Specialverktyg

324 Dekorstripper och 426 Reversibel kapmaskin är trogna namnet Ingersoll Rand som du litar på.
Med hus av komposit som ger lägre vikt, men ändå ett slitstarkt verktyg, kan du lita på 324 och
426 för att få jobbet klart.
324 – Dekorstripper
SNABBT
Arbetar med en optimal hastighet på
3 700 v/min för att avlägsna dekaler,
strajpning och andra klistermärken
utan att skada lacken.
LÄTTVIKTIGT
Med en vikt på bara 0,8 kg är 324
lätt att använda oavsett vilken
vinkel den hålls i för att få jobbet
effektivt utfört.

MÅNGSIDIGT
Tillsammans med 324:an får du 12
polertrissor för att hjälpa dig komma igång
och hålla farten uppe tills arbetet är klart.
Med 324-1 får du ett prisvärt alternativ som
ändå ger dig en polertrissa.

426 – Reversibel kapmaskin
REVERSIBEL
Kontrollera riktningen på
gnistan på ett säkert sätt vilket
låter dig använda verktyget
i alla olika riktningar.

BEKVÄMT
Kom snabbt igång med arbetet genom
att använda de 5 kapskivor som
medföljer 426:an. När det är dags
att beställa mer gör märkningen
på förpackningen det lätt.

KONTROLL
Hastighetsreglaget ger dig
fullständig kontroll över 426:an.
Ändra hastighet för olika behov
för att säkerställa att du får
jobbet gjort på rätt sätt.

LÄTTVIKTIGT
Med en vikt på bara 0,9 kg låter
426 dig arbeta längre och få jobbet
gjort snabbare.

Specifikationer
324 Dekorstripper och 426 Reversibel kapmaskin

Storlek & typ av
hylsfäste, tum

Max varvtal
v/min

Trissa
diameter/
storlek
tum (mm)

Vikt
kg

Genomsnittlig
luftförbrukning
l/min

Längd
mm

Ljudtryck
dBA

Vibrationsnivå
(1)/osäkerhet
(K) m/s2

Modell

CCN

Trissa/
skiva
kvantitet

324

47509197001

12

5/16 tum – 24

3 700

4 (100)

0,8

793

200

89

3,3/0,7

324-1

47515703001

1

5/16 tum – 24

3 700

4 (100)

0,8

793

200

89

3,3/0,7

426

47509194001

5

Typ 1

20 000

3 (75)

0,9

736

206

92,1

4,3/1,9

Prestanda vid 6,3 bar. Luftintag NPTF 1/4 tum (6 mm). Minsta slangdiameter 3/8 tum (10 mm).
(1)ISO28927 – 3-axelmått: vibrationsnivå/mätosäkerhet.

irtools.com

Ingersoll Rand (SYNE:IR) förbättrar livskvaliteten genom att skapa och upprätthålla behagliga och effektiva omgivningar. Våra medarbetare och våra varumärken – som Club Car®, Ingersoll
Rand®, Thermo King® och Trane® – arbetar gemensamt för att förbättra luftkvalitet och komfort i hem och byggnader; transportera och skydda livsmedel och färskvaror; samt öka produktionen
och effektiviteten inom industrin. Vi är ett globalt företag värt 12 miljarder dollar som strävar efter att skapa hållbara framsteg och varaktiga resultat.
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