Akumulátorové nářadí
řady IQv20 Series
™

Pohodlí bez kabelů a hadic.
Výkon bez kompromisů.

Výkon bez kompromisů. S akumulátorem.
Běžné akumulátorové nářadí nabízí sice svobodu pohybu, tedy bez elektrických kabelů
či pneumatických hadic, avšak většina těchto zařízení nedokáže v obtížných podmínkách
poskytnout potřebný výkon. Nářadí Ingersoll Rand IQV20 Series™ s napětím 20 V je ovšem jiné:
každé zařízení je navrženo, vyrobeno a otestováno tak, aby vydrželo každodenní náročné
podmínky, ve kterých pracují profesionálové. Díky výkonnému a efektivnímu napětí 20 V předvádí
řada IQV20 Series své schopnosti bez kompromisů. Dokáže totiž práci odvést - rychle a pokaždé.
Výkon:
• S 20V lithium-iontovým akumulátorem nabízí nářadí
IQV20 Series krouticí moment a otáčky, jež jsou
srovnatelné s pneumatickým nářadím prémiové kvality.

Všestrannost:
• Akumulátorové nářadí bez kabelů a pneumatických hadic
znamená, že se s ním dostanete i do těch nejtěsnějších prostor
a můžete jej tak mnohostranně využít.

Odolnost:
• Síla v každém detailu, včetně robustního, kovem vyztuženého
kompozitního krytu, které chrání před mechanickým
poškozením a korozivními chemikáliemi.

Obecné
opravy automobilů

2

Opravy
po nehodách

Opravy stavebních
strojů a zařízení
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Údržba občanské
vybavenosti

Lehké
montáže

Obecný
průmysl

Rázový utahovák IQV20 Series
High-Torque Impactool

™

™

W7150EU 1/2" a W7150EU-P

Nejlepší poměr mezi
výkonem a hmotností
ve své třídě

Seřízený rázový mechanismus
dodává vyšší krouticí moment,
je odolnější a účinnější. Max.
měkký krouticí moment
1 057 Nm a max. tvrdý
krouticí moment 1 491 Nm jsou
srovnatelné s výkonem našeho
pneumatického rázového
utahováku 2135QXPA – vše z
kombinace nářadí / akumulátor
o hmotnosti 3,1 kg
Odolná hliníková skříň
rázového mechanismu má
vnitřní ocelovou vložku a je
navržena tak, aby dosahovala
vysoké pevnosti při současně
nízké hmotnosti a vynikající
ochraně vnitřních komponent

Motor s neodymovým
magnetem zaručuje
dlouhou životnost
a vysoký výkon
Měkká tvarovaná
rukojeť (patentovaná)
minimalizuje vibrace,
snižuje únavu a zlepšuje
uživatelský komfort
při dlouhodobém
používání

Celokovový převodový
a rázový mechanismus
je robustní, odolný a
optimalizovaný pro maximální
výkon a účinnost
Spínač proměnlivých
otáček s elektronickou
brzdou umožňuje maximální
kontrolu nad nářadím

Pevný kryt z
kompozitního materiálu
a patentovaný rám
s ocelovou výztuží
chrání před pronikáním
kapalin, chemikálií a
opakovanými pády

Ideální pro:

Obecné
opravy
automobilů

Model

Opravy
stavebních strojů
a zařízení

CCN

Vyžaduje akumulátor
BL2010 3,0 Ah nebo
BL2022 5,0 Ah

Obecný
průmysl

Max. tvrdý
krouticí
moment
ft-lb (Nm)

Max. měkký
Nářadí a akumulátor
krouticí
moment
Hmotnost
Délka
ft-lb (Nm)
lb (kg)
palce (mm)

Napětí DC

Rozměr
upínání, typ

Rázy za
minutu

Volnoběžné
otáčky
ot/min

BL2010/BL2022

20

1/2" čtyřhran

2 300

0-1 900

1 100 (1 491) 780 (1 057)

6,8 (3,1)

9,4 (238)

BL2010/BL2022

20

1/2" čep

2,300

0-1 900

1 100 (1 491) 780 (1 057)

6 8 (3 1)

9 4 (238)

