קוטר דיסק

900-2,500 סל"ד מהירות סיבוב    

M14 תבריג כניסה

2.2 ק"ג משקל

1450W הספק

"6 / 150 מ"מ קוטר הפד

"8 / 200 מ"מ מתאים לפרוות עד קוטר

490-2,100 סל"ד מהירות סיבוב    

M14 תבריג כניסה

2.6 ק"ג משקל

AGV 17-125 INOX

משחזת ''1,750W 5 לעומס גבוה במיוחד ולליטוש נירוסטה
מק״ט: 4933449870

 
₪2,050

ציוד נלווה:
מגן מתכוונן, ידית צד בולמת זעזועים,

אום Fix-Tec, מפתח, 4 מטר כבל חשמל

 משחזת המשלבת מומנט גבוה וסל"ד נמוך המתאים המיוחד לליטוש 
נירוסטה וחומרים נוספים

 מנוע  ROTCETORP בעל ציפוי אפוקסי המגן על העוגן והשדה
 קומפקטית, דקה ונוחה מאוד לאחיזה

 מערכות אלקטרוניות מתקדמות הכוללות: ויסות מהירות אלקטרוני, שמירת 
מהירות תחת עומס, הגנת מנוע מפני התחממות, התנעה רכה, והגבלת סל"ד 

בסרק
 ויסות מהירות אלקטרוני בין 7,000-2,000 סל"ד  המאפשר ליטוש אופטימלי 

במתכת ובנירוסטה 
 מגן מתכוונן ללא מפתח
 הגנת התחלה מחודשת

 אום FIXTEC להחלפת דיסקים מהירה ללא מפתח
 ידית בולמת זעזועים

הספק

קוטר דיסק

מהירות סיבוב

עומק חיתוך מקסימלי

משקל

1,750W

 ''125/5  מ"מ

2,000-7,000 סל"ד

33 מ"מ

2.8 ק"ג
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600W משחזת ציר צוואר ארוך

משחזת ציר צוואר ארוך 600W - מהירה

600W משחזת ציר לעומס גבוה

500W משחזת ציר

DGL 30 E

DGL 34 E

DG 7 E

DG 30 E

ציוד נלווה
כבל חשמל 4 מטר, מפתח, תפסנית

ציוד נלווה
כבל חשמל 4 מטר, מפתח, תפסנית

ציוד נלווה
כבל חשמל 4 מטר, מפתח, תפסנית

ציוד נלווה
כבל חשמל 4 מטר, מפתח, תפסנית

600W משחזת ציר עוצמתית בעלת מנוע  
  בעלת מהירות גבוהה במיוחד של 34,000 סל"ד

  בעלת צוואר ארוך לשימוש במקומות ללא גישה נוחה.
  מערכת מיסבים כפולה לפעולה חלקה

  קלת משקל רק 1.8 ק"ג

500W משחזת ציר עוצמתית בעלת מנוע  
  בעלת מהירות סיבוב גבוהה

  בורר מהירות אלקטרוני
  תיבת גיר איכותית ומדוייקת

  קלת משקל רק 1.3 ק"ג

600W הספק

6 מ"מ תפסנית

10,000-30,000 סל"ד מהירות    

עד קוטר 40 מ"מ אבן השחזה

1.9 ק"ג משקל

600W הספק

6 מ"מ תפסנית

34,000 סל"ד מהירות    

עד קוטר 40 מ"מ אבן השחזה

1.8 ק"ג משקל

600W הספק

6/8 מ"מ תפסנית

3,000-7,000 סל"ד מהירות    

עד קוטר 45 מ"מ אבן השחזה

1.5 ק"ג משקל

500W הספק

6 מ"מ תפסנית

10,000-30,000 סל"ד מהירות    

עד קוטר 40 מ"מ אבן השחזה

1.3 ק"ג משקל

מק״ט: 4933385120 
₪2,240

מק״ט: 4933391200 
₪2,690

מק״ט: 4933385110 
₪2,050

מק״ט: 4933385100 
₪1,510

600W משחזת ציר עוצמתית בעלת מנוע  
  בעלת צוואר ארוך לשימוש במקומות ללא גישה נוחה.

  בורר מהירות אלקטרוני
  מערכת מיסבים כפולה לפעולה חלקה

  קלת משקל רק 1.9 ק"ג

600W משחזת ציר עוצמתית בעלת מנוע  
 מומנט גבוה במיוחד עם מהירות סיבוב נמוכה לליטוש חומרים קשים

 בעלת צוואר ארוך לשימוש במקומות ללא גישה נוחה.
 בורר מהירות אלקטרוני

 מערכת מיסבים כפולה לפעולה חלקה
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מק״ט: 4933448030
ערכה במזוודה

₪2,950

AGV 15-125 DEC-SET

מק״ט: 4933448035
ערכה במזוודה ללא ויסות מהירות

 ₪3,390 1550W משחזת לליטוש עם חיבור לשואב אבק
מק״ט: 4933448830

ערכה במזוודה עם ויסות מהירות

₪3,580

1200W משחזת לליטוש עם חיבור לשואב אבק

AGV 12-125 X DEG-SET

1550W לאחיזה ביד אחת עוצמתית ביותר HEAVY DUTY 5 " משחזת �	
מנוע PROTECTOR בעל ציפוי אפוקסי המגן על העוגן והשדה. �	

התקן מגנטי המותאם לשואב אבק, אופטימלי לעבודה בפינות וקירות �	
מכסה קדמי הניתן להסרה בזמן ליטוש במקומות ללא גישה �	

מנגנון לקביעת גובה, שימושי במיוחד להתאמה לכל סוגי היהלומים �	
ידית אחיזה בזווית עוזרת להפעיל לחץ על חלקה הקדמי של המשחזת �	

קומפקטית, דקה ונוחה מאוד לאחיזה �	
מנגנון הגנת התחלה מחודשת, למקרה של הפסקת חשמל �	

קלאץ' בטיחותי המגן על המשתמש מאפקט הקיקבק �	
מנגנון החלפת להבים במהירות ללא שימוש במפתח �	

