V20™

Narzędzia bezprzewodowe serii IQ
Bezprzewodowy komfort.
Bezkompromisowa moc.

PRAWDZIWE NARZĘDZIA DO PRAWDZIWEJ PRACYSM.

Bezkompromisowa moc, bezprzewodowa technologia.
Wszystkie narzędzia bezprzewodowe zapewniają swobodę przy wykonywaniu zadań, uwalniając
użytkownika od konieczności stosowania przewodów elektrycznych czy pneumatycznych - jednak
większość z nich nie dostarcza odpowiedniej mocy wymaganej do realizacji najtrudniejszych zadań.
20-woltowe narzędzia Ingersoll Rand serii IQv20 są inne: zaprojektowano je, wykonano i przetestowano
z myślą o potrzebach profesjonalistów. Charakterystyka serii IQ20: napięcie 20 V i stała moc zapewniona
przez długotrwałą żywotność baterii sprawiają, że urządzenia sprawdzają się w najcięższych warunkach
pracy zgodnie z maksymą: Wykonaj zadanie, Zrób to sprawnie, Bądź profesjonalny.
Wydajność:
• Napięcie 20V zapewnione przez z litowo-jonowy
akumulator, sprawia, że narzędzia serii IQV20 zapewniają
parametry momentu obrotowego i prędkości obrotowej
porównywalne z najlepszej jakości narzędziami
pneumatycznymi.

Zróżnicowane zastosowanie:
• Brak przewodów elektrycznych czy pneumatycznych umożliwia
zróżnicowane zastosowanie i dotarcie do wszystkich miejsc, nawet
trudno dostępnych.

Trwałość:
• Trwałość w każdym detalu, włączając wzmacniane metalem
kompozytowe obudowy chroniące przed uszkodzeniem i wpływem
substancji żrących.

Ogólne naprawy
samochodowe

2

Naprawy
powypadkowe

Naprawa sprzętu
ciężkiego

www.ingersollrandproducts.com/IQV20

Konserwacja
obiektów

Lekki
montaż

Ogólne
zastosowania
w przemyśle

Klucz udarowy serii IQV20
High-Torque Impactool™

™

W7150EU 1/2''

Najlepszy w swojej klasie
stosunek wagi do mocy

Dopracowany mechanizm
udarowy zapewnia wyższy
moment obrotowy, większą
wytrzymałość i efektywność.
Maksymalny moment
obrotowy 1057 Nm oraz moment
luzujący 1491 Nm równe mocy
wyjściowej pneumatycznego klucza
Impactool 2135QXPA – wszystko
zawarte w zestawie urządzenia
z akumulatorem o masie 3,1 kg.

Potężny silnik z magnesami
z metalu ziem rzadkich
(neodym) charakteryzuje się długą
żywotnością i dużą mocą

Wytrzymała, wzmacniana stalą
aluminiowa obudowa została
zaprojektowana jako lekkie
i wytrzymałe rozwiązanie, chroniące
elementy wewnątrz narzędzia

Lekka, wyważona i
ergonomiczna rękojeść z objętą
zgłoszeniem patentowym,
wykonaną ze specjalnej gumy
nakładką uchwytu minimalizuje
drgania, redukuje zmęczenie
i zwiększa wygodę pracy
użytkownika podczas długiego
użytkowania

Wykonane w całości z metalu
układy napędowy i udarowy są
mocne, trwałe i zoptymalizowane
tak, aby dostarczać maksimum
mocy i wydajności
Przycisk z regulacją prędkości
i elektronicznym hamulcem
zapewnia maksymalną kontrolę nad
narzędziem

Wytrzymała kompozytowa
obudowa i opatentowana,
wzmacniana stalą rama stanowią
zabezpieczenie przed cieczami,
chemikaliami czy wielokrotnymi
upadkami

Idealne do:

