IB 15/120
De nieuwe IB 15/120 droogijsreiniger is nog krachtiger dan zijn voorganger en is uitergerust met een robuust design en een
uiterst betrouwbare technologie.

Bestelnr.

1.574-104.0

Technische gegevens

Uitrusting

EAN Code
Vermogen

4039784638228
kW

0,6

Persluchtaansluiting

Klauwkoppeling (DIN 3238)

Behuizing / frame

HDPE – kunststof

Luchtdruk

bar / MPa

Luchtkwaliteit

2 – 16 / 0,2 – 1,6
Roestvrij staal (1.4301)

Sproeierkoffer met schuimplastic
inzetstuk



Siliconevet voor sproeiers




Vlakstraalsproeier
Vlakstraalsproeier inzetstuk

mm

8

Sleutel (voor sproeierwissel)

Stuk(s)

2

Rondstraalsproeier, XL, lang



Luchtstroom

m³/min

2 – 12

geluidsdruk niveau

dB(A)

125

Capaciteit droogijs

kg

40

Droogijspellets (diameter)

mm

3

Droogijs verbruik

kg/u

30 – 120

Aantal stroomgroepen

Ph

1

elektronische controle



Frequentie

Hz

50 – 60

Spanning

V

220 – 240

Incl. Oprolmechanisme
aardingskabel



Gewicht zonder accessoires

kg

91

Olie- en waterafscheider



Gewicht (met toebehoren)

kg

101,5

Afmetingen (L × B × H)

mm

1000 × 800 × 1300

Dit apparaat vereist instructie.

Spuitslang, 7 m, met elektrische
besturingskabel en snelkoppeling
Spuitpistool (ergonomisch en
veilig)
Schakelaar "Alleen lucht" of "IJs en
lucht" op het pistool



Bij de levering inbegrepen
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■ Robuust en betrouwbaar
■ Olie- en waterafscheider
■ Voor zware gebruiksomstandigheden

Grootste mobiliteit

■ Straalsproeiers en werktuigen bevinden zich

■ Optimaal uitgebalanceerd apparaat om op

steeds binnen handbereik in de machine.
■ De sproeierkoffer is aan de zijkant van het

apparaat aangebracht als bescherming tegen
vuil.

oneffen terrein comfortabel te kunnen
manoeuvreren.
■ Beugels aan de voor- en achterkant van het

apparaat om gemakkelijk over traptreden te
rijden.

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.
■ De machine bevriest niet.

IB 15/120, 1.574-104.0, 2022-09-02

Houder voor sproeierkoffer

TOEBEHOREN VOOR IB 15/120
1.574-104.0

1

2

3

4

8

12, 14

13

Bestelnr.

5, 9–10, 21

6, 11

7

Beschrijving

SUPER CLASS
Blast gun and blast hose
Strahlpistole, XXL, Heavy Duty

1 4.775-836.0

Ergonomisch en licht straalpistool met veiligheidsvoorziening tegen onbedoeld inschakelen.
Schakelaar voor de keuze tussen perslucht en droogijs of alleen perslucht.



Strahlschlauch, 3/4"

2 4.013-043.0

8 m lange straalslang met elektrische besturingskabel en snelkoppelingen, niet-afgevende
buitenmantel, siliconenvrij (diameter 3/4"). Slangen kunnen zonder adapter worden verlengd.



Strahlpistole, XXL, Adv

3 4.775-837.0

Ergonomisch gevormd straalpistool. Door het compacte ontwerp is dit pistool bijzonder licht en
handzaam. Met veiligheidsvoorziening om onbedoeld inschakelen te voorkomen. Het straalpistool
Advanced is voorzien van een geïntegreerde afstandsbediening. De hoeveelheid ijs en de
straaldruk kunnen direct op het pistool worden ingesteld. Bovendien kan er worden geschakeld
tussen 'Alleen lucht' en 'IJs en lucht'.



Vlakstraalsproeier

4 4.574-033.0

Vlakstraalsproeier met geoptimaliseerd sproeierontwerp. Perfect reinigingsresultaat en groot
oppervlaktebereik.



Vlakstraalsproeierelement, L

5 4.574-030.0

Sproeielement voor het regelen van de luchttoevoer.



Rondstraalsproeier, XL, lang

6 4.574-049.0

Extreem krachtige rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote
reinigingsprestatie. De optimale oplossing voor sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex:
XL.



Flachstrahldüse, XXL, 75 mm

7 4.574-054.0

Vlakstraalsproeier (75 mm straalbreedte) voor de Kärcher Ice Blaster. De innovatieve
sproeiergeometrie zorgt bij het droogijsstralen voor een extreem gelijkmatig straalbeeld over de
gehele breedte.



Flachstrahldüse, XXL, 100 mm

8 4.574-056.0

Ice Blaster-vlakstraalsproeier met 100 mm straalbreedte en nieuwe geometrie. Ideaal voor het
droogijsstralen van zeer grote oppervlakken. Voor een uiterst gelijkmatig straalbeeld over de hele
breedte.



9 4.574-031.0

Sproeielement voor het regelen van de luchttoevoer.



Hoge druk-straalsproeiers



Vlakstraalsproeierelement, XXL

10 4.574-032.0

Rondstraalsproeier, S, lang

11 4.574-050.0

Krachtige rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie
bij een zeer laag luchtverbruik. Ideaal voor sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: S.



