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Č. výrobku Popis výrobku Cena / kus

IBS-Mycí stůl typ M
2120003 Zařízení ve výšce pracovního stolu s velkou pracovní plochou: 1135 x 660 mm, k čištění velkých a těžkých dílů. Nosnost 

do 250 kg.
19.500,- Kč

IBS-Mycí stůl typ W-100
2120027 Stůl s kombinací čištění štětcem a ponorné lázně. Pro použití s alkalickými nebo neutrálními čističi. Jako W-250, s menší 

pracovní plochou: 790 x 490 mm, nosnost do 100 kg.
54.800,- Kč

IBS-Mycí stůl typ W-250
2120035 Stůl s kombinací čištění štětcem a ponorné lázně. Pro použití s alkalickými nebo neutrálními čističi. S ohřevem, pro použití 

speciálních čističů na vodní bázi, s velkou pracovní plochou: 1135 x 660 mm, nosnost do 250 kg.
62.500,- Kč

IBS-Mycí stůl typ WD 100
2120405 Mycí zařízení pro ruční čištění malých dílů vysokotlakým paprskem, pracovní plocha: 790 x 590 mm, provozní tlak max. 

60 bar, nosnost do 50 kg.
115.500,- Kč

IBS-Mycí stůl typ K
2120004 Stůl s malou potřebou místa, usadí se přímo na nádrž o objemu 200 l. Pracovní plocha: 790 x 540 mm, nosnost do 80 kg. 

Na čištění objemných a těžkých dílů.
16.700,- Kč

IBS-Mycí stůl typ KD
2120006 Stůl s malou potřebou místa, usadí se přímo na nádrž o objemu 200 l. Pracovní plocha: 790 x 540 mm, nosnost do 80 kg. 

Na čištění objemných a těžkých dílů. S víkem.
21.500,- Kč

IBS-Mycí stůl typ G-50-W
2120007 Prostorově úsporný mycí stůl s kompaktní konstrukcí, k čištění objemných a těžkých dílů na minimálním prostoru. Stabilní 

a kompaktní konstrukce v uzavřeném provedení pro dílny, pracovní plocha: 646 x 465 mm, nosnost do 50 kg.
16.500,- Kč

IBS-Mycí stůl typ G-50-I
2120008 Prostorově úsporný mycí stůl s kompaktní konstrukcí, k čištění objemných a těžkých dílů na minimálním prostoru. Stabilní 

a kompaktní konstrukce, v uzavřeném průmyslovém provedení, pracovní plocha: 790 x 490 mm, nosnost do 150 kg.
19.000,- Kč

IBS-Mycí stůl typ BK-50
2120016 Prostorově úsporný mycí stůl s kompaktní konstrukcí, k čištění objemných a těžkých dílů na minimálním prostoru. Cenově 

výhodný mycí stůl v provedení pro dílny, pracovní plocha: 646 x 465 mm, nosnost do 50 kg.
14.000,- Kč

IBS-Mycí stůl typ F2
2120018 Pojízdný stůl na principu dvoukolového ručního vozíku, pro mobilní použití. S velkou pracovní plochou, na čištění středně 

velkých a těžkých dílů, pracovní plocha: 790 x 490 mm, nosnost do 100 kg.
22.300,- Kč

IBS-Mycí stůl typ L
2120019 Zařízení pro speciální požadavky. Stůl s kombinací čištění štětcem a ponorné lázně se stlačeným vzduchem, pracovní 

plocha: 765 x 520 mm, nosnost do 60 kg.
34.400,- Kč

IBS-Mycí stůl typ KP
2120020 Stůl s malou potřebou místa, usadí se přímo na nádrž o objemu 200 l. Pracovní plocha: 790 x 540 mm, nosnost do 80 kg. 

