IQV20 Series -akkutyökalut
™

Johdoton käyttömukavuus.
Tinkimätön teho.

Tinkimätön johdoton teho.
Kaikki akkutyökalut mahdollistavat helpon työskentelyn ilman sähköjohtoja ja ilmaletkuja,
mutta useimpien teho ei riitä raskaampien töiden suorittamiseen. Ingersoll Rand IQV20 Series™
ja sen 20 voltin työkalut ovat erilaisia: jokainen niistä on suunniteltu, valmistettu ja testattu
kestämään päivittäinen työ ja täyttämään ammattityöntekijöiden vaatimukset. 20 voltin teholla
toimivien ja kestävien IQV20 Series -työkalujen ominaisuuksissa ei ole tingitty: ne tekevät työn,
nopeasti ja joka kerta.
Suoritusteho:
• 20 voltin litiumioniakulla varustetuissa
IQV20 Series -työkaluissa on korkealaatuisiin
paineilmatyökaluihin verrattavat vääntöja nopeusominaisuudet.

Monikäyttöisyys:
• Johdottomuus ja ilmaletkuttomuus merkitsevät
monikäyttöisyyttä, myös ahtaissa paikoissa.

Kestävyys:
• Vahvuutta jokaista yksityiskohtaa myöten.
Vankat, metallivahvisteiset komposiittikotelot
suojaavat rikkoutumisilta ja syövyttäviltä kemikaaleilta.

Autojen
yleiskorjaukset

2

Kolarikorjaukset
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Raskaan kaluston
korjaukset

Kiinteistöhuolto

Kevyt
kokoonpanotyö

Yleinen
teollisuuskäyttö

IQV20 Series Impactool -suurtehomutterinväännin
™

™

W7150EU 1/2" ja W7150EU-P
Luokkansa paras
teho-painosuhde

Parannettu iskumekanismi
tuottaa paremman vääntömomentin,
ja se on kestävämpi ja
tehokkaampi. 1 057 Nm:n
maksimi-vääntömomentti ja
1 491 Nm:n irrotusvääntömomentti
vastaavat paineilmalla toimivan
iskutyökalumme 2135QXPA arvoja.
Kaikki tämä teho 3,1 kg:n työkaluakkuyhdistelmässä.
Kestävä, teräsvuorattu,
alumiininen vasarakotelo
on suunniteltu kestäväksi mutta
kevyeksi, ja samalla se suojaa
sisällä olevia komponentteja

Tehokkaalla moottorilla,
jossa on harvinaista
maametallimagneettia
(neodyymia), on pitkä
käyttöikä ja korkea suoritusteho

Täysmetallinen kara- ja
iskumekanismi on vankka,
kestävä ja optimoitu
maksimaaliseen voimaan
ja tehokkuuteen

Patentoimista odottava
pehmeäpintainen päälle
valettu kädensija minimoi
tärinän, vähentää väsymistä
ja parantaa käyttömukavuutta
pitkäaikaisessa käytössä

Liipaisimen portaaton
nopeudensäätö ja sähköjarru
mahdollistavat työkalun
täydellisen hallinnan

Kestävä komposiittikotelo
ja patentoitu
teräsvahvisteinen
runko suojaavat nesteiltä,
kemikaaleilta ja
toistuviltakin putoamisilta

Käyttöalue:
Vaatii 3,0 Ah:n BL2010- tai 5,0 Ah:n
BL2022-akun
Autojen
yleiskorjaukset

Raskaan kaluston
Yleinen
korjaukset
teollisuuskäyttö
Työkalu ja akku
Paino
Pituus
lb (kg) in (mm)

Jännite DC

BL2010/BL2022

20

1/2" neliö

2 300

0  –1 900

1 100 (1 491)

780 (1 057)

6,8 (3,1) 9,4 (238)

W7150EU-P 47518087001 BL2010/BL2022

20

1/2" kara

2 300

0  –1 900

1 100 (1 491)

1057

6,8 (3,1) 9,4 (238)

Malli

IQ

V20

CCN-nro

Akku

Iskua
minuutissa

Kuormittamaton IrrotusvääntöMaks.
nopeus
momentti ft-lb vääntömomentti
(r/min)
(Nm)
ft-lb (Nm)

