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HØYTRYKKSVASKERE
KALDTVANNSVASKERE • VARMTVANNSVASKERE • KJEMIPÅLEGGERE • BYGGVARMERE • VASKEMIDLER

Ordre support: 467 43 060

ipcfoma.no
www

Teknisk support: 467 43 080

IPCs verden
IPC – Integrated Professional Cleaning – ble opprettet i 2005 gjennom en fusjon
av en rekke ledende selskaper innen den profesjonelle rengjøringssektoren som
hvert hadde spesialisert seg på et bestemt segment av markedet.
At det er så mangfoldig, gjør konsernet i stand til å levere integrerte globale
rengjøringsprodukter.
Dets størrelse og internasjonale tilstedeværelse gjør IPC til et av verdens
ledende konserner innen produksjon av profesjonelle maskiner og utstyr. IPC
har en bred portefølje av prestisjetunge produkter og merker, som hvert har sin
målgruppe, og setter alltid forskning og innovasjon i høysetet.
IPC setter kundenes tilfredshet i sentrum for sin aktivitet og tilbyr sine tjenester
som den perfekte partner for alle aktører i rengjøringssektoren.
Forskning, innovasjon, produktkvalitet og en høy standard mht. service
og effektivitet er grunnleggende elementer i konsernets selskapskultur.
Forretningsånd, en følelse av tilhørighet og henvisning til etablerte
bransjestandarder er universelle verdier som vektlegger individets verdi, og det
virkelige referansepunktet for hele selskapssystemet.
Konsernets logo, et snitt av en teknologisk lime, representerer den naturlige
sammenhengen med tanken om renhet og en henvisning til det kontinuerlige
arbeidet med forskning og innovasjon. Den symboliserer verdier som tilhørighet,
kraft og innovasjon, som er typiske for IPC.
IPC: et univers av "enkel innovasjon".

IPC Foma
IPC Foma er nordisk hovedkontor og distribusjonssentral for IPC Foma rengjøringsprodukter. I Italia,
en av Europas ledende industrinasjoner der mange av verdens mest kjente og teknisk avanserte
produkter produseres, har vi vårt hovedsete.
Gjennom generasjoner med forskning, utvikling og produksjon har vi bygget opp en kompetanse
som har satt oss i stand til å erobre en suveren lederrolle innen mange produktområder. Våre
produkter produseres etter ISO 9001 og innehar alle relevante godkjenninger og sertifikater.
Ved å produsere ved egne fabrikker og distribuere varene gjennom eget nordisk anlegg, har vi
tilrettelagt forholdene slik at våre kunder får svært gode produkter til best mulig betingelser.
Våre produkter og løsninger er i stor grad tilpasset det markedet vi betjener. Gjennom vår ekspertise
spesialtilpasser vi produktene ytterligere, slik at våre kunder oppnår best mulig lønnsomhet ved å
velge IPC Foma som leverandør.
Vi og våre forhandlere vil gjøre alt vi kan for at du skal bli fornøyd med våre produkter.
Besøk gjerne vår hjemmeside: www.ipcfoma.no
Velkommen som kunde av IPC Foma.
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Forsvarlig høytrykksrengjøring
Rengjøringsbransjen er blitt profesjonalisert i stor grad, noe som har ført til at det
stadig stilles større krav til rengjøringens kvalitet. I denne utviklingen vil kvaliteten,
påliteligheten og servicen på rengjøringsmaskinene/anleggene hele tiden være
en selvfølge. For å oppnå forsvarlig rengjøring må følgende faktorer avveies mot
hverandre.

Hvilken tilsmussing er det tale om?
Kan tilsmussingen:
oppløses i vann?
oppløses ved bruk av vaskemidler?
oppløses ved bruk av syre?
ikke oppløses?

Hvilken metode er det som brukes?
Metoden er avhengig av tilsmussingens og de brukte materialenes
karakter og mengde.

Underlag:
hvordan er formen?
hvilken struktur?
overflateømfintlig?

Materialer:
stål, rustfritt stål, lakkerte deler, kunststoff, betong, osv.

Er det muligheter for skade, eller kan sammensetningen
bli angrepet?

Tilsmussing:
vegger, gulv, murer, maskiner, biler, toaletter osv.

Hvilke hjelpemidler settes inn?
Vi kan dele hjelpemidlene inn i 4 funksjonsvariabler.
Rengjøring ved høytrykkspyling kommer inn under ’hjelpemidlene’.

Hvilket resultat er det som forventes?
Hva er rent?
utseendemessig rent
bakteriologisk rent
Ifølge hvilke krav?
lovmessige krav
hygieniske krav
estetiske krav
produksjonstekniske krav

1
Tid

2
Temperatur

3
Kjemi

4
Mekanisk
arbeid

Sinners sirkel
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Det ’mekaniske arbeid’ (grønn
variabel) er bygget opp av
arbeidstrykk (bar) i kombinasjon
med vannmengde (liter/min.) fra
det angjeldende høytrykksanlegget.
For å få funksjonsvariabelen ’tid’ (gul)
til å fremkomme så gunstig
som mulig, vil man måtte foreta et
optimalt valg av variablene 2 og 4.

Generell regel
Rensekraft/slagkraft

Generell regel
Ved stor tilsmussing (= store mengder) trengs det forholdsvis ’mye’ vann for
transporten av forurensningen, mens arbeidstrykket er mindre viktig.
Ved gjenstridig tilsmussing (= mindre mengder) trengs det ’mye’ trykk,
mens i dette tilfelle er vannmengden mindre viktig. I mange tilfeller kan
man gå ut fra at vannmengden i liter per minutt bør være ca. 10 % av
arbeidstrykket.
Rekyl

Rensekraft/slagkraft
En høytrykksvaskers rensekraft/slagkraft (mekanisk arbeid) er bygget opp av arbeidstrykket
og vannmengden. Sammen med pumpeytelsen bestemmer de den påkrevde ytelsesevnen.
Rensekraften/slagkraften tilsvarer rekylen og må ifølge retningslinjene fra S.I.R. [’stiftelse
for industriell rensing’] ikke overstige 25 kg for håndbetjente høytrykkspistoler.
Ved bruk i lukkede rom er 15 kg det maksimalt tillatte trykket. Tabellen nedenfor oppgir
de viktigste rensekreftene/slagkreftene (i kg). Det ønskede sluttresultatet kan i høy grad
avhenge av et riktig valg av arbeidstrykk og vannmengde.
IPC Foma vil gjerne gjøre dette valget sammen med deg.
Rensekraft

Ansalgskraft målt i kg

Det ønskede sluttresultatet kan i høy grad avhenge av et riktig valg av arbeidstrykk og
vannmengde. IPC Foma vil gjerne gjøre dette valget sammen med deg.
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Nomenklatur for IPCs høytrykksvaskere

Med IPCs høytrykksvaskernomenklatur kan man lett og raskt identifisere de viktigste tekniske egenskapene ved hver modell.
Vi bruker PW-H25 D1110P høytrykksvasker som eksempel:

Plattform

Høytrykksvasker

- H = Varmtvannsvasker
C = Kaldtvannsvasker
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-

MPa trykk

Vannmengde
l/min

--

--

Styringssystem
- = By Pass
I = Direkte start-stopp
D = Forsinket start-stopp
S = Sikkerhetstopp

Strøm
M = énfase
T = trefase

Pumpetype
P = Stempelpumpe
A = Aksialpumpe

-

Innhold

IPC profesjonelle høytrykksvaskere
Side 10 – 13

Kaldtvannsvaskere
Side 14 – 37

Varmtvannsvaskere
Side 38 – 67

Profesjonelle, stasjonære høytrykksvaskere
Side 68 – 75

Foma kaldtvannsvaskere
Side 76 – 79

Foma stasjonære kaldtvannsvaskere
Side 80 – 90
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Foma stasjonære og mobile varmtvannsvaskere
Side 91 – 111

Vaskemiddelpåleggere
Side 112 – 118

Utstyr for vaskemiddelpåleggere
Side 119 – 121

Kjemisystemer
Side 123 – 130

Ekstrautstyr for høytrykksvaskere
Side 131 – 192

Byggvarmere
Side 193 – 205
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Tilbehør for byggvarmere

Side 206

Håndhygiene

Side 207 – 211

Vaskeanvisning

Side 212 – 215

Vaskemidler

Side 216 – 238

Selvvaskeanlegg

Side 239 – 261

Service og tabeller

Side 262 – 274
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IPC profesjonelle høytrykksvaskere
Det nye stortimentet for profesjonelle brukere
IPC presenterer sitt nye sortiment av kaldt- og varmtvannsvaskere
IPC introduserer sitt nye sortiment av profesjonelle høytrykksvaskere med avanserte
ergonomiske funksjoner og deksler i IPC-konsernets grønne farger. Høy ytelse garanteres
av komponenter med høy kvalitet og lang levetid og av tiår med erfaring i sektoren.
Følgende funksjoner gjør at IPCs høytrykksvaskere er de beste på markedet for de
profesjonelle brukerne.

Vi benytter elektriske induksjonsmotorer, fire-polet (1400 rpm) eller to-polet (2800
rpm), luftkjølt. Disse motorene er beregnet for kontinuerlig drift og de er beskyttet med
termiske brytere. Motorene er vedlikeholdsfrie.

Stempelpumpe: De viktigste egenskapene ved de nye veivakselpumpene fra IPC er topp
ytelse, utmerket motstandsdyktighet mot varmesjokk, lang levetid og enkelt vedlikehold.

Axial Pumpe: Pumpen er produsert med materialer i topp kvalitet med stål eller
keramiske stempler. Pumpetopp i aluminium eller messing avhengig av modell type.
Pumpen har en utmerket ytelse med lave vibrasjoner og lavt støynivå.

Varmekjele: IPCs nyeste høyeffektive kjeler er utformet for lang levetid og
består i sin helhet av rustfritt stål. De doble varmespiralene er laget av spesielle
korrosjons- og oksidasjonsbestandige rør.

Eco metode: Denne spesielle temperaturreguleringsmodusen sørger for et høyt
ytelsesnivå samtidig som den drastisk reduserer utslipp og brennstofforbruk.
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IPC profesjonelle høytrykksvaskere
Det nye stortimentet for profesjonelle brukere
IPC Foma har som målsetning å være Norges ledende leverandør av profesjonelle
høytrykksvaskere. Vi vet at tid er synonymt med penger, og vi gjør vårt ytterste for å sikre
våre kunder en optimal vaskeløsning, med god lønnsomhet gjennom høy driftssikkerhet
og kostnadseffektive løsninger. Med god tilgjengelighet, kvalitet og kunnskap tilpasser vi
løsninger til våre kunders behov. Som kunde av oss skal du kunne konsentrere deg fullt
og helt om egen produksjon. Vår visjon er å være ditt foretrukne førstevalg!

By Pass: Når man slipper utløseren på høytrykkspistolen, blir vannet ledet rundt
i pumpen. Termostatventilen brukes ofte i kombinasjon med dette systemet for å unngå
for høye vanntemperaturer. For høye vanntemperaturer kan ødelegge pakningene.

Direkte start-stopp: Dette styringssystemet slår av maskinen når man slipper
utløseren på spylepistolen.

Forsinket start-stopp: Dette sikkerhetssystemet slår av maskinen etter 30 minutters
inaktivitet og starter den igjen automatisk så snart spylepistolen blir aktivert.

Intelligent start-stopp systemet slår også av maskinen etter ti minutters inaktivitet og
starter den igjen automatisk så snart høytrykkspistolen blir aktivert. Etter 18 minutters
inaktivitet slår systemet av maskinen helt. Det sier også ifra hvis vannkretsen lekker,
eller hvis det ikke er mer brennstoff eller avkalkningsmiddel igjen.

ST Control System: “Safety-Stop” maskinen slår seg av etter 3 minutter inaktivitet eller
definitivt i tilfelle lekkasjer i vannkretsen og / eller ikke vann.
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IPCs nye sortiment av høyeffektive pumper
IPC presenterer sitt nye sortiment av enda mer driftssikre og effektive
veivakselpumper.
IPC har introdusert en ny komponent som maksimerer rengjøringsytelsen av sine
profesjonelle kaldt- og varmtvannsvaskere. Grundig forskning har resultert i topp
resultater når det gjelder ytelse, levetid og vedlikeholdskostnader.

3

Messing pumpetopp med høy
mekanisk motstand for lang levetid.

4

Forsterkede stempelstenger i
spesiallegeringer eller bronse
(avhengig av modell).

5

Overdimensjonerte lagre av høy
kvalitet for lang levetid.

7
4

5
1

6

3
2

1

Store og ekstra harde keramiske
stempler (5 mm tykke) for høy
motstandsdyktighet mot slitasje og
varmesjokk.

6

Store oljenivåglass.

2

Høyeffektive innsugingsventiler i
rustfritt stål.

7

Pumpekonstruksjon utformet for
enkelt, raskt vedlikehold.

Takket være de doble pakningene (lav-/høytrykk) og mellomkammeret holder pumpesystemet seg avkjølt,
og vann som måtte lekke ut som følge av slitte pakninger, blir ført tilbake i systemet.
Fordeler
Liten plasskrevende pumpe.
Testet i laboratorium i hundrevis av timer.
100 % keramiske stempler med stor diameter.
Stempelstenger med større overflate framstilt av
aluminium eller en bronselegering (avhengig av
modell).
Stort oljenivåglass.
Pumpeaksel i smidd stål.
Separat By Pass-system.
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Egenskap
Optimering av størrelsen på høytrykksvaskeren.
Sørger for lang levetid.
Utmerket motstandsdyktighet mot slitasje og
varmesjokk.
Bedret trykkfordeling for optimal drift under alle
forhold.
Oljenivået er godt synlig, og det letter vedlikeholdet.
Høy slitasjebestandighet og lang levetid.
Den ideelle løsningen når man vil redusere
vedlikeholdstiden og -kostnadene.

IPCs varmekjeler: garantert driftssikre og robuste
Lang levetid med IPCs garanti
De nyeste varmekjelene fra IPC er et resultat av vår FoU-avdelings omfattende
erfaring og profesjonelle ekspertise.
Utmerket ytelse garanteres av bruken av materialer av beste kvalitet. De to
sylinderne og alle ytre komponenter er framstilt av rustfritt stål, mens de doble
varmespiralene er framstilt av spesielle korrosjons- og oksidasjonsbestandige rør.

1

Eksosutgang og den plasmasveisede
ytre og indre sylindere i rustfritt stål
gjør produktet oksidasjonsfritt og gir
en lengre levetid.

2

Inntaks- og uttakskoplinger med
O-ringer gir bedre tetthet.

3

Ny utbyttbar bunn av ildfast, ikkegiftig materiale.

4

Dobbel varmespiral av stålrør
tilgjengelig med ulike egenskaper og
bestemte bruksområder.

5

Tennelektrodene med lettmetallflens
og keramisk belagte elektroder som
er spesialutformet av IPC for å gjøre
forbrenningen optimal.

5
1

2

4

3

Inntaket og uttaket på bunnen hjelper til med å holde varmespiralene fritt for stillestående vann. Bunnen av
ildfast og ikke-giftig materiale avgir ikke smuss som kan være skadelig for helsen og miljøet, og kan skiftes.
Fordeler
Maksimal sikkerhet.
Lave driftskostnader.
Lang levetid.
Lave vedlikeholdskostnader.
Materialer og prosesser garantert og sertifisert.

Egenskaper
Alle kjeler fra IPC består strenge tester.
Varmekjelene fra IPC er svært effektive. De har et
lavt dieselforbruk og når temperaturen svært raskt.
Hele konstruksjonen er laget av rustfritt stål
og er immun mot rust og/eller korrosjon.
Rask demontering av komponentene.
All produksjon finner sted på IPCs egne fabrikker.
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Kaldtvannsvaskere
IPCs familie av høytrykksvaskere er laget for å gi maksimal ytelse og dekke flest
mulig bruksområder. IPCs unike sortiment av kaldtvannsvaskere er delt inn i to
forskjellige familier. De små stående modellene er utstyrt med aksialpumper og
er spesielt beregnet på det semiprofesjonelle markedet, der evne til å motstå
vanlig hard daglig bruk ikke er nødvendig, men der utmerket ytelse og full
driftsikkerhet er vesentlig. De mellomstore og store modellene, derimot, er utstyrt
med den eksklusive veivakselpumpen IPC Power Pump og er spesielt beregnet på
profesjonell bruk på selv de mest krevende bruksområdene.

PW-C10 side 16

PW-C23 side 18

Sektorer

Sektorer

Landbruk

Landbruk

Bilbransjen

Bilbransjen

Bygninger

Bygninger

Maskiner

Maskiner

Industri

Industri

Bruk

Bruk

Fra 0

8+

Fra 0

PW-C90 side 22

PW-C25 side 20
Sektorer

Sektorer

Landbruk

Landbruk

Bilbransjen

Bilbransjen

Bygninger

Bygninger

Maskiner

Maskiner

Industri

Industri

Bruk

Bruk

Fra 0

8+

Fra 0

Sektorer

Sektorer

Landbruk

Landbruk

Bilbransjen

Bilbransjen

Bygninger

Bygninger

Maskiner

Maskiner

Industri

Industri

Bruk

Bruk
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8+

PW-C50 side 26

PW-C40 side 24

Fra 0

8+

8+

Fra 0

8+

PW-C70 side 28

PW-C80 side 30

Sektorer

Sektorer

Landbruk

Landbruk

Bilbransjen

Bilbransjen

Bygninger

Bygninger

Maskiner

Maskiner

Industri

Industri

Bruk

Bruk

Fra 0

8+

ABSOLUTE side 32

Fra 0

BENZ side 34

Sektorer

Sektorer

Landbruk

Landbruk

Bilbransjen

Bilbransjen

Bygninger

Bygninger

Maskiner

Maskiner

Industri

Industri

Bruk

Bruk

Fra 0

8+

8+

Fra 0

8+

FIRE BOX side 36
Sektorer
Landbruk
Bilbransjen
Bygninger
Maskiner
Industri

Bruk
Fra 0

8+
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PW-C10
SLANGETROMMEL
Profesjonell standard
slangetrommel der det
er mulig å plassere
høytrykkslangen på en
enkel og rask måte for å
beskytte høytrykkslangen
(kun pluss versjon).

Gjennomsiktig hurtigkobling
for kobling av vannslange
mot maskin. Koblingen har
innebygget vannfilter.

Skumlanse 0,5 liter.
Art. nr. LCPR40081

Spylelanse med multiregdyse
Art. nr. LCPR40073

Høytrykkslange.
Art. nr. TBAP40105, 5 m (146000)
Art. nr. TBAP40106, 6,5 m (146005)
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Høytrykkspistol med
sikkerhetslås og svivel.
Art. nr. IPPR40011

Turbolanse
Art. nr. LCPR40077

Kaldtvannsvaskere

Ergonomisk utforming av
håndtak for en enkel og
komfortabel transport.

PW-C10

Nyttige og praktiske
tilbehørsholdere for pistol
og lanse. Lansen er alltid
klar til bruk.

Slangetrommel (standard
i pluss-modell) der det er
mulig å plassere slangen på
en enkel og rask måte.

Hjulene har stor diameter.
Med sine store hjul og
store frontpartiføtter blir
maskinen stødig og lett å
transportere.

Gjennomsiktig vannkobling
med filter.

Tekniske egenskaper
Maskinen slår seg automatisk av når den ikke er i bruk.
Forlenger motorpumpens liv og gjør at maskinen starter
automatisk ved å aktivere spylepistolen.
Aksial pumpe med aluminium legering i pumpetopp.

Art. nr

Modell

Høyere mekaniske egenskaper enn plast stempler.
Lett vekt gjør at maskinen er lett å transportere.
Motoren er utstyrt med en termisk beskyttelse som
kutter driften i tilfelle overoppheting av motoren.

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Spenning
(V-Amp.)

Motor
effekt
(kW)

Maks. vanninntak temp.

Høytrykkslange
(m)

Strømkabel
(m)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

146000

PW-C10 I 1306A-M

Start-stopp

130

370

1-230-8,2

1,7

50

5

5

9

33 x 30 x 73

146005

PW-C10P I 1306A-M Pluss

Start-stopp

130

370

1-230-8,2

1,7

50

6,5

5

10

33 x 30 x 73

PW-C10- versjonen er også tilgjengelig i Pluss-versjon. Sammen med standard tilbehør leveres 6,5 m høytrykkslange
med skrukobling, pistol med startlanse, multifunksjonslanse, turbolanse og slangetrommel.

Anbefalt tilbehør

Vaskebørste X-wash
Art. nr. SPID40010

Roterende vaskebørste
X-roller
Art. nr. SPID40011

Rørrenserslange, 8 m
Art. nr. TBAP40111

Sandblåsersett
Art. nr. KTRI40238

Sandsekk 50 kg
Art. nr. PRCH00065

Terrasservasker
Art. nr. LCLC40009

Skjøteslange, 8 m
Art. nr. TBAP40110
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Kaldtvannsvaskere

PW-C23
SLANGETROMMEL
Profesjonell standard slangetrommel
der det er mulig å plassere
høytrykkslangen på en enkel og rask
måte for å beskytte høytrykkslangen
(kun pluss versjon).

Spylelanse med multiregdyse M22
Art. nr. LCPR40075 (1307-1408)
Art. nr. LCPR40076 (1508)
Art. nr. LCPR40074 (1610)

Høytrykkslange M22 skrukopling
Art. nr. TBAP40107, 8 m
Art. nr. TBAP40108, 12 m
18

Høytrykkspistol med startlanse M22
Art. nr. IPPR40012

Turbolanse M22
Art. nr. LCPR40078 (1307-1408)
Art. nr. LCPR40079 (1508)
Art. nr. LCPR40080 (1610)

Kaldtvannsvaskere

Takket være ett spesielt
injektor system og 2 tanker
montert i denne maskinen, kan
to forskjellige vaskemidler bli
levert i de riktige mengder.

PW-C23

AV/PÅ bryter, knapp for
tilsetning av vaskemidler og
vanntilkobling er plassert på
forsiden av maskinen.

Nyttige og praktiske
tilbehørsholdere for pistol og
lanse. Lansen med roterende
dyse er alltid klart til bruk.

Med en enkel spak
plassert ved siden av
slangetrommelen, kan vi
blokkere slangetrommelen
ved ønsket lengde.

Egen holder for el.kabel.

Tekniske egenskaper
Maskinen slår seg automatisk av når den ikke er i bruk.
Forlenger motorpumpens liv og gjør at maskinen starter
automatisk ved å aktivere høytrykkspistolen.
Aksial pumpe med messing pumpetopp (AO modeller)
og aluminium pumpetopp.
Art. nr

Modell

To-polet kontinuerlig elektrisk induksjonsmotor som er mer
stillegående og er vedlikeholds fri.
Motoren er utstyrt med en termisk beskyttelse som kutter
driften i tilfelle overoppheting av motoren.
Profesjonelt manometer som gjør det lett (AO-M modellene)
å sjekke arbeidstrykket.

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Spenning
(V-Amp.)

Motor
effekt
(kW)

Maks. vanninntak temp.

Høytrykkslange
(m)

Strømkabel
(m)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

146010 PW-C23 I 1307A-M

Start-stopp

130

146020 PW-C23 I 1408A-M

Start-stopp

140

390

1-230-9,0

1,9

50

8

5

17,8

38 x 33 x 84

460

1-230-10,9

2,3

50

8

5

18,6

146030 PW-C23 I 1508A-M

Start-stopp

38 x 33 x 84

150

500

1-230-11,5

2,5

50

8

5

21,6

38 x 33 x 84

146040 PW-C23 I 1610A-M
146050 PW-C23 I 1508 AO-M

Start-stopp

160

600

1-230-14,2

3

50

8

5

22,8

38 x 33 x 84

Start-stopp

150

500

1-230-11,5

2,5

50

8

5

22,6

38 x 33 x 84

146060 PW-C23 I 1610 AO-M

Start-stopp

160

600

1-230-14,2

3

50

8

5

23,6

38 x 33 x 84

Pluss-versjon - alle versjonene er også tilgjengelig i Pluss-versjon. Sammen med standard tilbehør leveres 12 m høytrykkslange
med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse, spylelanse med multiregdyse, turbolanse og slangetrommel.
Art. nr

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Spenning
(V-Amp.)

Motor
effekt
(kW)

Maks. vanninntak temp.

Høytrykkslange
(m)

Strømkabel
(m)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

146015 PW-C23 I 1307A-M Pluss Start-stopp

130

390

1-230-9,0

1,9

50

12

5

17,8

38 x 33 x 84

146025 PW-C23 I 1408A-M Pluss

Start-stopp

140

460

1-230-10,9

2,3

50

12

5

18,6

38 x 33 x 84

146035 PW-C23 I 1508A-M Pluss

Start-stopp

150

500

1-230-11,5

2,5

50

12

5

21,6

38 x 33 x 84

146045 PW-C23 I 1610A-M Pluss

Start-stopp

160

600

1-230-14,2

3

50

12

5

22,8

38 x 33 x 84

146055 PW-C23 I 1508 AO-M Pluss Start-stopp

150

500

1-230-11,5

2,5

50

12

5

22,6

38 x 33 x 84

146065 PW-C23 I 1610 AO-M Pluss Start-stopp

160

600

1-230-14,2

3

50

12

5

23,6

38 x 33 x 84

Anbefalt tilbehør

Vaskebørste X-wash
Art. nr. SPID40010

Roterende
vaskebørste X-wash
Art. nr. SPID40011

Rørrenserslange, 8 m
Art. nr. TBAP40111

Skjøteslange, 8 m
Art. nr. TBAP40110

Slange for slamsuging, 5 m
Art. nr. KTRI29366

Terrassevasker
Art. nr. LCLC40009
Art. nr. LCLC40010

Terrassevasker M22
Art. nr. 148267

Skumlanse 1,0 liter
Art. nr. 142007

Sandblåsersett
Art. nr. KTRI40239

Sandsekk 50 kg
Art. nr. PRCH00065

Vinkel spylelanse u/dyse
M22, 90 cm
Art. nr. LCPR29360
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Kaldtvannsvaskere

PW-C25
Profesjonell standard slangetrommel der
det er mulig å plassere høytrykkslangen
på en enkel og rask måte for å beskytte
høytrykkslangen (kun pluss versjon).

Motoren og pumpen er
ordnet i en horisontal
posisjon, som gir stor
stabilitet og gjør maskinen
enkel å transportere.

Høytrykkslange M22 skrukopling
Art. nr. TBAP28305, 8 m
Art. nr. TBAP93827, 12 m (Pluss)
20

Høytrykkspistol med svivelkopling M22
Art. nr. IPPR40010

Spylelanse med multiregdyse M22
Art. nr. LCPR40057 (1509)
Art. nr. LCPR40046 (1813)
Art. nr. LCPR40049 (1310)

PW-C25

Avtagbart gjennomsiktig
deksel for en enkel og
rask vedlikehold av
høytrykkspumpen.

AV/PÅ bryter, knapp for
tilsetning av vaskemidler og
vanntilkobling er plassert på
forsiden av maskinen.

Med en enkel spak
plassert ved siden av
slangetrommelen, kan vi
blokkere slangetrommelen
ved ønsket lengde.

Nyttige og praktiske
tilbehørsholdere for pistol
og lanse. Lansen med
roterende dyse er alltid klart
til bruk.

Egen holder til el.kabel.

Tekniske egenskaper
Maskinen slår seg automatisk av når den ikke er i bruk.
Forlenger motorpumpens liv og gjør at maskinen starter
automatisk ved å aktivere høytrykkpistolen.
Stempel pumpe med messing pumpetopp.
To-polet (2800 rpm): Elektrisk motor i S1 klasse.
Art. nr

146080

Modell

PW-C25 I 1509 P-M

Takket være kjemidoseringskranen er det mulig
å tilpasse mengden vaskemiddel som skal leveres.
Deksel som beskytter maskinen mot vær, vind og
vannsprut.

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Spenning
(V-Amp.)

Motor
effekt
(kW)

Maks. vanninntak temp.

Høytrykkslange
(m)

Strømkabel
(m)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

Start-stopp

150

540

1-230-12

2,8

60

8

5

30

49 x 40 x 93

146100

PW-C25 1813 P-T

Start-stopp

180

800

3-230-16

4,7

60

8

5

35,4

49 x 40 x 93

146120

PW-C25 I 1813 P-T

Start-stopp

180

800

3-400-8,6

4,7

60

8

5

35,4

49 x 40 x 93

146070

PW-C25 I 1310 P4-M

Start-stopp

130

600

1-230-13,3

2,7

60

8

5

34,6

49 x 40 x 93

Pluss-versjon - alle versjonene er også tilgjengelig i Pluss-versjon. Sammen med standard tilbehør leveres 12 m høytrykkslange
med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse, spylelanse med multiregdyse, turbolanse og slangetrommel.
Art. nr

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Spenning
(V-Amp.)

Motor
effekt
(kW)

Maks. vanninntak temp.

Høytrykkslange
(m)

Strømkabel
(m)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

1-230-12

2,8

60

12

5

30

49 x 40 x 93

146085

PW-C25 I 1509 P-M Pluss Start-stopp

150

540

146105

PW-C25 I 1813 P-T Pluss

Start-stopp

180

800

3-230-16

4,7

60

12

5

35,4

49 x 40 x 93

146125

PW-C25 I 1813 P-T Pluss

Start-stopp

180

800

3-400-8,6

4,7

60

12

5

35,4

49 x 40 x 93

146075

PW-C25 I 1310 P4-M Pluss Start-stopp

130

600

1-230-13,3

2,7

60

12

5

34,6

49 x 40 x 93

Anbefalt tilbehør

Sandblåsersett M22
Art. nr. LCPR14859, 70 cm
Art. nr. 140021, 50 cm

Sandsekk 50 kg
Art. nr. PRCH00065

Rørrenserslange M22
Art. nr. TBAP23853, 10 m
Art. nr. TBAP24406, 20 m

Gulvvasker
Art. nr. LCLC49492

Skumpålegger M22
Art. nr. LCPR24937

Slange for slamsuging, 5 m
Art. nr. KTRI29366

Vinkel spylelanse u/dyse
M22, 90 cm
Art. nr. LCPR29360
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Kaldtvannsvaskere

PW-C90

SLAN
SLANGETROMMEL
med
15 m høytrykkslange
(standardtilbehør til
(stand
Pluss-modeller).
Plus

SPYLELANSE MED
MULTIREGDYSE for veksling
mellom høyt og lavt trykk og
justering av strålevinkelen.

Høytrykkslange M22 skrukopling
Art. nr. TBAP25324, 10 m
Art. nr. TBAP40062, 15 m (Pluss)
22

Høytrykkspistol med startlanse M22
Art. nr. IPPR40007

Spylelanse med multiregdyse M22
Art. nr. LCPR40048 (1112)
Art. nr. LCPR40049 (1615-1915)
Art. nr. LCPR93810 (1913)
Art. nr. LCPR93816 (1310)

PW-C90

Vrider for justering av
arbeidstrykket.

Ny pumpe fra IPC med
messing pumpetopp og
keramiske stempler.

Integrert holder til
slangetrommel.

Takket være den
integrerte lanseholderen
er alt alltid innen
rekkevidde.

Vaskemiddeltank.

Tekniske egenskaper
UTFORMING

MOTOR

Asynkronmotor, to-polet, klasse S1 (kontinuerlig drift) for trefasemodeller
og modellene PW-C90 1615 P T – 1913 P T.
Asynkronmotor, fire-polet, klasse S1 (kontinuerlig drift) for
énfasemodeller og modellen PW-C90 1915 P T.
Vibrasjonsfri kopling mellom pumpe og motor gir mindre vibrasjoner og
øker driftsikkerheten og levetiden til alle mekaniske komponenter for
modellene 1310P M – 1915P T.

Solid smidd ramme i aluminiumslegering og store hjul.
Integrert ergonomisk håndtak, lanseholder og slangetrommel.
Maskinen har også ledningsholder.
Integrert 7,5 l vaskemiddeltank for lavtrykks vaskemiddelpåføring.

TILBEHØR

Høytrykkspistol med svivel. Forhindrer irriterende vridninger på slangen.
Høytrykkslange med M22 skrukoplinger.

Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
strøm(kW)

Motor
(hk)

Rpm

Kjemitank
(l)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

146130

PW-C90 D1112P M

Total Stop D

30-110

320-720

1-230-14,8

3,2

3

1400

7,5

41,9

73 x 48 x 88

146135

PW-C90 D1310P M

Total Stop D

30-130

300-600

1-230-14,8

3,2

3

1400

7,5

41,9

73 x 48 x 88

146140

PW-C90 D1615P T

Total Stop D

30-160

450-900

3-400-9,6

5,1

5,5

2800

7,5

42,7

73 x 48 x 88

146145

PW-C90 D1913P T

Total Stop D

30-190

400-800

3-400-9,6

5,1

5,5

2800

7,5

42,7

73 x 48 x 88

146150

PW-C90 D1915P T

Total Stop D

30-190

450-900

3-400-9,8

5,4

6

1400

7,5

48,4

73 x 48 x 88

Anbefalt tilbehør

Sandblåsersett M22
Art. nr. 140021, 50 cm
Art. nr. LCPR14859, 70 cm

Sandsekk 50 kg
Art. nr. PRCH00065

Lanse med fast
vaskebørste M22, 70 cm
Art. nr. SPID24939

Rørrenserslange M22
Art. nr. TBAP23853, 10 m
Art. nr. TBAP24406, 20 m

Gulvvasker M22
Art. nr. LCLC49492

Skumpålegger M22
Art. nr. LCPR24937

Vinkel spylelanse
u/dyse M22, 90 cm
Art. nr. LCPR29360
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Kaldtvannsvaskere

PW-C40
SLANGETROMMEL
med 15 m
høytrykkslange.

LANSEHOLDER
Integrert
lanseholder

Høytrykkslange M22 skrukopling
Art. nr. TBAP25324, 10 m
Art. nr. TBAP40062, 15 m (Pluss)
24

Høytrykkspistol med svivelkopling M22
Art. nr. IPPR40010

Spylelanse med multiregdyse M22
Art. nr. LCPR40046
120511, 120004, 120005, 120006,
140005, 141227

PW-C40

Vrider for justering av
arbeidstrykket.

Integrert 7,5 l
vaskemiddeltank
for lavtrykks
vaskemiddelpåføring.

Store hjul som gjør det
lettere å flytte vaskeren.

Stor fot foran for større
stabilitet.

AV/PÅ-bryter

Tekniske egenskaper
UTFORMING

MOTOR

Asynkronmotor, to-polet, klasse S1 (kontinuerlig drift)
i modellene 1310P M og 1813P T
Asynkronmotor, fire-polet, klasse S1 (kontinuerlig drift)
i modellene 1112P T4 – 1915P T4.

Art. nr.

Modell

Solid ramme og store hjul.
Integrert ergonomisk håndtak, lanseholder og slangetrommel.
Maskinen har også ledningsholder.

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
strøm(kW)

Motor
(hk)

Rpm

Kjemitank
(l)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

1-230-14,7

3,3

3

2800

7,5

41,4

74 x 43 x 81

141227

PW-C40 I1310P M

Start-stopp

130

600

140005

PW-C40 I1813P T

Start-stopp

180

800

3-230-16

4,7

5,5

2800

7,5

43

74 x 43 x 81

120511

PW-C40 I1813P T

Start-stopp

180

800

3-400-8,6

4,7

5,5

2800

7,5

43

74 x 43 x 81

120004

PW-C40 D1112P4 M

Start-stopp D

110

720

1-230-14,5

3,2

3

1400

7,5

41,4

74 x 43 x 81

120005

PW-C40 D1915P4 T

Start-stopp D

190

900

3-230-32

5,1

6

1400

7,5

50

74 x 43 x 81

120006

PW-C40 D1915P4 T

Start-stopp D

190

900

3-400-9,4

5,1

6

1400

7,5

50

74 x 43 x 81

Anbefalt tilbehør

Sandblåsersett M22
Art. nr. 140021, 50 cm
Art. nr. LCPR14859, 70 cm

Sandsekk
Art. nr. PRCH00065

Lanse med fast
vaskebørste M22, 70 cm
Art. nr. SPID24939

Rørrenserslange M22
Art. nr. TBAP23853, 10 m
Art. nr. TBAP23853, 20 m

Gulvvasker M22
Art. nr. 148266

Skumpålegger M22
Art. nr. LCPR24937

Vinkel spylelanse
u/dyse M22 , 90 cm
Art. nr. LCPR29360
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Kaldtvannsvaskere

PW-C50
SLANGETROMMEL
med 15 m høytrykkslange.

ERGONOMISK håndtak med lanse-, lednings- og
slangeholder som gjør at alt er innen rekkevidde
til enhver tid.

Høytrykkslange M22 skrukopling
Art. nr. TBAP25324, 10 m
Art. nr. TBAP40062, 15 m (Pluss)
26

Høytrykkspistol med svivelkopling M22
Art. nr. IPPR40010

Spylelanse med multiregdyse M22
Art. nr. LCPR40050 (121220, 141229)
Art. nr. LCPR40047 (121207, 120539)

PW-C50

Vrider for justering av
arbeidstrykket.

Integrert
vaskemiddeltank.

Store hjul som gjør
det lettere å flytte på
vaskeren.

AV/PÅ-bryter

Solid lakkert
stålramme.

Tekniske egenskaper
TERMOSTATVENTIL

MOTOR

Asynkronmotor, fire-polet, klasse S1 (kontinuerlig drift).

Termostatventil som beskytter pumpen mot
overoppheting av vannet.
(By Pass modeller)

UTFORMING

Solid, støtsikker konstruksjon, motstandsdyktig mot varmesjokk
og ugunstige værforhold.
Profesjonelt manometer som gjør det lett å sjekke arbeidstrykket.

Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
strøm
(kW)

Motor
(hk)

Rpm

Kjemitank
(l)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

120539

PW-C50 D2117P T

Start-stopp D

210

1000

3-230-32

6,4

7,5

1400

4

68,2

77 x 51 x 88

121207

PW-C50 D2117P T

Start-stopp D

210

1000

3-400-12

6,4

7,5

1400

4

68,2

77 x 51 x 88

141229

PW-C50 D1718P T

Start-stopp D

170

1100

3-230-32

6,2

7,5

1400

4

68,2

77 x 51 x 88

121220

PW-C50 D1718P T

Start-stopp D

170

1100

3-400-12,2

6,2

7,5

1400

4

68,2

77 x 51 x 88

Anbefalt tilbehør

Sandblåsersett M22, 70 cm
Art. nr. LCPR14859 (120539, 121207)
Art. nr. LCPR14860 (141229, 121220)

Sandsekk 50 kg
Art. nr. PRCH00065

Slange for slamsuging
Art. nr. KTRI29366

Lanse med vaskebørste M22, 70 cm
Art. nr. SPID24911

Lanse med fast
vaskebørste M22, 70 cm
Art. nr. SPID24939

Rørrenserslange M22
Art. nr. TBAP23853, 10 m
Art. nr. TBAP24406, 20 m

Slangekoplinger M22
Art. nr. RCIN10810

27

Kaldtvannsvaskere

PW-C70
HÅNDTAK
Solid ergonomisk håndtak for praktisk,
enkel manøvrering.

SLANGETROMMEL
Manuell slangetrommel som gjør
at slangen kan oppbevares enkelt
og beskyttet mot skade.

Høytrykkslange M22
skrukopling, 15 m
Art. nr. TBAP25324
28

Høytrykkspistol med
startlanse M22
Art. nr. IPPR40002

Dobbel rustfri lanse
PD 70 M22 u/dyser, 70 cm
Art. nr. LCPR12983

Høytrykksdyse
Art. nr. UGLN49991 (146095)
Art. nr. UGLN49996 (146090)

PW-C70

Vaskemiddeltank på
25 liter.

Arbeidstrykket kan justerers
fra den doble spylelansen.
Ved hjelp av vrideren på
høytrykkspumpen kan
trykket tilpasses de ulike
rengjøringsbehovene.

Én enkelt knapp til å skru
maskinen på og av og
til justering av mengde
vaskemiddel.

De store hjulene, den brede
profilen og det svingende
hjulet med brems gjør
maskinen svært stabil og
samtidig lett å flytte på.

Ledningstrommelen gjør
at strømledningen kan
oppbevares på en ryddig
måte ved endt arbeidsøkt.

Tekniske egenskaper
MOTOR

Elektrisk motor, fire-polet, 1400 rpm, kontinuerlig drift med dobbelt lager
og termisk bryter. Forlenger levetiden til de mekaniske komponentene.
Vibrasjonsfri kopling mellom pumpe og motor gir mindre vibrasjoner
og øker driftsikkerheten og levetiden til alle mekaniske komponenter.

ROM TIL TILBEHØR

Nyttige, praktiske tilbehørsrom til høytrykkspistol, spylelanse og
turbolanse som sørger for orden, og som holder utstyret klart til bruk.

TRYKKMÅLER

Profesjonelt manometer som gjør det lett å sjekke arbeidstrykket.
Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
strøm
(kW)

Motor
(hk)

Rpm

Kjemitank
(l)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

146090

PW-C70 D2021P T

Start-stopp D

200

1260

3-400-15,6

8,4

9,5

1400

25

81,2

82 x 48 x 87

146095

PW-C70 D2517P T

Start-stopp D

250

1000

3-400-17,0

9,5

9,5

1400

25

89,8

82 x 48 x 87

Anbefalt tilbehør

Lanse med dobbel
dyseholder u/dyser
M22, 70 cm
Art. nr. LCPR24906

Høytrykkslange M22
Art. nr. TBAP40062, 15 m
Art. nr. TBAP44379, 20 m

Vannslange
Art. nr. KTRI29377

Lanse med roterende
vaskebørste M22, 70 cm
Art. nr. SPID24911

Skumpålegger M22
Art. nr. LCPR24937

Sandblåser sett M22, 70 cm
Art. nr. LCPR13557, Ø 1,6
Art. nr. LCPR14858, Ø 1,4

Vinkel spylelanse
u/dyse M22, 90 cm
Art. nr. LCPR29360

Slangekoplinger M22
Art. nr. RCIN10810
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Kaldtvannsvaskere

PW-C80

Enkel tilgang til alle
indre komponenter
letter vedlikeholdet.

SOLID KONSTRUKSJON
Solid lakkert stålramme med
beskyttelse i rustfritt stål.
Enkel rustfri lanse,
M24, u/dyse, 105 cm
Art. nr. LCLC42786

Høytrykkspistol M24,
Art. nr. LCPR40010

Høytrykkslange M22 skrukopling, 10 m
Art. nr. TBAP25324
Art. nr. TBAP40104 (3515)
30

Høytrykkspistol med startlanse M22
Art. nr. IPPR40010

Enkel rustfri spylelanse
PD 70 M22 u/dyse, 70 cm
Art. nr. LCPR12976

Høytrykksdyse
Art. nr. UGLN02299 (1922-2122)
Art. nr. UGLN49986 (2517)
Art. nr. UGLN40002 (3515)

PW-C80

Lett å håndtere på alle typer
overflater (betong, kjerrevei,
grus osv.) takket være den
utmerkede vektfordelingen
og det ergonomiske
håndtaket.

To store hjul med dekk
og med bred profil,
ideell til flytting av
maskinen på alle slags
overflater.

PÅ/AV-knapp

Solid stålramme med
gummiføtter som er designet
for å oppta motorens
vibrasjoner.

Utstyrt med lanseholder.

Tekniske egenskaper
TERMOSTATVENTIL

MOTOR

Asynkron, kontinuerlig drift, 1400 rpm. Garanterer at de mekaniske
komponentene får et langt og vedlikeholdsfritt liv. Beskyttet med
termisk bryter.
Vibrasjonsfri kopling mellom pumpe og motor gir mindre vibrasjoner
og øker driftsikkerheten og levetiden til alle mekaniske komponenter.

Termostatventil som beskytter pumpen mot
overoppheting av vannet når maskinen går
i omløp. (By Pass modeller)

Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
strøm
(kW)

Motor
(hk)

Rpm

Kjemitank
(l)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

121245

PW-C80 D2122P T

Start-stopp D

210

1300

3-230-32

9,5

10

1400

-

89

103 x 70 x 72

121227

PW-C80 D2122P T

Start-stopp D

210

1300

3-400-15,9

9,5

10

1400

-

89

103 x 70 x 72

121228

PW-C80 D2517P T

Start-stopp D

250

1000

3-230-32

9,5

10

1400

-

93

103 x 70 x 72

120566

PW-C80 D2517P T

Start-stopp D

250

1000

3-400-16,7

9,5

10

1400

-

93

103 x 70 x 72

146110

PW-C80 D3515P T

Start-stopp D

350

900

3-400-20,5

11

15

1400

-

115

117 x 67 x 70

Anbefalt tilbehør (gjelder ikke 146110)

Spylelanse med dobbel
dyseholder u/dyser M22, 70 cm
Art. nr. LCPR24906

Lanse med
vaskebørste M22, 70 cm
Art. nr. SPID24911

Høytrykkslange M22
Art. nr. TBAP16654, 15 m
Art. nr. TBAP16655, 20 m

Slangetrommelsett
for veggmontering
Art. nr. KTRI37674

Vannslange
Art. nr. KTRI29377

Vinkel spylelanse
u/dyse M22, 90 cm
Art. nr. LCPR29360

Skumpålegger M22
Art. nr. LCPR24937

Slangekoplinger M22
Art. nr. RCIN10810
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ABSOLUTE

RAMME i 40 diameter stål med deksler i rustfritt stål.

Betjeningselementer med
lav spenning gir maksimal
sikkerhet for brukeren.

Høytrykksdyse
Art. nr. UGLN07790, 2513 (121195)
Art. nr. UGLN05200, 1505 (121196)
Art. nr. UGLN40002, 0003
(121197 – dyse safirblå)

Høytrykkslange M24 skrukopling), 15 m
Art. nr. TBAP40054 (121195)
Art. nr. TBAP40050 (121196, 121197)
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Høytrykkspistol med startlanse M24
Art. nr. IPPR40006 (121195)
Art. nr. IPPR40005 (121196, 121197)

Spylelanse P70 M24 u/dyse, 70 cm
Art. nr. LCPR40028 (121195)
Art. nr. LCPR40026 (121196, 121197)

ABSOLUTE

Fleksibel kobling mellom
pumpe og motor gir mindre
vibrasjoner, lavere støynivå
og lenger levetid for alle
mekaniske komponenter.

Termostatventil som
beskytter pumpen mot
overoppheting av vannet
når maskinen går i omløp.

Selvrengjørende filter med
høy kapasitet.

Maskinen er utstyrt med to
lanseholdere og kroker til
sikker løfting.

Lett å håndtere på alle
typer overflate (betong,
kjerrevei, grus osv.) takket
være den utmerkede
vektfordelingen, det
ergonomiske håndtaket og
de store hjulene.

Tekniske egenskaper
Styringssystemet (Safety Stop) slår av maskinen etter tre minutters
inaktivitet eller ved lekkasjer i vannkretsen og/eller tørrgang.
Pumpen og motoren er enkle å kople fra for alt vedlikehold.
15 m strømledning.
Forbikoplingsanordning i rustfritt stål (modell 121197).
Elektrisk motor: asynkron, kontinuerlig drift, 1400 rpm med automatisk
Y/∆-tenning.

Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Høytrykks veivakselpumpe, høy ytelse, mekaniske komponenter med lav
arbeidstemperatur, lave støynivåer, messing pumpetopp for lang levetid,
keramiske stempler og høy slitasjebestandighet.
Knapp til manuell fylling av vannkretsen med frostvæske for å hindre at
anordningene fryser hvis maskinen blir stående ute.

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
strøm
(kW)

Motor
(hk)

Rpm

Kjemitank
(l)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

121195

ABSOLUTE-C S2041P T Sikkerhetsstopp ST

200

2500

3-400-31

17,5

20

1450

-

181,2

120 x 70 x 100

121196

ABSOLUTE-C S3521P T Sikkerhetsstopp ST

350

1300

3-400-29,8

17,5

20

1450

-

182,8

120 x 70 x 100

121197

ABSOLUTE-C S5015P T Sikkerhetsstopp ST

500

1000

3-400-29,8

17,5

20

1450

-

184,6

120 x 70 x 100

Anbefalt tilbehør

Turbolanse 500b M24, 70 cm
Art. nr. LCPR40031(121197)

Turbolanse P70 M24, 70 cm
Art. nr. LCPR40032
(121196)

Slangekoplinger M24
Art. nr. RCIN40011
Art. nr. RCIN40012

Sandblåsersett P70
M24, 70 cm
Art. nr. LCPR40042

Turbolanse P70 M24, 70 cm
Art. nr. LCPR40033
(121195)

Sandsekk 50 kg
Art. nr. PRCH00065

Rørrenserslange 5/16” M24
Art. nr. TBAP40070 (121196) – TBAP40072 (121195), 10 m
Art. nr. TBAP40071 (121196) – TBAP40073 (121195), 15 m

33

Kaldtvannsvaskere

BENZ

BENZ-C H2013Pi P

BENZ-C L2021Pi P

BENZ-C H1811Pi P

BENZ-C L DL2217Pi P

Høytrykkslange M22
skrukopling, 10 m
Art. nr. TBAP25324
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Høytrykkspistol med
starlanse M22
Art. nr. IPPR89429

Spylelanse P70 M22
u/dyse, 70 cm
Art. nr. LCPR40013

Høytrykksdyse
Art. nr. UGLN05199, 2505 (120003, 142202)
Art. nr. UGLN49990, 25035 (142181, 142179,
120546, 120145)
Art. nr. UGLN49995, 25065 (142178, 142203)

BENZ

Fleksibel kobling mellom
pumpe og motor gir mindre
vibrasjoner, lavere støynivå
og lenger levetid for alle
mekaniske komponenter.
(L versjoner).

HS 2620 har en
termostatventil som
beskytter pumpen mot
overoppheting av vannet.

Honda GX luftkjølt
firetakts bensinmotor med
overliggende ventiler.

L-versjonene er utstyrt med
reduksjonsgir i oljebad som
reduserer turtallet net til
1500 rpm, dette forlenger
pumpens levetid.

Tekniske egenskaper
BENZ-C H1811Pi P
TERMOSTATVENTIL.
Hjul, 280 mm i diameter.
BENZ L
Reduksjonsgir til motoren.
ALLE ANDRE MODELLER
Veivakselpumpe med messing pumpetopp og keramiske stempler.
Bensinmotorer, Honda GX-serie, luftkjølt firetakts overliggende ventiler,
manuell start og sensor for lavt oljenivå.
Art. nr.

Modell

Flerfunksjonsventil:
- Easy Start: gjør at man
kan starte motoren uten
anstrengelser
- Termostatventil: beskytter
pumpen mot overoppheting
- By Pass
- Trykkregulator: gjør at
trykket justeres etter
overflaten

TERMOSTATVENTIL og EASY START.
DL-modeller er utstyrt med en hydraulisk turtallsregulator som reduserer
motorens turtall i forbikoplingsfasen. Det reduserer forbruk og støy og
forlenger levetiden til de mekaniske komponentene.
Kjørehåndtaket og støtfanger i rundstål med støtte til lanse eller
høytrykkspistol.
Solid stålramme med gummiføtter som er designet for å oppta motorens
vibrasjoner.
Trykkjustering.
Lavtrykks vaskemiddelpåføring med betjening på lansen.
Hjul, 315 mm i diameter.

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/t)

Motortype

Motor
(hk)

Rpm

Kjemitank
(l)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

142181

BENZ-C H1811Pi P

By Pass

30-180

330-660

GX 200

6,5

3600

-

40,2

86 x 56 x 54

142179

BENZ-C H2013Pi P

By Pass

30-200

400-800

GX 270

9,0

3600

-

62

105 x 66 x 75

120546

BENZ-C H2515Pi P

By Pass

30-250

450-900

GX 390

13

3600

-

67,2

105 x 66 x 75

120145 *

BENZ-C H DL2515Pi P

By Pass

20-250

450-900

GX 390

13

3600

-

68

105 x 66 x 75

120003

BENZ-C L2216Pi P

By Pass

30-220

500-1000

GX 390

13

1500

-

74

105 x 66 x 75

142178

BENZ-C L2021Pi P

By Pass

30-200

630-1260

GX 390

13

1500

-

74

105 x 66 x 75

142202 *

BENZ-C L DL2217Pi P

By Pass

30-220

500-1000

GX 390

13

1500

-

74,8

105 x 66 x 75

142203 *

BENZ-C L DL2021Pi P

By Pass

30-200

630-1260

GX 390

13

1500

-

75,4

105 x 66 x 75

* DL-modeller er utstyrt med en hydraulisk turtallsregulator som reduserer motorens turtall i forbikoplingsfasen. Det reduserer forbruk og støy og forlenger
levetiden til de mekaniske komponentene.

Anbefalt tilbehør

Høytrykkslange M22
Art. nr. TBAP40062, 15 m
Art. nr. TBAP44379, 20 m

Slangekoplinger M22
Art. nr. RCIN10810

Lanse med dobbel
dyseholder M22
u/dyse, 70 cm
Art. nr. LCPR24906

Vinkel spylelanse
u/dyse M22, 90 cm
Art. nr. LCPR29360

Sandblåsersett M22, 1,4
Art. nr. LCPR14858

Slangetrommel for
veggmontering
Art. nr. KTRI37674

Rørrenserslange M22
Art. nr. TBAP23853, 10 m
Art. nr. TBAP24406, 20 m

70 cm
50 cm
30 cm

Dobbel lanse M22 u/dyse
Art. nr. LCPR12981, 30 cm
Art. nr. LCPR12982, 50 cm
Art. nr. LCPR12983, 70 cm
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FIRE BOX

VARMEMODUL

Varmer opp kaldt vann til 140 °C.
Uunnværlig der det trengs
varmtvann for mer effektiv vasking.

Utgangskopling M22 x 1,5 hann.
Inngangskopling 3/8'' hann.

Høytrykkslange til høye temperaturer med M22-koplinger
(for tilkopling til vasker).
Art. nr. TBAP29050 (+ RCIN03755)
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FIRE BOX

Høytrykkslange til høye
temperaturer med M22koplinger (for tilkopling til
høytrykksvaskeren).

Deksel og vogn i lakkerte
metallplater, to faste hjul
+ ett svingende hjul med
brems.

Eksosutgang og den
plasmasveisede ytre og
indre sylindere i rustfritt
stål gjør produktet
oksidasjonsfritt og gir
en lengre levetid.

Én-fase brennermotor
direkte koplet til vifte og
dieselpumpe.

Tekniske egenskaper
Dobbel varmespiral av stålrør behandlet med høytemperaturlakk.
Varmespiralen i FIRE 30 er 30 m lang, varmespiralen i FIRE 40 er 40 m lang.
Varmer opp kaldt vann med et minste matetrykk på 4 bar.

Inngangskopling 3/8'' hann.
Sikkerhetsanordninger: tilbakeslagsventil, sikkerhetsventil og
strømningsmåler som stopper brennerfunksjon ved manko av vann.

Art. nr.

Modell

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
strøm
(kW)

Brennerens
brennstoffforbruk
(kg/t)

Brennstofftank
(l)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

121233

FIRE BOX 30 M

175

360-1260

1-230-2,0

0,3

5,8

18

107,8

79 x 75 x 92

121232

FIRE BOX 40 M

200

360-1260

1-230-2,0

0,3

7,4

18

110,8

79 x 75 x 92

121237

FIRE BOX 40/350

350

360-1260

1-230-2,0

0,3

7,4

18

111,5

79 x 75 x 92
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Varmtvannsvaskere
Varmtvannsvaskere

Flere tiår med erfaring har gjort at IPC har kunnet utvikle et bredt sortiment av
spesialiserte varmtvannsvaskere til alle bruksområder. IPCs eksklusive
IPC Power Pump veivakselpumper gir disse modellene kraft til å håndtere selv
de vanskeligste jobbene, mens robuste IPC Power Boil varmekjeler garanterer
uovertruffen ytelse under alle driftsforhold.
Alle høytrykksvaskere fra IPC er enkle å vedlikeholde. Bare løft av dekselet, og alle
de aktuelle komponentene er lett tilgjengelige. Et bredt spekter av tilbehør er også
tilgjengelig og gjør alle modellene enda mer allsidige, slik at de kan tilfredsstille
markedets behov.

PW-H10 side 40

PW-H25 side 42

Sektorer

Sektorer

Landbruk

Landbruk

Bilbransjen

Bilbransjen

Bygninger

Bygninger

Maskiner

Maskiner

Industri

Industri

Bruk

Bruk

Fra 0

8+

Fra 0

PW-H35 side 46

PW-H30 side 44
Sektorer

Sektorer

Landbruk

Landbruk

Bilbransjen

Bilbransjen

Bygninger

Bygninger

Maskiner

Maskiner

Industri

Industri

Bruk

Bruk

Fra 0

8+

PW-H35/4 side 48

Fra 0

Sektorer

Landbruk

Landbruk

Bilbransjen

Bilbransjen

Bygninger

Bygninger

Maskiner

Maskiner

Industri

Industri

Bruk

Bruk
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8+

PW-H40 side 50

Sektorer

Fra 0

8+

8+

Fra 0

8+

PW-H40/4 side 52

PW-H80 side 54

Sektorer

Sektorer

Landbruk

Landbruk

Bilbransjen

Bilbransjen

Bygninger

Bygninger

Maskiner

Maskiner

Industri

Industri

Bruk

Bruk

Fra 0

Fra 0

8+

PW-H80 side 56

PW-H90 side 58

Sektorer

Sektorer

Landbruk

Landbruk

Bilbransjen

Bilbransjen

Bygninger

Bygninger

Maskiner

Maskiner

Industri

Industri

Bruk

Bruk

Fra 0

Fra 0

8+

TWOCK side 60

Sektorer

Landbruk

Landbruk

Bilbransjen

Bilbransjen

Bygninger

Bygninger

Maskiner

Maskiner

Industri

Industri

Bruk

Bruk
8+

Fra 0

V 200 MD A.E. side 64

8+

DIESELMOTOR

Sektorer

Landbruk

Landbruk

Bilbransjen

Bilbransjen

Bygninger

Bygninger

Maskiner

Maskiner

Industri

Industri

Bruk

Bruk
8+

BENSINMOTOR

MD 200 SILENT side 66
DIESELMOTOR

Sektorer

Fra 0

8+

SKID FUEGO side 62

Sektorer

Fra 0

8+

Fra 0

8+
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PW-H10
SLANGETROMMEL
Art. nr. KTRI91326
(Ekstrautstyr 141340 - Standard på 121445)

DIESELTANK på fire liter er
transparent så man kan se hvor
mye diesel det er igjen.

PW-H10 I1207A M (141340)
Spylelanse m/dyse 1,15
Art. nr. LCTE91693
Spylelanse u/dyse
Art. nr. LCPR91704
Turbodyse
Art. nr. LCTE81742
Høytrykkspistol
Art. nr. IPPR93838
Høytrykkslange 8 m
Art. nr. TBAP20264
Skumpålegger
Art. nr. LCPR90295
40

PW-H10 I1408A M (121445)
Høytrykkspistol med svivel M22
Spylelanse med multiregdyse M22
Turbolanse M22
Høytrykkslange 8 m
Profesjonell skumpålegger M22

Art. nr. IPPR40007
Art. nr. LCPR93173
Art. nr. LCPR40011
Art. nr. TBAP93872
Art. nr. LCPR40040

PW-H10

AV/PÅ bryter til motor/
pumpe, pluss AV/PÅ
funksjon for varmtvann.

Solid ergonomisk
håndtak for praktisk,
enkel manøvrering.

Stor fot foran for større
stabilitet.

Store hjul som gjør det
lettere å flytte vaskeren.

Integrert lanseholder

Tekniske egenskaper
VARMEKJELE

MOTOR

Elektrisk induksjonsmotor, to-polet (2800 rpm), kontinuerlig drift,
termisk bryter. Vedlikeholdsfri
Ventilasjon av varmekjelen med uavhengig motor.
Dieselpumpe som motstår vann og/eller urenheter.
Forsinket dieselinnsprøyting forhindrer røyk under oppstart av
varmekjelen.

Art. nr.

Modell

Lakkert stålkjele for større termisk og mekanisk motstand som sikrer
lengre levetid. Høyeffektiv forbrenning i henhold til internasjonale regler
og standarder. Det er ikke behov for redskaper ved demontering. Det gjør
at rengjøring og/eller vedlikehold går raskere. Dobbel varmespiral for
maksimal effektivitet.

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
strøm
(kW)

Motor
(hk)

Rpm

Kjemitank
(l)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

141340

PW-H10 I1207A M

Total-stopp I

120

400

1-230-9,5

2,1

2

2800

0,5

48,6

64 x 48 x 75

121445

PW-H10P I1408A M

Total-stopp I

140

450

1-230-10,5

2,4

2,5

2800

1

48,6

64 x 48 x 75

For begge modellene er temperaturen på utgangsvannet 55 °C. Dieseltanken har en kapasitet på fire liter.

Anbefalt tilbehør

Lanse med fast
vaskebørste
Art. nr. KTRI94031
(141340)

Sandblåser kit
Art. nr. KTRI94039
(141340)

Lanse med roterende
vaskebørste M22, 70 cm
Art. nr. SPID24911
(121445)

Lanse med fast
vaskebørste M22, 70 cm
Art. nr. SPID24939
(121445)

Lanse med vaskebørste
Art. nr. KTRI94032
(141340)

Rørrenserslange
Art. nr. KTRI94037, 8 m
(141340)
Art. nr. KTRI94038, 15 m
(141340)
Art. nr. TBAP23853, 10 m
(121445)

Gulvvasker
Art. nr. KTRI94019
(141340)

Skumpålegger M22
Art. nr. LCPR24937
(121445)
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PW-H25

SLANGETROMMEL (ekstrautstyr)
Art. nr. KTRI39112

Lavtrykksdyse, 4030
Art. nr. 141376

Høytrykkslange M22 skrukopling, 10 m
Art. nr. TBAP25324
42

Høytrykkspistol med
startlanse M22
Art. nr. IPPR40010

Dobbel rustfri lanse P70 M22
u/dyser, 70 cm
Art. nr. LCPR12983

Høytrykksdyse, 2504
Art. nr. UGLN49991

PW-H25

Solid konstruksjon,
støtsikker, motstandsdyktig
mot varmesjokk og
atmosfæriske påvirkninger.

Solid ergonomisk
håndtak for praktisk,
enkel manøvrering.

De fire store hjulene gjør
maskinen stabil og gjør
det lettere å flytte den på
alle overflater (betong,
kjerreveier, grus osv.).

Dieseltank som tar 10 liter.

Enkelt elektrisk panel
med AV/PÅ-bryter
og bryter til justering
av temperaturen på
utgangsvannet.

Tekniske egenskaper
Lavtrykks vaskemiddelpåføring med betjening på den doble spylelansen.
Trykkjusterings- og dampknapp som nås fra utsiden, slik at trykket kan
tilpasses ulike rengjøringssituasjoner.
Veivakselpumpe med messing pumpetopp og keramiske stempler.
Manometer for konstant overvåking av arbeidstrykket.
Lanseholder og holder til høytrykkslange.

Mye tilbehør, som høytrykkspistol med varmesikker startlanse, 70 cm
dobbel rustfri spylelanse med trykk- og vaskemiddelkontroll, 10 m
høytrykkslange til høye temperaturer.
Sikkerhetsnivået garanteres av
- justerbar termostat som avpasser og begrenser vanntemperaturen
- automatisk trykkbryter
- sikkerhetsventil som begrenser trykket

Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
strøm
(kW)

Motor
(hk)

Rpm

Kjemitank
(l)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

121240

PW-H25 D1110P M

Total-stopp D

40-110

300-600

1-230-13

2,7

2,5

2800

10

78,8

96 x 66 x 88

For modellen D1110P M er temperaturen på utgangsvannet 70-120°C.
Maskinen har en brennstofftank med en kapasitet på 10 liter. Brennstofforbruket i brenneren er 3,2 kg/t.

