2235QXPA
klucz udarowy 1/2" Impactool™

Siła legendy

klucz udarowy 2235QXPA 1/2" Impactool™
Super mocny, ultra trwały i super wygodny. Następca legendarnego narzędzia do samochodów
wyścigowych Thunder Gun. Nasze zupełnie nowe rozwiązanie 2235QXPA to koń wyścigowy, na
którego możesz postawić kiedy chodzi o wytrzymałość. Zaprojektowany na bazie odnoszącego
sukcesy poprzednika nowy klucz udarowy oferuje użytkownikom wyjątkową ergonomiczność wprost
z toru wyścigowego. Aby za każdym razem mieć pewność, że PRAWDZIWA PRACA zostanie dobrze
wykonana, klucz 2235QXPA jest narzędziem którego potrzebujesz.

Serwis pojazdów
MOC
Dzięki maksymalnemu momentowi
zrywającemu wynoszącemu 1760 Nm
i maksymalnemu momentowi przy
odkręcaniu o wartości 1220 Nm nowy
klucz udarowy 2235QXPA poradzi
sobie z każdą śrubą. Doskonale
dostosowany mechanizm udarowy
Twin-hammer Ingersoll Rand sprawia,
że wszelkie prace przy oponach
lub silniku przebiegają szybciej
i ciszej w porównaniu z innymi
narzędziami tej klasy.

TRWAŁOŚĆ
Stworzone na bazie legendarnej
tajnej broni mechaników
samochodów wyścigowych
narzędzie 2235QXPA przekracza
granice wytrzymałości, podczas
gdy inne narzędzia wypadają
z gry. Aluminiowa obudowa
mechanizmu udarowego, stalowa
podkładka i obudowa kompozytowa
chronią następcę słynnego klucza
udarowego Thunder Gun ½" nawet
w najtrudniejszym środowisku.

KOMFORT
Zapewniając wyjątkowy komfort, impactool®
z pewnością nie da odczuć trudów nawet
najdłuższego dnia pracy. Konstrukcja narzędzia
2235QXPA to wynik bogatego dziedzictwa oraz
lat doświadczeń zdobytych podczas wyścigów.
Ergonomiczna budowa, podzespoły i funkcje
zostały jeszcze bardziej dopracowane pod
kątem zapewnienia wyjątkowej wydajności,
która ani na krok nie ustępuje komfortowi.

MASA
Nowe narzędzie ½" impactool®
o masie zaledwie 2,1 kg to
idealny partner pozwalający
pracować ciężej i szybciej
przez dłuższy czas. Możesz
wykonać PRAWDZWIĄ PRACĘ
bez ograniczającej masy
narzędzia.
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Wkrętarka udarowa Impactool™ serii 2235
2235QXPA

47532836001

1/2”

1220

1760

1220

8500

2,10

193

88,7

Wydajność przy ciśnieniu 90 psi (6.2 bar) Wlot powietrza NPTF 1/4" (6 mm).
Minimalny rozmiar przewodu pneumatycznego 3/8" (10 mm). Średnie zużycie powietrza 170 l/min. przy obciążeniu 680 l/min.

download.irtool.eu
Ingersoll Rand (NYSE:IR) t poprawia jakość życia tworząc zrównoważone i wydajne środowisko pracy. Nasi pracownicy i rodzina naszych marek — w tym Club Car®, Ingersoll Rand®,
Thermo King® i Trane® – pracują wspólnie w celu poprawy jakości i komfortu powietrza w domach i budynkach; transportują i chronią żywność i inne łatwo psujące się towary; oraz
zwiększają przemysłową produktywność i wydajność. Jesteśmy globalną firmą wartą 12 miliardów dolarów zaangażowaną w świat postępu odnawialnego i trwałych wyników.
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