Stůl v provedení pro dílny s jednoduchou montáží. 
13.000,- Kč

IBS-Mycí stůl typ F2-D
2120031 Pojízdný stůl na principu dvoukolového ručního vozíku, pro mobilní použití. S velkou pracovní plochou, na čištění středně 

velkých a těžkých dílů, pracovní plocha: 790 x 490 mm, nosnost do 100 kg. S víkem.
25.000,- Kč

IBS-Mycí stůl typ A
2120101 Zařízení pro speciální požadavky. Se 4 kolečky, pro mobilní použití, k čištění přímo u vozidla, pracovní plocha: 790 x 490 

mm, nosnost do 100 kg, obsah nádrže max. 35 l.
29.700,- Kč

IBS-Mycí stůl typ F
2120203 Pojízdný stůl na principu dvoukolového ručního vozíku, pro mobilní použití. Malé provedení mycího stolu typ F2, pracovní 

plocha: 560 x 430 mm, nosnost do 40 kg.
21.000,- Kč

IBS-Mycí stůl typ MD
2120301 Zařízení ve výšce pracovního stolu s velkou pracovní plochou: 1135 x 660 mm, k čištění velkých a těžkých dílů. S víkem, 

nosnost do 250 kg.
24.450,- Kč

IBS-Mycí stůl typ M-500
2120404 Zařízení ve výšce pracovního stolu s velkou pracovní plochou: 1135 x 660 mm, k čištění velkých a těžkých dílů. Verze pro 

těžký provoz, nosnost do 500 kg.
23.500,- Kč

Cena se vzduchovým čerpadlem a individuální atypické řešení na dotaz! Všechna zařízení jsou dodávána samostatně, bez čističů a záchytných van.
Maloobchodní ceník 11.2020 CZ, IBS Scherer GmbH

Maloobchodní ceník | Mycí stůl
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Maloobchodní ceník | Příslušenství

Č. výrobku Popis výrobku M MD M-
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Cena / kus
2120022 IBS-Záchytná vana typ WM ● ● ● ● 6.250,- Kč
2120023 IBS-Záchytná vana typ WK ● ● ● 6.250,- Kč
2120024 IBS-Záchytná vana typ WK-50 ● 4.950,- Kč
2120021 IBS-Záchytná vana typ WF ● ● ● ● 4.950,- Kč
2222063 IBS-Podstavec pro K-50 ● ● ● 4.950,- Kč
2222067 IBS-Koš typu L ● 5.800,- Kč

2222008 IBS-Průtokový štětec, jemné štětiny 0,3 mm,
štětiny Ø/d: 35/50 mm ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 385,- Kč

2222009 IBS-Průtokový štětec, hrubé štětiny 0,5 mm,
štětiny Ø/d: 35/50 mm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 385,- Kč

2222010 IBS-Průtokový štětec, široký — hrubé štětiny 
0,5 mm, štětiny Ø/d: 50/50 mm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 630,- Kč

2222011 IBS-Průtokový štětec, dlouhý — hrubé štětiny 
0,5 mm, štětiny Ø/d: 35/80 mm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 410,- Kč

2222050 IBS-Průtokový štětec, široký — přírodní vlas,
štětiny Ø/d: 50/50 mm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 590,- Kč

2222002 IBS-Průtokový štětec, standard — přírodní vlas,
štětiny Ø/d: 35/50 mm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 430,- Kč

2222003 IBS-Průtokový štětec, malý — jemné štětiny 
0,3 mm, štětiny Ø/d: 20/50 mm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 385,- Kč

2222091 IBS-Průtokový štětec, malý — hrubé štětiny 
0,5 mm, štětiny Ø/d: 35/50 mm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 385,- Kč

2222093 IBS-Ochranné rukavice 5 ks vel. L ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 740,- Kč
2050073 IBS-Ochranné rukavice 5 ks vel. XL ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 740,- Kč
2050081 IBS-Ochranné rukavice 5 ks vel. XXL ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 740,- Kč
2120013 IBS-Odsávací zařízení typ MA ● ● 32.200,- Kč
2120017 IBS-Odsávací zařízení typ KA ● 32.200,- Kč
2120029 IBS-Odsávací zařízení typ LA ● 34.500,- Kč
2222056 IBS-Speciální čerpadlo s nožním spínačem pro typ M, MD ● ● ● 12.000,- Kč
2222040 IBS-Speciální čerpadlo bez nožním spínačem pro typ F, F2 11.500,- Kč
2222057 IBS-Speciální čerpadlo s nožním spínačem pro typ K, KP  ● ● ● 10.960,- Kč
2222048 IBS-Speciální čerpadlo bez nožním spínačem pro typ A 11.500,- Kč
2222080 IBS-Speciální čerpadlo s nožním spínačem pro typ BK-50 ● 11.730,- Kč
2222089 IBS-Speciální čerpadlo s nožním spínačem pro typ G-50 ● ● 12.740,- Kč
2222082 IBS-Speciální čerpadlo s nožním spínačem pro typ L ● 12.000,- Kč