Anbefalt tilbehør

Lanse med vaskebørste
M22 u/dyse
Art. nr. LCPR29362

Lanse med fast
vaskebørste M22, 70 cm
Art. nr. SPID24939

Skumpålegger M22
Art. nr. LCPR24937

Vannslange, 10 m
Art. nr. KTRI29377

Gulvvasker M22
Art. nr. LCLC41140

Rørrenserslange M22
Art. nr. TBAP23853, 10 m
Art. nr. TBAP24406, 20 m

Slange for slamsuging, 5 m
Art. nr. KTRI29366

Slangekoplinger M22
Art. nr. RCIN10810
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PW-H30

SLANGETROMMEL (ekstrautstyr)
Art. nr. KTRI48748

Høytrykkslange M22
skrukopling, 10 m
Art. nr. TBAP25324
44

Høytrykkspistol med startlanse M22
Art. nr. IPPR40010

Spylelanse rustfritt stål P70 M22
u/dyse, 70 cm
Art. nr. LCPR12976

Høytrykksdyse
Art. nr. UGLN49990, 25035
(121495, 121216)
Art. nr. UGLN49991, 2504
(121215)

PW-H30

Solide ergonomiske
håndtak for praktisk,
enkel manøvrering.

Enkelt elektrisk panel
med AV/PÅ-bryter og
temperaturregulerende
termostat.

De store bakhjulene
og det store svingende
hjulet med bremse gjør
det lettere å flytte på
maskinen.

Vaskemiddeltank på åtte liter
og brennstofftank på tolv
liter. Stort påfyllingshull.

Praktisk rom til tilbehør
sørger for at alt er innen
rekkevidde til enhver tid.

Tekniske egenskaper
Elektrisk motor: asynkron, to-polet (2800 rpm) i modellene D1310A og
D1613P. Asynkron, fire-polet (1400 rpm) i modellen D1310P. Høyeffektiv
kontinuerlig drift med termisk bryter.
Steamventil/vannmengderegulator tilkoplet pumpetoppen gir deg
muligheten til å redusere vannforbruket eller komme opp i temperatur/
steam som gjør at trykket kan tilpasses ulike rengjøringssituasjoner.
Anordning til avkalkningsmiddel med justering av mengden etter vannets
hardhet.

PW-H30 D 1310A M:
Aksialpumpe utformet for lang levetid.
Forsterkede lagre, messing pumpetopp, keramiske
stempler og pakninger for lang levetid.
PW-H30 D 1310 P M / D 1613 P T:
Veivakselpumpe med messing pumpetopp og keramiske
stempler.

Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
Effekt
(kW)

Motor
(hk)

Rpm

Kjemitank
(l)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

121495

PW-H30 D1310A M

Total-stopp D

40-130

300-600

1-230-13,5

3

3

2800

8

93,8

98 x 67 x 81

121216

PW-H30 D1310P M

Total-stopp D

40-130

300-600

1-230-13,5

3

3

1400

8

93,8

98 x 67 x 81

121215

PW-H30 D1613P T

Total-stopp D

40-160

300-780

3-400-8,5

5

5,5

2800

8

89,4

98 x 67 x 81

For D1310-modellene er temperaturen på utgangsvannet 30-120 °C. For modellen D1613 P er temperaturen på utgangsvannet 30-90 °C.
Alle modellene har en brennstofftank med en kapasitet på 14 liter. Brennstofforbruket er 3,2 kg/t.

Anbefalt tilbehør

Lanse med roterende
vaskebørste M22, 70 cm
Art. nr. SPID24911

Gulvvasker M22
Art. nr. LCLC41140

Lanse med fast
vaskebørste M22, 70 cm
Art. nr. SPID24939

Rørrenserslange M22
Art. nr. TBAP23853, 10 m
Art. nr. TBAP24406, 20 m

Skumpålegger M22
Art. nr. LCPR24937

Vannslange, 10 m
Art. nr. KTRI29377

Slange for
slamsuging, 5 m
Art. nr. KTRI29366

Slangekoplinger M22
Art. nr. RCIN10810
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Varmtvannsvaskere

PW-H35

Enkel tilgang til alle indre
komponenter letter vedlikeholdet

Slangetrommel med brettbart
håndtak (ekstrautstyr)
Art. nr. KTRI40235

Høytrykkslange M22
skrukopling, 10 m
Art. nr. TBAP25324
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Høytrykkspistol
med startlanse M22
Art. nr. IPPR40010

Spylelanse rustrfritt
stål P70 M22 u/dyse, 70 cm
Art. nr. LCPR40087

Høytrykksdyse.
Art. nr. 147950, 15034 (143076)
Art. nr. 141375, 1503 (143075)

PW-H35

Omløpsventil/
vannmengderegulator tilkoblet
pumpetoppen gir deg mulighet
til å redusere vannforbruket/
arbeidstrykket eller komme opp
i temperatur/steam. Ventilen er
tilgjengelig fra yttersiden.

Ny kjele som kan
åpnes fra toppen for
vedlikehold. Varmekjelen
er laget av rustfritt stål og
varmespiral i stål.

Vaskemiddeltank på 22
liter og brennstofftank
på 25 liter. Stort
påfyllingshull.

Tekniske egenskaper
Veivakselpumpe med messing pumpetopp og keramiske stempler.
Elektrisk motor to-polet eller fire-polet (avhengig av modell)
ITS Start stopp systemet slår av maskinen etter 15 minutters inaktivitet.
Ved vannmangel eller lekkasje i vannkretsen slås maskinen av.
To store hjul og et svingende nesehjul gjør maskinen mer stabil
og lettere å transportere. Hjulene er festet til en stålramme.
Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/t)

143075

PW-H35 D1309P M

Total Stop ITS

40-130

143076

PW-H35 D1813P T

Total Stop ITS

40-180

143079

PW-H35 D1813P4 T

Total Stop ITS

143082

PW-H35 D1915P4 T

Total Stop ITS

Lanseholder er utstyrt med
låsesystem.

Praktisk rom til tilbehør
sørger for at alt er innen
rekkevidde til enhver tid.

AV/PÅ bryter for motor/
pumpe og brenner.
Justerbar driftstermostat,
justeringsknapp for
vaskemiddel og profesjonelt
manometer som gjør
at det er lett å sjekke
arbeidstrykket.

Tilgang til påfylling av
avkalkningsvæske uten
å fjerne dekset.

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
strøm
(kW)

Rpm

Brennstofftank
(l)

Kjemitank
(l)

Vekt
(Kg)

Målr
(cm)

280-560

1-230-12

2,8

2800

25

22

100

110x70x81

400-800

3-400-8,6

4,3

2800

25

22

100

110x70x81

40-180

390-800

3-400-8,6

4,6

1400

25

22

100

110x70x81

40-190

450-900

3-400-9,0

5

1400

25

22

100

110x70x81

Temperaturen på utgangsvannet er 30÷140°C.
Brennstofforbruket i brenneren er 3,2 Kg/t for modellene D1309 - D1713 og 5,8 Kg/t for de andre modellene.

Anbefalt tilbehør

Lanse med roterende
vaskebørste M22, 70 cm
Art. nr. SPID 24911

Gulvvasker M22
Art. nr. LCLC41140

Lanse med fast vaskebørste
M22, 70 cm
Art. nr. SPID 24939

Skumpålegger M22
Art. nr. LCPR 24937

Vannslange, 10 m
Art. nr. KTRI 29377

Rørrenserslange M22
Art. nr. TBAP23853,10 m
Art. nr. TBAP24406, 20 m

Slange for
slamsuging, 5 m
Art. nr. KTRI 29366

Slangekoplinger M22
Art. nr. 10810
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Varmtvannsvaskere

PW-H35/4

Enkel tilgang til alle indre
komponenter letter vedlikeholdet

Slangetrommel med brettbart
håndtak (ekstrautstyr)
Art. nr. KTRI40235

Høytrykkslange M22
skrukopling, 10 m
Art. nr. TBAP25324
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Høytrykkspistol med startlanse
M22
Art. nr. IPPR40010

Spylelanse rustrfritt stål P70 M22
u/dyse, 70 cm
Art. nr. LCPR40087

Høytrykksdyse
Art. nr. 147950, 15034
(143080,143081)

PW-H35/4

Omløpsventil/
vannmengderegulator tilkoblet
pumpetoppen gir deg mulighet
til å redusere vannforbruket/
arbeidstrykket eller komme
opp i temperatur/steam.
Ventilen er tilgjengelig fra
yttersiden.

Ny kjele som kan
åpnes fra toppen for
vedlikehold. Varmekjelen
er laget av rustfritt stål og
varmespiral i stål.

Med 4 hjul er maskinen
lett å håndtere på alle
slags overflater (betong,
kjerreveier, grus osv.).

Tekniske egenskaper
Veivakselpumpe med messing pumpetopp og keramiske stempler.
Elektrisk motor to-polet eller fire-polet (avhengig av modell)
ITS Start stopp systemet slår av maskinen etter 15 minutters
inaktivitet. Ved vannmangel eller lekkasje i vannkretsen slås
maskinen av.
Fire store hjul gjør maskinen mer stabil
og lettere å transportere. Hjulene er festet til en stålramme.
Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/t)

Spenning
(V-Amp.)

Lanseholder er utstyrt med
låsesystem.

Praktisk rom til tilbehør
sørger for at alt er innen
rekkevidde til enhver tid.

AV/PÅ bryter for motor/
pumpe og brenner.
Justerbar driftstermostat,
justeringsknapp for
vaskemiddel og profesjonelt
manometer som gjør
at det er lett å sjekke
arbeidstrykket.

Tilgang til påfylling av
avkalkningsvæske uten å
fjerne dekset.

Absorbert
strøm
(kW)

Rpm

Brennstofftank
(l)

Kjemitank
(l)

Vekt
(Kg)

Målr
(cm)

143077

PW-H35/4 D1309P M

Total Stop ITS

40-130

280-560

1-230-50

2,8

2800

25

22

100

110x70x81

143080

PW-H35/4 D1813P T

Total Stop ITS

40-180

400-800

1-230-16

2,8

2800

25

22

100

110x70x81

143081

PW-H35/4 D1813P T

Total Stop ITS

40-180

400-800

3-400-50

4,3

2800

25

22

100

110x70x81

143078

PW-H35/4 D1310P4 M

Total Stop ITS

40-130

300-600

1-230-50

3,3

1400

25

22

100

110x70x81

143085

PW-H35/4 D1813P4 T

Total Stop ITS

40-180

390-800

3-230-16

4,6

1400

25

22

100

110x70x81

143086

PW-H35/4 D1813P4 T

Total Stop ITS

40-180

390-800

3-400-50

4,6

1400

25

22

100

110x70x81

143095

PW-H35/4 D1915P4 T

Total Stop ITS

40-190

450-900

3-230-16

5

1400

25

22

100

110x70x81

143096

PW-H35/4 D1915P4 T

Total Stop ITS

40-190

450-900

3-400-50

5

1400

25

22

100

110x70x81

Temperaturen på utgangsvannet er 30÷140°C.
Brennstofforbruket i brenneren er 3,2 Kg/t for modellene D1309 - D1713 - D1310 og 5,8 Kg/t for de andre modellene.

Anbefalt tilbehør

Lanse med roterende
vaskebørste M22, 70 cm
Art. nr. SPID24911

Gulvvasker M22
Art. nr. LCLC41140

Lanse med fast vaskebørste
M22, 70 cm
Art. nr. SPID24939

Skumpålegger M22
Art. nr. LCPR24937

Vannslange, 10 m
Art. nr. KTRI29377

Rørrenserslange M22
Art. nr. TBAP23853,10 m
Art. nr. TBAP24406, 20 m

Slange for slamsuging,
5m
Art. nr. KTRI29366

Slangekoplinger M22
Art. nr. RCIN10810
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Varmtvannsvaskere

PW-H40

SLANGETROMMEL
(ekstrautstyr)
Art. nr. KTRI45716

Høytrykkslange M22
skrukopling, 10 m
Art. nr. TBAP25324
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Høytrykkspistol med startlanse M22
Art. nr. IPPR40010

Spylelanse rustfritt stål P70 M22
u/dyse, 70 cm
Art. nr. LCPR12976

Høytrykksdyse
Art. nr. UGLN49991, 2504

PW-H40

AV/PÅ bryter for motor/
pumpe og brenner.
Justerbar driftstermostat,
justeringsknapp for
vaskemiddel og profesjonelt
manometer som gjør at det er
lett å sjekke arbeidstrykket.

Ergonomisk håndtak for
enkel, praktisk transport;
utstyrt med lanseholder.

Nyttige, praktiske rom til
tilbehør sørger for at alt
er innen rekkevidde til
enhver tid.

Trykkjusterings- og
dampknapp tilgjengelig
fra utsiden, slik at trykket
kan tilpasses ulike
rengjøringssituasjoner.

Svingende hjul med
brems stabiliserer
maskinen på alle
overflater.

Tekniske egenskaper
Elektrisk motor, fire-polet, 1400 rpm, kontinuerlig drift med dobbelt lager
og termisk bryter. Forlenger levetiden til de mekaniske komponentene.
Trykkjusterings- og dampknapp nås uten at man må ta av dekselet.
To store forhjul og et svingende bakhjul gjør maskinen mer stabil og
lettere å transportere. Hjulene er festet til en stålramme.

Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Vaskemiddel- og brennstofftanker på 20 liter.
Egne lokk til tømming og rengjøring.
Anordning til avkalkningsmiddel med pumpe styrt av et kretskort.
Mengden avkalkningsmiddel kan justeres etter vannets hardhet.

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
strøm
(kW)

Motor
(hk)

Rpm

Kjemitank
(l)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

121230

PW-H40 D1813P T

Total-stopp D

40-175

400-800

3-230-16

4,6

5

1400

20

123,6

105 x 75 x 90

140008

PW-H40 D1813P T

Total-stopp D

40-175

400-800

3-400-8,6

4,6

5

1400

20

123,6

105 x 75 x 90

For modellene er temperaturen på utgangsvannet 30–140 °C. Dieseltanken har en kapasitet på 20 liter.
For modellen D1813P T er brennstofforbruket 5,8 kg/t.

Anbefalt tilbehør

Lanse med roterende
vaskebørste M22, 70 cm
Art. nr. SPID24911

Lanse med fast
vaskebørste M22, 70 cm
Art. nr. SPID24939

Skumpålegger M22
Art. nr. LCPR24937

Vannslange, 10 m
Art. nr. KTRI29377

Gulvvasker M22
Art. nr. LCLC41140

Rørrenserslange M22
Art. nr. TBAP23853, 10 m
Art. nr. TBAP24406, 20 m

Slange for
slamsuging, 5 m
Art. nr. KTRI29366

Slangekoplinger M22
Art. nr. RCIN10810
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Varmtvannsvaskere

PW-H40/4

SLANGETROMMEL
(ekstrautstyr)
Art. nr. KTRI40053

Høytrykkslange M22
skrukopling, 10 m
Art. nr. TBAP25324
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Høytrykkspistol med startlanse M22
Art. nr. IPPR40010

Spylelanse rustfritt stål P70 M22
u/dyse, 70 cm
Art. nr. LCPR12976

Høytrykksdyse
Art. nr. UGLN49990, 25035
(121430)
Art. nr. UGLN49991, 2504
(121231, 141450, 160140, 121505)
Art. nr. UGLN49987, 15045
(146115, 146116)

PW-H40/4

Ergonomisk håndtak for
enkel, praktisk transport;
utstyrt med lanseholder.

Med 4 hjul er maskinen
lett å håndtere på alle
slags overflater (betong,
kjerreveier, grus osv.).

AV/PÅ bryter for motor/
pumpe og brenner.
Justerbar driftstermostat,
justeringsknapp for
vaskemiddel og profesjonelt
manometer som gjør at det er
lett å sjekke arbeidstrykket.

Hjulbremse som
stabiliserer maskinen
på alle overflater.

Maskinens konstruksjon
gjør den lett å feste
løfteanordning på.

Tekniske egenskaper
Elektrisk motor, fire-polet, 1400 rpm, kontinuerlig drift med dobbelt lager
og termisk bryter. Forlenger levetiden til de mekaniske komponentene.
Trykkjusterings- og dampknapp integrert i pumpen.
Veivakselpumpe med messing pumpetopp og keramiske stempler.
Avkalkingssystem med pumpe styrt av elektronisk kort. Mengden av
produktet kan reguleres etter vannets hardhet.

Fire store hjul gjør maskinen mer stabil og lettere å transportere.
Hjulene er festet til en stålramme.
Vaskemiddel- og brennstofftankene tar 20 liter og er integrert
i maskinen, de har store lokk til tømming og rengjøring.

Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
strøm
(kW)

Motor
(hk)

Rpm

Kjemitank
(l)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

121430

PW-H40/4 D1310P M

Total-stopp D

40-130

300-600

1-230-14,5

3,3

3

1400

20

129,8

105 x 75 x 90

121231

PW-H40/4 D1813P T

Total-stopp D

40-175

400-800

3-230-16

4,6

5

1400

20

131,6

105 x 75 x 90

141450

PW-H40/4 D1813P T

Total-stopp D

40-175

400-800

3-400-8,6

4,6

5

1400

20

131,6

105 x 75 x 90

121505

PW-H40/4 D1915P T

Total-stopp D

40-190

450-900

3-230-32

5,0

5,5

1400

20

131,6

105 x 75 x 90

160140

PW-H40/4 D1915P T

Total-stopp D

40-190

450-900

3-400-9,0

5,0

5,5

1400

20

131,6

105 x 75 x 90

146115

PW-H40/4 D2017P T

Total-stopp D

40-200

500-1000

3-230-32

7,2

7,5

1400

20

149,8

105 x 75 x 90

146116

PW-H40/4 D2017P T

Total-stopp D

40-200

500-1000

3-400-12,6

7,2

7,5

1400

20

149,8

105 x 75 x 90

I alle modellene er temperaturen på utgangsvannet 30-140 °C. Dieseltanken har en kapasitet på 20 liter.
I modellen D1310 M er brennstofforbruket 4 kg/t. I modellene D1813 P og 1915 P T er det 5,8 kg/t.

Anbefalt tilbehør

Lanse med roterende
vaskebørste M22, 70 cm
Art. nr. SPID24911

Lanse med fast
vaskebørste M22, 70 cm
Art. nr. SPID24939

Skumpålegger M22
Art. nr. LCPR24937

Vannslange, 10 m
Art. nr. KTRI29377

Gulvvasker M22
Art. nr. LCLC41140

Rørrenserslange M22
Art. nr. TBAP23853, 10 m
Art. nr. TBAP24406, 20 m

Slange for
slamsuging, 5 m
Art. nr. KTRI29366

Slangekoplinger M22
Art. nr. RCIN10810
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Varmtvannsvaskere

PW-H80

SLANGETROMMEL (ekstrautstyr)
Art. nr. KTRI88654

Varmekjele i rustfritt stål med dobbel
varmespiral av stål (30 m lang)

Høytrykkslange M22
skrukopling, 10 m
Art. nr. TBAP25324
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Høytrykkspistol med startlanse M22
Art. nr. IPPR40002

Spylelanse rustfritt stål P70 M22
u/dyse, 70 cm
Art. nr. LCPR12976

Høytrykksdyse
Art. nr. UGLN49987, 15045

PW-H80

Anordning til avkalkningsmiddel med pumpe styrt
av et kretskort. Mengden
av produktet kan reguleres
etter vannets hardhet.

Trykkjusterings- og
dampknapp på pumpen
nås fra utsiden.

Viften og brennstoffpumpen
drives av en uavhengig
motor.

Maskinen er montert på en
støpt ramme i høydensitets
polyetylen. Vognen
har løftehåndtak og et
ergonomisk håndtak til enkel,
praktisk transport.

AV/PÅ bryter for motor/
pumpe og brenner. Justerbar
driftstermostat, justeringsknapp for vaskemiddel og
profesjonelt manometer som
gjør at det er lett å sjekke
arbeidstrykket. Varsellamper
for lekkasjer, diesel- og
avkalkningsmiddelnivå.

Tekniske egenskaper
Elektrisk motor, fire-polet, 1400 rpm, kontinuerlig drift med dobbelt lager
og termisk bryter. Forlenger levetiden til de mekaniske komponentene.
Veivakselpumpe med messing pumpetopp og keramiske stempler.
To 12,5 cm svingende hjul bak og to 30 cm hjul foran gjør maskinen stabil
og lett å transportere.
Vaskemiddel- og brennstofftanker og vanntank er integrert i maskinen.
Egne lokk til tømming og rengjøring.

Høytrykks vaskemiddelpåføring.
Høyeffektiv varmekjele montert på en stålplate,
30 m dobbel varmespiral av stål.
Betjeningselementer med lav spenning,
24 volt, gir maksimal sikkerhet for brukeren.

Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
strøm
(kW)

Motor
(hk)

Rpm

Kjemitank
(l)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

146117

PW-H80 D2017P T

Total-stopp ITS

40-200

500-1000

3-230-32

7,2

7,5

1400

25

146,6

109 x 70 x 87

146118

PW-H80 D2017P T

Total-stopp ITS

40-200

500-1000

3-400-12,6

7,2

7,5

1400

25

146,6

109 x 70 x 87

Temperaturen på utgangsvannet er 30-140 °C. Brennstofftanken har en kapasitet på 25 liter. Brennstofforbruket i brenneren er 5,8 kg/t.

Anbefalt tilbehør

Vinkel spylelanse
u/dyse M22, 90 cm
Art. nr. LCPR29360

Spylelanse u/dyse med
dobbel dyseholder
M22, 70 cm
Art. nr. LCPR24906

Gulvvasker M22
Art. nr. LCLC41140

Sandblåsersett M22, 70 cm
Art. nr. LCPR14859
Sandsekk 50 kg
Art. nr. PRCH00065

Skumpålegger M22
Art. nr. LCPR24937

Rørrenserslange M22
Art. nr. TBAP23853, 10 m
Art. nr. TBAP24406, 20 m

Lanse med fast
vaskebørste M22, 70 cm
Art. nr. SPID24939

Dobbel rustfri
spylelanse P70 M22
u/dyse, 70 cm
Art. nr. LCPR12983
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Varmtvannsvaskere

PW-H80

SLANGETROMMEL (ekstrautstyr)
Art. nr. KTRI88654

Varmekjele i rustfritt stål med dobbel

varmespiral av stål (40 m lang)

Høytrykkslange M22
skrukopling, 10 m
Art. nr. TBAP25324 (120007, 121470)
Art. nr. TBAP40009 (120543, 121480)
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Høytrykkspistol med startlanse M22
Art. nr. IPPR40002

Spylelanse rustfritt stål
P70 M22 u/dyse, 70 cm
Art. nr. LCPR12976

Høytrykksdyse
Art. nr. UGLN49996, 2507
(120007, 121470)
Art. nr. UGLN49995, 25065
(120543, 121480)

PW-H80

Anordning til avkalkningsmiddel med pumpe styrt
av et kretskort. Mengden
av produktet kan reguleres
etter vannets hardhet.

Trykkjusterings- og
dampknapp på pumpen nås
fra utsiden.

Viften og brennstoffpumpen
drives av en uavhengig
motor.

Maskinen er montert på en
støpt ramme i høydensitets
polyetylen. Vognen
har løftehåndtak og et
ergonomisk håndtak til enkel,
praktisk transport.

AV/PÅ bryter for motor/
pumpe og brenner. Justerbar
driftstermostat, justeringsknapp for vaskemiddel og
profesjonelt manometer som
gjør at det er lett å sjekke
arbeidstrykket. Varsellamper
for lekkasjer, diesel- og
avkalkningsmiddelnivå.

Tekniske egenskaper
Elektrisk motor, fire-polet, 1400 rpm, kontinuerlig drift med dobbelt lager
og termisk bryter. Forlenger levetiden til de mekaniske komponentene.
Veivakselpumpe med messing pumpetopp og keramiske stempler.
To 12,5 cm svingende hjul bak og to 30 cm hjul foran gjør maskinen stabil
og lett å transportere.
Vaskemiddel- og brennstofftanker og vanntank er integrert i maskinen.
Egne lokk til tømming og rengjøring.

Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

121470

PW-H80 D1521P T

Start-stopp ITS

40-150

120007

PW-H80 D1521P T

Start-stopp ITS

40-150

121480

PW-H80 D1921P T

Start-stopp ITS

40-190

120543

PW-H80 D1921P T

Start-stopp ITS

40-190

Høytrykks vaskemiddelpåføring.
Høyeffektiv varmekjele montert på en stålplate,
30 m dobbel varmespiral av stål.
Betjeningselementer med lav spenning,
24 volt, gir maksimal sikkerhet for brukeren.

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
strøm
(kW)

Motor
(hk)

Rpm

Kjemitank
(l)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

650-1300

3-230-32

7,2

7,5

1400

25

166,4

109 x 70 x 87

650-1300

3-400-13,5

7,2

7,5

1400

25

166,4

109 x 70 x 87

650-1300

3-230-32

8,5

9

1400

25

171,6

109 x 70 x 87

650-1300

3-400-14,4

8,5

9

1400

25

171,6

109 x 70 x 87

Temperaturen på utgangsvannet er 30-140 °C. Brennstofftanken har en kapasitet på 25 liter. Brennstofforbruket i brenneren er 5,8 kg/t.

Anbefalt tilbehør

Vinkel spylelanse
u/dyse M22, 90 cm
Art. nr. LCPR29360

Spylelanse u/dyser med
dobbel dyseholder
M22, 70 cm
Art. nr. LCPR24906

Gulvvasker M22
Art. nr. LCLC41140

Sandblåsersett M22
1,5 dyse, 70 cm
Art. nr. LCPR14859
Sandsekk 50 kg
Art. nr. PRCH00065

Skumpålegger M22
Art. nr. LCPR24937

Rørrenserslange M22
Art. nr. TBAP23853, 10 m
Art. nr. TBAP24406, 20 m

Lanse med fast
vaskebørste M22, 70 cm
Art. nr. SPID24939

Dobbel rustfri lanse
P70 M22
u/dyse, 70 cm
Art. nr. LCPR12983
57

Varmtvannsvaskere

PW-H90

SLANGETROMMEL
(ekstrautstyr)
Art. nr. KTRI86962

Høytrykkslange M22
skrukopling, 10 m
Art. nr. TBAP40009

58

Høytrykkspistol med startlanse M22
Art. nr. IPPR40002

Spylelanse rustfritt stål
P70 M22 u/dyse, 70 cm
Art. nr. LCPR12976

Høytrykksdyse
Art. nr. UGLN49997, 25075
(121180, 121225)
Art. nr. UGLN49996, 2507
(121185)

PW-H90

Trykkjusterings- og
dampknapp tilgjengelig
fra utsiden, slik at trykket
kan tilpasses ulike
rengjøringssituasjoner.

Vaskemiddeltanken på 18
liter og brennstofftanken
på 30 liter er integrert i
maskinen. Egne lokk til
tømming og rengjøring.

Ergonomiske håndtak for
enkel, praktisk transport.

To svingende hjul bak og
to hjul foran gjør maskinen
stabil og lett å transportere.

Tekniske egenskaper
Elektrisk motor: asynkron, kontinuerlig drift, 1400 rpm. Garanterer at de
mekaniske komponentene får et langt og vedlikeholdsfritt liv. Motoren
er beskyttet med en termisk bryter.
Betjeningselementer med lav spenning, 24 volt, gir maksimal sikkerhet
for brukeren.
Veivakselpumpe med messing pumpetopp og keramiske stempler.
Høyeffektiv varmekjele i rustfritt stål, ingen rustdannelse. Dobbel
varmespiral av stål (40 m).

Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

AV/PÅ bryter for motor/
pumpe og brenner. Justerbar
driftstermostat, justeringsknapp for vaskemiddel og
profesjonelt manometer som
gjør at det er lett å sjekke
arbeidstrykket. Varsellamper
for lekkasjer, diesel- og
avkalkningsmiddelnivå.

Ventilasjon av kjelen med uavhengig motor.
Det elektriske panelet blir beskyttet mot vann- og skittsprut med et
gjennomsiktig deksel.
Avkalkningsmiddeltank på 3,5 liter.
Vibrasjonsfri kopling mellom pumpe og motor gir mindre vibrasjoner
og øker driftsikkerheten og levetiden til alle mekaniske komponenter.

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
strøm
(kW)

Motor
(hk)

Rpm

Kjemitank
(l)

Vekt

Mål

(kg)

(cm)

121180

PW-H90 D1521P T

Start-stopp ITS

40-150

650-1300

3-230-32

7,1

7,7

1400

16,5

174,6

131 x 77 x 95

121225

PW-H90 D1521P T

Start-stopp ITS

40-150

650-1300

3-400-13

7,1

7,7

1400

16,5

174,6

131 x 77 x 95

121185

PW-H90 D1921P T

Start-stopp ITS

40-190

650-1300

3-400-16

3,5

5,2

1400

16,5

194,8

131 x 77 x 95

Temperaturen på utgangsvannet er 30-140 °C. Dieseltanken har en kapasitet på 30 liter. Brennstofforbruket er 7,6 kg/t.

Anbefalt tilbehør
70 cm
50 cm

Vinkel spylelanse
u/dyse M22, 90 cm
Art. nr. LCPR29360

Spylelanse u/dyser med
dobbel dyseholder
M22, 70 cm
Art. nr. LCPR24906

Dobbel spylelanse
u/dyser M22
Art. nr. LCPR12981, 50 cm
Art. nr. LCPR12982, 70 cm

Gulvvasker M22
Art. nr. LCLC41140

Slange for
slamsuging, 5 m
Art. nr. KTRI29366

Sandblåsersett M22
1,8 dyse, 70 cm
Art. nr. LCPR14860

Rørrenserslange M22
Art. nr. TBAP23853, 10 m
Art. nr. TBAP24406, 20 m

Slangekoplinger M22
Art. nr. RCIN10810

Sandsekk 50 kg
Art. nr. PRCH00065
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TWOCK

Høytrykkslange M22
skrukopling, 15 m
Art. nr. TBAP40011
60

Høytrykkspistol G4500 med
startlanse M22
Art. nr. IPPR89429

Spylelanse u/dyse rustfritt stål
P70 M22, 70 cm
Art. nr. LCPR12976

Høytrykksdyse
Art. nr. UGLN02317, 2515 (146106)
Art. nr. UGLN02312, 2509 (120560)

TWOCK

Modellen H D2030DPi T har
en fire-polet elektrisk motor
(1450 rpm), modellen
H D1341Pi T har en seks-polet
motor (1000 rpm). Begge
motorene blir beskyttet av en
termisk bryter.

Total Stop med automatisk
tilbakestilling.

I begge modellene: høytrykks
veivakselpumpe med seks
keramiske stempler og to
messing pumpetopper.

Kontrollpanel med pumpeog brennerbetjening,
termostat, driftstermometer.
Justeringsknapp for
damp og vaskemiddel.
Varsellamper for manglende
olje/avkalkningsmiddel og
nødstoppknapp.

Konstruksjon av lakkert
stål, lett å ta av for
vedlikehold.

Tekniske egenskaper
Vibrasjonsfri kopling mellom motor og pumpe.
Brenneren slår seg av hvis maskinen går tom for diesel.
To stående kjeler i lakkert stål med doble varmespiraler av stålrør.
Flammekontrollanordning.
Automatisk sikkerhetsstopp av varmekjelen.
Steamventil/vannmengderegulator tilkoplet pumpetoppen gir deg
muligheten til å redusere vannforbruket eller komme opp
i temperatur/steam.
Dieseltank på 54 liter.

Vanntank i rustfritt stål på 40 liter med elektrisk
strømningsregulering og magnetventil.
Avkalkningsmiddeltank på 3,5 liter.
Høytrykks vaskemiddelpåføring.
24 V betjeningselementer.
Nødstoppknapp.
Magnetotermionisk bryter.
Sikkerhetstermostat.
System for tilføring av avkalkningsmiddel.
Lastbærende konstruksjon av epoksypulverlakkert stål.
Mulighet for bruk av to lanser.

Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
strøm
(kW)

Motor
(hk)

Rpm

Brennstofftank
(l)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

146106

TWOCK-H D2030Pi T

Start-stopp D

200

1800

3-400-24,9

11

15

1450

54

448,4

140 x 86 x 86

120560

TWOCK-H D1341Pi T

Start-stopp D

130

2460

3-400-24

12,8

15

1000

54

448,4

140 x 86 x 86

Temperaturen på utgangsvannet er 30–140 °C. Brennstofforbruket i brenneren er 8,4 x 2 kg/t.

Anbefalt tilbehør

Høytrykkslange M22
skrukopling, 10 m
Art. nr. TBAP75208

Damplanse M22, 70 cm
Art. nr. LCPR29363

Slange for
slamsuging, 5 m
Art. nr. KTRI29366

Slangetrommelsett
3/8” H.T., 18 m
Art. nr. 82218

Vaskebom, 360°, 180 cm
Art. nr. KTRI28914

Slangekoplinger M22
Art. nr. RCIN10810

Lanseholder gulv
Art. nr. KTRI28935
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SKID FUEGO
DEKSEL EKSOSUTGANG
(Ekstrautstyr)
Art. nr. KTRI26687

HJULSETT M/ DRAG
OG RAMME
(Ekstrautstyr)
Art. nr. KTRI26685
SLANGETROMMEL
(Ekstrautstyr)
Art. nr. KTRI27587

BENSINMOTOR

VASKEMIDDELTANK
(Ekstrautstyr)
Art. nr. KTRI26690

Høytrykkslange M22
skrukopling, 10 m
Art. nr. TBAP40009
62

HJULSETT M/ DRAG
OG RAMME
(Ekstrautstyr)
Art. nr. KTRI26685

Høytrykkspistol G4500 med
startlanse M22
Art. nr. IPPR89429

HJULSETT M/ DRAG
OG RAMME
(Ekstrautstyr)
Art. nr. KTRI26685

Spylelanse u/dyse M22, 70 cm
Art. nr. LCPR12976

HJULSETT M/ DRAG
OG RAMME
(Ekstrautstyr)
Art. nr. KTRI26685

Høytrykksdyse
Art. nr. UGLN49994, 2506

SKID FUEGO

Varmekjele i rustfritt
stål med en effektivitet
på > 89 %. 30 m dobbel
varmespiral av lakkert stål.

Vogn/ramme av
epoksypolyester-pulverbelagt
rundstål utformet for å
dempe vibrasjoner fra
motoren.

Manuell slangetrommel
som gjør at slangen
kan oppbevares enkelt
og beskyttet mot skade
(ekstrautstyr).

Manuelt trekkhåndtak
(ekstrautstyr).

Utformet for å kunne
løftes med truck og
installeres på et kjøretøy.

Tekniske egenskaper
Veivakselpumpe med tre keramiske stempler og smidd messing
pumpetopp.
Bensindrevet HONDA GX 340-LXE motor, én sylinderet
fire-takts motor, med reduksjonsgir, elektrisk start, snorstarter
til nødstilfeller og en sensor som sier ifra når det mangler olje.
Turtallsregulator som reduserer motorens turtall når
maskinen går i omløp.
Vannmangelsikting som stopper brenneren ved manko av vann.

30 m dobbel varmespiral av lakkerte stålrør.
Steamventil/vannmengderegulator tilkoplet pumpetoppen gir deg
muligheten til å redusere vannforbruket eller komme opp
i temperatur/steam.
Driftstemperaturen kan trinnløst regulerers.
Vanntank med flottør og filter.
Høytrykks vaskemiddelpåføring.
Vibrasjonsfri kopling mellom pumpe og motor gir mindre vibrasjoner
og øker driftsikkerheten og levetiden til alle mekaniske komponenter.

Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Utvannstemperatur
(°C)

Motortype

Motoreffekt
(hk)

Rpm

Kjemitank
(l)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

160115

SKID FUEGO-H L1818Pi P

By Pass

70-180

680-1080

80–120

Honda GX340LX

11

1800

16 (tillegg)

234,6

117 x 68 x 87

Brennstofforbruket i brenneren er 5,6 kg/t. Dieseltanken har en kapasitet på 26 liter. Tank for avkalkingsmiddel med en kapasitet på 1 liter (tilvalgsutstyr)

Anbefalt tilbehør

Vannslange, 10 m
Art. nr. KTRI29377

Lanse med fast
vaskebørste M22, 70 cm
Art. nr. SPID24939

Rørrenserslange M22, 10 m
Art. nr. TBAP23853

Spylelanse u/dyser
med dobbel dyseholder
M22, 70 cm
Art. nr. LCPR24906

Vinkel spylelanse
u/dyse M22, 60 cm
Art. nr. LCPR29360

Lanse med
vaskebørste M22, 70 cm
Art. nr. LCPR29362

Damplanse M22, 70 cm
Art. nr. LCPR29363

Slangekoplinger M22
Art. nr. RCIN10810
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V 200 MD A.E.

DIESELMOTOR

Høytrykkslange M22
skrukopling, 10 m
Art. nr. TBAP40009
64

Høytrykkspistol G4500
med startlanse M22
Art. nr. IPPR89429

Spylelanse u/dyse M22, 70 cm
Art. nr. LCPR12976

Høytrykksdyse
Art. nr. UGLN05199, 2505

V 200 MD A.E.

Vippbart deksel letter
vedlikeholdet.

Utgangskopling til vann.

Inngangskopling til vann.

Høytrykks veivakselpumpe
med tre keramiske stempler
og forniklet smidd messing
pumpetopp.

De store luftfylte hjulene
gjør maskinen mer stabil
og lettere å transportere
på alle slags overflater.

Tekniske egenskaper
Ruggerini RD 210 dieselmotor med to sylindere og elektrisk start.
Automatisk turtallsregulator som styres fra spylepistolen.
Sikkerhetskontroll av maskinen med varsel om
- at det ikke er mer brennstoff
- at motoren har stanset pga. manglende smøring
- at motoren har stanset pga. manglende brennstoff
- at batteriet ikke er nok oppladet
Egen generator til å drive elektrisk utstyr.
Rustfritt stående brennkammer med dobbel varmespiral som utnytter
varmeenergien maksimalt. 3 års garanti på varmesipiralen.
Anordning til avkalkningsmiddel.

Steamventil/vannmengderegulator tilkoplet pumpetoppen gir deg
muligheten til å redusere vannforbruket eller komme opp i temperatur/
steam.
Integrert vaskemiddeltank.
Integrert 27 l dieseltank.
Integrert 2 l avkalkningsmiddeltank.
Vanntank på 7 liter med flottør.
Vanninntaksfilter.
Lastbærende stålkonstruksjon utformet for å absorbere vibrasjoner
fra dielselmotoren.
Epoksypulverlakkert stålramme.
Vippbart deksel i lakkert glassfiber isolert med lydisolerende materiale.

Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Utvannstemperatur
(°C)

Motortype

Motoreffekt
(hk)

Rpm

Brennstofftank
(l)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

146107

V 200 MD-H 2015Pi D

By Pass

200

900

30-150

Ruggerini RD210
diesel

20

3000

27

380

130 x 86 x 84

Brennstofforbruket i brenneren er 6,7 kg/t.

Anbefalt tilbehør

Slange for slamsuging, 5 m
Art. nr. KTRI29366

Lanseholder gulv
Art. nr. KTRI28935

Vinkel spylelanse
u/dyse M22, 90 cm
Art. nr. LCPR29360

Damplanse M22, 70 cm
Art. nr. LCPR29363

Slangetrommelsett
3/8” H.T., 18 m
Art. nr. 82218

Spylelanse u/dyse
med dobbel dyseholder
M22, 70 cm
Art. nr. LCPR24906

Vaskebom, 360°, 180 cm Slangekoplinger M22
Art. nr. RCIN10810
Art. nr. KTRI28914
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MD 200 SILENT

DIESELMOTOR

Høytrykkslange M22
skrukopling, 10 m
Art. nr. TBAP40009
66

Høytrykkspistol G4500
med startlanse M22
Art. nr. IPPR89429

Spyleanse u/dyse M22, 70 cm
Art. nr. LCPR12976

Høytrykksdyse
Art. nr. UGLN49987, 15045

MD 200 SILENT

Ruggerini RD 210
dieselmotor med to
sylindere og elektrisk start.

Rustfritt stående
brennkammer med dobbel
varmespiral som utnytter
varmeenergien maksimalt.

Sikkerhetskontroll av maskinen Svingende deksler forenkler
med varsel om
vedlikeholdet.
- at det ikke er mer brennstoff
- at motoren har stanset pga.
manglende
smøring/brennstoff
- at batteriet ikke er nok
oppladet

Utgangskopling til vannet.

Tekniske egenskaper
Høytrykks veivakselpumpe med tre keramiske stempler og forniklet smidd
messing pumpetopp.
Automatisk turtallsregulator som styres fra spylepistolen.
Egen generator til å drive elektrisk utstyr.
Rustfritt stående brennkammer med dobbel varmespiral som utnytter
varmeenergien maksimalt. 3 års garanti på varmesipiralen.
Steamventil/vannmengderegulator tilkoplet pumpetoppen gir deg
muligheten til å redusere vannforbruket eller komme opp i temperatur/
steam.
Integrert vaskemiddeltank.
Integrert dieseltank.

Integrert anordning til avkalkningsmiddel med 2-literstank.
Vanninntaksfilter.
Lastbærende stålkonstruksjon utformet for å absorbere vibrasjoner
fra dieselmotoren.
Fast ramme montert på meier for enkel tilkopling til tilhenger eller
liknende.
Maskinen er nesten fullstendig lukket, slik at alle indre komponenter
er isolert, og slik at lydisolasjonen er maksimal.
Dobbelt avgassrør med lyddemper.

Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Utvannstemperatur
(°C)

Motortype

Motoreffekt
(hk)

Rpm

Brennstofftank
(l)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

146108

MD 200
SIL-H 2015Pi D

By Pass

200

900

30-150

Ruggerini RD210
diesel

20

3000

54

461

148 x 86 x 135

Brennstofforbruket i brenneren er 6,7 kg/t.

Anbefalt tilbehør

Slange for slamsuging.
Art. nr. KTRI29366, 5 m

Lanseholder gulv
Art. nr. KTRI28935

Slangetrommelsett
3/8” H.T., 18 m
Art. nr. 82218

Spylelanse u/dyser
med dobbel dyseholder
M22, 70 cm
Art. nr. LCPR24906

Vinkel spylelanse
u/dyse M22, 90 cm
Art. nr. LCPR29360

Damplanse M22, 70 cm
Art. nr. LCPR29363

Vaskebom 360°, 180 cm
Art. nr. KTRI28914

Slangekoplinger M22
Art. nr. RCIN10810
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Profesjonelle
stasjonære høytrykksvaskere
Disse modellene er laget for å tilfredsstille de høyeste kvalitetsstandardene
og omfatter ekstremt driftssikre komponenter som IPC Power Pump for hard
bruk og den svært robuste varmekjelen IPC Power Boil. Rammer og hus er i sin
helhet laget av rustfritt stål. Det gjør at enhetene kan monteres på en vegg eller
installeres som gulvstående modeller.
Stasjonære modeller er særlig godt egnet til slike ting som bilvask og behandling
av mat og industriformål generelt.
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ML CMP side 66

ML SML side 68

Sektorer

Sektorer

Landbruk

Landbruk

Bilbransjen

Bilbransjen

Bygninger

Bygninger

Maskiner

Maskiner

Industri

Industri

Bruk

Bruk

Fra 0

8+

Fra 0

8+

IDROWAND side 70
Sektorer
Landbruk
Bilbransjen
Bygninger
Maskiner
Industri

Bruk
Fra 0

8+
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ML CMP

Metallplate holder fast
omløpsventilen og beskytter
den mot mekaniske
belastninger.

Høytrykkslange M22
skrukopling, 10 m
Art. nr. TBAP25324
70

Høytrykkspistol med
klikkopling
Art. nr. IPIP40006

Rustfri spylelanse u/dyse
Klikkopling, 70 cm
Art. nr. LCLC40004

Omløpsventilen gir deg
mulighet til å redusere
trykk- og vannmengde.

Høytrykksdyse
Art. nr. UGLN49990, 25035
Art. nr. UGLN49991, 2504
Art. nr. UGLN49987, 15045
Art. nr. UGLN49986, 1504

ML CMP

Ny høytrykks stempelpumpe
fra IPC med messing
pumpetopp og tre keramiske
stempler.

Firepolet asynkronmotor
klasse S1 (kontinuerlig drift)
til modellene MLC-C 1310P M
og MLC-C 1915P T. To-polet
asynkronmotor klasse S1
(kontinuerlig drift) til MLC-C
1813P T.

Hovedbryter med
motorvern.

Inntaksfilter med høy
kapasitet.

Enkel tilgang til alle
komponenter for enkelt
vedlikehold.

Tekniske egenskaper
Rørramme belagt med epoksypolyesterpulver.
Kan festes til gulvet eller en fundamentplate.
Stablebar konstruksjon opptil fire modeller uten behov for annet tilbehør.

MLC-C
Hovedbryter med motorvern.
STYRINGSSYSTEM: Automatisk start/stopp system.
FILTER: Inntaksfilter med høy kapasitet.
TERMOSTATVENTIL som beskytter pumpen mot overoppheting i når
maskinen går i omløp.
Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Maks innvannstemperatur
(°C)

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
strøm
(kW)

Motoreffekt
(hk)

Rpm

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

146170

MLC-C 1310P M Total stop D

30-130

600

50

1-230-12,1

2,9

3,2

1450

48,8

71 x 39 x 55

146175

MLC-C 1915P T

30-190

900

50

3-230-32

6,5

7

1450

55

71 x 39 x 55

Total stop D

146180

MLC-C 2017P T

Total stop D

30-200

1000

50

3-230-32

7,5

8,1

1450

67

71 x 39 x 55

145055

MLC-C 1521P T

Total stop D

30-150

1260

50

3-230-32

7,5

8,1

1450

67

71 x 39 x 55

145056

MLC-C 1521P T

Total stop D

30-150

1260

50

3-400-16

7,5

8,1

1450

67

71 x 39 x 55
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ML - SML

Høytrykkslange M22 skrukopling, 10 m
Art. nr. TBAP40010, 3/8” (120236, 146183, 146187, 120570,
120540, 120238, 146182, 121234, 146185, 121236, 1416186)
Art. nr. TBAP40009, 5/16” (120309, 120239, 146184)
Art. nr. TBAP25324, 5/16” (120298, 146181)

Høytrykkspistol med startlanse M22
Art. nr. IPPR89429

Spylelanse u/dyse rustfritt stål P70 M22, 70 cm
Art. nr. LCPR12976

Høytrykksdyse
Art. nr. UGLN49987, 15045 (120239, 146184)
Art. nr. UGLN49997, 25075 (120238, 146182)
Art. nr. UGLN49995, 25065 (120309, 120236, 146183)
Art. nr. UGLN75267, 2514 (121234, 146185)
Art. nr. UGLN05199, 2505 (120298, 146181)
Art. nr. UGLN75188, 2512 (121236, 146186)
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ML - SML

1450 rpm veivakselpumper.

Automatisk start-/stopp
funksjon, med forsinkelse
på stoppfunksjonen.

Manuell slangetrommel.
(ekstrautstyr)

Rustfri slangetrommel
med automatisk inntrekk.
(ekstrautstyr)

Manometer til
konstant overvåking av
arbeidstrykket.

Tekniske egenskaper
Høytrykks vaskemiddelpåføring med dosering fra maskinen.
Elektrisk kontrollpanel med beskyttelsesgrad IP 65.
Ramme i rustfritt stål. Kan festes til gulvet eller en fundamentplate.
Vaskemiddeltank fås på forespørsel.
Kan monteres med spesialpakninger og ventiler for inntil 85 °C
temperatur på inngangsvannet.

ML-C - SML-C
Veivakselpumpe med keramiske stempler og smidd messing pumpetopp.
Vibrasjonsfri kopling mellom pumpe og motor.
Kontinuerlig drift, fire-polet elektrisk motor med motorvern.
Automatisk start-/stopp funksjon, med forsinkelse på stoppfunksjonen.
Mulighet for styringssystem, 24 volt. (ekstrautstyr)
Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
strøm
(kW)

Motor
(hk)

Rpm

Kjemitank
(l)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

120298

ML-C D1515Pi T

Total-stop D

150

900

3-230-16

5,5

5,5

1450

2 x 25 tilv.

83

77 x 41 x 41

120238

ML-C D1521Pi T

Total-stop D

150

1260

3-230-32

7,1

7,5

1450

2 x 25 tilv.

83

77 x 41 x 41

120236

ML-C D1618Pi T

Total-stop D

160

1080

3-230-32

7,1

7,5

1450

2 x 25 tilv.

83

77 x 41 x 41

120239

ML-C D2015Pi T

Total-stop D

200

900

3-230-32

7,1

7,5

1450

2 x 25 tilv.

83

77 x 41 x 41

121234

SML-C D1030Pi T

Total-stop D

100

1800

3-230-32

7

7,5

1450

2 x 25 tilv.

119,8

93 x 44 x 41

121236

SML-C D1530Pi T

Total-stop D

150

1800

3-230-32

7,5

10

1450

2 x 25 tilv.

119,8

93 x 44 x 41

120570

SML-C D2021Pi T

Total-stop D

200

1260

3-230-32

9,4

12

1450

2 x 25 tilv.

119,8

93 x 44 x 41

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
strøm
(kW)

Motor
(hk)

Rpm

Kjemitank
(l)

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

Art. nr.

Modell

146181

ML-C D1515Pi T

Total-stopp D

150

900

3-400-16

5,5

5,5

1450

2 x 25 tilv.

83

77 x 41 x 41

146182

ML-C D1521Pi T

Total-stopp D

150

1260

3-400-16

7,1

7,5

1450

2 x 25 tilv.

83

77 x 41 x 41

146183

ML-C D1618Pi T

Total-stopp D

160

1080

3-400-16

7,1

7,5

1450

2 x 25 tilv.

83

77 x 41 x 41

146184

ML-C D2015Pi T

Total-stopp D

200

900

3-400-16

7,1

7,5

1450

2 x 25 tilv.

83

77 x 41 x 41

146185

SML-C D1030Pi T

Total-stopp D

100

1800

3-400-16

7

7,5

1450

2 x 25 tilv.

119,8

93 x 44 x 41

146186

SML-C D1530Pi T

Total-stopp D

150

1800

3-400-16

7,5

10

1450

2 x 25 tilv.

119,8

93 x 44 x 41

146187

SML-C D2021Pi T

Total-stopp D

200

1260

3-400-16

9,4

12

1450

2 x 25 tilv.

119,8

93 x 44 x 41

120540

SML-C D2021Pi T

Total-stopp D

200

1260

3-230-32

9,4

12

1450

2 x 25 tilv.

119,8

93 x 44 x 41

120309

SML-C D2021Pi T

Total-stopp D

200

1260

3-440-16

9,4

12

1450

2 x 25 tilv.

119,8

93 x 44 x 41

Maks temp. vanntilførsel: 50 °C. 120540 = 230V/60Hz. 120309 = 440V/60Hz.

Anbefalt tilbehør

Lanseholder gulv
Art. nr. KTRI28935

Skumpålegger M22
Art. nr. LCPR39134

Gulvvasker M22
Art. nr. LCLC41140

Veggbrakett
Art. nr. KTRI39249 (ML)
Art. nr. KTRI75462 (SML)
Art. nr. KTRI75463 (ML) Rustfri
Art. nr. KTRI75461 (SML) Rustfri

Gulvstativ
Art. nr. KTRI39250 (ML)
Art. nr. KTRI75369 (SML)
Art. nr. KTRI75370 (ML) Rustfri
Art. nr. KTRI75371 (SML) Rustfri

Slangetrommel for
veggmontering
Art. nr. KTRI37674
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Profesjonelle stasjonære varmtvannsvaskere

IDROWAND - L

Høytrykkslange M22 skrukopling, 10 m
Art. nr. TBAP40008 (146188, 121205, 146171, 120234,
146172, 120545, 146173)
Art. nr. TBAP40009 (146189)
Art. nr. TBAP40010 (120542, 146174, 121206)

Høytrykkspistol med startlanse M22
Art. nr. IPPR89429

Spylelanse u/dyse rustfritt stål P70 M22, 70 cm
Art. nr. LCPR12976

Høytrykksdyse
Art. nr. UGLN49993, 25055 (146188, 121205, 146171)
Art. nr. UGLN49995, 25065 (120234, 146172, 120542, 146174, 121206)
Art. nr. UGLN49987, 15045 (146189)
Art. nr. UGLN49997, 25075 (120545, 146173)
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IDROWAND - L
KONTROLLPANEL
- manometer
- steamventil/vannmengderegulator
- regulator for vaskemiddel 1.
- regulator for vaskemiddel 2.

KONTROLLPANEL
- AV/PÅ-bryter
- regulator for driftstemperaturen
- vaskemiddelvelger
- strømindikator
- funksjonsindikator brenner
- avstengningsindikator brenner

Tekniske egenskaper

Veivakselpumpe med tre keramiske stempler og smidd messing pumpetopp.
Vibrasjonsfri kopling mellom pumpe og motor.
Kontinuerlig drift, 1450 rpm, fire-polet elektrisk motor med overlastvern.
ICS – Intelligent Control Safety (start/stopp system stopper og starter maskinen
automatisk ved aktivisering av høytrykkspistolen, med en forsinkelse på
stoppfunksjonen. Ved vannmangel, vannlekkasje eller tett h.t.dyse vil maskinen
stoppe helt og maskinen får en total nedstening etter 20 minutters innaktivitet
(kan koples ut). Maskinen må da restartes.
Kontrollanordning for brenneren avbryter operasjonen hvis det ikke er trykk.
Flammekontrollanordning.
Varmekjele i rustfritt stål med en effektivitet på > 89 %.
40 m varmespiral av stål. I modellene D1012Pi M og D1615Pi T er varmespiralen
30 m lang.

Steamventil/vannmengderegulator tilkoplet pumpetoppen gir deg muligheten
til å redusere vannforbruket eller komme opp i temperatur/steam.
Mulighet for styringssystem, 24 volt (ekstrautstyr).
Driftstermostat til valg av utgangsvannstemperatur.
Høytrykks vaskemiddelpåføring, kontrollert av to treveis magnetventiler.
Mulighet for bruk av to forskjellige vaskemidler.
Vanntank med flottør og filter.
Avkalkingssystem med uavhengig pumpe.
Signallamper som viser at maskinen og brenneren fungerer, pluss flammekontrollen.
Emaljert stålramme i epoksypolyester, deksler og konstruksjoner i rustfritt stål.
Kan monteres på en vegg eller på en emaljert stålstativ.
Slangetrommelsett kan fås (ekstrautstyr) som kan monteres til maskinen.
Forhåndskablet styringssystem 24 volt (ekstrautstyr).

Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Utvannstemperatur
(l)

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
strøm
(kW)

Motor
(hk)

Rpm

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

146188

IWD-H D1012Pi M

Total-stopp ITS

100

720

30-120

1-230-16

3,2

3

1450

170

122 x 59 x 73

121205

IWD-H D1615Pi T

Total-stopp ITS

160

900

30-120

3-230-16

6,5

7

1450

183

122 x 59 x 73

120234

IWD-H D1618Pi T

Total-stopp ITS

165

1080

30-115

3-230-32

7,2

7,5

1450

183

122 x 59 x 73

120545

IWD-H D1521Pi T

Total-stopp ITS

150

1260

30-115

3-230-32

7,2

7,5

1450

204,6

122 x 59 x 73

120542

IWD-H D2021Pi T

Total-stopp ITS

200

1260

30-145

3-230-32

9,5

10

1450

204,6

131 x 59 x 73

Art. nr.

Modell

Styringssystem

Trykk
(bar)

Vannmengde
(l/time)

Utvannstemperatur
(l)

Spenning
(V-Amp.)

Absorbert
strøm
(kW)

Motor
(hk)

Rpm

Vekt
(kg)

Mål
(cm)

146171

IWD-H D1615Pi T

Total-stopp ITS

160

900

30-120

3-400-10,5

6,5

5,5

1450

182

122 x 59 x 73

146172

IWD-H D1618Pi T

Total-stopp ITS

165

1080

30-115

3-400-13

7,2

7,5

1450

182

122 x 59 x 73

146189

IWD-H D2015Pi T

Total-stopp ITS

200

900

30-120

3-400-14

7,2

7,5

1450

183,8

122 x 59 x 73

146173

IWD-H D1521Pi T

Total-stopp ITS

150

1260

30-115

3-400-13

7,2

7,5

1450

204,6

122 x 59 x 73

146174

IWD-H D2021Pi T

Total-stopp ITS

200

1260

30-145

3-400-16

9,5

10

1450

204,6

131 x 59 x 73

121206

IWD-H D2021Pi T

Total-stopp ITS

200

1260

30-145

3-440-16

9,5

10

1450

204,6

131 x 59 x 73

121206 = 440V/60Hz.
Til alle modeller: vaskemidddeltanker på 2 x 25 l (ekstrautstyr).

Anbefalt tilbehør

Gulvvasker M22
Art. nr. LCLC41140

Lanseholder gulv
Art. nr. KTRI28935

Slangetrommelsett
3/8” H.T., 18 m
Art. nr. 82218

Vaskebom, 180 cm, 360°
Art. nr. KTRI28914

Vinkel spylelanse
u/dyse M22, 90 cm
Art. nr. LCPR29360

Skumpålegger M22
Art. nr. LCPR24937

Veggbrakett
Art. nr. KTRI48110

Gulvstativ
Art. nr. KTRI48111
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Foma
Varmtvannsvaskere
kaldtvannsvaskere

FE/S 233
FE/S 233 er spesialmaskin i industriprogrammet med høy vannmengde
og høyt arbeidstrykk. FE/S 233 har en saktegående stempelpumpe med
keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. På grunn
av pumpekonstruksjonen har FE/S 233 et meget lavtstøynivå. Pumpen tåler
å gå på saltvann. Maskinen har store hjul og er derved lett å transportere.
Arbeidstrykket kan trinnløst reguleres med bruk av dobbel spylelanse. Dette
er den perfekte vasker for større gårdsbruk, entreprenører og industribedrifter
som ønsker en maskin med et meget kraftig trykk og en høy vannmengde.
Maskinen leveres standard med høytrykkspistol, enkel spylelanse med
h.t.dyse, 10 meter høytrykkslange, kjem.injektor. Kan leveres med automatisk
stopp funksjon.

Teknisk data
Art. nr.
Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Maks. temp. vanntilførsel
Pumpeturtall
Motoreffekt
Strømforbruk
Tank vaskemidler
Høytrykkslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh

Saktegående motor med luftkjøling.
Øker levetiden på alle mekaniske
komponenter og krever ikke
vedlikehold. Levert med termisk bryter.
Komplett med alt tilbehør:
Høytrykkspistol med startlanse og svivel, stålarmert høytrykkslange, dobbel
spylelanse for trinnløs
regulering av spyletrykket, EPT
system for justering av vannmengde
fra høytrykkspistolen.
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120548
121163 (Stopp aut.)
230 bar
200 bar
30,0 - 1800 l/min. - l/time
60°C
1450 rpm
15,0/11,0 hk/kw
3x400/40 Volt/Amp.
14 liter
10 meter
112 kg
860x550x880 mm

Høytrykkspumpe i industri
kvalitet.Veivakselpumpe
som arbeider med lav
driftstemperatur, sammen
med messing pumpetopp og keramiske
stempler gir dette pumpen en lang levetid
og lavt støynivå.
Pålegging av kjemi på lavt
arbeidstrykk.

Foma kaldtvannsvaskere

FE/S 318
FE/S 318 er spesialmaskin i industriprogrammet med høy vannmengde
og høyt arbeidstrykk. FE/S 318 har en saktegående stempelpumpe med
keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. På grunn
av pumpekonstruksjonen har FE/S 318 et meget lavtstøynivå. Pumpen tåler
å gå på saltvann. Maskinen har store hjul og er derved lett å transportere.
Arbeidstrykket kantrinnløst reguleres med bruk av dobbel spylelanse. Dette
er den perfekte vasker for større gårdsbruk, entreprenører og industribedrifter
som ønsker en maskin med et meget kraftig trykk og en høy vannmengde.
Maskinen leveres standard med høytrykkspistol, enkel spylelanse med
h.t.dyse, 10 meter høytrykkslange, kjem.injektor. Kan leveres med automatisk
stopp funksjon.

Teknisk data
Art. nr.
Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Maks. temp. vanntilførsel
Pumpeturtall
Motoreffekt
Strømforbruk
Tank vaskemidler
Høytrykkslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh

Saktegående motor med luftkjøling.
Øker levetiden på alle mekaniske
komponenter og krever ikke
vedlikehold. Levert med termisk bryter.
Komplett med alt tilbehør:
Høytrykkspistol med startlanse og svivel, stålarmert høytrykkslange, dobbel
spylelanse for trinnløs
regulering av spyletrykket, EPT
system for justering av vannmengde
fra høytrykkspistolen.

121160
121163 (Stopp aut.)
330 bar
300 bar
18,0 - 1080 l/min. - l/time
60°C
1450 rpm
15,0/11,0 hk/kw
3x400/40 Volt/Amp.
14 liter
10 meter
107 kg
860x550x880 mm

Høytrykkspumpe i industri
kvalitet.Veivakselpumpe
som arbeider med lav
driftstemperatur, sammen
med messing pumpetopp og keramiske
stempler gir dette pumpen en lang levetid
og lavt støynivå.
Pålegging av kjemi på lavt
arbeidstrykk.
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Foma kaldtvannsvaskere

FE/M 300
FE/M 300 er spesialmaskin i industriprogrammet med høy vannmengde
og høyt arbeidstrykk. FE/M 300 har en saktegående stempelpumpe med
keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. På grunn av
pumpekonstruksjonen har FE/M 300 et meget lavt støynivå. Pumpen tåler å gå
på saltvann. Maskinen har 4 store boggi hjul og er derved lett å transportere.
Arbeidstrykket kan trinnløst reguleres med bruk av dobbel spylelanse. Dette
er den perfekte vasker for større gårdsbruk, entreprenører og industribedrifter
som ønsker en maskin med et meget kraftig trykk og en høy vannmengde.
Maskinen leveres standard med høytrykkspistol, enkel spylelanse og med
h.t.dyse, 10 meter høytrykkslange og kjem.injektor. Kan leveres med
automatisk stopp funksjon.

Teknisk data
Art. nr.
Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Maks. temp. vanntilførsel
Pumpeturtall
Motoreffekt
Strømforbruk
Høytrykkslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh

Saktegående motor med luftkjøling.
Øker levetiden på alle mekaniske
komponenter og krever ikke
vedlikehold. Levert med termisk bryter.
Komplett med alt tilbehør: Høytrykkspistol
med startlanse og svivel, stålarmert
høytrykkslange, dobbel spylelanse for
trinnløs regulering av spyletrykket, EPT
system for justering av vannmengde
fra høytrykkspistolen.
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121161
CA0002440 (Stopp aut.)
380 bar
350 bar
21.0 - 1260 l/min. - l/time
60°C
1450 rpm
15,0/11,0 hk/kw
3x400/40 Volt/Amp.
10 meter
285 kg
1210x950x940 mm

Høytrykkspumpe i industri
kvalitet.Veivakselpumpe
som arbeider med lav
driftstemperatur, sammen
med messing pumpetopp og keramiske
stempler gir dette pumpen en lang levetid
og lavt støynivå.
Pålegging av kjemi på lavt
arbeidstrykk.

Foma kaldtvannsvaskere

FE/B 522
FE/B 522 er spesialmaskin i industriprogrammet med høy vannmengde
og høyt arbeidstrykk. FE/B 522 har en saktegående stempelpumpe med
keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. På grunn av
pumpekonstruksjonen har FE/B 522 et meget lavt støynivå. Pumpen tåler
å gå på saltvann. Maskinen står på stålramme med gummiføtter.
Arbeidstrykket kan trinnløst reguleres med bruk av dobbel spylelanse.
Dette er den perfekte vasker for skipsverft, fasadevaskere, entreprenører
og industribedrifter som ønsker en maskin med et meget kraftig trykk og
en høy vannmengde. Maskinen leveres standard med høytrykkspistol, enkel
spylelanse med h.t.dyse, 10 meter høytrykkslange, kjem.injektor, stjerne/
trekantvender og automatisk stopp funksjon.