Akumulátor

Rázový utahovák IQV20 Series™ Impactool™
W7150EU

48391692

W7150EU-P 47518087001

K dodání v sadách:
Model

CCN

Popis

W7150EU-K2

48391734IRI

Rázový utahovák 1/2", nabíječka 12/20 V,
2 BL2010 (3,0 Ah) akumulátory a kufřík

W7150EU-K22

47524963001

Rázový utahovák 1/2", nabíječka 12/20 V,
2 BL2022 (5,0 Ah) akumulátory a kufřík

W7150EU-P-K22 47518091001
W7150EU-K22

Rázový utahovák 1/2" čep, nabíječka 12/20 V,
2 BL2022 (5,0 Ah) akumulátory a kufřík
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Rázový utahovák IQV20 Series
Mid-Torque Impactool

™

™

W5130 3/8" a W5150 1/2"
Seřízený rázový mechanismus
dodává krouticí moment 260 Nm
z lehkého, vyváženého a
kompaktního nářadí, které měří
pouhých 162 mm

Celokovový
převodový a rázový
mechanismus
je robustní, odolný
a optimalizovaný pro
maximální výkon a
účinnost

Odolná hliníková skříň rázového
mechanismu má vnitřní ocelovou
vložku a je navržena tak, aby po celou
dobu životnosti dosahovala vysoké
pevnosti a odolnosti při současně
nízké hmotnosti a vynikající ochraně
vnitřních komponent

Pevný kryt z
kompozitního
materiálu a
patentovaný rám
s ocelovou výztuží
chrání před pronikáním
kapalin, chemikálií a
opakovanými pády

Spínač proměnlivých otáček s
elektronickou brzdou umožňuje
maximální kontrolu nad nářadím a
zvyšuje jeho bezpečnost – při uvolnění
spouště se pohon přestane otáčet
Lehká, vyvážená, ergonomická
rukojeť s pogumovaným úchopem
(patentováno) minimalizuje vibrace,
snižuje únavu a zlepšuje uživatelský
komfort při dlouhodobém používání

Ideální pro:

Obecné
opravy
automobilů

Model

Údržba občanské
vybavenosti

CCN

Obecný
průmysl

Akumulátor

Max. měkký
krouticí
moment
ft-lb (Nm)

Nářadí a akumulátor
Hmotnost
Délka
lb (kg)
palce (mm)

Napětí DC

Rozměr
upínání, typ

Rázy za
minutu

Volnoběžné
otáčky
ot/min

20

3/8" čtyřhran

2 900

0-1 700

180 (245)

3,6 (1,6)

6,6 (162)

Rázový utahovák IQV20 Series™ Impactool™
W5130

48377840

BL2012

W5130

48377840

BL2010/BL2022

20

3/8" čtyřhran

2 900

0-1 700

190 (260)

4,1 (1,9)

6,6 (162)

W5150

48620801

BL2012

20

1/2" čtyřhran

2 900

0-1 700

180 (245)

3,6 (1,6)

6,6 (162)

W5150

48620801

BL2010/BL2022

20

1/2" čtyřhran

2 900

0-1 700

190 (260)

4,1 (1,9)

6,6 (162)

K dodání v sadách:

W5150-K22-EU

4
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Model

CCN

W5130-K22-EU

47530973001 Rázový utahovák 3/8", nabíječka 12/20 V,
2 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion akumulátory a
kufřík

Popis

W5150-K22-EU

47530977001 Rázový utahovák 1/2", nabíječka 12/20 V,
2 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion akumulátory a
kufřík

Rázový utahovák IQV20 Series
High Cycle Impactool

™

™

W5111 1/4", W5131P 3/8" a W5151P 1/2"
Seřízený rázový mechanismus
dodává maximální krouticí moment
240 Nm a je připraven na
jakoukoli práci

Celokovový
převodový a rázový
mechanismus je
robustní, odolný a
optimalizovaný pro
maximální výkon a
účinnost

1/4" šestihran, 3/8" a 1/2" čep
pro maximální univerzálnost,
bezpečnost a přesnost

Motor s neodymovým
magnetem a
vyměnitelnými
uhlíky nabízí dlouhou
životnost, vysokou
odolnost a špičkový
výkon

