Bezprzewodowe narzędzia
IQV20 Series
™

Bezprzewodowy komfort.
Bezkompromisowa moc.

Bezkompromisowa moc, bezprzewodowa
technologia.
Wszystkie narzędzia bezprzewodowe zapewniają swobodę pracy, uwalniając użytkownika od
konieczności stosowania przewodów elektrycznych czy pneumatycznych – jednak większość z
nich nie zapewnia odpowiedniej mocy wymaganej do realizacji najtrudniejszych zadań. 20-woltowe
narzędzia Ingersoll Rand IQV20 Series™ są inne – zaprojektowano je, wykonano i przetestowano
z myślą o codziennych wymaganiach i potrzebach profesjonalistów. Dzięki napięciu 20 V oraz stałej
mocy zapewnionej przez długotrwałą baterię, narzędzia IQV20 Series sprawdzają się w najcięższych
warunkach pracy zgodnie z maksymą: Wykonaj pracę szybko i dobrze za każdym razem.

Wydajność:
• Napięcie 20 V zapewnione przez akumulator litowo-

jonowy sprawia, że narzędzia IQV20 Series zapewniają
moment obrotowy oraz prędkość pracy porównywalne
z najlepszej jakości narzędziami pneumatycznymi.

Uniwersalność:
• Brak przewodów elektrycznych i pneumatycznych
umożliwia zróżnicowane zastosowanie i dotarcie do
wszystkich miejsc, nawet trudno dostępnych.

Trwałość:
• Trwałość w każdym detalu, włączając wzmacniane
metalem kompozytowe obudowy chroniące przed
uszkodzeniem i wpływem substancji żrących.

Ogólne naprawy
samochodowe

2

Naprawy
powypadkowe

Naprawy sprzętu
ciężkiego
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Konserwacja
obiektów

Lekki
montaż

Ogólne
zastosowania
w przemyśle

Wkrętarka udarowa o wysokim momencie
IQV20 Series High-Torque Impactool
™

™

W7150EU 1/2" i W7150EU-P
Dopracowany mechanizm
udarowy zapewnia wyższy
moment obrotowy, większą
wytrzymałość i wydajność.
Maksymalny moment
obrotowy 1057 Nm oraz
moment zrywający 1491 Nm
równe mocy wyjściowej naszego
pneumatycznego klucza
Impactool 2135QXPA – wszystko
zawarte w zestawie urządzenia
z akumulatorem o masie 3,1 kg

Najlepszy w swojej klasie
stosunek mocy do masy

Wytrzymała, wzmacniana
stalą aluminiowa obudowa
została zaprojektowana jako
lekkie i wytrzymałe rozwiązanie,
chroniące komponenty
wewnątrz narzędzia

Dużej mocy silnik z
magnesami z metalu
ziem rzadkich (neodym)
charakteryzuje się długą
żywotnością i dużą mocą
Lekka rękojeść z
objętą zgłoszeniem
patentowym, wykonaną
ze specjalnej gumy
nakładką uchwytu
minimalizuje drgania,
redukuje zmęczenie i
zwiększa wygodę pracy
użytkownika podczas
długiego użytkowania

Wykonane w całości z metalu
układy napędowy i udarowy są
mocne, trwałe i zoptymalizowane
tak, aby zapewnić maksymalną
moc i wydajność
Przycisk z regulacją prędkości
i elektronicznym hamulcem
zapewnia maksymalną kontrolę
nad narzędziem

Wytrzymała
kompozytowa obudowa
i opatentowana,
wzmacniana stalą
rama chronią narzędzie
przed cieczami,
środkami chemicznymi
i wielokrotnymi upadkami

Idealne do:

Wymaga akumulatora
BL2010 3,0 Ah lub
BL2022 5,0 Ah

Ogólne
Naprawy sprzętu
Ogólne
naprawy
ciężkiego
zastosowania
samochodowe
w przemyśle

Model

CCN

Akumulator

Napięcie
Rozmiar, typ
Uderzenia
DC
końcówki napędu na minutę

Prędkość bez
obciążenia
obr/min

Maksymalny
moment
zrywający
ft-lb (Nm)

