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PROJETAR E CONSTRUIR FERRAMENTAS
NOTHING BUT HEAVY DUTY ™ É SÓ UMA PARTE
DO COMPROMISSO DA MILWAUKEE®

MILWAUKEETOOLEU

EXPERIMENTE
A DIFERENÇA
HEAVY DUTY
#MILWAUKEETOOL

As ferramentas MILWAUKEE® estão
construídas para trabalhar todos os dias.
Por isso, temos especial atenção com o
serviço de manutenção.
Todas as nossas ferramentas deixam a
linha de produção com um conjunto
completo de documentação que inclui
instruções de utilização e de segurança.
A MILWAUKEE® possui uma vasta rede de
serviços de assistência técnica. No caso
em que surja algum tipo de problema que
necessite de assistência técnica, pode
confiar na nossa rede de serviços técnicos
ou agentes autorizados.
Esta rede global assegura as necessidades
dos nossos clientes e utilizadores e ajudam
no desenvolvimento de futuros produtos.

FERRAMENTAS
PROJETADAS PARA
FAZER MELHOR O
TRABALHO
Na MILWAUKEE®, Heavy Duty é mais que
um slogan, é a promessa de oferecer o
melhor aos utilizadores profissionais.
Na MILWAUKEE®projetamos máquinas que
permitem trabalhar melhor, de forma mais
fácil e segura.

https://pt.milwaukeetool.eu/

A experiência que decorre de muitos
anos de trabalho, assegura um serviço
de reparações rápido e eficiente.

TUDO O QUE TEM DE FAZER PARA CONSEGUIR
AS VANTAGENS DA NOSSA GARANTIA ADICIONAL
É REALIZAR O REGISTO NA NOSSA PÁGINA DE
INTERNET. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

GARANTIA NOTHING BUT HEAVY DUTY ™:
As ferramentas MILWAUKEE procuram cumprir e mesmo ir mais além das diretrizes e
normativas Europeias de design e segurança. Os programas constantes de investigação
e desenvolvimento procuram antecipar e ir ao encontro das futuras necessidades do
mercado no que respeita a requerimentos de segurança e eficiência. A MILWAUKEE® é,
entre outros, membro ativo da EPTA (Associação Europeia de Fabricantes de Ferramenta
Eléctrica), orgulha-se de cumprir todas as normas acordadas por esta organização.
®
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Todas as baterias MILWAUKEE® REDLITHIUM™ incluindo
as baterias MX FUEL™ têm 1 ano de garantia que pode
ser aumentada até um máximo de 2 anos (1 +1).
A extensão de garantia está sujeita ao registo on-line
durante os 30 dias seguintes à data da compra.
Todas as ferramentas MILWAUKEE® são testadas de
acordo com processos certificados de qualidade antes
de abandonarem a fábrica com a garantia NOTHING BUT
HEAVY DUTY™. Na MILWAUKEE® temos orgulho nos
produtos e serviços que oferecemos aos profissionais.

A ampliação de garantia está disponível apenas nos países
registados na nossa página web de registo de garantias.
Os produtos utilizados através de empresas de aluguer
estão excluídas da extensão de garantia incluindo as
baterias carregadores e acessórios.
Para consultar os termos e condições por favor visite:
www.pt.milwaukeetool.eu
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NOVO

ZERO EMISSÕES

EQUIPAMENTO REDEFINIDO
ENFOQUE PROFISSIONAL
GRANDE GAMA

PROJETADO PARA OS
PROFISSIONAIS MAIS
EXIGENTES DO MUNDO
SEM PROBLEMAS
DE ARRANQUE

OS NOSSOS
EQUIPAMENTOS
MX FUEL
™

ELIMINAM OS
RISCOS ASSOCIADOS
COM EMISSÕES,
RUÍDOS, VIBRAÇÕES E
FRUSTRAÇÕES DE
MANUTENÇÃO COM
MOTORES A GASOLINA.

SEM MISTURAS
DE GASOLINA E ÓLEO

SEM MANUTENÇÃO
DO MOTOR
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Com o botão MX FUEL™ ‘push to activate’ (carregar
para activar) integrado em todas as soluções da
gama, o utilizador poupa tempo em configurar a
ferramenta, podendo arrancar em segundos cada
vez que inicie ou retome uma tarefa.