Odolná hliníková skříň rázového
mechanismu s ocelovou vložku
je navržena tak, aby chránila vnitřní
komponenty, zatímco kovový
zesílený plášť (patentováno) odolá
i opakovaným pádům

Pogumovaná
tvarovaná rukojeť
minimalizuje
vibrace, snižuje
únavu a zlepšuje
uživatelský komfort
při dlouhodobém
používání

Vysoké otáčky napomáhají při plnění
výkonových cílů výroby

Kompaktní design usnadňuje
ovládání a umožňuje jednodušší
přístup do těsných prostor

Ideální pro:

Výrobní montáž

Model

CCN

Akumulátor

Napětí DC

Rozměr
upínání, typ

Rázy za
minutu

Volnoběžné
otáčky
ot/min

Max. měkký
krouticí
moment
ft-lb (Nm)

Nářadí a akumulátor
Hmotnost
Délka
lb (kg)
palce (mm)

Rázový utahovák IQV20 Series™ Impactool™
W5111
48620793
BL2012

20

1/4" šestihran

2 800

0-1 900

160 (215)

3,5 (1,6)

6,0 (152)

W5111

20

1/4" šestihran

2 800

0-1 900

175 (240)

4,2 (1,9)

6,0 (152)

48620793

BL2010/BL2022

W5131P

48620819

BL2012

20

3/8" čep

2 800

0-1 900

160 (215)

3,5 (1,6)

5,9 (150)

W5131P

48620819

BL2010/BL2022

20

3/8" čep

2 800

0-1 900

175 (240)

4,2 (1,9)

5,9 (150)

W5151P

48620827

BL2012

20

1/2" čep

2 800

0-1 900

160 (215)

3,5 (1,6)

6,1 (154)

W5151P

48620827

BL2010/BL2022

20

1/2" čep

2 800

0-1 900

175 (240)

4,2 (1,9)

6,1 (154)

K dodání v sadách:

W5111-K22-EU

Model

CCN

Popis

W5111-K22-EU

47530971001

W5131P-K22-EU

47530975001

W5151P-K22-EU

47530979001

Rázový utahovák 1/4" šestihran, nabíječka
12/20 V, 2 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion
akumulátory a kufřík
Rázový utahovák 3/8" čep, nabíječka
12/20 V, 2 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion
akumulátory a kufřík
Rázový utahovák 1/2" čep, nabíječka
12/20 V, 2 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion
akumulátory a kufřík
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Rázový utahovák IQV20 Series
Right Angle Impactool

™

™

W5330 3/8" a W5350 1/2"

Bezreakční moment 245 Nm šetří vaše
klouby a nářadí zvládne práci i ve
velmi stísněných prostorách
Hliníková skříň rázového mechanismu s ocelovou vložkou
a velmi odolný nylonový kryt vydrží i pád z výšky 1,80 m a odolá
provozním kapalinám na dílně, se kterými přijde nářadí do styku
Vhodně umístěný přepínač dopředného /
zpětného chodu pro maximální kontrolu
Ergonomická rukojeť a
komfortní úchop nabízí
stejný dosah jako ráčna
Hlava umožňující úplný servis
prodlužuje životnost nářadí.
Ušetřete za náhradní díly a za
výměny nářadí - stačí jen odstranit
několik šroubů a získat tak lepší
přístup k vnitřním komponentům
Z 0 na 1 900 ot/min prakticky
okamžitě, stejně jako váš
oblíbený rázový utahovák,
W5350 rychle povolí všechny
spoje a pro lepší ovládání nabízí
i proměnlivé otáčky
Konstrukce akumulátoru
Inline™ (patentováno) umožňuje
přístup do míst, o kterých se
jiným rázovým utahovákům jen
zdá – míst, kde si většinou musíte
pomoci jen klasickou ráčnou
nebo holýma rukama

Ideální pro:

Obecné
opravy
automobilů

Model

Údržba občanské
vybavenosti

CCN

Obecný
průmysl

Akumulátor

Rázový utahovák IQ

V20

Napětí DC

Rozměr
upínání, typ

Vysoce výkonný
lithium-iontový
20V akumulátor
je kompatibilní s BL2012,
BL2010 a BL2022