Moment
maksymalny
ft-lb (Nm)

Narzędzie i akumulator
Masa
Długość
funty (kg)
cale (mm)

Wkrętarka udarowa IQV20 Series™
W7150EU

48391692

BL2010/BL2022

20

kwardrat 1/2"

2300

0-1900

1100 (1491)

780 (1057)

6,8 (3,1)

9,4 (238)

W7150EU-P

47518087001

BL2010/BL2022

20

Czop 1/2"

2300

0-1900

1100 (491)

780 (1057)

6,8 (3,1)

9,4 (238)

Dostępna w zestawach

W7150EU-K22
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Model

CCN

Opis

W7150EU-K2

48391734IRI

Wkrętarka udarowa 1/2", ładowarka 12/20 V,
2 akumulatory litowo-jonowe BL2010 (3,0 Ah)
i walizka

W7150EU-K22

47524963001

Wkrętarka udarowa 1/2", ładowarka 12/20 V,
2 akumulatory litowo-jonowe BL2022 (5,0 Ah)
i walizka

W7150EU-P-K22 47518091001

Wkrętarka udarowa 1/2", ładowarka 12/20 V,
2 akumulatory litowo-jonowe BL2022 (5,0 Ah)
i walizka

Wkrętarka udarowa o średnim momencie
IQV20 Series Mid-Torque Impactool
™

™

W5130 3/8" i W5150 1/2"
Dopracowany mechanizm
udarowy zapewnia 260 Nm momentu
obrotowego dostarczanego przez
lekkie, wyważone i kompaktowe
narzędzie o długości jedynie 162 mm

Wykonane w całości
z metalu układy
napędowy i udarowy
są mocne, trwałe i
zoptymalizowane
tak, aby zapewnić
maksymalną moc i
wydajność

Wytrzymała, wzmacniana stalą
aluminiowa obudowa została
zaprojektowana jako lekkie i
wytrzymałe rozwiązanie, chroniące
komponenty wewnątrz narzędzia
w celu zapewnienia długotrwałej
niezawodności

Wytrzymała
kompozytowa
obudowa i
opatentowana,
wzmacniana stalą
rama chronią narzędzie
przed cieczami,
środkami chemicznymi
i wielokrotnymi
upadkami

Przycisk z regulacją prędkości
i elektronicznym hamulcem
zapewnia maksymalną kontrolę nad
narzędziem i zwiększa bezpieczeństwo
– puszczając spust końcówka
przestaje się obracać
Lekka, wyważona i ergonomiczna
rękojeść z objętą zgłoszeniem
patentowym, wykonaną ze specjalnej
gumy nakładką uchwytu minimalizuje
drgania, redukuje zmęczenie i zwiększa
wygodę pracy użytkownika podczas
długiego użytkowania

Idealne do:

Ogólne
Konserwacja
naprawy
obiektów
samochodowe

Model

CCN

Ogólne
zastosowania
w przemyśle

Akumulator

Napięcie
DC

Uderzenia
na minutę

Prędkość bez
obciążenia
obr/min

Moment
maksymalny
ft-lb (Nm)

Narzędzie i akumulator

Rozmiar, typ końcówki
napędu

Masa
funty (kg)

Długość
cale (mm)

Wkrętarka udarowa IQV20 Series™
W5130

48377840

BL2012

20

kwadrat 3/8"

2900

0-1700

180 (245)

3,6 (1,6)

6,6 (162)

W5130

48377840

BL2010/BL2022

20

kwadrat 3/8"

2900

0-1700

190 (260)

4,1 (1,9)

6,6 (162)

W5150

48620801

BL2012

20

kwadrat 1/2"

2900

0-1700

180 (245)

3,6 (1,6)

6,6 (162)

W5150

48620801

BL2010/BL2022

20

kwadrat 1/2"

2900

0-1700

190 (260)

4,1 (1,9)

6,6 (162)

