Miniverktyg
Gör mer med mindre.

DEN PERFEKTA KOMBINATIONEN AV PRESTANDA
OCH BEKVÄMLIGHET MITT I HANDEN
Gör mer med mindre.
Ingersoll Rands serie med luftverktyg i miniformat är
ett perfekt komplement till vårt existerande utbud
av normalstora verktyg för fordonsunderhåll och
reparationer, som erbjuder dig en komplett lösning för
alla dina jobb, både stora och små. Vare sig du arbetar
i trånga utrymmen eller på fint detaljerade ytor, levererar
våra verktyg den kraft, mångsidighet och slitstyrka du vill
ha i ett praktiskt, mindre utförande.

Egenskaper och fördelar med miniverktygen:
Hölje av kompositmaterial med ergonomiskt räfflat grepp gör det bekvämt
att använda och utomordentligt motståndskraftigt mot oljor och andra
verkstadskemikalier och extrema temperaturer
 ed sin lätta vikt och ett pistolgrepp med en tum-aktiverad omkopplare
M
har det utformats för att vara balanserat och lättanvänt med en hand
Varierbar hastighetsavtryckare för maximal kontroll
Ett komplett tillbehörspaket ingår i varje sats
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AIR MINI TOOLS
3128XPA Mini Random Orbital Sander

Utformad
för de mest krävande slipningsarbeten
Ger en virvelfri slät yta vid finslipning, borttagning av rost, preparering av
metallytor eller utjämning av svetsskarvar
Slitstark konstruktion med kullager säkerställer jämn kraftöverföring
Inkluderar 3 tum (75 mm) rondeller med kardborrefäste

3128KA - Sats med Mini Random
Orbital Sander
Inkluderar 3128XPA
Inkluderar 71 rondeller och plattor
med kardborrefäste:
- Aluminiumoxid med grovlek 180, 220,
320 och 800
- stödplatta

3129XPA - Mini Polisher
Idealisk för polering och putsning av lack, metall och plastytor för en högglansig
yta
Ett varvtal på 6 400 v/min tillhandahåller samma prestanda som dubbelt så stora
polermaskiner
Dubbelsidiga, justerbara hastighetsinställningar gör den mångsidig för flera olika
användningsområden
Inkluderar 3 tum (75 mm) stödplattor med kardborrefäste

3129KA - Sats med Mini Polisher
Inkluderar 3129XPA
Inkluderar fyra stycken skumgummiplattor
med kardborrefäste

Märkeffekt
Nettovikt
kW
kg

Total
längd
mm

Luftförbrukning
l/min

Vibrationsnivå1/
Osäkerhet (K)
m/s²

Ljudnivå2
dBA

0,6

145

513

5,2 - 1,1 m/s²

80,9

0,15

1,5

145

513

5,2 - 1,1 m/s²

80,9

CCN

Rondellstorlek
tum/mm

Varvtal
v/min

3128XPA

47520749001

3 tum (75 mm)

15 000

0,15

3128KA

47520770001

3 tum (75 mm)

15 000

Tryckluftsdriven slipmaskin

Tryckluftsdriven polermaskin
3129XPA

47520771001

3 tum (75 mm)

6 400

0,22

0,6

155

561

2,7 - 0,7 m/s²

81,5

3129KA

47520750001

3 tum (75 mm)

6 400

0,22

1,5

155

561

2,7 - 0,7 m/s²

81,5

(1) ISO28927 – 3-axelmått: vibrationsnivå/mätosäkerhet.
(2) ISO15744) Prestanda vid 6,2 bar (90 PSI) - Luftintag NPTF 1/4 tum (6 mm). Minsta slangdiameter 3/8 tum (10 mm).
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AIR MINI TOOLS
2101XPA - 1/4 tum Mini Impactool™
2101XPA-QC - 1/4 tum Quick Change
Mini Impactool™

Den
kraftfulla slagmekanismen har utformats för att leverera 75 Nm med maximalt
vridmoment där du mest behöver det
En slagkraftig lamellmotor med fem blad tillhandahåller jämn och robust prestanda
Lättåtkomlig reversibel omkopplare för användning med en hand
Snabbfästet gör det lätt och bekvämt att byta tillbehör

2101KA - Sats med 1/4 tum
Mini Impactool
Inkluderar 2101XPA
Inkluderar en 1/4 tums hylssats
med 10 delar

2102XPA - 3/8 tum Mini Impactool™
Den kraftfulla slagmekanismen har utformats för att leverera 75 Nm med maximalt
vridmoment där du mest behöver det
En slagkraftig lamellmotor med fem blad tillhandahåller jämn och robust prestanda
Lättåtkomlig reversibel omkopplare för användning med en hand
Idealisk för svåråtkomliga ställen som vanliga verktyg inte kan komma åt

