
Skapa ett konto ONE-KEYTM är redo att användas

KOM IGÅNG PÅ 5 MIN.

Ladda ner appen gratis
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ONE-KEYTM GUIDE

  SPARA TID - Få informativa rapporter över de 
arbete ditt pressverktyg har utfört 

  PDF - Få snabbt informativa PDFer redo att 
skicka till kund

  UNDERHÅLL - ONE-KEY™ rekommenderar  
underhåll, kalibrering och service

Trådlös
synkronisering

Följ verktygens
prestanda

Visa
kommande

underhåll

Bygg
professionella

rapporter

Följ verktygets 
prestanda över tid

Rapportering är tidskrävande! 
Låt ONE-KEYTM göra det åt dig...

VERKTYGS
RAPPORTERING

  SPÅRNING -  Har du glömt ditt verktyg?  
Se när verktyget senast var inom 30 m räckhåll

 ORGANISERA - Registrera ditt verktyg som 
saknat för maximal ordning och reda

 NOTISER - Få notiser i telefonen när verktyg 
registrerade som saknade upptäcks inom 
30 m räckhåll i telefoner med aktiv 
ONE-KEY™ app

Hitta ditt saknade
ONE-KEY™ verktyg

 När ditt verktyg är försvunnit 
hittar ONE-KEYTM det åt dig

LOKALISERA
VERKTYG

Lokalisera
verktyget

Följ
verktygens

status

Trådlös
synkronisering

  GARANTI -  Spara kvitton och 
garantibekräftelser online för att alltid ha 
det nära till hands

 ÖVERBLICK - Se samtlig utrustning, oavsett 
varumärke i mobilen, surfplattan eller på 
webben

  LÄTT ATT UPPRÄTTA - Gratis webb- och 
mobiltjänst, ladda lätt upp alla produkter genom 
en smidig import från Excel

Ultimat överblick  
Organisera verktyg och annan utrustning för en 

lättåtkomlig överblick av tillgångar

PRODUKT
ÖVERSIKT

Spara
inköpsbevis

Följ
verktygens

status

Följ
servicehistorik

Ladda upp
& ladda ner
produkter

Obegränsad anpassning
Ställ in hastighet, vridmoment, ljus m.m för att 

skräddarsy verktyget efter individuell applikation. 

  EKONOMI -  Förläng tillbehörets livslängd i 
kombination med maximal driftstid

  KONTROLL - Optimal kontroll anpassad till 
respektive arbetsuppgift

  SPARA TID - Spara inställningarna för att 
säkerställa exakta repetitioner. Spara upp till 4 
inställningar på verktyget för snabbt byte

 UNDGÅ FEL - Kolla på kartongen, i många 
fall finns rekommenderad hastighet - välj 
därefter angiven hastighet och vridmoment 
i appen för ett perfekt resultat

SKRÄDDARSY
VERKTYGET

Trådlös
synkronisering

Bestäm kraft
& hastighet

Skapa &
spara profiler

Få tillgång
& styr profiler



SMARTA 
VERKTYG

PRODUKTÖVERSIKT
ONLINE OCH I MOBILEN

LOKALISERA 
DITT VERKTYG

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

Telefon 08 24 60 30 · Fax 08 24 60 31

milwaukeetool.se

VERKTYGS
KONTROLL

VERKTYGS
RAPPORTERING

PRODUKT
ÖVERSIKT

LOKALISERA 
VERKTYG

BORR-/SKRUVDRAGARE
& SLAGBORRMASKIN

SLAGSKRUVDRAGARE

MUTTERDRAGARE

PRESSVERKTYG

TIGERSÅG

LADDA NER APPEN GRATIS

SKRÄDDARSY
INSTÄLLNINGAR


