Gereedschap voor carrosserie
werkplaatsen

De 324 Sier strip verwijderaar en het 426 Omkeerbaar snijwerktuig doen de door u vertrouwde
naam van Ingersoll Rand eer aan. Met een composietbehuizing die voor licht werk zorgt maar toch
duurzaam is, kunt u ervan op aan dat de 324 en 426 de klus zullen klaren.
324 – Sier strip verwijderaar
SNELHEID
Met een optimale snelheid
van 3700 rpm worden
decals, pinstripes en andere
kleefmiddelen verwijderd zonder
de lak te beschadigen.
LICHTGEWICHT
De 324 weegt slechts 800 gram
en is vanuit elke hoek gemakkelijk
te gebruiken, zodat u het werk
effectief kunt uitvoeren.

VEELZIJDIG
De 324 wordt met 12 verwijderings schijven
geleverd, dus u kunt meteen beginnen
en doorwerken totdat de klus geklaard is.
Met de 324-1 bieden we een voordelig
alternatief met één verwijderings schijven.

426 – Omkeerbare uitlaat/plaat snijder
OMKEERBAAR
Veilige beheersing
van de richting van
de vonk waardoor u
het gereedschap in elke
richting kunt gebruiken.

GEMAK
Snel aan het werk met de 5 Snij schijven
die met de 426 worden geleverd. En
als het tijd is om meer te bestellen,
gebruikt u gewoon het etiket op
de verpakking.

CONTROLE
De sneldheidsregelknop geeft
u volledige controle over de 426.
Pas de snelheid naar wens aan,
voor een perfecte afwerking.

LICHTGEWICHT
Met een gewicht van slechts
900 gram laat de 426 u niet alleen
langer maar ook sneller werken.

Specificaties
324 Pinstripeverwijderaar en 426 Omkeerbaar snijwerktuig

Afmeting, type
aandrijving in

Maximaal
onbelast
toerental
rpm

Diameter
snijschijf

Gemiddeld
Gewicht luchtverbruik Lengte Geluidsdruk
kg
l/min
mm
dB(A)

Trillingsniveau
(1) / Onzekerheid
(K) m/s2

Model

CCN

Aantal
verwijderings
schijven

324

47509197001

12

5/16"-24

3700

4 (100)

0,8

793

200

89

3,3/0,7

324-1

47515703001

1

5/16"-24

3700

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

Prestaties bij 6,3 bar. Luchtinlaat NPTF 1/4" (6 mm). Min. slanggrootte 3/8" (10 mm).
(1) ISO28927 – meting met 3 assen: trillingsniveau/meetonzekerheid.
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) verbetert de kwaliteit van leven door comfortabele en efficiënte omgevingen te creëren en onderhouden. Onze mensen en onze familie van merken – waaronder Club Car®,
Ingersoll Rand®, Thermo King® en Trane® – werken samen om de kwaliteit en het comfort van lucht in woningen en gebouwen te verbeteren, voedsel en beperkt houdbare producten te vervoeren en
beschermen, en industriële productiviteit en efficiëntie te verhogen. Wij zijn een internationaal bedrijf van $ 12 miljard en zetten ons in voor een wereld van duurzame vooruitgang en blijvende resultaten.
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