IQV20 Serien Sladdlösa verktyg
™

Sladdlös bekvämlighet.
Kompromisslös kraft.

Sladdlös kraft utan kompromisser.
Alla sladdlösa verktyg är lätta att arbeta med utan elektriska sladdar och luftslangar – men
de flesta kan inte tillhandahålla den råa kraft som erfordras för att klara av de tuffa jobben.
Ingersoll Rand IQV20 -serien™ med 20-volts verktyg är annorlunda: varje verktyg har designats,
tillverkats och testats för att uppfylla de hårda krav som ställs dag ut och dag in vid yrkesmässig
användning. Med 20 volt hårt slående, uthållig kraft, tillhandahåller verktygen i IQV20 -serien
kompromisslösa möjligheter att få jobbet gjort, snabbt och varje gång.
Prestanda:
• Med 20 volt litiumjon-kraft, erbjuder IQV20 -seriens
verktyg vridmoment och varvtal som kan jämföras med
tryckluftdrivna verktyg av toppkvalitet.

Mångsidig användning:
• Utan sladd eller luftslang kan de användas överallt – även
i trånga utrymmen.

Slitstyrka:
• Styrka i varje detalj inklusive robust, metallförstärkt
komposithölje som skyddar mot slag och frätande kemikalier.

Allmänna
fordonsreparationer

2

Reparationer av
kollisionsskador
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Reparation av
tung utrustning

Fastighetsskötsel

Lätt
industri

Allmän
industri

IQV20 Series High-Torque Impactool

™

™

W7150EU 1/2'' & W7150EU-P
Överlägset bästa
effekt/vikt-förhållande

Avstämd slagmekanism
tillhandahåller högre
vridmoment, är mer slitstarkt
och effektivare. 1057 Nm
max vridmoment och
1491 Nm mutterlossande
vridmoment motsvarar
effekten hos vårt 2135QXPA
tryckluftdrivna slagverktyg – allt
från ett verktyg och batteri som
tillsammans väger 3,1 kg

Motor med kraftig
REE-magnet
(neodymium) ger lång
livslängd och hög effekt

Stryktåligt, stålbeklätt
hammarhölje av aluminium,
konstruerat för styrka och låg
vikt som samtidigt skyddar
invändiga komponenter

Patentsökt övergjutet
mjukgrepp minimerar
vibration, är mindre
uttröttande och höjer
användarens komfort vid
långvarig användning

Drivsystem och slagmekanism
helt i metall, är robust, tålig
och optimerad för maximal kraft
och effektivitet
Variabelt varvtal med
elektronisk broms ger
maximal kontroll över verktyget

Stryktåligt
komposithölje och
patenterad stålförstärkt
stomme skyddar mot
vätskor, kemikalier och
upprepade slag

Idealiskt för:
Kräver BL2010 3,0 Ah- eller
BL2022 5,0 Ah-batteri
Allmänna
fordonsreparationer

Modell

Reparation av
tung utrustning

CCN

Allmän industri

Batteri

Anslutningsgänga
Likspänning
Storlek, Typ

Hastighet
Mutterlossande
Max
Slag per
utan
moment
vridmoment
minut belastning vpm
Nm
Nm

Verktyg och batteri
Vikt
kg

Längd
tum (mm)

IQV20 Series™ Impactool™
BL2010/BL2022

20

1/2" fyrkant

2300

0–1 900

1 491

W7150EU-P 47518087001 BL2010/BL2022

W7150EU

48391692

20

1/2" stift

2300

0–1 900

1 491

780 (1 057) 6,8 (31) 9,4 (238)
1057

3,1

9,4 ( 238)

Finns som sats

W7150EU-K22

Modell

CCN

Beskrivning

W7150EU-K2

48391734IRI

1/2" Slagverktyg, laddare 12/20V, 2 BL2010
(3,0 Ah) litiumjonbatterier och förvaringsväska

W7150EU-K22

47524963001 1/2" Slagverktyg, laddare 12/20V, 2 BL2010
(5,0 Ah) litiumjonbatterier och förvaringsväska

W7150EU-P-K22 47518091001 Slagverktyg med 1/2" stiftfäste, laddare 12/20V,
2 BL2022 (5,0 Ah) litiumjonbatterier och förvaringsväska

download.irtools.eu
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IQV20 Series Mid-Torque Impactool