POUPE TEMPO E DINHEIRO
SAIBA QUANTO POUPA COM A CALCULADORA ONLINE
Visite pt.milwaukeetool.eu
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MXF COS350

MXF COSC

MXF DH2528H

MXF DHT

CORTADORA DE ASFALTO MX
FUEL™ 350MM

CARRO DE CORTE MX FUEL™

MARTELO DEMOLIDOR MX FUEL™
25KG K-HEX 28MM

CARRO DE TRANSPORTE PARA
MARTELO DEMOLIDOR MX FUEL™

ºº A primeira cortadora de asfalto de 350mm a bateria, com potência para

ºº Carro de transporte ligeiro para cortadora de asfalto de 350mm que

ºº O primeiro martelo demolidor sem cabos K-Hex 28mm, que oferece a

ºº Carro de transporte ligeiro para martelo demolidor com rodas de

ºº

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

ºº

cortar betão armado com capacidade total de disco de 350mm
Cortes mais rápidos. Interruptor de arranque em 3 segundos que
elimina a necessidade de fazer misturas de gasolina e óleo eliminando
também a manutenção necessária dos motores a gasolina
Pode ser utilizado em interiores graças às emissões zero
Rendimento equivalente a uma máquina a gasolina com velocidade
máxima em vazio de 5350rpm e profundidade máxima de corte 125mm
Mais silenciosa do que as cortadoras de asfalto equivalentes a gasolina,
com baixas vibrações e peso mais equilibrado
Protetor de disco ajustável sem chave e sistema de água integrado para
corte húmido, compatível com o sistema de tanques intercambiáveis
M18™ SWITCH TANK™
Carro de transporte MXF COSC disponível em separado para cortes
retos
A nova geração de motores sem escovas POWERSTATE™, eletrónica
REDLINK PLUS™ e baterias REDLITHIUM™ proporcionam um melhor
rendimento, durabilidade e autonomia em aplicações de alta exigência
A tecnologia ONE-KEY™ oferece uma plataforma de gestão de
inventário que permite a localização dos equipamentos e a prevenção
de roubos

ºº

ºº
ºº
ºº

mantém os cortes retos com uma profundidade de corte máxima de
125mm
Asa superior condutora ajustável em altura e alavanca de ajuste de
profundidade de fácil acesso para facilitar a utilização com uma só mão
Sem necessidade de ferramentas e com espaço dedicado para
depósito e água compatível com o sistema de depósitos intercambiáveis
M18™ SWITCH TANK™
Mobilidade total com local para armazenar bateria de substituição
Desdobrável para um transporte e armazenamento melhorado
Inclui depósito de água de alimentação por gravidade de 11,4l

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

ºº

MXF COS350-601

mesma potência que um martelo equiparável com cabo, a gasolina ou
pneumático
Proporciona 64J de energia de impacto para os trabalhos de demolição
mais exigentes
A tecnologia anti-vibração de corpo flutuante permite ao utilizador
trabalhar todo o dia sem alcançar níveis de exposição perigosos
As baixas vibrações (5,17m/s²) permitem uma produtividade de mais de
7 horas (HAVS) sem interrupções
Rápida demolição de material a 1300bpm, proporciona a máxima
produtividade em todas as aplicações
Capacidade para demolir até 2 toneladas ou 12m de extenção (200mm
de profundidade x 300mm de largura) com uma única carga de bateria
MXF XC406
Vida útil equivalente a uma máquina com cabo, com luz indicadora de
serviço integrada que avisa o utilizador para lubrificar a máquina a cada
40 horas de utilização
A nova geração de motores sem escovas POWERSTATE™, eletrónica
REDLINK PLUS™ e baterias REDLITHIUM™ proporcionam um melhor
rendimento, durabilidade e autonomia em aplicações de alta exigência

MXF DH2528H-0

MXF DH2528H-601

Velocidade em vazio (rpm)

5370

Capacidade de carga

69

Encabadouro

28 mm K-Hex

28 mm K-Hex

Capacidade de carga

150

Diâmetro da lâmina (mm)

350

Capacidade do depósito (l)

10.4

Energia de impacto (EPTA) (J)

64

64

Peso (kg)

15.7

Diâmetro do veio (mm)

20/ 25.4

Peso (kg)

26.0

Acção de percussão (ipm)

1300

1300

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Máx. capacidade de corte (mm)