2222097 IBS-Speciální čerpadlo s nožním spínačem pro typ W-100 
/ W-250 ● ● 17.200,- Kč

2222066 IBS-Protiostřiková stěna pro typ M, M-500 ● ● 3.320,- Kč
2222005 IBS-Protiostřiková stěna pro typ F2 ● 2.650,- Kč
2221000 IBS-Vkládací rošt (děrovaný plech) pro typ M, MD ● ● ● 2.400,- Kč
2222017 IBS-Vkládací rošt (děrovaný plech) pro typ K, KP ● ● ●  2.150,- Kč
2222018 IBS-Vkládací rošt (děrovaný plech) pro typ F ● 1.900,- Kč
2222021 IBS-Vkládací rošt (děrovaný plech) pro typ F2 ● ● 2.150,- Kč
2222019 IBS-Vkládací rošt (děrovaný plech) pro typ BK-50 ● ● 2.040,- Kč
2222060 IBS-Vkládací rošt (lamelový rošt) pro typ M, MD ● ● ● 4.500,- Kč
2222061 IBS-Vkládací rošt (lamelový rošt) pro typ K ● ● ● 3.150,- Kč
2222016 IBS-Vkládací rošt (lamelový rošt) pro typ F2 ● ● ● 3.200,- Kč
2222062 IBS-Vkládací rošt (lamelový rošt) pro typ F ● 2.500,- Kč
2222020 IBS-Vkládací rošt (lamelový rošt) pro typ A ● 2.500,- Kč
2222074 IBS-Vkládací rošt (lamelový rošt) pro typ W-100 ● 7.500,- Kč
2222075 IBS-Vkládací rošt (lamelový rošt) pro typ W-250 ● 11.450,- Kč
2222022 IBS-Nožní spínač s krytem ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3.050,- Kč
2222024 IBS-Nožní spínač bez krytu ● ● ● 2.900,- Kč
2221012 IBS-Odpadní odtoková hadice NW 20 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 255,- Kč
2222033 Odtoková hadice, ¾“ ● ● ● 370,- Kč
2222036 Hliníková těsnicí objímka, 2“ ● ● ● ● ● ● 385,- Kč
2222059 IBS-Hadice ke štětci (cena za 1,0 m) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 120,- Kč

15888894 Plynová pružina 110 N, pro IBS-Mycí stůl typ MD ● 790,- Kč
10010725 Plynová pružina 80 N, pro IBS-Mycí stůl typ F2-D, KD ● ● 750,- Kč



Maloobchodní ceník 11.2020 CZ, IBS Scherer GmbH

Maloobchodní ceník | Speciální čističe

IBS-Speciální čistič 100 Plus
Možnost použití pro optimální hospodárnost a bezpečnost, také při odmašťování silně znečištěných dílů za tepla. Podmíněno způsobem 
používání s dočasnou ochranou proti korozi (umožňuje skladování očištěných obrobků po několik dní).

2050134 25 Kanystr 3.550,- Kč
2050053 50 Sud 6.750,- Kč
2050052 200 Sud 17.900,- Kč

IBS-Speciální čistič EL/Extra

Ideální pro aplikace, u kterých má být rychlým, bezezbytkovým vypařováním zaručeno plynulé následné zpracování čištěných dílů.

2050128 25 Kanystr 3.500,- Kč
2050105 50 Sud 6.800,- Kč
2050061 200 Sud 19.850,- Kč

IBS-Speciální čistič Purgasol
Ideální pro aplikace, u kterých má být bez problému odstraněno nejhrubší znečištění olejem a tukem a u kterých má být zaručeno rychlé 
a rovnoměrné odpařování / schnutí čističe.

2050085 25 Kanystr 2.500,- Kč
2050062 50 Sud 4.850,- Kč
2050057 200 Sud 14.100,- Kč

IBS-Speciální čistič Quick
Ideální pro použití u dílů, které se dále zpracovávají (např. lakování nebo lepení), a u kterých má být zaručeno velice rychlé sušení beze 
zbytků, např. k odmaštění povrchů u průmyslové sériové výroby.

2050130 25 Kanystr 4.250,- Kč
2050051 50 Sud 8.050,- Kč
2050050 200 Sud 21.950,- Kč

IBS-Speciální čistič RF
Ideální pro aplikace, u kterých je žádoucí malý zůstatek maziva. Díky pomalému a stejnoměrnému odpařování čističe je mimoto zaručena 
dočasná ochrana obrobků proti korozi.