™

™

W5130 3/8'' & W5150 1/2''
Avstämd slagmekanism
tillhandahåller 260 Nm vridmoment
hos ett lätt, balanserat och
kompakt verktyg som är bara
162 mm långt från topp till tå

Drivsystem och
slagmekanism helt
i metall, är robust,
tålig och optimerad
för maximal kraft
och effektivitet

Stryktåligt, stålbeklätt
hammarhölje av aluminium,
konstruerat för styrka och låg vikt,
som samtidigt skyddar invändiga
komponenter under en lång livslängd

Stryktåligt
komposithölje
och patenterad
stålförstärkt stomme
skyddar mot vätskor,
kemikalier och
upprepade slag

Variabelt varvtal med elektronisk
broms ger maximal kontroll över
verktyget och ökar säkerheten – tryck
ned avtryckaren så stannar drivenheten
Balanserat, ergonomiskt handtag
med låg vikt och med patentsökt
övergjutet mjukgrepp minimerar
vibration, är mindre uttröttande
och höjer användarens komfort vid
långvarig användning

Idealiskt för:

Allmänna
fordonsreparationer

Modell

Fastighetsskötsel

CCN

Allmän
industri

Batteri

Likspänning

Anslutningsgänga,
storlek och typ

Slag per
minut

Max
Hastighet utan vridmoment
belastning vpm
Nm

Verktyg och batteri
Vikt
Längd
kg
tum (mm)

IQV20 Series™ Impactool™
W5130

48377840

BL2012

20

3/8" fyrkant

2 900

0–1 700

245

3,6 (1,6)

6,6 (162)

W5130

48377840

BL2010/BL2022

20

3/8" fyrkant

2 900

0–1 700

190 (260)

4,1 (1,9)

6,6 (162)

W5150

48620801

BL2012

20

1/2" fyrkant

2 900

0–1 700

180 (245)

3,6 (1,6)

6,6 (162)

W5150

48620801

BL2010/BL2022

20

1/2" fyrkant

2 900

0–1 700

190 (260)

1,9

6,6 (162)

Finns som sats
Modell

CCN

W5130-K22-EU

47530973001 3/8" Slagverktyg, laddare 12/20V, 2 BL2010
(2,5 Ah) litiumjonbatterier och förvaringsväska

W5150-K22-EU

47530977001 1/2" Slagverktyg, laddare 12/20V, 2 BL2012
(2,5 Ah) litiumjonbatterier och förvaringsväska

W5150-K22-EU
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Beskrivning

IQV20 Series High Cycle Impactool

™

™

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

KT

MÄR
S
N
O
I
T
K
ODU

PR
Avstämd slagmekanism
tillhandahåller 240 Nm max.
vridmoment, redo att utföra jobb efter
jobb

Drivsystem och
slagmekanism helt
i metall, är robust,
tålig och optimerad
för maximal kraft
och effektivitet

1/4" sexkantfäste, 3/8" och
1/2" stift för maximal mångsidighet
och säker och exakt inpassning

Motor med kraftig
REE-magnet
(neodymium) och
utbytbara borstarger
lång livslängd och hög
effekt

Slitstarkt, stålbeklätt
hammarhölje av aluminium som
designats för att skydda de inre
komponenterna, samtidigt som det
förstärkta höljet motstår upprepade slag

Övergjutet
mjukgrepp i gummi
minskar vibration, är
mindre uttröttande
och höjer användarens
komfort vid långvarig
användning

Går snabbt att använda,
bidrar till anläggningens
produktionsmål
Den kompakta designen
underlättar hantering och åtkomst
i trånga utrymmen

Idealiskt för:

Monteringsindustri

Modell

CCN

Batteri

Likspänning

Anslutningsgänga,
storlek och typ

Slag per
minut

Hastighet
utan
belastning
(vpm)

Max.
vridmoment
ft-lb (Nm)

Verktyg och batteri
Vikt
Längd
kg
tum (mm)

IQV20 Series™ Impactool™
W5111

48620793

BL2012

20

1/4" sexkantfäste

2 800

0–1 900

160 (215)

3,5 (1,6)

6,0 (152)

W5111

48620793

BL2010/BL2022

20

1/4" sexkantfäste

2 800

0–1 900

175 (240)

4,2 (1,9)

6,0 (152)

W5131P

48620819

BL2012

20

3/8" stift

2 800

0–1 900

160 (215)

3,5 (1,6)

5,9 (150)

W5131P

48620819

BL2010/BL2022

20

3/8" stift

2 800

0–1 900

175 (240)