מותאם לעבודה יחד עם שואבי האבק של מילווקי �	
ידית צד AVS לבלימת זעזועים �	

מערכות אלקטרוניות מתקדמות הכוללות התנעה רכה, והגבלת סל"ד בסרק �	
מגן מתכוונן ללא מפתח �	

מפסק הפעלה צידי  �	

 1550Wהספק

 “ 5 / 125 מ“מקוטר דיסק

 11,000 סל“דמהירות סיבוב

 28 מ“מעומק חיתוך מקסימלי

M14תבריג סטנדרטי 

 2.6 ק“גמשקל

ציוד נלווה
4 מטר כבל חשמל, חיבור לשואב אבק, דיסק יהלום כיפתי "5 פרימיום, מזוודה

 1200Wהספק

 “ 5 / 125 מ“מקוטר דיסק

 11,000 סל“דמהירות סיבוב

 28 מ“מעומק חיתוך מקסימלי

M14תבריג סטנדרטי 

 2.4 ק“גמשקל

ציוד נלווה
4 מטר כבל חשמל, חיבור לשואב אבק, דיסק יהלום כיפתי "5 פרימיום, מזוודה

ציוד נלווה
4 מטר כבל חשמל, חיבור לשואב אבק, דיסק יהלום פרימיום "5 פרימיום DUH, מזוודה

 1200W משחזת " 5 לאחיזה ביד אחת עוצמתית ביותר �	
מנוע PROTECTOR בעל ציפוי אפוקסי המגן על העוגן והשדה �	

התקן מגנטי המותאם לשואב אבק, אופטימלי לעבודה בפינות וקירות �	
מכסה קדמי הניתן להסרה בזמן ליטוש במקומות ללא גישה �	

מנגנון לקביעת גובה, שימושי במיוחד להתאמה לכל סוגי היהלומים �	
ידית אחיזה בזווית עוזרת להפעיל לחץ על חלקה הקדמי של המשחזת �	

קומפקטית,דקה ונוחה מאוד לאחיזה �	
מנגנון הגנת התחלה מחודשת, למקרה של הפסקת חשמל �	

קלאץ' בטיחותי המגן על המשתמש מאפקט הקיקבק �	
מנגנון החלפת להבים במהירות ללא שימוש במפתח �	

מותאם לעבודה יחד עם שואבי האבק של מילווקי �	
ידית צד AVS לבלימת זעזועים �	

מערכות אלקטרוניות מתקדמות הכוללות התנעה רכה, והגבלת סל"ד בסרק �	
מגן מתכוונן ללא מפתח �	

מפסק הפעלה צידי  �	

 1550W לאחיזה ביד אחת עוצמתית ביותר HEAVY DUTY 5 " משחזת �	
מנוע PROTECTOR בעל ציפוי אפוקסי המגן על העוגן והשדה �	

קומפקטית,דקה ונוחה מאוד לאחיזה. �	
מנגנון הגנת התחלה מחודשת, למקרה של הפסקת חשמל �	

קלאץ' בטיחותי המגן על המשתמש מאפקט הקיקבק �	
מנגנון קביעת עומק ) כמו במחרצת ( בין 5-28 מ"מ ללא שימוש במפתח �	

מנגנון החלפת להבים במהירות ללא שימוש במפתח �	
מוביל חיתוך המראה את קו החיתוך בבהירות �	

מותאם לעבודה יחד עם שואבי האבק של מילווקי �	
ידית צד AVS לבלימת זעזועים �	

מערכות אלקטרוניות מתקדמות הכוללות התנעה רכה, והגבלת סל"ד בסרק. �	
מגן מתכוונן ללא מפתח �	

מפסק הפעלה צידי  �	

AGV 15-125 XC DEC-SET

מק״ט: 4933448025
ערכה במזוודה

₪2,930 1550W כולל התקן המגביל את עומק החיתוךמשחזת לחיתוך עם חיבור לשואב אבק

1550Wהספק 

 “5 / 125 מ“מקוטר דיסק

 11,000 סל“דמהירות סיבוב

 28 מ“מעומק חיתוך מקסימלי

 M14תבריג סטנדרטי 

 2.6 ק“גמשקל
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מסור סרט לחיתוך עמוק 125 מ“מ

BS 125

מק״ט: 4933448245

₪4,490

1100Wהספק מנוע 

 0-116 מטר לדקהמהירות חיתוך 

 X 125 125 מ“מכושר חיתוך מקסימלי 

 עד “5 / 125 מ“מכושר חיתוך בצינורות 

 1140 מ“מאורך הלהב 

 6.5 ק“גמשקל 

ציוד נלווה:
להב מקורית למסור סרט באורך 1140 מ“מ, מזוודת נשיאה קשיחה

מנוע 1100W  עוצמתי מעניק עמידות וביצועים מקסימלים �	
כושר חיתוך גדול במיוחד של עד X 125 125 מ“מ �	

4 דרגות לשליטה במהירות החיתוך בין 0-116 מטר לדקה �	
מערכת שמירה על כוח תחת עומס שומרת על מהירות החיתוך �	

גם בזמן חיתוכים קשים במיוחד �	
מנגנון הגנת גיר, וקלאץ’ בטיחותי, מאריכים את חיי הגיר והמנוע �	
	� על ידי כך שהם סופגים את העוצמות המופעלות בזמן שהלהב 

נתקע בחומר
בית מנוע מתכתי עמיד במיוחד בעיצוב דק �	

נורת LED עוצמתית מאירה את איזור החיתוך �	
מנגנון החלפת להבים מהיר ללא צורך במפתח �	

מק״ט: 4933448020
ערכה במזוודה

₪2,470 1200W משחזת לחיתוך עם חיבור לשואב אבק

AGV 12-125 X DEC-SET

כולל התקן המגביל את עומק החיתוך

ציוד נלווה:
4 מטר כבל חשמל, יציאה לשואב אבק, דיסק יהלום פרימיום DUH "5, מזוודה

 1200W משחזת " 5 לאחיזה ביד אחת עוצמתית ביותר �	
מנוע PROTECTOR  בעל ציפוי אפוקסי המגן על העוגן והשדה �	

