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Klucz pneumatyczny udarowy
Ingersoll Rand 1" 4300 Nm
przedłużony 631L
Cena brutto

5 685,06 zł

Cena netto

4 622,00 zł

Dostępność

Na zamówienie od 2 do 7 dni

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

631L

Opis produktu

Klucz pneumatyczny udarowy Ingersoll Rand 1"
4300 Nm przedłużony 631L
Dane techniczne przy 6,2 bar :

4300 Nm

Zdjęcie klucza w ulotce pdf.

Czop kwadrat 1"
Moment użytkowy (Nm): 3390
Moment maks. (Nm): 4300
Udarów na min. (1min): 700
Prędkość maks. (obr./min.): 3500
Waga (kg): 16,60
Długość (mm): 624
Wlot powietrza NPT: 1/2"
Zalecana średnica węża (mm): 13
Zużycie powietrza l/s: 7,1
Zużycie powietrza Max l/s: 26,40
Głośność dB(A): 108,4
Wrzeciono przedłużone 200 mm, rękojeść
w kształcie odwróconego "D".
Przełączanie kierunku obrotów.
Czteropozycyjny regulator mocy.

O firmie:
Historia Ingersoll Rand sięga 1871 roku, gdy Simon Ingersoll opatentował zasilaną parą wodną
wiertarkę udarową do wiercenia w skale. Dało to podwaliny dla utworzenia firmy Ingersoll Rock Drill.
W roku 1872 Albert Rand założył firmę Rand & Waring Drill and Compressor, która siedem lat później
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zmieniła nazwę na Rand Drill.
W 1905 roku obie firmy połączyły się tworząc firmę Ingersoll Rand.
Ingersoll Rand dzisiaj:
Ingersoll Rand jest globalną firmą dostarczającą produkty, usługi oraz zintegrowane rozwiązania dla transportu, produkcji, budownictwa i rolnictwa. Ingersoll Rand to 100 letnia tradycja
innowacji i usprawnień, które pomagają firmom stać się bardziej wydajnymi, efektywnymi i nowocześniejszymi.
Przykładami mogą być : kriogeniczne zamrażanie, stosowane przy przechowywaniu produktów rolnych
na całym świecie, biometryczne systemy dostępu dla zapewnienia bezpieczeństwa na lotniskach, w budynkach
przemysłowych i biurowych, skuteczne ujarzmienie powietrza i wykorzystanie go do zasilania narzędzi
pneumatycznych oraz w innych procesach przemysłowych, wszechstronnego użytku pojazdy do transportu osób i towarów.
W każdej gałęzi gospodarki Ingersoll Rand umożliwia przedsiębiorstwom i ich klientom szybszy rozwój.
Różnorodne produkty Ingersoll Rand obejmują rozpoznawalne marki handlowe:
Schlage, CISA, Interflex - zamki i systemy kontroli dostępu.
Thermo King - technologie chłodnicze w transporcie.
Hussmann, Koxka - urządzenia chłodnicze w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej.
Bobcat - uniwersalne pojazdy.
Club Car - akumulatorowe wózki golfowe i przemysłowe.
ABG - maszyny do budowy dróg.
Ingersoll Rand - sprzęt przemysłowy i budowlany.
Materiały informacyjne:

Ulotka do pobrania - w pdf. Narzędzia do naprawy pojazdów Ingersoll Rand pdf
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