
IQV20 Series™
 Vezeték 

nélküli kéziszerszámok
Vezeték nélküli kényelem  
Kompromisszumok nélküli teljesítmény
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Kompromisszummentes vezeték nélküli 
teljesítmény

Teljesítmény:

 • A 20 voltos lítium-ion akkumulátorral, az IQV20  
Series kéziszerszámai nyomaték- és fordulatszám 
tekintetében felülmúlják a prémium minőségű 
pneumatikus kéziszerszámok teljesítményét.

Sokoldalúság:

 • Nincs vezeték vagy légtömlő, amely korlátozná 
a szabadságot, így az eszköz sokoldalúan - akár 
szűk helyen is – használható.

Tartósság:

 • Erőteljes kialakítás, beleértve a robusztus, fémmel 
megerősített kompozit burkolatot, amely véd a töréstől 
illetve a maró vegyi anyagokkal szemben.

A vezeték nélküli kéziszerszámok használata lehetővé teszi, hogy az elektromos vezeték vagy 
a légtömlő ne korlátozza a mozgási szabadságot munkavégzés közben – azonban többnyire 
nem képesek elegendő teljesítményt biztosítani a nehéz munkák elvégzéséhez. Az Ingersoll 
Rand Az IQV20 Series™ 20 voltos kéziszerszámai azonban különböznek: a tervezési, gyártási 
eljárás valamint a működési teszt biztosítja, hogy megfeleljenek a profik mindennapi, egész 
napos igényeinek. A 20 voltos hathatós, hosszan tartó teljesítménynek köszönhetően az 
IQV20 Series szerszámaival kompromisszumok nélkül bármikor, gyorsan és minden  
alkalommal elvégezheti a szükséges munkát.

Nehéz 
berendezések 

javítása

Épületek 
karbantartása

Könnyű 
szerelvények 

Általános  
ipari 

alkalmazás

Általános 
gépjárműipari 

javítás

Ütközésből 
eredő sérülések 

javítása

IQV20 Series™ Nagy nyomatékú ütvecsavarozó™   
W7150EU 1/2'' & W7150EU-P

W7150EU-K22

A finomhangolt  
ütőmechanizmus nagyobb  
nyomatékot biztosít,  
tartósabb és hatékonyabb.  
A 2135QXPA pneumatikus 
ütvecsavarozó 1057 Nm  
maximális nyomatékkal és  
1491 Nm anyacsavar behajtó 
nyomatékkal rendelkezik. 
Mindezzel egyenrangú ez az 
alig 3,1 kg-os szerszám/akku 
kombináció.

A tartós, acéllal bélelt  
alumínium ház  
kialakításának köszönhetően  
erős és könnyű, ugyanakkor  
védi a belső alkatrészeket

A teljes egészében 
fém hajtás és a 
kalapácsmechanizmus 
robusztus, tartós és maximális 
teljesítmény hatékony 
elérésére optimalizált

Az elektronikus fékkel  
ellátott, fordulatszám- 
szabályozó kapcsolóval  
a kéziszerszám a lehető  
legnagyobb mértékben  
vezérelhető

Modell CCN Leírás

W7150EU-K2 48391734IRI 1/2"-os hajtású ütvecsavarozó, 12/20 V-os akku 
töltő, 2 BL2010 (3,0 Ah) li-ion akkumulátor és táska

W7150EU-K22 47524963001 1/2"-os hajtású ütvecsavarozó, 12/20 V-os akku 
töltő, 2 BL2010 (5,0 Ah) li-ion akkumulátor és táska

W7150EU-P-K22 47518091001 1/2"-os hajtású ütvecsavarozó, 12/20 V-os akku 
töltő, 2 BL2010 (5,0 Ah) li-ion akkumulátor és táska

Készletben kapható

Modell CCN Akkumulátor
Ütés 

percenként

Terhelés 
nélküli ford./ 

perc

Anyacsavar 
beütő 

nyomaték 
ft-lb (Nm)

Max. 
nyomaték 
ft-lb (Nm)

Szerszám és akku
DC 

feszültség    
Hajtás 

méret, típus
Tömeg  
lb (kg)

Hossz 
col (mm)