Wymagany jest akumulator BL2010 3.0 Ahr
lub większy
Ogólnych
Naprawy sprzętu
napraw
ciężkiego
samochodowych

Model

Ogólnych
zastosowań
w przemyśle

Napięcie
Akumulator
DC

Rozmiar, typ końcówki
napędu

Uderzenia
na minutę

Prędkość
bez
obciążenia
obr./min

Moment
luzujący
stopa-funt
(Nm)

Maks. moment
obrotowy
stopa-funt
(Nm)

2300

0–1900

1100 (1491)

780 (1057)

Narzędzie i akumulator
Waga
funt (kg)

Długość
cal (mm)

6,8 (3,1)

9,4 (238)

Klucz udarowy z serii IQV20 Series™ Impactool™
W7150EU

BL2010

20

1/2" Kwadrat

Dostępny w zestawach
Model

Opis

W7150EU-K2

Klucz udarowy z końcówką napędu 1/2", ładowarka,
2 litowo-jonowe akumulatory BL2010 i walizka

W7150EU-K2

www.ingersollrandproducts.com/IQV20
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Narzędzie udarowe serii IQV20
Mid-Torque Impactool

™

™

W5130 3/8'' i W5150 1/2''
Dopracowany mechanizm
udarowy zapewnia 260 Nm
momentu obrotowego dostarczanego
przez lekkie, wyważone i kompaktowe
narzędzie o długości jedynie 162 mm

Wykonane w całości
z metalu układy
napędowy i udarowy
są mocne, trwałe
i zoptymalizowane tak,
aby dostarczyć maksimum
mocy i wydajności

Wytrzymała, wzmacniana stalą
aluminiowa obudowa została
zaprojektowana jako lekkie i wytrzymałe
rozwiązanie, chroniące elementy wewnątrz
narzędzia w celu zapewnienia długotrwałej
niezawodności

Wytrzymała
kompozytowa obudowa
i opatentowana,
wzmacniana stalą
rama chronią narzędzie
przed cieczami,
środkami chemicznymi
i wielokrotnymi upadkami

Przycisk z regulacją prędkości
i elektronicznym hamulcem zapewnia
maksymalną kontrolę nad narzędziem
i zwiększa bezpieczeństwo – po naciśnięciu
spustu końcówka przestaje się obracać

Lekka, wyważona i ergonomiczna
rękojeść z objętą zgłoszeniem
patentowym, wykonaną ze specjalnej
gumy nakładką uchwytu minimalizuje
drgania, redukuje zmęczenie i zwiększa
wygodę pracy użytkownika podczas
długiego użytkowania

Idealne do:

Ogólnych
napraw
samochodowych

Model

Konserwacji
obiektów

Ogólnych
zastosowań
w przemyśle

Akumulator

Napięcie
DC

Rozmiar, typ
końcówki
napędu

Uderzenia na
minutę

Prędkość
bez
obciążenia
obr./min

Maks. moment
obrotowy
stopa-funt (Nm)

Narzędzie i akumulator
Waga
Długość
funt (kg)
cal (mm)

Narzędzie udarowe z serii IQV20 Series™ Impactool™
W5130

BL2005

20

3/8" Kwadrat

2900

0–1700

180 (245)

3,6 (1,6)

6,6 (162)

W5130

BL2010

20

3/8" Kwadrat

2900

0–1700

190 (260)

4,1 (1,9)

6,6 (162)

W5150

BL2005

20

1/2" Kwadrat

2900

0–1700

180 (245)

3,6 (1,6)

6,6 (162)

W5150

BL2010

20

1/2" Kwadrat

2900

0–1700

190 (260)

4,1 (1,9)

6,6 (162)

Dostępny w zestawach
Model

Opis

W5130EU-K2

Klucz udarowy z końcówką napędu 3/8", ładowarka,
2 litowo-jonowe akumulatory BL2005 i walizka