Dostępna w zestawach
Model

CCN

Opis

W5130-K22-EU

47530973001

Wkrętarka udarowa 3/8", ładowarka
12/20 V, 2 akumulatory litowo-jonowe
BL2012 (2,5 Ah) i walizka

W5150-K22-EU

47530977001

Wkrętarka udarowa 1/2", ładowarka
12/20 V, 2 akumulatory litowo-jonowe
BL2012 (2,5 Ah) i walizka

W5150-K22-EU
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Wysokowydajna wkrętarka udarowa
IQV20 Series High Cycle Impactool
™

™

W5111 1/4", W5131P 3/8" i W5151P 1/2"
Dopracowany mechanizm udarowy
zapewnia 240 Nm maksymalnego
momentu obrotowego, co pozwala na
wykonywanie następujących po sobie
zadań

Wykonane w całości
z metalu układy
napędowy i udarowy
są mocne, trwałe
i zoptymalizowane
tak, aby zapewnić
maksymalną moc
i wydajność

Sześciokątne czopy 1/4", 3/8" i
1/2" dla uzyskania maksymalnej
wielozadaniowości i dokładnego
pasowania

Dużej mocy silnik z
magnesami z metalu
ziem rzadkich
(neodym) oraz
wymienne szczotki
zapewniają długą
żywotność i dużą moc

Wytrzymała, wzmacniana stalą
aluminiowa obudowa chroni
komponenty wewnątrz narzędzia
przed wielokrotnymi upadkami

Rękojeść z
wykonaną ze
specjalnej gumy
nakładką uchwytu
minimalizuje drgania,
redukuje zmęczenie
i zwiększa wygodę
pracy użytkownika
podczas długiego
użytkowania

Wysoka prędkość pracy umożliwia
wydajne wykonanie założonych zadań
Kompaktowa budowa ułatwia
użytkowanie i dostęp do trudno
dostępnych miejsc

Idealne do:

Linii
produkcyjnej

Model

CCN

Akumulator

Napięcie
DC

Rozmiar, typ końcówki napędu

Uderzenia
na minutę

Prędkość bez
obciążenia
obr/min

Moment
maksymalny
ft-lb (Nm)

Narzędzie i akumulator
Masa
funty (kg)

Długość
cale (mm)

Wkrętarka udarowa IQV20 Series™
W5111

48620793

BL2012

20

sześciokąt 1/4"

2800

0-1900

160 (215)

3,5 (1,6)

6,0 (152)
6,0 (152)

W5111

48620793

BL2010/BL2022

20

sześciokąt 1/4"

2800

0-1900

175 (240)

4,2 (1,9)

W5131P

48620819

BL2012

20

Czop 3/8"

2800

0-1900

160 (215)

3,5 (1,6)

5,9 (150)

W5131P

48620819

BL2010/BL2022

20

Czop 3/8"

2800

0-1900

175 (240)

4,2 (1,9)

5,9 (150)

W5151P

48620827

BL2012

20

Czop 1/2"

2800

0-1900

160 (215)

3,5 (1,6)

6,1 (154)

W5151P

48620827

BL2010/BL2022

20

Czop 1/2"

2800

0-1900

175 (240)

4,2 (1,9)

6,1 (154)

Dostępna w zestawach

W5111-K22-EU
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Model

CCN

Opis

W5111-K22-EU

47530971001

Wkrętarka udarowa z końcówką sześciokątną
1/4", ładowarka 12/20 V, 2 akumulatory litowojonowe BL2012 (2,5 Ah) i walizka

W5131P-K22-EU 47530975001

Wkrętarka udarowa z czopem 3/8", ładowarka
12/20 V, 2 akumulatory litowo-jonowe BL2012
(2,5 Ah) i walizka

W5151P-K22-EU 47530979001

Wkrętarka udarowa z czopem 1/2", ładowarka
12/20 V, 2 akumulatory litowo-jonowe BL2012
(2,5 Ah) i walizka

Wkrętarka udarowa kątowa
IQV20 Series Right Angle Impactool

™

™

W5330 3/8" i W5350 1/2"

