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ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE 
PROTECȚIE MILWAUKEE®

LUCREAZĂ ÎN SIGURANȚĂ.
LUCREAZĂ PRODUCTIV.
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LUCREAZĂ ÎN SIGURANȚĂ.
LUCREAZĂ PRODUCTIV.

SIGURANȚĂ. 
SERIOZITATE.

OCHELARI DE 
PROTECȚIE.
FOLOSIND PROTECȚIA

CORESPUNZĂTOARE
POT REDUCE GRAVITATEA SAU PREVENI

90%
DIN LEZIUNILE DE LA NIVELUL 
OCHILOR PE ȘANTIER
(preventblindness.org, 2019)

Prin proiectarea fără compromisuri a 
sculelor cu acumulator și prin crearea 
gamei de EIP proiectate în jurul 
nevoilor utilizatorilor, facem șantierul 
un loc de muncă mai sigur și mai 
productiv în fiecare zi.
Avem peste 165 de scule cu acumulator pe platforma M18 și 
peste 80 de scule cu acumulator pe platforma M12, eliminând 
pericolele de pe șantier. Am redefinit piața echipamentelor 
ușoare odată cu lansarea gamei noastre MX FUEL, prevenind 
nevoia de benzină pe șantier odată cu lansarea unor scule 
cheie, inclusiv fierăstrăul de debitare 14’’ și ciocanul demolator 
cu acumulator.

EIP a avut puține inovații de-a lungul anilor, conducând 
utilizatorii în a-și modifica echipamentul pentru a satisface mai 
bine nevoile acestora. Prin înțelegerea nevoilor utilizatorilor 
noștri, am dezvoltat EIP de la zero, permițând utilizatorilor să 
se adapteze la locul de muncă. Acest lucru a dus la crearea 
unor soluții inovatoare, cum ar fi noii ochelari de protecție 
MILWAUKEE®, care pot fi purtați toată ziua, având lentile anti-
aburire cu efect de lungă durată.

MILWAUKEE® se angajează să creeze soluții inovatoare care să 
ajute utilizatorii să rămână în siguranță și să rămână productivi 
pe șantier. 

MĂNUȘI

70%
DINTRE LUCRĂTORII
CARE AU SUFERIT LEZIUNI

LA MÂNĂ
NU AU PURTAT
MĂNUȘILE ADECVATE

(Manufacturing.net, 2019)

UN OBIECT CARE CADE

3AESTE A

CEA MAI DES ÎNTÂLNITĂ CAUZĂ

DE FATALITATE
DE PE UN ȘANTIER

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

SIGURANȚĂ PE ȘANTIER

LANTERNE 
FRONTALE

OCHELARI DE 
PROTECȚIE

INSTRUMENTE 
PERSONALE DE ILUMINAT

VESTĂ DE ÎNALTĂ 
VIZIBILITATE

MĂNUȘI REZISTENTE LA 
TĂIERE ȘI PENTRU APLICAȚII 
SPECIALE

CORZI DE SIGURANȚĂ
PENTRU SCULE

PESTE

DE SOLUȚII EIP
60
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SEMNIFICAȚIA 
MARCAJELOR

LUCREAZĂ ÎN SIGURANȚĂ.
LUCREAZĂ PRODUCTIV.

MĂNUȘI DE PROTECȚIE

Standardul EN 388 definește cerințele, metodele de testare, 
marcajul și informațiile furnizate pentru mănușile de protecție la 
riscurile mecanice de abraziune, tăiere cu muchii ascuțite, rupere, 
penetrare și, dacă se aplică, impact. Protecția la impact trebuie 
să cuprindă întregul dos de palmă, inclusiv degetele.
Standardul este conceput pentru a fi folosit împreună cu EN 420.

Toate soluțiile Milwaukee® de protecție a mâinilor sunt certificate 
conform standardelor EN 420 și EN 388, cu diverse clasificări 
pentru fiecare tip de mănuși. 

MARCAJE NOI

Clasificare

1-4Rezistenţa la abraziune

Rezistenţa la tăierea cu lama 1-5

Rezistenţa la rupere 1-4

Rezistenţa la perforare 1-4

Tăiere (TDM-100 Test) A-F

P,F,XProtecție împotriva impactului

F= PicatX= Netestat P= Trecut

SEMNIFICAȚIA MARCAJELOR

OCHELARI DE PROTECȚIE

Standardul EN 166 specifică cerințele pentru protecție oculară personală, 
utilizată la combaterea diverselor riscuri întâlnite în numeroase industrii, ce pot 
vătăma ochii sau afecta vederea. Standardul EN 170 specifică cerințele pentru 
filtrele de ultraviolete, în timp ce EN 172 se referă la filtrarea reflexiei pentru uz 
industrial.

Toți ochelarii de protecție Milwaukee® sunt certificați conform EN 166, pentru 
a garanta protecție oculară și rezistență la șocuri. Ochelarii de siguranță 
transparenți sunt certificați EN 170, pentru a oferi protecție la UV, chiar și cu 
lentile transparente, în timp ce ochelarii de siguranță fumurii și polarizați sunt 
certificați EN 172 pentru a oferi protecție solară, fiind ideali atât la locul de 
muncă cât și în timpul liber.

• 2C-1.2 MT 1FT CE

• 2  = EN 170 (standard filtre UV)

• C   = Culoare nemodificată (lentile transparente) 

• 1.2 = Nivel de protecție (1.2 este cel mai scăzut)

• MT  = Milwaukee Tool

• 1   = Clasă optică (evitarea amețelii)

• F   = Rezistență la șocuri  
  (doar F se aplică ochelarilor de protecție, A și B se aplică vizoarelor de protecție)

• T  = Rezistență la temperaturi extreme (-5° / +55°)

• CE  = Certificare Europeană

Același marcaj pe ramă pentru toate cele 6 produse

 MT 166 FT CE

A MT = Milwaukee Tool

B 166 = Denumirea standardului EN

D F   = Rezistență la șocuri  
  (doar F se aplică ochelarilor de protecție, A și B se aplică  
  vizoarelor de protecție)

D T   = Rezistență la temperaturi extreme (-5° / +55°)

E CE  = Certificare Europeană

ÎMBRĂCĂMINTE DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE

Standardul EN 20471 specifică cerințele pentru îmbrăcăminte de înaltă 
vizibilitate care asigură semnalarea vizuală a prezenței utilizatorului. 
Îmbrăcămintea de înaltă vizibilitate asigură sesizarea utilizatorului în toate 
condițiile de iluminare și se împarte în 3 categorii de performanță, în funcție 
de cerințe.

Vestele Milwaukee de înaltă vizibilitate sunt concepute pentru aplicații 
multiple și sunt certificate pentru clasa 2.

Clasa 1 Clasa 2 Clasa 3

Bandă reflectorizantă 0.10 mp 0.13 mp 0.20 mp

Material fluorescent 0.14 mp 0.50 mp 0.80 mp

Nivel de vizibilitate Cel mai scăzut Intermediar Cel mai ridicat



6 | MILWAUKEETOOL.RO/PPE MILWAUKEETOOL.EU/PPE | 7

3

3 5

Descriere Număr 
articol

Preț Net 
recomandat în lei

Preț Brut 
recomandat în lei

Mănuși iarnă - nivel 1/A - M/8 - 1 buc. 4932471343 29,80 lei 35,46 lei

Mănuși iarnă - nivel 1/A - L/9 - 1 buc. 4932471344 29,80 lei 35,46 lei

Mănuși iarnă - nivel 1/A - XL/10 - 1 buc. 4932471345 29,80 lei 35,46 lei

Mănuși iarnă - nivel 1/A - XXL/11 - 1 buc. 4932471346 29,80 lei 35,46 lei

Descriere Număr 
articol

Preț Net 
recomandat în lei

Preț Brut 
recomandat în lei

Mănuși iarnă - nivel 3/C - M/8 - 1 buc. 4932471347 48,60 lei 57,83 lei

Mănuși iarnă - nivel 3/C - L/9 - 1 buc. 4932471348 48,60 lei 57,83 lei

Mănuși iarnă - nivel 3/C - XL/10 - 1 buc. 4932471349 48,60 lei 57,83 lei

Mănuși iarnă - nivel 3/C - XXL/11 - 1 buc. 4932471350 48,60 lei 57,83 lei

Descriere Număr 
articol

Preț Net 
recomandat în lei

Preț Brut 
recomandat în lei

Mănuși rezistente la tăiere - nivel 5/E - M/8 - 1 buc. 4932471424 54,20 lei 64,50 lei

