IQV20 Series snoerloze gereedschappen
™

Snoerloos gemak.
Niet aflatende kracht.

Niet aflatende snoerloze kracht.
Alle draadloze gereedschap biedt u het gemak om zonder snoeren en luchtslangen te werken –
maar vaak laat de niet aflatende kracht die u nodig hebt om moeilijker klussen te klaren te wensen
over. Met de Ingersoll Rand IQV20 Series™ 20 volt gereedschappen is dat anders: elk gereedschap
is ontworpen, gemaakt en getest voor de veeleisende professional die het dag in dag uit gebruikt.
Met de gereedschappen uit de IQV20 Series met hun 20 volt aan krachtig, langdurig vermogen bent
u in staat om elke keer en op hoog tempo de klus te klaren.
Prestatie:
• Met 20 volt aan lithium-ion laad vermogen bieden IQV20
Series gereedschappen een aanhaalmoment en een
toerental die vergelijkbaar zijn met die van pneumatische
gereedschappen van de betere kwaliteit.

Flexibiliteit:
• Geen snoer of luchtslang betekent dat u overal en flexibel
kunt werken – ook in de kleinste ruimten.

Duurzaamheid:
• Sterk in alle details, met robuuste, met metaal versterkte
composietbehuizing die het gereedschap beschermt tegen
breuken en corrosieve chemicaliën.

Algemene
reparatie van
motorvoertuigen
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Schade-herstel
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Reparatie van
zware machines

Onderhoud
gebouwen

Lichte montagewerkzaamheden

Algemeen
industrieel gebruik

IQV20 Series Hoge Koppel Moeraanzetterl

™

™

W7150EU 1/2" en W7150EU-P
Beste verhouding tussen
vermogen en gewicht
in deze klasse

Fijn Afgesteld slagmechanisme
levert een hoger aanhaalmoment,
gaat langer mee en werkt
efficiënter. Onze 2135QXPA
pneumatische Moeraanzetter
kent een maximaal aanhaalmoment
van 1057 Nm en een ongekend
losdraaimoment van 1491 Nm, en
weegt inclusief accu slechts 3,1 kg
Duurzame, met staal
gevoerde aluminium voor
behuizing is sterk en lichtgewicht
en beschermt tegelijkertijd de
inwendige onderdelen

De inductiemotor
(neodymium) biedt een
lange levensduur en een
groot vermogen
Dankzij extra grote, zachte
grip (patent aangevraagd)
heeft u minder last van trilling
en vermoeidheid, en ligt het
gereedschap tijdens langdurig
gebruik prettiger in de hand

Volledig metalen aandrijflijn-n
klopmechanisme is sterk, duurzaam
en uitermate geschikt voor maximaal
vermogen en efficiënt te werken
De instelbare schakelaar
met elektronische
rem geeft u optimale controle
over het gereedschap

Sterke composiet
behuizing beschermt tegen
vloeistoffen, chemicaliën
en herhaaldelijk vallen

Ideaal voor:
Accu BL2010 3,0 Ah of
BL2022 5,0 Ah vereist
Algemene
reparatie van
motorvoertuigen

Reparatie
van zware
machines

Algemeen
industrieel
gebruik
Losbreekmoment
ft-lb (Nm)

2300

0  –1900

1100 (1491)

780 (1057)

6,8 (3,1)

9,4 (238)

2300

0  –1900

1100 (1491)

780 (1057)

6,8 (3,1)

9,4 (238)

Grootte,
type
aandrijving

Slagen
per
minuut

BL2010/BL2022

20

1/2" vierkant

W7150EU-P 47518087001 BL2010/BL2022

20

1/2" pen

Model

CCN

Accu

Gereedschap en Batterij
Max.
Lengte
draaimoment Gewicht
lb (kg)
inch (mm)
ft-lb (Nm)

Vrijloopsnelheid
(tpm)

Gelijkspanning

IQV20 Series™ Moeraanzetter™
W7150EU

48391692

Leverbaar in kit
Model

CCN

Beschrijving

W7150EU-K2

48391734IRI

Moeraanzetter met 1/2" aandrijving, 12/20V
lader, 2 BL2010 (3,0 Ah) li-ion accu's en koffer

