
IB 7/40 Classic
Zaradi optimizacije pretoka naš Ice Blaster IB 7/40 prepričuje z odličnimi rezultati čiščenja s 

suhim ledom, celo pri nizkem tlaku. Kompaktna naprava.
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 Pregleden zaslon

 Enostavno odčitavanje nastavljenih vrednosti; enostavno upravljanje 

zahvaljujoč velikim tipkam in elektronskemu krmiljenju.

 Samodejno praznjenje preostalega suhega ledu

 Praznjenje posode za suh led s pritiskom na gumb preprečuje, da bi 

naprava po končanem delu zamrznila.

 Vgrajen separator olja in vode

 Brez zamrzovanja naprave.

 Prefinjeno držalo pištole

 Pištola je vedno odlično shranjena.

 Idealen položaj (npr. za menjavo šobe). IB
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IB 7/40 Classic

 Kompaktno in okretno
 Separator olja in vode
 Za hišne pnevmatske mreže

Tehnični podatki
Številka naročila  1.574-001.0

 4039784294028

Priključna moč  0,6

Ohišje / ogrodje  Nerjaveče jeklo (1.4301)

Zračni tlak bar / MPa 2 – 10 / 0,2 – 1

Kakovost zraka  Suho in brezoljno

Volumski tok zraka  0,5 – 3,5

Emisije zvočnega tlaka  99

Kapaciteta suhega ledu  15

Peleti suhega ledu (premer)  3

Poraba suhega ledu  15 – 50

Teža brez dodatkov  93

Mere (D × Š × V)  768 × 510 × 1096

Oprema
Mazivo za navoj šob  
Šoba s ploščatim curkom  
Viličast ključ (za menjavo šob)  2

Razpršilna cev, z električnim krmilnim 
vodom in hitro spojko

 

Razpršilna pištola (ergonomska in 
varna)

 

Elektronsko krmiljenje  
Separator olja in vode  
Torba za orodje  
  Vključno v dobavo     
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Številka 
naročila Število Cena

Strahlpistole

Razpršilna cev 1/2" 1 4.013-042.0 5 m dolga razpršilna cev z električnim krmilnim vodom in 
hitrimi spojkami, neoznačen zunanji ovoj, brez silikona 
(premer 1/2 ")



Razpršilna pištola, XS, classic 2 4.775-794.0 Ergonomsko oblikovana razpršilna pištola. Zaradi kompakt-
ne oblike je ta pištola posebej lahka in priročna. Vključno z 
varnostno napravo, ki preprečuje nenamerno sproženje.



Razpršilna pištola, XS, adv 3 4.775-785.0 Ergonomsko oblikovana razpršilna pištola. Zaradi kompakt-
ne oblike je ta pištola posebej lahka in priročna. Vključno z 
varnostno napravo, ki preprečuje nenamerno sprožitev. 
Napredna pištola je opremljena z vgrajenim daljinskim 
upravljalnikom. Hitrost iztoka ledu in tlak curka se lahko 
nastavita neposredno na pištoli. Obstaja tudi preklop med 
"samo zrak" ali "zrak in led".



Pršilne šobe, nizek tlak

Šoba s ploščatim curkom, XS, dolga 4 4.574-038.0 Optimizirana geometrija šobe je zelo učinkovita in tiha. 
Odlični rezultati čiščenja na velikih površinah.



Šoba s ploščatim curkom, XS, 
kratka

5 4.574-040.0 Optimizirana geometrija šobe je zelo učinkovita in tiha. Zelo 
kratka in kompaktna šoba. Še posebej primerna za čiščenje 
na ozkih območjih.



Šoba z okroglim curkom, XS, krat-
ka

6 4.574-039.0 

Šoba z okroglim curkom, XS, dolga 7 4.574-037.0 Optimizirana geometrija šobe je zelo učinkovita in tiha. 
Visoka agresivnost za trdovratno umazanijo.



Kotna šoba, XS, ploščata 8 4.574-042.0 Kotna šoba upogiba curek za 90 °. Idealno za čiščenje briz-
galnih kalupov.


Kotna šoba, XS, okrogla 9 4.574-041.0 
Mini kotna šoba, 60°, XS 10 4.574-044.0 Mini kotna šoba za ozka območja. Upogne curek za približno 

60 ° vstran, 57 mm stransko, dolžina: 260 mm. Komplet je 
sestavljen iz 4 delov: 1 x navojna matica 1 x podaljšek, 100 
mm (5.321-971.0) 1 x kotni adapter, 60 ° (5.321-972.0) 1 
ustnik za šobe (5.321-977.0). Kot in ustnik lahko naročite 
ločeno.



Mini kotna šoba, 90°, XS 11 4.574-043.0 Mini kotna šoba za ozka območja. Upogne curek za približno 
90 ° vstran, 63 mm stransko, dolžina: 240 mm. Komplet je 
sestavljen iz 4 delov: 1 x navojna matica 1 x podaljšek, 100 
mm (5.321-971.0) 1 x kotni adapter, 90 ° (5.321-973.0) 1 
ustnik za šobe (5.321-977.0). Lahko namestite poljubno 
število podaljškov. Kot in ustnik lahko naročite ločeno.



Cevna šoba, XS 12 4.574-045.0 Premer: 22 mm. Lahko se namesti poljubno število 
podaljškov.



