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ARBEIDET GJØR SEG IKKE SELV.
2235-serien 1/2" Impactool™

Et kraftig, solid og pålitelig verktøy som garantert vil hjelpe deg å få jobben unna. Den har blitt grundig 
testet, misbrukt, sluppet i gulvet og presset til det ytterste for å sørge for at den alltid vil fungere når du 
trenger den mest. 2235-serien er utrolig kraftig, solid og pålitelig, slik at den gjør jobben hver gang du 
trenger HARDT ARBEID utført riktig.

Ingersoll Rand (NYSE: IR) øker livskvaliteten ved å skape og opprettholde komfortable og effektive miljøer. Våre folk og vår serie av merkevarer — inkludert Club Car®, Ingersoll Rand®, 
Thermo King® og Trane® — går sammen for å styrke kvaliteten og komforten til luft i boliger og bygninger; transport og beskyttelse av mat og ferskvarer; og å øke industriell produktivitet og 
effektivitet. Vi er en $ 12 milliard global virksomhet som er forpliktet til en verden med bærekraftig utvikling og varige resultater.
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2235-serien 1/2" ImpactoolTM

Modell CCN
Drivtappstør-

relse, type Maks. moment
Muttertrekke-
moment (Nm) BPM

Fri hastighet 
(o/min)

Vekt  
kg

Lengde 
(mm)

Støynivå 
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

Spesifikasjoner

Verktøyets egenskaper

KRAFT 
Du kan løsne de tøffeste boltene med 
1760 Nm muttertrekkermoment og ellers 
1220 Nm moment drevet av Ingersoll 
Rands finjusterte slagmekanisme med 
dobbelthammer. Den takler alle tenkelige 
jobber, fra garasjen til de mest krevende 
bruksområdene i industrien.

HOLDBARHET 
2235-serien bringer slitestyrke 
og kraft til et nytt nivå, den 
er basert på den berømte 
kvaliteten til Ingersoll Rand 
2135-serien. Den er produsert 
med et hammerhus i titan, 
sliteplate i stål og kompositthus 
som beskytte verktøyet mot de 
røffeste miljøene.

VEKT 
Den veier bare 2,1 kg, og ingen andre 
muttertrekkere på markedet kan 
konkurrere med kombinasjonen av kraft 
og vekt som 2235-serien. Med mindre 
vekt å dra rundt på kan du jobbe bedre 
og raskere i lengre tid av gangen.

Ytelse ved 6,2 bar (90 PSI). Luftinntak NPTF 1/4" (6 mm). Min. slangestørrelse 3/8" (10 mm). Gjennomsnittlig luftforbruk 6 cfm (170 l/min) – ved belastning på 24 cfm (680 l/min)

DRIFTSSIKKERHET 
Hver eneste komponent, mekanisme og 
funksjon i 2235-serien har blitt testet 
for å sikre at den alltid vil gjøre det den 
skal når den blir stilt overfor de tøffeste 
jobbene. 2235-serien har en to-års 
garanti og er en finjustert arbeidshest, 
fra komponentene til teknologien, slik 
at det er muttertrekkeren du alltid 
kan stole på at den får de TØFFESTE 
JOBBENE gjort.
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