W7150EU-K22

47524963001

Moeraanzetter met 1/2" aandrijving, 12/20V
lader, 2 BL2022 (5,0 Ah) li-ion accu's en koffer

W7150EU-P-K22 47518091001
W7150EU-K22

Moeraanzetter met 1/2" pin-aandrijving, 12/20V
lader, 2 BL2022 (5,0 Ah) li-ion accu's en koffer

download.irtools.eu
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IQV20 Series Mid-Torque Moeraanzetter

™

™

W5130 3/8" en W5150 1/2"
Afgesteld slagmechanisme
biedt aanhaalmoment van 260 Nm
in een lichtgewicht, gebalanceerd,
compact gereedschap met een
maximale lengte van slechts 162 mm

Volledig metalen
aandrijftrein- en
klopmechanisme
is sterk, duurzaam en
uitermate geschikt voor
maximaal vermogen en
efficiënt werken

Duurzame, met staal gevoerde
aluminium klopsleutelbehuizing is
krachtig en lichtgewicht, beschermt
de inwendige onderdelen en garandeert
een en lang leven

Sterke composiet
behuizing beschermt
tegen vloeistoffen,
chemicaliën en
herhaaldelijk vallen

De instelbare schakelaar met
elektronische rem biedt optimale
controle over het gereedschap zodat
u veiliger kunt werken – zodra u de
schakelaarl loslaat, stopt het gereedschap
Dankzij lichtgewicht,
uitgebalanceerde, ergonomische
handgreep met extra grote,
rubberen grip (patent aangevraagd)
heeft u minder last van trilling
en vermoeidheid en ligt het
gereedschap tijdens langdurig
gebruik prettiger in de hand

Ideaal voor:

Algemene
reparatie van
motorvoertuigen

Model

Onderhoud
gebouwen

Algemeen
industrieel
gebruik

Accu

Gelijkspanning

Grootte,
type aandrijfvierkant

Slagen
per
minuut

Vrijloopsnelheid
(tpm)

Max.
draaimoment
ft-lb (Nm)

48377840

BL2012

20

3/8" vierkant

2900

0 –1700

180 (245)

CCN

Gereedschap en Batterij
Gewicht
Lengte
lb (kg)
inch (mm)

IQV20 Series™ Moeraanzetter™
W5130

3,6 (1,6)

6,6 (162)

W5130

48377840

BL2010/BL2022

20

3/8" vierkant

2900

0 –1700

190 (260)

4,1 (1,9)

6,6 (162)

W5150

48620801

BL2012

20

1/2" vierkant

2900

0 –1700

180 (245)

3,6 (1,6)

6,6 (162)

W5150

48620801

BL2010/BL2022

20

1/2" vierkant

2900

0 –1700

190 (260)

4,1 (1,9)

6,6 (162)

Leverbaar in kit

W5150-K22-EU
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Model

CCN

W5130-K22-EU

47530973001 Moeraanzetter met 3/8" aandrijving, 12/20V
lader, 2 BL2012 (2,5 Ah) li-ion accu's en koffer

Beschrijving

W5150-K22-EU

47530977001 Moeraanzetter met 1/2" aandrijving, 12/20V
lader, 2 BL2012 (2,5 Ah) li-ion accu's en koffer

IQV20 Series Hoge cyclus Moeraanzetter

™

™

W5111 1/4", W5131P 3/8" en W5151P 1/2"

EELD

RD
O
O
E
B
E
I
ODUCT

PR
Afgesteld slagmechanisme
biedt een maximaal aanhaalmoment
van 240 Nm, altijd klaar voor
elke klus

Volledig metalen
aandrijftrein- en
klopmechanisme is sterk,
duurzaam en uitermate
geschikt voor maximaal
vermogen en efficiënt werken

1/4" zeskant-, 3/8" en 1/2"
pinnen voor maximale flexibiliteit
en veilig en precies werken

De magneetmotor
(neodymium) met
verwisselbare borstels
bieden een lange
levensduur en een groter
vermogen

