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OP TIL 1200 STIFTER
PÅ ÉT ENKELT 2,0 AH-
BATTERI
Milwaukee® er stolte over at kunne annoncere lanceringen af den helt ny-
designede M18 FUEL™ 18 GS stiftepistol, der effektivt skyder 18GS stifter
ind i både blødt og hårdt træ - uden forsinkelse mellem skud og uden at
efterlade mærker på træet.



Stiftepistolen er optimeret til at skyde underforsænkede stifter i alle
træmaterialer og forskellige retninger. Stiftepistolen klarer opgaven
praktisk talt uden rekyl.

Se video på YouTube her

Værktøjets front er blevet strømlinet for at forbedre udsynet til
arbejdsområdet og give bedre adgang til steder, hvor pladsen er trang,
ligesom den samlede vægt er reduceret for bedre balance og fysisk
belastning for brugeren der arbejder med maskinen i længere perioder.

Når den er udstyret med et 2,0 Ah-batteri, klarer den op til 1200 stifter på
én enkelt opladning.

M18 FUEL™ 18 GS stiftepistolen er ligeså effektiv som et tilsvarende
værktøj på trykluft og brugeren slipper for besværet med kabler og
ledninger. 

Stiftepistolen indeholder de tre unikke MILWAUKEE®-innovationer – den
kulfrie POWERSTATE™-motor, REDLITHIUM-ION™-batteriet og REDLINK
PLUS™-elektronikken – der tilsammen giver den enestående ydelse, driftstid
og holdbarhed som M18 FUEL™ serien er kendt for.

Den nye M18 FUEL™ 18 GA dykkerpistol er fuldt kompatibel med hele M18™

-serien, der nu omfatter mere end 145 elværktøjer.

Specifikationer:

M18 FUEL™ 18 GS dykkerpistol (M18 FN18GS-202X)

• Stiftetype: 16/54 mm

https://www.youtube.com/watch?v=AxkpocklIbk


• Sømdiameter: 1,2 mm

• Magasinkapacitet: 110 stifter
• Båndvinkel: 0°
• Cyklushastighed: 900 t
• 1200 søm pr. opladning på et 2,0 Ah-batteri
• Sekvens- eller enkeltskud
• Dry-Fire-spærring, justerbar bæltekrog og LED-arbejdslys

Indeholder 2 x 2,0 Ah M18™ batterier, 1 x M12™-M18™ hurtiglader og HD-boks
(fås også uden batterier og oplader).

Hør mere om M18 FUEL™-stiftepistolen, se videoer af den i aktion eller find
nærmeste forhandler på www.milwaukeetool.dk

OM MILWAUKEE®

For over 90 år siden blev det første stykke Milwaukee-værktøj skabt i
Wisconsin, USA. Siden da har Milwaukee fokuseret på én ting: at producere
det bedste og mest slidstærke værktøj 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.
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