Klucz udarowy o wysokim momencie
obrotowym IQV20 1/2″
W7152, W7152P & W7252
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Moc nowej generacji
Klucz udarowy o wysokim momencie obrotowym Ingersoll Rand W7152 1/2″ IQV20
Ingersoll Rand® W7152 to najmocniejszy bezprzewodowy klucz udarowy w swojej klasie. Stworzony
w oparciu o ponad stuletnie doświadczenie w produkcji, nowy W7152 spełni najwyższe oczekiwania
dotyczące mocy i jej pełnej kontroli.

Śruby wahaczy

Wymiana opon

Przemysł oraz naprawy,
konserwacja i remonty

Utrzymanie floty ciężarówek

Charakterystyka narzędzia
Dostosowany mechanizm udarowy
Moment maksymalny 2040 Nm oraz 1360 Nm
momentu użytkowego od narzędzia, które z nasadą
mierzy zaledwie 207 mm i waży tylko 3,4 kg

Wydajny silnik bezszczotkowy zapewnia
wytrzymałość i sprawność oraz najwyższy
w swojej klasie stosunek mocy do masy
Układ sterowania mocą IQv oferuje 4 tryby

Bezcieniowa lampa 360* LED
z trybem oświetlenia roboczego
i 4 poziomami jasności
DOKRĘCANIE DOKRĘCANIE
RĘCZNE
KLUCZEM

TRYB

Wykonane w całości z metalu układ
napędowy i udarowy powodują, że są
mocne, trwałe i zoptymalizowane tak, aby
dostarczyć maksimum mocy i sprawności

1360

1360

POŁOWA
MOCY

MAKSYMALNA
MOC

1360

1360

WIELKOŚĆ
ŚRUBY
WYŁĄCZENIE

Regulacja prędkości spustem i elektroniczny hamulec
zapewniają kontrolę nad narzędziem i zwiększają
bezpieczeństwo - zwolnienie spustu zatrzymuje napęd
Wytrzymała kompozytowa obudowa
i opatentowana, wzmacniana stalą rama
zabezpieczają przed działaniem cieczy, agresywnych
substancji chemicznych i wielokrotnymi upadkami

Specyfikacja

*Podano przybliżone wartości momentu obrotowego.

Akumulatorowe klucze udarowe IQ

V20

Series W7152, W7152P & W7252
™

Akumulator

Napięcie
DC

Rozmiar i typ czopa

Liczba udarów
na minutę
BPM

Masa kg

Długość mm

m/s²

K*

Poziom
hałasu
dB(A)

47633386001

W7152

BL2022

20

1/2″, kwadrat

2450

1360

2040

3,4

207

17,0

3,7

95

47633391001

W7152P

BL2022

20

1/2″, sześciokąt

2450

1360

2040

3,4

207

17,0

3,7

95

47633389001

W7252

BL2022

20

1/2″, kwadrat, długość 2"

2450

1360

2040

3,6

257

17,2

2,3

95

CCN

Model

Moment
użytkowy
Nm

Moment
maksymalny
Nm

Klucz i akumulator

Poziom drgań

* ISO28927 – pomiar w 3 osiach: poziom drgań / niepewność pomiaru

Dostępne również jako zestawy.
CCN

Nr elementu

Dane zestawu

47633406001

W7152-K22-EU

2 akumulatory BL2022, klucz, ładowarka, torba

47633407001

W7152P-K22-EU

2 akumulatory BL2022, klucz, ładowarka, torba

47633408001

W7252-K22-EU

2 akumulatory BL2022, klucz, ładowarka, torba

Seria IQV GWARANCJA
Series IQV obejmuje IQV20 i IQV12

lata

Gwarancja
ograniczona
na narzędzia
i ładowarki

lata

Wymiana
akumulatora
o dużej
pojemności

rok

Wymiana narzędzia,
akumulatora
i ładowarki

dotyczy akumulatorów 3,0 Ah
serii x lub większych
W celu zapoznania się z oficjalnymi Warunkami użytkowania patrz ingersollrandproducts.com/cordless.
Mogą się one różnić w zależności od kraju.

W7152-K22-EU

irtools.com/W7152
Firma Ingersoll Rand (NYSE:IR) poprawia jakość życia, stwarzając bezpieczne, komfortowe i efektywne środowisko. Nasi pracownicy i rodzina naszych marek — Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King®
i Trane® — współpracują w celu poprawy jakości powietrza i komfortu w domach mieszkalnych i budynkach, w środkach transportu i ochrony żywności oraz produktów łatwo psujących się, a także
zwiększenia wydajności w procesach przemysłowych. Jesteśmy światowym potentatem o kapitale 13 mld dolarów, dbającym o zrównoważony postęp i trwałe wyniki na świecie.
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