4,2 (1,9)

5,9 (150)

W5151P

48620827

BL2012

20

1/2" stift

2 800

0–1 900

160 (215)

3,5 (1,6)

6,1 (154)

W5151P

48620827

BL2010/BL2022

20

1/2" stift

2 800

0–1 900

175 (240)

4,2 (1,9)

6,1 (154)

Finns som sats
Modell

CCN

W5111-K22-EU

47530971001 Slagverktyg med 1/4" sexkantfäste, laddare 12/20V, 2
BL2012 (2,5 Ah) litiumjonbatterier och förvaringsväska

Beskrivning

W5131P-K22-EU 47530975001 Slagverktyg med 3/8" stiftfäste, laddare 12/20V, 2
BL2012 (2,5 Ah) litiumjonbatterier och förvaringsväska
W5111-K22-EU

W5151P-K22-EU 47530979001 Slagverktyg med 1/2" stiftfäste, laddare 12/20V, 2
BL2012 (2,5 Ah) litiumjonbatterier och förvaringsväska
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IQV20 Series Right Angle Impactool

™

™

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

245 Nm kastfritt vridmoment sparar dina
knogar och gör svåråtkomliga arbeten enkla
Stålklätt hammarhölje av aluminium och en
supertålig nylonkåpa gör att det klarar fall från
1,80 meter eller stänk av kemikalier
Bekvämt placerad omkopplare för
framåt-/bakåtkörning ger maximal kontroll
Ergonomiskt handtag och
komfortgrepp erbjuder samma
räckvidd som en spärrnyckel
Fullständigt funktionellt
huvud ger verktyget utökad
livslängd. Spara kostnader
för reservdelar och -verktyg
genom att avlägsna några få
skruvar för bättre åtkomlighet
Direkt från 0 till 1 900 vpm,
precis som din favoritslagnyckel,
W5350 klarar av skruvarna med
bättre kontroll tack vare det
variabla varvtalet
Patentsökt Inline™
formgivet batteri når platser
som andra slagnycklar bara kan
drömma om – områden som
endast brukade nås med en
traditionell spärrnyckel eller
bara händerna

Idealiskt för:

Allmänna
fordonsreparationer

Modell

Underhåll av
anläggningar

CCN

Allmän
industri

Batteri

Likspänning

Anslutningsgänga
Storlek, Typ

20-volts
litiumjonbatteri med
hög effekt och utökad
livslängd, kompatibelt
med BL2012, BL2010
och BL2022

Hastighet utan
belastning
vpm

Max.
vridmoment
ft-lb (Nm)

Verktyg och batteri
Vikt
Längd
kg
tum (mm)

IQV20 Series™ Rätvinkligt slagverktyg
W5330

47514540001

BL2012

20

3/8" fyrkant

0–1 900

180 (245)

4,55 (2,06)

17,25 (439)

W5330

47514540001

BL2010/BL2022

20

3/8" fyrkant

0–1 900

190 (258)

5,15 (2,27)

17,25 (439)

W5350

47514541001

BL2012

20

1/2" fyrkant

0–1 900

180 (245)

4,55 (2,06)

17,25 (439)

W5350

47514541001

BL2010/BL2022

20

1/2" fyrkant

0–1 900

190 (258)

5,15 (2,27)

17,25 (439)

Finns som sats

W5350-K12-EU
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Modell

CCN

Beskrivning

W5330-K12-EU

47530980001

3/8" Slagverktyg, laddare 12/20V, 1 BL2012
(2,5 Ah) litiumjonbatteri och förvaringsväska

W5350-K12-EU

47530981001

1/2" Slagverktyg, laddare 12/20V, 1 BL2012
(2,5 Ah) litiumjonbatteri och förvaringsväska

IQV20 Series Spärrnyckel
™

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

Huvudet som konstruerats enligt beprövad design
är samma tåliga spärrhuvud som används i våra tryckluftdrivna
spärrverktyg och tål strängaste yrkesmässiga användning
Drivsystem och slagmekanism helt i metall,
är robust, tålig och optimerad för maximal kraft
och effektivitet
Kompakt och slitstark motor levererar
optimal prestanda och lång livslängd
Ergonomiskt handtag och
komfortgrepp erbjuder samma räckvidd
som en tryckluftdriven spärrnyckel

