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Tehnični podatki pri 6,2 bar 

Model 2130XP-TL 
Kataloška št. 46812251 
Nastavek (štirirobi) 1/2"  

ZMOGLJIVOST 
Delovni moment za privijanje 47 - 75 Nm 
Največji moment za odvijanje 813 Nm 
Priporočena velikost vijačnega spoja M14 
Število vrtljajev v prostem teku 7 800 obr./min.  
Število udarcev 1 150 

PNEVMATSKI SISTEM 
Navoj za cevni nastavek (NPTF) 1/4"  
Minimalni notranji premer cevi 10 mm  
Povprečna poraba zraka 125 L/min  
Poraba zraka pod obremenitvijo 850 L/min  

HRUP IN VIBRACIJE 
Jakost/moč zvočnega tlaka med delovanjem (ISO 15744) 94,4 / 105,4 dB(A)  
Jakost/moč zvočnega tlaka med prostim tekom (ISO 15744) 84,0 / 95,0 dB(A)  
Stopnja vibracije / spremenljivost merjenja (ISO28927) 10,0 / 1,5 m/s²  

TEŽA IN DIMENZIJE 
Teža orodja 1,90 kg  
Velikost orodja (d x š x v) 187 x 72 x 182 mm  
Teža ob dobavi 2,30 kg  
Velikost ob dobavi (d x š x v) 240 x 215 x 83 mm  
Šifra UPC / EAN 6 63023 09438 0 
Izvor Made in China  

  
 

Udarni vija čnik Impactool z omejitvijo zateznega 
momenta 2130XP-TL je zasnovan zlasti za 
učinkovito in hitro menjavo pnevmatik. 
Omejevalnik momenta prepre čuje prekomeren 
zatezni moment pri nameš čanju koles in 
vijakov. Pri uporabi skupaj z obi čajnim 
momentnim klju čem omogo ča pritrjevanje koles 
s pravilnim zateznim momentom, kar pripomore 
tako k ve čjemu udobju pri vožnji kot tudi boljši 
varnosti. 

� Zatezni moment pri privijanju je za delo s pnevmatikami 
omejen na 47 do 75 Nm. 

� 813 Nm maksimalnega momenta v vzvratni smeri. 
� Udarni mehanizem je tako konstruiran da ima omejen 

moment samo pri privijanju. 
� Dvojni udarni mehanizem TwinHammer je najmočnejši, 

trpežen, z najdaljšo življensko dobo v industriji. 
� Močan 6-lamelni motor z ojačano vzvratno prestavo za več 

moči pri odvijanju. 
� Ergonomsko ohišje iz kompozitnih materialov zagotavlja 

majhno težo in večjo stopnjo udobja pri delu, hkrati pa ščiti 
tudi pred hladnim zrakom. 

� Peresno lahek sprožilec za natančno odmerjanje moči in 
hitrosti. 

� Stikalo 'naprej/nazaj', ki se ne zatika. 
� Vhodni priključek s 360° zasukom proti zvijanju cevi. 
� Izpuh prek ročaja z glušnikom za zmanjšanje hrupa. 
 

 



2130XP-TL 
DODATKI 

 

SK4M3L  
81287377 

Set nasadnih ključev 1/2", 3 kosov (17, 
19 in 21 mm) 

 

 

SK4M5L 
81287369 

Set nasadnih ključev 1/2", 5 kosov (17, 
19, 21, 22 in 24 mm) 

 

E43H 
16586455 

Podaljšek 1/2", 75 mm 

 

 

Udarni nasadni klju či 
Seznam popolnega nabora orodij je na 
voljo v našem katalogu pribora. 

 

2131-366 
04706388 

Vodoravni nosilec 

 

 

BMDS-4 
92842087 

Kabelski uravnotežilec, 2-4 kg, 2 m 

 

2130-BOOT 
45505369 

Zaščitno sredstvo oblekca 

 

 

  

 

33104 
91486330 

Cevni podaljšek, 1/4" NPT, notranji 
premer 6 mm, 30 cm 

 

 

IB6NMC2 
88103015 

Priključki vrste IBN/IBS, 1/4" moški 
navoj, 6 mm vrtina (ISO6150B / MIL-
C4109) 

 

77NMC2 
88104070 

Priključki vrste IBN/IBS, 1/4" moški 
navoj, 7,2 mm vrtina (EURO 7,2 - 7,4) 

 

 

Hitre spojke 
Seznam popolnega nabora orodij je na 
voljo v našem katalogu pribora. 

 

Filtri, regulatorji, oljniki 
Seznam popolnega nabora orodij je na 
voljo v našem katalogu pribora. 

 

 

  

 

115-LBK1 
04616108 

Kpl. za podmazovanje za udarne 
privijače s kompozitnim ohišjem 

 

 

10Z4 
03875671 

Olje, Razred 1 št. 10, 0,12 L 

 

115-4T 
04616157 

Mast za udarne privijače s 
kompozitnim ohišjem 

 

 

Podmazovanje 
Seznam popolnega nabora orodij je na 
voljo v našem katalogu pribora. 

 

2130XPTL-IMK1 
46808392 

Servisni komplet za udarne 
mehanizme 

 

 

2130-TK1 
80142375 

Servisni komplet za motorje 
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