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Ribban höjer sig inte av sig själv.
2235-seriens 1/2-tums Impactool™

En kraftfull, slitstark och tillförlitlig arbetspartner, vars anseende bygger på att hjälpa dig stärka ditt. Den 
har genomgått omfattande tester, tagit stryk, tappats och pressats till max för att säkerställa att den 
alltid fungerar när du behöver den som mest. 2235-serien är otroligt kraftfull, slitstark och tillförlitlig,  
så du kan alltid vara säker på att få REJÄLT ARBETE utfört på rätt sätt.

Ingersoll Rand (NYSE:IR) förbättrar livskvaliteten genom att skapa och upprätthålla komfortabla och effektiva miljöer. Våra medarbetare och våra varumärken – som Club Car®, Ingersoll Rand®, 
Thermo King® och Trane® – arbetar gemensamt för att förbättra luftkvalitet och komfort i hem och byggnader; transportera och skydda livsmedel och färskvaror; samt öka produktionen och 
effektiviteten inom industrin. Vi är ett globalt företag värt 12 miljarder dollar som strävar efter att skapa hållbara framsteg och varaktiga resultat.
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2235-seriens 1/2-tums ImpactoolTM

Modell CCN

Anslutnings-
gänga, storlek 

och typ
Max vridmoment 

(Nm)

Mutterlossande 
vridmoment 

(Nm) BPM
Varvtal  
(v/min)

Vikt  
(kg)

Längd 
(mm)

Ljudnivå 
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

Specifikationer

Verktygets funktioner

STYRKA 
Angrip de hårdaste bultar med ett 
vridmoment på 1760 Nm och maximalt 
omvänt vridmoment på 1220 Nm, 
tack vare Ingersoll Rands finjusterade 
dubbelhammarmekanism. Alltifrån garaget till 
de mest krävande industriella anläggningar - 
det finns inga jobb den inte klarar av.

SLITSTYRKA 
2235-serien, som utvecklats 
ur Ingersoll Rands legendariskt 
slitstarka 2135-serie, är 
ännu ett steg tuffare. Den 
har ett hammarhus av titan, 
slitplåt av stål och ett hölje av 
kompositmaterial som skyddar 
verktyget i de mest krävande 
miljöer.

VIKT 
Tack vare att den bara väger 2,1 kg, 
finns det ingen annan mutterdragare 
på marknaden som kan mäta sig med 
2235-seriens kombination av styrka 
och vikt. Ju lägre vikt, desto hårdare 
och snabbare kan du arbeta under 
längre tid.

Prestanda vid 6,2 bar (90 PSI). Luftintag NPTF 1/4 tum (6 mm). Minsta slangdiameter 3/8 tum (10 mm). Genomsnittlig luftförbrukning 170 l/min – vid belastning på 680 l/min 

TILLFÖRLITLIGHET 
Varje komponent, mekanism och 
funktion i 2235-serien har utsatts för 
extremt hårda tester för att säkerställa 
att den alltid fungerar i de tuffaste 
arbetssituationer. 2235-serien, som 
omfattas av två års garanti, är en 
finjusterad arbetspartner som alltifrån 
komponenter till teknik har designats 
för att vara mutterdragaren som alltid 
hjälper dig få REJÄLT ARBETE utfört.
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