35MAX og 15QMAX

NOGLE TING VARER IKKE EVIGT
Ingersoll Rand 35MAX og 15QMAX ultrakompakt Impactools™
Må vi præsentere Ingersoll Rand 35MAX 1/2” og 15QMAX 3/8” ultrakompakte Impactools™.
De er udviklet og konstrueret af Ingersoll Rand, så du altid kan holde tempoet, når du har en
35MAX og 15QMAX Vi har udsat dem for strenge produkttest. Vi har hamret på dem, tabt dem på
gulvet og udsat dem for maksimal brug for at sikre, at de fungerer, når du har brug for det. Med
610 Nm maksimalt returdrejningsmoment og en vægt på blot 1,09 kg har 35MAX det bedste
kraft/vægtforhold i klassen for korte slagnøgler. Komposithuset reducerer vægten uden at give
afkald på noget af styrken, og gør dig til herre over enhver opgave. Med deres uforlignelige
slidstyrke, lave vægt og maksimale anvendelighed er 35MAX og 15QMAX ikke blot værktøj, du
kunne tænke dig, men også værktøj du har brug for til altid at få ARBEJDET GJORT RIGTIGT.
Oversigt
SLIDSTYRKE
Hos Ingersoll Rand fremstiller vi værktøj, der holder
længe. Kan vi ikke det, lader vi ganske enkelt være.
Med deres dobbelthammerdesign og komposithuse
er 35MAX og 150QMAX fremstillet til at holde
dobbelt så længe som konkurrenternes produkter,
og har 2 års garanti.
De har været tabt på gulvet, sparket til osv., så du ved,
at du altid kan regne med dem.

KONTROL
Trykknappen til fremad/retur
og hastighedsregulatoren med 3
indstillinger giver dig maksimal
kontrol uden at overtilspænde, så du
aldrig behøver at arbejde mere end
nødvendigt.

SLAGKRAFT
Med et returdrejningsmoment på 610 Nm og en
vægt på blot 1,09 kg kan ingen anden slagnøgle
på markedet matche 35MAX's kombinerede
slagkraft og vægt. Den lavere vægt betyder, at
du kan klare de hårde arbejdsstræk på ingen tid.

ADGANG
Med en længde på blot 117 mm, det
kompakte design og vægten på
1,09 kg giver nemmere adgang til
steder, som du kun kunne drømme om
at nå. Den forbedrede ergonomi giver
dig fuldstændig kontrol med opgaven,
selv hvis du kun bruger den ene hånd.

Specifikationer
35MAX og 15QMAX ultrakompakte ImpactoolsTM
Maks.
moment
(retur)
Nm

Maks.
moment
(fremad)
Nm

BPM

Frihastighed
(omdr./
min.)

Vægt
kg

Længde
mm

Luft
Forbrug på
l/min

Lydniveau
dB(A)

Vibration** /
K (usikkerhed)
(m/s²)

Varenummer

Kørsel
Type

35MAX

47544404001

1/2"
kvadrat

610

490

1250

8000

1,09

117

481

95,9

6,4/1,0

15QMAX*

47544405001

3/8"
kvadrat

520

420

1350

6000

1,09

117

481

89,7

5,5/0,9

Model

Ydelse på 6,2 bar (90 PSI) - Luftindtag NPTF 1/4” (6 mm). Min. slangestr. 3/8” (10 mm).
* med Quiet Tool-teknologi
** ISO28927 – 3-aksers måling: vibrationsniveau/måleusikkerhed.
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) giver større livskvalitet ved at skabe behagelige, bæredygtige og effektive miljøer. Vores medarbejdere og vores produktserier – herunder Club Car®, Ingersoll Rand®,
Thermo King® og Trane® – arbejder sammen for at forbedre luftkvaliteten og komforten i huse og bygninger. De transporterer og beskytter madvarer og letfordærvelige varer samt forøger
industriproduktivitet og -effektivitet. Vi er en global virksomhed med en omsætning på USD 12 mia. og satser på bæredygtige fremskridt og vedvarende resultater.
©2016 Ingersoll Rand : IRITS-0316-031_EUDA