IQV20 Series™ Nagy nyomatékú ütvecsavarozó™

W7150EU 48391692 BL2010/BL2022 20 1/2", 
négyzetes

2300 0–1900 1100 (1491) 780 (1 057) 6,8 (3,1) 9,4 (238)

W7150EU-P 47518087001 BL2010/BL2022 20 1/2", 
csapos

2300 0–1900 1100 (1491) 780 (1057) 6,8 (3,1) 9,4 (238)

Kategóriájában legjobb 
a teljesítmény-tömeg 
viszonylatában 

Nehéz 
berendezések 

javítása

Általános  
ipari 

alkalmazás

Általános 
gépjárműipari 

javítás

Ideális a következőkhöz:

BL2010 3,0 Ah vagy 
BL2022 5,0 Ah akku 
szükséges hozzá

A nagy teljesítményű 
ritka földfém mágnes 
(neodímium) motor garantálja 
a hosszú élettartamot és nagy 
teljesítményt  

A szabadalmi bejegyzés 
alatt álló, puha felületű 
öntött markolat minimalizálja 
a rezgéseket, csökkenti a 
fáradtságérzetet és fokozza 
a felhasználó kényelmét a 
hosszan tartó használat során

Kemény kompozit burkolat 
és szabadalmaztatott, 
acéllal erősített keret nyújt 
védelmet a folyadékokkal, 
vegyi anyagokkal illetve az 
ismételt leejtés esetén
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IQV20 Series™ Nagy nyomatékú 
ütvecsavarozó™   
W5130 3/8" & W5150 1/2" 

A finomhangolt  
ütőmechanizmus  
260 Nm nyomatékot biztosító a 
kistömegű, kiegyensúlyozott,  
kompakt kéziszerszám révén, 
melynek hosszmérete  
mindössze 162 mm 

A tartós, acéllal bélelt  
alumínium kalapács-ház  
kialakításának köszönhetően erős 
és könnyű, és ugyanakkor védi a 
belső alkatrészeket, megnövelve 
ezzel az élettartamukat 

Az elektronikus fékkel ellátott,  
fordulatszám-szabályozó kapcsoló 
lehetővé teszi a kéziszerszám pontos 
vezérlését és növeli a biztonságot – 
elengedésekor a hajtás azonnal leáll 

A szabadalmi bejegyzés alatt álló, 
puha felületű öntött markolat 
minimalizálja a rezgéseket,  
csökkenti a fáradtságérzetet és 
fokozza a felhasználó kényelmét  
a hosszan tartó használat során

Kemény kompozit  
burkolat és 
szabadalmaztatott, 
acéllal erősített 
keret nyújt védelmet 
a folyadékokkal, vegyi 
anyagokkal illetve az 
ismételt leejtés esetén

Modell CCN Leírás

W5130-K22-EU 47530973001 3/8"-os hajtású ütvecsavarozó, 12/20 
V-os akku töltő, 2 BL2010 (2,5 Ah) li-ion 
akkumulátor és táska

W5150-K22-EU 47530977001 1/2"-os hajtású ütvecsavarozó, 12/20 
V-os akku töltő, 2 BL2010 (2,5 Ah) li-ion 
akkumulátor és táska

Készletben kapható

W5150-K22-EU

A teljes egészében 
fém hajtás és a 
kalapácsmechanizmus 
robusztus, tartós és 
maximális teljesítmény 
hatékony elérésére 
optimalizált

Modell CCN Akkumulátor
Ütés 

percenként

Terhelés 
nélküli ford./ 

perc

Max. 
nyomaték 
ft-lb (Nm)

Szerszám és akku
DC 

feszültség 
Hajtás 

méret, típus
Tömeg  
lb (kg)

Hossz 
col (mm)

IQV20 Series™ Nagy nyomatékú ütvecsavarozó™

W5130 48377840 BL2012 20 3/8", négyszögletes 2 900 0-1 700 180 (245) 3,6 (1,6) 6,6 (162)

W5130 48377840 BL2010/BL2022 20 3/8", négyszögletes 2 900 0-1 700 190 (260) 4,1 (1,9) 6,6 (162)

W5150 48620801 BL2012 20 1/2", négyszögletes 2 900 0-1 700 180 (245) 3,6 (1,6) 6,6 (162)