Moment obrotowy 245 Nm o obniżonym poziomie wibracji minimalizuje
obciążenie stawów, zapewniając perfekcyjne wykonanie zadania w trudno
dostępnych miejscach
Wzmacniany stalą aluminiowy korpus i wyjątkowo trwała
nylonowa obudowa chronią narzędzie przed cieczami
warsztatowymi i upadkami nawet z wysokości 1,8 metra
Pełna kontrola dzięki wygodnemu
umiejscowieniu przełącznika przód/tył
Ergonomiczna rękojeść i wygodny
uchwyt umożliwiają taki sam zasięg,
jak w przypadku klucza ręcznego
Możliwa pełna konserwacja
głowicy, przedłużająca trwałość
narzędzia. Oszczędności związane z
częściami i narzędziami zastępczymi,
dzięki możliwości szybkiego demontażu
poprzez wykręcenie kilku śrub w celu
uzyskania lepszego dostępu

Idealne do:

Natychmiastowe zwiększenie
prędkości od 0 do 1900
obr/min – zupełnie jak Twój
ulubiony klucz udarowy,
wkrętarka W5350 zapewnia
dodatkową kontrolę dzięki
spustowi z regulacją prędkości
Rozwiązanie konstrukcyjne
akumulatora Inline™ objęte
zgłoszeniem patentowym
umożliwia dostęp do miejsc,
z którymi inne klucze
udarowe nie mają szans –
miejsc wcześniej dostępnych
wyłącznie przy wykorzystaniu
tradycyjnych kluczy lub rąk

Ogólne
Konserwacja
naprawy
obiektów
samochodowe

Model

CCN

Wysokiej mocy 20V
akumulator litowojonowy o wydłużonym
czasie pracy. Wkrętarki
są kompatybilne z
akumulatorami: BL2012,
BL2010 i BL2022

Ogólne
zastosowania
w przemyśle

Akumulator

Napięcie
DC

Narzędzie i akumulator

Rozmiar, typ końcówki napędu

Prędkość bez
obciążenia
obr/min

Moment
maksymalny
ft-lb (Nm)

Masa
funty (kg)

Długość
cale (mm)

Wkrętarka udarowa kątowa IQV20 Series™
W5330

47514540001

BL2012

20

kwadrat 3/8"

0-1900

180 (245)

4,55 (2,06)

17,25 (439)

W5330

47514540001

BL2010/BL2022

20

kwadrat 3/8"

0-1900

190 (258)

5,15 (2,27)

17,25 (439)

W5350

47514541001

BL2012

20

kwadrat 1/2"

0-1900

180 (245)

4,55 (2,06)

17,25 (439)

W5350

47514541001

BL2010/BL2022

20

kwadrat 1/2"

0-1900

190 (258)

5,15 (2,27)

17,25 (439)

Narzędzie dostępne w zestawach

W5350-K12-EU
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Model

CCN

Opis

W5330-K12-EU

47530980001

Wkrętarka udarowa 3/8", ładowarka 12/20 V, 1
akumulator litowo-jonowy BL2012 (2,5 Ah) i walizka

W5350-K12-EU

47530981001

Wkrętarka udarowa 1/2", ładowarka 12/20 V, 1
akumulator litowo-jonowy BL2012 (2,5 Ah) i walizka

Klucz grzechotkowy IQV20 Series

™

R3130 3/8" i R3150 1/2"

Głowica wykonana według sprawdzonego projektu jest tą samą wytrzymałą
głowicą stosowaną w naszych kluczach pneumatycznych, stanowi zatem odpowiednie
narzędzie do profesjonalnego zastosowania w najtrudniejszych warunkach
W całości wykonany z metalu układ przekładni
jest mocny, trwały i zoptymalizowany, aby
zapewnić maksymalną moc i wydajność
Kompaktowy i wytrzymały silnik
zapewniający optymalną wydajność i
długą żywotność
Ergonomiczna rękojeść i wygodny
uchwyt umożliwiają taki sam zasięg, jak
w przypadku klucza pneumatycznego