Teknisk data
Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Maks. temp. vanntilførsel
Pumpeturtall
Motoreffekt
Strømforbruk
Tank vaskemidler
Høytrykkslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh

Saktegående motor med
luftkjøling. Øker levetiden
på alle mekaniske
komponenter og krever ikke
vedlikehold. Levert med termisk bryter.
Pålegging av kjemi på lavt
arbeidstrykk.

121167
530 bar
500 bar
22,0 - 1300 l/min. - l/time
60°C
800 rpm
30,0/22,5 hk/kw
3x400/63
18 liter
10 meter
355 kg
1210x950x1030 mm

Høytrykkspumpe i industri
kvalitet. Veivakselpumpe
som arbeider med lav
driftstemperatur, sammen med
messing pumpetopp og keramiske
stempler gir dette pumpen en lang levetid
og lavt støynivå.
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Foma stasjonære kaldtvannsvaskere
Disse modellene er laget for å tilfredsstille de høyeste kvalitetsstandardene og
omfatter ekstremt driftssikre komponenter på høytrykkspumper og omløpsventiler
som er beregnet for hard bruk. Alle maskinene har solide rammeverk som er
beregnet for lang levetid. Maskinene kan monteres på vegg eller installeres
som gulvstående modeller.
Stasjonære enheter er særlig godt egnet til slike ting som bilvask og til bruk
i næringsmiddelindustri og generelt til industri formål. Stasjonære anlegg kan
leveres med forskjellige styresystemer i 24 volt og de kan evt. tilpasses SD anlegg.
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Foma stasjonære kaldtvannsvaskere

WF/2P
WF/2P sentralanlegg er et moderne og effektivt stasjonært
høytrykksanlegg med muligheter for 2 brukere samtidig. Antall spyleuttak
er nærmest ubegrenset, men pumpeantallet må være lik de spyleuttak som
brukes samtidig. Anlegget er lettvint å bruke, da all betjening foregår direkte
på arbeidsstedet. WF/2P sentralanlegg har saktegående stempelpumper med
keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. På grunn av
pumpekonstruksjonen har WF/2P sentralanlegg et meget lavt støynivå.
Anlegget har følgende alarm-funksjoner innebygget:
• hvis inngangsvannet får en temperatur på over 70°C
stopper anlegget automatisk
• ved slangebrudd eller rørbrudd stopper anlegget automatisk
• ved vannmangel stopper anlegget automatisk
• timeteller og motorvern på hver pumpe
• mulighet for SD utganger mot dataanlegg
• nødstoppbryter
Anlegget består av et kabinett for gulvmontering som inneholder styrepanel,
en kontrollenhet med vanntank og et antall pumpeenheter. Anlegget har en
25 liters vanntank, med eget kaldt varmtvannsinntak som er termostat regulert.
Dette er den perfekte løsning for større bilvaskeanlegg, industri, slakterier
og næringsmiddelindustrien, hvor det er flere brukere som rengjør samtidig.
Kan leveres i rustfri utgave.

Teknisk data
Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Maks. temp. vanntilførsel
Motoreffekt
Pumpeturtall
Strømforbruk
Antall pumper
Pumpeturtall
Støynivå - maskin
Vekt
Dimensjoner lxbxh

TSR start/stopp system stopper
og starter maskinen automatisk
ved aktivisering av høytrykkspistolen,
med en forsinkelse på
stoppfunksjonen.
Fleksibel kobling mellom pumpe og
motor gir mindre vibrasjoner,
lavere støynivå og lenger levetid
for alle mekaniske komponenter.
Saktegående motor med luftkjøling.
Øker levetiden på alle mekaniske
komponenter og krever ikke
vedlikehold. Levert med termisk bryter.

121294
180 bar
160 bar
2x1080 l/time
70°C
2x7,5/5,5 hk/kw
1450 rpm
3x230/40 Volt/Amp.
2 stk.
1450 rpm
75 dB(A)
248 kg
760x740x1110 mm

Komplett med alt tilbehør:
Høytrykkspistol med startlanse og
svivel, stålarmert høytrykkslange,
dobbel spylelanse for trinnløs
regulering av spyletrykket,
turbodyse, slangetrommel og
EPT system for justering av
vannmengde fra høytrykkspistolen.
Høytrykkspumpe i industri kvalitet.
Veivakselpumpesom arbeider med
lav driftstemperatur, sammen med
messing pumpetopp og keramiske
stempler gir dette pumpen en lang
levetid og lavt støynivå.
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Foma stasjonære kaldtvannsvaskere

WF/3P
WF/3 sentralanlegg er et moderne og effektivt stasjonært
høytrykksanlegg med muligheter for 3 brukere samtidig. Antall spyleuttak
er nærmest ubegrenset, men pumpeantallet må være lik de spyleuttak som
brukes samtidig. Anlegget er lettvint å bruke, da all betjening foregår direkte
på arbeidsstedet. WF/3 sentralanlegg har saktegående stempelpumper med
keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. På grunn av
pumpekonstruksjonen har WF/3 sentralanlegg et meget lavt støynivå.
Anlegget har følgende alarm-funksjoner innebygget:
• hvis inngangsvannet får en temperatur på over 70°C
• hvis inngangsvannet får en temperatur på over 70°C
stopper anlegget automatisk
• ved slangebrudd eller rørbrudd stopper anlegget automatisk
• ved vannmangel stopper anlegget automatisk
• timeteller og motorvern på hver pumpe
• mulighet for SD utganger mot dataanlegg
• nødstoppbryter
Anlegget består av et kabinett for gulvmontering som inneholder styrepanel,
en kontrollenhet med vanntank og et antall pumpeenheter. Anlegget har en
25 liters vanntank, med eget kaldt varmtvannsinntak som er termostat regulert.
Dette er den perfekte løsning for større bilvaskeanlegg, industri, slakterier
og næringsmiddelindustrien, hvor det er flere brukere som rengjør samtidig.
Kan leveres i rustfri utgave.

Teknisk data
Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Maks. temp. vanntilførsel
Motoreffekt
Pumpeturtall
Strømforbruk
Antall pumper
Pumpeturtall
Støynivå - maskin
Vekt
Dimensjoner lxbxh

TSR start/stopp system stopper
og starter maskinen automatisk
ved aktivisering av høytrykkspistolen,
med en forsinkelse på
stoppfunksjonen.
Fleksibel kobling mellom pumpe og
motor gir mindre vibrasjoner,
lavere støynivå og lenger levetid
for alle mekaniske komponenter.
Saktegående motor med luftkjøling.
Øker levetiden på alle mekaniske
komponenter og krever ikke
vedlikehold. Levert med termisk bryter.
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Komplett med alt tilbehør:
Høytrykkspistol med startlanse og
svivel, stålarmert høytrykkslange,
dobbel spylelanse for trinnløs
regulering av spyletrykket,
turbodyse, slangetrommel og
EPT system for justering av
vannmengde fra høytrykkspistolen.
Høytrykkspumpe i industri kvalitet.
Veivakselpumpesom arbeider med
lav driftstemperatur, sammen med
messing pumpetopp og keramiske
stempler gir dette pumpen en lang
levetid og lavt støynivå.

146295
180 bar
160 bar
3x1080 l/time
70°C
3x7,5/5,5 hk/kw
1450 rpm
3x230/63 Volt/Amp.
3 stk.
1450 rpm
75 dB(A)
325 kg
740x760x1500 mm

Foma stasjonære kaldtvannsvaskere

FMT sentralanlegg
FMT sentralanlegg er et moderne og effektivt stasjonært
høytrykksanlegg med muligheter for opptil 6 brukere samtidig. Antall
spyleuttak er nærmest ubegrenset, men pumpeantallet må være lik de
spyleuttakene som brukes samtidig. Anlegget kan utvides etter behov,
og er styrt helautomatisk. Dette betyr at kontrollenheten sørger for at
pumpene starter i syklus, d.v.s. skifter om å starte, og derved begrenser
slitasjen på pumpene. Anlegget er lettvint å bruke, da all betjening foregår
direkte på arbeidsstedet. FMT sentralanlegg har saktegående stempelpumper
med keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. På grunn
av pumpekonstruksjonen har FMT sentralanlegg et meget lavt støynivå. En
meget stor fordel med et modulanlegg, er at strømforbruket øker utfra hvor
mange brukere som er tilsluttet. Man har videre ingen driftstopp ved service
på pumpene.

Tekniske data

FMT/6
2 pumpeanlegg

Art. nr.
123118(*)
Trykkområde
20 - 150 bar
Vannmengde
1800 - 3600 l/time
Maks. temp. vanntilførsel
75°C
Effekt behov
6 - 11 kw
Pumpeturtall
1450 rpm
Antall pumper
2 stk.
Støynivå – maskin
75 dB(A)
Vekt
130 - 150 kg
Dimensjoner lxbxh
700x450x1200 mm
(*) - 2 pumpeanlegget leveres komplett med styrepanel.
Art. nr. 123106
Art. nr. 123107
Art. nr. 123117

Anlegget har følgende alarm-funksjoner innebygget:
• hvis inngangsvannet får en temperatur på over 75°C
ledes vannet utenom pumpene
• ved mangel av vann vil anlegget stoppe automatisk
• ved slangebrudd eller rørbrudd stopper
anlegget automatisk
• timeteller og motorvern på hver pumpe
• mulighet for SD utganger mot dataanlegg
Anlegget består av et styrepanel for veggmontering, en kontrollenhet med
vanntank og et antall pumpeenheter. Dette er den perfekte løsning for større
bilvaskeanlegg, industri, slakterier og næringsmiddelindustrien, hvor det er
flere brukere som rengjør samtidig.

FMT/6
3 pumpeanlegg

FMT/6
4 pumpeanlegg

FMT/6
5 pumpeanlegg

FMT/6
6 pumpeanlegg

123116
20 - 150 bar
2700 - 5400 l/time
75°C
12 - 16,5 kw
1450 rpm
3 stk.
75 dB(A)
210 - 240
700x450x1600 mm

123115
20 - 150 bar
3600 - 7200 l/time
75°C
16 - 22 kw
1450 rpm
4 stk.
75 dB(A)
260 - 300 kg
1400x450x1200 mm

123108
20 - 150 bar
4500 - 9000 l/time
75°C
20 - 27,5 kw
1450 rpm
5 stk.
75 dB(A)
310 - 360 kg
1400x450x1600 mm

123114
20 - 150 bar
5400 - 10800 l/time
75°C
24 - 33 kw
1450 rpm
6 stk.
75 dB(A)
360 - 420 kg
1400x450x1600 mm

Styringsenhet med trykktank 3-6 pumper
Elektrisk styrepanel 3-6 pumper
Vanntank 250 ltr. rustfritt

3-6 pumpeanlegg

2 pumpeanlegg

Styrepanel 3-6 pumper

Styrepanel 2 pumper
83

Foma stasjonære kaldtvannsvaskere

Hydrojet
KE 100/61 - 125/61 - 150/61

Hydrojet KE modellene er et stasjonært høytrykksanlegg som er
satt opp med en industriell høytrykkspumpe som er direkte drevet av en
elektrisk motor. Motor – pumpe er koplet sammen med en flenskopling.
Hydrojet KE modellene er frekvens styrt, noe som betyr at maskinen
automatisk øker turtallet etter hvor mange brukere som kobler seg på.
Maskinen sørger for å holde et konstant systemtrykk
på 100 – 125 – 150 bar. I praksis kan en Hydrojet enhet brukes på dagtid
ved 1-2 personer som arbeider samtidig, men i perioder kan
enheten brukes av opptil 3 personer samtidig. Denne type styringssystem gir
aldri for mye vann eller trykk, men alltid den rette kapasiteten.
Sammenlignet med et konvensjonelt system, tilbyr denne
frekvensen-basert enheten også flere økonomiske fordeler:
•
•
•
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Pumpen kjører med lavere turtall (rpm), noe som resulterer
i mindre slitasje på ventiler, stempler og pakninger.
Lavere turtall gir lengre levetid og mindre vedlikeholdskostnader.
Som følge av frekvensstyringen så er også strømbehovet tilpasset
rengjøringsbehovet, noe som også betyr lavere kostnader,

Foma stasjonære kaldtvannsvaskere

Høytrykkspumpe type Pratissoli KE28:
Industrial høytrykkspumpe med tre keramiske stempler og rustfritt pumpehode i stål. Pumpen er levert med
akkumulatorer som demper pulserende trykk som er montert på pumpehodet. I tillegg så har pumpehodet en
sikkerhetsventil som er justert +15 % av arbeidstrykket. Pumpen har også et trykkreguleringssystem.
I tillegg så er anlegget levert med rustfritt internt rørsystem med trykkstyringssystem, tilbakeslagsventiler,
manometer og elektriske komponenter for frekvensstyring av pumpen og automatisk start-stopp.
Pumpen er koblet sammen med motoren med en fleksibel kopling og blir drevet av en robust elektrisk motor.
Kontrollpanelet er sentralt montert på enheten, er levert med:
• Frekvens kontroller, inkludert sikkerhetsoppdateringer og kontrollfunksjoner.
• Hovedbryter.
• PLC
Kontrollpanelet har følgende funksjoner:
Start / Stop av maskinen
Oversikt over antall driftstimer
Oversikt over forstyrrelser
Varsel ved vannmangel i tanken.
Temperaturer i vanntanken.
Maksimal motortemperatur.
Maksimal motorkraft.

•
•
•
•
•
•
•

Etter Hydrojet KE 100/61 - 125/61 - 150/61 er koblet til vannforsyningen, bypass er tilkobling er montert
og maskinen er tilkoblet høytrykksanlegget er den klar til bruk. Ved å trykke på startknappen på kontrollpanelet,
blir enheten aktivisert etter noen få sekunder og maskinen vil bygge opp til ønsket systemtrykk. Hvis det for
tiden ikke er noen brukere vil anlegget stoppe etter ca. 20 sekunder. Så snart en eller flere begynner å arbeide
med høytrykksrengjøring, vil maskinen starte og pumpen øker turtallet til den når riktig arbeidstrykk. Forutsatt
at pumpens turtall aldri går under 50% av det maksimale turtallet. For riktig drift er det viktig at det ikke er
noen lekkasjer i høytrykksanlegget og på brukerutstyret.

Teknisk data
Art. nr.
Modell
Pumpetrykk
Vannmengde
Maks. temp. vanntilførsel
Turtall
Motoreffekt
Spenning
Front b x d x h:

801048
Hydrojet KE 100/61
100
30 - 61
55
725 -1450
11
400/50
1404 x 810 x 1450mm

801049
Hydrojet KE 125/61
125
30 - 61
55
725 -1450
15
400/50
1404 x 810 x 1450mm

801050
Hydrojet KE 150/61
150
30 - 61
55
725 -1450
18,5
400/50
1404 x 810 x 1450mm

801051
Rustfrivanntank Hydrojet

801052
Rustfritt karosseri Hydrojet

1404 x 810 x 1450mm

1404 x 810 x 1450mm
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WS/B220D
WS/B220D er en robust høytrykksvasker med dieselmotor. Maskinen
er også selvsugende, slik at man er uavhengig av strøm og vannforsyning.
De store luftfylte gummihjulene gjør maskinen lett å flytte i ulendt terreng.
WS/B220D har automatisk turtallsregulator som til enhver tid gir brukeren
riktig effekt. Når høytrykkspistolen lukkes på spylelansen går motoren
automatisk ned på tomgang. Arbeidstrykket kan trinnløst reguleres på
vaskeren, og tilsetting av vaskemidler styres fra spylelansen. En ideell maskin
for kommuner, vaktmestere, malermestere, rørleggere og fasadevaskere.
Maskinen leveres standard med høytrykkspistol, enkel spylelanse med
høytrykksdyse, 10 meter høytrykkslange, kjem. injektor, batteri og selvstarter.
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Teknisk data
Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Maks. temp. vanntilførsel
Pumpeturtall
Motoreffekt - Yanmar diesel
Start/stopp system
Brennstofftank
Kjem.injektor
Tank vaskemidler
Høytrykkslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh

121151
220 bar
200 bar
15,0 - 900 l/min. - l/time
60°C
1450 rpm
10,5/7,7 hk/kw
Elektrisk
5,0 liter
ja
13 liter
10 meter
130 kg
900x690x700 mm

Foma stasjonære kaldtvannsvaskere

WS/D 230D
WS/D 230D er spesialmaskiner i industriprogrammet med høy vannmengde og høyt
arbeidstrykk drevet med en dieselmotor. Maskinen er også selvsugende, slik at man er uavhengig
av strøm og vannforsyning. De store luftfyltegummihjulene gjør maskinen lett å flytte i ulendt
terreng. WS/D 230D har automatisk turtallsregulator som til enhver tid gir brukeren riktig
effekt. Når høytrykkspistolen lukkes på spylelansen går motoren automatisk ned på tomgang.
Arbeidstrykket kan trinnløst reguleres på vaskeren og tilsetting av vaskemidler styres fra
spylelansen. En ideell maskin for kommuner, vaktmestere, malermestere, rørleggere og
fasadevaskere. Maskinen leveres standard med høytrykkspistol, enkel spylelanse med
høytrykksdyse, 10 meter høytrykkslange, kjem. injektor, batteri og selvstarter.

Teknisk data
Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Maks. temp. vanntilførsel
Kjølesystem
Pumpeturtall
Motoreffekt
Start/stopp system
Brennstofftank
Kjem.injektor
Høytrykkslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh

121152
220 bar
200 bar
30,0 - 1800 l/min. - l/time
60°C
luft
1450 rpm
27,0/19,8 hk/kw
Elektrisk
18,0 liter
ja
10 meter
340 kg
1210x950x1030 mm
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WS/D 425D
WS/D 425D er spesialmaskiner i industriprogrammet med høy vannmengde og høyt
arbeidstrykk drevet med en dieselmotor. Maskinen er også selvsugende, slik at man er uavhengig
av strøm og vannforsyning. De store luftfylte gummihjulene gjør maskinen lett å flytte i ulendt
terreng. WS/D 425D har automatisk turtallsregulator som til enhver tid gir brukeren riktig
effekt. Når høytrykkspistolen lukkes på spylelansen går motoren automatisk ned på tomgang.
Arbeidstrykket kan trinnløst reguleres på vaskeren og tilsetting av vaskemidler styres fra
spylelansen. En ideell maskin for kommuner, vaktmestere, malermestere, rørleggere og
fasadevaskere. Maskinen leveres standard med høytrykkspistol, enkel spylelanse med h.t.
dyse, 10 meter høytrykkslange, kjem. injektor, batteri og selvstarter.

Teknisk data
Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Maks. temp. vanntilførsel
Kjølesystem
Pumpeturtall
Motoreffekt
Start/stopp system
Brennstofftank
Kjem.injektor
Høytrykkslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh

121153
420 bar
400 bar
25,0 - 1500 l/min. - l/time
60°C
vann
1000 rpm
33,5/24,7 hk/kw
Elektrisk
18,0 liter
ja
10 meter
375 kg
1210x950x1030 mm

WS/D 500D
WS/D 500D er en spesialmaskin i industriprogrammet med høy vannmengde og høyt
arbeidstrykk drevet med en dieselmotor. Maskinen er også selvsugende, slik at man er uavhengig
av strøm og vannforsyning. De store luftfylte gummihjulene gjør maskinen lett å flytte i ulendt
terreng. WS/D 500D har automatisk turtallsregulator som til enhver tid gir brukeren riktig
effekt. Når høytrykkspistolen lukkes på spylelansen går motoren automatisk ned på tomgang.
Arbeidstrykket kan trinnløst reguleres på vaskeren og tilsetting av vaskemidler styres fra
spylelansen. En ideell maskin for kommuner, vaktmestere, malermestere, rørleggere og
fasadevaskere. Maskinene leveres standard med høytrykkspistol, enkel spylelanse med h.t.
dyse og 10 meter høytrykkslange.
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Teknisk data
Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Maks. temp. vanntilførsel
Kjølesystem
Pumpeturtall
Motoreffekt
Start/stopp system
Brennstofftank
Kjem.injektor
Høytrykkslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh

120557
520 bar
500 bar
15,0 - 900 l/min. - l/time
60°C
vann
1450 rpm
25,0/18,4 hk/kw
Elektrisk
18,0 liter
nei
10 meter
340 kg
1210x950x1030 mm

Foma stasjonære kaldtvannsvaskere

HWB 150
HWB 150 er en effektiv og driftssikker hydraulisk drevet høytrykksvasker. Den har en
kompakt aksialpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp. Videre så har pumpen
”long life” pumpetetninger, thermoventil og justerbar bypass ventil. Enkel og funksjonell design
gjør den bruker- og servicevennlig.

Teknisk data
Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Max. temp. vanntilførsel
Max. temp. oljetilførsel
Min. oljemengde
Pumpeturtall
Selvsugende på tilgangsvann
Vekt
Dimensjoner lxbxh

HWB 150 er med sitt pumpetrykk på hele 168 bar og vannmengde på 32,5/ min. den
perfekte maskin for vaktmestere, innenfor landbruk, entreprenører og til industri. Egner seg
ypperlig for montering i båter, på sementbiler, traktorer, feiebiler, brannbiler, gravemaskiner,
skogsmaskiner og gaffeltrucker. Hvis det monteres ekstern vaskemiddelinjektor så kan tilsetting
av vaskemidler styres fra spylelansen. HWB 150 leveres uten slanger og spyleutstyr.

A=T2
B=P2
C=T1
D=P1
E=
F=
G=
H=

Effekt tabell
Modell
HWB 150

Q1
25

Q2/Q1
1,3

Q2
32,5

145080
180 bar
72 - 168 bar
32,5 - 1950 l/min - l/time
60°C
80°C
10,0 l/min.
2800 rpm
5 meter
8,5 kg
270x180x168 mm

vann inngang – lavtrykk
vann utgang – høytrykk
retur av olje til tank
olje inngang – høytrykk
sikkerhetsventil – olje
by-pass ventil – justerbar
vaskemiddelinjektor
thermoventil – vann

3/4” gjenger
M22 gjenger
1/2” gjenger
1/2” gjenger

Arbeidstrykk P1 bar
P1

P2/P1

120

150

180

200

280

0,6

72

90

108

120

220
132

250
150

280

Dyse str.

168

1,9 mm

P2: arbeidstrykk høytrykk vann i bar
P2/P1: virkningsgrad på trykk
P1: max. inngangstrykk på olje i bar
Q2: max. vannmengde på P2 i l/min.
Q2/Q1: virkningsfaktor på væske mengde
Q1: max. olje mengde på P1 i l/min.
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HWB 250
HWB 250 er en effektiv og driftssikker hydraulisk drevet høytrykksvasker. Den har en
kompakt aksialpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp. Videre så har pumpen
”long life” pumpetetninger, thermoventil og justerbar bypass ventil. Enkel og funksjonell design
gjør den bruker- og servicevennlig.

Teknisk data
Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Max. temp. vanntilførsel
Max. temp. oljetilførsel
Min. oljemengde
Pumpeturtall
Selvsugende på tilgangsvann
Vekt
Dimensjoner lxbxh

HWB 250 er med sitt pumpetrykk på hele 240 bar og vannmengde på 16,8 l/min. den perfekte
maskin for vaktmestere, innenfor landbruk, entreprenører og til industri. Egner seg ypperlig for
montering i båter, på sementbiler, traktorer, feiebiler, brannbiler, gravemaskiner, skogsmaskiner
og gaffeltrucker. Hvis det monteres ekstern vaskemiddelinjektor så kan tilsetting av vaskemidler
styres fra spylelansen. HWB 250 leveres uten slanger og spyleutstyr.

A=T2
B=P2
C=T1
D=P1
E=
F=
G=
H=

Effekt tabell
Modell
HWB 250

Q1
25

Q2/Q1
0,67

Q2
16,8

vann inngang – lavtrykk
vann utgang – høytrykk
retur av olje til tank
olje inngang – høytrykk
sikkerhetsventil – olje
by-pass ventil – justerbar
vaskemiddelinjektor
thermoventil – vann

3/4” gjenger
M22 gjenger
1/2” gjenger
1/2” gjenger

Arbeidstrykk P1 bar
P1

P2/P1

120

150

180

200

200

1,2

144

180

216

240

P2: arbeidstrykk høytrykk vann i bar
P2/P1: virkningsgrad på trykk
P1: max. inngangstrykk på olje i bar
Q2: max. vannmengde på P2 i l/min.
Q2/Q1: virkningsfaktor på væske mengde
Q1: max. olje mengde på P1 i l/min.
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145085
250 bar
144 - 240 bar
16,8 - 1008 l/min - l/time
60°C
80°C
10,0 l/min.
2800 rpm
5 meter
8,5 kg
270x180x168 mm

220

250

280

Dyse str.
1,2 mm

Foma stasjonære og mobile varmtvannsvaskere
Disse modellene er laget for å tilfredsstille de høyeste kvalitetsstandardene
og omfatter ekstremt driftssikre komponenter som IPC Power Pump for hard
bruk og den svært robuste varmekjelen IPC Power Boil. Rammer og hus er i sin
helhet laget av rustfritt stål. Det gjør at enhetene kan monteres på en vegg eller
installeres som gulvstående modeller.
Faste enheter er særlig godt egnet til slike ting som bilvask og behandling av
mat og industriformål generelt.

TSR start/stopp system stopper og starter
maskinen automatisk ved aktivisering av
høytrykkspistolen, med en forsinkelse på
stoppfunksjonen.

Saktegående motor med luftkjøling.
Øker levetiden på alle mekaniske
komponenter og krever ikke vedlikehold.
Levert med termisk bryter.

24 volt styrespenning på elektriske
komponenter, gir høy bruker sikkerhet.

Pålegging av kjemi på både høyt og
lavt arbeidstrykk.

Steamventil / vannmengderegulator
tilkoblet pumpetoppen gir deg muligheten
til å redusere vannforbruket eller komme
opp i temperatur/steam.

Fleksibel kobling mellom pumpe og
motor gir mindre vibrasjoner, lavere
støynivå og lenger levetid for alle
mekaniske komponenter.

Høytrykkspumpe i industrikvalitet.
Veivakselpumpe som arbeider med lav
driftstemperatur, sammen med messing
pumpetopp og keramiske stempler gir
dette pumpen en lang levetid og lavt
støynivå.

Komplett med alt tilbehør:
Høytrykkspistol med startlanse og
svivel, stålarmert høytrykkslange
og enkel spylelanse.

Skruekobling. Maskinen er
levert med skruekobling på
høytrykkslangen.

Rustfritt stående brennkammer
med dobbel varmespiral som
utnytter varmeenergien maksimalt.
3 års garanti på varmespiralen.
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WH/X-SELF 200
WH/X-SELF 200 er en stasjonær varmtvannsvasker. Maskinen er beregnet
for å stå rett på gulv. Den har robust konstruksjon og god driftsikkerhet.
Vaskeren har en saktegående stempelpumpe med messing/rustfri pumpetopp
og keramiske stempler, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Stående
brennkammer med dobbel varmespiral utnytter varmeenergien maksimalt.
Alle elektriske komponenter i instrumentpanelet har 24 volt styrestrøm.
Dette gjør at maskinen er enkel å koble opp mot polettautomater og
fjernbetjeningspaneler. WH/X-SELF 200 er en typisk vasker for kunder som
ønsker høy vanntemperatur kombinert med en høy vannmengde satt i et ryddig
system f.eks. vaskehaller for tungtransport, entreprenører, bensinstasjoner
eller industri. Tilsetting av kjemikalier styres fra maskinen. WH/X-SELF 200
leveres standard med høytrykkspistol som har en enkel spylelanse, 10 meter
høytrykkslange, 1 stk. kjem. injektor for pålegging av kjemikalier på både høyt
og lavt trykk og automatisk start/stopp system.
TSR start/stopp system
stopper og starter maskinen
automatisk ved aktivisering av
høytrykkspistolen, med en
forsinkelse på stoppfunksjonen.

Saktegående motor med luftkjøling.
Øker levetiden på alle mekaniske
komponenter og krever ikke vedlikehold. Levert med termiskbryter.

24 volt styrespenning på elektriske
komponenter, gir høy bruker sikkerhet.

Pålegging av kjemi på både
høyt og lavt arbeidstrykk.

Steamventil / vannmengderegulator tilkoblet pumpetoppen gir deg
muligheten til å redusere
vann-forbruket eller komme
opp i temperatur/steam.
Høytrykkspumpe i industri-kvalitet.
Veivakselpumpe som arbeider med
lav driftstemperatur, sammen med
messing pumpetopp og keramiske
stempler gir dette pumpen en lang
levetid og lavt støynivå.

Standardutstyr

Fleksibel kobling mellom pumpe
og motor gir mindre vibrasjoner,
lavere støynivå og lenger levetid
for alle mekaniske komponenter.
Komplett med alt tilbehør:
Høytrykkspistol med startlanse og
svivel, stålarmert høytrykkslange
og enkel spylelanse.

Teknisk data
Art. nr. 202300550
Høytrykkspistol AL19 med
svivel 3/8”

Art. nr. 158001
Ansatsnippel 3/8” - 3/8”

Art. nr. RCIN72805
Skrukobling 3/8” - 1/2”

Art. nr. 110729
Enkel spylelanse u/dyse
90 cm SS

Art. nr. 148055
Høytrykksdyse 1/4” 25045

Art. nr. 158005
Høytrykkslange 10 meter,
2x 3/8”

Ekstrautstyr
* må benytte høytrykkspistol IPPR89429

Art. nr. LCPR41973*
Turbodyse med lanse
70 cm

92

Art. nr. LCPR14859 *
Sandblåserutstyr D 1,5
70 cm med sugerør og
slange

Art. nr. PRCH00065
Sandblåsersand 50 kg

Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Vanntemperatur, justerbar
Varmeeffekt
Brennstofforbruk
Motoreffekt
Pumpeturtall
Strømforbruk
Støynivå
Brennstofftank
Vanntank
Høytrykkslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh

Art. nr. 158006
Høytrykkslange 15 m 3/8” 2 x 3/8”
Art. nr. 158007
Høytrykkslange 20 m 3/8” 2 x 3/8”

121288
220 bar
200 bar
15,0 - 900 l/min. - l/time
30-95°C
74 kw
6,5 l/time
7,5/5,5 hk/kw
1450 rpm
3x230/32 Volt/Amp.
71 dB(A)
ekstern
10 liter
10 meter
207 kg
640x780x1365 mm

Foma stasjonære varmtvannsvaskere

Maxi 201/X-V
Maxi 201/X-V sentralanlegg er et moderne og effektivt stasjonært
høytrykksanlegg med varmtvann, som har muligheter for inntil 2 brukere
samtidig. Det har en robust konstruksjon og en god driftsikkerhet. Maxi
201/X-V har en/to saktegående stempelpumper med keramiske stempler og
rustfri pumpetopper som sørger for maksimal effekt i lang tid. På grunn av
pumpekonstruksjonen har Maxi 201/X-V et meget lavt støynivå. To stående
brennkamre med dobbel varmespiral utnytter varmeenergien maksimalt. Alle
elektriske komponenter i instrumentpanelet har 24 volt styrestrøm. Dette gir
lang levetid. Tilsetting av vaskemidler kan styres fra fjernbetjeningspanelet.
Dette er den perfekte vasker for kunder som ønsker høy vanntemperatur
kombinert med høy vannmengde f.eks. vaskehaller for tungtransport,
landbruket, entreprenører, bilverksteder, og industrien hvor det er flere
brukere som rengjør samtidig. Maskinen leveres standard med høytrykkspistol
som har enkel spylelanse med h.t.dyse, 10 meter høytrykkslange, kjem.
injektor for pålegging av kjemikalier på både høyt og lavt trykk og automatisk
start/stopp system. Anlegget består av et kabinett for gulvmontering som
inneholder styrepanel, en kontrollenhet med vanntank og pumpeenhet.
TSR start/stopp system
stopper og starter maskinen
automatisk ved aktivisering av
høytrykkspistolen, med en
forsinkelse på stoppfunksjonen.

Saktegående motor med luftkjøling.
Øker levetiden på alle mekaniske
komponenter og krever ikke vedlikehold. Levert med termiskbryter.

24 volt styrespenning på elektriske
komponenter, gir høy bruker sikkerhet.

Pålegging av kjemi på både
høyt og lavt arbeidstrykk.

Steamventil / vannmengderegulator tilkoblet pumpetoppen gir deg
muligheten til å redusere
vann-forbruket eller komme
opp i temperatur/steam.

Standardutstyr

Høytrykkspumpe i industri-kvalitet.
Veivakselpumpe som arbeider med
lav driftstemperatur, sammen med
messing pumpetopp og keramiske
stempler gir dette pumpen en lang
levetid og lavt støynivå.

Art. nr. 202300550
Høytrykkspistol AL19 med
svivel 3/8”

Art. nr. 158001
Ansatsnippel 3/8” - 3/8”

Art. nr. RCIN72805
Skrukobling 3/8” - 1/2”

Art. nr. 110729
Enkel spylelanse u/dyse
90 cm SS

Art. nr. 148055
Høytrykksdyse 1/4” 25045

Art. nr. 158005
Høytrykkslange 10 meter,
2x 3/8”

Ekstrautstyr

Fleksibel kobling mellom pumpe
og motor gir mindre vibrasjoner,
lavere støynivå og lenger levetid
for alle mekaniske komponenter.
Komplett med alt tilbehør:
Høytrykkspistol med startlanse og
svivel, stålarmert høytrykkslange
og enkel spylelanse.

Teknisk data
Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Vanntemperatur, justerbar
Varmeeffekt
Brennstofforbruk
Motoreffekt
Pumpeturtall
Strømforbruk
Støynivå
Brennstofftank
Tank vaskemidler
Høytrykkslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh

121292
220 bar
200 bar
30,0 - 1800 l/min. - l/time
0-85°C
74 kw
2x6,5 l/time
15,0/11,0 hk/kw
1450 rpm
3x230/40 Volt/Amp.
71 dB(A)
ekstern
ekstern
10 meter
395 kg
1050x780x1370 mm

Art. nr. 158006
Høytrykkslange 15 m 3/8” 2 x 3/8”
Art. nr. 158007
Høytrykkslange 20 m 3/8” 2 x 3/8”
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Maxi 202/X-V
Maxi 202/X-V sentralanlegg er et moderne og effektivt stasjonært høytrykksanlegg
med varmtvann, som har muligheter for inntil 2 brukere samtidig. Det har en
robust konstruksjon og en god driftsikkerhet. Maxi 202/X-V har en/to saktegående
stempel-pumper med keramiske stempler og rustfri pumpetopper som sørger for
maksimal effekt i lang tid. På grunn av pumpekonstruksjonen har Maxi 202/X-V et meget
lavt støynivå. To stående brennkamre med dobbel varmespiral utnytter varmeenergien
maksimalt. Alle elektriske komponenter i instrumentpanelet har 24 volt styrestrøm. Dette
gir lang levetid. Tilsetting av vaskemidler kan styres fra fjernbetjeningspanelet. Dette
er den perfekte vasker for kunder som ønsker høy vanntemperatur kombinert med høy
vannmengde f.eks. vaskehaller for tungtransport, landbruket, entreprenører, bilverksteder,
og industrien hvor det er flere brukere som rengjør samtidig. Maskinen leveres standard
med høytrykks-pistol som har enkel spylelanse med h.t.dyse, 10 meter høytrykkslange,
kjem.injektor for pålegging av kjemikalier på både høyt og lavt trykk og automatisk
start/stopp system. Anlegget består av et kabinett for gulvmontering som inneholder
styrepanel, en kontrollenhet med vanntank og 2 stk. pumpeenheter.
TST = 2 rørgater/utganger = 2 brukere. PLC = 1 rørgate/utgang = 2 brukere
TSR start/stopp system
stopper og starter maskinen
automatisk ved aktivisering av
høytrykkspistolen, med en
forsinkelse på stoppfunksjonen.

Saktegående motor med luftkjøling.
Øker levetiden på alle mekaniske
komponenter og krever ikke vedlikehold. Levert med termiskbryter.

24 volt styrespenning på elektriske
komponenter, gir høy bruker sikkerhet.

Pålegging av kjemi på både
høyt og lavt arbeidstrykk.

Steamventil / vannmengderegulator tilkoblet pumpetoppen gir deg
muligheten til å redusere
vann-forbruket eller komme
opp i temperatur/steam.
Høytrykkspumpe i industri-kvalitet.
Veivakselpumpe som arbeider med
lav driftstemperatur, sammen med
messing pumpetopp og keramiske
stempler gir dette pumpen en lang
levetid og lavt støynivå.

Standardutstyr

Fleksibel kobling mellom pumpe
og motor gir mindre vibrasjoner,
lavere støynivå og lenger levetid
for alle mekaniske komponenter.
Komplett med alt tilbehør:
Høytrykkspistol med startlanse og
svivel, stålarmert høytrykkslange
og enkel spylelanse.

Teknisk data
Art. nr. 202300550
Høytrykkspistol AL19 med
svivel 3/8”

Art. nr. 158001
Ansatsnippel 3/8” - 3/8”

Art. nr. RCIN72805
Skrukobling 3/8” - 1/2”

Art. nr. 110729
Enkel spylelanse u/dyse
90 cm SS

Art. nr. 148055
Høytrykksdyse 1/4” 25045

Art. nr. 158005
Høytrykkslange 10 meter,
2x 3/8”

Ekstrautstyr
* må benytte høytrykkspistol IPPR89429

Art. nr. LCPR41973*
Turbodyse med lanse
70 cm
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Art. nr. LCPR14859 *
Sandblåserutstyr D 1,5
70 cm med sugerør og
slange

Art. nr. PRCH00065
Sandblåsersand 50 kg

Art. nr.
Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Vanntemperatur, justerbar
Varmeeffekt
Brennstofforbruk
Motoreffekt
Pumpeturtall
Strømforbruk
Støynivå
Brennstofftank
Tank vaskemidler
Høytrykkslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh

Art. nr. 158006
Høytrykkslange 15 m 3/8” 2 x 3/8
Art. nr. 158007
Høytrykkslange 20 m 3/8” 2 x 3/8”

146290 (Maxi 202/X-V 2x200-15 TST)
121296 (Maxi 202/X-V 2x200-15 PLC)
220 bar
200 bar
2x15,0 - 900 l/min. - l/time
0-85°C
2x74 kw
2x6,5 l/time
7,5/5,5 hk/kw
1450 rpm
3x230/40 Volt/Amp.
71 dB(A)
ekstern
ekstern
10 meter
410 kg
1050x780x1370 mm

Foma stasjonære varmtvannsvaskere

Maxi 202/X-V
Maxi 202/X-V sentralanlegg er et moderne og effektivt stasjonært
høytrykksanlegg med varmtvann, som har muligheter for inntil 2 brukere
samtidig. Det har en robust konstruksjon og en god driftsikkerhet.
Maxi 202/X-V har en/to saktegående stempelpumper med keramiske stempler
og rustfri pumpetopper som sørger for maksimal effekt i lang tid. På grunn av
pumpekonstruksjonen har Maxi 202/X-V et meget lavt støynivå. To stående
brennkamre med dobbel varmespiral utnytter varmeenergien maksimalt. Alle
elektriske komponenter i instrumentpanelet har 24 volt styrestrøm. Dette gir lang
levetid. Tilsetting av vaskemidler kan styres fra fjernbetjeningspanelet. Dette er
den perfekte vasker for kunder som ønsker høy vanntemperatur kombinert med
høy vannmengde f.eks. vaskehaller for tungtransport, landbruket, entreprenører,
bilverksteder, og industrien hvor det er flere brukere som rengjør samtidig.
Maskinen leveres standard med høytrykkspistol som har enkel spylelanse med
h.t.dyse, 10 meter høytrykkslange, kjem. injektor for pålegging av kjemikalier på
både høyt og lavt trykk og automatisk start/stopp system. Anlegget består av
et kabinett for gulvmontering som inneholder styrepanel, en kontrollenhet med
vanntank og 2 stk. pumpeenheter.
TST = 2 rørgater/utganger = 2 brukere. PLC = 1 rørgate/utgang = 2 brukere
TSR start/stopp system
stopper og starter maskinen
automatisk ved aktivisering av
høytrykkspistolen, med en
forsinkelse på stoppfunksjonen.

Saktegående motor med luftkjøling.
Øker levetiden på alle mekaniske
komponenter og krever ikke vedlikehold. Levert med termiskbryter.

24 volt styrespenning på elektriske
komponenter, gir høy bruker sikkerhet.

Pålegging av kjemi på både
høyt og lavt arbeidstrykk.

Steamventil / vannmengderegulator tilkoblet pumpetoppen gir deg
muligheten til å redusere
vann-forbruket eller komme
opp i temperatur/steam.

Standardutstyr

Høytrykkspumpe i industri-kvalitet.
Veivakselpumpe som arbeider med
lav driftstemperatur, sammen med
messing pumpetopp og keramiske
stempler gir dette pumpen en lang
levetid og lavt støynivå.

Art. nr. 202300550
Høytrykkspistol AL19 med
svivel 3/8”

Art. nr. 158001
Ansatsnippel 3/8” - 3/8”

Art. nr. RCIN72805
Skrukobling 3/8” - 1/2”

Art. nr. 110729
Enkel spylelanse u/dyse
90 cm SS

Art. nr. 147999
Høytrykksdyse 1/4” 25075
(2x150-21)

Art. nr. 158005
Høytrykkslange 10 meter,
2x 3/8”

Art. nr. 148081
Høytrykksdyse 1/4” 25065
(2x200-21)

Ekstrautstyr
* må benytte høytrykkspistol IPPR89429

Art. nr. LCPR41973*
Turbodyse med lanse
70 cm

Art. nr. LCPR14860 *
Sandblåserutstyr D 1,8
70 cm med sugerør og
slange

Fleksibel kobling mellom pumpe
og motor gir mindre vibrasjoner,
lavere støynivå og lenger levetid
for alle mekaniske komponenter.
Komplett med alt tilbehør:
Høytrykkspistol med startlanse og
svivel, stålarmert høytrykkslange
og enkel spylelanse.

Teknisk data
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Vanntemperatur, justerbar
Varmeeffekt
Brennstofforbruk
Motoreffekt
Pumpeturtall
Strømforbruk
Støynivå
Brennstofftank
Tank vaskemidler
Høytrykkslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh

146291 (Maxi 202/X-V 2x150-21 TST)
146299 (Maxi 202/X-V 2x200-21 TST)
146298 (Maxi 202/X-V 2x200-21 PLC)
170/220 bar
150/200 bar
2x21,0 - 1260 l/min. - l/time
0-85°C
74 kw
2x6,5 l/time
7,5/5,5 hk/kw
1450 rpm
3x230/40 Volt/Amp.
71 dB(A)
ekstern
ekstern
10 meter
430 kg
1050x780x1370 mm

Art. nr. PRCH00065
Art. nr. 158006
Sandblåsersand 50 kg Høytrykkslange 15 m 3/8” 2 x 3/8”
Art. nr. 158007
Høytrykkslange 20 m 3/8” 2 x 3/8”
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FIRE BOX 240
Fire Box 240 er en kraftig varmemodul med to brennkammer. Den har en
robust konstruksjon og en god driftsikkerhet. Modulen har to separate
rustfrie brennkammer med dobbelt varmespiral som utnytter varmeenergien
maksimalt. Fire Box 240 er en varmemodul for brukere av en stor

Teknisk data
Art. nr.
Pumpetrykk, maks.
Vannmengde
Vanntemperatur, justerbar
Varmeeffekt
Brennstofforbruk
Strømbehov
Strømforbruk
Brennstofftank
Vekt
Dimensjoner lxbxh
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121289
220 bar
30,0 - 1800 l/min. - l/time
0-85°C
2 x 74 kw
2 x 6,5 l/time
800 W
1x230/10 Volt/Amp.
Ekstern
318 kg
1050x660x1390 mm

kaldtvannsvasker eller flerpumpeanlegg som ønsker høy vanntemperatur
kombinert med høytrykksvaskeren, f.eks. industrien. Fire Box 240 kan også
brukes kun som varmemodul på vanlig vanntrykk, f.eks. på steder hvor det
kun finnes kaldtvann.

Foma stasjonære varmtvannsvaskere

Gas Boy 1521 TST
Gas Boy 1521 TST er en stasjonær varmtvannsvasker som blir oppvarmet med
gass. Maskinen er beregnet for å stå rett på gulv. Den har robust konstruksjon
og god driftsikkerhet. Vaskeren har en saktegående stempelpumpe med
messing pumpetopp og keramiske stempler, som sørger for maksimal
effekt i lang tid. Stående brennkammer med dobbel varmespiral utnytter
varmeenergien maksimalt. Alle elektriske komponenter i instrumentpanelet
har 24 volt styrestrøm. Dette gjør at maskinen er enkel å koble opp mot
polettautomater og fjernbetjeningspaneler. Gas Boy 1521 TST er en typisk
vasker for kunder som ønsker høy vanntemperatur kombinert med en høy
vannmengde satt i et ryddig system f.eks. vaskehaller for tungtransport,
entreprenører, bensinstasjoner eller industri. Gas Boy 1521 TST leveres
standard med høytrykkspistol som har en enkel spylelanse, 10 meter
høytrykkslange og automatisk start/stopp system.
TSR start/stopp system
stopper og starter maskinen
automatisk ved aktivisering av
høytrykkspistolen, med en
forsinkelse på stoppfunksjonen.

Saktegående motor med luftkjøling.
Øker levetiden på alle mekaniske
komponenter og krever ikke vedlikehold. Levert med termiskbryter.

24 volt styrespenning på elektriske
komponenter, gir høy bruker sikkerhet.

Pålegging av kjemi på både
høyt og lavt arbeidstrykk.

Steamventil / vannmengderegulator tilkoblet pumpetoppen gir deg
muligheten til å redusere
vann-forbruket eller komme
opp i temperatur/steam.
Høytrykkspumpe i industri-kvalitet.
Veivakselpumpe som arbeider med
lav driftstemperatur, sammen med
messing pumpetopp og keramiske
stempler gir dette pumpen en lang
levetid og lavt støynivå.

Standardutstyr

Fleksibel kobling mellom pumpe
og motor gir mindre vibrasjoner,
lavere støynivå og lenger levetid
for alle mekaniske komponenter.
Komplett med alt tilbehør:
Høytrykkspistol med startlanse og
svivel, stålarmert høytrykkslange
og enkel spylelanse.

Teknisk data
Art. nr. 202300550
Høytrykkspistol AL19 med
svivel 3/8”

Art. nr. 158001
Ansatsnippel 3/8” - 3/8”

Art. nr. RCIN72805
Skrukobling 3/8” - 1/2”

Art. nr. 110729
Enkel spylelanse u/dyse
90 cm SS

Art. nr. 148055
Høytrykksdyse 1/4” 25045

Art. nr. 158005
Høytrykkslange 10 meter,
2x 3/8”

Ekstrautstyr
* må benytte høytrykkspistol IPPR89429

Art. nr. LCPR41973*
Turbodyse med lanse
70 cm

Art. nr. LCPR14860 *
Sandblåserutstyr D 1,8
70 cm med sugerør og
slange

Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Vanntemperatur, justerbar
Varmeeffekt
Brennstofforbruk - gass
Motoreffekt
Pumpeturtall
Strømforbruk
Støynivå
Brennstofftank - gass
Høytrykkslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh

141001
170 bar
150 bar
21,0 - 1260 l/min. - l/time
30-98°C
83 kw
8,3m3/time
7,5/5,5 hk/kw
1450 rpm
3x400/32 Volt/Amp.
71 dB(A)
ekstern
10 meter
183 kg
900x650x1100 mm

* Kan leveres i 15,0 - 900 l/min. - l/time
Ved forespørsel.

Art. nr. PRCH00065
Sandblåsersand 50 kg

Art. nr. 158006
Høytrykkslange 15 m 3/8” 2 x 3/8”
Art. nr. 158007
Høytrykkslange 20 m 3/8” 2 x 3/8”
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C/209-B
C/209-B er en kraftig varmtvannsvasker drevet av bensinmotor. Dette gjør
den uavhengig av strøm. Egner seg derfor godt til ambulerende oppdrag
som fasadevasking, skiltvasking, bygg og anlegg. Dobbel varmespiral i
brennkammeret utnytter varmeenergien optimalt. Vaskeren er bygget i en solid
stålramme som står på gummiføtter. Automatisk turtallsregulator gir brukeren
riktig effekt. C/209-B har en saktegående stempelpumpe med keramiske
stempler og rustfri pumpetopp som sørger for maksimal effekt i lang tid.
Leveres med elektrisk start. Maskinen leveres standard med høytrykkspistol
som har enkel spylelanse med h.t.dyse, 10 meter høytrykkslange og
kjemiinjektor for pålegging av kjemikalier.

Standardutstyr

Art. nr. 202300550
Høytrykkspistol AL19
med svivel 3/8”

Teknisk data

Art. nr. 158001
Ansatsnippel
3/8” - 3/8”

Art. nr. 148055
Høytrykksdyse 25045

Art. nr. 110729
Enkel spylelanse u/dyse
90 cm SS

Art. nr. RCIN72805
Skrukobling
3/8” - 1/2”

Art. nr. 158005
Høytrykkslange 10 meter,
2x 3/8”

Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Vanntemperatur, justerbar
Varmeeffekt
Brennstofforbruk
Motoreffekt
Kjølesystem
Pumpeturtall
Brennstofftank - brenner
Tank vaskemidler
Høytrykkslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh

120550
220 bar
200 bar
15,0 - 900 l/min. - l/time
0-90°C
74 kw
8,0 l/time
13,0/9,6 hk/kw
luft
1450 rpm
24 liter
12 liter
10 meter
260 kg
1160x830x920 mm

* Kan leveres i 15,0 - 900 l/min. - l/time
Ved forespørsel.

Ekstrautstyr
* må benytte høytrykkspistol IPPR89429

Art. nr. LCPR41973*
Turbodyse med lanse
70 cm

Art. nr. LCPR14860*
Sandblåserutstyr D 1,8
70 cm med sugerør og
slange

Art. nr. PRCH00065
Sandblåsersand 50 kg

Art. nr. 158006
Høytrykkslange 15 m
3/8” 2 x 3/8”

Art. nr. 158007
Høytrykkslange 20 m
3/8” 2 x 3/8”

Art. nr. SPID24939*
Vaskebørste med lanse

Art. nr. SPID24911*
Roterende børste
med lanse

Art. nr. TBAP23853
Kompl. rørrenserslange
10 m M22
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Art. nr. TBAP23853
Kompl. rørrenserslange
20 m M22
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C/209-D
C/209-D er en kraftig varmtvannsvasker drevet av bensinmotor alt.
dieselmotor. Dette gjør den uavhengig av strøm. Egner seg derfor godt til
ambulerende oppdrag som fasadevasking, skiltvasking, bygg og anlegg.
Dobbel varmespiral i brennkammeret utnytter varmeenergien optimalt.
Vaskeren er bygget i en solid stålramme som står på gummiføtter. Automatisk
turtallsregulator gir brukeren riktig effekt. C/209-D har en saktegående
stempelpumpe med keramiske stempler og rustfri pumpetopp som sørger
for maksimal effekt i lang tid. Leveres med elektrisk start. Maskinen leveres
standard med høytrykkspistol som har enkel spylelanse med h.t.dyse, 10 meter
høytrykkslange og kjemiinjektor for pålegging av kjemikalier.

Standardutstyr

Teknisk data

Art. nr. 202300550
Høytrykkspistol AL19
med svivel 3/8”

Art. nr. 158001
Ansatsnippel
3/8” - 3/8”

Art. nr. RCIN72805
Skrukobling
3/8” - 1/2”

Art. nr. 110729
Enkel spylelanse
u/dyse
90 cm SS

Art. nr. 148055
Høytrykksdyse 25045

Art. nr. 158005
Høytrykkslange 10
meter 2x 3/8”

Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Vanntemperatur, justerbar
Varmeeffekt
Brennstofforbruk
Motoreffekt
Kjølesystem
Pumpeturtall
Brennstofftank - brenner
Tank vaskemidler
Høytrykkslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh

120551
220 bar
200 bar
15,0 - 900 l/min. - l/time
0-90°C
74 kw
8,0 l/time
10,5/7,8 hk/kw
luft
1400 rpm
24 liter
12 liter
10 meter
290 kg
1160x830x920 mm

* Kan leveres i 15,0 - 900 l/min. - l/time
Ved forespørsel.

Ekstrautstyr
* må benytte høytrykkspistol IPPR89429

Art. nr. LCPR41973*
Turbodyse med lanse
70 cm

Art. nr. LCPR14860*
Sandblåserutstyr D 1,8
70 cm med sugerør og
slange

Art. nr. PRCH00065
Sandblåsersand 50 kg

Art. nr. 158006
Høytrykkslange 15 m
3/8” 2 x 3/8”

Art. nr. 158007
Høytrykkslange 20 m
3/8” 2 x 3/8”

Art. nr. SPID24939*
Vaskebørste med
lanse

Art. nr. SPID24911*
Roterende børste
med lanse

Art. nr. TBAP23853
Kompl. rørrenserslange
10 m M22

Art. nr. TBAP23853
Kompl. rørrenserslange
20 m M22
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SCID T200-B
SCID T200-B er en kraftig varmtvannsvasker drevet av bensinmotor. Dette
gjør den uavhengig av strøm. Egner seg derfor godt til ambulerende oppdrag
som fasadevasking, skiltvasking, bygg og anlegg. Dobbel varmespiral i
brennkammeret utnytter varmeenergien optimalt. Vaskeren er bygget i en solid
stålramme som står på gummiføtter. Automatisk turtallsregulator gir brukeren
riktig effekt. SCID T200-B har en saktegående stempelpumpe med keramiske
stempler og rustfri pumpetopp som sørger for maksimal effekt i lang tid.
Leveres med elektrisk start. Maskinen leveres standard med høytrykkspistol
som har enkel spylelanse med h.t.dyse, 10 meter høytrykkslange og
kjemiinjektor for pålegging av kjemikalier.

Maskinen leveres uten vanntank,
slangetrommel og trekkvogn

Standardutstyr

Teknisk data

Art. nr. 202300550
Høytrykkspistol AL19
med svivel 3/8”

Art. nr. 158001
Ansatsnippel
3/8” - 3/8”

Art. nr. RCIN72805
Skrukobling
3/8” - 1/2”

Art. nr. LCPR12976
Enkel spylelanse
u/dyse PD70

Art. nr. 148055
Høytrykksdyse 25045

Art. nr. 158005
Høytrykkslange 10
meter 2 x 3/8”

Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Vanntemperatur, justerbar
Varmeeffekt
Brennstofforbruk - bensin
Motoreffekt
Kjølesystem
Pumpeturtall
Brennstofftank - brenner
Tank vaskemidler
Høytrykkslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh

121158
220 bar
200 bar
15,0 - 900 l/min. - l/time
0-90°C
74 kw
8,0 l/time
13,0/9,6 hk/kw
luft
1450 rpm
50 liter
12
10 meter
415 kg
1450x950x980 mm

* Kan leveres i 15,0 - 900 l/min. - l/time
Ved forespørsel.

Ekstrautstyr
* må benytte høytrykkspistol IPPR89429

Art. nr. LCPR41973*
Turbodyse med lanse
70 cm

Art. nr. LCPR14860*
Sandblåserutstyr D 1,8
70 cm med sugerør og
slange

Art. nr. PRCH00065
Sandblåsersand 50 kg

Art. nr. 158006
Høytrykkslange 15 m
3/8” 2 x 3/8”

Art. nr. 158007
Høytrykkslange 20 m
3/8” 2 x 3/8”

Art. nr. SPID24939*
Vaskebørste med
lanse

Art. nr. SPID24911*
Roterende børste
med lanse

Art. nr. TBAP23853
Kompl. rørrenserslange
10 m M22
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Art. nr. TBAP23853
Kompl. rørrenserslange
20 m M22
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SCID T220-D
SCID T220-D er en kraftig varmtvannsvasker drevet av dieselmotor. Dette
gjør den uavhengig av strøm. Egner seg derfor godt til ambulerende oppdrag
som fasadevasking, skiltvasking, bygg og anlegg. Dobbel varmespiral i
brennkammeret utnytter varmeenergien optimalt. Vaskeren er bygget i en solid
stålramme som står på gummiføtter. Automatisk turtallsregulator gir brukeren
riktig effekt. SCID T220-D har en saktegående stempelpumpe med keramiske
stempler og rustfri pumpetopp som sørger for maksimal effekt i lang tid.
Leveres med elektrisk start. Maskinen leveres standard med høytrykkspistol
som har enkel spylelanse med h.t.dyse, 10 meter høytrykkslange og kjem.
injektor for pålegging av kjemikalier.

Maskinen leveres uten vanntank,
slangetrommel og trekkvogn

Standardutstyr

Teknisk data

Art. nr. 202300550
Høytrykkspistol AL19
med svivel 3/8”

Art. nr. 158001
Ansatsnippel
3/8” - 3/8”

Art. nr. RCIN72805
Skrukobling
3/8” - 1/2”

Art. nr. LCPR12976
Enkel spylelanse
u/dyse PD70

Art. nr. 148055
Høytrykksdyse 25045

Art. nr. 158005
Høytrykkslange 10
meter 2 x 3/8”

Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Vanntemperatur, justerbar
Varmeeffekt
Brennstofforbruk - diesel
Motoreffekt
Kjølesystem
Pumpeturtall
Brennstofftank - brenner
Tank vaskemidler
Høytrykkslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh

121166
220 bar
200 bar
20,0 - 1200 l/min. - l/time
0-90°C
74 kw
8,0 l/time
16,0/11,7 hk/kw
vann
1400 rpm
50 liter
12
10 meter
440 kg
1450x950x980 mm

* Kan leveres i 15,0 - 900 l/min. - l/time
Ved forespørsel.

Ekstrautstyr
* må benytte høytrykkspistol IPPR89429

Art. nr. LCPR41973*
Turbodyse med lanse
70 cm

Art. nr. LCPR14860*
Sandblåserutstyr D 1,8
70 cm med sugerør og
slange

Art. nr. PRCH00065
Sandblåsersand 50 kg

Art. nr. 158006
Høytrykkslange 15 m
3/8” 2 x 3/8”

Art. nr. 158007
Høytrykkslange 20 m
3/8” 2 x 3/8”

Art. nr. SPID24939*
Vaskebørste med
lanse

Art. nr. SPID24911*
Roterende børste
med lanse

Art. nr. TBAP23853
Kompl. rørrenserslange
10 m M22

Art. nr. TBAP23853
Kompl. rørrenserslange
20 m M22
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T/C203-CD/A
T/C203-CD/A er en spesialmaskin i industriprogrammet med høy
vannmengde og høyt arbeidstrykk drevet med dieselmotor. Dette gjør
den uavhengig av strøm. Egner seg derfor godt til ambulerende oppdrag
som fasadevasking, skiltvasking, bygg og anlegg. Dobbel varmespiral i
brennkammeret utnytter varmeenergien optimalt. Vaskeren er bygget
i en solid stålramme. Automatisk turtallsregulator gir brukeren riktig
effekt. T/C203-CD/A har en saktegående stempelpumpe med
keramiske stempler og rustfri pumpetopp som sørger for maksimal
effekt i lang tid. Leveres med elektrisk start. Maskinen leveres standard
med høytrykkspistol som har enkel spylelanse med h.t.dyse, 10 meter
høytrykkslange og kjem.injektor for pålegging av kjemikalier.

Slangekobling
er ekstrautstyr

Vanntanken på 800 liter er ekstrautstyr.

Standardutstyr

Teknisk data

Art. nr. 202300550
Høytrykkspistol AL19
med svivel 3/8”

Art. nr. 158001
Ansatsnippel
3/8” – 3/8”

Art. nr. RCIN72805
Skrukobling
3/8” – 1/2”

Art. nr. LCPR12976
Enkel spylelanse
u/dyse PD70

Art. nr. 148055
Høytrykksdyse 25045

Art. nr. 158005
Høytrykkslange 10
meter 2 x 3/8”

Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Vanntemperatur, justerbar
Varmeeffekt
Brennstofforbruk
Motoreffekt
Kjølesystem
Pumpeturtall
Brennstofftank
Høytrykkslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh

121156
220 bar
200 bar
30,0 - 1800 l/min.- l/time
0-90°C
2x74 kw
8,0 l/time
25,0/18,4 hk/kw
vann
1450 rpm
100 liter
10 meter
750 kg
2300x1100x1220 mm

* Kan leveres i 15,0 - 900 l/min. - l/time
Ved forespørsel.

Ekstrautstyr
* må benytte høytrykkspistol IPPR89429

Art. nr. LCPR41973*
Turbodyse med lanse
70 cm

Art. nr. LCPR14860*
Sandblåserutstyr D 1,8
70 cm med sugerør og
slange

Art. nr. PRCH00065
Sandblåsersand 50 kg

Art. nr. 158007
Høytrykkslange 20 m
3/8” 2 x 3/8”

Art. nr. SPID24939*
Vaskebørste med
lanse

Art. nr. SPID24911*
Roterende børste
med lanse
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Art. nr. 158006
Høytrykkslange 15 m
3/8” 2 x 3/8”

Art. nr. TBAP23853
Kompl. rørrenserslange
10 m M22

* må benytte høytrykkspistol IPPR89429

Art. nr. TBAP23853
Kompl. rørrenserslange
20 m M22

Foma stasjonære varmtvannsvaskere

T/C320-CD/A
T/C320-CD/A er en spesialmaskin i industriprogrammet med høy
vannmengde og høyt arbeidstrykk drevet med dieselmotor. Dette
gjør den uavhengig av strøm. Egner seg derfor godt til ambulerende
oppdrag som fasadevasking, skiltvasking, bygg og anlegg. Dobbel
varmespiral i brennkammeret utnytter varmeenergien optimalt.
Vaskeren er bygget i en solid stålramme. Automatisk turtallsregulator
gir brukeren riktig effekt. T/C320-CD/A har en saktegående
stempelpumpe med keramiske stempler og rustfri pumpetopp som
sørger for maksimal effekt i lang tid. Leveres med elektrisk start.
Maskinen leveres standard med høytrykkspistol som har enkel
spylelanse med h.t.dyse, 10 meter høytrykkslange og kjem.injektor
for pålegging av kjemikalier.

Slangekobling
er ekstrautstyr

Vanntanken på 800 liter er ekstrautstyr.

Teknisk data
Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Vanntemperatur, justerbar
Varmeeffekt
Brennstofforbruk
Motoreffekt
Kjølesystem
Pumpeturtall
Brennstofftank
Høytrykkslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh

121165
370 bar
350 bar
21,0 - 1260 l/min.- l/time
0-90°C
2x74 kw
8,0 l/time
25,0/18,4 hk/kw
vann
1450 rpm
100 liter
10 meter
750 kg
2300x1100x1220 mm

Standardutstyr

Art. nr. 202300550
Høytrykkspistol AL19
med svivel 3/8”

Art. nr. 158001
Ansatsnippel
3/8” - 3/8”

Art. nr. RCIN72805
Skrukobling
3/8” - 1/2”

Art. nr. LCPR12976
Enkel spylelanse
u/dyse PD70, 70 cm

Art. nr. 148055
Høytrykksdyse 25045

Art. nr. 158005
Høytrykkslange 10
meter 3/8”
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T/C400-CD/A
T/C400-CD/A er en spesialmaskin i industriprogrammet med høy vannmengde
og høyt arbeidstrykk drevet med dieselmotor. Dette gjør den uavhengig av
strøm. Egner seg derfor godt til ambulerende oppdrag som fasadevasking,
skiltvasking, bygg og anlegg. Dobbel varmespiral i brennkammeret utnytter
varmeenergien optimalt. Vaskeren er bygget i en solid stålramme. Automatisk
turtallsregulator gir brukeren riktig effekt. T/C400-CD/A har en saktegående
stempelpumpe med keramiske stempler og rustfri pumpetopp som sørger
for maksimal effekt i lang tid. Leveres med elektrisk start. Maskinen leveres
standard med høytrykkspistol som har enkel spylelanse med h.t.dyse, 10 meter
høytrykkslange og kjem.injektor for pålegging av kjemikalier.