125

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Vibração em cinzelagem (m/s²)

5.17

5.17

Referência

4933464879

Peso com bateria (kg)

16.7

Referência

4933464883

Peso com bateria (kg)

-

29.6

Código EAN

4058546228248

Kit incluído

1 x MXF XC406 Bateria, MXF C Carregador, Mala ou bolsa
não incluídas

Código EAN

4058546228286
Kit incluído

Referência

4933471833

Baterias não incluidas, Car- 1 x MXF XC406 Bateria,
regador não incluído, Mala MXF C Carregador, Mala ou
ou bolsa não incluídas
bolsa não incluídas

Código EAN

4058546297329

Referência

4933478985

4933471829

Código EAN

4058546362676

4058546297282
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MXF COSC

borracha de grandes dimensões para facilitar o transporte em terrenos
difíceis
ºº Correias de fixação integradas e pontos de encaixe totalmente
metálicos
ºº Capacidade para transportar 4 cinzéis e um carregador, com gancho
incorporado para guardar o cabo do carregador

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: pt.milwaukeetool.eu

MXF DHT

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: pt.milwaukeetool.eu
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MXF DCD150

MXF DR255TV

PERFURADORA DE DIAMANTE MX
FUEL™ 150MM

SUPORTE DE PERFURADORA DE
DIAMANTE MX FUEL™ 255MM

MILWAUKEETOOLEU

ACESSÓRIOS PARA MXF DCD150
Descrição

Referência

Código EAN

Kit de fixação. Para uso exclusivo em betão. Ø broca 16 mm necessária para fixar suporte

4932399731

4002395363827

Bomba de vácuo VP6. Para uma rápida fixação do equipamento de furação em superficies macias e
homogéneas. Capacidade de aspiração 850mbar. Pressão máx. de vácuo 6 m³/h / 100 l/min. Voltagem:
220-240 V

4932352094

4002395367474

Selo de substituição para a plataforma de perfuração. Para fixar a plataforma no solo ou parede

4931400613

4002395764631

Tanque de água WT 10. 10 litros de capacidade, construído em aço, tanque para água com revestimento
interior e exterior em poliéster. Bomba em bronze fiável com uma pressão máx. de 6 bar. tubo de 2.5 m com
fixação rápida a Milwaukee® berbequins de furação por diamante.

4932399726

4002395363773

4933464962

4058546229078

4933464965

4058546229108

Anel de recolha de água em alumínio para operações de perfuração húmida. Para utilização máx. Ø 180 mm.

4932399727

4002395363780

Anel recolha de água. Para DR 250 TV. Só para coroas de Ø máx. 150 mm. Utilização universal com ferramentas
diamantadas de perfuração. Adequado apenas para a perfuração de pavimentos e paredes.

4932478073

4058546340063

Para perfurar inclusive com diamante a seco desde Ø25 - 152mm. Escovas internas para melhorar a aspiração
e a extração.

4932471990

4058546298890

Fixação de equipamento

ºº Perfure com maior confiança e com a mesma performance que uma

ºº Para perfurações até 250mm de diâmetro. Coluna exta larga para

ºº

ºº Conector rápido universal de 60mm para perfuradora
ºº Sem necessidade de ferramentas e com espaço dedicado para

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

perfuradora com cabo, com uma capacidade máxima de 152mm a
húmido e a seco
Sistema de 2 velocidades para uma gama de aplicações, com as
marcas de velocidade e capacidade gravadas a laser no corpo da
máquina
Velocidade 1: perfurações a seco e a húmido até 75mm de diâmetro a
1600rpm
Velocidade 2: perfurações a seco e a húmido desde 76mm e até 152mm
de diâmetro a 1600rpm
Sistema de embraiagem patenteado AUTOSTOP™ que proporciona a
melhor proteção, evitando a rotação excessiva da máquina em caso de
bloqueio da coroa
Sensor de nivelamento incorporado ajuda o utilizador a conseguir um
acabamento preciso
Indicador de pressão incorporado que permite ao utilizador otimizar a
velocidade de perfuração
Indicador de carga da bateria incorporado permite ao utilizar monitorizar
a carga da bateria durante a perfuração
Sistema de água integrado para perfuração a húmido, compatível com
os sistemas de depósitos intercambiáveis M18™ SWITCH TANK™

utilizad com perfuradora de diamante MXF DCD150

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

depósito e água compatível com o sistema de depósitos intercambiáveis
M18™ SWITCH TANK™
Coluna extra comprida para utilizar com a perfuradora de diamante MXF
DCD150, para perfurações até 250mm de diâmetro
Pode utilizar-se com a bomba de vácuo em superfícies lisas e niveladas
Indicador de ângulo de perfuração na base, podendo ser alterado de 0°
a 45°
Blocos deslizantes ajustáveis
Design resistente e leve em alumínio
Kit para fixação em betão incluído (referência: 4932399731)

