
BEZPRZEWODOWY KLUCZ UDAROWY 1 CAL
Moc. Mobilność. Wydajność.



Firma Ingersoll Rand (NYSE:IR), kierując się duchem przedsiębiorczości i nastawieniem na odpowiedzialność, stara się pomagać w poprawie życia naszych pracowników, klientów i społeczności. Klienci polegają na nas dzięki naszej doskonałości 
technologicznej w tworzeniu przepływów o znaczeniu krytycznym i rozwiązań przemysłowych oferowanych pod ponad 40 cenionymi markami, których produkty i usługi działają doskonale w najbardziej złożonych i trudnych warunkach. 
Nasi pracownicy przyczyniają się do rozwoju klientów na całe życie poprzez codzienne zaangażowanie w wiedzę, produktywność i wydajność.

W9691 i W9491 — bezprzewodowy klucz udarowy 1 cal
Bezprzewodowy klucz udarowy 1 cal firmy Ingersoll Rand® łączy moc pneumatyczną ze swobodą zapewnianą przez bezprzewodową mobilność. 
Zapewnij operatorom możliwość swobodnego poruszania się w zastosowaniach, w których przestrzeń i łatwość manewrowania mają kluczowe 
znaczenie. W9691 i W9491 natychmiast zapewniają użytkownikowi pełną wymaganą moc. Dzięki szybkiej konfiguracji W9691 i W9491 użytkownicy 
mogą szybciej rozpoczynać i kończyć pracę. Innowacyjne rozwiązanie Ingersoll Rand zapewnia dobre wyważenie narzędzia, ergonomiczny uchwyt 
typu D z pomocniczym uchwytem o zakresie 360° i zabezpieczoną konfigurację akumulatora IQV20 gwarantującego zasilanie przez cały dzień pracy.  

NAJWYDAJNIEJSZY NA ŚWIECIE  
BEZPRZEWODOWY KLUCZ UDAROWY 1 CAL
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Dowiedz się więcej na stronie www.ingersollrand.com
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BEZPRZEWODOWY KLUCZ UDAROWY 1 CAL

Model Pozycja
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W9691 Narzędzie bez 
akcesoriów

1 cal 
długie

3000 4000 890 13,2 664 176 2 x 20 V 250 94,0 25,8 / 8,5

W9491 Narzędzie bez 
akcesoriów

1 cal 
krótkie

3000 3500 890 12,5 511 176 2 x 20 V 250 95,9 23,5 / 7,7

ZESTAWY

W9691-K4E-UE
Zestaw zawiera: długie kowadełko 1 cal do narzędzia, (4) akumulatory 5,0 Ah, (1) ładowarkę dwustanowiskową 20 V i przewody

W9491-K4E-UE
Zestaw zawiera: krótkie kowadełko 1 cal do narzędzia, (4) akumulatory 5,0 Ah, (1) ładowarkę dwustanowiskową 20 V i przewody

 

Ciężki sprzęt Rafinerie i przemysł 
wytwarzania energii

Konserwacja 
floty ciężarówek

Kolejnictwo

Moment luzujący 4000 Nm 
i moment dokręcania  
3000 Nm.

Dwa akumulatory 20 V zapewniają 
zamontowanie do 250 elementów 
złącznych na jedno ładowanie.

Przedłużone kowadełko 
6 cali zapewnia lepszy 
dostęp.

System sterowania mocą 
IQV — łatwe przełączanie 
między trybami maksymalnej 
mocy, średniej mocy 
i dociskania.

W9691-K4E-UE

W9491-
K4E-UE

Tryb Pełna moc 
wsteczna 

Tryb 
dociskania

Tryb 
średniej 

mocy

Pełna 
moc do 
przodu

Maks. 
moment 
obrotowy

Prędkość 
swobodna

Odłącza-
jące

3000 Nm 250 Nm 550 Nm 3000 Nm

890 obr.  
na min.

500 obr.  
na min.

540 obr.  
na min.

890 obr.  
na min.
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Gwarancja na akumulator serii IQV 

3LATA
Gwarancja 
ograniczona 
na 
narzędzia 
i ładowarki

Wymiana 
akumulatora 
o dużej 
pojemności

Wymiana 
narzędzia, 
akumulatora 
i ładowarki

Dotyczy akumulatorów serii 
x 3,0 Ah lub większych.

2LATA 1ROK

W celu zapoznania się z oficjalnymi Warunkami użytkowania patrz: ingersollrand.com/cordless. Mogą się one różnić w zależności od kraju.