Mănuși rezistente la tăiere - nivel 5/E - L/9 - 1 buc. 4932471425 54,20 lei 64,50 lei

Mănuși rezistente la tăiere - nivel 5/E - XL/10 - 1 buc. 4932471426 54,20 lei 64,50 lei

Mănuși rezistente la tăiere - nivel 5/E - XXL/11 - 1 buc. 4932471427 54,20 lei 64,50 lei

Descriere Număr 
articol

Preț Net 
recomandat în lei

Preț Brut 
recomandat în lei

Mănuși rezistente la tăiere - nivel 3/C - M/8 - 1 buc. 4932471420 39,80 lei 47,36 lei

Mănuși rezistente la tăiere - nivel 3/C - L/9 - 1 buc. 4932471421 39,80 lei 47,36 lei

Mănuși rezistente la tăiere - nivel 3/C - XL/10 - 1 buc. 4932471422 39,80 lei 47,36 lei

Mănuși rezistente la tăiere - nivel 3/C - XXL/11 - 1 buc. 4932471423 39,80 lei 47,36 lei

Descriere Număr 
articol

Preț Net 
recomandat în lei

Preț Brut 
recomandat în lei

Mănuși rezistente la tăiere - nivel 1/A - M/8 - 1 buc. 4932471416 17,60 lei 20,94 lei

Mănuși rezistente la tăiere - nivel 1/A - L/9 - 1 buc. 4932471417 17,60 lei 20,94 lei

Mănuși rezistente la tăiere - nivel 1/A - XL/10  
- 1 buc. 4932471418 17,60 lei 20,94 lei

Mănuși rezistente la tăiere - nivel 1/A - XXL/11 - 1 buc. 4932471419 17,60 lei 20,94 lei

Descriere Număr 
articol

Preț Net 
recomandat în lei

Preț Brut 
recomandat în lei

Mănuși de înaltă vizibilitate - nivel 4/C - M/8 - 1 buc. 4932478131 50,50 lei 60,10 lei

Mănuși de înaltă vizibilitate - nivel 4/C - L/9 - 1 buc. 4932478132 50,50 lei 60,10 lei

Mănuși de înaltă vizibilitate - nivel 4/C - XL/10 - 1 buc. 4932478133 50,50 lei 60,10 lei

Mănuși de înaltă vizibilitate - nivel 4/C - XXL/11 - 1 buc.4932478134 50,50 lei 60,10 lei

MĂNUȘI 
REZISTENTE 
LA TĂIERE.
• Realizate pentru a oferi durabilitate ridicată, 

confort toată ziua și dexteritate bună

• Palmă întărită datorită acoperirii cu nitril

• Tehnologia SMARTSWIPE™ permite utilizarea 
dispozitivelor cu ecran tactil fără a scoate 
mănușa

REZISTENȚĂ LA TĂIERE ȘI ABRAZIUNE

NIVEL DE TĂIERE 5NIVEL DE TĂIERE 3NIVEL DE TĂIERE 1
Stratul dublu din nitril creează 
mănușa ideală pentru 
manipularea obiectelor ascuțite.

Ideale pentru manipularea 
materialelor și aplicații ușoare 
în construcții.

Ideale pentru dezizolare 
cabluri, filetare țevi sau 
tăiere.

MĂNUȘI 
DE ÎNALTĂ 
VIZIBILITATE 
NIVEL 4/C
• Material fluorescent - vizibilitate ridicată

• Protecție ideală pentru dezizolare 
cabluri sau filetare țevi și tăiere

• Mănuși ușoare și subțiri - mai multă 
respirabilitate și dexteritate
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MĂNUȘI DE PROTECȚIE

 • Material fluorescent ce oferă o 
vizibilitate ridicată.

 • Furnizează o rezistență crescută față 
de Nivelul de tăiere 1, la tăiere și 
abraziune, fiind protecția ideală pentru 
dezizolarea cablurilor sau filetarea și 
tăierea țevilor.

 • Acoperire cu nitril pentru o protecție 
sporită asupra palmei.

 • Mănuși ușoare și subțiri ce oferă mai 
multă respirabilitate și dexteritate.

MĂNUȘI DE ÎNALTĂ 
VIZIBILITATE 
- NIVEL 4/C

 • Proiectate să ofere durabilitate și 
confort întreaga zi, fiind ideale pentru 
manipularea materialelor sau pentru 
lucrul în construcții ușoare

 • Palmă întărită datorită acoperirii 
cu nitril

 • Proiectate pentru a oferi dexteritate 
atunci când se lucrează cu obiecte mici

 • Tehnologie SMARTSWIPE™ pe palmă 
și vârful degetelor - permite utilizarea 
dispozitivelor cu ecran tactil fără a 
scoate mănușa

MĂNUȘI 
REZISTENTE LA 
TĂIERE - NIVEL 1/A

 • Oferă mai multă rezistență decât 
nivelul 1, la tăiere și abraziune, fiind 
ideale pentru dezizolare cabluri, filetare 
țevi și tăiere

 • Aderență excelentă într-o gamă 
largă de temperaturi și pe suprafețe 
alunecoase datorită nitrilului

 • Rezistență superioară la perforare 
pentru materialele ascuțite

 • Tehnologie SMARTSWIPE™ pe palmă 
și vârful degetelor degetelor - permite 
utilizarea dispozitivelor cu ecran tactil 
fără a scoate mănușa

MĂNUȘI 
REZISTENTE LA 
TĂIERE - NIVEL 3/C

 • Cele mai bune din clasă la aderență 
într-o gamă largă de temperaturi și 
suprafețe alunecoase

 • Aderență perfectă, nitrilul performează 
mult mai bine decât alte materiale în 
diverse condiții de temperatură și pe 
suprafețe uleioase.

 • Proces propriu de împletire pentru 
confort și respirabilitate mărită pe tot 
parcursul zilei de lucru.

 • Tehnologie SMARTSWIPE™ pe palmă 
și vârful degetelor degetelor- permite 
utilizarea  tabletelor și telefoanelor cu 
ecran tactil fără a înlătura mănușile

MĂNUȘI 
REZISTENTE LA 
TĂIERE - NIVEL 5/E

 • Stratul de izolație va menține mâna 
caldă în timpul lucrului în condiții reci

 • Dexteritate sporită atunci când se 
lucrează cu obiecte mici

 • Căptușeală dublă pentru o căldură 
excelentă în condiții reci și pentru o 
respirabilitate ridicată toată ziua

 • Respectă normele europene EN420, 
EN388:2016 (1141A), EN511 (01X).

 • Izolația de iarnă va menține mâna 
caldă în timpul lucrului în condiții reci

 • Mănușile se potrivesc confortabil 
după ce au fost purtate o perioadă 
îndelungată de timp

 • Rezistență îmbunătățită la apă pentru 
a proteja mâinile de mediul rece și 
de umiditate datorită unui strat 3/4 de 
latex dublu

 • Respectă normele europene EN 420, 
EN 388:2016 (2442C), EN 511 (02X)

MĂNUȘI DE IARNĂ 
- NIVEL 3/C

MĂNUȘI IARNĂ 
- NIVEL 1/A

ADERENTE & REZISTENTE 
LA PERFORARE

MĂNUȘI REZISTENTE 
LA TĂIERE

MĂNUȘI DE ÎNALTĂ 
VIZIBILITATE

MĂNUȘI REZISTENTE 
LA TĂIERE
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MĂNUȘI REZISTENTE LA TĂIERE

MĂNUȘI PROTECȚIE 
LUCRĂRI DEMOLARE

 • Palmele și vârfurile degetelor armate cu ARMORTEX™. Durabilitate 
ridicată și protecție a mâinii.

 • Tehnologie SMARTSWIPE™ pentru degetul arătător. Tehnologia 
capacitivă pentru degetul arătător permite utilizarea dispozitivelor cu 
ecran tactil fără a scoate mănușa sau a utiliza degetele murdare.

 • Căptușeală permeabilă. Asigură un confort maxim și permeabilitate.

 • Protecție pentru articulațiile degetelor. Căptușeala TPR asigură protecția 
articulațiilor.

 • Deget mare din țesătură. Porțiune integrată pentru ștergerea 
transpirației/frunții.

 • Sistem de închidere cu scai pentru o fixare sigură.

 • Respectă cerințele Categoriei EC 2, EN 420 și EN 388 - 2221.

MĂNUȘI DE PROTECȚIE 
FĂRĂ DEGETE

 • Concepute să asigure cea mai bună dexteritate la manevrarea obiectelor 
de dimensiuni reduse.

 • Cusătură întărită la nivelul palmei și a degetului mare.

 • Ușoare și permeabile.

