Program 2015/2016

Professional

Program 2015/2016

Professional

Na úspech potrebujete rozhodnosť.
A spoľahlivého partnera.
Sebadôvera, dobré vzdelanie, jasný cieľ pred očami. To sú tie správne predpoklady pre úspech, pre dosiahnutie cieľov. V súčasnom
komplexnom svete je však sotva možné, aby človek svoje ciele dosiahol sám. Partnerstvo je viac ako kedykoľvek kľúčom k úspechu.
Dôvera v schopnosti druhého, kvalita vybavenia a jeho profesionálne využitie. A k tomu dobrý pocit zabezpečenia. Partnerom,
s ktorým svoje ciele dosiahnete rýchlejšie a bezpečne.
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Každá branža potrebuje iné riešenia
Na začiatku stojí zákazník a jeho potreby. Na konci spokojný zákazník. Meno Kärcher na celom svete znamená spokojnosť zákazníkov v najrôznejších oblastiach. V spoločnosti Kärcher sa neustále zbierajú informácie o relevantných branžiach, vyhodnocujú sa
a interpretujú. Z tejto cielenej kompetencie vznikajú inovačné a efektívne riešenia pre jednotlivé branže, pomocou ktorých Kärcher
príkladne spĺňa požiadavky svojich zákazníkov. Systém Kärcher

Každému to, čo potrebuje. A pre profesionálov: systém Kärcher.

Ďalšie dôležité témy sú nízka hlučnosť, nízka hmotnosť a jednoduchá mani-

Čistenie je možné nekonečným množstvom spôsobov. Aj keď existujú

pulácia, a to najmä v hotelierstve a kanceláriách. Aj efektivita a trvalá udr-

univerzálne použiteľné čistiace stroje, nedokážu nikdy samé splniť špe-

žateľnosť tu zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, pretože spotreba energie, vody,

ciálne potreby profesionálnej branže. Systém Kärcher ponúka robustné

filtračných vreciek a čistiacich prostriedkov má enormný vplyv na celkové

stroje na ťažké použitie, ktoré sa využívajú hlavne v poľnohospodárstve,

náklady. Obzvlášť veľký význam majú tieto faktory prirodzene pre uprato-

stavebníctve a obciach. Spoľahlivosť v týchto oblastiach je rozhodujúca

vacie firmy. Všetci profesionáli kladú na svojho systémového dodávateľa

rovnako ako v priemysle, logistike a predovšetkým v zdravotníctve.

Kärcher v mnohých ohľadoch maximálne nároky: odborná expertíza v spojení

Hospodárnosť je vždy dôležitou témou hlavne v zmysle nákladov počas

s používateľských know-how a vysokou kompetenciou v oblasti poradenstva.

celej životnosti stroja. V zdravotníctve, gastronómii ako aj v potravi-

Flexibilné ponuky lízingu, financovania, nájmu a kúpy na lízing. 24 hodinový

nárstve je stredobodom: nekompromisné dodržiavanie hygienických

servis 7 dní v týždni s rýchlou reakciou, krátkymi cestami a kompetenciou

predpisov.

svetového lídra. Kärcher – systémový dodávateľ pre profesionálov.
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Trvalá udržateľnosť je viac ako ochrana životného prostredia
Trvalá udržateľnosť znamená podnikateľskú činnosť zodpovednú voči ľuďom a životnému prostrediu. Spoločnosť Kärcher si stanovila
trvalú udržateľnosť za svoj podnikateľský cieľ a už po celé desaťročia ju praktizuje: spoľahlivé financie a primerané výnosy dosiahnuté
čestným zaobchádzaním s ľuďmi a uvedomelým využívaním zdrojov.

Menej je viac. A menej prináša veľa

Pracovať na lepšom svete: BlueCompetence

Hlavným cieľom modelového radu produktov eco!efficiency od spoločnosti

Modrá je farbou trvalo udržateľného rozvoja, pri ktorom sa hospodárnosť,

Kärcher je zníženie spotreby surovín a energie pri súčasnom dostatočnom

životné prostredie a spoločnosť považujú za jeden celok. V rámci iniciatívy

čistiacom výkone. Aby bolo možné vypočítať a porovnať možné úspory

strojárenského združenia Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V.

energie a zníženie emisií CO₂ počas životnosti stroja, boli tieto hodnoty

(VDMA) s názvom „BlueCompetence“ je zaangažovaných asi 400 podnikov

zistené na príklade suchých vysávačov T 12/1 a T 12/1 eco!efficiency.

a organizácií, ktoré majú spoločný cieľ: zaistiť dlhodobo kvalitu života na

Spoločnosť TÜV SÜD Industrie Service GmbH preverila a potvrdila viero-

našej planéte.

hodnosť metodiky výpočtu emisií skleníkových plynov počas fázy používania stroja T 12/1 eco!efficiency a vierohodnosť porovnávaných veličín.

Menej energie nás dostane ďalej

Na základe tejto metodiky spoločnosť Kärcher vypočítala, že všetky dopo-

Všetky stroje eco!efficiency ušetria celkovo cca 850 000 ton emisií CO₂. To

siaľ predané T 12/1 eco!efficiency ušetria počas svojej životnosti približne

zodpovedá asi 500 000 letom z Londýna do New Yorku*. Tieto čísla pôsobivo

1800 ton emisií CO₂. Všetky stroje eco!efficiency značky Kärcher dokonca

preukazujú, koľko energie a emisií je možné ušetriť pri používaní strojov

ušetria cca 850 000 ton emisií CO₂.

eco!efficiency značky Kärcher. Pri ochrane klímy získava toto „menej“ stále
väčší význam – a prináša veľa.
* 1,7 ton CO₂ na jeden let

Rad eco!efficiency
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Kompletný rad pionierov
Najlepšia energia je tá, ktorá nebola spotrebovaná. Kärcher sleduje tento

napríklad, vďaka veľmi vysokým hodnotám cos- od 0,98 do 0,99 umožňujú

cieľ už mnoho rokov a ponúka kompletný rad čistiacich strojov a čistiacich

uloženie takmer 100 percent napájaného prúdu. Inovačné technické riešenia

prostriedkov s prívlastkom eco!efficiency. Títo pionieri trvalej udržateľnosti

a úspech na trhu nám potvrdili, že trvalá udržateľnosť je správna cesta.

enormne prispievajú k znižovaniu emisií CO₂. Originálne nabíjačky Kärcher,

Vydajte sa na ňu s nami.