W5150EU-K2

Klucz udarowy z końcówką napędu 1/2", ładowarka,
2 litowo-jonowe akumulatory BL2005 i walizka

W5150EU-K2
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Narzędzie udarowe serii IQV20
High Cycle Impactool

™

™

W5111 1/4'', W5131P 3/8'' i W5151P 1/2''

CJI
PRODUK
A
K
I
N
N
SPÓŁCZY
OCENA W

Dopracowany mechanizm
udarowy zapewnia 240 Nm moment
obrotowy, pozwalający na wykonywanie
następujących po sobie zadań

Wykonane w całości
z metalu układy
napędowy i udarowy
są mocne, trwałe
i zoptymalizowane tak,
aby zapewnić maksymalną
moc i wydajność

Końcówki sześciokątne 1/4", 3/8"
i 1/2" typu pin dla uzyskania maksymalnej
wielozadaniowości i dokładnego
pasowania

Silnik o wysokiej mocy
z magnesami z metalu
ziem rzadkich (neodym)
i wymienne szczotki
umożliwiają długi okres
użytkowania i dużą moc

Wytrzymała, wzmacniana
stalą aluminiowa obudowa
chroni elementy wewnątrz
narzędzia przed wielokrotnymi
upadkami

Wykonana z profilowanej
gumy nakładka rękojeści
minimalizuje drgania,
redukuje zmęczenie
i zwiększa wygodę
pracy podczas długiego
użytkowania

Prędkości do szybkich zastosowań
umożliwią ekspresowe wykonanie
założonych zadań
Kompaktowa budowa ułatwia
użytkowanie i dostęp do trudno
dostępnych miejsc

Idealne do:

Linii
produkcyjnej

Model

Akumulator

Napięcie
DC

Rozmiar, typ
końcówki napędu

Uderzenia na
minutę

Prędkość bez
obciążenia
obr./min

Maks. moment
obrotowy
stopa-funt (Nm)

2800

0-1900

160 (215)

Narzędzie i akumulator
Waga
Długość
funt (kg)
cal (mm)

Narzędzie udarowe z serii IQV20 Series™ Impactool™
W5111

BL2005

20

Sześciokątna 1/4"

3,5 (1,6)

6,0 (152)

W5111

BL2010

20

Sześciokątna 1/4"

2800

0-1900

175 (240)

4,2 (1,9)

6,0 (152)

W5131P

BL2005

20

3/8" typu Pin

2800

0-1900

160 (215)

3,5 (1,6)

5,9 (150)

W5131P

BL2010

20

3/8" typu Pin

2800

0-1900

175 (240)

4,2 (1,9)

5,9 (150)

W5151P

BL2005

20

1/2" typu Pin

2800

0-1900

160 (215)

3,5 (1,6)

6,1 (154)

W5151P

BL2010

20

1/2" typu Pin

2800

0-1900

175 (240)

4,2 (1,9)

6,1 (154)

Dostępny w zestawach

W5111EU-K2

Model

Opis

W5111EU-K2

Klucz udarowy z sześciokątną końcówką napędu 1/4", ładowarka,
2litowo-jonowe akumulatory BL2005 i walizka

W5131PEU-K2

Klucz udarowy z końcówką napędu 3/8" typu pin, ładowarka,
2litowo-jonowe akumulatory BL2005 i walizka

W5151PEU-K2

Klucz udarowy z końcówką napędu 1/2" typu pin, ładowarka,
2litowo-jonowe akumulatory BL2005 i walizka

www.ingersollrandproducts.com/IQV20

5

Narzędzie udarowe 90° serii IQV20 Impactool

™

™

W5330 3/8'' i W5350 1/2''

