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60 H2O Heavy Duty - MODEL423
ref: MODEL423

Prijs op aanvraag

IBIX 60 H2O Heavy Duty is speciaal ontwikkeld voor een intensief en professioneel gebruik.Het
is een lichtgewicht, vervaardigd uit aluminium, en zeer geschikt voor klein en zwaar mobiel straalwerk, zowel droog als nat.Dankzij de
watertoevoer op de IBIX 60 H2O Heavy Duty kan er stofvrij gewerkt worden. Tevens
zorgt het water ook voor een verzachtend effect waardoor er bij gevelreiniging nagenoeg geen beschadiging voorkomt.De IBIX 60 H2O
Heavy Duty is voorzien van een aantal extra opties die de straalketel onderhoudsvrij maken.<p rel="margin-top: 1em; margin-bottom:
1em; border-width: initial; border-style: none; font-size: 14px; line-height: 1.6em; background-image: none; background-position: initial;
background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-shadow:
none; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, Tahoma, sans-serif;">Een heavy duty uitvoering kenmerkt zich
door een aantal specifieke extra's:Ingebouwde trechter (zorgt voor een goede doorloop, ook indien het straalmiddel vochtig
zou zijn)Terugslagklep voor de drukregelaar, zodat er geen zand in de regelaar terecht komtTungsten Carbide straalslangtule (hard
staal) waardoor er bijna geen slijtage isDit toestel is uitermate geschikt voor een dagelijks intensief gebruik, zonder slijtonderdelen,
onderhoud, etc.Voor volgende toepassingen:Verwijderen van roest en verf op diverse ondergrondenStralen van grote stalen
constructiewerkenGevelreinigingZwaar straalwerk, makkelijk uit te voeren door deze mobiele en handige straalketel

Algemeen
Inhoud tank [Liter]

60

Luchtverbruik [l/min]

4200

Druk [Bar] min-max

0.2 - 8.5

Standaard nozzle cilindrisch

8

(incl.) [mm]
Bruikbare nozzles cilindrisch

10 - 12

[mm]
Lengte straalslang [m]

10

Bruikbare korrelmaat

0.038 - 1.8 mm

Bruikbare straalmiddelen

Hard & soft

Natstralen mogelijk

YES

Waternozzle incl.

YES

Ingebouwde trechter

Yes

Tungsten Carbide

Yes

straalslangtule
Terugslagklep voor

Yes

drukregelaar
CE gekeurd

Ok
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Kleur

Original

Breedte [m]

0.58

Hoogte [m]

1.32

Gewicht [kg]

52
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