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  SPAR TID - Få lavet komplette rapporter over 
det arbejde dit pressværktøj har udført 

  PDF - hurtig generering af PDF-rapporter på 
det udførte arbejde - klar til at sende  
til kunden

  OVERBLIK - App'en holder styr på anbefalet 
vedligeholdelse, kalibrering og service

Synkroniser
trådløst

Gem data
på ydelsen

Se 
kommende

vedligeholdse

Lav 
professionelle

rapporter

Spar tid på  
dine rapporter

Rapportering er tidskrævende  
- lad ONE-KEYTM klare det for dig

VÆRKTØJS- 
RAPPORTERING

  SPORING -  Har du glemt dit værktøj?  
se hvor det blev brugt sidst

 VED TYVERI - Meld at dit værktøj er væk og  
 app'en er herefter på udkig efter det.

 HURTIG - Få besked på mobilen når  
 app’en har fundet dit værktøj

Find dit forsvundne 
værktøj

 Når dit værktøj er blevet væk,  
finder ONE-KEYTM det for dig

VÆRKTØJS- 
SPORING

Lokaliser
værktøj

Se
værktøjs

status

Synkroniser
trådløst

  GARANTI -  Gem dine kvitteringer og 
garantibeviser online så de altid er lige 
ved hånden

 OVERBLIK - Let overblik over alt dit  
 værktøj og udstyr - uanset producent - 
 på enten mobil, tablet elller PC

  LET OPSÆTNING - gratis at bruge,  
download og opload beholdning via.  
Microsoft Excel 

Perfekt overblik  
Fuldt overblik og status over dit beholdning  
på værktøj og udstyr - når du skal bruge det

VÆRKTØJS- 
BEHOLDNING

Gem
kvitteringer

Se
værktøjs

status

Gem 
historik på 

reparationer

Overfør
beholdning

Ubegrænset tilpasning
Indstil hastighed, moment, opstart m.m.  

så det passer perfekt til den givne opgave. 

  ØKONOMI -  Forlæng levetiden på dit tilbehør 
og få længere driftstid på din maskine

  KONTROL - Finish arbejde

  SPAR TID - Ved gentagelses-opgaver kan du 
spare meget tid, ved kun at skulle indstille dit 
værktøj én gang.

  UNDGÅ FEJL - Kig på kassen med  
befæstning, i mange tilfælde står der  
korrekt omdrejningstal - vælg det i  
app'en og du får et perfekt resultat.

VÆRKTØJS- 
KONTROL

Synkroniser
trådløst

Indstil kraft
& hastighed

Opret
& gem
profiler

Rediger & 
kontroller

profiler



SMART 
VÆRKTØJ

TRÅDLØS TILPASNING 
OG KONTROL 

OVER DIT VÆRKTØJ
ONLINE + MOBIL  

STYRING AF  
VÆRKTØJSBEHOLDNING

SPORING AF
DIT VÆRKTØJ

Milwaukee Elværktøj
Stamholmen 147, 4. · DK-2650 Hvidovre

Telefon 43 56 55 55 · Fax 43 56 55 56

milwaukeetool.dk

VÆRKTØJS-
KONTROL

VÆRKTØJS-  
RAPPORERING

VÆRKTØJS- 
BEHOLDNING

VÆRKTØJS- 
SPORING

BOREMASKINER

SLAGSSKRUEMASKINE

SLAGNØGLER

PRESSVÆRKTØJ

BAJONETSAV

Hent den gratis app her


