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

Ratkaisu ahtaisiin työkohteisiin.
IQV20 Series W5330/W5350 akkukäyttöinen kulmamutterinväännin
TM

Esittelemme aivan erilaisen työkalun. Akkukäyttöinen iskuvääntimemme ulottuu sinnekin, minne
muut eivät pääse. Se on täynnä irrotusvoimaa ja helppo hallita – työ sujuu ja rystyset säästyvät,
hankalapääsyisetkin kohteet ovat nyt saavutettavissa.

Autoalan yleiskäyttö

Yleinen teollisuuskäyttö

Raskaan kaluston korjaus

Laitteiden kunnossapito

Työkalun ominaisuudet
ULOTTUVUUS
Vain 56 mm korkea kulmapää ja rungonsuuntainen
akku, mistä olemme jättäneet patenttihakemuksen,
takaavat, että WS330/WS350 yltää paikkoihin,
joista muut iskuvääntimet vain unelmoivat.

KESTÄVYYS
Kehittynyt teknologia kestää käyttöä. WS350:n
rakenteeseen kuuluu teräsvuorattu alumiininen
vasarakotelo, täysin huollettava pää ja erikoiskestävä
nailonkotelo, joiden ansiosta tuote kestää 1,80 m:n
pudotuksen ja yleisimmät vastaan tulevat nesteet.

HALLINTA
WS330/WS350 porautuu pultteihin nopeudella,
johon räikät eivät pysty. Liipaisimen nopeussäädön
ja kätevästi sijoitetun suunnanvaihtokytkimen
ansiosta voit pitää toisen käden liipaisimella ja antaa
työkalun hoitaa loput.

TEHO
245 Nm rekyylitöntä vääntövoimaa kapeassa ja kevyessä
muodossa: räikän ulottuvuus ja iskuvääntimen teho.

Tekniset tiedot
IQV20-sarjan kulmamutterinväännin™
Vääntiön
koko

Kuormittamaton Maks. vääntönopeus
momentti
Iskuja/min
(r/min)
(Nm)

Työkalu ja akku
Paino
(kg)
P x L x K (mm)

Malli

CCN-nro

Akku

Jännite
DC

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

WS330/WS350 on saatavissa myös sarjana.
Osa-nro

W5330EU-K1
W5350EU-K1
W5350EU-K1

CCN-nro

Sarjan tiedot

47516324001

1 BL2005-akku, kotelo,
työkalu, laturi

47516323001

1 BL2005-akku, kotelo,
työkalu, laturi

-Sarjan TAKUU
vuoden
vaihtotakuu
työkalulle,
akulle
ja laturille

vuoden

vuoden

vaihtotakuu
suurtehoakulle

rajoitettu takuu
työkaluille
ja latureille

koskee 2,4 Ah:n
tai tehokkaampia
akkuja
Katso viralliset ehdot osoitteesta

ingersollrandproducts.com/cordless.
Maakohtainen vaihtelu mahdollista.

irtools.com/W5330
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