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SISTEMA DE ARMAZENAMENTO MODULAR
Dimensões (mm)

Referência

Código EAN

560 x 410 x 480

4932464078

4058546220235

560 x 410 x 290

4932464079

4058546220242

Mala 3 PACKOUT™

560 x 410 x 170

4932464080

4058546220259

Conjunto 3 pcs
Packout

-

4932464244

4058546221898

1200 x 510 x 290

4932472131

4058546325275

610 x 480 x 190

4932471068

4058546286965

ºº Parte do sistema modular PACKOUT
ºº Construido com polimeros de alta resistência ao
™

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO MODULAR
Caixa com rodas
PACKOUT™

VERSÁTIL E RESISTENTE
O sistema de armazenamento modular
PACKOUT™ da MILWAUKEE® veio
revolucionar a forma como transportamos
e armazenamos as ferramentas.
Projetado para proporcionar aos
utilizadores a possibilidade e a capacidade
para trocar, encaixar e empilhar uma
ampla gama de caixas de ferramentas,
organizadores e mochilas em múltiplas
configurações diferentes.

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

impacto para maior resistencia no ambiente da obra
113kg de capacidade de peso
Punho de design industrial
Rodas de 23cm para qualquer tipo de solo
Proteção IP65 contra penetração de poeiras e
liquidos
Cantos reforçados a metal
Travamento reforçado a metal
Bandeja interior
Local para instalação de ONE-KEY™ TICK ™.

™
ºº Parte do sistema modular PACKOUT
ºº Fabricado com polimeros de alta resistência para

maior durabilidade

Mala 2 PACKOUT™

ºº Proteção IP65 contra penetração de poeiras e
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

liquidos.
Cantos protegidos com metal
Fechos reforçados em metal
Bandejas interiores para organização
Posição para colocar ONE-KEY™ TICK ™.
Alça superior reforçada com metal para facilitar o
transporte (somente na caixa grande)

TOTALMENTE

PERSONALIZÁVEL
™
ºº 2 zonas PACKOUT integradas para armazenamento

e transporte adicionais

ºº Apoio integrado para ferramentas mais compridas,

RESISTENTE
A IMPACTOS

Carro com rodas
PACKOUT™

IP65
NÍVEL DE

ºº 113kg de máxima capacidade.
ºº Rodas de alta resistência e durabilidade para se

PROTEÇÃO

deslocar sem problems pela zona de trabalho.

Base com rodas
PACKOUT™

148

tais como níveis
180kg de capacidade máxima
Rodas de 25cm
Bandeja inferior dobrável para fácil armazenamento
Parte do sistema de armazenamento modular
PACKOUT™
ºº Resistente ao impacto. Concebido para a máxima
durabilidade
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº Inclui travão central e 2 bloqueios laterais das rodas.

para poder empilhar sem problemas e de forma
conveniente qualquer caixa, bolsa ou organizador
PACKOUT™.
™
ºº Forma parte do sistema modular PACKOUT .

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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Dimensões (mm)

Referência

Código EAN

ºº Divisores ajustáveis: permite armazenar e organizar
ºº

Caixa de ferramentas
compact PACKOUT™

ºº
ºº
ºº
ºº

ferramentas de diferentes tamanhos
Espaço suficiente para armazenar serras circulares,
rebarbadoras e berbequins
Suporta até 34kg de peso
Construído com polímeros resistentes a impactos
Proteção IP65 protege contra água e poeiras
Parte do sistema de armazenamento modular
PACKOUT™

Código EAN

250 x 380 x 120

4932464083

4058546220280

500 x 380 x 65

4932471064

4058546286927

250 x 380 x 65

4932471065

4058546286934

485 x 090 x 325

4932471428

4058546290566

470 x 380 x 195

4932471927

4058546298265

ºº Parte do sistema modular PACKOUT .
ºº Fabricado com polimeros de alta resistência e tampa

em policarbonato, para maior durabilidade.

ºº No interior existem 5 caixas removiveis e empilhaveis

que podem ser colocadas na obra para fácil acesso.

411 x 254 x 330

4932471723

4058546292232

ºº Proteção IP65 contra penetração de poeiras e

liquidos.
Organizador compacto
ºº Travamento das bandejas para evitar que o conteudo
PACKOUT™
se misture durante o transporte.

