IQV20 Series batteri værktøjer
™

Batteri bekvemmelighed.
Kompromisløs kraft.

Kompromiløs batteri kraft.
Alle ledningsfrie værktøjer bidrager til at gøre arbejdet lettere, fordi der ikke er nogen eleller luftledninger – de fleste kan dog ikke levere den kraft, der er nødvendig for at klare de
krævende opgaver. Ingersoll Rand IQV20 Series™ af 20-volt værktøjer er anderledes: Hver eneste
er konstrueret, bygget og afprøvet til at klare de krav professionelle brugere stiller hele dagen,
hver dag. Med 20 volt hårdtslående, langvarig kraft leverer IQV20 Series værktøjer kompromisløse
egenskaber til at gøre arbejdet, gøre det hurtigt, og gøre det hver eneste gang.
Ydeevne:
• Med 20 volt lithium-ion-effekt byder IQV20 Series værktøjer
på moment- og hastighedsfordele i samme størrelsesorden
som luftværktøjer af højeste kvalitet.

Universalt:
• Når du arbejder med ledninger eller luftslanger, er der steder,
hvor du ikke kan komme til – nu kan du arbejde selv på steder
med meget lidt plads.

Slidstyrke:
• Slidstyrke i alle detaljer, inklusive robuste, metalforstærkede,
komposithuse, der beskytter imod brud og ætsende kemikalier.

Generel reparation
af motorer

2

Reparation af
påkørsler
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Reparation af
tungt udstyr

Vedligeholdelse af
faciliteter

Lettere
montagearbejde

Industri
generelt

Markeds højeste drejningsmoment
W7150EU 1/2'' og W7150EU-P
Uforligneligt
kraft-til-vægtforhold

Den optimeret slagmekanisme
giver mere drejningsmoment,
er mere slidstærk og mere
effektiv. Et drejningsmoment
på maks. 1.057 Nm og et
drejningsmoment til løsning
af møtrikker på 1.491 Nm svarer
til ydeevnen fra 2135QXPA air
Impactool – alt fra en 3,1 kg
værktøj/batteri-kombination

Den kraftfulde motor
med sjælden jordmagnet
(neodym) giver lang
levetid og stor kraft

Det slidstærke,
stålforede aluminiumshus er
udviklet til at være stærkt og let,
samtidig med at det beskytter
delene indeni

Patentanmeldt
blødt gummi på det
formstøbte greb
minimerer vibrationer,
reducerer trætheden og gør
det mere bekvemt at bruge
værktøjet i længere tid

Transmissionen og
hammermekanismen af metal
er robust, slidstærk og optimeret
til maksimal kraft og effektivitet
Kontakt til variabel hastighed
med elektronisk bremse giver
maksimal kontrol over værktøjet

Modstandsdygtigt
komposithus
og patenteret,
stålforstærket ramme
beskytter værktøjet imod
væsker, kemikalier og
gentagne tab

Ideel til:

Generel
reparation
af motorer

Model

Reparation
af tungt udstyr

Varenummer

Fordrer BL2010 3,0 Ah eller
BL2022 5,0 Ah batteri

Industri generelt

Batteri

Værktøj og batteri
Hastighed
Drevets
uden
Møtriksløsnende
Maks.
størrelse, Slag pr. belastning drejningsmoment drejningsmoment Vægt
Længde
Jævnstrømsspænding type
minut omdr/min
Nm
Nm
(kg)
(mm)

IQV20 Series™ Impactool™
W7150EU

48391692

BL2010/BL2022

20

W7150EU-P 47518087001 BL2010/BL2022

20

1/2"
kvadrat

2,300

0–1.900

1.491

1.057

3,1

238

1/2" stift 2,300

0 - 1.900

1.491

1.057

3.1

238

Tilgængelige som sæt

W7150EU-K22

Model

Varenummer

Beskrivelse

W7150EU-K2

48391734IRI

Impactool med 1/2" drev, oplader 12/20V,
2 BL2010 (3,0 Ah) Li-ion batterier og kuffert

