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ZESTAW NAWIERTAKÓW 
HSS DIN 333 A

ZESTAW WIERTEŁ
KORONOWYCH HSS

ORGANIZER PACKOUT SLIM

- w kasecie z tworzywa sztucznego,
- pełen zakres średnicy zgodnie z normą 
DIN 333 A
- ostrza z dwóch stron,

- średnice 12/14/16/18/20/22
- w kasecie z tworzywa sztucznego.
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159,00

ZESTAW WIERTEŁ TiN

- Zestaw wierteł HSS-GK/TiN TWISTER,
- DIN 338,
- średnice od 1 do 13 mm, co 0,5 mm,
- w praktycznej kasecie z tworzywa sztucznego,

ZESTAW WIERTEŁ
 STOPNIOWYCH HSSCo5

ź Element modułowego systemu 
przechowywania PACKOUT™.

ź Wykonane z odpornych na uderzenia 
polimerów, aby zapewnić maksymalną 
wytrzymałość.

ź Zawiera 1 duży i 4 małe kosze.
ź Specjalnie ukszałtowana pokrywa 

zabezpieczająca kosze przed 
przemieszczaniem się ich zawartości 
podczas transportu.

ORGANIZER PACKOUT SLIM

199,00  599,00 

  99,00  559,00 279,00 

169,00 

ORGANIZER PACKOUT DUŻY 

ź Wymiary (mm) 500 x 380 x 120
ź Element systemu modułowego do 

przechowywania PACKOUT™
ź Wykonany z odpornych na uderzenia 

polimerów, aby zapewnić wytrzymałość w 
miejscu pracy

ź Wewnątrz znajduje się 10 niezależnych koszy, 
które można zamontować w dowolnym 
miejscu

179,00 119,00 

- mocowanie HEX1/4"
- zakres mocowania gwintowników od M3 
do M8

 79,00 

ź Zestaw 3 wierteł stopniowych wykonanych ze stali 
szybkotnącej HSSCo.

ź Głęboko szlifowany i spiralny rowek wiórowy 
zapewnia stabilną pracę oraz dużą wydajność 
skrawania.

ź Do stali stopowych i niestopowych, staliwa, żeliwa 
szarego i sferoidalnego, spiekanych metali 
proszkowych, alpaki (tzw. nowe srebro), grafitu, 
metali kolorowych, tworzyw sztucznych, stali 
nierdzewnej i kwasoodpornej.

ź Element modułowego systemu 
przechowywania PACKOUT™.

ź Wykonane z odpornych na uderzenia 
polimerów, aby zapewnić maksymalną 
wytrzymałość.

ź Zawiera 2 duże i 8 małych koszy.
ź Specjalnie ukształtowana pokrywa 

zabezpieczająca kosze przed 
przemieszczaniem się ich zawartości podczas 
transportu.

NARZĘDZIANARZĘDZIA

ź Wyższa wydajność energetyczna pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 158 Nm
ź Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 175 mm zapewnia dostęp do ciasnych 

przestrzeni
ź Funkcja AUTOSTOP™ chroniąca przed nadmiernym obrotem podczas wiązania w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa, wyposażona w dedykowaną lampkę automatycznego 
zatrzymania na stopie narzędzia, wskazującą zdarzenie zabezpieczające

ź Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ do ciężkich zastosowań pod obciążeniem
ź Zestaw akumulatorów REDLITHIUM™ zapewnia doskonałą konstrukcję pakietu, 

elektronikę i działanie bez blaknięcia, aby zapewnić dłuższy czas pracy i więcej pracy 
przez cały okres eksploatacji akumulatora

M18 FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA FPD3 - 0X   

1269,00 

NOWOŚĆ!

