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FERRAMENTAS PARA JARDIM

M18 FCHS

M18 FCHSC

MOTOSERRA M18 FUEL™ COM
LÂMINA DE 40CM

MOTOSERRA M18 FUEL™ COM
LÂMINA DE 30CM

™
ºº A motoserra M18 FUEL proporciona potência para superar sem

ºº Proporciona potência para superar sem dificuldades as tarefas mais

ºº

™
ºº A tecnologia FUEL permite que a motosserra mantenha a velocidade

ºº

ºº

ºº

ºº

ºº
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dificuldades as tarefas mais exigentes vs. Motoserras a gasolina
A tecnologia FUEL™ permite que a motosserra mantenha a velocidade
em aplicações exigentes sem parar, proporcionando a capacidade de
superar as motoserras a gasolina de até 40cc
Motor brushless POWERSTATE ™ de nova geração: O motor mais
potente da MILWAUKEE® que utiliza imanes de maior qualidade e 175%
a mais de cobre em relação aos anteriores
O sistema inteligente de nova geração REDLINK PLUS™ garante a mais
avançada proteção digital contra sobrecargas na máquina e na bateria
maximizando a rentabilidade sob carga
As novas baterias REDLITHIU™-ION High Output ™ de 12.0 Ah oferecem
uma construção superior, eletrónica e desempenho sem perda de
eficiência para oferecer o máximo de rendimento por carga do que
qualquer outra bateria MILWAUKEE®
Proporciona im rendimento extremamente alto por carga. A serra corta
até 150 peças de pinho de 100 mm x 100 mm com uma carga completa
de uma bateria de 12.0 Ah
Alta resistência de todas as engrenagens em metal proporcionam o
torque mais elevado da sua classe

exigentes vs. Motoserras a gasolina

ºº

ºº

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

em aplicações exigentes sem parar, proporcionando a capacidade de
superar as motoserras a gasolina de até 40cc
Motor brushless POWERSTATE ™ de nova geração: O motor mais
potente da Milwaukee ® que utiliza imanes de maior qualidade e 175% a
mais de cobre em relação aos anteriores
Proporciona im rendimento extremamente alto por carga. A serra corta
até 150 peças de pinho de 100 mm x 100 mm com uma carga completa
de uma bateria de 12.0 Ah
Lâmina mais curta e 30cm permite trabalhar em zonas limitadas
Gatilho com control de velocidade permite ao utilizador controlar a
curva de potência, proporcionando uma resposta imediata para
alcançar a velocidade máxima em questão de segundos
Placa de arremesso com picos metálicos permitem alavancar o corte
Reservatório de óleo sem derramamento com fácil acesso ao tanque e à
janela de visualização
Fornecida com 80cc de óleo, ferramenta para a corrente e protector de
lâmina

M18 FCHS-0

M18 FCHS-121

M18 FCHSC-0

M18 FCHSC-121

Voltagem (V)

18

18

Voltagem (V)

18

18

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Comprimento da barra (cm)

40

40

Comprimento da barra (cm)

30

30

Velocidade da corrente (m/s)

12.4

12.4

Velocidade da corrente (m/s)

12.4

12.4

Peso com bateria (kg)

-

6.4

Peso com bateria (kg)

-

6.4

Kit incluído

Baterias não incluidas, Carre-1 x M18 HB12 Bateria, M12gador não incluído, Mala ou 18 FC Carregador, Mala ou
bolsa não incluídas
bolsa não incluídas

Kit incluído

Baterias não incluidas, Carre-1 x M18 HB12 Bateria, M12gador não incluído, Mala ou 18 FC Carregador, Mala ou
bolsa não incluídas
bolsa não incluídas

Referência

4933464723

4933464223

Referência

4933471441

4933471442

Código EAN

4058546226688

4058546221683

Código EAN

4058546290696

4058546290702

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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M12 FHS

M18 FBL

M18 BLLT

M18 CHT

SERRA DE PODA M12 FUEL™
HATCHET ™

SOPRADOR M18 FUEL™

ROÇADORA DE FIO M18™ SEM
ESCOVAS

CORTA SEBES M18 FUEL™

ºº Proporciona um controlo e acesso excepcionais, capaz de cortar

™
®
ºº O motor sem escovas POWERSTATE da MILWAUKEE garante alta

™
ºº O motor sem escovas POWERSTATE proporciona maior eficiência,

™
ºº Motor sem escovas POWERSTATE desenhado e produzido pela

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™
ºº O sistema inteligente REDLINK PLUS é uma proteção digital avançada