CCN

Vridmoment Varvtal
Hylsfäste
Nm
v/min

Bultkapa- Nettovikt
Slag/min
kg
citet

Total
längd
mm

Luftförbrukning
l/min

Vibrationsnivå1/
Osäkerhet (K)
m/s²

Ljudnivå
dBA

Tryckluftsdriven mutterdragare
2101XPA

47520745001

1/4 tum

75

14 500

3 650

M5

0,7

175

282

3,0 - 1,0 m/s²

84,8

2101KA

47520766001

1/4 tum

75

14 500

3 650

M5

1,9

175

282

3,0 - 1,0 m/s²

84,8

2101XPA-QC

47520746001

1/4 tum

75

14 500

3 650

M5

0,7

183

282

3,0 - 1,0 m/s²

84,8

2102XPA

47520747001

3/8 tum

75

14 500

3 650

M5

0,7

173

282

3,0 - 1,0 m/s²

84,8

(1) ISO28927 – 3-axelmått: vibrationsnivå/mätosäkerhet.
(2) ISO15744) Prestanda vid 6,2 bar (90 PSI). Luftintag NPTF 1/4 tum (6 mm). Minsta slangdiameter 3/8 tum (10 mm).
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AIR MINI TOOLS
3103XPA - Mini Surface Prep Sander

Idealisk
för borttagning av rost, ytavlagringar och svetsskarvar
på svåråtkomliga ställen
Kullagerkonstruktionen förbättrar slitstyrkan och ger en jämnare kraftöverföring
Dubbelsidiga, justerbara hastighetsinställningar gör den mångsidig för flera olika
användningsområden
Inkluderar 2 tum (50 mm) och 3 tum (75 mm) medium stödplattor

3103KA - Sats med Mini Surface
Prep Sander
Inkluderar 3103XPA
Inkluderar 14 stycken 2 tum (50 mm)
och 3 tum (75mm) sliprondeller och plattor

7804XPA - 6,5 mm Mini Drill/Driver
 slagkraftig lamellmotor med fem blad tillhandahåller jämn och robust prestanda
En
Dubbelsidiga, justerbara hastighetsinställningar gör den mångsidig för flera olika
användningsområden
Dubbel kullagerkonstruktion för längre livscykel, imponerande balans och
minskade vibrationer

7804KA - Sats med 6,5 mm
Mini Drill/Driver
Inkluderar 7804XPA
Inkluderar en sats med 22 stycken
borrkronor och mejslar
Total
längd
mm

Luftförbrukning
l/min

Vibrationsnivå1/
Osäkerhet (K)
m/s²

Ljudnivå
dBA

0,5

135

538

4,1 - 0,8 m/s²

78,6

0,15

1,6

135

538

4,1 - 0,8 m/s²

78,6

Varvtal
v/min

Märkeffekt
kW

Vikt
kg

Total
längd
mm

Luftförbrukning
l/min

Vibrationsnivå1/
Osäkerhet (K)
m/s²

Ljudnivå
dBA

CCN

Rondellstorlek
tum/mm

Varvtal
v/min

Märkeffekt Nettovikt
kW
kg

3103XPA

47520748001

2 & 3 tum (50 & 75 mm);

15 000

0,15

3103KA

47520769001

2 & 3 tum (50 & 75 mm);

15 000

CCN

Chuckkapacitet
mm/tum

Tryckluftsdriven slipmaskin

Tryckluftsdriven borrmaskin/skruvdragare
7804XPA

47520751001

6,5 mm (1/4 tum)

1,875

0,19

0,8

193

459

2,9 - 0,8 m/s²

84,3

7804KA

47520772001

6,5 mm (1/4 tum)

1,875

0,19

0,8

193

459

2,9 - 0,8 m/s²

84,3

(1) ISO28927 – 3-axelmått: vibrationsnivå/mätosäkerhet.
(2) ISO15744) Prestanda vid 6,2 bar (90 PSI) - Luftintag NPTF 1/4 tum (6 mm). Minsta slangdiameter 3/8 tum (10 mm).
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) förbättrar livskvaliteten genom att skapa behagliga, miljövänliga och ändamålsenliga
omgivningar. Våra medarbetare och vår grupp av varumärken – inklusive Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® och
Distribueras av:
Trane® – arbetar tillsammans för att förbättra luftkvalitet och komfort i hem och byggnader; transportera och skydda
livsmedel och färskvaror; samt öka produktiviteten och effektiviteten inom industrin. Vi är ett globalt företag med en
omsättning på 12 miljarder USD som strävar efter att skapa hållbar framgång och varaktiga resultat.

www.ingersollrandproducts.com
Distribueras av:

Ingersoll Rand, IR, IR logotyp, IQv20 Series, IQv12 Series, Impactool och Inline är varumärken som ägs av Ingersoll Rand, dess dotterbolag och/eller
samarbetspartners. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
Ingenting på dessa sidor är avsett att utgöra någon garanti eller utfästelse, uttalad eller underförstådd, angående produkten som beskrivs häri.
Sådana garantier eller andra försäljningsvillkor ska lyda i enlighet med Ingersoll Rands standardvillkor för försäljning av sådana produkter,
som finns tillgängliga på begäran.
Produktutveckling är ett kontinuerligt mål hos Ingersoll Rand. Design och specifikationer kan ändras utan varsel eller andra förpliktelser.

Vi använder bara miljövänliga tryckmetoder.
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