IQV20 Series™ vinkel møtrikspænder
W5330 3/8", W5350 1/2"

Det kan ikke gøres nemmere.
IQV20 Series W5330/W5350 Batteri vinkel møtrikspænder
TM

Et nyt værktøj ulig noget tidligere. En møtrikspænder, der kan komme ind alle steder og har slagkraft
nok til at spænde møtrikkerne og manøvreringsevne til at få jobbet fra hånden – mens du sparer dine
knoer og ikke må give op for selv de sværeste opgaver.

Generel bilindustri

Generel industri

Reparationer til tung industri

Anlægsvedligeholdelse

Oversigt
ADGANG
Med et vinkelhoved på kun 56 mm i højden og
vores eget patentanmeldte Inline™-batteri kan
W5330/W5350 komme ind på steder, som andre
møtrikspændere overhovedet ikke kan.

STYRING
W5330/W5350 spænder og løsner bolt efter bolt
med en hastighed, som skraldenøgler slet ikke kan
opnå. Møtrikspænderen har variabel hastighedskontrol
og en godt placeret frem-tilbage-kontakt, så du
blot kan lade din hånd blive på aftrækkeren og lade
værktøjet gøre resten af arbejdet.

HOLDBARHED
Avanceret teknologi, der kan klare de fleste slag.
W5350 er designet med et hammerhus af aluminium,
et holdbart vinkelhus og et superrobust nylonhus, så den
kan modstå fald fra op til 1,80 meter samt modstå at
blive udsat for væske.

SLAGKRAFT
245 Nm drejningsmoment uden modtryk i et strømlinet
letvægtsdesign tilbyder en skraldenøgles rækkeevne og
en møtrikspænders slageffekt.

Specifikationer
IQV20 Series™ vinkel møtrikspænder

Firkant
størrelse

Slag pr. minut

Hastighed
uden belastning (omdr/
min)

Værktøj & batteri
Maks. tilspændingsmoLxWxH
ment (Nm)
Vægt (kg)
(mm)

Model

Varenummer

Batteri

Jævnstrømsspænding

W5330

47514540

BL2005

20

3/8"

3.000

1.900

245

2,06

439x54x56

W5330

47514540

BL2010

20

3/8"

3.000

1.900

258

2,27

439x54x56

W5350

47514541

BL2005

20

1/2"

3.000

1.900

245

2,06

439x54x56

W5350

47514541

BL2010

20

1/2"

3.000

1.900

258

2,27

439x54x56

W5330/W5350 fås også som sæt med batterier og lader
Item nummer

W5330EU-K1
W5350EU-K1
W5350EU-K1

Varenummer

Beskrivelse

47516324001

1 BL2005 batteri, kuffert,
værktøj, oplader

47516323001

1 BL2005 batteri, kuffert,
værktøj, oplader

GARANTI for
år

for udskiftning
af værktøj,
batteri &
oplader

år

for udskiftning
af højtydende
batteri

Serien

års

begrænset
garanti på
værktøj og
opladere

(gælder for batterier
på 2,4 Ah eller mere)

Se ingersollrandproducts.com/cordless
for alle vilkår & betingelser. Kan variere alt efter land.

irtools.com/W5330
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