
IB 7/40 ADV
De Ice Blaster IB 7/40 Advanced heeft een straalpistool met geïntegreerde afstandsbediening en garandeert ook de beste

resultaten bij droogijsreiniging bij lage luchtdruk.

Bestelnr. 1.574-002.0

■   Bediening via het pistool
■   Olie- en waterafscheider
■   Voor gebruik op bestaand persluchtnetwerk

Technische gegevens

EAN Code 4039784294035

Vermogen kW 0,6

Persluchtaansluiting Klauwkoppeling (DIN 3238)

Behuizing / frame HDPE – kunststof

Luchtdruk bar / MPa 2 – 10 / 0,2 – 1

Luchtkwaliteit Roestvrij staal (1.4301)

Luchtstroom m³/min 0,5 – 3,5

geluidsdruk niveau dB(A) 99

Capaciteit droogijs kg 15

Droogijspellets (diameter) mm 3

Droogijs verbruik kg/u 15 – 50

Aantal stroomgroepen Ph 1

Frequentie Hz 50 – 60

Spanning V 220 – 240

Gewicht zonder accessoires kg 93

Gewicht (met toebehoren) kg 77

Afmetingen (L × B × H) mm 768 × 510 × 1096

Uitrusting

Siliconevet voor sproeiers 

Vlakstraalsproeier 

Sleutel (voor sproeierwissel) Stuk(s) 2

Spuitslang, 7 m, met elektrische
besturingskabel en snelkoppeling



Spuitpistool (ergonomisch en
veilig)



Droogijs toevoer is direct
instelbaar aan pistool



Luchtdruk direct regelbaar 
Schakelaar "Alleen lucht" of "IJs en
lucht" op het pistool



elektronische controle 
Incl. Oprolmechanisme
aardingskabel



Olie- en waterafscheider 

gereedschapstas 
 Bij de levering inbegrepen      

Dit apparaat vereist instructie.
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Overzichtelijk display

■ Gemakkelijk aflezen van de ingestelde waarden;

eenvoudige bediening met behulp van grote

toetsen en elektronische besturing.

Automatische lediging van het resterende
droogijs

■ De restijslediging van de tank gebeurt met één

druk op de knop; zo wordt voorkomen dat het

apparaat na afloop van het werk bevriest.

Geïntegreerde olie- en waterafscheiders

■ Het apparaat bevriest niet.
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Bestelnr. Beschrijving

MIDDLE CLASS

Blast gun and blast hose

Strahlschlauch, 1/2" 1 4.013-042.0 5 m lange straalslang met elektrische draadbesturing en snelkoppeling, streepvrije behuizing,
siliconenvrij (binnendiameter: 1/2")



Strahlpistole, XS, Adv 2 4.775-785.0 Ergonomisch & lichtgewicht straalpistool met beveiliging tegen onopzettelijk gebruik. Door zijn
compacte ontwerp is het straalpistool zeer licht en handig. Het geavanceerde straalpistool heeft
een geïntegreerde afstandsbediening waarmee de straaldruk en de droogijsafgifte direct op het
straalpistool kunnen worden geregeld.Er is ook een knop waarmee voor 'air & ice' (lucht en ijs) of
'only air' (alleen lucht) kan worden gekozen.



Strahlpistole, XS, Classic 3 4.775-794.0 Ergonomisch & lichtgewicht straalpistool met beveiliging tegen onopzettelijk gebruik. Door zijn
compacte ontwerp is het straalpistool zeer licht en handig.



Lagedrukstraalsproeiers

Vlakstraalsproeier, lang 4 4.574-038.0 Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp.
Fantastische reinigingsresultaten en groot oppervlaktebereik.



Vlakstraalsproeier, kort 5 4.574-040.0 Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer
korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.



Rondstraalsproeier, kort 6 4.574-039.0 

Rondstraalsproeier, lang 7 4.574-037.0 Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer
agressief voor hardnekkige vervuiling.