Duurzame, met staal gevoerde
aluminium klopsleutelbehuizing is zo ontworpen
dat de inwendige onderdelen worden beschermd,
en de gepatenteerde met metaal versterkte
behuizing bestand is tegen herhaaldelijk vallen

Dankzij extra grote
rubberen grip heeft u
minder last van trilling en
vermoeidheid en ligt het
gereedschap tijdens
langdurig gebruik
prettiger in de hand

Dankzij hoge gebruikssnelheden
kunnen productiedoelen van fabriek worden gehaald
Compacte uitvoering maakt
werken in kleine ruimten eenvoudiger

Ideaal voor:

Productieomgeving

Model

CCN

Accu

Gelijkspanning

Grootte,
type aandrijfvierkant

Slagen
per
minuut

VrijloopsnelMax.
heid
draaimoment
(tpm)
ft-lb (Nm)

Gereedschap en Batterij
Gewicht
Lengte
lb (kg)
inch (mm)

IQV20 Series™ Moeraanzetter™
W5111

48620793

BL2012

20

1/4" zeskant

2800

0 -1900

160 (215)

3,5 (1,6)

6,0 (152)

W5111

48620793

BL2010/BL2022

20

1/4" zeskant

2800

0 -1900

175 (240)

4,2 (1,9)

6,0 (152)

W5131P

48620819

BL2012

20

3/8" pen

2800

0 -1900

160 (215)

3,5 (1,6)

5,9 (150)

W5131P

48620819

BL2010/BL2022

20

3/8" pen

2800

0 -1900

175 (240)

4,2 (1,9)

5,9 (150)

W5151P

48620827

BL2012

20

1/2" pen

2800

0 -1900

160 (215)

3,5 (1,6)

6,1 (154)

W5151P

48620827

BL2010/BL2022

20

1/2" pen

2800

0 -1900

175 (240)

4,2 (1,9)

6,1 (154)

Leverbaar in kit
Model

CCN

W5111-K22-EU

47530971001 Moeraanzetter met 1/4" zeskant-aandrijving,
12/20V lader, 2 BL2012 (2,5 Ah) li-ion accu's
en koffer

Beschrijving

W5131P-K22-EU 47530975001 Moeraanzetter met 3/8" pin-aandrijving, 12/20V
lader, 2 BL2012 (2,5 Ah) li-ion accu's en koffer
W5111-K22-EU

W5151P-K22-EU 47530979001 Moeraanzetter met 1/2" pin-aandrijving, 12/20V
lader, 2 BL2012 (2,5 Ah) li-ion accu's en koffer

download.irtools.eu
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IQV20 Series Right Angle Moeraanzetter

™

™

W5330 3/8" en W5350 1/2"

Weerstandloos aanhaalmoment van 245 Nm
spaart uw knokkels en werkt genadeloos op moeilijk
toegankelijke plaatsen
Met staal gevoerde aluminium klopsleutelomkasting en
een uitermate sterke nylon behuizing is het gereedschap bestand
tegen vallen van 2 meter hoogte en vloeistoffen in werkplaats
Handig geplaatste vooruit-/
achteruitschakelaar voor maximale regeling
Dankzij de ergonomische
handgreep en comfortabele grip
ligt het gereedschap net zo goed in
de hand als een ratelsleutel

Kop kan volledig onderhouden
worden, wat de levensduur van het
gereedschap verlengt. Bespaar op de kosten
van onderdelen en vervangend gereedschap
door snel een paar schroeven los te draaien
en toegang te vergemakkelijken
Van 0 direct naar 1900 tpm,
net als uw favoriete slagmoersleutel –
de W5350 draait bouten razendsnel aan
met behulp van de trekker met variabel
toerental voor een betere controle
Uitvoering met Inlijn™-accu kan op
plaatsen komen waar andere slagmoersleutels
alleen van kunnen dromen – plaatsen die
voorheen waren voorbehouden aan een
traditionele ratelsleutel of uw blote handen

Ideaal voor:

Algemene
reparatie van
motorvoertuigen

Model

Onderhoud
gebouwen

CCN

De 20V lithium-ion
accu met grote capaciteit
en extra lange levensduur
is compatibel met BL2012, BL2010
en BL2022