73 Nm vridmoment ger
samma kraft som från ett
tryckluftsdrivet verktyg

Det högeffektiva 20-volts
litiumjonbatteriet med utökad
livslängd är kompatibelt med många
av IQV20 -seriens sladdlösa verktyg

Stryktåligt komposithölje
och patenterad
stålförstärkt stomme
skyddar mot vätskor,
kemikalier och upprepade slag
Avtryckare för variabelt
varvtal ger maximal kontroll
över verktyget
Unikt smal formgivning
ger bekväm åtkomst i trånga
utrymmen: Om du kan nå med
armen, når du med spärrnyckeln

Idealiskt för:

Allmänna
fordonsreparationer

Modell

Reparationer av
kollisionsskador

Fastighetsskötsel

Batteri

Likspänning

Anslutningsgänga,
storlek och typ

48621023

BL2012

20

3/8" fyrkant

CCN

Hastighet utan
belastning
(vpm)

Max.
vridmoment
ft-lb (Nm)

0–225

54 (73)

Verktyg och batteri
Vikt
Längd
lb (kg)
tum (mm)

IQV20 Series™ Spärrnyckel
R3130

4,4 (2,0)

17,5 (445)

R3130

48621023

BL2010/BL2022

20

3/8" fyrkant

0–225

54 (73)

5,0 (2,3)

17,5 (445)

R3150

48621056

BL2010

20

1/2" fyrkant

0–225

54 (73)

4,4 (2,0)

17,5 (445)

R3150

48621056

BL2010/BL2022

20

1/2" fyrkant

0–225

54 (73)

5,0 (2,3)

17,5 (445)

Finns som sats
Modell

CCN

Beskrivning

R3130-K12-EU

47530966001

3/8" Drivspärrnyckel, laddare 12/20V, 1 BL2012
(2,5 Ah) litiumjonbatteri och förvaringsväska

R3150-K12-EU

47530968001

1/2" Drivspärrnyckel, laddare 12/20V, 1 BL2012
(2,5 Ah) litiumjonbatteri och förvaringsväska

R3150-K12-EU
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IQV20 Series Borr/Mutterdragare
™

D5140 1/2''

Tillhandahåller 80 Nm
vridmoment vilket ger dig
kraft att utföra jobben
snabbare och enklare

Motor med hög effekt
och lång livslängd
tillhandahåller optimal
prestanda och slitstarkhet

Enkel hylsa, chuck med
spärrmekanism, låsning
och karbidkäftar, helt i metall för
bekväm enhandshantering och stark
fasthållning av biten

Patentsökt övergjutet
mjukgrepp minimerar
vibration, är mindre
uttröttande och höjer
användarens komfort vid
långvarig användning

Chuckens 16 lägen maximerar
kontroll över fastdragningen
Justerbart stödhandtag, som kan
monteras för kontroll vid kraftig borrning

Variabelt varvtal med
elektronisk broms ger
maximal kontroll över
verktyget

Stryktåligt komposithölje och
patenterad stålförstärkt stomme
skyddar mot vätskor, kemikalier och
upprepade slag

Idealiskt för:
Kräver BL2010 3,0 Ah- eller BL2022 5,0 Ah-batteri
Allmänna
fordonsreparationer

Underhåll av
anläggningar

Allmän
industri

Låg

Hög

Max
vridmoment
vid
stillastående
Nm

0–500

0–1 900

700 (80)

Hastighet utan
belastning (vpm)
Modell

CCN

Batteri

Likspänning

Anslutningsgänga,
storlek och typ

BL2010/BL2022

20

1/2" chuck

Verktyg och batteri
Vikt
Längd
kg
tum (mm)

IQV20 Series™ Borr/Mutterdragare
D5140

48489546

5,4 (2,45) 9,25 (235)

Finns som sats
Modell

CCN

Beskrivning

D5140-K2-EU

48498497

1/2" Borr/Mutterdragare, laddare 12/20V, 2 BL2010
(3,0 Ah) litiumjonbatterier och förvaringsväska

D5140-K22-EU 47530987001 1/2" Borr/Mutterdragare, laddare 12/20V, 2 BL2022
(5,0 Ah) litiumjonbatterier och förvaringsväska
D5140-K22-EU
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Tålig och effektiv fettspruta, 20 V
LUB5130
Krok för axelrem
(tillval) för ytterligare
flexibilitet och stöd

Elektronisk avstängning och
LED-indikator för högt tryck
förhindrar spill av smörjmedel och
förlänger motorns livslängd

