
Vorteile: 
 
 mycí stůl s ohřevem pro použití IBS-čisticích 

kapalin na vodní bázi 

 robustní a stabilní konstrukce 

 vyrobeno z nerezové oceli 

 k čištění zvláště velkých a těžkých dílů díky 
vysoké nosnosti až do 250 kg 

 pro ruční čištění štětcem 

 ohřev max. do 45°C 

IBS-mycí stůl typ W-250 

Mycí stůl s ohřevem, pro použití čisticích kapalin na vodní bázi s velkou pracovní  

Číslo výrobku: 10001300 

Informace o výrobku 

Činnost:  

Sešlápnutím nožního spínače teče čisticí kapalina 

průtokovým štětcem a díly znečištěné oleji a 

mastnotami se štětcem jednoduše očistí. 

Použitelný také jako ponorná nádrž. Díky 

jednoduchému otevření horní pracovní plochy, 

mohou být díly určené k čištění umístěny v nádrži 

s kapalinou.  

Typ W-250 | Technické údaje 

Vnější rozměry :  1145 x 670 x 1050 

mm  

Pracovní plocha (vnitřní 

rozměr):  

1135 x 660 mm 

Výška pracovní plochy:  925 mm  

Nosnost:  250 kg  

Teplota mycí lázně:  max. 45 °C 

Objem náplně min.:  45 l 

Objem náplně max.:  100 l 

Topný výkon:  2 kW 

Síťové napětí:  230 V, 50 Hz 



Číslo výrobku popis Typ přístroje  

    W-250 

10000307 IBS-čerpadlo s nožním spínačem   

10000311 IBS-čerpadlo bez nožního spínače   

10000169 IBS-čerpadlo s nožním spínačem   

10000978 IBS-čerpadlo s nožním spínačem  

10000366 Protiostřiková stěna   

10000296 Lamelový rošt    

10000132 Lamelový rošt    

10000423 Lamelový rošt    

10000532 Lamelový rošt    

10000593 Průtokový štětec | Štětiny d/Ø: 55/35 mm | jemný  

10000161 Průtokový štětec | Štětiny d/Ø: 55/35 mm | hrubý  

10000141 Nožní spínač s krytem  

10000107 Nožní pedál s kabelem   

10000092 Kolečko, 1 kus    

10000313 Odpadní odtoková hadice   

10000260 Odtokové šroubení ¾    

10000474 Zátka se závitem (přípojka pro recirkulaci 2“)    

10000160 Hadice ke štětci, délka 1,5 m  

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY 

 

 

  

  

  

Velikosti balenÃ | ÄŒ. vÃ½robku 
ČISTICÍ KAPALINY | NA 

VODNÍ BÁZI 

10001176 

10001315    10001316   10001317 

10001312  10001313    10000645    10001314 

10001310    10001311 

IBS- 

Horkoodmašťovač  

IBS-Čisticí kapalina 

WAS-Universal 

IBS-Čisticí kapalina 

WAS-Universal-Aktiv 

IBS-Čisticí kapalina 

WAS-Bio 