T 15/1 eco!efficiency

A
B
C
D
E
F
G

A

Energetický štítok EU
To, čo Kärcher už dávno dokázal
s vysávačmi eco!efficiency, sa teraz
stáva zákonom v celej Európe:
úspešné čistenie pri nižšom výkone.
Energetický štítok EU platný od

23,9

kWh/annum

1.9.2014 obmedzuje menovitý výkon
suchých vysávačov pripojených na
sieť na max. 1600 W. Každý stroj
ponúkaný v Európe musí byť ozna-

ABCDEFG

70dB

čený energetickým štítkom: trieda
efektívnosti (A až G), priemerná ročná
spotreba energie, hladina akustického

ABCDEFG

ABCDEFG

výkonu, emisná trieda ako aj triedy
čistenia pre kobercové plochy a/alebo
tvrdé podlahy.

665/2013 - I
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Systém Kärcher
Spoločnosť Kärcher sa vyvinula na systémového dodávateľa na základe zásady, že spoločne sa dosiahne viac. V samotnom podniku ako
aj spolu s dodávateľmi a hlavne s používateľmi sa intenzívne hľadajú riešenia, z ktorých profitujú všetci. Inovačné produkty a služby,
ktoré spolu vytvárajú optimalizovaný systém: systém Kärcher. Rozhodujúce je, aby sa používaním systému Kärcher kompletne splnili
hlavné, v ideálnom prípade všetky, požiadavky a potreby zákazníka.
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Nie robiť všetko možné, ale urobiť všetko možným
Kärcher ako systémový dodávateľ nechce ponúkať všetko možné, ale všetko,

Systém pozostávajúci zo strojov, príslušenstva, čistiacich prostriedkov,

čo používateľ potrebuje pre svoj individuálny čistiaci systém. Nerozhoduje

služieb a softvéru, ktorý sa dá bez problémov integrovať do prevádzkového

sortiment, ktorý je k dispozícii, ale iba skutočná potreba. Dôležitá je odpoveď

procesu a ktorý prináša skutočnú pridanú hodnotu, a tým systém, ktorý je

na otázky ohľadom výkonu, hospodárnosti a trvalej udržateľnosti.

iný. Systém Kärcher.
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Služby

Softvér

Stroje a príslušenstvo

Čistiace prostriedky

Riešenia a nie iba produkty: systém Kärcher
Spokojnosť zákazníkov má pre Kärcher nadradený význam. A profesionálni

So službami Kärcher, ako je Kärcher Fleet, sú k dispozícii ponuky pokroko-

používatelia kladú najvyššie nároky, pretože musia spĺňať obzvlášť náročné

vých služieb, ktoré každej upratovacej firme prinesú výhody oproti konku-

úlohy. Predpokladom pre to je miera funkčnosti, robustnosti, spoľahlivosti,

rencii. Neustály ďalší vývoj čistiacich prostriedkov Kärcher vedie k ďalšiemu

čistiaceho účinku a hospodárnosti, aká sa dá pravidelne dosahovať iba

zvyšovaniu čistiaceho výkonu pri súčasne nižšej spotrebe. A úplne nové

v zosúladenom systéme. Systém Kärcher ponúka v tomto ohľade najlepšie

produkty, ako je Mopvac B 60/10 C, otvárajú doposiaľ nepoznané použitia

predpoklady, ktoré sa neustále ďalej rozvíjajú a rozširujú.

s obdivuhodnou efektivitou.
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SLUŽBY KÄRCHER

Pracujte na svojom úspechu
S našou podporou
Všetko môže byť oveľa jednoduchšie, ak spojíme svoje talenty. Pretože väčší úspech dosiahneme vtedy, ak pôjdeme za svojím cieľom
spoločne, budeme sa dopĺňaj a učiť jeden od druhého. Môžeme to nazvať princípom pokroku. My to nazývame Služby Kärcher. Prísľub
partnerstva. Od profesionálov pre profesionálov.

Obsah služieb
Kärcher Fleet

strana 12

Kärcher ECO!Manager

strana 14

Kärcher servisné zmluvy

strana 16
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SLUŽBY KÄRCHER

SLUŽBY KÄRCHER

Služby Kärcher:

Kärcher Fleet

Kärcher Service

Manažment strojového parku

Zákaznícky servis

Špecifická evidencia a vyhodno-

Servis znamená dôveru. Kedykoľ-

covanie údajov. Vyhodnocovanie

vek. Služby, ktoré skutočne potrebu-

strojových údajov umožňuje doku-

jete. Rýchlu reakciu pre maximálnu

mentáciu vykonaných prác voči

disponibilitu. Maximálne zachovanie

objednávateľov, ako aj hospodárne

hodnoty a dodržiavanie všetkých

plánovanie a vyhodnocovanie.

zákonných predpisov.

Kärcher Lease

Kärcher Rent

Lízing

Prenájom

Šitý na mieru. Flexibilný. Bezpečný.

Presne ten stroj, ktorý potrebujete.

Poskytneme vám flexibilitu, ktorú

Prenájom namiesto kúpy. A dosta-

potrebujete: s modelmi lízingu

nete viac: Know-how a Kärcher Full

a financovania pre každú potrebu.

Service v jednom balíku.

Kärcher Maintain

Kärcher Used

Kärcher servisné zmluvy

Použité stroje

Každá servisná zmluva je šitá na

Ak je to, čo potrebujete, použité.

mieru podľa danej potreby. Rozsah

Kúpiť nové? Alebo jednoducho

služieb siaha od bežnej prehliadky

ušetriť náklady? My pre vás máme

v rámci predpísanej bezpečnostnej

tie správne použité stroje. Použité,

kontroly cez pravidelnú plánovanú

po generálke, dobré a výhodné.

údržbu údržbu až po paušálny Full

Ponuka sa neustále mení. Opýtajte

Service.

sa nás.

Kärcher ECO!Manager
Facility Management
Inovačná webová aplikácia na
evidenciu skutočných časov všetkých aktivít facility managementu
v objektu. Mobilné dokumentovanie
bez papiera. Zaevidované údaje sú
k dispozícii priamo v systéme.
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KÄRCHER FLEET

SLUŽBY KÄRCHER

Kärcher Fleet:
Poskytneme vám prehľad
Profesionálne a moderné riešenie manažmentu strojového parku Kärcher Fleet zaručuje rozsiahly prehľad o strojoch, personále
a vykonaných prácach. S Kärcher Fleet je proces čistenia výrazne transparentnejší a efektívnejší. Výsledkom je bezproblémový
priebeh prác a atraktívne úspory nákladov.

Kärcher Fleet súprava dodatočnej výbavy

Obj. č.