Volnoběžné
otáčky
ot/min

Max. měkký
krouticí
moment
ft-lb (Nm)

Nářadí a akumulátor
Hmotnost
Délka
lb (kg)
palce (mm)

Series Right Angle Impactool
™

W5330

47514540001

BL2012

20

3/8" čtyřhran

0-1 900

180 (245)

4,55 (2,06)

17,25 (439)

W5330

47514540001

BL2010/BL2022

20

3/8" čtyřhran

0-1 900

190 (258)

5,15 (2,27)

17,25 (439)

W5350

47514541001

BL2012

20

1/2" čtyřhran

0-1 900

180 (245)

4,55 (2,06)

17,25 (439)

W5350

47514541001

BL2010/BL2022

20

1/2" čtyřhran

0-1 900

190 (258)

5,15 (2,27)

17,25 (439)

K dodání v sadách:

W5350-K12-EU
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Model

CCN

Popis

W5330-K12-EU

47530980001

Rázový utahovák 3/8", nabíječka 12/20 V,
1 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion akumulátor a
kufřík

W5350-K12-EU

47530981001

Rázový utahovák 1/2", nabíječka 12/20 V,
1 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion akumulátor a
kufřík

Ráčna IQV20 Series
Ratchet Wrench

™

R3130 3/8" a R3150 1/2"
Osvědčená, propracovaná hlava je stejně odolná
jako u našich pneumatických ráčen, a je tak vhodná
i pro nejnáročnější profesionální použití
Celokovové převodové ústrojí je robustní, odolné
a optimalizované pro maximální výkon a účinnost
Kompaktní a odolný motor dodává
optimální výkon a dosahuje dlouhé životnosti
Ergonomická rukojeť a komfortní
úchop nabízí stejný dosah jako
pneumatická ráčna

Krouticí moment 73 Nm
představuje stejnou
sílu, jakou lze získat z
pneumatického nářadí

Vysoce výkonný,
lithium-iontový 20V
akumulátor je kompatibilní
s řadou akumulátorového
nářadí IQV20 Series

Pevný kryt z
kompozitního materiálu
a patentovaný rám s
ocelovou výztuží chrání před
pronikáním kapalin, chemikálií
a opakovanými pády
Spínač proměnlivých
otáček umožňuje
maximální kontrolu
nad nářadím
Unikátní štíhlé
provedení umožňuje
snadný přístup do
stísněných prostor.
Tam, kam dostanete ruku,
dostanete i svou ráčnu

Ideální pro:

Obecné
opravy
automobilů

Model

Opravy
po nehodách

CCN

Údržba občanské
vybavenosti

Akumulátor

Napětí DC

Rozměr
upínání, typ

Volnoběžné
otáčky
ot/min

Max. měkký
krouticí
moment
ft-lb (Nm)

Nářadí a akumulátor
Hmotnost
Délka
lb (kg)
palce (mm)

Ráčna IQV20 Series™
R3130

48621023

BL2012

20

3/8" čtyřhran

0-225

54 (73)

4,4 (2,0)

17,5 (445)

R3130

48621023

BL2010/BL2022

20

3/8" čtyřhran

0-225

54 (73)

5,0 (2,3)

17,5 (445)

R3150

48621056

BL2010

20

1/2" čtyřhran

0-225

54 (73)

4,4 (2,0)

17,5 (445)

R3150

48621056

BL2010/BL2022

20

1/2" čtyřhran

0-225

54 (73)

5,0 (2,3)

17,5 (445)

K dodání v sadách:

R3150-K12-EU

Model

CCN

Popis

R3130-K12-EU

47530966001

Ráčna 3/8", nabíječka 12/20 V,
1 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion akumulátor a
kufřík

R3150-K12-EU

47530968001

Ráčna 1/2", nabíječka 12/20 V,
1 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion akumulátor a
kufřík
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Vrtací šroubovák IQV20 Series

™

D5140 1/2"

