2135QXPA-serien
1/2” Quiet Impactool™

Født fra en legende.

2135QXPA 1/2” Quiet Impactool™
En lett, kraftig og pålitelig muttertrekker med ett design som er konstruert til å være enda
kraftigere enn utseendet tilsier. Ingersoll Rand 2135QXPA Series Impactool™ ble bygget på den
kraftfulle og respekterte 2135QTiMAX. Resultatet er en lett, stillegående og kraftig muttertrekker
som gir en utrolig ytelse og kraft – til en pris som ikke vil tømme lommeboken. 2135QXPA er en
finjustert og riktig konstruert muttertrekker som du trenger for å takle de vanskeligste oppgavene.

Generell bilindustri

Generell industri

Reparasjon av tungt utstyr

Eiendomsvedlikehold

Verktøyfunksjoner

STØYREDUKSJON
Ingersoll Rands Quiet Technology
reduserer støyen fra verktøyet.
Skåner ørene uten å ofre noe av
kraften.

KRAFT
Håndterer de kraftigste
boltene, leverer 1057
Nm umiddelbart som
løsrivningsmoment og helt
opp til 1490 Nm etter noen
få sekunder. Det hele drevet
av Ingersoll Rands finstemte
motor og slagmekanisme med
dobbelthammer.
PÅLITELIGHET
Vi gir en ett års garanti og tester alt grundig.
Hver eneste komponent, mekanisme og
funksjon i 2135-serien har blitt testet til det
ytterste – for å sikre at den alltid vil gjøre det,
når den blir stilt overfor de tøffeste jobbene.

VEKT
Med en vekt på bare 1,8 kg er
2135QXPA like lett som den er
kraftig, slik at hendene dine blir
mindre slitne og du får gjort mer
arbeid.

Spesifikasjoner
2135QXPA Series Impactool™
Modell

CCN

Drivstørrelse, type

Maks. moment
ft.-lb. (Nm)

Tiltrekknings
moment ft.-lb. (Nm)

BPM

Fri hastighet
(o/min)

Vekt kg

Lengde
mm

Støynivå
dB(A)

2135QXPA

47517913001

1/2"

1057

1490

1250

11000

1,8

189

90,7

2135QXPA-2

47517914001

1/2", 2" Ekst.
50 mm

1057

1490

1250

11000

1,9

241

90,7

2135PQXPA

47518811001

1/2” anvil/
firkant tapp

1057

1490

1250

11000

1,8

189

90,7

Ytelse ved 90 PSI (6,2 bar). Luftinntak NPTF 1/4” (6 mm). Min. slangestørrelse 3/8” (10 mm). Gjennomsnittlig luftforbruk 5.8 cfm (164 l/min) – ved belastning på 23 cfm (651 l/min)

irtools.com/2135QXPA

Ingersoll Rand (NYSE: IR) øker livskvaliteten ved å skape og opprettholde komfortable og effektive miljøer. Våre medarbeidere og merkevarer – inkludert Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King®
og Trane® – fungerer sammen for å forbedre kvaliteten og komforten til luften i boliger og bygninger, transportere og beskytte matvarer og ferskvarer samt øke industriell produktivitet og
effektivitet. Vi er en virksomhet med $ 12 milliarder i global omsetning med fokus på å bidra til en verden med bærekraftig fremgang og varige resultater.
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