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GEMAAKT VOOR 
DE ZWAARSTE 
WERKZAAM- 
HEDEN IN  
DE WERELD
Voor professionele gebruikers vormen 
productiviteit en veiligheid de sleutel 
tot succes. Ze moeten beschikken over 
betrouwbare oplossingen waarmee 
zelfs de lastigste klussen geklaard 
kunnen worden. De MILWAUKEE® 
snoerloze MX FUEL™, M18™ en M12™ 
systemen vullen elkaar aan om de 
juiste combinatie van vermogen, 
prestaties en werkduur te bieden voor 
de betreffende taak. 

MX FUEL™ zorgt voor een revolutie op 
de markt voor licht materieel door de 
werkduur, prestaties en duurzaamheid 
te leveren die zijn vereist voor de uit te 
voeren werkzaamheden, maar zonder 
de gevaren die samenhangen met 
emissie, geluid en trillingen en zonder 
de frustraties van onderhoud aan 
benzinemotoren. 

GRENS- 
VERLEGGEND  
GEREEDSCHAP 

Dit systeem gaat voorbij de grenzen 
van units die op benzine of met 
stroomkabels werken en biedt 
gebruikers de beste ervaring in zijn 
klasse. MX FUEL™ verlegt de grenzen 
van licht materieel.

VOOR  
PROFESSIONALS 

MX FUEL™: gereedschap van MILWAUKEE® 
voor professionals. Nieuwe oplossingen 
voor terugkerende frustraties.

VOLLEDIG 
COMPATIBEL 

Wij beschermen de investeringen van 
onze gebruikers door hoogwaardige 
oplossingen te bieden die volledig 
compatibel zijn met MX FUEL™ 
REDLITHIUM™ accu's.

HEAVY DUTY-GARANTIE 

Op gereedschap en accu's van MILWAUKEE® zit standaard 1 jaar garantie. Ga naar milwaukeetool.nl als u deze garantie wilt verlengen.

De garantie op MX FUEL™ gereedschap kunt u verlengen van 1 jaar tot maximaal 2 jaar (1+1). Op MX FUEL™ accu's zit standaard  
1 jaar garantie. Dit kan worden verlengd tot maximaal 2 jaar (1+1). Voor verlenging van de garantie is online registratie binnen 30 dagen  
na de aankoopdatum vereist.

Elk stuk gereedschap van MILWAUKEE® wordt getest conform een uitgebreide en gecertificeerde procedure voordat het de fabriek verlaat en 
wordt geleverd met de garantie van geschiktheid voor  
NOTHING BUT HEAVY DUTY™.

Bij MILWAUKEE® Tool zijn we trots op de producten en diensten die we onze professionele klanten aanbieden. De garantie kan alleen worden 
verlengd in de landen die worden vermeld op onze website voor garantieregistratie. Het aanbod van garantieverlenging geldt niet voor acculaders 
en meegeleverde accessoires of voor producten die worden verhuurd. Zie milwaukeetool.eu voor alle voorwaarden.
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GEEN EMISSIE

GEEN TREKSTART

GEEN BENZINE  
EN OLIE MENGEN

GEEN ONDERHOUD  
AAN MOTOREN

MX FUEL™ biedt niet alleen het 
vermogen van licht materieel dat op 
stroomkabels of benzine werkt, maar 
produceert bovendien NUL EMISSIE.

Bij dit nieuwe platform is geen sprake 
meer van uitlaatgassen en emissie,  
zodat gebruikers hun koolstofuitstoot 
kunnen verminderen. Tevens kunnen  
ze gezonder en veiliger werken 
doordat er geen schadelijke  
gassen, geluiden en trillingen  
worden geproduceerd. 

Daardoor neemt de productiviteit toe, 
want de gebruikers kunnen binnen 
werken, in greppels, in tunnels en 
zelfs in mijnen, zonder hoofdpijn te 
krijgen van benzinedampen. Bij dit 
nieuwe systeem hoeft u geen benzine 
te kopen of bij te vullen, de motor is 
onderhoudsarm en hoeft niet eerst te 
worden opgestart. Dat bespaart u veel 
tijd en geld.
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ALLE MX FUEL™ 
APPARATEN 
EN DE MXF 
XC406 
ACCU ZIJN 
VOORZIEN 
VAN ONE KEY™ 
TECHNOLOGIE

* Vanaf februari 2020 binnen de licht-materiële sectormilwaukeetool.nl milwaukeetool.nl

