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MILWAUKEE® TUO
MARKKINOILLE M18 FUEL™ KIPSILEVYRUUVIPISTOOLIN
Milwaukee® esittelee uuden M18 FUEL™ -kipsilevyruuvipistoolin.
Tuote tulee saataville joko ruuvinauhalisäosalla tai ilman. Siinä
on hiiliharjaton ja kestävä POWERSTATE™ -moottori sekä
käyttöaikaa lisäävä AUTO-START™ -toiminto.

M18 FUEL™ -KIPSILEVYRUUVIPISTOOLIN
RUUVAUSNOPEUS ON JOHDOLLISIA KILPAILIJOITAAN
SUUREMPI JA KESTÄÄ KÄYTÖSSÄ KOLME KERTAA
JOHTAVIA AKKUKÄYTTÖISIÄ MALLEJA PIDEMPÄÄN. SE
ON MARKKINOIDEN ENSIMMÄINEN AKKUKÄYTTÖINEN
TYÖKALU, JONKA NOPEUS, KÄYTTÖAIKA JA ERGONOMIA
OVAT TASAPAINOSSA JA JOKA MAHDOLLISTAA
TUOTTAVUUDEN PARANTAMISEN.

”Akkukäyttöiset kipsilevyruuvipistoolit eivät ole mitään uutta, mutta
markkinoiden tämänhetkisissä malleissa ei ole ammattilaisten vaatimaa
suorituskyvyn ja ergonomian yhdistelmää,” Milwaukee Toolin Trade
Product Manager Thomas Møller sanoo.

”

Nopeutensa,
pitkän
käyttöikänsä ja
ergonomiansa
ansiosta tuote
voi parantaa
tuottavuutta.

”

”Emme halunneet tyytyä heikkoon suorituskykyyn, vaan teimme
tutkimuksia valitaksemme käyttäjien eniten vaatimat ominaisuudet.
Hyvä esimerkki tästä on AUTO-START™-ominaisuus. Kun AUTO-
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START™ on käytössä ja laukaisin painettuna, moottori käynnistyy
vasta, kun ruuvi koskettaa kipsilevyä. Näin moottori ei melua turhaan
ruuvista toiseen siirryttäessä ja akku kestää jopa kolme kertaa
kilpailevia malleja pidempään. Käyttäjät hyötyvät sekä johdollisten
työkalujen suorituskyvystä että akkukäyttöisten työkalujen
liikuteltavuudesta.”, Thomas Møller sanoo.
Kolmen innovaation – harjattoman POWERSTATE™ -moottorin,
REDLITHIUM-ION™-akun ja REDLINK PLUS™ -elektroniikan –
ansiosta M18 FUEL™ -kipsilevyruuvipistooli on äärimmäisen
suorituskykyinen. Se ruuvaa nopeammin kuin 4500 rpm:n johdolliset
työkalut.
Ilman työkaluja irrotettavan ruuvinauhalisäosan ansiosta ruuvipistoolia
voi käyttää ruuvinvääntimenä yksittäisten ruuvien tai 25–55 mm
ruuvinauhojen kanssa.
Kun työkaluun yhdistetään M18 REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah -akku, sillä
voi kiinnittää jopa 27 kipsilevyä (120 x 240 cm) yhdellä latauksella.
Työkalun ja akun yhteispaino on kuitenkin vain 2,0 kg.
Koska ruuvipistooleiden käyttöajat työmailla ovat pitkiä, Milwaukee®
kehitti M18 FUEL™ -kipsilevyruuvipistoolia pitkään, jotta sen käyttö olisi
vakaata ja kevyttä. Keskittymällä parempaan ergonomiaan olemme
luoneet ruuvipistoolin, jota on mukava käyttää koko työpäivän ajan.

Tekniset tiedot:
M18 FUEL™ -ruuvipistooli ruuvinauhalisäosalla (M18 FSGC-202X)
•
•
•
•
•

Kuormittamaton nopeus 4500 RPM
Puuruuvit 6 mm:iin saakka
Suurin staattinen pysäytysmomentti 13 Nm
Pikavapautettava ¼˝ kuusioistukka
AUTO-START™-toiminto

Sisältää kaksi M18 REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah -akkua, M1218 -monijännitelaturin, vyöpidikkeen ja HD-laatikon.
Saatavana myös ilman ruuvinauhalisäosaa (M18 FSG-0X).
Ruuvinauhalisäosan voi ostaa erikseen (CA55).

Lisätietoja uudesta M18 FUEL™ -kipsilevyruuvipistoolista sekä
lähimmän jälleenmyyjän yhteystiedot saa osoitteessa
www.milwaukeetool.fi
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MILWAUKEE®
Ensimmäinen Milwaukee-työkalu valmistettiin yli 90 vuotta sitten
Wisconsinissa Yhdysvalloissa. Siitä lähtien Milwaukee on pyrkinyt
tarjoamaan ammattilaisille markkinoiden parhaita ja kestävimpiä
työkaluja. Nykyään Milwaukeen nimi on laadukkuuden, kestävyyden ja
luotettavuuden tae.
Milwaukeella heavy duty on enemmän kuin iskulause. Se on lupaus
tarjota ammattilaisille vain parasta. Milwaukeen insinöörit tähtäävät
korkealle työkaluja kehittäessään: he suunnittelevat työkaluja, joilla
työstä selviytyy paremmin, nopeammin, varmemmin ja luotettavammin
kuin muilla vastaavilla laitteilla.
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