B 40 C/W

2.643-348.0

B 60 W

2.643-348.0

B 80 W

2.643-348.0

B 95 RS

2.643-380.0

B 120 W

2.643-353.0

B 150 R

2.643-310-0

B 200 R

2.643-310.0

KM 105/100

2.643-381.0

KM 105/110

2.643-381.0

KM 125/130

na požiadanie

WPD

2.643-275.0

Cudzie stroje / staré modely Kärcher

2.111-111.0
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SLUŽBY KÄRCHER

KÄRCHER FLEET

1

Vyššia rentabilita

3

Kompletná dokumentácia

Princíp a úžitok systému Kärcher Fleet spočíva v strojových údajoch,

Kärcher Fleet vďaka automatickému ukladaniu a vytváraniu histórie stro-

ktoré sa spracovávajú na údaje s výpovednou hodnotou. Permanentným

jových údajov ako aj informácií o strojovom parku umožňuje kedykoľvek

sledovaním stavu stroja je možné plánovane predchádzať cenovo náročným

zostavovať správy. Predpripravené správy je možné zobraziť a použiť klik-

opravám. Stroje sa môžu využívať efektívnejšie a nevypadávajú tak často.

nutím myšou. K dispozícii sú klasické funkcie exportu a tlače, ktoré uľahčujú

Zlepší sa koordinácia prepravy a používania na rôznych miestach nasade-

používanie informácií na individuálne účely. Kedykoľvek je možné preukázať

nia a tým sa ušetrí čas a prírodné zdroje.

vykonanú službu.

2

Jednoduché plánovanie a riadenie

4

Okamžite pripravený na použitie. Bez inštalácie

Prevádzkovatelia strojového parku si môžu kedykoľvek vyvolať a prezerať

Kärcher Fleet poskytuje prevádzkovateľom strojového parku vždy rozsiahly

stav strojového parku, či sa stroje používajú správne a v súlade s plánom,

prehľad všetkých strojov zaradených do strojového parku. V obmedzenej

či sa dodržiavajú časy čistenia, či je potrebná údržba alebo oprava a ešte

miere to platí aj pre stroje iných výrobcov. Na prístup do webovej aplikácie

oveľa viac. Podrobné informácie sú k dispozícii priamo v prehľad iba jed-

Kärcher Fleet je potrebné iba funkčné a chránené pripojenie na internet. Tele-

ným kliknutím. Kärcher Fleet poskytuje údaje takmer v reálnom čase, čím je

matická jednotka vyšle zakódované informácie pomocou modernej prenoso-

možné vyťaženie strojov optimalizovať prípadne vykonať úpravy prakticky

vej techniky na serverový cloud, ktorý je k dispozícii celosvetovo. Pomocou

bezprostredne.

tohto cloudu majú potom autorizovaní používatelia pohodlný prístup k všetkým relevantným údajom a vyhodnoteniam. Jednoduchšie to už nejde!
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SLUŽBY KÄRCHER

Kärcher ECO!Manager:
Poskytneme vám informácie
Softvér ECO!Manager od firmy Kärcher optimalizuje dokumentačné a informačné procesy v rámci facility managementu evidencia,
správa a analýza objektov, miestností, strojov a prác. Priebežne, kedykoľvek a všade. Spektrum využitia aplikácie ECO!Manager siaha
od prác vedúceho objektu a správy objektov až po spracovanie reklamácií zákazníkov, od dokumentácie pracovných časov cez kompletný manažment strojov až po protokolovanie technickej údržby.

1

2

3

4

1

Optimalizovaný facility management pre optimálny prehľad

2

Všetko pod kontrolou

Pri komplexných úlohách a činnostiach v oblasti služieb je správne načaso-

ECO!Manager – nástroj budúcnosti v oblasti kontroly kvality. Od štandardnej

vaná organizácia rozhodujúcim faktorom úspechu. Ak je potrebná spoľahlivá

kontroly až po kontrolu systému kvality v súlade s normami (DIN EN 13549),

evidencia, ukladanie a spracovanie všetkých relevantných údajov v súlade

všetko sa dá. Pomocou jednoduchého oskenovania je možné zaregistrovať

s požiadavkami, tak odpoveďou je: ECO!Manager – inovačný systém doku-

reklamáciu a okamžite na ňu zareagovať. Výsledky kontroly sa dajú zaregis-

mentácie a kontroly modernej upratovacej firmy. Tento nástroj umožňuje

trovať a vyhodnocovať v systéme. Každý autorizovaný používateľ má vždy

plánovanie, evidenciu a kontrolu rôznych aktivít facility managementu.

k dispozícii aktuálne výsledky. Tým je možné rozpoznať tendencie a prípadne

Okrem toho tento systém ponúka kompletný prehľad od dôb čistenia,

z nich vyvodiť vylepšenia pri čistení. Reakčné časy sa takto podstatne skra-

pracovných časov, kontrol, poškodení objektu cez potvrdenia o jednotlivých

cujú, čo sa odráža vo zvýšenej spokojnosti zákazníkov.

činnostiach až po inventarizáciu strojov. Systém je určený všetkým, ktorí
chcú facility management prevádzkovať moderným spôsobom.

3

Škodové hlásenia – okamžité zaznamenanie a rýchla reakcia

Uložené čiarové kódy umožňujú zaznamenávať technické nedostatky priamo
na mieste. Po zoskenovaní škodových hlásení sa okamžite vygeneruje
automatický e-mail. Okamžite je tak možné vykonať príslušné opatrenia.
Prispieva to k optimálnemu zachovávaniu hodnoty objektu.
4

Jednoduchá, rýchla a presná dokumentácia pomocou skenovania

Individuálne čiarové kódy na dverách, zariadeniach a/alebo prístrojoch
umožňujú rýchlu a jednoznačnú dokumentáciu dochádzky, čistenia, prác
vedúceho objektu, pracovných časov, strojového inventáru a dodatočných činností pomocou jednoduchého oskenovania. Pomocou aplikáciu
ECO!Manager je vždy, na každom mieste a s akýmkoľvek strojom zaručený
kompletný a transparentný prehľad o všetkých aktivitách v oblasti facility
managementu.
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KÄRCHER ECO!Manager

1

2

3

1

Evidencia údajov v reálnom čase – krok pred konkurenciou

Nikdy nebolo jednoduchšie všetky relevantné údaje, ako sú úlohy vedúceho

2

3

Profesionálna podpora

Váš Kärcher ECO!Team vám vždy a spoľahlivo poradí a podporí vás. Naše

objektu, škodové hlásenia, dodatočné upratovacie činnosti, kontroly miest-

tréningy a školenia vás pripravia na prácu s aplikáciou ECO!Manager.

ností evidovať a v reálnom čase prenášať priamo na miesto do systému





s minimálnymi nákladmi. Aplikácia ECO!Manager bola doplnená o fotofunkcie pre kontroly a škodové hlásenia ako aj o možnosť generovať čistenie

Tréningy: individuálne a/alebo skupinové tréningy.
Školenia: priamo u vás a/alebo v niektorej Kärcher Academy.
Webináre: aj naše webináre sprostredkujú cenné vedomosti týkajúce sa

a je kompatibilná s iPhonmi a smartfónmi s operačným systémom Android.

aplikácie ECO!Manager. Získajte informácie nezávisle na čase a mieste

Táto aplikácia je k dispozícii v 11 jazykoch: nemčine, angličtine, francúz-

a užívajte si maximálnu flexibilitu.

