
IQV12 Polisher/Sander
G1621



Végezze el helyesen a munkát

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
Használja ott, ahol egyetlen vezeték nélküli 
polírozó / csiszoló sem járt még. A G1621 
mérete lehetővé teszi a legszűkebb helyeken 
történő használatot, így akár a legrészletesebb 
munkát is elvégezheti.

Ingersoll Rand G1621 IQV12 Csiszoló/ Polírozó
Az Ingersoll Rand G1621 IQV12 csiszoló / polírozó egy többfokozatú felszíni előkészítő és befejező eszköz, 
amely kétfokozatú sebességváltóval, és 2 illetve 3 colos párnával rendelkezik, így biztosítja a maximális 
sokoldalúságot. Akár fékrotorokat csiszol, tömítéseket távolít el, lökhárítókat políroz vagy  fényszórókat állít 
helyre, ez a 12V-os multifunkciós szerszám hatékony ott is,  ahol  korábban nem volt vezeték nélküli 
csiszoló / polírozógép. Mivel a fejek cseréléséhez nem szükséges külön szerszám, így gyorsan, és egyszerűen, 
további eszközök igénybevétele nélkül elvégezhető a munka.
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Specs

Az eszköz funkciói

TARTÓSSÁG
Ütésálló és vegyszerálló ház, így tudhatja, hogy 
mindig ott lesz, amikor szüksége van rá. 

KÉNYELEM
Ergonómikus markolat az egész napi használatra 
és a szabadalmaztatott lágy rendszer csökkenti a 
rezgéseket, csökkenti az erőt és a hatást a kezére. 
A jelentősen alacsonyabb zaszint opcionálissá 
teszi a fuldugók használatát. 

SOKOLDALÚSÁG
Az Ingersoll Rand G1621 kétfokozatú 
sebességváltóval, gyors fejcserélési 
lehetőséggel, r2.0 akkumulátorral és 
sebességű kapcsolóval van ellátva, a 12 
voltos vezeték nélküli polírozó / csiszológép 
amelyre szüksége van.Egy gombnyomással 
minden munkát azonnal elvégezhet 
anélkül, hogy időt pazarolna.

IQv12 Series Polisher/Sander Tool & Battery

Model Battery Voltage 
DC

No-Load Speed (RPM) Sanding Disc 
Diameter

Polishing Disc 
Diameter

Vibration  
m/s2, K

Sound 
Pressure 

dB(A)

Weight Lb 
(kg)

LxWxH In 
(mm)High Low

G1621 BL1203 12 7600 2200 2" and 3" 3" 3.0/0.8 67 2.49(1.28) 5.7X2.9X8.3
(144X73X210)

Item No. Kit Details

G1621 tool, accessory kit

G1621—K2 (2) BL1203 batteries, tool, charger, accessory kit

The G1621 Purchasing Options

Ingersoll Rand (NYSE:IR) advances the quality of life by creating and sustaining comfortable and efficient environments. Our people and our family of brands — including Club Car®, Ingersoll Rand®, 
Thermo King® and Trane® — work together to enhance the quality and comfort of air in homes and buildings; transport and protect food and perishables; and increase industrial productivity and 
efficiency. We are a $12 billion global business committed to a world of sustainable progress and enduring results.

irtools.com/G1621

KöszörülésPolírozás FényesítésCsizolás

Accessory Kit

A 2 foam pads B 1 wool pad

C 3”& 2” sanding 
backing pads D 3” hook & loop polishing 
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