
IB 15/120
Der Ice Blaster IB 15/120 е един от най-мощните уреди за почистване със сух лед, 
които се предлагат на пазара. Той убеждава със стабилност, надеждна техника и 
най-добри резултати при почистването със сух лед.
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 Държач за куфар за дюзи

 Пръскащите дюзи и инструментите винаги са под ръка на 
машината.

 Куфарът за дюзите е поставен отстрани на уреда и е защитен 
срещу замърсяване.

 Максимална мобилност

 Оптимално дебалансиране на уреда за удобно маневриране 
по неравни повърхности.

 Дръжки отпред и отзад на уреда, за по-лесно преминаване по 
стъпала.

 Автоматично изчистване на остатъчния лед

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

 Машината не замръзва.

 Контейнер за сух лед със специална изолация (GFK)

 Оптимална изолация на сухия лед.
 Не се образува кондензна вода. IB
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IB 15/120

 Здрава и надеждна
 Маслоуловител и воден сепаратор

Технически данни
Артикулен н-р  1.574-104.0

 4039784638228
Мощност на свързване  0,6
Налягане на въздуха bar / MPa 2–16 / 0,2–1,6
Обемна въздушна циркулация  2–12
Ниво на шум  125
Капацитет за сух лед  40
Пелети сух лед (диаметър)  3
Разход на сух лед  30–120
Тегло без аксесоари  91
Размери (Д х Ш х В)  1000 × 800 × 1300

Оборудване
Куфар за дюзи, вкл. и за пенопласт   Маслоуловител и воден сепаратор  
Смазка за резбата на дюзите  
Дюза за плоска струя  
Комплект пръскащи дюзи за 
плоска струя

 8

Гаечен ключ (за смяна на дюзите)  2
Дюза с кръгла струя, XL, дълга  
Маркуч за пръскане, с 
електрическа линия за управление 
и бързо свързване

 

Пръскащ пистолет (ергономичен и 
безопасен)

 

Превключвач „само въздух“ или 
„лед и въздух“ на пистолета

 

Електронно управление  
Вкл. макара за въже за заземяване  
  Включени в комплекта     
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Артикулен н-р Брой

Пистолети за бластиране

Ръчен пистолет за пръскане IB 
15/120

1 4.775-836.0 

Ръчен пистолет за пръскане IB 
15/120 Advanced

2 4.775-837.0 

Дюзи високо налягане

Плоска струйна дюза 3 4.574-033.0 
Комплект плоски струйни дюзи, 8 
mm

4 4.574-030.0 

Кръгла струйна дюза, компл. 
14x9x16 /245 IB 15/

5 4.574-049.0 

Плоска струйна дюза, 
окомплектована IB 15/120 75

6 4.574-054.0 

Плоска струйна дюза, 
окомплектована IB 15/120 100

7 4.574-056.0 

Комплект плоски струйни дюзи, 6 
mm

8 4.574-031.0 

Комплект плоски струйни дюзи, 
10 mm

9 4.574-032.0 

Кръгла струйна дюза, компл. 
14x6x11 IB 15/120

10 4.574-050.0 

Кръгла струйна дюза, компл. 
14x7x13 IB 15/120

11 4.574-048.0 

Кръгла струйна дюза, малка 12 4.574-028.0 
Кръгла струйна дюза, компл. 
14x8x14,5 IB 15/120

13 4.574-051.0 

Кръгла струйна дюза, голяма 14 4.574-029.0 
Кръгла струйна дюза, 
окомплектована IB 15/120

15 4.574-047.0 

Аксесоари за дюзи

16 7.815-009.0 
Смазка за резбата на дюзата (без 
силикон)

17 6.288-088.0 Резбата на струйната дюза редовно трябва да се маже с 
тази безсиликонова смазка. 

Скрамблер 18 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 
резултат на това е възможно почистването на много 
деликатни повърхности. Силата на раздробяването на 
гранулите може да се регулира на 3 степени.



19 4.574-052.0 
Extension complete 20 4.574-027.0 
Extension IB 15/120 21 4.574-060.0 
Удължител за дюза 22 4.574-046.0 300 mm удължител за дюза 

23 6.321-206.0 
Осветление за дюзата за IB 
15/120

24 2.815-010.0 Осветлението за дюзата се завинтва към пистолета за 
пръскане. За оптимално осветяване на зоната на струйно 
почистване.



Междинна част за ъгловите 
струйни тръби / комплект плоски 
струйни дюзи, 14 mm

25 4.574-034.0 Междинна част за закрепване на всички налични ъглови 
струйни тръби. 

  Включени в комплекта            
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Артикулен н-р Брой

Ъглова струйна тръба 90° 26 4.574-035.0 Огъната на 90° струйна тръба, която може да се 
комбинира с всички налични дюзи. За използването е 
необходима допълнително междината част 4.130-425.0.



Ъглова струйна тръба 105° 27 4.574-036.0 Огъната на 105° струйна тръба, която може да се 
комбинира с всички налични дюзи. За използването е 
необходима допълнително междината част 4.130-425.0.



Бластиращ шлаух, шлаух сгъстен въздух

Струен маркуч компл. 28 4.013-043.0 
Количка за маркуч 29 4.574-057.0 
Маркуч за сгъстен въздух, 1" 5 m 30 6.574-279.0 
Маркуч за сгъстен въздух, 1" 20 
m

31 6.574-280.0 

Маркуч за сгъстен въздух, 1" 60 
m

32 6.574-281.0 

33 6.390-284.0 
34 6.390-285.0 

Защитно фолио за струен маркуч 
IB, 100 m

35 6.667-214.0 Ръкав на ролка 100 m. За защита на струйния маркуч от 
замърсяване, както и от повреда. Ако фолиото е 
повредено, то може да се обнови.



Монтажни комплекти и други аксесоари

Insert case IB15/120 36 5.365-369.0 
37 6.421-355.0 
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 

Wheel 305x105 40 6.515-002.0 
Защитно оборудване

41 6.321-208.0 
42 6.321-210.0 
43 6.321-207.0 

  Включени в комплекта            