Moment obrotowy 245 Nm o obniżonym poziomie wibracji minimalizuje
obciążenie stawów, zapewniając perfekcyjne wykonanie zadania w trudno
dostępnych miejscach
Wzmacniany stalą aluminiowy korpus i wyjątkowo trwała
nylonowa obudowa chronią narzędzie przed cieczami
warsztatowymi i upadkami nawet z wysokości 2 metrów
Pełna kontrola dzięki wygodnemu
umiejscowieniu przełącznika przód/tył
Ergonomiczna rękojeść
i wygodny uchwyt umożliwiają
taki sam zasięg, jak w przypadku
ręcznego klucza

Możliwa pełna konserwacja głowicy,
przedłużająca trwałość narzędzia.
Oszczędność związana z kosztem części
i narzędzi zastępczych, dzięki możliwości
szybkiego usunięcia kilku śrub, w celu
uzyskania lepszego dostępu
Od 0 do 1900 obr./min w jednej chwili –
zupełnie jak Twój ulubiony klucz udarowy,
W5350, zapewnia dodatkową kontrolę
dzięki spustowi z regulacją prędkości

Rozwiązanie konstrukcyjne
akumulatora Inline™, objęte
zgłoszeniem patentowym,
umożliwia dostęp do miejsc,
z którymi inne klucze udarowe
nie mają szans – miejsc wcześniej
dostępnych wyłącznie dla
tradycyjnych kluczy lub rąk

Idealne do:

Ogólnych
napraw
samochodowych

Model

Konserwacji
obiektów

Ogólnych
zastosowań
w przemyśle

Akumulator

Napięcie
DC

Rozmiar, typ
końcówki
napędu

20

3/8" Kwadrat

Prędkość bez Maks. moment
obciążenia
obrotowy
obr./min
stopa-funt (Nm)

Wysokiej mocy 20-woltowy
akumulator litowo-jonowy
o wydłużonym czasie pracy
jest kompatybilny z BL2005
i BL2010

Narzędzie i akumulator
Waga
Długość
funt (kg)
cal (mm)

Klucz udarowy z serii IQV20 Series™ Impactool™
W5330

BL2005

0–1900

180 (245)

4,55 (2,06)

17,25 (439)

W5330

BL2010

20

3/8" Kwadrat

0–1900

190 (258)

5,15 (2,27)

17,25 (439)

W5350

BL2005

20

1/2" Kwadrat

0–1900

180 (245)

4,55 (2,06)

17,25 (439)

W5350

BL2010

20

1/2" Kwadrat

0–1900

190 (258)

5,15 (2,27)

17,25 (439)

Dostępny w zestawach
Model

Opis

W5330EU-K1

Klucz udarowy Impactool z końcówką napędu 3/8",
ładowarka, 1 litowo-jonowy akumulator BL2005 i walizka

W5350EU-K1

Klucz udarowy Impactool z końcówką napędu 1/2",
ładowarka, 1 litowo-jonowy akumulator BL2005 i walizka

W5350EU-K1
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Klucz udarowy serii IQV20 Ratchet Wrench
™

R3130 3/8'' i R3150 1/2''

Głowica wykonana według sprawdzonego projektu jest tą samą wytrzymałą głowicą
stosowaną w naszych kluczach pneumatycznych, stanowi zatem odpowiednie narzędzie
do profesjonalnego zastosowania w najtrudniejszych warunkach
W całości wykonany z metalu układ przekładni jest mocny, trwały
i zoptymalizowany, aby dostarczać maksymalną moc i wydajność
Kompaktowy i wytrzymały silnik
zapewniający optymalną i długotrwałą pracę
Ergonomiczna rękojeść i wygodny uchwyt umożliwiają
taki sam zasięg, jak w przypadku klucza pneumatycznego
Moment obrotowy 73 Nm
zapewnia podobną moc roboczą
jak w przypadku narzędzi
pneumatycznych

Litowo-jonowy akumulator
20-woltowy o dużej mocy i wysokiej
trwałości jest kompatybilny z wieloma
narzędziami bezprzewodowymi
z serii IQV20

