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Iskevä akkumutterinväännin W9491

Tekniset tiedot:

Jännite: 40 (2 x 20) V
Vääntiön koko: 1”
Maksimimomentti eteenpäin: 2200 ft-lb / 3000 Nm
Maksimimomentti taaksepäin: 2200 ft-lb / 3000 Nm
Maksimivääntömomentti: 2600 ft-lb / 3500 Nm
Vapaa pyörimisnopeus: 0 - 890 rpm
Vapaa pyörimisnopeus: (Shut off mode 1) 0 - 500 rpm
Vapaa pyörimisnopeus: (Shut off mode 2) 0 - 550 rpm
Iskuja per minuutti: 1170
Äänenpaine / voimakkuus: (EN62841) 94.0 / 105.0 dB(A)
Tärinäarvo: (EN62841) 25.8 / 8.5 m/s²
Työkalun paino akulla: 29.1 lb / 13.2 kg
Pakkauksen paino: 38.3 lb / 17.4 kg
Työkalun mitat akulla: (P x L x K): 511 x 176 x 206 mm
Pakkauksen mitat: (P x L x K): 750 x 264 x 254 mm

IR W9491
1” Iskevä akkumutterinväännin

Ingersoll Rand -akkumutterinväännin yhdistää paineilmatyökalun tehokkuuden ja akkutyökalun 
vapauden. Tuote tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden työskennellä tehtävissä, joissa tarvitaan 
vapaata liikkuvuutta ja tehokasta tilankäyttöä. W9691 antaa välittömästi käyttäjälle tarvittavan 
määrän tehoa. Nopeasti säädettävillä asetuksilla työn tekeminen helpottuu ja nopeutuu. Inno-
vatiivista, tasapainotettua akkumutterinväännintä on mukava käyttää ja siinä on ergonominen 
D-kädensija 360° kääntyvällä apukahvalla. 2 x IQV20 -akkua tarjoaa tehoa koko työpäivän 
ajaksi.  

• 3500 Nm:n maksimivääntömomentti – parasta tehoa omassa luokassaan
• Metallinen iskumekanismi mahdollistavaa äärimmäisen kestävyyden ja luotettavuuden
• Erittäin kestävä hiiliharjaton moottori
• Tarkoin suunniteltu komposiittirunko tarjoaa suojaa kemikaalirasitteita vastaan
• Pehmeä, päällevalettu kädensija minimoi käytöstä aiheutuvan tärinän tuoden käyttäjälle 

mukavuutta ja vähentää väsymistä työssä
• Täydellinen hallittavuus: nopeussäätö ja sähköinen jarru
• IQV Power Control System sisältää 4 eri asetusta: Peruutus täydellä teholla, sammutus  

250 Nm, (Snug Up) 550 Nm ja eteenpäin täydellä teholla.
• Korkealaatuinen 5.0 Ah litiumioniakku tuo pitkän käyttöajan 
• W9491-K4E-EU toimitus sisältää iskuvääntimen, 4 kappaletta 20 V / 5.0 Ah Li-ion akkuja, ja 

Dual Bay -kaksoislaturin
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