Moment obrotowy
73Nm zapewnia podobną
moc roboczą, jak
narzędzia pneumatyczne

Idealne

Wytrzymała kompozytowa
obudowa i opatentowana,
wzmacniana stalą
rama chronią narzędzie
przed cieczami,
środkami chemicznymi
i wielokrotnymi upadkami
Spust z regulacją
prędkości pracy
zapewnia maksymalną
kontrolę nad pracą
narzędzia
Unikalna, smukła
konstrukcja zapewnia
łatwy dostęp do trudno
dostępnych miejsc — tam,
do:
gdzie dosięgniesz dłonią,
tam zastosujesz klucz

Ogólne
Naprawy
naprawy
powypadkowe
samochodowe

Model

20V akumulator litowo-jonowy
o dużej mocy i wysokiej
trwałości jest kompatybilny
z wieloma narzędziami
bezprzewodowymi serii IQV20

CCN

Konserwacja
obiektów

Akumulator

Napięcie
DC

Narzędzie i akumulator

Rozmiar, typ końcówki napędu

Prędkość bez
obciążenia
obr/min

Moment
maksymalny
ft-lb (Nm)

Masa
funty (kg)

Długość
cale (mm)

Klucz grzechotkowy IQV20 Series™
R3130

48621023

BL2012

20

kwadrat 3/8"

0-225

54 (73)

4,4 (2,0)

17,5 (445)

R3130

48621023

BL2010/BL2022

20

kwadrat 3/8"

0-225

54 (73)

5,0 (2,3)

17,5 (445)

R3150

48621056

BL2010

20

kwadrat 1/2"

0-225

54 (73)

4,4 (2,0)

17,5 (445)

R3150

48621056

BL2010/BL2022

20

kwadrat 1/2"

0-225

54 (73)

5,0 (2,3)

17,5 (445)

Narzędzie dostępne w zestawach

R3150-K12-EU
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Model

CCN

Opis

R3130-K12-EU

47530966001

Klucz grzechotkowy 3/8", ładowarka
12/20 V, 1 akumulator litowo-jonowy
BL2012 (2,5 Ah) i walizka

R3150-K12-EU

47530968001

Klucz grzechotkowy 1/2", ładowarka
12/20 V, 1 akumulator litowo-jonowy
BL2012 (2,5 Ah) i walizka

Wiertarko-wkrętarka IQV20 Series

™

D5140 1/2"

Generuje moment
obrotowy 80 Nm, zapewniając
moc, która pozwala na
szybsze i łatwiejsze
wykonywanie zadań

Trwały silnik o dużej
mocy charakteryzuje się
optymalną wydajnością
i trwałością

W pełni metalowy,
jednotulejowy uchwyt zapadkowoblokujący ze szczękami z węglików
spiekanych, który można łatwo
obsługiwać jedną ręką, zapewnia
stabilne mocowanie końcówki roboczej

Lekka rękojeść z objętą
zgłoszeniem patentowym,
wykonaną ze specjalnej
gumy nakładką uchwytu
minimalizuje drgania, redukuje
zmęczenie i zwiększa wygodę
pracy użytkownika podczas
długiego użytkowania

16-pozycyjne sprzęgło optymalizuje
kontrolę nad dokręcaniem
Regulowany, boczny uchwyt
zapewnia dodatkową kontrolę podczas
intensywnego wiercenia

Przycisk z regulacją prędkości
i elektronicznym hamulcem
zapewnia maksymalną kontrolę
nad pracą narzędzia

Wytrzymała kompozytowa obudowa
i opatentowana, wzmacniana stalą
rama chronią narzędzie przed cieczami,
środkami chemicznymi i wielokrotnymi
upadkami

Idealne do:
Wymaga akumulatora BL2010 3,0 Ah lub BL2022 5,0 Ah
Ogólne
naprawy
samochodowe

Model

Konserwacja
obiektów

Ogólne
zastosowania
w przemyśle

Akumulator

Napięcie DC

Rozmiar, typ
końcówki
napędu

BL2010/BL2022

20

Uchwyt 1/2"