štine, gréčtine, taliančine, holandčine, poľštine, portugalčine, španielčine,
turečtine a ruštine. Nové funkcie push správy, zostavovanie úloh a prístro-

3

Rôznorodosť využitia je programom

jová doska inovačný softvér aplikácie ECO!Manager dopĺňajú a poskytnú

ECO!Manager je možné okrem iného využiť v kancelárskych komplexoch,

vám kedykoľvek prehľad o vašich činnostiach v oblasti facility manage-

nemocniciach, domovoch pre seniorov, školách, športových zariadeniach,

mentu.

dopravných podnikoch, priemysle, ako aj supermarketoch a v maloobchode.
Veľké spektrum využitia softvéru ECO!Manager zahŕňa:







protokolovanie technickej údržby,
úlohy vedúceho objektu,
správu objektu,
dokumentáciu zákazníckych reklamácií,
a oveľa viac.
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KÄRCHER SERVISNÉ ZMLUVY

SLUŽBY KÄRCHER

Kärcher servisné zmluvy:
Vaše stroje budú vždy schopné prevádzky
Každý servisný balík je šitý na mieru našich zákazníkov. Rozsah služieb siaha od bežnej inšpekcie cez včasnú údržbu až po paušálny
Full Service. Okrem servisných balíkov sú možné doplnkové služby, ak je údržba batérie alebo dodávka spotrebného materiálu.

1

2

3

1








Kärcher servisná zmluva Advance
Maximálna pripravenosť na prevádzku a spoľahlivosť stroja.
Kompletná kontrola nákladov počas celej doby platnosti zmluvy.

2

Kärcher servisná zmluva Classic plus




Kompetentné technické poradenstvo.

Status VIP zákazníka.
Rýchla telefonická podpora technika.

Predĺžená životnosť strojov vďaka preventívnej výmene
údržbových dielov.

Záruka na stroj aj 5 rokov.




Rýchla telefonická podpora technika.
Oprava stroja do 48 hodín.

Oprava stroja do 24 hodín (alebo náhradný stroj).
3





Kärcher servisná zmluva Classic
Garantovaný kvalitatívny štandard Kärcher.
Atraktívne rabaty na príslušenstvo a náhradné diely.
Rýchla telefonická podpora technika.

17
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ČISTENIE SUCHÝM ĽADOM

S ľadom proti špine – jemne k povrchom
Čistenie mnohých dielcov a strojov je obtiažne. Odlievacie formy, extrudéry, stroje na spracovávanie v potravinárskom a plastovom priemysle. Vždy, keď voda a para neprichádzajú ako čistiaci prostriedok do úvahy, napríklad kvôli riziku korózie. Alebo ak je
potrebné predísť zvyškom otryskávacieho prostriedku, ako je piesok a sklo. Z hygienických dôvodov alebo kvôli citlivým povrchom.
Alebo aby sa predišlo časovo náročnému upratovaniu po čistení. S výkonnými zariadeniami na otryskávanie suchým ľadom Kärcher
túto medzeru vypĺňa.

Obsah – Čistenie suchým ľadom
Zariadenia na čistenie suchým ľadom

strana 526

Príslušenstvo

strana 530

524

ČISTENIE SUCHÝM ĽADOM

1

2

3

4

1



Výhody otryskávania suchým ľadom

2

Čistota = chlad krát zrýchlenie

Čistenie bez demontáže

Ice Blaster urýchľuje až do 3 mm veľké pelety suchého ľadu pomocou

Stroje sa nemusia na čistenie rozkladať. Pelety sa bez problémov

stlačeného vzduchu na viac ako 150 m/s. Pri chlade –79 °C špina zamrzne

dostanú do každého kútika.

a popraská. Pelety suchého ľadu môžu potom svojou vysokou rýchlosťou
špinu jednoducho uvoľniť. Obzvlášť účinná metóda, ktorá šetrne odstráni



Krátke prestoje strojov

špinu z takmer každého materiálu.

vďaka rýchlemu a efektívnemu čisteniu.
3



Z oxidu uhličitého na ľad

Ekologické čistenie

Vo výrobnom procese prúdi tekutý oxid uhličitý do lisovacieho valca peleti-

bez prídavných chemikálií alebo otryskávacích prostriedkov.

zéra a znížením tlaku vzduchu sa mení na sneh zo suchého ľadu. Hydraulický
valec tento sneh zhutní a následne sa pretlačí cez platňu extrudéra. Tým



Povrch sa nepoškodí



Žiadne zvyšky

vzniknú tyčinky zo suchého ľadu, ktoré sa potom polámu na pelety.
4

Zariadenia na otryskávanie suchým ľadom Ice Blaster značky Kärcher

Suchý ľad sa bezo zvyšku vyparí ako CO₂. Nevznikajú žiadne zvyšky,

ponúkajú na každé použitie to správne riešenie. Stroje presviedčajú

napr. otryskávací prostriedok alebo odpadová voda.

robustnou konštrukciou a spoľahlivou technikou. Množstvo detailných riešení,
ČISTENIE SUCHÝM ĽADOM

ako vyprázdňovanie zvyšného ľadu, premyslené ochranné a uchopovacie
madlo, uzamykateľné parametre otryskávania a oveľa viac, významne
uľahčuje každodennú prácu.
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Trieda super
Nová definícia čistiaceho výkonu

Ice Blaster IB 15/120 je jedným z najvýkonnejších strojov na otryskávanie suchým ľadom na trhu. Presviedča robustnosťou, spoľahlivou technikou a najlepšími výsledkami pri otryskávaní suchým ľadom.

