2235QXPA
1/2" Impactool™

Legendarische kracht
De 2235QXPA 1/2" Impactool™
Uiterst krachtig, uiterst duurzaam en met nog meer comfort. Onze gloednieuwe 2235QXPA, de
opvolger van het legendarische Thunder Gun race-gereedschap, is het paradepaardje dat u bij zware
klussen nooit in de steek laat. Met een ontwerp op basis van zijn succesvolle voorganger brengt de
nieuwe slagmoersleutel de superieure ergonomische ontwikkelingen rechtstreeks van het racecircuit
naar uw garage. En als het er echt op aankomt, levert de 2235QXPA precies wat u nodig heeft,
dus u kunt er van op aan dat het ECHTE WERK altijd goed wordt uitgevoerd.

Voertuigonderhoud
VERMOGEN
Met een indrukwekkend
losdraaimoment van 1760 Nm en
een maximaal aandraaimoment van
1220 Nm heeft de nieuwe 2235QXPA
de kracht die u nodig heeft voor
elke moer die u in de weg zit. En
dankzij Ingersoll Rand's nauwkeurig
afgestemde slagmechanisme met twee
hamers worden alle werkzaamheden
aan banden en motoren sneller en
stiller uitgevoerd dan met enig ander
gereedschap in deze klasse.

DUURZAAMHEID
De 2235QXPA is ontwikkeld op
basis van het geheime wapen
van racemonteurs en verlegt de
grenzen qua kracht waar ander
gereedschap al lang het lootje had
gelegd. Een aluminium hamerkast,
staalplaten en composiet behuizing
beschermen de opvolger van
de geroemde Thunder Gun ½"
slagmoersleutel tegen zelfs de
meest veeleisende omgevingen.

COMFORT
Door het uitstekende comfort dat de Impactool®
biedt, worden lange werkdagen minder
vermoeiend. De 2235QXPA bouwt voort op
een rijk erfgoed en jaren van ervaring op het
racecircuit. Het ergonomische ontwerp, de
onderdelen en functies zijn nu nog verder
ontwikkeld zodat u telkens op uitstekende
prestaties en superieur comfort kunt rekenen.

GEWICHT
Met een gewicht van slechts
2,1 kg is de nieuwe ½" Impactool®
de perfecte partner om harder,
sneller en langer te werken.
Zodat u met minder gewicht
en minder inspanning meer
ECHT WERK verzet.

Specificaties
Model

CPN

Grootte, type
aandrijving

Max. aandraaikoppel
Nm

Losdraaimoment
Nm

BPM

Onbelast
toerental (rpm)

Gewicht
(kg)

Lengte
(mm)

Geluidsniveau
dB(A)

1/2"

1220

1760

1220

8500

2,10

193

88,7

2235 Series Impactool™
2235QXPA

47532836001

Prestaties bij 90 psi (6,2 bar). Luchtinlaat NPTF 1/4" (6 mm).
Min. slanggrootte 3/8" (10 mm). Gemiddeld luchtverbruik 6,0 cfm (170 l/min) – belast 24 cfm (680 l/min).
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) verbetert de kwaliteit van leven door comfortabele en efficiënte omgevingen te creëren en onderhouden. Onze mensen en onze merken – zoals Club Car®, Ingersoll Rand®,
Thermo King® en Trane® – werken samen om de kwaliteit en het comfort van lucht in huizen en gebouwen te verbeteren, levensmiddelen en bederfelijke producten te vervoeren en beschermen,
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