
2235-serien
1/2" Møtrikspænder



Vi har slået til igen.
2235 Series 1/2" Møtrikspænder

En kraftig, holdbar og pålidelig arbejdshest, hvis renommé bygger på at hjælpe dig med at opbygge dit. 
Vi har udsat den for strenge produktundersøgelser, vi har hamret på den, tabt den på gulvet og udsat 
den for maksimal brug for at sikre, at den altid fungerer, når du mest har brug for det. 2235-serien 
er utrolig kraftig, holdbar og pålidelig, så den kan fungere optimalt, hver gang du har behov for, 
at RIGTIGT ARBEJDE bliver gjort rigtigt.

Ingersoll Rand (NYSE:IR) giver bedre livskvalitet ved at skabe behagelige, bæredygtige og effektive miljøer. Vores folk og gruppe af fabrikater – inklusive Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® 
og Trane® – arbejder sammen for at fremme luftkvaliteten og velbefindende i hjemmet og andre bygninger, transporterer og beskytter fødevarer og letfordærvelige varer og øger produktivitet 
og effektivitet inden for industrien. Vi er en global virksomhed med en omsætning på USD 12 mia. og satser på bæredygtige fremskridt og vedvarende resultater.
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2235 Series 1/2" møtrikspænder

Model Varenummer
Anvil størrelse, 

type
Maks. drejnings-

moment (Nm)

Sprængkraftigt 
drejningsmo-

ment (Nm) slag/min
Fri hastig-
hed (o/m)

Vægt  
(kg)

Længde 
(mm)

Støjniveau 
dB (A)

2235QTiMAX 47517574001 1/2" (50 mm) 1220 1760 1220 8500 2,1 193 88,7

2235QTiMAX-2 47517884001 1/2", 2" Ext. 
(50 mm) 1220 1760 1220 8500 2,3 244 88,7

Specifikationer

Oversigt

SLAGKRAFT 
Tilspænd de sværeste bolte med 1760 Nm 
sprængkraftigt drejningsmoment og 
1220 Nm maksimalt retur-drejningsmoment, 
når du bruger det kraftfulde dobbelte 
hammerslagværk fra Ingersoll Rand. 
Lige fra brug i din garage til de mest 
krævende industrier er der intet arbejde, 
den ikke kan udføre.

HOLDBARHED 
2235-serien er født med den 
legendariske holdbarhed fra 
Ingersoll Rand 2135-serien 
og presser styrkeniveauet 
yderligere op. Den er lavet 
med et hammerhus af titan, 
stålendeplader og komposit 
hus, som beskytter værktøjet 
mod de skrappeste miljøer.

VÆGT 
Med en vægt på kun 2,1 kg kan 
ingen anden møtrikspænder på 
markedet måle sig med 2235-seriens 
kombination af slagmoment og vægt. 
Når du har mindre vægt at bære på, 
kan du arbejde bedre og hurtigere 
i længere tid ad gangen.

Ydelse ved 6,2 bar (90 PSI). Luftindtag NPTF 1/4" (6 mm). Min. slangestr. 3/8" (10 mm). Gnsntl. luftforbrug 6 cfm (170 l/min) – under belastning 24 cfm (680 l/min)

PÅLIDELIGHED 
Hver eneste del, mekanisme og funktion 
på 2235-serien er blevet udsat for maksimal 
brug for at sikre, at værktøjet altid fungerer, 
selv under de mest krævende arbejdsforhold. 
Med to års garanti er 2235-serien en 
finindstillet arbejdshest, hvad gælder alt 
fra de enkelte dele til værktøjets teknologi, 
og den vil være den møtrikspænder du altid 
kan stole på, når der skal udføres RIGTIGT 
ARBEJDE.
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