IQV20 Series Batteriverktøy
™

Trådløs komfort.
Kompromissløs kraft.

Kompromissløs trådløs kraft.
Alt batteriverktøy gjør arbeidet enklere, uten behov for elektriske ledninger og luftslanger,
men de fleste kan ikke levere kraften som trengs for å få de tøffe jobbene gjort. Ingersoll
Rand IQV20 Series™ med 20 V verktøy er annerledes: alle er utviklet, bygget og testet for
å tåle fagfolks krav, hele dagen, hver dag. Med 20 volt hardtslående, langvarig kraft, leverer
IQV20 -serien med verktøy som har evnen til å gjøre jobben, raskt, hver gang.

Effekt:
• Med 20 volt Litium-ion-kraft gir IQV20 serien
verktøy dreiemoment og hastighetsfordeler som
kan sammenlignes med luftverktøy av ypperste kvalitet.

Allsidighet:
• Ingen ledning eller luftslange betyr fleksibilitet
til å komme til hvor som helst, selv på trange steder.

Holdbarhet:
• Styrke i alle detaljer, inkludert robuste, metallforsterkede
kompositthus som beskytter mot brudd og
etsende kjemikalier.

Generell
Bilreparasjon

2

Kollisjonsreparasjon
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Reparasjon av
tungt utstyr

Vedlikehold av
fasiliteter

Enkel
montering

Generell
industri

IQV20 Series High-Torque Impactool

™

™

W7150EU 1/2'' og W7150EU-P
Best i klassen på
kraft-vekt-forhold

Avstemt slagmekanisme
gir større dreiemoment, er
mer holdbart og mer effektiv.
1 057 Nm maks. moment
og 1 491 Nm dreiemonent
i skrumodus er lik effekten på
vårt 2135QXPA trykkluftverktøy –
alt fra en kombinasjon av
verktøy/batteri på 3,1 kg
Slitesterk, hammerhus
i stålfôret aluminium
er utviklet for å være sterk og
lett, samtidig som den beskytter
innvendige komponenter

Kraftig (neodymium)
magnet motor som gir
lang holdbarhet
og høy effekt

Helmetall drivverk og
hammermekanisme er robust,
slitesterk og optimert for
maksimal kraft og effektivitet

Patentsøkt mykt
overstøpt grep
minimerer vibrasjoner,
reduserer tretthet og
bedrer brukskomforten
ved langvarig bruk

Variabel hastighetsbryter
med elektronisk brems gir
maksimal kontroll over verktøyet

Robust kompositthus og
patentert stålforsterket
ramme beskytter mot
væsker, kjemikalier, og
gjentatte fall

Ideell til:
Krever BL2010 3,0 Ah batteri eller
BL2022 5,0 Ah batteri
Generell
Bilreparasjon

Reparasjon av
tungt utstyr

Generell
industri
Verktøy og batteri
Vekt
Lengde
lb (kg)
i (mm)

Batteri

Spenning
DC

Drivverksstørrelse,
type

Slag per
minutt

Uten last
Hastighet
rpm

Dreiemoment
Maks.
i skrumodus Dreiemoment
ft-lb (Nm)
ft-lb (Nm)

BL2010/BL2022

20

1/2" firkant

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" firkant

2 300

0–1 900

1 100 (1 491) 780 (1 057)

6,8 (3,1)

9,4 (238)

Modell

CCN

IQV20 Series™ Impactool™
W7150EU

48391692

Leveres i sett

W7150EU-K22

Modell

CCN

Beskrivelse

W7150EU-K2

48391734IRI

1/2" firkant muttertrekker, lader 12/20V,
2 BL2010 (3,0 Ah) Li-ion-batterier og koffert

W7150EU-K22

47524963001

1/2" firkant muttertrekker, lader 12/20V,
2 BL2022 (5,0 Ah) Li-ion-batterier og koffert

W7150EU-P-K22 47518091001

1/2" firkant muttertrekker, lader 12/20V,
2 BL2022 (5,0 Ah) Li-ion-batterier og koffert
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IQV20 Series Mid-Torque Impactool

™

™

W5130 3/8'' og W5150 1/2''
Avstemt slagmekanisme
gir260 Nm dreiemoment fra
et lett, balansert, kompakt
verktøy som bare måler 162 mm
fra ende til ende

