Systeemoplossingen
Complete oplossingen voor industriële reiniging van (machine-) onderdelen

Prestatie
Milieu
Service
Producten

Gewoon geniaal:
IBS-systeemoplossingen voor industriële
reiniging van (machine-) onderdelen
Overtuigend werkingsprincipe.
Wat er van buitenaf zo eenvoudig uitziet, is ook binnenin het vat geen
toverkunst. Terwijl u op de voetschakelaar drukt en de verontreinigde
onderdelen afboent, stroomt de vervuilde reinigingsvloeistof terug in het
vat en wordt ze vanzelf gescheiden; het "vuil" zet zich af op de bodem
van het vat. Tegelijkertijd zuigt de pomp vanuit het midden van het vat
schoon reinigingsmiddel aan. Dat is een praktische, milieuvriendelijke
en duurzame oplossing.

Vooruitstrevende reinigers.
Koude reinigers van IBS zijn uitstekend geschikt voor het verwijderen van
vetten en oliën. Ze beschikken over de beste kruipeigenschappen, on-

Sinds meer dan 40 jaar overtuigt
IBS Scherer op het gebied van
onderhoud, productie en fabricage
als reinigingsspecialist met
milieuvriendelijke complete oplossingen
voor de reiniging van
machineonderdelen die door olie
en vet verontreinigd zijn.

dergraven het vuil en lossen zelfs hardnekkig vuil volkomen probleemloos
op. De verontreinigde metalen onderdelen worden daarbij niet aangetast. De reinigers op basis van petroleumgebaseerde destillaten zijn uitstekend geschikt voor het reinigen van allerhande verontreinigingen.

Van functionele apparaattechniek via
regenereerbare reinigingschemie tot
ondernemingsinterne recyclage: een
oplossing van IBS is altijd een
professionele oplossing op maat.

Functionele apparaattechniek.
Waarom moeilijk als het ook makkelijk kan? De IBS-apparaattechniek
heeft alles wat u nodig hebt om kleine industriële onderdelen te reinigen.
Een speciaal ontwikkelde kwastwastafel, een gepatenteerde zelfaanzuigende IBS-speciaalpomp, die ook schurende materialen wegpompt, een
IBS-reinigingskwast en een vat met IBS-speciaalreiniger. Deze basisuitrusting is bij IBS Scherer in talrijke formaten en uitvoeringen verkrijgbaar.
Ook vervaardigen wij producten op maat; aangezien alle componenten in
onze eigen fabrieken geproduceerd worden, is dit steeds mogelijk.

Uitstekende kwaliteit.
Over kwaliteit kan veel gesproken worden. Of men laat de kwaliteit voor
zich spreken. De IBS-systeemoplossingen voldoen aan alle Duitse en
Europese normen en voorschriften – dit blijkt uit de GS-certificering en
de CE-markering. En de reinigingschemie? Onafhankelijke expertises
bevestigen het: wat de huidvriendelijkheid en luchtconcentratie betreft,
is de veiligheid op de werkplek met IBS gegarandeerd.

Chronologie
1967
Oprichting van het bedrijf Wolfgang
Scherer oHG in Wiesbaden
1972
Oprichting van IBS Scherer GmbH
1985
Het handelsmerk IBS-System-Teilereinigung (IBS-systeemonderdelenreiniging) wordt vastgelegd
1990
In de buurt van Leipzig wordt de
eerste oostelijke vestiging van IBS
opgericht
1992
Oprichting van MS Ekologické mycí
stoly IBS, Spol s.r.o. in Nachod,
Tsjechië

1994
Bouw van een nieuwe hoofdvestiging
in Gau-Bickelheim in Rhein-Hessen.
Op een oppervlakte van meer dan
20.000 m² ontstonden productiewerkplaatsen en magazijnen, met de
meest moderne en milieuvriendelijke
technieken

2005
Ontwikkeling en realisatie van een
ultramoderne opwerkingsfabriek
voor speciale reinigingsmiddelen
in Gau-Bickelheim
2005
Oprichting van IBS Scherer Bulgaria
in Bulgarije

1996
Opening van de vestiging in Leipzig
Pegau

2006
Oprichting van IBS Czech s.r.o.

1996
Toekenning van eerste kwaliteitsmanagementcertificatie

2011
Oprichting van IBS Scherer
España S. L. in Spanje

2001
EfB-certificatie, erkenning als
gecertificeerd professioneel
afvalverwerkingsbedrijf

!

Rob
uu
sta st &
biel

IBS-onderdelenreinigers

Alle afgebeelde IBS-speciaalreinigers en opvangbakken zijn apart als toebehoren verkrijgbaar!