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

madeira dura de 75 mm e fornece até 120 cortes por carga com um
conjunto de baterias M12 4.0Ah
Concebida para satisfazer as necessidades de ergonomia, desempenho
e durabilidade
O seu desenho compacto e peso de 2,3kg permite uma maior controlo e
manobralidade
Tensor de corrente que assegura um ajuste rápido
Reservatório de óleo translúcido permite uma clara visibilidade do nível
atual
O gatilho de velocidade variável dá ao utilizador o controlo total da
potência
Os espigões metálicos permitem uma maior alavancagem durante as
aplicações
Lubrificador automático da corrente
Armazenamento da chave na própria máquina
Inclui 1x barra de 15 cm com corrente, 1x bainha de plástico e 1x chave
de motoserra
Integra três tecnologias exclusivas MILWAUKEE®: motor sem escovas
POWERSTATE™, pack de baterias REDLITHIUM™ e tecnologia REDLINK
PLUS™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

potência constante sob carga, maior eficácia e durabilidade
O sistema inteligente REDLINK PLUS™ garante a mais avançada
proteção digital contra sobrecargas na máquina e na bateria
maximizando a rentabilidade sob carga
Design em linha permite a limpeza, mesmo em espaços confinados
Até 12,74m3/min de volume de ar a 193Km/h para maior eficácia na
limpeza
Interruptor de velocidade variavel para maior controlo da potência
Interruptor de travamento
Sistema flexivel de baterias: trabalha com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

ºº
ºº

dura mais tempo e fornece a máxima potência
Até 4600 RPM no primeiro modo e 6200 RPM no segundo modo
2 velocidades com interruptor de velocidade variável
Faixa de corte ajustável de 35 a 40 cm
Até 1 hora de autonomia com 1 bateria M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
Pega auxiliar ajustável para um maior conforto e controlo do utilizador
O motor sem escovas POWERSTATE™ proporciona maior eficiência,
dura mais tempo e fornece a máxima potência
A tecnologia REDLINK™ protege a eletrónica contra sobrecargas das
ferramentas e baterias, proporcionando maior durabilidade
Sistema flexível de baterias: trabalha com todas as baterias
MILWAUKEE®M18™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

contra a sobrecarga que protege, tanto a bateria, como a ferramenta,
melhorando o rendimento de trabalho sob carga
Potência para cortar ramos até 20mm de diâmetro
Lâmina de 600mm corta mais material numa unica passagem,
aumentando o alcance a produtividade
Até 2 horas de autonomia com 1 bateria M18™ 9.0 Ah
Corta até 30% mais rápido que o concorrente mais direto
Sistema flexivel de baterias: trabalha com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

M12 FHS-0

M12 FHS-602X

Voltagem (V)

12

12

Voltagem (V)

18

Voltagem (V)

18

Voltagem (V)

18

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Tipo de bateria

Li-ion

Tipo de bateria

Li-ion

Tipo de bateria

Li-ion

Comprimento da barra (cm)

15

15

Volume ar 1 (m³/min)

8.75

Diâmetro de corte em linha (mm)

2.4

Velocidade (m/min)

3400

Velocidade da corrente (m/s)

5

5

Volume ar 2 (m³/min)

12.7

Largura de corte (cm)

40

Comprimento da lâmina (mm)

610

Comprimento útil de corte (cm)

14

14

Fluxo de ar 1 (km/h)

133

Peso com bateria (kg)

5.6

Espaço entre dentes (mm)

20

Peso com bateria (kg)

-

2.3

Fluxo de ar 2 (km/h)

193

20

Velocidade da turbina (rpm)

14,000

Kit incluído

Capacidade de corte (mm)
Ângulo de afiação para horizontal (°)

< 30

Kit incluído

Baterias não incluidas, Carre2 x M12 B6 Baterias, C12 C
gador não incluído, Mala ou
Carregador, HD-Box
bolsa não incluídas

Baterias não incluidas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas

Peso com bateria (kg)

4.4

Referência

4933472218

Peso com bateria (kg)

5.0

4058546326142

4933472211

4933472212

Kit incluído

Código EAN

Referência

Baterias não incluidas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas

Kit incluído

Baterias não incluidas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas

Código EAN

4058546326074

4058546326081

Referência

4933459825

Referência

4933459346

Código EAN

4058546029975

Código EAN

4058546010072
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M18 FBL-0

Milwaukee ® que garante maior durabilidade e 20% mais potência

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

M18 BLLT-0

M18 CHT-0

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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M18 FOPH

M18 BPFPH

MOTOR PARA CABEÇAIS DE JARDIM M18 FUEL™ QUIK-LOK™

BASE M18™ SWITCH TANK™

energia ao seu cabeçal MILWAUKEE
ºº Proporcione
™

ºº Os pulverizadores de mochila M18

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

®
com o sistema
QUIK-LOK
Potência máxima em menos de 1 segundo
2 velocidades com gatilho de velocidade variável
Motor brushless POWERSTATE ™ que proporciona maior eficiência,
durabilidade e potência máxima
Eletrónica REDLINK PLUS ™ que oferece proteção contra sobrecarga
para a máquina e a bateria, melhorando de forma única o seu
rendimento sob carga
A pega auxiliar ajustável, a correia e o anel de transporte permitem-lhe
configurar a ferramenta para um controlo e conforto ótimos
Sistema de baterias flexível: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18®

M18 FOPH-LTA

M18 FOPH-0
Voltagem (V)