Ergonomiskt handtag och
komfortgrepp minimerar
vibration och uttröttning och
höjer användarens komfort
Patentsökt design
med "inline"-batteri
för bättre bärbarhet
och enklare åtkomst

Slagtålig och
kemiskt resistent
kåpa skyddar
verktyget mot
vätskor, kemikalier
och upprepade slag

Det högeffektiva
20-volts
litiumjonbatteriet
med utökad
livslängd är
kompatibelt med alla
av IQV20 -seriens
sladdlösa verktyg
Enkelt 3-vägs laddningssystem
för maximal mångsidighet med
patron-, bulk- och manuell laddning

Utökad slitstyrka genom
högeffektiv motor med lång
livslängd och drivsystem helt
i metall

Standard 30-tums slang (762 mm)
för bättre åtkomst

Idealiskt för:

Allmänna
fordonsreparationer

Reparationer av
kollisionsskador

Underhåll av
anläggningar

Max
Flödes- Smörj- Smörjarbets- hastig- medels- medtryck
het behållare elstyp

Modell

LUB5130

CCN

Batteri

47503006

BL2012
och
BL2010/
BL2022

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

20

6250
(431)

75

14
(400)

NLGI

2–6

Slanglängd

Ljudnivå dB(A)
(EN60745)

Vibration
m/s2
(EN60745)

tum
(mm)

† Tryck ‡ Effekt
(LP)
(LW)

30
(762)

66

77

Verktyg
och
batteri
Vikt

Verktyg
LxVxH

Nivå

kg

tum (mm)

0,2

3,7

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

† KPA 3dB mätosäkerhet ‡ KWA 3dB mätosäkerhet

Finns som sats
Modell

CCN

Beskrivning

LUB5130-K12-EU

47503151001

20 V Fettspruta, laddare 12/20V,
1 BL2012 (2,5 Ah) litiumjonbatteri
och förvaringsväska

LUB5130-K12-EU
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L5110 20V Sladdlös LED-arbetslampa
Ultrastark vit LED-lampa ger 180 lumen
och varar upp till 20 000 timmar

Slagtålig kåpa skyddar mot vätskor,
kemikalier och upprepade slag

Det patenterade aluminiumhuvudet leder
bort värme och har låg vikt men är ändå slitstarkt
Inställbart huvud och bas för
stående placering för belysning
ovanifrån eller underifrån

IQV20-seriens intelligenta
batterihanteringssystem ger:

•	Upp till 25 timmars lystid med ett
5,0 Ah-batteri med en uppladdning
• Upp till 12,5 timmars lystid med ett 2,5 Ah-batteri

Idealiskt för:

Allmänna
fordonsreparationer

Modell

IQ

V20

Krok för upphängning
möjliggör flexibel
placering i valfri vinkel
Reparationer av
kollisionsskador

Underhåll av
anläggningar

Ljusstyrka
Lumen

CCN

Lystid (timmar)
BL2012
BL2010/BL2022

mm (tum)

BL2012

121 (4,76)

0,86 (1,9)

kg

BL2010/BL2022

Series LED-arbetslampa

L5110

™

48489561

180

12,5

15/22

1,10 (2,4)

En sladdlös batteriplattform
Den nya IQV20-serien av högpresterande x5,0- och r2,5-batterier har överlägsen kapacitet
med 68 % längre driftstid och samma storlek och vikt som dess föregångare. De är fullständigt
kompatibla med alla existerande IQV20-verktyg och -laddare och är utrustade med samma
intelligenta batterihanteringssystem, så du får garanterat ut mer av varje volt.

3,0 Ah (BL2010)
Kompatibel med alla verktyg i IQV20 -serien
Säljs separat

2,5 Ah (BL2012)
Ej kompatibel med W7150 Slagverktyg eller
D5140 Borr/Mutterdragare

Prestanda: Det högpresterande BL2022
20V 5,0 Ah litiumjonbatteriet har upp till
68 % längre driftstid än dess föregångare
(vilket innebär mer än 800 hjulmuttrar om
det används tillsammans med W7150EU!).
Eftersom batteriet har samma vikt och
storlek som den tidigare modellen kan du
utföra mera arbete på en enda laddning.

ALLA FÖR EN, EN FÖR ALLA

Slitstyrka: Tack vare det intelligenta
batterihanteringssystemet kan batteriet
kommunicera med verktyget och laddaren
vilket ger tredubbelt batteriskydd, förhindrar
överbelastning, överladdning och överdriven
urladdning och ger verktyget och batteriet
längre livslängd.