W5150 48620801 BL2010/BL2022 20 1/2", négyszögletes 2 900 0-1 700 190 (260) 4,1 (1,9) 6,6 (162)

Épületek 
karbantartása

Általános  
ipari 

alkalmazás

Általános 
gépjárműipari 

javítás

Ideális a következőkhöz:

Modell CCN Akkumulátor
Ütés 

percenként

Terhelés 
nélküli ford./ 

perc

Max. 
nyomaték 
ft-lb (Nm)

Szerszám és akku

DC feszültség    
Hajtás 

méret, típus
Tömeg  
lb (kg)

Hossz 
col (mm)

IQV20 Series™ Nagy nyomatékú ütvecsavarozó™

W5111 48620793 BL2012 20 1/4", hatlapú 2 800 0-1 900 160 (215) 3,5 (1,6) 6,0 (152)

W5111 48620793 BL2010/BL2022 20 1/4", hatlapú 2 800 0-1 900 175 (240) 4,2 (1,9) 6,0 (152)

W5131P 48620819 BL2012 20 3/8", csapos 2 800 0-1 900 160 (215) 3,5 (1,6) 5,9 (150)

W5131P 48620819 BL2010/BL2022 20 3/8", csapos 2 800 0-1 900 175 (240) 4,2 (1,9) 5,9 (150)

W5151P 48620827 BL2012 20 1/2", csapos 2 800 0-1 900 160 (215) 3,5 (1,6) 6,1 (154)

W5151P 48620827 BL2010/BL2022 20 1/2", csapos 2 800 0-1 900 175 (240) 4,2 (1,9) 6,1 (154)

A finomhangolt  
ütőmechanizmus  
240 Nm maximális nyomatékot  
biztosít, lehetővé téve, hogy az 
egymást követő munkákat sorban 
el tudja végezni 

1/4" hatszögletű, 3/8" és 1/2" 
négyszögletű csapok a maximális 
sokoldalúság és a biztonságos és 
pontos leállás érdekében

A tartós, acélbevonatú 
alumínium hajtóház kialakításának 
köszönhetően megvédi a belső 
alkatrészeket. A szabadalmaztatott, 
fémmel megerősített burkolat 
ellenáll az ismételt leejtésnek is 

Magas fordulatszám segít a 
kitűzött munkacélok elérésében 

A kompakt kialakítás  
megkönnyíti a hozzáférést és az 
alkalmazást akár szűk helyeken is 

A teljes egészében 
fém hajtás és a 
kalapácsmechanizmus 
robusztus, tartós és 
maximális teljesítmény 
hatékony elérésére 
optimalizált

A nagy teljesítményű 
ritkaföldfém mágnes 
(neodímium) motor 
és a cserélhető kefék 
tartósságot, hosszú 
élettartamot és nagy 
teljesítményt garantálnak

A szabadalmi bejegyzés 
alatt álló, puha felületű 
öntött markolat 
minimalizálja a rezgéseket,  
csökkenti a 
fáradtságérzetet és 
fokozza a felhasználó 
kényelmét a hosszan tartó 
használat során

W5111-K22-EU

Modell CCN Leírás

W5111-K22-EU 47530971001 1/4" Hexagonális Ütvecsavarozó, 12/20 V-os Akkumulátor, 
2 BL2012 (2,5 Ah) li-ion akkumulátor és táska

W5131P-K22-EU 47530975001 3/8" Hexagonális Ütvecsavarozó, 12/20 V-os Akkumulátor, 
2 BL2012 (2,5 Ah) li-ion akkumulátor és táska

W5151P-K22-EU 47530979001 1/2" Hexagonális Ütvecsavarozó, 12/20 V-os Akkumulátor, 
2 BL2012 (2,5 Ah) li-ion akkumulátor és táska

Készletben kapható

Gyártási 
összeszerelés

Ideális a következőkhöz:

IQV20 Series™ Magasfordulatszámú 
Ütvecsavarozó™   
W5111 1/4", W5131P 3/8" & W5151P 1/2" 
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Az ergonomikus és kényelmes 
markolat ugyanolyan hatótávolságot 
biztosít, mint egy racsnis kulcs