Wytrzymała kompozytowa
obudowa i opatentowana,
wzmacniana stalą rama zapewniają
ochronę przed cieczami, substancjami
chemicznymi i wielokrotnymi
upadkami
Spust z regulacją prędkości
pracy umożliwia maksymalne
sprawowanie kontroli nad
narzędziem
Unikalna, smukła konstrukcja
zapewnia łatwy dostęp do trudno
dostępnych miejsc — tam, gdzie
dosięgniesz dłonią, tam zastosujesz
klucz

Idealne do:

Ogólnych
Napraw
napraw
powypadkowych
samochodowych

Konserwacji
obiektów
Narzędzie i akumulator
Waga
Długość
funt (kg)
cal (mm)

Akumulator

Napięcie
DC

Rozmiar, typ
końcówki
napędu

Prędkość bez
obciążenia
obr./min

Maks. moment
obrotowy
stopa-funt (Nm)

R3130

BL2005

20

3/8" Kwadrat

0–225

54 (73)

4,4 (2,0)

17,5 (445)

R3130

BL2010

20

3/8" Kwadrat

0–225

54 (73)

5,0 (2,3)

17,5 (445)

R3150

BL2005

20

1/2" Kwadrat

0–225

54 (73)

4,4 (2,0)

17,5 (445)

R3150

BL2010

20

1/2" Kwadrat

0–225

54 (73)

5,0 (2,3)

17,5 (445)

Model

Klucz z serii IQV20 Series™

Dostępny w zestawach
Model

Opis

R3130EU-K1

Klucz z końcówką napędu 3/8", ładowarka,
1 litowo-jonowy akumulator BL2005 i walizka

R3150EU-K1

Klucz z końcówką napędu 1/2", ładowarka,
1 litowo-jonowy akumulator BL2005 i walizka

R3150EU-K1

www.ingersollrandproducts.com/IQV20
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Wiertarko-wkrętarka serii IQV20

™

D5140 1/2''

Trwały silnik o dużej mocy
charakteryzuje się optymalną
wydajnością i trwałością

Generuje moment
obrotowy 80 Nm,
zapewniając moc, która
pozwala na szybsze
i łatwiejsze wykonanie
zadań

W pełni metalowy,
jednotulejowy uchwyt zapadkowoblokujący ze szczękami z węglików
spiekanych łatwo obsługiwany jedną ręką,
zapewnia stabilne mocowanie końcówki
roboczej

Zgłoszona do opatentowania,
miękka w dotyku, nakładka
rękojeści z formowanej gumy
minimalizuje drgania, zmniejsza
zmęczenie i zwiększa wygodę pracy
użytkownika podczas długiego
użytkowania

16-pozycyjne sprzęgło optymalizuje
kontrolę nad dokręcaniem
Regulowany, boczny uchwyt zapewnia
dodatkową kontrolę podczas intensywnego
wiercenia

Przełącznik dostosowania prędkości
z hamulcem elektronicznym
zapewnia maksymalną kontrolę
nad narzędziem

Wytrzymała kompozytowa obudowa
i opatentowana wzmacniana stalą rama
zabezpieczają przed cieczami, substancjami
chemicznymi i wielokrotnymi upadkami

Idealne do:

Ogólnych
napraw
samochodowych

Model

Konserwacji
obiektów

Wymagany jest akumulator BL2010 3.0 Ahr
lub większy

Ogólnych
zastosowań
w przemyśle

Akumulator

Napięcie
DC

Rozmiar, typ
końcówki
napędu

20

Uchwyt 1/2"

Prędkość bez obciążenia
obr./min
Wysokie

Niskie

Maks. moment ciągły
cal-funt (Nm)

0–500

0–1900

700 (80)

Narzędzie i akumulator
Waga
Długość
funt (kg)
cal (mm)

Wiertarko-wkrętarka z serii IQV20 Series™
D5140

BL2010

5,4 (2,45)

9,25 (235)

