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Milwaukee M12 FUEL™ 44 mm pyörösaha
on ensimmäinen laatuaan
Milwaukee kasvattaa M12 FUEL™ sarjaa luokkansa tehokkaimmalla 12 V pyörösahalla.
Sahauskapasiteetti on peräti 170 sahausta 2 x 4” lankkuun yhdellä akun latauksella.
Milwaukee

on

yhdistänyt

tähän

kompaktiin

ja

kevyeen

työkaluun

ainutlaatuisen

hiiliharjattoman POWERSTATE™ moottorin, REDLITHIUM-ION™ akun sekä REDLINK PLUS™
elektroniikan, jotka yhdessä takaavat 12 V pyörösahalle voimaa ja tehoa, jotka vastaavat
paljon suuremman työkalun suorituskykyä.

Aikaisemmin, 12 V työkalun käyttäjä kantoivat mukanaan 18 V tai johdollista pyörösahaa, jotta he
pystyisivät suoriutumaan työmaan yleisimmistä materiaaleista, suurikokoisista levyistä sekä laudoista.
M12 FUEL™ työkaluissa Milwaukee on yhdistänyt kolme ainutlaatuista innovaatiota, hiiliharjattoman
POWERSTATE™ moottorin, REDLITHIUM-ION™ 4.0Ah akun sekä REDLINK PLUS™ elektroniikan,
jotka yhdessä tarjoavat verratonta voimaa, käyttöaikaa sekä kestävyyttä.

Hiiliharjaton POWERSTATE™ moottori on voimakkaampi, se kestää pidempään sekä muuntaa
energiaa voimaksi tehokkaammin, taaten M12 FUEL™ 44 mm pyörösahalle sekä voimaa että
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nopeutta suoriutua työmaan vaativista toiminnoista, joista muut 12 V pyörösahat eivät suoriudu.
Moottori on täysin Milwaukeen suunnittelema sekä valmistama ja takaa sille huoltovapaata
suorituskykyä, koska siinä ei ole kuluvia osia, jotka kuluisivat koneen käytön tärinästä tai
kuumuudesta. Nyt käyttäjä pärjää työssään myös pelkällä 12 V pyörösahalla.

Markkinoiden edistyksellisin REDLINK PLUS™ elektroniikka on sekä koneessa että akussa ja ne
tekevät yhteistyötä akun, laturin ja työkalun kanssa suojaamaan ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta
sekä ylipurkautumiselta.

Milwaukeen REDLITHIUM-ION™ 4.0Ah akku tarjoaa jopa 2X enemmän käyttöaikaa sekä
latauskertoja kuin standardit Lithium-Ion akut ja takaavat näin akuille paremman tuottavuuden niiden
käyttöaikana verrattuna kilpaileviin akkuihin. REDLITHIUM-ION™ 4.0Ah akut operoivat viileämmissä
olosuhteissa, jopa -20°C pakkasessa. Virtamittari akussa ei jätä pulaan ja kertoo akussa jäljellä
olevan varauksen.

M12 FUEL™ on yhteensopiva koko kattavan M12 järjestelmä kanssa, jossa yli 60 erilaista tuotetta
jotka kaikki käyvät samalla akulla.

Tekniset tiedot M12 CCS44-402C
Terän halkaisija

140 mm

Reiän koko

20 mm

Maks. sahaussyvyys 45°

33 mm

Maks. sahaussyvyys 90°

44 mm

Kuormittamaton kierrosnopeus

3600 r/min

Paino akun kanssa

2,7 kg

Lisätietoja
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä markkinointikoordinaattori Asta Nielsen (puh. +45 43 56 55 83 tai
sähköposti asta.nielsen@tti-emea.com ) tai tuotepäällikkö Magnus Karlssoniin (ruotsiksi / englanniksi
puh. +46 705 43 95 71 tai sähköposti magnus.karlsson@tti-emea.com). Tiedot lähimmistä
jälleenmyyjistä antaa Milwaukeen asiakaspalvelu (puh. 0800 1 09000, sähköposti asiakaspalvelu@ttiemea.com). Lisätietoja Milwaukee tuotteista www.milwaukeetool.fi

Tietoa Milwaukeesta
Ensimmäinen Milwaukee-työkalu valmistettiin yli 80 vuotta sitten Wisconsinissa, USA:ssa. Siitä
lähtien Milwaukee on keskittynyt yhteen tehtävään: tuottamaan parhaimmat ja kestävimmät
sähkötyökalut ammattilaisten käyttöön. Nykyään Milwaukee-nimi yhdistetään tuotteisiin, joilla on
korkein laatu, pisin käyttöikä ja paras luotettavuus jota rahalla saa.

Milwaukeella Heavy Duty on enemmän kuin iskulause. Se lupaa tarjota parasta ja vain parasta
ammattilaisille. Milwaukeen insinöörit eivät pelkästään suunnittele työkaluja; he suunnittelevat
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työkaluja, jotka suorittavat työtehtävät paremmin, nopeammin, varmemmin ja luotettavammin kuin
muut.
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