Helmetall drivverk og
hammermekanisme
er robust, slitesterk og
optimalisert for maksimal
kraft og effektivitet

Slitesterk, hammerhus
i stålfôret aluminium utviklet
for å være sterk og lett, samtidig
som den beskytter innvendige
komponenter for lang levetid

Robust kompositthus og
patentert stålforsterket
ramme beskytter mot
væsker, kjemikalier og
gjentatte fall

Variabel hastighetsbryter med
elektronisk bremsgir maksimal
kontroll over verktøyet og øker
sikkerheten – trykk ned avtrekkeren,
drivverket stopper rotasjonen
Lett, balansert og ergonomisk
håndtak med patentsøkt
gummiovertrukket grep
minimerer vibrasjoner,
reduserer tretthet og gir bedre
brukskomfort ved langtids bruk

Ideell til:

Generell
Bilreparasjon

Modell

Vedlikehold av
fasiliteter

CCN

Generell
industri

Batteri

Spenning DC

Drivverksstørrelse,
type

Slag per
minutt

Hastighet
uten last
o/min

Maks.
Dreiemoment
ft-lb (Nm)

Verktøy og batteri
Vekt
Lengde
lb (kg)
i (mm)

IQV20 Series™ Impactool™
W5130

48377840

BL2012

20

3/8" firkant

2 900

0-1 700

180 (245)

3,6 (1,6)

6,6 (162)

W5130

48377840

BL2010/BL2022

20

3/8" firkant

2 900

0-1 700

190 (260)

4,1 (1,9)

6,6 (162)

W5150

48620801

BL2012

20

1/2" firkant

2 900

0-1 700

180 (245)

3,6 (1,6)

6,6 (162)

W5150

48620801

BL2010/BL2022

20

1/2" firkant

2 900

0-1 700

190 (260)

4,1(1,9)

6,6 (162)

Leveres i sett
Modell

CCN

W5130-K22-EU

47530973001 3/8" firkant muttertrekker lader 12/20V,
2 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion-batterier og koffert

W5150-K22-EU

47530977001 1/2" firkant muttertrekker lader 12/20V,
2 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion-batterier og koffert

W5150-K22-EU

4

download.irtools.eu

Beskrivelse

IQV20 Series High Cycle Impactool

™

™

W5111 1/4'', W5131P 3/8'' og W5151P 1/2''
Avstemt slagmekanisme
Leverer 240 Nm maksimalt
dreiemoment, klar til å utføre
jobb etter jobb

Helmetall
drivverk og
hammermekanisme
er robust, slitesterk og
optimert for maksimal
kraft og effektivitet

1/4" sekskant bits 3/8" og
1/2" bolter for maksimal allsidighet
og sikker og nøyaktig innskruing

Kraftig (neodymium)
magnet motor som
og utskiftbare
børster gir lang
holdbarhet og
høy effekt

Holdbart hammerhus i stålfôret
aluminium utviklet for å beskytte
innvendige komponenter, samtidig
som patenterte metallforsterkede
huset tåler gjentatte fall

Gummioverstøpt
håndtak minimerer
vibrasjoner, reduserer
tretthet og bedrer
brukskomforten ved
langvarig bruk

Høye brukshastigheter for
høyt arbeidstempo
Kompakt design gjør bruk
og tilgang lettere på trange steder

Ideell til:

Produksjonsmontering

Modell

CCN

Batteri

Drivverksstørrelse,
type

Spenning DC

Slag per
minutt

Hastighet
uten last
o/min

Maks.
Dreiemoment
ft-lb (Nm)

Verktøy og batteri
Vekt
Lengde
lb (kg)
i (mm)

IQV20 Series™ Impactool™
W5111

48620793

BL2012

20

1/4" sekskant

2 800

0-1 900

160 (215)

3,5 (1,6)

6,0 (152)

W5111

48620793

BL2010/BL2022

20

1/4" sekskant

2 800

0-1 900

175 (240)

4,2 (1,9)

6,0 (152)

W5131P

48620819

BL2012

20

3/8" firkant

2 800

0-1 900

160 (215)