ºº Parte do sistema modular de armazenamento e

tipo de ferramentas

transporte PACKOUT™

™
ºº Podem empilhar-se outros produtos PACKOUT em

Caixa multiusos
PACKOUT™

Referência

™

ºº Pode empilhar-se tanto vertical com horizontalmente
ºº Capacidade até 22kg
ºº Grande capacidade de armazenamento para todo o

cima da caixa
ºº Parte integrante do sistema de armazenamento
PACKOUT™

Dimensões (mm)

MILWAUKEETOOLEU

ºº Fabricado com polimeros de alta resistência para

450 x 390 x 250

4932471724

maior durabilidade

4058546296230

ºº Interior com 2 bandeja grande e 8 pequenas. Todas

as bandejas possuem divisórias

Organizador fino
Packout

ºº Bandejas fixas que impedem que o conteudo se

misture durante o transporte

ºº Proteção IP65 contra penetração de poeiras e

liquidos.

ºº Multiplas configurações e diferentes montagens.
™
ºº Transforme o seu PACKOUT num sistema de

Base fixadora
PACKOUT™

ºº
ºº
ºº
ºº

armazenagem fixo.
Suporta até 45kg de peso no chão.
Suporta até 22kg de peso montado numa parede.
Forma parte do sistema modular PACKOUT™.
Estrutura fabricada com poliímeros resistêntes a
impactos e reforçada com 2 barras metálicas
laterais.

600 x 470 x 030

4932471638

ºº Parte do sistema modular de armazenamento e

4058546295370

transporte PACKOUT™

ºº Fabricado com polimeros de alta resistência para

maior durabilidade

ºº Interior com 1 bandeja grande e 4 pequenas. Todas

as bandejas possuem divisórias

ºº

ºº

Base universal
para carga superior
PACKOUT™

ºº
ºº
ºº

Tampo em contraplacado marítimo fornece uma
superfície lisa para trabalhos leves de montagem,
desenho ou trabalho num computador ou tablet.
A superfície permite a fácil montagem de materiais
no local de trabalho e a colocação de materiais no
mesmo. Pode ser empilhada com outros produtos
PACKOUT™.
22kg de capacidade máxima.
Parte do sistema de armazenamento modular
PACKOUT™
Resistente ao impacto. Concebida para a máxima
durabilidade.

Organizador fino
Packout

misture durante o transporte

ºº Proteção IP65 contra penetração de poeiras e

liquidos.

60 x 650 x 380

4932472128

4058546325244
ºº Espuma totalmente personalizável - permite

ºº
ºº

ºº Adaptador para empilhar as malas HD-Box no

Espuma personalizável ºº
para malas
PACKOUT™
ºº

PACKOUT™.

Adaptador para fixar
caixas HD-Box em o
sistema PACKOUT™

ºº Bandejas fixas que impedem que o conteudo se

-

4932464081

transportar as suas ferramentas ou outros produtos
de forma segura
Fabricadas em materiais resistêntes de elevada
durabilidade
Permite o acesso rápido às ferramentas
A referência 4932471428 adata-se às 2 caixas
PACKOUT™ (4932464080 e 4932464079).
A referência 4932471927 adapta-se à caixa com
rodas PACKOUT™ (4932464078).

4058546220266

™
ºº Parte do sistema modular PACKOUT .
ºº Fabricado com polimeros de alta resistência e tampa

em policarbonato, para maior durabilidade.

ºº No interior existem 10 caixas removiveis e

Organizador
PACKOUT™

150

empilhaveis que podem ser colocadas na obra para
fácil acesso.
ºº Proteção IP65 contra penetração de poeiras e
liquidos.
ºº Travamento das bandejas para evitar que o conteudo
se misture durante o transporte.

500 x 380 x 120

4932464082

4058546220273

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

Espuma personalizável
para caixa com rodas
PACKOUT™

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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Dimensões (mm)
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Referência

Código EAN

Parte do sistema modular PACKOUT
Construção em tecido balistico 1680d
Base resistente a impactos
Fechos metálicos
Punho revestido a borracha para maior durabilidade

Referência

Código EAN

380 x 240 x 500

4932471131

4058546287597

380x240x330

4932471132

4058546287603

4932471722

4058546296216

4933472112

4058546325084

4933478120

4058546340537

4933478187

4058546341206

ºº Parte do sistema modular de armazenamento e

™

Bolsa PACKOUT™
25cm

Dimensões (mm)

