
IQV20-slagmoersleutels
W5133 3/8" & W5153 1/2"



STROOM VAN DE VOLGENDE GENERATIE
Ingersoll Rand W5133 3/8" & W5153 1/2'' IQV20 -slagmoersleutels

De Ingersoll Rand W5133 en W5153 zijn de volgende generatie 3/8 "& 1/2" compacte slagmoersleutels die onze klanten 
eisten. Sterkere interne onderdelen zorgen voor een langere levensduur en een taps toelopende voorkant zorgt voor 
betere toegang, samen met een COB-LED (Chip-On-Board) die schaduwen weghaalt voor uitstekende zichtbaarheid.
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) bevordert de kwaliteit van leven door het creëren en de instandhouding van comfortabele en efficiënte omgevingen. Onze mensen en onze serie merken – 
inclusief Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® en Trane® – werken samen aan de verbetering van kwaliteit en comfort van de lucht in huis en gebouwen; transport en bescherming 
van levensmiddelen en beperkt houdbare producten; en hogere industriële productiviteit en efficiëntie. Wij zijn een mondiale onderneming met een omzet van $ 12 miljard en maken ons 
hard voor een wereld van duurzame vooruitgang en blijvende resultaten.

irtools.com/W5133
irtools.com/W5153

Reparatie van voertuigen Onderhoud van trucks Industrie en MROVervangen van banden

DUURZAAMHEID
De W5133/W5153 is beschermd door een chemicaliënbestendige 
composietbehuizing en een gepatenteerd, met staal versterkt frame en is 
gebouwd om bestand te zijn tegen herhaald vallen op beton en blootstelling aan 
werkplaatsvloeistoffen. De IQv-vonkvrije borstelloze technologie en versterkte bus 
zorgen voor een motor met een langere levensduur waarop u kunt vertrouwen.

STROOM
De borstelloze motor en het slagmechanisme zijn nauwkeurig afgesteld om een   
uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen te ontketenen, met een werkkoppel 
van 750 Nm en een MAX. koppel van 500 Nm bij 2,4 kg (met BL2022-batterij). 
De volledig metalen aandrijflijn en klopmechanisme zijn ontworpen om technici  
de kracht te bieden die ze nodig hebben, zonder extra gewicht toe te voegen aan  
het gereedschap.

TOEGANG
Dankzij het compacte, ergonomische ontwerp en de lichtgewicht constructie heeft u 
met de W5133/W5153 gemakkelijk toegang tot nauwe ruimtes, zodat geen enkele 
klus ontoegankelijk is. Een ingebouwd 360 graden COB LED-licht werpt een brede 
lichtbundel voor een uitstekend zicht zonder schaduwen.

Gereedschapsfuncties

Specificaties
IQV20 Series™ W5133 & W5153 snoerloze slagmoersleutels

Model CCN Accu
Voltage

(DC) Grootte aandrijving, type
Max. koppel 

Nm
Werkkoppel 

Nm
Gereedschap en accu

 Gewicht kg 
Geluidsni-
veau dB(A)

Trillingen
(m/s²)/K*

W5133 47636405001 BL2022 20 3/8", aandrijfvierkant 500 750 2,4 179 12,6/1,7 90

W5133 47636405001 BL2012 20 3/8", aandrijfvierkant 400 550 2,1 179 16,1/2,6 90

W5153 47636406001 BL2022 20 1/2", aandrijfvierkant 500 750 2,4 183 12,6/1,7 90

W5153 47636406001 BL2012 20 1/2", aandrijfvierkant 400 550 2,1 183 16,1/2,6 90

REGELSYSTEEM 
Het IQV stroomregelsysteem omvat 4 modi: Max. vermogen, Medium vermogen, 
Moersleutelvast en Handvast. Van remklauwen tot kleppendeksels en alles 
daartussenin, het is niet nodig om van gereedschap te wisselen. Met een 
eenvoudige draaiknop op het gereedschap, levert de W5133/W5153 precies 
het juiste koppel wanneer u het nodig hebt.

GARANTIE voor de 

mogelijkheid tot vervangen 
van gereedschap, 
accu en 
lader

mogelijkheid 
tot vervangen 
van accu’s met 
grote capaciteit

beperkte 
garantie 
op gereed-
schappen 
en laders

23 1jaarjaar jaar
De IQV Series bestaat uit de IQV20 en de IQV12

Zie ingersollrandproducts.com/cordless voor de officiële Algemene Voorwaarden. Kunnen per land verschillen.

Item nr. CCN Details van de set

W5133-K22-EU 47637349001 1 x BL2012 batterij 2,5 Ah,  
1 x BL2022 batterij 5,0 Ah, gereedschap,  

12/20V lader, transporttas

W5153-K22-EU 47637362001 1 x BL2012 batterij 2,5 Ah,  
1 x BL2022 batterij 5,0 Ah, gereedschap,  

12/20V lader, transporttas

De W5133 en W5153 zijn ook verkrijgbaar in kits.

HAND-
VAST

MOERSLEU-
TELVAST

MEDIUM
VERMOGEN

MAX.
VERMOGEN

MODUS

Nm
(�-lb)

AFSLAG

500
(365)

500
(365)

500
(365)

500
(365)

3-12
(2-9)

13-33
(10-24)

34-325
(25-240)

34-460
(25-340)

BOUT-
MAAT

TPM

M6-M14 M8-M14 M14-M22 M14-M22

0-800 0-1600 0-2100 0-2100

W5153-K22-EU

*Geschatte koppelwaarden

* EN60745 – 3-as meting: trillingsniveau/meetonnauwkeurigheid