1

2

1




2




IB 15/120
 Robustný a spoľahlivý
 Odlučovač vody a oleja
 Na intenzívne používanie

Technické údaje
Napätie

V

220–240

Frekvencia

Hz

50–60

Príkon

kW

0,6
zubová spojka (DIN 3238)

Prípojka stlačeného vzduchu

antikoro (1.4301)

ČISTENIE SUCHÝM ĽADOM

Skriňa / rám
Dĺžka kábla

m

7

Tlak vzduchu

bar / MPa

2–16 / 0,2–1,6

Prietok vzduchu

m³/min

2–12

Hladina akustického tlaku

db(A)

125

Kapacita suchého ľadu

kg

40

Pelety suchého ľadu (priemer)

mm

3

Spotreba suchého ľadu

kg/h

30–120

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

91,5

Rozmery (d × š × v)

mm

720 × 850 × 1100

Výbava
Tryska s plochým prúdom



Tryska s okrúhlym prúdom, XL, dlhá



Otryskávacia hadica, s elektrickým
ovládaním a rýchlospojkou



Spínač „iba vzduch“ alebo „ľad a vzduch“ na
pištoli



Vrát. navijaka zemniaceho lanka



Integrovaný odlučovač vody a oleja



Obj. č.

1.574-104.0

 Štandardná výbava
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Držiak kufra na trysky
Trysky a náradie sú na stroji vždy poruke.
Kufor na trysky je umiestnený na boku stroja, aby bol chránený pred znečistením.

Maximálna mobilita
Optimálne vyváženie stroja pre pohodlné manévrovanie na nerovnom teréne.
Držadlá vpredu a vzadu na stroji umožňujú ľahké prekonávanie schodov.

ZARIADENIA NA ČISTENIE SUCHÝM ĽADOM

Kompaktná trieda
Čistenie suchým ľadom –
ľadovým chladom proti špine

Metóda otryskávania peletami zo suchého ľadu sa ideálne hodí na šetrné
čistenie chúlostivých povrchov. Kompaktný IB 7/40 napájaný z rozvodov
stlačeného vzduchu poskytuje už pri tlaku 2 bary perfektnú čistotu.

1

2

1



Prehľadný displej
Jednoduché odčítanie nastavených hodnôt; jednoduchá obsluha vďaka veľkým
tlačidlám a elektronickému ovládaniu.

2



Automatické vyprázdňovanie zvyšného ľadu
Vyprázdňovanie zvyškov ľadu z nádrže stlačením tlačidla po ukončení práce
zabraňuje zamrznutiu stroja.

IB 7/40 Adv

IB 7/40 Classic

 Ovládanie na pištoli
 Odlučovač vody a oleja
 Napájanie z rozvodov stlačeného vzduchu

 Kompaktný a obratný
 Odlučovač vody a oleja
 Napájanie z rozvodov stlačeného vzduchu

Napätie

V

220–240

220–240

Frekvencia

Hz

50–60

50–60

Príkon

kW

0,6

0,6

Prípojka stlačeného vzduchu

zubová spojka (DIN 3238)

zubová spojka (DIN 3238)

Skriňa / rám

antikoro (1.4301)

antikoro (1.4301)

Dĺžka kábla

m

7

7

Tlak vzduchu

bar / MPa

2–10 / 0,2–1

2–10 / 0,2–1

Prietok vzduchu

m³/min

0,5–3,5

0,5–3,5

Hladina akustického tlaku

db(A)

99

99

Kapacita suchého ľadu

kg

15

15

Pelety suchého ľadu (priemer)

mm

3

3

Spotreba suchého ľadu

kg/h

15–50

15–50

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

70

69

Rozmery (d × š × v)

mm

768 × 510 × 1100

768 × 510 × 1100

ČISTENIE SUCHÝM ĽADOM

Technické údaje

Výbava
Tryska s plochým prúdom





Tryska s okrúhlym prúdom, XL, dlhá

–

–

Otryskávacia hadica, s elektrickým
ovládaním a rýchlospojkou





Spínač „iba vzduch“ alebo „ľad a vzduch“ na
pištoli



–

Vrát. navijaka zemniaceho lanka



–

Integrovaný odlučovač vody a oleja





Obj. č.

1.574-002.0

1.574-001.0

 Štandardná výbava
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Peletizér
Suchý ľad z vlastnej výroby

Už nikdy nekupovať pelety suchého ľadu! Vďaka peletizéru – výrobníku
ľadových peliet od firmy Kärcher si ich jednoducho vyrobíte sami.
Vyhnete sa tak času čakania a ušetríte náklady na nákup a prepravu.

1

2

1

S modelmi peletizéra IP 55, IP 120 a IP 220 ponúka Kärcher pre každé potrebné
množstvo peliet optimálne výrobné riešenie. Suchý ľad vyrobený s našimi peletizérmi sa hodí aj na chladenie obzvlášť citlivých produktov (napr. v potravinárskej
oblasti).

2

Box na suchý ľad značky Kärcher na prepravu a uskladnenie peliet zo suchého
ľadu je v predaji v dvoch vyhotoveniach: ako jednorazový box zo styroporu až
na 25 kg suchého ľadu. A ako box na opakované použitie z expandovaného polypropylénu (EPP) až na 100 kg suchého ľadu. Box na opakované použitie izoluje

ČISTENIE SUCHÝM ĽADOM

obzvlášť dobre, je ľahký a má dlhú životnosť.

IP 220

IP 120

IP 55

 Pelety s maximálnou hustotou
 Hydraulický pohon
 Dlhá životnosť a robustnosť

 Pelety s maximálnou hustotou
 Hydraulický pohon
 Dlhá životnosť a robustnosť

 Pelety s maximálnou hustotou
 Hydraulický pohon
 Dlhá životnosť a robustnosť

Technické údaje
Vyrobené množstvo

kg/h

220

120

55

Druh prúdu

Ph / V / Hz

3 / 400 / 50

3 / 400 / 50

3 / 400 / 50

Príkon

kW

5,6

4

1,6

CO2 nádrž; kvapalné skupenstvo 13–21 bar CO2 nádrž; kvapalné skupenstvo 13–21 bar CO2 nádrž; kvapalné skupenstvo 13–21 bar

CO2 nádrž (kvapalné skupenstvo)

1/2" BSP zásuvka

1/2" BSP zásuvka

1/2" BSP zásuvka

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

540

360

147

Rozmery (d × š × v)

mm

1560 × 800 × 1450

1320 × 700 × 1430

1150 × 600 × 1300

1.574-111.0

1.574-110.0

Spojenie prívodu CO2

Výbava
Obj. č.

528

1.574-112.0
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Veľkosti trysiek

Čistiaci výkon
Veľmi nízka agresivita otryskávania
Čistenie veľmi ľahkých znečistení veľmi citlivých povrchov, napr. prachu z gumy, mastnotu
a olej z mäkkých plastov.
Nízka agresivita otryskávania
Čistenie ľahkých znečistení, napr. oleja,
mastnoty, mierne zaschnutej špiny, zvyškov
lepidla, odformovacích prostriedkov, zvyškov
gumy, čistenie vstrekovacích foriem.

