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INOVATÍVNÝ SYSTÉM NA OTRYSKÁVANIE SUCHÝM ĽADOM 

ČISTENIE SUCHÝM ĽADOM JE 
POHODLNÉ A EFEKTÍVNE

Chcete pevne priľnutú špinu odstrániť účinne a súčasne aj 
šetrne? Tak potom sú zariadenia na otryskávanie suchým 
ľadom od firmy Kärcher presne to správne pre vás. 
Pomocou stlačeného vzduchu a peliet zo suchého ľadu bez 
námahy oslobodíte obrobky alebo plochy od zvyškov 
gumy, oleja, mastnoty či farby. Neostávajú pritom žiadne 
zvyšky abrazívneho média a čistené stroje nie je potrebné 
rozoberať. S peletizérom značky Kärcher si môžete pelety 
sami vyrobiť, optimalizovať tým účinok a znížiť náklady. A 
s vhodným príslušenstvom na rôznorodé použitie 
dosiahnete vždy presvedčivé výsledky čistenia.
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Vaše výhody pri otryská-
vaní suchým ľadom:

Už žiadne prípravné práce
Stroje nemusíte pred čistením namáhavo rozoberať. 
Pelety sa bez problémov dostanú aj do najmenšieho 
kútika.

Minimálne prestoje strojov 
Viete, ako dlho doposiaľ trvala príprava. A následné 
práce. Tak potom aj viete, koľko času môžete ušetriť.

Ekologické čistenie
Budete čistiť bez prídavných chemikálií alebo 
abrazívneho média. Bez zvyškov. Bez škodlivín. Bez 
likvidácie odpadu. 

Povrch ostáva intaktný
Chcete šetrne čistiť chúlostivé povrchy? Otryskávanie 
suchým ľadom odstráni špinu bez narušenia povrchu. 

Žiadne zvyšky
Suchý ľad sa bezo zvyšku vyparí ako CO2. Nevznikajú 

žiadne zvyšky abrazívneho média ani odpadová 

voda.

Tento problém poznáte: Čistenie znečistených foriem, 
dielcov alebo strojov je často problematické. Po 
pieskovaní napríklad ostáva abrazívne médium ako 
piesok alebo sklenený granulát. Takže potom je po 
čistení je na rade upratovanie. Zabudnite na to. Začnite 
čistiť pomocou výkonných zariadení na čistenie suchým 
ľadom a peliet zo suchého ľadu. Pelety suchého ľadu sa 
úplne rozpustia na kysličník uhličitý (CO2). Všetko, čo 
ostane, je perfektná čistota.
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ZARIADENIA NA ČISTENIESUCHÝM ĽADOM – ĽADOVÍ PROFÍCI

ĽADOVO PERFEKTNÝ 
SYSTÉM 

Zariadenie na čistenie suchým ľadom IB 
7/40 Classic
Kompaktná trieda

Zariadenie na čistenie suchým ľadom 
IB 15/120
Trieda super 

Zariadenie na čistenie suchým ľadom 
IB 7/40 Adv

Kompaktná trieda
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Zariadenie na čistenie suchým ľadom, peletizér a 
chladiaci box tvoria neporaziteľný tím v boji proti 
špine nepoddajného druhu. Nadchne vás 
nekompromisná kvalita Kärcher, prvotriedne 
spracovanie a vysoká funkčnosť.

Peletizér IP 120 Peletizér IP 55 Kärcher box na suchý ľad (EPP)



ČISTOTA BEZ HRANÍC
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VYČISTIA
ČOKOĽVEK  
A KDEKOĽVEK
Používajte zariadenie na čistenie 
suchým ľadom bez problémov aj 
v oblastiach, kde je čistenie vodou 
alebo pieskom zo zákona zakázané. 
Veď nepotrebujete ani čistiace 
prostriedky ani chemikálie. Pelety zo 
suchého ľadu sa rozpúšťajú bezo 
zvyšku  – bez zanechávania vlhkosti. 
A pelety si môžete sami vyrobiť 
jednoducho pomocou našich 
výkonných peletizérov.

