
IB 15/120
Nový otryskávací přístroj IB 15/120 je ještě výkonnější než jeho předchozí model a přesvědčí 

svou robustní konstrukcí, nejspolehlivější technikou a nejlepšími výsledky při otryskávání su-

chým ledem.
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 Držák kufru s tryskami

 Paprskové trysky a nástroje vždy po ruce na stroji.

 Kufr s tryskami je připojen na boku přístroje chráněn před 

znečištěním.

 Nejvyšší mobilita

 Optimální rovnováha přístroje pro pohodlnou manipulaci na nerov-

ném terénu.

 Třmen vpředu i vzadu na přístroji pro snadné překonávání schodů.

 Automatické vyprazdňování zbylého ledu

 Vyprázdnění zásobníku se zbylým ledem pouhým stisknutím tlačítka 

zamezuje zamrznutí stroje po dokončení práce.

 Stroj nezamrzá.

 Sklolaminátová nádoba na suchý led

 Optimální izolace suchého ledu.

 Žádná tvorba kondenzované vody. IB
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IB 15/120

 Robustní a spolehlivý
 Odlučovač oleje a vody

Technické údaje
Objednací číslo  1.574-104.0

EAN kód  4039784638228

Příkon kW 0,6

Kryt/rám  Nerezová ocel (1.4301)

Tlak vzduchu bar / MPa 2 – 16 / 0,2 – 1,6

Kvalita vzduchu  Suchý a bez oleje

Objem vzduchu m³/min 2 – 12

Hladina hluku dB 125

Kapacita suchého ledu kg 40

Pelety suchého ledu (průměr) mm 3

Spotřeba suchého ledu kg/h 30 – 120

Hmotnost bez příslušenství kg 91

Rozměry (D x Š x V) mm 1000 × 800 × 1300

Vybavení
Kufr pro trysky s molitanovou vložkou   Odlučovač oleje a vody  
Tuk pro tryskový závit  
Tryska s plochým paprskem  
Trysková násadka, plochý paprsek mm 8

Vidlicový klíč (pro výměnu trysek) kusy 2

Tryska s kulatým paprskem, XL, dlouhá  
Tryskací hadice, s elektrickým řízením 
a rychlospojkou

 

Tryskací pistole (ergonomická a bez-
pečná)

 

Spínač "jen vzduch" nebo "led a 
vzduch" na pistoli

 

Elektronické řízení  
Vč. navíječe zemnicího lana  
  Obsaženo v objemu dodávky.     
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Objednací 
číslo Množství Cena

Blast gun and blast hose

Ruční tryskací pistole Heavy Duty 1 4.775-836.0 Ergonomická a lehká tryskací pistole s bezpečnostní pojist-
kou zabraňující neúmyslnému spuštění. Množství tryskané-
ho ledu a tryskací tlak lze seřizovat přímo na pistoli.



Paprsková hadice 2 4.013-043.0 8 metrů dlouhá hadice pro otryskávání s elektrickým řidicím 
vedením a rychlospojkami, vnější plášť nezanechávající 
stopy, bez příměsí silikonu (průměr 3/4")



Ruční tryskací pistole Advanced 3 4.775-837.0 Ergonomicky tvarovaná tryskací pistole. Díky kompaktnímu 
designu je tato pistole zvlášť lehká a ovladatelná. Zahrnuje 
bezpečnostní mechanismus zabraňující neúmyslnému spuš-
tění. Tryskací pistole Advanced je vybavená integrovaným 
dálkovým ovládáním. Množství tryskaného ledu a tryskací 
tlak lze seřizovat přímo na pistoli. Mimo to je na pistoli 
umístěn i přepínač "pouze vzduch" nebo "vzduch a led".



Vysokotlaké trysky

Tryska s plochým paprskem 4 4.574-033.0 Tryska s plochým paprskem s optimalizovanou geometrií 
trysky. Vynikající výsledek čištění při vysokém plošném 
výkonu.



Tryskový nástavec s plochým 
paprskem, 8mm

5 4.574-030.0 Tryskový nástavec k regulaci objemového proudu vzduchu 

Tryska s kulatým paprskem, XL, 
dlouhá

6 4.574-049.0 Extrémně výkonná tryska s kulatým paprskem s inovační 
konturou trysky pro maximální čisticí výkon. Optimální 
řešení pro extrémně silná znečištění. Index množství vzdu-
chu: XL.



