Miniværktøjer
Mindre er mere.

DEN PERFEKTE KOMBINATION AF YDELSE OG
ANVENDELIGHED LIGE VED HÅNDEN
Gør mere med mindre.
Ingersoll Rand-serien af Akku miniværktøjer fuldender
perfekt vores eksisterende program af vedligeholdelsesog reparationsværktøjer i fuld størrelse til bilindustrien
og giver dig en komplet løsning til alle opgaver uanset
størrelse. Uanset om du arbejder, hvor pladsen er trang,
eller udfører ekstra detaljeret finisharbejde, så yder vores
miniværktøjer den kraft, alsidighed og slidstyrke, du har
brug for, i en praktisk lille størrelse.

Generelle miniværktøjsfunktioner og -fordele:
Komposithus med ergonomisk struktureret greb, som er bekvemt for brugeren, og
uforlignelig modstandsdygtighed over for fedtstoffer og andre værkstedskemikalier
samt ekstreme temperaturer
L etvægtsdesign med pistolgreb og tommelaktiveret kontakt, konstrueret for balance
og betjening med én hånd
Variabel hastighedstrigger giver maksimal kontrol
Komplet tilbehørspakke inkluderet i hvert sæt
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AKKU MINIVÆRKTØJER
3128XPA - Miniexcentersliber
Konstrueret til de mest krævende slibeopgaver
Giver hvirvelfrie finishbehandlinger, når kanterne skal være tynde, der fjernes rust,
klargøres metalflader eller udglattes svejsesømme
Slidstærk kuglelejekonstruktion sikrer jævn ydelse
75 mm (3") velcro-bagskiver medfølger

3128KA - Miniexcenterslibersæt
Inkluderer 3128XPA
71 stk. velcroskåle og skiver medfølger:
- 180, 220, 320 og 800 korns aluminumoxid
- bagskiver

3129XPA - Minipudsemaskiner
Ideel til pudsning og polering af lak, metal og plastflader til højglans
Frihastighed på 6.400 omdr./min. leverer samme ydelse som pudsemaskiner, der
er dobbelt så store
Dobbeltsidede, indstillelige hastighedsindstillinger giver variabilitet for en bredere
vifte af anvendelser
75 mm (3") bagskiver af velcrotypen medfølger

3129KA - Minipudsemaskinesæt
Inkluderer 3129XPA
4 stk. velcroskiver
med skumgummi medfølger

Varenummer

Skivestr.
in/mm

Frihastighed
omdr./min.

Nominel
ydelse
kW

Nettovægt
kg

Længde
i alt
mm

Luftforbrug
l/min.

Vibrationsniveau1/
usikkerhed (K)
m/s²

Lydniveau2
dB(A)

3128XPA

47520749001

3" (75 mm)

15.000

0,15

0,6

145

513

5,2 - 1,1 m/s²

80,9

3128KA

47520770001

3" (75 mm)

15.000

0,15

1,5

145

513

5,2 - 1,1 m/s²

80,9

3129XPA

47520771001

3" (75 mm)

6.400

0,22

0,6

155

561

2,7 - 0,7 m/s²

81,5

3129KA

47520750001

3" (75 mm)

6.400

0,22

1,5

155

561

2,7 - 0,7 m/s²

81,5

Akku Slibemaskine

Akku Pudsemaskine

(1) ISO28927 – 3-aksers måling: vibrationsniveau/måleusikkerhed.
(2) ISO15744 Ydelse på 90 PSI (6,2 bar) Luftindtag NPTF 1/4" (6 mm). Min. slangestr. 3/8" (10 mm).

3

download.irtools.eu

AKKU MINIVÆRKTØJER
2101XPA - 1/4" Mini Impactool™
2101XPA - 1/4" Hurtigskift mini Impactool™
 raftig slagmekanisme er udviklet til at yde 75 Nm maks. drejningsmoment, hvor
K
du mest har brug for det
Effektiv femlamellers motor leverer jævn og robust ydelse
Lettilgængelig frem-/tilbagekontakt til betjening med én hånd
Hurtigskiftfunktion gør det nemt og bekvemt at skifte tilbehør

2101KA - 1/4" Mini Impactool-sæt
Omfatter 2101XPA
Omfatter 10 stk. 1/4" topsæt

2102XPA - 3/8" Mini Impactool™
 raftig slagmekanisme er udviklet til at yde 75 Nm maks. drejningsmoment, hvor
K
du mest har brug for det
Effektiv femlamellers motor leverer jævn og robust ydelse
Lettilgængelig frem-/tilbagekontakt til betjening med én hånd
Ideel til steder, hvor det er svært at komme til, og hvor almindelige værktøjer ikke
kan bruges

Drejningsmoment Frihastighed
Nm
omdr./min.