Rondstraalsproeier, M, lang

12 4.574-048.0

Krachtige rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie
bij een laag luchtverbruik. Ideaal voor sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: M.



Rondstraalsproeier, M, kort

13 4.574-028.0

1"



Rondstraalsproeier, L, lang

14 4.574-051.0

Krachtige rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie
bij een gemiddeld luchtverbruik. Ideaal voor sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: L.



 Bij de levering inbegrepen

 Beschikbaar toebehoren
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Vlakstraalsproeierelement, S

TOEBEHOREN VOOR IB 15/120
1.574-104.0

15

16

17

18

19

20

22

23

24

26

27

28

Bestelnr.

5, 9–10, 21

Beschrijving

SUPER CLASS
Hoge druk-straalsproeiers
Rondstraalsproeier, L, kort

15 4.574-029.0

Gehoekte sproeier voor bijsturen van straal. Ideaal voor het reinigen van spuitgietmatrijzen.



Rondstraalsproeier, XL, extra lang

16 4.574-047.0

45 cm lange rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote
reinigingsprestatie. De optimale oplossing voor extreem sterke verontreinigingen.
Luchtverplaatsingsindex: XL.



Düsenverlängerung, XXL, 170 mm

17 4.574-027.0

170 mm sproeierverlenging



Sproeierverlenging, XXL, 500 mm

18 4.574-060.0

Verlengstuk van 500 mm voor sproeier.



Handgreep IB 15/120

19 6.321-206.0

Handgreep voor gebruik met sproeierverlening



Sproeierverlichting voor IB 15/120

20 2.815-010.0

Sproeierverlichting om op het spuitpistool te schroeven. Om het werkgebied te kunnen verlichten.



Adapter voor haakse straallansen /
vlakstraalsproeierelement, 14 mm

21 4.574-034.0

Straalbuis in hoek van 105° die op alle leverbare sproeiers past. Hiervoor is ook koppeling
4.130-425.0 benodigd.



Haakse spuitlans 90°, XXL

22 4.574-035.0

Zeer compact en handig, agressieve rondstraalsproeier voor middelgrote locaties, hoger
luchtverbruik.



Haakse spuitlans 105°, XXL

23 4.574-036.0

Gehoekte sproeier voor bijsturen van straal. Ideaal voor het reinigen van spuitgietmatrijzen.



Gabelschlüssel, SW27

24 7.815-009.0

Steeksleutel voor het monteren van sproeiers (2 st vereist)



Vet voor sproeierschroefdraad, siliconenvrij

25 6.288-088.0

Het schroefdraad van de straalsproeiers regelmatig met dit siliconenvrije vet behandelen.



Scrambler

26 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

27 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.



28 5.365-369.0

Lege schuimstoffen inzet voor de transportkoffer met bestelnr. 6.421-355.0. In de inzet zijn
passende openingen voor de diverse mondstukken aangebracht.



Nozzle accessories

DROOGIJSREINING

Aanbouwkits en overig toebehoren
Schaumstoffeinsatz für Koffer IB 15/120

 Bij de levering inbegrepen

 Beschikbaar toebehoren
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Sproeiertoebehoren

TOEBEHOREN VOOR IB 15/120
1.574-104.0

29

30

31

32

33

36

37

38

39

40

Bestelnr.

34

35

Beschrijving

DROOGIJSREINING
Aanbouwkits en overig toebehoren
Koffer für Düsen und Zubehör

29 6.421-355.0

De koffer voor straalsproeiers kan eenvoudig met clips aan de achterzijde van de IB 15/120
worden bevestigd. De hoogte van de koffer is 120 mm.



Schep

30 4.321-198.0

Zeer compact en handig, agressieve rondstraalsproeier voor beperkte ruimten, laag luchtverbruik.



Beschermfolie voor IB-straalslang, 100 m

31 6.667-214.0

Sproeierlamp die op straalpistool kan worden geschroefd. Om het werkgebied te verlichten.



Wheel 305x105

32 6.515-002.0

Lekvrij, volledig geschuimd wiel met metalen velg.



Slanghaspel

33 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".



Druckluftschlauch, 1", 5 m

34 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

35 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

36 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.



Y-adapter, luchtaanvoer

37 2.641-880.0

Y-stuk voor het aansluiten van de luchtslang aan twee 1/4" snelkoppelingen.



Veiligheidsbril

38 6.321-208.0

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



Veiligheidshandschoenen

39 6.321-210.0

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

Oorbeschermers

40 6.321-207.0

Effectieve gehoorbescherming met een gemiddelde geluidsreductie van 35 dB(A) conform SNR
(Single Number Rating).



41 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.



42 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.



Straalslang, persluchtslang

Beschermende uitrusting

Veiligheidsbril helder

OOR- EN HOOFDBESCHERMING
Hygiënisch opbergdoosje voor oordopjes

 Bij de levering inbegrepen

 Beschikbaar toebehoren
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BESCHERMBRIL

TOEBEHOREN VOOR IB 15/120
1.574-104.0

43

Bestelnr.

Beschrijving

MIDDLE CLASS
Nozzle accessories

 Bij de levering inbegrepen

43 4.574-046.0

300 mm sproeierverlenging



 Beschikbaar toebehoren
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Sproeierverlenging, XS, 300 mm

