
Tehokas 
turbiinimoottori



Ensiluokkainen teho-painosuhde: 
2,6 kW:n/4,5 kW:n turbiinimoottori kevyessä, kompaktissa hiomakoneessa.

Alhaiset huoltokulut: 
VT-sarjan modulaarinen rakenne helpottaa huoltamista ja auttaa pitämään 
käyttökulut alhaisina.

Suurempi tuottavuus, pienempi ilmankulutus: 
Tehokas turbiinimoottori hioo ja leikkaa enemmän materiaalia nopeammin 
kuin tavanomaiset “lamellihiomakoneet”.

Huipputoiminnoista voi nyt tulla 
rutiinia. Ingersoll Rand VT 26- 
ja VT 45 -turbiinihiomakoneet.

Kestävää tehoa erittäin tehokkaasti: tee huippukoneesta kumppanisi.

Miksi ammattilaiset kaikkialla maailmassa valitsevat 

Ingersoll Randin uudenlaiset VT-hiomakoneet?

Telakoilla, valimoissa ja metallipajoissa: Ingersoll Randin uusi turbiinihiomakoneiden sarja hioo sulavasti. 
Saat enemmän aikaan nopeammin sen valtavan tehon ja kestävyyden ansiosta – jopa raskaassa käytössä. 
VT26- ja VT45-turbiinihiomakoneiden öljyt ja hiomalaikka on helppo vaihtaa, joten koneet saadaan 
nopeasti käyttöön.

Sisäinen automaattinen säädin:
Tämä toiminto varmistaa, että laikat 
kuluvat tasaisesti ja niiden käyttöikä 
on mahdollisimman pitkä.

Helppokäyttöisyys:
Integroitu karalukko mahdollistaa 
hiomalaikkojen vaihtamisen 
muutamassa sekunnissa.

VT26-sarja

VT45-sarja

Mallin nro Teho 
(kW)

Nopeus 
(r/min) 

Laikan 
halkaisija 
(mm)

Karan 
kierre 

Paino 
(kg) 

Koneen 
pituus 
(mm) 

Ilmaliittimen 
halkaisija 
(in)

Letkun 
minimihalkaisija
(mm)

Suurin 
ilmankulutus 
(l/s)

Tärinä: 
ISO 
28927-1
(m/s²)

VT26A120SP955 2,6 12000 125 M14 2,2 299 G ½" 13 37,5 3,7

VT26A085SP98 2,6 8500 180 M14 2,8 313 G ½" 13 37,5 4,0

VT45A085SP98 4,5 8500 180 M14 4 324 G ½" 19 55 < 2,5

VT45A066SP995 4,5 6600 230 M14 4,3 324 G ½" 19 55 < 2,5

Loistava ergonomia, miellyttävä 
käsittely: Erityismuotoiltu kahva ja 
VT26-sarjan 180° kääntyvä sivukahva.

Vähemmän työväsymystä: Tärinää 
vähentävä sivukahva ja alhaiset 
melupäästöt aiheuttavat vähemmän 
käyttäjään kohdistuvaa rasitusta.
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VT-turbiinihiomakoneet lisäävät 
tehokkuuttasi 50 % pienemmällä painolla

1 kW tavanomainen lamellihiomakone

2,6 kW Ingersoll Randin turbiinihiomakone
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Ingersoll Rand (NYSE-tunnus: IR) edistää elämänlaatua luomalla miellyttäviä, kestäviä ja tehokkaita ympäristöjä. 
Henkilöstömme ja tuotemerkkimme – kuten Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® ja Trane® – parantavat yhdessä 
kodin ja rakennusten ilmanlaatua ja mukavuutta, kuljettavat ja suojaavat elintarvikkeita ja tuoretuotteita sekä lisäävät 
teollisuuden tuottavuutta ja tehokkuutta. Maailmanlaatuinen liikevaihtomme on 12 miljardia Yhdysvaltojen dollaria, 
ja olemme sitoutuneet edistämään maailmaa, joka edistyy kestävästi ja jossa saadaan aikaan pysyviä tuloksia.

Ingersoll Rand, IR, IR-logo, IQv20 Series, IQv12 Series, Impactool ja Inline ovat Ingersoll Randin, sen tytäryhtiöiden ja/tai osakkuusyhtiöiden 
tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Mikään tässä esitteessä esitetty tieto ei ole tarkoitettu laajentamaan minkään välittömästi tai välillisesti esitetyn takuun tai ilmauksen voimassaoloa tässä 
kuvatulle tuotteelle. Kaikki tällaiset takuut tai muut kyseisten tuotteiden myyntiä koskevat ehdot noudattavat Ingersoll Rand -yhtiön vakiomyyntiehtoja, 
jotka ovat saatavissa pyydettäessä.

Tuoteparannukset ovat Ingersoll Rand -yhtiön jatkuvana tavoitteena. Suunnittelu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

www.ingersollrandproducts.com

Maahantuoja:

Olemme sitoutuneet käyttämään ympäristötietoisia tulostuskäytäntöjä.

KoneBoss Oy
Lahti puh. 03 7818900
Turku puh. 02 2331111
info@koneboss.fi  
www.koneboss.fi


