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De IB 10/8 L2P van Kärcher en de cilinders met vloeibare  CO₂ van Air 
Liquide, een perfecte match 

 

Kärcher en Airliquide veroveren samen de 
Nederlandse ice blasting markt 

 

Made, juni 2021 – De gloednieuwe IB 10/8 L2P van Kärcher is 's werelds 

allereerste droogijsreiniger met geïntegreerde pelletproductie. Dit 

innovatieve apparaat is per direct beschikbaar op de Nederlandse markt 

en zal heel wat schoonmaakklussen makkelijker maken. Bovendien heeft 

Kärcher aan alles gedacht: wie een IB 10/8 L2P aankoopt, krijgt meteen 

een industriële ruilfles met vloeibare CO₂ van Air Liquide geleverd tegen 

een aantrekkelijke package deal. In deze wereldwijde marktleider op het 

vlak van gassen, technologieën en diensten voor de industrie vond 

Kärcher een betrouwbare dedicated partner. Want bij een goed product, 

horen nu eenmaal ook de juiste toebehoren. 

 

Revolutionaire droogijsreiniger 

Het startschot voor deze revolutie in droogijsstraalapparatuur werd twee 

jaar geleden door Kärcher Duitsland gegeven. Vervolgens werd het IB 

10/8 L2P-project verder uitgerold naar andere landen, waaronder 

Nederland. Ted Gijsbertsen, product specialist jetting solutions bij 

Kärcher Nederland: “We hadden vrij hoge verwachtingen, want een 

toestel dat zelf de juiste hoeveelheid droogijspellets produceert tijdens 

het reinigen, is echt revolutionair. Maar toen we begin dit jaar een eerste 

teaser op onze social media kanalen loslieten, waren de reacties 

overweldigend. Een sterk dealernetwerk was dus een must. Met 

degelijke informatie, intensieve trainingen en de nodige demomachines 

dompelden we onze geselecteerde dealers volledig onder in het verhaal 

van droogijsstralen. Eén ding ontbrak echter ... een speciale fles met 

vloeibare CO₂. Want terwijl onze hogedrukreinigers alleen maar water 

nodig hebben, heeft onze IB 10/8 L2P vloeibare CO₂ nodig om droogijs 

te produceren. En zo kwam Air Liquide in beeld.” 

 

Industriële cilinders met vloeibare CO₂ 
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Erik van den Broek, market manager North West Europe bij Air Liquide: 

“Bij de aankoop van een IB 10/8 L2P ice blaster van Kärcher krijgen 

klanten ook een industriële gasfles van Air Liquide meegeleverd. Dankzij 

die slimme package deal kunnen ze meteen aan de slag. Groot voordeel 

van onze cilinders is het erg lage vochtpercentage, wat de kwaliteit van 

het geproduceerde droogijs alleen maar ten goede komt. Is de gasfles 

leeg, dan kunnen klanten online of via hun mobiele telefoon een 

vervolgbestelling plaatsen. Ons gespecialiseerde team staat steeds voor 

hen klaar en zorgt voor een snelle levering op elke locatie in Nederland. 

Zo garanderen we een optimale dienstverlening en wordt de klant 

volledig ontzorgd waardoor hij zich volledig kan focussen op zijn core 

business. We zijn alvast erg trots op dit dedicated partnership met 

Kärcher. Bovendien rollen we de samenwerking ook uit naar andere 

Europese landen, waaronder Groot-Brittannië, België en Finland.” 

 

De juiste partner 

Zowel uit de eerste gesprekken in Duitsland als uit de verdere meetings 

in Nederland bleek al snel dat Kärcher en Air Liquide helemaal op 

dezelfde golflengte zitten. “Kwaliteit, betrouwbaarheid en tevreden 

klanten – de kernwaarden van Kärcher – staan ook helemaal bovenaan 

het prioriteitenlijstje van Air Liquide. En dat maakt dat zij voor ons de 

juiste partner zijn om samen de Nederlandse ice blasting markt te 

veroveren”, aldus nog Ted Gijsbertsen.  

 

Voor meer informatie: 
https://www.kaercher.com/nl/droogijsstralenpersector.html 
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Van links naar rechts:  
Wally Jongenelis van Kärcher Product Manager Professional 
Products; Jeroen Lammers van Air Liquide Sales 
Representative; 
Erik van den Broek van Air liquide Market Manager NEC Cluster 
 

 
 