W7150EU-K22

47524963001 Impactool med 1/2" drev, oplader 12/20V,
2 BL2022 (5,0 Ah) Li-ion batterier og kuffert

W7150EU-P-K22 47518091001 Impactool med 1/2" stift-drev, oplader 12/20V,
2 BL2022 (5,0 Ah) Li-ion batterier og kuffert
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Kraftig al-round Slagnøgle
W5130 3/8'' og W5150 1/2''
Den optimeret slagmekanisme
leverer 260 Nm drejningsmoment
fra et let, afbalanceret, kompakt
værktøj, der er bare 162 mm langt
fra ende til ende

Transmissionen og
hammermekanismen
af metal er robust,
slidstærk og optimeret
til maksimal kraft og
effektivitet

Det slidstærke, stålforede
aluminiumshus er udviklet til at være
stærkt og let, samtidig med at det
beskytter delene indeni og giver lang
levetid

Det modstandsdygtige
komposithus og
den patenterede,
stålforstærkede
ramme beskytter
værktøjet imod væsker,
kemikalier og gentagne
tab

Kontakt til variabel hastighed med
elektronisk bremse giver maksimal
kontrol over værktøjet og øger
sikkerheden — tryk udløseren ned,
og drevet holder op med at rotere
Let, afbalanceret, ergonomisk
håndtag med patentanmeldt
gummi på det formstøbte greb
minimerer vibrationer, reducerer
trætheden og gør det mere bekvemt
at bruge værktøjet i længere tid

Ideel til:

Generel
reparation
af motorer

Model

Vedligeholdelse
af faciliteter

Varenummer

Industri
generelt

Batteri

Jævnstrømsspænding

Drevets
størrelse,
type

Hastighed
Maks.
uden
belastning drejningsmoment
Slag pr. minut omdr/min
Nm

Værktøj og batteri
Vægt
(kg)

Længde
(mm)

IQV20 Series™ Impactool™
W5130

48377840

BL2012

20

3/8" kvadrat

2.900

0-1.700

245

1,6

162

W5130

48377840

BL2010/BL2022

20

3/8" kvadrat

2.900

0-1.700

260

1,9

162

W5150

48620801

BL2012

20

1/2" kvadrat

2.900

0-1.700

245

1,6

162

W5150

48620801

BL2010/BL2022

20

1/2" kvadrat

2.900

0-1.700

260

1,9

162

Tilgængelige sæt

W5150-K22-EU
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Model

Varenummer

W5130-K22-EU

47530973001 Impactool med 3/8" drev, oplader 12/20V,
2 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion batterier og kuffert

Beskrivelse

W5150-K22-EU

47530977001 Impactool med 1/2" drev, oplader 12/20V,
2 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion batterier og kuffert

Slagnøgle velegnet til produktion
W5111 1/4'', W5131P 3/8'' og W5151P 1/2''
Den optimeret slagmekanisme
leverer et maksimalt drejningsmoment
på 240 Nm, der er klar til at udføre
job efter job

Transmissionen og
hammermekanismen
af metal er robust,
slidstærk og optimeret
til maksimal kraft og
effektivitet

1/4" hex, 3/8" og 1/2" stifter
giver maksimal alsidighed samt sikre
og nøjagtige afladninger

Den kraftfulde
motor med sjælden
jordmagnet (neodym)
og de udskiftelige
børster giver lang
levetid og stor kraft

Det slidstærke, stålforede
aluminiumshus er udviklet til at
beskytte de indbyggede dele, mens det
patenterede, metalforstærkede hus sikrer
værktøjet i tilfælde af gentagne tab

Gummi på det
formstøbte greb
minimerer vibrationer,
reducerer trætheden
og gør det mere
bekvemt at bruge
værktøjet i længere tid

Hurtige anvendelseshastigheder
hjælper med at opfylde anlæggets
produktionsmål
Det kompakte design gør værktøjet
nemmere at håndtere og nemmere at
bruge på steder, hvor pladsen er trang

Ideel til:

Produktionsmontage

Model

Varenummer

Batteri

Jævnstrømsspænding

Drevets
størrelse,
type

Slag pr. minut

Hastighed
uden
belastning
omdr/min

Værktøj og batteri
Maks.
drejningsmoment
Nm

Vægt
(kg)

Længde
(mm)