Specificaties | type M
Buitenafmeting L/B/H:

1145 x 670 x 1050 mm

Werkoppervlak (binnenafmeting):
Werkhoogte:

1135 x 660 mm
870 mm

Draagvermogen:

250 kg

Aansluiting:

230 V, 50 Hz

Inhoud vat(en):

200 liter

Onderdelenreiniger type M
Artikelnr.: 2120003
• apparaat op werkbankhoogte
• zeer groot werkoppervlak
• ideaal om zeer grote en zware
onderdelen te reinigen
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De nummer 1
van onze klanten –
meest verkochte product
met hoge tevredenheid

Onderdelenreiniger type F2
Artikelnr.: 2120018
• verrijdbaar apparaat in
steekwagenuitvoering
• uitzonderlijk groot werkoppervlak
• groot draagvermogen

Specificaties | type F2
Buitenafmeting L/B/H:

800 x 615 x 1120 mm

Werkoppervlak (binnenafmeting):
Werkhoogte:

920 mm

Draagvermogen:

100 kg

Aansluiting:

230 V, 50 Hz

Inhoud vat(en):

Specificaties | type K
Buitenafmeting L/B/H:

800 x 550 x 525 mm

Werkoppervlak (binnenafmeting):
Werkhoogte:
Draagvermogen:
Aansluiting:
Inhoud vat(en):

790 x 540 mm
907 mm
80 kg

790 x 490 mm

50 liter

Onderdelenreiniger type K
Artikelnr.: 2120004
• apparaat met kleine plaatsruimte
• wordt op een 200 litervat geplaatst
• ideaal om grote en zware
onderdelen te reinigen

230 V, 50 Hz
200 liter

Onderdelenreiniger type G50
Artikelnr.: 2120007
• Onderdelenreiniger gesloten
werkplaatsuitvoering
• Ideaal voor het gebruik in elke
werkplaats of onderhoudsafdeling
• kompakte en stabiele konstruktie

Specificaties | type G50
Buitenafmeting L/B/H:

656 x 475 x 1074 mm

Werkoppervlak (binnenafmeting):
Werkhoogte:
Draagvermogen:
Aansluiting:
Inhoud vat(en):

656 x 475 mm
874 mm
50 kg
230 V, 50 Hz
50 liter

type A

type L

type MD

type F2D

Onderdelenreiniger type KP
Artikelnr.: 2120020
• eenvoudige montage van het
apparaat
• uitvoering voor
werkplaatsen
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3 JAAR

IBS-Garantie! *

Specificaties | type BK 50
Buitenafmeting L/B/H:

656 x 475 x 1075 mm

Werkoppervlak (binnenafmeting):

646 x 465 mm

Werkhoogte:

815 mm

Draagvermogen:
Aansluiting:

50 kg

type KD

Specificaties | type KP
Buitenafmeting L/B/H:

800 x 540 x 265 mm

Werkoppervlak (binnenafmeting):
Werkhoogte:

790 x 540 mm
900 mm

Draagvermogen:

80 kg

Aansluiting:

230 V, 50 Hz

Inhoud vat(en):

200 liter

Onderdelenreiniger type BK50
Artikelnr.: 2120016
• goedkope onderdelenreiniger in
uitvoering voor werkplaatsen
• ideaal voor het gebruik in
reparatiewerkplaatsen

230 V, 50 Hz

Inhoud vat(en):

50 liter

Onderdelenreiniger type F
Artikelnr.: 2120203
• verrijdbaar apparaat in
steekwagenuitvoering
• ideaal bij
kleine
plaatsruimte

Specificaties | type F
Buitenafmeting L/B/H:

570 x 555 x 1145 mm

Werkoppervlak (binnenafmeting):
Werkhoogte:

560 x 430 mm
920 mm

Draagvermogen:

40 kg

Aansluiting:

230 V, 50 Hz

Inhoud vat(en):

50 liter

IBS-producten op maat
Wij kunnen op korte termijn aan
individuele behoeften voldoen en
bieden onze klanten oplossingen op
maat. Aangezien wij de apparaten voor
onderdelenreiniging en ontvetting van

Gemodificeerde IBS-onderdelenreiniger type M,
verrijdbaar, met twee bedieningsplaatsen, incl.
opvangbak, draagvermogen 1000 kg.

oppervlakken zelf produceren, zijn wij in
staat om onze klanten adequate oplossingen te bieden. Indien Indien de gestandaardiseerde oplossingen niet meer
volstaan en specifieke oplossingen voor

IBS-onderdelenreiniger type F2
met individueel lakwerk.

bepaalde werkzaamheden noodzakelijk
zijn, kunnen wij onderdelenreinigers op
maat vervaardigen.