Acessórios para
perfuração em
húmido

MXF DCD150-302C

MXF DCD150-302C KIT

0 - 800/ 0 - 1600

0 - 800/ 0 - 1600

Cap. perf. betão 1 / 2 velocidade
76 - 152/ 25 - 76
(mm)

76 - 152/ 25 - 76

Encabadouro

1 ¼˝ UNC + ½˝ G

1 ¼˝ UNC + ½˝ G

Máx. capacidade de furação com coroa (mm) 250

Peso com bateria (kg)

12.4

12.4

Curso da lâmina (mm)

570

Interruptor com bloqueio,
punho lateral

Interruptor com bloqueio,
punho lateral, coluna de
perfuração MXF DR255TV

Peso (kg)

13.2

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Referência

4933472247

Código EAN

4058546338930

Velocidade em vazio (rpm)

Equipamento standard

2 x MXF CP203 Baterias,
MXF C Carregador, Kitbox

2 x MXF CP203 Baterias,
MXF C Carregador, Kitbox

Referência

4933464887

4933471835

Código EAN

4058546228323

4058546297343

Kit incluído

A base de mochila (M18 BPFPH-401) e o abastecimento de água (M18 BPFT-WST) garantem a pressão de água
ótima com apenas um clique de um botão e proporcionam a combinação perfeita para cada aplicação de corte
húmido. Capacidade de 15 l, até 12 tanques com uma bateria M18™ de 4.0 Ah

MXF DR255TV
Dimensão da base (mm)

276 x 467

Dimensão (mm)

892

Capacidade angular (º)

0 - 45

Acessórios para
perfuração em
seco
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Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: pt.milwaukeetool.eu

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: pt.milwaukeetool.eu
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ACESSÓRIOS PARA MXF LSDP

MXF LSDP
DESENTUPIDORA SECCIONAL MX FUEL™ COM SISTEMA POWERTREDZ™

ºº
ºº
ºº
ºº

™
integrado um único utilizador pode
carregar e descarregar a máquina do meio de transporte e também
subir e descer escadas
Tambor totalmente isolado para contenção da sujidade
Potência para eliminar raízes até 60m
Pedal electrónico antideslizante combinado com travão de tambor
integrado que trava eletrónicamente o tambor de forma rápida para um
máximo controlo e segurança do utilizador
Capacidade máxima do tambor: 16mm x 30m ou 20mm x 30m de cabo
A tecnología ONE-KEY™ oferece uma plataforma de gestão de
inventário que permite a localização dos equipamentos e a prevenção
de roubos
A nova geração de motores sem escovas POWERSTATE™, eletrónica
REDLINK PLUS™ e baterias REDLITHIUM™ proporcionam um melhor
rendimento, durabilidade e autonomia em aplicações de alta exigência
Inclui cabo de 20mm x 23m e conjunto de espirais e cortantes de 9
peças

Descrição

Compatível com desentupidora seccional MXF LSDP

Referência

Código EAN

Extensão de espiral com núcleo sólido 16mm x 7,6m

✔

4932471701

4058546296001

Extensão de espiral com núcleo sólido 16mm x 15,2m

✔

4932471702

4058546296018

Extensão de espiral com núcleo sólido 20mm x 7,6m

✔

4932471703

4058546296025

Extensão de espiral com núcleo sólido 20mm x 15,2m

✔

4932471704

4058546296032

Conector 16mm para cabos maiores

✔

4932471707

4058546296063

Espiral guía flexível 16mm x 600mm

✔

4932471708

4058546296070

Espiral guía flexível 20mm x 600mm

✔

4932471709

4058546296087

Ponta reta

Ponta reta para espiral de 16 e 20mm

✔

48532830

4058546323370

Ponta em funil

Ponta em funil para espiral de 16 e 20mm

✔

48532831

4058546323387

Ponta removedora dentada de 75mm para espiral de
16 e 20mm (lodos e raízes)