קומפקטית,דקה ונוחה מאוד לאחיזה �	
מנגנון הגנת התחלה מחודשת, למקרה של הפסקת חשמל �	

קלאץ' בטיחותי המגן על המשתמש מאפקט הקיקבק �	
מנגנון קביעת עומק )כמו במחרצת( בין 5-28 מ"מ ללא שימוש במפתח �	

מנגנון החלפת להבים במהירות ללא שימוש במפתח �	
מוביל חיתוך המראה את קו החיתוך בבהירות �	

מותאם לעבודה יחד עם שואבי האבק של מילווקי �	
ידית צד AVS לבלימת זעזועים �	

מערכות אלקטרוניות מתקדמות הכוללות התנעה רכה, והגבלת סל"ד בסרק �	
מגן מתכוונן ללא מפתח �	

מפסק הפעלה צידי  �	

1200Wהספק 

 “5 / 125 מ“מקוטר דיסק

 11,000 סל“דמהירות סיבוב

 28 מ“מעומק חיתוך מקסימלי

 M14תבריג סטנדרטי 

 2.4 ק“גמשקל

114114114
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WCE 65

ציוד נלווה
כבל חשמל, איזמל, ידית צד, מפתחות, מגן, ארגז נשיאה קשיח.

ציוד נלווה
כבל חשמל, 2 דיסקי יהלום, איזמל, ידית צד, מפתחות, מגן, ארגז נשיאה קשיח.

1900W 6" מחרצת בטון

WCS 45
  מיועד לחירוץ תעלות עמוקות בבטון עד 45 מ"מ בעזרת 2 דיסקי יהלום

  ניתן לווסת את עומק ורוחב התעלה.
  מנוע עוצמתי 1900W לעבודות מסיביות

  הגנת מנוע מעומס יתר
  מחבר ליציאת אבק/שואב אבק

 כולל 2 דיסקי יהלום "6 מקוריים פרימיום

2300W הספק

"9 / 230 מ"מ קוטר דיסק יהלום

6,600 סל"ד מהירות     

17-56 מ"מ רוחב חיתוך התעלה

10-65 מ"מ עומק חיתוך התעלה

8.7 ק"ג משקל

WCE  30

1500W 5“ מחרצת בטון

  מחרצת "5 עם מנוע 1500W לחירוץ תעלות בבטון 
בעזרת 2 דיסקי יהלום

  מנגנון אלקטרוני מתקדם עם הגנת עומס ייתר
  מערכת התנעה רכה

  מפוח יציאת אבק
PREMIUM-כולל 2 דיסקי יהלום מקוריים מסדרת ה  

  עד פי 10 אורך חיים מדיסק יהלום רגיל

ציוד נלווה: 
4 מטר כבל חשמל, 2 דיסקי יהלום למחרצת, איזמל, ידית צד, מפתח, ארגז נשיאה קשיח 

1500Wהספק

"5 / 125 מ"מקוטר הדיסק

9,500 סל"דמהירות סיבוב

M14ציר ) סטנדרטי (

15-26 מ"מרוחב חירוץ 

8-30 מ"מעומק חיתוך 

4.3 ק"ג משקל

מק״ט: 4933385125 

₪8,220

מק״ט: 4933383350 

₪6,150

מק״ט: 4933383855 

₪5,420

  מיועד לחירוץ תעלות עמוקות בבטון עד 65 מ"מ בעזרת 2 דיסקי יהלום
  ניתן לווסת את עומק ורוחב התעלה.

  מנוע עוצמתי 2300W לעבודות מסיביות
  הגנת מנוע מעומס יתר

  מערכת התנעה רכה
  מחבר ליציאת אבק/שואב אבק

  מותאם לחירוץ גם בפינות

2300W 9" מחרצת בטון

1900W הספק

"6 / 150 מ"מ קוטר דיסק יהלום

5,800 סל"ד מהירות     

6-45 מ"מ רוחב חיתוך התעלה

0-45 מ"מ עומק חיתוך התעלה

6.6 ק"ג משקל



116

מסור עגול "8 למתכת

2300W 14" מסור שורף

מספרי פח חשמליים 

ניבלר  

MCS 66

CHS 355

S 2.5

N 2

  מסור שורף HEAVY DUTY 2300W החזק ביותר 
בקטגוריה, מהירות חיתוך של 3,800 סל"ד

  מנגנון קירור אפקטיבי המאריך את חיי המנוע
  מנגנון הסתה להגנה מגיצים ושבבים

  אפשרות כוונון לחיתוך ב 45 מעלות לימין ולשמאל 
עם מנגנון שחרור מהיר

  מגן חיתוך בטיחותי המקנה הגנה נוספת
  בסיס המסור מחוזק ובעל רגליות ליציבות מרבית

  פין נעילה שומר על המסור סגור בזמן הנשיאה
  גישה נוחה ומהירה להחלפת הפחמים

  טכנולוגיית חיתוך בעזרת להב וידיה מאפשרת חיתוך נקי ומהיר 
במיוחד, בהשוואה לדיסק חיתוך רגיל

  מיועד לחיתוך נקי וללא שבבים וניצוצות בברזל, נירוסטה, 
אלומיניום ועוד

  עומק חיתוך מקסימלי 66 מ"מ
  מנוע עוצמתי במיוחד 1800W ומהירות חיתוך של 4,000 סל"ד

  מגן שבבים מתכוונן ונשלף, לניקוי המסור והחלפת להב מהירה

ציוד נלווה
4 מטר כבל חשמל, מפתח ברגים, ומפתח אלן.

