Specialværktøj

324 klistermærkefjerner og 426 reversibel vinkelsliber holder Ingersoll Rand-navnet, som du har
tillid til, i hævd. Selv med sin lave vægt er komposithuset med til at udføre et solidt stykke arbejde,
så du kan trygt stole på, at 324 og 426 kan klare opgaven.
324 - klistermærkefjerner
HASTIGHED
Arbejder med en optimal hastighed
på 3.700 omdr./min. på at fjerne
klistermærker, klæbestriber og
andre klæbemærker uden at
beskadige lakken.
LAV VÆGT
324, der kun vejer 0,8 kg, er nem
at bruge uanset vinkelretningen, og
den gør et effektivt stykke arbejde.

ALSIDIGHED
Sammen med 324 får du også 12 raderskiver,
så du kan komme i gang og få arbejdet gjort.
Med 324-1 tilbyder vi et billigere alternativ,
der omfatter blot 1 raderskive.

426 reversibelt vinkelsliber
REVERSIBELT
Sikker kontrol med gnistens
retning, så du kan bruge
værktøjet i alle retninger.

PRAKTISK
Kom hurtigt i gang med de
skæreskiver der følger med 426,
og når det er tid at bestille flere,
gør vores emballage det nemt
og ligetil.

STYRING
Hastighedsregulatoren giver
dig fuld kontrol med 426. Skift
hastighed til varierende behov
for at sikre, at arbejdet bliver
udført rigtigt.

LAV VÆGT
426 vejer kun 0,9 kg, så du
kan arbejde længere og gøre
arbejdet hurtigere.

Specifikationer
324 Klistermærkefjerner og 426 reversibelt vinkelsliber
Drevets
størrelse,
type tommer

Maks.
frihastighed Skivediameter/o./min.
str. in. (mm)

Vægt
kg

Gennemsnitligt
luftforbrug
l/min.

Længde
mm

Lydtryk
dB(A)

Vibrationsniveau
(1) / Usikkerhed
(K) m/s2

Model

Varenummer

Antal
skiver

324

47509197001

12

5/16"-24

3.700

4 (100)

0,8

793

200

89

3,3/0,7

324-1

47515703001

1

5/16"-24

3.700

4 (100)

0,8

793

200

89

3,3/0,7

426

47509194001

5

Type 1

20.000

3 (75)

0,9

736

206

92,1

4,3/1,9

Ydelse ved 6,3 bar. Luftindtag NPTF 1/4" (6 mm). Min. slangestr. 3/8" (10 mm).
(1) ISO28927 – 3-aksers måling: vibrationsniveau/måleusikkerhed.
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) giver større livskvalitet ved at skabe behagelige, bæredygtige og effektive miljøer. Vores medarbejdere og vores produktserier – herunder Club Car®, Ingersoll Rand®,
Thermo King® og Trane® – arbejder sammen for at forbedre luftkvaliteten og komforten i huse og bygninger. De transporterer og beskytter madvarer og letfordærvelige varer samt forøger
industriproduktivitet og -effektivitet. Vi er en global virksomhed med en omsætning på USD 12 mia. og satser på bæredygtige fremskridt og vedvarende resultater.
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