PNEUMATISCHE MINIGEREEDSCHAPPEN
3128XPA – Willekeurig roterende minischuurmachine
 ntworpen voor de meest agressieve schuurtoepassingen
O
Zorgt voor wervelvrije afwerkingen bij het scherpen van randen, verwijderen van
roest, voorbereiden van metalen oppervlakken of wegwerken van lasnaden
Duurzame kogellagerconstructie verzekert soepele levering van kracht
Bevat 75 mm schuurpads met klittenbandbevestiging

Minigereedschappen
Minder is meer.

3128KA – Pakket voor willekeurig
roterende minischuurmachine
Bevat 3128XPA
Bevat 71 schijven met klittenbandbevestiging
en pad:
- 180, 220, 320 en 800 aluminiumoxidekorrels
- schuurpad

3129XPA – Minipolijstmachine
Ideaal voor het gladmaken en polijsten van verf, metaal en plastic oppervlakken,
voor een hoogglanzende afwerking
Onbelast toerental van 6400 rpm biedt dezelfde prestaties als tweemaal zo grote
polijstmachines
Dubbelzijdige, aanpasbare snelheidsinstellingen bieden flexibiliteit voor een breder
scala aan toepassingen
Bevat 75 mm schuurpads met klittenbandbevestiging

Ingersoll Rand (NYSE:IR) verbetert de kwaliteit van leven door comfortabele, duurzame en efficiënte omgevingen te
creëren. Onze mensen en onze familie van merken - waaronder Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® en Trane® werken samen om de kwaliteit en het comfort van lucht in woningen en gebouwen te verbeteren, voedsel en beperkt
houdbare producten te vervoeren en beschermen, en industriële productiviteit en efficiëntie te vergroten.FF Wij zijn een
internationaal bedrijf van $ 12 miljard en zetten ons in voor een wereld van duurzame vooruitgang en blijvende resultaten.

3129KA – Pakket voor minipolijstmachine
Bevat 3129XPA
Bevat 4 pads met klittenbandbevestiging
en schuimpads

www.ingersollrandproducts.com
Gedistribueerd door:

CCN

Padgrootte
mm

Onbelast
toerental
rpm

Nominale Nettokracht
gewicht
kW
kg

Algehele
lengte
mm

Luchtverbruik
l/min.

Trillingsniveau1/
onzekerheid (K)
m/s²

Geluidsniveau2
dB(A)

3128XPA

47520749001

75 mm

15.000

0,15

0,6

145

513

5,2 - 1,1 m/s²

80,9

3128KA

47520770001

75 mm

15.000

0,15

1,5

145

513

5,2 - 1,1 m/s²

80,9

Pneumatische schuurmachine

Ingersoll Rand, IR, het IR-logo, IQv20 Series, IQv12 Series, Impactool en Inline zijn handelsmerken van Ingersoll Rand, haar dochterondernemingen
en/of gelieerde maatschappijen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Pneumatische polijstmachine
3129XPA

47520771001

75 mm

6.400

0,22

0,6

155

561

2,7 - 0,7 m/s²

81,5

3129KA

47520750001

75 mm

6.400

0,22

1,5

155

561

2,7 - 0,7 m/s²

81,5

(1) ISO28927 - 3-assen meting: trillingsniveau/meetonzekerheid.
(2) ISO15744 – Prestaties bij 6,2 bar (90 psi) Luchtinlaat NPTF 1/4” (6 mm). Min. slanggrootte 3/8” (10 mm).

3

download.irtools.eu

Niets op deze pagina's is bedoeld als uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring met betrekking tot het hierin beschreven product.
Dergelijke garanties of andere algemene verkoopvoorwaarden m.b.t. producten zijn in overeenstemming met de standaard algemene
verkoopvoorwaarden van Ingersoll Rand, die op verzoek verkrijgbaar zijn.
Productverbetering is een doorlopend doel van Ingersoll Rand. Ontwerpen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving
of verplichtingen.

We streven ernaar milieubewuste drukmethoden te gebruiken.

©2016 Ingersoll Rand
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DE PERFECTE COMBINATIE VAN PRESTATIES
EN GEMAK IN DE PALM VAN UW HAND

PNEUMATISCHE MINIGEREEDSCHAPPEN

PNEUMATISCHE MINIGEREEDSCHAPPEN

2101XPA – 1/4” mini Impactool™
2101XPA-QC – 1/4” snel verwisselbare
mini Impactool™

Doe meer met minder.