Vääntiön
koko, tyyppi

Series Impactool

W7150EU

™

™

48391692

Sarjat sisältävät
Malli

CCN-nro

W7150EU-K2

48391734IRI 1/2" vääntiön suurtehomutterinväännin, laturi 12/20 V,
2 BL2010 (3,0 Ah) litiumioniakkua ja kotelo

Kuvaus

W7150EU-K22 47524963001 1/2" vääntiön suurtehomutterinväännin, laturi 12/20 V,
2 BL2022 (5,0 Ah) litiumioniakkua ja kotelo
W7150EU-K22

W7150EU-P-K22 47518091001 1/2" karavääntiön suurtehomutterinväännin,
laturi 12/20 V, 2 BL2022 (5,0 Ah) litiumioniakkua
ja kotelo

download.irtools.eu
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IQV20 Series Impactool keskisarjan mutterinväännin
™

™

W5130 3/8'' ja W5150 1/2''
Parannettu iskumekanismi
mahdollistaa 260 Nm:n
vääntömomentin kevyessä,
tasapainoisessa ja kompaktissa
työkalussa, jonka koko pituus
on vain 162 mm

Täysmetallinen
kara- ja
iskumekanismi on
vankka, kestävä ja
optimoitu
maksimaaliseen
tehokkuuteen

Kestävä, teräsvuorattu
alumiininen vasarakotelo on
suunniteltu kestäväksi mutta kevyeksi,
ja samalla se suojaa sisällä olevien
komponenttien kestävyyttä

Kestävä
komposiittikotelo
ja patentoitu
teräsvahvisteinen
runko suojaavat
nesteiltä, kemikaaleilta ja
toistuviltakin
putoamisilta

Liipaisimen portaaton
nopeudensäätö ja
sähköjarru mahdollistavat työkalun
täydellisen hallinnan ja parantavat
turvallisuutta – kun liipaisin
vapautetaan, vääntiö lakkaa pyörimästä
Kevyt, tasapainotettu,
ergonominen kahva, jossa
on patentoimista odottava
kuminen, päälle valettu
kädensija, minimoi tärinän,
vähentää väsymistä ja parantaa
käyttömukavuutta pitkäaikaisessa
käytössä

Käyttöalue:

Autojen
Kiinteistöhuolto
yleiskorjaukset

Malli

CCN-nro

Yleinen
teollisuuskäyttö

Akku

Jännite DC

Vääntiön
koko, tyyppi

Iskua
minuutissa

Kuormittamaton
Maks.
nopeus
vääntömomentti
(r/min)
ft-lb (Nm)

Työkalu ja akku
Paino
Pituus
lb (kg)
in (mm)

IQV20 Series™ Impactool™
W5130

48377840

BL2012

20

3/8" neliö

2 900

0-1 700

180 (245)

3,6 (1,6)

6,6 (162)

W5130

48377840

BL2010/BL2022

20

3/8" neliö

2 900

0-1 700

190 (260)

4,1 (1,9)

6,6 (162)

W5150

48620801

BL2012

20

1/2" neliö

2 900

0-1 700

180 (245)

3,6 (1,6)

6,6 (162)

W5150

48620801

BL2010/BL2022

20

1/2" neliö

2 900

0-1 700

190 (260)

4,1 (1,9)

6,6 (162)

Sarjat sisältävät
Malli

CCN-nro

W5130-K22-EU

47530973001 3/8" vääntiön suurtehomutterinväännin,
laturi 12/20 V, 2 BL2012 (2,5 Ah)
litiumioniakkua ja kotelo
47530977001 1/2" vääntiön suurtehomutterinväännin,
laturi 12/20 V, 2 BL2012 (2,5 Ah)
litiumioniakkua ja kotelo

W5150-K22-EU
W5150-K22-EU
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Kuvaus

IQV20 Series Impactool mutterinväännin
™

™

W5111 1/4'', W5131P 3/8'' ja W5151P 1/2''

N

TÖÖ
T
Y
Ä
K
O
ANT

TUOT
Parannettu iskumekanismi
mahdollistaa 240 Nm:n
maksimivääntömomentin, joten väännin
on valmis työhön toisensa perään

Täysmetallinen
karaja iskumekanismi
on vankka, kestävä
ja optimoitu
maksimaaliseen
tehokkuuteen

1/4" kuusio, 3/8" ja 1/2" karat:
maksimaalinen monipuolisuus
ja turvallisuus sekä tarkat pysähtymiset