Vysoce výkonný motor s
dlouhou životností nabízí
optimální výkon a odolnost

Krouticí moment 80 Nm
zaručuje dostatečný výkon
pro rychlejší a snazší
odvedení práce

Celokovové jednodílné
ráčnové a upínací sklíčidlo
s karbidovými čelistmi
umožňuje snadné používání
jednou rukou a pevné upnutí bitu
Měkká tvarovaná rukojeť
(patentovaná) minimalizuje
vibrace, snižuje únavu a
zlepšuje uživatelský komfort
při dlouhodobém používání

16 polohové sklíčidlo
maximalizuje kontrolu upnutí
Nastavitelná boční rukojeť, je-li
připevněna, umožňuje kontrolu nad
nářadím při namáhavém vrtání

Spínač proměnlivých otáček
s elektronickou brzdou
umožňuje maximální kontrolu
nad nářadím

Pevný kryt z kompozitního
materiálu a patentovaný rám
s ocelovou výztuží chrání před
pronikáním kapalin, chemikálií
a opakovanými pády

Ideální pro:
Vyžaduje akumulátor BL2010 3,0 Ah nebo BL2022 5,0 Ah
Obecné
opravy
automobilů

Model

Údržba občanské
vybavenosti

CCN

Obecný
průmysl

Akumulátor

Napětí DC

Rozměr
upínání, typ

BL2010/BL2022

20

1/2" sklíčidlo

Volnoběžné
otáčky
ot/min
Nízké

Vysoké

Max.
startovací
moment
ft-lb (Nm)

0-500

0-1 900

700 (80)

Nářadí a akumulátor
Hmotnost
Délka
lb (kg)
palce (mm)

Vrtací šroubovák IQV20 Series™
D5140

48489546

5,4 (2,45)

9,25 (235)

K dodání v sadách:

D5140-K22-EU
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Model

CCN

Popis

D5140-K2-EU

48498497

Vrtací šroubovák 1/2", nabíječka 12/20 V,
2 BL2010 (3,0 Ah) Li-ion akumulátory a
kufřík

D5140-K22-EU

47530987001

Vrtací šroubovák 1/2", nabíječka 12/20 V,
2 BL2022 (5,0 Ah) Li-ion akumulátory a
kufřík

Odolná a efektivní mazací pistole 20 V
LUB5130

Elektronické vypínání
a LED kontrolka vysokého
tlaku brání rozstřiku
maziva a prodlužuje
životnost motoru

Ramenní popruh
(na přání) pro vyšší
flexibilitu a podporu

Ergonomická rukojeť s
komfortním úchopem
pomáhá snižovat účinek
vibrací, únavu a zlepšuje
komfort uživatele

Inline akumulátor
(patentováno) nabízí
lepší přenositelnost
a snazší přístup
Vysoce výkonný,
lithium-iontový
20V akumulátor je
kompatibilní s řadou
akumulátorových
nářadí IQV20 Series

Robustní kryt
odolný proti
nárazům a
působení
chemikálií chrání
zařízení proti
tekutinám,
chemikáliím
a opakovaným
pádům
Snadný systém zavádění
3 způsoby pro maximální
všestrannost – s kartuší,
objemové nebo manuální

Vyšší odolnost s vysoce
výkonným motorem s
dlouhou životností
a celokovovým
převodovým ústrojím

Standardní 30" hadice (762 mm)
zlepšuje dosah

Ideální pro:

Obecné
opravy
automobilů

Opravy
po nehodách

Údržba občanské
vybavenosti

Max.
pracovní
tlak
Model

LUB5130

CCN

Akumulátor

47503006 BL2012
a BL2010/
BL2022

Napětí

psi (bar)

20

6250
(431)

Průtok

Objem
Hladina
Nářadí a
zásobakustického hluku Vibrace akumulátor
níku
Typ
Délka
dB(A)
m/s2
maziva maziva hadice
(EN60745)
(EN60745) Hmotnost

unce/min
(g/min) unce (g)

2,6
(75)

14
(400)

NLGI

2–6

Nářadí
dxšxv

palce
(mm)

† Tlak
(LP)

‡ Výkon
(LW)

Úroveň

libry (kg)

palce
(mm)

30
(762)