Slangekobling
er ekstrautstyr

Vanntanken på 800 liter er ekstrautstyr.

Teknisk data
Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Vanntemperatur, justerbar
Varmeeffekt
Brennstofforbruk
Motoreffekt
Kjølesystem
Pumpeturtall
Brennstofftank
Høytrykkslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh

121157
420 bar
400 bar
25,0 - 1500 l/min.- l/time
0-60°C
2x74 kw
8,0 l/time
33,5/24,8 hk/kw
vann
1000 rpm
100 liter
10 meter
850 kg
2300x1100x1220 mm

Standardutstyr

Art. nr. 202300550
Høytrykkspistol AL19
med svivel 3/8”
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Art. nr. 158001
Ansatsnippel
3/8” - 3/8”

Art. nr. RCIN72805
Skrukobling
3/8” - 1/2”

Art. nr. LCPR12976
Enkel spylelanse
u/dyse PD70, 70 cm

Art. nr. 148055
Høytrykksdyse 25045

Art. nr. 158005
Høytrykkslange 10
meter 3/8”
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T/C500-CD/A
T/C500-CD/A er en spesialmaskin i industriprogrammet med høy
vannmengde og høyt arbeidstrykk drevet med dieselmotor. Dette
gjør den uavhengig av strøm. Egner seg derfor godt til ambulerende
oppdrag som fasadevasking, skiltvasking, bygg og anlegg. Dobbel
varmespiral i brennkammeret utnytter varmeenergien optimalt.
Vaskeren er bygget i en solid stålramme. Automatisk turtallsregulator
gir brukeren riktig effekt. T/C500-CD/A har en saktegående
stempelpumpe med keramiske stempler og rustfri pumpetopp som
sørger for maksimal effekt i lang tid. Leveres med elektrisk start.
Maskinen leveres standard med høytrykkspistol som har enkel
spylelanse med h.t.dyse, 10 meter høytrykkslange og kjem.injektor
for pålegging av kjemikalier.

Slangekobling
er ekstrautstyr

Vanntanken på 800 liter er ekstrautstyr.

Teknisk data
Art. nr.
Pumpetrykk
Arbeidstrykk
Vannmengde
Vanntemperatur, justerbar
Varmeeffekt
Brennstofforbruk
Motoreffekt
Kjølesystem
Pumpeturtall
Brennstofftank
Høytrykkslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh

121164
520 bar
500 bar
21,6 - 1300 l/min.- l/time
0-60°C
2x74 kw
8,0 l/time
33,5/24,8 hk/kw
vann
1000 rpm
100 liter
10 meter
850 kg
2300x1100x1220 mm

Standardutstyr

Art. nr. 202300550
Høytrykkspistol AL19
med svivel 3/8”
Art. nr. 158001

Art. nr. 158001
Ansatsnippel
3/8” - 3/8”

Art. nr. RCIN72805
Skrukobling
3/8” - 1/2”

Art. nr. LCPR12976
Enkel spylelanse
u/dyse PD70, 70 cm

Art. nr. 148055
Høytrykksdyse 25045

Art. nr. 158005
Høytrykkslange 10
meter 3/8”

105

Foma mobile varmtvannsvaskere

®

Colorado 518 BHT

Colorado 518 høytrykksvasker med varmt vann drives av en væskekjølt
Kubota industridieselmotor som er direkte tilkoblet en Aquabar®
høytrykkspumpe med girkasse. Dieselmotoren er utstyrt med varmeveksler,
koblet til hovedkjølesystemet på motoren, den sekundære vanntanken og
sugesiden av høytrykkspumpen. Det oppvarmede vannet bringes til ønsket
temperatur ved hjelp av en svært effektiv høytrykksvarmespiral. Waterkracht
Ecoboiler-systemet kan gi drivstoffbesparelser på opptil 20 prosent. Som
standard er Colorado utstyrt med Waterkrachts nulltrykk-regulator, som
sørger for at trykket faller i hele trykksystemet, fra høytrykkspistolen til
høytrykkspumpen, inkludert slangen, når pistolen lukkes. Når arbeidet
gjenopptas, bygges ønsket trykk opp igjen umiddelbart.

Teknisk data
Art. nr.
Systemkapasitet
Vannmengde:
Konstruksjonstrykk:
Arbeidstrykk:
Vanntemperatur:

Høytrykkspumpe:
Type:
Merke, type:
Inngangshastighet:
Kapasitet:
Utgangskapasitet:
Stempelmateriale:
Ventilmateriale:
Pumpehodemateriale:
Pumpens drivkraft:
Dieselmotor:
Type:
Merke:
Type:
Maks. turtall:
Maks. effekt:
Varmesystem:
Type:
Modell:
Maks. arbeidstrykk:
Varmekapasitet:

801043
maks. 18 liter/min.
500 bar
justerbart til 500 bar
justerbar til 98°C, ev. Boiling
Hot water Technique® ved dysen

høytrykkspumpe med tre stempler
Aquabar 500/18
opptil 1 500 rpm
maks. 500 bar, 18 liter per minutt
maks. 19 kW / 25 hk
keramikk
rustfritt stål
messing
reduksjonsgirkasse

vannkjølt dieselmotor med tre
sylindere
Kubota
D1105-E
1 500 - 3 000 rpm
20,5 kW / 28,0 hk

dieseldrevet høytrykkspiral
Ecoboiler - 12 volt
500 bar
tilstrekkelig for 15 l/min,
opptil 100°C

Utvendige mål på hengeren:
Lengde:
2,50 meter, 3,95 meter med drag
Bredde:
1,35 meter, 1,83 meter med skjermer
Høyde:
1,50 meter, 2,02 meter med understell
Maks. totalvekt:
2 000 kg

106

Skap-hengeren med to aksler
Høytrykksanlegget er montert i en skap-henger med to aksler, inkludert kraftige nesehjul, galvanisert understell og
plastskjermer. Godkjenningssertifikatet er utstedt av den nasjonale veitjenesten COLORADO 518 kan brukes med
alle dørene lukket.
Spesifikke funksjoner på Colorado 518
• Betydelige besparelser med varmesystemet Waterkracht Ecoboiler
• Patentert høytrykksdyse med suveren, skarp radius og opptil 100 prosent mer kraft enn vanlige dyser
• Følsom høytrykkspistol som kun krever 20 prosent av trykket for å starte sammenlignet med en konvensjonell
pistol
• Pistolen er utstyrt med en svivel, slik at høytrykkslangen ikke kan rotere
• Høytrykkslanse av rustfritt stål, av typen 500 bar
• Dyseholder av rustfritt stål, dysen er svært godt beskyttet
• Utprøvd og patentert Boiling Hot water Technology® (patent nr.: 1015139 og 1018458)
Colorado 518 og miljøet
• Systemet bruker kun rent, kokende varmt vann og ingen kjemikalier.
• Teknikken gir vannbesparelser på opptil 50 prosent sammenlignet med vanlige høytrykksanlegg.
• Moderne teknologi gir lavere energiforbruk.
• Bruk av Waterkracht Ecoboiler varmegjenvinningsanlegg gir 20 prosent lavere drivstofforbruk.
Colorado 518 og brukeren
• Enkel trykkontroll på berøringsskjermen
• Alle hovedfunksjoner kan styres på berøringsskjermen (Som valgfritt tilbehør fås fjernkontroll med opptil 80
meters rekkevidde, for sikker betjening fra avstand.)
• Ingen sjenerende spruting – kraftig – smuss og/eller sprøytetåke
• Null arbeid med aggressive kjemikalier
• Ergonomisk pistolgrep for å unngå muskelspenninger
• Nesten ingen fysisk belastning da høytrykkspistolen kun krever et lett trykk med hånden
• Lavt støynivå
• Testede og sertifiserte høytrykksslanger
Standard tilbehør
• 25 meter HST10 høytrykkslange, montert på en høytrykkslangetrommel
• 25 meter av ¾” Tricoflex vannslange, med Geka hurtigkobling, montert på en lavtrykkslangetrommel
• 1 følsom høytrykkspistol, utstyrt med svivel og M24 hurtigkobling for høytrykkslangen og en M24 hurtigkobling
med innvendige gjenger for den utskiftbare lansen
• 1 lanse av rustfritt stål på 1 200 mm, med dyseholder av rustfritt stål, patentert spraydyse og M24 hurtigkobling
med utvendige gjenger for tilkobling av høytrykkspistolen
Høytrykkslangens kvalitet
Colorado 518 har et maksimumstrykk på opptil 500 bar, og høytrykkslangen er testet i henhold til en etablert
prosedyre ved et trykk på 750 bar. Slangen har et unikt nummer og et testsertifikat som leveres samtidig med
Colorado 518.
Trykksystem:
Trykksystemet til pumpen er utstyrt med Waterkrachts nulltrykk-regulator, sikkerhetsventil og trykkmåler. Videre har
varmesystemet kontroll- og sikkerhetskomponenter.
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Colorado 518 BHT
Høytrykkspumpe
Betjening

Dieselmotor

Varmesystem

Lav- og høytrykkstrommel

Den unike Boiling Hot water Technique® er utviklet av Waterkracht og basert på
varmesystemet Ecoboiler.
• Svært effektiv Ecoboiler kombinert med varmeveksler
• Ecoboiler er kledd med rustfritt stål inni og utenpå
• Optimal, ren forbrenning og lavt CO2-utslipp
• Garantert opptil 20 prosent drivstoffbesparelse
• Boiling Hot Water Technology med garantert og konstant vanntemperatur på + 100
°C i dysen
• Mindre vedlikehold/vedlikeholdskostnader
Tanker:
Vanntank:
Plasttank, kapasitet på 1 100 liter, komplett med vannfilter, flottørfilter, filterbunn,
avløp og deksel.
Dieseltank:
Dieseltank av rustfritt stål, med kapasitet på 80 liter og utstyrt med låsbart tank lokk,
dren og drivstoffilter.
Lavtrykkstrommel:
Vannslangetrommel med lavtrykks akselkobling, lagre og pendel. Trommelen betjenes
manuelt.
Type: T52
Høytrykkstrommel:
Slangetrommel med høytrykks (600 bar) akselkobling, lagre og pendel. Trommelen
betjenes manuelt.
Type: T52
Betjening:
Colorado har kontrollpanel med brukervennlig berøringsskjerm som er mindre utsatt for
interferens grunnet færre elektriske komponenter.
Berøringsskjermen har følgende funksjoner:
• Start/stopp
• Kaldt vann, varmt vann eller kokende varmt vann (Boiling Hot Water)
• Regulering for lavere eller høyere trykk
• Elektronisk turtallskontroll
• Drivstoffmåler
• Elektronisk trykkmåler
• Indikator for vannivå
• Driftstimeteller
• Nødstoppknapp
• Støtte for service og vedlikehold

Sikkerhetsfunksjoner
Høytrykksanlegget stopper ved:
• for lavt vannivå i vanntanken
• for høy temperatur i vanntanken
• for høy kjølevannstemperatur i dieselmotoren
• for lavt oljetrykk i dieselmotoren
• bruk av nødstoppknappen
Skap-henger med to aksler
Høytrykksanlegget er montert i en aerodynamisk henger av polyester (vanntett) med to
aksler, utstyrt med to sidedører, to bakdører, kraftige nesehjul og galvanisert understell.
Godkjenningssertifikatet er utstedt av den nasjonale veitjenesten.
Høytrykksanlegget kan brukes med alle dørene lukket.
Om Boiling Hot water Technique®:
Den miljøvennlige rengjøringsmetoden til Colorado, med den unike, patenterte Boiling
Hot Water Technique®, er basert på ”termosjokk”-effekten.
• Vanndråper med høy energi og en temperatur på 100–102 ºC angriper
forurensningen.
• Kraften i vanndråpene og den høye temperaturen gir et fantastisk rent og desinfisert
resultat.
• Teknikken gir et bedre resultat med vesentlig mindre vannforbruk og driftstrykk
sammenlignet med konvensjonelle metoder.
• Trykket kan reguleres på berøringsskjermen eller fjernkontrollen (valgfritt tilbehør) til
opptil 500 bar.
Anlegget leveres med følgende:
• Informasjonskort om førstehjelp for høytrykkssår. Kortet skal ligge i en plastlomme på
operatørrommet. Ved eventuell høytrykksskade bør kortet gis til akuttlegen.
• Plastmappe med instruksjoner, loggbok og vedlikeholdshåndbok for maskinen.
• Klare instruksjoner på kontrollpanelet med berøringsskjerm og valgfri fjernkontroll.
Kvalitet:
Waterkracht BV er NEN-EN-ISO 9001:2008-sertifisert. De høytrykksbaserte
rengjøringssystemene er produsert i henhold til gjeldende CE-direktiver, og
høytrykkslangene er testet og sertifisert i henhold til standard SIR-retningslinjer
(www.sir-safe.nl).
Tilgjengelige alternativer
Alternativ 1) Trådløs fjernkontroll
Den trådløse fjernkontrollen har en rekkevidde på 80 meter
og samme funksjoner som berøringsskjermen, bortsett fra
støtte for service og vedlikehold.
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HUDSON - 315/350 BHT

Høytrykksanleggene i Hot Aqua Blaster-serien drives av en væskekjølt Kubota
industridieselmotor som er direkte tilkoblet en Aquabar høytrykkspumpe
med girkasse. Dieselmotoren er utstyrt med varmeveksler, koblet til
hovedkjølesystemet på motoren, den sekundære vanntanken og sugesiden
av høytrykkspumpen. Det oppvarmede vannet bringes til ønsket temperatur
ved hjelp av en svært effektiv høytrykksvarmespiral. Waterkracht Ecoboilersystemet kan gi drivstoffbesparelser på opptil 20 prosent.
Som standard er Hot Aqua Blasters utstyrt med Waterkrachts nulltrykkregulator, som sørger for at trykket faller i hele trykksystemet, fra
høytrykkspistolen til høytrykkspumpen, inkludert slangen, når pistolen lukkes.
Når arbeidet gjenopptas, bygges ønsket trykk opp igjen umiddelbart.

Teknisk data
Art. nr. 801046
Art. nr. 801047
Systemkapasitet
Vannmengde:
Konstruksjonstrykk:
Arbeidstrykk:
Vanntemperatur:

HUDSON 315 280/15
HUDSON 315 350/17
maks. 15/17 liter/min.
280/350 bar
justerbart til 280/350 bar
justerbar til 98°C, ev. Boiling
Hot water Technique® ved dysen

Høytrykkspumpe:
Type:
Merke, type:
Inngangshastighet:
Kapasitet:

høytrykkspumpe med tre stempler
Aqua bar
opptil 1 500 rpm
maks. 280/350 bar, 15/17 liter per minutt

Stempelmateriale:
Ventilmateriale:
Pumpehodemateriale:
Pumpens drivkraft:

keramikk
rustfritt stål
messing
reduksjonsgirkasse

Dieselmotor:
Type:
Merke:
Type:
Maks. turtall:
Maks. effekt:
Varmesystem:
Type:
Modell:
Maks. arbeidstrykk:
Varmekapasitet:

vannkjølt dieselmotor med tre
sylindere
Kubota
Z722
1 500 - 3200 rpm
14,0 kW / 19,0 hk

dieseldrevet høytrykksspiral
M40 - 12 volt
280/350 bar
tilstrekkelig for 15/17 l/min,
opptil 100°C

Utvendige mål på hengeren:
Lengde:
2,50 meter, 3,95 meter med drag
Bredde:
1,35 meter, 1,83 meter med skjermer
Høyde:
1,30 meter, 1,72 meter med understell
Maks. totalvekt:
1 300 kg

108

Spesifikke funksjoner på Hot Aqua Blaster
• Betydelige besparelser med varmesystemet Waterkracht Ecoboiler
• Nytt, brukervennlig kontrollpanel med berøringsskjerm
• Patentert høytrykksdyse, opptil 100 prosent mer kraft
• Følsom høytrykkspistol som kun krever 20 prosent av trykket for å starte sammenlignet med en konvensjonell
pistol
• Lanse av rustfritt stål for maks. 500 bar
• Dyseholder av rustfritt stål, dysen er svært godt beskyttet
• Utprøvd og patentert Boiling Hot Water Technology®, patent nr.: 1015139 og patent nr.: 1018458
Hot Aqua Blaster og miljøet
• Systemet bruker kun rent, kokende varmt vann og ingen kjemikalier.
• Teknikken gir vannbesparelser på opptil 50 prosent.
• Moderne teknologi gir lavt energiforbruk.
• Bruk av et Waterkracht varmegjenvinningsanlegg gir 20 prosent lavere drivstofforbruk.
Hot Aqua Blaster og brukeren
• Ingen sjenerende spruting – kraftig – smuss og/eller sprøytetåke
• Null arbeid med aggressive kjemikalier
• Ergonomisk pistolgrep for å unngå muskelspenninger
• Nesten ingen fysisk belastning da pistolen kun krever et lett trykk med hånden
• Lavt støynivå på kun 69 dB
• Testede og sertifiserte høytrykksslanger
Tilbehør
• 25 meter HST10 høytrykkslange, montert på en høytrykkslangetrommel
• 25 meter av 3/4” Tricoflex vannslange, med Geka hurtigkobling, på slangestativ av rustfritt stål
• 1 følsom høytrykkspistol, type RL56, med svivel og M24 hurtigkobling for utskiftbare lanser
• 1 lanse på 800 mm av rustfritt stål, med dyseholder av rustfritt stål, patentert spraydyse og M24 hurtigkobling
med utvendige gjenger for høytrykkspistolen
Høytrykkslangens kvalitet
Hot Aqua Blaster har et maksimumstrykk på 350 bar, og begge høytrykkslangene er testet i henhold til en etablert
prosedyre ved et trykk på 500 bar. Hver slange har et unikt nummer og et testsertifikat som leveres samtidig med
Hot Aqua Blaster.
Hot Aqua Blaster med unike Boiling Hot water Technique® er utviklet og patentert av Waterkracht og basert på
varmesystemet Ecoboiler.
• Svært effektiv Ecoboiler kombinert med varmeveksler
• Ecoboiler er kledd med rustfritt stål inni og utenpå
• Optimal, ren forbrenning og lavt CO²-utslipp
• Garantert opptil 20 prosent drivstoffbesparelse
• Boiling Hot Water Technology med garantert og konstant vanntemperatur på + 100 °C i dysen
• Mindre vedlikehold/vedlikeholdskostnader
Trykksystem
Trykksystemet til pumpen er utstyrt med Waterkrachts nulltrykk-regulator, sikkerhetsventil og trykkmåler. Videre har
varmesystemet kontroll- og sikkerhetskomponenter.
Om Boiling Hot water Technique®
Den miljøvennlige rengjøringsmetoden til Hot Aqua Blaster, med den unike, patenterte Boiling Hot Water
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HUDSON - 315/350 BHT
Betjening

Dieselmotor

Technique®, er basert på ”termosjokk”-effekten.
• Vanndråper med høy energi og en temperatur på 100–102 ºC angriper
forurensningen.
• Kraften i vanndråpene og den høye temperaturen gir et fantastisk rent og desinfisert
resultat.
• Teknikken gir et bedre resultat med vesentlig mindre vannforbruk og driftstrykk
sammenlignet med konvensjonelle metoder.
• Trykket kan reguleres på berøringsskjermen eller fjernkontrollen (valgfritt tilbehør) til
opptil 350 bar.
Tanker
Vanntank:
Plast, kapasitet på 750 liter, komplett med vannfilter, flottørventil, filterbunn, avløp og
deksel.
Dieseltank:
Rustfritt stål, kapasitet på 80 liter, utstyrt med låsbart tank lokk, dren og drivstoffilter.

• for lavt vannivå i vanntanken
• for høy temperatur i vanntanken
• for høy kjølevannstemperatur i dieselmotoren
• for lavt oljetrykk i dieselmotoren
• bruk av nødstoppknappen
Hapert-henger med én aksel
Høytrykksanlegget er montert i en lukket henger med én aksel, utstyrt med to sidedører
og to bakdører, kraftige nesehjul og galvanisert understell. Godkjenningssertifikatet er
utstedt av den nasjonale veitjenesten (The National Road Service).
Høytrykksanlegget kan brukes med alle dørene lukket.
Anlegget leveres med følgende
• Informasjonskort om førstehjelp for høytrykkssår. Kortet skal ligge i en plastlomme på
operatørrommet. Ved eventuell høytrykksskade bør kortet gis til akuttlegen.
• Plastmappe med instruksjoner, loggbok og vedlikeholdshåndbok for maskinen.
• Klare instruksjoner på kontrollpanelet med berøringsskjerm.

Høytrykkstrommel
Slangetrommel av aluminium, med høytrykks akselkobling, lager og pendel.
Trommelen betjenes manuelt.
Type: T52
Drift
Enheten kan startes, stoppes, settes i hvilemodus og stilles inn på varmt, kaldt eller
kokende varmt vann ved hjelp av berøringsskjermen. Deretter kan motorhastigheten
og følgelig trykket og vannforbruket enkelt justeres for hånd i henhold til ønsket
rengjøringseffekt.
Kontrollpanel med berøringsskjerm
HUDSON 315/350 har kontrollpanel med berøringsskjerm. Den er svært brukervennlig
og mindre utsatt for interferens grunnet færre elektriske komponenter.
Berøringsskjermen har følgende funksjoner:
• Start/stopp
• Kaldt vann, varmt vann eller kokende varmt vann (Boiling Hot Water)
• Regulering for lavere eller høyere trykk
• Elektronisk turtallskontroll
• Drivstoffmåler
• Elektronisk trykkmåler
• Indikator for vannivå
• Driftstimeteller
• Nødstoppknapp
• Støtte for service og vedlikehold

Sikkerhetsfunksjoner
Høytrykksanlegget stopper ved:
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ECR Grafitti
ECR – miljøvennlig graffitifjerner
Graffitifjerning og vedlikehold av det urbane miljø.
ECR kombinerer kraften av høytrykksvannet med rengjøringsvirkningen av
spesielle inerte (ikke-kjemiske) stoffer tilført av en innebygd beholder.
ECR blir dermed en kraftfull graffitifjerner som kan fjerne graffiti, belegg og
alle typer skitt fra fasader og vegger. Den tar samtidig hensyn til miljøet og er
sikker i bruk.

Teknisk data
Art. nr.
Modell:
Type motor:

120205
Høytrykksvasker ECR Grafitti
Honda GX390 forbrenningsmotor
med oljevarslingsinnretning
Motoreffekt:
13 hk
Arbeidstrykk:
40–250 bar
Vannmengde:
400–780 l/time
Kap. beh. for inert stoff: 60 l
Forbruk av stoffet:
0,2–1,4 kg/min. (justerbart)
Tot. dim. lxbxh:
120 x 82 x 97 cm

Leveres med
Høytrykksslange:
Høytrykkspistol:

10 m med skrukopling
Håndtak med EPT-system og
svivelkopling som forhindrer at
slangen vrir seg
Solid vaskemiddellanse: 70 cm rustfritt stål med 10 m
sugeslange
System tilførsel av
inert stoff:
Innebygd og justerbart
Kroker til løfting
av apparatet:
Ja
Lansestøtte:
Ja
Slangeholder:
Ja

Effektivitet og besparelser
Investeringen i forbindelse med ECR er mye lavere enn ved alternative metoder der man bruker store
kompressorer og beholdere som må transporteres ved hjelp av ad hoc-midler.
Lave installasjons- og arbeidskostnader og allsidighet gjør systemet økonomisk fordelaktig.

Miljøvennlig
Fasader og overflater blir rengjort i full respekt for miljøet, siden rengjøringsmidlene ikke inneholder
kjemiske stoffer. Det inerte stoffet som brukes til å fjerne graffiti, er frittflytende og har en myk
krystallinsk struktur. Det er vannløselig og vandrer naturlig i bakken uten at det blir bioakkumulering.
Man kan derfor la det renne rett ut i avløpssystemet. For brukeren representerer ECR den best mulige
rengjøringsløsningen med hensyn til avfallshåndtering.

Praktisk og enkel i bruk
ECR er praktisk og enkel i bruk, kan brukes av profesjonelle innen graffitifjerning og/eller andre
områder (malere, bygningsarbeidere osv.) eller av ufaglærte (brukere fra offentlige og private
vedlikeholdsselskaper). ECR er kompakt og mobil. Apparatet omfatter lanseholder, slanger og praktiske
løftekroker. De brede dekkene gjør apparatet ergonomisk og legger til rette for forflytning over alle
overflater. Man er ikke avhengig av nærhet til noen strømkilde når man bruker apparatet.

Sikkerhet
Fjerning av graffiti og maling generelt kan være risikabelt fordi de elementene som skal fjernes, eller
de løsemidlene som brukes, er giftige. Med ECR blir ikke brukerne utsatt for kjemiske farer som følge
av kort- eller langvarig eksponering takket være bruken av rengjøringsmidler uten kjemiske og farlige
stoffer. Rengjøring av overflater med ECR er helt ufarlig, både for brukeren og miljøet. Med ECR unngår
man også å virvle opp støv som man så puster inn.

Produktivitet og allsidighet på de ulike bruksområdene
ECR har mange bruksområder, så kostnadene kan avskrives og produktiviteten økes:
• fjerning av graffiti fra vegger, monumenter, skilt og offentlige transportmidler
• fjerning av smog, fuglelim, rust, mose og lav fra fasader og offentlige transportmidler
• rengjøring av skip og skipsutstyr på kaia
• rengjøring og vedlikehold av maskiner og utstyr
De spesifikke arbeidsprosedyrene gir også informasjon om hvordan man bruker ECR til ulike typer skitt
og materialer: marmor, stein, murstein, betong, plast, metall og glass. IPC-løsningen omfatter bruk av
spesielle stoffer for å beskytte overflatene etter rengjøringen.
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ECR Grafitti

Teknisk utvikling
Apparatet er produsert av IPC, som har 30 års erfaring med å utvikle vannbaserte høytrykksmaskiner for yrkes- og industribruk, og som er anerkjent
i markedet for kvaliteten på sine produkter – en kvalitet vi gjenkjenner i ECR:
• Solid lanse til rengjøringsmiddelet; den spesielle konfigurasjonen tilfører
middelet i en bladformet strøm. Denne er produsert i et slitasjefritt
materiale som er avtagbar for vasking. Ideell for jevn tilføring av det
vannbårne rengjøringsmiddelet. Hodet er montert på en 70 cm lang lanse
i rustfritt stål.
• Ensylindret, firetakts HONDA GX390 bensindrevet forbrenningsmotor med
reduksjonsgir, selvopptrekkende snorstarter.
Også utstyrt med en innretning som automatisk reduserer turtallet i
bypassfasen, slik at forbruket, forurensningen og støynivået reduseres og
komponentenes levetid forlenges.
• Pumpe med tre keramiske stempler og messinghode for utmerket ytelse,
lavt støynivå og redusert vibrering.
• Pålitelighet og hardførhet. Lakkert stålramme i rustfritt stål som er utformet
for å absorbere vibrasjonene fra motoren.

Støtteprodukter
INERT STOFF BASERT PÅ BIKARBONAT:
Patentert naturprodukt, øker effekten av rengjøring og
malingsfjerning ved å fjerne graffiti og skitt generelt fra enhver
overflate.
ECO PMC 2000 GRAFFITI- OG SMOGBESKYTTELSESFILM:
Voksfilm som forhindrer penetrering av maling og tusj, med
høytrykksvann

IEC07 MILJØVENNLIG BLØTGJØRINGSMIDDEL:
Tilpassede miljøvennlige produkter for rask fjerning av alle typer
graffiti og tilsøling (spraymaling, maling, tusj, blekk osv.) fra alle
overflater, særlig slike som tidligere har blitt behandlet med
beskyttende stoffer
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Vaskemiddelpåleggere

Vaskemiddelpålegger - plast
Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med
viton pakninger. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er
enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse. Brukes
til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse
og brukervennlig design. Dobbeltvirkende.

Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med
viton pakninger. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er
enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse. Brukes
til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse
og brukervennlig design. Dobbeltvirkende.

Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med
viton pakninger. Etter påfylling av væske, pumpes beholderen
opp til et trykk på 3 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen
tre i funksjon. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt
å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse og dysehode.
Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid
utførelse og brukervennlig design.

Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med
viton pakninger. Etter påfylling av væske, pumpes beholderen
opp til et trykk på 2 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen
tre i funksjon. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt
å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse og dysehode.
Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid
utførelse og brukervennlig design.

Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med
viton pakninger. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er
enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse. Brukes
til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse
og brukervennlig design. Kan brukes 360°.
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Teknisk data
Art. nr.
Beholdervolum
Pumpesystem
Dimensjoner Øxh

149218
500 ml
manuell
90x275 mm

Teknisk data
Art. nr.
Beholdervolum
Pumpesystem
Dimensjoner Øxh

149219
1,0 liter
manuell
105x330 mm

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Beholdervolum
Pumpesystem
Dimensjoner Øxh

149050
3 bar
1,0 liter
manuell
160x290 mm

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Beholdervolum
Pumpesystem
Dimensjoner Øxh

120293P
2 bar
1,8 liter
manuell
130x325 mm

Teknisk data
Art. nr.
Beholdervolum
Pumpesystem
Dimensjoner Øxh

120292
1,0 liter
manuell
130x280 mm

Vaskemiddelpåleggere

Vaskemiddelpålegger - plast
Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er fremstilt
i plast materiale og med viton pakninger. Den leveres
komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing
og en oljebestandig slange. Etter påfylling av væske, pumpes
trykket opp til 3 bar.
Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til
påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse
og brukervennlig design.

Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er fremstilt
i plast materiale og med viton pakninger. Den leveres
komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing
og en oljebestandig slange. Etter påfylling av væske, pumpes
trykket opp til 3 bar.Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre
i funksjon. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og
industri. Solid utførelse og brukervennlig design.

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Sikkerhetsventil
Beholdervolum
Slangelengde
Pumpesystem
Dimensjoner Øxh

149080
3 bar
4 bar
5,0 liter
1 meter
manuell
165x520 mm

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Sikkerhetsventil
Beholdervolum
Slangelengde
Pumpesystem
Dimensjoner Øxh

149244
3 bar
4 bar
8,0 liter
1 meter
manuell
215x615 mm

Vaskemiddelpålegger - galvanisert
Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er fremstilt
i galvanisert materiale og med viton pakninger. Den leveres
komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing
og en oljebestandig slange. Etter påfylling av væske, pumpes
trykket opp til 6 bar. Beholdertrykket kan avleses på
manometeret. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre
i funksjon. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask
og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.

Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er fremstilt
i galvanisert materiale og med viton pakninger. Den leveres
komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing
og en oljebestandig slange. Etter påfylling av væske, pumpes
trykket opp til 6 bar. Beholdertrykket kan avleses på
manometeret. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre
i funksjon. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask
og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Sikkerhetsventil
Beholdervolum
Slangelengde
Pumpesystem
Dimensjoner lxbxh

149086
6 bar
7 bar
5,0 liter
1 meter
manuell
205x195x530 mm

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Sikkerhetsventil
Beholdervolum
Slangelengde
Pumpesystem
Dimensjoner lxbxh

149087
6 bar
7 bar
10,0 liter
1 meter
manuell
210x200x650 mm
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Vaskemiddelpåleggere

Vaskemiddelpålegger - rustfri
Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig,
er fremstilt i rustfrie materialer og med viton
pakninger. Den leveres komplett med påfyllingstrakt,
vaskemiddelpistol i messing og en oljebestandig
slange. Etter påfylling av væske, pumpes trykket
opp til 6 bar med håndpumpen eller gjennom
trykkluftventilen på 149021. Beholdertrykket
kan avleses på manometeret. Ved overtrykk vil
sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til påføring
av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse
og brukervennlig design.

Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig,
er fremstilt i rustfrie materialer og med viton
pakninger. Den leveres komplett med påfyllingstrakt,
vaskemiddelpistol i messing og en oljebestandig
slange. Etter påfylling av væske, pumpes trykket
opp til 6 bar med håndpumpen eller gjennom
trykkluftventilen på 149020. Beholdertrykket
kan avleses på manometeret. Ved overtrykk vil
sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til påføring
av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse
og brukervennlig design.

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Sikkerhetsventil
Beholdervolum
Slangelengde
Pumpesystem
Dimensjoner lxbxh

149098
6 bar
7 bar
5,0 liter
1 meter
manuell
205x195x530 mm

149021
6 bar
7 bar
5,0 liter
1 meter
manuell/trykkluft
205x195x530 mm

Art. nr. 149021 (med pumpenippel)

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Sikkerhetsventil
Beholdervolum
Slangelengde
Pumpesystem
Dimensjoner lxbxh

149099
6 bar
7 bar
10,0 liter
1 meter
manuell
210x200x650 mm

149020
6 bar
7 bar
10,0 liter
1 meter
manuell/trykkluft
210x200x650 mm

Art. nr. 149020 (med pumpenippel)

Vaskemiddelpålegger - lakkert
Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig,
er fremstilt i lakkert vanlig stål med viton
pakninger. Den leveres komplett med påfyllingstrakt,
vaskemiddelpistol i messing, spiralslange og solide
transporthjul. Etter påfylling av væske, fylles
beholderen opp med trykkluft inntil 6 bar.
Beholdertrykket kan avleses på manometeret.
Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon.
Den har indikator på væskemengden. Brukes til
påføring av vaskemidler i bilvask og industri.
Solid utførelse og brukervennlig design.

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Sikkerhetsventil
Beholdervolum
Slangelengde
Pumpesystem
Dimensjoner Øxhxb

120291
6 bar
7 bar
24,0 liter
9 meter
trykkluft
250x970x320 mm

Vaskemiddelpålegger - rustfri
Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er
fremstilt i rustfrie materialer og med viton pakninger.
Den leveres komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i rustfritt stål, spiralslange og solide transporthjul.
Etter påfylling av væske, fylles beholderen opp med
trykkluft inntil 6 bar. Beholdertrykket kan avleses på
manometeret. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre
i funksjon. Den har indikator på væskemengden. Brukes
til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid
utførelse og brukervennlig design.
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Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Sikkerhetsventil
Beholdervolum
Slangelengde
Pumpesystem
Dimensjoner Øxhxb

121673
6 bar
7 bar
24,0 liter
9 meter
trykkluft
250x970x320 mm

122613
6 bar
7 bar
50,0 liter
9 meter
trykkluft
280x980x350 mm

Vaskemiddelpåleggere

Vaskemiddelpålegger - rustfri
Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er
fremstilt i rustfrie materialer og med viton pakninger.
Den leveres komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i rustfritt stål, spiralslange og solide transporthjul.
Etter påfylling av væske, fylles beholderen opp med
trykkluft inntil 6 bar. Beholdertrykket kan avleses på
manometeret. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre
i funksjon. Den har indikator på væskemengden. Brukes
til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid
utførelse og brukervennlig design.

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Sikkerhetsventil
Beholdervolum
Slangelengde
Pumpesystem
Dimensjoner Øxhxb

122626
6 bar
7 bar
24,0 liter
10 meter
trykkluft
250x970x320 mm

122627
6 bar
7 bar
50,0 liter
10 meter
trykkluft
280x980x350 mm

Skumpålegger - rustfri
Skumpåleggeren som er oljebestandig, er fremstilt
i rustfrie materialer og med viton pakninger. Den
leveres komplett med påfyllingstrakt, skumpistol
i rustfritt stål, slange og solide transporthjul. Etter
påfylling av væske, fylles beholderen opp med trykkluft
inntil 6 bar. Beholdertrykket kan avleses på manometeret.
Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Den
har indikator på væskemengden. Brukes til påføring
av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse
og brukervennlig design.

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Sikkerhetsventil
Beholdervolum
Slangelengde
Pumpesystem
Dimensjoner Øxhxb

122439
6 bar
7 bar
24,0 liter
8 meter
trykkluft
250x970x320 mm

Vaskemiddelpålegger - lakkert
Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er
fremstilt i lakkert vanlig stål med viton pakninger. Den
leveres komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol
i messing, spiralslange og solide transporthjul. Etter
påfylling av væske, fylles beholderen opp med trykkluft
inntil 6 bar. Beholdertrykket kan avleses på manometeret.
Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Den
har indikator på væskemengden. Brukes til påføring av
vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og
brukervennlig design.

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Beholdervolum
Slangelengde
Pumpesystem

121370
6 bar
24.0 liter
5 meter
trykkluft

Vaskemiddelpålegger - rustfri
Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er
fremstilt i rustfritt stål med viton pakninger. Den leveres
komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i
messing, spiralslange og solide transporthjul. Etter
påfylling av væske, fylles beholderen opp med trykkluft
inntil 6 bar. Beholdertrykket kan avleses på manometeret.
Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Den
har indikator på væskemengden. Brukes til påføring av
vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og
brukervennlig design.

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Beholdervolum
Slangelengde
Pumpesystem

121375
6 bar
24.0 liter
5 meter
trykkluft
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Skumpålegger - plast
FoamyClean 100 til bruk i husholdningen. Med en effektiv
presisjonspumpe og et godt ergonomisk håndtak kan du
lett spraye overflater som skal rengjøres. Beholderen er
laget av høykvalitets plast og munnstykket er i messing.

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Beholdervolum
Pumpesystem
Dimensjoner Øxh

149316
3 bar
1,0 liter
manuell
130x280 mm

Skumpålegger - plast
FoamMaster 10 for pålegging av skum er utstyrt med
flatstråledyse med løse filtere. Man kan sette inn ett eller
flere filtere for å få ønsket stråle på skumblandingen.

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Beholdervolum
Pumpesystem
Dimensjoner Øxh

149313
3 bar
1,0 liter
manuell
130x310 mm

Skumpålegger - plast
FoamMaster 50 for pålegging av skum er utstyrt med
flatstråledyse med løse filtere. Man kan sette inn ett
eller flere filtere for å få ønsket stråle på skumblandingen.
Kompressortilkobling med reduseringsventil er standard
utstyr på FM 50.
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Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Beholdervolum
Pumpesystem
Dimensjoner Øxh

149314
3 bar
5,0 liter
manuell
230x220x630 mm

Vaskemiddelpåleggere

Vaskemiddelpålegger - plast/syrefast
CM 05 er en 0,5 liter vaskemiddelpålegger laget av
spesial plast for å klare de tøffeste rengjøringsmidler
og syrer på markedet. EPDM o-ringer.
Salpetersyre opp til 10%
Fosforsyre
opp til 30%
Eddiksyre
opp til 10%
Svovelsyre
opp til 30%
Saltsyre
opp til 10%
Natronlut
opp til 20%

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Beholdervolum
Pumpesystem
Dimensjoner Øxh

149311
3 bar
0,5 liter
manuell
115x230 mm

Vaskemiddelpålegger - plast/syrefast
CM 10 er en 1,0 liter vaskemiddelpålegger laget av
spesial plast for å klare de tøffeste rengjøringsmidler
og syrer på markedet. EPDM o-ringer.
Salpetersyre opp til 10%
Fosforsyre
opp til 30%
Eddiksyre
opp til 10%
Svovelsyre
opp til 30%
Saltsyre
opp til 10%
Natronlut
opp til 20%

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Beholdervolum
Pumpesystem
Dimensjoner Øxh

149312
3 bar
1,0 liter
manuell
120x280 mm
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Vaskemiddelpålegger - plast/syrefast
CM 12 er en 1,25 liter vaskemiddelpålegger laget av
spesial plast for å klare de tøffeste rengjøringsmidler
og syrer på markedet. EPDM o-ringer.
Salpetersyre opp til 10%
Fosforsyre
opp til 30%
Eddiksyre
opp til 10%
Svovelsyre
opp til 30%
Saltsyre
opp til 10%
Natronlut
opp til 20%

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Beholdervolum
Pumpesystem
Dimensjoner Øxh

149249
3 bar
1,25 liter
manuell
130x315 mm

Vaskemiddelpålegger - plast/syrefast
CM 50 er en 5 liter vaskemiddelpålegger laget av spesial
plast for å klare de tøffeste rengjøringsmidler og syrer på
markedet. EPDM o-ringer.
Salpetersyre opp til 10%
Fosforsyre
opp til 30%
Eddiksyre
opp til 10%
Svovelsyre
opp til 30%
Saltsyre
opp til 10%
Natronlut
opp til 20%

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Beholdervolum
Pumpesystem
Dimensjoner Øxh

149210
3 bar
5,0 liter
manuell
185x170x560 mm

Vaskemiddelpålegger - plast/syrefast
CM 80 er en 8,0 liter vaskemiddelpålegger laget av
spesial plast for å klare de tøffeste rengjøringsmidler
og syrer på markedet. EPDM o-ringer.
Salpetersyre opp til 10%
Fosforsyre
opp til 30%
Eddiksyre
opp til 10%
Svovelsyre
opp til 30%
Saltsyre
opp til 10%
Natronlut
opp til 20%
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Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Beholdervolum
Pumpesystem
Dimensjoner Øxh

149245
3 bar
8,0 liter
manuell
230x220x630 mm

Dyse
Til vaskemiddelpålegger 120293P
Til vaskemiddelpålegger 120293P

Art. nr.

Utstyr for vaskemiddelpåleggere

Type/
Dimensjon

Vaskemiddelpåleggere

Messing
Plast

120271
120327

Pakningsett
Til vaskemiddelpålegger
120293P

Viton

120300

Forlengerrør til Gloria
vaskemiddelpåleggere
(405, 410, 505, 510, Pro 5 og Pro 8)

Messing 500 m
Ø 9 mm

G000124

Forlengerrør til Gloria
vaskemiddelpåleggere
(405, 410, 505, 510, Pro 5 og Pro 8)

Messing 700 mm
Ø 9 mm

G000109

Forlengerrør til Gloria
vaskemiddelpåleggere
(405, 410, 505, 510, Pro 5 og Pro 8)

Messing 1000 mm
Ø 9 mm

G000110

Forlengerrør til Gloria
vaskemiddelpåleggere
(405, 410, 505 og 510)

Lettmetall 1500 mm

G000120

Teleskoprør til Gloria
vaskemiddelpåleggere
(405, 410, 505, 510, Pro 5 og Pro 8)

Messing
500 - 1000 mm

G000131

Teleskoprør til Gloria
vaskemiddelpåleggere
(405, 410, 505 og 510)

Messing
1000 - 2000 mm

G000132

Y-forgrening med dyser
til Gloria vaskemiddelpåleggere
(405, 410, 505 og 510)

Messing

G118500

Buet lanse med 2 dyser til
Gloria vaskemiddelpåleggere
(405, 410, 505 og 510)

Messing

G000117

Bred lanse med 3 flatstråledyser til
Gloria vaskemiddelpåleggere
(405, 410, 505 og 510)

Messing - bredde
1000 mm

G000107

Standard lanse uten dyse til Gloria
vaskemiddelpåleggere
(405, 410, 505 og 510)

Messing 500 mm

G701310

Standard lanse med dyse til Gloria
vaskemiddelpåleggere
(405, 410, 505 og 510)

Messing 500 mm

G706500

Standard lanse med dyse
til Prima 5/Pro5

Messing

G706610

Trykkluft kopling Gloria

G728381
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Art. nr.

Utstyr for vaskemiddelpåleggere

Type/
Dimensjon

Vaskemiddelpåleggere

Teleskoplanse i plastikk
Komplett

Plast

G727658

Flatstråledyse 6502-E til Gloria
vaskemiddelpåleggere

Messing

G728248

Hul kjegleformet dyse til Gloria
vaskemiddelpåleggere

Messing

G000113

Standard dyse 1 mm til Gloria
vaskemiddelpåleggere

Messing 500 mm

G725830

Standard dyse 2 mm til Gloria
vaskemiddelpåleggere

Messing

G725820

Stillbardyse til Gloria
vaskemiddelpåleggere Pro 5 og 8

Messing

G726984

Flatstråledyse 9002-E til
Gloria vaskemiddelpåleggere

Messing

G000111

Flatstråledyse 8004-E til
Gloria vaskemiddelpåleggere

Messing

G716440

Kalk dyse til Gloria
vaskemiddelpåleggere

Messing

G000112

Skumdyse til Gloria
vaskemiddelpåleggere

Messing

G726133

Pistolhåndtak til Gloria
vaskemiddelpålegger Pro 5 og 8

Plast

G726896

Pistolhåndtak til Gloria
vaskemiddelpålegger

Messing

G712040

Pistolhåndtak med slange til Gloria
vaskemiddelpålegger

Messing

G712030

Komplett pumpe til Gloria
vaskemiddelpålegger Pro 5 og 8

Messing/plast

G725770

Komplett pumpe til Gloria
vaskemiddelpålegger

Messing/plast

G709130

Slange til Gloria
vaskemiddelpåleggere

Plast

G715870

Håndtak med trykkluftpåfylling
til Gloria vaskemiddelpålegger

Messing

149088

Manometer 6 bar til Gloria
vaskemiddelpåleggere

Art. nr.

Utstyr for vaskemiddelpåleggere

Type/
Dimensjon

Vaskemiddelpåleggere

G706410

Pakningssett til Gloria
vaskemiddelpåleggere (149080)

Type Pro 5 og 8

G707360

Pakningssett til Gloria vaskemiddelpåleggere (149050 oljebestandig)

Type 89

G726143

Pakningssett til Gloria vaskemiddelpåleggere (149210 syrebestandig)

Type Sox 5 og 8

G727387

Pakningssett til Gloria vaskemiddelpåleggere (ikke oljebestandig)

Type 405, 410, 505, 510, 176, 172,
172 R, 178, 141, 141 T, 142, 142 T,
142 TG, 176 T, 176 TI, 172 T, 172 RT,
172 RTG og 172 RTI

G707270

Pakningssett til Gloria
vaskemiddelpåleggere (oljebestandig)

Type 405, 410, 505, 510, 176, 172,
172 R, 178, 141,141 T, 142, 142 T,
142 TG, 176 T, 176 TI, 172 T, 172 RT,
172 RTG og 172 RTI

G726260

O-ring i viton for pumpestempel

Type 405, 410, 505, 510, 176, 172,
172 R, 178, 141,141 T, 142, 142 T,
142 TG, 176 T, 176 TI, 172 T, 172 RT,
172 RTG og 172 RTI

G509780

Slange til 24 og 50 liters
skumpåleggere

8 meter

TBBP26464

Spiralslange i rilsan. Leveres med
kobling som passer på 24/50 liter
kjemikaliesprøyter.
Spiralslange til Gloria
vaskemiddelpåleggere

9 meter

121674

5 meter

G727883

Vaskemiddelpistol med rustfri lanse
med 1/4” kjem.dyse 6506. Innfestning for
slange er utv. 1/4” gjenger. Standard
montert på 24 ltr. Rustfri kjemikaliesprøyte.
Kan bruke alle typer kjem.dyser med 1/4”
utv. gjenger.

750 mm rustfri
1000 mm galvanisert
- skumpålegger (1224395)

121675
PMVR00171

Kun håndtak

148149

Transport tralle

Type 410 T, 410 TI,
410 TK, 410 TKS,
510 T, 510 TK, 415

1985001
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Dyser

Oversikttabell

3 bar

5 bar

6 bar

Messing

0,46

0,65

0,8

0,92

1,0

1,1

65 °

Messing

0,46

0,64

0,8

0,92

0,65

1,1

80 °

Messing

0,46

1,29

1,58

1,82

2,03

2,23

65 °

Messing/stål

2,83

3,47

4,01

0,65

4,91

0-50 °

Messing

0,95
1,29

1,16
1,58

1,34
1,83

80 °

Messing

1,16

1,47

1,71

0,65

2,08

55 °

Messing

0,49

0,6

0,69

0,65

0,85

4 bar

2 bar

90 °

1 bar

Material

Flatstråledyse 9002-E
til Gloria
vaskemiddelpåleggere

Spray vinkel

liter/minutt ved

Art. nr. G000111

Flatstråledyse 6502-E
til Gloria
vaskemiddelpåleggere
Art. nr. G728248

Flatstråledyse 8004-E
til Gloria
vaskemiddelpåleggere
Art. nr. G728258

Kalk dyse
til Gloria
vaskemiddelpåleggere
Art. nr. G000112

Hul kjegleformet dyse
til Gloria
vaskemiddelpåleggere
Art. nr. G000113

Standard dyse 2 mm
til Gloria
vaskemiddelpåleggere

1,64
2,23

Art. nr. G725820

Standard dyse 1 mm
til Gloria
vaskemiddelpåleggere
Art. nr. G725830
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P50 lavtrykkspumpe
Lavtrykkspumpen er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler,
ikke syrer. Egner seg meget bra til tapping av frostvæske og ferdigblandet
spylevæske. Ideel for pumping av vaskemidler fra blandekar gjennom slange/
slangetrommel til vaskemiddelpistol. Pumpen kan monteres sammen med
Foma styringsautomatikk, slik at den får automatisk start/stopp system, eller
kobles opp mot et separat styreskap/polettautomat.

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Strømtilførsel
Motoreffekt
Væskemengde
Innfestning ansats
Vekt
Dimensjoner lxbxh

148221
4,5 bar
1x230 Volt
1,0/0,75 hk/kw
0-40 l/min.
1” RG
8,5 kg
135x174x273 mm

P50 lavtrykkspumpe
med brakett
Lavtrykkspumpen er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler,
ikke syrer. Egner seg meget bra til tapping av frostvæske og ferdigblandet
spylevæske. Ideel for pumping av vaskemidler gjennom slange/slangetrommel
til vaskemiddelpistol. Pumpen kan monteres sammen med Foma Presscontrol,
slik at den får automatisk start/stopp system, eller kobles opp mot et separat
styreskap/polettautomat. Den kan stå på fat eller henge på vegg. Slange og
vaskemiddelpistol kommer i tillegg.

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Strømtilførsel
Motoreffekt
Væskemengde
Vekt
Dimensjoner lxbxh

150176
4,5 bar
1x230 Volt
1,0/0,75 hk/kw
0-40 l/min.
8,5 kg
330x180x235 mm

149066
4,5 bar
1x230 Volt
1,0/0,75 hk/kw
0-40 l/min.
8,5 kg
330x180x235 mm

150176 lavtrykkspumpe med brakett
149066 lavtrykkspumpe med brakett og presscontrol.
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Presscontrol
Foma automatisk start/stopp system er beregnet montert direkte på
lavtrykkspumpen. Pumpen starter automatisk når trykket i slangen avlastes.
Pumpen stopper automatisk når trykket stiger. Når automatisk start/stopp
system er montert, slipper man unødvendig støy og omløpskjøring på lavtrykkspumpen. Trykkbryteren sørger for maksimal levetid på pumpe og motor.
Egner seg også for spyle-/frostvæske.

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Strømtilførsel
Belastning, maks.
Temperatur område
Innfestning slange for pressostat
Vekt
Dimensjoner lxbxh

148606
10 bar
1x230 Volt
10 A
0-60°C
1” RG
1 kg
150x220x165 mm

P50 lavtrykkspumpe
m/ blandingstank og Hydro Minder
Lavtrykkspumpen er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer.
Egner seg meget bra til tapping av frostvæske og ferdigblandet spylevæske.
Pumpen er montert på et blandekar i syrefast stål sammen med en Hydro
Minder blandingsventil. Ideel for pumping av vaskemidler gjennom slange/
slangetrommel til vaskemiddelpistol. Pumpen kan monteres sammen med
Foma Presscontrol, slik at den får automatisk start/stopp system, eller kobles
opp mot et separat styreskap/polettautomat. Hydro Minder blandingsventil er
montert direkte på blandekaret. Blandingsventilen blander riktig forhold vann/
vaskemiddel, slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold på væsken den
suger. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:256 ved å bytte til
forskjellige fargede adaptere som følger med i settet. Holder konstant nivå
på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil. Egner seg godt også for
mikroemulsjoner.

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Strømtilførsel
Motoreffekt
Væskemengde
Tank volum
Vekt
Dimensjoner lxbxh
149320
149322
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148138
4,5 bar
1x230 Volt
1,0/0,75 hk/kw
0-40 l/min.
10 liter
15 kg
600x180x230 mm

Blandingstank for elektrisk pumpe
Blandingstank for membran pumpe

149070
4,5 bar
1x230 Volt
1,0/0,75 hk/kw
0-40 l/min.
10 liter
15 kg
600x180x230 mm

148138 lavtrykkspumpe med
blandingstank og Hydro Minder
149070 lavtrykkspumpe med
blandingstank, Presscontrol
og HydroMinder
148160 membranpumpe med
blandingstank, Presscontrol
og HydroMinder

Kjemisystemer

M 12/100 skumpumpe
med blandingstank og Hydro Minder
Skumpumpen er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer.
Pumpen er montert på et blandekar i syrefast stål sammen med en Hydro
Minder blandingsventil. Ideel for pumping av vaskemidler gjennom slange/
slangetrommel til en høytrykkspistol med skumlanse. Pumpen kan monteres
sammen med en timer-funksjon som stopper etter innstilt tid, eller kobles opp
mot et separat styreskap/polettautomat. Hydro Minder blandingsventil
er montert direkte på blandekaret. Blandingsventilen blander riktig forhold
mellom vann og vaskemiddel, slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold
på væsken den suger. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:256
ved å bytte til forskjellige fargede adaptere som følger med i settet. Holder
konstant nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil.

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Strømtilførsel
Motoreffekt
Væskemengde
Tank volum
Vekt
Dimensjoner lxbxh

148177
100 bar
1x230 Volt
3,0/2,2 hk/kw
12 l/min.
27 liter
40 kg
900x300x300mm

Teknisk data
Art. nr.

178387 (kun pumpe)
149246 (kun blandingstank)

Spray Mic med slange og kjemilanse
Komplett kjemipåføringssystem for utblanding og pålegging av bilvaskemiddel.
Foma Spray Mic er en enkel rimelig løsning med blandeejektor for montering
direkte på vannkran. Leveres komplett med 13 meter slange og pistol med
lanse med l.t.dyse for påføring.

Teknisk data
Art. nr.

148131

Spray Mic
Komplett injektor med mengde reguleringer og sugeslange med filter.

Teknisk data
Art. nr.

545101
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Hydro Foamer
Komplett kjemipåføringssystem for utblanding og pålegging av vaskemiddel.
Foma Hydro Foamer monteres direkte på vannslangen. Er levert med egen
vaskemiddel beholder på 2,8 liter og et utvalg adaptere for justering av
blandingsforhold, slik at man kan velge det blandingsforholdet som passer.

Teknisk data
Art. nr.

1” innv.gj.

148248

M 15/150 skumpumpe
med blandingstank og Hydro Minder
Foma M 15/150 skumpumpe med blandingstank og Hydro Minder.
Skumpumpen er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer.
Pumpen er montert på et blandekar i syrefast stål sammen med en Hydro
Minder blandingsventil. Ideel for pumping av vaskemidler gjennom slange/
slangetrommel til en høytrykkspistol med skumlanse. Pumpen kan monteres
sammen med en timerfunksjon som stopper etter innstilt tid, eller kobles opp
mot et separat styreskap/polettautomat. Hydro Minder blandingsventil er
montert direkte på blandekaret. Blandingsventilen blander riktig forhold
mellom vann og vaskemiddel, slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold
på væsken den suger. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:256
ved å bytte til forskjellige fargede adaptere som følger med i settet. Holder
konstant nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil.

Teknisk data
Art. nr.
Driftstrykk, maks.
Strømtilførsel
Motoreffekt
Væskemengde
Tank volum
Vekt
Dimensjoner lxbxh

149211
150 bar
3x230 Volt
5,0/6,8 hk/kw
15 l/min.
27 liter
40 kg
900x300x300mm

149212
150 bar
3x400 Volt
5,0/6,8 hk/kw
15 l/min.
27 liter
40 kg
900x300x300mm

Teknisk data
Art. nr.
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179105
149246

(kun pumpe)
(kun blandingstank)

Kjemisystemer

Hydro Master blandingsventil
Hydro Master blandingsventil er beregnet for direkte montering på vegg eller
fat. Blandingsventilen blander inn riktig forhold mellom vann og vaskemiddel.
Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:256 ved å bytte til forskjellige
fargede adaptere som følger med i settet. Åpnes/stenges med medfølgende
kulekran. Egner seg godt også for spylevæske.

Teknisk data
Art. nr.

148112
149157

dyse sett

Accudose blandingsventil
Accudose blandingsventil er beregnet for direkte montering på vegg.
Blandingsventilen blander riktig forhold mellom vann og vaskemiddel.
Blandingsforholdet er justerbart mellom 0,3 og 22,0% ved å bytte til forskjellige
fargede adaptere som følger med i settet. Åpnes/stenges ved å trykke inn grå
trykknapp. Maks. ferdig tappet væskemengde er 14 ltr. pr. minutt. Egner seg
meget bra for fylling av vann med vaskemiddel til gulvvaskemaskiner.

Teknisk data
Art. nr.

148179
149168

dyse sett

Hydro Minder blandingsventil
Hydro Minder blandingsventil er beregnet for direkte montering på
vaskemiddeltank-beholder. Blandingsventilen blander inn riktig forhold
mellom vann og vaskemiddel, slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold
på væsken den suger. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:256 ved
å bytte til forskjellige fargede adaptere som følger med i settet. Holder konstant
nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil. Egner seg bra også
for mikroemulsjoner.

Teknisk data
Art. nr. 148108
Art. nr. 122167
Art. nr. 122168
Art. nr. 149157
Art. nr. 10031100
Art. nr. 149157

Komplett HydroMinder
Komplett slange sugeside
Komplett slange tappeside
Komplett dysesett
Filter med tilbakeslagsventil
Dysesett

Blandingsventil
Foma blandingsventil for frostvæske er beregnet for vegg montering.
Blandingsventilen blander inn riktig forhold vann/frostvæske. I settet til
blandingsventilen følger det med to forskjellige adaptere, slik at man kan
velge det blandindingsforholdet som passer. Kan blande inn inntil 50%
frostvæske. Maks. ferdigtappet væskemengde er 13 ltr. pr. minutt.

Teknisk data
Art. nr.

123139
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Membranpumpe
2B3/16117NH2
Membranpumpen er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke
syrer. Egner seg meget bra til pumping av ferdigblandet spylevæske og den
er ideel for pumping av vaskemidler gjennom slange/slangetrommel til vaskemiddelpistol. Pumpen kan monteres på en veggbarkett. Den kan monteres med
magnetventil på trykkluftsiden, slik at den får automatisk start/stopp system,
eller kobles opp mot et separat styreskap/polettautomat. Den kan stå på fat
eller henge på vegg. Veggbrakett, magnetventil, slange og vaskemiddelpistol
kommer i tillegg. Tilkobling innløp og utløp: 1/2” innv og 3/4”innv. i BSP
gjenger (innløp for fat montering innv.1”). Pumpen er selvsugende, kan tørr
kjøres og stopper mot stengt utløp. Trykklufttilkobling er3/8” NPT innv.

Teknisk data
Art.nr.
Arbeidstrykk
Trykkforhold
Max. trykkluft trykk
Trykkluftforbruk, maks
Støynivå
Væskemengde, trinnløs
Maks. partikkelstørrelse
Vekt
Dimensjoner lxbxh

148312
148315

148312
2-6 bar
1:1
8,0 bar
0,50 m³/min.
75dB(A)
0-60 l/min.
1,5 mm
7,0 kg
218x179x326 mm

NBR= vaskemiddel/spylervæske
PTFE/Hytrel= felgrens/syre

Veggbrakett
Teknisk data
Art.nr.
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148313

148315
2-6 bar
1:1
8,0 bar
0,50 m³/min.
75dB(A)
0-60 l/min.
1,5 mm
7,0 kg
218x179x326 mm

Kjemisystemer

Skumsystem
Foma skumsystem er en skumgenerator med en stor effekt i forhold til
størrelsen. Skummets konsistens kan reguleres, slik at det henger like godt
på vertikale som horisontale flater. Foma skumsystemer er i rustfritt stål, som
sikrer lang levetid. Enkel tilkobling. Skumsystemet leveres standard med av/
på ventil, skumlanse 400 mm, 20 meter svertefri skumslange og skumblokk
i rustfritt materiale. NB! For optimale resultater skal lufttrykket stilles 1 bar
høyere enn vanntrykket.

Teknisk data
Art. nr.
Vanntrykk, inn
Lufttilførsel, inn
Vannmengde, inn
Vanntemperatur, maks.
Skumproduksjon
Blandingsforhold vaskemiddel (*)
Skumslange
Dimensjoner lxbxh
(*) = Avhengig av viskositeten

123100
1-8 bar
2-10 bar
4,5 l/min.
50°C
25m2/min.
3-10%
20 meter
150 x 125 x 50 mm

Hydra Compact
Foma Hydra Compact er en skumpumpe beregnet for pumping av alle typer
vaskemidler, ikke syrer. Anlegget har en tre-sylindret pumpe som er meget
stillegående. Med Foma Hydra Compact kan man legge på skum, spyle vekk
smuss og desinfisere, bare ved å skifte mellom forskjellige lanser. Anlegget
er i rustfritt stål, som sikrer lang levetid. Enkel tilkobling. Alle elektriske
komponenter i instrumentpanelet har 24 volt styrestrøm. Hydra Compact
leveres standard med rustfri ramme med oppheng, spylepistol, skumlanse
500 mm, spylelanse/desinfiseringslanse 700 mm og 15 meter svertefri
skumslange.

Teknisk data
Art. nr.
Arbeidstrykk
Vannmengde
Spenning
Motoreffekt
Lufttilførsel, inn
Luftforbruk, regulerbart
Vanntemperatur, maks.
Skumproduksjon
Blandingsforhold vaskemiddel (*)
Skumslange
Vekt
Dimensjoner lxbxh
(*) = Avhengig av viskositeten

123143
20-40 bar
21,0 l/min.
230/alt. 400V
3,0/2,2 hk/kw
3-6 bar
180 l/time
70°C
25m2/min.
0-10%
15 meter
45 kg
580 x 350 x 350 mm

Standard utstyr
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Hydra
Foma Hydra er et lavtrykksanlegg beregnet for vasking, skumming og
desinfisering av produksjonsanlegg innenfor næringsmiddelindustrien.
Anlegget tåler alle typer vaskemidler, ikke syrer. Anlegget har en
sentrifugalpumpe som er meget stillegående. Med Foma Hydra kan man
legge på skum, spyle vekk smuss og desinfisere, bare ved å skifte mellom

forskjellige lanser. Anlegget er i rustfritt stål, som sikrer lang levetid.
Enkel tilkobling. Alle elektriske komponenter i instrumentpanelet har 24
volt styrestrøm. Hydra leveres standard med rustfri ramme med oppheng,
spyleutstyr, skumlanse og desinfiseringslanse. Svertefri skumslange og
skumstasjoner må bestilles separat.

Teknisk data
Art. nr.
Arbeidstrykk
Vannmengde, maks.
Vannmengde, pr. lanse v/spyling
Vannmengde, pr. lanse v/skumlegging
Motoreffekt
Lufttilførsel, inn
Luftforbruk
Vanntemperatur, maks.
Skumproduksjon
Blandingsforhold vaskemiddel (*)
Skumslange, maks. lengde
Vekt
Dimensjoner lxbxh
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123147
25 bar
100 l/min.
33 l/min.
6-8 l/min.
7,5/5,5 hk/kw
4-6 bar
180 l/timen
90°C
32m2/min.
0-10%
40 meter
170 kg
600x1500x400 mm

123482
40 bar
75 l/min
25 l/min
6-8 l/min.
10,0/7,5
4-6 bar
180 l/min
90°C
32m2/min.
0-10%
40 meter
170 kg
600x1500x400 mm

123154
20 bar
200 l/min
33 l/min
6-8 l/min.
13,6/10,0
4-6 bar
180 l/min
90°C
32m2/min.
0-10%
40 meter
200 kg
600x1500x400 mm

Art. nr. 123148 (skumsystem)
Dimensjoner lxbxh 340x105x220 mm

Ekstrautstyr
IPC Foma tilbyr et bredt sortiment av
ekstrautstyr til alle våre høytrykksvaskere.
I vårt sortiment finnes ekstra skjøteslanger,
slangetromler, pistoler, lanser og bl.a. et
bredt utvalg av vaskemiddelpåleggere.
IPC Foma legger vekt på at ekstrautstyret
skal holde samme høye kvalitet som våre
maskiner. Ved å investere i en IPC Foma
maskin sammen med nødvendig ekstrautstyr
skal arbeidsoppgaven kunne gjøres enklere.
Det vil bety at man sparer tid, vann, strøm,
vaskemidler og ikke minst penger.
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1/2” hann PVC inv.gj 1/2”
3/4” hann PVC innv.gj 3/4”
Reduksjon 3/4”
utv.gj. 1/2” innv.gj.
Vannfilter for 3/4” kobl.
O-ring for 1/2” og 3/4” kobl.