Algemeen
industrieel
gebruik

Accu

Gelijkspanning

Grootte,
type aandrijfvierkant

Vrijloopsnelheid
(tpm)

Max.
draaimoment
ft-lb (Nm)

20

3/8" vierkant

0 –1900

180 (245)

Gereedschap en Batterij
Gewicht
Lengte
lb (kg)
inch (mm)

IQV20 Series™ Right Angle Moeraanzetter
W5330

47514540001

BL2012

4,55 (2,06)

17,25 (439)

W5330

47514540001

BL2010/BL2022

20

3/8" vierkant

0 –1900

190 (258)

5,15 (2,27)

17,25 (439)

W5350

47514541001

BL2012

20

1/2" vierkant

0 –1900

180 (245)

4,55 (2,06)

17,25 (439)

W5350

47514541001

BL2010/BL2022

20

1/2" vierkant

0 –1900

190 (258)

5,15 (2,27)

17,25 (439)

Leverbaar in kit

W5350-K12-EU
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Model

CCN

Beschrijving

W5330-K12-EU

47530980001

Moeraanzetter met 3/8" aandrijving, 12/20V
lader, 1 BL2012 (2,5 Ah) li-ion accu en koffer

W5350-K12-EU

47530981001

Moeraanzetter met 1/2" aandrijving, 12/20V
lader, 1 BL2012 (2,5 Ah) li-ion accu en koffer

IQV20 Series ratelsleutel
™

R3130 3/8" en R3150 1/2"

Beproefde machinaal vervaardigde kop is identiek aan
duurzame ratelkop die wordt gebruikt in onze pneumatische
ratelsleutel, en is dan ook geschikt voor zwaar professioneel gebruik
Volledig metalen tandwielaandrijving is sterk,
duurzaam en uitermate geschikt voor maximaal vermogen
en efficiënt werken
Compacte en duurzame motor voor
optimale prestaties en lange levensduur
Dankzij ergonomische handgreep en
comfortabele grip ligt het gereedschap net zo
goed in de hand als een pneumatische ratelsleutel

Aanhaalmoment van 73 Nm
biedt een vermogen dat
vergelijkbaar is met dat van
pneumatisch gereedschap

De 20 volt lithium-ion accu
met grote capaciteit en extra
lange levensduur is geschikt
voor gebruik met vele draadloze
gereedschappen uit de QV20 Series

Sterke composietbehuizing
beschermt tegen vloeistoffen,
chemicaliën en herhaaldelijk vallen

Met pal voor variabel
toerental heeft u optimale
controle over het gereedschap
Uniek smal ontwerp zodat
u ook in kleine hoekjes kunt
werken: als u er met uw arm bij
kunt, lukt dat met de ratel ook

Ideaal voor:

Algemene
reparatie van
motorvoertuigen

Model

Schadeherstel

CCN

Onderhoud
gebouwen

Gereedschap en Batterij

Accu

Gelijkspanning

Grootte,
type aandrijfvierkant

Vrijloopsnelheid
(tpm)

Max.
draaimoment
ft-lb (Nm)

Gewicht
lb (kg)

Lengte
inch (mm)

IQV20 Series™ ratelsleutel
R3130

48621023

BL2012

20

3/8" vierkant

0 –225

54 (73)

4,4 (2,0)

17,5 (445)

R3130

48621023

BL2010/BL2022

20

3/8" vierkant

0 –225

54 (73)

5,0 (2,3)

17,5 (445)

R3150

48621056

BL2010

20

1/2" vierkant

0 –225

54 (73)

4,4 (2,0)

17,5 (445)

R3150

48621056

BL2010/BL2022

20

1/2" vierkant

0 –225

54 (73)

5,0 (2,3)

17,5 (445)

Leverbaar als kit
Model

CCN

Beschrijving

R3130-K12-EU

47530966001

Ratelsleutel met 3/8" aandrijving, 12/20V
lader, 1 BL2012 (2,5 Ah) li-ion accu en koffer

