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Specifikationer ved 6,2 bar 

Model 2155QiMAX  
Bestillingsnummer 47123450 
Firkant 1"  
Låsering type kombineret friktion ring og gennemgående hul  
Tilgængelige versioner:   
- 3/4" tilslutning, standard længde anvil 2145QiMAX  
- 3/4" tilslutning, 75 mm forlænget anvil 2145Qi-3MAX  
- 3/4" tilslutning, 150 mm forlænget anvil 2145Qi-6MAX  
- 3/4" tilslutning, ATEX 2145QiMAX-SP  
- 1" tilslutning, ATEX 2155QiMAX-SP  

YDELSER 
Arbejdsmoment (tilspænding) 271 - 1 220 Nm 
Maximum moment (tilspænding) 1 491 Nm 
Arbejdsmoment (løsning) 271 - 1 356 Nm 
Maximum moment (løsning) 1 830 Nm 
Fri hastighed 6 300 o/min  
Slag pr. minut 1 150 

LUFTSYSTEM 
Lufttilgang (NPTF) 3/8"  
Minimum slange tilslutning 13 mm  
Luftforbrug ubelastet 4,0 L/s  
Luftforbrug belastet 15,1 L/s  

LYD OG VIBRATIONER 
Lydniveau v/slag tryk/kraft (ISO15744) 96,3 / 107,3 dB(A)  
Lydniveau friløb tryk/kraft (ISO15744) 91,1 / 102,1 dB(A)  
Vibrationsniveau / måleusikkerhed (ISO28927) 8,7 / 2,7 m/s²  

VÆGT OG DIMMENSIONER 
Vægt 3,36 kg  
Dimensioner (l x b x h) 225 x 83 x 205 mm  
Forsendelsesvægt 4,19 kg  
Pakkedimensioner (l x b x h) 284 x 315 x 117 mm  
UPC / EAN code 6 63023 09718 3 
Oprindelse Assembled in the USA  

  

2155QiMAX møtrikspænderen har, i sin klasse, det 
højeste spændemoment og er ergonomisk udført 
for maksimal produktivitet og komfort. Den er 
udviklet i højeste holdbarhedsklasse og sammen 
med det lave luftforbrug, er driftomkostningerne 
reduceret betydeligt. Den er det perfekte værktøj 
til de mest krævende opgaver, som lastbil og bus 
service, anlægsopgaver og indenfor 
vedligeholdelse af landsbrugsmaskiner, 
udskiftning af dæk samt MRO markedet. 

� 1 830 Nm maximum moment løsning. 
� Ingersoll Rand TwinHammer er det stærkeste og det mest 

robuste hammerværk, og med den længste levetid for 
møtrikspændere i industrien. 

� Stål hammerhuset giver lang holdbarhed ved de hårdeste 
beslastninger. 

� 7 stk. unikke skråstillede lameller giver ekstra moment ved 
afspænding. 

� Det ergonomiske komposithus reducerer vægten, beskytter 
brugeren mod den kolde trykluft og er behageligt at holde på 
under brugen. 

� Den lave vægt af dette værktøj medfører mindre 
træthedsfornemmelser for operatøren. 

� Superlet tryk på aftrækkeren sikre nøjagtigt moment- og 
hastighedskontrol. 

� 4-position powerregulator i tilspændingsretningen, giver altid 
korrekt tilspændingsmoment. 

� Enhåndsbetjening for nem indstilling af frem/tilbage 
� 360 gr. roterende svirvel på tryklufttilgangen. 
� Patenteret teknologi reducerer støj niveauet uden reduktion af 

effekten. 
� 2 års garanti hvis værktøjet bliver registreret hos Ingersoll Rand. 
 

 



2155QiMAX 
TILBEHØR 

 

SK8M4L  
81287419 

Slagtopsæt 1", 4 stk. (27, 30, 32 og 
33 mm) 

 

 

E87H 
16586570 

Forlænger 1", 175 mm 

 

Slagtoppe 
For den komplette serie, se Ingersoll 
Rands tilbehørs katalog. 

 

 

Låsering for krafttop 
For den komplette serie, se Ingersoll 
Rands tilbehørs katalog. 

 

33204 
91486357 

Slange, 3/8" NPT, 10 mm indvendig 
diameter, 30 cm 

 

 

IB6NMC3 
88103023 

Nippel serie IBN/IBS, udvendig gevind 
3/8", Ø inv. 6 mm (ISO6150B / MIL-
C4109) 

 

IB8NMC3 
88103304 

Nippel serie IBN/IBS, udvendig gevind 
3/8", Ø inv. 8 mm (ISO6150B / MIL-
C4109) 

 

 

77NMC3 
88104088 

Nippel serie 7N7/7S7, udvendig gevind 
3/8", Ø inv. 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4) 

 

Koblinger 
For den komplette serie, se Ingersoll 
Rands tilbehørs katalog. 

 

 

Filtre, regulatorer, 
smøremidler 
For den komplette serie, se Ingersoll 
Rands tilbehørs katalog. 

 

115-LBK1 
04616108 

Smøremiddel sæt for slagnøgler med 
composithus 

 

 

10Z4 
03875671 

Olie, Klasse 1, nr. 10, 0,12 L 

 

115-4T 
04616157 

Fedt for slagnøgler med composithus 

 

 

Smøremidler 
For den komplette serie, se Ingersoll 
Rands tilbehørs katalog. 

 

2145-THK2 
47102561 

Hammerværk service kit 

 

 

2145-TK2 
47100011 

Motor service kit 
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