REDLITHIUM™  
ACCU

Marktleider in  
lithium-ion-technologie

Gepatenteerd ontwerp beschermt 
tegen vallen, water en zware 
omstandigheden

Robuuste elektronica zorgt 
voor optimale prestaties bij alle 
combinaties van gereedschap  
en accu's

1

REDLINK PLUS™  
INTELLIGENTIE

Meest geavanceerde systeem van 
gereedschapselektronica op de markt

Beschermt het materieel met 
de beste temperatuur- en 
overbelastingbeveiliging in zijn klasse

Communicatie via applicatie voor 
optimale prestaties van het materieel

2 POWERSTATE™  
KOOLBORSTELLOZE 
MOTOR

Voldoet aan de vereisten  
van elk stuk gereedschap

Geoptimaliseerd voor de perfecte  
combinatie van prestaties,  
portabiliteit en productiviteit

Beschikt over maximale 
magneetcapaciteit en topkwaliteit rare 
earth magnets voor optimale prestaties

3

ONE-KEY™ is een digitaal platform 
voor gereedschap en materieel dat 
werkzaamheden soepeler laat verlopen.

Volg, beheer en beveilig uw materieel vanaf 
een computer of mobiel apparaat met 
het grootste Bluetooth® tracking-netwerk 
binnen de sector. Bij verlies of diefstal kunt 
u het apparaat op afstand vergrendelen. 

Ga voor meer informatie naar 
milwaukeetool.nl/one-key

ONGEËVENAARDE 
TECHNOLOGIE*



WERELDLEIDER IN INNOVATIEVE LITHIUM-ION ACCU'S
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MXF C

MX FUEL™ 
LADER
Artikelnummer: 4933471839

	Laadt MXF CP203 accu op in 45 min

	Laadt MXF XC406 accu op in 90 min

	REDLINK™ intelligentie optimaliseert de oplaadsnelheid (4,5 A/h)  
van elke accu voor een minimale oplaadtijd

	Interne ventilator optimaliseert de oplaadtijd en prestaties

	Ledlamp geeft oplaadstatus van 80% aan  
onder 30/55 min (CP/XC)

	Geïntegreerde draaggreep

MXF XC406

MX FUEL™ 
REDLITHIUM™ 
6,0 AH ACCU

	MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's zijn voorzien van de  
best presterende en meest hoogwaardige lithium-ion-
technologie

	De compacte en draagbare accu's leveren wisselstroom, 
zodat u kunt werken op plekken waar u met stroomkabels  
moeilijk kunt komen

	MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's hebben een uniek  
ontwerp dat ze beschermt tegen vallen, trillingen, water  
en extreme temperaturen.

	Blijft optimaal werken tot -28°C

	Meest geavanceerde elektronische stroombeheersysteem 
communiceert met het apparaat om zo lang mogelijk 
voldoende stroom te kunnen leveren

	Biedt de mogelijkheid om apparaten binnen te gebruiken,  
in besloten ruimtes en in greppels

	Een nieuw alternatief voor apparaten die op benzine werken

	ONE-KEY™ systeem voor het volgen en beveiligen 
van apparaten biedt een cloud-gebaseerd 
inventarisbeheerplatform dat zowel locatietracering als 
diefstalpreventie ondersteunt

	MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's zijn voorzien van de  
best presterende en meest hoogwaardige lithium-ion-
technologie

	De compacte en draagbare accu's leveren wisselstroom, 
zodat u kunt werken op plekken waar u met stroomkabels  
moeilijk kunt komen

	MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's hebben een uniek  
ontwerp dat ze beschermt tegen vallen, trillingen, water  
en extreme temperaturen.

	Blijft optimaal werken tot -28°C

	Meest geavanceerde elektronische stroombeheersysteem 
communiceert met het apparaat om zo lang mogelijk 
voldoende stroom te kunnen leveren

	Biedt de mogelijkheid om apparaten binnen te gebruiken,  
in besloten ruimtes en in greppels

	Een nieuw alternatief voor apparaten die op benzine werken

MXF CP203

MX FUEL™ 
REDLITHIUM™ 
3,0 AH ACCU

SUPERIEURE ACCU'S
MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's hebben een uniek en 
gepatenteerd ontwerp dat ze beschermt tegen vallen, trillingen, 
water en extreme temperaturen. Dat zorgt voor een aanzienlijk 
langere levensduur bij zelfs de zwaarste toepassingen.

GEAVANCEERDE ELEKTRONICA
REDLINK™ intelligence biedt geavanceerde communicatie tussen 
accu, apparaat en opladers, en dat zorgt voor optimale prestaties 
en een lange levensduur van de accu.