Tryska s plochým paprskem, XXL, 
75 mm

7 4.574-054.0 Tyska s plochým paprskem (75 mm šířka tryskání) pro zaří-
zení Ice Blaster firmy Kärcher. Inovativní geometrie trysky 
při otryskávání suchým ledem zajišťuje extrémně rovnoměr-
ný rozptyl tryskání v kompletní šíři.



Tryska s plochým paprskem, XXL, 
100 mm

8 4.574-056.0 Tryska s plochým paprskem Ice Blaster se šířkou paprsku 
100 mm a novou geometrií. Ideální k otryskávání velmi 
velkých ploch. Pro mimořádně rovnoměrný rozptyl tryskání 
v celé šíři.



Tryskový nástavec s plochým 
paprskem, 6mm

9 4.574-031.0 Tryskový nástavec k regulaci objemového proudu vzduchu. 

Tryskový nástavec s plochým 
paprskem, 10mm

10 4.574-032.0 Tryskový nástavec k regulaci objemového proudu vzduchu 

Tryska s kul. papr., S, dlouhá 11 4.574-050.0 Výkonná tryska s kulatým paprskem s inovační konturou 
trysky pro maximální čisticí výkon při velmi malé spotřebě 
vzduchu. Ideální pro velmi silná znečištění. Index množství 
vzduchu: S.



Tryska s kul. papr., M, dlouhá 12 4.574-048.0 Výkonná tryska s kulatým paprskem s inovační konturou 
trysky pro maximální čisticí výkon při velmi malé spotřebě 
vzduchu. Ideální pro velmi silná znečištění. Index množství 
vzduchu: M.



Tryska s kulatým paprskem, M, 
krátká

13 4.574-028.0 Krátká, mimořádně šikovná tryska s kulatým paprskem pro 
menší plochy. Index množství vzduchu: M



Tryska s kulatým paprskem, L, 
dlouhá

14 4.574-051.0 Výkonná tryska s kulatým paprskem s inovační konturou 
trysky pro maximální čisticí výkon při střední spotřebě 
vzduchu. Ideální pro silná znečištění. Index množství vzdu-
chu: L.



Tryska s kulatým paprskem, krátká 15 4.574-029.0 Krátká, mimořádně šikovná tryska s kulatým paprskem pro 
středně velké plochy. Index množství vzduchu: L



  Obsaženo v objemu dodávky.       Volitelné příslušenství     
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Objednací 
číslo Množství Cena

Tryska s kulatým paprskem, XL, 
extra dlouhá

16 4.574-047.0 45 cm dlouhá tryska s kulatým paprskem s inovační kontu-
rou trysky pro maximální čisticí výkon. Optimální řešení pro 
extrémně silná znečištění. Index množství vzduchu: XL



Příslušenství trysky

Vidlicový klíč 17 7.815-009.0 Vidlicový klíč pro montáž trysek (nutné 2 kusy) 
Tuk na závity trysek (bez silikonu) 18 6.288-088.0 Závit proudových trysek je nutné pravidelně ošetřovat 

tímto tukem bez příměsi silikonu.


Scrambler Kärcher 19 4.574-026.0 Inovativní a společností Kärcher patentovaný scrambler se 
montuje mezi pistoli a proudovou trysku a rozmělňuje pele-
ty suchého ledu o velikosti 3 mm na velmi jemné částečky. 
Tím se umožní čištění i velmi choulostivých povrchů. Inten-
zitu rozmělnění pelet lze přitom nastavit variabilně ve 3 
stupních.



Dvojitý scrambler * 20 4.574-052.0 Dodatečný scrambler, který společně s normálním drtičem 
vytváří ještě jemnější otryskávací částečky. Dvojitý scram-
bler lze pro úsporu místa namontovat na normální scram-
bler.



Nástavbové sady a ostatní příslušenství

Pěnová vložka pro kufr IB 15/120 21 5.365-369.0 Prázdná pěnová vložka pro přepravní kufr s objednacím 
číslem 6.421-355.0. Vložka je již vybavena vhodnými výře-
zy pro různé trysky pro tryskání suchým ledem.



