
IB 15/120
Η μηχανή ξηρής παγοβολής IB 15/20 είναι μία από τις ισχυρότερες στην αγορά.Ανθεκτική, 
με υψηλά αξιόπιστη τεχνολογία του και με τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού.
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 Nozzle case bracket

 Ακροφύσια ψεκασμού και εργαλεία εύκολα προσβάσιμα από 
οπουδήποτε στο μηχάνημα

 Η θήκη ακροφυσίων είναι προσκολλημένη στο πλάι του 
μηχανήματος για να τα προστατεύσει από τη μόλυνση

 Μέγιστη ευελιξία

 Βέλτιστη ισορροπία του μηχανήματος για άνετο οδήγημα σε άνισα 
δάπεδα

 Χειρολαβές στο μπροστινό και το πίσω μέρος του μηχανήματος 
κάνουν εύκολη τη μεταφορά του στις σκάλες

 Αυτόματο άδειασμα υπολειπόμενου πάγου

 Το άδειασμα του υπολειπόμενου πάγου από τον κάδο με το 
πάτημα ενός κουμπιού εμποδίζει το πάγωμα της συσκευής με την 
ολοκλήρωση της εργασίας.Το άδειασμα του υπολειπόμενου πάγου 
από τον κάδο με το πάτημα ενός κουμπιού εμποδίζει το πάγωμα 
της συσκευής με την ολοκλήρωση της εργασίας.

 Το μηχάνημα δεν παγώνει. Πλαστική δεξαμενή ξηρού πάγου, με ενίσχυση υαλονημάτων

 Βέλτιστη απομόνωση του ξηρού πάγου
 Δεν δημιουργείται υγρασία IB
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IB 15/120

 Στιβαρό και αξιόπιστο
 Διαχωριστής λαδιού και νερού
 Για τις πιο απαιτητικές εργασίες.

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.574-104.0

 4039784638228
Εγκατεστημένη ισχύς kW 0,6
Περίβλημα / πλαίσιο  Ανοξείδωτος χάλυβας (1.4301)
Πίεση αέρα bar / MPa 2 – 16 / 0,2 – 1,6
Ποιότητα αέρα  Στεγνός και απολιπασμένος
Ποσότητα αέρα m³/min 2 – 12
Στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A) 125
Χωρητικότητα ξηρού πάγου kg 40
Σφαιρίδια ξηρού πάγου (διάμετρος) mm 3
Κατανάλωση ξηρού πάγου kg/h 30 – 120
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 91
Διαστάσεις (L × W × H) mm 1000 × 800 × 1300

Εξοπλισμός
Θήκη εξαρτημάτων   Διαχωριστής λαδιού και νερού  
Γράσο για σπειρώματα ακροφυσίου  
Στενό ακροφύσιο ψεκασμού  
Επίπεδο ακροφύσιο ευθείας ρίψης mm 8
Επίπεδο κλειδί (για αλλαγή ακροφυ-
σίου)

Pieces 2

XL στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού  
Σωλήνας ψεκασμού με καλώδιο και 
ταχυσύνδεσμο ηλεκτρικού ελέγχου

 

Πιστόλι ψεκασμού (εργονομικό & 
ασφαλές, διακόπτης για αέρα & πάγο 
ή μόνο για αέρα)

 

Διακόπτης "μόνο αέρας" ή "πάγος 
και αέρας"

 

Ηλεκτρονικός έλεγχος  
Με ενσωματωμένη διάταξη περιτύλι-
ξης καλωδίου γείωσης

 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Strahlpistole

Πιστόλι ρίψης, XXL, Βαρέος τύπου 1 4.775-836.0 Εργονομικό και ελαφρύ πιστόλι εκτοξευόμενης δέσμης με 
μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή ακούσιας πίεσης της σκαν-
δάλης. Διακόπτης επιλογής εκτόξευσης αέρα και ξηρού πάγου 
ή μόνο συμπιεσμένου αέρα.



Λάστιχο ψεκασμού, 3/4" 2 4.013-043.0 Σωλήνας ψεκασμού 8 μ. με ηλεκτρικό καλώδιο ελέγχου και 
ταχυσυνδέσμους, εξωτερική στρώση που δεν αφήνει σημάδια, 
χωρίς σιλικόνη (διάμετρος 3/4"). Οι σωλήνες χωρίς επιπλέον 
αντάπτορα μπορούν να προεκταθούν.