CCN

Prędkość bez obciążenia
obr/min
Niskie

Wysokie

Maks. moment
ciągły
in-lbs (Nm)

0-500

0-1900

700 (80)

Narzędzie i akumulator
Masa
funty (kg)

Długość
cale (mm)

5,4 (2,45)

9,25 (235)

Wiertarko-wkrętarka IQV20 Series™
D5140

48489546

Narzędzie dostępne w zestawach

D5140-K22-EU
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Model

CCN

Opis

D5140-K2-EU

48498497

Wiertarko-wkrętarka z końcówką 1/2",
ładowarka 12/20 V, 2 akumulatory
litowo-jonowe BL2010 (3,0 Ah) i walizka

D5140-K22-EU

47530987001

Wiertarko-wkrętarka z końcówką 1/2",
ładowarka 12/20 V, 2 akumulatory
litowo-jonowe BL2022 (5,0 Ah) i walizka

Wytrzymała i wydajna 20-woltowa
smarownica tłokowa
LUB5130

Elektroniczny wskaźnik
LED wyłączenia i
wysokiego ciśnienia
zabezpiecza przed
rozlaniem smaru i wydłuża
żywotność silnika

Opcjonalny zaczep na
pasek na ramię
zapewniający
dodatkową
elastyczność i wsparcie

Rozwiązanie
konstrukcyjne
akumulatora Inline
objęte zgłoszeniem
patentowym
zapewnia większą
mobilność i
łatwiejszy dostęp

Ergonomiczna rękojeść
z wygodnym uchwytem
minimalizuje drgania,
zmęczenie i zwiększa
komfort pracy użytkownika

Litowo-jonowy
akumulator 20V
o dużej mocy
i wysokiej
trwałości jest
kompatybilny ze
wszystkimi
narzędziami
bezprzewodowymi
serii IQV20

Obudowa odporna
na uderzenia
i działanie
substancji
chemicznych
zabezpiecza
przed cieczami,
chemikaliami
i wielokrotnymi
upadkami
Łatwy system napełniania
3 sposobami zapewnia
maksymalną uniwersalność
przy napełnianiu za pomocą
wkładu, z pompy lub ręcznie
Standardowy wąż 30"
zapewnia duży zasięg

Wydłużona żywotność
dzięki zastosowaniu
trwałego silnika o dużej
mocy oraz wykonanego
w całości z metalu układu
napędowego

Idealne do:

Ogólne
Naprawy
naprawy
powypadkowe
samochodowe

Konserwacja
obiektów

Drgania
Pojemność
Maks.
m/s2
ciśnienie Natężenie pojemnika Rodzaj Długość Poziom hałasu dB
smaru
węża
(A) (EN60745)
(EN60745)
robocze przepływu na smar
Model

LUB5130

CCN

Akumulator

Napięcie

psi (bary)

47503006

BL2012 i
BL2010/
BL2022

20

6250
(431)

oz/min
(g/min)

oz (g)

2,6 (75)

14 (400)

NLGI cale (mm)

2-6

30 (762)

† Ciśnienie ‡ Moc
(LP)
(LW)

66

77

Narzędzie i
akumulator
Masa

Narzędzie
DxSxW

Poziom

funty (kg)

cale (mm)

0,2

8,1 (3,7)

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

† Niepewność pomiaru KpA 3dB

‡ Niepewność pomiaru KbA 3dB

Narzędzie dostępne w zestawach
Model

CCN

Opis

LUB5130-K12-EU

47503151001

20V smarownica tłokowa, ładowarka
12/20 V, 1 akumulator litowo-jonowy
BL2012 (2,5 Ah) i walizka

LUB5130-K12-EU
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Bezprzewodowa lampa robocza LED L5110 20 V
Święcąca ultra jasnym, białym światłem
dioda LED starcza na 20 000 godzin pracy,
emitując 180 lumenów

Odporna na uderzenia obudowa
zabezpiecza przed cieczami,
substancjami chemicznymi
i wielokrotnymi upadkami

Opatentowana głowica aluminiowa
rozprasza ciepło, jest lekka i jednocześnie
wytrzymała