IQV20 Series™ Impactool™
W5111

48620793

BL2012

20

1/4" Hex

2.800

0–1.900

215

1,6

152

W5111

48620793

BL2010/BL2022

20

1/4" Hex

2.800

0–1.900

240

1,9

152

W5131P

48620819

BL2012

20

3/8" stift

2.800

0–1.900

215

1,6

150

W5131P

48620819

BL2010/BL2022

20

3/8" stift

2.800

0–1.900

240

1,9

150

W5151P

48620827

BL2012

20

1/2" stift

2.800

0–1.900

215

1,6

154

W5151P

48620827

BL2010/BL2022

20

1/2" stift

2.800

0–1.900

240

1,9

154

Tilgængelige sæt
Model

Varenummer

Beskrivelse

W5111-K22-EU 47530971001 Impactool med 1/4" hex-drev, oplader 12/20V,
2 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion batterier og kuffert
W5131P-K22-EU 47530975001 Impactool med 3/8" stift-drev, oplader 12/20V,
2 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion batterier og kuffert
W5111-K22-EU

W5151P-K22-EU 47530979001 Impactool med 1/2" stift-drev, oplader 12/20V,
2 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion batterier og kuffert
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Vinkel møtrikspænder
W5330 3/8'' og W5350 1/2''

245 Nm bevægelsesfrit
drejningsmoment skåner dine knoer,
samtidig med at du løser de job, der er
vanskelige at nå
Den stålforede hammerkuffert af aluminium og det
ekstrastærke nylonhus, gør værktøjet nemt at håndtere
for hvert 1,80 m tab eller værkstedsvæske, der rammer det
Placeringen af kontakten gør det
nemt at skifte mellem forlæns og
baglæns, hvilket giver maksimal kontrol
Ergonomisk håndtag
og behageligt greb
giver samme rækkevidde
som en skraldenøgle

Et servicerbart hoved giver
værktøjet en længere levetid.
Spar penge på reservedele og
udskiftning af værktøj ved at
fjerne nogle få hurtige skruer,
så det er nemmere at komme til
Fra 0-1.900 omdr/min på et
øjeblik ligesom din favorit
slagskruenøgle, stryger W5350
igennem møtrikker, da kontakten til
variabel hastighed giver bedre kontrol
Patentanmeldt Inline™
batteridesign kan nå steder,
slagskruenøgler kun kan drømme
om – steder hvor du normalt skulle
bruge en traditionel skraldenøgle
eller dine bare hænder

Ideel til:

Generel
reparation
af motorer

Model

Vedligeholdelse
af faciliteter

Varenummer

Industri
generelt

Batteri

Kraftigt 20-volt
lithium-ion-batteri
med ekstra levetid
er kompatibelt med
BL2012, BL2010 og
BL2022

Hastighed uden
Maks.
Drevets størrelse, belastning omdr./ drejningsmoment
Jævnstrømsspænding
type
min.
Nm

Værktøj og batteri
Vægt
(kg)

Længde
(mm)

IQV20 Series™ højrevinklet Impactool
W5330

47514540001

BL2012

20

3/8" kvadrat

0–1.900

245

2,06

439

W5330
W5350

47514540001 BL2010/BL2022

20

3/8" kvadrat

0–1.900

258

2,27

439

47514541001

20

1/2" kvadrat

0–1.900

245

2,06

439

W5350

47514541001 BL2010/BL2022

20

1/2" kvadrat

0–1.900

258

2,27

439

BL2012

Tilgængelige sæt

W5350-K12-EU
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Model

Varenummer

Beskrivelse

W5330-K12-EU

47530980001

Impactool med 3/8" drev, oplader 12/20V,
1 BL2012 (2.5 Ah) Li-ion batteri og kuffert

W5350-K12-EU

47530981001

Impactool med 1/2" drev, oplader 12/20V,
1 BL2012 (2.5 Ah) Li-ion batteri og kuffert

Vinkel møtrikspænder
R3130 3/8'' og R3150 1/2''

Det specialfremstillede hoved er det samme slidstærke
borehoved, der anvendes i vores lufttrykbor, så det kan
modstå selv den mest krævende professionelle brug
Transmissionen helt af metal er robust, slidstærk
og optimeret til maksimal kraft og effektivitet
Kompakt og slidstærk motorgiver
optimal ydelse og lang levetid
Ergonomisk håndtag og behageligt
greb giver samme rækkevidde som en
luftskraldenøgle

Et drejningsmoment
på 73 Nm er samme kraft
som den, der leveres af
et lufttrykværktøj

Kraftigt 20-volt lithium-ionbatteri med ekstra levetid
er kompatibelt med mange
IQV20 Series ledningsfrie værktøjer

