IQV20 1/2 tum mutterdragare med
högt vridmoment.
W7152, W7152P och W7252

Nästa generations kraft
Ingersoll Rand W7152 1/2 tums IQV20 mutterdragare med högt åtdragningsmoment
Ingersoll Rand® W7152 är den mest kraftfulla ½-tums sladdlösa mutterdragaren i klassen. Detta verktyg
har formats av över 100 års erfarenhet av elverktyg och ger dig den kraft du vill ha kombinerat med den
kontroll du behöver.

Kraftiga skruvar i konstruktioner

Underhåll av truckar och
entreprenadmaskiner

Däckbyten

Verktygsegenskaper

Industriella arbeten

Förbättrad effektmekanism
2 040 Nm lossdragningsmoment och ett högsta
åtdragningsmoment på 1 360 Nm från ett
verktyg som bara mäter 207 mm från ände
till ände och endast väger 3,4 kg

Kraftfull borstfri motor som ger
hållbarhet och effektivitet samt det bästa
möjliga kraft/vikt-förhållandet i klassen
IQv-styrsystemet inkluderar 4 lägen

Ring med skugglös 360º lysdiod-lampa
med ljusläge för särskilda ändamål och
4 inställningar för ljusdimning

LÄGE

HANDDRAGNING

NYCKELDRAGNING

HALVEFFEKT

MAXIMAL
EFFEKT

1 360

Reduktionsväxeln och
slagmekanismen är helt i metall, robusta, tåliga
och optimerade för maximal kraft och effektivitet

1 360

1 360

1 360

1 360

SKRUVSTORLEK
AVSTÄNGNING

Variabelt varvtal med elektronisk broms ger
maximal kontroll över verktyget och ökar säkerheten –
släpp upp avtryckaren och spindeln stannar
Tåligt komposithölje och patenterad
stålförstärkt ram skyddar mot aggressiva
vätskor, kemikalier och upprepade slag

Specifikationer

*Ungefärliga åtdragningsmoment visas.

IQ

-Series : W7152, W7152P och W7252 sladdlösa mutterdragare

V20

CCN

Modell

™

Slag per
minut
(BPM)

Maximalt
Maximalt
åtdragningsmoment lossdragningsmoment
Nm
Nm

Batteri

Likspänning

Drivenhet
storlek, typ

1/2”, fästring för uttag

2 450

1 360

Verktyg och batteri

Vibrationer

Vikt kg

Längd mm

m/s²

K*

Ljudnivå
dB(A)

2 040

3,4

207

17,0

3,7

95

47633386001

W7152

BL2022

20

47633391001

W7152P

BL2022

20

1/2 tum, sprinthållare

2 450

1 360

2 040

3,4

207

17,0

3,7

95

20

1/2 tum, fästring för 2
tums förlängt uttag

2 450

1 360

2 040

3,6

257

17,2

2,3

95

47633389001

W7252

BL2022

* ISO28927 – 3-axligt mått: vibrationsnivå/inberäknat mätosäkerhetsvärde

Finns även som sats.
CCN

Artikelnr

IQV serien – GARANTI

Satsinformation

47633406001 W7152-K22-EU

2 BL2022-batterier, verktyg, laddare, väska

47633407001 W7152P-K22-EU

2 BL2022-batterier, verktyg, laddare, väska

47633408001 W7252-K22-EU

2 BL2022-batterier, verktyg, laddare, väska

IQV serien inkluderar IQV20 and IQV12

År

Begränsad
garanti för
verktyg och
laddare

År

Utbyte av
högkapacitetsb
atteri

År

Utbyte av verktyg,
batteri och laddare

Gäller för batterier i x-serien,
3,0 Ah eller större

Se ingersollrandproducts.com/cordless angående gällande villkor och bestämmelser.
Kan variera mellan länder.

W7152-K22-EU

irtools.com/W7152
Ingersoll Rand (NYSE: IR) främjar livskvalitet genom att skapa komfortabla, hållbara och effektiva miljöer. Våra medarbetare och vår varumärkesfamilj – däribland Club Car®, Ingersoll Rand®,
Thermo King® och Trane® – bidrar gemensamt till att förbättra luftkvaliteten och komforten i bostäder och byggnader, transportera och skydda livsmedel och färskvaror samt öka industriell
produktivitet och effektivitet. Vi är ett 13 miljarders $ globalt företag som strävar efter hållbar utveckling och bestående resultat.
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