Dostępny w zestawach
Model

Opis

D5140-K2-EU

Wiertarko-wkrętarka 1/2", ładowarka,
2 litowo-jonowe akumulatory BL2010 i walizka

D5140-K2-EU
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Bezprzewodowa lampa robocza LED L5110 20 V

Święcąca ultrajasnym białym światłem
dioda LED starcza na 20 000 godzin pracy,
emitując 180 lumenów

Odporna na uderzenia obudowa
zabezpiecza przed cieczami,
substancjami chemicznymi
i wielokrotnymi upadkami

Opatentowana głowica aluminiowa rozprasza
ciepło, jest lekka i jednocześnie wytrzymała

Wielopozycyjna głowica i stała
podstawa umożliwiająca oświetlanie
z góry lub z dołu

Inteligentny układ zarządzania
akumulatorem narzędzi serii IQV20 zapewnia:
• D
 o 15 godzin pracy po jednym naładowaniu
akumulatora 3,0 Ah
• Do 8 godzin pracy na akumulatorze 1,5 Ah

Idealne do:

Hak do zawieszania zapewnia
różne możliwości ustawienia
pod dowolnym kątem

Ogólnych
Napraw
napraw
powypadkowych
samochodowych

Model

Konserwacji
obiektów

Strumień świetlny
W lumenach

Lampa robocza LED serii IQ

V20

L5110

Czas działania (h)
BL2005
BL2010

mm (cal)

BL2005

kg (funt)

BL2010

Series

180

™

8

15

          121 (4,76)

0,86 (1,9)

1,10 (2,4)

Uniwersalna bezprzewodowa platforma akumulatorów
Platforma 20-woltowych akumulatorów litowo-jonowych serii IQV20 zasila wszystkie potrzebne
narzędzia bezprzewodowe. Oznacza to, że wszystkie posiadane narzędzia serii IQV20 mogą korzystać
z tych samych akumulatorów i ładowarek, dzięki czemu łatwiej i szybciej przygotujesz do pracy świeżo
naładowany akumulator i wykonasz zadanie.
Akumulator litowo-jonowy 20 V
o dużej mocy i długiej żywotności
charakteryzuje się dużą
pojemnością oraz niską impedancją
wewnętrzną; w konsekwencji
maksymalnym zasilaniem energią
i wyjątkowym czasem działania

3,0 Ah (BL2010)
Zgodny ze wszystkimi narzędziami
z serii IQV20 Series
Sprzedawany oddzielnie

Inteligentny system zarządzania
akumulatorem (BMS) zapewnia
kontrolowanie poziomu zasilania
i prądu z akumulatora do silnika

BC1120-EU

Ładowarka IQV20 jest
wyposażona w pomocnicze
gniazdo USB służące do
ładowania urządzeń; może
być montowana na ścianie
lub na stole warsztatowym

Łatwy w użyciu interfejs
akumulatora umożliwia jego
szybką i prostą wymianę

1,5 Ah (BL2005)
Niezgodny z kluczem udarowym W7150 Impactool
ani z wiertarko-wkrętarką D5140.
Sprzedawany oddzielnie

www.ingersollrandproducts.com/IQV20
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Komfort bezprzewodowej technologii: Seria IQV12

™

Duża wszechstronność w małych pakietach.
12-woltowe narzędzia Ingersoll Rand z serii IQV12™ zapewniają różnorodne zastosowanie, wygodę
bezprzewodowej pracy oraz wytrzymałość w najtrudniejszych warunkach, przy ergonomicznej,
kompaktowej budowie najwyższej klasy – cechy kluczowe dla przemysłu, motoryzacji czy zastosowań
z zakresu konserwacji, napraw i remontów. Połączenie ergonomicznego kształtu z niższą wagą
i mniejszymi rozmiarami narzędzi ułatwia dostęp do trudno dostępnych miejsc, minimalizuje
zmęczenie operatora oraz pozwala ukończyć pracę zgodnie z maksymą: Wykonaj zadanie,
Zrób to sprawnie, Bądź profesjonalny.
Dostępność:
• Kompaktowa, bezprzewodowa budowa każdego narzędzia z serii IQV12 sprawia, że dotarcie do trudno dostępnych
miejsc staje się łatwiejsze.