Det modstandsdygtige
komposithus og den
patenterede, stålforstærkede
ramme beskytter værktøjet
imod væsker, kemikalier og
gentagne tab
Kontakt til variabel
hastighed med elektronisk
bremse giver maksimal kontrol
over værktøjet
Det unikke slim-line design
gør det nemt at nå steder, hvor
der ikke er meget plads

Ideel til:

Generel
reparation af
motorer

Model

Reparation
af påkørsler

Varenummer

Vedligeholdelse
çaf faciliteter

Batteri

Hastighed uden
Maks.
Drevets størrelse, belastning omdr./ drejningsmoment
Jævnstrømsspænding
type
min.
Nm

Værktøj og batteri
Vægt
Længde
(kg)
(mm)

IQV20 Series™ skraldenøgle
R3130

48621023

BL2012

20

3/8" kvadrat

0-225

73

2,0

445

R3130

48621023

BL2010/BL2022

20

3/8" kvadrat

0-225

73

2,3

445

R3150

48621056

BL2010

20

1/2" kvadrat

0-225

73

2,0

445

R3150

48621056

BL2010/BL2022

20

1/2" kvadrat

0-225

73

2,3

445

Tilgængelige sæt
Model

Varenummer

Beskrivelse

R3130-K12-EU

47530966001

Skralde med 3/8" drev, oplader 12/20V,
1 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion batteri og kuffert

R3150-K12-EU

47530968001

Skralde med 1/2" drev, oplader 12/20V,
1 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion batteri og kuffert

R3150-K12-EU
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IQV20 Series bore-/skruemaskine
™

D5140 1/2''

Med et drejningsmoment
på 80 Nm leverer den kraften
til at gøre arbejdet
hurtigere og nemmere

Den kraftige mortor med
lang levetid giver optimal
ydelse og slidstyrke

Spændepatron med
enkeltmuffe og skraldemekanisme
samt kæber af karbidstål er den
nem at bruge med en hånd og gør det
nemmere at fastholde boret

Patentanmeldt blødt
gummi på det formstøbte
greb minimerer vibrationer,
reducerer trætheden og gør
det mere bekvemt at bruge
værktøjet i længere tid
Kontakt til variabel
hastighed med elektronisk
bremse giver maksimal kontrol
over værktøjet

16-trins kobling
giver maksimal befæstelseskontrol
Justerbart sidehåndtag, der, når det
er monteret, giver kontrol ved ekstra
tunge boreopgaver
Det modstandsdygtige
komposithus og den patenterede,
stålforstærkede ramme beskytter
værktøjet imod væsker, kemikalier
og gentagne tab

Ideel til:
Kræver BL2010 3.0 Ah eller BL2022 5.0 Ah batteri
Generel
reparation
af motorer

Model

Vedligeholdelse
af faciliteter

Varenummer

Industri
generelt

Batteri

Jævnstrømsspænding

Drevets
størrelse, type

Hastighed uden belastning
Maks.
omdr./min.
stallemoment
Lav

Høj

Nm

Værktøj og batteri
Vægt
Længde
(kg)
(mm)

0-500

0-1.900

80

2,45

IQV20 Series™ bore-/skruemaskine
D5140

48489546

BL2010/BL2022

20

1/2"
spændepatron

235

Tilgængelige sæt

D5140-K22-EU

8

download.irtools.eu

Model

Varenummer

Beskrivelse

D5140-K2-EU

48498497

1/2" bore-/skruemaskine, oplader 12/20V,
2 BL2010 (3,0 Ah) Li-ion batterier og kuffert

D5140-K22-EU

47530987001 1/2" bore-/skruemaskine, oplader 12/20V,
2 BL2022 (5,0 Ah) Li-ion batterier og kuffert

Slidstærk og effektiv 20V smørepistol
LUB5130
Krog til skulderrem, der
giver ekstra fleksibilitet og
støtte, kan fås som
ekstraudstyr

Elektronisk lysdiode, der
angiver nedlukning og
højtryk, forebygger fedtspild
og forlænger motorens levetid

Ergonomisk håndtag med
bekvemt greb minimerer
vibrationer, øger
udholdenheden og gør det
mere bekvemt for brugeren