3103XPA – Oppervlakvoorbereidende
minischuurmachine
Ideaal voor het verwijderen van roest, oneffenheden en lasnaden op moeilijk
bereikbare plekken
Kogellagerconstructie verbetert de duurzaamheid en zorgt voor soepele levering
van kracht
Dubbelzijdige, aanpasbare snelheidsinstellingen bieden flexibiliteit voor een breder
scala aan toepassingen
Bevat 50 mm en 75 mm middelgrote
schuurpads

 rachtig slagmechanisme is ontworpen om een maximaal draaimoment van 75 Nm
K
te leveren waar u dat het meest nodig heeft
Krachtige 5-schoepige motor biedt soepele en robuuste prestaties
Gemakkelijk toegankelijke vooruit-/achteruitschakelaar voor bediening met één hand
Accessoires kunnen snel, eenvoudig en handig worden verwisseld

De pneumatische minigereedschappen van Ingersoll Rand
zijn de perfecte aanvulling op onze bestaande reeks
automotive onderhouds- en reparatiegereedschappen
van volledige grootte. Hiermee heeft u een complete
oplossing voor al uw taken, groot of klein. Of u nu
op moeilijk bereikbare plekken werkt of oppervlakken
nauwkeurig moet afwerken, onze minigereedschappen
bieden de kracht, veelzijdigheid en duurzaamheid die
u nodig heeft, in een handig kleiner formaat.

3103KA – Pakket voor
oppervlakvoorbereidende
minischuurmachine
Bevat 3103XPA
Bevat 14 stuks 50 mm en 75 mm
schuurschijven en -pads

2101KA – Pakket voor 1/4”
mini Impactool
Bevat 2101XPA
Bevat 10-delige 1/4” dopsleutelset

Algemene kenmerken en voordelen van minigereedschappen:
Composietbehuizing met ergonomisch getextureerde handgreep voor extra comfort.

2102XPA – 3/8” mini Impactool™

Biedt uitzonderlijke weerstand tegen vetten, chemicaliën en extreme temperaturen
L ichtgewicht pistoolontwerp met duimschakelaar, ontwikkeld voor evenwicht en
bediening met één hand

7804XPA – 6,5 mm minischroefboormachine

 rachtig slagmechanisme is ontworpen om een maximaal draaimoment van 75 Nm
K
te leveren waar u dat het meest nodig heeft
Krachtige 5-schoepige motor biedt soepele en robuuste prestaties
Gemakkelijk toegankelijke vooruit-/achteruitschakelaar voor bediening met één hand
Ideaal voor die moeilijk bereikbare plekjes waar conventionele gereedschappen
niet bij kunnen komen

Pal voor variabel toerental verzekert optimale controle
Elk pakket bevat een complete set accessoires

 rachtige 5-schoepige motor biedt soepele en robuuste prestaties
K
Dubbelzijdige, aanpasbare snelheidsinstellingen bieden flexibiliteit voor een
breder scala aan toepassingen
Constructie met dubbele lagers voor een langere levensduur, indrukwekkend
evenwicht en minder trilling

7804KA – Pakket voor 6,5 mm
minischroefboormachine
Bevat 7804XPA
Bevat 22-delige set boorijzers en
schroevendraaiers

CCN

Aandrijfvierkant

Onbelast
Draaimoment toerental
Nm
rpm

BPM

Boutcapaciteit

3.650

M5

Netto- Algehele
gewicht lengte
kg
mm

75

14.500
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Geluidsniveau
dB(A)

CCN
Trillingsniveau1/
onzekerheid (K)
m/s²

Geluidsniveau
dB(A)

3103XPA

47520748001

50 en 75 mm

15.000

0,15

0,5

135

538

4,1 - 0,8 m/s²

78,6

3103KA

47520769001

50 en 75 mm

15.000

0,15

1,6

135

538

4,1 - 0,8 m/s²

78,6

282

3,0 - 1,0 m/s²

84,8
CCN

Spankopcapaciteit
mm/inch

Luchtverbruik
l/min.

Trillingsniveau1/
onzekerheid (K)
m/s²

Geluidsniveau
dB(A)

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

Pneumatische schroefboormachine

2102XPA

47520747001

3/8”

75

14.500

3.650

M5

0,7

173

282

3,0 - 1,0 m/s²

84,8

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

1,85

193

459

2,9 - 0,8 m/s²

84,3

Onbelast Nominale
Algehele
toerental
kracht Gewicht lengte
rpm
kW
kg
mm

(1) ISO28927 – Meting met 3 assen: trillingsniveau/meetonzekerheid.
(2) ISO15744 – Prestaties bij 6,2 bar (90 psi) Luchtinlaat NPTF 1/4” (6 mm). Min. slanggrootte 3/8” (10 mm).
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Trillingsniveau1/
onzekerheid (K)
m/s²

47520745001

(2) ISO15744 – Prestaties bij 6,2 bar (90 psi). Luchtinlaat NPTF 1/4” (6 mm). Min. slanggrootte 3/8” (10 mm).

175

Luchtverbruik
l/min.

2101XPA

(1) ISO28927 - 3-assen meting: trillingsniveau/meetonzekerheid.

0,7

Algehele
lengte
mm

Pneumatische schuurmachine

Luchtverbruik
l/min.

Pneumatische Impactools
1/4”

Onbelast Nominale Nettotoerental
kracht
gewicht
rpm
kW
kg

Padgrootte
mm
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