
IB 7/40 Classic
Новият Ice Blaster IB 7/40 Classic на Керхер убеждава с неговата сила за почистване. 
Въздушният поток е оптимизиран така, че дори и при минимално подаване на сгъс-
тен въздух да се постигат максимални резултати при почистването. Както всички Ice 
Blaster на Керхер и IB 7/40 Classic убеждава със своята надеждност. Почистването 
със сух лед с IB 7/40 Classic на Керхер означава работа без случайни прекъсвания. 
Новото между другото е, че има интегрирана система за изпразване на резервоара, 
съвсем лесно, само с едно натискане на бутона. С неговата компактна форма уредът 
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 Автоматично изчистване на остатъчния лед

 Изчистването на остатъчния лед с едно натискане на бутона 
предотвратява замръзването на уреда след приключване на 
работа.

 Прегледен дисплей

 Лесно отчитане на данните по настройката; лесно управление 
благодарение на големите бутони и електронно управление.

 Максимална мобилност

 Оптимално дебалансиране на уреда за удобно маневриране 
по неравни повърхности.

 Ефективно подаване на въздух към уреда

 Сухият лед се транспортира безопасно от уреда до дюзата.
 Максимални резултати при почистването на дюзата.
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IB 7/40 Classic

 Маслоуловител и воден сепаратор

Технически данни
Артикулен н-р  1.574-001.0

 4039784294028
Мощност на свързване  0,6
Налягане на въздуха bar / MPa 2–10 / 0,2–1
Обемна въздушна циркулация  0,5–3,5
Ниво на шум  99
Капацитет за сух лед  15
Пелети сух лед (диаметър)  3
Разход на сух лед  15–50
Тегло без аксесоари  93
Размери (Д х Ш х В)  768 × 510 × 1096

Оборудване
Смазка за резбата на дюзите  
Дюза за плоска струя  
Гаечен ключ (за смяна на дюзите)  2
Маркуч за пръскане, с електриче-
ска линия за управление и бързо 
свързване

 

Пръскащ пистолет (ергономичен и 
безопасен)

 

Електронно управление  
Маслоуловител и воден сепаратор  
Чанта за инструменти  
  Включени в комплекта     
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Артикулен н-р Брой

Пистолети за бластиране

Пистолет за пръскане – Classic 1 4.775-794.0 Ергономично оформен пистолет за пръскане. Чрез ком-
пактния дизайн пистолетът е особено лек и удобен за 
работа. Включително предпазен механизъм за предотвра-
тяване на неволно задействане.



Пистолет за пръскане – Advanced 2 4.775-785.0 Ергономично оформен пистолет за пръскане. Чрез ком-
пактния дизайн пистолетът е особено лек и удобен за 
работа. Включително предпазен механизъм за предотвра-
тяване на неволно задействане. Пистолетът за пръскане 
Advanced е оборудван с интегрирано дистанционно упра-
вление. Дебитът на подаване на лед и налягането на 
струята могат да се регулират директно върху пистолета. 
Освен това има превключвател между „само въздух“ или 
„въздух и лед“.



Дюзи ниско налягане

Плоска струйна дюза, дълга 3 4.574-038.0 Оптимизирана геометрия на дюзата, в резултат на което е 
особено ефективна и безшумна. Отличен резултат на 
почистването при голяма производителност



Плоска струйна дюза, къса 4 4.574-040.0 Оптимизирана геометрия на дюзата, в резултат на което е 
особено ефективна и безшумна. Много къса и компактна 
дюза. Особено подходяща за струйно пръскане и в тесни 
участъци.


Кръгла струйна дюза, къса 5 4.574-039.0



Кръгла струйна дюза, дълга 6 4.574-037.0 Оптимизирана геометрия на дюзата, в резултат на което е 
особено ефективна и безшумна. Висока агресивност при 
упорити замърсявания.



Ъглова дюза, плоска 7 4.574-042.0 Ъгловата дюза отклонява струята на 90°. Идеално подхо-
дяща за почистване на матрици за леене под налягане.


Ъглова дюза, кръгла 8 4.574-041.0 
Мини ъглова дюза, 60° 9 4.574-044.0 Мини ъглова дюза за тесни участъци. Отклонява струята 

странично на около 60°. Издадена настрани 57 mm, дъл-
жина: 260 mm. Комплектът се състои от 4 части: 1 x холен-
дрова гайка 1 x удължение, 100 mm (5.321-971.0)1 x ъгъл-
ник, 60° (5.321-972.0) 1 x мундщук на дюзата (5.321-977.0). 
Могат да се монтират произволен брой удължения. Ъгъ-
лът и мундщукът могат да се поръчат поотделно.