2050129 25 Kanystr 2.850,- Kč
2050056 50 Sud 5.450,- Kč
2050059 200 Sud 15.500,- Kč

IBS-Speciální čistič Securol
Ideální pro aplikace, při kterých nedochází k následnému opracování (např. lakování nebo lepení) očištěných obrobků, například v od-
děleních údržby a servisu v průmyslu a v opravárenských dílnách obecně. Odstraňuje i staré a zatvrzelé nečistoty způsobené olejem a 
tukem, stejně jako dehet.

2050132 25 Kanystr 5.250,- Kč
2050068 50 Sud 9.950,- Kč
2050067 200 Sud 29.200,- Kč

Výměna sudu
Při dodání nového sudu s IBS čisticí kapalinou 
Vám zdarma odebereme starý sud zpět.

Č. výrobku Obsah l Balení Cena / kus



*6 x 500 ml láhev s postřikovačem (1 OJ).
Maloobchodní ceník 11.2020 CZ, IBS Scherer GmbH

Maloobchodní ceník | Speciální čističe WAS

Č. výrobku Obsah l Balení Cena / kus

Přísady do IBS-Speciálních čističů WAS
Všechny přísady do IBS-Speciálních čističů jsou tekuté koncentráty na vodní bázi. Jsou šetrné vůči materiálu, a proto jsou vhodné pro choulostivé povrchy / 
obrobky, lakované plochy, mosaz, měď, zinek, nikl, chrom, hliník, plasty všeho druhu).

IBS-Přísada proti korozi pro WAS 10.500 2050391 5 Kanystr 1.350,- Kč
IBS-Přísada pro silnější čištění ke kapalinám WAS 10.100 & WAS 10.500 2050426 5 Kanystr 1.620,- Kč
IBS-Intenzivní odpěňovač přísada pro WAS 10.500 2050430 5 Kanystr 1.950,- Kč

IBS-Speciální čistič WAS 10.100 (nástřikový čistič) 
Vysoce výkonný odmašťovací koncentrát, alkalický, vhodný pro široké spektrum použití. Určen 
k odstranění silného znečištění způsobeného olejem a tukem. Ideální pro použití v mycích auto-
matech, nástřikových a ponorných mycích linkách a mycích stolech na vodní bázi.

2050317 20 Kanystr 3.050,- Kč
2050115 200 Sud 24.350,- Kč
2050401 1.000 IBC 98.650,- Kč

IBS-Speciální čistič WAS 40.100 (pro průmyslové a dílenské podlahy) 
Vysoce výkonný koncentrát pro základní i udržovací čištění průmyslových podlah, podlah v 
halách a dílnách z betonu, keramiky, dlažby a podlah s povrstvením nebo s uzavíracím nátěrem.

2050358 20 Kanystr 2.950,- Kč
2050345 200 Sud 24.050,- Kč
2050346 1.000 IBC 95.400,- Kč

IBS-Speciální čistič WAS 50.900  
(pro strojní a průmyslové čističe, koncentrát) 
Koncentrát, vysoce výkonný, mnohostranně použitelný pro účinné čištění strojů, nástrojů a 
choulostivých povrchů nástřikem i stíráním. Snášenlivost vůči hliníku a barevným kovům!

2050384 20 Kanystr 3.050,- Kč
2050386 200 Sud 23.500,- Kč
2050387 1.000 IBC 92.250,- Kč

IBS-Speciální čistič WAS 60.100 (odstraňovač pryskyřice)
Efektivní, alkalický koncentrát na vodové bázi. Vynikající účinek díky perfektní tvorbě pěny -> 
pro odstraňování silného znečištění pryskyřicí bez námahy a hrubých nečistot.

2050457 20 Kanystr 4.180,- Kč
2050427 200 Sud 32.250,- Kč
2050436 1.000 IBC 127.500,- Kč

IBS-Speciální čistič WAS 30.300
Silný univerzální čistič! Účinný čisticí koncentrát pro efektivní čištění dílů a povrchů, např. čištění 
motorů. Pro perfektní, univerzální čištění podlah, vozidel a dílen všeho druhu!