MILWAUKEETOOLEU

transporte PACKOUT™

ºº Construida com Nylon balistico 1680D e fechos

metálicos para maior durabilidade

ºº 48 bolsos. Bolso com revestimento duro para

250 x 280 x 320

4932464084

4058546220297

proteção de equipamento elecrónicos
Mochila Packout - 1pc ºº Fabricado com polimeros de alta resistência que
protege da água e sujidade e permite que a mochila
se mantenha na vertical
ºº Fita de fecho no peito e fitas adicionais para fixação
adicional

ºº Parte do sistema modular de armazenamento e

transporte PACKOUT™

ºº Fabricado com polimeros de alta resistência que

Bolsa PACKOUT™
40cm

250 x 400 x 320

4932464085

4058546220303

Geleira de obra
Packout

protege da água e sujidade e permite que a mochila
se mantenha na vertical
ºº Isolamento extra que mantém a temperatura durante
24 horas
ºº Junções à prova de fugas. Aprovadas para o
transporte de alimentos
ºº Correia de ombro para um transporte mais fácil

ºº O isolamento duplo premium mantém o frio até 30

horas

ºº Proteção IP65 protege contra água e poeiras
ºº Abridor de garrafas integrado
ºº Bandeja removível para armazenamento separado

Bolsa PACKOUT™
50cm

250 x 500 x 320

4932464086

4058546220310

PACKOUT™ geleira
rígida

ºº Parte do sistema modular de armazenamento e
ºº
ºº

Bolsa Packout 15˝ /
38mm

ºº
ºº

transporte PACKOUT™
Construida com Nylon balistico 1680D e fechos
metálicos para maior durabilidade
Fabricado com polimeros de alta resistência que
protege da água e sujidade
Correia de ombro almofadada para um transporte
mais confortável
Correia de ombro acolchoada e pegas laterais e
superior para transporte.

de artigos pessoais. Mantém-nos separados do
gelo/água
ºº 15l de capacidade
ºº Construído com polímeros resistentes a impactos
™
ºº Parte do sistema de armazenamento PACKOUT

411 x 254 x 330

ºº Altifalantes de som surround 360° Premium com um

380 x 250 x 340

4932471066

4058546286941

Rádio / carregador
de obra M18™
PACKOUT™ com
Bluetooth®

amplificador de 40 W para espaços grandes e
exteriores
ºº O sistema DAB+ garante maior qualidade de som e
informação adicional, tal como: titulo da canção,
cantor/banda, espetáculo, hora, etc…
®
ºº Receptor digital Bluetooth : Reproduz música até 30
m de distância do seu smartphone, computador ou
tablet
ºº Compatível com qualquer item do sistema
MILWAUKEE® PACKOUT™

ºº Três cabeçais de luz pivotantes independentes

fornecem 3000 Lumens de Alta Definição TRUVIEW™

ºº Os 3 cabeçais de luz 3 combinados fornecem até 12

Bolsa Packout 20˝ /
50mm

500 x 310 x 350

4932471067

4058546286958

Luz de área/
carregador LED
M18™ TRUEVIEW™
PACKOUT™

ºº Parte do sistema modular de armazenamento e
ºº
ºº

Bolsa Packout

ºº
ºº

152

transporte PACKOUT™
Construida com Nylon balistico 1680D para maior
durabilidade
Fabricado com polimeros de alta resistência que
protege da água e sujidade
58 bolsos. Bolso com revestimento duro para
proteção de equipamento elecrónicos
Protege e guarda de forma segura portáteis e tablets

horas de tempo de autonomia com 1 bateria 5.0 Ah
M18™REDLITHIUM™
ºº Classificação IP54: resistente à água e ao pó
ºº Carregador integrado para carregamento rápido e
conveniente de qualquer bateria M18™ ou
dispositivos eléctricos através da porta de saída
USB 2.1 AMP
ºº Parte do sistema modular de armazenamento e
transporte PACKOUT™
™
™
ºº O aspirador M18 FUEL PACKOUT é totalmente

430 x 270 x 450

4932471130

4058546287580

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

Aspirador sólidos/
líquidos M18™
PACKOUT™

compatível com o sistema de armazenamento
modular MILWAUKEE® PACKOUT™
™
ºº Motor sem escovas POWERSTATE oferece um
potente desempenho para limpar facilmente os
detritos comuns húmidos e secos do local de
trabalho
™
ºº Parte do sistema modular PACKOUT , proporciona
uma mobilidade superior , poupando o tempo gasto
a transportar ferramentas dentro e fora do local de
trabalho

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

