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u	Een aerogommachine IBIX 5 H2O  
 van klein formaat, licht en krachtig 

u	Een mobiele droger DRY 6  
 ep een wagentje met accessoirehouder

u	Een aangepaste thermische compressor IB6

l		Een krachtig en innovatief pakket

l		Zeer gemakkelijk te gebruiken en te   
  tranporteren in kleine goederenwagen

l		Ideaal voor snelle reinigingsinterventies

Een compact en
gebruiksklaar pakket met : 

Het 1e volledige 
mobiele en compacte 
aerogompakket

Nieuw in 
2019

PACK START-UP IBIX



    Uw vertegenwordiger :

IBIX 5 H2O
‹ Technische kenmerken
- Gewicht (leeg reservoir) :     ~14 kg
- Afmetingen :    B. = 350 mm - D. = 310 mm - H. = 600 mm
- Tankcapaciteit :    5 liter
- Werkdruk :    0,2 tot 7,5 bar
- Persluchtvoeding (gedroogd) :  450 l/min mini (voor sproeier 3 mm)
- Druk watertoevoer :   2 tot 3 bar

‹ Apparatuur
- Afstandsbedieningspistool met hydrosproeier + hydrogomslang van 3 m
- Verwisselbare sproeiers* (afhankelijk van de aerogommachines en de ondergronden)
- Hydroset met GARDENA-aansluiting
- Vultrechter
- Vergrendelbare drukregelaar
 
* Een cilindervormige sproeier van 3 mm die bij de machine wordt geleverd

Compressor IB6 
Thermische benzinecompressor van LONCIN met zuigercompressoreenheid, uitgerust met 
off-roadbanden en transportgrepen waardoor hij uiterst mobiel is. Hij is uitgerust met een 
pneumatisch regelsysteem dat op het gietijzeren compressorblok is geplaatst. Het vers-
nelt de motor tijdens de luchtaccumulatie en vertraagt zodra de maximumdruk is bereikt. 
Dit systeem laat u toe om de belasting op de mechanische elementen, het geluidsniveau 
en het brandstofverbruik te beperken.

‹ Technische kenmerken
- Motor LONCIN: G 210 FA – 7,0 HP / 4,4 kW
- Geleverd luchtdebiet: 480 l/min.
- Max. druk: 11 bar
- Inhoud persluchtreservoir:  2 x 11 liter
- Afmetingen (met grepen): l = 902 mm - b = 730 mm - h = 905 mm
- Gewicht: 98 kg
- Geluidsdrukniveau: < 96 dB(A)
- Pneumatische uitgang: 2 CEJN-aansluitingen

1 persluchtslang van 10 m die bij de compressor wordt geleverd

SÉCHEUR DRY 6 
De elektrische koeldroger DRY 6 en is compact, gebruiksvriendelijk en biedt een optimale 
droogkwaliteit. Hij maakt gebruik van koelgas (R134a), conform de geldende Europese 
regelgeving. De goede werking van de droger wordt gegarandeerd door een elektronisch 
controlesysteem dat verschillende essentiële parameters beheert, zoals: de controle en het 
behoud van het dauwpunt op 5 °C en de automatische afvoer van de condens die ter hoogte 
van de afscheider wordt gegenereerd.
DRY 6 is uitgerust met een wagentje en een structuur voor een eenvoudige bediening van de 
IBIX 5 HI PRO en de persluchtslangen.

‹ Technische kenmerken
- Nominaal* debiet behandelde lucht: 600 l/min.
- Dauwpunt:   + 5 °C
- Max. inlaatdruk:   16 bar
- Min. temperatuur / max. :  +1 °C /+ 45 °C
- Afmetingen:   L. = 395 mm - B. = 515 mm H. = 500 mm
- Gewicht:    25 kg
- Stroomvoorziening (Ph/V/Hz): 1/230/50-60
- Aansluiting lucht inlaat/uitlaat: CEJN  
 1 persluchtslang van 10 m die bij de compressor wordt geleverd
 * Omgevingstemperatuur 25 °C, inlaattemperatuur 35 °C, luchtdruk inlaat 7 bar
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Voor een demonstratie met een van onze demonstrateurs, neemt u contact op met ons op het nummer 0032 2 469 09 90