2050428 20 Kanystr 1.920,- Kč
2050433 200 Sud 13.500,- Kč
2050434 1.000 IBC 51.900,- Kč

IBS-Speciální čistič WAS 30.100 
Vysoce výkonný koncentrát k přednástřiku k odstranění silného znečištění strojů, zařízení a 
vozidel olejem a tukem. Velmi šetrný k materiálu, s efektem lesku, odpuzuje špínu.

2050363 20 Kanystr 3.150,- Kč
2050348 200 Sud 23.050,- Kč
2050349 1.000 IBC 96.750,- Kč

IBS-Speciální čistič WAS 20.100 (ultrazvukový čistič) 
Vysoce výkonný koncentrát k odstranění silného znečištění a krust v ultrazvukové čističce (kar-
bonové usazeniny, saze, grafit atd.) nebo v ponorných a nástřikových mycích linkách.

2050355 20 Kanystr 4.650,- Kč
2050351 200 Sud 33.150,- Kč
2050352 1.000 IBC 132.600,- Kč

IBS-Speciální čistič WAS 10.500 (nástřikový čistič) 
Vysoce účinný odmašťovací koncentrát, neutrální, vhodný pro široké spektrum použití. Ideální 
pro použití v mycích automatech, nástřikových a ponorných mycích linkách a mycích stolech na 
vodní bázi. Vhodný také pro ultrazvukové čištění!

2050212 20 Kanystr 3.485,- Kč
2050072 200 Sud 27.350,- Kč
2050089 1.000 IBC 109.400,- Kč

IBS-Speciální čistič WAS 50.100 (pro strojní a průmyslové čističe) 
Víceúčelová, mnohostranně použitelná hotová směs ready-to-use. Vhodná pro účinné čištění 
strojů, nástrojů a choulostivých povrchů nástřikem i stíráním. Snášenlivost vůči hliníku a bare-
vným kovům. Bezpečný čistič bez povinného označování!

2050331 20 Kanystr 1.995,- Kč
2050328 200 Sud 12.250,- Kč
2050333 1.000 IBC 55.125,- Kč

Č. výrobku Obsah Balení Počet OJ* Cena / kus Cena / OJ*
2050393 500 ml Sprej 1 198,- Kč 1.188,- Kč
2050393 500 ml Sprej 9 169,- Kč 1.014,- Kč
2050393 500 ml Sprej 27 149,- € 894,- Kč

i Další velikosti balení jsou k 
dispozici s přijetím palety. 



1 balení obsahuje 12 kusů po 500 ml (cena většího množství na dotaz).
Maloobchodní ceník 11.2020 CZ, IBS Scherer GmbH

Maloobchodní ceník | Spreje

IBS-Rychloodmašťovač Blitz
Rozpouští tuky, oleje a pryskyřice. Ideální na předchozí ošetření povrchů před lakováním nebo lepením. Pro hloubkové čištění těžko přístupných dílů strojů 
a kovových dílů v průmyslové údržbě, výrobě a v dílnách všeho druhu. Lze použít jako čistič forem.

2050042 1 balení  ►  125,- Kč 5 balení  ►  99,- Kč 10 balení  ►  88,- Kč

IBS-Rychloodmašťovač Blitz-Z
Rozpouští tuky, oleje a pryskyřice. Ideální na předchozí ošetření povrchů před lakováním nebo lepením. Pro hloubkové čištění těžko přístupných dílů strojů 
a kovových dílů v průmyslové údržbě, výrobě a v dílnách všeho druhu. Lze použít jako čistič forem. příjemná citronová vůně, mimořádně silná čisticí síla 
díky obsahu citronu, působí dvakrát tak aktivně!

2050205 1 balení  ►  130,- Kč 5 balení  ►  104,- Kč 10 balení  ►  91,- Kč

IBS-Bezpečný čistič Tornado
Odmašťování a čištění v průmyslu, výrobě, opravnách, servisních a údržbářských dílnách, při opravách zemědělských strojů, stavebních strojů, vysokozd-
vižných vozíků, nákladních a osobních vozidel, ve strojírenství a v nástrojařství. Určen k bezproblémovému čištění těžko přístupných částí strojů a kovových 
dílů. Také k odstranění zbytků lepidel. Čistič za studena v plechovce, pro mobilní použití.

2050043 1 balení  ►  127,- Kč 5 balení  ►  101,- Kč 10 balení  ►  90,- Kč

IBS-Bílý mazací sprej ActiLub
Lze použít jako značicí sprej, tukové a dlouhodobé mazání v oblasti vozidel a v dílnách všeho druhu. Ideální na mazání vřeten, závěsů, vodicího vybavení 
(průmyslových) strojů, v automobilovém průmyslu, v lodní dopravě a v provozu stavebních a zemědělských strojů.