Automobilový priemysel, zlievarne a vstrekovne plastov
Zariadenia na otryskávanie suchým ľadom oslobodia všetky 
možné diely a obrobky od tmelu a odformovacej zmesi. 
Môžete nimi bez problémov odstrániť aj zvyšky silikónu, 
gumy, farieb, lakov a pod. z vstrekovacích foriem, nástrojov a 
celých výrobných liniek. Všetko bude perfektne čisté, bez 
zanechania stôp

Tlačiarne
Po otryskaní suchým ľadom vyzerajú všetky vyčistené 
tlačiarenské stroje, valce a nástroje opäť ako nové.  

Plastový a obalový priemysel
Osloboďte vstrekovacie formy a výrobné linky pomocou 
zariadenia na otryskávanie suchým ľadom od silikónu a 
gumy rovnako aj od farieb, lakov a iného znečistenia. 

Papierenský priemysel
V papierenskom priemysle sú lepidlo, vodný kameň, prach a 
buničina problémom, ktorý môže spôsobiť výpadky strojov a 
zhoršenie kvality. Zariadenia čistené suchým ľadom sú 
rýchlejšie čisté, a tým aj rýchlejšie pripravené na opätovné 
použitie.  
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Drevársky priemysel a elektropriemysel
Otryskávanie suchým ľadom je riešením v oblasti čistenia 
drevospracujúcich strojov, generátorov, turbín, rozvodných 
skríň a iných inštalácií. . 

Potravinársky, farmaceutický a kozmetický priemysel     
Pomocou zariadenia na otryskávanie suchým ľadom sa dajú 
plniace a miešacie zariadenia, výrobné linky a manipulačné 
systémy ako aj nádrže a pece oslobodiť od pripálenín a 
zatvrdnutých vrstiev, mastnoty a škrobu.  

Oceliarstvo, hutníctvo a strojárstvo
Základné a udržiavacie čistenie výrobných strojov, zváracích 
robotov, dopravníkov a lakovacích liniek ide pomocou 
zariadení na otryskávanie suchým ľadom značky Kärcher 
veľmi jednoducho a rýchlo.

Mestá a obce
Graffiti a žuvačky sú pre mestá a obce vždy veľkým 
problémom pri čistení. Tu sa žiada metóda čistenia, ktorá by 
steny a povrchy očistila dôkladne, avšak súčasne aj šetrne. 
Ideálnym riešením je zariadenie na čistenie suchým ľadom. 
Pomocou peliet zo suchého ľadu odstránite aj nepoddajnú 
špinu bez poškodenia podkladu.
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PRINCÍP PRÁCE
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PROFÍCI TO MAJÚ RADI 
ĽADOVÉ 
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Medzi zariadeniami na čistenie 
suchým ľadom nájdete 
správneho odborníka pre vašu 
potrebu. IB 7/40 dokáže 
pracovať s malým množstvom 
stlačeného vzduchu, čím sa 
ideálne hodí na napojenie na 
existujúce tlakovzdušné 
rozvody. IB 15/120 je jedným 
z najsilnejších zariadení na 
čistenie suchým ľadom na trhu 
a vďaka vysokému prietoku 
vzuduchu dosahuje veľmi veľký 
plošný výkon. Tým pokrýva IB 
15/120 široké spektrum 
použitia a ideálne sa hodí 
napríklad pre čistiace firmy v 
priemyselnom prostredí.

Čistota = Chlad krát zrýchlenie
Zariadenie na čistenie suchým ľadom 
zrýchľuje až do 3 mm veľké pelety suchého 
ľadu pomocou stlačeného vzduchu na viac 
ako 150 m/s. Pri tejto veľkej rýchlosti 
a chlade -79°C špina zamrzne a popraská. 
Pelety preniknú do vzniknutých trhlín 
a znečistenie roztrhnú. Obzvlášť účinná 
metóda, ktorá šetrne odstráni špinu z takmer 
každého materiálu. 
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PELETIZÉRY

VYROBTE SI PELETY ZO 
SUCHÉHO ĽADU SAMI

IP 55 – kompaktný peletizér 
od spoločnosti Kärcher

IP 120 – peletizér strednej 
triedy od spoločnosti Kärcher

IP 220 – peletizér super triedy 
od spoločnosti Kärcher

Z oxidu uhličitého na ľad
Vo výrobnom procese prúdi tekutý oxid uhličitý do lisovacieho 
valca peletizéra a znížením tlaku vzduchu sa mení na sneh zo 
suchého ľadu. Hydraulický valec tento 

sneh zhutní a následne sa pretlačí cez platňu extrudéra. Tým 
vzniknú tyčinky zo suchého ľadu, ktoré sa potom polámu na 
pelety.
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TROCKENEISPELLETS
GÜNSTIG SELBER
PRODUZIEREN

