
2235 Series
1/2” Impactool™



Algemeen automobiel

De lat legt zichzelf niet hoger.
De 2235 Series 1/2” Impactool™ 

Een krachtig, duurzaam en betrouwbaar werkpaard met de reputatie u te helpen uw eigen reputatie op 
te bouwen. Hij is rigoureus getest, heen en weer gesmeten, laten vallen en tot het uiterste gepusht om te 
verzekeren dat hij altijd werkt wanneer u hem het meest nodig hebt. De 2235 Series is ongelofelijk krachtig, 
duurzaam en betrouwbaar, en presteert dus telkens wanneer u ECHT WERK goed gedaan moet krijgen.

Ingersoll Rand (NYSE:IR) verbetert de kwaliteit van leven door comfortabele en efficiënte omgevingen te creëren en onderhouden. Onze mensen en onze familie van merken – waaronder Club Car®, 
Ingersoll Rand®, Thermo King® en Trane® – werken samen om de kwaliteit en het comfort van lucht in woningen en gebouwen te verbeteren, voedsel en beperkt houdbare producten te vervoeren en 
beschermen, en industriële productiviteit en efficiëntie te verhogen. Wij zijn een wereldwijd bedrijf van $12 miljard dat is toegewijd aan een wereld van duurzame vooruitgang en resultaten.

©2014 Ingersoll Rand    IRITS-0714-092 EUDT

irtools.com/2235

2235 Series 1/2” ImpactoolTM

Model CCN
Grootte, type 

vierkantaandrijving
Max. vastdraaimoment 

(Nm)
Losbreekmoment 

(Nm) Spm
Vrije snelheid 

(rpm)
Gewicht 

(kg)
Lengte 
(mm)

Geluidsniveau 
(dBa)

2235QTiMAX 47517574001 1/2” (50 mm) 1220 1760 1220 8500 2,1 193 88,7

2235QTiMAX-2 47517884001 1/2”, 2” Ext. 
(50 mm) 1220 1760 1220 8500 2,3 244 88,7

Specificaties

Gereedschapskenmerken

KRACHT 
Pak de lastigste bouten aan met een 
losbreekmoment van 1760 Nm en een 
maximaal losdraaimoment van 1220 Nm, 
aangedreven door Ingersoll Rand’s fijn 
afgestemde slagmechanisme met twee 
hamers. Van de garage tot de meest 
veeleisende industriële sites, geen enkele 
taak staat in zijn weg.

DUURZAAMHEID 
De 2235 is geboren uit de 
legendarische duurzaamheid 
van de Ingersoll Rand 2135 
Series, en brengt robuustheid 
naar het volgende niveau. 
Het gereedschap heeft een 
hamerbehuizing van titaan, een 
plaat van staal en een behuizing 
van composietmateriaal die het 
beschermen tegen de ruwste 
omgevingen.

GEWICHT 
Dankzij het gewicht van slechts 
2,1 kg kan geen enkele andere 
slagmoersleutel op de markt de kracht/
gewicht-combinatie van de 2235 Series 
evenaren. Omdat hij minder zwaar is, 
kunt u voor langere perioden harder en 
sneller werken.

Prestaties bij 6,2 bar (90 psi). Luchtinlaat NPTF 1/4” (6 mm). Min. slanggrootte 3/8” (10 mm). Gemiddeld luchtverbruik 6 cfm (170 l/min) – bij belasting 24 cfm (680 l/min)

BETROUWBAARHEID 
Elk onderdeel, elk mechanisme en elke 
functie van de 2235 Series is tot het 
uiterste gepusht om te verzekeren 
dat het gereedschap bij de lastigste 
taken altijd presteert. De 2235 Series 
heeft twee jaar garantie en is een 
fijn afgestemd werkpaard, van zijn 
onderdelen tot zijn technologie. Het 
is de slagmoersleutel waarop u altijd 
kunt rekenen om ECHT WERK gedaan 
te krijgen.
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