Dompelbad met druiprek.
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IBS-onderdelenreiniger type M,
met een draagvermogen van
500 kg en grote spatplaat.

* Op apparaten en het gepatenteerde pompsysteem – alleen bij gebruik van IBS-speciaalreiniger

Reserveonderdelen
en toebehoren
Originele reserveonderdelen en toebehoren voor uw IBSonderdelenreiniger | Vraag ook naar onze opslagbakken
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IBS-opvangbakken
Robuuste stalen constructie / Conform de wet op de waterhuishouding (WHG) § 19 voor waterverontreinigende
stoffen met waterverontreinigingsklassen (WVK) 1-3

Type WK50
Artikelnr.: 2120024
geschikt voor type BK 50

Type WM
Artikelnr.: 2120022
geschikt voor type M,
MD en L

Type WK
Artikelnr.: 2120023
geschikt voor type K en KP

Type WF
Artikelnr.: 2120021
geschikt voor type F2

IBS-afzuiginstallatie
IBS-spatplaat
Artikelnr.: 2222066
Metalen plaat voor bescherming tegen
spatten voor onderdelenreiniger type M,
hoogte: 500 mm

Ventilatie is verplicht bij het gebruik
van reinigingsvloeistoffen met een
vlampunt tussen 40 en 55° C.

Meer spatplaatmodellen
op aanvraag.
Type MA

Artikelnr.: 2120013 | geschikt voor type M
Type KA (zonder afb.)

Artikelnr.: 2120017 | geschikt voor type K

IBS-veiligheidshandschoenen

IBS-reinigingskwasten

IBS-speciaalpomp

Artikelnr.: 2222012 | verkoopeenheid: 1 paar
Artikelnr.: 2050073 | verkoopeenheid: 5 paar
• speciaal voor onderdelenreiniging

Artikelnr.: 2222008 | fijn
Artikelnr.: 2222009 | grof
• Holle kwasten voor alle type apparaten
• in verschillende uitvoeringen

• uniek, gepatenteerd
pompsysteem
• het belangrijkste stuk van
alle IBS-onderdelenreinigers
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Oplosmiddelbestendig
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IBS-speciaalreiniger |

Op basis van koolwaterstof

Voor industrieel gebruik als oplosmiddel voor onderdelenreiniging en ontvetting van oppervlakken

!

Dermatologisch
getest!

IBS-speciaalreiniger EL/Extra
Artikelnr.: 2050061 | vat van 200 liter
Artikelnr.: 2050105 | drum van 50 liter
Ideaal voor gebruiksdoeleinden waarbij
door de snelle en residuvrije verdamping van het reinigingsmiddel de gereinigde delen snel verder verwerkt
moeten worden, zoals bijvoorbeeld in
de industrie ( o.a. levensmiddelenindustrie – met NSF K1 toelating), in
produktie-bedrijven maar ook in de
fijnmechaniek en elektrotechniek.
Gebruikstechnische voordelen:
• uitstekende reinigende werking
• verdamping: snel, residuvrij
• vrijwel geurloos (mild)
• geen metaalcorrosie
• extreem gedearomatiseerd
• vlampunt > 61°C
• NSF-goedkeuring

IBS-speciaalreiniger RF
Artikelnr.: 2050059 | vat van 200 liter
Artikelnr.: 2050056 | drum van 50 liter
Voor gebruiksdoeleinden waarbij een
licht geolied effect gewenst is, bv. in de
productie- en onderhoudssector van
industrie en productiebedrijven. Dankzij de langzame verdamping van het
reinigingsmiddel wordt tegelijkertijd
een tijdelijke bescherming tegen roest
van de werksstukken gegarandeerd.
Gebruikstechnische voordelen:
• uitstekende reinigende werking
• verdamping: langzaam, gelijkmatig
• verdampingswaarde VW 550
(ether = 1)
• licht geolied effect
• milde geur
• geen metaalcorrosie
• gedearomatiseerd
• vlampunt > 61°C

IBS-speciaalreiniger Purgasol
Artikelnr.: 2050057 | vat van 200 liter
Artikelnr.: 2050062 | drum van 50 liter
Geschikt voor gebruiksdoeleinden waarbij de grofste olie- en vetresten zonder
problemen verwijderd moeten worden
en er een snelle en gelijkmatige verdamping/droging van het reinigingsmiddel
noodzakelijk is, bv. in allerhande werkplaatsen voor reparatie en onderhoud.
Gebruikstechnische voordelen:
• uitstekende reinigende werking
• verdamping: snel, gelijkmatig
• milde, karakteristieke geur
• geen metaalcorrosie
• gedearomatiseerd
• snelle en gelijkmatige verdamping –
Verdampingsnelheid VS 212 (Ether = 1)
• vlampunt > 61°C
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voortdurende
kwaliteitscontrole

IBS-speciaalreiniger Securol
Artikelnr.: 2050067 | vat van 200 liter
Artikelnr.: 2050068 | drum van 50 liter
Tijdelijke bescherming tegen roest
dankzij de oliefilm die op de gereinigde
delen achterblijft; dit maakt een tijdelijke opslag van meerdere dagen probleemloos mogelijk.