3,5 (1,6)

5,9 (150)

W5131P

48620819

BL2010/BL2022

20

3/8" firkant

2 800

0-1 900

175 (240)

4,2 (1,9)

5,9 (150)

W5151P

48620827

BL2012

20

1/2" firkant

2 800

0-1 900

160 (215)

3,5 (1,6)

6,1 (154)

W5151P

48620827

BL2010/BL2022

20

1/2" firkant

2 800

0-1 900

175 (240)

4,2 (1,9)

6,1 (154)

Leveres i sett

W5111-K22-EU

Modell

CCN

Beskrivelse

W5111-K22-EU

47530971001

1/4" sekskant bits lader 12/20V,
2 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion batterier og koffert

W5131P-K22-EU

47530975001

3/8" firkant muttertrekker lader 12/20V,
2 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion-batterier og koffert

W5151P-K22-EU

47530979001

1/2" firkant muttertrekker lader 12/20V,
2 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion-batterier og koffert
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IQV20 Series Right Angle Impactool

™

™

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

245 Nm passivt dreiemoment sparer knokene,
samtidig som den ikke har problemer med
vanskelig tilgjengelige jobber
Hammerhus i stålfôret aluminium og et
svært kraftig nylonhus gjør at den tåler fall på 1,8 m
eller verkstedvæsker den kommer i kontakt med
Praktisk plassert forover-/
reversbryter for maksimal kontroll
Ergonomisk håndtak med
komfortabelt grep gir samme
rekkevidde som en skralle
Det utskiftbare hodet gir
verktøyet forlenget brukstid.
Du kan enkelt fjerne et par
skruer for å komme til der du
skal, slik at du sparer penger på
deler og ekstra verktøy
Fra 0–1900 o/min
umiddelbart akkurat som din
favorittslagskrunøkkel, W5350 farer
over bolter med avtrekkeren med
trinnløs hastighet for mer kontroll
Patentsøkt Inline™
batteridesign kommer til på
steder andre muttertrekkere bare
kan drømme om—steder som har Effektivt 20 V
litium-ion-batteri med
vært reservert for tradisjonelle
økt levetid kompatibelt
skiftenøkler eller hendene
med BL2012, BL2010
og BL2022

Ideell til:

Generell
Bilreparasjon

Modell

Vedlikehold av
fasiliteter

Generell
industri

CCN

Batteri

Spenning DC

Drivverksstørrelse, type

Hastighet uten
last
o/min

Maks.
Dreiemoment
ft-lb (Nm)

Verktøy og batteri
Vekt
Lengde
lb (kg)
i (mm)

IQV20 Series™ Rettvinklet slagverktøy
W5330

47514540001

BL2012

20

3/8" firkant

0-1 900

180 (245)

4,55 (2,06)

17,25 (439)

W5330

47514540001

BL2010/BL2022

20

3/8" firkant

0-1 900

190 (258)

5,15 (2,27)

17,25 (439)

W5350

47514541001

BL2012

20

1/2" firkant

0-1 900

180 (245)

4,55 (2,06)

17,25 (439)

W5350

47514541001

BL2010/BL2022

20

1/2" firkant

0-1 900

190 (258)

5,15 (2,27)

17,25 (439)

Leveres i sett

W5350-K12-EU
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Modell

CCN

Beskrivelse

W5330-K12-EU

47530980001

3/8" Firkant Impactool, lader 12/20V,
1 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion-batterier og koffert

W5350-K12-EU

47530981001

1/2" Firkant Impactool, lader 12/20V,
1 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion-batterier og koffert

IQV20 Series Ratchet Wrench™
™

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

Teknisk testet hode er det samme slitesterke
skrallehodet som brukes i vår luftdrevne skralle,
så det tåler tøff profesjonell bruk
Helmetall girspor er robust, slitesterkt og
optimalisert for maksimal kraft og effektivitet
Kompakt og holdbar motor leverer
optimal ytelse og har lang levetid
Ergonomisk håndtak med komfortabelt
grep gir samme rekkevidde som en luftskralle
73 Nm moment er likt
kraften som leveres av et
luftverktøy

Effektivt 20-volt
litium-ion batteri
med forlenget levetid
kompatibel med mange
trådløse verktøy i IQV20-serien