✔

48532832

4058546323394

Ponta removedora dentada 100mm para espiral de 16
e 20mm (lodos e raízes)

✔

48532833

4058546323400

Ponta removedora dentada de 150mm para espiral de
16 e 20mm (lodos e raízes)

✔

48532834

4058546323417

Cortador pequeno de folha cruzada para espiral de
16 e 20mm

✔

48532835

4058546323424

Cortador médio de folha cruzada para espiral de 16
e 20mm

✔

48532836

4058546323431

Corrente de limpeza de 75mm para espiral de 16
e 20mm

✔

48532837

4058546323448

Corrente de limpeza de 100mm para espiral de 16
e 20mm

✔

48532838

4058546323455

Kit acessórios

Kit de 9 pontas e acessórios para espirais de 16 e
20mm

✔

48532840

4058546296131

Tubo guia para
tambor MX

Tubo guia de espirais para MXF LSDP

✔

4932478110

4058546340421

Chave para desmontar acessórios

Chave para desmontar acessórios

✔

4932471717

4058546296162

ºº Com o sistema POWERTREDZ
ºº
ºº
ºº

MILWAUKEETOOLEU

Espirais com ponta
de conexão

Pontas removedoras

MXF LSDP-301
Cortadoras de
folha cruzada

Velocidade em vazio (rpm)

200

Capacidade de drenagem[mm]

75 - 200

Diâm. espiral (mm)

20

Comp. espiral (m)

23

Peso com bateria (kg)

56.6

Equipamento standard

Inclui cabo de 20mm x 23m e conjunto de
espirais e cortantes de 9 peças

Kit incluído

1 x MXF CP203 Bateria, MXF C Carregador,
Mala ou bolsa não incluídas

Referência

4933471851

Código EAN

4058546297503

Correntes de
limpeza

O sistema POWERTREDZ™ integrado possibilita que apenas
uma pessoa mova a máquina sem problemas

O mecanismo CABLE DRIVE alimenta e retrai
automaticamente o cabo

Tambor totalmente fechado para melhor protecção e
contenção de sujidade
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Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: pt.milwaukeetool.eu

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: pt.milwaukeetool.eu
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MXF TL

MXF C

MXF XC406

MXF CP203

TORRE DE ILUMINAÇÃO MX FUEL™
TRUEVIEW ™

CARREGADOR MX FUEL™

BATERIA REDLITHIUM™ MX FUEL™
6.0AH

BATERIA REDLITHIUM™ MX FUEL™
3.0AH

™
ºº Iluminação de alta definição TRUEVIEW com 27000 lúmens com cabo

ºº Carrega a bateria MXF CP203 em 55 minutos
ºº Carrega a bateria MXF XC406 em 90 minutos
™
ºº A tecnologia REDLINK otimiza a taxa de carga (4.5A/h) de cada bateria

™
™
ºº As baterias MX FUEL REDLITHIUM oferecem o melhor rendimento e a

™
™
ºº As baterias MX FUEL REDLITHIUM oferecem o melhor rendimento e a

ºº

ºº Proporciona uma potência equiparável a ferramentas com cabo numa

ºº
ºº
ºº

ºº

ºº
ºº

ºº

e até 20000 com bateria para funções específicas ou de área
Possibilidade de orientar os cabeçais em diferentes direções para
iluminar a área de trabalho
Alta mobilidade graças às duas rodas todo-o-terreno de grandes
dimensões, fácil de transportar em terrenos molhados e desnivelados
Graças ao poste motorizado, a torre de iluminação monta-se em menos
de 10 segundos. Com alcance até 3,10m de altura e resistente a ventos
até 55km/h
Para resistir às condições mais extremas nos locais de trabalho mais
exigentes, a torre de iluminação MX FUEL™ está construída em
policarbonato de alto impacto o que oferece uma resistência superior
aos impactos
Compartimento para a bateria isolado garantindo que se matem
protegida dos elementos em todo o momento
A tecnología ONE-KEY™ oferece uma plataforma de gestão de
inventário que permite a localização dos equipamentos e a prevenção
de roubos
Carregador integrado MX FUEL™ oferece a possibilidade de carregar
qualquer bateria MX FUEL™ quando a torre de iluminação está
conectada à corrente

de forma a minimizar o tempo de carga

ºº O ventilador interior otimiza o tempo de carga e o rendimento
ºº A luz LED indica 80% de estado de carga por baixo 30/55 minutos (CP/