18

Tipo de bateria

Li-ion

Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)

0 - 6860

Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)

0 - 8680

Peso com bateria (kg)

4.1

Kit incluído

Baterias não incluidas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas

Referência

4933464954

Código EAN

4058546228996

M18 FOPH-EA

M18 FOPH-HTA

ºº
ºº

ºº
ºº

Cabeçal aparador de relva QUIKLOK™
4932464955

M18 FOPH-CSA
Cabeçal motoserra de podas
QUIK-LOK™
4932464957

Cabeçal bordeadora QUIK-LOK
4932464958

4932464959

4932464960

4058546229009

4058546229023

4058546229030

4058546229047

4058546229054

™

ºº
ºº

MILWAUKEETOOLEU

™
SWITCH TANK™ de 15l de
capacidade são a primeira solução do mercado intercambiável e sem a
necessidade de trabalho manual
O design do tanque intercambiável isola a bomda, mangueira e
dispersor, separando os componentes passíveis de desgaste da base
M18™ SWITCH TANK™
Juntas de união do tanque substituíveis para evitar a contaminação
entre produtos químicos e reduzir custos
120PSI (8,27bar) de pressão da bomba
Inclui regulador de pressão ajustável para se adaptar às necessidades
do utilizador
Até 2 horas de autonomia (12 depósitos ou mais) com uma bateria de
4.0Ah
Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias
MILWAUKEE® M18™

M18 BPFPH-0

M18 BPFPH-401

Voltagem (V)

18

18

Tipo de bateria

Li-ion

Li-ion

Peso com bateria (kg)

-

5.0

Kit incluído

Baterias não incluidas,
1 x M18 B4 Bateria, M12-18 C
Carregador não incluído, Mala Carregador, Mala ou bolsa não
ou bolsa não incluídas
incluídas

Referência

4933464961

4933464962

Código EAN

4058546229061

4058546229078

M18 FOPH-EXA

Cabeçal corta sebes QUIK-LOK

™

Extensão QUIK-LOK™

M18 FOPHLTKIT

MOTOR PARA CABEÇAIS DE JARDIM M18 FUEL™ COM KIT APARADOR
DE RELVA
ºº Motor sem escovas POWERSTATE

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

que
proporciona maior eficiência, durabilidade e
potência máxima
Eletrónica REDLINK PLUS ™ que oferece proteção
contra sobrecarga para a máquina e a bateria,
melhorando de forma única seu rendimento sob
carga
Potência máxima em menos de 1 segundo
Potência suficiente para cortar o mato denso
Até 1 hora de autonomia com uma bateria M18 ™
9.0Ah
2 velocidades com gatilho de velocidade variável
Guarda de segurança de 135 °
Compatível com todas as cabeças de MILWAUKEE®
QUIK-LOK™
™

M18 FOPHLTKIT-0
Voltagem (V)
Tipo de bateria
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)
Diâmetro de corte em linha (mm)
Máx. capacidade de corte (mm)
Peso com bateria (kg)

18
Li-ion
0 - 4900
0 - 6200
2.0 / 2.4
400
4.7

Kit incluído

Baterias não incluidas,
Carregador não incluído, Mala
ou bolsa não incluídas

Referência
Código EAN

4933464956
4058546229016

Concebido para os profissionais da manutenção de
espaços verdes

Ideal para cortar ramos por cima da cabeça
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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

Capacidade e potência para cortar mato denso

M18 BPFP-CST

M18 BPFP-WST

M18 BPFP-CCST

Pulverizador de produtos químicos M18™ SWITCH TANK™ 15l Depósito de água M18™ SWITCH TANK™ 15l

Pulverizador de betão M18™ SWITCH TANK™ 15l

total com todos os produtos
ºº Compatibilidade
™

total com todos os produtos
ºº Compatibilidade
™

total com todos os produtos
ºº Compatibilidade
™

ºº

ºº

ºº Concebido para satisfazer as necessidades

ºº

SWITCH TANK
Tanque pulverizador de produtos químicos
para pesticidas, fertilizantes, tratamentos
fitosanitários, herbicidas, fungicididas,
insecticidas, agentes anticongelantes e outros
O design semitransparente e com escala de
medição permite saber o volume de líquido
restante no tanque

ºº

SWITCH TANK
Depósito de água para a aplicação eficiente
em corte e perfuração de betão. Ideal para a
limpeza de lodos, superfícies e equipamentos
O design semitransparente e com escala de
medição permite saber o volume de líquido
restante no tanque

SWITCH TANK

ºº

dos profissionais do betão, proporciona uma
pressão instantânea, constante e ajustável
até 120PSI e uma distância de pulverização
até 7,6m
O design semitransparente e com escala de
medição permite saber o volume de líquido
restante no tanque

4933464964

4933464965

4933471371

4058546229092

4058546229108

4058546289997

Depósitos intercambiáveis

Juntas do depósito substituíveis para eliminar os riscos de
contaminação entre produtos químicos

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

Alças cómodas para uma utilização intensiva durante longos
períodos
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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