Tehokkaalla
moottorilla, jossa
on harvinaista
maametallimagneettia
(neodyymia) ja
vaihdettavat harjat,
on pitkä käyttöikä ja
korkea suoritusteho

Kestävä, teräsvuorattu
alumiininen vasarakotelo on
suunniteltu suojaamaan sisällä olevia
osia, ja patentoitu metallivahvisteinen
kotelo kestää toistuvatkin putoamiset

Kuminen, päälle
valettu kädensija
minimoi tärinää,
vähentää väsymistä
ja parantaa
käyttömukavuutta
pitkäaikaisessa käytössä

Suuret käyttönopeudet
auttavat saavuttamaan tehtaiden
läpimenoaikoja koskevat tavoitteet
Kompakti koko helpottaa käyttöä
ahtaissa paikoissa sekä pääsyä niihin

Käyttöalue:

Tuotantoko
koonpano

Malli

CCN-nro

Akku

Jännite DC

Vääntiön
koko, tyyppi

Iskua
minuutissa

Kuormittamaton
Maks.
nopeus
vääntömomentti
(r/min)
ft-lb (Nm)

Työkalu ja akku
Paino
Pituus
lb (kg)
in (mm)

IQV20 Series™ Impactool™
W5111

48620793

BL2012

20

1/4" kuusio

2 800

0  –1 900

160 (215)

3,5 (1,6)

6,0 (152)

W5111

48620793

BL2010/BL2022

20

1/4" kuusio

2 800

0  –1 900

175 (240)

4,2 (1,9)

6,0 (152)

W5131P

48620819

BL2012

20

3/8" kara

2 800

0  –1 900

160 (215)

3,5 (1,6)

5,9 (150)

W5131P

48620819

BL2010/BL2022

20

3/8" kara

2 800

0  –1 900

175 (240)

4,2 (1,9)

5,9 (150)

W5151P

48620827

BL2012

20

1/2" kara

2 800

0  –1 900

160 (215)

3,5 (1,6)

6,1 (154)

W5151P

48620827

BL2010/BL2022

20

1/2" kara

2 800

0  –1 900

175 (240)

4,2 (1,9)

6,1 (154)

Sarjat sisältävät
Malli

CCN-nro

W5111-K22-EU

47530971001 1/4" vääntiön suurtehomutterinväännin, laturi
12/20 V, 2 BL2012 (2,5 Ah) litiumioniakkua ja kotelo

Kuvaus

W5131P-K22-EU 47530975001 3/8" karavääntiön suurtehomutterinväännin, laturi
12/20 V, 2 BL2012 (2,5 Ah) litiumioniakkua ja kotelo
W5111-K22-EU

W5151P-K22-EU 47530979001 1/2" karavääntiön suurtehomutterinväännin, laturi
12/20 V, 2 BL2012 (2,5 Ah) litiumioniakkua ja kotelo
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IQV20 Series Impactool
-kulmamutterinväännin
™

™

W5330 3/8'' ja W5350 1/2''

245 Nm:n rekyylitön momentti säästää
rystysiäsi, mutta ei anna armoa
hankalimmillekaan töille
Teräsvuorattu alumiininen vasarakotelo ja erittäin
vankka nailonkotelo kestävät putoamisen jopa 1,8
metrin korkeudesta sekä tielle osuvat korjaamonesteet
Kätevästi sijoitettu suunnanvaihtokytkin
takaa maksimaalisen hallittavuuden
Ergonominen kahva ja miellyttävä
kädensija takaavat saman
käyttökokemuksen kuin räikässä
Täysin huollettavissa oleva
pää takaa työkalun pitkän
käyttöiän. Säästä varaosaja vaihtotyökalukuluissa
irrottamalla muutama pikaruuvi
huollon helpottamiseksi
W5350 kiihtyy 0–1 900 rpm:n
nopeuteen hetkessä aivan
kuin suosikki-Iskuvääntimesi ja
liipaisimen nopeussäätö lisää
hallittavuutta.
Patenttia odottavan
Inline™-akkumallin ansiosta
pääset paikkoihin, joihin
muilla iskuvääntimillä ei ole
asiaa – paikkoihin, joissa on
yleensä käytetty perinteistä
räikkää tai paljaita käsiä

Käyttöalue:

Autojen
Kiinteistöhuolto
yleiskorjaukset

Malli

CCN-nro

Yleinen
teollisuuskäyttö

Akku

Jännite DC

Vääntiön
koko, tyyppi

Tehokas,
pitkäkestoinen 20 V:n
litiumioniakku
on yhteensopiva
BL2012:n, BL2010:n ja
BL2022:n kanssa

Kuormittamaton
Maks.
nopeus
vääntömomentti
(r/min)
ft-lb (Nm)

Työkalu ja akku
Paino
Pituus
lb (kg)
in (mm)

IQV20 Series™ Impactool -kulmamutterinväännin
W5350

47514540001

BL2012

20

3/8" neliö

0  –1 900

180 (245)

4,55 (2,06)

17,25 (439)

W5350

47514540001

BL2010/BL2022

20

3/8" neliö

0  –1 900

190 (258)

5,15 (2,27)

17,25 (439)

W5350

47514541001

BL2012

20

1/2" neliö

0  –1 900

180 (245)

4,55 (2,06)

17,25 (439)

W5350

47514541001

BL2010/BL2022

20

1/2" neliö

0  –1 900

190 (258)

5,15 (2,27)

17,25 (439)

Sarjat sisältävät

W5350-K12-EU
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Malli

CCN-nro

Kuvaus

W5330-K12-EU

47530980001

3/8" vääntiön suurtehomutterinväännin, laturi
12/20 V, 1 BL2012 (2,5 Ah) litiumioniakku ja kotelo

W5350-K12-EU

47530981001

1/2" vääntiön suurtehomutterinväännin, laturi
12/20 V, 1 BL2012 (2,5 Ah) litiumioniakku ja kotelo

IQV20 Series -räikkäväännin
™

R3130 3/8'' ja R3150 1/2''

Taattua suunnittelua oleva pää on samanlainen
kestävä pää, jota käytetään paineilmaräikissä, joten
se kestää raskaimmatkin ammattityöt
Täysmetallinen hammaspyörästö on vankka,
kestävä ja optimoitu maksimaaliseen tehokkuuteen
Kompakti ja kestävä moottori mahdollistaa
optimaalisen suoritustehon ja pitkän käyttöiän
Ergonominen kahva ja miellyttävä
kädensija takaavat saman
käyttökokemuksen kuin paineilmaräikässä

73 Nm:n vääntömomentti
on samanlainen kuin
paineilmakäyttöisessä
työkalussa

Tehokas, pitkän käyttöiän
20 V:n litiumioniakku
sopii moniin IQV20 Series
-akkutyökaluihin

Kestävä komposiittikotelo ja
patentoitu teräsvahvisteinen
runko suojaavat nesteiltä,
kemikaaleilta ja toistuviltakin
putoamisilta
Liipaisimen portaaton
nopeudensäätö lisää
hallittavuutta
Ainutlaatuinen kapea
rakenne mahdollistaa helpon
pääsyn ahtaisiin paikkoihin;
räikkä mahtuu kaikkialle, minne
voit saada kätesi

Käyttöalue:

Autojen
yleiskorjaukset

Malli

Kolarikorjaukset

CCN-nro

Kiinteistöhuolto

Akku

Jännite DC

Vääntiön
koko, tyyppi

Kuormittamaton
Maks.
nopeus
vääntömomentti
(r/min)
ft-lb (Nm)

Työkalu ja akku
Paino
Pituus
lb (kg)
in (mm)

IQV20 Series™ -räikkäväännin
R3130

48621023

BL2012

20

3/8" neliö

0  –225

54 (73)

4,4 (2,0)

17,5 (445)

R3130

48621023

BL2010/BL2022

20

3/8" neliö

0  –225

54 (73)

5,0 (2,3)

17,5 (445)

R3150

48621056

BL2010

20

1/2" neliö

0  –225

54 (73)

4,4 (2,0)

17,5 (445)

R3150

48621056

BL2010/BL2022

20

1/2" neliö

0  –225

54 (73)

5,0 (2,3)

17,5 (445)

Sarjat sisältävät
Malli

CCN-nro

Kuvaus

R3130-K12-EU

47530966001

3/8" vääntiön räikkämutterinväännin, laturi 12/20 V,
1 BL2012 (2,5 Ah) litiumioniakku ja kotelo

R3150-K12-EU

47530968001

1/2" vääntiön räikkämutterinväännin, laturi 12/20 V,
1 BL2012 (2,5 Ah) litiumioniakku ja kotelo