ציוד נלווה
4 מטר כבל חשמל, להב וידיה 24 שיניים, ארגז נשיאה קשיח

ציוד נלווה
מגן, מפתח, 4 מטר כבל חשמל, להב , מד עומק

ציוד נלווה
מפתח, 4 מטר כבל חשמל, להב

  מנוע 500W משולב עם תיבת גיר מדויקת
  להב חד לחיתוך במתכת, נירוסטה ואלומיניום

  אחיזה נוחה ובטיחותית 
  מתאים לעבודה ביד אחת

 חיתוך עד 3 מ"מ באלומיניום

  מנוע 500W משולב עם תיבת גיר מדויקת, לחיתוך מושלם
  ניתן לכוון את ראש המכשיר ב 90 מעלות לימין ולשמאל

  להב חד לחיתוך במתכת, נירוסטה ואלומיניום
  חיתוך נקי ללא שבבים וחתכים

  אחיזה נוחה ובטיחותית 
  מתאים לעבודה ביד אחת

2300W הספק

3,800 סל"ד מהירות

"14 / 355 מ"מ דיסק חיתוך

125 / 100 מ"מ יכולת חיתוך פרופיל עגול

115 / 80 מ"מ יכולת חיתוך פרופיל מרובע

80 / 130 מ"מ L יכולת חיתוך פרופיל מכופף

18 ק"ג משקל

1800W הספק

66 מ"מ עומק חיתוך מקסימלי

"8 / 203 מ"מ להב המסור

"5/8  / 15.87 מ"מ קוטר קדח המסור

4,000 סל"ד מהירות סיבוב

6.4 ק"ג משקל

500W הספק

1.5-2.5 מ"מ כושר חיתוך במתכת

עד 3 מ"מ כושר חיתוך באלומיניום

5-7 מטר בדקה מהירות חיתוך מקסימלית

20 מ"מ רדיוס חיתוך מינימלי

1350 פל"ד פעימות חיתוך לדקה

2.2 ק"ג משקל

500W הספק

1-2.5 מ"מ כושר חיתוך במתכת

עד 2.5 מ"מ כושר חיתוך באלומיניום

1.3 מטר בדקה מהירות חיתוך מקסימלית

4 מ"מ רדיוס חיתוך מינימלי

1350 פל"ד פעימות חיתוך לדקה

1.8 ק"ג משקל

מק״ט: 4933411760 

₪1,940

מק״ט: 4933440615 

₪4,050

מק״ט: 4933368530 

₪5,250

מק״ט: 4933368520 

₪5,050
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 750W  מסור אנכי

JS 120 X

JSPE 135 TX

750W מסור אנכי בעל גוף מתכת עוצמתי במיוחד עם מנוע  
  כושר חיתוך גבוה של עד 135 מ"מ בעץ

  הדק הפעלה אלקטרוני עם בורר מהירות
  4 דרגות לזווית הפנדל

  מערכת שמירה על מהירות החיתוך תחת עומס
  מערכת התנעה רכה

  מערכת AVS לבלימת זעזועים לחיתוך מדויק ויציב
  מפוח אבק, ניתן לכוונון, מעיף לכלוך ושבבים מקו החיתוך
  מנגנון חיתוך יציב מאפשר חיתוך מדויק בעומסים גבוהים

  מנגנון FIXTEC להחלפת להבים מהירה ללא מפתח
  כולל מנורת LED המאירה את קו החיתוך

  ידית אחיזה נוחה לשימוש לאורך זמן
  קומפקטי וקל משקל רק 2.5 ק"ג

ציוד נלווה
4 מטר כבל חשמל, 5 להבים למסור, מגן, אבזר נגד החלקה, מחבר ליציאת אבק, מתאם לשואב אבק, מזוודת נשיאה קשיחה

ציוד נלווה
4 מטר כבל חשמל, 5 להבים למסור, מגן, אבזר נגד החלקה, מתאם לשואב אבק, מזוודת נשיאה קשיחה

  מסור אנכי בעל אחיזת גוף לחיתוך מדויק מאוד
  נוח במיוחד, קל לתפעול ומצוין בחיתוך שבלונות

  מצויד במנוע 710W בעל כושר חיתוך של עד 120 מ"מ בעץ
  טכנולוגיית ה METAL BLOCK המשלבת מנוע, גיר ומסבים יחדיו 

ומקנה למסור עמידות יוצאת דופן
  4 דרגות לזווית הפנדל

  בורר מהירות אלקטרוני
  מנגנון בלימת זעזועים לחיתוך מד ויק ויציב

  מפוח אבק,  מעיף לכלוך ושבבים מקו החיתוך
  מערכת שמירה על מהירות החיתוך גם תחת עומס

  מערכת התנעה רכה
  מנגנון חיתוך יציב מאפשר חיתוך מדויק בעומסים גבוהים

  מנגנון FIXTEC להחלפת להבים מהירה ללא מפתח

750W הספק

135 מ"מ כושר חיתוך בעץ

10 מ"מ כושר חיתוך במתכת

30 מ"מ כושר חיתוך באלומיניום

800-3,000 פל"ד מהירות חיתוך

26 מ"מ אורך פעימת הניסור

2.5 ק"ג משקל

710W הספק

120 מ"מ כושר חיתוך בעץ

10 מ"מ כושר חיתוך במתכת

30 מ"מ כושר חיתוך באלומיניום

500-2,800 פל"ד מהירות חיתוך

26 מ"מ אורך פעימת הניסור

2.3 ק"ג משקל

  מסור אנכי 730W לניסור מדוייק במיוחד
  עיצוב מסור ייחודי ודק לאחיזה קלה וקרובה יותר לאובייקט העבודה

  כושר חיתוך גבוה של עד 120 מ"מ בעץ
  הדק הפעלה אלקטרוני עם בורר מהירות

  4 דרגות לזווית הפנדל
  מערכת שמירה על מהירות החיתוך תחת עומס

  מערכת התנעה רכה
  מערכת AVS לבלימת זעזועים לחיתוך מדויק ויציב

  מפוח אבק, קדמי ואחורי הניתן לכוונון, מעיף לכלוך ושבבים מקו החיתוך
  מנגנון חיתוך יציב מאפשר חיתוך מדויק בעומסים גבוהים

