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Dane techniczne przy 6,2 bar 

Model 2145QiMAX  
Numer katalogowy 45624327 
Czop (kwadrat) 3/4"  
Mocowanie nasadki pierścień spr ęŜysty i otwór przelotowy  
Dostępne wersje:   
- czop 3/4", wrzeciono przedłuŜone o 75 mm 2145Qi-3MAX  
- czop 3/4", wrzeciono przedłuŜone o 150 mm 2145Qi-6MAX  
- czop 3/4", ATEX 2145QiMAX-SP  
- czop 1", wrzeciono standardowe 2155QiMAX  
- czop 1", ATEX 2155QiMAX-SP  

PARAMETRY TECHNICZNE 
Moment roboczy (dokręcanie) 271 - 1 220 Nm 
Maksymalny moment (dokręcanie) 1 491 Nm 
Moment roboczy (odkręcanie) 271 - 1 356 Nm 
Maksymalny moment (odkręcanie) 1 830 Nm 
Maksymalne obroty bez obciąŜenia 6 300 obr./min.  
Udarów na minutę 1 150 

DOPROWADZENIE POWIETRZA 
Wlot powietrza (gwint rurowy NPTF) 3/8"  
Minimalna średnica węŜa 13 mm  
Średnie zuŜycie powietrza 4,0 L/s  
ZuŜycie powietrza pod obciąŜeniem 15,1 L/s  

HAŁAS I WIBRACJE 
Ciśnienie / moc akustyczna (przy obciąŜeniu) (ISO15744) 96,3 / 107,3 dB(A)  
Ciśnienie / moc akustyczna (bez obciąŜenia) (ISO15744) 91,1 / 102,1 dB(A)  
Poziom wibracji / niepewność pomiaru (ISO28927) 8,7 / 2,7 m/s²  

WAGA & WYMIARY 
Waga narzędzia 3,35 kg  
Wymiary narzędzia (dł. x szer. x wys.) 217 x 83 x 205 mm  
Waga brutto 4,19 kg  
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) 284 x 315 x 117 mm  
Kod kreskowy UPC/EAN 6 63023 09340 6 
Kraj pochodzenia Assembled in the USA  

  

Klucz udarowy 2145QiMAX to w pełni 
ergonomiczne i najlepsze w swojej klasie 
narzędzie zapewniaj ące maksymaln ą wydajno ść i 
ergonomi ę pracy. Wytrzymało ść narzędzia 
przemysłowego i małe zu Ŝycie powietrza 
pomagaj ą obni Ŝyć koszty utrzymania. Świetnie 
sprawdza si ę w najbardziej wymagaj ących 
operacjach, jak obsługa i wymiana opon 
półci ęŜarówek, minibusów, maszyn rolniczych i 
budowlanych, a tak Ŝe wszelkich innych pracach 
remontowych. 

� Maksymalny moment przy odkręcaniu 1 830 Nm. 
� Dwu-młotkowy mechanizm udarowy TwinHammer z 

doświadczalnie potwierdzoną największą trwałością w tej klasie 
narzędzi. 

� Stalowa obudowa mechanizmu udarowego to gwarancja 
wyjątkowej wytrzymałości w najtrudniejszych warunkach. 

� Unikalny 7-łopatkowy silnik ze zwiększoną mocą przy 
odkręcaniu. 

� Ergonomiczna obudowa z materiału kompozytowego gwarantuje 
wyjątkową wygodę obsługi dzięki lekkości i izolacji od chłodnego 
powietrza. 

� Nieiwleka waga narzędzia zmniejsza zmęczenie operatora. 
� Spust umoŜliwiający płynną regulację mocy i prędkości. 
� 4-pozycyjny regulator mocy narzędzia przy dokręcaniu w celu 

dopasowania do wykonywanych operacji. 
� Przełączanie kierunku obrotów jednym palcem 
� Obrotowy (360°) wlot powietrza eliminuje skr ęcanie się 

przewodów zasilających.  
� Opatentowana redukcja hałasu bez zmniejszenia mocy 

narzędzia. 
� Bezpłatna dwuletnia standardowa gwarancja po rejestracji 

narzędzia. 
 

 



2145QiMAX 
AKCESORIA 

 

SK6M6L  
81287401 

Zestaw nasadek udarowych 3/4", 6 szt. 
(24, 27, 30, 32, 33 i 36 mm) 

 

 

E63H 
16586521 

PrzedłuŜka 3/4", 75 mm 

 

E67H 
16586539 

PrzedłuŜka 3/4", 175 mm 

 

 

Nasadki udarowe 
Pełny asortyment w katalogu 
wyposaŜenia. 

 

Pierścienie zabezpieczaj ące 
Pełny asortyment w katalogu 
wyposaŜenia. 

 

 

  

 

33204 
91486357 

Krótki przewód zasilania, gwint 
zewnętrzny 3/8" średnica wew. 10 mm, 
30 cm długości 

 

 

IB6NMC3 
88103023 

Nypel Serii IBN/IBS, gwint zewnętrzny 
3/8", profil 6 mm (ISO6150B / MIL-
C4109) 

 

IB8NMC3 
88103304 

Nypel Serii IBN/IBS, gwint zewnętrzny 
3/8", profil 8 mm (ISO6150B / MIL-
C4109) 

 

 

77NMC3 
88104088 

Nypel Serii 7N7/7S7, gwint zewnętrzny 
3/8", profil 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4) 

 

Szybkozł ączki 
Pełny asortyment w katalogu 
wyposaŜenia. 

 

 

Filtry, regulatory, smarownice 
Pełny asortyment w katalogu 
wyposaŜenia. 

 

115-LBK1 
04616108 

Zestawy do smarowania do kluczy 
udarowych z korpusem 
kompozytowym 

 

 

10Z4 
03875671 

Olej, Klasa 1, typ 10, 0,12 L 

 

115-4T 
04616157 

Smar do kluczy udarowych z 
korpusem kompozytowym 

 

 

Środki smarne 
Pełny asortyment w katalogu 
wyposaŜenia. 

 

2145-THK2 
47102561 

Zestaw naprawczy mechanizmu 
udarowego 

 

 

2145-TK2 
47100011 

Zestaw naprawczy silnika 
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