 • Căptușeala care permite eliminarea transpirației asigură confort 
întreaga zi.

 • Porțiune integrată pentru ștergerea transpirației.

 • Sistem de închidere cu scai pentru o fixare sigură.

 • Respectă cerințele Categoriei EC 2, EN 420 și EN 388.

MĂNUȘI DE PROTECȚIE  
FREE-FLEX

 • Tehnologie SMARTSWIPE™ pentru articulație, palmă și vârful degetelor.

 • Mănuși flexibile și elastice.

 • Ușoare și permeabile.

 • Cusătură întărită la nivelul degetului mare.

 • Vârfurile degetelor oferă o mare dexteritate.

 • Porțiune integrată pentru ștergerea transpirației.

 • Respectă cerințele Categoriei EC 2, EN 420 și EN 388.

Descriere Cantitate 
pachet

Cantitate 
comandă

Număr 
articol

Preț Net 
recomandat în lei

Preț Brut 
recomandat în lei

Mărime 8/M 1 1 49229731 100,70 lei 119,83 lei

Mărime 9/L 1 1 48229732 100,70 lei 119,83 lei

Mărime 10/XL 1 1 48229733 100,70 lei 119,83 lei

Mărime 11/XXL 1 1 48229734 100,70 lei 119,83 lei

Descriere Cantitate 
pachet

Cantitate 
comandă

Număr 
articol

Preț Net 
recomandat în lei

Preț Brut 
recomandat în lei

Mărime 8/M 1 1 44229741 92,90 lei 110,55 lei

Mărime 9/L 1 1 48229742 92,90 lei 110,55 lei

Mărime 10/XL 1 1 48229743 92,90 lei 110,55 lei

Mărime 11/XXL 1 1 48229744 92,90 lei 110,55 lei

Descriere Cantitate 
pachet

Cantitate 
comandă

Număr 
articol

Preț Net 
recomandat în lei

Preț Brut 
recomandat în lei

Mărime 8/M 1 1 48229711 76,90 lei 91,51 lei

Mărime 9/L 1 1 48229712 76,90 lei 91,51 lei

Mărime 10/XL 1 1 48229713 76,90 lei 91,51 lei

Mărime 11/XXL 1 1 48229714 76,90 lei 91,51 lei

Descriere Număr articol Preț Net Preț Brut 

Mănuși de protecție din piele - M/8 - 1 buc. 4932478123 105,30 lei 125,31 lei

Mănuși de protecție din piele - L/9 - 1 buc. 4932478124 105,30 lei 125,31 lei

Mănuși de protecție din piele - XL/10 - 1 buc. 4932478125 105,30 lei 125,31 lei

Mănuși de protecție din piele - XXL/11 - 1 buc. 4932478126 105,30 lei 125,31 lei

Descriere Număr articol Preț Net Preț Brut 

Mănuși de protecție hibrid din piele - M/8 - 1 buc. 4932471912 129,60 lei 154,22 lei

Mănuși de protecție hibrid din piele - L/9 - 1 buc. 4932471913 129,60 lei 154,22 lei

Mănuși de protecție hibrid din piele - XL/10 - 1 buc. 4932471914 129,60 lei 154,22 lei

Mănuși de protecție hibrid din piele - XXL/11 - 1 buc. 4932471915 129,60 lei 154,22 lei

Descriere Număr articol Preț Net Preț Brut 

Mănuși de protecție la impact - nivel 3/C - M/8 - 1 buc. 4932478127 121,20 lei 144,23 lei

Mănuși de protecție la impact - nivel 3/C - L/9 - 1 buc. 4932478128 121,20 lei 144,23 lei

Mănuși de protecție la impact - nivel 3/C - XL/10 - 1 buc. 4932478129 121,20 lei 144,23 lei

Mănuși de protecție la impact - nivel 3/C - XXL/11 - 1 buc. 4932478130 121,20 lei 144,23 lei

Descriere Număr articol Preț Net Preț Brut 

Mănuși de protecție la impact - lucrări demolare - M/8 - 1 buc. 4932471908 133,80 lei 159,22 lei

Mănuși de protecție la impact - lucrări demolare - L/9 - 1 buc. 4932471909 133,80 lei 159,22 lei

Mănuși de protecție la impact - lucrări demolare - XL/10 - 1 buc. 4932471910 133,80 lei 159,22 lei

Mănuși de protecție la impact - lucrări demolare - XXL/11 - 1 buc. 4932471911 133,80 lei 159,22 lei

MĂNUȘI DE PROTECȚIE LA 
IMPACT - LUCRĂRI DEMOLARE

MĂNUȘI DE PROTECȚIE 
LA IMPACT - NIVEL 3/C

 • Material rezistent la impact, pe partea 
din spate a mâinii și a degetelor pentru a 
reduce și a absorbi șocurile.

 • Furnizează o rezistență crescută față de 
Nivelul de tăiere 1, la tăiere și abraziune, 
fiind protecția ideală pentru dezizolarea 
cablurilor sau filetarea și tăierea țevilor.

 • Acoperire cu nitril pentru o protecție sporită 
asupra palmei.

 • Aderență perfectă, nitrilul performează mult 
mai bine decât alte materiale în diverse 
condiții de temperatură și pe suprafețe 
uleioase.

 • Tehnologie SMARTSWIPE™ pe palmă 
și vârful degetelor - permite utilizarea 
dispozitivelor cu ecran tactil fără a scoate 
mănușa.

 • Material rezistent la impact, pe partea din 
spate a mâinii și a degetelor.

 • Palmele și vârfurile degetelor armate 
cu ARMORTEX™: Durabilitate ridicată și 
protecție a mâinii.

 • Aderență superioară pe suprafețe uleioase 
sau umede.

 • Respectă cerințele categoriei EN420 și 
EN388:2016 (2121XP).

MĂNUȘI DE PROTECȚIE 
HIBRID DIN PIELE

MĂNUȘI DE PROTECȚIE DIN 
PIELE

 • Piele fină de capră pentru o durabilitate și o 
protecție sporită a mâinii.

 • Palmă întărită pentru un plus de confort și 
protecție în timpul manipulării obiectelor 
grele.

 • Cusătură individuală pentru confort în 
utilizare îndelungată.

 • Tehnologie SMARTSWIPE™ - permite 
utilizarea dispozitivelor cu ecran tactil fără a 
scoate mănușile.

 • Respectă cerințele categoriei: EN420 și 
EN388:2016 (2122X).

 • Tehnologie SMARTSWIPE™ - permite 
utilizarea dispozitivelor cu ecran tactil fără a 
scoate mănușile.

 • Palmă din piele pentru o durabilitate extinsă 
și protecție a mâinilor.

 • Pielea sintetică de pe spatele mâinii oferă 
mai multă dexteritate și respirabilitate în 
timpul lucrului.

 • Palmă întărită pentru un plus de confort și 
protecție în timpul manipulării obiectelor 
grele.

 • Respectă cerințele categoriei EN420 și 
EN388:2016 (2122X).
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Descriere Cantitate 
pachet

Cantitate 
comandă

Număr 
articol

Preț Net 
recomandat în lei

Preț Brut 
recomandat în lei

Ochelari de protecție 
transparenți - 1 buc. 1 12 4932471881 40,00 lei 47,60 lei

Ochelari de protecție 
fumurii - 1 buc. 1 12 4932471882 40,00 lei 47,60 lei

Descriere Cantitate 
pachet

Cantitate 
comandă

Număr 
articol

Preț Net 
recomandat în lei

Preț Brut 
recomandat în lei

Ochelari de protecție 
transparenți premium 
- 1 buc.

1 6 4932471883 73,70 lei 87,70 lei

Ochelari de protecție 
fumurii premium - 1 
buc.

1 6 4932471884 73,70 lei 87,70 lei

Descriere Cantitate 
pachet

Cantitate 
comandă

Număr 
articol

Preț Net 
recomandat în lei

Preț Brut 
recomandat în lei

Ochelari de protecție 
transparenți premium 
cu garnitură - 1 buc.

1 6 4932471885 100,10 lei 119,12 lei

Ochelari de protecție 
fumurii premium cu 
garnitură - 1 buc.

1 6 4932471886 200,30 lei 238,36 lei

OCHELARI DE 
PROTECȚIE PREMIUM 
CU GARNITURĂ

 • Lentile durabile anti-zgâriere.

 • Lentile anti-aburire cu efect de lungă durată.

 • Brațe confortabile pentru o purtare îndelungată.

 • Lentila transparentă și cea fumurie oferă protecție ochiului în timpul 
lucrului în spații interioare și exterioare.

 • Garnitura detașabilă protejează împotriva particulelor grosiere.