72700
72710
RCVR37806

Vannhurtigkobling brukes ved
tilkobling av vanntilførsel til
høytrykksvaskere. Enkelt å fjerne
slangen fra kran eller høytrykksvasker
uten bruk av verktøy.

1/2” hunn PVC
3/4” hunn PVC

72701
72703

Vannhurtigkobling brukes ved
tilkobling av vanntilførsel til
høytrykksvaskere. Enkelt å fjerne
slangen fra kran eller høytrykksvasker
uten bruk av verktøy.

1/2” hunn PVC
m/tilbakeslagsventil
3/4” hunn PVC
m/tilbakeslagsventil

72741

Skjøtekobling brukes ved
tilkobling aav vanntilførsel til
høytrykksvaskere. Enkelt å tilkoble
flere slanger ute bruk av verktøy.

1/2” hann PVC
O-ring for 1/2” og 1/3” kobl.

72765
727000

Skjøtekobling brukes ved
tilkobling/reparasjon av vannslanger
til høytrykksvaskere. Enkelt å bruke
uten bruk av verktøy.

1/2” PVC skrukobl.
3/4” PVC skrukobl.

72761
72762

Vannskrukobling brukes ved
tilkobling av vanntilførsel til
høytrykksvaskere.

1/2”-1/2”
3/4”-1/2”
3/4”-3/4”

148210
148211
148212

Vannskrukobling brukes ved
tilkobling av vanntilførsel til
høytrykksvaskere.

1/2”-1/2”

RCDS23627

Vannskrukobling brukes ved
tilkobling av vanntilførsel til
høytrykksvaskere.

1/2”- utv. gj. 1/2” og 5/8”
3/4”- utv. gj. 1/2” og 5/8”

RCDS09140
RCVR00636

Vannskrukobling brukes ved
tilkobling av vanntilførsel til
høytrykksvaskere.

1/2”- innv. gj 1/2” og 5/8”

RCDS29367

Vannkobling brukes ved
tilkobling av vanntilførsel til
høytrykksvaskere. Enkelt å fjerne
slangen fra kran eller høytrykksvasker
uten bruk av verktøy.

1/2” hann messing
innv.gj. 1/2”
3/4” hann messing
innv.gj. 3/4”
Vannfilter for 3/4” kobl.
O-ring for 1/2” og 3/4” kobl.

728310

Vannkobling brukes ved tilkobling
av vanntilførsel til høytrykksvaskere.
Enkelt å fjerne slangen fra kran eller
høytrykksvasker uten bruk av verktøy.
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Art. nr.

Ekstrautstyr for høytrykksvaskere

Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

728250
727000

72743

728311
728250
727000

Art. nr.

Ekstrautstyr for høytrykksvaskere

Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

Vannkobling brukes ved
tilkobling av vanntilførsel til
høytrykksvaskere. Enkelt å
fjerne slangen fra kran eller
høytrykksvasker uten bruk av
verktøy.

1/2” hann messing
utv.gj. 1/2”
3/4” hann messing
utv.gj. 3/4”
O-ring for 1/2” og 3/4” kobl.

728320

727000

Vannhurtigkobling brukes ved
tilkobling av vanntilførsel til
høytrykksvaskere. Enkelt å
fjerne slangen fra kran eller
høytrykksvasker uten bruk av
verktøy.

1/2” hunn messing
3/4” hunn messing

728330
728331

Vannhurtigkobling brukes ved
tilkobling av vanntilførsel til
høytrykksvaskere. Enkelt å
fjerne slangen fra kran eller
høytrykksvasker uten bruk av
verktøy.

1/2” hunn messing
m/tilbakeslagsventil
3/4” hunn messing
m/tilbakeslagsventil

728335

Vannhurtigkobling brukes ved
tilkobling av vanntilførsel til
høytrykksvaskere. Enkelt å
fjerne slangen fra kran eller
høytrykksvasker uten bruk av
verktøy.

3/4” hunn messing
innv.gj. 3/4”
Vannfilter for 3/4” kobl.
O-ring for 1/2” og 3/4” kobl.

728334

Vannhurtigkobling brukes ved
tilkobling av vanntilførsel til
høytrykksvaskere. Enkelt å
fjerne slangen fra kran eller
høytrykksvasker uten bruk av
verktøy.

3/4” hunn messing
utv.gj. 3/4”

728333

Skjøtekobling brukes ved
tilkobling av vanntilførsel til
høytrykksvaskere. Enkelt å tilkoble
flere slanger uten bruk av verktøy.

3/4” hann messing
O-ring for 1/2” og 3/4” kobl.

728340
727000

Y-forgrening brukes ved
tilkobling av vanntilførsel til
høytrykksvaskere. Enkelt å tilkoble
flere slanger uten bruk av verktøy.

Y-forgr. 3/4” hann messing
O-ring for 1/2” og 3/4” kobl.

7284604
727000

Skjøtekobling brukes ved
tilkobling av vanntilførsel til
høytrykksvaskere. Enkelt å tilkoble
flere slanger uten bruk av verktøy.

1/2” messing skrukobling
3/4” messing skrukobling

728360
728361

3/4” messing ansats

3/4” - 3/4”

57111

728321

728336

728250
727000

133

Vannkobling med bajonett brukes
ved tilkobling av vanntilførsel til
høytrykksvaskere. Enkelt å fjerne slangen
fra kran eller høytrykksvasker uten bruk av
verktøy.

Vannkobling med bajonett brukes
ved tilkobling av vanntilførsel til
høytrykksvaskere. Enkelt å fjerne slangen
fra kran eller høytrykksvasker uten bruk av
verktøy.

Vannkobling med bajonett brukes
ved tilkobling av vanntilførsel til
høytrykksvaskere. Enkelt å fjerne slangen
fra kran eller høytrykksvasker uten bruk av
verktøy.
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Bajonett messing
utv. sl.sokkel 3/4”
Bajonett messing
utv. sl.sokkel 1”
Bajonett messing
utv. sl.sokkel 1 1/2”
Pakning for bajonettkobl.

Bajonett messing
utv. gj. 1/2”
Bajonett messing
utv. gj. 3/4”
Bajonett med messing
utv. gj. 1”
Pakning for bajonettkobl.

Bajonett messing
innv. gj. 1/2”
Bajonett messing
innv. gj. 3/4”
Bajonett med messing
innv. gj. 1”
Pakning for bajonettkobl.
Flatpakn. for innv. gj. 1/2”
Flatpakn. for innv. gj. 3/4”
Flatpakn. for innv. gj. 1”

Art. nr.

Ekstrautstyr for høytrykksvaskere

Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

72020
72030
72050
72520

72320
72330
72340
72520

72220
72230
72240
72520
72524
72525
72526

Y-forgrening brukes ved
tilkobling av vanntilførsel til
høytrykksvaskere. Enkelt å tilkoble flere
slanger uten bruk av verktøy.

Y-forgrening messing
3/4” innv. gj. 2x 3/4” utv. gj.
Flatpakn. for innv. gj. 3/4”

72505
72525

Klokobling slangesokkel rød plast
Klokobling utvendig gjenger rød plast
Klokobling innvendig gjenger rød plast

1”
1”
1”

130729
130730
130731

Slangeklemme rustfri

16-25 mm
20-32 mm
25-40 mm

73540
73550
73560

Art. nr.

Ekstrautstyr for høytrykksvaskere

Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

Krankobling utvendig 1/2”

Kobling med
utvendige 1/2” gjenger
Ant. i forpk. 10

123859

Slangekobling 1/2”

Kobling med 1/2”
slangespiss inkl. slangeklemme
Ant. i forpk. 10

123868

Slangekobling 3/4”

Kobling med 3/4”
slangespiss inkl. slangeklemme
Ant. i forpk. 10

123869

Krankobling hann 1/2” 3/4”
M22

Koblingsnippel med
innvendig 1/2”, 3/4”
og M22 gjenger
Ant. i forpk. 10

123870

Krankobling utvendig 1/2”

Koblingsnippel
med utvendig 1/2” gjenger
Ant. i forpk. 10

123871

Krankobling hunn 1/2” 3/4”
M22

Kobling med innvendig
1/2”, 3/4” og M22 gjenger
Ant. i forpk. 10

123872

Koblingsnippel 1/2”

Koblingsnippel med 1/2”
slangespiss inkl. slangeklemme
Ant. i forpk. 10

123873

Koblingsnippel 1/2” 3/4”

Koblingsnippel med 1/2” og 3/4”
dobbel slangespiss inkl.
slangeklemme
Ant. i forpk. 10

123874
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Krankobling utv. 3/4”

Koblingsnippel med
utvendig 3/4” gjenger
Ant. i forpk. 10

123875

Slangekobling 1/2” m. stopp

Kobling med stopp og 1/2”
slangespiss inkl. slangeklemme
Ant. i forpk. 10

123877

Slangekobling 3/4” Proff

Kobling med 3/4” slangespiss
inkl. slangeklemme
Ant. i forpk. 5

123860

Krankobling hann 3/4” Proff

Koblingsnippel med innvendig
3/4” gjenger
Ant. i forpk. 10

123861

Krankobling hunn 3/4” Proff

Kobling med innvendig
3/4” gjenger
Ant. i forpk. 10

123862

Koblingsnippel 3/4” Proff

Koblingsnippel med 3/4”
slangespiss inkl. slangeklemme
Ant. i forpk. 10

123863

Koblingsnippel 1/2” Proff

Koblingsnippel med 1/2”
slangespiss inkl. slangeklemme
Ant. i forpk. 10

123864

Krankobling utv. 3/4” Proff

Klikkobling med utvendig 3/4”
Ant. i forpk. 10

123865
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Nito kobling med
1/2” koblingsnippel
Ant. i forpk. 10

123866

Kobling med
1/2” nito koblingsnippel
Ant. i forpk. 10

123867

Strålepistol 1/2”

Pistol med klikkobling
Ant. i forpk. 1

123876

Strålepistol proff 3/4”

Pistol med 3/4”
innvendige gjenger
Ant. i forpk. 1

123898

Gummipakning 1/2”

Ant. i forpk. 1
(3 stk pr pk)

123894

Gummipakning 3/4”

Ant. i forpk. 1
(3 stk pr pk)

123895

O-ring 1/2”

Ant. i forpk. 1
(10 stk pr pk)

123896

O-ring 3/4”

Ant. i forpk. 1
(10 stk pr pk)

123897

Overgang 1/2” nito til 1/2”

Overgang 1/2” til 1/2” nito
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Slangekobling i messing
utførelse brukes ved tilkobling
av f.eks. slanger og
høytrykkspistoler,
blandingsventiler, osv.

1/4”-1/4” utv. gj.
1/4”-1/4” innv. gj.
3/8”-3/8” utv. gj.
3/8”-3/8” innv. gj.
1/2”-1/2” utv. gj.
1/2”-1/2” innv. gj.
3/4”-3/4” utv. gj.

122150
122151
122152
122153
122154
122155
148224

Slangekobling i syrefast
utførelse brukes ved tilkobling
av f.eks. slanger og
høytrykkspistoler,
blandingsventiler, osv.

1/4”-1/4” utv. gj.
3/8”-3/8” utv. gj.
1/2”-1/2” utv. gj.
3/4”-3/4” utv. gj.

122156
122157
122158
122159

Vannslange i klar PVC plast i
god kvalitet. Brukes mellom
høytrykks-vasker og vannkran.
Leveres pr. meter.

1/2” pr.m
3/4” pr.m

158023
158024

Vannslange i klar PVC plast i
godkvalitet. Brukes mellom
høytrykksvasker og vannkran.
Leveres i ferdig lengde på 10
meter med vannhurtigkobling i den
ene enden.

1/2” – 10 meter

KTRI29377

Gjengetape

1 rull

95400

Gjengetape

10 ruller

95410

Gjengetetning

250 ml.
-55°C – +150°C
Skjærestyrke: 18–22Nm
Liten skrumotstand

9545811250
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Vannslange i klar PVC plast i
god kvalitet. Brukes mellom
høytrykksvasker og vannkilde.
Leveres i ferdig lengde på 3 meter
med vannfilter i den ene enden.

1/2” – 3 meter

KTRI29378

Slange for slamsuging i klar
PVC plast i god kvalitet. Brukes
sammen med høytrykksvasker.
Leveres i ferdig lengde på 5 meter
med munnstykke i den ene enden.
Høytrykksdyse 0° må tilpasses
maskin type.

Opptil 300 l/min.

KTRI29366

Vannslange i rød gummi i
god kvalitet. Brukes mellom
høytrykksvasker og vannkran.
Leveres pr. meter.

1/2” pr.m
3/4” pr.m
1 1/4” pr.m
1/2” pr.m grå
3/4” pr.m grå

158026
158025
158027
30540
30550

Sugefilter brukes ved selvsuging
fra vannbeholder, sjø, brønn m.m.
hvor det er stor risiko for urenheter
i vannet. Filteret monteres på
sugeslangen.

3/4”

122175

Flytesandfilter brukes til
filtrering av flytesand.
Er spesielt beregnet til bruk ved
stasjonære anlegg og hvor
flere maskiner er tilkoblet.

3/4”-3/4” kun hus
filterinnsats-plast 60 micron
filterinnsats-plast 5 micron
Holder

73450
73455
73457
734507

Tilbakeslagsventil som
brukes i forbindelse med
kjemikaliepumper.

3/8”- kun filter

73280

3/8”- komplett hus
uten filter

73304
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Skruekoblinger M22 brukes i
forbindelse med sammenkobling av
høytrykkslanger, rørrenserslanger,
spyleutstyr og spylerør.
Maks. temperatur 150 °C og maks.
arbeidstrykk er 250 bar.

1/4” innv. hunn
1/4” innv. hunn
15mm
3/8” innv. hunn
1/4” innv. hunn - kort

140143
109999

Skruekoblinger M22 brukes i
forbindelse med sammenkobling
av høytrykkslanger,
rørrenserslanger, spyleutstyr og
spylerør.
Maks. temperatur 150 °C og maks.
arbeidstrykk er 250 bar.

1/4” utv. hunn
3/8” utv. hunn

110056
110721

Skruekoblinger M22 brukes i
forbindelse med sammenkobling av
høytrykkslanger, rørrenserslanger,
spyleutstyr og spylerør.
Maks. temperatur 150 °C og maks.
arbeidstrykk er 250 bar.

1/4” innv. hann
1/4” innv. hann
15mm
3/8” innv. hann

110718
RCIN59734

Skruekoblinger M22 brukes i
forbindelse med sammenkobling
av høytrykkslanger,
rørrenserslanger, spyleutstyr og
spylerør.
Maks. temperatur 150 °C og maks.
arbeidstrykk er 250 bar.

1/4” utv. hann
3/8” utv. hann

122164
148125

Skjøtekobling med M22 i hver
ende. Brukes i forbindelse ved
montering av flere høytrykkslanger.
Maks. temperatur 150 °C og maks.
arbeidstrykk er 250 bar.

M22–M22

122925

Backup-ring
O-ring
Kit 2x5 stk

50001440
79024
110756

110724
110722

110720
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Skruekoblinger M22 brukes i
forbindelse med sammenkobling av
høytrykkslanger, rørrenserslanger,
spyleutstyr og spylerør.
Maks. temperatur 150 °C og maks.
arbeidstrykk er 250 bar.

M22 3/8” hunn utv. gj.
M22 1/2” hunn utv. gj.

56608
56605

Skruekoblinger M22 brukes i
forbindelse med sammenkobling av
høytrykkslanger, rørrenserslanger,
spyleutstyr og spylerør.
Maks. temperatur 150 °C og maks.
arbeidstrykk er 250 bar.

M22 3/8” hunn innv. gj.
M22 1/2” hunn innv. gj.
O-ring for M22 250 bar

56616
56614
90382500

Skruekoblinger M22 brukes i
forbindelse med sammenkobling av
høytrykkslanger, rørrenserslanger,
spyleutstyr og spylerør.
Maks. temperatur 150 °C og maks.
arbeidstrykk er 250 bar.

M22 3/8” hunn innv. gj.
M22 1/2” hunn innv. gj.

56606
56604

Skruekoblinger M22 brukes i
forbindelse med sammenkobling av
høytrykkslanger, rørrenserslanger,
spyleutstyr og spylerør.
Maks. temperatur 150 °C og maks.
arbeidstrykk er 250 bar.

M22 3/8” hunn utv. gj.
M22 1/2” hunn utv. gj.
O-ring for M22 250 bar

56618
56615
90382500
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Skruekoblinger M24 brukes i
forbindelse med sammenkobling av
høytrykkslanger, rørrenserslanger,
spyleutstyr og spylerør.
Maks. temperatur 150 °C og maks.
arbeidstrykk er 400 bar.

M24 1/4” hunn utv. gj.
M24 3/8” hunn utv. gj.
O-ring for M24 400 bar
Back-up ring
for M24 400 bar

260267
260268
203219
203220

Skruekoblinger M24 brukes i
forbindelse med sammenkobling av
høytrykkslanger, rørrenserslanger,
spyleutstyr og spylerør.
Maks. temperatur 150 °C og maks.
arbeidstrykk er 400 bar.

M24 3/8” hann innv. gj.
O-ring for M24 400/560 bar

260266
260244

Skruekoblinger M24 brukes i
forbindelse med sammenkobling av
høytrykkslanger, rørrenserslanger,
spyleutstyr og spylerør.
Maks. temperatur 150 °C og maks.
arbeidstrykk er 560 bar.

M24 1/2” hunn utv. gj.
O-ring for M24 560 bar
Back-upring for M24
400/560 bar

260249
260245
260246

Skruekoblinger M24 brukes i
forbindelse med sammenkobling av
høytrykkslanger, rørrenserslanger,
spyleutstyr og spylerør.
Maks. temperatur 150 °C og maks.
arbeidstrykk er 560 bar.

M24 1/2” hann utv. gj.
O-ring for M24 400/560 bar

260248
260244

Hurtigkoblinger brukes der hvor
det er behov for hurtig tilkobling av
utstyr på høytrykksiden. Herunder bl.a.
sammenkobling av høytrykkslanger. Maks.
temperatur 150°C og maks. arbeidstrykk
250 bar.

3/8” innv. hann
– zinc
3/8” innv. hunn
– messing
3/8” innv. hann
– zinc
3/8” innv. hunn
– messing

148220

20,24 x 2,62 mm
17,12 x 2,62 mm

148225
148223

Hurtigkoblinger brukes der hvor
det er behov for hurtig tilkobling av
utstyr på høytrykksiden. Herunder bl.a.
sammenkobling av høytrykkslanger. Maks.
temperatur 150°C og maks. arbeidstrykk
400 bar.

3/8” innv. hann
– rustfri
3/8” innv. hunn
– rustfri

123405

O-ring hunn kobling
O-ring hunn kobling

20,24 x 2,62 mm
17,12 x 2,62 mm

148225
148223

M22 - rustfri hunn
M22 - rustfri hann

123878
123879

O-ring
O-ring

55150242
55150243

O-ring hunn kobling
O-ring hunn kobling
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148219
148215
148214

122829

Art. nr.
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Type/
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Lavtrykkspistol med servoavtrekk,
svivel og 1/2” innv.gj.mot slange.
Gummiert/isolert håndtak og
avtrekker. Brukes til nedspyling
av vegger, gulv og maskiner. Kan
tilkobles slangetrommel.

Inngang 1/2” innv.gj.
24 bar – 100 l/min
Max. temp 90 °C

148180

Høytrykkspistol P 4 med
servoavtrekk uten svivel og med
1/4” gjengetilkobling for spyllanse.

Inngang 3/8”
innv.gj.
220 bar – 30 l/min

148109

Høytrykkspistol P 4 med
servoavtrekk uten svivel,
men med SF 16 startlanse
og M22 skrukobling.

Inngang 3/8”
innv.gj.
220 bar – 30 l/min

141382

Høytrykkspistol G 2200 med
servoavtrekk uten svivel, men med
start lanse og M22 skrukobling mot
spylelanse.

Inngang 1/4”
utv.gj.
220 bar – 24 l/min

122927

Høytrykkspistol G 2200 med
servoavtrekk uten svivel, men med
startlanse og M22 skrukobling mot
spylelanse.

Inngang M22
utv.gj.
220 bar – 24 l/min

123414

Høytrykkspistol G 4500 med
servoavtrekk uten svivel, men med
startlanse og M22 skrukobling mot
spylelanse.

Inngang M22
310 bar – 45 l/min

IPPR45298

Høytrykkspistol G 4500 med
servoavtrekk med svivel, men med
startlanse og M22 skrukobling mot
spylelanse.

Inngang M22
310 bar – 45 l/min

IPPR89429

Høytrykkspistol AL 9 med
servoavtrekk og svivel med
startlanse og M22 skrukobling mot
spylelanse.

Inngang 3/8”
utv.gj.
220 bar – 30 l/min

142019

Høytrykkspistol AL 5 med
servoavtrekk uten svivel og
med 1/4” gjengetilkobling for
spylelanse.

Inngang 3/8”
innv.gj.
280 bar – 40 l/min

120263

Høytrykkspistol ST 2300 med
servoavtrekk og svivel med 1/4”
gjengetilkobling for spylelanse.

Inngang 3/8”
innv.gj.
310 bar – 45l/min

202300550
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Høytrykkspistol ST 2600 med
servoavtrekk og svivel med 1/4”
gjengetilkobling for spylelanse.

Inngang 3/8”
innv.gj.
310 bar – 45l/min

202600550

Høytrykkspistol Vega med
servoavtrekk, steamventil og
svivel med start lanse med M22
skrukobling mot spylelanse.

Inngang 3/8”
innv.gj.
310 bar – 40 l/min
Steamventil

123851

Høytrykkspistol AL 19 med
servoavtrekk og svivel med 1/4”
gjengetilkobling for spylelanse.

Inngang M22
310 bar – 45l/min

202300860

Høytrykkspistol AL 5 med
servoavtrekk og svivel med 1/4”
gjengetilkobling for spylelanse.

Inngang 3/8”
innv.gj.
280 bar – 40 l/min

120262

Høytrykkspistol ST-2800 med
servoavtrekk og svivel med SC6
startlanse med M22 skrukobling
mot spylelanse.

Inngang 3/8”
innv.gj.
310 bar – 30 l/min

202300861

Høytrykkspistol ST 2000 med
servoavtrekk uten svivel, men med
startlanse og M22 skrukobling mot
spylelanse.

Inngang M22
utv.gj.
250 bar – 40 l/min

IPPR12973

Høytrykkspistol K med
servoavtrekk og lekkasje
ventil under 10 bar med 1/4”
gjengetilkobling for spylelanse.

Inngang 3/8”
innv.gj.

148197

Høytrykkspistol Astra 320 med
servoavtrekk og svivel med 1/4”
gjengetilkobling for spylelanse.

Inngang 3/8”
innv.gj.
320 bar – 40 l/min

148145

123850
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Høytrykkspistol RL56 med
servoavtrekk og svivel med M24
kopling for spylelanse. Blå farge.

Inngang 3/8”
innv.gj.
350 bar – 30 l/min

306867

Høytrykkspistol Nova 400 med
servoavtrekk og svivel med 1/4”
gjengetilkobling for spylelanse.
Rød farge.

Inngang 3/8”
innv.gj
400 bar – 40 l/min

122831

Høytrykkspistol ST 2300 med
servoavtrekk og svivel med
hurtigkobling mot spylelanse.
Enkelt å skifte mellom f.eks.
spylelanse og skumlanse.

Inngang 3/8”
innv.gj.
310 bar – 45 l/min

202300570

Høytrykkspistol Astra 320 med
servoavtrekk og svivel med
hurtigkobling mot spylelanse.
Enkelt å skifte mellom f.eks.
spylelanse og skumlanse.

Inngang 3/8”
innv.gj.
320 bar – 40 l/min

180009

Rep.sett

149155

Hurtigkobling med 1/4” innv.
gjenger for bruk sammen med
spylelanser, skumlanser eller
rørrenserslanger.
Passer for pistol 180009.

1/4” innv. gj.
herdet utførelse

149154

Inngang 3/8”
innv.gj.
350 bar – 30 l/min

122837

Inngang 1/2”
innv.gj.
60 bar – 65 l/min

123151

Hunnkobling
1/4” utv. gjenger

149037

Hannkobling
1/4” innv. gjenger

149043

1/4” innv. gj.
herdet utførelse

040001255

Høytrykkspistol RL56 med
servoavtrekk og svivel med 1/4”
gjengetilkobling for spylelanse.
Komplett sett med pistol og enkel
rustfri spylelanse 1050 mm. Blå
farge.

Høytrykkspistol med servoavtrekk
og hurtigkobling mot spylelanse.
Enkelt og skifte mellom f.eks.
spylelanse og skumlanse. Brukes
sammen med Hydra 25/100
lavtrykksanlegg.

Hurtigkoblinger brukes der
hvor det er behov for hurtig
tilkobling av utstyr på utgangen
fra høytrykkpistolen som f.eks. ved
bruk av skumlanse, spylelanse,
vaskebørste, rørrenser, osv.
Hurtigkoblinger med 1/4”
innv. gj. for bruk sammen med
spylelanser, skumlanser eller
rørrenseslanger. Passer for pistol
202300570
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H.t.pistol selvvask med svivel 3/8” innv.
gjenger og 1/4” innv. gjenger mot lanse.
Farge blå. For anlegg uten frostsikring.

202600518

H.t.pistol selvvask ”lekkasje” med svivel
3/8” innv.gjenger og 1/4” innv. gjenger mot
lanse. Farge blå. For anlegg med frostsikring.

202600528

H.t.pistol selvvask ”frost” med svivel 3/8”
innv.gjenger og 1/4” innv. gjenger mot lanse.
Pistolen lekker under 8/10 bar. Farge blå. For
anlegg med frostsikring

202600538

H.t.pistol selvvask med svivel 3/8” innv.
gjenger og 1/4” innv. gjenger. Levert med
600 mm lanse uten dyse. Farge blå. For
anlegg uten frostsikring.

600 mm

202600910

H.t.pistol selvvask ”lekkasje” med svivel
3/8” innv.gjenger og 1/4” innv. gjenger.
Levert med 600 mm lanse uten dyse. Farge
blå. For anlegg med frostsikring.

600 mm

202600921

H.t.pistol selvvask ”frost” med svivel 3/8”
innv.gjenger og 1/4” innv. gjenger. Levert
med 600 mm lanse. Pistolen lekker under 10
bar. Farge blå. For anlegg med frostsikring

600 mm

202600931

H.t.pistol selvvask med svivel 3/8” innv.
gjenger og 1/4” innv. jenger. Levert
med 1000 mm lanse med skumdyse og
skumbørste (90 mm bust). Farge blå. For
anlegg uten frostsikring.

1000 mm

202600916

H.t.pistol selvvask ”lekkasje” med svivel
3/8” innv.gjenger og 1/4” innv. Gjenger.
Levert med 1000 mm lanse med skumdyse
og skumbørste (90 mm bust). Farge blå. For
anlegg med frostsikring.

1000 mm

202600926

H.t.pistol selvvask ”frost” med svivel 3/8”
innv.gjenger og 1/4” innv. Gjenger. Levert
med 1000 mm lanse med skumdyse og
skumbørste (90 mm bust). Pistolen lekker
under 10 bar. Farge blå. For anlegg med
frostsikring

1000 mm

202600936

Vaskelanse 1/4” - 1/4” utv.gjenger - for
høytrykk og forvask. Farge blå.

600 mm

200009350

Vaskelanse 1/4” - 1/4” utv.gjenger - for
høytrykk og forvask. Farge blå.

800 mm

200009351

Vaskelanse 1/4” - 1/4” utv.gjenger - for
skumbørste uten skumdyse. Farge blå.

1000 mm

200009355

Vaskelanse 1/4” - 1/4” utv.gjenger - for
skumbørste uten skumdyse. Farge blå.

1200 mm

200009356

Startlanse fra høytrykkpistol. Brukes
f.eks. sammen med skumlanse eller
dobbel spylelanse.

300 mm, 1/4” - 1/4”
300 mm, 1/4” - 1/4” utv
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140547
120581

Enkel rustfri spylelanse med 1/4” utv.
gjenger mot høytrykkspistol til rengjøring
på trange steder, og områder hvor det
kreves en lengre rekkevidde. Spylelansen
utstyres med dyse som har 1/4” utv.
gjenger etter behov.

500 mm
700 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1700 mm
2000 mm

148268
110728
110729
110730
110731
110727
110732

Enkel rustfri spylelanse med 1/4” utv.
gjenger mot høytrykkspistol til rengjøring
på trange steder, og områder hvor det
kreves en lengre rekkevidde. Spylelansen
utstyres med dyse som har 1/4” utv.
gjenger etter behov. 500 bar.

350 mm
800 mm
1200 mm

275940
275941
275942

Enkel rustfri spylelanse med M24
skrukobling mot høytrykkspistol til
rengjøring på trange steder, og områder
hvor det kreves en lengre rekkevidde.
Spylelansen utstyres med dyse som har
1/4” utv. gjenger etter behov. Blå farge.

1050 mm

LCLC42786

Enkel rustfri spylelanse med 1/4” utv.
gjenger mot høytrykkspistol til rengjøring
på trange steder, og områder hvor det
kreves en lengre rekkevidde. Spylelansen
utstyres med dyse som har 1/4” utv.
gjenger etter behov. Rød farge.

1200 mm

122832

Enkel rustfri spylelanse med M22
skrukobling mot startlanse til rengjøring på
trange steder, og områder hvor det kreves
en lengre rekkevidde. Spylelansen utstyres
med dyse som har 1/4” utv. gjenger etter
behov.

500 mm
600 mm

120571
120523

Enkel rustfri spylelanse med M22
skrukobling mot startlanse til rengjøring på
trange steder, og områder hvor det kreves
en lengre rekkevidde. Spylelansen utstyres
med dyse som har 1/4” utv. gjenger etter
behov.

400 mm*

148516

Enkel rustfri vinkel-spylelanse med
M22 skrukobling mot start
lanse til rengjøring på trange steder,
og områder hvor det kreves en lengre
rekkevidde. Spylelansen utstyres med
dyse som har 1/4” utv. gjenger etter
behov.

900 mm

LCPR29360

Dysebeskyttelse lavtrykk 1/4” innv. gj.

1/4” gummi/rustfritt stål

51906

Dysebeskyttelse høytrykk 1/4” innv. gj.

1/4” plastikk/rustfritt stål

200010710

* uten håndgrepsbeskyttelse
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Enkel rustfri spylelanse med
hurtigkobling mot høytrykkspistol
til rengjøring på trange steder,
og områder hvor det kreves en
lengre rekkevidde. Spylelansen
utstyres med dyse som har 1/4”
utv. gjenger etter behov. Passer på
pistol 180009
og 202300570

700 mm
900 mm

180010
180011

Teleskop høytrykkslanse som
har justerbar lengde fra 1,8 til 7,2
meter avhenging av versjon.
I aluminiumutførelse, lav vekt, maks
3,5 kg. Leveres uten dysebeskytter
og høytrykksdyse.

3/8” innv.gj. 1,8 -3,6 meter
3/8” innv.gj. 1,8 -5,4 meter
3/8” innv.gj. 2,4 -7,2 meter

5250705
5250855
5251005

Dysebeskyttelse

1/4” gummi/rustfritt stål

51906

Lansehåndtak for bruk på
enkle spylelanser.

1/4” lanser

148196

Dobbel rustfri spylelanse M22
skrukobling mot start lanse som har
mulighet for trinnløs regulering av
spyletrykket. Derved kan f.eks.
vaskemiddel utlegges uten å skifte
arbeidsgrep. Spylelansen utstyres
med dyser som har 1/4” utv. gjenger etter behov.

300 mm
600 mm
700 mm
700 mm

LCPR12981
141377
120002
LCPR12983

Dobbel rustfri spylelanse med
1/4” utv. gjenger mot høytrykkspistol som har mulighet for trinnløs
regulering av spyletrykket. Derved
kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep.
Spylelansen utstyres med dyser
som har 1/4” utv. gjenger etter
behov.

900 mm
1000 mm

110733
200054600

Dobbel rustfri spylelanse med
hurtigkobling mot høytrykkspistol
som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan
f.eks. vaskemiddel utlegges uten
å skifte arbeidsgrep. Spylelansen
utstyres med dyser som har 1/4”
utv. gjenger etter behov. Passer for
pistol 180009 og 202300570.

1200 mm

180012
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Rustfri spylelanse med hurtigkobling mot høytrykkspistol.
Spylelansen er levert med dyse
2530 med 1/4” utv. gjenger. Brukes
sammen med Hydra 25/100 lavtrykksanlegg.

900 mm

123152

Dobbel rustfri spylelanse med
M22 skrukobling mot startlanse og
vaskebørste. Lansen har mulighet
for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel
utlegges uten å skifte arbeidsgrep.
Spylelansen utstyres med dyse som
har 1/4” utv. gjenger etter behov.

500 mm

LCPR29362

Rustfri steamlanse med
M22 skrukobling mot startlanse.

700 mm

122916

Turbodyse for høytrykksvaskere
med vannforbruk på 11 – 25 l/min.
og arbeidstrykk på maks. 400 bar.
Turbodysen monteres foran på en
enkel spylelanse. På maskiner med
dobbel vaskelanse som standard,
må skrukobling nr. 110718 benyttes
sammen med en enkel spylelanse.
Turbodysen må utstyres med riktig
trykkdyse innvendig.

11 – 15 l/min
100 – 250 bar
– lys blå

110752

16 – 21 l/min
100 – 250 bar
– sort

120001

18 – 25 l/min
100 – 400 bar
– rød

122903

Turbodyse med enkel spyllanse
med M22 skrukobling. Hvis
maskinen aviker fra data på
turbodysen, må den utstyres med
riktig trykkdyse innvendig.

500 mm
700 mm
700 mm
700 mm
700 mm

141894
140020B
140020S
LCPR41972
LCPR41973

Turbodyse med enkel spyllanse
med M24 skrukobling.
Passer til KHT 18/375

800 mm

801041

Turbodyse for høytrykksvaskere
med vannforbruk på 10 – 50 l/
min. og
arbeidstrykk på maks. 400 bar.
Turbodysen monteres foran på en
enkel spylelanse. På maskiner med
dobbel vaskelanse som standard,
må skrukobling nr. 110718 benyttes
sammen med en enkel spylelanse.
Turbodysen må utstyres med riktig
trykkdyse innvendig.
Dysevinkel 20°, max. 100°C

030 gul
035 lilla
040 brun
045 lys grønn
050 svart
055 lys blå
060 rød
065 beige
070 rosa
080 orange
090 grønn
10 grå

200 458 630
200 458 635
200 458 640
200 458 645
200 458 650
200 458 655
200 458 660
200 458 665
200 458 670
200 458 680
200 458 690
200 458 610
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Rustfri skumlanse med
hurtigkobling mot høytrykkspistol.
Skumlansen leveres med dyse som
har 3/8” utv. gjenger. Passer på
pistol 180009 og 202300570

500 mm

123105

Skumlanse med beholder for
vaskemiddel. Brukes til pålegging
av vaskemiddel med skumforsterker
i forbindelse med rengjøring av fett
holdige flater. Utførelsen gjør
utstyret spesielt velegnet til
mindre daglige regjøringsoppgaver
innenfor landbruket, autobransjen
og næringsmiddelindustrien hvor
det stilles store krav til den daglige
rengjøringen.

150 mm - 1/4” innv.

148091

Kun beholder

14650200

Skumlanse med beholder for
vaskemiddel. Brukes til pålegging
av vaskemiddel med skumforsterker
i forbindelse med rengjøring av fett
holdige flater. Utførelsen gjør
utstyret spesielt velegnet til
mindre daglige regjøringsoppgaver
innenfor landbruket, autobransjen
og næringsmiddelindustrien hvor
det stilles store krav til den daglige
rengjøringen.

1000 ml, M22
1000 ml, M22

LCPR24937
LCPR40040

Skumlanse med skumforsterker
til bruk ved pålegging av
vaskemidler. Brukes ved bl.a.
rengjøring av biler, busser, fliser,
vegger og prosessutstyr som skal
renses effektivt for fett, salt, osv.
Skumutstyret er derfor spesielt
velegnet innen autobransjen og
næringsmiddelindustrien, hvor det
stilles store krav til den daglige
rengjøringen.

300 mm - 1/4” innv.
300 mm - M22

148090
122924

Rustfri skumlanse med
hurtigkobling mot høytrykkspistol.
Skumlansen er levert med dyse
50150 med 3/8” utv. gjenger.
Brukes sammen med Hydra 25/100
lavtrykksanlegg.

250 mm

123153
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Rustfri skumlanse med hurtigkobling
mot høytrykkspistol. Skumlansen
leveres med dyse som har 3/8”
utv. gjenger. Passer på pistol 180009 og
202300570

2,0 mm < 11,0 l/min. L=600 mm
2,3 mm < 15,0 l/min. L=600 mm
3,2 mm > 15,0 l/min. L=600 mm

200072502
200072512
200072522

Rustfri skumlanse med 1/4” utvendig
gjenger.

2,0 mm < 11,0 l/min. L=600 mm
2,3 mm < 15,0 l/min. L=600 mm
3,2 mm > 15,0 l/min. L=600 mm

200072500
200072510
200072520

Push and pull lanse med hurtigkobling
mot høytrykkspistol. Lansen
leveres uten dyse. Passer på pistol 180009
og 202300570

L=850 mm
L=1000 mm
L=1500 mm

200085610
200085600
200085650

Push and pull lanse med 1/4” utvendig
gjenger. Lansen leveres uten dyse.

L=850 mm
L=1000 mm
L=1500 mm

200085810
200085800
200085850

Vogn til push and pull lanse

Kit

200085400

Håndtak til justering og låsing
av Push og Pull lanser

200009680
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Roterende vaskebørste til rengjøring av
større flater. P.g.a. roterende bevegelser
velegnet til fjerning av fastsittende skitt.
F.eks. ved vask av lastebiler, containere,
større vinduspartier osv. Da den
roterende børsten arbeider i maskinens
lavtrykksområde, er vaskemiddeltilførsel
mulig. Leveres med lanse og M22
skrukobling.

700 mm
Maks. 60°C
PVC

SPID24911

Roterende vaskebørste til rengjøring av
større flater. P.g.a. roterende bevegelser
velegnet til fjerning av fastsittende skitt.
F.eks. ved vask av lastebiler, containere,
større vinduspartier osv. Da den
roterende børsten arbeider i maskinens
lavtrykksområde, er vaskemiddeltilførsel
mulig.

1/4” utv.gj.
Maks. 60°C
PVC

120250

Vaskebørste til rengjøring av større flater.
Velegnet til fjerning av fastsittende skitt.
F.eks. ved vask av lastebiler, containere,
større vinduspartier osv. Da vaskebørsten
arbeider i maskinens lavtrykksområde, er
vaskemiddeltilførsel mulig. Leveres uten
lanse, men kan tilkobles alle de enkle
spylelansene.

1/4” innv.gj.
Maks. 60°C
PVC

120251

Vaskebørste til rengjøring av større flater.
Velegnet til fjerning av fastsittende skitt.
F.eks. ved vask av lastebiler, containere,
større vinduspartier osv. Da vaskebørsten
arbeider i maskinens lavtrykksområde, er
vaskemiddel-tilførsel mulig. Leveres med
lanse og M22 skrukobling.

700 mm
Maks. 60°C
PVC

SPID24939

Vaskebørste nylon Vorwerk

320x100 mm 1/4”

523780

Vaskebørste

ST-23 63 mm 1/4”

200023700

Vaskebørste Vorwerk

60 mm 1/4”

52370

Løst børstehode Vorwerk og ST-23

ST-23 60 mm

52372

Løst børstehode Vorwerk og ST-23

ST-23 90 mm

52373
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Festeplate vaskebørste allu. Vorwerk

260 mm

52376

Festeplate vaskebørste plast Vorwerk

260 mm

200023510

Festeplate vaskebørste plast Vorwerk

260 mm

200023520

Festeplate vaskebørste SS Vorwerk

260 mm

10829012

Beskyttelsesdeksel vaskebørste Vorwerk

260 mm

20001540

Svivel for skumbørste - forniklet messing

L= 61mm

562391600

Svivel for skumbørste rustfri

L= 61mm

562391510

Skumdyse for pumper opptil 13 l/min.

1,5 mm dyse

10829060

Skumdyse for pumper over 13 l/min.

2,5 mm dyse

10829020
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Sandblåser hode for montering på
spylelanser med 1/4” utvendige
gjenger. Sugerør og slange leveres
etter behov. Brukes til grovere rengjøring som f.eks. fasaderengjøring,
bunnrensing av båter, landbruks- og
entrepenør maskiner. Rust, betong,
maling m.m. fjernes hurtig og effektivt.
Forbruk av sand er ca. 300 – 400 kg/
timen. Driftstrykk må være min. 0,8 x
maskinens pumpetrykk.

1/4” innv. gj.
Dyse Ø 1,5
Dyse Ø 1,6
Dyse Ø 1,7
Dyse Ø 1,85
Dyse Ø 2,5

110674
10014166
10013366
10013466
10013566
10014066

Sand 50 kg

PRCH00065

Sandblåserhode for montering
på spylerlanser med 1/4” utvendige
gjenger. Sugerør og slange leveres
etter behov. Brukes til grovere rengjøring som f.eks. fasaderegjøring,
bunnrensing av båter, landbruks- og
entreprenørmaskiner. Rust, betong,
malin m.m. fjernes hurtig og effektivt.
Forbruk av sand er ca 300–400 kg/
timen. Driftstrykk må være min. 08 x
maskinens pumpetrykk. Maks arb.trykk
450 bar og maks vannmengde er 45 l/m.

Sandblåserhode
Sandspyd
Sandblåserslange
3/4” pr. meter
Slangeklemme 3/4”

277994
277995
217376
217257

Sand 50 kg

PRCH00065

Sandblåser komplett med sugerør og
slange. Passer direkte på spylepistoler
som har M22 skrukobling. Brukes
til grovere rengjøring som f.eks.
fasaderengjøring, bunnrensing av båter,
landbruks- og entrepenør maskiner.
Rust, betong, maling m.m. fjernes hurtig
og effektivt. Forbruk av sand er ca. 300
– 400 kg/timen. Driftstrykk må være
min. 0,8 x maskinens pumpetrykk.

500 mm
700 mm
– dyse Ø 1,5
700 mm
– dyse Ø 1,6
700 mm
– dyse Ø 1,8

140021
LCPR14859

Sand 50 kg

PRCH00065

Hjelm for sandblåsing med visir.
Brukes til å beskytte hode, øyne, ører og
ansikt ved høytrykksvasking og særlig
sandblåsing.

Hjelm
Skjermholder
Skjerm for hjelm
Adapter for ørebeskyttelse
Ørebeskyttelse for hjelm

200040
200041
200042
200044
200043

Sandbeholder i polypropylen plast
med hjul til oppbevaring og transport av
sand. Sandbeholderen er utstyrt med
kjørehåndtak som letter transporten

72 liter

120562

LCPR13557
LCPR14860
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Gulvvaskemunnstykke til rengjøring
av gulvflater i rom hvor sprut og søl skal
unngås. Spesielt egnet til rengjøring i
lagerrom, verksteder, storkjøkken osv.
Gulvvaskeren har 4 høytrykksdyser,
lavtrykksdyse og 4 hjul. Skift mellom
høy- og lavtrykk skjer direkte på
reguleringshåndtaket. Vaskemiddel kan
pålegges ved lavtrykk. Driftstrykk må være
min. 0,8 x maskinens pumpetrykk.

500 mm bredde
- standard
500 mm bredde
– rustfri

LCPR04507

Gulvvasker er ideel for effektiv vask av
store plane flater. Gulvvaskeren leveres
komplett og klar til bruk. Ingen ombygginger
eller skifte av dyser er nødvendig. Passer til
alle Foma modeller fra 330-870 f.m.o.1995
med maks trykk på inntil 140 bar. 2-armet
med 2 vaskedyser. Justerbart vasketrykk.
Kan brukes håndholdt, f.eks. på vegg.

33 cm vaskebredde, stor børste
og skjøtelanse

142425

Gulvvasker er ideel for effektiv vask av
Gu
store plane flater. Gulvvaskeren leveres
st
ko
komplett og klar til bruk. Ingen ombygginger
el
eller skifte av dyser er nødvendig. Passer til
alle Foma modeller fra 330-870 f.m.o.1995
al
med maks trykk på inntil 140 bar. 2-armet
me
med 2 vaskedyser. Justerbart vasketrykk.
me
Ka
Kan brukes håndholdt, f.eks. på vegg.

Type Pw-C10 - Pw-C23, Ø 245

LCLC40009

Type Pw-C10 - Pw-C23, Ø 300
med såpetank

LCLC40010

Gulvvasker er ideel for effektiv vask av
store plane flater. Gulvvaskeren leveres
komplett og klar til bruk. Ingen ombygginger
eller skifte av dyser er nødvendig. Passer til
alle Foma modeller fra 330-870 f.m.o.1995
med maks trykk på inntil 160 bar. 2-armet
med 2 x 0,3 vaskedyser. Justerbart
vasketrykk. Kan brukes håndholdt, f.eks.
på vegg. Leveres med kobling mot M22 og
gammel Foma-bajonett.

33 cm vaskebredde, stor børste
og skjøtelanse, 60°C, 8 liter/min.

148267

Gulvvasker med roterende dyser til
rengjøring av store gulvflater hvor sprut
skal unngås. Spesielt egnet til rengjøring i
lagerrom, verksteder osv. Gulvvaskeren har
2 høytrykksdyser og leveres med forlenger
med M22 skruekobling. Meget robust modell
i kompositt materiale. Leveres med
2 x 035–055 dyser 1/2” utv.gj.

60°C. Maks. 15 l/min. 210 bar
Ø300 mm, 2 x 0,35

LCLC49492

60°C. Maks. 15 l/min. 210 bar
Ø300 mm, 2 x 0,45

LCLC49493

60°C. Maks. 15 l/min. 210 bar
Ø300 mm, 2 x 0,55

LCLC49494

Veggvasker i rustfritt stål med
roterende dyser til rengjøring av store flater
hvor sprut skal unngås. Spesielt egnet til
regjøring i lagerrom, verksteder, storkjøkken
osv. Gulvvaskeren har 2 høytrykksdyser og
leveres med høytrykkspistol.Leveres med 2 x
03 dyser 1/8” utv.gj.

Maks 90°C.
350 bar
Ø200 mm
2 kg

78235

Gulvvasker i rustfritt stål med
roterende dyser til rengjøring av store
gulvflater hvor sprut skal unngås. Spesielt
egnet til rengjøring i lagerrom, verksteder,
storkjøkken osv. Gulvvaskeren har 2
høytrykksdyser og leveres med forlenger
med M22 kobling. Leveres med 2 x 03 dyser
1/8” utv.gj.

Maks. 120°C.
250 bar
Ø520 mm
11 kg.

148264

LCLC41140
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Gulvvasker i rustfritt stål med
roterende dyser til rengjøring av store
gulvflater hvor sprut skal unngås.
Spesielt egnet til rengjøring i lagerrom,
verksteder, storkjøkken osv. Gulvvaskeren
har 2 høytrykksdyser og leveres med
høytrykkspistol.Leveres med 2 x 03 dyser
1/8” utv.gj.

Maks 120°C
275 bar
Ø520 mm
12 kg

148262

Gulvvasker i rustfritt stål med roterende
dyser til rengjøring av store gulvflater
hvor sprut skal unngås. Spesielt egnet
til rengjøring i lagerrom, verksteder,
storkjøkken osv. Gulvvaskeren har
2 høytrykksdyser og leveres med
høytrykkspistol. Leveres med 2 x 03 dyser
1/8” utv.gj.

Maks 120°C
150 bar
Ø300 mm
2,9 kg

78212

Gulvvasker i rustfritt stål med roterende
dyser til rengjøringav store gulvflater
hvor sprut skal unngås. Spesielt egnet
til rengjøringi lagerrom, verksteder, ute
områder, osv. I kombinasjon med vann/
damp i høy temperatur egner gulvvaskeren
seg som ugress og mosedreper.
Gulvvaskeren har 2 høytrykksdyser og
leveres med forlenger med M24 kobling.

Maks. 33 l/min
400 bar
140°C.

801042

Tankvasker for innvendig rengjøring
av tanker og beholdere. For eksempel
beholdere som brukes til melk, vin, fett,
asfalt, fyringsolje el. lign. Tankvaskeren
forbindes med en kaldt- eller
varmtvannsvasker avhengig av oppgavens
art. Dysene er montert på et vinkelgear
som drives av en el-motor. Den roterende
bevegelsen av dysene i to retninger sikrer
en effektiv rengjøring av alle flater. Effektiv
rengjøringsradius 3 mtr. Innstikningsdybde
reg.bar 01-1 mtr. Tankvaskeren kan leveres
i forskjellige lengder og med forskjellige
spenninger på el.motor. Kan leveres i
følgende lengder: 200, 500, 700, 1000,
1500, 2000, 3000, 4000 mm. Spylehodet
kan leveres i 32 (30 l/min. 180 bar), 40 og
55 mm.

Tankvasker, elektrisk
Maks 150°C
250 bar
50 l/min
Ø40 mm
Lengde 1000 mm
230 Volt

148133

Tankvasker for innvendig rengjøring
av tanker og beholdere. For eksempel
beholdere som brukes til melk, vin, fett,
asfalt, fyringsolje el. lign. Tankvaskeren
forbindes med en kaldt- eller
varmtvannsvasker avhengig av oppgavens
art. Dysene er montert på et vinkelgear
som drives av en el-motor. Den roterende
bevegelsen av dysene i to retninger sikrer
en effektiv rengjøring av alle flater. Effektiv
rengjøringsradius 3 mtr. Innstikningsdybde
reg.bar 01-1 mtr. Tankvaskeren kan leveres
i forskjellige lengder og med forskjellige
spenninger på el.motor. Kan leveres i
følgende lengder: 200, 500, 700, 1000,
1500, 2000, 3000, 4000 mm. Spylehodet
kan leveres i 32 (30 l/min. 180 bar), 40 og
55 mm.

Tankvasker, trykkluft
Maks 150°C
250 bar
50 l/min
Ø40 mm
Lengde 200 mm

00820929

Tankvasker, trykkluft
Maks 150°C
250 bar
50 l/min
Ø40 mm
Lengde 500 mm

00820930

Tankvasker, trykkluft
Maks 150°C
250 bar
50 l/min
Ø40 mm
Lengde 2000 mm

00820934
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Lavtrykkslange oljebestandig for
vaskemidler i gummi. Brukes på
kjem.anlegg og slangetromler.

1/4” pr. mtr.
3/8” pr. mtr.
1/2” pr. mtr.

158008
158034
158036

Rørrenserslange som brukes til innvendig
rengjøring av rør. Også velegmet for åpning
av kloakk og avløpsrør. Rørrenserdysen
har et dysehull fremover og tre dysehull
bakover, som ved hjelp av det høye trykket
gjør det mulig å trenge gjennom tette rør.
Slangen leveres med utvendig 1/4” gjenger
i den ene enden og 1/8” utvendig gjenger i
den andre. Kan på bestilling leveres i ønsket
lengde. Rørrenserdyse og skrukobling følger
ikke med.

Pr. mtr. termoplast

158038

15 m 1/4” – 1/8”
20 m 1/4” – 1/8”
40 m 1/4” – 1/8”

158002
158045
158044

15 m 1/4” – 1/8” termoplast

158038

25 m 1/4” – 1/8” termoplast

158042

40 m 1/4” – 1/8” termoplast

158043

Høytrykkslange 1/4”, dobbelt armert.
Brukes standard på proff maskiner, og til
å forlenge eksiterende slanger. Slangene
leveres med 2 stk. 1/4” innv. nipler. Maks.
temperatur 155°C og maks. arbeidstrykk
280 bar.

Pr. mtr.
10 m
15 m
20 m
25 m
40 m

158037
158017
158046
158003
158021
158004

Høytrykkslange 3/8”, dobbelt armert.
Brukes standard på proff maskiner, og til
å forlenge eksiterende slanger. Slangene
leveres med 2 stk. 3/8” innv. nipler. Maks.
temperatur 155°C og maks. arbeidstrykk
400 bar.

Pr. mtr.
2m
4m
6m
8m
10 m
12 m
15 m
20 m
20 m 1 – lag
25 m
30 m
40 m 1 – lag
50 m

158033
158013
158014
158015
158016
158005
158018
158006
158007
158066
158022
158020
158067
158047

Høytrykkslange 1/4”, dobbelt armert.
Brukes standard på proff maskiner, og til
å forlenge eksiterende slanger. Slangene
leveres med 1 stk. M22 skrukobling i den
ene enden og innvendig 1/4” gjenger i den
andre. Maks. temperatur 155°C og maks.
arbeidstrykk 280 bar.

8 m 1 – lag
20 m 1 – lag

TBAP26473
158055

Høytrykkslange 3/8”, dobbelt armert.
Brukes standard på proff maskiner, og til
å forlenge eksiterende slanger. Slangene
leveres med 2 stk. M22 skrukoblinger.
Maks. temperatur 155°C og maks.
arbeidstrykk 400 bar.

10 m 1 – lag
10 m 1 – lag tynn gummi
10 m
15 m
20 m
20 m 1 – lag

158079
158080
158052
158053
158054
158065

Høytrykkslange 1/4”, dobbelt armert.
Brukes standard på proff maskiner, og til
å forlenge eksiterende slanger. Slangene
leveres med 2 stk. M22 skrukoblinger.
Maks. temperatur 155°C og maks.
arbeidstrykk 280 bar.

10 m
20 m

158072
158073
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Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

Svivelkobling i messing for
montering mellom høytrykkslange
og høytrykkspistol. Sørger for at
slangen ikke kveiler seg, og øker
derfor bevegelsesfriheten for
operatøren.

3/8” innv.gj.
– 3/8” utv.gj.
250 bar – 120°C

120552

Svivelkobling i rustfri for
montering mellom høytrykkslange
og høytrykkspistol. Sørger for at
slangen ikke kveiler seg, og øker
derfor bevegelsesfriheten for
operatøren.

3/8” innv.gj
– 3/8” utv.gj.
250 bar – 120°C
Maks. 30 rpm.

148259

3/8” innv.gj
– 3/8” utv.gj.
250 bar – 120°C
Maks. 2000 rpm

148260

Svivelkobling i rustfri for
montering mellom høytrykkslange
og høytrykkspistol. Sørger for at
slangen ikke kveiler seg, og øker
derfor bevegelsesfriheten for
operatøren.

3/8” utv. – 3/8” utv.

148270

Svivelkobling i rustfri for
montering mellom høytrykkslange
og høytrykkspistol. Sørger for at
slangen ikke kveiler seg, og øker
derfor bevegelsesfriheten for
operatøren.

3/8” utv. – 3/8” innv.

148271

Svivelkobling i rustfri for
montering mellom høytrykkslange
og høytrykkspistol. Sørger for at
slangen ikke kveiler seg, og øker
derfor bevegelsesfriheten for
operatøren.

3/8” utv. – M22 utv.

148272

Svivelkobling i messing for
montering på høytrykkslange
sammen med presskobling. Sørger
for at slangen ikke kveiler seg, og
øker derfor bevegelsesfriheten for
operatøren.

3/8” innv.gj
– 3/8” utv.gj.
250 bar – 120°C
Maks. 30 rpm

148258

Høytrykksvaskere
Type/
Dimensjon

Art. nr.

Ekstrautstyr for høytrykksvaskere
Rengjøringsvogn i rustfritt stål med
skumblokk og slangetrommel. Skumblokken
er rustfri utførelse for
pålegging av vaskemiddel med lavtrykk.
Væskemengden er regulerbar, og man kan
velge mellom skum og høytrykk med en
hendel. Slangetrommelen inneholder 20
meter 3/8” svertefri slange, spylepistol,
spylelanse og skumlanse.

Rustfri

123142

Rustfri Hydra
25/100

123149

Vaskemiddelinjektor for pålegging av
vaskemiddel med lavtrykk. Væskemengden
er regulerbar. Injektoren har 3/8” utv.
gjenger i hver ende. Slange og filter må
bestilles separat. Bruk alltid filter!

12 – 15 l/min.
16 – 21 l/min.

121046
120981

Kjemifilter med 7 mm
slangesokkel.

Plast
Plast m/messing
nippel
pr. mtr.

FTDT65053
FTDT60699

Skuminjektor i rustfri utførelse for
pålegging av vaskemiddel med lavtrykk.
Væskemengden er regulerbar, og kan velge
mellom skum og høytrykk med hendel.
Slaminspektoren er levert med haunn og
hann hurtigkobling. Passer meget godt
sammen med spylepistol og slamlanse.

Maks 350 bar
100°C
Inngang 1/2” innvendig
Utgang 1/2” innvendig

200163505

Skumblokk i rustfri utførelse for
pålegging av vaskemiddel med lavtrykk.
Væskemengden er regulerbar, og man
kan velge mellom skum og høytrykk med
hendel. Skumblokken er levert med hunn
og hann hurtigkobling. Passer meget godt
sammen med spylepistol og skumlanse.

Maks. trykk 200 bar
Maks. temp. 95°C
Innblanding 0 – 10%
Høyde = 125 mm
Lengde = 150 mm
Dybde = 50 mm

123102

Skuminjektor for pålegging av
vaskemiddel. Væskemengden er
regulerbar. Skuminjektoren er levert
med hunn og hann hurtigkoblinger,
vaskemiddel-slange og filter. Passer
utmerketsammen med spylepistol og
skumlanse.

Messing
Rustfri

123140
123141

Hull diam. mm

149331

Reguleringskit med dyser
Transparent

Uten hull

Rosa

0,25400

Purpur

0,35560

Sjøblå

0,45720

Gul

0,50800

Brun

0,58420

Oransje

0,63500

Grønn

0,71120

Lys brun

0,88900

Blå

1,01600

Hvit

1,09220

Rød

1,32080

TBBP62472
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Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

Høytrykksdyse i edelstål med 0°
rundstråle og 1/8” utv. gjenger til
alle typer høytrykksvaskere.

0003
0004

148023
148010

Høytrykksdyse i edelstål med 0°
rundstråle og 1/4” utv. gjenger til
alle typer høytrykksvaskere.

0003,5
0004
0005
0006
0007
0009

122132
122131
148003
148006
148009
148054

Høytrykksdyse i edelstål med 15°
flatstråle og 1/8” utv. gjenger til
alle typer høytrykksvaskere.

1502
1503,5

148301
149534

Høytrykksdyse i edelstål med 15°
flatstråle og 1/8” utv. gjenger til
alle typer høytrykksvaskere.

1503
1504
1505,5
1506

148084
148049
148086
148082

Høytrykksdyse i edelstål med 15°
flatstråle og 1/4” utv. gjenger til
alle typer høytrykksvaskere.

1501
1502
1502,5
1503
1503,5
1504
1504,5
1505
1505,5
1506
1506,5
1507
1507,5
1508
1509
1510

147072
148067
148068
141375
147950
148035
148078
148052
148061
148034
148079
148051
147998
148057
148038
148039

Høytrykksdyse i edelstål med 25°
flatstråle og 1/8” utv. gjenger til
alle typer høytrykksvaskere.

2502
2503,5

148300
149533

Høytrykksdyse i edelstål med 25°
flatstråle og 1/4” utv. gjenger til
alle typer høytrykksvaskere.

2503
2503,5
2504
2504,5
2505
2505,5
2506
2506,5
2507
2507,5
2508
2508,5
2509
2510
2512,5
2514
2515
2520
2530

148016
148060
148036
148055
148000
148062
148004
148081
148007
147999
148053
148065
148012
148014
148017
148064
148037
148059
148233

Høytrykksdyse i edelstål med 25°
flatstråle og 1/4” utv. gjenger til
alle typer høytrykksvaskere.

2502
2513

61750
UGLN07790

Art. nr.
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Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

Høytrykksdyse i edelstål med 30°
flatstråle og 1/4” utv. gjenger til
alle typer høytrykksvaskere.

3006

180206

Høytrykksdyse i edelstål med 40°
flatstråle og 1/4” utv. gjenger til
alle typer høytrykksvaskere.

4002
4003
4004
4004,5
4005
4005,5
4006
4006,5
4007
4008
4009
4010
4011
4015
4020

148040
148041
148058
148056
148002
148063
148005
148066
148008
148011
148013
148015
148018
148042
148083

Høytrykksdyse i edelstål med 50°
flatstråle og 1/4” utv. gjenger til
alle typer høytrykksvaskere.

5004

148208

Høytrykksdyse i rustfritt
stål med 15° flatstråledyse og
1/4” utv. gjenger til alle typer
høytrykksvaskere.

1510

148249

Høytrykksdyse i rustfritt
stål med 25° flatstråledyse og
1/4” utv. gjenger til alle typer
høytrykksvaskere.

2507

141540

Høytrykksdyse i edelstål med 15°
flatstråledyse og 1/4” utv. gjenger
til alle typer høytrykksvaskere.
Dysen er av typen Power-MEG som
gir 3 ganger høyere anslagskraft i
forhold til vanlige høytrykksdyser.

1504
1504,5
1505
1505,5
1506
1506,5

613305
613405
613505
613605
613705
613805

Høytrykksdyse i edelstål med 25°
flatstråledyse og 1/4” utv. gjenger
til alle typer høytrykksvaskere.
Dysen er av typen Power-MEG som
gir 3 ganger høyere anslagskraft i
forhold til vanlige høytrykksdyser.

2504
2504,5
2505
2505,5
2506
2506,5

617905
618005
618105
618205
618305
618405

Høytrykksdyse LECH i
edelstål med 15° flatstråle og
1/4” utv. gjenger til alle typer
høytrykksvaskere.

1504
1504,5
1505

UGLN49986
UGLN49987
UGLN05200

Høytrykksdyse LECH i
edelstål med 25° flatstråle og
1/4” utv. gjenger til alle typer
høytrykksvaskere.

2503,5
2504
2505
2506
2506,5
2507
2508
2509
2514

UGLN49990
UGLN49991
UGLN05199
UGLN49994
UGLN49995
UGLN49996
UGLN49998
UGLN02312
UGLN75267
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Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

Lavtrykksdyse i rustfritt stål med
65° flatstråle og 1/4” utv. gjenger til
alle typer høytrykksvaskere.

6502
6503
6506

148293
148001
121781

Rustfri

8002

148298

Lavtrykksdyse i messing, type ”tip”.

6501
6503
6504
8000,67
8001
8002
11001,5
11001,0
11006

1406501
1406503
1406504
148288
148287
148244
148209
148229
148245

Lavtrykksdyse i rustfritt stål,
type ”tip”.

8000,50
8000,67
11005,0

148291
148292
148230

Lavtrykksdyse i messing med 65°
flatstråle og 1/4” utv. gjenger.

6501
6501,5
6502
6503
6504
6510

148045
148046
148111
141360
148207
123098

Lavtrykksdyse i messing med 40°
flatstråle og 1/4” utv. gjenger.

4030

141376

Lavtrykksdyse i messing med 80°
flatstråle og 1/4” utv. gjenger.

8001
8001,5

141539
148044

Lavtrykksdyse i messing med 110°
flatstråle og 1/4” utv. gjenger.

11002
11004

141515
141525

Filter for 1/8” dyse

148069

Filter for 1/4” dyse

148043

Filter for ”tip” dyse

148031
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Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

Kloakdyse for montering direkte på
slangen. Kan benyttes på vaskere med
maks. kapasitet på 12 l/min. og maks.
trykk på 120 bar. Dysen har tre stråler
bakover.