Podaljševalna cev 100 mm 13 5.321-971.0 100 mm podaljšek za mini kotne šobe (60 °, 90 °, 135 °) 
Kotni adapter 90° 14 5.321-973.0 Kotni adapter 90° za vse mini kotne šobe. 
Kotni adapter 60° 15 5.321-972.0 Kotni adapter 60° za vse mini kotne šobe. 
Nadomestni ustnik za šobe 16 5.321-977.0 Ustnik za šobe za vse mini kotne šobe. 
Adapter za ravno kotno šobo 17 5.321-992.0 Za pritrditev na vse mini kotne šobe. Omogoča pretvorbo 

mini kotnih šob v ravno šobo.


Pribor, šobe

Viličasti ključ SW27 18 7.815-009.0 Viličasti ključ za montažo šobe (2 zahtevana dela) 
Mast za navoj šobe, brez silikona 19 6.288-088.0 Navoj reaktivnih šob je treba redno oskrbovati z mastjo 

brez silikona.


  Vključno v dobavo       Dodatni pribor     
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Številka 
naročila Število Cena

Scrambler 20 4.574-026.0 Inovativni Scrambler, patentiran s strani podjetja Kärcher, je 
nameščen med pištolo in šobo in zdrobi 3 mm velike suhe 
pelete ledu v fine delce, kar omogoča čiščenje zelo 
občutljivih površin. Velikost drobljenja peletov se lahko 
variira v treh stopnjah.



Scrambler - dvojni 21 4.574-052.0 Dodatni Scrambler, ki skupaj z običajnim drobilnikom proiz-
vaja še bolj fine delce. Dvojni premešalnik se lahko namesti 
na normalni premešalnik, da se prihrani prostor.



Düsenzubehör

Podaljšek šobe XXL, 300 mm 22 4.574-046.0 Podaljšek šobe 300 mm 
Ročaj, IB 7/40 23 4.321-248.0 Ročaj za pritrditev na podaljšek šobe (4.760-658.0, 300 

mm). Za udobno delo z dvema rokama.


Osvetlitev šobe IB 7/40 24 2.815-011.0 Osvetlitev šobe za privitje na pištolo. Za optimalno osvetli-
tev delovnega območja.



Düsenzubehör

Podaljšek šobe XXL, 170 mm 25 4.574-027.0 Podaljšek šobe 170 mm 
Podaljšek šobe, XXL, 500 mm 26 4.574-060.0 500 mm podaljšek šobe. 
Razpršilna cev, tlačna cev

Voziček za cevi 27 4.574-057.0 Boben z vsemi priključki. Priročni pomočnik za pršenje s 
suhim ledom s sistemom Ice Blaster je primeren za 80 m 
dolge cevi za stisnjen zrak s premerom 1 ".



Cev za stisnjen zrak, 1 ", 5 m 28 6.574-279.0 Zelo lahka, dimenzijsko stabilna cev za stisnjen zrak (1 ", 5 
m) za Ice Blaster. Idealno za priključitev bobnov za cev s 
kompresorjem.



Cev za stisnjen zrak, 1 ", 20 m 29 6.574-280.0 Zelo lahka, dimenzijsko stabilna cev za stisnjen zrak (1 ", 20 
m) za Ice Blaster. Po pršenju s suhim ledom se lahko cev 
popolnoma navije na boben.



Cev za stisnjen zrak, 1 ", 60 m 30 6.574-281.0 Zelo lahka, dimenzijsko stabilna cev za stisnjen zrak (1 ", 60 
m) za Ice Blaster. Po pršenju s suhim ledom se lahko cev 
popolnoma navije na boben.



Cev za stisnjen zrak, 10 m 31 6.390-284.0 Zložljiva cev za stisnjen zrak z notranjim premerom 3/4 "in 
dolžino 10 m.



Cev za stisnjen zrak, 20 m 32 6.390-285.0 20 m dolga, zložljiva cev za stisnjen zrak z notranjim pre-
merom 3/4 ".



Y- adapter, dovod zraka 33 2.641-880.0 Y-kos za povezavo cevi za zrak z dvema 1/4 " konektorjema 
za hitro sprostitev



Varnostna oprema

Zaščitna očala 34 6.321-208.0 Zaščitna očala 
Zaščitne rokavice 35 6.321-210.0 Zaščitne rokavice v velikosti 10 s profilom proti drsenju 

ščitijo pred mrazom (kategorija 3 po EN 511, nivo 12X EN 
388, nivo 2121).



Zaščita sluha 36 6.321-207.0 Učinkovita zaščita za ušesa s povprečno močjo zvoka 35 dB 
(A) po SNR (Single Number Rating).



Priključki in ostala dodatna oprema

Kolut za ozemljitveno vrv 37 2.641-741.0 Avtomatski navoj kabla za ozemljitev s približno 6 m ozem-
ljitveno vrvjo in močno prijemalko. Kolut za ozemljitev 
kabla zanesljivo preprečuje statično polnjenje objekta za 
čiščenje med pršenjem s suhim ledom. Objekt je ozemljen 
preko zaščitnega vodnika naprave.



Lopata 38 4.321-198.0 Za polnjenje pelet iz suhega ledu v rezervoar naprave Ice 
Blaster.



  Vključno v dobavo       Dodatni pribor     
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Številka 
naročila Število Cena

Zaščitna folija za IB cev, 100 m 39 6.667-214.0 100 m zvitek folije za zaščito cevi pred umazanijo in 
poškodbami. Če je folija poškodovana, jo je mogoče enos-
tavno zamenjati.
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