


IBIX® voor scheepvaart

Menig bootbezitter wordt er moedeloos van. De voortdurende 
strijd tegen roest op schepen. Wat er ook gedaan wordt, elk 
jaar steekt het weer de kop op. 
De inmiddels verboden loodmenie was eigenlijk het enige 
product dat voor uitstel zorgde. Er wordt volop 
geëxperimenteerd met primers, roestoplossers, 
roestomvormers, roestweerders als Hammerite en 
roeststopmiddelen als Owatrol en RLS, doch niets lijkt te 
werken. 
Dat klopt. Ervaring leert dat er maar één methode afdoende is. 
De roest moet totaal, maar dan ook totaal, verwijderd zijn, 
waarna het blanke staal onmiddellijk - en niet een dag later -
met een goed hechtende primer opgesloten dient te worden. 
Zolang de roest niet voor 100% is verwijderd, zal het altijd 
weer terugkeren.
(bron: Maritiem Nederland)



Aan Boord is de IBIX® Maritiem niet meer weg te denken. Dankzij 
het handzame model en het perfecte resultaat vervangt de IBIX®
steeds meer het roestbikken en schrappen. 
De IBIX® Maritiem wordt eenvoudig aangesloten op de 
compressor aan boord, of wanneer deze er niet is een kleine 380 
volt compressor. 
Het allergrootste voordeel is de snelheid van werken ook op 
moeilijk bereikbare plaatsen. 
Het gestraalde oppervlakte is de perfecte ondergrond voor 
een nieuwe verflaag voor vele jaren. De ondergrond die bij stralen 
ontstaat wordt ook wel SA 2½ genoemd waar verffabrikanten 
jarenlange garantie op geven.
Niet voor niets zijn ook de grote rederijen overgestapt op IBIX®. 

Stralen is dan ook de enige manier om de roest totaal te 
verwijderen zonder dat er in het blanke staal minuscule 
roestdeeltjes achterblijven.

IBIX® aan boord



Voordelen

Compact en handig in gebruik Snel inzetbaar weinig luchtverbruik

Moeilijk bereikbare plaatsen stralen Verwijderd ook dikke lagen roest



IBIX® voor u

Voorheen was stralen een methode waarbij veel 
kennis en voorbereiding bij nodig was om uiteindelijk 
te kunnen stralen. Nu is het voor u een kwestie van 
aansluiten op de compressor en direct stralen. Het 
instellen van de IBIX® is enorm gemakkelijk en u 
bespaart met het stralen enorm veel kostbare tijd. 
De aanschaf van een IBIX® is relatief laag. Hier komt 
bij dat straalmiddelen voordelig zijn. 
Wat ons betreft kunt u de unit in zeer korte tijd 
terugverdienen door te besparen op arbeidsuren en 
vooral ook door prettiger en minder lichaamsbelastend 
te werken.
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IBIX® 9 Maritiem

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

• Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
• Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
• Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm ( GMC Carnet ) tot
1,8 mm en er kunnen straalmiddelen gebruikt worden met verschillende soortelijke
gewichten. (O.a. Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Calcium carbonaat, Hoogovenslak en 
glasparels).
• Persluchtverbruik : minimaal 440 liter per minuut
• Standaard nozzle : Ø 3 mm ( cylindrisch )
• Bruikbare nozzles Ø 1,5-2,0-2,5-3,5-4,0-4,5 mm ( cylindrisch ) en 2.5-4,0 mm ( conisch ).
• Straal- en Luchtslang ( lengte 6 meter ) 
• Maximale inhoud tank : 9 liter
• Maximale hoogte : 850 mm
• Maximale breedte : 430 mm
• Gewicht ( met lege tank ) : ongeveer 12 kg
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IBIX® 25 Maritiem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
• Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
• Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm ( GMC Carnet ) tot
1,8 mm en er kunnen straalmiddelen gebruikt worden met verschillende soortelijke
gewichten. ( Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Calcium carbonaat, Hoogovenslak en
Glasparels ).
• Persluchtverbruik : minimaal 1500 liter per minuut
• Standaard nozzle : Ø 4,5 mm ( cylindrisch )
• Bruikbare nozzles Ø 3,0-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 mm ( cylindrisch ) en 4,0-5,0-6,0 mm 
(conisch).
• Straal- en Luchtslang ( lengte 6 meter ) 
• Maximale inhoud tank : 25 liter
• Maximale hoogte : 940 mm
• Maximale breedte : 450 mm
• Gewicht ( met lege tank ) : ongeveer 28 kg
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IBIX® Accessoires
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1. Volgelaatsmasker € 118,-
Deze lichtgewicht volgelaatsmasker wordt compleet met stoffilter geleverd.

2. Afzuigmal € 45,-
Wordt aangesloten aan stofzuiger voor stofvrij stralen op iedere werklocatie.

3. Zeef € 45,-
Voor hergebruik straalmiddelen

4. Watervernevelingssysteem € 195,-

Vernevelingssysteem voor inbinden stofvorming bij stralen. Watersysteem 
wordt compleet met slang verwerkt in de straalslang voor mobiel gebruik. 
Dunne waterfilm zorgt voor nagenoeg 100% stofvrij stralen.

5. Nozzlebox t.b.v. IBIX® 9 € 195,-
Nozzlebox wordt compleet geleverd met 4 nozzles van wolframstaal en 
reserveonderdelen.
(nozzlebox wordt standaard geleverd bij de IBIX® 9)

6. Nozzlebox t.b.v. IBIX® 25 € 245,-
Nozzlebox wordt compleet geleverd met 4 nozzles van wolframstaal en 
reserveonderdelen.
(nozzlebox wordt standaard geleverd bij de IBIX® 25)

7. Lange lans € 195,-
1,5 meter lange straallans voor moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt compleet 
geleverd met nozzlhouder en 10 meter straalslang.
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Voor al veel schippers is het IBIX® systeem een oplossing en jaarlijks is er een enorme toename van tevreden
IBIX® gebruikers. Als importeur van dit systeem hebben wij alle onderdelen en spare-parts in huis en kunnen u een
vrijblijvende demonstratie op locatie aanbieden. Met het IBIX® systeem haalt u een A-kwaliteit product in huis. Dit
betekend voor u dat u een kwalitatief hoogwaardig product heeft waarmee u jaar na jaar zonder problemen kan
werken. Onze filosofie is dat bij het leveren van de machine alles pas begint. Wij staan voor verregaande service en
zijn alleen tevreden als u dit bent. Het IBIX® systeem voldoet aan alle milieunormen en is 100% ecologisch. Op de
website www.straalunit.nl vindt u demonstratievideo’s van het IBIX® systeem. Ook kunt u op de website de 
referenties vinden. Voor vragen of een vrijblijvende demonstratie kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze 
specialisten.

IBIX® Nederland
Touwslagerstraat 15
2984 AW  Ridderkerk
T: 0180 – 418 113
F: 0180 – 418 201
E: info@diaber.com
W: www.diaber.com