 • Include husă pentru transport.

 • Respectă cerințele europene EN166 și EN170 / EN172.

DISPONIBILI CU
LENTILE POLARIZATE
PENTRU ACTIVITĂȚI EXTERIOARE

GARNITURĂ DETAȘABILĂ
PROTEJEAZĂ ÎMPOTRIVA PARTICULELOR GROSIERE

OCHELARI DE 
PROTECȚIE PREMIUM

 • Lentile durabile anti-zgâriere.

 • Lentile anti-aburire cu efect de lungă durată.

 • Brațe confortabile și flexibile pentru un confort prelungit în timpul 
purtării.

 • Lentila transparentă și cea fumurie oferă protecție ochiului în timpul 
lucrului în spații interioare și exterioare.

 • Respectă cerințele europene EN166 și EN170 / EN172.

OCHELARI DE 
PROTECȚIE

 • Greutate ușoară pentru un plus de confort în timpul purtării.

 • Puntea nasului complet reglabilă și detașabilă pentru a se potrivi 
confortabil tuturor formelor feței.

 • Brațe confortabile și flexibile pentru un confort prelungit în timpul 
purtării.

 • Lentila transparentă sau fumurie oferă protecție ochiului în timpul 
lucrului în spații interioare și exterioare.

 • Respectă cerințele europene EN166 și EN170 / EN172.

OCHELARI DE PROTECȚIE

OCHELARI DE 
PROTECȚIE PREMIUM 
CU GARNITURĂ

Garnitura apropie ochelarii de piele, eliminând intrarea prafului 
sau particolelor grosiere, protejând ochii, oferind aceeași 
protecție ca și ochelarii cu protecție laterală, dar elimină 
disconfortul care este asociat cu aceștia. 

Ochelarii de protecție premium fumurii cu garnitură detașabilă 
au lentilele polarizate pentru a proteja împotriva orbirii și oferă 
cea mai bună protecție UV  din clasa sa. 

LENTILE
ANTI-
ZGÂRIERE

GARNITURĂ DETAȘABILĂ

OCHELARI DE 
PROTECȚIE PREMIUM
Ochelarii de protecție premium Milwaukee beneficiază de lentile 
anti-zgâriere, permițând o curățare ușoară. Învelișul anti-aburire 
fac ochelarii a fi compatibili cu masca de respirat și pot fi purtați 
toată ziua, atât în interior cât și în exterior.

LENTILE ANTI-ABURIRE CU EFECT DE LUNGĂ DURATĂ

OCHELARI DE 
PROTECȚIE
Ochelarii de protecție sunt cei mai ușori din gamă 
și sunt ideali pentru a fi purtați pe o perioadă 
îndelungată pe parcursul zilei. Puntea nasului fiind 
detașabilă îi face perfecți pentru a fi purtați peste 
măștile de respirație.CONFORTABILI

ÎNTREAGA
ZI
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DISPONIBILI ȘI

FUMURIE
PENTRU ACTIVITĂȚI EXTERIOARE

ÎN VARIANTA

DISPONIBILI ȘI

FUMURIE
PENTRU ACTIVITĂȚI EXTERIOARE

ÎN VARIANTA

LENTILE ANTI-
ZGÂRIERE

LENTILE ANTI-
ABURIRE CU EFECT 
DE LUNGĂ DURATĂ

CONFORTABILI LENTILE POLARIZATE 
DOAR PENTRU 

VARIANTA FUMURIE

LENTILE ANTI-
ZGÂRIERE

LENTILE ANTI-
ABURIRE CU EFECT 
DE LUNGĂ DURATĂ

CONFORTABILI

CONFORTABILI UȘORI
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Descriere Cantitate 
pachet

Cantitate 
comandă

Număr 
articol Preț Net Preț Brut 

Vestă de înaltă vizibilitate portocalie - S/M 1 1 4932471892 80,00 lei 95,20 lei

Vestă de înaltă vizibilitate portocalie - L/XL 1 1 4932471893 80,00 lei 95,20 lei

Vestă de înaltă vizibilitate portocalie - 
2XL/3XL 1 1 4932471894 80,00 lei 95,20 lei

Descriere Cantitate 
pachet

Cantitate 
comandă

Număr 
articol Preț Net Preț Brut 

Vestă de înaltă vizibilitate galbenă - S/M 1 1 4932471889 80,00 lei 95,20 lei

Vestă de înaltă vizibilitate galbenă - L/XL 1 1 4932471890 80,00 lei 95,20 lei

Vestă de înaltă vizibilitate galbenă - 2XL/3XL 1 1 4932471891 80,00 lei 95,20 lei

Descriere Cantitate 
pachet

Cantitate 
comandă

Număr 
articol Preț Net Preț Brut 

Vestă de înaltă vizibilitate premium galbenă 
- S/M 1 1 4932471895 114,90 lei 136,73 lei

Vestă de înaltă vizibilitate premium galbenă 
- L/XL 1 1 4932471896 114,90 lei 136,73 lei

Vestă de înaltă vizibilitate premium galbenă 
- 2XL/3XL 1 1 4932471897 114,90 lei 136,73 lei

Descriere Cantitate 
pachet

Cantitate 
comandă

Număr 
articol Preț Net Preț Brut 

Vestă de înaltă vizibilitate premium 
portocalie - S/M 1 1 4932471898 114,90 lei 136,73 lei

Vestă de înaltă vizibilitate premium 
portocalie - L/XL 1 1 4932471899 114,90 lei 136,73 lei

Vestă de înaltă vizibilitate premium 
portocalie - 2XL/3XL 1 1 4932471900 114,90 lei 136,73 lei

IEȘI ÎN 
EVIDENȚĂ

GULER 
CĂPTUȘIT

ÎNCHIDERE SECURIZATĂ
CU FERMOAR 

DIMENSIUNII
AJUSTAREA

15PÂNĂ LA
BUZUNARE

GAURĂBUZUNARE 
RANFORSATE

BENZI 
VELCRO

BUZUNAR 
MARKERE PRINDERE HAM
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VESTĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE

VESTĂ PREMIUM DE ÎNALTĂ 
VIZIBILITATE

Protecție 
completă

 • 15 buzunare - capacitate de depozitare 
crescută.

 • 1 buzunar transparent pentru ecuson 
- identificare ușoară la locul de muncă.

 • 1 buzunar la spate - pentru tabletă.

 • Reglare rapidă a dimensiunii - pentru o 
potrivire mai bună.

 • Guler căptușit  - un plus de confort pentru o 
purtare îndelungată.

 • Gaură prindere ham -  pentru a avea mai 
multă siguranță la locul de muncă.

 •  Certificare europeană îmbrăcăminte de 
protecție de înaltă vizibilitate - clasa 2 
conform EN 20471: 2013 / A1:2016.

Guler căptușit

Buzunar tabletă 
cu fermoar

Ajustare 
dimensiune

Închidere securizată 
cu fermoar

Buzunare 
ranforsate SPATE

FAȚĂ

VESTĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE PREMIUM 
(PORTOCALIE)

VESTĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE PREMIUM 
(GALBENĂ)

VESTĂ DE ÎNALTĂ 
VIZIBILITATE

Protecție 
completă

 • 10 buzunare - capacitate de depozitare 
crescută.

 • 1 buzunar transparent pentru ecuson 
- identificare ușoară la locul de muncă.

 • Reglare rapidă a dimensiunii - pentru o 
potrivire mai bună.

 •  Gaură prindere ham -  pentru a avea mai 
multă siguranță la locul de muncă.

 •  Certificare europeană îmbrăcăminte de 
protecție de înaltă vizibilitate - clasa 2 
conform EN 20471: 2013 / A1:2016.