R3150-K12-EU
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IQV20 Series -pora/ruuvinväännin
™

D5140 1/2'' 13 MM
80 Nm:n
vääntömomentilla
työt sujuvat
nopeasti ja helposti

Tehokas, pitkäikäinen
moottori mahdollistaa
optimaalisen suoritustehon
ja kestävyyden

Täysmetallinen,
karalukollinen räikkäistukka
ja sen karbidileuat mahdollistavat
helpon käytön yhdellä kädellä
ja pitää terät hyvin kiinni

Patentoimista odottava
pehmeäpintainen päälle
valettu kädensija minimoi
tärinän, vähentää väsymistä
ja parantaa käyttömukavuutta
pitkäaikaisessa käytössä

16-asentoinen kytkin
maksimoi kiinnityksen hallinnan
Kun säädettävä sivukahva kiinnitetään,
se lisää raskaan porauksen hallittavuutta

Liipaisimen portaaton
nopeudensäätö ja
sähköjarru mahdollistavat
työkalun täydellisen hallinnan

Kestävä komposiittikotelo ja
patentoitu teräsvahvisteinen runko
suojaavat nesteiltä, kemikaaleilta ja
toistuviltakin putoamisilta

Käyttöalue:
Vaatii BL2010 3,0 Ah:n tai BL2022 5,0 Ah:n akun
Autojen
yleiskorjaukset

Kiinteistöhuolto

Yleinen
teollisuuskäyttö

Kuormittamaton nopeus
(r/min)
Malli

Akku

Jännite DC

Vääntiön
koko, tyyppi

BL2010/BL2022

20

1/2" istukka

CCN-nro

Matala

Korkea

Maks.
pysähtymismomentti
in-lbs (Nm)

0  –500

0  –1 900

700 (80)

Työkalu ja akku
Paino
Pituus
lb (kg)
in (mm)

IQV20 Series™ -pora/ruuvinväännin
D5140

48489546

5,4 (2,45)

9,25 (235)

Sarjat sisältävät

D5140-K22-EU
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Malli

CCN-nro

Kuvaus

D5140-K2-EU

48498497

1/2" pora/ruuvinväännin, laturi 12/20 V,
2 BL2010 (3,0 Ah) litiumioniakkua ja kotelo

D5140-K22-EU

47530987001

1/2" pora/ruuvinväännin, laturi 12/20 V,
2 BL2010 (5,0 Ah) litiumioniakkua ja kotelo

Kestävä ja tehokas 20 V:n rasvapistooli
LUB5130
Elektroninen pysäytys
ja korkean paineen
LED-merkkivalo ehkäisevät
rasvaroiskeet ja pidentävät
moottorin käyttöikää

Valinnainen
olkaripustuskoukku
lisää joustavuutta ja tukea

Ergonominen kahva ja
miellyttävä kädensija
auttavat vähentämään tärinää
ja väsymystä ja parantavat
käyttömukavuutta

Patenttia odottava
Inline-akkumalli
helpottaa
kannettavuutta
ja käyttöä
Tehokas, pitkän
käyttöiän 20 voltin
litiumioniakku sopii
kaikkiin IQV20 Series
-akkutyökaluihin

Vankka iskun- ja
kemikaalinkestävä
kotelo suojaa
nesteiltä,
kemikaaleilta ja
toistuvilta
putoamisilta

Helppo kolmen vaihtoehdon
täyttöjärjestelmä mahdollistaa
kasetin, irtotavaran ja käsintäytön

Kestää pitkään tehokkaan
pitkäikäisen moottorin
ja täysmetallisen
käyttömekanismin ansiosta

Vakiovarusteena 76 cm:n letku
– yltää kaikkialle

Käyttöalue:

Autojen
yleiskorjaukset

Kolarikorjaukset

Kiinteistöhuolto

Maks.
VirRasvakäyttö- tausno- säiliön Rasvapaine
peus tilavuus tyyppi

Malli

LUB5130

CCN-nro

Akku

47503006

BL2012
ja
BL2010/
BL2022

oz./min
Jännite psi (bar) (g/min) oz. (g)

20

6250
(431)

2,6
(75)

14
(400)

NLGI

2–6

Letkun Melutaso (dB(A) Tärinä m/s2
pituus
(EN 60745)
(EN 60745)
tuumaa † Paine
(mm)
(LP)