Robust kompositthus
og patentert stålforsterket
ramme beskytter mot
væsker, kjemikalier og
gjentatte fall
Trinnløs avtrekker gir
maksimal kontroll over
verktøyet
Unik slank design gir
enkel tilgang til trange
steder, får du plass til armen
din, får du plass til skrallen

Ideell til:

Generell
Bilreparasjon

Modell

Kollisjonsreparasjon

CCN

Vedlikehold
av fasiliteter

Batteri

Spenning DC

Drivverksstørrelse, type

Hastighet uten
last
o/min

Maks.
Dreiemoment
ft-lb (Nm)

Verktøy og batteri
Vekt
Lengde
lb (kg)
i (mm)

IQV20 Series™ Skralle
R3130

48621023

BL2012

20

3/8" firkant

0-225

54 (73)

4,4 (2,0)

17,5 (445)

R3130

48621023

BL2010/BL2022

20

3/8" firkant

0-225

54 (73)

5,0 (2,3)

17,5 (445)

R3150

48621056

BL2010

20

1/2" firkant

0-225

54 (73)

4,4 (2,0)

17,5 (445)

R3150

48621056

BL2010/BL2022

20

1/2" firkant

0-225

54 (73)

5,0 (2,3)

17,5 (445)

Leveres i sett
Modell

CCN

Beskrivelse

R3130-K12-EU

47530966001

3/8" Firkant, skralle, lader12/20 V,
1 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion-batterier og koffert

R3150-K12-EU

47530968001

1/2" Firkant, skralle, lader12/20 V,
1 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion-batterier og koffert

R3150-K12-EU
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IQV20 Series Drill
™

D5140 13 mm
Gir 80 Nm moment
og leverer kraften til
å gjøre jobber
raskere og enklere

Kraftig motor med lang
levetid gir optimal ytelse
og holdbarhet

Helmetall, enkelhylse,
skralle og låsbar chuck
med karbidkjever gir enkel
enhåndsbetjening og sterk
holding av verktøyet

Gummioverstøpt håndtak
minimerer vibrasjoner,
reduserer tretthet og
bedrer brukskomforten ved
langvarig bruk

16-posisjons clutch
maksimerer festekontrollen
Justerbart sidehåndtak, når montert,
gir kontroll ved tung boring

Variabel hastighetsbryter
med elektronisk brems
gir maksimal kontroll over
verktøyet

Tøft kompositthus og patentert
stålforsterket ramme beskytter mot
væsker, kjemikalier og gjentatte fall

Ideell til:
Krever BL2010 3,0 Ah batteri eller BL2022 5,0 Ah batteri
Generell
Bilreparasjon

Modell

Vedlikehold av
fasiliteter

CCN

Generell
industri

Batteri

Spenning DC

Drivverksstørrelse,
type

BL2010/BL2022

20

13mm Chuck

Hastighet uten last
o/min
Lav

Høy

Maks. Stans
moment
i lbs (Nm)

0-500

0-1 900

700 (80)

Verktøy og batteri
Vekt
Lengde
lb (kg)
i (mm)

IQV20 Series™ Drill
D5140

48489546

5,4 (2,45)

9,25 (235)

Leveres i sett

D5140-K22-EU
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Modell

CCN

Beskrivelse

D5140-K2-EU

48498497

13 mm Drill lader 12/20V,
2 BL2010 (3,0 Ah) Li-ion-batterier og koffert

D5140-K22-EU

47530987001

1/2" 13 mm Drill lader 12/20V,
2 BL2022 (5,0 Ah) Li-ion-batterier og koffert

Holdbar og effektiv 20 V fettpresse
LUB5130
Valgfri skulderstroppkrok
gir mer fleksibilitet
og støtte

Elektronisk avstenging
og høytrykks LED-indikator
forhindrer søling av fett og
forlenger motorens levetid

Ergonomisk håndtak med
komfortabelt grep bidrar til
å redusere vibrasjon, tretthet,
og bedrer brukskomforten

Patentsøkt
primærbatteri
monteringsdesign gir
større mobilitet og
enklere tilgang
Høyeffekts, 20-volt
litium-ion batteri
med forlenget
levetid kompatibel
med alle IQV20 Series
trådløse verktøy