Az acéllal bélelt alumínium kalapácsház és a szuper kemény 
műanyag burkolat védelmet nyújt akár 1,80 m-ről történő leejtés, 
vagy a műhelyben fellelhető folyadékok ellen is

Ergonomikusan elhelyezett forgásirány 
kapcsoló biztosítja a legpontosabb vezérlést

Teljes körűen szervizelhető fej  
a kéziszerszám hosszabb élettartama 
érdekében. Az alkatrészek és 
csereszerszámok néhány gyorszáras 
csavar eltávolításával könnyen 
hozzáférhetők, költségtakarékos 
megoldást nyújtva

A 245 Nm visszaütés mentes nyomaték kíméli 
az ízületeket, ugyanakkor elvégzi a munkát és 
kíméletlenül helytáll a nehezen hozzáférhető 
helyeken is 

A nagy teljesítményű,  
meghosszabbított 
élettartamú 20 voltos  
li-ion akkumulátor  
kompatibilis a BL2012, 
a BL2010 és a BL2022 
modellekkel

A szabadalmi bejegyzés 
alatt álló Inline™ kialakítású 
akkumulátor révén olyan 
helyekre is eljut, amelyekről 
más ütvecsavarozó 
szerszámok esetén csak 
álmodott– ezeket eddig 
csak hagyományos 
nyomatékkulccsal, kézi 
meghajtással lehetett elérni

Modell CCN Akkumulátor

Terhelés 
nélküli ford./ 

perc

Max. 
nyomaték 
ft-lb (Nm)

Szerszám és akku

DC feszültség    
Hajtás 

méret, típus
Tömeg  
lb (kg)

Hossz 
col (mm)

20 3/8", négyszögletes 0–1900 180 (245) 4,55 (2,06) 17,25 (439)

20 3/8", négyszögletes 0–1900 190 (258) 5,15 (2,27) 17,25 (439)

20 1/2", négyszögletes 0–1900 180 (245) 4,55 (2,06) 17,25 (439)

IQV20 Series™ Akkumulátoros sarokcsavarozó
sarokcsavarozó™ W5330 47514540001 

BL2012

W5330 47514540001 BL2010/BL2022 

W5350 47514541001 BL2012

W5350 47514541001 BL2010/BL2022

20 1/2", négyszögletes 0–1900 190 (258) 5,15 (2,27) 17,25 (439)

IQV20 Series™ Akkumulátoros 
sarokcsavarozó™ 
W5330 3/8" & W5350 1/2"

W5350-K12-EU

Modell CCN Leírás

W5330-K12-EU 47530980001 3/8"-os hajtású sarokcsavarozó, 12/20 
V-os Akku töltő, 1 BL2012 (2,5 Ah) li-
ion akkumulátor és táska

W5350-K12-EU 47530981001 1/2"-os hajtású sarokcsavarozó, 12/20 
V-os Akku töltő, 1 BL2012 (2,5 Ah) li-
ion akkumulátor és táska

Készletben kapható

Ideális a következőkhöz:

Épületek 
karbantartása

Általános  
ipari 

alkalmazás

Általános 
gépjárműipari 

javítás

Kedvenc ütvecsavarozójához 
hasonlóan a W5350 pillanatok alatt, 
0–1900-as fordulattal hajtja be a 
csavarokat, a nagyobb szabályozhatóság 
érdekében fordulatszám-szabályozó 
kapcsolóval felszerelve

IQV20 Series™ Akkumulátoros racsniskulcs™

R3130 3/8" & R3150 1/2" 

R3150-K12-EU

Modell CCN Leírás

R3130-K12-EU 47530966001 3/8"-os hajtású racsni, 12/20 V-os Akku 
töltő, 1 BL2012 (2,5 Ah) li-ion akkumulátor 
és táska

R3150-K12-EU 47530968001 1/2"-os hajtású racsni, 12/20 V-os Akku 
töltő, 1 BL2012 (2,5 Ah) li-ion akkumulátor 
és táska

Készletben kapható

Az ergonomikus fogantyú és a 
kényelmes markolat ugyanazt a 
hatótávolságot biztosítja, mint egy 
pneumatikus racsni