Πιστόλι χειρός με σκανδάλη IB 
15/120 Advanced

3 4.775-837.0 Εργονομικά σχεδιασμένο πιστόλι εκτοξευόμενης δέσμης. Η 
συμπαγής σχεδίαση του πιστολιού το καθιστά ιδιαίτερα ελα-
φρύ και εύχρηστο. Περιλαμβάνει διάταξη ασφαλείας για την 
αποφυγή της ακούσιας πίεσης της σκανδάλης. Το προηγμένο 
πιστόλι εκτοξευόμενης δέσμης Advanced διαθέτει ενσωματω-
μένη λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου. Ο ρυθμός παρο-
χής πάγου και η πίεση εκτόξευσης μπορούν να ρυθμιστούν 
από το πιστόλι. Επίσης, διαθέτει έναν διακόπτη για επιλογή 
μεταξύ των λειτουργιών «Αέρας μόνο» ή «Αέρας και πάγος».



Υψηλή πίεση - ακροφύσια βολής

Επίπεδο ακροφύσιο δέσμης, 50 mm 4 4.574-033.0 Επίπεδο ακροφύσιο δέσμης με βελτιστοποιημένο σχέδιο 
ακροφυσίου. Εξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού και υψηλή 
απόδοση επιφάνειας.



Μειωτήρας, πλήρης, 8 5 4.574-030.0 Επίθεμα ακροφυσίου για τη ρύθμιση της ροής αέρα 
Στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού, 
ΧL, μακρύ

6 4.574-049.0 Πρακτικό στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού με πρωτοποριακό 
περίγραμμα για μέγιστη απόδοση καθαρισμού. Η ιδανική λύση 
ενάντια στους επίμονους ρύπους. Δείκτης ρυθμού ροής αέρα: 
XL.



Επίπεδο ακροφύσιο ευθείας ρίψης, 
XXL, 75 mm

7 4.574-054.0 Επίπεδο ακροφύσιο δέσμης (πλάτος δέσμης 75 χιλ.) για τη 
Μηχανή καθαρισμού με ξηρό πάγο της Kärcher. Το καινοτόμο 
σχέδιο του ακροφυσίου διασφαλίζει ομοιόμορφο ψεκασμού 
πάγου σε όλο το πλάτος της δέσμης.



Επίπεδο ακροφύσιο ευθείας ρίψης, 
XXL, 100 mm

8 4.574-056.0 Επίπεδο ακροφύσιο δέσμης για τη μηχανή καθαρισμού με 
ξηρό πάγο με πλάτος δέσμης 100 χιλ. και νέα γεωμετρία. 
Ιδανικό για τον ψεκασμό ξηρού πάγου σε μεγάλες επιφάνειες. 
Για ομοιόμορφο ψεκασμού πάγου σε όλο το πλάτος της δέ-
σμης.



Μειωτήρας, πλήρης, 6 9 4.574-031.0 Επίθεμα ακροφυσίου για τη ρύθμιση της ροής αέρα 
Επίπεδο ακροφύσιο ευθείας ρίψης, 
XXL

10 4.574-032.0 

Στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού, 
S, μακρύ

11 4.574-050.0 Αποτελεσματικό στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού με καινοτό-
μα γραμμή ψεκασμού για εξαιρετική απόδοση καθαρισμού και 
ελάχιστη κατανάλωση αέρα. Ιδανικό για τους επίμονους ρύ-
πους. Δείκτης όγκου αέρα: S.



Στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού, 
Μ, μακρύ

12 4.574-048.0 Ισχυρό στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού με πρωτοποριακό 
περίγραμμα για μέγιστη απόδοση καθαρισμού και χαμηλή 
κατανάλωση αέρα. Ιδανικό για επίμονους ρύπους. Δείκτης 
όγκου αέρα: Μ



Στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού, 
M, κοντό

13 4.574-028.0 Πολύ μικρό, βολικό, επιθετικό στρογγυλό ακροφύσιο ψεκα-
σμού για μικρούς χώρους, χαμηλή κατανάλωση αέρα. 

Στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού, 
L, μακρύ

14 4.574-051.0 Υψηλή απόδοση, στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού με καινο-
τόμο σχήμα για μέγιστη απόδοση καθαρισμού με φυσιολογική 
κατανάλωση αέρα. Ιδανικό για υψηλά επίπεδα ρύπων. Δείκτης 
όγκου αέρα: L.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού, 
L, κοντό

15 4.574-029.0 Πολύ μικρό, βολικό, επιθετικό στρογγυλό ακροφύσιο ψεκα-
σμού για χώρους μεσαίου μεγέθους, μεγαλύτερη κατανάλωση 
αέρα.



Στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού, 
ΧL, πολύ μακρύ

16 4.574-047.0 Στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού 45 cm με πρωτοποριακό 
περίγραμμα για μέγιστη απόδοση καθαρισμού. Η ιδανική λύση 
ενάντια στους πολύ επίμονους ρύπους. Δείκτης ρυθμού ροής 
αέρα: XL.



Αξεσουάρ ακροφυσίων

Γερμανικό κλειδί (μέγεθος 27 χιλ.) 17 7.815-009.0 Γερμανικό κλειδί για τη στερέωση ακροφυσίων (απαιτούνται 2 
τεμάχια) 

Γράσο για σπειρώματα ακροφυσί-
ου, χωρίς σιλικόνη

18 6.288-088.0 Τα σπειρώματα των ακροφυσίων αμμοβολής πρέπει να λιπαί-
νονται συχνά με αυτό το γράσο χωρίς σιλικόνη. 

Θρυμματιστής 19 4.574-026.0 Ο καινοτόμος θρυμματιστής που έχει πατενταριστεί από την 
Kärcher συνδέεται ανάμεσα στο πιστόλι ψεκασμού και το 
ακροφύσιο ψεκασμού και σπάει τα δισκία πάγου 3 χιλ. σε 
λεπτά ψεκαζόμενα σωματίδια. Έτσι, είναι δυνατός ο καθαρι-
σμός ευαίσθητων επιφανειών. Η ένταση της επίδρασης του 
θρυμματιστή στα δισκία μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα.



Διπλός θρυμματιστής 20 4.574-052.0 Πρόσθετος θρυμματιστής για την παραγωγή ακόμα πιο λε-
πτών σωματιδίων σε συνδυασμό με το εξάρτημα του κανονι-
κού θρυμματιστή. Ο διπλός θρυμματιστής μπορεί να τοποθε-
τηθεί στον κανονικό για εξοικονόμηση χώρου.



Κιτ ενσωμάτωσης και διάφορα αξεσουάρ

Επίθημα θήκης IB15/120 21 5.365-369.0 Άδειο επίθεμα αφρού για τη θήκη μεταφοράς με τον Αρ. πα-
ραγγελίας 6.421-355.0. Το επίθεμα παρέχεται σε αντίστοιχα 
σχήματα για διάφορα ακροφύσια εκτόξευσης ξηρού πάγου.



Θήκη για ακροφύσια και εξαρτήματα 22 6.421-355.0 Θήκη αποθήκευσης για ακροφύσια ψεκασμού που μπορεί να 
στερεωθεί στο πίσω μέρος του IB 15/120 με κλιπ. Θήκη ακρο-
φυσίου με ύψος 120 χιλ.



Φτυάρι 23 4.321-198.0 Χρησιμοποιείται για την πλήρωση του μηχανήματος με δισκία 
ξηρού πάγου 

Προστατευτική μεμβράνη για σωλή-
να ψεκασμού ΙΒ, 100 μ.

24 6.667-214.0 Ρολό μεμβράνης σωλήνα 100 μ. Για την προστασία του σωλή-
να αμμοβολής από τους ρύπους και τις ζημιές. 

Τροχός 305x105 25 6.515-002.0 Τροχός με μεταλλική ζάντα ανθεκτικός στα τρυπήματα και με 
αφρό. 

Düsenzubehör

Προέκταση σωλήνα δέσμης, πλή-
ρης IB 7/40

26 4.574-046.0 Προέκταση ακροφυσίου 300 χιλ. 

