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  SPAR TID - Generer komplette rapporter over 
arbeidet pressverktøyet har utført

  PDF - PDF-rapporter over utført arbeid - klar til 
å sende kunden

  OVERBLIKK - App'en holder styr på anbefalt 
vedlikehold, kalibrering og service

Trådløs
synkronisering

Følg 
verktøyets

ytelse

Vis
service-

intervaller

Opprett
profesjonelle

rapporter

Spar tid på  
rapporter

Rapportering er tidskrevende  
-  La ONE-KEYTM gjøre det for deg

VERKTØY- 
RAPPORTERING

  LOKALISERING -  Har du glemt verktøyet 
ditt?  Se hvor det ble brukt sist

 VED TYVERI - Merk verktøyet som stjålet og  
 app'en holder utkikk etter det

 RASKT - Bli underettet via telefonen når  
 app’en har funnet verktøyet

Finn verktøy på 
avveie

 Hvis verktøyet ditt er på avveie,  
finner ONE-KEYTM det for deg

VERKTØY- 
LOKALISERING

Lokalisere
verktøyet

Følg
verktøyets

status

Trådløs
synkronisering

  GARANTI -  Lagre kvitteringer og 
garantibeviser online så de alltid er 
ved hånden

 OVERBLIKK - Overblikk over alt  
 verktøy og utstyr - uansett produsent - 
 på enten mobil, tablet elller PC

  KOM I GANG - gratis å bruke,  
last opp og ned lister fra Microsoft Excel 

Perfekt overblikk  
Fullt overblikk og status over beholdningen  

av verktøy og utstyr - når du trenger det

VERKTØY- 
BEHOLDNING

Lagre
kvitteringer

Følg
verktøyets

status

Følg
service-
historikk

Last opp
og ned

produkter

Ubegrenset tilpasning
Juster hastighet, moment, starthastighet m.m.  
så maskinen er perfekt tilpasset til oppgaven 

  ØKONOMI -  Forleng levetiden på tilbehør og 
få lengre driftstid fra din maskin

  KONTROLL - Perfekt finish

  SPAR TID - Ved gjentagelsesoppgaver kan 
du spare mye tid ved å kun skulle innstille 
maskinen én gang.

  UNNGÅ FEIL - Skrueprodusentene oppgir 
omtimalt moment på esken. Velg dette i 
appen og du får perfekt resultat hver gang

VERKTØY- 
KONTROLL

Trådløs
synkronisering

Juster kraft
og hastighet

Opprett og
lagre profiler

Få tilgang
og styr profiler



SMART- 
VERKTØY

TRÅDLØS TILPASNING 
OG KONTROLL 

OVER VERKTØYET
ONLINE + MOBIL  

STYRING AV  
VERKTØYBEHOLDNINGEN

VERKTØY- 
LOKALISERING

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

Telefon 800 124 93 · Fax 800 124 92

milwaukeetool.no

VERKTØY-
KONTROLL

VERKTØY-  
RAPPORERING

VERKTØY- 
BEHOLDNING

VERKTØY- 
LOKALISERING

BORMASKINER

SLAGSKRUTREKKERE

MUTTERTREKKERE

PRESSVERKTØY

BAJONETTSAG

Hent gratis app her