WERELDLEIDENDE ACCU-CEL TECHNOLOGIE
MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's zijn voorzien van de best 
presterende en hoogwaardigste lithium-ion-technologie. 
Deze technologie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met 
wereldleiders in het ontwerpen van accucellen. MILWAUKEE® 
zorgt voor optimale prestaties en een lange levensduur bij zelfs 
de zwaarste toepassingen met behulp van zware tests in het 
geavanceerde acculaboratorium van Milwaukee Tool.

ACCU'S  
EN LADERS

MXF XC406 MXF CP203

Compatibiliteit Geschikt voor alle  
MX FUEL™ apparaten

Geschikt voor alle  
MX FUEL™ apparaten

Oplaadtijd 90 min 45 min

Capaciteit  6,0 Ah 3,0 Ah

Brandstofmeter Ja Ja

REDLINK™ intelligentie Ja Ja

ONE-KEY™ compatibel Ja Nee

Artikelnummer 4933471837 4933471838

MXF C

Compatibiliteit CP + XC accu's

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

Ingebouwde ventilator Ja

REDLINK™ intelligentie Ja

Celspanningsbewaking Ja

Artikelnummer 4933471839

MXF XC406 MXF CP203

Artikelnummer 4933471837 4933471838



GESCHIKT VOOR

350 MM
BLADEN

EIGENSCHAPPEN
	's Werelds eerste afkortzaag met accu waarmee 

in gewapend beton kan worden gezaagd en die 
geschikt is voor bladen van 350 mm

	Sneller zagen van start tot finish: Opstarten met 
drukknop in 3 seconden. Mengen van benzine 
en olie niet nodig en geen onderhoud aan 
benzinemotor

	Geen hoofdpijn door benzinedampen: Kan 
binnen worden gebruikt dankzij de zero-emissie

	Dezelfde prestaties als zagen die op benzine 
werken met een maximale onbelaste snelheid 
van 5350 tpm en een volledige zaagdiepte van 
125 mm

	Stiller dan andere benzine-equivalente  
zagen, met trillingsarme motor en een  
goed gebalanceerd gewicht

	Beschermkap verstelbaar zonder gereedschap 
en interne waterleiding voor nat zagen die 
compatibel is met het verwisselbare M18™ 
SWITCH TANK™ sproei- en watertoevoer-
systeem

	Apart verkrijgbare afkortzaag trolley MXF COSC  
voor kaarsrechte zaagsneden

	MX FUEL™ nieuwe generatie POWERSTATE™ 
koolborstelloze motor, REDLINK PLUS™ 
elektronica en REDLITHIUM™ accu 
bieden superieure werkduur, prestaties 
en duurzaamheid bij zelfs de zwaarste 
toepassingen

	ONE-KEY™ systeem voor het volgen en 
beveiligen van apparaten biedt een cloud-
gebaseerd inventarisbeheerplatform dat zowel 
locatietracering als diefstalpreventie ondersteunt

SPECIFICATIES
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REDLITHIUM™ 

ACCU

REDLINK PLUS™ 

INTELLIGENTIE

POWERSTATE™  
KOOLBORSTELLOZE 

MOTOR

SNEDES VAN
SNELSTE
BEGIN TOT EINDE

GEEN BENZINE- 
DAMPEN

MXF COS350

MX FUEL™ 350 MM 
AFKORTZAAGMACHINE

	De M18™ SWITCH TANK™ 15 liter rugzakpompsproeier 
levert het eerste verwisselbare tankontwerp zonder 
handmatig te hoeven pompen

	Het ontwerp van de tank isoleert de pomp, slang  
en staaf, en scheidt draagbare componenten van  
de M18™ SWITCH TANK™ basis

	Pompdruk van 120 PSI (8,27 Bar)

	Maximaal 2 uur looptijd (12 of meer tanks) met  
M18™ 4,0 Ah accu

	Volledig compatibel met SWITCH TANK™

	Watersproeiertank voor efficiënte toevoer 
van water bij betonzagen en uitboren. Ook 
handig voor het verwijderen van vuil en het 
schoonspuiten van ruimtes en materiaal

	Halftransparante tank met maatstreepjes om 
te bepalen hoeveel vloeistof er nog in de tank 
zit

	Deksel draaggreep met brede mond maakt 
vervoeren en bijvullen van de tank eenvoudig

	SCS41/350 x 4 x 25,4 mm 

	Alleen geschikt voor staal 

	CCS41/350 x 4 x 25,4 mm 

	Geschikt voor ruwe steen en buigzame ijzeren pijpen 

MXF COSC

MX FUEL™ 
AFKORTZAAG 
TROLLEY
Artikelnummer: 4933464883

M18 BPFPH-0

M18 SWITCH TANK™

Artikelnummer: 4933464961

M18 BPFP-WST

WATERSPROEIER  
TANK VAN 15 LITER
Artikelnummer: 4933464965

HUDD HARD UNIVERSAL

MAXIMALE SNELHEID,  
LANGE LEVENSDUUR, 
TRILLINGSARM!