2050246 1 balení  ►  171,- Kč 5 balení  ►  137,- Kč 10 balení  ►  120,- Kč

IBS-Gelový sprej EasyFlow
Speciálně vyvinutý pro požadavky průmyslu a výroby. Lze použít všude tam, kde obvyklá maziva a lubrikanty nestačí. Pro použití u výtahů, pásových do-
pravníků, těsnění, armatur, táhel, kluzných kolejnic, řetězů, válečků, lan, zavíračů dveří a závěsů, ve zpracování dřeva, papíru apod. Nezbytný při použití ve 
viditelných oblastech, pokud je nutno dosáhnout absolutní čistoty při plném mazacím a kluzném účinku.

2050245 1 balení  ►  193,- Kč 5 balení  ►  156,- Kč 10 balení  ►  137,- Kč

IBS-Multifunkční olej MultiFix
Univerzálně použitelný, vysoce výkonný údržbářský olej: po krátké době působení prostoupí a rozpustí korozi a čistí s dočasnou antikorozní ochranou. 
Ideální mazací přípravek pro všechny pohyblivé díly.

2050044 1 balení  ►  178,- Kč 5 balení  ►  144,- Kč 10 balení  ►  127,- Kč

IBS-Řetězový sprej VivaLub
Speciálně pro trvalé vnější a vnitřní mazání všech rychle i pomalu se pohybujících poháněných dílů, např. dopravníkových řetězů, ozubených kol, šneko-
vých převodů, kloubů, válečků a kuličkových ložisek.

2050247 1 balení  ►  177,- Kč 5 balení  ►  142,- Kč 10 balení  ►  125,- Kč

IBS-Čisticí kapalina EL/Extra

Bezpečný čistič za studena z plechovky. Ideální na odstranění zatvrzelého znečištění olejem a tukem, např. v průmyslu (mj. potravinářský průmysl — s 
certifikátem NSF-K1), ve výrobě a v jemné mechanice a v elektrotechnice. Možnost použití také k rozpouštění pryskyřic a jiných krust. Univerzální použití k 
šetrnému odmaštění povrchů a k čištění malých dílů znečištěných olejem a tukem, mj. dílů strojů, motorů, nástrojů, kovů, řetězů, ozubených kol, pásových 
dopravníků. Vhodný také pro použití u elektrických zařízení a sestav.

2050149 1 balení  ►  195,- Kč 5 balení  ►  157,- Kč 10 balení  ►  138,- Kč

Č. výrobku Počet  Cena / sprej Počet  Cena / sprej Počet  Cena / sprej

IBS-Pěnový čistič EasyClean
Mnohostranně použitelný, vysoce účinný čisticí přípravek, který rychle a šetrně odstraní nečistoty. Určen k čištění a údržbě strojů, vozidel a kokpitů.

2050020 1 VE  ►  126,- Kč 5 VE  ►  101,- Kč 10 VE  ►  89,- Kč

IBS-Víceúčelový olej PTFE Sprej
Vysoce výkonné mazivo pro trvalé mazání, snižuje opotřebení. Víceúčelový olej s obsahem PTFE je vhodný pro mazání např. řetězů, ozubených kol, 
otevřených ozubených kol, ozubených tyčí a závitových tyčí, kladek, drátěných lan a lan bovdenového typu. Díky potravinářskému certifikátu NSF-H1 lze 
použít v potravinářském průmyslu. Pro bezpečné použití při příležitostném styku s potravinami. IBS-Víceúčelový olej PTFE Sprej odpovídá standardu NSF.

2050250 1 balení  ►  388,- Kč 5 balení  ►  316,- Kč 10 balení  ►  281,- Kč
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Č. výrobku Popis výrobku Cena / kus

IBS-Mycí automat MINI 60
2129903 Určený k odmašťování za tepla kapalinami na vodní bázi. Odmašťuje díly znečištěné olejem a mastnou nečistotou ve 

velmi krátkém čase. Univerzálně použitelný pro plně automatické mytí malých dílů ve výrobě a údržbě, např. čepů, 
pouzder nebo kuličkových ložisek.
3,55 kW / 230 V / 50 HZ