IBS-speciaalreiniger Quick
Artikelnr.: 2050050 | vat van 200 liter
Artikelnr.: 2050051 | drum van 50 liter
Zeer snelle en residuvrije droging.

IBS-speciaalreiniger 100 Plus
Artikelnr.: 2050052 | vat van 200 Liter
Artikelnr.: 2050053 | drum van 50 Liter
Langzame verdamping ook bij hitte.

Technische sprays
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De kleine helpers van IBS – Onontbeerlijk bij onderhoud, instandhouding en reiniging – gewoon geniaal!

IBS-snelontvetter

IBS-snelontvetter

IBS-snelontvetter

BLITZ

BLITZ-Z

TORNADO

Voor het reinigen van moeilijk toegankelijke machine- en metalen onderdelen tijdens industrieel onderhoud en
fabricage. Lost vet, olie en hars op.
Verdampt bliksemsnel en residuvrij.
Artikelnr: 2050042

IBS-onderhoudsspray MultiFix

Beschrijving zie Blitz, met
aangename citroengeur.
Artikelnr: 2050205

Ontvettingsspray voor industrie,
productiebedrijven, werkplaatsen enz.
Veegvrij dankzij langzame verdamping.
Artikelnr: 2050043

IBS-contactgel

IBS-kettingspray

EasyFlow

VivaLub

MultiFix is een universeel inzetbare
onderhoudsspray/olie dat geweldige
prestaties levert. Na een korte inwerktijd maakt het door roest vastzittende
verbindingen los en reinigt het met
tijdelijke bescherming tegen corrosie.
Artikelnr: 2050044

De contactgel Easyflow moet daar als
glij- en smeermiddel ingezet worden
waar de gebruikelijke vetsmeer- en
glijmiddelen tekortschieten.
Artikelnr: 2050245

De IBS-kettingspray VivaLub werd
speciaal ontwikkeld voor een duurzame
binnen- en buitensmering van snel of
langzaam lopende aandrijfelementen.
Artikelnr: 2050247

nieuw in
sortiment

nieuw in
sortiment

nieuw in
sortiment

Nonfood Compounds
Program Listed (K1)
(Registration 146164)

IBS-speciaalreiniger
IBS PTFE Spray

De PTFE-bevattende universaal-olie is
geschikt voor het gebruik als schone
droogsmering van bijv. kettingen,
kettenwielen, open tandwielen, tand- en
schroefdraad-stangen, looprollen, kabels
en Bowden-kabels. Met NSF-H1levensmiddelentoelating inzetbaar.
Artikelnr: 2050250

IBS-onderhoudsspray MultiFix Nutri
Multifunktionele spray met NSF-K1
toelating. Maakt vastgeroeste delen los
en geeft tijdelijke bescherming tegen.
roest. Artikelnr: 2050147

EL/Extra
Koude ontvetter te gebruiken in de industrie ( o.a. in de levensmiddelenindustrie –
met NSF-K1 toelating), in producerende ,
fijnmechanische en elektrotechnische bedrijven. Voor het schonend ontvetten van
oppervlakken en reinigen van machinedelen, motoren, kettingen, tandwielen,
looprollen etc. Artikelnr: 2050149

IBS-schuimreiniger

EasyClean
Veelzijdig bruikbaar, zeer werkzaam
reinigingsmiddel dat verontreinigingen
snel en voorzichtig verwijdert.
Artikelnr: 2050020

IBS-contactvetspray
wit ActiLub

De IBS-contactvetspray wit ActiLub is te
gebruiken als markeerspray, vetsmering
en duurzame smering in de auto-industrie
en allerhande werkplaatsen.
Artikelnr: 2050246

!

verkoopseenheid:
12 x 500 ml
spuitbussen

Neem een kijkje op onze website:

www.ibs-scherer.nl
Daar vindt u uitgebreide informatie over onze producten en service, alsook nuttige downloads.

IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
D-55599 Gau-Bickelheim
Tel.: +49 (0) 67 01 - 93 83-0
Fax: +49 (0) 67 01 - 93 83-33

IBS Scherer GmbH
E-Mail: info@ibs-scherer.de
www.ibs-scherer.nl