Wielopozycyjna głowica i stała
podstawa umożliwiające
oświetlanie z góry lub z dołu

Inteligentny układ sterowania pracą
akumulatora IQV20 zapewnia:

• Do 25 godzin pracy po jednym naładowaniu
akumulatora 5,0 Ah

• Do 12,5 godzin pracy na akumulatorze 2,5 Ah

Idealne do:

Hak do zawieszania
zapewnia różne
możliwości ustawienia
pod dowolnym kątem

Ogólne
Naprawy
naprawy
powypadkowe
samochodowe

Model

CCN

Konserwacja
obiektów

Strumień świetlny
Lumeny

Czas działania (h)
BL2012
BL2010/BL2022

mm (cale)

BL2012

kg (funty)
BL2010/BL2022

Lampa robocza LED serii IQV20 Series™
L5110

48489561

180

12,5

15/22

121 (4,76)

0,86 (1,9)

1,10 (2,4)

Uniwersalna bezprzewodowa platforma akumulatorów
Nowe akumulatory serii IQV20 o wysokiej pojemności zapewniają niezrównaną wydajność
dzięki wydłużeniu czasu pracy o 68% przy zachowaniu tego samego rozmiaru i masy jak w
przypadku poprzednich modeli. Nowe akumulatory są w pełni kompatybilne ze wszystkimi
narzędziami i ładowarkami serii IQV20 wyposażony w ten sam inteligentny system sterowania
pracą akumulatora BMS (ang. Battery Management System), co jest gwarancją optymalnego
wykorzystania mocy każdego wolta.

3,0 Ah (BL2010)
Kompatybilna ze wszystkimi narzędziami
serii IQV20
Sprzedawana oddzielnie

2,5 Ah (BL2012)
Niezgodna z kluczem udarowym W7150
ani z wiertarko-wkrętarką D5140

5,0 Ah (BL2022)
Kompatybilna ze wszystkimi narzędziami
serii IQV20 – sprzedawana oddzielnie
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Wydajność: Akumulator litowo-jonowy BL2022
20 V 5,0 Ah o wysokiej pojemności zapewnia o
68% dłuższy czas pracy w porównaniu z
poprzednim modelem (to ponad 800 nakrętek
montażowych więcej w porównaniu z
W7150EU!). Przy takiej samej wielkości i masie,
jak w poprzednim modelu, istnieje teraz
możliwość wykonania więcej ilości pracy na
jednym naładowaniu.

JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO

Trwałość: Inteligentny system sterowania pracą
akumulatora BMS (Battery Management System)
pozwala akumulatorowi na komunikowanie się z
narzędziem i ładowarką w celu zapewnienia
potrójnego zabezpieczenia akumulatora,
zapobiegając przeciążeniu, nadmiernemu
naładowaniu i rozładowaniu, gwarantując
dłuższą żywotność akumulatora i narzędzia.

Ładowarka IQV20
jest wyposażona
w pomocnicze
gniazdo USB
służące do
ładowania
urządzeń; może
być montowana na
ścianie lub na stole
warsztatowym

Uniwersalność: Akumulator litowo-jonowy
BL2022 5,0 Ah jest kompatybilny ze wszystkimi
elektronarzędziami serii IQV20,
umożliwiając użytkownikowi
wymienianie akumulatorów i narzędzi
w celu zapewnienia szybkiego
dokończenia zadania za każdym razem.
Gwarancja: 2 lata – wymiana
akumulatora o wysokiej wydajności*.
download.irtools.eu

Uniwersalna ładowarka litowo-jonowa BC1121-EU
Ingersoll Rand umożliwia ładowanie wszystkich naszych
akumulatorów serii IQV12 i IQV20 oraz zapewnia gotowość
do pracy niezależnie do miejsca, w którym pracujesz.
Bez względu na to, czy posiadasz akumulator 20 V,
czy 12 V, ta innowacyjna, wielofunkcyjna ładowarka
umożliwia naładowanie akumulatora i szybki powrót do
wykonywanej pracy bez dodatkowej straty czasu.