	Universele zaagbladen voor verschillende 
materialen 

	Geclassificeerd in twee categorieën voor een 
maximale levensduur 

	Segmenthoogte van 10 mm zorgt voor een lange 
levensduur

	Lasergelaste segmenten voor de beste prestaties    
	Trillingsarm

	Lichtgewicht afkortzaag trolley voor zagen met bladen van 350 mm  
voor kaarsrechte sneden met een volledige zaagdiepte van 125 mm

	Met één hand te bedienen dankzij in hoogte verstelbare zaaghendel  
en eenvoudig te bereiken hendel voor diepte-instelling

	Watertank zonder gereedschap te bevestigen, compatibel met het 
verwisselbare M18™ SWITCH TANK™ sproei- en watertoevoersysteem

	Volledige mobiliteit doordat er ruimte is voor een reserve-accu
	Eenvoudig in te klappen voor vervoer en opslag
	Wordt geleverd met tank van 11,4 L die water levert met behulp van  

de zwaartekracht

MXF COS350-601

Snelheid onbelast (tpm) 5350

Diameter zaagblad (mm) 350

Max. zaagdiepte (mm) 125

Gewicht met accu (kg) 16,7

Pakket bevat 1 x MXF XC406 accu, 1 x MXF C oplader, 1 x diamantblad, 1 x draagtas

Artikelnummer 4933471833

Type Diameter schijf 
(mm)

Boring  
(mm)

Segmenthoogte 
(mm)

Zaagbreedte 
(mm)

Artikel- 
nummer

STEELHEAD™ 350 350 25,4 4 2,8 4932471988

	STEELHEAD™ is zeer geschikt voor (roestvrij) staal. Tevens geschikt voor zwaar 
bewapend beton

	Hoge dichtheid van speciaal geharde diamanten zorgt voor een zeer effectief  
zaagproces

	Dankzij de veelzijdigheid en de uitstekende prestaties van de diamantschijf  
is de zaag ook perfect voor de brandweer en voor reddingsoperaties

PREMIUM  
STEELHEAD™ 
ZAAGBLAD

DUNNE METALEN  
ZAAGSCHIJF
Artikelnummer: 4932471989

DUNNE STENEN /  
BUIGZAME ZAAGSCHIJF
Artikelnummer: 4932472264

PREMIUM  
SPEEDCROSS HUDD

Type Diameter schijf 
(mm)

Boring  
(mm)

Segmenthoogte 
(mm)

Zaagbreedte 
(mm)

Artikel- 
nummer

HUDD 350 350 25,4 10 2,6 4932471985

Type Diameter schijf 
(mm)

Boring  
(mm)

Segmenthoogte 
(mm)

Zaagbreedte 
(mm)

Artikel- 
nummer

DUH 350 350 25,4 10 2,8 4932471986

	Een professioneel lasergelast kwaliteitsblad dat uitzonderlijke prestaties 
levert bij harde materialen als gewapend beton, straatstenen en metselwerk

DIAMANT- 
BLAD DUH



Compatibel met M18™ SWITCH TANK™  
- Zie pagina 11 voor meer informatie
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REDLITHIUM™ 

ACCU
REDLINK PLUS™ 

INTELLIGENTIE

POWERSTATE™  
KOOLBOR-
STELLOZE 

MOTOR

EIGENSCHAPPEN
	Boor biedt meer vertrouwen dankzij vergelijkbare 

prestaties als wisselstroomapparaten en een 
maximum boordiameter van 152 mm, nat en 
droog

	2 snelheden voor uiteenlopende 
toepassingen, met lasergeëtste snelheids- en 
capaciteitsmarkeringen in de metalen behuizing

	Snelheid 1: nat of droog boren met 1600 tpm tot 
een diameter van 75 mm

	Snelheid 2: nat of droog boren met 800 tpm tot 
een diameter van 76 tot 152 mm

	Gepatenteerde AUTOSTOP™ beveiliging biedt 
beste bescherming in zijn klasse en voorkomt te 
ver doordraaien als de boor pakt 

	Ingebouwde waterpassensor helpt de gebruiker 
bij een rechte en nauwkeurige afwerking