R3150-K12-EU

47530968001

Ratelsleutel met 1/2" aandrijving, 12/20V
lader, 1 BL2012 (2,5 Ah) li-ion accu en koffer

R3150-K12-EU
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IQV20 Series schroefsleutelmachine
™

D5140 1/2"
Het aanhaalmoment
van 80 Nm biedt het
vermogen om taken
sneller en gemakkelijker
uit te voeren

Motor met grote
capaciteit en lange
levensduur voor optimale
prestaties en duurzaamheid

Geheel metalen ratel- en
vergrendelingsklem met hardmetalen
tanden in enkele bus maakt gebruik
met één hand mogelijk en houdt bit
goed op zijn plaats

Dankzij extra grote, zachte
grip (patent aangevraagd)
heeft u minder last van trilling
en vermoeidheid en ligt het
gereedschap tijdens langdurig
gebruik prettiger in de hand

Koppeling met 16
standen voor optimale bevestiging
Verstelbare handgreep aan de
zijkant, die waar aanwezig meer tijdens
zware sleutelklussen meer controle biedt

Met schakelaar voor variabel
toerental met elektronische
rem kan het gereedschap
optimaal geregeld worden

Sterke composietbehuizing
beschermt tegen vloeistoffen,
chemicaliën en herhaaldelijk vallen

Ideaal voor:
Accu BL2010 3,0 Ah of BL2022 5,0 Ah vereist
Algemene
reparatie van
motorvoertuigen

Model

Onderhoud
gebouwen

CCN

Algemeen
industrieel
gebruik

Accu

Gelijkspanning

Grootte,
type aandrijfvierkant

20

1/2" klem

Vrijloopsnelheid
(tpm)
Laag

Hoog

Max.
aanhaalmoment
afslaan in-lbs (Nm)

0 –500

0 –1900

700 (80)

Gereedschap en Batterij
Gewicht
Lengte
lb (kg)
inch (mm)

IQV20 Series™ schroefsleutelmachine
D5140

48489546

BL2010/BL2022

5,4 (2,45)

9,25 (235)

Leverbaar in kit

D5140-K22-EU
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Model

CCN

Beschrijving

D5140-K2-EU

48498497

1/2" sleutelmachine/schroevendraaier, 12/20V
lader, 2 BL2010 (3,0 Ah) li-ion accu's en koffer

D5140-K22-EU

47530987001

1/2" sleutelmachine/schroevendraaier, 12/20V
lader, 2 BL2022 (5,0 Ah) li-ion accu's in koffer

Duurzame en efficiënte 20V vetspuit
LUB5130
Optionele schouderband voor extra flexibiliteit
en ondersteuning

Elektronische led-indicator
voor uitzetten en hoge
druk voorkomt dat vet wordt
gemorst en verlengt de
levensduur van de motor

Inlijn-accu
(patent aangevraagd)
biedt betere
draagbaarheid
en gemakkelijkere
toegang

Dankzij ergonomische
handgreep met comfortabele
grip heeft u minder last van trilling
en vermoeidheid en ligt het
gereedschap prettiger in de hand

De 20 volt lithiumion accu met grote
capaciteit en extra
lange levensduur is
geschikt voor gebruik
met alle draadloze
gereedschappen uit
IQV20 Series

Robuuste, stootvaste
en chemicaliënresistente behuizing
beschermt tegen
vloeistoffen,
chemicaliën en
herhaaldelijk vallen

Gemakkelijke hervulling op
3 manieren – patroon-, bulk- en
handmatige lading voor optimale
flexibiliteit

Optimale duurzaamheid
dankzij motor met grote
capaciteit en lange levensduur
en volledig metalen aandrijving

Standaard 30" slang
verbetert bereik

Ideaal voor:

Algemene
reparatie van
motorvoertuigen

Schadeherstel

Onderhoud
gebouwen

Max. Stroomsnel- Inhoud
werkdruk
heid
vetbus

Model

LUB5130

CCN

Accu

47503006 BL2012
en
BL2010/
BL2022

Voltage psi (bar)

20

6250
(431)

Type
vet

oz./min.
(g/min.)

oz. (g)

NLGI

2,6
(75)