120 bar, 12 l/min
1/4” utv. gjenge

148089

Kloakdyse for montering direkte på
slangen. Kan benyttes på vaskere med
maks. kapasitet på 19,5 l/min. og
maks. trykk på 250 bar. Dysen har én
stråle fremover og tre bakover.

250 bar, 19,5 l/min
1/8” innv. gjenge
0,4 dyse

UGLN75162

Kloakdyse for montering direkte på
slangen. Kan benyttes på vaskere med
maks. kapasitet fra 15 l/min. til maks.
60 l/min. og et maks. trykk på 200 bar.
Dysen har stillbar åpning for korrekt
affekt. Dysen har én stråle fremover
og tre bakover.

200 bar, 15 l/min
3/8” utv. gjenge
Justerbar dysestr.

UGLN09120

Kloakdyse for montering direkte på
slangen. Kan benyttes på vaskere med
maks. kapasitet fra 15 l/min. og maks.
trykk på 200 bar. Dysen har én stråle
fremover og fire bakover. Dysestr. 04.

200 bar 15 l/min.
1/4” utv. gjenge
0,4 dyse

148118

Kloakdyse for montering direkte på
slangen. Kan benyttes på vaskere
med maks. kapasitet fra 17 l/min. og
maks. trykk på 200 bar. Dysen har én
stråle fremover og hele ni bakover.
Dysestr. 06.

200 bar 17 l/min.
3/8” utv.gjenge
0,6 dyse

148119

Roterende kloakdyse for montering
direkte på slangen. Kan benyttes på
vaskere med maks. kapasitet fra
15 l/min. og maks. trykk på 250 bar.
Dysen har én roterende stråle bakover.

250 bar 15 l/min
1/8” innv.gj. dyse 0,45

122177

250 bar 21 l/min
1/4” innv.gj. dyse 0,45

122178

250 bar 15 l/min
3/8” innv.gj. dyse 0,85

122179
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250 bar 15 l/min
1/8” innv.gj. dyse 05

200049830

250 bar 21 l/min
1/8” innv.gj. dyse 06

200049840

250 bar 15 l/min
1/4” innv.gj. dyse 05

200049800

250 bar 21 l/min
1/4” innvg.gj. dyse 06

200049810

250 bar 15 l/min
3/8” innv.gj. dyse 05

200049880

250 bar 21 l/min
3/8” innv.gj. dyse 06

200049890

Kloakdyse for montering direkte på
slangen. Kan benyttes på vaskere med
maks. kapasitet fra 15 l/min. og maks.
trykk på 250 bar. Dysen har én stråle
fremover og fire bakover. Dysestr. 04.

RD 200, 1/4” innv.gj. L= 50 mm
Ø 29, Maks 250 bar

65250001

RD 400, 1/2” innv.gj. L= 74 mm
Ø 40, Maks 250 bar

65250002

Dyseinnsats

VS 100, 0,6 – 1,5 mm, M4

65260001

VS 200, 0,6 – 2,0 mm, M6

65260002

Plastbeholder med metall brakett for
bruk sammen med Hydro Minder
blandingsventil.

12 liter

122601

Vanntank med stativ
Vanntank for bruk på tilhengere
sammen med høytrykksvaskere.
Tank størrelse er 14 liter.
Tankene er montert med: 1 x muffe 3/4”

Vanntank 14 liter

222338

Vanntank
Rektangulær vanntank for bruk på
tilhengere sammen med høytrykksvaskere.
Tanken finnes i to størrelser: 500 liter
og 1000 liter.
Tankene er montert med: 1 x muffe
3/4”, 1 x muffe 1” og 1 x luftestuss
(“luftesopp”).

Vanntank 500 liter
Vanntank 1000 liter

222336
222337

Tappekran for 25 liters kjemikanne.
Leveres i 2 utgaver.

Kanner med rød kork

122910

Kanner med sort kork

122911

200 l. fat

123484

Plast
Rustfritt
Rustfritt

175055
148126
148234

Roterende kloakdyse for montering
direkte på slangen. Kan benyttes på
vaskere med maks. kapasitet fra
15 l/min. og maks. trykk på 250 bar.
Dysen har én roterende stråle bakover.

Slangeoppheng for montering på
vegg. Passer meget bra f.eks. i vaskehaller eller på utsiden av en verkstedbygning.
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Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

Rustfritt veggoppheng/skap for
såpekanner på 25 liter. Passer meget
bra i f.eks. produksjonslokaler i
næringsmiddel industri.

Rustfritt skap

123101

Rustfritt oppheng

24961

Rustfritt veggoppheng for spylelanser.
Passer for skumlanse og vaskelanse med
hurtigkobling.

Rustfritt

123112

Rustfritt
Hydra 25/100

123150

Matteklyper for montering på vegg.
Meget robust utførelse.

Rustfritt

148151

Oppheng for vaskepistol i rustfritt stål.

Rustfritt
veggmontering

122917

Rustfritt
gulvmontering

122918

L=1800 mm

KTRI28914

Vaskebom for tak / veggmontering med
brakett. Braketten kan brukes til både
tak og veggmontering. Vaskebommen er
fjærbelastet. For tilkobling av h.t. slange
brukes kobling 110724 eller 148125.
H.t. slangen fra vaskebommen og ned til
spylehåndtaket er ikke inkludert.

Monterings
plate

Monterings
plate
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Type/
Dimensjon

Ekstrautstyr for høytrykksvaskere

L=1450 mm - 9,6 kg
L=1550 mm - 9,9 kg
L=1650 mm - 10,2 kg
L=1750 mm - 10,5 kg

Enkel vaskebom 360° med svivel for
takmontering med takbrakett i rustfritt
polert stål. Vaskebommen er beregnet for
én slange. H.t. slangen fra vaskebommen
og ned til spylehåndtaket er ikke
inkludert.

65003
65013
65023
65033

A
L1

INN

~150
~70

B

L2

INN

Høytrykkslanse

360°

~210

~270

INN INN
UT

360°

UT

Skumlanse/børste

Best.nr.
65003
65013
65023
65033
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Bredde
vaskehall (A)
4300 mm
4600 mm
4900 mm
5200 mm

Min. avstand
mellom bommer (B)
850 mm
900 mm
950 mm
1000 mm

Lengde
vaskebom (L1)
1450 mm
1550 mm
1650 mm
1750 mm

Klarering (L2)

Vekt

865 mm
915 mm
965 mm
1015 mm

9,6 kg
9,9 kg
10,2 kg
10,5 kg

Monteringsplate for 2 vaskebommer
for senterbjelke.

65903

Magnetholder for vaskebom

65911

Enkel vaskebom 360° med svivel for
takmontering med takbrakett i rustfritt
polert stål. Vaskebommen er beregnet for
én slange. H.t. slangen fra vaskebommen
og ned til spylehåndtaket er ikke inkludert.

L2

66003
66013
66023
66033
66043
66053
66063
66073
66083

~90
INN

Høytrykkslanse

INN
UT

~260

~150

~150
INN

~205

L1

~ 90

~ 150

L=1450 mm - 9,6 kg
L=1600 mm - 9,9 kg.
L=1750 mm - 10,2 kg
L=1900 mm - 10,5 kg
L=2050 mm - 10,8 kg
L=2250 mm - 11,1 kg
L=2500 mm - 11,4 kg
L=2750 mm - 11,7 kg
L=3000 mm - 12,0 kg
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Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

UT
360°

180°

Skumlanse/børste

Enkel vaskebom 180° med svivel
for veggmontering med veggbrakett
i rustfritt polert stål. Vaskebommen er
beregnet for en slange. H.t. slangen fra
vaskebommen og ned til spylehåndtaket
er ikke inkludert.

Rustfri veggbrakett med gummidemper.

L=1450 mm - 10,2 kg
L=1600 mm - 10,9 kg
L=1750 mm - 11,6 kg
L=1900 mm - 12,3 kg
L=2050 mm - 13,0 kg
L=2250 mm - 13,7 kg
L=2500 mm - 14,9 kg
L=2750 mm - 16,1 kg
L=3000 mm - 17,3 kg

68502
68512
68522
68532
68542
68552
68562
68572
68582

68952
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Høytrykksvaskere

L=1450/1600 mm - 18,6 kg
L=1600/1750 mm - 18,9 kg
L=1750/1900 mm - 19,2 kg
L=1900/2050 mm - 19,5 kg
L=2050/2250 mm - 19,8 kg
L=2250/2500 mm - 20,1 kg

Dobbel vaskebom 360° med svivel for
takmontering med takbrakett i rustfritt
polert stål. Vaskebommen er beregnet
for doble slanger. H.t. slangene fra
vaskebommen og ned til spylehåndtakene
er ikke inkludert.

~90

~150

INN

~150

INN
UT

INN
360°

UT

UT

INN
360°

Øveste bom
(Skumlanse/børste)

Nederste bom
(Høytrykkslanse)

168

L2

~90

L1
INN

INN

~150

~190

INN

UT
~250

~250

L2
INN

~150

~190

L1

Art. nr.

Type/
Dimensjon

Ekstrautstyr for høytrykksvaskere

67403
67413
67423
67433
67443
67453

Dobbel vaskebom 180° med svivel for
veggmontering med veggbrakett i rustfritt
polert stål. Vaskebommen er beregnet
for doble slanger. H.t. slangene fra
vaskebommen og ned til spylehåndtakene
er ikke inkludert.

L=1450/1600 mm - 19,1kg
L=1600/1750 mm - 19,9 kg
L=1750/1900 mm - 20,7 kg
L=1900/2050 mm - 21,5 kg
L=2050/2250 mm - 22,4 kg
L=2250/2500 mm - 23,6 kg

Art. nr.

Ekstrautstyr for høytrykksvaskere

Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

61402
61412
61422
61432
61442
61452

Inn

Ut

Ut

Nederste bom
(høytrykkslanse)

Gulvbrakett for enkel og dobbel
vaskebom. Leveres ferdig med
festebrakett mot gulv og vaskebom.

Øverste bom
(Skumlanse/børste)

H=3000 mm

122144
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Enkel vaskebom 180° med svivel for
veggmontering med veggbrakett i
rustfritt polert stål. Vaskebommen er
beregnet for en slange eller som en
forlenger for en enkel vaskebom til, slik
at total lengde på vaskebommen kan
være opptil 6000mm. H.t. slangen fra
vaskebommen og ned til spylehåndtaket
er ikke inkludert.

Art. nr.

Ekstrautstyr for høytrykksvaskere

Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

L=2000 mm - 23,8 kg
L=2500 mm - 26,3 kg
L=3000 mm - 28,8 kg

60522
60532
60542

3.75 m til 6 m avhengig av kompinasjon
B

L

Monterinsplate for veggfeste

Monteringsplate for vaskebom

180°
360°

INN: G1/4" F

UT: G1/4" M

Tilleggsutstyr for skumlanse/børste

Høytrykkslanse
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Art. nr.

Ekstrautstyr for høytrykksvaskere

Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

Enkel støvsugerbom for
takmontering med takbrakett i
rustfritt polert stål. Støvsugerbommen
er beregnet for Ø50 slange.
Støvsugerslangen fra
støvsugerbommen og ned til
sugemunnstykke er ikke inkludert.

Ø50 (2”) L=1600 - 8 kg

60310AIR

Enkel støvsugerbom for
takmontering med takbrakett i
rustfritt polert stål. Støvsugerbommen
er beregnet for Ø50 slange.
Støvsugerslangen fra
støvsugerbommen og ned til
sugemunnstykke er ikke inkludert.
Tilkopling av sugeslange på toppen
av støvsugerbommen.

Ø50 (2”) L=1600 - 8 kg

60313AIR

Enkel støvsugerbom for
veggmontering med veggbrakett i
rustfritt polert stål. Støvsugerbommen
er beregnet for Ø50 slange.
Støvsugerslangen fra
støvsugerbommen og ned til
sugemunnstykke er ikke inkludert.

Ø50 (2”) L=1600 - 8 kg

60311AIR

Enkel støvsugerbom montert
på søyle i rustfritt polert stål.
Støvsugerbommen er beregnet
for Ø50 slange. Støvsugerslangen
fra støvsugerbommen og ned til
sugemunnstykke er ikke
inkludert.

Ø50 (2”) L=1600 - 8 kg

60312AIR
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Høytrykksvaskere

Ekstrautstyr for høytrykksvaskere
1500
1500

Kobling

180°
Kobling

Kobling
Kobling

~210

180°

Kobling
~260

Kobling

360°
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Art. nr.

Type/
Dimensjon

1500

Søyle for støvsugerbom for en eller
to støvsugerbommer i rustfritt polert
stål.

H=3000 mm - 24 kg

60318

Bend 90 i rustfritt polert stål.

Ø50 (2”)

60314

Forlenger for støvsugerbom
i rustfritt polert stål.

L=1000 mm

60315

Rustfri veggbrakett
med gummidemper.

60319

Balanseblokk for støvsugerbom
i stål

60320

Art. nr.

Utstyr for slangetromler

Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

Robust manuell slangetrommel i
aluminium for veggmontering eller
for montering på høytrykksvaskere.
Trommelen rommer inntil 58 mtr. med
3/8” høytrykkslange.
Leveres uten slanger.

58 meter 3/8”

122826

Svivel

26113000

Solid manuell slangevogn med
store hjul som kan ta opptil 100 mtr.
med 3/8” høytrykkslange.

100 meter 3/8”
lakkert
100 meter 3/8”
rustfri

148117

Solid manuell slangevogn med
store hjul som kan ta opptil 100 mtr.
med 3/4” - 1” lavtrykkslange. Vognen
er i lakkert utførelse. Leveres uten
slangaer.

40 meter 3/4”
100 meter 3/4”
100 meter 1”

148512
148507
148509

Slangetrommel lakkert for
trykkluft/kjemi som kan monteres
på vegg eller i tak med automatisk
retur av slangen. Trommelen leveres
med svivel som har viton tetninger
og svingbart vegg/tak feste. Leveres
standard med slange.

Lavtrykk 1/4”
11 meter

89010

Solid manuell slangetrommel
rustfri med store hjul som kan ta
opptil 25 mtr. med 3/4” eller 50
mtr. 1/2” lavtrykkslange. Vognen
er i rustfritt utførelse. Leveres uten
slanger.

L=510 mm
B=425 mm
H=960 mm
Vekt 9,5 kg

224

Adapter for slange

727116

Slangetrommel rustfri AISI 304 for
vann som kan monteres på vegg eller
i tak med automatisk retur av slangen.
Trommelen leveres med svivel som
har tetninger beregnet for
temperaturer opptil maks. 150°C.
Leveres standard uten/eventuelt med
slange.

Uten slange
25 meter 3/4”
Maks. 40 bar

88701

Svivel m/ pakninger
Sperrehake
Slangestopper
Utløpsruller
Fjærkassett

KS8881
KR8305
KR8811
KR8810
KG169

Slangetrommel rustfri AISI 304 for
vann som kan monteres på vegg eller
i tak med automatisk retur av slangen.
Trommelen leveres med svivel som
har tetninger beregnet for
temperaturer opptil maks. 130°C.
Leveres standard uten/eventuelt med
slange.

Uten slange
30 meter 1”

121384

148506
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Slangetrommel lakkert for
trykkluft/kjemi som kan monteres
på vegg eller i tak med automatisk
retur av slangen. Trommelen leveres
med svivel som har viton tetninger
og svingbart vegg/tak feste. Leveres
standard uten/eventuelt med slange.

Slangetrommel rustfri for trykkluft/
kjemi/vann som kan monteres på
vegg eller i tak med automatisk retur
av slangen. Trommelen leveres med
svivel som har tetninger beregnet for
temperaturer opptil maks. 150°C og
svingbart vegg/tak feste. Leveres
standard uten/eventuelt med slange.

Slangetrommel lakkert for
trykkluft/kjemi som kan monteres
på vegg eller i tak med automatisk
retur av slangen. Trommelen leveres
med svivel som har viton tetninger
og svingbart vegg/tak feste. Leveres
standard uten/eventuelt med slange.

Slangetrommel rustfri for trykkluft/
kjemi/vann som kan monteres på vegg
eller i tak med automatisk retur av
slangen. Trommelen leveres med
svivel som har tetninger beregnet for
temperaturer opptil maks. 150°C og
svingbart vegg/tak feste. Leveres
standard uten/eventuelt med slange.
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Art. nr.

Utstyr for slangetromler

Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

Uten slange
18 meter 3/8”
Maks. 60 bar

82001

Komplett
Lavtrykk
18 meter 3/8”

82018

L.t. slange 3/8” pr.m
Maks. 18 bar
Veggfeste
Svivel m/ pakninger
Sperrehake
Slangestopper
Utløpsruller

158034
KR8802
KS8180
KR8304
KR8102
KR8101

Uten slange
18 meter 1/2”
Maks. 60 bar

82319

Komplett
Lavtrykk
18 meter 3/8”

82418

L.t. slange 3/8” pr.m
Maks. 18 bar
Veggfeste
Svivel m/ pakninger
Sperrehake
Slangestopper
Utløpsruller

158034
KR8803
KS8183
KR8305
KR8104
KR8103

Uten slange
25 meter 1/2”
Maks. 60 bar

88201

Komplett
Lavtrykk
25 meter 1/2”

88225

L.t. slange 1/2” pr.m
Maks. 18 bar
Veggfeste
Svivel m/ pakninger
Sperrehake
Slangestopper
Utløpsruller

158036
KR8816
KS8182
KR8304
KR8102
KR8101

Uten slange
25 meter 1/2”
Maks. 60 bar

88601

Veggfeste
Svivel m/ pakninger
Sperrehake
Slangestopper
Utløpsruller

KR8803
KS8183
KR8305
KR8104
KR8804

Art. nr.

Utstyr for slangetromler

Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

Slangetrommel ABS lakkert for
trykkluft/kjemi som kan monteres på
vegg eller i tak med automatisk retur
av slangen. Trommelen leveres med
svivel som har viton tetninger. Leveres
standard med slange.

Komplett
Lavtrykk
18 meter 3/8”

121376

Svingbart veggfeste
Lakkert

843005

Slangetrommel ABS lakkert for
høytrykk, maks. 150°C. Kan monteres
på vegg eller i tak med automatisk
retur av slangen. Trommelen leveres
med svivel som har tetninger beregnet
for temperaturer opptil maks. 150°C.
Leveres standard med slange.

Komplett
Høytrykk
18 meter 3/8”

121377

Svingbart veggfeste
Lakkert

843005

Slangetrommel ABS rustfri for
høytrykk, maks. 150°C. Kan monteres
på vegg eller i tak med automatisk
retur av slangen. Trommelen leveres
med svivel som har tetninger beregnet
for temperaturer opptil maks. 150°C.
Leveres standard med slange.

Komplett
Høytrykk
18 meter 3/8”

121378

Svingbart veggfeste
Rustfritt

843006
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Slangetrommel lakkert for
trykkluft/kjemi. Kan monteres på
vegg eller i tak med automatisk retur
av slangen. Trommelen leveres med
svivel som har viton tetninger og
svingbart vegg/tak feste. Leveres
standard uten/eventuelt med slange.

Slangetrommel rustfri for høytrykk,
maks. 150°C. Kan monteres på vegg
eller i tak med automatisk retur av
slangen. Trommelen leveres med
svivel som har tetninger beregnet for
temperaturer opptil maks. 150°C og
svingbart vegg/tak feste. Leveres
standard uten/eventuelt med slange.

Slangetrommel rustfri AISI 304 for
høytrykk, maks. 150°C. Kan monteres
på vegg eller i tak med automatisk
retur av slangen. Trommelen leveres
med svivel som har tetninger beregnet
for temperaturer opptil maks. 150°C
og svingbart vegg/tak feste. Leveres
standard uten/eventuelt med slange.
Høytrykkslangene er levert med
syrefast fittings.
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Art. nr.

Utstyr for slangetromler

Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

Uten slange
18 meter 3/8”
Maks. 200 bar

82201

Komplett
Høytrykk
18 meter 3/8”

82218

H.t. slange 3/8”
18 meter

158069

H.t. slange 3/8”
1 meter
Veggfeste
Svivel m/ pakninger
Sperrehake
Slangestopper
Utløpsruller
Fjærkassett

158041
KR8802
KS8180
KR8304
KR8102
KR8801
KG166

Uten slange
18 meter 3/8”
Maks. 200 bar

82301

Komplett
Høytrykk
18 meter 3/8”

82318

H.t. slange 3/8”
18 meter

158069

H.t. slange 3/8”
1 meter
Veggfeste
Svivel m/ pakninger
Sperrehake
Slangestopper
Utløpsruller

158041
KR8803
KS8182
KR8305
KR8104
KR8804

Uten slange
18 meter 3/8”
Maks. 200 bar

89400

Komplett
Høytrykk
18 meter 3/8”

89418

H.t. slange 3/8”
18 meter
H.t. slange 3/8”
1 meter
Veggfeste
Svivel m/ pakninger
Sperrehake
Slangestopper
Utløpsruller

158048
158051
KR8803
KS8982
KR8305
KR8104
KR8909

Slangetrommel lakkert for høytrykk, maks. 150°C. Kan monteres på
vegg eller i tak med automatisk retur
av slangen. Trommelen leveres med
svivel som har tetninger beregnet for
temperaturer opptil maks. 150°C og
svingbart vegg/tak feste. Leveres
standard uten/eventuelt med slange.

Slangetrommel rustfri for høytrykk,
maks. 150°C. Kan monteres på vegg
eller i tak med automatisk retur av
slangen. Trommelen leveres med
svivel som har tetninger beregnet for
temperaturer opptil maks. 150°C og
svingbart vegg/tak feste. Leveres
standard uten/eventuelt med slange.

Slangetrommel rustfri AISI 304 for
høytrykk, maks. 150°C. Kan monteres
på vegg eller i tak med automatisk
retur av slangen. Trommelen leveres
med svivel som har tetninger beregnet
for temperaturer opptil maks. 150°C
og svingbart vegg/tak feste. Leveres
standard uten/eventuelt med slange.
Høytrykkslangene er levert med syrefast fittings.

Art. nr.

Utstyr for slangetromler

Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

Uten slange
25 meter 3/8”
Maks. 200 bar

87201

Komplett
Høytrykk
25 meter 3/8”

87225

H.t. slange 3/8”
25 meter
H.t. slange 3/8”
1 meter
Veggfeste
Svivel m/ pakninger
Sperrehake
Slangestopper
Utløpsruller
Fjærkassett

158070
158041
KR8816
KS8182
KR8304
KR8102
KR8801
KG168

Uten slange
25 meter 3/8”
Maks. 200 bar

88501

Komplett
Høytrykk
25 meter 3/8”

88525

H.t. slange 3/8”
25 meter
H.t. slange 3/8”
1 meter
Veggfeste
Svivel m/ pakninger
Sperrehake
Slangestopper
Utløpsruller

158070
158041
KR8820
KS8182
KR8305
KR8104
KR8804

Uten slange
25 meter 3/8”
Maks. 200 bar

89500

Komplett
Høytrykk
25 meter 3/8”

89525

H.t. slange 3/8”
25 meter
H.t. slange 3/8”
1 meter
Veggfeste
Svivel m/ pakninger
Sperrehake
Slangestopper
Utløpsruller

158050
158051
KR8820
KS8982
KR8305
KR8104
KR8908
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Slangetrommel lakkert for
høytrykk, maks. 150°C. Kan monteres
på vegg eller i tak med automatisk
retur av slangen. Trommelen leveres
med svivel som har tetninger beregnet
for temperaturer opptil maks. 150°C
og svingbart vegg/tak feste. Leveres
standard uten/eventuelt med slange.

Slangetrommel rustfri for høytrykk,
maks. 150°C. Kan monteres på vegg
eller i tak med automatisk retur av
slangen. Trommelen leveres med
svivel som har tetninger beregnet for
temperaturer opptil maks. 150°C og
svingbart vegg/tak feste. Leveres
standard uten/eventuelt med slange.

Slangetrommel rustfri AISI 304 for
høytrykk, maks. 150°C. Kan monteres
på vegg eller i tak med automatisk
retur av slangen. Trommelen leveres
med svivel som har tetninger beregnet
for temperaturer opptil maks. 150°C.
Leveres standard uten/eventuelt med
slange. Høytrykkslangene er levert
med syrefast fittings.
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Art. nr.

Utstyr for slangetromler

Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

Komplett
Høytrykk
30 meter 3/8”

121381

Svingbart feste
Lakkert

854005

Komplett
Høytrykk
30 meter 3/8”

121382

Svingbart feste
Rustfri

854006

Komplett
Høytrykk
50 meter 3/8”

121383

Art. nr.

Utstyr for røranlegg

Type/
Dimensjon

Røranlegg

Kromatisert
10 x 1,5 mm pr. m
15 x 1,5 mm pr. m

148382
148383

Syrefast
10 x 1,5 mm pr. m
15 x 1,5 mm pr. m
22 x 2,0 mm pr. m

148384
148385
148400

10x10x10 mm
15x15x15 mm

148379
148380

Syrefast
15x15x15 mm
22x15x22 mm

148391
148403

10 mm
15 mm

148376
148377

15 mm syrefast
22 mm syrefast

148392
148402

10 mm
15 mm

148373
148374

15 mm syrefast
22 mm syrefast

148394
148401

GAI kobling galvanisert med innvendige
gjenger.Brukes ved røravslutning.

10 mm x 1/4”
15 mm x 1/2”

148371
148372

GE kobling galvanisert med utvendige
gjenger. Brukes ved rør avslutning.

10 mm x 1/4”
15 mm x 3/8”

148368
148369

15 mm x 3/8”
syrefast

148393

Rørholder i metall med
gummidemper. Rørholderen
er påsveiset M8 mutter.
Brukes sammen med kombiskruer eller
gjengestag.

12 – 16 mm

122146

Rørholder i plast. Leveres
i sett som består av to halvdeler.
Festemateriell er ikke inkl.

10 mm grønn plast
15 mm grønn plast
15 mm gummi

148366
148367
148386

Trykkutjevner for montering på
røranlegg ved stasjonære løsninger,
som opptar trykksjokk i rørsystemet.

1/2”
0,35 liter

148092

Trykkutjevner for montering på
høytrykkspumper som opptar vibrasjoner
fra høytrykkspumpen. Justeres på 60% av
pumpetrykket.
Arb.omr. h.t.pumpe: 150–200 bar.
Arb.omr. røranlegg: 115–150 bar

1/2”
0,32 liter

260983

Trykkutjevner for montering på
røranlegg ved stasjonære løsninger,
som opptar trykksjokk i rørsystemet
når spylepistolen lukkes.
Justeres på 90% av pumetrykket.
Arb.omr. h.t.pumpe: 150–200 bar.
Arb.omr. røranlegg: 115–150 bar

1/2”
0,75 liter

260986

Sømløse høytrykksrør som er
beregnet for høyt arbeidstrykk og høy
arbeidstemperatur. Rørene er syrefaste og
leveres i 6 m lengder.

T stykke galvanisert. Brukes for å lage
avgreninger på røranlegget.

G skjøt galvanisert. Brukes for å skjøte
rørene.

W vinkel galvanisert. Brukes f.eks.
i hjørner der det er vanskelig å bøye
rørene.

179

Avlastningsslange til røranlegg

700 mm med 2 stk
3/8” innv. nipler

Art. nr.

Utstyr for røranlegg

Type/
Dimensjon

Røranlegg

158068

260987

Festeblokk for trykkutjevner
i rustfritt stål. For montering på røranlegg
ved stasjonære løsninger.

260989
Pakning for festeblokk

Kuleventil for høytrykksvasker. Ventilene
er beregnet for høyt arbeidstrykk og høy
arbeidstemperatur. Ventilene leveres med
stengearm.
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3/8” innv. – 3/8”
utv. rustfri
1/2” innv. – 1/2”
utv. rustfri
3/8” innv.
galvanisert

149011
149010
148387

Kuleventil for høytrykksvasker. Ventilene
er beregnet for høyt arbeidstrykk og høy
arbeidstemperatur. Ventilene leveres med
stengearm.

1/4” innv. – 1/4”
innv. syrefast
1/2” innv. – 1/2”
innv. syrefast

180013

RA ansats i stål. Utvendige gjenger i
begge ender.

1/8” x 1/8”
1/8” x 1/4”
1/8” x 3/8”
1/4” x 1/4”
1/4” x 3/8”
3/8” x 1/4” konisk
3/8” x 3/8”
3/8” x 3/4”
1/2” x 1/4”
1/2” x 3/8”
1/2” x 1/2”
3/8” x 3/8” syrefast

RCD562586
148353
148350
158009
148351
158010
158001
148352
148356
148354
148355
147475

MF muffe i stål. Innvendige gjenger i
begge ender.

1/8” x 1/4”
1/4” x 1/4”
1/4” x 3/8”
3/8” x 3/8”
1/2” x 3/8”
1/2” x 1/2”
1/2” x 3/8” syrefast

148358
158011
148359
158012
148357
148360
148396

RI reduksjonskobling i stål. Utvendige
og innvendige gjenger.

1/8” utv. x 1/4” innv.
1/4” utv. x 1/8” innv.
1/4” innv. x 3/8” utv.
1/4” utv. x 3/8” innv.
3/8” utv. x 1/2” innv.
1/2” utv. x 3/8” innv.
1/4” innv. x 3/4” utv.

148363
148364
148365
148395
148361
148362
148381

Reduksjonsventil D22. Maks
inngangstrykk 40 bar. Maks utgangsbar
1-10 bar. Maks temperatur 70°C.

3/4” inng. x 3/4” utg.

180150

180014

2

3

1

Type/
Dimensjon

Utstyr for avsug

Art. nr.

Avsug

Svivelnippel i 90° med utvendig 3/8”og
innvendig 3/8” gjenger.
Brukes i forbindelse med utganger
på slangetromler, høytrykksvaskere
eller rørgater.

3/8” utv. x 3/8” innv.

148390

Adapter for brennkammer. Monteres
mellom vasker og avsugskanal når det ikke
benyttes avsugsvifte.Passer på FOMA IWD
maskiner.

Ø 160 mm

120565

Avsugsvifte for eksos fra
varmtvannsvaskere. Viften tåler høy
eksos temperatur, maks. 200°C. Vifte hjul
i galvanisert stål og viftehus i siluminstøpegods. Utenpåliggende motor som
beskyttes av en motorkapsling i perforert
stål. Passer alle FOMA varmtvannsvaskere.

500 m2/timen
1x230 Volt
– 195 Watt
2000 omdr.
Vekt 3,8 kg

148182

1 Inngangsadapter for avsugsvifte
2 Utgangsadapter for avsugsvifte
3 Inngangsadapter for avsugsvifte
4 Blafrespjeld i metall.

Ø 125 mm
Ø 125 mm
Ø 160 mm
Ø 160 mm

148183
148184
148185
148195

Avsugsvifte for eksos fra
varmtvannsvaskere. Viften kan
transportere gasser med en temperatur
på opptil 60°C. Høyeste tillatte
temperatur på omgivende luft er 40°C.
Viften er utstyrt med utenpåliggende
ukapslet ytterrotormotor med kulelager.
Koblingsklemme og kondensator sitter
montert på viften. Viftehuset er i
galvanisert stål og viftehjulet er i støpt
aluminium.Vær oppmerksom på at
koblingsklemmen er IP 55.

1250 m2/timen
1x230 Volt
– 550 Watt
2790 omdr.
Vekt 14,3 kg
Maks temp.
60°C på
transportert gass

148407

Avsugsvifte for eksos fra varmtvannsvaskere. Viften kan transportere gasser
med en temperatur på opptil 60°C.
Høyeste tillatte temperatur på omgivende
luft er 40°C. Viften er utstyrt med
utenpåliggende ukapslet ytterrotormotor
med kulelager. Koblingsklemme og
kondensator sitter montert på viften.
Viftehuset er i galvanisert stål og
viftehjulet er i støpt aluminium.Vær
oppmerksom på at koblingsklemmen er
IP 55.

1250 m2/timen
3x230 Volt
– 550 Watt
2790 omdr.
Vekt 14,3 kg
Maks temp.
60°C på
transportert gass

148406

Maks temp.
200°C på
transportert gass

4
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Type/
Dimensjon

Utstyr for avsug

148408

Stativ for avsugsvifte

182

Art. nr.

Avsug

Spirokanal i lengde 2,5/3,0 meter.
Brukes som utblåsningskanal.

Ø 160 mm - 3,0 m
Ø 200 mm - 3,0 m
Ø 250 mm - 2,5 m

115115
115121
115122

T-rør for utblåsning.
Monteres sammen med spirokanal.

Ø 160 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm

115113
115116
115117

Bend 90° for utblåsningskanal.
Monteres sammen med spirokanal.

Ø 160 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm

115114
115119
115120

Reduksjon for utblåsningskanal.
Monteres sammen med spirokanal.

Ø 160 - 125 mm
Ø 200 - 160 mm
Ø 250 - 200 mm

115129
115112
115123

Skjøt for utblåsningskanal.
Monteres sammen med spirokanal.

Ø 160 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm

115111
115124
115125

Galvanisert profilskinne i 6 m lengde.
Brukes i forbindelse med vaskehaller for
oppheng av høytrykkslanger og kjem.
slanger.

L=6 meter

Art. nr.

Utstyr for skinneanlegg

Type/
Dimensjon

Skinneanlegg

148093

Galvanisert skinneskjøt
Brukes for å skjøte profilskinnene.

148096

Galvanisert skinnfeste for vegg
montering. Feste leveres i tre deler, slik
at det er lett å montere. Feste skruer er
inkludert.

148094

Galvanisert skinnefeste for tak
montering. Feste skruer er ikke inkludert.
Kun låse skrue for skinne.

148141

Galvanisert endefeste. Skinneanlegget
må alltid starte med et endefeste som har
slangeoppheng, for at slangen skal ha et
fast montert utgangspunkt.

148095

Galvanisert endestopper med
gummidemper. Skinneanlegget skal
alltid avsluttes med en endestopper for å
ha en demping / stopper for siste vogn.

148097

Galvaniserte veggbraketter for
oppheng av profilskinner. Brakettene
har to festehull mot vegg.

L = 250 mm
L = 400 mm
L = 500 mm
L =1000 mm

148135
148186
148136
148137
148098

Galvanisert vogn med tette
kulelagre. Brukes i forbindelse med
slangeoppheng. Det kan festes flere
slangeoppheng under hverandre.

Slangeoppheng for montering på vogn.
Disse kan festes under hverandre.
Finnes i ulike dimensjoner:
r=80, L=70, h maks.=38, b=35,
c=42, d=10-16mm
r=125, l=100, h maks.=47, b=50,
c=50, d=17-25mm

10 – 16 mm
16 – 25 mm

148099
148140

Lanseholder for skinneanlegg. Monteres
sammen med kjetting til en vogn.

Rustfri

149250
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Ladestasjon
CS100
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Art. nr.

Ekstrautstyr for styring av maskiner

Type/
Dimensjon

Maskinstyring

Pollettautomat TM 222 for
selvbetjening av høytrykksvasker,
støvsuger eller vaskemiddelanlegg.
Justerbar tid.Automaten kan ta flere
innkast om gangen. Kan også leveres
med nøkkelstrømbryter og tidsdisplay.

Polett nr. 1
230 Volt, 25 amp.
3 –fas

149130

Pollettautomat TM 221 for
selvbetjening av høytrykksvasker,
støvsuger eller vaskemiddelanlegg.
Justerbar tid. Automaten kan ta flere
innkast om gangen. Kan også leveres
med nøkkelstrømbryter og tidsdisplay.

Polett nr. 3
24 Volt

149131

Nok 20,24 Volt

149158

Pollettautomat TM 221 for
selvbetjening av høytrykksvasker,
støvsuger eller vaskemiddelanlegg.
Justerbar tid. Automaten kan ta flere
innkast om gangen. Kan også leveres
med nøkkelstrømbryter og tidsdisplay.

NOK 25,230 Volt, 25 amp.
3 –fas

149132

Betalingsautomat TMV 666
TMV 666 automat for montering på vegg
eller søyle. Automaten har 6 program.
Tiden / prisen i programmene kan justeres
uavhengig av hverandre. Automaten har
minne, og det kan legges på flere polletter
og mynter om gangen. Automaten kan
også leveres med internkort system.
Automaten levers med nøkkelstrømbryter
og tidsdisplay.

Betalingsautomat TMV 666
Ladestasjon CS100 for internkort
Internkort for CS100
(må spesial bestilles)
Betalingsautomat TMV 666
Internkort for CT 2, RFID kort
Ladestasjon for RFID kort i butikk
RFID mottaker for TMV 666 skap
Søyle for TMV 666 automat

149199
149198
149197
149199
149256
149208
149206
149151

Art. nr.

Ekstrautstyr for styring av maskiner

Type/
Dimensjon

Maskinstyring

Betalingsautomat 6CT 2
CPT 2 er en Visa/Mastercard automat for
bilvaskeanlegg. Kan monteres innebygget
eller montert på vegg. Automaten
kan styre både en børstemaskin og
et selvvaskeanlegg med flere båser.
Firmakunder som har mange biler kan få
ut fakturaunderlag som viser kjøp pr.
bruker under en viss periode.
Betaling i automaten kan gjøres med
Visa/Mastercard.

Betalingsautomat CT 2
Internkort for CT 2, RFID kort
Ladestasjon for RFID kort i butikk

149204
149256
149208

Betalingsautomat 6CT 3
CPT 3 er en Visa/Mastercard automat for
bilvaskeanlegg. Kan monteres innebygget
eller montert på vegg. Automaten
kan styre både en børstemaskin og
et selvvaskeanlegg med flere båser.
Firmakunder som har mange biler kan få ut
fakturaunderlag som viser kjøp pr. bruker
under en viss periode. CT 3 automaten kan
selge nye og lade opp kjøpte internkort.
Automaten kan også leveres med
pollettinnkast. Betaling i automaten kan
gjøres med Visa/Mastercard.

Betalingsautomat CT 3
Internkort for CT 3, RFID kort
Ladestasjon for RFID kort i butikk

149207
149256
149208

Betalingsautomat CPT 850 G4
CPT 850 G 4 er den komplette
automaten for bilvaskeanlegg. Kan
monteres innebygget eller montert på
vegg. Automaten kan styre både en
børstemaskin med inntil 15 program og
et selvvaskeanlegg med flere båser. CPT
850 automaten kan selge nye og lade opp
kjøpte internkort. Firmakunder som har
mange biler kan få ut fakturaunderlag som
viser kjøp pr. bruker under en viss periode.
Automaten kan også leveres med
pollettinnkast. Betaling i automaten
kan gjøres med Visa/Mastercard. Kan
også eventuelt leveres med mulighet for
betaling med sedler og mynter.

Betalingsautomat CPT 850 G4
Internkort for CPT 850 G4, RFID kort
Ladestasjon for RFID kort i butikk

149254
149256
149208

Pollett nr. 1
Pollett nr. 3
Pollett nr. 4
Pollett nr. 5
Pollett ”Sterner”
Pollett
Pollett 2+1 spor
Trykknapp Grønn pollettautomat
Nøkkelstrømbryter
Ombygningssett for NOK 20.Myntkrontroll med frontplate

27,5 x 1,50 mm
24,3 x 1,75 mm
23,4 x 1,75 mm
24,0 x 2,00 mm
26,3 x 1,50 mm
22,8 x 3,10 mm
27,8 x 2,00 mm

149114
149112
149107
149144
149113
149115
149106
149142
149108
149129
149147
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Overgang Dyno
plast fat

122147

Fatåpner

AS7585

Fatpumpe for vaskemiddel
Materiale: Polypropylene.

25-200 ltr.

148815

Fatpumpe for vaskemiddel
Materiale: Polypropylene og rustfritt stål.

25-200 ltr.

148814

Fatpumpe for vaskemiddel
Materiale: Ryton og rustfritt stål.

25-200 ltr.

148174

Adapter Dyno fat og fatåpner

148816

Adapter for fatpumpe
Støpsel for el-kabel til høytrykksvaskere.
16A og 32A leveres med fasevender.

1-fas 10/16 Amp.
3-fas 16 Amp. blå
3-fas 32 Amp. blå
3-fas 25 Amp. grå

120462
120460
120461
120513

Kontakt for el-kabel til
høytrykksvaskere.

1-fas 10/16 Amp.
3-fas 16 Amp. blå
3-fas 32 Amp. blå

120512
120541
122163

El-kabel til høytrykksvaskere.

4x2,5 mm2
3x2,5 mm2

148332
122165

222264

Makita 9227CB elektronisk Poler- og Slipemaskin.
Polermaskin med innebygget styreelektronikk for
ulike jobber. Elektronisk mykstart for behagelig og
sikker start. Trinnløst turtallmellom 0/600-3000/ min via
bryter og justeringsratt. Konstant holding av turtallet
uavhengig av belastning Industrimaskin for de tyngre
poler- og slipejobbene. Polering ved lavt turtall og
skivesliping ved høyt turtall.
Tekniske data
Skivediameter
Spindel
Opptatt effekt
Turtall (trinnløst)
Lengde
Vekt

180 mm
M14x2
1200 W
0-600/3.000/min
422 mm
3,0 kg

Standard tilbehør
Bøylehåndtak
Støttetallerken
Polerhette
Sekskantnøkkel
Rørstyring

Turtle original bilvoks. Bilvoks nr. 1 i verden. Gir dyp
glans og langvarig beskyttelse for alle typer lakk.
Beskytter mot UV-stråler og sur nedbør.
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Art. nr.

Ekstrautstyr for høytrykksvaskere

Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

Polersvamp
– grov 150 mm blå

222263

Polersvamp
– 150 mm orange

222272

Art. nr.

Ekstrautstyr for høytrykksvaskere

Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

Foma papirrull 2-lag hvit
Stor papirrull med 2-lags standard hvitt
papir. Et våtsterkt og klorfritt tørkepapir
for tørking av alle slags væsker. Papir
beregnet til all-round vask av bil.
Inneholder 977 perforerte ark.

2x papirrull 2-lag hvit. 5 kg.
Gulvstativ for papirrull
Veggstativ for papirrull

222234
222233
222230

Foma papirrull 3-lag blå
Stor papirrull med 3-lags blått papir.
En kraftig tørkeklut med en grov og en fin
side. Passer utmerket til grovere
avtørking og vannbasert rengjøring. Brukes
til vindusvask, interiør og
håndtørk. Absorberer svært godt.
Inneholder 859 perforerte ark.

2x papirrull 3-lag blå. 5 kg
Gulvstativ for papirrull
Veggstativ for papirrull

222232
222233
222230

Foma papirrull 2-lag hvit
Middels stor papirrull med 2-lags papir
bestående av ren ny cellulose. Brukes til
vindusvask og interiørvask. Papiret gir en
god absorpsjon og klutfølelse. Inneholder
808 perforerte ark.

2x papirrull 2-lag hvit. 4 kg.
Gulvstativ for papirrull
Veggstativ for papirrull

222271
222233
222230

Foma papirrull finvevet hvitt papir
Papirrull med finvevet hvitt papir.
Brukes innvendig i bil til interiør, seter,
dashbord, skinn, plast, eksteriør.
Ny teknologi gir vesentlig bedre
absorpsjon og klutfølelse.
Inneholder 320 perforerte ark.

Papirrull finvevet hvit. 3 kg.
Gulvstativ for papirrull
Veggstativ for papirrull

222277
222233
222230

Armor All Wipes. Brukes inn- og
utvendig på biler, hjemmet mm.
Gir en matt antistatisk overflate som
beskytter mot sol, regn og smuss. Rengjør,
beskytter og fornyer.

25 servietter
i boksen
6 stk i kartong

222252

Turtle svamp med shampo. En svamp
som er impregnert med voksshampo.

100 stk i kartong

222250

Turtle polergarn. Polergarn for alle
behov. Topp kvalitet.

25 kg

222246
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Art. nr.

Ekstrautstyr for vedlikehold

Type/
Dimensjon

Vedlikehold

Vaskesvamp vaffel
Stor profesjonell vaskesvamp for
utvendig vask av bil.

Vaskesvamp Vaffel
170x60x110 mm
28 stk i kartong

122869

Turtle polerduk. Myk polerduk som ikke
loer og riper. Til polering av biler
og båter.

12 ark – 40 x 50 cm,
200 gr.
24 stk i kartong

222245

Syntetisk pusseskinn for bil
og vinduer. Tåler syntetiske
rengjøringsmidler samt olje
og bensin.

Syntetisk pusseskinn i
beholder, 44x54

222287

Syntetisk pusseskinn i
beholder, 60x50

122912

Ekte pusseskinn for effektiv tørking
av bil og vinduer.

Ekte pusseskinn 45”
73x48

122913

Foma microfiberklut
Microfiberklut med egenskaper som gjør
den perfekt for rengjøring av bilens interiør,
vinduer, speil, plastflater og tekstiler. Loer
ikke og etterlater ikke striper på vinduer.
Kan benyttes både tørr og fuktet. For best
resultat på ekstra skitne flater, kompletter
med rengjøringsmiddel. Microfiberkluten
trekker til seg støv og smuss.

Str. 1
Microfiber 60X40 (0.3)
Microfiber 60X40 (0.6)
Microfiber 60X40 (0.8)

222288
222289
222290

Str. 2
Microfiber 60X80 (0.3)
Microfiber 60X80 (0.6)
Microfiber 60X80 (0.8)

222291
222292
222293

Foma vaskehanske EKO
Vaskehanske i polyester. Vannbestandig
innside og skaibelagt beskyttelse for
håndledd.

Vaskehanske EKO

149222

Foma vaskehanske TOP
Vaskehanske i polyester. Vannbestandig
innside og skinnbelagt beskyttelse for
håndledd.

Vaskehanske EKO

149223

Vedlikehold
Type/
Dimensjon

Art. nr.

Ekstrautstyr for vedlikehold
Foma låsolje
Låsolje som tiner opp og smører
fastfrosne dørlåser.

50 ml.

222235

Foma låsspray
Låsspray som tiner og smører låser,
alle steder hvor god smøring
og rustbeskyttelse er nødvendig.

10 ml

222236

Foma listbeskyttelse
Listbeskyttelse som beskytter mot
fastfrosne gummilister og forhindrer
uttørking. Anbefales brukt før bilvask
vinterstid.

50 ml
24 stk i kartong

222238

Armor All matt spray
Brukes inn- og utvendig på biler,
hjemmet mm. Gir en matt antistatisk overflate som beskytter mot sol, regn
og smuss. Rengjør, beskytter og fornyer.

300 ml
12 stk i kartong

222240

Turtle original bilvoks
Bilvoks nr. 1 i verden. Gir dyp glans og
langvarig beskyttelse for alle typer lakk.
Beskytter mot UV-stråler og sur nedbør.

5,0 liter

222249
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Oljeløfter Pumpe med elektromagnetisk
svingkolbe-filter-tilbakeslagventil-termisk
sikkerhetsovervåking – elektronisk flotørstyring
med forprogramerte kontrollfunksjoner LCD vindu
med funksjon og feilmeldinger –festebøyle og
tilkoblinger. Beholderen –pumpens drivenhet og
forskruvninger er montert over den integrerte
oljefangskålen. Disse overvåkes av en elektronisk
lekkasjevarsler. Pumpen leveres monteringsklar
med kabel og kontakt og er verksprøvet.
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230V / 50 Hz, 40W, sugehøyde 7 m
Vekt 2 kg.

Art. nr.

Utstyr for høytrykksvaskere

Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

222286

Tornador Gun med beholder.Dash-bord vasker
med vann/kjemi beholder for tilkobling til
kompressor.

148811

Rustfri dyse for Tornador

148812

Dyse med børste for Tornador

148813

Smal nal for tørk av biler. Silikonbasert nal som
ikke riper lakken.

148817

Medium nal for tørk av biler. Silikonbasert nal
som ikke riper i lakken.

148818

Nal med 3 blader for tørk av biler. Kan monteres
på teleskoplanse. Silikonbasert nal som ikke riper
i lakken.

148819

Høytrykksvaskere
Type/
Dimensjon

Art. nr.

Utstyr for høytrykksvaskere
Vaskekost Quadro. Myk blå bust på 5 sider.

25 cm

148804

Vaskekost Dip. Myk blå bust.

25 cm

148803

Vaskekost Duo. Medium hard hvit bust.

25 cm

148800

Vaskekost Duo. Hard blå bust.

25 cm

148802

Vaskekost Dip. Hard hvit bust.

25 cm

148801

Teleskoplanse PRO Sort. Aluminium/glassfiber
med skrukobling i metall.

2 x 1,20 cm

148805

Teleskoplanse PRO Sort. Aluminium/glassfiber
med skrukobling i metall.

2 x 1,50 cm

148808

Teleskoplanse PRO Water flow. Aluminium
håndtak med hurtigkobling og av/på bryter for
vannmengderegulator

2 x 1,20 cm

148809

Teleskoplanse PRO Water flow. Aluminium
håndtak med hurtigkobling og av/på bryter for
vannmengderegulator

2 x 1,50 cm

148810
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Art. nr.

Utstyr for høytrykksvaskere

Type/
Dimensjon

Høytrykksvaskere

Mobil1 ESP Formula 5W-30W. Mobil 1 ESP
Formula 5W-30 er en fullsyntetisk motorolje med
avansert yteevne. Den er utformet for å bidra til å
gi eksepsjonell renseevne, slitasjebeskyttelse og
totalytelse. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 har blitt
ekspertmessig utviklet for å bidra til å forlenge
levetiden samt opprettholde effektiviteten til
utslippssystemer både i diesel- og bensindrevne
biler. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 oppfyller eller
overstiger standardkravene som mange ledende
produsenter innen bilindustrien stiller for nyere
moderne diesel- og bensindrevne motorer for
personbiler.

4 liter

1600150013

200 liter

1600150010

En helsyntetisk motorolje, som gir overlegen
ytelsesevne under forskjellige forhold. Mobil
Super 3000 5W-40 gir bedre beskyttelse enn
vanlige og til dels også andre syntetiske oljer.
Vi anbefaler derfor dette produktet for deg som
ofte kjører ved krevende forhold. I slike tilfeller
kan Mobil Super 3000 forhindre motorskader som
oppstår på grunn av stor belastning.

4 liter

1600146235

200 liter

1600146228

Halogen lyspære

H4 12 V

155564193

Halogen lyspære

H7 12

155564210

Gummiskyver for fjerning av vann, f.eks. i
vaskehaller, på verkstedgulv, osv.

450 mm
600 mm
Skaft Ø23 mm-1500 mm

31602000
31601000
30603000

Byggvarmere
IPC Foma sine byggvarmere og avfuktere
er konstruert for nordiske forhold.
Modellene er produsert for å tilfredsstille
de høyeste kvalitetsstandardene og
komponentene som er benyttet i maskinene er av meget god kvalitet. Alle maskinene
har solide rammeverk som er beregnet for lang levetid selv med mye flytting. IPC
Foma sine byggvarmere kan fås i direkte fyrte modeller og modeller med separat
eksos avgang. Alle maskinene er beregnet for diesel som brennstoff, men kan
justeres om til parafin.
IPC Foma sine avfuktere har en solid ramme med store hjul for enkel transport.
Maskinene kan arbeide innenfor temperatur område + 3°C - + 40°C
193

Byggvarmere

Powerheater 22
Foma Powerheater er en meget effektiv og driftssikker byggvarmer, som kan
fyres med fyringsolje, diesel eller parafin. Den har en meget ren forbrenning,
slik at utslippsverdiene nesten ikke er målbare. PH 22 har et solid bærehåndtak
som gjør maskinen lett å transportere. Powerheater 22 er utrustet med
fotoelektrisk flammevakt og sikkerhetstermostat med manuell reset.
Brennkammer og karosseri er i profilert høykvalitets stål. Dette gir maksimal
levetid. Powerheater 22 har innebygget romtermostat med digitalt display.

Powerheater 22 passer for tørking av bygninger, byggeplasser og for oppvarming
av små og mellomstore arealer. Perfekte for å varme opp byggeplasser,
bygninger, gårdsbruk og store arbeidsområder. Perfekt for bruk under
de vanskeligste utendørs oppgaver. Brenner sikkert og økonomisk med
fyringsolje, diesel eller parafin. Øyeblikkelig høy varmeeffekt. Fyll opp
drivstofftanken, kople til strømmen og kjenn umiddelbart den høye
varmeeffekten.

Teknisk data
Art. nr.
Varmeeffekt

Luftkapasitet/gjennomstrømming
Brenseltype
Brennstofftank
Brukstid
Vekt
Dimensjoner lxbxh

161500
22 Kw
19.000 KCal/t
75.000 Btu/t
160 m2/time
Diesel/parafin
20 ltr.
9 timer
15 kg
800 x 300 x 395 mm

Powerheater 37
Foma Powerheater er en meget effektiv og driftssikker byggvarmer, som kan
fyres med fyringsolje, diesel eller parafin. Den har en meget ren forbrenning,
slik at utslippsverdiene nesten ikke er målbare. PH 37 har en solid stålramme
med kjørehåndtak som er pulverlakkert for å tåle røft miljø. Store solide
hjul gjør denne modellen lett å transportere. Powerheater 37 er utrustet
med fotoelektrisk flammevakt og sikkerhetstermostat med manuell reset.
Brennkammer og karosseri er i profilert høykvalitets stål. Dette gir maksimal

Teknisk data
Art. nr.
Varmeeffekt

Luftkapasitet/gjennomstrømming
Brenseltype
Brennstofftank
Brukstid
Vekt
Dimensjoner lxbxh
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162800
37 Kw
32.000 KCal/t
125.000 Btu/t
270 m2/time
Diesel/parafin
40 ltr.
10 timer
27 kg
980 x 540 x 615 mm

levetid. Powerheater 37 har innebygget romtermostat med digitalt display.
Powerheater 37 passer for tørking av bygninger, byggeplasser og for oppvarming
av små og mellomstore arealer. Perfekte for å varme opp byggeplasser,
bygninger, gårdsbruk og store arbeidsområder. Perfekt for bruk under de
vanskeligste utendørs oppgaver. Brenner sikkert og økonomisk med fyringsolje,
diesel eller parafin. Øyeblikkelig høy varmeeffekt. Fyll opp drivstofftanken,
kople til strømmen og kjenn umiddelbart den høye varmeeffekten.

Byggvarmere

Powerheater 50
Foma Powerheater 50 er en meget effektiv og driftssikker byggvarmer,
som kan fyres med fyringsolje, diesel eller parafin. Den har en meget ren
forbrenning, slik at utslippsverdiene nesten ikke er målbare. PH 50 har en
solid stålramme med kjørehåndtak som er pulverlakkert for å tåle røft miljø.
Store solide hjul gjør denne modellen lett å transportere. Powerheater 50 er
utrustet med fotoelektrisk flammevakt og sikkerhetstermostat med manuell
reset. Brennkammer og karosseri er i profilert høykvalitets stål. Dette gir
maksimal levetid. Powerheater 50 har innebygget romtermostat med digitalt

display. Powerheater 50 passer for tørking av bygninger, byggeplasser og
for oppvarming av små og mellomstore arealer. Perfekte for å varme opp
byggeplasser, bygninger, gårdsbruk og store arbeidsområder. Perfekt for bruk
under de vanskeligste utendørs oppgaver. Brenner sikkert og økonomisk
med fyringsolje, diesel eller parafin. Øyeblikkelig høy varmeeffekt. Fyll
opp drivstofftanken, kople til strømmen og kjenn umiddelbart den høye
varmeeffekten.

Teknisk data
Art. nr.
Varmeeffekt

Luftkapasitet/gjennomstrømming
Brenseltype
Brennstofftank
Brukstid
Vekt
Dimensjoner lxbxh

164000
50 Kw
43.000 KCal/t
175.000 Btu/t
380 m2/time
Diesel/parafin
40 ltr.
10 timer
31 kg
1030 x 620 x 670 mm

Powerheater 23SP
Foma Powerheater 23SP er en meget effektiv og driftssikker byggvarmer,
som kan fyres med fyringsolje, diesel eller parafin. Den har en meget ren
forbrenningvarmerne har separat brennkammer og varmluftskammer. Den
reneindirekte oppvarmede luften ledes ut gjennom fronten, mens eksos/
røykgassen ledes ut gjennom skorsteinen på toppen. PH 23SP har en solid
stålramme med kjørehåndtak som er pulverlakkert for å tåle røft miljø. Store
solide hjul gjør denne modellen lett å transportere. Powerheater 23SP er
utrustet med Danfoss oljepumpe og utvendig brennstoffilter. Modellen kan

tilkobles romtermostat. Powerheater 23SP passer for tørking av bygninger,
byggeplasser og for oppvarming av mellomstore og store arealer. Spesielt
godt egnet til å bruke innendørs hvor dyr eller mennesker oppholder seg.
Perfekt for bruk under de vanskeligste utendørs oppgaver. Brenner sikkert og
økonomisk med fyringsolje, diesel eller parafin. Øyeblikkelig høy varmeeffekt.
Fyll opp drivstofftanken. Kople til strømmen og kjenn umiddelbart den høye
varmeeffekten.

Teknisk data
Art. nr.
Varmeeffekt

Luftkapasitet/gjennomstrømming
Brenseltype
Brennstofftank
Brukstid
Vekt
Dimensjoner lxbxh

162300
23 Kw
80.000 KCal/t
20.000 Btu/t
280 m2/time
Diesel/parafin
50 ltr.
27,5 timer
39 kg
1050 x 440 x 670 mm
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Byggvarmere

Powerheater 44SP
Foma Powerheater 44SP er en meget effektiv og driftssikker byggvarmer,
som kan fyres med fyringsolje, diesel eller parafin. Den har en meget ren
forbrenningvarmerne har separat brennkammer og varmluftskammer. Den
rene indirekte oppvarmede luften ledes ut gjennom fronten, mens eksos/
røykgassen ledes ut gjennom skorsteinen på toppen. PH 44SP har en solid
stålramme med kjørehåndtak som er pulverlakkert for å tåle røft miljø. Store
solide hjul gjør denne modellen lett å transportere. Powerheater 44SP er
utrustet med Danfoss oljepumpe og utvendig brennstoffilter. Modellen kan

tilkobles romtermostat.
Powerheater 44SP passer for tørking av bygninger, byggeplasser og for
oppvarming av mellomstore og store arealer. Spesielt godt egnet til å bruke
innendørs hvor dyr eller mennesker oppholder seg. Perfekt for bruk under de
vanskeligste utendørs oppgaver. Brenner sikkert og økonomisk med
fyringsolje, diesel eller parafin. Øyeblikkelig høy varmeeffekt. Fyll opp
drivstofftanken. Kople til strømmen og kjenn umiddelbart den høye
varmeeffekten.

Teknisk data
Art. nr.
Varmeeffekt

Luftkapasitet/gjennomstrømming
Brenseltype
Brennstofftank
Brukstid
Vekt
Dimensjoner lxbxh

164300
44 Kw
160.000 KCal/t
40.000 Btu/t
280 m2/time
Diesel/parafin
80 ltr.
20,5 timer
72 kg
1240 x 540 x 670 mm

Powerheater Vertigo
Foma Vertigo er en stasjonær byggvarmer for fast montering. Egner seg
meget godt for montering i butikker, verksted, lagerbygninger, garasjer,
utstillinger med mer. Røykgassen ledes ut av rommet gjennom et
fastmontert røykavløp (medfølger ikke). Klar til bruk med komplett brenner
med høy termisk virkningsgrad, tank og termostat og er enkel å installere.
Den varme luften som kommer ut fra Vertigo er helt ren når røykgassen
ventileres ut av rommet gjennom røykrøret. Enkelt vedlikehold. Vertigo er
utstyrt med fotoelektrisk flammevakt og sikkerhetstermostat med

Teknisk data
Art. nr.
Varmeeffekt

Luftkapasitet/gjennomstrømming
Brenseltype
Brennstofftank
Vekt
Dimensjoner lxdxh
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168500
15,2 Kw
14.685 KCal/t
62.295 Btu/t
1.200 m³/time
Diesel/parafin
22 ltr.
65 kg
553 x 373 x 1806 mm

manuell reset. Strømkabel på 1,5 meter, brennstoffilter, drivstofftank på
22 liter og brennkammer i rustfritt stål.

Byggvarmere

Powerheater 22S
Foma Powerheater 22S er en meget effektiv og driftssikker byggvarmer,
som kan fyres med fyringsolje, diesel eller parafin. Den har en meget ren
forbrenningvarmerne har separat brennkammer og varmluftskammer. Den rene
indirekte oppvarmede luften ledes ut gjennom fronten, mens eksos/ røykgassen
ledes ut gjennom skorsteinen på toppen. PH 22S har en solid stålramme
med kjørehåndtak som er pulverlakkert for å tåle røft miljø. Store solide hjul
gjør denne modellen lett å transportere. Powerheater 22S er utrustet med
fotoelektrisk flammevakt og sikkerhetstermostat med manuell reset, i tillegg

så har den også en automatisk nedkjølingsfunksjon. Brennkammer er i AISI430
rustfritt stål som gir maksimal levetid. Modellen kan tilkobles romtermostat.
Powerheater 22S passer for tørking av bygninger, byggeplasser og for
oppvarming av mellomstore og store arealer. Spesielt godt egnet til å bruke
innendørs hvor dyr eller mennesker oppholder seg. Perfekt for bruk under de
vanskeligste utendørs oppgaver. Brenner sikkert og økonomisk med fyringsolje,
diesel eller parafin. Øyeblikkelig høy varmeeffekt. Fyll opp drivstofftanken.
Kople til strømmen og kjenn umiddelbart den høye varmeeffekten.

Teknisk data
Art. nr.
Varmeeffekt

Luftkapasitet/gjennomstrømming
Brenseltype
Brennstofftank
Vekt
Dimensjoner lxbxh

162500
22 Kw
19.000 KCal/t
80.000 Btu/t
550 m2/time
Diesel/parafin
42 ltr.
40 kg
1075 x 440 x 650 mm
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Byggvarmere

Powerheater 32S
Foma Powerheater 32S er en meget effektiv og driftssikker byggvarmer,
som kan fyres med fyringsolje, diesel eller parafin. Den har en meget ren
forbrenningvarmerne har separat brennkammer og varmluftskammer. Den
rene indirekte oppvarmede luften ledes ut gjennom fronten, mens eksos/
røykgassen ledes ut gjennom skorsteinen på toppen. PH 32S har en solid
stålramme med kjørehåndtak som er pulverlakkert for å tåle røft miljø.
Store solide hjul gjør denne modellen lett å transportere. Powerheater 32S
er utrustet med fotoelektrisk flammevakt og sikkerhetstermostat med manuell
reset, i tillegg så har den også en automatisk nedkjølingsfunksjon. Brennkammer

er i AISI430 rustfritt stål som gir maksimal levetid. Modellen kan tilkobles
romtermostat. Powerheater 32S passer for tørking av bygninger, byggeplasser
og for oppvarming av mellomstore og store arealer. Spesielt godt egnet til
å bruke innendørs hvor dyr eller mennesker oppholder seg. Perfekt for bruk
under de vanskeligste utendørs oppgaver. Brenner sikkert og økonomisk
med fyringsolje, diesel eller parafin. Øyeblikkelig høy varmeeffekt. Fyll
opp drivstofftanken. Kople til strømmen og kjenn umiddelbart den høye
varmeeffekten.