Stredná agresivita otryskávania
Čistenie silných znečistení, napr. odstraňovanie
náletovej hrdze, ochrannej vrstvy z podvozku,
čistenie zváracích klieští.

Vysoká agresivita otryskávania
Čistenie nepoddajných znečistení, napr. odstraňovanie laku, čistenie tepelných výmenníkov,
čistenie nástrojov na tlakové odlievanie.

Veľmi vysoká agresivita otryskávania
Čistenie extrémne nepoddajných znečistení,
napr. odstraňovanie laku, čistenie odlievacích
nástrojov, čistenie elektrárenských pecí.

IB 7/40
Index prietoku
vzduchu /
veľkosti trysiek

IB 15/120
Index prietoku vzduchu / veľkosti trysiek

Tlak
v baroch

XS
Ø5

S
Ø6

M
Ø7

L
Ø8

XL
Ø9

XXL
Ø 10

2

0,4

1,0

0,7

1,0

1,6

1,1

3

0,7

1,3

1,1

1,6

2,3

2,0

4

0,9

1,7

1,7

2,2

3,0

2,8

5

1,1

2,0

2,3

2,9

3,6

3,7

6

1,3

2,4

2,7

3,5

4,3

4,5

7

1,6

2,7

3,1

4,0

5,0

5,0

8

1,8

3,0

3,6

4,6

5,7

5,9

9

2,0

3,4

4,0

5,3

6,4

6,7

10

2,3

3,7

4,5

6,0

6,7

7,5

11

4,0

5,0

6,5

7,4

8,4

12

4,4

5,5

7,1

8,2

9,3

13

4,7

5,9

8,0

8,9

10,3

14

5,1

6,5

8,4

9,6

11,2

15

5,4

7,0

9,0

10,4

12,0

16

5,7

7,5

9,7

11,2

12,9

Plošný výkon

do 1 m3/min:

priemyselný interný rozvod stlačeného vzduchu; kompresor základnej triedy, napr. Kaeser M 17, Compair C14

1–2 m3/min:

priemyselný interný rozvod stlačeného vzduchu; malý kompresor, napr. Kaeser M 31, Compair C20GS

2–3 m3/min:

stredný kompresor, napr. Kaeser M 57, Compair C35

3–5 m /min:

stredný kompresor, napr. Kaeser M 57, Compair C35

3

5–7 m /min:

stredný kompresor, napr. Kaeser M 80, Compair C55

7–10 m3/min:

veľký kompresor, napr. Kaeser M 122, Compair C105

> 10 m3/min:

veľmi veľký kompresor, napr. Kaeser M 250, Compair C200

3

ČISTENIE SUCHÝM ĽADOM

V políčkach je uvedená spotreba vzduchu v m3/min.
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Príslušenstvo pre zariadenia na čistenie suchým ľadom
Špeciálne trysky, osvetlenie, ochranné vybavenie: Kärcher ponúka príslušenstvo pre
každú potrebu, napr. trysky s plochým a kruhovým prúdom v dlhej a krátkej verzii,
konfigurovateľné zahnuté minitrysky na jemné práce v úzkych priestoroch alebo
zahnuté trysky v okrúhlej a plochej verzii.

Obj. č.

Opis

Otryskávacia pištoľ
Otryskávacia pištoľ, Heavy Duty

1 4.775-836.0

Ergonomická a ľahká otryskávacia pištoľ s bezpečnostným zariadením proti nechcenému spusteniu. Spínač na výber
medzi stlačeným vzduchom a suchým ľadom alebo iba stlačený vzduch.

Otryskávacia pištoľ, Adv

2 4.775-837.0

Ergonomicky tvarovaná otryskávacia pištoľ. Vďaka kompaktnému dizajnu je táto pištoľ obzvlášť ľahká a šikovná.
Vrátane bezpečnostného zariadenia na zabránenie nechcenému spusteniu. Otryskávacia pištoľ Advanced je vybavená
integrovaným diaľkovým ovládaním. Prietok ľadu a tlak prúdu sa dajú prestavovať priamo na pištoli. Okrem toho je tu
prepínač medzi „iba vzduch“ alebo „vzduch a ľad“.

3 4.775-785.0

Otryskávacia pištoľ, Classic

4 4.775-794.0

Ergonomicky tvarovaná otryskávacia pištoľ. Vďaka kompaktnému dizajnu je táto pištoľ obzvlášť ľahká a šikovná.
Vrátane bezpečnostného zariadenia na zabránenie nechcenému spusteniu.
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Vysokotlakové otryskávacie trysky
Tryska s plochým prúdom, 50 mm

5 4.574-033.0

Tryska s plochým prúdom s optimalizovaným tvarom. Vynikajúci výsledok čistenia pri vysokom plošnom výkone.

Tryska s plochým prúdom,
75 mm

6 4.574-054.0

Tryska s plochým prúdom (šírka prúdu 75 mm) pre Ice Blaster značky Kärcher. Inovačná geometria trysiek zabezpečuje
pri otryskávaní suchého ľadu extrémne rovnomerné otryskávanie po celej šírke.

Tryska s plochým prúdom,
100 mm

7 4.574-056.0

Tryska s plochým prúdom pre Ice Blaster s šírkou prúdu 100 mm a novou geometriou. Ideálna na otryskávanie veľmi
veľkých plôch suchým ľadom. Maximálne rovnomerný prúd po celej šírke.

Nadstavec trysky s plochým prúdom, S

8 4.574-031.0

Nadstavec trysky na reguláciu prietoku vzduchu.

Vodná tryska s plochým prúdom, L

9 4.574-030.0

Vodná tryska s plochým prúdom, XXL

10 4.574-032.0

Tryska s plochým prúdom, S,
dlhá

11 4.574-050.0

Výkonná tryska s okrúhlym prúdom s inovačnou kontúrou pre maximálny čistiaci výkon pri nízkej spotrebe vzduchu.
Ideálna na silné znečistenia. Index prietoku vzduchu: S.

Tryska s okrúhlym prúdom, M,
dlhá

12 4.574-048.0

Výkonná tryska s okrúhlym prúdom s inovačnou kontúrou pre maximálny čistiaci výkon pri nízkej spotrebe vzduchu.
Ideálna na silné znečistenia. Index prietoku vzduchu: M.

Tryska s okrúhlym prúdom, M, krátka

13 4.574-028.0

Krátka, maximálne šikovná tryska s okrúhlym prúdom na menšie plochy. Index prietoku vzduchu: M.

Tryska s okrúhlym prúdom, L,
dlhá

14 4.574-051.0

Výkonná tryska s okrúhlym prúdom s inovačnou kontúrou pre maximálny čistiaci výkon pri strednej spotrebe vzduchu.
Ideálna na silné znečistenia. Index prietoku vzduchu: L.

