
IB 7/40 Adv
Ice Blaster IB 7/40 Advanced má tryskovou pistoli s integrovaným dálkovým ovládáním a ta-

ké zaručuje nejlepší výsledky při čištění suchým ledem při nízkém tlaku vzduchu.
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 Přehledný displej

 Snadné odčítání nastavených hodnot; snadná obsluha díky velkým 

tlačítkům a elektronickému řízení.

 Automatické vyprazdňování zbylého ledu

 Vyprázdnění zásobníku se zbylým ledem pouhým stisknutím tlačítka 

zamezuje zamrznutí stroje po dokončení práce.

 Integrovaný odlučovač vody a oleje

 Žádné zamrzání přístroje.

 Integrovaný naviják uzemňovacího lana

 Snadné uzemnění paprkového objektu.

 Ochrana proti přeskočení jiskry od uživatele na objekt. IB
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IB 7/40 Adv

 Odlučovač oleje a vody

Technické údaje
Objednací číslo  1.574-002.0

EAN kód  4039784294035

Příkon kW 0,6

Kryt/rám  Nerezová ocel (1.4301)

Tlak vzduchu bar / MPa 2 – 10 / 0,2 – 1

Kvalita vzduchu  Suchý a bez oleje

Objem vzduchu m³/min 0,5 – 3,5

Hladina hluku dB 99

Kapacita suchého ledu kg 15

Pelety suchého ledu (průměr) mm 3

Spotřeba suchého ledu kg/h 15 – 50

Hmotnost bez příslušenství kg 93

Rozměry (D x Š x V) mm 768 × 510 × 1096

Vybavení
Tuk pro tryskový závit   Brašna na nářadí  
Tryska s plochým paprskem  
Vidlicový klíč (pro výměnu trysek) kusy 2

Tryskací hadice, s elektrickým řízením 
a rychlospojkou

 

Tryskací pistole (ergonomická a bez-
pečná)

 

Nastavení množství ledu přímo na 
tryskací pistoli

 

Nastavení tlaku vzduchu přímo na 
tryskací pistoli

 

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

 

Elektronické řízení  
Vč. navíječe zemnicího lana  
Odlučovač oleje a vody  
  Obsaženo v objemu dodávky.     
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Objednací 
číslo Množství Cena

Blast gun and blast hose

Hadice pro otryskávání (5m) 1 4.013-042.0 Hadice pro otryskávání s délkou 5 m s elektrickým řídicím 
vedením a rychlospojkami, vnější plášť nezanechávající 
stopy, bez příměsi silikonu (průměr 1/2").



Tryskací pistole - Advanced 2 4.775-785.0 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".



Tryskací pistole - Classic 3 4.775-794.0 Ergonomicky tvarovaná tryskací pistole. Díky kompaktnímu 
designu je tato pistole zvlášť lehká a ovladatelná. Zahrnuje 
bezpečnostní mechanismus zabraňující neúmyslnému spuš-
tění.



Nízkotlaké trysky

Tryska s plochým paprskem, dlou-
há

4 4.574-038.0 Optimalizovaná geometrie trysky, díky tomu zvlášť vysoká 
účinnost a nízká hlučnost. Vynikající výsledky čištění při 
vysokém plošném výkonu.



Tryska s plochým paprskem, krát-
ká

5 4.574-040.0 Optimalizovaná geometrie trysky, díky tomu zvlášť vysoká 
účinnost a nízká hlučnost. Velmi krátká a kompaktní tryska. 
Zvlášť vhodná k použití i v těsných prostorech.



Tryska s kulatým paprskem, krátká 6 4.574-039.0 Optimalizovaná geometrie trysky, díky tomu zvlášť vysoká 
účinnost a nízká hlučnost. Velmi krátká a kompaktní tryska. 
Zvlášť vhodná k použití v těsných prostorech.



Tryska s kulatým paprskem, dlou-
há

7 4.574-037.0 Optimalizovaná geometrie trysky, díky tomu zvlášť vysoká 
účinnost a nízká hlučnost. Vysoká agresivita pro silně ulpí-
vající nečistoty.



Úhlová tryska, plochá 8 4.574-042.0 Úhlová tryska odklání paprsek v úhlu 90°. Ideálně vhodná k 
čištění vstřikovacích forem.