Teknisk data
Art. nr.
Varmeeffekt

Luftkapasitet/gjennomstrømming
Brenseltype
Brennstofftank
Vekt
Dimensjoner lxbxh

163500
32 Kw
27.500 KCal/t
116.800 Btu/t
1150 m2/time
Diesel/parafin
42 ltr.
48 kg
1215 x 440 x 670 mm

Powerheater 55S
Foma Powerheater 55S er en meget effektiv og driftssikker byggvarmer,
som kan fyres med fyringsolje, diesel eller parafin. Den har en meget
ren forbrenningvarmerne har separat brennkammer og varmluftskammer.
Den rene indirekte oppvarmede luften ledes ut gjennom fronten, mens eksos/
røykgassen ledes ut gjennom skorsteinen på toppen. PH 55S har en solid
stålramme med kjørehåndtak som er pulverlakkert for å tåle røft miljø.
Store solide hjul gjør denne modellen lett å transportere. Powerheater 55S
er utrustet med fotoelektrisk flammevakt og sikkerhetstermostat med manuell
reset, i tillegg så har den også en automatisk nedkjølingsfunksjon. Brennkammer

Teknisk data
Art. nr.
Varmeeffekt

Luftkapasitet/gjennomstrømming
Brenseltype
Brennstofftank
Vekt
Dimensjoner lxbxh
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166500
55 Kw
47.300 KCal/t
200.700 Btu/t
2500 m2/time
Diesel/parafin
65 ltr.
81 kg
1435 x 555 x 940 mm

er i AISI430 rustfritt stål som gir maksimal levetid. Modellen kan tilkobles
romtermostat. Powerheater 55S passer for tørking av bygninger, byggeplasser
og for oppvarming av mellomstore og store arealer. Spesielt godt egnet til
å bruke innendørs hvor dyr eller mennesker oppholder seg. Perfekt for bruk
under de vanskeligste utendørs oppgaver. Brenner sikkert og økonomisk
med fyringsolje, diesel eller parafin. Øyeblikkelig høy varmeeffekt. Fyll
opp drivstofftanken. Kople til strømmen og kjenn umiddelbart den høye
varmeeffekten.

Byggvarmere

Powerheater 85S
Foma Powerheater 85S er en meget effektiv og driftssikker byggvarmer,
som kan fyres med fyringsolje, diesel eller parafin. Den har en meget ren
forbrenningvarmerne har separat brennkammer og varmluftskammer. Den
rene indirekte oppvarmede luften ledes ut gjennom fronten, mens eksos/
røykgassen ledes ut gjennom skorsteinen på toppen. PH 85S har en solid
stålramme med kjørehåndtak som er pulverlakkert for å tåle røft miljø.
Store solide hjul gjør denne modellen lett å transportere. Powerheater 85S
er utrustet med fotoelektrisk flammevakt og sikkerhetstermostat med manuell
reset, i tillegg så har den også en automatisk nedkjølingsfunksjon. Brennkammer

er i AISI430 rustfritt stål som gir maksimal levetid. Modellen kan tilkobles
romtermostat. Powerheater 85S passer for tørking av bygninger, byggeplasser
og for oppvarming av mellomstore og store arealer. Spesielt godt egnet til
å bruke innendørs hvor dyr eller mennesker oppholder seg. Perfekt for bruk
under de vanskeligste utendørs oppgaver. Brenner sikkert og økonomisk
med fyringsolje, diesel eller parafin. Øyeblikkelig høy varmeeffekt. Fyll
opp drivstofftanken. Kople til strømmen og kjenn umiddelbart den høye
varmeeffekten.

Teknisk data
Art. nr.
Varmeeffekt

Luftkapasitet/gjennomstrømming
Brenseltype
Brennstofftank
Vekt
Dimensjoner lxbxh

167500
85 Kw
73,300 KCal/t
310,200 Btu/t
4300 m2/time
Diesel/parafin
105 ltr.
110 kg
1740 x 690 x 1025 mm

Powerheater 15G
Foma Powerheater 15G er en meget effektiv og driftssikker byggvarmer, som
bruker propan gass som drivstoff. Den har en meget ren forbrenning, slik at
utslippsverdiene nesten ikke er målbare. Modellen har et solid bærehåndtak
som gjør de lett å transportere. PH 15G, har mulighet for trinnløs justering av
varmluftsstrømmen. Powerheater 15G modellene er utrustet med fotoelektrisk
flammevakt og sikkerhetstermostat med manuell reset og automatisk gass
kutt ved brenner problemer.

PH 15G har mulighet for justering av varmeeffekt mellom høy, medium og lav.
Powerheater passer for tørking av bygninger, byggeplasser og for oppvarming
av små og mellomstore arealer. Øyeblikkelig høy varmeeffekt. Kople på gass
tanken, kople til strømmen og kjenn umiddelbart den høye varmeeffekten.
Mulighet for justering av varmeeffekt mellom høy, medium og lav. Vinkel på
varmluftsstrøm er justerbar. Leveres med gasskobling til forbrukerbeholder.

Teknisk data
Art. nr.
Varmeeffekt

Varmeområde
Brenseltype
Brennstofftank
Brukstid
Vekt
Dimensjoner lxbxh

161600
15 Kw
13,000 KCal/t
50,000 Btu/t
102 m2/time
Propan
5 eller 11 ltr.
16 timer
6,9 kg
510 x 382 x 245 mm
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Byggvarmere

Powerheater 29G
Foma Powerheater 29G er en meget effektiv og driftssikker byggvarmer, som
bruker propan gass som drivstoff. Den har en meget ren forbrenning, slik at
utslippsverdiene nesten ikke er målbare. Modellen har et solid bærehåndtak
som gjør de lett å transportere. PH 29G, har mulighet for trinnløs justering av
varmluftsstrømmen. Powerheater 29G modellene er utrustet med fotoelektrisk
flammevakt og sikkerhetstermostat med manuell reset og automatisk gass
kutt ved brenner problemer.

PH 29G har mulighet for justering av varmeeffekt mellom høy, medium og lav.
Powerheater passer for tørking av bygninger, byggeplasser og for oppvarming
av små og mellomstore arealer. Øyeblikkelig høy varmeeffekt. Kople på gass
tanken, kople til strømmen og kjenn umiddelbart den høye varmeeffekten.
Mulighet for justering av varmeeffekt mellom høy, medium og lav. Vinkel på
varmluftsstrøm er justerbar. Leveres med gasskobling til forbrukerbeholder.

Teknisk data
Art. nr.
Varmeeffekt

Varmeområde
Brenseltype
Brennstofftank
Brukstid
Vekt
Dimensjoner lxbxh

161601
29 Kw
25,000 KCal/t
100,000 Btu/t
232 m2/time
Propan
5 eller 11 ltr.
8 timer
10,5 kg
695 x 435 x 290 mm

Powerheater 44G
Foma Powerheater 44G er en meget effektiv og driftssikker byggvarmer, som
bruker propan gass som drivstoff. Den har en meget ren forbrenning, slik at
utslippsverdiene nesten ikke er målbare. Modellen har et solid bærehåndtak
som gjør de lett å transportere. PH 44G, har mulighet for trinnløs justering av
varmluftsstrømmen. Powerheater 44G modellene er utrustet med fotoelektrisk
flammevakt og sikkerhetstermostat med manuell reset og automatisk gass
kutt ved brenner problemer.

Teknisk data
Art. nr.
Varmeeffekt

Varmeområde
Brenseltype
Brennstofftank
Brukstid
Vekt
Dimensjoner lxbxh

200

161602
44 Kw
38,000 KCal/t
150,000 Btu/t
325 m2/time
Propan
7 eller 33 ltr.
17,5 timer
10,3 kg
695 x 435 x 290 mm

PH 44G har mulighet for justering av varmeeffekt mellom høy, medium og lav.
Powerheater passer for tørking av bygninger, byggeplasser og for oppvarming
av små og mellomstore arealer. Øyeblikkelig høy varmeeffekt. Kople på gass
tanken, kople til strømmen og kjenn umiddelbart den høye varmeeffekten.
Mulighet for justering av varmeeffekt mellom høy, medium og lav. Vinkel på
varmluftsstrøm er justerbar. Leveres med industrikobling til industribeholder.

Strålevarmere

Powerheater 20T
Foma Powerheater 20T er en meget effektiv og driftssikker strålevarmer,
som kan fyres med diesel eller parafin. Den har en meget ren forbrenning,
slik at utslippsverdiene nesten ikke er målbare. PH 20T har et solid bærehåndtak
som gjør maskinen lett å transportere. Powerheater PH 20T er utrustet med
fotoelektrisk flammevakt og sikkerhetstermostat med manuell reset.
Brennkammer er produsert i høykvalitets stål. Dette gir maksimal levetid.

Powerheater passer for tørking av bygninger, byggeplasser og for oppvarming
av små og mellomstore arealer. Fyll opp drivstofftanken, kople til strømmen
og kjenn umiddelbart den høye varmeeffekten.
PH 20T leveres med innebygget romtermostat som standard.

Teknisk data
Art. nr.
Varmeeffekt

Varmeområde
Brenseltype
Brennstofftank
Vekt
Dimensjoner lxbxh

162005
20 Kw
17,000 KCal/t
70,000 Btu/t
140 m2/time
Diesel/parafin
12 ltr.
17 kg
570 x 330 x 560 mm

Powerheater 45/1
Foma Powerheater 45/1 er en meget effektiv og driftssikker strålevarmer, som
kan fyres med diesel eller parafin. Den har en meget ren forbrenning, slik at
utslippsverdiene nesten ikke er målbare. PH 45/1 har en solid stålramme med
kjøre-håndtak som er pulver lakkert for å tåle røft miljø. Store solide hjul gjør
begge disse modellene lett å transportere. Powerheater PH 45/1 er utrustet
med fotoelektrisk flammevakt og sikkerhetstermostat med manuell reset.

Brennkammer på PH45/1 er brennkammer i AISI430 rustfritt stål. Dette gir
maksimal levetid. PH45/1 kan tilkoples romtermostat. Powerheater passer for
tørking av bygninger, byggeplasser og for oppvarming av små og mellomstore
arealer. Fyll opp drivstofftanken, kople til strømmen og kjenn umiddelbart den
høye varmeeffekten.

Teknisk data
Art. nr.
Varmeeffekt

Varmeområde
Brenseltype
Brennstofftank
Vekt
Dimensjoner lxbxh

164500
45 Kw
36,700 KCal/t
155,750 Btu/t
310 m2/time
Diesel/parafin
65 ltr.
73 kg
1410 x 712 x 1053 mm
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Strålevarmere

Powerheater 45/2
Foma Powerheater 45/2 er en meget effektiv og driftssikker strålevarmer, som
kan fyres med diesel eller parafin. Den har en meget ren forbrenning, slik at
utslippsverdiene nesten ikke er målbare. PH 45/2 har en solid stålramme med
kjøre-håndtak som er pulver lakkert for å tåle røft miljø. Store solide hjul gjør
begge disse modellene lett å transportere. Powerheater PH 45/2 er utrustet
med fotoelektrisk flammevakt og sikkerhetstermostat med manuell reset.

Teknisk data
Art. nr.
Varmeeffekt

Varmeområde
Brenseltype
Brennstofftank
Vekt
Dimensjoner lxbxh

202

166000
37,7/45,5 Kw
29,55/36,700 KCal/t
125,400/155,700 Btu/t
250/310 m2/time
Diesel/parafin
65 ltr.
73 kg
1410 x 712 x 1053 mm

Brennkammer på PH45/2 er brennkammer i AISI430 rustfritt stål. Dette gir
maksimal levetid. PH45/2 kan tilkoples romtermostat. Powerheater passer for
tørking av bygninger, byggeplasser og for oppvarming av små og mellomstore
arealer. Fyll opp drivstofftanken, kople til strømmen og kjenn umiddelbart den
høye varmeeffekten.

Luftavfuktere

DR120
Foma DR120 er meget effektive og driftssikre profesjonelle luftavfuktere.
De har en rotasjonskompressor med forhåndsinnstilt fuktighetsregulator. Foma
DR120 er utstyrt med et timeteller og et eget luftfiltersystem. Videre så er den
levert med et elektronisk sikkerhetssystem for helautomatisk bruk. Avfukterene
har også et eget avisingssystem for fullstendig beskyttelse av kompressoren.
De har en solid stålramme med kjørehåndtak som er pulverlakkert for å tåle

røft miljø. Store solide hjul gjør avfukteren lett å transportere og de kan stables
ovenpå hverandre. Foma DR120 har en økologisk kjølende gass for beskyttelse av
miljø og ozonlaget. Oppsamlingssystem i vanntank med automatisk stopp, kan
også tilkobles egen vannslange for transport av oppsamlet vann ut av bygning.
Foma DR120 er ideelle for tørking av bygninger, nybygg eller ved vannskader,
passer bra for mellomstore og store arealer.

Teknisk data
Art. nr.
Temperaturområde
Luftfuktighetsområde
Kapasitet

Luftkapasitet/gjennomstrømning
Strømforbruk
Motoreffekt
Størrelse
Vekt

163400
+3/+40°C
40/100%
0,7
25°C/80%U.R.L/24t
0,45
20°C/70%U.R.L/24t
0,25
15°C/60%U.R.L/24t
0,1
10°C/50%U.R.L/24t
250 m3/time
1x230/10 Volt/Ampere
550 Watt
540 x 585 x 775 mm
39 kg

DR190
Foma DR190 er meget effektive og driftssikre profesjonelle luftavfuktere. De har
en rotasjonskompressor med forhåndsinnstilt fuktighetsregulator. Foma DR190 er
utstyrt med et timeteller og et eget luftfiltersystem. Videre så er den levert med
et elektronisk sikkerhetssystem for helautomatisk bruk. Avfukterene har også
et eget avisingssystem for fullstendig beskyttelse av kompressoren. De har en
solid stålramme med kjørehåndtak som er pulverlakkert for å tåle røft miljø.

Store solide hjul gjør avfukteren lett å transportere og de kan stables ovenpå
hverandre. Foma DR190 har en økologisk kjølende gass for beskyttelse av miljø
og ozonlaget. Oppsamlingssystem i vanntank med automatisk stopp, kan også
tilkobles egen vannslange for transport av oppsamlet vann ut av bygning. Foma
DR190 er ideelle for tørking av bygninger, nybygg eller ved vannskader, passer
bra for mellomstore og store arealer.

Teknisk data
Art. nr.
Temperaturområde
Luftfuktighetsområde
Kapasitet

Luftkapasitet/gjennomstrømning
Strømforbruk
Motoreffekt
Størrelse
Vekt

164400
+3/+40°C
40/100%
1,2
25°C/80%U.R.L/24t
0,5
20°C/70%U.R.L/24t
0,35
15°C/60%U.R.L/24t
0,2
10°C/50%U.R.L/24t
400 m3/time
1x230/10 Volt/Ampere
800 Watt
650 x 615 x 958 mm
49 kg
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Luftavfuktere

DR250
Foma DR250 er meget effektive og driftssikre profesjonelle luftavfuktere.
De har en rotasjonskompressor med forhåndsinnstilt fuktighetsregulator.
Foma DR250 er utstyrt med et timeteller og et eget luftfiltersystem. Videre
så er den levert med et elektronisk sikkerhetssystem for helautomatisk bruk.
Avfukterene har også et eget avisingssystem for fullstendig beskyttelse av
kompressoren. De har en solid stålramme med kjørehåndtak som er pulverlakkert

for å tåle røft miljø. Store solide hjul gjør avfukteren lett å transportere og
de kan stables ovenpå hverandre. Foma DR250 har en økologisk kjølende
gass for beskyttelse av miljø og ozonlaget. Oppsamlingssystem i vanntank
med automatisk stopp, kan også tilkobles egen vannslange for transport av
oppsamlet vann ut av bygning. Foma DR250 er ideelle for tørking av bygninger,
nybygg eller ved vannskader, passer bra for mellomstore og store arealer.

Teknisk data
Art. nr.
Temperaturområde
Luftfuktighetsområde
Kapasitet

Luftkapasitet/gjennomstrømning
Strømforbruk
Motoreffekt
Størrelse
Vekt

165400
+3/+40°C
40/100%
1,7
25°C/80%U.R.L/24t
1,1
20°C/70%U.R.L/24t
0,5
15°C/60%U.R.L/24t
0,23
10°C/50%U.R.L/24t
650 m3/time
1x230/10 Volt/Ampere
1000 Watt
640 x 615 x 958 mm
52 kg

DR310
Foma DR310 er meget effektive og driftssikre profesjonelle luftavfuktere.
De har en rotasjonskompressor med forhåndsinnstilt fuktighetsregulator.
Foma DR310 er utstyrt med et timeteller og et eget luftfiltersystem. Videre
så er den levert med et elektronisk sikkerhetssystem for helautomatisk bruk.
Avfukterene har også et eget avisingssystem for fullstendig beskyttelse av
kompressoren. De har en solid stålramme med kjørehåndtak som er pulverlakkert

Teknisk data
Art. nr.
Temperaturområde
Luftfuktighetsområde
Kapasitet

Luftkapasitet/gjennomstrømning
Strømforbruk
Motoreffekt
Størrelse
Vekt

204

169000
+3/+40°C
40/100%
2,8
25°C/80%U.R.L/24t
1,7
20°C/70%U.R.L/24t
1,0
15°C/60%U.R.L/24t
0,5
10°C/50%U.R.L/24t
900 m3/time
1x230/10 Volt/Ampere
1350 Watt
761 x 776 x 1048 mm
76 kg

for å tåle røft miljø. Store solide hjul gjør avfukteren lett å transportere og
de kan stables ovenpå hverandre. Foma DR310 har en økologisk kjølende
gass for beskyttelse av miljø og ozonlaget. Oppsamlingssystem i vanntank
med automatisk stopp, kan også tilkobles egen vannslange for transport av
oppsamlet vann ut av bygning. Foma DR310 er ideelle for tørking av bygninger,
nybygg eller ved vannskader, passer bra for mellomstore og store arealer.

Tabell for utregning av anbefalt varmebehov
For at du som kunde skal kunne velge riktig Foma byggvarmer, vil du her finne en hurtig tabell for kalkulasjon
av den nødvendige effekt du trenger fra byggvarmeren til den spesifikke oppgaven. Effektbehovet avhenger
av isolasjon i bygningen,
temperatur og ventilasjon.
Effektbehov = V x ∆t x K
V = Volumet på det arealet som skal oppvarmes (gulvflate x høyde) i m3
∆t = Forskjellen på utetemperatur og den ønskede inne temperatur (i °C)
K = Isolasjonsfaktor på bygning.

1
Ikke isolert bygning
K= 3,0-4,0
En enkel bygning i tre eller med stålplater

2
Dårlig isolert bygning
K= 2,0-2,9
Bygning med dårlig isolasjon, enkle vegger, vinduer, dører og tak uten isolasjon

3
Moderat isolert bygning
K= 1,0-1,9
Isolerte vegger og tak og ikke veldig mange vinduer

4
Godt isolert bygning
K= 0,6-0,9
Godt isolerte vegger, gulv og tak, samt doble glass i vinduer og dører

5
Eksempel:
• For å varme opp en bygning med isolasjonsfaktor K = 4
• Høyde 3 meter – bredde 4 meter – lengde 12 meter, volum V=144m3
• Ute temperatur = -5°C, ønsket inne temperatur = +18°C, ∆t = +23°C
Effektbehov = V x ∆t x K
Effektbehov = 144 x 23 x 4 = 13.248 Kcal/t
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Art. nr.

Tilbehør for byggvarmere

Type/
Dimensjon

Byggvarmere

Oppvarmet brennstoffilter

45/1, 45/2, 55S og 85S

162027

Kit for brennstoff fra ekstern tank

55S og 85S

165100

Filterkit for drivstofftank

45/1, 45/2, 22S, 32S, 55S og 85 S

162032

Tankmåler for 45/1 og 45/2

162028

Tankmåler for 22S, 32S, 55S og 85S

162029

Romtermostat for vanlige bygninger

Område 5 – 30 °C
45/1, 45/2, 22S, 32S, 55S og 85S

162026

Romtermostat for drivhus og fuktige omgivelser

Område 5 – 60 °C

162025

Løftekroker

55S og 85S

162033

Adapter Ø300 for PH 32S

Passer for 6 meter varmluftsslanger

165005

Adapter Ø350 for PH 55S

Passer for 6 meter varmluftsslanger

165006

Adapter Ø400 for PH 85S

Passer for 6 meter varmluftsslanger

165007

2-veis adapter Ø350 for PH 55S

Passer for 6 meter varmluftsslanger

165008

2-veis adapter Ø400 for PH 85S

Passer for 6 meter varmluftsslanger

165009

Fleksibel varmluftsslange Ø300

6 meter lang

165002

Fleksibel varmluftsslange Ø350

6 meter lang

165003

Fleksibel varmluftsslange Ø400

6 meter lang

165004

Gummihulsett for PH55S

Gummihulsett for PH55S

165000

Gummihjulsett for PH85S

Gummihjulsett for PH85S

165001
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God hygiene er like viktig for oss,
som for alle rundt oss.
Hendene bruker vi til alt vi gjør, derfor er det viktig å ta vare på dem.
En stor prosentandel av alt sykefravær skyldes husproblemer.
Her må der komme mer tekst om hygieniske fordeler. Her må der komme mer tekst
om hygieniske fordeler. Her må der komme mer tekst om hygieniske fordeler. Her
må der komme mer tekst om hygieniske fordeler. Her må der komme mer tekst om
hygieniske fordeler. Her må der komme mer tekst om hygieniske fordeler. Her må
der komme mer tekst om hygieniske fordeler.

Håndrens lett
Produkttype:
Foma Håndrens lett er en mild håndrens uten oppløsningsmidler
for rengjøring av lett og middels industrismuss. Inneholder vegetabilsk
olje som løsner smusset og samtidig har en gjenoppbyggende effekt.
Bruksområde:
Håndrensemiddel til bruk ved lett og middels smuss. Fjerner effektivt
men skånsomt olje, dieselsot, trykkfarger og andre typer smuss.
Bruksanvisning:
Fukt hendene med vann. Påfør Foma Håndrens lett og fordel det på huden.
Deretter tilføres litt vann, og hendene vaskes. Skyll og tørk hendene godt.
Egenskaper:
Foma Håndrens lett har en lett parfymert duft av sitrus.
Dispenser:
Økonomisk, hygienisk og driftsikker dispenser med sort eller røkfarget kappe
i robust ABS plast.

Teknisk data
Art. nr. 222301 Håndrens lett
Art. nr. 222304 Dispenser sort
Art. nr. 222305 Dispenser hvit

4,2 liter
210x165x340
210x165x340

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no
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Håndhygiene

Håndrens grov
Produkttype:
Foma Håndrens grov er en kraftig dobbeltvirkende håndrens til fjerning
av vanskelig olje, fett, tjære, dieselolje, sotblandet olje og skitt.
Polypropylenkuler virker som en innebygget neglbørste. Samtidig har den
en gjenoppbyggende effekt.
Bruksområde:
Håndrensemiddel til bruk ved middels og vanskelig smuss. Fjerner
effektivt men skånsomt olje, dieselsot, trykkfarger og andre typer smuss.
Bruksanvisning:
Fukt hendene med vann. Påfør Foma Håndrens grov og fordel det på huden.
Deretter tilføres litt vann, og hendene vaskes. Skyll og tørk hendene godt.
Egenskaper:
Foma Håndrens grov har en lett parfymert duft av sitrus.
Dispenser:
Økonomisk, hygienisk og driftsikker dispenser med sort eller røkfarget kappe
i robust ABS plast.

Teknisk data
Art. nr. 222242 Håndrens grov
Art. nr. 222304 Dispenser sort
Art. nr. 222305 Dispenser hvit

4,2 liter
210x165x340
210x165x340

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Hånd-og dusjsåpe
Produkttype:
Foma Hånd- og dusjsåpe er en mild og hudvennlig kremsåpe til hår og kropp.
Til bruk for særlig hensyn til huden og miljøet. Gir en myk og god følelse på
huden etter bruk.
Bruksområde:
Hånd- og dusjsåpe til bruk på hår og kropp. Etterlater huden myk og god.
Egenskaper:
Foma Hånd- og dusjsåpe har en lett parfymert duft, men uten farge.
Dispenser:
Økonomisk, hygienisk og driftsikker dispenser med sort eller røkfarget kappe
i robust ABS plast.

Teknisk data
Art. nr. 222303 Hånd- og dusjsåpe
Art. nr. 222304 Dispenser sort
Art. nr. 222305 Dispenser hvit
HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no
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4,2 liter
210x165x340
210x165x340

Håndhygiene

Hudkrem
Produkttype:
Foma Hudkrem er en hudpleiekrem til bruk før, under og etter arbeid.
Understøtter og gjennoppbygger hudens naturlige barrierefunksjon. Brukes på
ren og tørr hud.
Bruksområde:
Hudpleiekrem til bruk på hele kroppen. Gjør huden myk og smidig.
Egenskaper:
Foma Hudkrem har en lett, behagelig parfymert duft.
Dispenser:
Økonomisk, hygienisk og driftsikker dispenser med sort eller røkfarget kappe i
robust ABS plast.

Teknisk data
Art. nr. 222302 Hudkrem
Art. nr. 222304 Dispenser sort
Art. nr. 222305 Dispenser hvit

1,0 liter
210x165x340
210x165x340

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Wipes lett
Produkttype:
Foma Wipes lett en renseserviett som fjerner effektivt, men skånsomt olje,
voks, maling og annen smuss uten bruk av vann. Renseservietten er tilsatt
samme effektive rensevæske som Foma Wipes grov, men uten slipeeffekt.
Den har en perforering for hver enkelt renseserviett. Tåler frost og er ikke
brannfarlig.
Bruksområde:
Renseservietten brukes fortrinnsvis for rengjøring av hendene og når man
ikke har tilgang til vann.
Egenskaper:
Foma Wipes lett har en karakteristisk duft. Innholder hudpleiemiddel som
etterlater hendene rene og myke uten å tørre ut huden.

Teknisk data
Art. nr. 222300 Wipes lett
Art. nr. 222316 Stålholder til Wipes

200 stk i boks
210x165x340
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Håndhygiene

Wipes grov
Produkttype:
Foma Wipes grov en renseserviett som fjerner effektivt, men skånsomt olje,
dieselsot, fett, maling og annen smuss uten bruk av vann. Renseservietten har
en innebygget slipeeffekt hvor den har forskjellig styrke på hver side. Den har
en perforering for hver enkelt renseserviett. Tåler frost og er ikke brannfarlig.
Bruksområde:
Renseservietten brukes fortrinnsvis for rengjøring av hendene og når man
ikke har tilgang til vann.
Egenskaper:
Foma Wipes grov har en karakteristisk duft. Innholder hudpleiemiddel som
etterlater hendene rene og myke uten å tørre ut huden.

Teknisk data
Art. nr. 222310 Wipes grov
Art. nr. 222317 Stålholder til Wipes grov

50 stk i boks

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Øyedusjstasjon
Produkttype:
1. 1 stk CE-merket flaske med 0,9% steril natriumklorid. Den er utstyrt med
ergonomisk øyekopp, støvhette og en utførlig bruksanvisning på etiketten.
2. 1 stk liten og handy CE-merket flaske med 4,9% steril fosfatbuffer,
som nøytraliserer væsken i øyet ved kjemiske uhell. Den er utstyrt med
ergonomisk øyekopp, støvhette og en utførlig bruksanvisning på etiketten.
Er utstyrt med piktogram på front og speil innvendig i lokket.
Bruksområde:
Øyeskyllemiddel brukes til skylling og nøytralisering av øyet ved sprut av skadelige
stoffer. Drei lokket. Skyll øyet grundig. Alle stoffer og partikler, som kommer i
øyet, bør tas alvorlig. Ved skader med syrer eller baser anbefales skylning med pH
Nøytral. Øyenskyllevæsken skal treffe øyet i en myk jevn stråle (flasken må ikke
klemmes). Kontakt alltid en lege og fortsett skylningen under transporten.
Egenskaper:
Foma Øyeskyllemiddel har samme saltspenning som øyet og er derfor
egnet til langvarende øyeskylninger.

Teknisk data
Art. nr. 222306 Øyedusjstasjon
Art. nr. 222294 Øyeskylleflaske
Art. nr. 222295 Øyeskylleflaske pH nøytral
HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no
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1x500/1x200 ml
500 ml
200 ml

Håndhygiene

Plasterdispenser
Produkttype:
Foma Plasterdispenser QuickFix er en vegghengt dispenser med plass til
2 plasterforpakninger. Plastrene er lett tilgjengelig og klar til påføring ved
forsyning.
Bruksområde:
Foma Plaster brukes på huden ved småskader og sår som kan oppstå på
arbeidsplassen.
Egenskaper:
Plastrene er vannbestandig og egner seg godt til bruk i fuktige omgivelser.

Teknisk data
Art. nr. 222282 Plasterdispenser QuickFix 90 stk + 2x45 stk refill
Art. nr. 222318 Plasterrefill vannbestandig
HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no
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Varmtvannsvaskere
Vaskeanvisning

Vask av bil
Utvendig bilvask/vinter:
- Universal vask
- Bilshampo
- Gullshampo m/voks

Felgvask:
- Felgrens
(alkalisk eller syre)
- Master rens
(spesialmiddel-syre)

Utvendig bilvask/sommer:
- Universal vask
- Bilshampo
Forvask av bil:
- Gullshampo m/voks
- Forvask universal
- Forvask ekstra
- Forvask bil
Spesialavfetting:
- Avfetting
- Avfetting ekstra
- Supervask ekstra

1. Legg på forvask nedenfra og opp til midt på bilen. La det virke i ca. 2min.
2. Legg på såpe/skum vask nedenfra og opp over hele bilen. La det virke i
ca 4 min. Må ikke tørke, ungå sollys og varme biler.
3. Spyl av nedenfra og opp, husk døråpninger, inneskjermer og kanaler
4. Svampvask bilen med egnet såpe/shampo, tørk av med pusseskinn.
5. Ved bruk av felgrens må dette legges på først.
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Vaskeanvisning

Maskin/Børste

vask av bil
Lakkbehandling:
- Avrenning
- Autovoks / varmvoks
- Diamant poleringsvoks
Børstevask / Shampo:
- Bilshampo
- Gullshampo m/voks
- Høytrykksvask
- Høytrykksvask ekstra

Forvask av bil:
- Forvask
- Forvask ekstra

Felgvask:
- Felgrens
(alkalisk eller syre)
- Master rens
(spesialmiddel-syre)

1. Innblanding av vaskemidler justeres etter sommer / vinter behov.
IPC Foma er behjelpelig med justering og kalibrering av maskin.
2. Dyser for pålegging av kjemi bør byttes 1-2 ganger pr år. (avhengig av
antall vask) P.g.a økt kjemi forbruk. Ca 10% pr år.
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Vaskeanvisning

Ny bil

avfetting
kaldt
Avfetting:
- Høytrykksvask ekstra
- Kraftvask ekstra
For fjerning av sveve jernbanestøv:
- Containervask (spesialmiddel-syre)
- Master rens (spesialmiddel-syre)

Etter vask:
- Skyll grundig

Felgrens:
- Felgrens
(alkalisk eller syre)
- Master rens
(spesialmiddel-syre)
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Vaskeanvisning

Ny bil

avfetting

varm

For fjerning av sveve jernbanestøv:

Varm avfetting:
- Supervask ekstra
Vask alkalisk:
(slutt vask)
- Bilshampo
- Gullshampo m/voks
- Høytrykksvask ekstra

Felgrens:
- Felgrens
(alkalis eller syre)
- Master rens
(spesialmiddel-syre)

215

Vaskemidler

Universalvask
Produkttype:
Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel. Universalvask er fosfatfri, og er utviklet og testet
spesielt for norske forhold.
Bruksområde:
Rengjøring av harde flater på transportmateriell, anlegg, landbruksmaskiner, biler, busser,
lastebiler, trucker, kraner, plastbåter, industrilokaler, verkstedgulv og alle typer glassflater
på kjøretøyer og bygninger. Foma Universalvask kan brukes til manuell vask, påføring gjennom
lavtrykkssprøyter eller med en høytrykksvasker. Benytt varmt eller kaldt vann. Varmt vann øker
rengjøringseffekten. Vanntemperatur på 30 - 70°C anbefales. Ved bruk av Foma blandingsventiler
vil man alltid ha riktig blandingsforhold mellom konsentrert væske og vann. Obs! Varme flater
spyles med vann først.
Bruksanvisning:
Dosering: Manuell rengjøring av vinduer
1:200
Manuell rengjøring av plastbåter
1:50
Lavtrykksanlegg i bilvaskeanlegg
1:10 - 1:15
Automatiske børstemaskiner
1:20 - 1:30
Høytrykksrengjøring
1:30 - 1:50
Effekten øker ved høyere dosering og varmere vann. Tilfredstiller kravene til vaske- og
avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann, og bruk og merking av
vaske- og avfettingsmidler.
Egenskaper:
Ikke korroderende. Luktfri. Biologisk nedbrytbar.

Teknisk data
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.

149501
147459
147460
147445

Universalvask
Universalvask
Universalvask
Universalvask

4 liter
25 liter
200 liter
1000 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Bilshampo m/voks
Produkttype:
Bilshampo m/voks er et konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel med voks. Middelet inneholder
stoffer av høy kvalitet, som gir god vaskeeffekt og som skåner miljøet. Voks bidrar til blank
overflate. Bilshampo m/voks er utviklet og testet spesielt for norske forhold.
Bruksområde:
Rengjøring av harde lakkerte flater på transportmateriell, biler, busser, lastebiler, campingvogner,
motorsykler og plastbåter. Bilshampo m/voks kan også benyttes i bøtte med svamp til manuell
vask. Kan også påføres gjennom lavtrykkssprøyter eller med en høytrykksvasker. Benytt varmt
eller kaldt vann. Varmt vann øker rengjøringseffekten. Vanntemperatur på 30 - 70°C anbefales.
Obs! Varme flater spyles med vann først.
Bruksanvisning:
Dosering: Manuell rengjøring av biler og plastbåter
Lavtrykksanlegg i bilvaskeanlegg
Automatiske børstemaskiner
Høytrykksvasking, lett smuss

1:50
1:10 - 1:15
1:20 - 1:30
1:30 - 1:50

Egenskaper:
Ikke korroderende. Mild søtlig lukt, grønn væske, biologisk lett nedbrytbare tensider.
Vannløselig i alle forhold.
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Teknisk data
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.

149502
149174
149175
149193

Bilshampo m/voks
Bilshampo m/voks
Bilshampo m/voks
Bilshampo m/voks

4 liter
25 liter
200 liter
1000 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Vaskemidler

Gullshampo m/voks
Produkttype:
Gullshampo m/voks er et konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel med voks. Middelet inneholder
stoffer av høy kvalitet, som gir god vaskeeffekt og som skåner miljøet. Voks bidrar til blank
overflate. Gullshampo m/voks er utviklet og testet spesielt for norske forhold.
Bruksområde:
Rengjøring av harde lakkerte flater på transportmateriell, biler, busser, lastebiler, campingvogner,
motorsykler og plastbåter. Gullshampo m/voks kan også benyttes i bøtte med svamp til manuell
vask. Kan også påføres gjennom lavtrykkssprøyter eller med en høytrykksvasker. Benytt varmt
eller kaldt vann. Varmt vann øker rengjøringseffekten. Vanntemperatur på 30 - 70°C anbefales.
Obs! Varme flater spyles med vann først.
Bruksanvisning:
Dosering: Manuell rengjøring av biler og plastbåter
Lavtrykksanlegg i bilvaskeanlegg
Automatiske børstemaskiner
Høytrykksvasking, lett smuss

1:50
1:10 - 1:15
1:20 - 1:30
1:30 - 1:50

Teknisk data
Art. nr. 147487 Gullshampo m/voks
Art. nr. 147490 Gullshampo m/voks

200 liter
1000 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Egenskaper:
Ikke korroderende. Mild søtlig lukt, grønn væske, biologisk lett nedbrytbare tensider.
Vannløselig i alle forhold.
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Vaskemidler

Høytrykksvask
Produkttype:
Foma Høytrykksvask er et høykonsentrert for- og hovedvaskemiddel spesielt utviklet for bruk
i bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg eller høytrykksvaskere i vanskelige perioder (vintersesongen).
I sommersesongen brukes en lavere dosering. Høytrykksvask er utviklet og testet spesielt for
norske forhold. Obs! Varme flater spyles med vann først.
Bruksområde:
Rengjøring av harde flater på transportmateriell, anlegg, landbruksmaskiner, biler, busser,
lastebiler, trucker, kraner. Fjerner effektivt sot, olje, fett, sand og smuss. Inneholder ikke White
Spirit eller lignende løsningsmidler. Foma Høytrykksvask inneholder store mengder aktive
vaskeråstoffer, slik at børstene på bilvaskemaskiner holdes rene selv i vanskelige perioder.
Benytt varmt eller kaldt vann. Varmt vann øker rengjøringseffekten.
Ved bruk av Foma blandingsventil vil man alltid ha riktig blandingsforhold mellom konsentrert
væske og vann.
Bruksanvisning:
Sommer
Vinter
Dosering: Lavtrykksanlegg i bilvaskeanlegg
1:10 - 1:15
1:2 - 1:6
Automatiske børstemaskiner
1:20 - 1:30
1:2 - 1:15
Høytrykksrengjøring
1:30 - 1:50
Effekten øker ved høyere dosering og varmere vann. Tilfredstiller kravene til vaske- og
avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann, og bruk og merking
av vaske- og avfettingsmidler.

Teknisk data
Art. nr. 149003 Høytrykksvask
Art. nr. 149012 Høytrykksvask
Art. nr. 149022 Høytrykksvask

25 liter
200 liter
1000 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Egenskaper:
Klar gul væske med clementine lukt. pH 12,0 i konsentrat. Fosfatfri, biologisk nedbrytbar
og vannløselig i alle forhold. Inneholder ikke løsningsmidler og er ikke brennbar.

Høytrykksvask Extra
Produkttype:
Foma Høytrykksvask Extra er et ekstra kraftig og effektivt vannbasert vaske- og avfettingsmiddel
beregnet for tyngre smussdannelser. Et spesialmiddel for bilvaskemaskiner.
Bruksområde:
Foma Høytrykksvask Extra holder børstene rene og har en høy vaskeeffekt. Gir en glansfull overflate som på sikt letter rengjøringen. Foma Høytrykksvask Extra rengjør hurtig metaller, plast,
glass, lakkerte flater og keramiske fliser. Produktets effektivitet gjør det meget anvendbart innen:
Personbil / auto - forvask i vaskehaller på lavtrykk sommer-/vinterstid.
Personbil / auto - høytrykksvask i vaskehaller.
Personbil / auto - shampoo i børstemaskiner sommer-/vinterstid.
Tungtransport / anlegg - forvask i vaskehaller på lavtrykk sommer-/vinterstid.
Tungtransport / anlegg - shampoo i børstemaskiner sommer-/vinterstid.
Landbruk, verksted / industri, båter / skip, offshore og offentlige institusjoner.
Bruksanvisning:
Dosering: Manuell rengjøring
Bilvaskemaskiner
Høytrykksvasking, lett smuss
Høytrykksvasking, vanskelig smuss
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Kaldt vann
1:30 - 1:50
1:30 - 1:50
1:50 - 1:80
1:30 - 1:50

Varmt vann
1:50 - 1:100
1:50 - 1:100
1:80 - 1:150
1:50 - 1:100

Teknisk data
Art. nr. 147453 Høytrykksvask Extra
Art. nr. 147454 Høytrykksvask Extra
Art. nr. 149171 Høytrykksvask Extra

25 liter
205 liter
1000 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Egenskaper:
Klar gul væske, som er skummende og gir en glansgivende
overflate. Biologisk nedbrytbar, vannløselig i alle forhold.
Inneholder ikke løsningsmidler og er ikke brennbar. pH 10,7
- i 10% bruksløsning.

Vaskemidler

Landbruksvask
Produkttype:
Foma Landbruksvask er et alkalisk konsentrert rengjøringsmiddel for rengjøring av husdyrrom.
Middelet inneholder stoffer av høy kvalitet, som gir en god vaskeeffekt og som skåner miljøet.
Landbruksvask er utviklet og testet spesielt for norske forhold.
Bruksområde:
Foma Landbruksvask legges ut med lavtrykksanlegg eller med høytrykksvasker, og bør få virke i
10 - 15 minutter før avskylling med rent vann. Ved nedvasking av husdyrrom med Landbruksvask
er det viktig at dyrene ikke er i nærheten. For maksimal effekt må alle rester av fôr, halm og
gjødsel fjernes, og det bør i tillegg være god ventilasjon. Taket vaskes først, deretter veggene og
gulvet til slutt.
Bruksanvisning:
Dosering: Lavtrykksanlegg 1:10 - 1:20
Høytrykksvasker 1:10 - 1:30
Effekten øker ved høyere dosering og varmere vann. Varmt vann øker rengjøringseffekten.
Vanntemperatur på 30 - 60°C anbefales.
Egenskaper:
Ikke korroderende. Mild søtlig lukt, biologisk lett nedbrytbare tensider. Vannløselig i alle forhold.

Teknisk data
Art. nr. 147472 Landbruksvask

25 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Forvask
Produkttype:
Foma Forvask er et alkalisk forvask-/avfettingsmiddel spesielt utviklet for bruk i bilvaskemaskiner,
lavtrykksanlegg og høytrykksvaskere. Forvask er utviklet og testet spesielt for norske forhold.
Obs! Varme flater spyles med vann først.
Bruksområde:
Rengjøring av harde flater på transportmateriell, anlegg, landbruksmaskiner, biler, busser,
lastebiler, trucker og kraner. Fjerner effektivt sot, olje, fett, sand og smuss. Benytt varmt eller
kaldt vann. Varmt vann øker rengjøringseffekten. Ved bruk av Foma blandingsventiler vil man
alltid ha riktig blandingsforhold mellom konsentrert væske og vann.
Bruksanvisning:
Kaldt vann Varmt vann
Dosering: Lavtrykksanlegg i bilvaskanlegg
1:10 - 1:25 1:5 - 1:10
Automatiske børstemaskiner
1:10 - 1:40 1:5 - 1:15
Høytrykksrengjøring
1:50 - 1:30
Effekten øker ved høyere dosering og varmere vann. Tilfredstiller kravene til vaske- og
avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann, og bruk og merking av
vaske- og avfettingsmidler.
Egenskaper:
Fostfatfri, uten etoksylerte nonylfenoler, biologisk nedbrytbar.
Vannløselig i alle forhold.

Teknisk data
Art. nr. 147450 Forvask
Art. nr. 147450 Forvask
Art. nr. 149015 Forvask

25 liter
200 liter
1000 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no
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Vaskemidler

Forvask Extra
Produkttype:
Foma Forvask Extra er en ekstra kraftig og effektiv mikroemulsjon.
Beregnet for tyngre smussdannelser.
Bruksområde:
Foma Forvask Extra fjerner effektivt trafikkfilm, mineraloljer, fett, asfalt, gummimerker,
bremsestøv, sot og alle typer smussdannelser fra harde flater. Foma Forvask Extra egner seg
godt til skumvask, bilvaskemaskiner og forvask bil. Produktets effektivitet gjør det meget
anvenbart til rengjøring av fasader, trailere, kapeller, containere, anleggsmaskiner, understell
og boggirengjøring.
Personbil / auto - forvask i vaskehaller på lavtrykk.
Personbil / auto - forvask i børstemaskiner sommer-/vinterstid.
Tungtransport / anlegg - forvask i vaskehaller på lavtrykk.
Tungtransport / anlegg - forvask i børstemaskiner vinterstid.
Landbruk - traktorer og arbeidsmaskiner.
Industri - maskiner og redskaper.
Industriproduksjon, transport, offshore, skip og offentlige institusjoner.
Bruksanvisning:
Dosering: Bilvaskemaskiner
Forvask til person- og varebiler
Høytrykksvasking, lett smuss
Buss- og lastebilvask

Teknisk data
1:30 - 1:50
1:15 - 1:30
1:30 - 1:80
1:60 - 1:10

Art. nr. 147451 Forvask Extra
Art. nr. 149013 Forvask Extra
Art. nr. 149172 Forvask Extra

25 liter
205 liter
1000 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Egenskaper:
Moderat lukt, klar gul væske, biologisk nedbrytbar.
Vannløselig i alle forhold.

Avfetting/Motorvask
Produkttype:
Foma Avfetting er en ferdig bruksløsning som fjerner effektivt olje- og asfaltflekker, veisalt,
fett- og tjæreflekker. Foma avfetting angriper ikke metaller, lakk eller gummi. Sprutes /sprayes
på med lavtrykkssprøyter og spyles av med vann etter 2 - 3 minutter.
Bruksområde:
Rengjøring av harde flater på transportmateriell, anlegg, landbruksmaskiner, biler, busser,
lastebiler, trucker, kraner, motorer, oljetilsølte betonggulv og smøregraver. Foma avfetting
kan brukes til manuell vask, påføring gjennom lavtrykkssprøyter eller i delevaskemaskiner.
Etter avfetting i åpne kar (15 - 60 min.) gir skylling i varmt vann best resultat.
NB! Påføring på tørre flater gir best resultat.
Bruksanvisning:
Dosering: Påføring i ferdig bruksløsning. Tilfredstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i
forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann, og bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.
Egenskaper:
Kan ikke blandes i vann.
Biologisk nedbrytbar.

Teknisk data
Art. nr. 149018 Avfetting/Motorvask
Art. nr. 149019 Avfetting/Motorvask
Art. nr. 149023 Avfetting/Motorvask

25 liter
200 liter
1000 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no
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Vaskemidler

Avfetting/Motorvask Extra
Produkttype:
Foma Avfetting Extra er en ferdig bruksløsning som fjerner meget effektivt olje- og
asfaltflekker, veisalt, fett- og tjæreflekker. Foma Avfetting Extra angriper ikke metaller, lakk eller
gummi. Sprutes/sprayes på med lavtrykkssprøyter og spyles av med vann etter 2 - 3 minutter.
Bruksområde:
Rengjøring av harde flater på transportmateriell, anlegg, landbruksmaskiner, biler, busser,
lastebiler, trucker, kraner, motorer, oljetilsølte betonggulv og smøregraver. Foma Avfetting
Extra kan brukes til manuell vask, påføring gjennom lavtrykksprøyter eller i delevaskemaskiner.
Etter avfetting i åpne kar (15 - 60 min.) gir skylling med varmt vann best resultat.
Bruksanvisning:
Dosering: Påføring i ferdig bruksløsning. Tilfredstiller kravene til vaske- og av fettingsmidler
i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann, og bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.
Egenskaper:
Kan ikke blandes i vann. Ikke korroderende. Moderat lukt, biologisk nedbrytbar.
Vannløselig i alle forhold.

Teknisk data
Art. nr. 147471 Avfetting Extra
Art. nr. 147474 Avfetting Extra
Art. nr. 147479 Avfetting Extra

25 liter
200 liter
1000 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Supervask
Produkttype:
Foma Supervask er basert på alifatiske hydrokarboner med et meget lavt
aromatinnhold.
Bruksområde:
Foma Supervask fjerner effektivt asfaltflekker på biler, understellsmasse, voks på nye biler,
delvask av maskindeler, valsevask i trykkeri, vask av elektriske motorer m.m.
Bruksanvisning:
Foma Supervask er spesielt utviklet for avfetting med varmtvann 60 - 100°C og høyt trykk. Brukes
ufortynnet gjennom kjem.injektor på høytrykksvasker. Anbefalt konsentrasjon ut av høytrykksvaskeren er på 2 - 5%. Foma Supervask benyttes også til andre rense- og avfettingsoppgaver,
spesielt der hvor man krever høyt flammepunkt av sikkerhetsmessinge grunner.
Bilavfetting manuelt eller i varmtvannsvasker 60 - 100°C.
Personbil/auto - forvask i børsteløs maskin vinterstid.
Tungtransport/anlegg - forvask i børsteløs maskin vinterstid.
Landbruk - traktorer og arbeidsmaskiner.
Industri - kaldavfetting av maskiner og redskaper.
Offshore - kaldavfetting av maskiner og deler.
Båter/skip - motorer og maskiner og offentlige institusjoner.
Egenskaper:
Svak petroleumslukt, klar væske. Ikke vannløselig.

Teknisk data
Art. nr. 147455 Supervask
Art. nr. 147456 Supervask

25 liter
205 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no
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Vaskemidler

Supervask Extra
Produkttype:
Foma Supervask Extra er basert på hydrokarboner med et meget lavt aromatinnhold og er blandbar
med alifatiske hydrokarboner.
Bruksområde:
Foma Supervask Extra fjerner effektivt asfaltflekker på biler, understellsmasse, voks på nye biler,
delvask av maskindeler, valsevask i trykkeri, vask av elektriske motorer, vask av verkstedgulv
m.m.
Bruksanvisning:
Foma Supervask Extra er spesielt utviklet for avfetting med varmtvann 60 - 100°C og høyt
trykk. Brukes ufortynnet gjennom kjem.injektor på høytrykksvasker. Anbefalt konsentrasjon
ut av høytrykksvaskeren er på 1 - 3%.Foma Supervask Extra benyttes også til andre rense- og
avfettingsoppgaver, spesielt der hvor man krever høyt flammepunkt av sikkerhetsmessinge grunner.
Bilavfetting manuelt eller i varmtvannsvasker 60 - 100°C.
Personbil/auto - forvask i børsteløs maskin vinterstid.
Tungtransport/anlegg - forvask i børsteløs maskin vinterstid.
Landbruk - traktorer og arbeidsmaskiner.
Industri - kaldavfetting av maskiner og redskaper.
Offshore - kaldavfetting av maskiner og deler.
Båter/skip - motorer og maskiner og offentlige institusjoner.
Egenskaper:
Svak petroleumslukt, klar væske. Ikke vannløselig.
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Teknisk data
Art. nr. 147477 Supervask Extra
Art. nr. 147478 Supervask Extra
Art. nr. 147482 Supervask Extra

25 liter
200 liter
1000 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Vaskemidler

HD 2000 Delvaskemiddel
Produkttype:
Foma Delevaskemiddel er et sterkt alkalisk rengjøringsmiddel for delevaskemaskiner som er
lavskummende.
Bruksområde:
Rengjøring av produksjonsutstyr og maskindeler i delevaskemaskiner. Egnet for å fjerne
proteiner, karbohydrater, vegetabilsk og animalsk fett, mineraloljer, sot, m.m. Produktet må
ikke tørke inn før avskylling på glassflater.
Bruksanvisning:
Dosering: 1 dl pr. 10 liter vann (1%). Effekten øker ved høyere dosering og varmere vann.
Optimalt temperaturområde er 70 - 90°C. Tilfredstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler
i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann, og om bruk og merking av vaske- og
avfettingsmidler.
Egenskaper:
Svak påvirkning av aluminium, messing og kobber.
pH 13,6 - i konsentrat
pH 11,8 - i 1% bruksløsning

Teknisk data
Art. nr. 149096 HD Delvaskemiddel
Art. nr. 149100 HD Delvaskemiddel

25 liter
205 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Kraftvask
Produkttype:
Foma Kraftvask er et vannbasert vaske- og avfettingsmiddel spesielt utviklet for bruk i gulvskuremaskiner og for manuell rengjøring av verksted, lagergulv, osv.
Bruksområde:
Foma Kraftvask fjerner effektivt:
Mugg- og soppdannelse, nikotin, sot fra gulv, vegger og tak, mineraloljer, fett, gummi-merker fra
kjøretøyer/trucker i verksted haller og lager m.m. Foma Kraftvask rengjør hurtig metaller, plast
og keramiske fliser.Produktets effektivitet gjør det meget anvendbart innen industriproduksjon,
lager, butikker, bilforretninger, transport, matvarefordeling, catering og offentlige institusjoner.
Bruksanvisning:
Dosering: Manuell rengjøring
Gulvskuremaskiner

Kaldt vann
1:10 - 1:30
1:40 - 1:100

Varmt vann
1:50 - 1:100
1:80 - 1:150

Egenskaper:
Klar gul væske, svak lukt. pH 10,5 - i 5% bruksløsning, biologisk nedbrytbar, vannløselig under
alle forhold. Inneholder ikke løsningsmidler og er ikke brennbar.

Teknisk data
Art. nr. 147452 Kraftvask
Art. nr. 147457 Kraftvask

25 liter
205 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no
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Vaskemidler

Kraftvask Ekstra
Produkttype:
Foma Kraftvask ekstra er et sterkt flytende alkalisk rengjøringsmiddel.
Bruksområde:
Rengjøring av produksjonsutstyr, maskiner, verksted, containere, gulv, vegger og tak.
Produktet må ikke tørke inn før avskylling på glassflater.
Bruksanvisning:
Dosering: 3 - 5% avhengig av tilsmussingsgrad og smusstype.
Påse at alle flater blir fuktet, vertikale flater nedenfra og oppover.
Ved skumlegging la skummet stå så lenge som mulig:
5 - 10 minutter og skyll deretter grundig med vann ovenfra og nedover.
Ved lavtrykkspåføring gjelder samme virketid:
5 - 10 minutter før avskylling med høytrykksvasker.
Egenskaper:
Svak påvirkning av aluminium, messing og kobber. Vaskeløsningen må ikke tørke på glassflater.
pH 11,5 i 2 % bruksløsning. Vannløselig i alle forhold.

Teknisk data
Art. nr. 149000 Kraftvask Ekstra
Art. nr. 148999 Kraftvask Ekstra
Art. nr. 149103 Kraftvask Ekstra

25 liter
205 liter
1000 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Universal K-70
Produkttype:
Foma Universal K-70 er et sterkt flytende alkalisk rengjøringsmiddel.
Bruksområde:
Rengjøring av produksjonsutstyr, gulv, vegger og tak. Egnet for å fjerne proteiner, vegetabilsk/
animalsk fett, karbohydrater m.m. Egnet for generell rengjøring i fiskeforedlingsindustrien.
Produktet må ikke tørke inn før avskylling på glassflater. Bør ikke benyttes på aluminium, messing
og kobber. Eventuelt med kort innvirkningstid.
Bruksanvisning:
Dosering: Vaskeløsningen påføres med lavtrykk (20 - 30°C).
Dosering 5 dl pr. 10 liter vann (5%).
Optimalt temperatur område er (25 - 30°C).
Virketid ca. 5 - 10 minutter.
Spyles/skylles grundig med varmt vann (50 - 60°C) og høytrykk.
Egenskaper:
Svak påvirkning av aluminium, messing og kobber. Vaskeløsningen må ikke tørke på glassflater.
pH 12,0 i bruksløsning. Vannløselig i alle forhold.

Teknisk data
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.

149161
149162
149220
149221
149243

Universal K-70
Universal K-70
Universal K-70 skum
Universal K-70 skum
Universal K-70 skum

25 liter
205 liter
25 liter
205 liter
1000 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no
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Vaskemidler

Aquasil 100
Produkttype:
Foma Aquasil 100 er et middels alkalisk flytende desinfeksjonsmiddel og rengjøringsmiddel.
Bruksområde:
Foma Aquasil 100 er et bakterie- og soppdrepende middel. Egnet for desinfeksjon og generell
rengjøring i fiskeforedlingsindustrien.
Bruksanvisning:
For bekjempelse av bl.a. stafylokokker, coli, tyfus, aerogeus, salmonella, fotsopp m.m. Før desinfisering må alle flater være grundig rengjort og vaskeløsningen skyllet grundig med rent vann. Foma
Aquasil 100 skal påføres med lavtrykk for desinfisering av fiskeanlegg, fiskeforedlingsfabrikker,
transportmateriell og produksjonsutstyr.
Dosering: Vaskeløsningen påføres med lavtrykk (20 - 30°C).
Dosering 5 dl pr. 10 liter vann (5%).
Optimalt temperatur område er (25 - 30°C), virketid ca. 20 minutter.
Spyles/skylles grundig med rent vann av drikkevannskvalitet.
Egenskaper:
Minimal påvirkning av aluminium, messing og kobber. pH 10,5 i brukerløsning. Vannløslig i alle
forhold.

Teknisk data
Art. nr. 149160 Aquasil 100
Art. nr. 149159 Aquasil 100

25 liter
205 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Master Rens
Produkttype:
Foma Master Rens er et spesialpreparat for utvendig rengjøring av jernbanemateriell.
Bruksområde:
Rengjøring av jernbanevogner, transportcontainere, skilting og lyssignaler for jernbanen.
Løser meget godt ekstreme forurensninger av bremsestøv, rustrenner og trafikksmuss fra
jernbanetrafikk.
Bruksanvisning:
Vaskeløsningen påføres med lavtrykk nedenfra og oppover veggflaten. Bearbeides med kost eller
roterende vaskebørste. Ekstreme forurensninger behøver ca. 5 minutter virketid før avskylling med
høytrykksvasker. Skyll til slutt godt med rent vann ovenfra og ned.
Dosering: Lastecontainer, containerbokser, jernbanevogner, skilting og lyssignal.
Vaskeintervall hver 14.dag 1:10
Vaskeintervall hver 7.dag 1:20
Vaskehyppigheten er avgjørende for hvilken konsentrasjon man velger for vaskeprosessen.
Årstiden er også av betydning for hvilken konsentrasjon man ønsker å benytte.
Egenskaper:
Foma Master Rens er sterk etsende og må behandles med verneutstyr.
Biologisk lett nedbrytbare tensider, syrekombinasjon og glykoleter.
pH 1 i konsentrat. Vannløselig i alle forhold.

Teknisk data
Art. nr. 147463 Master Rens
Art. nr. 147464 Master Rens

25 liter
205 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no
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Vaskemidler

Containervask
Produkttype:
Foma Containervask er et produkt for avoksydering, fjerning av bremsestøv og rengjøring av
containere og togmateriell. Sprutes/sprayes på med lavtrykkssprøyter og spyles av med vann
etter 2 - 3 minutter.
Bruksområde:
Rengjøring av harde flater på transportmateriell, containere, lastebiler og tog. Foma
Containervask påføres gjennom lavtrykkssprøyter. NB! Påføring på tørre flater gir best resultat.
Solvarme flater må nedkjøles med kaldtvann før påføring.
Bruksanvisning:
Dosering: Lavtrykksanlegg i bilvaskeanlegg 1:5
Effekten øker ved høyere dosering og varmere vann.
Tilfredstiller kravene til vask- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig
avløpsvann, og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.
Egenskaper:
Sterk sur væske
pH 0,8 - i konsentrat
pH 1,5 - i 1% bruksløsning

Teknisk data
Art. nr. 149102 Containervask
Art. nr. 149101 Containervask
Art. nr. 149104 Containervask

25 liter
205 liter
1000 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

226

Vaskemidler

Konsentrert vindusspylervæske
Produkttype:
Konsentrert vindusspylervæske som er utviklet og testet spesielt for norske forhold.
Bruksområde:
Rengjøring av alle typer glassflater på kjøretøyer og bygninger. Balansert sammensetning
av rensende stoffer, som gir den beste rengjøringsevne uten å etterlate en slørende film på
frontruten. Fjerner effektivt veisalt, trafikkfilm, insekter, sot, m.m. Angriper ikke lakk og
gummilister. Påfylles vindusspylerbeholder i ønsket blandingsforhold. Ved bruk av Foma
blandingsventil vil man alltid ha riktig blandingsforhold mellom konsentrert væske og vann.
Bruksanvisning:
Dosering: -10 °C, 1 del konsentrat
-15 °C, 1 del konsentrat
-20 °C, 1 del konsentrat
-31 °C, 1 del konsentrat

+ 4 deler vann
+ 3 deler vann
+ 2 deler vann
+ 1 deler vann

Egenskaper:
pH 7,0 - i konsentrat
pH 7,0 - i 20% bruksløsning

Teknisk data
Art. nr. 149017 Konsentrert spylervæske 25 liter
Art. nr. 149061 Konsentrert spylervæske 205 liter
HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Konsentrert vindusspylervæske
– type 2
Produkttype:
Konsentrert vindusspylervæske – type 2 som er utviklet og testet spesielt for norske forhold.
Bruksområde:
Rengjøring av alle typer glassflater på kjøretøyer og bygninger. Balansert sammensetning
av rensende stoffer, som gir den beste rengjøringsevne uten å etterlate en slørende film på
frontruten. Fjerner effektivt veisalt, trafikkfilm, insekter, sot, m.m. Angriper ikke lakk og
gummilister. Påfylles vindusspylerbeholder i ønsket blandingsforhold. Ved bruk av Foma
blandingsventil vil man alltid ha riktig blandingsforhold mellom konsentrert væske og
vann. Produktet har brannklasse B. Produktet har samme brannklasse som ferdigblandet
spylevæske og kan oppbevares på samme måte.
Bruksanvisning:
Dosering: -15 °C, 1 del konsentrat + 1 del vann

Teknisk data
Art. nr. 149089 Kons. spylervæske - type 2 25 liter
Art. nr. 149090 Kons. spylervæske - type 2 205 liter
Art. nr. 149091 Kons. spylervæske - type 2 1000 liter
HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no
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Spylevæske

Spylervæske ferdigblandet -15˚C
Produkttype:
Ferdigblandet vindusspylervæske som er utviklet og testet spesielt for norske forhold.
Bruksområde:
Rengjøring av alle typer glassflater på kjøretøyer og bygninger. Balansert sammensetning
av rensende stoffer, som gir den beste rengjøringsevne uten å etterlate en slørende film
på frontruten. Fjerner effektivt veisalt, trafikkfilm, insekter, sot, m.m. Angriper ikke lakk
og gummilister.
Bruksanvisning:
Ferdig bruksløsning, Kartong: 4 stk., Pall: 180 stk.
Egenskaper:
pH 7,0 - i bruksløsning, Frostsikker ned til -15°C

Teknisk data
Art. nr. 147481 Spylervæske ferdigblandet 3 liter
HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

SELGES KUN I HELPALL

Spylervæske ferdigblandet -15˚C
Produkttype:
Ferdigblandet vindusspylervæske som er utviklet og testet spesielt for norske forhold.
Bruksområde:
Rengjøring av alle typer glassflater på kjøretøyer og bygninger. Balansert sammensetning
av rensende stoffer, som gir den beste rengjøringsevne uten å etterlate en slørende film
på frontruten. Fjerner effektivt veisalt, trafikkfilm, insekter, sot, m.m. Angriper ikke lakk
og gummilister.
Bruksanvisning:
Ferdig bruksløsning, Kartong: 4 stk., Pall: 144 stk.
Egenskaper:
pH 7,0 - i bruksløsning, Frostsikker ned til -15°C

Teknisk data
Art. nr. 149062 Spylervæske ferdigblandet 4 liter
HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

SELGES KUN I HELPALL

Spylervæske ferdigblandet -18˚C
Produkttype:
Ferdigblandet vindusspylervæske som er utviklet og testet spesielt for norske forhold.
Bruksområde:
Rengjøring av alle typer glassflater på kjøretøyer og bygninger.
Balansert sammensetning av rensende stoffer, som gir den beste rengjøringsevne uten
å etterlate en slørende film på frontruten. Fjerner effektivt veisalt, trafikkfilm, insekter,
sot, m.m. Angriper ikke lakk og gummilister.
Bruksanvisning:
Ferdig bruksløsning, Kartong: 4 stk., Pall: 144 stk.
Egenskaper:
pH 7,0 - i bruksløsning, Frostsikker ned til -18°C
SELGES KUN I HELPALL
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Teknisk data
Art. nr. 149095 Spylervæske ferdigblandet

4 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Vaskemidler

Rensevæske
Produkttype:
Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel av høy kvalitet uten fosfat.
Bruksområde:
Rengjøring av tepper, møbler, gulv, bilinteriør m.m. Foma Rensevæske er spesielt godt
egnet for rensemaskiner. Benytt kaldt eller varmt vann. Varmt vann øker rengjøringseffekten.
Vanntemperatur på 30 - 60°C anbefales.
Bruksanvisning:
Fyll rentvannstanken med rent vann (30 - 60°C hvis teppet/bilinteriøret tåler dette). Hell
deretter riktig rensevæske i vannet; 1/2 liter rensevæske til 15 - 25 liter vann, 1 liter rensevæske
til 30 - 50 liter vann. Ta alltid en liten test på teppet/bilinteriøret for å sjekke fargekvaliteten.
Dusj blandingen på og sug opp med egnet munnstykke. På vanskelige flekker bør blandingen
reagere i ca. 1 - 2 minutter før oppsug. Det anbefales å avslutte rensingen med en dusj og
oppsug av rent vann.
Dosering: Gulvtepper 1:30
Møbler 1:30
Bilseter 1:50
Gulvtepper i bil 1:50
Effekten øker ved høyere dosering og varmere vann.