Tryska s okrúhlym prúdom, L, krátka

15 4.574-029.0

Krátka, maximálne šikovná tryska s okrúhlym prúdom na stredne veľké plochy. Index prietoku vzduchu: L.

Tryska s okrúhlym prúdom, XL,
dlhá

16 4.574-049.0

Extrémne výkonná tryska s okrúhlym prúdom s inovačnou kontúrou pre maximálny čistiaci výkon. Optimálne riešenie
na silné znečistenia. Index prietoku vzduchu: XL.

Tryska s okrúhlym prúdom, XL,
extra dlhá

17 4.574-047.0

45 cm dlhá tryska s okrúhlym prúdom s inovačnou kontúrou pre maximálny čistiaci výkon. Optimálne riešenie na
extrémne silné znečistenia. Index prietoku vzduchu: XL.

Tryska s plochým prúdom, XS,
krátka

18 4.574-040.0

Optimalizovaný tvar trysky; čím je obzvlášť efektívna a tichá. Veľmi krátka a kompaktná tryska. Obzvlášť vhodná aj na
otryskávanie v úzkych priestoroch.

Tryska s plochým prúdom, XS,
dlhá

19 4.574-038.0

Optimalizovaný tvar trysky; čím je obzvlášť efektívna a tichá. Vynikajúci výsledok čistenia pri vysokom plošnom
výkone.

Tryska s okrúhlym prúdom, XS,
krátka

20 4.574-039.0

Optimalizovaný tvar trysky; čím je obzvlášť efektívna a tichá. Veľmi krátka a kompaktná tryska. Obzvlášť vhodná aj na
otryskávanie v úzkych priestoroch.

Tryska s okrúhlym prúdom, XS,
dlhá

21 4.574-037.0

Optimalizovaný tvar trysky; čím je obzvlášť efektívna a tichá. Vysoká agresivita na nepoddajné nečistoty.

Zahnutá tryska, XS, plochá

22 4.574-042.0

Zahnutá tryska nakláňa prúd o 90°. Ideálna na čistenie foriem na tlakové liatie.

Zahnutá tryska, XS, okrúhla

23 4.574-041.0

Zahnutá minitryska, 60°, XS

24 4.574-044.0

Nízkotlakové otryskávacie trysky

 Štandardná výbava
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Zahnutá minitryska na úzke priestory. Nakláňa prúd o cca 60° do strany. Bočné vyčnievanie 57 mm, dĺžka: 260 mm.
Súprava sa skladá zo 4 dielov: 1 × prevlečná matica, 1 × predĺženie, 100 mm (5.321-971.0), 1 × zahnutý kus, 60°
(5.321-972.0), 1 × nadstavec trysky (5.321-977.0). Namontovať je možné ľubovoľný počet predlžovacích kusov.
Zahnutý diel a nadstavec sa môžu objednať zvlášť.

 Príslušenstvo na objednávku

Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
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Obj. č.

Opis

Zahnutá minitryska, 90°, XS

25 4.574-043.0

Zahnutá minitryska na úzke priestory. Nakláňa prúd o cca 90° do strany. Bočné vyčnievanie 63 mm, dĺžka: 240 mm.
Súprava sa skladá zo 4 dielov: 1 × prevlečná matica, 1 × predĺženie, 100 mm (5.321-971.0), 1 × zahnutý kus, 90°
(5.321-973.0), 1 × nadstavec trysky (5.321-977.0). Namontovať je možné ľubovoľný počet predlžovacích kusov.
Zahnutý diel a nadstavec sa môžu objednať zvlášť.

Predlžovacia trubica, 100 mm

26 5.321-971.0

100 mm predlžovacia trubica pre zahnuté minitrysky (60°, 90°, 135°).

Zahnutý kus, 90°

27 5.321-973.0

Zahnutý kus 90° pre všetky zahnuté minitrysky.

Zahnutý kus, 60°

28 5.321-972.0

Zahnutý kus 60° pre všetky zahnuté minitrysky.

Náhradný nadstavec trysky

29 5.321-977.0

Nadstavec trysky pre všetky zahnuté minitrysky.

Adaptér pre rovnú uhlovú trysku

30 5.321-992.0

Upevňuje sa na všetky zahnuté minitrysky. Umožňuje prestavbu zahnutých minitrysiek na rovné trysky.

Tryska na dutiny, XS

31 4.574-045.0

Priemer: 22 mm. Namontovať je možné ľubovoľný počet predlžovacích kusov.

Drvič ľadu

32 4.574-026.0

Inovačný a Kärcherom patentovaný drvič ľadu sa montuje medzi pištoľ a otryskávaciu trysku a drví 3 mm pelety
suchého ľadu na jemné čiastočky. Tým je možné čistenie veľmi čistých povrchov. Sila drvenia peliet sa dá variabilne
prestavovať v 3 stupňoch.

Dvojitý drvič ľadu

33 4.574-052.0

Prídavný drvič ľadu, ktorý spolu s normálny drvičom vytvára ešte menšie otryskávacie čiastočky. Dvojitý drvič ľadu je
možné namontovať na normálny drvič.

Predĺženie trysky, XXL, 170 mm

34 4.574-027.0

170 mm predĺženie trysky.

Predĺženie trysky, XXL, 500 mm

35 4.574-025.0

500 mm predĺženie trysky.

Predĺženie trysky, XS, 300 mm

36 4.574-046.0

300 mm predĺženie trysky.

Rukoväť, IB 7/40

37 4.321-248.0

Rukoväť montovaná na predĺženie trysky (4.574-046.0, 300 mm). Tak sa dá pohodlne pracovať dvojručne.

Rukoväť, IB 15/120

38 6.321-206.0

Rukoväť na použitie pri predĺžení trysky.

Osvetlenie trysky, IB 15/120

39 2.815-010.0

Osvetlenie trysky na naskrutkovanie na otryskávaciu pištoľ. Na optimálne osvetlenie otryskávaného miesta.

Osvetlenie trysky, IB 7/40

40 2.815-011.0

Osvetlenie trysky na naskrutkovanie na otryskávaciu pištoľ na vysvietenie pracovnej oblasti.

Vidlicový kľúč

41 7.815-009.0

Vidlicový kľúč na montáž trysiek (potrebné sú 2 kusy).

Mazivo na závity trysiek,
neobsahuje silikón

42 6.288-088.0

Závit otryskávacích trysiek sa musí pravidelne ošetrovať s týmto mazivom bez obsahu silikónu.

Medzikus pre zahnuté pracovné
nadstavce

43 4.574-034.0

Medzikus na uchytenie všetkých existujúcich zahnutých pracovných nadstavcov. Použiteľný aj ako nadstavec trysky
s plochým prúdom (14 mm).

