Narzędzie kątowe Impactool™ IQV20 Series™
W5330 3/8", W5350 1/2"

Praca nigdzie się nie ukryje.
IQV20 Series™ Bezprzewodowe narzędzie kątowe Impactool™ W5330/W5350
Prezentujemy nowe narzędzie, odmienne od wszystkich innych. Klucz udarowy, który sprawdza się tam,
gdzie inne narzędzia sobie nie radzą, łączący w sobie niepowtarzalną moc i kontrolę niezbędną do wykonania
zadania, chroniąc dłonie, ale jednocześnie świetnie radząc sobie z pracami w trudno dostępnych miejscach.

Motoryzacja

Przemysł

Naprawa sprzętu ciężkiego

Prace konserwatorskie

Charakterystyka
DOSTĘP
Głowica o długości zaledwie 56 mm i nasz zgłoszony
do opatentowania akumulator Inline™ pozwalają
narzędziu W5330/W5350 dotrzeć do miejsc, o których
inne klucze mogą tylko marzyć.

KONTROLA
Narzędzie W5330/W5350 radzi sobie ze śrubami z prędkością, jakiej klucze zapadkowe nie są w stanie osiągnąć.
Spust regulacji prędkości i dogodnie umieszczony
przełącznik kierunku obrotów, pozwalają trzymać jedną
dłoń na spuście, podczas gdy narzędzie zajmuje się resztą.

TRWAŁOŚĆ
Zaawansowana, niezniszczalna technologia. Narzędzie W5350
posiada obudowę mechanizmu udarowego wykonaną z aluminium
wzmocnionego metalem, w pełni serwisowalną głowicę i super
wytrzymałą obudowę nylonową, dzięki czemu narzędzie jest
przygotowane na upadek z wysokości 1,80 m lub kontakt z cieczą.

MOC
245 Nm bez momentu reakcji w smukłej, lekkiej obudowie
zapewnia zasięg klucza zapadkowego i moc klucza udarowego.

Dane techniczne
Narzędzie kątowe Impactool™ z serii IQv20

Narzędzie i akumulator

Napięcie
DC

Rozmiar
czopu

Liczba
udarów na
minutę

Prędkość bez
obciążenia
(obr./min)

Moment
maksymalny
(MN)

Waga (kg)

Dł. x Szer. x Wys. (mm)

Model

CCN

Akumulator

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

Narzędzie W5330/W5350 dostępne jest
również w zestawie.
Nr produktu

W5330EU-K1

CCN

Skład zestawu

47516324001

1 akumulator BL2005,
walizka, narzędzie,
ładowarka

47516323001

1 akumulator BL2005,
walizka, narzędzie,
ładowarka

W5350EU-K1
W5350EU-K1

GWARANCJA Serii
rok

wymiana
urządzenia,
akumulatora
i ładowarki

lata

wymiana
akumulatora
o wysokiej
wydajności

lata

ograniczona
gwarancja na
narzędzia i
ładowarki

ma zastosowanie w
przypadku akumulatora
o poj. 2,4 Ah lub wyższej

Oficjalne warunki ogólne są dostępne na stronie

ingersollrandproducts.com/cordless.
Mogą różnić się w zależności od kraju.

irtools.com/W5330

Ingersoll Rand (NYSE:IR) poprawia, jakość życia tworząc wygodne, zrównoważone i wydajne środowisko. Nasi pracownicy i rodzina naszych marek — w tym Club Car®, Ingersoll Rand®,
Thermo King® i Trane® — pracują wspólnie w celu poprawy, jakości i komfortu powietrza w domach i budynkach; transportują, chronią żywność i inne łatwo psujące się towary; zwiększają
produktywność i wydajność przemysłową. Jesteśmy globalną firmą wartą 12 miliardów dolarów zaangażowaną dla świata zrównoważonego rozwoju i trwałych wyników.
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