Pomocou peletizérov značky 
Kärcher si môžete pelety zo 
suchého ľadu vyrobiť pre svoju 
potrebu jednoducho a cenovo 
výhodne. Ušetríte tak náklady 
na nákup a prepravu a budete 
mať vždy čerstvé pelety. Pri 
čistení s čerstvo vyrobeným 
suchým ľadom sa v ideálnom 
prípade znižuje čas čistenia na 
polovicu. A čím sú pelety 
čerstvejšie, tým lepší je 
výsledok čistenia. 

Akékoľvek množstvo kedykoľvek
Peletizéry Kärcher IP 55, IP 120 a 
IP 220 ponúkajú pre každú potrebu peliet zo 
suchého ľadu optimálne výrobné riešenie. 
Suchý ľad vyrobený v našich peletizéroch sa 
hodí aj na chladenie produktov obzvlášť 
citlivých na teplo, napr. v potravinárskej 
oblasti.

Prepravný box na suchý ľad
Box na suchý ľad značky Kärcher na prepravu 
a uskladnenie peliet zo suchého ľadu je 
v predaji v dvoch vyhotoveniach.
Ako jednorazový box z materiálu Styropor® až 
na 25 kg suchého ľadu. Ako box na opakované 
použitie z expandovaného polypropylénu 
(EPP) až na 100 kg suchého ľadu. Box na 
opakované použitie izoluje obzvlášť dobre, je 
ľahký a má dlhú životnosť.
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6    Vyprázdňovanie zvyšného ľadu a nádrže

Stlačením tlačidla sa po skončení práce vyhodí 
zvyšný ľad zo stroja. Takto sa zamedzí jeho 
zamrznutiu. Výrazne sa zníži kondenzačná 
vlhkosť v stroji. 
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VŠETKO PEVNE POD
KONTROLOU

VLASTNOSTI A TECHNICKÉ ÚDAJE

1   Nádoba na suchý ľad GFK

Dvojplášťová penoplastová nádrž na suchý ľad 
zosilnená skleným vláknom. Pelety sa na nádrž 
nelepia. Vynikajúca izolácia zabezpečuje nízku 
sublimáciu peliet.

7   Inovatívny držiak kufra na trysky 

Pri IB 15/120 je celé príslušenstvo 
vždy poruke priamo na stroji.

8   Držiak pre otryskávaciu pištoľ   

Otryskávaciu pištoľ je možné pri 
krátkych prestávkach v práci pohodlne 
odložiť na stroji. Ideálny aj pri výmene 
trysky.

  9   Samotesniaca dávkovacia jednotka

Bezúdržbová, šetrí servisné a 
prevádzkové náklady.

10 Integrovaný odlučovač vody a oleja  

Odstraňuje vlhkosť zo stlačeného vzduchu a 
zabraňuje zamrznutiu stroja.

2   Priečinok na nástroje

Prídavný odkladací priestor pre trysky, 
náradie, rukavice a iné pomôcky..

3   Riadenie stroja

Pohodlná a bezpečná obsluha zariadenia 
na čistenie suchým ľadom.

4   Odolný antikorový kryt 

Rám a obloženie sú kompletne z antikora a 
zvládnu aj najťažšie podmienky.

  5   Integrovaný navíjač zemnaceho lanka

Zabraňuje elektrostatickému nabíjaniu 
čisteného objektu. Už žiadne iskrenie.
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IP 55 IP 120 IP 220
Technické údaje

Vyrobené množstvo kg/h 55 120 220

Druh prúdu ~/V/Hz 3/400/50 3/400/50 3/400/50

Príkon kW 1,6 4,0 5,6

Prívod CO2 BSP zásuvka Zoll 1/2 1/2 1/2

CO2 nádrž (kvapalné skupenstvo) bar 13–21 13–21 13–21

Hmotnosť kg 147 (bez príslušenstva) 360 (bez príslušenstva) 540 (bez príslušenstva)

