Spesialverktøy

324 Dekorfjerner og 426 Reversibelt kutteverktøy er tro mot det pålitelige Ingersoll Rand-navnet.
Med et kompositthus som gir lett, men holdbart arbeid, kan du stole på at 324 og 426 får jobben
gjort.
324 - Dekorfjerner
HASTIGHET
Har en optimal hastighet
på 3700 rpm for å fjerne
dekaler og limrester uten
å skade malingen/lakken.
LETT
324 veier bare 0,8 kg og
er enkel å bruke. Får jobben
gjort uansett vinkelretning.

ALLSIDIG
Sammen med 324 får du
12 dekorfjerningspads slik at du
kan holde på helt til jobben er gjort.
324-1 er et rimelig alternativ
med 1 dekorfjerningspad.

426 - Reversibelt kutteverktøy
REVERSIBELT
Kontroller gnistretningen
slik at du kan bruke
verktøyet i alle retninger.

ANVENDELIG
Du kommer raskt i gang med de
fem kappeskivene som følger med
426. Pakkemerkingen gjør det
enkelt å bestille flere når den
tid kommer.

KONTROLL
Hastighetsreguleringsknappen
gir deg full kontroll over 426.
Endre hastigheten for ulike
behov for å sikre at du får
gjort jobben riktig.

LETT
426 veier 0,9 kg så du kan
jobbe lenger og få gjort
jobben raskere.

Spesifikasjoner
324 Dekorfjerner og 426 Reversibelt kutteverktøy
Maks. fri Pad diameter/
Antall pad/ Drivstørrelse, hastighet:
størrelse
hjul
type in.
o/min
in. (mm)

Vekt
kg

Gjennomsnittlig
Vibrasjonsnivå (1) /
luftforbruk
Lengde Lydtrykknivå
Usikkerhet (K)
l/min.
mm
dB(A)
m/s2

Modell

CCN

324

47509197001

12

516-24

3 700

4 (100)

0,8

793

200

89

3,3/0,7

324-1

47515703001

1

516-24

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

Ytelse ved 6,3 bar. Luftinntak NPTF 1/4" (6 mm). Min. slangestørrelse 3/8" (10 mm).
(1) ISO28927 – 3-akset måling: vibrasjonsnivå/måleusikkerhet.
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