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M18 FCHS-0 M18 FCHS-121

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

40 40

Lánc sebesség (m/s) 12.4 12.4

Súly akkumulátorral (kg)  - 6.4

A készlet tartalma
Akkumulátor nélkül szállítva, 

vagy táska nélkül szállítva

1 x 12.0 Ah akkumulátor, 

táska nélkül szállítva

4933464723 4933464223

EAN kód 4058546226688 4058546221683
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M18 FCHS
M18 FUEL™

 º
™

felülmúlja 

 º
™

alkalmazás esetén is fenntartsa a fordulatszámot, akár 40 köbcentis 

 º
™

™ ™ ™ 

 º

 º
nyújtanak

 º Változtatható sebességkapcsoló

 º
vágás során jobban kihasználja a készüléket

 º
ablakkal van ellátva

KERTI SZERSZÁMOK
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M18 CHT-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Üresjárati fordulatszám (m/perc) 3400

Hossz (mm) 610

20

Vágási kapacitás (mm) 20

Vágóél köszörülési szöge (°) < 30

Súly akkumulátorral (kg) 5.0

A készlet tartalma

4933459346

EAN kód 4058546010072

M18 FBL-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

8.75

12.7

133

193

Ventilátor fordulatszám (ford/perc) 14,000

Súly akkumulátorral (kg) 4.4

A készlet tartalma

4933459825

EAN kód 4058546029975

M18 CLT-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

2.4

Vágószélesség (cm) 38.6

Súly akkumulátorral (kg) 5.6

A készlet tartalma

4933459345

EAN kód 4058546010065

M18 FCHSC-0 M18 FCHSC-121

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

30 30

Lánc sebesség (m/s) 12.4 12.4

Súly akkumulátorral (kg)  - 6.4

A készlet tartalma
Akkumulátor nélkül szállítva, 

táska nélkül szállítva

1 x 12.0 Ah akkumulátor, 

táska nélkül szállítva

4933471441 4933471442

EAN kód 4058546290696 4058546290702

M18 FBLM18 FCHSC
M18 FUEL™ LOMBFÚVÓM18 FUEL™

 º

 º Az M18 FUEL™

 º ™ szénkefe nélküli motor, REDLINK 
PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 

 º

 º

 º Változtatható sebességkapcsoló

 º

vágás során jobban kihasználja a készüléket

 º

ablakkal van ellátva

 º

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ 

 º Szénkefe nélküli POWERSTATE™  motor nagyobb hatékonyságot nyújt, 

 º A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális 
túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, 
valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés 
alatt

 º

 º Legfeljebb 12,74 m³/perc légmennyiség 193 km/h sebességgel a 
törmelék eltávolításához

 º Beállítható sebességkapcsoló a teljes teljesítményszabályozás 
érdekében

 º

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ 
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M18 CHTM18 CLT
M18 FUEL™ SZEGÉLYNYÍRÓ M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ

 º Szénkefe nélküli POWERSTATE™

maximális teljesítmény  

 º REDLINK PLUS™

védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt    

 º Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül

 º

 º Akár 1 órás munkavégzés M18™ 9.0 Ah akkumulátorral   

 º 2 sebbesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó 
kapcsolóval

 º

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ 

 º Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor - hosszabb élettartam és 
maximális teljesítmény

 º REDLINK PLUS™

védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt 

 º

 º

vágni növelve a termelékenységet    

 º Akár 2 órás munkavégzés M18™ 9.0 Ah akkumulátorral  

 º A versenytársak azonos gépeivel összehasonlítva akár 30%-kal 

 º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ 
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NEW

M18 BPFPH-0 M18 BPFPH-401

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Súly akkumulátorral (kg)  - 5.0

A készlet tartalma
nélkül szállítva

1 x 4.0 Ah akkumulátor, 

táska nélkül szállítva

4933464961 4933464962

EAN kód 4058546229061 4058546229078

M18 BPFP-CST M18 BPFP-WST M18 BPFP-CCST

4933464964 4933464965 4933471371

4058546229092 4058546229108 4058546289997

M18 FOPH-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 6860

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 8680

Súly akkumulátorral (kg) 4.1

A készlet tartalma

4933464954

EAN kód 4058546228996

M18 FOPHLTKIT-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 4900

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 6200

2.0 / 2.4

Vágási kapacitás (mm) 400

Súly akkumulátorral (kg) 4.7

A készlet tartalma
Akkumulátor nélkül szállítva, 

vagy táska nélkül szállítva

4933464956

EAN kód 4058546229016

M18 FOPH
M18 FUEL™ KÜLTÉRI FEJEGYSÉG QUIK-LOK™-KAL

 º
 º

széles skálájának teljesítéséhez

 º
 º

kapcsolóval

 º
™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, 

 º
™ intelligens elektronika: fejlett digitális 

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 

teljesítményét terhelés alatt

 º
optimális, kényelmes használatát és irányítását

M18 FOPHLTKIT
M18 FUEL™

ADAPTERT IS
 º Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb 

maximális teljesítményt biztosít

 º REDLINK PLUS™

digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép 
védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt

 º Motor maximális teljesítményének elérése 1 
másodpercen belül

 º

 º ™ 9. 0 Ah 
akkumulátorral

 º 2 sebesség beállítás változtatható fordulatszám-
szabályozó kapcsolóval

 º
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M18 BPFPH
M18™ SWITCH TANK™

 º
™ ™

 º
™ ™ 

 º
szennyezés elleni védelem csökkenti a használat költségeit

 º
 º Nyomásbeállító forgatógomb a végfelhasználó igényeihez való 

megfelelés érdekében

 º
 º

® M18™ 

M18 FOPH-LTA M18 FOPH-CSA M18 FOPH-EA M18 FOPH-HTA M18 FOPH-EXA

4932464955 4932464957 4932464958 4932464959 4932464960

4058546229009 4058546229023 4058546229030 4058546229047 4058546229054

 º
™ alapegységgel

 º
 º Félig átlátstzó, skálázott tartály, hogy mindíg 

tudja, mennyi folyadék van a tartályban

 º 5 fokozatú nyomásszabályozó gomb 

 º A széles foganytú fedél kényelmes szállítást 

 º
tartályba kerülését

 º
™ alapegységgel

 º

berendezések mosásához

 º Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindig 

tudja, mennyi folyadék van a tartályban

 º A széles fogantyú fedél kényelmes szállítást 

 º
™ alapegységgel

 º

 º Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindig 

tudja, mennyi folyadék van a tartályban

 º A széles fogantyú fedél kényelmes szállítást 

 º