Ajustare 
dimensiune

Închidere securizată 
cu fermoar

SPATE
FAȚĂ

VESTĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE 
(GALBENĂ)

VESTĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE 
(PORTOCALIE)
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1

2

3

4

1

2 4

3 5 6

Descriere Codul culorilor Cantitate pachet Cantitate comandă Număr articol Preț Net 
recomandat în lei

Preț Brut 
recomandat în lei

1 Mâner Quick-Connect™ cu orificiu pentru coardă pentru scule până la 2,25 kg Alb 3 1 4932471430 63,20 lei 75,21 lei

2 Bandă autoadezivă 3,6 m - 1 1 48228860 200,30 lei 238,36 lei

3 Mâner Quick-Connect™ fără orificiu pentru coardă pentru scule până la 2,25 kg Alb 5 1 4932471431 73,70 lei 87,70 lei

4 Inele 38 mm - 5 1 4932471433 40,10 lei 47,72 lei

5 Inele 50 mm - 5 1 4932471434 44,20 lei 52,60 lei

6 Curea de ancorare Verde 1 1 4932472105 94,80 lei 112,81 lei

Descriere Codul 
culorilor Număr articol Preț Net recomandat în lei Preț Brut recomandat în lei

Coardă de mână Alb 4932472107 63,20 lei 75,21 lei

Descriere Codul culorilor Număr articol Preț Net recomandat în lei Preț Brut recomandat în lei

1 Funie QUICK-CONNECT™ pentru scule până la 4,5 kg Roșu 4932471429 158,10 lei 188,14 lei

2 Coardă pentru scule până la 4,5 kg Roșu 4932471351 105,30 lei 125,31 lei

3 Coardă pentru scule până la 6,8 kg Negru 4932471352 115,90 lei 137,92 lei

4 Coardă pentru scule până la 15,8 kg Gri 4932471353 147,50 lei 175,53 lei

COARDĂ ROȘIE 
QUICK-CONNECT
Coardă pentru scule până la 4.5 kg

COARDĂ ROȘIE 
GREUTATE REDUSĂ
Coardă pentru scule până la 4.5 kg

COARDĂ NEAGRĂ 
GREUTATE MEDIE
Coardă pentru scule până la 6.8 kg

500

400

300

200

100

0

FORȚĂ DE 
CĂDERE

COARDĂ GRI 
GREUTATE MARE

Po
un

d-
Fo

rc
e SUPORTATĂ DE UTILIZATOR 

ÎN MOMENTUL CĂDERII 
UNEI SCULE DE 10 LBS

Coardă pentru scule până la 15.8 kg

MILWAUKEE®Competitor 3Competitor 2Competitor 1

COARDĂ DE 
MÂNĂ

CUREA DE
ANCORARE

PRINDEREA

PRODUCTIVITATE 
PORTABILĂ

SCULELOR ÎN MAI
MULTE LOCURI
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CORZI DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE

COARDĂ PENTRU 
ASIGURAREA SCULEI

 • Absoarbe șocurile: încetinește treptat 
mișcarea de cădere a sculelor, până la oprire, 
nu o oprește brusc sau prea încet, reducând 
forța rezultată din cădere.

 • Carabină cu dublă blocare - asigură o 
conectare sigură ce nu poate fi slabită sau nu 
alunecă accidental.

 • Pivot integrat - previne răsucirile și încâlcirea 
crescând mobilitatea.

COARDĂ DE 
MÂNĂ

 • Fixare sigură și confortabilă a sculelor pe 
încheietura mâinii.

 • Curea moale și reglabilă - se atașează pe 
încheieturii mâinii cu un cârlig și o buclă de 
închidere.

 • Buclă pentru a atașa în siguranță diferite scule 
- scule electrice, benzi, șurubelnițe, etc.

 • Coarda de mână permite un acces ușor la 
scule într-un mediu strâmt sau la munca 
repetitivă.

ACCESORII PENTRU 
CORZILE DE SIGURANȚĂ

 • Versatilitate mare - pot fi adăugate accesorii 
pentru a conecta toate sculele la șnur.

 • Prindere ușoară și versatilă la toate tipurile 
de scule.

 • Prindere puternică și sigură.

 • Performanță la locul de muncă pentru o 
conectare finală a sculelor.

ABSOARBE 
ȘOCURILE

CARABINĂ 
CU DUBLĂ 
BLOCARE

OCHET 
PIVOTANT 
INTEGRAT

SISTEM 
QUICK-CONNECT

COD DE 
CULORI

VERSATILITATE 
RIDICATĂ
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Descriere Număr articol Preț Net 
recomandat în lei

Preț Brut 
recomandat în lei

Reflector pliabil reîncărcabil USB 4933464821 368,00 lei 437,92 lei

Descriere Număr articol Preț Net 
recomandat în lei

Preț Brut 
recomandat în lei

Lanternă 800 L reîncărcabilă USB 4933478113 420,80 lei 500,75 lei

Descriere Număr articol Preț Net 
recomandat în lei

Preț Brut 
recomandat în lei

Lanternă tip stilou cu baterii alcaline 4933459440 136,00 lei 161,84 lei

Descriere Număr articol Preț Net 
recomandat în lei

Preț Brut 
recomandat în lei

Lanternă de buzunar reîncărcabilă USB 4933459442 399,70 lei 475,64 lei

L4 FFL L4 FL

REFLECTOR PLIABIL 
REÎNCĂRCABIL USB

LANTERNĂ DE BUZUNAR 
REÎNCĂRCABILĂ USB

 • Sistemul de înaltă definiție TRUEVIEW™ 
asigură emisia a 550 de Lumeni, un fascicul 
consistent, temperatură optimă culorii și 
reprezentare reală a culorilor și detaliilor

 • Poate fi montată cu magnet dublu sau 
atârnarea lămpii cu un cârlig de carabină 
integrat oferă o mai mare versatilitate

 • Dimensiunea compactă permite păstrarea 
în buzunar

 • Având un grad de protecție IP54, lampa 
este protejată la praf și la stropirea cu apă

 • Lentilele sunt rezistente chimic și la impact, 
pentru o mai mare durabilitate la locul 
de muncă

 • Indicatorul de energie permite verificarea 
rapidă a încărcarii acumulatorului 
REDLITHIUM™ USB 

 • Încărcare cu ușurință a acumulatorului 
REDLITHIUM™ USB, intern cu cablu micro-
USB de la o sursă de energie USB sau o 
priză de CA (priza de perete nu este inclusă)

 • Cablu micro-USB robust împletit cu 
extremități metalice, pentru șantier

 • Include cablu USB

 • Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 
445 lumeni

 • Poate fi montată cu magnetul dublu și cu 
clemele pentru buzunar

 • Dimensiunea compactă permite depozitarea 
ușoară în buzunare

 • IP 54, lanterna este protejată împotriva 
prafului și a apei

 • Lentile rezistente la impact și la substanțe 
chimice

 • Indicatorul permite verificarea rapidă a 
nivelului de încărcare al acumulatorilor 
REDLITHIUM™ USB

 • Încărcare cu ușurință a acumulatorului 
REDLITHIUM™ USB, intern cu cablu micro-
USB de la o sursă de energie USB sau o 
priză de CA (priza de perete nu este inclusă)

 • Cablu micro-USB împletit cu terminale 
metalice pentru rezistență pe șantier

 • Include cablu USB

IPL-LED L4 FMLED

LANTERNĂ TIP 
STILOU CU BATERII

LANTERNĂ 800 L 
REÎNCĂRCABILĂ USB

 • Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 
800 de lumeni, luminează la o distanță de 
până la 175 m

 • Lanterna are 2 moduri și un model de rază 
de țintire, optimizat pentru iluminare la 
distanță și apropiere

 • Grad de protecție IP67, pentru scufundare 
în maxim 2 metri de apă și protecție 
împotriva prafului

 • Buton de pornire pentru funcționare 
instantanee și constantă

 • Clemă de curea detașabilă

 • Iluminarea intermitentă permite anunțarea 
utilizatorului asupra nivelului scăzut al 
bateriei

 • Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 
100 de lumeni, luminează la o distanță de 
până la 30 m pentru sarcinile de inspecție 

 • Corp din aluminiu pentru aviație, rezistent 
la impact și coroziune, cu zonă de prindere 
moletată pentru cea mai bună durabilitate

 • Grad de protecție IP67, pentru scufundare 
în maxim 1 metru de apă și protecție 
împotriva prafului

 • Dispune de o zonă de protecție la mușcare 
din cauciuc pentru utilizarea ocazională 
fără mâini

 • Clemă de buzunar metalică detașabilă

 • Buton de pornire/oprire și pornire 
instantanee

 • Include (2) baterii AAA

ZONĂ DE PROTECȚIE 
LA MUȘCARE PENTRU 
UTILIZAREA FĂRĂ MÂINI

INSTRUMENTE PERSONALE DE ILUMINAT

ILUMINAREA
LOCULUI DE MUNCĂ

L4 HLRP

600
LUMENI
ILUMINARE 
TRUEVIEW™ DE 
ÎNALTĂ DEFINIȚIE

POWERED BY

3X
PESTE

2,000AUTONOMIE
TIMP DE 
REÎNCĂRCARE DE

ÎNTREAGA ZI* MAI RAPID*DE REÎNCĂRCĂRI*
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DescriereNumăr 
articol

Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

Lanternă 
frontală HI-VIS 
reîncărcabilă 
USB 

4933471389 399,70 lei 475,64 lei

DescriereNumăr 
articol

Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

Lanternă 
frontală 4933459443 420,80 lei 500,75 lei

DescriereNumăr 
articol

Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

Lanternă 
frontală pentru 
cască protecție, 
reîncărcabilă 
USB 

4933471390 378,60 lei 450,53 lei

DescriereNumăr 
articol

Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

Lanternă 
frontală 
de înaltă 
vizibilitate

4933478112 368,00 lei 437,92 lei

DescriereNumăr 
articol

Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

Lanternă 
frontală 
cu baterii

4933471388 252,00 lei 299,88 lei

DescriereNumăr 
articol

Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

Lanternă 
slim 
frontală 
cu baterii

4933471286 230,90 lei 274,77 lei

LANTERNE 
FRONTALE 
MILWAUKEE®

L4 HL-VIS

360°Lanternele frontale MILWAUKEE® furnizează iluminare de înaltă 
putere, în timp ce se fixează la casca de protecție folosind cleme 
și banda de cauciuc. Lanternele noastre frontale sunt echipate cu 
diverse moduri și intensități de iluminare, asigurând iluminarea de 
care aveți nevoie, indiferent de sarcină. 