Düsenzubehör

Προέκταση, πλήρης 27 4.574-027.0 Προέκταση ακροφυσίου 170 χιλ. 
Προέκταση IB 15/120 28 4.574-060.0 Προέκταση ακροφυσίου 500 χιλ. 
Λαβή, B 15/120 29 6.321-206.0 Χειρολαβή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με την προέ-

κταση ακροφυσίου 

Πιστόλι φωτισμού IB 15/120 
Advanced

30 2.815-010.0 Φωτισμός ακροφυσίου για να βιδωθεί στο πιστόλι ρίψης. Για 
τον φωτισμό της επιφάνειας εργασίας. 

Αποστάτης, πλήρης 31 4.574-034.0 Απαιτείται η σύνδεση όλων των διαθέσιμων σωλήνων με 
γωνία. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως επίθεμα επίπε-
δου ακροφυσίου δέσμης (14 χιλ.)



Κάνη ψεκασμού γωνίας 90°, XXL 32 4.574-035.0 Σωλήνας αμμοβολής με γωνία 90° που μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί σε συνδυασμό με όλα τα διαθέσιμα ακροφύσια. Επιπλέ-
ον, απαιτείται ο σύνδεσμος 4.130-425.0.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Κάνη ψεκασμού γωνίας 105°, XXL 33 4.574-036.0 Σωλήνας αμμοβολής με γωνία 105° που μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σε συνδυασμό με όλα τα διαθέσιμα ακροφύσια. Επι-
πλέον, απαιτείται ο σύνδεσμος 4.130-425.0.



Σωλήνας ψιγματοβολής και πεπιεσμένου άερα

Καλάθι σωλήνα 34 4.574-057.0 Καρούλι σωλήνα που περιλαμβάνει όλους τους αντάπτορες. 
Βολική συσκευή που σάς βοηθά στον ψεκασμό με ξηρό πάγο 
και είναι κατάλληλη για σωλήνες πεπιεσμένου αέρα 80 μ. με 
διάμετρο 1".



Σωλήνας συμπιεσμένου αέρα 1" 5 
μ.

35 6.574-279.0 Ελαφρύς και σταθερός σωλήνας πεπιεσμένου αέρα (1", 5 μ.) 
για χρήση με τη Μηχανή καθαρισμού με ξηρό πάγο. Ιδανικός 
για τη σύνδεση του καρουλιού σωλήνα στον συμπιεστή.



Σωλήνας συμπιεσμένου αέρα 1" 20 
μ.

36 6.574-280.0 Ελαφρύς και σταθερός σωλήνας πεπιεσμένου αέρα (1", 20 μ.) 
για χρήση με τη Μηχανή καθαρισμού με ξηρό πάγο. Μετά τη 
χρήση ο σωλήνας τυλίγεται εύκολα στο καρούλι σωλήνα 
Kärcher.



Σωλήνας συμπιεσμένου αέρα 1" 60 
μ.

37 6.574-281.0 Ελαφρύς και σταθερός σωλήνας πεπιεσμένου αέρα (1", 60 μ.) 
για χρήση με τη Μηχανή καθαρισμού με ξηρό πάγο. Μετά τη 
χρήση ο σωλήνας τυλίγεται εύκολα στο καρούλι σωλήνα 
Kärcher.



Αντάπτορας σε σχήμα Υ, παροχή 
αέρα

38 2.641-880.0 Προσαρμογέας Y για σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αέρα 
στους δύο ταχυσυνδέσμους 1/4". 

Προστατευτικός εξοπλισμός

Προστατευτικά γυαλιά 39 6.321-208.0 Προστατευτικά γυαλιά 
Προστατευτικά γάντια 40 6.321-210.0 Γάντι προστασίας από το κρύο, μεγέθους 10, με προφίλ 

αντι-ολίσθησης (Κατηγορία 3 σύμφωνα με το EN 511, Επίπε-
δο 12X EN 388, Επίπεδο 2121).



Προστασία ακοής 41 6.321-207.0 Αποτελεσματική προστασία ακοής με μέση βαθμολογία μόνω-
σης 35 dB(A) σύμφωνα με το SNR (Single Number Rating). 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