Wygoda:
• Niewielka waga i małe rękojeści przekładają się na minimalizację zmęczenia, zapewniając większą ergonomię
oraz wygodniejszy uchwyt.

Trwałość:
• Obudowy odporne na uderzenia i środki chemiczne zostały zaprojektowane tak, aby przetrwać w trudnym
środowisku i znieść wielokrotne upadki, chroniąc części wewnętrzne urządzenia.

Ogólne naprawy
samochodowe

10

Naprawy
powypadkowe

Naprawa sprzętu
ciężkiego

www.ingersollrandproducts.com/IQV20

Konserwacja
obiektów

Lekki
montaż

Produkty i akcesoria z serii IQV12 Series

™

Narzędzia udarowe Impactools™

Klucze

135 Nm

40 Nm

MOMENT OBROTOWY

W1110

Szybkozmienna
sześciokątna

W1120

W1130

R1120

Napęd kwadratowy Napęd kwadratowy
3/8"
1/4"

Wiertarko-wkrętarka

MOMENT OBROTOWY

R1130

Napęd kwadratowy Napęd kwadratowy
1/4"
3/8"

Wkrętak

23 Nm

D1130

180

23 Nm

MOMENT OBROTOWY

Uchwyt 3/8"

Latarka

W LUMENACH

MOMENT OBROTOWY

D1410

Szybkozmienna
sześciokątna

L1110

Regulowana głowica

Akumulator IQV12
Series™
BL1203

• 2,0 Ah o mocy 12 wolt, w celu uzyskania maksymalnego
czasu działania narzędzia
•System Positive-lock, głośne kliknięcie sygnalizuje
właściwy montaż urządzenia w stacji, co
zapobiega upadkom i uszkodzeniom
• Objęty zgłoszeniem patentowym
dwustronny przycisk umożliwia

łatwiejszą instalację
akumulatora

W celu uzyskania dodatkowych informacji na
temat serii IQV12 zapraszamy na naszą stronę
internetową lub do kontaktu z lokalnym
dystrybutorem

www.ingersollrandproducts.com/IQV20
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Firma Ingersoll Rand (NYSE:IR) poprawia jakość życia, stwarzając bezpieczne, komfortowe i efektywne środowisko.
Nasi pracownicy i rodzina naszych marek - Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® i Trane® - współpracują w celu
poprawy jakości powietrza i komfortu w domach mieszkalnych i budynkach, w środkach transportu i ochrony
żywności oraz produktów łatwo psujących się oraz zwiększenia wydajności w procesach przemysłowych.
Jesteśmy firmą o kapitale 12 mld dolarów o globalnym zasięgu dbającą o zrównoważony postęp i trwałe rezultaty.

www.ingersollrandproducts.com
Dystrybutor:

Ingersoll Rand, IR, the IR logo, IQv20 Series, IQv12 Series, Impactool oraz Inline są znakami handlowymi spółki Ingersoll Rand, jej spółek zależnych i/lub powiązanych
Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do ich właścicieli.
Żadna część tego dokumentu nie stanowi gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących produktu opisanego w tym dokumencie.
Takie gwarancje lub inne postanowienia i warunki dotyczące sprzedaży produktów muszą być zgodne ze standardowymi, dostępnymi na żądanie warunkami
i postanowieniami firmy Ingersoll Rand dotyczącymi sprzedaży tych produktów.
Stałym celem firmy Ingersoll Rand jest ulepszanie produktów. Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i bez powstania
jakichkolwiek zobowiązań.

Stosujemy bezpieczne dla środowiska techniki drukarskie
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