
Phoenix
Alle innovatieve IBIX® technieken in één machine.

Eindeloze mogelijkheden voor het reinigen, bewerken van zeer veel 
uiteenlopende ondergronden. 



Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:         H2O pistool    HELIX  pistool

Phoenix SILVER, with H2O gun

Phoenix GOLD, with HELIX gun

Phoenix PLATINUM, H2O + HELIX

Hout

Ontroesten       Jachtonderhoud

Toepassingen
   Bouw	 	 	    Industrie             Natuursteen    

De meest innovatieve IBIX® innovaties zijn gecombineerd in de IBIX® Phoenix.
Hiermee heeft u de garantie van een straalsysteem die volledig is afgestemd op uw
wensen. Naast het superieure resultaat garandeert de Phoenix ook een optimaal
werkcomfort. De IBIX® Phoenix is geschikt voor de meest uiteenlopende
toepassingen en biedt het volgende:
- De werkdruk is op het pistool te bedienen. Hierdoor kunt u zich volledig focussen op
de ondergrond zonder heen- en weer te lopen naar de straalketel.
- De straalmiddel-dosering is inzichtelijk met een manometer. Door de hoge
positionering kunt u de dosering comfortabel instellen zonder te bukken.
- De handige IBIX® App (Ios en Android) adviseert u over het juiste straalmiddel,
toevoer en werkdruk.
- De straalslang is eenvoudig los te koppelen en aan te sluiten met het Quick-
  Connect systeem.
- De relevante onderdelen zijn vervaardigd van Tungsten Carbide. Hierdoor is er
  nauwelijks slijtage en onderhoud nodig.
- Eenvoudige verplaatsing door aluminium ketel en grote antilek-wielen.



BEL ONS VOOR
EEN

DEMONSTRATIE!

Werkdruk 
inzichtelijk middels 

manometer.

Grote anti-lek wielen die 
op ieder terrein ingezet 
kunnen worden. 

Straalmiddeltoevoer 
met manometer aan 

bovenzijde.

Werkdruk instelbaar   
op het pistool met 

manometer.

Straalketel eenvoudig en snel te 
legen met speciale klep en 

ingebouwde trechter.

Specificaties

Ketel  	 	 	 	 : volledig uit aluminum vervaardig
Werkdruk 	 	 	 : volledig uit aluminum vervaardigd
Korrelgrootte straalmiddel	 : van 38 μm tot 1400 μm
Standaard straalslanglengte : 10 meter
Diameter standaardnozzle	 : 5.5mm
Ketelinhoud:	 	 	 : 24.8 lt
Hoogte		 	 	 : 990 mm
Breedte	 	 	 : 316 mm
Lengte 	 	 	 : 426 mm
Afmeting doos	 	 : 920 x 530 x 410 mm	 	 	
Gewicht	 	 	 : 40 Kg

1.186 m / s2 (water)
steel, aluminum, stainless steel, wood,
marble, glass, concrete, masonry, stone,
composite  materials, etc.

Met een IBIX® Phoenix verzekert u zichzelf van het werken
met de laatste techniek en een  een sublieme combinatie van
werkcomfort en het allerbeste resultaat.
Bent u al in het bezit van een IBIX® straalsysteem en heeft u
interess in de IBIX® Phoenix? We maken graag een
vrijblijvend inruilvoorstel.



REFERENTIES
Bouw           Restauratie Metaal/ Industrie
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