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Milwaukee lancerer en helt ny serie af test- og måleinstrumenter
Som første elværktøjsleverandør lancerer Milwaukee nu en helt ny kategori inden for test- og
måleinstrumenter. De nye produkter er skræddersyet efter brugernes behov med speciel
fokus på elektrikere og ventilationsbranchen.

Serien af test- og måleinstrumenter består både af innovative produkter drevet af alkaliske batterier
og produkter drevet af Milwaukee’s førende 12 volt Lithium-Ion teknologi. Sidstnævnte lanceres som
endnu et tillæg til den konstant voksende M12 batteriserie. Milwaukee vil løbende udvikle nye
innovative produkter inden for denne nye kategori og dermed opretholde løftet om, at være den
førende aktør inden for test- og måleinstrumenter - også i fremtiden.
Med en stærk kundegruppe som elektrikere, byggeri- og ventilationsarbejdere har Milwaukee benyttet
sig af lejligheden til, at levere innovation til en gruppe, som normalt ikke bliver introduceret for så
mange nye og brugervenlige løsninger.
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Sortimentet der bliver drevet af alkaliske engangsbatterier består af elektriske testere,
lasertemperaturmålere, tangamperemetre og et digitalt multimeter. Sortimentet med de opladelige
Milwaukee M12 Lithium-Ion batterier består af en lasertemperaturmåler og et tangamperemeter. Flere
af værktøjerne leveres i to forskellige udgaver med funktioner og brugergrænseflader, der er specielt
tilpasset til specifikke behov indenfor el- og ventilationsbranchen.
Ved at introducere en ny serie af test- og måleinstrumenter, har Milwaukee tænkt sig at hæve
standarden i branchen. Med løftet om at udvikle branchespecifikke værktøjer vil Milwaukee fortsætte
med at udvikle platformen og lancere markedets førende værktøjer med fokus på sikkerhed,
brugervenlighed og ergonomi.
Se hele Milwaukee’s nye serie af test- og måleinstrumenter på hjemmesiden:
www.milwaukee-test-and-measurement.com

Mere information
For yderligere information kontakt produktchef Magnus Karlsson på telefon (+46) 705 43 95 71
eller e-mail: magnus.karlsson@tti-emea.com. For information om nærmeste Milwaukee forhandler
kontakt kundeservice på telefon 43 56 55 55. For yderligere information om Milwaukees produkter
besøg www.milwaukeetool.dk.
Om Milwaukee
For mere end 80 år siden blev det første stykke Milwaukee værktøj skabt i Wisconsin, USA. Siden da
har Milwaukee fokuseret på én ting: at producere de bedste og mest slidstærke værktøjer til
professionelle brugere. I dag er Milwaukee et navn, der forbindes med produkter af den højeste
kvalitet, længste levetid og største pålidelighed, som man kan købe for penge.
Hos Milwaukee er heavy duty mere end blot en del af et slogan. Det er et løfte om at udbyde det
bedste til professionelle brugere. Milwaukees ingeniører designer ikke bare værktøj. De designer
værktøj, som løser opgaven bedre, hurtigere, sikrere og mere pålideligt.

2 af 2