Kufr pro trysky a příslušenství 22 6.421-355.0 Kufr pro úschovu trysek lze jednoduše umístit pomocí clipů 
na zadní stranu zařízení IB 15/20. Výška kufru na trysky 
činí 120 mm.



Lopatka 23 4.321-198.0 K naplnění pelet scuhého ledu do nádrže stroje Ice Blaster 
Ochranná fólie pro hadici pro 
otryskávání IB, 100 m

24 6.667-214.0 Fólie na hadice, role 100 m, K ochraně hadice pro otryská-
vání před znečištěním a poškozením. Dojde-li k poškození 
fólie, lze ji snadno vyměnit za novou.



Kolo, bezpečnostní, 305x105 25 6.515-002.0 Bezpečnostní kolo, celopěnové kolo s kovovým ráfkem. 
Nozzle accessories

Prodloužení trysky (300 mm) 26 4.574-046.0 Prodloužení trysky 300 mm 
Nozzle accessories

Prodloužení trysky, XXL, 170 mm 27 4.574-027.0 Prodloužení trysky 170 mm 
Insert jet gun 28 4.574-060.0 
Rukojeť velká 29 6.321-206.0 Rukojeť pro použití s tryskovým prodloužením. 
Osvětlení trysky, IB 15/120 30 2.815-010.0 Osvětlení trysky k přišroubování na tryskací pistoli slouží k 

osvětlení pracovního prostoru.


Mezikus pro úhlové pracovní 
nástavce / trysková násada plochý 
paprsek, 14 mm

31 4.574-034.0 Mezikus k připojení všech disponibilních úhlových pracov-
ních nástavců. 

Úhlový pracovní nástavec 90° 32 4.574-035.0 Pracovní nástavec zahnutý o 90°, který může být kombino-
ván se všemi disponibilními tryskami. K použití je nutný 
dodatečný mezikus 4.130-425.0.



Úhlový pracovní nástavec 105° 33 4.574-036.0 Pracovní nástavec zahnutý o 105°,který může být kombino-
ván se všemi disponibilními tryskami. K použití je nutný 
dodatečný mezikus 4.130-425.0.



Otryskávací hadice, hadice na stlačený vzduch

Vozík na hadici 34 4.574-057.0 Buben na navíjení hadice, včetně všech přípojek. Praktický 
pomocník při otryskávání suchým ledem pomocí zařízení Ice 
Blaster je vhodný pro hadice na stlačený vzduch o délce 80 
m s průměrem 1".



  Obsaženo v objemu dodávky.       Volitelné příslušenství     
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Objednací 
číslo Množství Cena

Hadice na stlačený vzduch, 1", 5 m 35 6.574-279.0 Velmi lehká, tvarově stálá hadice na tlakový vzduch (1“, 5 
m) pro zařízení Ice Blaster. Ideálně ke spojení bubnu na 
navíjení hadice s kompresorem.



Hadice na stlačený vzduch, 1", 20 
m

36 6.574-280.0 Velmi lehká, tvarově stálá hadice na tlakový vzduch (1“, 20 
m) pro zařízení Ice Blaster. Pro otryskávání suchým ledem 
lze hadici opět skvěle navinout na buben Kärcher na navíje-
ní hadice.



Hadice na stlačený vzduch, 1", 60 
m

37 6.574-281.0 Velmi lehká, tvarově stálá hadice na tlakový vzduch (1“, 60 
m) pro zařízení Ice Blaster. Pro otryskávání suchým ledem 
lze hadici opět skvěle navinout na buben Kärcher na navíje-
ní hadice.



Adaptér ve tvaru Y, zásobování 
vzduchem

38 2.641-880.0 Kus Y k připojení vzduchové hadice na dvě rychlospojkové 
přípojky 1/4"



Ochranné pomůcky

Ochranné brýle 39 6.321-208.0 Ochranné brýle 
Ochranné rukavice 40 6.321-210.0 Rukavice na ochranu proti chladu ve velikosti 10 s protisk-

luzovým profilem (kategorie 3 podle EN 511, úroveň 12X 
EN 388, úroveň 2121).



Ochrana sluchu 41 6.321-207.0 Efektivní ochrana sluchu s průměrným výkonem tlumení 35 
dB(A) podle SNR (Single Number Rating).



  Obsaženo v objemu dodávky.       Volitelné příslušenství     


