IQV20 Series kheukel beschermer
W5330 3/8", W5350 1/2"

Werk kan zich nergens verbergen.
De IQV20 Series W5330/W5350 draadloze haakse Impactool
Maak kennis met een gereedschap zoals geen ander. Een slagmoersleutel die op plekjes komt waar
andere gewoon niet bij komen, met de draaikracht en controle die u nodig hebt om het werk gedaan
te krijgen, terwijl uw knokkels bespaard blijven en moeilijk te bereiken plekjes aangepakt worden.

Algemeen automobiel

Algemeen industrieel

Reparatie van zware apparatuur

Gemakkellijk Onderhoud

Gereedschapskenmerken
TOEGANG
Dankzij een kop van slechts 56 mm hoog en
onze Inline-batterij (patent aangevraagd) komt
de W5330/W5350 op plekjes waar andere
slagmoersleutels slechts van dromen.

CONTROLE
De W5330/W5350 raast door bouten met snelheden
die uw ratelsleutels niet bereiken. Dankzij de trigger
voor variabele snelheden en een handig geplaatste
in-/uitdraaischakelaar kunt u één hand aan de trigger
houden en het gereedschap de rest laten doen.

DUURZAAMHEID
Geavanceerde technologie die tegen een stootje kan. De
W5350 heeft een hamerbehuizing van staal en aluminium, een
duurzame kop en een supersterke nylon behuizing, waardoor
hij bestendig is tegen een val vanaf 1,80 meter hoogte of
aanraking met vloeistoffen.

KRACHT
245 Nm reactievrij draaimoment in een slank, lichtgewicht
ontwerp met het bereik van een ratelsleutel en de kracht van
een slagmoersleutel.

Speciﬁcaties
IQV20 serie haakse Impactool
Aandrijfvierkant

Slagen per
minuut

Vrijloopsnelheid (rpm)

Max
Koppel
(Nm)

Gereedschap en batterij
Gewicht
LxBxH
(kg)
(mm)

Model

CCN

Batterij

Gelijkspanning

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

De W5330/W5350 is ook verkrijgbaar in kits.
Artikelnummer

W5330EU-K1

W5350EU-K1

W5350EU-K1

Serie

CCN

Inhoud van kit

47516324001

1 BL2005 batterij,
draagdoos,
gereedschap, oplader

47516323001

1 BL2005 batterij,
draagdoos,
gereedschap, oplader

jaar

vervanging
van
gereedschap,
batterij
en oplader

GARANTIE
jaar

vervanging
van batterij
met hoge
capaciteit

jaar

Beperkte garantie
op gereedschap
en oplader

van toepassing
op batterijen van
2,4 Ah of hoger

Zie ingersollrandproducts.com/cordless
voor officiële Algemene voorwaarden. Kan per land variëren.

irtools.com/W5330
Ingersoll Rand (NYSE:IR) verbetert de kwaliteit van leven door comfortabele, duurzame en efficiënte omgevingen te creëren. Onze mensen en onze familie van merken – waaronder Club Car®,
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