  מנגנון FIXTEC להחלפת להבים מהירה ללא מפתח
  שינוי זווית הבסיס בין 0-45 מעלות במהירות ללא מפתח

  קומפקטי וקל משקל רק 2.5 ק"ג

FSPE 110 X

ציוד נלווה: 
4 מטר כבל חשמל, סט להבים, מגן חיתוך, מגן בסיס, מתאם לשואב, ארגז נשיאה קשיח

730Wהספק מנוע

120 מ"מכושר ניסור בעץ 

10 מ"מכושר ניסור במתכת

0-45 מעלותכוונון זווית שיפוע הבסיס 

500-3000 פל"דקצב פעימות הניסור

26 מ"מאורך פעימת הניסור

2.5 ק"גמשקל

מק״ט: 4933381230 
₪2,040

מק״ט: 4933357990 
₪2,090

מק״ט: 4933381680 
₪1,570  710W מסור אנכי לנגרות

730W מסור אנכי לנגרות
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 1300W מסור חרב - ידית מסתובבת

SSD 1100 X

SSPE 1300 QX

ציוד נלווה
כבל חשמל 4 מטר, להב, מזוודה קשיחה

ציוד נלווה
כבל חשמל 4 מטר, להב, מזוודה קשיחה

ציוד נלווה
כבל חשמל 4 מטר, להב, מזוודה קשיחה

1100W הספק

0-2,900 פל"ד מהירות ניסור

28 מ"מ אורך פעימות ניסור

3.4 ק"ג משקל

1300W הספק

0-3,000 מ"מ מהירות ניסור

32 מ"מ אורך פעימות ניסור

4.2 ק"ג משקל

SSPE 1500X

1500W החזק ביותר בקטגוריה עם מנוע SAWZALL מסור החרב מסדרת ה 
 טכנולוגיית הגנת עומס יתר והתחממות הטובה בעולם!

 בלעדי - מערכת שמירה על כוח תחת עומס, לביצוע חיתוכים מסיבים
  מנגנון הגנת הגיר המתקדם מסוגו – מאריך את חיי הגיר והמנוע בכך שהוא 

משכך מכות הנגרמות מנעילות של הלהב
  מנגנון איזון נגדי )ג׳ירוסקופי( – פועל נגד כוון הכוח ובכך מפחית זעזועים 

ורעידות משמעותית
 הדק אלקטרוני בשילוב חוגת מהירות אלקטרונית

FIXTEC החלפת להבים מהירה בטכנולוגיית ה 
 מגן מתכוונן לשימוש נוח בכל חומר

 כולל להב SAWZALL מקורית 

 4 מטר כבל חשמל
 מלחציים ידניות להידוק

 במזוודה מקורית

1500Wהספק

0-2800 פל"דמהירות חיתוך אלקטרונית

32 מ"מאורך תנועת הניסור

4.5 ק"גמשקל

SAWZALL®

SAWZALL®

SAWZALL®

מק״ט: 4933428900 
₪3,890

מק״ט: 4933440590 
₪3,260

מק״ט: 4933416710 
₪2,190

1500W מסור חרב

 1100W מסור חרב

  מסור חרב HEAVY DUTY מסדרת ה- SAWZALL האגדית עם פנדל קבוע
  מצויד במנוע 1100W יחד עם פעימת ניסור של 28 מ"מ

  הדק הפעלה אלקטרוני
  יכולת חיתוך גבוהה במיוחד, גם בעומסים קשים

  מגן בטיחות מפני מים והגנה על האצבעות
  מנגנון הגנת גיר– מגן על המסור בזמן שהלהב נתקע

FIXTEC -כניסת להב אוניברסאלית בשיטת ה  

  מסור חרב HEAVY DUTY מסדרת ה SAWZALL האגדית
  מצויד במנוע 1300W יחד עם פעימת ניסור של 32 מ"מ

  ויסות מהירות אלקטרוני
  יכולת חיתוך גבוהה במיוחד, גם בעומסים קשים

  ידית אחיזה מסתובבת, לנוחות מושלמת בכל עבודה
  מנגנון הגנת גיר מתקדם – מגן על המסור בזמן שהלהב נתקע

FIXTEC כניסת להב אוניברסאלית בשיטת ה  
  2 מצבי עבודה - תנועה ישרה לחיתוך מתכת, תנועה עיגולית 

לחיתוך אגרסיבי בעץ



119

ציוד נלווה: 
4 מטר כבל חשמל, להב 24 שיניים MILWAUKEE, מגן מקביל ומפתח

CS 60

1600W  7 1/4" מסור עגול

1600W הספק

5,800 סל"ד מהירות חיתוך

35 / 49 / 61 מ"מ כושר חיתוך ב 90/45/50 מעלות

"1/4 7  / 184 מ"מ קוטר המסור

30 מ"מ קוטר קדח המסור

4.8 ק"ג משקל

  מנוע HEAVY-DUTY 1600W, מאפשר חיתוכים בעבודות הקשות ביותר
  מהירות החיתוך הגבוהה בקטגוריה 5800 סל"ד

  כוונון נוח של זוית החיתוך עד 56 מעלות
  בקרת קו החיתוך לאורך הניסור, לחיתוך מדויק ונקי

  גישה נוחה במיוחד להחלפה מהירה של הפחמים
  מפוח אבק משולב לשמירה על קו החיתוך נקי מלכלוך

  ידית אחיזה נוחה לשימוש ממושך
  כולל להב MILWAUKEE 24 שיניים

ציוד נלווה: 
4 מטר כבל חשמל QUIK-LUK, להב 20 שיניים מקורית, מגן מקביל, מפתח

1900Wהספק 

0-65 מ"מכושר ניסור ב 90 מעלות

0-52 מ"מכושר ניסור ב 45 מעלות

190 מ"מ / "7.5קוטר הלהב

30 מ"מקוטר קדח הלהב

5,800 סל"דמהירות חיתוך 

5.5 ק"גמשקל

  מסור עגול קומפקטי, קטן, וקל משקל רק 3.6 ק"ג
  תפעול קל ונוח ביד אחת בלבד מאפשר חיתוך מהיר בקלות