	Ingebouwde drukmeter stelt de gebruiker in staat 
om de boorsnelheid te optimaliseren

	Ingebouwde accumeter stelt de gebruiker in 
staat om de accucapaciteit in de gaten te houden 
tijdens het gehele boorproces

	Geïntegreerde waterleiding voor nat uitboren 
die compatibel is met het verwisselbare M18™ 
SWITCH TANK™ sproei- en watertoevoersysteem

	1 1/4˝ UNC + 1/2˝ G zitting geschikt voor de 
meest gangbare boren, met wrijvingsplaat voor 
eenvoudige verwisseling van boren 
 

	Apart verkrijgbare kernboormachine trolley MXF 
DR255TV met boorkraag van 60 mm - opzetstuk 
van 60 mm op de kernboor, geschikt voor de 
meeste universele kernboorstandaarden

	MX FUEL™ nieuwe generatie POWERSTATE™ 
koolborstelloze motor, REDLINK PLUS™ 
elektronica en REDLITHIUM™ accu bieden 
superieure werkduur, prestaties en duurzaamheid 
bij zelfs de zwaarste toepassingen

	ONE-KEY™ systeem voor het volgen en 
beveiligen van apparaten biedt een cloud-
gebaseerd inventarisbeheerplatform dat zowel 
locatietracering als diefstalpreventie ondersteunt

MX FUEL™ NATTE
DIAMANTEN KERN-
BOREN MET DUNNE 
INKEPINGEN

MXF DR255TV

MX FUEL™ PREMIUM 
DIAMANTEN KERN-
BOORSTANDAARD
Artikelnummer: 4933472247

WATERTANK  
VAN 10 LITER
Artikelnummer: 4932399726

WATER 
OPVANGRING
Artikelnummer: 4932399727

VACUÜMPOMP
Artikelnummer: 4932352094

VERVANGENDE 
VACUÜM AFDICHTING
Artikelnummer: 4931400613

PAKKET 
BEVESTIGINGEN 
STANDAARD
Artikelnummer: 4932399731

	Geoptimaliseerde snoerloze diamantsegmenten speciaal  
gemaakt voor MX FUEL™ gereedschap

	Geoptimaliseerd voor diamantboren tot 2200 Watt met 
snoer

	Lasergelaste segmenten van 10 mm voor een langere 
levensduur

	Standaard 1/2˝ G zitting op kleinere diameters en  
standaard 1 1/4˝ UNC zitting op grotere diameters

	Voor het boren van gaten tot Ø 250 mm – extra 
lange kolom voor gebruik met MILWAUKEE® 
snoerloze MXF DCD150 diamantboor

	Geïntegreerde vacuümvoet voor vastzetten van 
standaard met vacuüm of op de traditionele manier

	Universele 60 mm snelkoppeling-motorbeugel      

	 Inclusief pakket voor bevestiging in beton  
(Artikelnummer: 4932399731)

Diameter
(mm)

Beschrijving Zitting 
 kern

Werklengte 
(mm) B

Totale lengte  
(mm) A

Artikel- 
nummer

12 WCHP-TK 12 1/2˝ G 200 270 4932472167
14 WCHP-TK 14 1/2˝ G 300 370 4932472168
16 WCHP-TK 16 1/2˝ G 300 370 4932472169
18 WCHP-TK 18 1/2˝ G 300 370 4932472170
20 WCHP-TK 20 1/2˝ G 300 370 4932472171
22 WCHP-TK 22 1/2˝ G 300 370 4932472172
24 WCHP-TK 24 1/2˝ G 300 370 4932472173
25 WCHP-TK 25 1/2˝ G 300 370 4932472174
28 WCHP-TK 28 1/2˝ G 300 370 4932472175
30 WCHP-TK 30 1/2˝ G 300 370 4932472176
32 WCHP-TK 32 1/2˝ G 300 370 4932472177
35 WCHP-TK 35 1/2˝ G 300 370 4932472178
40 WCHP-TK 40 1/2˝ G 300 370 4932472180
51 WCHP-TK 51 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472184
56 WCHP-TK 56 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472185
61 WCHP-TK 61 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472186
66 WCHP-TK 66 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472187
71 WCHP-TK 71 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472188
76 WCHP-TK 76 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472189
81 WCHP-TK 81 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472190
86 WCHP-TK 86 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472191
91 WCHP-TK 91 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472192

101 WCHP-TK 101 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472193
105 WCHP-TK 105 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472194
111 WCHP-TK 111 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472195
121 WCHP-TK 121 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472196
130 WCHP-TK 130 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472197
140 WCHP-TK 140 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472198
150 WCHP-TK 150 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472199

Beschrijving Artikel- 
nummer

Boorkap. Voor boren en uitboren van Ø 25-152 mm.  
Met borstel voor betere afzuiging en afvoer.