30
(762)

66

Työkalu
ja akku
Paino

Työkalu
PxLxK

‡ Teho
(LW)

Taso

lb (kg)

tuumaa
(mm)

77

0,2

8,1
(3,7)

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

† KPA 3 dB mittausepävarmuus

‡ KWA 3 dB mittausepävarmuus

Sarjat sisältävät
Malli

CCN-nro

Kuvaus

LUB5130-K12-EU

47503151001

20 V:n rasvapistooli, laturi 12/20 V,
1 BL2012 (2,5 Ah) litiumioniakku ja kotelo

LUB5130-K12-EU
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L5110 20 V:n johdoton LED-työvalo
Erityisen kirkas valkoinen LED tuottaa
180 luumenin tehon ja kestää yli 20 000 tuntia

Iskunkestävä kotelo suojaa
nesteiltä, kemikaaleilta ja toistuvilta
putoamisilta

Patentoitu alumiinipää haihduttaa lämpöä
ja on kevyt mutta kestää raskasta työtä

Moniasentoinen pää ja
seisontajalusta mahdollistavat
valaisun päältä tai sivulta

IQV20 Series -laitteiden älykäs
akunhallintajärjestelmä tarjoaa:

•	Jopa 25 tunnin käyttöajan 5,0 Ah:n akulla
yhdellä latauksella
• Jopa 12,5 tunnin käyttöajan 2,5 Ah:n akulle

Käyttöalue:

Autojen
yleiskorjaukset

Malli

Ripustuskoukku
mahdollistaa joustavan
sijoittamisen mihin
tahansa kulmaan

Kolarikorjaukset Kiinteistöhuolto

CCN-nro

Valoteho
Luumenia

Käyttöaika (h)
BL2012
BL2010/BL2022

mm (in)

BL2012

kg (lb)
BL2010/BL2022

IQV20 Series™ -LED-työvalo
L5110

48489561

180

12,5

15/22

121 (4,76)

0,86 (1,9)

1,10 (2,4)

Yksi akkujärjestelmä
IQV20 Series -suurtehoakut x5,0 ja r2,5 tuottavat ennennäkemättömän suoritustehon ja 68 %
pitemmän käyttöajan – ja ovat kooltaan ja painoltaan edeltäjiensä kaltaiset. Täysin yhteensopiva
kaikkien nykyisten IQV20-työkalujen ja latureiden kanssa. Sama älykäs akunhallintajärjestelmä
(BMS) takaa, että saat jokaisesta voltista enemmän irti.

3,0 Ah (BL2010)
Sopii kaikkiin IQV20 Series -työkaluihin
Myydään erikseen

2,5 Ah (BL2010)
Ei ole yhteensopiva W7150suurtehomutterinvääntimen eikä
D5140-poran/ruuvinvääntimen kanssa

Suoritusteho: BL2022 suuritehoinen
20 V:n 5,0 Ah:n litiumioniakku kestää 68 %
pitempään kuin edeltäjänsä (yli 800
pyöränmutteria laitteella W7150EU!). Koko
ja paino eivät ole muuttuneet edellisestä
mallista, mutta saat enemmän aikaan yhdellä
latauksella.

KAIKKI YHDEN JA YKSI KAIKKIEN PUOLESTA

Kestävyys: Älykkään akunhallintajärjestelmän
(BMS) avulla akku on yhteydessä työkaluun ja
laturiin, jolloin akku on kolminkertaisesti
suojattu ylikuormitukselta, ylilataukselta ja
liialta tyhjentymiseltä. Työkalun ja akun
käyttöikä pitenevät.

IQV20-laturissa on
lisänä USBlatausliitäntä, ja
laturi on
asennettavissa
seinälle tai
työpenkkiin

Monikäyttöisyys: BL2022 5,0 Ah:n
litiumioniakku sopii kaikkiin IQV20
Series -sähkötyökaluihin: voit vaihtaa
akkuja ja työkaluja keskenään.Näin
työt valmistuvat ajoissa joka kerta.

5,0 Ah (BL2022)
Yhteensopiva kaikkien IQV20 Series -työkalujen
kanssa – myydään erikseen
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Takuu: 2 vuoden vaihtotakuu
suurtehoakulle*
download.irtools.eu

Ingersoll Randin BC1121-EU-litiumioniakkujen
yleislaturi pystyy lataamaan kaikkien IQV12- ja
IQV20 Series -työkalujemme akut ja on aina valmiina
käyttöön. Innovatiivinen monikäyttöinen akkulaturi
sopii 20 ja 12 voltin akkujen lataamiseen, joten pääset
pian takaisin työn pariin.

