
Zmena spôsobu práce.

Nikdy predtým nebolo ovládanie supersilného permanentného 
magnetu také ľahké. Milwaukee vytvoril silné magnetické 
zariadenie Magswitch®, ktoré možno zapnúť a vypnúť pomocou 
jednoduchého otočenia vypínača. 
Žiadne batérie! Žiadna elektrina!



Čistejšia práca.  
Vypnite systém Magswitch®  
a odpad padne na zem.

Silná priľnavosť na  
ploché aj oblé povrchy.

Pevné uchytenie  
v uhloch.

Jednoduché zapínanie / vypínanie.
Uzamykacia rukoväť.

Magswitch® 
– výhody:
Šetrí čas a peniaze.

Rýchlejšie / ľahšie uzemnenie.

Nahrádza svorky.

Rýchle, presné umiestnenie do žiadanej 
polohy a pevné pracovné uchytenie. 

Zváracie uhly, ktoré ostávajú čisté.

Supersilné a ovládateľné uchytenie.

Uzemňovacie zváracie svorky Magswitch®

Mag-GC 200 
prúdová zaťažiteľnosť 200

Mag-GC 300 
prúdová zaťažiteľnosť 300

Mag-GC 600 
prúdová zaťažiteľnosť 600

Tradičnú zváraciu svorku 
nemožno v tomto  
ohľade porovnávať!
Prepínacia magnetická zváracia svorka Milwaukee Magswitch® 

umožňuje zváračovi vďaka tejto novej magnetickej technológii 

rýchle nainštalovanie, zváranie a presun na ďalšie pracovné 

miesto. Toto zariadenie stačí len položiť na čistú pracovnú 

plochu, zapnúť ho a začať zvárať. Zariadenie umožňuje 

rýchlejšie a jednoduchšie zváranie ako kedykoľvek predtým. 

Je to také ľahké.

■    Okamžité pripojenie. Už netreba hľadať umiestnenie svorky!

■    Pri zváraní veľkých plôch alebo potrubia už netreba 

 spájanie úchytkami.

■    Zapnite systém Magswitch® a začnite zvárať. 

■    Toto zariadenie ostáva vždy čisté.  

Vypnite systém Magswitch® a zotrite nečistoty.

■    Šetrí čas a peniaze.

■    Magswitch® je možné pripojiť k plochým aj i oblým  

povrchom.

Mag-GC 200 Objednávacie číslo 4932352563  Kód EAN 4002395372218

Mag-GC 300 Objednávacie číslo 4932352564  Kód EAN 4002395372225

Mag-GC 600 Objednávacie číslo 4932352565  Kód EAN 4002395372232



Upevňovacie Magswitch® – štvorhrany Závesné háky Magswitch®

Mag-SQ 68 
68 kg uvoľňujúca sila

Mag-SQ 272 
272 kg uvoľňujúca sila

Mag-SQ 450 
450 kg uvoľňujúca sila

Tento systém udrží 
čokoľvek a na takmer  
akomkoľvek mieste. 
Milwaukee Magswitch®-štvorhrany poskytujú novú 

kvalitatívnu úroveň pre rýchle a jednoduché pracovné 

prichytenie pri umiestňovaní oceľových segmentov.  

Magswitch®-štvorhrany sú schopné  otočením vypínača  

o 180˚ vyvinúť silné magnetické pole.

■   Pre jednoduchšie zváranie pridržiava kovové segmenty 

na viacerých stranách. 

■   Systém môže byť pripojený k plochým aj oblým 

 povrchom.

■   Umožňuje zaistenie presných 90˚ uhlov.

■   Na všetkých stranách obsahuje vopred pripravené  

otvory pre pripojenie príslušenstva alebo upínacích 

prípravkov pre šablóny.

Mag-H 11 v činnosti

Mag-H 18 v činnosti

Mag-H 11 
Pracovné zaťaženie:  
11 kg

Mag-H 18 
Pracovné zaťaženie:  
18 kg

Je to ako mať ďalšiu 
ruku.  
Systém Milwaukee Magswitch® závesných hákov 

umožňuje ľahko a rýchlo zavesiť náradie, svetlá, podporné 

drôty, vzduchové hadice, zváracie hadice a ďalšie 

príslušenstvo. Vďaka závesným hákom máte na dosah 

všetko, čo potrebujete.