Alleen voor droog kernboren. DEK 26 standaard universele 
verbinding voor alle MILWAUKEE® stofzuigers.

4932471990

MXF DCD150-302C MXF DCD150-302C KIT

Snelheid onbelast (tpm) 0 – 800 / 0 – 1600 0 – 800 / 0 – 1600

Boorcapaciteit in beton snelheid 1 / 2 (mm) 76 – 152 / 25 – 76 76 – 152 / 25 – 76

Zitting apparaat 1 1/4˝ UNC + 1/2˝ G 1 1/4˝ UNC + 1/2˝ G 

Standaard materieel Vergrendeling drukknop, zijgreep Vergrendeling drukknop, zijgreep, MXF DR255TV boorstandaard 

Pakket bevat 2 x 3,0 Ah accu,1 x MXF C oplader, Kitbox 2 x 3,0 Ah accu, 1 x MXF C oplader, Kitbox

Artikelnummer 4933464887 4933471835

SPECIFICATIES

BOOR

VERTROUWEN
BIEDT MEER

HOGERE

DOOR KORTERE INSTALLATIETIJD
PRODUCTIVITEIT

BOOR  
GATEN TOT
152 MM

	Vervangende vacuüm afdichting voor MXF DR255TV

MXF DCD150

MX FUELTM 150 MM  
DIAMANTEN KERNBOOR



SLAAT HARD

TRILLINGEN
MET GERINGE 
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REDLITHIUM™ 

ACCU

REDLINK PLUS™ 

INTELLIGENTIE

POWERSTATE™  
KOOLBOR-
STELLOZE 

MOTOR

PROBLEEMLOOS  
WERKEN
ZONDER SNOER OF BENZINE

BREEKT TOT WEL 
2T BETON PER

ACCU-LADING

MXF DH2528H

MX FUELTM  
25 KG KLASSE 
28 MM HEX 
SLOOPHAMER

	Lichtgewicht sloophamerkar met grote rubber wielen voor eenvoudig  
vervoer op oneffen terrein

	Geïntegreerde sloophamerriem en volledig metalen sluitingen

	Met vier verende beitelhouders, een houder voor de acculader en  
een haak voor de kabel van de oplader voor eenvoudig vervoer

MXF DHT

MX FUEL™  
SLOOPHAMER- 
TROLLEY
Artikelnummer: 4933464879

MX FUEL™  
28 MM HEX BEITELS

Beschrijving Totale leng-
te (mm)

Bladbreedte 
(mm)

Artikel- 
nummer

1 28 mm Hex puntbeitel 400 - 4932459774

2 28 mm Hex 400 x 35 mm platte beitel 400 35 4932459775

3 28 mm Hex platte brede beitel 400 80 4932459776

4 28 mm Hex spadebeitel 400 125 4932459777

5 28 mm Hex asfaltsnijder 400 90 4932459778

6 28 mm Hex spits toelopende gereedschaphouder - - 4932459779

7 28 mm Hex aandrukplaat 200 200 4932459780

1 2 3 4 5 6 7

MXF DH2528H-601

Zitting apparaat 28 mm Hex

Slagenergie (EPTA)(J) 64

Max. slagsnelheid (spm) 1300

Trilbeitelen (m/s2) 5,17

Gewicht met accu (kg) 29,6

Pakket bevat 1 x MXF XC406 accu, 1 x MXF C lader, 1 platte beitel + 1 puntbeitel

Artikelnummer 4933471829

SPECIFICATIES

EIGENSCHAPPEN
	De eerste snoerloze 28 mm Hex sloophamer 

op de markt die hetzelfde vermogen levert als  
pneumatische sloophamers en sloophamers 
die op benzine of snoer werken

	Robuuste hamer levert 64 joule slagenergie 
voor zelfs de zwaarste sloopklussen

	Dankzij zwevende behuizing met 
trillingsdemping kan de gebruiker de hele dag 
werken zonder gevaarlijke blootstelling

	Laag 5,17 m/s2 trillingsniveau maakt non-stop 
productiviteit mogelijk van meer dan 7 uur 
(HAVS) 

	Snelle verwijdering van materiaal met 1300 
spm voor maximale productiviteit bij alle 
toepassingen

	Tot maar liefst 2 ton beton wegbreken of een 
sleuf maken van 12 m (20 cm diep en 30 cm 
breed) op één MXF XC406 accu-lading