66

77

0,2

8,1
(3,7)

19 x 8 x 4
(490 x 200 x 94)

† kolísavost KpA 3dB

‡ kolísavost KwA 3dB

K dodání v sadě:
Model

CCN

Popis

LUB5130-K12-EU

47503151001

Mazací pistole 20 V, nabíječka 12/20 V,
1 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion akumulátor a
kufřík

LUB5130-K12-EU

download.irtools.eu
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Akumulátorové LED pracovní světlo L5110 20 V
Jasně bílé LED světlo má světelný tok 180
lumenů a vydrží až 20 000 hodin

Pouzdro odolné proti nárazům
chrání zařízení proti tekutinám,
chemikáliím a opakovaným pádům

Hliníková hlava (patentováno) odvádí teplo
a i přes svou nízkou hmotnost je velmi odolná

Hlava s možností natáčení a
pevná základna umožňují
nasvícení shora nebo zdola

Inteligentní systém řízení akumulátoru
IQV20 Series umožňuje:
•	Až 25 hodin provozu na jedno nabití
akumulátoru 5,0 Ah
•	Až 12,5 hodin provozu na jedno nabití
akumulátoru 2,5 Ah

Ideální pro:

Obecné
opravy
automobilů

Model

Závěsný háček umožňuje
univerzální zavěšení v
libovolném úhlu
Opravy
po nehodách

CCN

Údržba občanské
vybavenosti

Světelný výkon
lumeny

Akumulátorové LED pracovní světlo IQ

V20

L5110

48489561

Doba nepřetržitého chodu
BL2012
BL2010/BL2022

mm (palce)

BL2012

121 (4,76)

0,86 (1,9)

kg (lb)

BL2010/BL2022

Series

™

180

12,5

15/22

1,10 (2,4)

Jedna akumulátorová platforma
Nové vysokokapacitní akumulátory x5,0 a r2,5 pro řadu IQV20 Series dodávají nářadí
bezkonkurenční výkon a až o 68 % delší dobu nepřetržitého chodu než jejich předchůdce.
Jejich velikost a hmotnost však zůstává zachována. Jsou plně kompatibilní se všemi stávajícími
přístroji a nabíječkami řady IQv20 a jsou vybavené stejným inteligentním systémem
řízení akumulátoru (BMS). Zaručujeme vám tak, že využijete každý volt.

3,0 Ah (BL2010)

Kompatibilní s každým nářadím řady IQV20 Series
Prodáváno samostatně

2,5 Ah (BL2012)

Není kompatibilní s rázovým utahovákem
W7150 ani s vrtacím šroubovákem D5140

5,0 Ah (BL2022)

Kompatibilní s každým nářadím řady IQV20
Series – prodává se samostatně
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Výkon: Vysokokapacitní lithium-iontový
akumulátor BL2022 s napětím 20 V a
kapacitou 5,0 Ah dodává nářadí až o 68 %
delší dobu nepřetržitého chodu než jeho
předchůdce (to je více než 800 matic kol,
je-li použit s W7150EU!). A při stejné
hmotnosti a velikosti jako předchozí model
uděláte na jedno nabití mnohem více práce.
Odolnost: Inteligentní systém řízení
akumulátoru (BMS) umožňuje
akumulátoru komunikovat s nářadím a
nabíječkou. Díky tomu je zajištěna
trojnásobná ochrana akumulátoru, který
je chráněn před přetížením, přebíjením a
nadměrným vybíjením. Nářadí i
akumulátor tak dosahují delší životnosti.
Všestrannost: Lithium-iontový
akumulátor BL2022 5,0 Ah je kompatibilní
s každým akumulátorovým nářadím
řady IQV20. Můžete tak měnit
akumulátory mezi různým nářadím,
a udělat tak svou práci vždy včas.
Záruka: 2 roky na výměnu
vysokokapacitního akumulátoru*.
download.irtools.eu

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO
Univerzální nabíječka lithium-iontových akumulátorů
Ingersoll Rand BC1121-EU dokáže rychle nabít
všechny naše akumulátory z řady IQV12 a IQV20
Series a je připravena pokaždé, když je jí třeba. Ať už
používáte naše 20V nebo 12V akumulátory, tato
inovační, víceúčelová nabíječka vám pomůže vrátit
se zpět k práci, aniž byste museli dlouho čekat.
Nabíječka IQV20 má
přídavný USB nabíjecí
port a lze jí připevnit
na stěnu nebo na
pracovní stůl

BC1121-EU
Plná kompatibilita –
Plně kompatibilní se
všemi stávajícími
akumulátory IQV20 a IQV12.
Ušetříte peníze, neboť
kupujete pouze jednu
nabíječku.