A fordulatszám-szabályozó 
kapcsoló a kéziszerszám 
maximális vezérlését 
biztosítja

Kemény kompozit burkolat 
és szabadalmaztatott, acéllal 
erősített keret védelmet nyújt a 
folyadékokkal, vegyi anyagokkal 
és az ismételt leejtésekkel 
szemben

A kompakt és tartós motor 
optimális teljesítményt és hosszú 
élettartamot biztosítva

A teljes egészében fém hajtás robosztus, 
tartós és maximális teljesítmény hatékony 
elérésére optimalizált

A 73 Nm-es nyomaték 
ugyanaz a fajta teljesítmény, 
mint amelyet egy 
pneumatikus szerszám nyújt

A jól bevált tervezésű fej ugyanaz, mint a 
pneumatikus racsni fej esetén is használt, tartós 
racsnifej, így a legkeményebb, professzionális 
használatra is alkalmas

A nagy teljesítményű, 
meghosszabbított 
élettartamú 20 voltos  
li-ion akkumulátor az  
IQV20 Series számos vezeték 

nélküli kéziszerszámával 
kompatibilis

Az egyedülálló karcsúsított 
design könnyű hozzáférést 
biztosít szűk helyeken is; 
ahova a karja elér, használni 
tudja a racsnit is

Modell CCN Akkumulátor

Terhelés 
nélküli ford./ 

perc

Max. 
nyomaték 
ft-lb (Nm)

Szerszám és akku

DC feszültség    
Hajtás 

méret, típus
Tömeg  
lb (kg)

Hossz 
col (mm)

IQV20 Series™ Akkumulátoros racsniskulcs
R3130 48621023 BL2012 20 3/8", négyszögletes 0-225 54 (73) 4,4 (2,0) 17,5 (445)

R3130 48621023 BL2010/BL2022 20 3/8", négyszögletes 0-225 54 (73) 5,0 (2,3) 17,5 (445)

R3150 48621056 BL2010 20 1/2", négyszögletes 0-225 54 (73) 4,4 (2,0) 17,5 (445)

R3150 48621056 BL2010/BL2022 20 1/2", négyszögletes 0-225 54 (73) 5,0 (2,3) 17,5 (445)

Épületek  
karbantartása

Általános 
gépjárműipari 

javítás

Ütközésből 
eredő 

sérülések 
javítása

Ideális a következőkhöz:
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IQV20 Series™ Fúró / Csavarbehajtó
D5140 1/2" 

Modell CCN Leírás

D5140-K2-EU 48498497 1/2"-os Fúró / Csavarbehajtó Ütvecsavarozó, 
12/20 V-os akku töltő, 2 BL2010 (3,0 Ah) li-ion 
akkumulátor és táska 

D5140-K22-EU 47530987001 1/2"-os Fúró / Csavarbehajtó Ütvecsavarozó, 
12/20 V-os akku töltő, 2 BL2010 (5,0 Ah) 
li-ion akkumulátor és táska

Készletben kapható

A szabadalmi bejegyzés 
alatt álló, puha felületű 
öntött markolat 
minimalizálja a rezgéseket,  
csökkenti a fáradtságérzetet 
és fokozza a felhasználó 
kényelmét a hosszan tartó 
használat során 

Az elektronikus fékkel 
ellátott, fordulatszám-
szabályozó kapcsolóval 
a kéziszerszám a lehető 
legnagyobb mértékben 
vezérelhető

80 Nm-es  
nyomatékot 
biztosít, ezáltal a  
munkák gyorsabban 
és könnyebben 
elvégezhetők

A fémből készült  
egyszeres persely, a reteszelő 
és záró tokmány karbid 
befogópofákkal lehetővé teszi  
az egyszerű, egykezes használatot 
és a hegy erős befogatását

16 pozíciós tengelykapcsoló  
maximalizálja a rögzítés vezérlését

Az állítható oldalsó fogantyú 
felszerelésével irányíthatóvá válnak 
a nehéz fúrási műveletek

Kemény kompozit  
burkolat és szabadalmaztatott, 
acéllal erősített keret védelmet 
nyújt a folyadékokkal, vegyi 
anyagokkal és az ismételt 
leejtésekkel szemben