BC1121-EU
Pełna kompatybilność –
w pełni kompatybilna ze
wszystkimi dostępnymi
akumulatorami serii IQV20
i IQV12. Zaoszczędź
pieniądze, kupując
wyłącznie jedną
ładowarkę.

Komfort bezprzewodowej technologii:
urządzenia IQV12 Series
™

Duża wszechstronność w małych pakietach.
12-woltowe narzędzia Ingersoll Rand IQV12 Series™ zapewniają różne wydajności, wygodę bezprzewodowej pracy
oraz wytrzymałość w najtrudniejszych warunkach, przy ergonomicznej i najwyższej klasy kompaktowej budowie –
cechy kluczowe dla przemysłu, motoryzacji czy zastosowań z zakresu konserwacji, napraw i remontów. Połączenie
ergonomicznej budowy z mniejszą masą i rozmiarami narzędzi ułatwia dostęp do trudno dostępnych miejsc,
minimalizuje zmęczenie operatora oraz pozwala wykonać pracę zgodnie z maksymą: Wykonaj pracę szybko i
dobrze za każdym razem.

Dostępność:
• Kompaktowa, bezprzewodowa budowa każdego narzędzia serii IQV12 sprawia, że dotarcie do
trudno dostępnych miejsc staje się łatwiejsze.

Wygoda:
• Niewielka masa i małe rękojeści pozwalają zmniejszyć zmęczenie, zapewniając większą
ergonomię oraz wygodniejszy uchwyt.

Trwałość:
• Obudowy odporne na uderzenia i środki chemiczne zostały zaprojektowane tak, aby
przetrwać w trudnym środowisku i wytrzymać wielokrotne upadki, chroniąc komponenty
wewnętrzne urządzenia.

Produkty i akcesoria IQV12 Series

™

Narzędzia udarowe Impactool™

W1110
Szybkozmienna końcówka
sześciokątna

Klucze grzechotkowe

W1130

R1120

R1130

Końcówka
kwadratowa 3/8"

Końcówka
kwadratowa 1/4"

Końcówka
kwadratowa 3/8"

135 Nm

40 Nm

MOMENT
OBROTOWY

W1120

MOMENT
OBROTOWY

Końcówka
kwadratowa 1/4"

Wiertarko-wkrętarka

Wkrętak

D1130

Uchwyt 3/8"

23 Nm
MOMENT
OBROTOWY
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Latarka

D1410

L1110

Szybkozmienna
końcówka
sześciokątna

Regulowana
głowica

23 Nm
MOMENT
OBROTOWY

180

LUMENY

Firma Ingersoll Rand (NYSE:IR) poprawia jakość życia, stwarzając bezpieczne, zrównoważone
i efektywne środowisko. Nasi pracownicy i rodzina naszych marek – w tym Club Car®, Ingersoll Rand®,
Thermo King® i Trane® – współpracują w celu poprawy jakości powietrza i komfortu w domach
mieszkalnych i budynkach, w środkach transportu i ochrony żywności oraz produktów łatwo psujących
się oraz zwiększenia wydajności w procesach przemysłowych. Jesteśmy globalną firmą wartą
12 miliardów dolarów zaangażowaną w świat postępu odnawialnego i trwałych wyników.

www.ingersollrandproducts.com
Dystrybutor:

Ingersoll Rand, IR, logo IR, IQV20 Series, IQV12 Series, Impactool oraz Inline są znakami towarowymi spółki Ingersoll Rand, jej spółek
zależnych i/lub oddziałów. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
Żadna część tego dokumentu nie stanowi gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących produktu opisanego
w tym dokumencie. Takie gwarancje lub inne warunki dotyczące sprzedaży produktów muszą być zgodne ze standardowymi,
dostępnymi na żądanie warunkami firmy Ingersoll Rand dotyczącymi sprzedaży tych produktów.
Stałym celem firmy Ingersoll Rand jest ulepszanie produktów. Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia i bez
powstania jakichkolwiek zobowiązań.
Stosujemy praktyki drukowania przyjazne środowisku.
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