14
(400)

2–6

Trilling
Lengte Geluidsniveau
m/s2
slang dB(A) (EN60745) (EN60745)
inch
(mm)

‡ Ver† Druk mogen
(LP)
(LW)

30
(762)

66

77

Gereedschap
en accu
Gewicht

Gereedschap
LxBxH

Niveau

lb (kg)

inch
(mm)

0,2

8,1
(3,7)

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

† KPA 3 dB meetononzekerheid

‡ KWA 3 dB meetonzekerheid

Leverbaar in kit
Model

CCN

Beschrijving

LUB5130-K12-EU

47503151001

20V vetspuit, 12/20V lader,
1 BL2012 (2,5 Ah) li-Ion accu en koffer

LUB5130-K12-EU

download.irtools.eu
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L5110 20V draadloze led-werklamp
Buitengewoon heldere lamp geeft
180 lumen wit licht en brandt tot wel
20.000 uur
Gepatenteerde aluminium kop voert
warmte af en is lichtgewicht maar sterk

Stootvaste behuizing beschermt
tegen vloeistoffen, chemicaliën en
herhaaldelijk vallen
Dankzij instelbare kop en voet
is verlichting van onder- of bovenaf
mogelijk

Het intelligente accubeheersysteem (BMS)
van IQV20 Series biedt:

•	Gebruiksduur tot 25 uur op een volle
5,0 Ah accu
• Gebruiksduur tot 12,5 uur op een 2,5 Ah accu

Ideaal voor:

Algemene
reparatie van
motorvoertuigen

Model

Ophanghaak voor
flexibele positionering in
elke hoek
Schadeherstel

CCN

Onderhoud
gebouwen

Lichtstroom
Lumen

Brandtijd (uur)
BL2012
BL2010/BL2022

mm (inch)

BL2012

121 (4,76)

0,86 (1,9)

kg (lb)
BL2010/BL2022

IQV20 Series™ led-werklamp
L5110

48489561

180

12,5

15/22

1,10 (2,4)

Eén accu voor alle draadloze gereedschappen
De nieuwe IQV20 Series x5.0 en r2.5 accu's met hoge capaciteit leveren ongeëvenaarde prestaties,
hebben een 68% langere gebruiksduur en zijn net zo groot en zwaar als hun voorganger. Geschikt
voor gebruik met alle bestaande IQV20 gereedschappen en laders en voorzien van hetzelfde
intelligente accubeheersysteem (BMS), zodat u nog meer uit elke volt krijgt.

3,0 Ah (BL2010)
Geschikt voor gebruik met alle IQV20 Series gereedschappen
Los verkrijgbaar

2,5 Ah (BL2012)
Niet geschikt voor gebruik met W7150 Moeraanzetter
of D5140 schroefsleutelmachine

Prestatie: De BL2022 20V 5,0 Ah lithium-ion
accu met hoge capaciteit heeft een tot 68%
langere gebruiksduur dan zijn voorganger
(dat is meer dan 800 wielmoeren wanneer
gebruikt met de W7150EU!). En omdat de
accu net zo groot en zwaar is als het vorige
model, verzet u meer werk met één lading.
Duurzaamheid: Dankzij het intelligente
accubeheersysteem (BMS) kan de accu met
het gereedschap en de lader communiceren
om drie keer zoveel accubescherming te
bieden en overbelasting, overladen en
ontladen te voorkomen, zodat het
gereedschap en de accu langer meegaan.
Flexibiliteit: De BL2022 5,0 Ah lithium-ion
accu is geschikt voor gebruik met alle
elektrische gereedschappen uit IQV20 Series,
zodat u accu's en gereedschappen
kunt uitwisselen om de klus keer op
keer goed te klaren.