A nagy teljesítményű, 
hosszú élettartamú 
motor optimális 
teljesítményt és hosszú 
élettartamot nyújt

Modell CCN Akkumulátor

Terhelés 
nélküli ford./ 

perc Max. leállási 
nyomaték 
ft-lb (Nm)

Szerszám és akku
DC 

feszültség    
Hajtás 

méret, típus Alacsony Magas
Tömeg  
lb (kg)

Hossz 
col (mm)

IQV20 Series™ Fúró / Csavarbehajtó

D5140 48489546 BL2010/BL2022 20 1/2" 
tokmány

0-500 0–1900 700 (80) 5,4 (2,45) 9,25 (235)

D5140-K22-EU

Épületek 
karbantartása

Általános  
ipari 

alkalmazás

Általános 
gépjárműipari 

javítás

Ideális a következőkhöz:

BL2010 3,0 Ah vagy 
BL2022 5,0 Ah akku szükséges hozzá

Készletben kapható

LUB5130-K12-EU

Modell CCN Leírás

LUB5130-K12-EU 47503151001 20 V-os zsírzópisztoly, 12/20 V-os akku 
töltő, 1 BL2012 (2,5 Ah) li-ion akkumulátor 
és táska

Épületek 
karbantartása

Általános 
gépjárműipari 

javítás

Ütközésből 
eredő 

sérülések 
javítása

Ideális a következőkhöz:

Egyszerű, háromutas töltési 
rendszer a patronos, 
ömlesztett és manuális töltés 
nyújtotta maximális 
sokoldalúsághoz

A szabadalmi bejegyzés 
alatt álló soros 
akkumulátorkialakítás  
jobb hordozhatóságot és 
könnyebb hozzáférést 
biztosít 

A nagy teljesítményű, 
hosszú élettartamú  
20 voltos lítium-ion 
akkumulátor az IQV20 
Series minden vezeték 
nélküli kéziszerszámával 
kompatibilis

Az erős, ütésnek és 
vegyi anyagoknak 
ellenálló burkolat 
védelmet nyújt 
folyadékokkal,  
vegyi anyagokkal  
és az ismételt 
leejtéssel szemben

Szabványos 30"-os tömlő 
növeli a hatótávolságot

Kényelmes markolatú 
ergonomikus fogantyú segít 
csökkenteni a rezgéseket, a 
fáradtságérzetet, és fokozza 
a felhasználói kényelmet

Elektronikus kikapcsolás és 
magasnyomás LED kijelző 
akadályozza meg a zsír 
kiömlését, és hosszabbítja 
meg a motor élettartamát

Opcionális vállpánt 
horog a nagyobb 
rugalmasság és a jobb 
tartás érdekében

Megnövelt tartósság a 
nagy teljesítményű, hosszú 
élettartamú motornak  
és teljes fém hajtásnak 
köszönhetően 

Modell CCN Akkumulátor

Max.  
üzemi 

nyomás

Áramlási 
sebes-

ség

Zsírtar-
tály 

térfogata
Zsír- 
típus

Tömlő- 
hossz

Zajszint dB(A) 
(EN60745)

Rezgés m/s2 
(EN60745)

Szerszám 
és akku 

Tömeg
Szerszám 
HxSzxM

Feszült-
ség psi (bar)

oz./perc
(g/perc) oz. (g) NLGI col (mm)

† Nyo-
más 
(LP)

‡ Telje-
sítmény  

(LW) Szint lb (kg)
col 

(mm)

LUB5130 47503006 BL2012 
és  

BL2010/
BL2022

20 6250 
(431)

2,6 
(75)

14 
(400)

2 – 6 30 
(762)

66 77 0,2 8,1 
(3,7)

19 x 8 x 4
(490 x 200 

x 94)

† KPA  3dB mérési bizonytalanság     ‡ KWA 3dB mérési bizonytalanság

Tartós és hatékony 20 V-os zsírzópisztoly 
LUB5130 
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Sugárzáserősség Üzemidő (ó) kg (lb)
Modell CCN lumen BL2012 BL2010/BL2022 mm (in) BL2012 BL2010/BL2022

