2235-sarja
1/2” Iskevä
mutterinväännin

Rima ei nouse itsestään.

2235-sarjan 1/2” Iskevä mutterinväännin
Vahva, kestävä ja luotettava työhevonen, jonka maine perustuu siihen, että se auttaa sinua rakentamaan omaa mainettasi. Sitä on testattu ankarasti – hakattu, pudotettu ja kuormitettu äärirajoilleen – jotta
se toimii varmasti, kun tarvitset sitä eniten. 2235-sarja on uskomattoman vahva, kestävä ja luotettava:
se toimii aina, kun OIKEAT TYÖT on tehtävä kunnolla.

Yleinen teollisuuskäyttö

Autoalan yleiskäyttö

Raskaan kaluston korjaus

Työkalun ominaisuudet

Laitteiden kunnossapito

KESTÄVYYS
Ingersoll Randin legendaarisen
lujasta 2135-sarjasta kehitetty
2235 vie vankkatekoisuuden
aivan uudelle tasolle. Siinä on
titaanista valmistettu vasarakotelo, teräksinen kulutuslevy
ja komposiittikotelo, joka
suojaa työkalua ankarissakin
ympäristöissä.

LUOTETTAVUUS
Jokainen 2235-sarjan komponentti,
mekanismi ja toiminto on testattu
ääriolosuhteissa, jotta se varmasti
toimii raskaimmissakin töissä. Kahden
vuoden takuulla varustettu 2235-sarja
on pitkälle kehitetty työhevonen
komponenteista teknologiaan saakka.
Tämän iskuvääntimen käyttäjänä voit
luottaa siihen, että saat OIKEAT TYÖT
tehdyiksi.

TEHO
Käytä tiukimpiin pultteihin
1760 Nm:n irrotusmomenttia ja 930 Nm:n
maksimivastamomenttia, jotka Ingersoll
Randin pitkälle kehitetty kaksoisvasaraan
perustuva iskumekanismi tuottaa.
Työskentelitpä autokorjaamossa tai vaativissa
teollisuuskohteissa, mikään työ ei jää tekemättä.

PAINO
Mikään muu iskuväännin ei ole
verrattavissa vain 2,1 kg painavan
2235-sarjan teho-painoyhdistelmään
markkinoilla. Koska työkalu on
kevyempi, työskentelet tehokkaammin
ja pitempään väsymättä.

Tekniset tiedot
2235-sarjan 1/2” Iskevä mutterinväännin
Malli

CCN-nro

Vääntiön
koko, tyyppi

Maksimivääntömomentti (Nm)

Mutterin irrotusmomentti (Nm)

Iskua/
min

Vapaa kierrosluku (r/min)

Paino
(kg)

Pituus
(mm)

Melutaso
dB(A)

2235QTiMAX

47517574001

1/2”

1220

1760

1220

8500

2,1

193

88,7

2235QTiMAX-2

47517884001

1/2”, 2” Ext.

1220

1760

1220

8500

2,3

244

88,7

Suoritusarvot 6,2 baarin paineella (90 PSI). Ilmaliitin NPTF 1/4” (6 mm). Minimiletkukoko 3/8” (10 mm). Keskimääräinen ilmankulutus 170 l/min – kuormitettuna 680 l/min
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