BC1121-EU
Täysin yhteensopiva –
Täysin yhteensopiva
kaikkien nykyisten
IQV20- ja IQV12-akkujen
kanssa Tarvitset vain
yhden laturin – säästät
selvää rahaa.

Lisänä johdoton käyttömukavuus: IQV12 Series

™

Monipuolisuutta pienessä paketissa.
IQV12 Series™ -sarjan 12 voltin työkalut tarjoavat monipuolista suoritustehoa, johdottoman käyttömukavuuden
ja vankan kestävyyden poikkeuksellisen kompakteissa kuorissa, joissa on luokkansa paras ergonomia – kaikki
tärkeitä ominaisuuksia autojen korjauspalveluissa, teollisuudessa ja MRO-markkinoilla. Kevyemmät työkalut
ja pienempi koko yhdistettyinä ergonomiseen suunnitteluun auttavat pääsemään vaikeille alueille helpommin,
minimoivat käyttäjän väsymisen ja mahdollistavat työn tekemisen, nopeasti ja joka kerta.

Käytettävyys:
• Jokaisen IQV12 Series -työkalun kompakti, johdoton rakenne mahdollistaa helpomman pääsyn ahtaisiin
paikkoihin.

Käyttömukavuus:
• Kevyt paino ja pienet kahvat auttavat vähentämään väsymistä ja tekevät työkaluista ergonomisia ja
miellyttäviä pidellä.

Kestävyys:
• Kemikaaleja ja iskuja kestävät kotelot on suunniteltu vaikeisiin ympäristöihin ja toistuviin putoamisiin,
ja samalla ne suojaavat sisällä olevia komponentteja.

IQV12 Series -tuotteet ja lisävarusteet
™

Impactools™mutterinvääntimet

Räikät

W1110

Pikavaihdettava kuusio

R1120

W1130

1/4" neliö

3/8" neliö

135 Nm

R1130
3/8" neliö

40 Nm

MOMENTTI

MOMENTTI

W1120
1/4" neliö

Pora/ruuvinväännin

Ruuvinväännin

D1130

3/8" istukka

23 Nm

MOMENTTI

Työvalo

D1410

L1110

Pikavaihdettava kuusio

Säädettävä pää

180

23 Nm

LUMENIA

MOMENTTI

download.irtools.eu
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Ingersoll Rand (NYSE-tunnus: IR) edistää elämänlaatua luomalla miellyttäviä, kestäviä ja tehokkaita ympäristöjä. Henkilöstömme
ja tuotemerkkimme – kuten Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® ja Trane® – parantavat yhdessä kodin ja rakennusten
ilmanlaatua ja mukavuutta, kuljettavat ja suojaavat elintarvikkeita ja tuoretuotteita sekä lisäävät teollisen tuottavuutta ja
tehokkuutta. Maailmanlaajuinen liikevaihtomme on 12 miljardia USA:n dollaria, ja olemme sitoutuneet edistämään kestävän
kehityksen maailmaa, jossa saadaan aikaan pysyviä tuloksia.

www.ingersollrandproducts.com
Jälleenmyyjä:

Ingersoll Rand, IR, IR-logo, IQv20 Series, IQv12 Series, Impactool ja Inline ovat Ingersoll Randin, sen tytäryhtiöiden ja/tai osakkuusyhtiöiden tavaramerkkejä.
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
Mikään tässä esitteessä esitetty tieto ei ole tarkoitettu laajentamaan minkään välittömästi tai välillisesti esitetyn takuun tai ilmauksen voimassaoloa tässä
kuvatulle tuotteelle.
Kaikki tällaiset takuut tai muut kyseisten tuotteiden myyntiä koskevat ehdot noudattavat Ingersoll Rand -yhtiön vakiomyyntiehtoja, jotka ovat saatavissa
pyydettäessä.
Tuoteparannukset ovat Ingersoll Rand -yhtiön jatkuvana tavoitteena. Suunnittelu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Olemme sitoutuneet käyttämään ympäristötietoisia tulostuskäytäntöjä.

© 2015 Ingersoll Rand – IRITS-0414-062 EUFI

