2135QXPA Series
1/2” geruisloze Impactool™

Geboren uit een legende.

De 2135QXPA 1/2” geruisloze Impactool™
Een lichtgewicht, krachtige en betrouwbare slagmoersleutel die harder bijt dan blaft. De Ingersoll
Rand 2135QXPA Series Impactool™ is ontworpen op basis van de hardwerkende en gerespecteerde
2135QTiMAX. Het resultaat is een lichte, geruisloze en krachtige slagmoersleutel die ongelofelijke
prestaties en kracht levert tegen een prijs die het uw portemonnee niet lastig maakt. De 2135QXPA
is de fijn afgestemde en zorgvuldig ontworpen slagmoersleutel die u nodig hebt om de lastigste
taken aan te pakken.

Algemeen automobiel

Algemeen industrieel

Reparatie van zware apparatuur

Gereedschapskenmerken

Onderhoud van faciliteiten

GELUIDSREDUCTIE
Ingersoll Rand’s geruisloze
technologie reduceert het geluid
van het gereedschap. Zo bespaart
u uw oren zonder in te boeten op
enige kracht.

KRACHT
Pak de lastigste bouten
aan met een maximaal
losdraaimoment van 1057 Nm
en een losbreekmoment
van 1490 Nm. Allemaal
aangedreven door Ingersoll
Rand’s fijn afgestemde
motor en slagmechanisme
met twee hamers.
BETROUWBAARHEID
Elk onderdeel, elk mechanisme en elke
functie van de 2135QXPA heeft één jaar
garantie en is rigoureus getest en tot het
uiterste gepusht om te verzekeren dat
het gereedschap bij de lastigste taken
altijd presteert.

GEWICHT
Dankzij het gewicht van slechts
1,8 kg is de 2135QXPA net zo licht
als krachtig, zodat uw hand minder
snel moe wordt en u meer werk
gedaan krijgt.

Specificaties
2135QXPA Series Impactool™
Max.
draaimoment
ft.-lb. (Nm)

Losbreekmoment
ft.-lb. (Nm)

SPM

Vrije
snelheid
(rpm)

Gewicht lb
(kg)

Lengte
inch (mm)

Geluidsniveau
(dBa)

Model

CCN

Grootte, type
vierkantaandrijving

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" aambeeld
met pin

1057

1490

1250

11000

1,8

189

90,7

Prestaties bij 90 psi (6,2 bar). Luchtinlaat NPTF 1/4” (6 mm). Min. slanggrootte 3/8” (10 mm). Gemiddeld luchtverbruik 5,8 cfm (164 l/min) – bij belasting 23 cfm (651 l/min)

irtools.com/2135QXPA

Ingersoll Rand (NYSE:IR) verbetert de kwaliteit van leven door comfortabele en efficiënte omgevingen te creëren en onderhouden. Onze mensen en onze familie van merken – waaronder Club Car®,
Ingersoll Rand®, Thermo King® en Trane® – werken samen om de kwaliteit en het comfort van lucht in woningen en gebouwen te verbeteren, voedsel en beperkt houdbare producten te vervoeren
en beschermen, en industriële productiviteit en efficiëntie te verhogen. Wij zijn een wereldwijd bedrijf van $12 miljard dat is toegewijd aan een wereld van duurzame vooruitgang en resultaten.
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