  מאוזן במיוחד ולכן מפחית עומסים על המשתמש
  בסיס המסור מיציקת אלומיניום איכותית מקנה אורך חיים גבוה

  כושר ניסור מקסימלי של 56 מ"מ!
  עצירת מנוע אלקטרונית – הלהב ייעצר בשניות

  מנגנון הסתת שבבים הרחק מן המשתמש
  ידית אחיזה ארגונומית מגומי, לאחיזה נוחה לאורך זמן

  החלפת פחמים דרך פתחים חיצוניים קלים לתפעול
  מנגנון מהיר להחלפת להבים בקלות

CS 55

1050W 6.5מסור עגול ״

ציוד נלווה:
4 מטר כבל חשמל, להב 20 שיניים מקורית, מגן מקביל, מפתח

1050Wהספק 

0-56 מ"מכושר ניסור ב 90 מעלות

0-37 מ"מכושר ניסור ב 45 מעלות

165 מ"מ / "6.5קוטר הלהב

30 מ"מקוטר קדח הלהב

5,100 סל"דמהירות חיתוך 

3.6 ק"גמשקל

מק״ט: 638051 
₪2,420

מק״ט: 4933419225 
₪1,795

מק״ט: 4933403635 
₪2,030

SCS 65 Q

1900W 7.5“ מסור עגול

 מנוע 1900W עוצמתי במיוחד לביצוע העבודות הקשות ביותר
 איזון ונוחות יוצאי דופן הודות לידית האחיזה עם אפשרות הכוונון

 כוונון גובה החיתוך וזווית החיתוך בקלות
 ראות טובה של קו הניסור מאפשרת חיתוך נקי

 בסיס אלומיניום איכותי
 כבל חשמל QUIK-LUK להחלפה מהירה של כבל חשמל
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ציוד נלווה: 
מלחציים, שק אבק, להב 60 שיניים, מתאם לשואב אבק, מפתח, 3 מטר כבל חשמל.

MS 305 DB 

MSUV 275

סטנד אוניברסלי למסור פנדל עם גלגלים

  סטנד למסורי גרונג/פנדל נייד במיוחד 
הנפתח עד לאורך של 2.75 מטר!

  מרכב HEAVY-DUTY לנשיאת משקל של עד 
180 ק"ג!

  מתקפל למצב עגלה – ניתן לנשיאה על 
הגלגלים בעוד המסור מחובר אליו

  מתאים לרוב המסורים הקיימים בשוק, 
ומותאם לעבודה עם מסור הפנדל של  

MILWAUKEE
  מתקפל לאורך של 1.3 מטר

  כולל זוג גלגלים לנשיאה וניידות קלה, וכן 
גומיות ייצוב ברגלים

  גובה עבודה של 85 ס"מ, מאפשר עבודה 
נוחה ובטוחה

  2 גלגלות בצדדים, לחיתוך נוח וקל גם 
בעצים ארוכים

  הרכבה קלה ומהירה

1800W הספק

3,200 סל"ד מהירות סיבוב

305 מ"מ קוטר להב

30 מ"מ קוטר קדח הלהב 

55 מעלות לשמאל ו 60 מעלות לימין כושר ניסור זוויתי-ימין/שמאל

102*342 מ"מ כושר ניסור ב-90/90 רוחב/גובה

102*241 מ"מ כושר ניסור ב-90/45 רוחב/גובה

57*342 מ"מ כושר ניסור ב-45/90 רוחב/גובה לשמאל

45*342 מ"מ כושר ניסור ב-45/90 רוחב/גובה לימין

57*241 מ"מ כושר ניסור ב-45/45 רוחב/גובה שמאל

45*235 מ"מ כושר ניסור ב-45/45 רוחב/גובה לימין

111 מ"מ עומק ניסור מירבי

3 מטר כבל חשמל

29.5 ק"ג משקל

850 מ"מ גובה

1170 מ"מ אורך הבסיס

2750 מ"מ נפתח לאורך של

1340 מ"מ מתקפל לאורך של

180 ק"ג משקל נשיאה מקסימלי

26 ק"ג משקל

MS 305 DB כולל צג דיגיטלי
מק״ט: 4933411550 

₪7,990
MS 304 DB ללא צג דיגיטלי

מק״ט: 4933433340 
₪7,450

מק״ט: 4933419550 
₪2,850

1800W מסור פנדל "12 דיגיטלי

 1800W עוצמתי וחזק במיוחד HEAVY DUTY מנוע  
  טכנולוגיית שמירת מהירות תחת עומס מאפשרת חיתוך מהיר ונקי גם 

בעצים קשים במיוחד
  מד זוית דיגיטלי, מדויק עד 0.1 מעלות

  נורת LED עוצמתית לתאורה בזמן החיתוך 
  מנגנון שאיבת אבק מתקדם- שואב 75% מן האבק ישר לשק האבק

  המסור משלב גם גרונג- הורדת הלהב מטה ומעלה, ופנדל-משיכת המסור
  ניתן לסובב את המסור לצדדים וגם להטות אותו לימין ולשמאל

  זווית חיתוך של עד 55 מעלות לשמאל ו-60 מעלות לימין
  מלחציים להידוק העץ לבסיס המסור

  כולל להב מקצועי 60 שיניים, מתאים גם לאלומיניום
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ציוד נלווה: 
מלחציים, להב 60 שיניים, מתאם לשואב אבק, מפתח, 3 מטר כבל חשמל.