Vlakstraalsproeier geknikt, 90° 8 4.574-042.0 Straalbuis in hoek van 90° die op alle leverbare sproeiers past. Hiervoor is ook koppeling
4.130-425.0 benodigd.



Rondstraalsproeier geknikt, 90° 9 4.574-041.0 Hendel om op de sproeierverlenging te monteren. Voor eenvoudig werken met beide handen. 

Kleine haakse sproeier, 60°, XS 10 4.574-044.0 Gehoekte minisproeier voor smalle ruimten. Bijsturen van de straal met 60°. Overhang: 57 mm,
Lengte: 260 mm. De set bestaat uit 4 onderdelen:1 × dopmoer1 × verlengstuk, 100 mm
(5.321-971.0)1 × hoekstuk, 60° (5.321-972.0)1 × sproeier (5.321-977.0)Er kunnen zoveel
verlengstukken als nodig worden gemonteerd. Het hoekstuk en de sproeier zijn apart bestelbaar.



Kleine haakse sproeier, 90°, XS 11 4.574-043.0 Gehoekte minisproeier voor smalle ruimten. Bijsturen van de straal met 90°. Overhang: 63 mm,
Lengte: 240 mm. De set bestaat uit 4 onderdelen:1 × dopmoer1 × verlengstuk, 100 mm
(5.321-971.0)1 × hoekstuk, 90° (5.321-973.0)1 × sproeier (5.321-977.0)Er kunnen zoveel
verlengstukken als nodig worden gemonteerd. Het hoekstuk en de sproeier zijn apart bestelbaar.



Matrijssproeier 12 4.574-045.0 Diameter: 22 mm. Er kunnen willekeurig veel verlengstukken worden gemonteerd. 

Verlengbuis, 100 mm 13 5.321-971.0 100 mm verlengstuk voor minihoeksproeiers (60°, 90°, 135°) 

Haaks stuk, 90° 14 5.321-973.0 90° hoekstuk voor alle minihoeksproeiers. 

 Bij de levering inbegrepen       Beschikbaar toebehoren      Reinigingsmiddel.     

TOEBEHOREN VOOR IB 7/40 ADV
1.574-002.0
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Bestelnr. Beschrijving

MIDDLE CLASS

Lagedrukstraalsproeiers

Haaks stuk, 60° 15 5.321-972.0 60° hoekstuk voor alle minihoeksproeiers. 

Reserveonderdeel sproeiermondstuk 16 5.321-977.0 Sproeier voor alle minihoeksproeiers. 

Adapter voor haakse sproeier 17 5.321-992.0 Kan op alle kleine haakse sproeiers worden aangebracht. Maakt het mogelijk kleine haakse
sproeiers tot rechte sproeiers om te bouwen.



Nozzle accessories

Sproeierverlenging, XS, 300 mm 18 4.574-046.0 300 mm sproeierverlenging 

Handgreep IB 7/40 19 4.321-248.0 Gebruikt om de machine met droogijspellets te vullen 

Sproeierverlichting voor IB 7/40 20 2.815-011.0 Nodig voor het aansluiten van alle leverbare hoekbuizen.Ook te gebruiken als
vlakstraalsproeielement (14 mm).



DROOGIJSREINING

Sproeiertoebehoren

Gabelschlüssel, SW27 21 7.815-009.0 Steeksleutel voor het monteren van sproeiers (2 st vereist) 

Vet voor sproeierschroefdraad, siliconenvrij 22 6.288-088.0 Het schroefdraad van de straalsproeiers regelmatig met dit siliconenvrije vet behandelen. 

Scrambler 23 4.574-026.0 De innovatieve door Kärcher gepatenteerde scrambler wordt gemonteerd tussen het spuitpistool en
de straalsproeier en breekt de 3 mm grote droogijspellets op in fijne deeltjes. Zo kunnen zeer
kwetsbare oppervlakken worden gereinigd. Er zijn drie standen voor het verpulveren van de
pellets.