Мини ъглова дюза, 90° 10 4.574-043.0 Мини ъглова дюза за тесни участъци. Отклонява струята 
странично на около 90°. Издадена встрани 63 mm, дължи-
на: 240 mm. Комплектът се състои от 4 части: 1 x холен-
дрова гайка 1 x удължение, 100 mm (5.321-971.0)1 x ъгъл-
ник, 90° (5.321-973.0) 1 x мундщук на дюзата (5.321-977.0). 
Могат да се монтират произволен брой удължения. Ъгъ-
лът и мундщукът могат да се поръчат поотделно.



11 4.574-045.0 
Удължителна тръба, 100 mm 12 5.321-971.0 Удължителна тръба 100 mm за мини ъглови дюзи (60°, 

90°, 135°) 

Ъглова дюза, 90° 13 5.321-973.0 Ъглова дюза 90° за всички мини ъглови дюзи. 
Ъглова дюза, 60° 14 5.321-972.0 Ъглова дюза 60° за всички мини ъглови дюзи. 
Резервен мундщук на дюза 15 5.321-977.0 Мундщук на дюза за всички мини ъглови дюзи. 
Адаптер за права ъглова дюза 16 5.321-992.0 За монтиране на всички мини ъглови дюзи. Позволява 

преоборудването на мини ъгловите дюзи в права дюза. 

Аксесоари за дюзи

17 7.815-009.0 
Смазка за резбата на дюзата (без 
силикон)

18 6.288-088.0 Резбата на струйната дюза редовно трябва да се маже с 
тази безсиликонова смазка. 

  Включени в комплекта            



IB 7/40 Classic
1.574-001.0

19 20 21 23 24 25 26

27 28 29 30 31–32 33 34

IB
 7

/4
0 

C
la

ss
ic

, 1
.5

74
-0

01
.0

, 2
01

9-
10

-1
4

Артикулен н-р Брой

Скрамблер 19 4.574-026.0 Иновативният и патентован от Kärcher скрамблер се 
монтира между пистолета и струйната дюза и раздробява 
големите 3 mm гранули сух лед на фини частици. В резул-
тат на това е възможно почистването на много деликатни 
повърхности. Силата на раздробяването на гранулите 
може да се регулира на 3 степени.



20 4.574-052.0 
Extension complete 21 4.574-027.0 
Extension IB 15/120 22 4.574-060.0 
Удължител за дюза 23 4.574-046.0 300 mm удължител за дюза 
Ръкохватка IB 7/40 24 4.321-248.0 Ръкохватка за монтиране към удължителя за дюза (4.760-

658.0, 300 mm). Така може да се работи удобно с 2 ръце. 

Осветление за дюзата за IB 7/40 25 2.815-011.0 Осветлението за дюзата се завинтва към пистолета за 
пръскане за осветяване на зоната на струйно почистване. 

Бластиращ шлаух, шлаух сгъстен въздух

Струен маркуч 26 4.013-042.0 5 m дълъг струен маркуч с електрическа оперативна 
линия и бързодействащи куплунги, неоставяща следи 
външна обвивка, безсиликонов (диаметър 1/2")



Количка за маркуч 27 4.574-057.0 
Маркуч за сгъстен въздух, 1" 5 m 28 6.574-279.0 
Маркуч за сгъстен въздух, 1" 20 
m

29 6.574-280.0 

Маркуч за сгъстен въздух, 1" 60 
m

30 6.574-281.0 

31 6.390-284.0 
32 6.390-285.0 

Защитно фолио за струен маркуч 
IB, 100 m

33 6.667-214.0 Ръкав на ролка 100 m. За защита на струйния маркуч от 
замърсяване, както и от повреда. Ако фолиото е повреде-
но, то може да се обнови.



Защитно оборудване

34 6.321-208.0 
35 6.321-210.0 
36 6.321-207.0 

Монтажни комплекти и други аксесоари

Макара за навиване на заземява-
що въже

37 2.641-741.0 Автоматична макара за навиване на заземяващо въже с 
около 6 m заземяващо въже и здрава клема. Макарата за 
навиване на заземяващо въже надеждно предотвратява 
зареждане със статично електричество на почиствания 
обект при почистване със сух лед и с това прехвърляне на 
искра от обекта към дюзата. Заземяването на обекта се 
извършва чрез защитния проводник на уреда.



38 4.321-198.0 
Y-образен адаптер, подаване на 
въздух

39 2.641-880.0 Y-образен елемент за свързване на маркуч за въздух към 
два 1/4“ извода с бързодействащи съединения 

  Включени в комплекта            