ź Wyższa wydajność energetyczna pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 226 Nm
ź Większa prędkość obrotowa w porównaniu z poprzednim modelem - do 3900 obr./min i 

4400 obr./min
ź Niezwykle kompaktowa konstrukcja — całkowita długość zaledwie 113 mm zapewnia 

dostęp do ciasnych przestrzeni
ź DRIVE CONTROL umożliwia użytkownikowi przełączanie między czterema różnymi 

ustawieniami prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność 
zastosowania

ź Tryb 1 do prac precyzyjnych
ź Tryb 2 pomaga zapobiegać uszkodzeniom łączników i materiału
ź Tryb 3 zapewnia maksymalną wydajność w najtrudniejszych zastosowaniach

M18 FUEL™ ZAKRĘTARKA UDAROWA ¼″ HEX FID3-0X   

1269,00 

ź Wyższa wydajność energetyczna pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 158 Nm
ź Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 173 mm zapewnia dostęp do ciasnych 

przestrzeni
ź Funkcja AUTOSTOP™ chroniąca przed nadmiernym obrotem podczas użytkowania w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa, wyposażona w dedykowaną lampkę automatycznego 
zatrzymania na stopie narzędzia, wskazującą zdarzenie zabezpieczające

ź Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ do ciężkich zastosowań pod obciążeniem
ź Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed 

przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz w wyjątkowy sposób zwiększa wydajność 
narzędzia pod obciążeniem

M18 FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA FDD3-0X   

1239,00 

ADAPTER DO GWINTOWNIKÓW

- mocowanie HEX3/8"
- zakres mocowania gwintowników od M5 
do M12

ADAPTER DO GWINTOWNIKÓW
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HHS SMAR Z PTFE SMAR CERAMICZNY
ź Uniwersalny smar wysokiej 

wydajności z PTFE CARAMBA 
jest bezzapachowym i 
neutralnym smarem o 
wszechstronnym zastosowaniu 
zawierającym teflon. Nadaje się 
idealnie do smarowania 
stalowych lin, kół zębatych, 
rolek, przegubów, prowadnic, 
zawiasów, zamków, głowic 
przegubów, napędów 
łańcuchowych oraz trzpieni 
przenoszących siły. 

ź Jest on odporny na temperaturę 
w zakresie -30°C do +250°C 
oraz na chemikalia i słoną 
wodę.

ź SPRAY 500ml

ź Smar ceramiczny 
przystosowany doukładów 
hamulcowych z system ABS i 
ESP

ź Przeciwdziała zapiekaniu się 
połączeń poddanym wysokim 
temperaturom

ź Zabezpiecza przed korozją
ź Odporny na wodę i sól
ź Nie zawiera silikonu
ź Odporny na temperatury od -

30°C do +1.400 °C
ź Niekapiący
ź Spray 500 ml

PREPARAT SYNTEZY 
OLEJOWEJ

139

159,00

BIAŁY SMAR 
NA BAZIE WAPNIA

ź Smar na bazie wapnia

ź Zawór 360º

ź Zakres temperaturowy -
20ºC -+160ºC

ź Nie zawiera silikonu

ź Doskonała przyczepność

ź Wiskostatyczny

ź Bez szkodliwych 
rozpuszczalników

ź Jasny, biały kolor

RUSTY SHOCK SPRAY

ź Wielozadaniowy 
penetrant z efektem 
szybkiego zamrażania, 

ź na bazie grafitu
ź zamraża do 

temperatury -40C
ź doskonałe 

właściwości 
penetrujące

ź działa na zardzewiałe i 
zapieczone części

ź nie zawiera silikonu

ź Wysokiej wydajności, 
jednoskładnikowy MS-
Polimerowy klej, 
uszczelniacz

ź Kolor biały
ź Może być stosowany na 

mokrej powierzchni bez 
utraty przyczepności

ź Kompatybilny z 
większością systemów 
lakierniczych

ź Trwale elastyczny
ź Doskonała odporność na 

promieniowanie UV

39,99 44,99 38,99 

45,99 39,99 98,99

1199,00 

ELEKTRONARZĘDZIAELEKTRONARZĘDZIA

ź Wielozadaniowy smar i 
środek pielęgnacji 
metalu tworzyw i gumy

ź Doskonale nadaje się do 
zawiasów drzwi, 
prowadnic, siedzeń i 
pasów bezpieczeństwa

ź Jest odporny na temp. od 
-30°C do +200°C

ź Pojemność opakowania 
500 ml, spray.

Okres obowiązywania promocji: 1.02.2023 - 28.02.2023 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie 
zawierają podatku VAT, wyrażone w polskich złotych. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w 
rozumieniu kodeksu cywilnego.

Okres obowiązywania promocji: 1.02.2023 - 28.02.2023 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie 
zawierają podatku VAT, wyrażone w polskich złotych. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w 
rozumieniu kodeksu cywilnego.