113.000,- Kč

IBS-Mycí automat MINI 60 U
2129904 Určený k odmašťování za tepla kapalinami na vodní bázi. Odmašťuje díly znečištěné olejem a mastnou nečistotou ve 

velmi krátkém čase. Univerzálně použitelný pro plně automatické mytí malých dílů ve výrobě a údržbě, např. čepů, 
pouzder nebo kuličkových ložisek.
3,9 kW / 400 V / 50 HZ

158.000,- Kč

IBS-Mycí automat MAXI 78
2129905 Určený k odmašťování za tepla kapalinami na vodní bázi. Odmašťuje díly znečištěné olejem a mastnou nečistotou ve 

velmi krátkém čase. Univerzálně použitelný pro plně automatické mytí malých dílů ve výrobě a údržbě, např. čepů, 
pouzder nebo kuličkových ložisek. 
4,8 kW / 400 V / 50 HZ

198.000,- Kč

IBS-Mycí automat MAXI 91-2
2129900 Určený k odmašťování za tepla kapalinami na vodní bázi. Odmašťuje díly znečištěné olejem a mastnou nečistotou ve 

velmi krátkém čase. Univerzálně použitelný pro plně automatické mytí malých dílů ve výrobě a údržbě, např. čepů, 
pouzder nebo kuličkových ložisek.
8,0 kW / 400 V / 50 HZ

252.500,- Kč

IBS-Mycí automat JUMBO 115-2
2129901 Určený k odmašťování za tepla kapalinami na vodní bázi. Odmašťuje díly znečištěné olejem a mastnou nečistotou ve 

velmi krátkém čase. Univerzálně použitelný pro plně automatické mytí malých dílů ve výrobě a údržbě, např. čepů, 
pouzder nebo kuličkových ložisek.
13,5 kW, 400 V, 50 Hz, 32 A

309.000,- €

Dodací lhůta speciální konstrukce a jiných průmyslových verzí je k dispozici na vyžádání.
Maloobchodní ceník 11.2020 CZ, IBS Scherer GmbH

Speciální konstrukce a jiné průmyslové verze jsou k dispozici na vyžádání.

IBS-Mycí automat MINI 36
2129902 Určený k odmašťování za tepla kapalinami na vodní bázi. Odmašťuje díly znečištěné olejem a mastnou nečistotou ve 

velmi krátkém čase. Univerzálně použitelný pro plně automatické mytí malých dílů ve výrobě a údržbě, např. čepů, 
pouzder nebo kuličkových ložisek.
2,55 kW / 230 V / 50 HZ

n.n.

IBS-Mycí automat WA 152-2 
2129902 Určený k odmašťování za tepla kapalinami na vodní bázi. Odmašťuje díly znečištěné olejem a mastnou nečistotou ve 

velmi krátkém čase. Univerzálně použitelný pro plně automatické mytí malých dílů ve výrobě a údržbě, např. čepů, 
pouzder nebo kuličkových ložisek.
15,1 kW / 400 V / 50 HZ, 32 A

n.n.

IBS-Mycí automat WA 190 
2129902 Mycí automat vyhřívaný elektřinou, olejem a nebo plynem pro všestranné použití čisticích kapalin na vodní bázi.

37 / 43 kW / 400 V / 50 HZ, 32 A
n.n.

IBS-Mycí automat Maxi 91-1 
2129902 Určený k odmašťování za tepla kapalinami na vodní bázi. Odmašťuje díly znečištěné olejem a mastnou nečistotou ve 

velmi krátkém čase. Univerzálně použitelný pro plně automatické mytí malých dílů ve výrobě a údržbě, např. čepů, 
pouzder nebo kuličkových ložisek.
15,1 kW / 400 V / 50 HZ, 32 A

n.n.



IBS Scherer Czech s.r.o.
Raisova 1817/107
54701 Náchod

Tel.: +420 (0) 494 - 9477-00
Fax: +420 (0) 494 - 9477-27
E-Mail: info@ibs-scherer.cz

Navštivte nás na internetu!
www.ibs-scherer.cz

Ceny jsou platné s dodáním ze závodu. Dopravné a doba dodání na poptávku. 

Ceny platí bez minimálního objemu objednávky. Pro dodávky/služby platí naše všeobecné obchodní, záruční a dodací podmínky, které naleznete ke 
stažení také na našich internetových stránkách www.ibs-scherer.cz. 

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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Maloobchodní ceník platný od: 09.2020

Pro vaši informaci