Dubbele scrambler 24 4.574-052.0 Aanvullende Scrambler die samen met de standaard Scrambler nog fijnere straaldeeltjes
produceert. De dubbele Scrambler kan ruimtebesparend op de normale Scrambler worden
gemonteerd.



Aanbouwkits en overig toebehoren

Aardingskabelhaspel 25 2.641-741.0 Automatische elektrostatische ontlader met ongeveer 6 m draad en krachtige klem. Deze aarddraad
voorkomt effectief het opbouwen van elektrostatische lading van het te reinigen object tijdens het
ijsreinigen en het ontstaan van vonken tussen object en spuitmond. Het te reinigen object wordt
geaard via de aardleiding van de Ice Blaster.



Schep 26 4.321-198.0 Zeer compact en handig, agressieve rondstraalsproeier voor beperkte ruimten, laag luchtverbruik. 

Beschermfolie voor IB-straalslang, 100 m 27 6.667-214.0 Sproeierlamp die op straalpistool kan worden geschroefd. Om het werkgebied te verlichten. 

Straalslang, persluchtslang

Slanghaspel 28 4.574-057.0 Slanghaspel voorzien van alle aansluitingen. De praktische hulp bij het droogijsstralen met de Ice
Blaster is geschikt voor 80 m lange persluchtslangen met een diameter van 1".



 Bij de levering inbegrepen       Beschikbaar toebehoren     

TOEBEHOREN VOOR IB 7/40 ADV
1.574-002.0
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Bestelnr. Beschrijving

DROOGIJSREINING

Straalslang, persluchtslang

Druckluftschlauch, 1", 5 m 29 6.574-279.0 Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 5 m) voor de Ice Blaster. Ideaal om de slanghaspel met de
compressor te verbinden.



Druckluftschlauch, 1", 20 m 30 6.574-280.0 Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 20 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijsstralen kan de
slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel worden gewikkeld.



Druckluftschlauch, 1", 60 m 31 6.574-281.0 Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 60 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijsstralen kan de
slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel worden gewikkeld.



Persluchtslang, 10 m 32 6.390-284.0 1" 

Persluchtslang, 20 m 33 6.390-285.0 1 Inch 

Y-adapter, luchtaanvoer 34 2.641-880.0 Y-stuk voor het aansluiten van de luchtslang aan twee 1/4" snelkoppelingen. 

Beschermende uitrusting

Veiligheidsbril 35 6.321-208.0 Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer
korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.



Veiligheidshandschoenen 36 6.321-210.0 Koudebestendige handschoen, maat 10 met gripprofiel (categorie 3 conform EN 511, Level 12X EN
388, Level 2121).



Oorbeschermers 37 6.321-207.0 Effectieve gehoorbescherming met een gemiddelde geluidsreductie van 35 dB(A) conform SNR
(Single Number Rating).



SUPER CLASS

Nozzle accessories

Düsenverlängerung, XXL, 170 mm 38 4.574-027.0 170 mm sproeierverlenging 

Sproeierverlenging, XXL, 500 mm 39 4.574-060.0 Verlengstuk van 500 mm voor sproeier. 

BESCHERMBRIL

Veiligheidsbril helder 40 6.025-482.0 Innovatieve veiligheidsbril met het sportieve Kärcher-design. Met heldere lens – krasvast en niet
condenserend – voor optimale transparantie op het werk en tijdens de vrije tijd. Inclusief
microvezelzakje.



OOR- EN HOOFDBESCHERMING

Hygiënisch opbergdoosje voor oordopjes 41 6.025-511.0 Herbruikbare oordopjes met een glad oppervlak voor eenvoudige reiniging. Met handig koordje.
Inclusief hygiënisch doosje om de oordopjes veilig op te bergen.



 Bij de levering inbegrepen       Beschikbaar toebehoren     

TOEBEHOREN VOOR IB 7/40 ADV
1.574-002.0
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