KLEJ ROTABOND
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 REFLEKTOR LED

ZAGŁĘBIARKA M18 FUEL™ 55 MM DO DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH

139

159,00

ź Pilarka stołowa M18 ONE-KEY™ FUEL™ dysponuje 
mocą dorównującą sieciowym odpowiednikom. 
Możliwość przecięcia 190 metrów płyty OSB o 
grubości 19 mm na jednym naładowaniu 
akumulatora 12.0 Ah

ź System narzędzi HIGH OUTPUT™ wynosi technologie 
M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiększoną 
wydajność oraz wydłużony czas pracy. Narzędzia te 
zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować 
współpracę z akumulatorami HIGH 
OUTPUT™równomierny wygląd.

PILARKA TARCZOWA 
55 MM

ź Pilarka w systemie M18
ź Inteligentny system REDLINK PLUS™ 

zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę 
przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora 
oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia 
pracującego przy dużym obciążeniu

ź Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy 
czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki 
wzmocnionej konstrukcji obudowy, 

ź Elastyczny system bateryjny gwarantuje 
współpracę ze wszystkimi 
akumulatorami MILWAUKEE® M18™

ź Technologia oświetleniowa TRUEVIEW™
ź Głowica obrotowa zapewnia światło 

1250 lumenów w zakresie do 650 m
ź 4 tryby świecenia: punktowy, strefowy, 

mieszany, stroboskopowy, umożliwiają 
dostosowanie ustawień do potrzeb

ź System M18,
ź Akumulatorowy młot SDS-Plus z największą mocą 

uderzenia w swojej klasie. Mechanizm udarowy o 
dużej mocy zapewnia energię uderzenia 5,0 J (EPTA) 
przy niskich wibracjach 6,9 m/s²

ź Wierci do 10 otworów ⌀18 x 100 mm na 
akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

ź System AUTOSTOP™ automatycznie wyłącza 
urządzenie w przypadku zaklinowania wiertła w 
obrabianym materiale gwarantując użytkownikowi 
bezpieczeństwo

MŁOT M18 FUEL™

2599,99 

2999,99 1349,99 

649,99 

MŁOT SDS-PLUS

ź System M18
ź Najszybszy młot udarowy w swojej 

klasie zapewniający szybki postęp 
prac

ź Wysokowydajny mechanizm młota 
dostarcza 2,5 J energii uderzenia przy 
niskich wibracjach 12,9 m/s²

1629,99 2199,99 

ź Zagłębiarka M18 FUEL™ zapewnia moc do cięcia wzdłużnego przy tym samym posuwie, 
dzięki czemu ma wydajność sieciowego odpowiednika - z możliwością cięcia 45 metrów 
sklejki 10 mm na jednym ładowaniu akumulatora 5,5 Ah

ź Regulacja głębokości ma dwie skale, jedną na prawadnicy, a drugą poza prowadnicą, 
którą można łatwo regulować za pomocą jednego przycisku

ź Płaska górna osłona, brzeszczot znajduje się tylko 12 mm od zewnętrznej krawędzi 
osłony, dzięki czemu piła może ciąć bardzo blisko ściany

ź Zagłębiarka została również zaprojektowana do optymalnego odsysania pyłu w miejscu 
pracy dzięki zamkniętej osłonie. Jest kompatybilna z systemem DEK26 i jest 
dostarczana z workiem na pył

ź Ogranicznik umożliwia wykonanie tylnego cięcia o grubości 1 mm, minimalizując 
wszelkie odpryski w materiałach laminowanych

34,99 

PIŁA SZABLASTA

ź Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze 
wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

ź Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia do 5x 
dłuższą żywotność silnika i do 30% szybsze cięcie

ź Opatentowany system ochrony przekładni zębatej 
wydłuża żywotność przekładni i silnika poprzez 
pochłanianie gwałtownych zmian obciążenia 
spowodowanych nagłym zablokowaniem się brzeszczotu

ź Odporny na zużycie, uruchamiany dźwignią zacisk 
brzeszczotu FIXTEC™ zapewnia szybką i łatwą wymianę 
brzeszczotu

KUP SMAROWNICE 
MILWAUKEE M18 
A 5 OPAKOWAŃ SMARU 
LITOWEGO OTRZYMASZ
GRATIS!

STOŁOWA PILARKA 
TARCZOWA

1299,99 
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