Rozmery   (d ×š×v) mm 1150 × 600 × 1300 1320 × 700 × 1430 1560 × 800 × 1450

Obj. č. 1.574-110.0 1.574-111.0 na požiadanie

Peletizér

Zariadenia na čistenie
suchým ľadom

IB 7/40 Classic/Adv * IB 15/120
Technické údaje

Druh prúdu ~/V/Hz 1/220–240/50 oder 60 ** 1/220–240/50 oder 60 ***

Príkon kW 0,6 0,6

Akustický tlak dB(A) max. 99 max. 125

Kryt/rám Antikoro Antikoro

Hmotnosť bez príslušenstva kg 70 / 71 91,5

Rozmery   (d ×š×v) mm 510 × 760 × 1100 720 × 850 × 1100

Stlačený vzduch

Hadicová spojka zubová spojka (DIN 3238) zubová spojka (DIN 3238)

Pracovný tlak bar/MPa 2–10 / 0,2–1,0 2–16 / 0,2–1,6

Objemový prietok m3/min 0,5–3,5 2–12

Kvalita stlačeného vzduchu suchý a bez oleja suchý a bez oleja

Otryskávanie suchým ľadom

Tlak otryskávania bar/MPa 2–10/0,2–1,0 2–16 / 0,2–1,6

Pelety zo suchého ľadu Ø in mm 3 3

Spotreba suchého ľadu kg/h 15–50 30–120

Kapacitne nádrže na suchý ľad kg 15 40

Obj. č. 1.574-001.0 / 1.574-002.0 1.574-104.0

* Otryskávacia pištoľ s diaľkovým ovládaním ako aj navijak zemniaceho lanka patria do štandardnej výbavy iba pri IB 7/40 Adv. 

** 60 Hz iba v spojení s prestavbovou súpravou 2.882-686.0    *** 60 Hz iba v spojení s prestavbovou súpravou 2.882-003.0
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PRÍSLUŠENSTVO

Otryskávacia pištoľ 
Heavy Duty

Otryskávacia pištoľ 
Advanced

Otryskávacia pištoľ 
Classic

Trysky
Tryska s plochým prúdom

Šírka otryskávania až 100 
mm pre vysoký plošný výkon.

Iné príslušenstvo
Hadicový vozík

Pojme až 80 m tlakovzdušnej 
hadice 1". Nepostrádateľný na 
každej stavbe.

Trysky
Drvič ľadu 

Drví pelety na menšie čiastočky 
na extrémne šetrné čistenie.

Iné príslušenstvo 
Jednorazový obal

Na obzvlášť špinavú prácu. 
Chráni otryskávaciu hadicu. 
Jednoducho sa vymieňa.

Trysky
Tryska s kruhovým prúdom 

Extrémne výkonné trysky s 
veľmi vysokou čistiacou silou.

Iné príslušenstvo
Tryska na dutiny 

Na čistenie potrubí alebo 
slepých otvorov.
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Iné príslušenstvo
Osvetlenie trysky 

Ideálne na prácu v tmavých 
priestoroch.

Na každé použitie to 
správne príslušenstvo.

Viete, že každý systéme je len tak dobrý, 
ako jeho najslabšie miesto. A že 
vynikajúce otryskávacie zariadenia 
dokážu rozvinúť svoj plný potenciál iba 
so správnym príslušenstvom. Program 
príslušenstva Kärcher pre zariadenia na 
čistenie suchým ľadom je odvodený 
priamo z praxe a ponúka všetko pre 
dosiahnutie optimálnych výsledkov 
čistenia. Pre vysoký plošný výkon trysky 
s otryskávacou šírkou do 100 
milimetrov. Pre intenzívne 
odstraňovanie povrchových vrstiev 
bodové trysky. Alebo veľký hadicový 
bubon na pohodlný prívod stlačeného 
vzduchu. Systém Kärcher splní všetky 
vaše želania.
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PRÍSLUŠENSTVO

v úzkych priestoroch alebo zahnuté trysky v okrúhlej a plochej verzii. 
A od osvetlenia až po osobné ochranné pracovné prostriedky všetko 
pre profesionálnu a bezpečnú prácu.