	Vergelijkbare levensduur als 
wisselstroomapparaten en 
onderhoudsvriendelijk dankzij geïntegreerd 
onderhoudslampje dat de gebruiker elke 40 
uur waarschuwt om vet toe te voegen

	MX FUEL™ nieuwe generatie POWERSTATE™ 
koolborstelloze motor, REDLINK PLUS™ 

elektronica en REDLITHIUM™ accu's 
bieden superieure werkduur, prestaties 
en duurzaamheid bij zelfs de zwaarste 
toepassingen

	ONE-KEY™ systeem voor het volgen en 
beveiligen van apparaten biedt een cloud-
gebaseerd inventarisbeheerplatform dat 
zowel locatietracering als diefstalpreventie 
ondersteunt

	Apart verkrijgbare trolley MXF DHT met plaats 
voor 4 beitels, een accu en een lader en met 
een hamerriem voor eenvoudig vervoer van het 
apparaat op de werklocatie
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WORTELSNIJDERS
VOOR HET SNIJDEN EN 
VERWIJDEREN VAN WORTELS

KETTINGKLOPPERS
VETKLOMPEN  
VERWIJDEREN

RECHTE AARDBOOR
VERWIJDERING VAN LOS 
MATERIAAL ZOALS HAREN

TRECHTERSPIRAAL
VERWIJDERING VAN LOS 
MATERIAAL ZOALS LAPPEN 
STOF

OPENINGSKOP
VERSTOPPINGEN OPENEN  
IN HET MIDDEN

KOP-
BEVESTIGINGSKIT

KOPPELINGS-
EINDKABELS

Afmetingen Artikelnummer

16 mm x 7,6 m 4932471701
16 mm x 15,2 m 4932471702
20 mm x 7,6 m 4932471703
20 mm x 15 m 4932471704

Beschrijving Artikelnummer

Kopbevestigingskit 48532840

Afmetingen Artikelnummer

16 mm x 60 cm 4932471708
20 mm x 60 cm 4932471709

Beschrijving Artikelnummer

Wortelsnijder  
van 75 mm

48532832

Beschrijving Artikelnummer

Wortelsnijder  
van 100 mm

48532833

Beschrijving Artikelnummer

Wortelsnijder  
van 150 mm

48532834

ANKER- 
KABEL

Lengte Artikelnummer

16 mm 4932471707

LEID- 
KABEL

MXF LSDP-301

Snelheid onbelast (tpm) 200 (20 mm kabel)

Max. diameter afvoer (mm) 200

Spiraaldiameter (mm) 16-20

Kabellengte (m) 30

Gewicht met accu (kg) 56,6

Pakket bevat
1 x MXF CP203 accu, 1 x MXF C-lader, 1 x 7,6 m en  

1 x 15,2 m binnenkabel (20 mm) en kopset

Artikelnummer 4933471851

SPECIFICATIES

TROMMELKOPPEN

Beschrijving Artikelnummer

Kettingklopper  
van 70 mm

48532837

Beschrijving Artikelnummer

Kleine  
openingskop

48532835

Beschrijving Artikelnummer

Kettingklopper  
van 100 mm

48532838

Beschrijving Artikelnummer

Rechte  
aardboor

48532830

Beschrijving Artikelnummer

Trechter- 
spiraal

48532831

Beschrijving Artikelnummer

Middelgrote 
openingskop

48532836

milwaukeetool.nl milwaukeetool.nl

TROMMEL
VUIL BLIJFT IN DE

DRAAGHULP
VERMOGEN
OM VERSTOPPINGEN
TE VERWIJDEREN TOT 60 M

REDLITHIUM™ 

ACCU

REDLINK PLUS™ 

INTELLIGENTIE

POWERSTATE™  
KOOLBOR-
STELLOZE 

MOTOR

EIGENSCHAPPEN
	De geïntegreerde POWERTREDZ™ technologie 

helpt u bij het naar boven vervoeren van de 
rioolreinigingsmachine

	Volledig afgeschermde trommel voor de beste 
bescherming en het binnen houden  
van vuil

	Vermogen om verstoppingen te verwijderen  
op 60 m

	Elektronisch antislippedaal met geïntegreerde 

elektronische trommelrem vertraagt de  
trommel zeer snel voor maximale controle en 
veiligheid van de gebruiker

	Trommel voor kabel van 30 m x 16 mm of kabel 
van 30 m x 20 mm

	ONE-KEY™ systeem voor het volgen en 
beveiligen van apparaten biedt een cloud-
gebaseerd inventarisbeheerplatform dat 
zowel locatietracering als diefstalpreventie 
ondersteunt