* ניתן לרכוש בנפרד שק אבק

MS 216 SB 

MSL 3000MSL 1000

סטנד אוניברסלי למסור פנדלסטנד אוניברסלי HEAVY DUTY למסור פנדל

 1800W עוצמתי וחזק במיוחד HEAVY DUTY מנוע  
  מהירות סיבוב גבוהה לחיתוך חומרים כגון עץ, אלומיניום פלסטיק ופי וי סי

  טכנולוגיית שמירת מהירות תחת עומס מאפשרת חיתוך מהיר ונקי גם 
בעצים קשים במיוחד

  כוונון זויות מדויקות במיוחד
  ציין לייזר המראה את קו החיתוך

  מנגנון שאיבת אבק מתקדם- שואב 75% מן האבק ישר לשק האבק
  המסור משלב גם גרונג- הורדת הלהב מטה ומעלה, ופנדל-משיכת המסור

  ניתן לסובב את המסור לצדדים וגם להטות אותו לימין ולשמאל
  זווית חיתוך של עד 50 מעלות לשמאל ו50 מעלות לימין

1800W הספק

216 מ"מ קוטר להב

30 מ"מ קוטר קדח הלהב 

2- עד 48 מעלות מידת השיפוע

50/50 מעלות כושר ניסור זוויתי-ימין/שמאל

60*270 מ"מ כושר ניסור ב-90/90 רוחב/גובה

60*190 מ"מ כושר ניסור ב-90/45 רוחב/גובה

48*270 מ"מ כושר ניסור ב-45/90 רוחב/גובה

60 מ"מ עומק ניסור מירבי

3 מטר כבל חשמל

14.5 ק"ג משקל

810 מ"מ גובה

1200 מ"מ אורך הבסיס

2400 מ"מ נפתח לאורך של

1200 מ"מ מתקפל לאורך של

180 ק"ג משקל נשיאה מקסימלי

16.6 ק"ג משקל

מק״ט: 4933419300 
₪4,580

מק״ט: 4933428970 
₪1,870

מק״ט: 4933411565 
₪2,250

1800W  8.5" מסור פנדל

810 מ"מ גובה

1100 מ"מ אורך הבסיס

3000 מ"מ נפתח לאורך של

1200 מ"מ מתקפל לאורך של

250 ק"ג משקל נשיאה מקסימלי

23 ק"ג משקל

  סטנד למסורי גרונג/פנדל הנפתח עד 
לאורך של 3 מטר!

  מרכב HEAVY-DUTY  לנשיאת משקל 
של עד רבע טון!

  מתאים לרוב המסורים הקיימים בשוק, 
ומותאם לעבודה עם מסור הפנדל של  

MILWAUKEE
  מתקפל לגובה של 1.2 מטר

  אפשרות לכוון גובה הרגליים – שומר 
על יציבות ברצפה לא ישרה

  כולל זוג גלגלים לנשיאה וניידות קלה
  גובה עבודה של 81 ס"מ , מאפשר 

עבודה נוחה ובטוחה
  2 גלגלות בצדדים, לחיתוך נוח וקל גם 

בעצים ארוכים
  הרכבה קלה ומהירה

  סטנד למסורי גרונג/פנדל הנפתח עד 
לאורך של 2.4 מטר!

  מרכב קל וקשיח לנשיאת משקל של עד 
180 ק"ג!

  מתאים לרוב המסורים הקיימים בשוק, 
ומותאם לעבודה עם מסור הפנדל של  

MILWAUKEE
  מתקפל לגובה של 1.2 מטר, וקומפקטי 

במיוחד
  אפשרות לכוון גובה הרגליים – שומר על 

יציבות ברצפה לא ישרה
  גובה עבודה של 81 ס"מ, 

מאפשר עבודה נוחה ובטוחה
  2 גלגלות בצדדים, לחיתוך נוח 

וקל גם בעצים ארוכים
  הרכבה קלה ומהירה
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PJ 710

מחבר ביסקוויטים

ציוד נלווה
4 מטר כבל חשמל, שק אבק, מפתח, להב 6 שיניים, מזוודת נשיאה קשיחה

  מצויד במנוע 710W, מסיבי וחזק במיוחד
  ויסות מהירות אלקטרוני

  כוונון עד 3 זוויות לפני תחילת השימוש
  נעילת ציר, להחלפת להב מהירה

  מתג הפעלה ארגונומי ונוח לשימוש
  מד עומק ומראה זווית מדויק

  להב בעל 6 שיניים
  6 דרגות חיתוך מתכווננות

  מגן החלקה בבסיס המכשיר

710W הספק

19 מ"מ כושר חיתוך מקסימלי

10,000 סל"ד מהירות חיתוך

100 מ"מ קוטר החותך

2.9 ק"ג משקל

מלטשת עגולה "6
ROS 150 E

ציוד נלווה
4 מטר כבל חשמל, שק אבק, מחבר ליציאת אבק, ידית צד, דיסק ליטוש

450W הספק

4,000-5,500 סל"ד מהירות

7 מ"מ קוטר תנודה

"6 / 150 מ"מ קוטר דיסק

8,000-11,000 סל"ד מהירות סיבוב אקסצנטרי

2.5 ק"ג משקל

ROS 125 E

מלטשת אקסצנטרית עגולה ״5

 מלטשת אקסצנטרית המתאימה לליטוש עץ, מתכת, פלסטיק ואבן
 מנוע 300W עוצמתי במיוחד עם תנודה אקסצנטרית של 2.4 מ"מ

 ויסות מהירות אלקטרוני לליטוש אופטימלי בכל משטח עבודה
 פלטת גומי בסיס איכותית לשימוש עם ניירות נצמדים 8 חורים
 שאיבת אבק מעולה - עד 90% מן האבק נאסף לשק האיסוף

 ניתן לחבר לשואב אבק לעבודה רצופה וללא אבק

ציוד נלווה: 
תיק נשיאה | מספר דיסקיות ליטוש

300W מתח עבודה

5“ קוטר המלטשת

7,000-12,000 מהירות סיבוב אקסצנטרי

14,000-
26,000 סל״ד

קצב רטיטות לדקה

2.4 מ״מ קוטר תנודה

1.7 ק״ג משקל

מק״ט: 4933431170 
₪1,570

מק״ט: 4933433180 
₪1,020

מק״ט: 4933378875 
₪3,340

  מלטשת אקסצנטרית HEAVY-DUTY עמידה במיוחד.
  עוצמת מנוע של 450W יחד עם מהירות סיבוב של עד 5500 סל"ד

  שלדה יצוקה חזקה ועמידה
  מיועד לשימוש עם נייר ליטוש בעל 6 חורים.