Patentanmeldt inline
batterimonterings
design giver større
bærbarhed og nemmere
adgang
Kraftigt 20-volt
lithium-ion-batteri
med ekstra levetid
er kompatibelt med
alle IQV20 Series
ledningsfrie værktøjer

Robust slag- og
kemikaliebestandigt
hus beskytter mod
væsker, kemikalier
og gentagne tab

Nemt 3-vejs påfyldningssystem
giver maksimal alsidighed med
patron-, masse- og manuel
påfyldning

Længere slidstyrke med en
kraftig motor med lang levetid
og en transmission helt af metal

Standard 30" slange forbedrer
rækkevidden

Ideel til:

Generel
reparation
af motorer

Reparation af
påkørsler

Vedligeholdelse
af faciliteter

Strøm- FedtbeholVibration
Maks. ningsha- derens Fedt- Slange- Støjniveau dB(A)
m/s2
driftstryk stighed kapacitet type længde
(EN60745)
(EN60745)

Model

Varenummer

LUB5130 47503006

Batteri

Spænding

bar

g/min.

g

NLGI

mm

BL2012
og BL2010/
BL2022

20

431

75

400

2–6

762

† Tryk ‡ Effekt
(LP)
(LW)

66

77

Værktøj og
batteri
Vægt

Værktøj
LxBxH

Niveau

kg

mm

0,2

3,7

490 x 200
x 94

† KPA 3dB måleusikkerhed

‡ KWA 3dB måleusikkerhed

Tilgængelige som sæt
Model

Varenummer

Beskrivelse

LUB5130-K12-EU

47503151001

20V smørepistol, oplader 12/20V,
1 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion batteri og kuffert

LUB5130-K12-EU
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L5110 20V batteri LED-lys
Ekstra skarp hvid LED kaster 180 lumen og
holder op til 20.000 timer

Slagbestandigt hus beskytter
mod væsker, kemikalier og
gentagne tab
Hoved, der kan anbringes i flere
stillinger, og den opretstående
base giver mulighed for, at der kan
komme lys både ovenfra og nedefra

Patenteret aluminiumshoved spreder
varmen, vejer ikke ret meget og kan stadig
klare de tunge opgaver
IQV20 Series smart-batteristyringssystem giver:

•	Op til 25 timers driftstid på en enkel opladning
5,0 Ah batteri
•	Op til 12,5 timers driftstid på en enkel
opladning 2,5 Ah batteri

Ideel til:

Generel
reparation af
motorer

Model

Hængekrog giver
mulighed for flere
indstillinger i enhver vinkel
Reparation af
påkørsler

Vedligeholdelse
af faciliteter

Lysstyrke
Lumens

Varenummer

Funktionstid (t)
BL2012
BL2010/BL2022

mm

BL2012

121

0,86

kg (lb)
BL2010/BL2022

IQV20 Series™ LED opgavelampe
L5110

48489561

180

12,5

15/22

1,10

En batteri batteriplatform
Den nye IQV20 serie batterier med høj kapacitet x5,0 og r2,5 giver uforlignelig ydelse med
68% længere driftstid og samme størrelse og vægt som dens forgænger. Fuldt ud kompatibel
med alle eksisterende IQV20 værktøjer og opladere og udstyret med samme smarte
batteristyringssystem (BMS). Sådan sikrer vi, at du får mere ud af hver eneste volt.

3,0 Ah (BL2010)
Kompatibel med alle IQV20 seriens værktøjer
Sælges separat

2,5 Ah (BL2012)
Ikke kompatibel med W7150 Impactool eller
D5140 bore-/skruemaskine

Ydeevne: BL2022 lithium-ion-batteriet med
høj kapacitet 20V 5,0Ah giver op til 68%
længere driftstid end dens forgænger (Det er
mere end 800 topmøtrikker, når den bruges
sammen med W7150EU!). Med samme størrelse
og vægt som den forrige model kan du få mere
arbejde fra hånden med en enkelt opladning.
Slidstyrke: Det smarte batteristyringssystem
(BMS) gør det muligt for batteriet at
kommunikere med værktøjet og opladeren,
hvilket giver tredobbelt batteribeskyttelse,
forebygger overbelastning, overopladning og
overafladning samt længere levetid for både
værktøj og batteri.
Universalt: BL2022 5,0Ah lithium-ionbatteriet er kompatibelt med alle IQV20
seriens eldrevne værktøjer, hvilket gør
det muligt at skifte batterier og
værktøjer, så arbejdet kan blive udført
korrekt hver gang.