Laddaren IQV20 är
försedd med en
USB-laddningsport
och kan ställas på
bänken eller hängas
upp på väggen

Mångsidighet: BL2022 5,0 Ah
litiumjonbatteriet är kompatibelt med
alla elverktyg i IQV20-serien, så du kan
enkelt byta batterier och verktyg och
få jobbet rätt utfört varje gång.

5,0 Ah (BL2022)
Kompatibel med alla verktyg i IQV20-serien - säljs
separat

10

Garanti: Utbyte i 2 år av
högkapacitetsbatteri*.
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Ingersoll Rands BC1121-EU litiumjon-universalladdare
laddar alla batterier i QV12- och IQV20-serien så de
är redo att använda när du behöver dem. Vare sig det
gäller våra 20 V- eller 12 V-batterier, hjälper den här
innovativa, flexibla laddaren till att få jobbet gjort
utan problem.

BC1121-EU
Fullständig kompatibilitet
– Fullständigt kompatibel
med alla existerande
IQV20- och IQV12-batterier.
Du sparar pengar eftersom
du bara behöver köpa en
enda laddare.

Ytterligare sladdlös bekvämlighet: IQV12 Serien

™

Stor mångsidighet i litet format
IQV12 Serien™ 12 V-verktyg från Ingersoll Rand erbjuder mångsidig prestanda, sladdlös bekvämlighet och robust
slitstarkhet i utomordentligt litet format med klassledande ergonomi – viktiga fördelar vid fordonsservice och
inom industriella och MRO-marknader. Verktyg med lägre vikt och mindre storlek kombinerat med ergonomisk
utformning gör åtkomst i svåråtkomliga utrymmen enklare, är mindre uttröttande och får jobbet gjort snabbt,
varje gång.

Åtkomst:
• Den kompakta, sladdlösa formgivningen av alla verktyg i IQV12 -serien underlättar åtkomst i trånga utrymmen.

Bekvämlighet:
• Låg vikt och små handtag är mindre uttröttande, gör verktygen mer ergonomiska och bekvämare att hantera.

Slitstyrka:
• Kemikalie- och slagtåliga höljen är konstruerade för att motstå tuffa miljöer och upprepade slag och
samtidigt skydda interna komponenter.

IQV12 Series Produkter och tillbehör
™

Impactools™

Spärrnycklar

W1110

Sexkantfäste för snabba byten

R1120

W1130

1/4" fyrkantig anslutningsgänga

3/8" fyrkantig anslutningsgänga

135 Nm

R1130
3/8" fyrkantig
anslutningsgänga

40 Nm

VRIDMOMENT

VRIDMOMENT

W1120

1/4" fyrkantig anslutningsgänga

Borr/Mutterdragare

Skruvdragare

D1130

3/8" Chuck

23 Nm

VRIDMOMENT

Arbetslampa

D1410

Sexkantfäste för snabba byten

L1110

Justerbart huvud

180

23 Nm

VRIDMOMENT

download.irtools.eu
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) förbättrar livskvaliteten genom att skapa och upprätthålla behagliga och effektiva omgivningar.
Våra medarbetare och vår grupp av varumärken – som Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® och Trane® – arbetar
gemensamt för att förbättra luftkvalitet och komfort i hem och byggnader; transportera och skydda livsmedel och
färskvaror; samt öka produktionen och effektiviteten inom industrin. Vi är ett globalt företag med en omsättning på
12 miljarder dollar som satsar på hållbar utveckling och bestående resultat.

www.ingersollrandproducts.com
Distribueras av:

Ingersoll Rand, IR, IR logotyp, IQv20 Series, IQv12 Series, Impactool och Inline är varumärken som ägs av Ingersoll Rand, dess dotterbolag och/eller
samarbetspartners. Övriga varumärken ägs av respektive företag.
Ingenting på dessa sidor är avsett att utgöra någon garanti eller utfästelse, uttalad eller underförstådd, angående produkten som beskrivs häri.
Sådana garantier eller andra försäljningsvillkor ska lyda i enlighet med Ingersoll Rands standardvillkor och -bestämmelser för försäljning av sådana
produkter, och kan fås på begäran.
Produktutveckling är ett ständigt mål hos Ingersoll Rand. Design och specifikationer kan ändras utan varsel eller andra förpliktelser.

Vi värnar om miljön genom resurssparande utskriftsrutiner.
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