■   Systém je vynikajúci na dočasné prichytenie vedenia, 

hadíc, nástrojov alebo uvoľnených skrutiek a matíc.

■  Je ideálny na pracoviská i do obchodov.

■   Umožňuje presné umiestnenie, je možné ho pripevniť k 

plochým aj oblým povrchom.

■   Rýchle zabezpečuje a pridržiava v podstate čokoľvek  

na čomkoľvek. 

Mag-SQ 68 Objednávacie číslo 4932352566  Kód EAN 4002395372249

Mag-SQ 272 Objednávacie číslo 4932352567  Kód EAN 4002395372256

Mag-SQ 450 Objednávacie číslo 4932352568  Kód EAN 4002395372263

Mag-H 11 Objednávacie číslo 4932352576  Kód EAN 4002395372348

Mag-H 18 Objednávacie číslo 4932352577  Kód EAN 4002395372355



Magswitch® – „bumerangy“ Magswitch® 90° uholníky

Drží na plochých povrchoch 
aj na potrubí

Presné nastavenie pozície

Otáčavá hlava

Zváracie – „bumerangy“ 
sú silné a všestranné.  
„Bumerangy“ Milwaukee Magswitch® sú veľmi univerzálne, 

magnety sa môžu otáčať, a tým umožňujú upínanie v 

rôznych uhloch. Jednoduché zapínanie / vypínanie systému 

Magswitch eliminuje potrebu páčenia pod nepriaznivým 

uhlom.

■   Systém je prakticky plne nastaviteľný. Každá jednotka 

Magswitch®-štvorhran sa pripevní do požadovaného uhla.

■   Pridržiava plochý aj oblý materiál.

■   Je k dispozícii v dvoch veľkostiach (každý „bumerang“ 

má 2 magnety).

Mag-Boomerang 68 
68 kg – uvoľňujúca sila pre magnet 

A = 195 mm, B = 69 mm, C = 137 mm

Mag-Boomerang 272 
272 kg uvoľňujúca sila pre magnet 

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

Mag-Boomerang 68 Objednávacie číslo 4932352571  

Kód EAN 4002395372294

Mag-Boomerang 272 Objednávacie číslo 4932352572  

Kód EAN 4002395372300

Mag-uholník 68 Objednávacie číslo 4932352569  Kód EAN 4002395372270

Mag-uholník 272 Objednávacie číslo 4932352570  Kód EAN 4002395372287A
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Výkonný, ľahko ovládateľný

Vnútorné / vonkajšie uhly

Schopný udržať sa na rovnom 
povrchu aj na potrubí

Zváranie 90° uhlov 
nebolo nikdy také  
jednoduché ako teraz.  
Zváracie uholníky Milwaukee Magswitch® 90° umožňujú 

vnútorné i vonkajšie pridržiavanie. Jednoduché zapínanie / 

vypínanie systému Magswitch® eliminuje potrebu páčenia 

pod nepriaznivým uhlom a udržiava uhol bez nečistôt.

■   Presné polohovanie, pridržiava plochý aj oblý materiál.

■   Pre ešte väčšiu pevnosť možno pridať ďalšie 

Magswitch®-štvorhrany.

■   Systém je k dispozícii v dvoch veľkostiach  

(každý uholník má 2 magnety).

Mag-uholník 68 
68 kg uvoľňujúca sila pre magnet 

A = 205 mm, B = 33 mm

Mag-uholník 272 
272 kg uvoľňujúca sila pre magnet 

A = 285 mm, B = 51 mm 

A

B



A & M Elektrické náradie s.r.o., org. zložka
Saratovská 26
841 02 Bratislava
Tel.: +421 263 810 964  
Fax: +421 263 810 958
E-mail: kancelar@tti-emea.com

V záujme nepretržitého vývoja je právo na zmenu špecifikácii bez prechádzajúceho 
upozornenia vyhradené. Za chyby v tlači neberieme žiadnu zodpovednosť.  
Vytlačené v Nemecku.  
(4939590292) – 07/10 – Copyright 2010 – Milwaukee Electric Tool

www.milwaukeetool.cz


