
2135QXPA-serien
Impactool™ - 1/2-tums tyst slagverktyg



Född av en legend.
Det tysta 1/2-tums slagverktyget 2135QXPA Impactool™

En lätt, stark och tillförlitlig mutterdragare som har utformats för att vara tuffare än den låter. 
Slagverktyget Impactool™ i 2135QXPA-serien från Ingersoll Rand, har baserats den hårt arbetande 
och respekterade 2135QTiMAX. Resultatet är en lätt, tyst och stark mutterdragare som är snäll mot 
plånboken och tillhandahåller en otrolig prestanda och styrka. 2135QXPA är just den finstämda och 
välutformade mutterdragare du behöver för att tackla de tuffaste jobben. 

Ingersoll Rand (NYSE:IR) förbättrar livskvaliteten genom att skapa och upprätthålla behagliga och effektiva omgivningar. Våra medarbetare och vår grupp av 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 i storleken 12 miljarder dollar som strävar efter att skapa hållbar framgång och varaktiga resultat.
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ImpactoolTM i 2135QXPA-serien

Modell CCN
Anslutningsgänga, 

storlek och typ
Max  

vridmoment (Nm)
Mutterlossande 
moment (Nm) BPM

Varvtal  
(v/min)

Vikt  
(kg)

Längd  
i tum (mm)

Ljudnivå
dBA

2135QXPA 47517913001 1/2 tum 780 (1057) 1100 (1490) 1250 11000 4 (1,8) 7,4 (189) 90,7

2135QXPA-2 47517914001
1/2 tum, 2 tum 

förlängn. 
(50 mm)

780 (1057) 1100 (1490) 1250 11000 4,3 (1,9) 9,5 (241) 90,7

2135PQXPA 47518811001 1/2-tums  
stiftstäd 780 (1057) 1100 (1490) 1250 11000 4 (1,8) 7,4 (189) 90,7

Specifikationer

Verktygets egenskaper

TILLFÖRLITLIG 
Den är uppbackad av en ettårsgaranti och 
har genomgått omfattande tester. Alla 
komponenter, mekanismer och funktioner 
hos 2135QXPA har utsatts för enorm 
belastning för att säkerställa att den alltid 
fungerar i de tuffaste arbetssituationer. 

STARK 
Ge dig på de tuffaste bultar 
med 1057 Nm maximalt 
backmoment och 1490 Nm 
mutterlossande vridmoment. 
Allt drivs av Ingersoll Rands 
fininställda motor och 
dubbelhammarmekanism. 

VIKT 
Med en vikt på bara 1,8 kg, är 
2135QXPA lika lätt som den är stark,  
så dina händer blir mindre trötta och  
du kan få mer arbete gjort.

Prestanda vid 90 PSI (6,2 bar). Luftintag NPTF 1/4 tum (6 mm). Minsta slangdiameter 3/8 tum (10 mm). Genomsnittlig luftförbrukning 164 l/min – vid belastning på 651 l/min 

LJUDDÄMPAD 
Ingersoll Rands tysta teknik dämpar 
ljudet från verktyget. Skydda din 
hörsel utan att offra en gnutta styrka.
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