5,0 Ah (BL2022)
Kompatibel med alle IQV20 Series værktøjer Sælges separat

10

Garanti: 2-års udskiftning af batteri
med høj kapacitet*.
download.irtools.eu

ALLE FOR EN OG EN FOR ALLE
Ingersoll Rands BC1121-EU lithium-ion-universaloplader
får alle batterier i vores IQV12 og IQV20 serie program
opladet og klar, når du er det. Uanset om det er vores
20V eller 12V batterier, så vil denne innovative, alsidige
batterioplader hjælpe dig med at komme tilbage til
arbejdet med det samme.
IQV20 opladeren har
en ekstra USBladeport og kan
monteres på en
væg eller en bænk

BC1121-EU
Fuld kompatibilitet –
Fuldt kompatibel med alle
eksisterende IQV20 og IQV12
batterier.
Spar penge ved blot at
skulle købe én oplader.

Yderlig batteri bekvemmelighed: IQV12 Series

™

Stor alsidighed i mindre pakker.
IQV12 Series™ af 12-volt værktøjer fra Ingersoll Rand byder på alsidig ydelse, ledningsfri bekvemmelighed og
robust slidstyrke i uforligneligt kompakte pakker med den bedste ergonomi i klassen, hvilket er de vigtigste
fordele i automobilservice-, industrielle og MRO-markeder. Lavere vægt og mindre værktøjsstørrelser kombineret
med et ergonomisk design gør det nemmere at komme til, giver operatøren mere udholdenhed og bidrager til at
gøre arbejdet, gøre det hurtigt, og gøre det hver eneste gang.

Tilgængelighed:
• Den kompakte, ledningsfrie konstruktion, der kendetegner alle IQV12 Seriens værktøjer, gør det nemmere
at komme til, hvor pladsen er trang.

Bekvemmelighed:
• Letvægtskonstruktionen og de små håndtag hjælper med at øge udholdenheden, gør værktøjerne mere
ergonomiske og behagelige at holde på.

Slidstyrke:
• Kemikalie- og slagbestandige huse er konstrueret til at modstå barske omgivelser og gentagne tab,
samtidig med at de indvendige komponenter beskyttes.

IQV12 Series Produkter og tilbehør
™

Impactools™

Skraldenøgler

W1110

R1120

W1130

Hurtigskifte-hex

1/4" kvadratisk drev

3/8" kvadratisk drev

135 Nm

R1130

3/8" kvadratisk drev

40 Nm

DREJNINGSMOMENT

DREJNINGSMOMENT

W1120

1/4" kvadratisk drev

Bore-/skruemaskine

Skruetrækker

D1130

3/8" spændepatron

23 Nm
DREJNINGSMOMENT

Lys

D1410

L1110

Hurtigskifte-hex

Justerbart hoved

23 Nm

DREJNINGSMOMENT

download.irtools.eu
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) giver bedre livskvalitet ved at skabe behagelige, bæredygtige og effektive miljøer. Vores folk
og vores familie af fabrikater – herunder Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® og Trane® – arbejder sammen for at
forbedre luftkvaliteten og komforten i hjem og bygninger, transporterer og beskytter madvarer og letfordærvelige varer
og forøger industriproduktivitet og -effektivitet. Vi har en global virksomhed med en omsætning på USD 12 mia. og
satser på bæredygtige fremskridt og vedvarende resultater.

www.ingersollrandproducts.com
Forhandles af:

Ingersoll Rand, IR, IR-loget, IQv20 Series, IQv12 Series, Impactool and Inline er varemærker, der tilhører Ingersoll Rand, dets datterselskaber og/eller
tilhørende selskaber. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
Intet indhold på disse sider har til formål at yde en garanti eller repræsentation, udtrykkelig eller underforstået, hvad angår de heri beskrevne produkter.
Alle garantier af denne type og andre betingelser og vilkår for salg af produkter er underlagt Ingersoll Rands standardbetingelser og -vilkår for salg af
sådanne produkter. Disse fås efter anmodning.
Løbende produktudvikling er et mål hos Ingersoll Rand. Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel og uden forpligtelser.

Vi er forpligtede til at bruge miljøbevidst printpraksis.
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