IQV20 Series™ LED munkalámpa

L5110 48489561 180 12,5 15/22           121 (4,76) 0,86 (1,9) 1,10 (2,4)

L5110 20 V-os vezeték nélküli LED-es munkalámpa

A szabadalmaztatott alumínium fej 
elosztja a hőt és könnyű súlyú, mégis nagy 
teljesítményű

Ütésálló ház nyújt védelmet 
folyadékokkal, vegyi anyagokkal 
és sorozatos leejtésekkel 
szemben

A többpozíciós fej és az álló 
alap felülről és alulról való 
megvilágítást tesz lehetővé

Felfüggesztő horog sokféle 
pozicionálást tesz lehetővé 
sok szögben

Az IQV20 Series intelligens akkumulátorkezelő 
rendszer a következőket nyújtja:

•  Akár 25 órás üzemidő egyetlen feltöltéssel 5,0
Ah akkumulátor

•  Akár 12,5 órás üzemidő 2,5 Ah akkumulátoron

Az ultravilágos fehér LED 180 lument 
bocsát ki és akár 20 000 órán át kitart

Épületek 
karbantartása

Általános 
gépjárműipari 

javítás

Ütközésből 
eredő 

sérülések 
javítása

Ideális a következőkhöz:

Az új IQV20 Series nagy teljesítményű x5,0 és r2,5 akkumulátor páratlan teljesítményt 
nyújt akár 68%-kal hosszabb üzemidővel, miközben mérete és súlya ugyanakkora, mint az 
elődjéé. Teljesen kompatibilis minden létező IQV20 kéziszerszámmal és akku töltővel, és 
ugyanazzal az intelligens akkumulátor-kezelő rendszerrel (BMS) felszerelve biztosítja, hogy 
többet hozzon ki minden egyes voltból.

Egyetlen vezeték nélküli akkumulátor-platform

Az IQV20 akkutöltő 
készülék kiegészítő 
USB töltő 
bemenettel is 
rendelkezik,  
emellett falra vagy 
munkapadra 
rögzíthető

Teljes kompatibilitás –  
teljesen kompatibilis 
mindenlétező IQV20 és 
IQV12 akkumulátorral.  
Pénzt takaríthat meg, 
mivel csak egyetlen 
akkutöltő készüléket  
kell vásárolnia.

BC1121-EU

3,0 Ah (BL2010)
Kompatibilis minden IQV20 Series kéziszerszámmal

Külön kapható

2,5 Ah (BL2012)
Nem kompatibilis a W7150 Ütvecsavarozóval, 

illetve a D5140 fúró / csavarbehajtóval

Teljesítmény: A BL2022 nagy teljesítményű 
20V 5,0 Ah lítium-ion akkumulátor 68%-kal 
hosszabb üzemidőt nyújt, mint az elődje 
(ez több mint 800 csavarral több teljesítményt 
jelent, a W7150EU használata mellett!). 
A korábbi modellével azonos méret és  
tömeg: egyetlen feltöltéssel még több munka 
végezhető.

Tartósság: Az intelligens akkumulátor-kezelő 
rendszer (BMS) lehetővé teszi, hogy az 
akkumulátor kommunikáljon a szerszámmal 
és az akku töltőkel háromszoros 
akkuvédelmet biztosítva, megakadályozza a 
túlterhelést, a túltöltést és a túlzott kisülést a 
szerszám és az akkumulátor hosszabb 
élettartama érdekében.

Sokoldalúság: A BL2022 5,0 Ah  
lítium-ion akkumulátor kompatibilis az 
IQV20 sorozat összes elektromos  
kéziszerszámával, ami lehetővé teszi  
az akkumulátorok és a szerszámok  
cseréjét és a munka befejezését  
minden esetben. 

Garancia: 2 év cseregarancia a  
nagy teljesítményű akkumulátorra*.

MINDENKI EGYÉRT, EGY MINDENKIÉRT

Az Ingersoll Rand BC1121-EU lítium-ion univerzális 
akkutöltő készüléke képes feltölteni az IQV12 és az 
IQV20 sorozatunkhoz tartozó összes akkumulátort, 
így szükség esetén bármikor munkára készen áll.  
Akár a 20 V-os, akár a 12 V-os az akkumulátor 
esetén, az innovatív  multifunkcionális akkumulátor 
töltő időkiesés nélkül biztosítja a munka elvégzését. 