Robust, støtsikker og
kjemikalieresistent
innfatning
beskytter mot
væsker, kjemikalier
og gjentatte fall

Enkelt 3-veis lastesystem gir
maksimal allsidighet med patron,
bulk, og manuell lasting

Forlenget holdbarhet med
en motor med høy effekt og
lang levetid og drivverk
i helmetall

Standard 30" slange
forbedrer rekkevidde

Ideell til:

Generell
Bilreparasjon

Kollisjonsreparasjon

Vedlikehold av
fasiliteter

StrømSmøreMaks. ningshas- kapasitet Fetttrykkurve tighet
sylinder type

Modell

CCN

LUB5130

47503006

Batteri

BL2012
og BL2010/
BL2022

Spenning

20

psi (Bar)

oz./min.
(g/min)

oz. (g)

NLGI

6250
(431)

2,6
(75)

14
(400)

2-6

Slangelengde

Støynivå dB(A)
(EN60745)

tommer † Trykk ‡ Effekt
(mm)
(LP)
(LW)

30
(762)

66

77

Verktøy
Vibrasjon og batteri
m/s2
(EN60745)
Vekt

Verktøy
LxBxH

Nivå

lb (kg)

tommer
(mm)

0,2

8,1
(3,7)

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

† KPA 3dB måleusikkerhet ‡ KWA 3dB måleusikkerhet

Leveres i sett
Modell

CCN

Beskrivelse

LUB5130-K12-EU

47503151001

20 V Grease Gun, lader 12/20 V,
1 BL2012 (2,5 Ah) Li-ionebatteri og koffert

LUB5130-K12-EU
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L5110 20V batteridrevet LED-arbeidslys
Ultrasterkt hvitt LED-lys gir 180 lumen
og varer opptil 20 000 timer

Støtsikker innfatning beskytter
mot væsker, kjemikalier og
gjentatte støt

Patentert aluminiumshode som avleder
varme og er lett, og samtidig solid

Flerposisjonshode og stående
base tillater belysning fra overeller underside

IQV20 Series intelligent batterikontrollsystem gir:

•	Opptil 25 timer brukstid på én enkelt lading
5,0 Ah batteri
•	Opp til 12,5 timer brukstid på én enkelt lading
2,5 Ah batteri

Ideell til:

Generell
Bilreparasjon

Modell

Hengekrok gir fleksibel
posisjonering i enhver vinkel
Kollisjonsreparasjon

CCN

Vedlikehold
av fasiliteter

Lyskraft
Lumen

BL2012

180

12,5

Brukstid (t)
BL2010/BL2022

mm (tommer)

BL2012

121 (4,76)

0,86 (1,9)

kg (lb)
BL2010/BL2022

IQV20 Series™ LED arbeidslys
L5110

48489561

15/22

1,10 (2,4)

En trådløs batteriplattform
De nye IQV20-serien høykapasitetsbatterier x5.0 og r2.5 gir unik ytelse med 68 % lengre
batteritid og samme størrelse og vekt som forgjengeren. Kompatibel med alle eksisterende
IQV20-verktøy og ladere og utstyrt med det samme intelligente batteristyringssystemet (BMS),
vi sørger for at du får mer ut av hver volt.

3,0 Ah (BL2010)
Kompatibel med alle IQV20 Series verktøy
Selges separat

2,5 Ah (BL2012)
Ikke kompatibel med W7150 Impactool eller
D5140 Drill/Driver

Effekt: BL2022 høykapasitets 20V 5,0Ah
litium-ion batteri leverer inntil 68 % lengre
levetid enn sin forgjenger (Det er mer enn
800 hjulmutre når det brukes med
W7150EU!). Med samme størrelse og vekt
som den forrige modellen kan du få enda
mer gjort på en eneste lading.

ALLE FOR EN, EN FOR ALLE

Holdbarhet: Det intelligente
batteristyringssystemet (BMS) lar batteriet
kommunisere med verktøyet og laderen for
å gi trippel batteribeskyttelse, hindre
overbelastning, overladning og overutladning
for lengre levetid på verktøy og batteri.