XC)
ºº Asa de transporte incluída

MX FUEL™

Compatibilidade da bateria
Tipo de lâmpada

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

MXF TL-601
Sistema

ºº

mais avançada tecnologia em iões de lítio
Proporciona uma potência equiparável a ferramentas com cabo numa
bateria portátil e compacta, permitindo ao utilizador trabalhar em zonas
onde as ferramentas com cabos não conseguem chegar
As baterias MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilizam um design único para as
proteger contra as quedas, vibrações, água e temperaturas extremas
Funciona até temperaturas de -28,0°C
O sistema eletrónico de gestão de potência mais avançado que
comunica com a ferramenta para proporcionar a máxima potência em
equilíbrio com a máxima durabilidade
Permite ao utilizador trabalhar em espaços reduzidos ou no interior
Oferece uma nova opção à gasolina
A tecnologia ONE-KEY™ oferece uma plataforma de gestão de
inventários que permite localizar os equipamentos evitando roubos e
extravios

MXF C

mais avançada tecnologia em iões de lítio

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

bateria portátil e compacta, permitindo ao utilizador trabalhar em zonas
onde as ferramentas com cabos não conseguem chegar
As baterias MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilizam um design único para as
proteger contra as quedas, vibrações, água e temperaturas extremas
Funciona até temperaturas de -28,0°C
O sistema eletrónico de gestão de potência mais avançado que
comunica com a ferramenta para proporcionar a máxima potência em
equilíbrio com a máxima durabilidade
Permite ao utilizador trabalhar em espaços reduzidos ou no interior
Oferece uma nova alternativa à gasolina

MXF XC406

MXF CP203

Porto de carga

1 x MX FUEL™

Sistema

MX FUEL™

Sistema

MX FUEL™

Todas as baterias MX FUEL

Tipo de carga

Individual

Capacidade da bateria (Ah)

6.0

Capacidade da bateria (Ah)

3.0

LED

Alimentação

AC

Nº baterias fornecidas

1

Nº baterias fornecidas

1

Máx. intensidade luz em AC Alto/Médio/Baixo/
27,000/ 14,000/ 7000/ Intermitente (Lúmenes)

Asa de transporte

Sim

Tempo de carga com carregador MXF C

90 min

Tempo de carga com carregador MXF C

55 min

Suporte para parede

Sim

Peso (kg)

4.8

Peso (kg)

2.7

Máx. intensidade luz com bateria Alto/Medio/
20,000/ 10,000/ 5000/ Baixo/Intermitente (Lúmenes)

Peso (kg)

2.7

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Fornecido em:

Mala ou bolsa não incluídas

Referência

4933471837

Referência

4933471838

Referência

4933471839

Código EAN

4058546297367

Código EAN

4058546297374

Código EAN

4058546297381

™

Máx. autonomia em AC (h)

Ilimitada

Máx. autonomia com bateria (h)

3/ 6/ 12

Altura máxima (m)

3.1

Peso com bateria (kg)

48.0

Kit incluído

1 x MXF XC406 Bateria, Integrado Carregador,
Mala ou bolsa não incluídas

Referência

4933471844

Código EAN

4058546297435
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Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: pt.milwaukeetool.eu

Para mais detalhes sobre características técnicas, incluindo níveis de ruído e vibração, por favor visite a nossa página web: pt.milwaukeetool.eu
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O Distribuidor

Techtronic Industries Iberia S.L.
Rep. Fiscal em Portugal:
Ecovis Comark, Lda /
NIPC 501 225 463
Tel: 213462280
Av. da Liberdade, 69 – 3º C
1250-140 Lisboa

A marca e logótipos Bluetooth® são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc, qualquer uso desta marca por parte da TTI está sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais são
propriedade dos seus respetivos proprietários. Todos os dados, incluindo serviço e condições de garantia, bem como a modificação da gama de produtos, podem ser sujeitas a alterações sem
aviso prévio. As imagens são não vinculantes. Está excluída qualquer responsabilidade por erros de impressão ou qualquer outro motivo. (4939 7137 06) Copyright 2021 - Milwaukee Electric Tools

