2235QXPA
Rázový utahovák 1/2" Impactool ™

Legendární vzor

Rázový utahovák 2235QXPA 1/2" Impactool™
Super výkonný, ultra odolný a pro větší pohodlí: Jako nástupce legendárního nářadí Thunder Gun
pro prostředí závodů je náš nový 2235QXPA špičkovým pomocníkem, na kterého můžete vsadit i
v těch nejobtížnějších situacích. Tento nový rázový utahovák, navržený po vzoru svého úspěšného
předchůdce, přináší skvělé ergonomické výhody ze závodního prostředí přímo do vaší dílny. A když
přijde krizová situace, je 2235QXPA přesně to, co potřebujete. Pokaždé zvládne OPRAVDOVOU PRÁCI.

Servis vozidel
VÝKON
Kroutící moment 1760 Nm pro
definovaný tvrdý spoj a maximální
moment 1220 Nm pro povolování tolik síly nabízí nový 2235QXPA
a přesně tolik potřebujete k
práci s jakýmkoli šroubem.
Navíc díky dokonale seřízenému
rázovému mechanismu twinhammer společnosti Ingersoll
Rand zvládnete všechny práce
na motoru či kolech rychleji a
v tišším prostředí než s jakýmkoli
jiným nářadím v této třídě.

ODOLNOST
Svou návazností na legendární
utahováky z prostředí závodů
2235QXPA posouvá hranice
robustnosti tam, kde ostatní již
zaznamenávají ztráty. Hliníková
skříň rázového mechanismu s
ocelovou vložkou a kompozitní
kryt chrání tohoto následníka
slavného rázového utahováku
Thunder Gun ½" i v těch
nejnáročnějším podmínkách.

KOMFORT

HMOTNOST
S hmotností pouhých 2,1 kg
je tento nový utahovák ½"
impactool® dokonalým
partnerem pro rychlejší a
náročnější celodenní práci –
takže zvládnete OPRAVDOVOU
PRÁCI s menší únavou.

Mimořádný komfort utahováku
impactool® poskytuje jistotu, že si na
vás dlouhá pracovní doba nevybere
svoji daň. 2235QXPA staví na bohatém
dědictví a mnoha letech zkušeností
z prostředí závodů. Jeho ergonomický
design, komponenty a funkce byly ještě
dále vylepšeny, aby zaručovaly dokonalý
výkon a současně skvělý komfort.

Technická data
Model

CPN

Rozměr
upínání, typ

Max. zpětný
krouticí moment
Nm

Max. tvrdý
krouticí moment
Nm

Počet
Volnoběžné
Hmotnost
rázů/ otáčky
(ot/min)
lb (kg)
min

Délka
palce
(mm)

Hladina
akustického hluku
dB(A)

193

88,7

Rázový utahovák 2235 Series Impactool™
2235QXPA 47532836001

1/2"

1220

1760

1220

8500

2,10

Výkon při 90 PSI (6,2 bar). Přívod vzduchu NPTF 1/4" (6 mm).
Min. velikost hadice 3/8" (10 mm). Průměrná spotřeba vzduchu 6,0 cfm (170 l/min) – při zátěži 24 cfm (680 l/min).
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Společnost Ingersoll Rand (NYSE:IR) se podílí na zlepšování kvality života vytvářením komfortního a udržitelného životního prostředí s nízkými nároky na spotřebu energií. Naši zaměstnanci spojili
své síly, aby pod záštitou značek Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® a Trane® zlepšili kvalitu vzduchu a úroveň pohodlí v domácnostech, komerčních budovách, dopravních prostředcích, při
přepravě chránili potraviny a zboží podléhající zkáze a pomáhali při zvyšování produktivity a efektivity průmyslových provozů. Jsme společnost s globální působností s obratem 12 miliard dolarů
a usilujeme o svět udržitelného rozvoje a trvalých hodnot.
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