Pivotarea integrată permite utilizatorilor să direcționeze lumina 
oriunde este nevoie. Toate lanternele frontale LED sunt echipate 
cu lumină de înaltă definiție TRUEVIEW™ pentru iluminare neutră 
și culori precise. Multe dintre lanternele frontale personale sunt 
dotate cu baterii reîncărcabile prin REDLITHIUM™ USB ceea ce 
le permite funcționarea pe parcursul întregii zile.

VIZIBILITATE

DISPOZITIV ACTIV 
PENTRU SIGURANȚĂ 
PERSONALĂ

LUMINĂ DE 
ÎNALTĂ
DEFINIȚIE

HL-SFHL2-LED

LANTERNĂ FRONTALĂ 
CU BATERII

LANTERNĂ SLIM 
FRONTALĂ CU BATERIILANTERNE 

FRONTALE 
MILWAUKEE®

Sistemele de iluminat Milwaukee® sunt testate conform celor 
mai riguroase standarde pentru a asigura utilizarea în cele 
mai dificile condiții găsite la locul de muncă.

În conformitate cu standardul internațional al indicelui de 
protecție IP53 se asigură faptul că lumina este complet 
sigilată și protejată de pătrunderea prafului, precum și 
rezistență la apă. Gama dispune de lentile rezistente 
la substanțe chimice pentru a proteja în continuare de 
elementele comune în timpul utilizării.

52GRAD DE PROTECȚIE IP 52

HIBRID PROIECTOR 
MEDIUSCĂZUTMEDIUÎNALT PUNCT 

ÎNALT
PROIECTOR 

SCĂZUT
PROIECTOR 

ÎNALTMOD DE ILUMINARE

35045025 25150150350 350LUMENI

314 2 4 2648.5 10AUTONOMIE (ORE)

FASCICUL (M) 100 100

3 X AAA ALCALIN 3 X AAA ALCALINACUMULATOR

DADAINDICATOR BATERIE

TIMP DE ÎNCĂRCARE (MIN) N/A N/A

LANTERNE FRONTALE

CE ÎNSEAMNĂ UN LOC 
PERICULOS?
Un loc periculos este o zonă sau un mediu în care există lichide 
inflamabile, gaze sau vapori și/sau prafuri inflamabile în cantități 
suficiente pentru a produce o explozie sau un incendiu.

CE SEMNIFICĂ SIGURANȚA INTRINSECĂ 
A UNUI CORP DE ILUMINAT?
Un corp de iluminat cu Siguranță Intrinsecă este acel corp de iluminat care nu produce 
aprinderea materialelor periculoase. Este important să cunoașteți zonele ATEX în care se află 
locul dvs. de muncă.

ZONA 0 Categorizează diversele materiale periculoase 
care pot fi prezente la un loc de muncă.

MATERIAL
ZONA 0,1,2 EXEMPLU: Acetilenă, Hidrogen, Etilenă, Propan

MEDIIGAZE, VAPORI SAU 
LICHIDE INFLAMABILE EXEMPLU: Rafinărie petrolieră, platformă petrolieră marină, 

atelier de vopsire, zone de distribuție combustibili

Zona 2

Zona 1
LA TOATE LANTERNELE 
FRONTALE MILWAUKEE®

Zona 0

Lichid inflamabil

ISHL L4 HL-VISL4 HLRPL4 HL

LANTERNĂ FRONTALĂ 
DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE

LANTERNĂ FRONTALĂ HI-VIS 
REÎNCĂRCABILĂ USB 

LANTERNĂ FRONTALĂ PENTRU CASCĂ 
PROTECȚIE, REÎNCĂRCABILĂ USB 

LANTERNĂ FRONTALĂ 
REÎNCĂRCABILĂ USB

545364 53

ECOHIBRID HIBRID HIBRIDPROIECTOR 
SCĂZUT

PROIECTOR 
SCĂZUT

PROIECTOR 
SCĂZUT

PROIECTOR 
MEDIU

PROIECTOR 
MEDIU

PROIECTOR 
MEDIU

PROIECTOR 
ÎNALT

PROIECTOR 
ÎNALT

PROIECTOR 
ÎNALT

PUNCT 
ÎNALT

PUNCT 
ÎNALT

PUNCT 
ÎNALTMEDIUÎNALT SCĂZUT

300 40025125 252525 600155 150310 150475 350235 300 400600155

4 28 6 44.56 2 824 4258.510 1040 31 20

100100 100 100

REDLITHIUM™ USBREDLITHIUM™ USBREDLITHIUM™ USB3 X AAA ALCALIN

DA DA DA DA

N/A 120 120 120

METRI
100
ILUMINARE

 • Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 350 
de lumeni

 • Curea lavabilă din microfibră sudorifugă pentru 
confort la purtare de-a lungul întregii zile

 • Produs foarte compact și ușor

 • 6 poziții de reglare a unghiului de înclinare pentru 
direcționarea luminii

 • 4 cleme de prindere pentru fixarea pe căști

 • Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 450 de 
lumeni, luminează până la o distanță de 100 m

 • Oferă utilizatorilor până la 25 ore de autonomie cu 5 
moduri de iluminare pentru optimizarea autonomiei, 
fasciulului și a luminozității

 • 4 cleme de montare pentru fixare pe căști

 • Lanterna frontală de înaltă vizibilitate este dotată cu 
o clasificare ATEX certificată zona 0 (categoria 1)

 • Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 310 de 
lumeni, luminează până la o distanță de 100 m, în 
modul punct și proiector

 • Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție cu 475 de 
lumeni în modul Punct și Proiector

 • Opțiuni Proiector, Punct și Punct/Proiector în diferite 
moduri de iluminare pentru o luminozitate optimă și 
o autonomie de până la 31 de ore

 • Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 600 
de lumeni

 • Dispune de cap de iluminare ultra subțire ce oferă o 
acoperire neobstrucționată la 125° 

 • O utilizare excepțională fără mâini având și lumină 
de siguranță, oferă lumină TRUEVIEW™ de înaltă 
definiție de 600 de lumeni cu opțiuni punct și 
proiector

 • Lumina de siguranță are opțiuni constante și 
intermitente pentru o vizibilitate de până la 400 m 
din toate direcțiile atunci când este utilizată frontal

DISPONIBIL ÎN CURÂND
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ECHIPAMENTE ÎNCĂLZITE

 JACHETĂ PREMIUM 
ÎNCĂLZITĂ - NEGRU

 JACHETĂ PREMIUM
ÎNCĂLZITĂ - CAMUFLAJ

Descriere Număr articol
Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

Mărimea S 4933464364 842,60 lei 1 002,69 lei
Mărimea M 4933464365 842,60 lei 1 002,69 lei
Mărimea L 4933464366 842,60 lei 1 002,69 lei
Mărimea XL 4933464367 842,60 lei 1 002,69 lei
Mărimea XXL 4933464368 842,60 lei 1 002,69 lei

Descriere Număr articol
Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

Mărimea S 4933464370 631,70 lei 751,72 lei
Mărimea M 4933464371 631,70 lei 751,72 lei
Mărimea L 4933464372 631,70 lei 751,72 lei
Mărimea XL 4933464373 631,70 lei 751,72 lei
Mărimea XXL 4933464374 631,70 lei 751,72 lei

Descriere Număr articol
Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

Mărimea S 4933464803 631,70 lei 751,72 lei
Mărimea M 4933464804 631,70 lei 751,72 lei
Mărimea L 4933464805 631,70 lei 751,72 lei
Mărimea XL 4933464806 631,70 lei 751,72 lei

