Klucze udarowe IQV20
W5133 3/8" i W5153 1/2"

MOC NOWEJ GENERACJI

Klucze udarowe Ingersoll Rand W5133 3/8" i W5153 1/2'' IQV20
W5133 i W5153 to nowej generacji kompaktowe klucze udarowe 3/8" i 1/2" stworzone przez firmę Ingersoll Rand
w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów. Wzmocnione części wewnętrzne zapewniają zwiększoną wytrzymałość,
zwężony przedni koniec zapewnia wygodniejszy dostęp, a bezcieniowe oświetlenie diodą LED typu Chip-On-Board (COB)
gwarantuje doskonałą widoczność.

Naprawa pojazdów

Wymiana opon

Utrzymanie floty ciężarówek

Charakterystyka narzędzia
MOC
Bezszczotkowy silnik i mechanizm udarowy są precyzyjnie dopasowane,
aby uzyskać wysoki stosunek mocy do masy, z momentem zrywającym
750 Nm i momentem maksymalnym 500 Nm przy 2,4 kg (z akumulatorem
BL2022). Całkowicie metalowy układ napędowy i mechanizm udarowy są
zaprojektowane tak, aby zapewnić użytkownikom odpowiednią moc, bez
przeciążania narzędzia.

Przemysł oraz naprawy,
konserwacja i remonty

TRYB

DOKRĘCANIE DOKRĘCANIE
RĘCZNE
KLUCZEM

Nm

(ft-lb)

STEROWANIE
Układ sterowania siłą IQV oferuje 4 tryby: Siła maksymalna, połowa siły,
dokręcanie kluczem, dokręcanie ręczne. Nie ma potrzeby zmiany narzędzi od
zacisków hamulcowych po pokrywy zaworów i wszystkie elementy pomiędzy
nimi. Pokrętło regulacyjne umieszczone na narzędziu W5133/W5153 zapewnia
uzyskanie odpowiedniego momentu obrotowego do potrzeb.

ŚREDNIA
MOC

MAKSYMALNA
MOC

3-12

13-33

34-325

34-460

500

500

500

500

0-2100

0-2100

(2-9)

(10-24)

(365)

(25-240)

(365)

obr./min

0-800

0-1600

WIELKOŚĆ
ŚRUBY

M6-M14

M8-M14

(25-340)

(365)

(365)

M14-M22 M14-M22

WYŁĄCZENIE

TRWAŁOŚĆ
Odporna na czynniki chemiczne kompozytowa obudowa i opatentowana
stalowa rama wzmacniająca narzędzia W5133/W5153 zapewnia ochronę
podczas upadków na beton i na działanie płynów stosowanych w warsztacie.
Bezszczotkowy silnik z technologią nieiskrzącą IQv oraz wzmocniona tuleja
zapewniają wydłużoną trwałość i niezawodność silnika, na której możesz polegać.
DOSTĘP
Dzięki kompaktowej ergonomicznej i lekkiej konstrukcji, kluczem W5133/W5153
łatwo dotrzesz do ciasnych przestrzeni, bez względu na to, gdzie trzeba wykonać
pracę. Wbudowane oświetlenie LED COB o regulacji w zakresie 360° zapewnia
szeroką wiązkę światła dla doskonałej widoczności bez cieni.

*Szacowane wartości momentu obrotowego

Specyfikacja
Akumulatorowe klucze udarowe IQV20 Series™ W5133 i W5153
Model

CCN

Akumu- Napięcie
lator
DC

Rozmiar, typ końcówki
napędu

Moment
maksymalny
Nm

Moment
luzujący
Nm

Klucz i akumulator
Waga kg
mm

Poziom drgań
Poziom
(m/s²) / K*
hałasu dB(A)

W5133 47636405001 BL2022

20

Trzpień kwadratowy 3/8"

500

750

2,4

179

12,6/1,7

90

W5133 47636405001 BL2012

20

Trzpień kwadratowy 3/8"

400

550

2,1

179

16,1/2,6

90

W5153 47636406001 BL2022

20

Trzpień kwadratowy 1/2"

500

750

2,4

183

12,6/1,7

90

W5153 47636406001 BL2012

20

Trzpień kwadratowy 1/2"

400

550

2,1

183

16,1/2,6

90

* EN60745 – pomiar w 3 osiach: poziom drgań / niepewność pomiaru

Klucze W5133 i W5153 dostępne są również w zestawach.
Nr elementu

CCN

Dane zestawu

W5133-K22-EU

47637349001

1 x akumulator BL2012 2,5 Ah,
1 x akumulator BL2022 5,0 Ah, narzędzie,
ładowarka 12/20 V, etui transportowe

W5153-K22-EU
W5153-K22-EU

47637362001

1 x akumulator BL2012 2,5 Ah,
1 x akumulator BL2022 5,0 Ah, narzędzie,
ładowarka 12/20 V, etui transportowe

GWARANCJA
IQV Series obejmuje IQ V 20 i IQV 12

3 2 1
lata

ograniczonej
gwarancji na
narzędzia
i ładowarki

lata

na wymianę
akumulatora
dużej
pojemności

rok

na wymianę narzędzia,
akumulatora
i ładowarki

W celu zapoznania się z oficjalnymi Warunkami użytkowania patrz ingersollrandproducts.com/cordless. Mogą się one różnić w zależności od kraju.

irtools.com/W5133
irtools.com/W5153
Firma Ingersoll Rand (NYSE:IR) poprawia jakość życia, zapewniając komfortowe i efektywne środowisko. Nasi pracownicy i nasze marki — 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 oraz zwiększenia wydajności w procesach przemysłowych. Jesteśmy firmą o kapitale 12 mld dolarów i globalnym zasięgu, dbającą o zrównoważony postęp
i trwałe rezultaty.
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