IQV20 lader har
en ekstra USBladeport og kan
monteres på vegg
eller benk

Allsidighet: BL2022 5,0 Ah litium-ion
batteri er kompatibelt med alle kraftverktøy
fra IQV20-serien noe som lar deg
bytte batterier og for å få jobben
gjort hver gang.

5,0 Ah (BL2022)
Kompatibel med alle IQV20 Series verktøy –
selges separat

10

Garanti: 2 år for
bytte av høykapasitetsbatteri*.
download.irtools.eu

Ingersoll Rands BC1121-EU litium-ion universallader
lader alle batteriene i vår IQV12 og IQV20-serien
slik at de er klare når du er det. Enten det er våre
20V eller 12V-batterier, så vil denne innovative
flerbruks batteriladeren hjelpe deg med å komme
deg tilbake på jobb uten å gå glipp av noe.

BC1121-EU
Full kompatibilitet –
Fullt kompatibel med
alle eksisterende IQV20og IQV12-batterier.
Spar penger ved bare
å måtte kjøpe én lader.

Ekstra trådløs komfort: IQV12 Series

™

Mer allsidighet i mindre pakker.
IQV12 Series™ med 12-volts verktøy fra Ingersoll Rand har allsidig ytelse, trådløs komfort og robust holdbarhet
i svært kompakte pakker med ledende ergonomi – noe som gir store fordeler innen bilbransjen, industrien og
vedlikeholdsmarkedet. Lettere verktøy og mindre verktøy kombinert med ergonomisk design for å gjøre tilgang til
vanskelige områder enklere, redusere operatørslitasje, og Gjøre jobben, gjøre den raskt, gjøre den hver gang.

Tilgjengelighet:
• Den kompakte, trådløse utformingen for alle IQV12 serier med verktøy gjør tilgangen til trange steder lettere.

Komfort:
• Lettvektsdesign og små håndtak reduserer tretthet, og gjør verktøyet mer ergonomisk og komfortabelt
å holde.

Holdbarhet:
• Kjemikaliebestandige og slagfaste hylser er utviklet for å tåle tøffe miljøer og gjentatte fall, og samtidig
beskytte innvendige komponenter.

IQV12 Series Produkter og tilbehør
™

Impactools™

Skraller

W1110

R1120

W1130

Hurtigskift sekskant, bits

1/4" firkantnøkkel

3/8" firkantnøkkel

135 Nm

R1130

3/8" firkantnøkkel

40 Nm

STRAMMEMOMENT

STRAMMEMOMENT

W1120

1/4" firkantnøkkel

Drill/slagdrill

Skrutrekker

D1130

10 mm Chuck

23 Nm

STRAMMEMOMENT

Arbeidslys

D1410

Hurtigskift sekskant, bits

23 Nm

STRAMMEMOMENT

download.irtools.eu

L1110

Justerbart hode

180
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) gjør sitt ytterste får å lage utstyr som gjør din arbeidsplass mer komfortabel og effektiv. Våre
medarbeidere og merkevarer – inkludert Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® og Trane® – jobber sammen for å fremme
kvaliteten og komforten i hjem og bygninger, transportere og beskytte mat og ferskvarer, og øke bransjeproduktivitet og
-effektivitet. Vi er et globalt selskap i 12 milliarder dollar-klassen, som engasjerer oss i å fremme en verden av bærekraftig
fremgang og resultater som varer.

www.ingersollrandproducts.com
Distribuert av:

Ingersoll Rand, IR, IR-logoen, IQv20 Series, IQv12 Series, Impactool og Inline er varemerker for Ingersoll Rand, dets datterselskaper og/eller tilknyttede
selskaper. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.
Ikke noe av innholdet på disse sidene er ment å utvide noen garanti eller erklæring, uttrykt eller underforstått, angående produktet som er beskrevet her.
Alle slike garantier eller andre betingelser for salg av produkter skal være i samsvar med Ingersoll Rands standardvilkår og salgsbetingelser
for slike produkter, som er tilgjengelig på forespørsel.
Produktforbedring er et vedvarende mål hos Ingersoll Rand. Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel eller forpliktelse.

Vi anstrenger oss for å bruke miljøvennlige utskriftspraksiser.
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