2135QXPA-serien
1/2” Quiet Impactool ™

Baseret på en legende.

2135QXPA 1/2” Quiet Impactool™
En kraftig og pålidelig letvægts-møtrikspænder, som virkelig kan tage fat. Ingersoll Rand
2135QXPA Series Impactool™ er bygget på grundlaget fra 2135QTiMAX som et hårdtarbejdende
og respekteret stykke værktøj. Resultatet er en let, lydsvag og kraftig møtrikspænder, som leverer
et utroligt ydelsesniveau og styrke til en pris, der er overkommelig. 2135QXPA-modellen er en
finindstillet og veldesignet møtrikspænder, som du kan bruge til de sværeste opgaver.

Generel bilindustri

Generel industri

Reparationer til tung industri

Oversigt

Anlægsvedligeholdelse

LYDSVAG
Ingersoll Rands lydsvage
teknologi reducerer støjniveauet
fra værktøjet. Det skåner ørerne
uden overhovedetat nedsætte
slagkraften.

SLAGKRAFT
Tilspænd de sværeste bolte
med 1057 Nm maksimalt
retur drejningsmoment og
1490 Nm sprængkraftigt
drejningsmoment. Når du
bruger den finindstillede motor
og dobbelte hammerslagværk
fra Ingersoll Rand.

PÅLIDELIGHED
Med et års garanti på 2135QXPA -serien
er hver eneste del, mekanisme og
funktion blevet testet grundigt for at
sikre, værktøjet altid fungerer, selv
under det mest krævende arbejde.

VÆGT
Med en vægt på kun 1,8 kg er
2135QXPA-serien utrolig let
i forhold til, hvor kraftig den
er, så dine hænder ikke bliver
så trætte, og du kan få mere
arbejde fra hånden.

Specifikationer
2135QXPA Series Impactool™
Maks.
drejningsmoment
ft.-lb. (Nm)

Sprængkraftigt
drejningsmoment
ft.-lb. (Nm)

BPM

Fri hastighed
(omdr/min)

Vægt
(kg)

Længde
(mm)

Støjniveau
dB(A)

Model

Varenummer

Anvilstørrelse,
type

2135QXPA

47517913001

1/2"

1057

1490

1250

11000

1,8

189

90,7

2135QXPA-2

47517914001

1/2", 2" Ext.
(50 mm)

1057

1490

1250

11000

1,9

241

90,7

2135PQXPA

47518811001

1/2" Pin Anvil

1057

1490

1250

11000

1,8

189

90,7

Ydelse ved 6,2 bar (90 PSI). Luftindtag NPTF 1/4” (6 mm). Min. slangestr. 3/8” (10 mm). Gnsntl. luftforbrug 5,8 cfm (164 l/min) – under belastning 23 cfm (651 l/min)

irtools.com/2135QXPA

Ingersoll Rand (NYSE:IR) giver bedre livskvalitet ved at skabe behagelige, bæredygtige og effektive miljøer. Vores folk og gruppe af fabrikater – inklusive Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King®
og Trane® – arbejder sammen for at fremme luftkvaliteten og velbefindende i hjemmet og andre bygninger, transporterer og beskytter fødevarer og letfordærvelige varer og øger produktivitet og
effektivitet inden for erhvervet. Vi er en global virksomhed med en omsætning på USD 12 mia. og satser på en verden af bæredygtige fremskrift og vedvarende resultater.
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