5,0 Ah (BL2022)
Geschikt voor gebruik met alle IQV20 Series
gereedschappen - Los verkrijgbaar
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Garantie: 2 jaar vervanging van accu
met hoge capaciteit*.
download.irtools.eu

ALLES VOOR ÉÉN, EN ÉÉN VOOR ALLES
Met Ingersoll Rand’s BC1121-EU lithium-ion universele
lader kunt u alle accu's in onze IQV12 en IQV20 Series
opladen zodat ze altijd gebruiksklaar zijn. Of u nu onze
20V of 12V accu's gebruikt, met deze innovatieve
veelzijdige acculader bent u zo weer aan het werk
zonder onderbrekingen.
De IQV20 lader heeft
een extra USBlaadaansluiting en
kan aan de wand
of op de werkbank
worden bevestigd

BC1121-EU
Volledige
compatibiliteit –
Geschikt voor gebruik met
alle bestaande IQV20 en
IQV12 accu's. Bespaar geld
door slechts één lader te
hoeven aanschaffen.

Nog meer snoerloos gemak: IQV12 Series

™

Grote flexibiliteit met kleinere apparatuur.
De 12 volt gereedschappen uit de IQV12 Series™ van Ingersoll Rand bieden flexibele prestaties, snoerloos gemak
en robuuste duurzaamheid in een buitengewoon compact jasje, en zijn toonaangevend als het om ergonomie
gaat – grote pluspunten voor industriële, auto-, onderhouds- en reparatiebedrijven. Door het lichtere gewicht en
compactere formaat gecombineerd met het ergonomische ontwerp kunt u ook in de kleine hoekjes komen, treedt
er minder vermoeidheid op en kan de klus telkens weer snel en probleemloos worden geklaard.

Toegankelijkheid:
• Door het compacte, draadloze ontwerp van alle gereedschappen uit de IQV12 Series kunt u ook in de
kleinste hoekjes komen.

Comfort:
• Lichtgewicht uitvoering en kleine handvaten helpen vermoeidheid zo veel mogelijk te beperken – door
het ergonomische ontwerp ligt het gereedschap prettiger in de hand.

Duurzaamheid:
• Chemicaliënresistente en schokvaste behuizingen zijn geschikt voor gebruik onder zware
omstandigheden en zijn bestand tegen vallen – de inwendige onderdelen zijn goed beschermd.

IQV12 Series producten en accessoires
™

Moeraanzetters™

Ratelsleutels

W1110

Snel verwisselbare zeskantige kop

R1120

W1130

1/4" aandrijfvierkant

3/8" aandrijfvierkant

135 Nm

R1130

3/8" aandrijfvierkant

40 Nm

aanhaalmoment

aanhaalmoment

W1120

1/4" aandrijfvierkant

Schroefsleutelmachine

Schroevendraaier

D1130
3/8" klem

23 Nm

aanhaalmoment

Werklamp

D1410

Snel verwisselbare zeskantige kop

L1110

Verstelbare kop

180

23 Nm

aanhaalmoment

download.irtools.eu

LUMEN
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) maakt het leven beter door de creatie van comfortabele, duurzame en efficiënte omgevingen.
Onze mensen en ons merkenassortiment – waaronder Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® en Trane® – werken
samen om de kwaliteit en het comfort van lucht in woningen en gebouwen te verbeteren, voedsel en beperkt houdbare
producten te vervoeren en beschermen, en industriële productiviteit en efficiëntie te vergroten. Wij zijn een wereldbedrijf
van $12 miljard dat zich inzet voor een wereld van duurzame vooruitgang en resultaten.

www.ingersollrandproducts.com
Distributeur:

Ingersoll Rand, IR, het IR-logo, IQv20 Series, IQv12 Series, en Inline zijn handelsmerken van Ingersoll Rand, haar dochterondernemingen
en/of vestigingen. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Niets van de inhoud op deze pagina's is bedoeld als uitbreiding van een garantie of als verklaring, expliciet noch impliciet, betreffende de producten van
Ingersoll Rand die hierin staan beschreven. Dergelijke garantiebepalingen of verkoopvoorwaarden betreffende de producten zijn in overeenstemming met
de standaard-verkoopvoorwaarden van Ingersoll Rand, die op aanvraag beschikbaar zijn.
Productverbetering is een doorlopend doel bij Ingersoll Rand. Ontwerpen en specificaties kunnen zonder kennisgeving of verplichting worden gewijzigd.

Met ons drukwerk houden wij rekening met het milieu.
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