Úhlová tryska, kulatá 9 4.574-041.0 
Úhlová tryska Mini, 60°, kpl. 10 4.574-044.0 Úhlová tryska v provedení Mini pro těsné prostory. Odklání 

paprsek do strany v úhlu cca 60°. Vybočuje o 57 mm do 
strany, délka: 260 mm.Sada sestává ze 4 dílů:1 x převlečná 
matice1 x prodlužovací kus, 100 mm (5.321-971.0)1 x 
koleno, 60° (5.321-972.0)1 x nátrubek trysky (5.321-977.0)
Je možné namontovat libovolné množství prodlužovacích 
kusů. Koleno a nátrubek lze objednávat zvlášť.



Úhlová tryska Mini, 90°, kpl. 11 4.574-043.0 Úhlová tryska v provedení Mini pro těsné prostory. Odklání 
paprsek do strany v úhlu cca 90°. Vybočuje o 63 mm do 
strany, délka: 240 mm.Sada sestává ze 4 dílů:1 x převlečná 
matice1 x prodlužovací kus, 100 mm (5.321-971.0)1 x 
koleno, 90° (5.321-973.0)1 x nátrubek trysky (5.321-977.0)
Je možné namontovat libovolné množství prodlužovacích 
kusů. Koleno a nátrubek lze objednat zvlášť.



Tryska pro duté prostory 12 4.574-045.0 Průměr: 22 mm. Je možné namontovat libovolné množství 
prodlužovacích kusů.



Prodlužovací trubka, 100 mm 13 5.321-971.0 Prodlužovací trubka 100 mm pro úhlové trysky Mini (60°, 
90°, 135°)



Koleno, 90° 14 5.321-973.0 Koleno 90° pro všechny úhlové trysky Mini 
Koleno, 60° 15 5.321-972.0 Koleno 60° pro všechny úhlové trysky Mini. 
Náhradní nátrubek trysky 16 5.321-977.0 Nátrubek trysky pro všechny úhlové trysky Mini 
Adaptér přímý pro úhlovou trysku 17 5.321-992.0 K montáži na všechny úhlové trysky Mini. Umožňuje pře-

stavbu úhlových trysek Mini na přímé trysky.


  Obsaženo v objemu dodávky.       Volitelné příslušenství     
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Objednací 
číslo Množství Cena

Příslušenství trysky

Vidlicový klíč 18 7.815-009.0 Vidlicový klíč pro montáž trysek (nutné 2 kusy) 
Tuk na závity trysek (bez silikonu) 19 6.288-088.0 Závit proudových trysek je nutné pravidelně ošetřovat 

tímto tukem bez příměsi silikonu.


Scrambler Kärcher 20 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 * 21 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

Naviják s uzemňovacím lankem 22 2.641-741.0 Automatický naviják s uzemňovacím lankem s cca 6 m 
uzemňovacího lanka a silnou svorkou. Tento naviják s uzem-
ňovacím lankem spolehlivě zamezuje akumulaci statického 
elektrického náboje na čištěném objektu při otryskávání 
suchým ledem, a tím i jiskrovému výboji od daného objektu 
na trysku.



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.



Nozzle accessories

Prodloužení trysky (300 mm) 25 4.574-046.0 Prodloužení trysky 300 mm 
Rukojeť IB 7/40 26 4.321-248.0 Rukojeť nasazovaná na prodloužení trysky (4.760-658.0, 

300 mm). S její pomocí lze pistoli při práci držet pohodlně 
oběma rukama.



Osvětlení trysky pro IB 7/40 27 2.815-011.0 Osvětlení trysky k přišroubování na tryskací pistoli slouží k 
osvětlení pracovního prostoru.



Nozzle accessories

Prodloužení trysky, XXL, 170 mm 28 4.574-027.0 Prodloužení trysky 170 mm 
Insert jet gun 29 4.574-060.0 
Otryskávací hadice, hadice na stlačený vzduch

Vozík na hadici 30 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".



Hadice na stlačený vzduch, 1", 5 m 31 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

32 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

33 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.



Hadice na stlačený vzduch, 10 m 34 6.390-284.0 Skládací hadice na tlakový vzduch s vnitřním průměrem 
3/4" a délkou 10 m.



  Obsaženo v objemu dodávky.       Volitelné příslušenství     
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Objednací 
číslo Množství Cena

Hadice na stlačený vzduch, 20 m 35 6.390-285.0 Skládací hadice na tlakový vzduch s vnitřním průměrem 
3/4" a délkou 20 m.



Adaptér ve tvaru Y, zásobování 
vzduchem

36 2.641-880.0 Kus Y k připojení vzduchové hadice na dvě rychlospojkové 
přípojky 1/4"



Ochranné pomůcky

Ochranné brýle 37 6.321-208.0 Ochranné brýle 
Ochranné rukavice 38 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 39 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     


