
Германия 

IBS-Уред за почистване на части тип K 
Уред за почистване на части подходящ при ограничено място за поставяне. 
Идеален за почистване на големи и тежки части. 

 
1  

Начин на функциониране 

Почистващият уред IBS тип К се комбинира с 200 – литров варел със специална 
почистваща IBS течност и с уловителна вана за по – голяма сигурност и по – 
оптимална работа. 

Самовсмукващата IBS – специална помпа (включена в комплекта) изтласква 
почистващата течност от варела  през маркуча към почистващата четка. 
Лежащата на скарата част се почиства много лесно с четката и почистващата 
течност. Уредът е свързан директно с варела с почистваща течност. Замърсената 
течност минава обратно през скарата, ваната и маркуча към варела. Тежките 
замърсени частици се утаяват на дъното на варела. Чистата почистваща течност 
се засмуква от средата на варела. 

Когато действието на почистващата течност отслабне ( по правило след 6 месеца 
до 2  години), се прави замяна на варела със замърсената течност срещу нов 
варел с прясна почистваща течност. 

 



Области на приложение 

Стабилната вана  собствено производство е поставена и монтирана директно 
върху 200 – литровия варел с почистваща течност. Тя е приложима преди всичко 
при ръчното почистване на омаслени части от метал и пластмаса, както и в 
следните направления: 

 Индустриално почистване на части и обезмасляване на повърхности 
 Поддръжка на продуктови съоръжения, конвейери, арматури, помпи, мотори и 

особено машинни части 
 Поправка и поддръжка на транспортни средства, например тежкотоварни 

превозни средства, машини в строителството, подемно – транспортна 
техника  и др. 

 

Предимства/ползи 

 Специалната почистваща течност IBS не се нуждае от затопляне, тъй като 
уредът е на принципа на студеното почистване. Така спестявате време и 
производствени разходи. 

 Доставяме Ви уреда в индустриално изпълнение. Изпитан е по TÜV. 
Благодарение на здравата му и стабилна конструкция Вие инвестирате в уред с 
дълъг жизнен цикъл. 

 Уредите за почистване на части IBS се комбинират с разтворители за по-
оптимална работа, при която почистващата течност се използва в затворен 
цикъл до насищането й. Благодарение на многократното й използване се щади 
околната среда и преди всичко се спестява от производствени разходи. 

Специална помпа 
 
Сърцето на нашите уреди за почистване на части е патентованата помпена 
система на IBS.Тази специална помпа е самовсмукваща, спестяваща енергия и не 
дава абсолютно никакви смущения и не се нуждае от техническо обслужване. 

Специалната помпа IBS е специално разработена за приложението си в 
индустриалното почистване на части. Тя: 

 Изтласква само нужното,доста малко, количество за почистване 
 Не създава налягане и по този начин не създава силна струя 
 Почиства абразивни частици без да нарушава повърхността 

Опции 
 
Уредът може да се достави и с връзка за въздушно налягане. Всякакви желания на 
клиента за отделни системи могат  да се изпълнят в кратки срокове. 

 

 



Резервни части/ Аксесоари 
 
Ние Ви доставяме оригинални резервни части и пасващи аксесоари към Вашия 
уред за почистване на части. 

Уловителните вани IBS са изпитани по TÜV и съгласно наредбите на закона за 
водното стопанство (§19 WHG). 

Специалните четки IBS са специално произведени за почистващите уреди IBS и се 
предлагат в различни изпълнения (пр.:твърда или мека четина, екстра дълга 
четина). 

За всякаква почистваща работа с обезмаслителни средства (като например IBS 
специалната почистваща течност) ние препоръчваме носенето на предпазни 
ръкавици. Предпазващите от химикали предпазни ръкавици на IBS са 
неразтворими и са особено подходящи за почистването на части. 

Сигурност 

Почистващият уред IBS отговаря на предписанията на европейския ред (знакът 
EU) и на немския закон за сигурността на уредите (знакът GS). 

Гаранция 

За нашите ръчни почистващи уреди и помпи ние даваме разширена гаранция от 3 
години при използването на специалните почистващи средства IBS. 

Специална почистваща течност 
 
За ръчното почистване на части с този уред ние препоръчваме нашата специална 
почистваща течност (обем 200 литра). Тук се касае  за органични продукти 
(Въглеводороди), които са особено подходящи за цялостното обезмасляване на 
металите в работилниците и индустрията. Специалните почистващи средства IBS 
проникват в мръсотията и разтварят упоритите маслени и мазни замърсявания 
абсолютно безпроблемно. Благодарение на редовния и строг контрол на 
качеството, осъществяван от независими аналитични институти, ние гарантираме 
на клиентите си от много години една перфектна стока, която отговаря на 
актуалното развитие на техниката. 

Моля,вземете под внимание нашите отделни продуктови информации за 
отделните почистващи средства IBS. 

Сервиз 

 Веднъж годишно при смяната на варела провеждаме безплатно техническо 
обслужване. 

 При предаване на Вашия уред за почистване на части IBS Ви предоставяме 
актуално упътване за работа. По желания обучаваме работниците Ви. 

 Гарантираме Ви абсолютно съобразено със законодателството 
оттранспортиране на замърсената течност. Фирма IBS Scherer GmbH е 
сертифицирано специализирано предприятие по оттранспортиране и 
изхвърляне на отпадъците. 

 Нашите сътрудници извършват смяната на варела безплатно и на място във 
Вашия завод както и в същото време почистват уреда. 



Технически данни 

Товароносимост 80 kg 

Варел 200 l 

Работна височина 922 mm 

Работна повърхност (вътрешни размери) 790 x 540 mm 

Работно напрежение 230 / 50 V / Hz 

дължина 800 mm 

ширина 550 mm 

Височина 525 mm 

Тегло (без варела) 25 kg 

Опция: 

 
IBS уловителна вана тип WK 

за щадящото околната среда и по – сигурно съхранение на 
застрашаващите водата и запалими вещества 

o Artikel-Nr.: 2120023 

 

http://www.ibs-scherer.bg/catalog/product/view/category/31460/reference/65324/id/66428
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