Pohodlí akumulátorového nářadí: IQV12 Series

™

Vysoká všestrannost v menším balení.
Nářadí řady IQV12 Series™ s napětím 12 V značky Ingersoll Rand nabízí univerzálnost, pohodlí a vysokou
odolnost. To vše navíc ve výjimečně kompaktním provedení a se špičkovou ergonomií. A to jsou klíčové
výhody pro servisní dílny automobilů, pro podniky zajišťující údržby a opravy, či pro průmysl jako takový.
Lehčí a menší nářadí v kombinaci s ergonomickým designem usnadňuje přístup do těsných prostor,
minimalizuje únavu uživatele a zejména: odvede práci, udělá to rychle a pokaždé.

Přístupnost:
• Kompaktní akumulátorový design každého nářadí z řady IQV12 Series usnadňuje
přístup do těsných prostor.

Komfort:
• Lehká konstrukce a malé rukojeti napomáhají snižovat únavu a dodávají nářadí lepší ergonomii
a pohodlnější úchop.

Odolnost:
• Kryty odolné proti nárazům a působení chemikálií jsou navrženy tak, aby odolaly drsným pracovním
podmínkám a opakovaným pádům a chránily komponenty skryté uvnitř.

Produkty a příslušenství řady IQV12 Series

™

Rázové utahováky
Impactools™

Ráčny

W1110

Šestihran s rychlou výměnou

R1120

W1130

R1130

1/4" čtyřhran

3/8" čtyřhran

135 Nm

3/8" čtyřhran

40 Nm

KROUTICÍ
MOMENT

KROUTICÍ
MOMENT

W1120

1/4" čtyřhran

Vrtací šroubovák

Šroubovák

D1130

3/8" sklíčidlo

23 Nm
KROUTICÍ
MOMENT

Pracovní světlo

D1410

Šestihran s rychlou výměnou

L1110

Nastavitelná hlava

180

23 Nm

LUMENY

KROUTICÍ
MOMENT

download.irtools.eu
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Společnost Ingersoll Rand (NYSE:IR) se podílí na zlepšování kvality života vytvářením komfortního a
udržitelného životního prostředí s nízkými nároky na spotřebu energií. Naši zaměstnanci spojili své síly, aby
pod záštitou značek Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® a Trane® zlepšili kvalitu vzduchu a úroveň pohodlí
v domácnostech, komerčních budovách, dopravních prostředcích, při přepravě chránili potraviny a zboží
podléhající zkáze a pomáhali při zvyšování produktivity a efektivity průmyslových provozů. Jsme společnost
s globální působností s obratem 12 miliard dolarů a usilujeme o svět udržitelného rozvoje a trvalých hodnot.

www.ingersollrandproducts.com
Distributor:

Ingersoll Rand, IR, logo IR logo, IQv20 Series, IQv12 Series, Impactool a Inline jsou ochranné známky společnosti Ingersoll Rand, jejích dceřiných
společností a/nebo přidružených společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Nic, co je uvedeno na těchto stránkách, není zamýšleno, ať vyjádřením nebo předpokládáním, jako rozšíření záruky ani jako závazné prohlášení
týkající se zde popsaných výrobků. Takovéto záruky nebo další podmínky prodeje výrobků musí být v souladu se standardními obchodními
podmínkami společnosti Ingersoll Rand pro prodej těchto výrobků, které jsou k dispozici na vyžádání.
Vylepšování výrobků je trvalým cílem společnosti Ingersoll Rand. Design a technické specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění a
bez jakýchkoli závazků.
Zavázali jsme se používat tiskové postupy s ohledem na životní prostředí.
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