Descriere Număr articol
Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

Mărimea S 4933464340 842,60 lei 1 002,69 lei
Mărimea M 4933464341 842,60 lei 1 002,69 lei
Mărimea L 4933464342 842,60 lei 1 002,69 lei
Mărimea XL 4933464343 842,60 lei 1 002,69 lei
Mărimea XXL 4933464344 842,60 lei 1 002,69 lei

 JACHETĂ PUFFER HIBRID 
ÎNCĂLZITĂ PENTRU FEMEI

 VESTĂ PUFFER HIBRID 
ÎNCĂLZITĂ PENTRU FEMEI

 JACHETĂ PUFFER
HIBRID ÎNCĂLZITĂ

 VESTĂ PUFFER HIBRID 
ÎNCĂLZITĂ

 • Alimentată cu tehnologia acumulatorilor M12™ 12v REDLITHIUM™, 
jacheta puffer hibrid încălzită folosește elemente de încălzire din fibră 
de carbon pentru a genera și distribui căldură la nivelul pieptului, 
spatelui și umerilor

 • Un controler LED îi permite utilizatorului să aleagă dintre 3 setări de 
căldură, asigurând temperatura ideală pentru orice mediu

 • Autonomie superioară - până la 8 ore de încălzire cu o singură 
încărcare a acumulatorului (2,0 Ah)

 • Alimentată cu tehnologia acumulatorilor M12™ 12v REDLITHIUM™, 
jacheta puffer hibrid încălzită folosește elemente de încălzire din fibră 
de carbon pentru a genera și distribui căldură la nivelul pieptului, 
spatelui și umerilor

 • Un controler LED îi permite utilizatorului să aleagă dintre 3 setări de 
căldură, asigurând temperatura ideală pentru orice mediu

 • Autonomie superioară - până la 8 ore de încălzire cu o singură 
încărcare a acumulatorului (2,0 Ah)

 • Alimentată cu tehnologia acumulatorilor M12™ 12v REDLITHIUM™, vesta 
puffer hibrid încălzită folosește elemente de încălzire din fibră de carbon 
pentru a genera și distribui căldură la nivelul pieptului și spatelui

 • Un controler LED îi permite utilizatorului să aleagă dintre 3 setări de 
căldură, asigurând temperatura ideală pentru orice mediu

 • Autonomie superioară - până la 6 ore de încălzire cu o singură încărcare 
a acumulatorului (2,0 Ah)

 • Alimentată cu tehnologia acumulatorilor M12™ 12v REDLITHIUM™, vesta 
puffer hibrid încălzită folosește elemente de încălzire din fibră de carbon 
pentru a genera și distribui căldură la nivelul pieptului și spatelui

 • Un controler LED îi permite utilizatorului să aleagă dintre 3 setări de 
căldură, asigurând temperatura ideală pentru orice mediu

 • Autonomie superioară - până la 6 ore de încălzire cu o singură încărcare a 
acumulatorului (2,0 Ah)

BLUZĂ ÎNCĂLZITĂ WORKSKIN™ 
REÎNCĂRCABILĂ USB

 • Fabricată cu o greutate medie, din material durabil, anti-scămoșare, menține corpul cald și uscat

 • Se încălzește complet în 2.5 minute

 • Căldura este generată și distribuită spre piept și spate

 • Alimentată de acumulatorul L4 reîncărcabil prin USB REDLITHIUM™

 • Un controler LED cu o singură atingere permite utilizatorului să selecteze dintre 2 setări de căldură, 
oferind căldură ideală pentru orice mediu

 • Material durabil, anti-scămoșare, cu mâneci proiectate cu raglan și umeri fără cusături pentru mobilitate 
și confort îmbunătățite

JACHETE ÎNCĂLZITE

HANORACE ÎNCĂLZITE

JACHETE PUFFER ÎNCĂLZITE

VESTE PUFFER ÎNCĂLZITE

 JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ PENTRU
FEMEI - NEGRU

 HANORAC
ÎNCĂLZIT - NEGRU

 • Încălzire în funcție de nevoie - 5 zone de încălzire cusute 
cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone 
ale corpului și la buzunarele frontale

 • Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură 
încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ de 
2,0 Ah

 • Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de 
temperatură: Ridicată, Medie, Scăzută

 • Material poliester elastic TOUGHSHELL™ 100% pentru a 
face față condițiilor dure de lucru și pentru o durată de 
exploatare de până la 5 ori mai mare

 • Încălzire în funcție de nevoie - 5 zone de încălzire cusute 
cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone 
ale corpului și la buzunarele frontale

 • Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură 
încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ de 
2,0 Ah

 • Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de 
temperatură: Ridicată, Medie, Scăzută

 • Material poliester elastic TOUGHSHELL™ 100% pentru a 
face față condițiilor dure de lucru și pentru o durată de 
exploatare de până la 5 ori mai mare

 • Hanorac robust încălzit, la exterior din bumbac rezistent, 
cu buzunare durabile, întărite și căptușeală din poliester 
cu urzeală tip „vafă” pentru a rezista celor mai dificile 
condiții de exterior

 • Toamna și primăvara, hanoracul poate fi purtat ca haină 
exterioară robustă. Iarna, se recomandă ca hanoracul să 
fie purtat ca strat de bază, eliminând necesitatea purtării 
de haine de corp voluminoase, generând și păstrând 
totodată căldura aproape de corp

 • Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură 
încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ de 
2,0 Ah

 • Hanorac robust încălzit, la exterior din bumbac rezistent, 
cu buzunare durabile, întărite și căptușeală din poliester 
cu urzeală tip „vafă” pentru a rezista celor mai dificile 
condiții de exterior

 • Toamna și primăvara, hanoracul poate fi purtat ca haină 
exterioară robustă. Iarna, se recomandă ca hanoracul să 
fie purtat ca strat de bază, eliminând necesitatea purtării 
de haine de corp voluminoase, generând și păstrând 
totodată căldura aproape de corp

 • Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură 
încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ de 
2,0 Ah

 • Încălzire în funcție de nevoie - 5 zone de încălzire cusute 
cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone 
ale corpului și la buzunarele frontale

 • Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură 
încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ de 
2,0 Ah

 • Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de 
temperatură: Ridicată, Medie, Scăzută

 • Material poliester elastic TOUGHSHELL™ 100% pentru a 
face față condițiilor dure de lucru și pentru o durată de 
exploatare de până la 5 ori mai mare

 • Încălzire în funcție de nevoie - 5 zone de încălzire cusute 
cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone 
ale corpului și la buzunarele frontale

 • Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură 
încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ de 
2,0 Ah

 • Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de 
temperatură: Ridicată, Medie, Scăzută

 • Material poliester elastic TOUGHSHELL™ 100% pentru a 
face față condițiilor dure de lucru și pentru o durată de 
exploatare de până la 5 ori mai mare

 JACHETĂ PREMIUM
ÎNCĂLZITĂ - GRI

 HANORAC
ÎNCĂLZIT - GRI

 ECHIPAMENTE
ÎNCĂLZITE

Descriere Număr articol
Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

Mărimea S 4933464839 842,60 lei 1 002,69 lei
Mărimea M 4933464840 842,60 lei 1 002,69 lei
Mărimea L 4933464841 842,60 lei 1 002,69 lei
Mărimea XL 4933464842 842,60 lei 1 002,69 lei
Mărimea XXL 4933464843 842,60 lei 1 002,69 lei

Descriere Număr articol
Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

Mărimea S 4933464328 842,60 lei 1 002,69 lei
Mărimea M 4933464329 842,60 lei 1 002,69 lei
Mărimea L 4933464330 842,60 lei 1 002,69 lei
Mărimea XL 4933464331 842,60 lei 1 002,69 lei
Mărimea XXL 4933464332 842,60 lei 1 002,69 lei

Descriere Număr articol
Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

Mărimea S 4933464334 948,00 lei 1 128,12 lei
Mărimea M 4933464335 948,00 lei 1 128,12 lei
Mărimea L 4933464336 948,00 lei 1 128,12 lei
Mărimea XL 4933464337 948,00 lei 1 128,12 lei
Mărimea XXL 4933464338 948,00 lei 1 128,12 lei

Descriere Număr articol
Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

Mărimea S 4933464322 842,60 lei 1 002,69 lei
Mărimea M 4933464323 842,60 lei 1 002,69 lei
Mărimea L 4933464324 842,60 lei 1 002,69 lei
Mărimea XL 4933464325 842,60 lei 1 002,69 lei
Mărimea XXL 4933464326 842,60 lei 1 002,69 lei