  ויסות מהירות אלקטרוני
  מצב רוורס לפיניש

  שק אבק

260Wהספק

14,700 סל”דמהירות

28,000 פל”דרטיטות לדקה

1.6 מ”מקוטר תנודה

113*105 מ”מקוטר פד הליטוש

1.6 ק”גמשקל

מק״ט: 4933447015 
₪970

שילוב של מנוע 260W עוצמתי ומהירות רטיטה של 14,000 פל"ד  �	

מאפשרת ליטוש מהיר ויעיל לאורך זמן
תנודת רטיטה של 1.6 מ"מ לליטוש מקצועי �	

כפתור הפעלה ON OFF נוח לתפעול �	
בנויה בצורה ארגונומית הנוחה לאחיזה ושימוש �	

כוללת שק אבק וכמו כן ניתן לחברה לשואב אבק �	
משטח ליטוש של 113X105 מ"מ �	

מנגנון משולב לאחיזת הנייר:מתאים גם לנייר סקוץ' וגם לאחיזה  �	
עם חבקים

כבל חשמל 4 מטר מקנה למשתמש נוחות בעבודה �	

מלטשת רוטטת מרובעת 
SPS 140 

ציוד נלווה
פד ליטוש, נייר ליטוש מרובע, תיק נשיאה מקורי
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ציוד נלווה: 
2 מחברים לכלים, צינור 4 מטר,

2 מאריכים לצינור, מחבר לריצפה,
שק פילטר, שק לניקוי

ציוד נלווה: 
2 מחברים לכלים, צינור 4 מטר,

2 מאריכים לצינור, מחבר לריצפה,
שק פילטר, שק לניקוי

ציוד נלווה: 
2 מחברים לכלים, צינור 4 מטר,

2 מאריכים לצינור, מחבר לריצפה,
שק פילטר, שק לניקוי

AS 300 ELCP

AS 300 ELAC

AS 500 ELCP

שואב אבק תעשייתי 30 ליטר

שואב אבק תעשייתי 30 ליטר - חובט אוטומטי

שואב אבק תעשייתי 50 ליטר

1500W שואב אבק תעשייתי עם מכל של 30 ליטר, ומנוע של  
  עוצמת יניקה של 3700 ליטר בדקה, עם עוצמת שאיבה של 250 בר

  ניקוי יבש ורטוב, לשימוש פנימי וחיצוני
  מערכת לניקוי פילטר עצמית

  פילטר נוסף לניקוי לכלוך של חיות בית
  משתיק מנוע, מפחית רעש בזמן העבודה

  הגנה נגד חשמל סטטי
 L – דרגת שאיבה גבוהה  

  כולל מצב עבודה אוטומטי עם כלי עבודה חשמליים

1500W שואב אבק תעשייתי עם מכל של 30 ליטר, ומנוע של  
  עוצמת יניקה של 3700 ליטר בדקה, עם עוצמת שאיבה של 250 בר

  ניקוי יבש ורטוב, לשימוש פנימי וחיצוני
  מערכת לניקוי פילטר עצמית

  פילטר נוסף לניקוי לכלוך של חיות בית
  משתיק מנוע, מפחית רעש בזמן העבודה

  הגנה נגד חשמל סטטי
L – דרגת שאיבה גבוהה  

  כולל מצב עבודה אוטומטי עם כלי עבודה חשמליים
 Auto Clear - ניקוי פילטר אוטומטי

1500W שואב אבק תעשייתי גדול עם מכל של 50 ליטר, ומנוע של  
  עוצמת יניקה של 3700 ליטר בדקה, עם עוצמת שאיבה של 250 בר

  ניקוי יבש ורטוב, לשימוש פנימי וחיצוני
  מערכת לניקוי פילטר עצמית

  פילטר נוסף לניקוי לכלוך של חיות בית
  משתיק מנוע, מפחית רעש בזמן העבודה

  הגנה נגד חשמל סטטי
 L – דרגת שאיבה גבוהה  

  כולל מצב עבודה אוטומטי עם כלי עבודה חשמליים

1500W הספק

3700 ליטר בדקה עוצמת יניקת אוויר

250 בר עוצמת שאיבה

10 ק"ג משקל

1500W הספק

3700 ליטר בדקה עוצמת יניקת אוויר

250 בר עוצמת שאיבה

10 ק"ג משקל

מק״ט: 4933416060 
₪4,650

מק״ט: 4933428455 
₪5,890

מק״ט: 4933416070 
₪4,990

1500W הספק

3700 ליטר בדקה עוצמת יניקת אוויר

250 בר עוצמת שאיבה

11 ק"ג משקל

1250Wהספק 

25 ליטרגודל המיכל

3600 ליטר לדקהעוצמת יניקת אוויר

210 ברעוצמת שאיבה

כןפונקציית מפוח 

10.4 ק”גמשקל 

מק״ט: 4933447480
₪2,540

שילוב של מנוע עוצמתי 1200W ועוצמת שאיבה של 200  �	

בר מקנה שאיבה אופטימלית.
פטנט ייחודי 2 כלים במכשיר אחד גם שואב וגם מפוח! �	

מתאים לניקוי יבש ורטוב �	
מערכת CLEAR PRESS לניקוי פילטר עצמי �	

הגנה מפני מילוי מים עודפים �	
החלפת כל האביזרים הנלווים בקליק �	

שק פילטר המתאים לניקוי של שערות בע"ח �	

כולל צינור 3.5 מטר ואביזרים לניקוי כללי �	
חיבור חשמל לכלי עבודה חשמליים לעבודה אוטומטית  �	

בעת הפעלת הכלי

שואב אבק משולב מפוח 25 ליטר 
AS 2-250 ELCP  


