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AG10-115EK Szlifierka kątowa
ø115 mm 1000W Milwaukee (
4933451219 )
Cena

508,11 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

2-5 dni

Numer katalogowy

4933451219

Kod producenta

mil 4933451219

Kod EAN

4002395260867

Opis produktu
Mocny 1000W silnik dla lepszych osiągów we wszystkich zastosowaniach
Kompaktowa konstrukcja o całkowitej długości 276 mm, i wadze 2,2 kg zapewnia większy komfort pracy
Funkcja blokady wyłącznika w celu uniemożliwienia automatycznego uruchomienia po zaniku zasilania
Łagodny rozruch
Bezkluczowa regulacja osłony tarczy
Praktyczny kształt włącznika do łatwego włączenia narzędzia, nawet kiedy pracujemy w rękawicy
Kabel 4 m

Milwaukee
Milwaukee Tool to wiodący w branży producent wytrzymałych elektronarzędzi,
akcesoriów i narzędzi ręcznych dla profesjonalnych użytkowników na całym
świecie. Od momentu założenia firmy w 1924 r. Milwaukee Tool jest liderem
branży pod względem trwałości i wydajności. Dzięki niezachwianemu
zaangażowaniu w rozwój, Milwaukee nadal jest na czele, koncentrując się na
dostarczaniu innowacyjnych, specyficznych dla branży rozwiązań. Milwaukee
dąży do zapewnienia w pełni bezprzewodowego stanowiska pracy.

wygenerowano w programie shopGold

Milwaukee Electric Tool jest spółką zależną Techtronic Industries Co. Ltd. (TTI),
ttigroup.com.
Obecnie Milwaukee zatrudnia ok. 1000 pracowników na całym świecie. Firma
nieodmiennie ustanawia standardy w branży kierując swoją ofertę do
wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi, których asortyment
obejmuje ponad 500 elektronarzędzi i przeszło 3.500 akcesoriów. Przez
cały okres swojej działalności Milwaukee Electric Tool zawsze stawia na jakość,
chociaż sposób zapewnienia jakości bardzo się zmienił. Jakość wbudowuje się z
użyciem najnowocześniejszych technologii i zaawansowanych technik
produkcyjnych.
Elektronarzędzia bezprzewodowe Milwaukee w systemie M18 zostały
opracowane jako najlepsze połączenie profesjonalnej mocy, ekstremalnej
wydajności i doskonałej ergonomii. Dzięki opatentowanym technologiom,
innowacyjnym silnikom, zaawansowanej elektronice i najlepszej w branży
technologii akumulatorowej rodzina M18 ™ jest najszybciej rozwijającym się
systemem akumulatorowym 18 V od samego początku istnienia.
Rodzaje narzędzi Milwaukee
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Milwaukee posiada szeroką gamę wytrzymałych i wszechstronnych narzędzi, w
tym narzędzi akumulatorowych (w tym osławione narzędzia M18 i M12),
elektronarzędzia przewodowe, narzędzia ręczne, narzędzia pneumatyczne,
Milwaukee Force Logic, systemy przechowywania narzędzi i rozwiązań
organizacyjnych (w tym popularny System PACKOUT), latarki
akumulatorowe, akcesoria do narzędzi i osprzęt, podgrzewane kurtki i wiele
więcej! Narzędzia Milwaukee są wspierane 3-letnim programem
gwarancyjnym.
Jako oficjalny dystrybutor oferujemy darmową usługę rejestracji każdego
zakupionego u nas urządzenia, dzięki czemu mogą Państwo być pewni, że
urządzenie jest objęte dodatkowym 3 letnim okresem gwarancyjnym. Baterie i
ładowarki objęte są 2-letnią gwarancją producenta. Oferujemy również
części zamienne do maszyn Milwaukee.
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