	MX FUEL™ nieuwe generatie POWERSTATE™ 
koolborstelloze motor, REDLINK PLUS™ 
elektronica en REDLITHIUM™ accu 
bieden superieure werkduur, prestaties 
en duurzaamheid bij zelfs de zwaarste 
toepassingen

	Geleverd met 1 x 20 mm x 15,2 m binnenkabel, 
1 x 20 mm x 7,6 m binnenkabel, 1 x 9 pc 
kopbevestigingsset

MXF LSDP

MX FUELTM  
RIOOLREINIGINGS- 
MACHINE MET  
POWERTREDZ™ 
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VOORLUMEN
VERLICHTING VAN WERKZAAM- 
HEDEN EN TERREINEN

27.000ZEER GOED

3 M LICHT
BINNEN / BUITEN

DRAAGBAAR
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REDLITHIUM™ 

ACCU

REDLINK PLUS™ 

INTELLIGENTIE

TRUEVIEW™  
HOOGWAARDIGE 

VERLICHTING

BESTAND
STORM
TEGEN

MXF TL-601

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst AC hoog / gemiddeld / laag (lumen) 27.000 / 14.000 / 7000  

Max. lichtopbrengst DC hoog / gemiddeld / laag (lumen) 20.000 / 10.000 / 5000

Max. werkduur AC-modus (uur) Oneindig

Max. werkduur DC-modus (uur) 3 / 6 / 12

Max. hoogte mast (m) 3,1

IP classificatie 56

Geïntegreerde oplader Ja

Gewicht met accu (kg) 48

Pakket bevat 1 x MXF XC406 accu, geïntegreerde lader

Artikelnummer 4933471844

SPECIFICATIES

EIGENSCHAPPEN
	TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting  

met een lichtopbrengst tot 27.000 lumen in 
AC-modus en tot 20.000 lumen in DC-modus 
voor verlichting van werkzaamheden  
en terreinen

	Lamp kan in verschillende richtingen worden 
gedraaid, zodat de gebruiker op elke gewenste 
plek kan beschikken over direct licht

	Hoge mobiliteit door twee grote wielen, 
waardoor de torenlamp zelfs op natte en 
oneffen terreinen makkelijk te verplaatsen is

	Door de geïntegreerde gemotoriseerde  
mast kan de torenlamp binnen 10 seconden 
worden neergezet. De mast is uitschuifbaar tot 
3,1 meter en is bestand tegen windsnelheden 
van 55 km/u

	De MX FUEL™ torenlamp kan worden gebruikt 
onder de zwaarste omstandigheden en is 
voorzien van duurzame polycarbonaat lenzen 
met een superieure stootvastheid

	Een goed afgedichte accukast zorgt ervoor 
dat de accu's te allen tijde worden beschermd 
tegen de elementen

	Geïntegreerde ONE-KEY™ applicatie voor 
instellen, traceren en beheren van de lamp 
vanaf uw mobiele apparaat. Werkduur 
eenvoudig in te stellen, waardoor de 
lichtopbrengst wordt aangepast voor continue 
verlichting van de werkzaamheden; tevens 
kunt u controleren of de accu leeg is en 
vervangen moet worden

	De ingebouwde MX FUEL™ lader biedt u de 
mogelijkheid om elke MX FUEL™ accu op te 
laden in de AC-modus

MXF TL

MX FUEL™  
TOREN- 
LAMP

IP56



INSTELLEN
(ALLEEN TORENLAMP)

TRACEREN

BEHEREN

DOWNLOAD DE GRATIS ONE-KEY™ APP  
VIA DE APP STORE OF GOOGLE PLAY

BEKIJK ONZE CATALOGUSSEN MET GEREEDSCHAP EN ACCESSOIRES VOOR MEER INFORMATIE 
OF BEZOEK ONZE WEBSITE: MILWAUKEETOOL.NL

TTI Central Europe GmbH
Jan Valsterweg 83
3315 LG Dordrecht
Nederland
Telefoon Nederland: (078) 6524 150
Telefoon België: (0)2 5033 010
Fax Nederland: (078) 6105 081
Fax België: (02) 5033 020
info.benelux@TTI-EMEA.com

Het Bluetooth®-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. die onder licentie worden gebruikt door TTI. Andere handelsmerken en handelsnamen behoren tot 
hun respectievelijke eigenaren. Alle gegevens, inclusief service- en garantievoorwaarden, alsmede het productassortiment kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn niet 
bindend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor drukfouten of vergissingen. (4939 7047 90) Copyright 2020 - Milwaukee Electric Tools
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