TAK PROFESIONÁLNY AKO VY:
PRÍSLUŠENSTVA KÄRCHER
Všetko, čo potrebujete, dostanete: Špeciálny trysky 
pre každú potrebu, napr. trysky s plochým 
a kruhovým prúdom v dlhej a krátkej verzii, 
konfigurovateľné zahnuté minitrysky na jemné práce 

Veľkosti trysiek

IB 7/40
Index prietoku 
vzduchu/veľkosti 
trysiek

IB 15/120
Index prietoku vzduchu/veľkosti trysiek

čistiaci výkon

Tlak
v bar

XS
Ø 5

S
Ø 6

M
Ø 7

L
Ø 8

XL
Ø 9

XXL
Ø 10

Veľmi nízka agresivita otryskávania
Čistenie veľmi ľahkých znečistení z veľmi 
citlivých povrchov, napr. prachu z gumy, 
mastnoty a oleja z mäkkých plastov

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

Nízka agresivita otryskávania Agresivita 
otryskávania
Čistenie ľahkých znečistení, napr. oleja, 
mastnoty, mierne zaschnutej špiny, zvyškov 
lepidla, odformovacích prostriedkov, zvyškov 
gumy, čistenie vstrekovacích foriem.

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

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

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

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

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

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

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

V políčkach je uvedená spotreba vzduchu v m3/min.

až 1 m3/min: priemyselný rozvod stlačeného vzduchu; kompresor základnej triedy, napr. Kaeser M 17, Compair C14 

1–2 m3/min:  priemyselný 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 m3/min:                     stredný kompresor, napr. Kaeser M 57, Compair C35 

5–7 m3/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 
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Pieskovacia 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 otryskávania 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.

� �

Hochdruck-Strahldüsen

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 ( 75 mm ) pre zariadenie na čistenie suchým ľadom 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 zariadenia na čistenie suchým ľadom s šírkou otryskávania 100 mm a novou 
geometriou. Ideálna na otryskávanie veľmi veľkých plôch suchým ľadom. Maximálne rovnomerný prúd po celej šírke.

�

Vodná tryska s plochým prúdom, S 8 4.574-031.0 Vodná tryska s plochým prúdom �

Vodná tryska s plochým prúdom, L 9 4.574-030.0 �

Vodná tryska s plochým prúdom, XXL 10 4.574-032.0 �

Tryska s okrúhlym 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 a inovatívnou kontúrou trysky 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 prúdom s kruhovým prierezom a inovatívnou kontúrou trysky pre maximálny 
výkon čistenia. 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 a inovatívnou kontúrou trysky pre maximálny výkon čistenia. 
Optimálne riešenie na extrémne silné znečistenia. Index prietoku vzduchu: XL.

�

Nízkotlakové otryskávacie trysky

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 ahnutá minitryska na úzke priestory. Nakláňa prúd o cca 60° do strany. Bočné vyčnievanie 57 mm, dĺžka: 
260 mm. Súprava sa skladá zo 4 častí: 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.

� �

�  Štandardná výbava      �  Príslušenstvo na objednávku     Ďalšie originálne príslušenstvo značky Kärcher ako aj čistiace prostriedky nájdete na nasledovných stranách.
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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 častí: 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°). � �

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 mini 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. � �

Príslušenstvo pre trysky

Drvič ľadu 32 4.574-026.0 Inovatívny 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 chúlostivých 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 normálnym 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 Rukovať 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 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.

�

Otryskávacia hadica, tlakovzdušná 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").

�

Hadicové vozíky 48 4.574-057.0 Hadicový bubon vrátane všetkých prípojok. Praktický pomocník pri otryskávaní suchým ľadom pomocou 
zariadenia na čistenie suchým ľadom  sa hodí pre 80 m dlhé tlakovzdušné hadice s priemerom 1".

� � �

Tlakovzdušná hadica, 1", 5 m 49 6.574-279.0 Veľmi ľahká, tvarovo stabilná pneumatická hadica (1", 5 m) pre zariadenie na čistenie suchým ľadom. 
Ideálna na spojenie hadicového bubna s kompresorom.

� � �

Tlakovzdušná hadica, 1", 20 m 50 6.574-280.0 Veľmi ľahká, tvarovo stabilná pneumatická hadica (1", 20 m) pre zariadenie na čistenie suchým ľadom. Po 
skončení otryskávania suchým ľadom sa dá hadica opäť perfektne navinúť na hadicový bubon Kärcher.

