
Výhody: 

 kombinace čištění ponorem v nádrži a
s průtokovým štětcem

 robustní a stabilní konstrukce

 3 roky záruka na přístroj a čerpadlo

 TÜV-auditovaný konstrukční vzorek

IBS-mycí stůl typ L

Mycí stůl pro čištění ponorem v nádrži nebo s průtokovým štětcem 

Číslo výrobku: 10000755 

Informace o výrobku

Činnost: 

Čištění ponorem v nádrži: 

Znečištěné součástky se ponoří do čisticí kapaliny. 
Po zavření mycí vany se speciálním roštěm, do 
kterého je vháněn stlačený vzduch, se uvede čistící 
kapalina do pohybu. Tímto způsobem se zefektivní 
čistící proces. 

Manuální čištění s průtokovým štětcem: 

Mezitím co uvedete sešlápnutím nožního spínače 
čerpadlo do provozu a umýváte znečištěné díly, 
stéká znečištěná čisticí kapalina zpátky do sudu, kde 
se samostatně odděluje a usazuje na dně sudu. 
Současně nasává hrdlo čerpadla, které sahá pouze 
do poloviny sudu, čistou čisticí kapalinu. Díky tomu 
je dlouhodobá použitelnost čisticí kapaliny 
zaručena. 

Tímto způsobem je dlouhá použitelnost IBS-čisticích 
kapalin zaručena. Znečištěná kapalina se vymění za 
nový sud. 

Typ L | Technické údaje 

Vnější rozměry : 795 x 560 x 1005 mm 

Pracovní plocha (vnitřní 

rozměr):  

725 x 520 mm 

Výška pracovní plochy: 800 mm 

Nosnost: 60 kg 

Obsah sudu: 200 l 

Síťové napětí: 230 V, 50 Hz 

Volitelné příslušenství: 

Záchytná vana 10000057 

Odsávání - digestoř 10000885 



Číslo výrobku popis Typ přístroje  

    L 

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  

IBS-Čisticí kapalina 

EL/Extra 

IBS-Čisticí kapalina 

RF 

IBS-Čisticí kapalina 

Purgasol 

IBS-Čisticí kapalina 

Securol 
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Čisticí kapaliny na bázi 

uhlovodíků 

10001326  10001327   10001328   10000644   10000643 

10001217  10001210  10001208    10001207   10000636   10000635  

10001325  10001324    10001323  10000853   10000637 

10001211   10001209  10001206   10000634   10000633 

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY 


