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Klucz pneumatyczny udarowy
Ingersoll Rand 1/2" 1220 Nm
2235QTiMAX-G
Cena brutto

1 651,89 zł

Cena netto

1 343,00 zł

Cena poprzednia

1 943,40 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

2235QTiMAX-G

Kod EAN

663023119991

Opis produktu

Klucz pneumatyczny udarowy Ingersoll Rand 1/2"
1220 Nm 2235QTiMAX-G
Dane techniczne przy 6,2 bar :

1220 Nm
Czop kwadrat 1/2"
Do gwintów : M14
Moment zrywający (Nm): 1760
Moment prawoskrętny ( Nm) 1180
Maks. moment odkręcający (Nm): 1220
Udarów na min. (1min): 1220
Prędkość maks. (obr./min.): 8500
Waga (kg): 2,10
Długość (mm): 193
Wlot powietrza NPT: 1/4"
Zalecana średnica węża (mm): 10
Średnie zużycie powietrza (l/min) 170
Zużycie powietrza pod obciążeniem (l/min) 680
Głośność dB(A): 91,9
Konstrukcja z Tytanu i kompozytu.
Dwumłotkowy mechanizm udarowy Twin-Hammer.
Przełączanie kierunku obrotów jednym palcem.
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Czteropozycyjny regulator mocy.
Na życzenie ochronna nakładka na narzędzie.
Przedstawiamy klucz Ingersoll Rand® 2235QTiMAX-G — moc, którą znasz i której ufasz w zupełnie nowej, zielonej odsłonie. Moc, trwałość i
niezawodność tego przeznaczonego dla branż przemysłowej i motoryzacyjnej pneumatycznego klucza udarowego 1/2 cala jest niezrównana.
Teraz technicy, którzy chcą dostosować swoją skrzynkę narzędziową do indywidualnych potrzeb i zachować widoczność narzędzi podczas pracy i
w warsztacie, mogą kupić jego wersję w kolorze zielonym.

NOWY KOLOR: nowy klucz udarowy 2235QTiMAX-G w kolorze zielonym jest łatwo widoczny w pracy i warsztacie i umożliwia lepsze
dostosowanie skrzynki narzędziowej.
MOC: dzięki precyzyjnie dostrojonemu mechanizmowi udarowemu Twin Impact firmy Ingersoll Rand klucz osiąga maksymalny moment
zrywający 1760 Nm, radząc sobie nawet z najbardziej zakleszczonymi śrubami. Regulator mocy o 4 położeniach i obsługiwany jedną ręką
przycisk dokręcenia/odkręcania zapewniają operatorowi pełną kontrolę umożliwiającą prawidłowe wykonanie pracy już za pierwszym
podejściem.
NIEZAWODNOŚĆ:każdy element, każdy mechanizm i każda funkcja 2235QTiMAX-G została poddana najbardziej rygorystycznym testom, aby
zapewnić działanie i wydajność przy najcięższych zastosowaniach. Klucz 2235QTiMAX-G to precyzyjnie dostrojone narzędzie pracy objęte
dwuletnią gwarancją.

Precyzyjnie dostrojony mechanizm udarowy i silnik cechują się większym momentem, trwałością i wydajnością.
Tytanowa osłona udaru jest mocna i wytrzymała, dobrze chroniąc elementy wewnętrzne pneumatycznego klucza udarowego.
Obudowa odporna na substancje chemiczne oraz na uderzenia chroni przed wielokrotnymi spadkami i przed płynami warsztatowymi.
Technologia cichego narzędzia zmniejsza poziom hałasu bez uszczerbku dla mocy.
Lekki, wyważony pneumatyczny klucz udarowy, który waży jedynie 2,1 kg.
Zoptymalizowany pod kątem branży napraw pojazdów, ogólnego użycia w przemyśle, zastosowań w kolejnictwie, ciężkich maszynach,
oleju i gazie oraz w przemyśle stoczniowym i budownictwie.
Dwuletnia gwarancja MAX

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
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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