IBIX 9F2 mobiel straal
en reinigingssysteem
TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Werkdruk traploos instelbaar van 0,2 tot 7 bar
• Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmiddel
• Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 μm (GMC Garnet) tot 1,8
mm en er kunnen straalmiddelen gebruikt worden met verschillende soortelijke
gewichten. (Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Kalkpoeder, Alle gritsoorten en
Glasparels)
• Persluchtverbruik: minimaal 500 l/min
• Standaard nozzle: Ø 3 mm cilindrisch
• Leverbare nozzles: Ø 1,5-2,0-2,5-3,5-4,0-4,5 mm (cylindrisch) en 2,5-4,0 mm (conisch)
• Straal- en luchtslang (lengte 6 meter) met beschermende buitenslang (is verlengbaar)
• Maximale inhoud tank: 9 liter
• Maximale hoogte: 850 mm
• Maximale breedte: 430 mm
• Gewicht (met lege tank): ongeveer 12 kg
Volledig van aluminium opgebouwd, compact en gemakkelijk te transporteren. Het IBIX® 9 reinigingssysteem is zeer gebruiksvriendelijke en hoeft slechts door 1 persoon bedient te worden.
Doordat u met de IBIX® 9 alle mogelijke straalmiddelen kunt gebruiken en doordat de werkdruk instelbaar is, bent u in staat om het systeem voor zeer veel uiteenlopende toepassingen te gebruiken.
Hierbij zult u uitstekende resultaten behalen. Het uitgangspunt van het IBIX® systeem is dat het beantwoord aan alle geldende normen ten aanzien van milieu, de veiligheid van de operator en die van
de omgeving.

A 90 MOTORCOMPRESSOR
TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Geluidsniveau: 75 dbA
• Persluchtopbrengst: 670 l/min (opgegeven) - 500 l/min (geleverd)
• Maximale werkdruk: 10 bar
• Motorvermogen: 6.62 kW / 9 Pk / Ongelode benzine
• Brandstofverbruik: 1,7 liter per uur bij 1000 rpm
• Inhoud persluchttank: 17 + 17 liter
• Gewicht/ afmetingen: 108 kg – Lengte: 1070 mm; Breedte: 770; Hoogte: 890 mm
De A90 Motorcompressor is voorzien van koppelingen die aansluiten op de IBIX® 9.

IBIX® PERSLUCHTDROGER
TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Perslucht droogcappaciteit: 600 l/min
• Vermogen: 230 volt / 60 Hz
• Wattage: 260 Watt
• Gewicht: 23 kg
De IBIX® persluchtdroger is uitermate geschikt voor gebruik bij de A90 motorcompressor of vergelijkbare andere compressoren.

24 Liter RVS Watervernevelingssysteem
TECHNISCHE SPECIFICATIES
• 24 liter inhoud van RVS watertank op wielen
• Maximale werkdruk: 8 bar
• Gewicht leeg: 15 kg
• Compleet met aansluitingen voor op de compressor
• Waterspray nozzle met aansluitingen op de tank voor extra bijgeleverde vernevelaar.
• Nozzle model LM/75 met 7,5 m RILSAN spiraal slang
Stofvrij watervernevelaar voor het mobiel stofvrij stralen zonder de beschikbaarheid van een wateraansluiting. Met de bijgeleverde vernevelaar is ook de mogelijkheid voor het met water afspuiten van
het gestraalde oppervlakte.

IBIX 25P mobiel straal
en reinigingssysteem
TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Werkdruk traploos instelbaar van 0,2 tot 7 bar
• Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmiddel.
• Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 μm (GMC Garnet) tot 1,8 mm en
er kunnen straalmiddelen gebruikt worden met verschillende soortelijke gewichten. (Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Kalkpoeder, Alle gritsoorten en Glasparels)
• Persluchtverbruik: minimaal 1500 l/min
• Standaard nozzle: Ø 5,5 mm cilindrisch
• Leverbare nozzles: Ø 3,0-4,5-7,0 mm (cylindrisch) en 4,0-5,0-6,0 mm (conisch)
• Straal- en luchtslang (lengte 10 meter) met beschermende buitenslang (is verlengbaar)
• Maximale inhoud tank: 25 liter
• Maximale hoogte: 940 mm
• Maximale breedte: 450 mm
• Gewicht (met lege tank): ongeveer 28 kg
Volledig van aluminium opgebouwd, compact en gemakkelijk te transporteren. Het IBIX® 25 reinigingssysteem
is zeer gebruiksvriendelijke en hoeft slechts door 1 persoon bedient te worden.
Doordat u met de IBIX® 25 alle mogelijke straalmiddelen kunt gebruiken en doordat de werkdruk instelbaar
is, bent u in staat om het systeem voor zeer veel uiteenlopende toepassingen te gebruiken. Hierbij zult u
uitstekende resultaten behalen. Het uitgangspunt van het IBIX® systeem is dat het beantwoord aan alle geldende normen ten aanzien van milieu, de veiligheid van de operator en die van de omgeving.

VRK 200 R MOTORCOMPRESSOR SUPERSILENT
MET INGEBOUWDE NAKOELER EN AUTOMATISCHE
SEPERATOR
TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Compressor: Schroefcompressor verrijdbaar
• Motorvermogen: HONDA GX 670 benzine / 2 cylinder / 24 Pk / 17,64 kW / Ongelode benzine
• Persluchtopbrengst: 1900 l/min
• Maximale druk: 8 bar
• Koeling: Luchtgekoeld
• Gewicht / Afmeting: 230 Kg / Lengte: 1200 mm; Breedte: 780 mm; Hoogte: 1000 mm
De machine is voorzien van een ingebouwde nakoeler met automatische separator waardoor u optimale droge perslucht ter beschikking heeft.

24 Liter RVS Watervernevelingssysteem
TECHNISCHE SPECIFICATIES
• 24 liter inhoud van RVS watertank op wielen
• Maximale werkdruk 8 bar
• Gewicht leeg 15 kg
• Compleet met aansluitingen voor op de compressor
• Waterspray nozzle met aansluitingen op de tank voor extra bijgeleverde vernevelaar.
• Nozzle model LM/75 met 7.5 m RILSAN spiraal slang
Stofvrij watervernevelaar voor het mobiel stofvrij stralen zonder de beschikbaarheid van een wateraansluiting.
Met de bijgeleverde vernevelaar is ook de mogelijkheid voor het afspuiten van het gestraalde oppervlakte.

Pneumatisch
aangedreven nakoeler
•
•
•
•
•

Max werkdruk: 16 bar
Max temperatuur: 150° C
Min. temperatuur: 0° C
Droogcapaciteit: 2000 l/min
Gewicht: 28 Kg

Elektrische persluchtdroger tbv
de IBIX® 25
•
•
•
•

Droogcapaciteit: 1800 l/min
Volt/Hz: 230/60/1
Wattage: 600 Watt
Gewicht: 30 kg

Compleet geleverd met koppelingen
voor aansluiting aan compressor en IBIX®
25.