5,0 Ah (BL2022)
Kompatibilis az IQV20 Series minden 

kéziszerszámával – külön kapható

Ütvecsavarozó™ Racsnik

W1110
Gyorsan cserélhető hatlapú

W1130
3/8" négyzetes hajtás

W1120
1/4" négyzetes hajtás

40 Nm
NYOMATÉK

Fúró / Csavarbehajtó

23 Nm
NYOMATÉK

D1130
3/8" tokmány

Csavarhúzó

23 Nm
NYOMATÉK

D1410
Gyorsan cserélhető hatlapú

R1120
1/4" négyzetes hajtás

R1130
3/8" négyzetes hajtás

Munkalámpa

L1110
Állítható fej

180
LUMEN

135 Nm
NYOMATÉK

IQV12 Series™ termékek és tartozékok

További vezeték nélküli kényelem: IQV12 Series™

Hozzáférhetőség:
• A kompakt, vezeték nélküli kivitel az IQV12 Series minden szerszáma esetében megkönnyíti

a szűk helyekhez való hozzáférést.

Kényelem:
• A könnyű kivitel és a kis fogantyúk segítenek minimalizálni a munkából eredő

fáradékonyságot,  ergonomikusabbá és kényelmesebben használhatóvá téve a szerszámot.

Tartósság:
• A vegyi anyagokkal és ütésekkel szemben ellenálló burkolatok úgy lettek kialakítva, hogy

ellenálljanak a kemény környezeti hatásoknak és az ismétlődő leejtéseknek, miközben megóvják
a belső alkatrészeket.

Megnövelt sokoldalúság kis csomagokban.
Az Ingersoll Rand IQV12 Series™ 12 voltos kéziszerszámai sokoldalú teljesítményt, vezeték nélküli 
kényelmet és megnövelt tartósságot kínálnak kivételesen kompakt csomagokban a kategóriában 
vezető ergonómiával – kulcsfontosságú előnyök a gépjárműipari szolgáltatások területén, az ipari 
és MRO piacokon. Az ergonomikus kialakítással kombinált kisebb szerszámsúlyok és a kisebb 
szerszámméretek megkönnyítik a nehezen hozzáférhető területek elérését, minimalizálják a munkából 
eredő fáradékonyságot, biztosítva, hogy bármikor és gyorsan elvégezhesse a szükséges munkát.



Az Ingersoll Rand (NYSE:IR) azáltal fokozza az életminőséget, hogy kényelmes, fenntartható és hatékony 
környezetet teremt. Embereink és márkacsaládjaink – köztük a Club Car®, az Ingersoll Rand®, a Thermo 
King® és a Trane® – szorosan együttműködve dolgoznak azon, hogy fokozzák az otthonok és az épületek 
levegőjének minőségét és kényelmét; élelmiszert és romlandó árukat szállítsanak és védjenek meg; és 
fokozzák az ipari termelékenységet és hatékonyságot. Cégünk egy 12 milliárd dollár összértékű, globális 
vállalkozás, amely elkötelezett a fenntartható fejlődés és a tartós eredmények mellett.

Az Ingersoll Rand, az IR, az IR logo, az IQv20 Series, az IQv12 Series, az Ütvecsavarozó és az Inline az Ingersoll Rand, 
leányvállalatainak és/vagy fiókvállalatainak védjegye. Minden más védjegy az őket megillető tulajdonosok tulajdonát képezi.

Az oldalak tartalma nem jelent semmilyen kifejezett, vagy vélt garanciát a bemutatott vagy leírt termékkel kapcsolatban.  
Minden ilyen garancia, illetve a termékek más értékesítési feltételei az Ingersoll Rand rendelésre kapható termékeire vonatkozó 
általános értékesítési feltételeinek megfelelően érvényes.

Az Ingersoll Rand folyamatosan törekszik termékei továbbfejlesztésére. A termékek kivitele és a műszaki adatok külön értesítés vagy 
egyéb kötelezettség nélkül változhatnak.

www.ingersollrandproducts.com
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