Zmieniamy sposób pracy –
teraz rzeczy dzieją się inaczej.

Nigdy wcześniej nie dało się tak łatwo sterować supermocnym
magnesem trwałym. Magswitch® to urządzenie magnetyczne,
które można załączać i wyłączać obracając po prostu pokrętło.
Bez baterii! Bez zasilania elektrycznego!

Zaciski Magswitch® do uziemienia przy spawaniu

Mocne przytrzymanie
w każdym kącie.

Doskonała przyczepność na powierzchniach płaskich i na rurach.

Pozostaje czysty.
Wyłączasz Magswitch®
i odpady spadają.

Łatwe załączanie / wyłącznie.
Uchwyt ustalający.

Magswitch
Zalety:

®

Tradycyjne uchwyty
spawalnicze nie
wytrzymują porównania!
Magnetyczny spawalniczy zacisk do uziemienia Milwaukee
Magswitch® z możliwością przełączania pozwala spawaczowi na szybkie ustawienie, spawanie i przeniesienie się
na miejsce następnego zadania dzięki nowej technologii
magnetycznej. Należy go po prostu ustawić na czystej powierzchni obrabianej, włączyć i rozpocząć spawanie. Dzięki
temu spawanie jest szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek.
To takie proste.
miejsca na zacisk!
■  Nie trzeba przyczepiać końcówek przy spawaniu dużych

Szybsze / łatwiejsze uziemianie

■  Włączyć Magswitch® i rozpocząć spawanie.

blach lub rur.

Zastępuje zaciski

■  Pozostaje czysty. Wyłączyć Magswitch i zmieść odpady.

Szybkie, precyzyjne pozycjonowanie i
mocowanie przedmiotu obrabianego

■  Można go mocować zarówno na płaskich, jak i na

Supermocny uchwyt z możliwością kontroli

pojemność 200 A

■  Natychmiastowe podłączenie. Nie trzeba już szukać

Oszczędza czas i pieniądze

Czyste kąty spawania

Mag-GC 200

®

Mag-GC 300
pojemność 300 A

■  Oszczędza czas i pieniądze.

okrągłych powierzchniach.
Mag-GC 200 Art. nr 4932352563 Kod EAN 4002395372218
Mag-GC 300 Art. nr 4932352564 Kod EAN 4002395372225
Mag-GC 600 Art. nr 4932352565 Kod EAN 4002395372232

Mag-GC 600
pojemność 600 A

Magswitch® MagSquares

Haki magnetyczne Magswitch®

Trzyma się na
wszystkim i wszędzie.

Są jak dodatkowa ręka.

Milwaukee MagSquares zapewnia nowy poziom
szybkiego i łatwego unieruchamiania detalu w wielu
płaszczyznach przy pozycjonowaniu elementów
stalowych. MagSquares wytwarza silne pole
magnetyczne po prostym obróceniu pokrętła o 180˚.
■  Przytrzymuje metal w wielu płaszczyznach w celu

Mag-SQ 68
Siła odrywania 68 kg

Mag-H 11 w akcji

■  Idealny do tymczasowego podwieszenia przewodów,

węży, narzędzi lub do przytrzymywania śrub i
nakrętek.

ułatwienia spawania.
■  Można go mocować zarówno na płaskich, jak i na

■  Idealny do stosowania na stanowisku pracy lub w

okrągłych powierzchniach.

warsztacie.

■  Obrobiony skrawaniem dla precyzyjnych kątów 90˚.

■  Precyzyjne pozycjonowanie, mocowanie na płaskich

■  Posiada gwintowane otwory na każdym boku do

zamontowania akcesoriów lub do pracy z uchwytami /
szablonami.

Haki magnetyczne Milwaukee Magswitch® umożliwiają
szybkie i proste podwieszanie narzędzi i lamp, służą do
podtrzymywania kabli, węży z powietrzem, przewodów
spawalniczych i innych elementów. Dzięki hakom do
podwieszania wszystko, czego potrzebujesz, możesz
mieć w zasięgu ręki.

lub okrągłych powierzchniach.

Mag-SQ 272
Siła odrywania 272 kg

■  Szybko zabezpiecza i przytrzymuje – wszystko i

wszędzie.

Mag-H 18 w akcji

Mag-H 11
Obciążenie robocze:
11 kg
Mag-SQ 68 Art. nr 4932352566 Kod EAN 4002395372249

Mag-H 11 Art. nr 4932352576 Kod EAN 4002395372348

Mag-SQ 272 Art. nr 4932352567 Kod EAN 4002395372256

Mag-H 18 Art. nr 4932352577 Kod EAN 4002395372355

Mag-SQ 450 Art. nr 4932352568 Kod EAN 4002395372263

Mag-SQ 450
Siła odrywania 450 kg

Mag-H 18
Obciążenie robocze:
18 kg

Kątowniki Magswitch® Boomerangle

Kątowniki Magswitch® 90°

Uniwersalne i mocne
kątowniki spawalnicze
Boomerangle.

Kątowniki spawalnicze
90° nigdy nie były tak
proste w użyciu.

Kątowniki Magswitch® Boomerangle firmy Milwaukee
są niezwykle wszechstronne, magnesy można obracać,
umożliwiając mocowanie pod różnymi kątami. Łatwe
załączanie / wyłączanie Magswitch® eliminuje potrzebę
zmieniania kąta.

Kątowniki spawalnicze Magswitch® 90° firmy
 ilwaukee zapewniają mocowanie zarówno wewnątrz,
M
jak i na zewnątrz. Łatwe załączanie / wyłączanie
Magswitch® eliminuje potrzebę zmieniania kąta i
umożliwia utrzymanie kątownika w czystości.

Przytrzymuje elementy
płaskie i rury

■  Praktycznie całkowicie nastawny. Każdy MagSquare

■  Precyzyjne pozycjonowanie, przytrzymuje elementy

obraca się do żądanego kąta.

płaskie i rury.

■  Przytrzymuje elementy płaskie i rury.

■  Możliwość zastosowania dodatkowych MagSquare

w celu zwiększenia siły.

■  Dostępny w 2 wielkościach (każdy kąt ma 2 magnesy).

■  Dostępny w 2 wielkościach (każdy kąt ma 2 magnesy).

Mag-Boomerangle 68
Siła odrywania 68 kg na magnes
A = 195 mm, B = 69 mm, C = 137 mm

Precyzyjne pozycjonowanie

Kątowniki wewnętrzne /
zewnętrzne

Mag-Angle 68
Siła odrywania 68 kg na magnes
A = 205 mm, B = 33 mm

Mag-Boomerangle 272
Siła odrywania 272 kg na magnes

Mag-Angle 272

A = 254 mm, B = 108 mm, C = 164 mm

Siła odrywania 272 kg na magnes
A = 285 mm, B = 51 mm

Głowica
obrotowa
Mag-Boomerangle 68 Art. nr 4932352571 Kod EAN 4002395372294

Przytrzymuje elementy
płaskie i rury

Mag-Angle 68 Art. nr 4932352569 Kod EAN 4002395372270

A

Mag-Angle 272 Art. nr 4932352570 Kod EAN 4002395372287

A

C

Mag-Boomerangle 272 Art. nr 4932352572 Kod EAN 4002395372300

O dużej mocy, łatwe
sterowanie

B

B
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