Zahnutý pracovný nadstavec
90°, XXL

44 4.574-035.0

O 90° zahnutý pracovný nadstavec, ktorý sa dá kombinovať so všetkými existujúcim tryskami. Na použitie je potrebný
medzikus 4.574-034.0.

Zahnutý pracovný nadstavec
105°, XXL

45 4.574-036.0

O 105° zahnutý pracovný nadstavec, ktorý sa dá kombinovať so všetkými existujúcim tryskami. Na použitie je potrebný
medzikus 4.574-034.0.

ČISTENIE SUCHÝM ĽADOM

Príslušenstvo pre trysky

Otryskávacia hadica, pneumatická hadica
Otryskávacia hadica

46 4.013-042.0

5 m dlhá otryskávacia hadica s elektrickým ovládaním a rýchospojkami, vonkajší plášť nezanechávajúci stopy,
neobsahuje silikón (priemer 1/2").

47 4.013-043.0

8 m dlhá otryskávacia hadica s elektrickým ovládaním a rýchospojkami, vonkajší plášť nezanechávajúci stopy,
neobsahuje silikón (priemer 3/4").

Hadicový vozík

48 4.574-057.0

Hadicový bubon vrátane všetkých prípojok. Praktický pomocník pri otryskávaní suchým ľadom pomocou zariadenia
Ice Blaster sa hodí pre 80 m dlhé pneumatické hadice s priemerom 1".

Pneumatická hadica, 1", 5 m

49 6.574-279.0

Veľmi ľahká, tvarovo stabilná pneumatická hadica (1", 5 m) pre Ice Blaster. Ideálna na spojenie hadicového bubna
s kompresorom.

Pneumatická hadica, 1", 20 m

50 6.574-280.0

Veľmi ľahká, tvarovo stabilná pneumatická hadica (1", 20 m) pre Ice Blaster. Po skončení otryskávania suchým ľadom sa
dá hadica opäť perfektne navinúť na hadicový bubon Kärcher.

 Štandardná výbava
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 Príslušenstvo na objednávku

Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
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Obj. č.

Opis

Pneumatická hadica, 1", 60 m

51 6.574-281.0

Veľmi ľahká, tvarovo stabilná pneumatická hadica (1", 60 m) pre Ice Blaster. Po skončení otryskávania suchým ľadom sa
dá hadica opäť perfektne navinúť na hadicový bubon Kärcher.

Pneumatická hadica, 10 m

52 6.390-284.0

3/4".

Pneumatická hadica, 20 m

53 6.390-285.0

Ochranná fólia pre otryskávaciu
hadicu IB, 100 m

54 6.667-214.0

100 m rolka hadicovej fólie. Na ochranu otryskávacej hadice pred znečistením, ako aj poškodením. Ak je fólia
poškodená, môže sa vymeniť.

Ochranné okuliare

55 6.321-208.0

Ochranné okuliare.

Ochranné rukavice

56 6.321-210.0

Ochranné rukavice.

Chrániče sluchu

57 6.321-207.0

Chrániče sluchu.

Ochranná výbava

Nadstavbové súpravy a iné príslušenstvo
Adaptér v tvare Y, prívod vzduchu

58 2.641-880.0

Rozdvojka v tvare Y na pripojenie vzduchovej hadice na 2 1/4" rýchlospojky.

Navijak zemniaceho lanka

59 2.641-741.0

Automatický navijak zemniaceho lanka s cca 6 m zemniaceho lanka a silnou svorkou. Navijak zemniaceho lanka
spoľahlivo zabraňuje statickému nabíjaniu čisteného objektu pri otryskávaní suchým ľadom a tým preskočeniu iskier
z objektu na trysku.

Lopatka

60 4.321-198.0

Na plnenie peliet zo suchého ľadu do nádrže zariadenia na otryskávanie suchým ľadom.

Box na suchý ľad, 25 kg

61 5.574-054.0

Styropor, biely.

Box na suchý ľad, 100 kg

62 5.574-053.0

Expandovaný polypropylén (EPP), čierny.

63 6.574-046.0

Kvalitná platňa extrudéra na výrobu 3 mm peliet zo suchého ľadu.

Peletizér
Platňa extrudéra 3 mm

64 6.574-061.0
65 6.574-001.0

Kvalitná platňa extrudéra na výrobu 3 mm peliet zo suchého ľadu.

Platňa extrudéra 1,7 mm

66 6.574-200.0

Táto platňa extrudéra vyrába pelety zo suchého ľadu s priemerom 1,7 mm.

Platňa extrudéra 16 mm

67 6.574-060.0

Kvalitná platňa extrudéra na výrobu 16 mm zrniek zo suchého ľadu.

ČISTENIE SUCHÝM ĽADOM

68 6.574-002.0
69 6.574-045.0
Detektor CO2 so senzorom

70 6.574-105.0

Detektor CO2 ukazuje aktuálnu koncentráciu C2 vo vzduchu. Táto nadstavbová súprava obsahuje jeden detektor CO2,
ako aj jeden senzor CO2. Keďže plyn CO2 je ťažší ako vzduch, senzor CO2 by mal byť umiestnený na najnižšom mieste
v budove.

Vážiace zariadenie 800 × 600

71 6.574-198.0

Systém kontroly produkcie pre automatické plnenie. S týmto zariadením na váženie je možné peletizér naprogramovať
na určité výrobné množstvo. Peletizér automaticky spustí výrobu suchého ľadu a zastaví ju, ako náhle je vyrobené
želané množstvo. Dosahujú sa absolútne presné plniace množstvá. Táto nadstavbová súprava sa optimálne hodí na
automatizáciu otryskávania suchým ľadom, tým že sa nádrž zariadenia na otryskávanie plní priamo.

72 6.574-179.0
Vážiace zariadenie 1000 × 1000

73 6.574-180.0

Časovací modul

74 6.574-178.0
75 6.574-181.0

Systém kontroly produkcie pre automatické plnenie. S týmto modulom časovača sa môže peletizér nastaviť na určitý
čas chodu. Keď čas uplynie, peletizér automaticky zastaví výrobu suchého ľadu.

76 6.574-197.0
 Štandardná výbava
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 Príslušenstvo na objednávku

Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
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Centrála
Kärcher Slovakia, s.r.o
Bratislavská 31
949 01 Nitra
Tel. +421/37/65 55 798
Fax +421/37/65 55 799
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www.karcher.sk

Kärcher Center Bratislava
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Pestovateľská 13 (OC KORZO)
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Váš obchodný partner Kärcher:

Technické zmeny, omyly a tlačové chyby vyhradené.
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