LuftVibrationsniveau1/
forbrug
usikkerhed (K)
l/min.
m/s²

Varenummer

2101XPA

47520745001

1/4"

75

14.500

3.650

M5

0,7

175

282

3,0 - 1,0 m/s²

84,8

2101KA

47520766001

1/4"

75

14.500

3.650

M5

1,9

175

282

3,0 - 1,0 m/s²

84,8

2101XPA-QC

47520746001

1/4"

75

14.500

3.650

M5

0,7

183

282

3,0 - 1,0 m/s²

84,8

2102XPA

47520747001

3/8"

75

14.500

3.650

M5

0,7

173

282

3,0 - 1,0 m/s²

84,8

BPM

Nettovægt
Boltkapacitet
kg

Længde
i alt
mm

Firkant
størrelse

Lydniveau
dB(A)

Akku Impactools

(1) ISO28927 – 3-aksers måling: vibrationsniveau/måleusikkerhed.
(2) ISO15744 Ydelse ved 90 PSI (6,2 bar). Luftindtag NPTF 1/4" (6 mm). Min. slangestr. 3/8" (10 mm).
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AKKU MINIVÆRKTØJER
3103XPA - Minislibemaskine til fladeklargøring
Ideel til fjernelse af rust, fladeaflejringer og svejsesømme, hvor det er svært at
komme til
Kuglelejekonstruktionen forstærker slidstyrken og giver jævn ydelse
Dobbeltsidede, indstillelige hastighedsindstillinger giver variabilitet for en bredere
vifte af anvendelser
2" (50 mm) og 3" (75 mm) medium bagskiver medfølger

3103KA - Miniexcentersliber
til fladeklargøring
Inkluderer 3103XPA
14 stk. 2" (50 mm) og 3" (75 mm)
slibeskåle og skiver medfølger

7804XPA - 6,5 mm Miniboremaskine/
skruetrækker
 ffektiv femlamellers motor leverer jævn og robust ydelse
E
Dobbeltsidede, indstillelige hastighedsindstillinger giver variabilitet for en
bredere vifte af anvendelser
Dobbeltlejekonstruktion giver længere levetid, imponerende balance og mindre
vibration

7804KA - 6,5 mm Miniboremaskine/
skruetrækker
Inkluderer 7804XPA
22 stk. borebit- og skruetrækkersæt
medfølger
Varenummer

Skivestr.
in/mm

Frihastighed
omdr./min.

Nominel
ydelse
kW

Nettovægt
kg

Længde
i alt
mm

Luftforbrug
l/min.

Vibrationsniveau1/
usikkerhed (K)
m/s²

Lydniveau
dB(A)

3103XPA

47520748001

2" & 3" (50 og 75 mm)

15.000

0,15

0,5

135

538

4,1 - 0,8 m/s²

78,6

3103KA

47520769001

2" & 3" (50 og 75 mm)

15.000

0,15

1,6

135

538

4,1 - 0,8 m/s²

78,6

Varenummer

Patronkapacitet
mm/in

Frihastighed
omdr./min.

Nominel
ydelse
kW

Vægt
kg

Længde
i alt
mm

Luftforbrug
l/min.

Vibrationsniveau1/
usikkerhed (K)
m/s²

Lydniveau
dB(A)

Akku Slibemaskine

Akku Boremaskine/Skruetrækker
7804XPA

47520751001

6,5 mm (1/4”)

1,875

0,19

0,8

193

459

2,9 - 0,8 m/s²

84,3

7804KA

47520772001

6,5 mm (1/4”)

1,875

0,19

0,8

193

459

2,9 - 0,8 m/s²

84,3

(1) ISO28927 – 3-aksers måling: vibrationsniveau/måleusikkerhed.
(2) ISO15744 Ydelse på 90 PSI (6,2 bar) Luftindtag NPTF 1/4" (6 mm). Min. slangestr. 3/8" (10 mm).
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) giver bedre livskvalitet ved at skabe behagelige, bæredygtige og effektive miljøer. Vores
medarbejdere og vores produktserier – herunder Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® og Trane® – arbejder sammen
Forhandles af:
for at forbedre luftkvaliteten og komforten i hjem og bygninger. De transporterer og beskytter madvarer og letfordærvelige
varer og forøger industriproduktivitet og -effektivitet. Vi er en global virksomhed med en omsætning på USD 12 mia. og
satser på bæredygtige fremskridt og vedvarende resultater.

www.ingersollrandproducts.com
Forhandles af:

Ingersoll Rand, IR, IR-logoet, IQv20 Series, IQv12 Series, Impactool og Inline er varemærker, der tilhører Ingersoll Rand, dets datterselskaber og/eller
tilhørende selskaber. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
Intet indhold på disse sider har til formål at yde en garanti eller repræsentation, udtrykkelig eller underforstået, hvad angår de heri beskrevne produkter.
Alle garantier af denne type og andre betingelser og vilkår for salg af produkter er underlagt Ingersoll Rands standardbetingelser og -vilkår for salg
af sådanne produkter. Disse fås efter anmodning.
Løbende produktudvikling er et mål hos Ingersoll Rand. Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel og uden forpligtelser.

Vi er forpligtede til at bruge miljøbevidst udskriftspraksis.
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