� � �
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Tlakovzdušná hadica, 1", 60 m 51 6.574-281.0 Veľmi ľahká, tvarovo stabilná pneumatická hadica (1", 60 m) pre zariadenie na čistenie suchým ľadom. Po 
skončení otryskávania suchým ľadom sa dá hadica opäť perfektne navinúť na hadicový bubon Kärcher.

� � �

Tlakovzdušná hadica, 10 m 52 6.390-284.0 3/4". � � �

Tlakovzdušná 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.

� � �

Ochranná výbava

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. � � �

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 dve 1/4"rýchlospojky. � � �

Navijak zemniaceho lanka 59 2.641-741.0 Automatický navijak zemniaceho lanka s cca 6m 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. � � � � � �

Peletizér

Platňa extrudéra 3 mm 63 6.574-046.0 Kvalitná platňa extrudéra na výrobu 3 mm peliet zo suchého ľadu. �

64 6.574-061.0 �

65 6.574-001.0 �

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. �

68 6.574-002.0 �

69 6.574-045.0 �

Detektor CO2 so senzorom 70 6.574-105.0 Detektor CO2zobrazue aktuálnu koncentráciu CO2 vo vzduchu. Táto nadstavbová súprava obsahuje 
jeden detektor CO2 ako aj senzor CO2. Keďže je plyn  CO2 ťažší ako vzduch, mal by sa senzor CO2 

umiestniť 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 čistenie suchým ľadom plní priamo.

�

72 6.574-179.0 � �

Vážiace zariadenie 1000 × 1000 73 6.574-180.0 � �

Časovací modul 74 6.574-178.0 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.

�

75 6.574-181.0 �

76 6.574-197.0 �

�  Štandardná výbava     �  Príslušenstvo na objednávku    
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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.
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Služby Kärcher:
Kompletná ponuka 
služieb od lídra na 
trhu. A perfektné 
rozšírenie 
pokrokového systému 
Kärcher pomocou 
inovatívnych 
nástrojov, servisu na 
mieru a výkonných 
softvérových riešení.

Kärcher Used – použité 
stroje
Ak je to, čo potrebujete, 
použité. Kúpiť nové? 
Alebo jednoducho ušetriť 
náklady? My pre vás 
máme tie správne 
použité stroje. Použité, 
po generálke, dobré a 
výhodné. Ponuka sa 
neustále mení. Opýtajte 
sa nás. 

Kärcher Service – 
zákaznícky servis
Servis znamená dôveru. 
Kedykoľvek. Služby, 
ktoré skutočne 
potrebujete. Rýchlu 
reakciu pre maximálnu 
disponibilitu. Maximálne 
zachovanie hodnoty a 
dodržiavanie všetkých 
zákonných predpisov. 

Kärcher Maintain – 
servisné balíky 
Každý servisný balík je 
šitý na mieru podľa 
danej potreby. Rozsah 
služieb siaha od bežnej 
prehliadky v rámci 
predpísanej 
bezpečnostnej kontroly 
cez včasnú údržbu až po 
paušálny Full Service.

Kärcher Fleet – 
manažment strojového 
parku
Špecifická evidencia a 
vyhodnocovanie údajov 
podľa jednotlivých 
brandží. Vyhodnocovanie 
strojových údajov 
umožňuje dokumentáciu 
vykonaných prác voči 
objednávateľov, ako aj 
hospodárne plánovanie a 
vyhodnocovanie. 

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. 

Kärcher Lease – 
lízing
Šitý na mieru. 
Flexibilne. Bezpečne. 
Poskytneme vám 
flexibilitu, ktorú 
potrebujete: s modelmi 
lízingu a financovania 
pre každú potrebu. 

Kärcher Rent – 
prenájom
Presne ten stroj, ktorý 
potrebujete. Prenájom 
namiesto kúpy. A 
dostanete viac: Know-
how a Kärcher Full 
Service v jednom 
balíku. 



Radi Vám poradíme:

Centrála

KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 

Bratislavská 31

SK-949 01 Nitra

Tel.: +421/37/32 12 154 

Fax: +421/37/65 55 799

E-mail: karcher@karcher.sk

www.karcher.sk

6
2

_2
0

1
8

_b
ro

zu
ry

_d
ir

ec
t·

 T
ec

h
n
ic

ké
 z

m
en

y
 v

y
h
ra

d
en

é