Descriere Număr articol
Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

Mărimea S 4933464346 536,80 lei 638,79 lei
Mărimea M 4933464347 536,80 lei 638,79 lei
Mărimea L 4933464348 536,80 lei 638,79 lei
Mărimea XL 4933464349 536,80 lei 638,79 lei
Mărimea XXL 4933464350 536,80 lei 638,79 lei

Descriere Număr articol
Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

Mărimea S 4933464352 536,80 lei 638,79 lei
Mărimea M 4933464353 536,80 lei 638,79 lei
Mărimea L 4933464354 536,80 lei 638,79 lei
Mărimea XL 4933464355 536,80 lei 638,79 lei
Mărimea XXL 4933464356 536,80 lei 638,79 lei

Descriere Număr articol Preț Net recomandat 
în lei

Preț Brut recomandat 
în lei

Mărimea S 4933478081 578,90 lei 688,89 lei
Mărimea M 4933478082 578,90 lei 688,89 lei
Mărimea L 4933478083 578,90 lei 688,89 lei
Mărimea XL 4933478084 578,90 lei 688,89 lei
Mărimea XXL 4933478085 578,90 lei 688,89 lei
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MĂȘTI DE PROTECȚIE

Nume Descriere Număr articol
Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

NGFM-G Mască tip cagulă - gri 4933478766 62,20 lei 74,02 lei

NGFM-R Mască tip cagulă - roșu 4933478780 62,20 lei 74,02 lei

Descriere Număr articol
Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

Mărimea S 4933478212 209,90 lei 249,78 lei
Mărimea M 4933478213 209,90 lei 249,78 lei
Mărimea L 4933478214 209,90 lei 249,78 lei
Mărimea XL 4933478215 209,90 lei 249,78 lei
Mărimea XXL 4933478216 209,90 lei 249,78 lei

Descriere Număr articol
Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

Mărimea - S 4933478231 93,90 lei 111,74 lei
Mărimea - M 4933478232 93,90 lei 111,74 lei
Mărimea - L 4933478233 93,90 lei 111,74 lei
Mărimea - XL 4933478234 93,90 lei 111,74 lei
Mărimea - XXL 4933478235 93,90 lei 111,74 lei

Descriere Număr articol
Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

Mărimea - S 4933478194 136,00 lei 161,84 lei
Mărimea - M 4933478195 136,00 lei 161,84 lei
Mărimea - L 4933478196 136,00 lei 161,84 lei
Mărimea - XL 4933478197 136,00 lei 161,84 lei
Mărimea - XXL 4933478198 136,00 lei 161,84 lei

Descriere Număr articol
Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

Mărimea - S 4933478237 114,90 lei 136,73 lei
Mărimea - M 4933478238 114,90 lei 136,73 lei
Mărimea - L 4933478239 114,90 lei 136,73 lei
Mărimea - XL 4933478240 114,90 lei 136,73 lei
Mărimea - XXL 4933478241 114,90 lei 136,73 lei

Descriere Număr articol
Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

Mărimea - S 4933478188 157,10 lei 186,95 lei
Mărimea - M 4933478189 157,10 lei 186,95 lei
Mărimea - L 4933478190 157,10 lei 186,95 lei
Mărimea - XL 4933478191 157,10 lei 186,95 lei
Mărimea - XXL 4933478192 157,10 lei 186,95 lei

MASCĂ TIP CAGULĂ

HANORAC CU GLUGĂ

TRICOU / BLUZĂ CU BUZUNAR

TRICOU / BLUZĂ WORKSKIN™

 • Multifuncțională, purtabilă la locul de muncă ca protecție pentru gât, mască pentru față, banderolă pentru cap, banderolă împotriva transpirației sau protecție pentru cap

 • Țesătura care elimină umezeala se usucă rapid, respinge transpirația și apa, menține utilizatorii uscați la locul de muncă

 • Țesătură respirabilă, confortabilă, realizată din 86% poliester și 14% Spandex

 • Protecția solară UV 50+ blochează 98% din razele UV

 • Protejează de vânt, praf și alte resturi de șantier

 • Tivul întors previne alunecarea țesăturii

 • Poate fi spălată și uscată automat

 • Mărime universală

 • Material rezistent la rupere și abraziune

 • Țesătură durabilă cu o greutate de 450 g/m2

 • Rezistent la condițiile meteo nefavorabile de la locul de muncă

 • Material durabil, respirabil

 • Glugă cu șnururi

 • Cusăturile din buzunar sunt întărite

 • Croială standard 

 • Material rezistent la rupere și abraziune

 • Țesătură durabilă cu o greutate de 230 g/m2

 • O țesătură specială care respinge umezeala și împiedică absorbția apei

 • Amestec de bumbac și poliester (60/40)

 • Material durabil, respirabil

 • Factor de protecție UV UPF 30+

 • Protecție împotriva radiațiilor UV dăunătoare

 • Absoarbe umezeala de până la 15 ori mai repede decât tricourile obișnuite din bumbac

 • 100% poliester - materialul se usucă rapid și previne supraîncălzirea

 • Factor de protecție UV UPF 50+

 • Protecție împotriva radiațiilor UV dăunătoare

 • Materialul durabil, rezistent prelungește durata de viață a bluzei

 • Mânecile Raglan nu restricționează mișcarea

 • Baza din jurul gâtului nu îl irită

MILWAUKEE
®
 

MĂȘTI DE  
PROTECȚIE

PUNTE NAZALĂ 
FLEXIBILĂ
Ajustabilă pentru o mai 
bună impermeabilitate PUNTE 

NAZALĂ

BĂRBIE

DIMENSIUNE S/M L/XL

Distanța de la puntea 
nazală până la bărbie

< 12.5 cm ≥ 12.5 cm

STRAT INTERIOR PENTRU 
ABSORBȚIA UMIDITĂȚII
Uscare rapidă

FIXĂRI AURICULARE AJUSTABILE 
ȘI CONFORTABILE
Nu exercită presiune pe urechi

DESIGN ADAPTAT 
Separă masca de gură

3 STRATURI MOI 
ȘI AERISITE

DIMENSIUNEA 
POTRIVITĂ

DESCRIERE NR. ARTICOL PREȚ NET PREȚ BRUT

Mască de protecție S/M (3 buc.) 4932478865 126,40 lei 150,42 lei

Mască de protecție L/XL (3 buc.) 4932478866 126,40 lei 150,42 lei

STRAT EXTERIOR 
IMPERMEABIL

MASCĂ DE PROTECȚIE CU 3 STRATURI

MĂȘTI DE PROTECȚIE
MASCĂ FFP2 CU 
SUPAPĂ (10 BUC.)

94% 
EFICACITATE

FILTRARE

BANDĂ NAZALĂ 
AJUSTABILĂ

RESPIRABILITATE 
CRESCUTĂ

CURELE 
AJUSTABILE

SUPAPĂ CU SENS 
UNIC

Descriere Număr 
articol

Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

FFP2 4932478548 104,40 lei 124,24 lei

MASCĂ PLIABILĂ 
FFP2 CU SUPAPĂ  
(15 BUC.)

94% 
EFICACITATE

FILTRARE

BANDĂ NAZALĂ 
AJUSTABILĂ

CURELE 
AJUSTABILE

PLIABILĂ SUPAPĂ CU SENS 
UNIC

Descriere Număr 
articol

Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

FFP2 4932478801 152,80 lei 181,83 lei

MASCĂ FFP3 CU 
SUPAPĂ (10 BUC.)

99%  
EFICACITATE

FILTRARE

BANDĂ NAZALĂ 
AJUSTABILĂ

RESPIRABILITATE 
CRESCUTĂ

CURELE 
AJUSTABILE

SUPAPĂ CU SENS 
UNIC

Descriere Număr 
articol

Preț Net 
recomandat 
în lei

Preț Brut 
recomandat 
în lei

FFP3 4932471906 200,30 lei 238,36 lei

EN 149:2001+A1:2009
FFP3 NR D EN 149:2001+A1:2009

FFP2 NR D 

EN 149:2001+A1:2009
FFP2 NR D 
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Techtronic Industries România SRL
Bd. Pipera nr. 1-IA
Clădirea Integral Business Center
Voluntari, 077190
E-mail: office@tti-emea.com

Distribuit de:

Toate datele, inclusiv condițiile de service și garanție, precum și gama de produse, 
se pot schimba fără preaviz. Imaginile nu au caracter obligatoriu. Nu ne asumăm 
răspunderea pentru erori de tipografie sau materiale.
Copyright 2021 – Milwaukee Electric Tool

LUCREAZĂ ÎN SIGURANȚĂ.
LUCREAZĂ PRODUCTIV.