Teknisk data
Art. nr. 147501 Rensevæske

1 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Egenskaper:
Ikke korroderende. Luktfri. Biologisk nedbrytbar.

Fiberex rensevæske
Produkttype:
Foma Fibrex rensevæske er et profesjonelt vaskemiddel spesielt utviklet for bruk på tekstiler og
inneholder innovative tilsetningstoffer som fjerner alle typer flekker og smuss.
Bruksområde:
Et profesjonelt vaskemiddel spesielt utviklet for bruk på tekstiler som bilinteriør, tepper, sofaer,
vegg-til-vegg tepper.
Bruksanvisning:
Fortynn 1 del vaskemiddel i 3-5 deler vann og bland godt.
Egenskaper:
Foma Fibrex rensevæske gjenoppretter og frisker opp fargene samt frigir en behagelig frisk duft.

Teknisk data
Art. nr. 149233 Fiberex rensevæske

5 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no
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Vaskemidler

Skumdemper
Produkttype:
Foma Skumdemper er et spesialmiddel som motvirker skumming av rengjøringsmidler. Bør
benyttes i alle typer rensemaskiner. Skumdemperen vil skåne maskinen mot overskumming
og forlenge levetiden på maskinen.
Bruksanvisning:
Foma skumdemper helles i beholderen for skittenvann før oppsug påbegynnes. Kan benyttes
i rensemaskiner og gulvvaskemaskiner.
Bruksanvisning:
Dosering: 5 korker på 25 liter vann.
Egenskaper:
Biologisk nedbrytbar.

Teknisk data
Art. nr. 147502 Skumdemper

1 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Plastilux/Cockpitrens – matt
Produkttype:
Foma Plastilux cockpitrens er en silikonbasert plastfornyer til å rengjøre og fornye, beskytter
produktet mot vær og kjemikaliepåvirkning.
Bruksområde:
Brukes som plastfornyer for interiør, dashbord, støtfangere og plastmaterialer. Produktet kan
også anvendes som dekkfornyer.
Bruksanvisning:
Påføres ufortynnet med svamp eller sprayflaske.
Egenskaper:
Foma Plastilux cockpitrens gjør at overflaten beholdes som ny.

Teknisk data
Art. nr. 149227 Plastilux/Cockpitrens

5 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Deo-gal luktfjerner – Musk
Produkttype:
Foma Deo-gal luktfjerner er et spesialmiddel for luktfjerning til bil og andre rom.
Bruksområde:
Fjerner effektivt sigarettlukt og andre lukter fra tekstiler.
Bruksanvisning:
Spray en liten mengde av luktfjerneren i bilen, i rommet osv.
Egenskaper:
Foma Deo-gal luktfjerner tilfører en behagelig duft av musk.

Teknisk data
Art. nr. 149234 Deo-gal luktfjerner Musk

5 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no
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Vaskemidler

Autovoks
Produkttype:
Foma Autovoks er et flytende konsentrert produkt til pleie av biler, busser, lastebiler m.m. Ved
regelmessig bruk av Autovoks holder du lakken skinnende blank lenger. Hindrer smusset å feste
seg, og letter rengjøringen ved neste vask.
Bruksområde:
Foma Autovoks brukes på automatiske bilvaskemaskiner, injiseres automatisk i maskinen eller
påføres manuelt, men først etter at kjøretøyet er skyldt med rent vann.
Bruksanvisning:
Dosering: 1 - 5 % innblanding

Teknisk data
Art. nr. 147462 Autovoks

25 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Avrenning
Produkttype:
Foma Avrenning er et flytende konsentrert avrenningsmiddel for biler, busser, lastebiler m.m.
Ved regelmessig bruk av Foma Avrenning holder du lakken blank lenger.
Hindrer smusset å feste seg, og letter rengjøringen ved neste vask.
Bruksområde:
Foma Avrenning brukes på automatiske bilvaskemaskiner, injiseres automatisk i maskinen eller
påføres manuelt, men først etter at kjøretøyet er skyldt med rent vann.
Bruksanvisning:
Dosering: 2 - 3 % innblanding

Teknisk data
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.

147458
147483
147484
147485
147486
204025
216025

Avrenning - hvit
Avrenning - veil Pluss
Avrenning - veil Extreem
Avrenning - New Polish
Avrenning - veil super
204 TOPAZ Avrenning
216 RUBY HIGH-GLOSS
Avrenning

25 liter
25 liter
25 liter
25 liter
25 liter
25 liter
25 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no
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Vaskemidler

Farget skum
Produkttype:
Foma farget skum er et alkalisk rengjøringsmiddel.
Bruksområde:
For vaskemiddel med farget skum (hvit, blå, rød, gul eller grønn), for bilvaskemaskiner eller andre
bil vask installasjoner. Skummet forbedrer rengjøringseffekten av vaskebørstene eller lignende.
Skumeffekten er meget bra og den dekker bilen helt med en overraskende og morsomt optisk
effekt.
Bruksanvisning:
Dosering: ca. 2 % avhengig av installasjonen.
I automatiske bilvaskemaskiner og installasjoner med doseringspumpe: bruk midlet i ufortynnet
løsning og sett doseringen på ca. 30-50 ml produkt per bil, i henhold til bilvaskeinstallasjon og
til dens bruksforhold (hastighet, børster, type installasjon - tunnel eller portal og temperatur).

Teknisk data
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.

149236
832180
832182
832181
149240

Aktivt hvitt skum
Aktivt blå skum
Aktivt rød skum
Aktivt gul skum
Aktivt grønn skum

25 liter
25 liter
25 liter
25 liter
25 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Diamant polish
Produkttype:
Foma diamant polish er rense- og poleringsmiddel.
Bruksområde:
Diamant polish gir en dyp rengjøring med skum polish, som er beregnet påført etter en børste
shampo eller en manuell vask.
Diamant polish renser og vedlikeholder uten tilsmussing børstene i en bilvaskemaskin. Kan også
brukes i maskiner med vann gjenvinningssystem.
Diamant polish forbedrer tørkeresultatet og midlet er uten mineraloljer eller hydrokarboner. Ved
bruk av diamant polish får man et meget bra glans resultat, en impregnerende effekt som sikrer
en ekstra god smuss- og vannavvisende effekt. Denne effekten varer i 8-10 børstemaskin vasker.
I tillegg så får man en langvarig beskyttelse mot påvirkning fra vær og miljø (f.eks. UV-stråling)
Bruksanvisning:
Dosering: ca. 0,5 - 1 % avhengig av installasjonen.
Diamant polish påføres som skum etter vaskeprosedyren uten skylling.
I automatiske bilvaskemaskiner og installasjoner med doseringspumpe: bruk midlet i ufortynnet
løsning og sett doseringen på ca. 30-50 ml produkt per bil, i henhold til bilvaskeinstallasjon og
til dens bruksforhold (hastighet, børster, type installasjon - tunnel eller portal og temperatur). Den
ferdige bruksløsningen bør ikke overstige 1:100 til 1:150 (1 % - 0,66 %).
Ved håndvask av bil brukes middelet i 1:500 bruksløsning
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Teknisk data
Art. nr. 832203 Diamant poleringsvoks

25 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Vaskemidler

Spesial middel Dærg bilvaskemaskin
Produkttype:
Foma forvask 1:1 - 2:2 og presoak 1:1 - 2:2
Bruksanvisning forvask 1:1 og presoak 1:1
Forvask 1:1 og presoak 1:1 er et middel som er spesielt ment for bilvaskeinstallasjoner uten
børster, i fase1 brukes dette middelet som er en syre base med korrosjonsinhibitorer. Det
forbereder biler for neste fase, fase 2 av vasking med alkalisk reaksjon. Det eliminerer helt
trafikken film, organiske avleiringer og oksider fra eksos. Det skader ikke noen deler av bilen,
som pakninger, profiler, gummi og plastdeler. Den kan brukes på alle nye materialer for biler.
Dosering: ca. 1,8 % gjennom dosatron pumpen.
Bruksanvisning forvask 2:2 og presoak 2:2
Sterkt alkalisk vaskemiddel, for en effektiv rengjøring av alle biler. Skal brukes i Dærg
bilvaskemaskiner uten børster i fase 2 av forvask. Dette produktet skader ikke maling eller
andre deler av biler, og forlater overflaten ren og skinnende.
Dosering: ca. 2,2 % gjennom dosatron pumpen.
Egenskaper forvask 1:1 og presoak 1:1
Utseende og farge: klar væske, lys brun
Lukt: Karakteristisk
pH: 0,30
Vannløselig i alle forhold

Teknisk data
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.

832191
832192
832296
832293
832193

Forvask 1:1
Forvask 2:2
Presoak 1:1
Presoak 2:2
Avrenning Dærg

25 liter
25 liter
25 liter
25 liter
25 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Egenskaper forvask 2:2 og presoak 2:2
Utseende og farge: flytende lys gul
Lukt: Karakteristisk
pH: 13,7
Vannløselig i alle forhold

Skumforsterker
Skumforsterker er et flytende vaske- og rensemiddel. Skumforsterker blandes med våre ordinære
vaskemidler som forvask, micro og shampo systemer. Skumforsterker bedrer vaskeeffekten,
skummingen og utskillingen av de ordinære vaskemidlene. Skumforsterker benyttes spesielt
til selvvaskeanlegg med skummere.
Tynningsforhold: Tynnes normalt med kaldt vann fra 10-30 deler.
Underlaget bør være tørt ved påføring av vaskemiddeloppløsningen. Dette hindrer ytterligere
uttynning av vaskemidlet og gir derfor normalt et bedre vaskeresultat.
Reaksjonstid: Fra 1/2 til 3 min. - avhengig av temperaturen.
Lagring: Frostfritt, mellom 5-30°C.
Generelt: La aldri vaskemidlet tørke opp på de flatene som vaskes. Solvarme biler anbefales
å kjøles ned, før vaskemidlet legges på. Ved påføring av vaskemidlet og ved høytrykksvasking,
skal det alltid arbeides nedenfra og oppover på flatene. Dette hindrer et stripet vaskeresultat
og at vaskemidlet bare skylles av. Vaskemiddelrester skylles tilslutt av fra toppen og ned.
Ved direkte kontakt med vaskemidlet i konsentrert form eller uttynnet i vann bør det alltid
benyttes gummihansker. Sprut fra vaskemidler i øyne eller på hud skylles alltid straks grundig
bort med vann. Ved arbeid inne bør det sørges for god ventilasjon, slik at man unngår innånding
av sprøytetåke.

Teknisk data
Art. nr. 149149
Art. nr. 149150

5 liter
25 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no
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Vaskemidler

Felgrens
Produkttype:
Spesialmiddel for avoksydering og fjerning av bremsestøv.
Bruksområde:
For rengjøring og avoksydering av bilfelger.
Fjerner lett bremsestøv og annet smuss fra aluminium og stålfelger.
Bruksanvisning:
Dosering: Påføring i ferdig bruksløsning gjennom lavtrykksprøyte.
Spyles av med høytrykksvasker. Optimal virketid er 2 - 5 min.
Egenskaper:
Svakt sur væske pH 2,5 i konsentrat.
Kartong: 4 stk.

Felgrens

Teknisk data
Art. nr. 149119 Felgrens - syre
Art. nr. 149262 Felgrens - syre

5 liter
205 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Felgrens – alkalisk
Produkttype:
Foma felgrens for rengjøring og avoksidering av felger.
Bruksområde:
Foma felgrens fjerner fastgrodd bremsestøv, salt og asfalt fra aluminium
og stålfelger på en rask og effektiv måte.

Felgrens

Bruksanvisning:
Spray på med lavtrykksprøyte konsentrert. La produktet virke
i 2-5 minutter før det spyles av med høytrykksvasker. Foma felgrens må
ikke påføres varm overflate eller direkte i sollys. Midlet må ikke tørke
på overflaten. Dette kan medføre skjolder og misfarging.
Egenskaper:
Foma felgrens har en mild søtlig duft og har gul farge.

Teknisk data
Art. nr. 149228 Felgrens – alkalisk

5 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Felgrens – nøytral
Produkttype:
Foma felgrens for rengjøring og avoksidering av felger.
Bruksområde:
Foma felgrens fjerner fastgrodd bremsestøv, salt og asfalt fra aluminium
og stålfelger på en rask og effektiv måte.

Felgrens

Bruksanvisning:
Spray på med lavtrykksprøyte konsentrert. La produktet virke
i 2-5 minutter før det spyles av med høytrykksvasker. Foma felgrens må
ikke påføres varm overflate eller direkte i sollys. Midlet må ikke tørke
på overflaten. Dette kan medføre skjolder og misfarging.
Egenskaper:
Foma felgrens har en mild søtlig duft og har gul farge.

Teknisk data
Art. nr. 703015 Felgrens – nøytral

5 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no
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Vaskemidler

Eddiksyre
Produkttype:
Eddiksyre er en mild syre som benyttes til å nøytralisere og avspenne/klarne glassflater.
Bruksområde:
Alle glassflater som er vasket bør etterskylles med eddiksyrevann.
Bruksanvisning:
Dosering: 0,5 – 1% i vann.

Teknisk data
Art. nr. 149179 Eddiksyre

25 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Natriumhypoklorit
Produkttype:
Bleke og desinfeksjonsmiddel.
Bruksområde:
Benyttes til bleking og desinfisering av tøy og vaskevann.
Bruksanvisning:
Dosering: 1 – 2% i vann for desinfisering
1 - 5% for bleking av kluter/mopper eller andre tekstiler.

Teknisk data
Art. nr. 149182 Natriumhypoklorit

25 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Miljøfrisk
Produkttype:
Luktforbedringsmiddel.
Bruksområde:
For fjerning av dårlig lukt i avfallscontainere.
Til luktfjerning i transportcontainere for fisk og annen sjømat.
Miljøfrisk kan også tilsettes vaskemiddel før bruk.
Bruksanvisning:
Dosering: 1 – 5% til normal luktfjerning.
Flatene vaskes først grundig og påføres
Miljøfrisk som spray etter vask.

Teknisk data
Art. nr. 149167 Miljøfrisk

5 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no
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Vaskemidler

Puly-glass rutevask
Produkttype:
Foma Puly-glass rutevask er et spesialmiddel for rengjøring av glass og plast materialer.
Bruksområde:
Rengjøring og polerering av vinduer, krystall, speil, plast og malte overflater, porselen osv.
Produktet fjerner enkelt smuss og etterlater klare overflater som står imot vann og støv.
Bruksanvisning:
Spray produktet enten konsentrert eller utvannet 1:3, tørk så med papir eller pusseskinn.
Egenskaper:
Foma Puly-glass rutevask etterlater en behagelig duft.

Teknisk data
Art. nr. 149226 Puly-glass rutevask

5 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Avkalkingsvæske
Produkttype:
Foma Avkalkingsvæske basert på alkaliske kompleksdannere og nedbrytbare tensider.
Bruksområde:
Foma Avkalkingsvæske er spesielt utviklet for fjerning av kalkbelegninger i varmtvannsvaskere
og andre installasjoner. Virker korrosjonsbeskyttende på metalldeler.
Bruksanvisning:
Dosering: 20 - 200 ml. pr. time (1000 ltr. vann.)
Kartong:
4 stk. (5 liter)

Teknisk data
Art. nr. 149014
Art. nr. PRCH46794

Avkalkingsvæske
Avkalkingsvæske

5 liter
10 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Isopropanol
Produkttype:
Rensemiddel og kondensfjerner. Isopropanol er en flyktig, fettløsende alkohol som er blandbar
med vann i alle forhold. Disse egenskapene gjør Isopropanol til et svært anvendelig produkt over
et bredt bruksområde.
Bruksområde:
Foma Isopropanol kan brukes til vindusspylervæske eller som kondensfjerner i bremseanlegg
på lastebiler. Kan også benyttes som rensemiddel på kontor og datamaskiner eller som
desinfeksjonsmiddel av toaletter.
Bruksanvisning:
Vindusspylervæske-konsentrat. 1 del isopropanol + 2 deler vann tåler -14 °C. Tilsett maksimalt
1/2% flytende oppvaskmiddel.
Kondensfjerner. I bensin, diesel og trykkluftbremser (benyttes ikke på kjøretøy med
katalysator). Rensemiddel. Kontor- og datamaskiner, telefoner, kortautomater, barber- og
husholdningsmaskiner. Desinfeksjonsmiddel. (60 vekt %) 7 deler Isopropanol + 3 deler vann
til desinfeksjon av overflater, toaletter, vasker, etc.
Egenskaper:
Isopropanol er en flyktig, fettløsende alkohol som er blandbar med vann i alle forhold.
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Teknisk data
Art. nr. 149178 Isopropanol

25 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Vaskemidler

Sopp og algedreper
Produkttype
Sopp- og algedreper dreper effektivt grønnalger (grønske) og svartsopp. Kan brukes på ubehandlet og behandlet treverk. Forebygger sopp og algevekst på flater der den er påført.
Bruksområde
Ideelt til beskyttelse av ubehandlet treverk mot sopp og algevekst. Påføres før maling eller beis.
Middelet kan blandes med vann i bøtte og påføres med kost eller svamp, pumpekanne, eller
høytrykksvasker. Middelet skal ikke skylles av etter påføring, men tørke på overflaten.
sopp- og algedreper, kan brukes sammen med alle merker høytrykksvaskere på markedet.
Vaskemiddelet skal alltid sprayes på vaskeobjektet nedenfra og oppover på vertikale flater.
Vaskemiddelet må få tid til å løse opp skitten, og bør ligge på overflaten ca. 3-5 min. før
spylingen starter.
Advarsel!
Sprut eller søl av vaskemiddel på vindu må skylles bort før det tørker, for å unngå skjolder.
Søl av vaskemiddel på prydblomster eller planter kan være skadelig. Det anbefales derfor
å dekke til blomster, planter og vinduerhvis det er fare for søl.

Teknisk data
Art. nr. 149006 Sopp og algedreper

5 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Produktinformasjon
Vaskemiddelet inneholder ikke løsningsmidler, fosfater eller lut.
Vaskemiddelet er biologisk nedbrytbart, og er ikke skadelig for naturen.

Dosering:
Skumlanse/såpelanse: konsentrat (1:10)
Sugeslange på høytrykksvasker: konsentrat (1:10)
Innebygget tank på høytrykksvasker: konsentrat (1:10)
Pumpekanne: konsentrat (1:10)
I bøtte for håndvask: konsentrat (1:10)

Husvask
Produkttype
Husvask er et effektivt vaskemiddel for tre- og murhus. Vaskemiddelet kan påføres med
pumpekanne eller høytrykksvasker.
Bruksområde
Husvask kan brukes med alle typer høytrykksvaskere på markedet.
Vaskemiddelet bør ligge på overflaten ca. 3-5 min. før spylingen starter. Etter endt vask av
trehus bør fasaden tørke 2-3 dager før maling påbegynnes.
Advarsel!
Sprut eller søl av vaskemiddel på vindu må skylles bort før det tørker, for å unngå skjolder.
Søl av vaskemiddel på prydblomster eller planter kan være skadelig. Det anbefales derfor
å dekke til blomster, planter og vinduerhvis det er fare for søl.
Egenskaper
Lys gul væske med fruktlukt. pH 12 i konsentrat. Fosfatfri, biologisk nedbrytbar og vannløselig i
alle forhold. Inneholder ikke løsningsmidler og er ikke brennbar.
Tilfredstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler.

Teknisk data
Art. nr. 149503 Husvask

4 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Dosering:
Skumlanse/såpelanse: konsentrat (1:10)
Sugeslange på høytrykksvasker: konsentrat (1:10)
Innebygget tank på høytrykksvasker: konsentrat (1:10)
Pumpekanne: konsentrat (1:10)
I bøtte for håndvask: 1:50 (konsentrat (1:10)
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Vaskemidler

Terrassevask
Produkttype
Terrassevask er et effektivt vaskemiddel for rengjøring av terrasser i ubehandlet eller
behandlet tre, mur, belegningsstein, skifer eller keramiske fliser. Terrassevask fjerner effektivt
grønnalger, svartsopp og sur nedbør i tillegg til fett, sot og generell skitt.
Bruksområde
Vaskemiddelet kan blandes med vann i bøtte og skures med kost, eller påføres med pumpekanne
eller høytrykksvasker. Terrassevask, kan brukes sammen med alle merker høytrykksvaskere på
markedet.
Vaskemiddelet skal alltid sprayes på vaskeobjektet nedenfra og oppover på vertikale flater.
Vaskemiddelet må få tid til å løse opp skitten, og bør ligge på overflaten ca. 3-5 min. før
spylingen starter.
Advarsel!
Sprut eller søl av vaskemiddel på vindu må skylles bort før det tørker, for å unngå skjolder.
Søl av vaskemiddel på prydblomster eller planter kan være skadelig. Det anbefales derfor
å dekke til blomster, planter og vinduerhvis det er fare for søl.
Produktinformasjon
Vaskemiddelet inneholder ikke løsningsmidler, fosfater eller lut.
Vaskemiddelet er biologisk nedbrytbart, og er ikke skadelig for naturen.
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Teknisk data
Art. nr. 149500 Terrassevask

4 liter

HMS datablad og bruksanvisning: www.ipcfoma.no

Dosering:
Skumlanse/såpelanse: konsentrat (1:10)
Sugeslange på høytrykksvasker: konsentrat (1:10)
Innebygget tank på høytrykksvasker: konsentrat (1:10)
Pumpekanne: konsentrat (1:10 eller 1:20)
I bøtte for håndvask: konsentrat (1:10 eller 1:50)

Selvvaskeanlegg

IPC Foma
- totalleverandør av vasketekniske installasjoner,
samt inne-/utendørs selvvaskeanlegg og egen kjemilinje
tilpasset nordiske forhold.

Om IPC Foma
IPC Foma Norge AS er
nordisk hovedkontor og
distribusjonssentral for IPC
Foma rengjøringsprodukter.
Gjennom generasjoner med forskning,
utvikling og produksjon har vi bygget
opp en kompetanse som har satt oss i
stand til å erobre en suveren lederrolle
innen mange produktområder.
Våre produkter produseres etter
ISO 9001 og innehar alle relevante
godkjenninger og sertifikater.

Ved å produsere ved egne fabrikker
og distribuere varene gjennom eget
Nordisk anlegg, har vi tilrettelagt
forholdene slik at våre kunder får
svært gode produkter til best mulig
betingelser.
Våre produkter og løsninger er
i stor grad tilpasset det markedet
vi betjener og gjennom vår
ekspertise spesial-tilpasser vi
produktene ytterligere slik at
våre kunder oppnår best mulig
lønnsomhet ved å velge IPC Foma.
Vi vil gjøre alt vi kan for at du skal
bli fornøyd med våre produkter.

Service
IPC Foma har et landsdekkende servicenett av egne høyt
kvalifiserte serviceteknikere og utvalgte servicepartnere.
Dette sikrer dere som kunde optimal driftssikkerhet,
bedre kontroll og lavere kostnader.

IPC Foma hjelper deg med beregningsgrunnlag
for dine innvesteringer hva gjelder selvvaskeanlegg.
Vi leverer anlegget med Deres spesifikasjoner og krav.
Service og montering er bygget på samme filosofi
som IPC Foma, nærhet til kunde settes i høysete da
drift stans på installasjoner er dårlig økonomi for
kunde og leverandør.

Innovativ design og avanserte
teknologiske løsninger
Et selvvaskeanlegg området bør være forlokkende og
tilfredsstillende. IPC Foma har utformet selvvaskeanlegg
med særlig vekt på estetisk appell. Hver installasjon kan være
personlig og gjøres unike, respekt for miljøet og din evne til
å tolke forbrukernes smak. Kontrollfunksjoner av hver enkelt
komponent med et moderne sentralt elektronisk styringssystem.

Løsningen,
muligheten,
suksessen......

En god investering
Et selvbetjent selvvaskeanlegg er en god
investering når man tenker på at anlegget
er tilgjengelig for kunder 24 timer i døgnet
og krever minimalt med ettersyn, samt at
alarmlister og generell overvåking gjøres
via web.
IPC Foma vil evaluere, sammen med deg
som kunde, vaskepotensialet i ditt område
og finne optimale løsninger for suksess
i din virksomhet.

Verdien av en god
investering
IPC Foma selvvaskeanlegg er
en solid investering.
Anlegget er konstruert for å vare
i mange, mange år. Det har en struktur
med varmgalvaniserte stålprofiler
og rustfrie deksler, sidevegger,
styringsautomater m.m.

”Valget falt på den beste tekniske løsningen”
Autoskade Elverum

Selvvask
- fra IPC Foma, Ceccato og Dærg

Modularitet, selv over tid
Du kan velge mellom to båser og opp til så mange du vil og kombinere
dem med en eller flere åpne vaskeplasser. Dersom du over tid ønsker
å utvide selvvaskeanlegget er dette mulig.

Strukturelle
egenskaper
Alle selvvaskeanlegg
installasjoner er bygget for
norske forhold etter normene
for snø og vindbelastning.

Økt fortjeneste
med samme
antall vask!

Flere muligheter med våre betalingssystemer
Med våre betalingssystemer/styrefunksjoner kan man ta ut økonomiske rapporter
som dagsomsetning, skiftrapport, omsetning pr. dag og uke, antall vask, antall solgte
programmer osv.

Trådløs styring
Ved å koble til annlegget til
en webside med en GSM, og
med det personlig passord, får
dere tilgang til datafunksjon
installasjonen ( syklus teller,
alarmer, timer, funksjonsnivå
osv.)

”Valget falt på den mest økonomiske løsningen”
Bergerudkrysset Auto

Svanemerkede kjemiprodukter
IPC Foma leverer en rekke svanemerkede kjemiprodukter
for bruk til selvvaskeanlegg/bilvaskemaskiner. Disse
kjemikaliene er tilpasset nordiske forhold.
d.

Tilførselsvann
Alle vaskeoperasjoner blir tilført renset vann gjennom våre
aktive kullfiltere som beskytter pumper, utstyr og biler fra
urenheter i vannet.
Vi kan også levere anlegget med osmosebehandlet skyllevann
i siste ledd. Dette for fjerning av kalkringer på bilen.

Enkelt å bruke

Høy kvalitet på vask

Våre selvvaskeanlegg har en meget
oversiktlig utforming. Kunden kan velge
mellom fire til åtte programmer (avhengig
av konfigurasjonen på anlegget) på et
kontrollpanel. Enkle instruksjoner, display
og tydelige signaler vil veilede deg i hver
sekvens for å få en perfekt vask.

Hver bås kan kobles opp til fire
håndholdte uttakspunkter. Forvask,
høytrykksshampo, skumvask,
poleringsvask, wax/avrenning,
høytrykk/skylling, håndholdt biltørker.

Fokus på miljø og
sikkerhet

Brukervennlighet

IPC Foma etterstreber å optimalisere bruk
av vann, som er en dyrebar ressurs, samt
begrense energiforbruket for en lavere
miljøbelastning og levere miljøvennlige
kjemiske produkter.
Vi jobber stadig med å forbedre bruk av
materialer og valg av tekniske løsninger
som garanterer maksimal sikkerhet.
Forebygging er alltid det beste valget!

Meget enkel håndtering og rask
tilnærming. Til anlegget kan
kunden velge opp til åtte programmer
(avhengig av konfigurasjonen på
anlegget) på et kontrollpanel. Enkel
instruksjoner, display og tydelige
signaler vil veilede deg i hver sekvens
for å få et perfekt vaskeresultat.

Begynn med EASY som en god start
Den kompakte installasjon gjør at Easy blir den enkleste og mest praktisk måte å
starte et selvvaskeanlegg på. Easy er enkel å installere, kostnadseffektive og med
god lønnsomhet. Det er praktisk å posisjonere grunn av små dimensjoner, enten
utenfor eller innenfor en vaske dekket struktur.
Enheten kan utstyres med alternativer som: vann varmesystem, kalkfilter, skum
børste.
Installasjonen er tilgjengelig i Easy1 versjon for en enkelt vaskeplass og Easy2
egnet for to plasser.

Tilleggsinstallasjoner

Mattevasker

Enkel og god
vask med Easy

Støvsuger
1- og 2 bruker

Biltørker
manuell eller helautomatisk

Tekniske rom
Anlegget leveres med valgfri plassering av tekniske rom for å utnytte vaskeplassene
på best mulig måte. Vi kan også levere metall hus plassert mellom vaskeplassene
som et alternativ.
Vi leverer et høytrykk selvbetjent bilvask med utstyret sitt sentralisert i et teknisk
rom eller skap. Den tekniske rom kan inneholde: osmosetanker for vann behandling,
høytrykksutstyr som består av pumper, elektropanel, brennere for oppvarming av
vannbåren varme og vaskevann samt elektroteknisk styreskap.

Tekniske rom vers. 2
Kan leveres med lukkede skap
i en enkel eller dobbel container,
avhenging av antall vaskeplasser
på selvvaskeanlegget.

Støvsuger Automater

Enkel støvsuger automat
Teknisk data
Art. nr
Versjon
Spenning
Motoreffekt
Sugeeffekt
Dimensjoner
Myntinnkast

TOT
CEC 1
Selvrensende
400 V
2.2 kW
3600 mmVs
600x500x1610
Elektronisk

TOF
CEC 2
Selvrensende
400 V
3.0 kW
3900 mmVs
600x500x1610
Elektronisk

TOBT
CEC 3
Standard
400 V
2.2 kW
3600 mmVs
600x500x1610
Elektronisk

TOBF
CEC 4
Standard
400 V
3.0 kW
3900 mmVs
600x500x1610
Elektronisk

Ekstrautstyr
Art. nr. CEC 5
Kompressor Luft kit

Art. nr. CEC 6
Parfyme kit

Art. nr. CEC 7
Produkt kit

Art. nr. CEC 8
Beskyttelses-bøyler

Teknisk data
Art. nr
Versjon
Spenning
Motoreffekt
Sugeeffekt
Dimensjoner
Myntinnkast

AD-00SA
CEC 9
Selvrensende
400 V
2.2 kW
3600 mmVs
637x560x1600
Elektronisk

AD-01SA
CEC 11
Selvrensende
400 V
3.0 kW
3900 mmVs
637x560x1600
Elektronisk

AD-00SC
CEC 12
Standard
400 V
2.2 kW
3600 mmVs
637x560x1600
Elektronisk

AD-01SC
CEC 13
Standard
400 V
3.0 kW
3900 mmVs
637x560x1600
Elektronisk

Ekstrautstyr
Art. nr. CEC 5
Kompressor Luft kit
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Art. nr. CEC 6
Parfyme kit

Art. nr. CEC 7
Produkt kit

Art. nr. CEC 8
Beskyttelses-bøyler

Støvsuger Automater

Dobbel støvsuger automat
Teknisk data
Art. nr
Versjon
Spenning
Motoreffekt
Sugeeffekt
Dimensjoner
Myntinnkast

TTAT
CEC 14
Selvrensende
400 V
2.2 kW x 2
3600 mmVs
1100x500x1500
Elektronisk

TTAF
CEC 15
Selvrensende
400 V
3.0 kW x 2
3900 mmVs
1100x500x1500
Elektronisk

TTBT
CEC 16
Standard
400 V
2.2 kW x 2
3600 mmVs
1100x500x1500
Elektronisk

TTBF
CEC 17
Standard
400 V
3.0 kW x 2
3900 mmVs
1100x500x1500
Elektronisk

Ekstrautstyr
Art. nr. CEC 5
Kompressor Luft kit

Art. nr. CEC 6
Parfyme kit

Art. nr. CEC 7
Produkt kit

Art. nr. CEC 8
Beskyttelses-bøyler

Teknisk data
Art. nr
Versjon
Spenning
Motoreffekt
Sugeeffekt
Dimensjoner
Myntinnkast

AD-00DA
CEC 18
Selvrensende
400 V
2.2 kW x 2
3600 mmVs
1120x560x1600
Elektronisk

AD-01DA
CEC 19
Selvrensende
400 V
3.0 kW x 2
3900 mmVs
1120x560x1600
Elektronisk

AD-00DC
CEC 21
Standard
400 V
2.2 kW x 2
3600 mmVs
1120x560x1600
Elektronisk

AD-01DC
CEC 22
Standard
400 V
3.0 kW x 2
3900 mmVs
1120x560x1600
Elektronisk

Ekstrautstyr
Art. nr. CEC 5
Kompressor Luft kit

Art. nr. CEC 6
Parfyme kit

Art. nr. CEC 7
Produkt kit

Art. nr. CEC 8
Beskyttelses-bøyler
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Selvvaskeanlegg

Rensemaskin automat
Teknisk data
LI
CEC 10
400 V
2.2 kW
600x500x1610
Elektronisk

Art.nr.
Spenning
Motoreffekt
Dimensjoner
Myntinnkast

Luftpåfylling automat
GP

Teknisk data
Art.nr.
Versjon
Spenning
Motoreffekt
Dimensjoner
Myntinnkast

GP
CEC 23
Panelkontroll
Ekstern spiralslange
230 V
0.5 kW
500x390x1250
Elektronisk

G
CEC 24
Trykkmanometer på pistolen
Ekstern spiralslange
230 V
0.5 kW
500x390x1250
Elektronisk

Ekstrautstyr
Art.nr. CEC 25
Slangetrommel med
automatisk inntrekk
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Art.nr. CEC 26
Integrert kompressor

G

Selvvaskeanlegg

Luftpåfylling automater
GCP

GC

GEP

Teknisk data
Art. nr
Versjon
Spenning
Motoreffekt
Dimensjoner
Myntinnkast

GCP
CEC 27
Panelkontroll
Ekstern spiralslange
230 V
0,5 kW
285x250x1500
Elektronisk

GC
CEC 28
Trykkmanometer på pistol
Ekstern spiralslange
230 V
0,5 kW
285x250x1500
Elektronisk

GEP
CEC 29
Kontroll med Digitalt display
Ekstern spiralslange
230 V
0,5 kW
285x250x1500
Elektronisk

Ekstrautstyr
Art. nr. CEC 30
Mini stålampe
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Selvvaskeanlegg

Motorsykkel tørker
A400

Teknisk data
Art. nr
Motoreffekt
Dimensjoner
Myntinnkast

A400
CEC 31
1.1 kW
500x390x1250
Elektronisk

A230
CEC 32
1.2 kW
285x250x1500
Elektronisk

Ekstrautstyr
Art. nr. CEC 30
Mini stålampe

Bil tørker
Teknisk data
Art. nr
Versjon
Spenning
Motoreffekt
Dimensjoner
Myntinnkast

ASM
CEC 33
3-fas
400 V
2.2 kW
520x400x1500
Elektronisk

ASM-M
CEC 34
1-fas
230 V
2.0 kW
520x400x1500
Elektronisk

Ekstrautstyr
Art. nr. CEC 35
Støvsugerbom
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Art. nr. CEC 36
Søyle for
støvsugerbom

A230

Selvvaskeanlegg

Papir automat
DC

Teknisk data
Art. nr
Versjon
Spenning
Effekt
Dimensjoner
Myntinnkast

DC
CEC 37
Stående
230 V
200 Watt
520x400x1500
Elektronisk

DCXN

DCXN
CEC 38
For veggmontering
230 V
200 Watt
520x500x500
Elektronisk

Pusseskinn automat
Teknisk data
Art. nr
Versjon
Spenning
Effekt
Dimensjoner
Myntinnkast

DP
CEC 39
Stående
230 V
200 Watt
690x500x1500
Elektronisk
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Selvvaskeanlegg

Papirhåndkle automat
Teknisk data
DPC
CEC 40
Stående
230 V
200 Watt
520x400x1500
Elektronisk

Art. nr
Versjon
Spenning
Effekt
Dimensjoner
Myntinnkast

Pusseskinnsrulle
med vann

SPC

Teknisk data
Art. nr
Versjon
Dimensjoner
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SPC
CEC 41
Rennende vann
430x350x1050

SPR
CEC 42
Vannkran
430x350x1050

SPR

Selvvaskeanlegg

Pusseskinnsrulle
(uten vanntilførsel)

SP

SPM

Teknisk data
Art. nr
Versjon
Dimensjoner

SP
CEC 43
Stående
430x350x1050

SPM
CEC 44
Veggmontert
-

Kjemiprodukt automat
(1 program)

Ekstrautstyr
Art. nr. CEC 30
Mini stålampe

Teknisk data
Art. nr
Produkttype
Spenning
Motoreffekt
Dimensjoner
Myntinnkast

EPP
CEC 46
Antibakteriell
230 V
150 Watt
285x250x1500
Elektronisk

EPA
CEC 47
Trykklyft
230 V
150 Watt
285x250x1500
Elektronisk

EPN
CEC 48
Dekkfornyer
230 V
150 Watt
285x250x1500
Elektronisk

EPV
CEC 49
Vindusrens
230 V
150 Watt
285x250x1500
Elektronisk

EPC
CEC 50
Interiør-rens
230 V
150 Watt
285x250x1500
Elektronisk

EPQ
CEC 51
Vann
230 V
150 Watt
285x250x1500
Elektronisk
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Selvvaskeanlegg

Kjemiprodukt automat
(2 programmer)

Ekstrautstyr
Art. nr. CEC 30
Mini stålampe

Teknisk data
EPP
CEC 46
Antibakteriell
230 V
200 Watt
285x250x1500
Elektronisk

Art. nr
Produkttype
Spenning
Motoreffekt
Dimensjoner
Myntinnkast

EPA
CEC 47
Trykklyft
230 V
200 Watt
285x250x1500
Elektronisk

EPN
CEC 48
Dekkfornyer
230 V
200 Watt
285x250x1500
Elektronisk

EPV
CEC 49
Vindusrens
230 V
200 Watt
285x250x1500
Elektronisk

EPC
CEC 50
Interiør-rens
230 V
200 Watt
285x250x1500
Elektronisk

EPQ
CEC 51
Vann
230 V
200 Watt
285x250x1500
Elektronisk

EPD
CEC 52
Felgrens
230 V
200 Watt
285x250x1500
Elektronisk

Felgrenspåføring automat
PCN-2

Teknisk data
Art. nr
Tank
Spenning
Effekt
Dimensjoner
Myntinnkast

PCN-2
CEC 53
25 ltr
230 V
150 Watt
530x330x1500
Elektronisk

Ekstrautstyr
Art. nr. CEC 25
Automatisk
slangeinntrekk
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PCN
CEC 54
25 ltr
230 V
150 Watt
430x300x1250
Elektronisk

PCN

Selvvaskeanlegg

Skumbørste automat
PS-BPS

BPS

Teknisk data
Art.nr.
Versjon
Spenning
Motoreffekt
Dimensjoner
Myntinnkast

PS-BPS
CEC 55
Skumbørste Automat
230 V
500 Watt
530x330x1500
Elektronisk

BPS
CEC 56
Slangeholder for Skumbørste Automat
12 V
100 Watt
340x250x1500
-

Slangeløfter
for rense- og støvsugerautomater
Teknisk data
Art. nr
Dimensjoner

SL
CEC 57
370x150x2000
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Selvvaskeanlegg

Mattevasker
Teknisk data
Art. nr
Versjon
Spenning
Motoreffekt
Dimensjoner
Myntinnkast
Antifrys system

LT400
CEC 58
3-fas
400 V
1.0 kW
800x550x900
Elektronisk
Standard

LT230
CEC 59
1-fas
230 V
1.0 kW
800x550x900
Elektronisk
Standard

Ekstrautstyr
Art. nr. CEC 60
Parfyme kit

BC

Mattebanker
Teknisk data
Art. nr
Versjon
Dimensjoner
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BC
CEC 61
Med oppsamler
580x300x1020

B
CEC 62
Med gitter
500x1100x150

B

Selvvaskeanlegg

Andre tilleggsartikler

PSC

CPR
Teknisk data
Art. nr
Versjon
Dimensjoner

CPR
CEC 64
Avfallsbeholder med lås
520x400x100

PSC
CEC 63
Stående askebeger
300x1200

261

Vi tar vare på dine verdier!
IPC Foma har som målsetning å
være Norges ledende leverandør
innen drift og vedlikehold av
profesjonelle rengjøringsmaskiner.
Vi vet at tid er synonymt med
penger, og gjør vårt ytterste
for å sikre våre kunder optimal
lønnsomhet gjennom høy driftssikkerhet og kostnadseffektive
løsninger. Vårt servicekonsept
dekker alt fra reparasjoner,
servicekurs og opplæring til et
bredt utvalg av vedlikeholdsavtaler
tilpasset de fleste behov. Med
god tilgjengelighet, kvalitet og
kunnskap tilpasser vi løsninger til
ditt behov. Som kunde av oss skal
du kunne konsentrere deg fullt
og helt om egen produksjon med
sikkerhet om at vi tar vare på dine
verdier. Forebyggende vedlikehold
lønner seg, og vi tar dine krav til
lønnsomhet på alvor. Vår visjon er
å være ditt foretrukne førstevalg!

Vårt landsdekkende servicenett av egne høyt kvalifiserte serviceteknikere og utvalgte servicepartnere
sikrer deg som kunde optimal driftssikkerhet, bedre kontroll og lavere kostnader.

Trenger du reservedeler er
vi aldri langt unna. Enten
gjennom våre forhandlere,
egne servicebiler eller direkte
fra vårt Nordiske hovedlager
på Langhus. Vårt hovedlager
på 5000 m2 inneholder mer en
40.000 reservedeler, og et rikt
utvalg av maskiner og tilbehør.
I tillegg ligger det strategisk
plassert nært vårt marked for
å gi deg raske og effektive
leveranser uten ekstra tid til
fortolling og transport.
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Våre moderne servicebiler er
naturligvis utstyrt med
mobiltelefoner, deler og verktøy,
men ligger også online med
hver sin PC mot egne og andre
servicebilers lagerbeholdning samt
hovedlager på Langhus.
Dette gir våre servicemontører full
oversikt til enhver tid, og mulighet
til å kunne bekrefte leveranser av
reservedeler omgående.

En del består av serviceverksted og delelager utstyrt med det mest moderne
og effektive verktøy vi kan få tak i. Dette setter oss i stand til å utføre
kostnadseffektive og tidsbesparende reparasjoner av dine maskiner på
stedet. Andre delen består av en liten butikk der du som kunde fysisk kan ta
i øyesyn nyttig tilbehør f.eks pistoler, lanser, tromler eller annet spesialutstyr.
Slik kan vi sammen finne og prøve gode løsninger på stedet.
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Godt forebyggende vedlikehold reduserer
unødige driftsstopp, samtidig som eventuelle
feil utbedres før det resulterer i større skader.
Dette gir lavere kostnader, bedre økonomisk
oversikt samt optimal maskinytelse gjennom
hele året. Feil som ikke avdekkes i tide skaper
som kjent større skader og dyrere reparasjoner.
Det lønner seg å være i forkant. Spar penger
med forebyggende vedlikehold. Lavere
personalutgifter med færre driftsavbrudd, ingen
kostbare frakter, overtid, reisetid, kilometer og
irritasjoner mm. En avtale med oss gir deg alltid
faste lave priser samt gode tilbud på deler og
tilbehør. Vårt service-program dekker også alle
myndighetenes krav til vedlikehold. IPC Foma
tilbyr i tillegg opplæring i henhold til gjeldene
forskrifter om høytrykksspyling. Glem heller ikke
at oljebrennere innendørs skal kontrolleres årlig.

Vi hjelper deg å velge
riktig utstyr og tilbehør
som passer til dine
rengjøringsoppgaver.
Ønsker du å diskutere
fremtidige innkjøp,
vedlikehold eller
innbytte, kontakt oss for
et uforpliktende tilbud.
Unngå kostbare
driftsstopp, vi hjelper
deg med planleggingen.

Forebyggende vedlikehold i dag
Ring oss nå !
Tlf: 64 91 70 00 er penger spart i morgen!
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Høytrykkspumpe

Ventilkit
6 stk.

Pakningskit

Keramisk
stempel

WW 90 DX
WW 93 DX
WW 94 DX
WW 93 B DX
TH 3000
TH 3500
W 130 VDX
W 112 VDX
W 124 VDX
WW 186 VDX
WW 156 VDX
WW 176 VDX
W 140 DX
W 154 DX
W 97 DX
WW 186 DX
WW 156 DX
WW 176 DX
WW 961 CDX
WW 962 CDX
W 71 DX
W 91 DX
W 98 DX
W 99 DX
WW 141 DX
WW 161 DX
WW 944 DX
W 151 DX
W 132 DX
WS 171 DX
WS 151 DX
WS 132 DX
WS 102 DX
WS 104 DX
W 201 DX
WS 201 DX
WS 152 DX
WS 202 DX
W 4 DX
W 155 DX
W 6 DX
W 8 DX
W 203
W 159
W 12
W 15
T 44
T 55
T 77
T 88

KIT 1
KIT 1
KIT 1
KIT 1
KIT 134
KIT 134
KIT 123
KIT 123
KIT 123
KIT 123
KIT 123
KIT 123
KIT 123
KIT 123
KIT 123
KIT 123
KIT 123
KIT 123
KIT 123
KIT 123
KIT 1
KIT 1
KIT 1
KIT 1
KIT 1
KIT 1
KIT 1
KIT 1
KIT 1
KIT 1
KIT 1
KIT 1
KIT 1
KIT 62
KIT 1
KIT 1
KIT 1
KIT 1
KIT 62
KIT 43
KIT 43
KIT 43
KIT 1
KIT 43
KIT 43
KIT 43
KIT 62
KIT 62
KIT 43
KIT 43

KIT 96
KIT 96
KIT 96
KIT 96
KIT 119
KIT 119
KIT 130
KIT 131
KIT 131
KIT 130
KIT 130
KIT 130
KIT 131
KIT 131
KIT 131
KIT 130
KIT 130
KIT 130
KIT 130
KIT 130
KIT 27
KIT 27
KIT 27
KIT 27
KIT 92
KIT 92
KIT 92
KIT 28
KIT 29
KIT 28
KIT 28
KIT 29
KIT 28
KIT 82
KIT 28
KIT 28
KIT 28
KIT 28
KIT 39
KIT 115
KIT 79
KIT 79
KIT 28
KIT 115
KIT 80
KIT 80
KIT 39
KIT 39
KIT 80
KIT 80

51.0400.09
51.0400.09
51.0400.09
51.0400.09
57.0401.09
57.0401.09
52.0400.09
44.0401.09
44.0401.09
52.0400.09
52.0400.09
52.0400.09
44.0401.09
44.0401.09
44.0401.09
52.0400.09
52.0400.09
52.0400.09
52.0400.09
52.0400.09
50.0404.09
50.0404.09
50.0404.09
50.0404.09
52.0400.09
52.0400.09
52.0400.09
47.0404.09
47.0405.09
47.0404.09
47.0404.09
47.0405.09
47.0404.09
47.0404.09
47.0404.09
47.0404.09
47.0404.09
47.0404.09
69.0400.09
76.0400.56
76.0402.09
76.0402.09
47.0404.09
76.0400.56
76.0402.09
76.0402.09
69.0400.09
69.0400.09
76.0402.09
76.0402.09

Festebolt
for stempel
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
KIT 6
KIT 6
KIT 6
KIT 6
…..
…..
…..
KIT 6
KIT 6
KIT 6
KIT 6
KIT 6
KIT 6
KIT 54
KIT 6
KIT 6
KIT 6
KIT 6
KIT 74
KIT 74
KIT 74
KIT 74
KIT 6
KIT 74
KIT 74
KIT 74
KIT 74
KIT 74
KIT 74
KIT 74

3 stk
oljetetninger

Kit
By - pass

Ventilkopp

Pakning
ventilkopp

KIT 83
KIT 83
KIT 83
KIT 83
KIT 136
KIT 136
KIT 23
KIT 23
KIT 23
KIT 23
KIT 23
KIT 23
KIT 23
KIT 23
KIT 23
KIT 23
KIT 23
KIT 23
KIT 23
KIT 23
KIT 23
KIT 23
KIT 23
KIT 23
KIT 23
KIT 23
KIT 23
KIT 2
KIT 2
KIT 2
KIT 2
KIT 2
KIT 2
KIT 37
KIT 2
KIT 2
KIT 2
KIT 2
KIT 37
KIT 44
KIT 44
KIT 44
KIT 24
KIT 44
KIT 44
KIT 44
KIT 38
KIT 38
KIT 79
KIT 79

…..
…..
…..
…..
KIT 120
KIT 120
KIT 137
KIT 137
KIT 137
KIT 137
KIT 137
KIT 137
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

KIT 84
KIT 84
KIT 84
KIT 84
KIT 133
KIT 133
KIT 124
KIT 124
KIT 124
KIT 124
KIT 124
KIT 124
KIT 124
KIT 124
KIT 124
KIT 124
KIT 124
KIT 124
KIT 124
KIT 124
KIT 4
KIT 4
KIT 4
KIT 4
KIT 4
KIT 4
KIT 4
KIT 4
KIT 4
KIT 4
KIT 4
KIT 4
KIT 4
…..
KIT 5
KIT 5
KIT 5
KIT 5
…..
…..
…..
…..
KIT 4
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3593.00
90.3593.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.4051.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
90.3847.00
…..
90.4065.00
90.4065.00
90.4065.00
90.3847.00
90.4065.00
90.4065.00
90.4065.00
90.4055.00
90.4055.00
90.4067.00
90.4067.00
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Beregning av
sikringsstørrelse
En enkel formel for beregning av sikringsstørrelser for elektriske motorer.
1 fase
0,9 = fast faktor
P = motoreffekt i watt
I = strøm i amp. (sikringsstørrelse)
U = spenning i volt

P = I x U x 0,9

Eksempel: Foma G 150 x Power
I=

3100

= 12,13 amp.

230 x 0,9
I=

P
U x 0,9

3 fase
0,9 = fast faktor
P = motoreffekt i watt
I = strøm i amp. (sikringsstørrelse)
U = spenning i volt
1,73 = fast faktor
P = I x U x 1,73 x 0,9

Eksempel: Foma G 190 x Power
I=

5000

= 14,02 amp.

230 x 1,55

I=

P
U x 1,55

Sikringer

Skjøtekabel

Ved bruk av automatsikringer bør det brukes
sikringer med C eller D klassifikasjon på kurser som det er koblet høytrykksvaskere til.

Bruk av skjøtekabel på høytrykksvaskere.
Tverrsnittet på kobberkabelen må økes ved
økende lengde på skjøtekabelen. Eksempel på
maskin med 5,5/7,5 kw/hk motor.
Standard ledning på maskin har Ø 2,5 mm2
Ved skjøtekabel:
10 – 50 meter brukes kabel med Ø 4,0 mm2
50 – 100 meter brukes kabel med Ø 6,0 mm2
100 – 150 meter brukes kabel med Ø 10,0 mm2
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Blandingstabell for Hydro Minder - Hydro Master
Farvekode
på dyse

Ca.
blandingsforhold

Ca. %
innblanding

Uten dyse

1:1

50,0

4,75

1,2:1

45,5

3,25

Svart

2:1

33,0

2,49

Beige

4:1

20,0

1,78

Rød

6:1

14,0

1,32

Hvit

9:1

10,0

1,09

Blå

10:1

9,0

1,02

Gyllenbrun

13:1

7,0

0,89

Grønn

21:1

4,5

0,71

Orange

26:1

4,0

0,63

Brun

30:1

3,0

0,58

Gul

38:1

2,5

0,50

Fiolett

50:1

2,0

0,35

Rosa

100:1

1,0

0,25

Grå

Dysehull
i mm

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på
vannet inn på 2,67 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.
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Str.

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

Dyser
Farge

Beige

Orange

Mørk blå

Rød

Gul

Lys blå

Hvit

Svart

Fiolett

Brun

Nøytral

Grønn

110546

110545

110544

110543

110542

110541

110540

110539

110538

110537

110536

140492

Best.nr.

11,4

10,8

9,2

8,9

8,4

7,7

7,4

6,8

6,3

5,6

5,2

4,8

40

12,7

12,1

10,3

9,9

9,4

8,6

8,3

7,6

7,1

6,3

5,8

5,4

50

13,9

13,3

11,3

10,9

10,3

9,4

9,1

8,4

7,7

6,8

6,3

5,8

60

15,0

14,4

12,2

11,8

11,1

10,2

9,8

9,0

8,4

7,3

6,8

6,3

16,0

15,3

13,1

12,6

11,9

10,9

10,5

9,6

8,9

7,9

7,3

6,7

17,0

16,3

13,9

13,3

12,6

11,5

11,1

10,2

9,5

8,4

7,8

7,2

18,0

17,2

14,6

14,1

13,3

12,2

11,7

10,8

10,0

8,8

8,2

7,5

18,8

18,0

15,3

14,8

14,0

12,8

12,3

11,3

10,5

9,3

8,6

7,9

Arbeidstrykk - bar/vannmengde l/pr. min.
70
80
90
100
110

19,7

18,8

16,0

15,4

14,6

13,3

12,9

11,8

10,9

9,6

9,0

8,3

120

20,5

19,6

16,7

16,0

15,2

13,9

13,4

12,3

11,4

10,0

9,3

8,6

130

21,2

20,3

17,3

16,7

15,8

14,4

13,9

12,8

11,8

10,4

9,7

8,9

140

22,0

21,0

17,9

17,2

16,3

14,9

14,4

13,2

12,2

10,8

10,0

9,2

150

22,7

21,7

18,5

17,8

16,9

15,4

14,9

13,7

12,6

11,1

10,3

9,5

160

23,8

22,7

19,3

18,6

17,6

16,1

15,5

14,3

13,2

11,7

10,8

10,0

175

25,4

24,3

20,7

19,9

18,9

17,2

16,6

15,3

14,4

12,5

11,6

10,8

200

Dysetabell for turbodyser

Væskemengde liter pr. minutt
Dyse
str

Utløpshull i
dyse

Væskemengde
liter pr min
0,3
bar

0017
0025
0033
0050
0067
01
015
02
03
04
045
05
055
06
065
07
075
08
085
09
10

Dyse
str

02
025
03
035
04
045
05
055
06
065
07
075
08
085
09
10
11
12
13
15
20
30

0,28
0,33
0,38
0,46
0,53
0,66
0,79
0,91
1,1
1,3
1,35
1,4
1,5
1,6
1,65
1,7
1,75
1,8
1,85
1,9
2,0

0,12
0,19
0,25
0,37
0,50
0,57
0,62
0,70
0,80
0,83
0,90
0,95
1,00
1,06
1,12
1,24

1
bar

2
bar

3
bar

4
bar

5
bar

6
bar

7
bar

10
bar

20
bar

0,11
0,15
0,23
0,34
0,46
0,68
0,91
1,0
1,12
1,28
1,43
1,52
1,64
1,74
1,8
1,93
2,05
2,26

0,05
0,08
0,11
0,16
0,22
0,32
0,48
0,64
0,97
1,3
1,45
1,6
1,7
1,9
2,0
2,3
2,5
2,6
2,7
2,9
3,2

0,06
0,10
0,13
0,20
0,26
0,39
0,59
0,79
1,2
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,3
3,5
3,9

0,07
0,11
0,15
0,23
0,31
0,46
0,68
0,91
1,4
1,8
2,0
2,3
2,5
2,7
3,0
3,3
3,6
3,6
3,9
4,1
4,6

0,08
0,13
0,17
0,25
0,34
0,41
0,76
1,0
1,5
2,0
2,3
2,5
2,8
3,1
3,4
3,7
3,9
4,1
4,3
4,6
5,1

0,09
0,14
0,18
0,28
0,37
0,56
0,84
1,1
1,7
2,2
2,5
2,8
3,0
3,3
3,6
4,0
4,3
4,5
4,7
5,0
5,6

0,10
0,15
0,20
0,30
0,40
0,60
0,90
1,2
1,8
2,4
2,7
3,0
3,3
3,6
3,9
4,4
4,6
4,8
5,1
5,4
6,0

0,12
0,18
0,24
0,36
0,48
0,72
1,1
1,4
2,2
2,9
3,3
3,6
3,9
4,3
4,7
5,2
5,5
5,8
6,1
6,5
7,2

Utløpshull i
dyse

0,91
1,0
1,1
1,2
1,3
1,35
1,4
1,5
1,6
1,65
1,7
1,75
1,8
1,85
1,9
2,0
2,08
2,16
2,25
2,4
2,8
3,6

30
bar

35
bar

0,17
0,25
0,34
0,51
0,68
1,0
1,5
2,0
3,1
4,1
4,6
5,1
5,5
6,1
6,6
7,3
7,7
8,2
8,7
9,2
10,2

2,5
3,7
5,2
5,5
6,2
6,8
7,4
8,0
8,8
9,3
9,8
10,4
11,1
12,3

0,23
0,34
0,44
0,67
0,90
1,3
2,0
2,7
4,0
5,4
6,1
6,7
7,3
8,1
8,8
9,6
10,3
10,8
11,4
12,1
13,5

Væskemengde
liter pr min
40
bar

50
bar

60
bar

70
bar

80
bar

100
bar

120
bar

150
bar

160
bar

200
bar

250
bar

2,9
3,6
4,3
4,9
5,8
6,7
7,2
7,9
8,6
9,4
10,2
10,7
11,7
12,2
13,0
14,4
16,2
17,3
18,7
22,0
28,0
42,0

3,2
4,1
4,8
5,5
6,4
7,5
8,1
8,9
9,7
10,5
11,4
12,0
12,9
13,7
14,5
16,1
18,1
19,3
21,0
24,0
32,2
47,5

3,5
4,4
5,3
6,1
7,1
8,2
8,8
9,7
10,6
11,5
12,5
13,1
14,2
15,0
15,9
17,7
19,8
21,0
23,0
26,0
35,3
52,1

3,8
4,8
5,7
6,5
7,6
8,9
9,5
10,5
11,4
12,4
13,5
14,2
15,4
16,2
17,2
19,1
21,4
23,0
25,0
29,0
38,1
56,2

4,1
5,1
6,2
7,0
8,2
9,5
10,2
11,1
12,2
13,3
14,5
15,1
16,5
17,3
18,4
20,2
22,9
24,7
26,6
30,2
40,8
60,1

4,6
5,7
6,8
7,8
9,1
10,6
11,4
12,5
13,7
14,8
16,2
16,9
18,3
19,4
21,0
23,0
25,6
27,0
30,0
34,0
46,0
67,0

5,0
6,3
7,6
8,6
10,0
11,6
12,5
13,6
15,0
16,0
17,8
18,5
20,1
21,3
22,5
24,7
28,0
30,2
32,6
37,0
50,0
73,0

5,6
7,0
8,4
9,6
11,2
12,9
14,0
15,4
16,7
18,1
19,9
20,7
22,5
23,8
25,0
28,0
31,3
33,0
36,0
42,0
56,0
82,0

5,8
7,2
8,7
9,9
11,6
13,4
14,4
15,7
17,3
18,7
20,5
21,4
23,2
24,4
25,9
28,6
32,3
34,9
37,6
42,8
58,0
85,0

6,4
8,1
9,7
11,0
12,9
15,0
16,1
17,7
19,3
21,0
23,0
23,9
26,0
27,4
29,0
32,0
36,2
39,0
42,0
48,0
64,4
95,0

7,2
9,0
10,9
12,3
14,4
16,8
18,0
19,7
21,6
23,4
25,7
27,5
29,2
30,7
32,4
35,8
40,4
43,6
46,9
53,4
72,0
106,0
269

Væskemengde liter pr. minutt
Bar

50
80
100
120
150
160
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1500
2000
2500

270

Hastighet
m/sek

97
123
137
150
168
174
194
217
237
274
307
336
363
388
411
434
455
475
532
614
687

Væskemengde
liter pr min
1,0
mm

1,1
mm

1,2
mm

1,3
mm

1,4
mm

1,5
mm

1,6
mm

1,7
mm

1,8
mm

1,9
mm

2,0
mm

2,25
mm

2,4
mm

2,8
mm

4,1
5,1
5,7
6,3
7,0
7,2
8,1
9,0
10,0
11,0
12,3
13,4
14,5
15,6
16,5
17,3
18,2
19,0
21,2
24,5
27,4

4,8
6,2
6,8
7,6
8,4
8,7
9,7
10,9
11,5
13,3
14,7
16,2
17,5
18,8
19,9
21,0
22,0
23,0
25,7
29,6
33,1

5,5
7,0
7,8
8,6
9,6
9,9
11,0
12,3
14,4
15,7
17,6
19,2
20,9
22,3
23,7
24,9
26,1
27,3
30,5
35,2
39,4

6,4
8,2
9,1
10,0
11,2
11,6
12,9
14,4
16,0
16,9
20,7
22,7
24,4
26,2
27,8
29,2
30,7
32,0
35,8
41,4
46,2

8,1
10,2
11,4
12,5
14,0
14,4
16,1
18,0
18,6
21,4
23,9
26,2
28,4
30,3
32,2
33,9
35,6
37,2
41,5
48,0
53,6

8,9
11,1
12,5
13,6
15,4
15,7
17,7
19,7
22,5
24,6
27,5
30,2
32,6
34,8
36,9
38,9
40,8
42,6
47,7
55,0
61,5

9,7
12,2
13,7
15,0
16,7
17,3
19,3
21,6
24,2
28,0
31,3
34,2
37,1
39,6
42,0
44,2
46,4
48,5
54,2
62,6
70,0

11,4
14,5
16,2
17,8
19,9
20,5
23,0
25,7
27,4
31,6
35,4
38,7
41,8
44,7
47,4
50,0
52,4
54,9
61,2
70,7
79,0

12,9
16,5
18,3
20,1
22,5
23,2
26,0
29,2
30,6
35,5
39,6
43,4
46,8
50,1
53,2
56,0
58,8
61,4
68,6
79,2
88,6

14,5
18,4
21,0
22,5
25,0
25,9
29,0
32,4
34,2
39,4
44,2
48,4
52,2
55,8
59,2
62,5
65,4
68,4
76,4
88,3
97,7

16,1
20,2
23,0
24,7
28,0
28,6
32,0
35,8
37,9
43,8
48,9
53,6
57,9
61,9
66,0
69,2
72,5
75,8
85,0
97,8
109,3

21,0
26,6
30,0
32,6
36,0
37,6
42,0
46,9
48,0
55,4
61,8
67,8
73,2
78,3
83,0
87,5
91,8
95,8
107,2
123,8
135,4

24,0
30,2
34,0
37,0
42,0
42,8
48,0
53,4
54,6
63,0
70,4
77,2
83,2
89,1
94,4
99,7
104,4
109,1
122,0
140,8
-

32,2
40,8
46,0
50,0
56,0
58,0
64,4
72,0
74,3
85,7
95,8
104,9
113,4
121,2
128,0
135,5
142,0
148,5
166,0
-

20

6,3

5,8

5,3

4,7

4,2

3,7

3,2

2,6

2,1

1,6

1,1

0,5

pr min

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

Liter

40

0,7

1,5

2,2

2,6

3,8

4,5

5,2

6

6,7

7,4

8,1

8,9

60

0,9

1,9

2,7

3,6

4,6

5,5

6,4

7,3

8,2

9,1

10

11

80

1

2,2

3,2

4,2

5,3

6,3

7,3

8,5

9,5

10,5

11,5

12,6

100

1,1

2,4

3,5

4,7

5,9

7,1

8,2

9,6

10,6

11,7

12,9

14,1

120

1,2

2,6

3,9

5,1

6,5

7,7

9

10,4

11,6

12,9

14,1

15,5

140

1,3

2,8

4,2

5,5

7

8,4

9,7

11,2

12,6

13,9

15,2

16,7

160

1,4

3

4,5

5,9

7,5

8,9

10,4

12

13,4

14,8

16,3

17,9

180

1,5

3,2

4,7

6,3

8

9,5

11

12,7

14,2

15,7

17,5

19

Bar
200

1,6

3,4

5

6,6

8,4

10

11,6

13,4

15

16,6

18,4

20

250

1,8

3,8

5,6

7,4

9,4

11,2

13

15

16,8

18,6

20,6

22,4

300

2

4,2

6,1

8,1

10,3

12,2

14,2

16,4

18,4

20,3

22,5

24,5

350

2,1

4,5

6,6

8,7

11,1

13,2

15,3

17,7

19,8

22

24,3

26,5

400

2,3

4,8

7,1

9,3

11,9

14,1

16,4

19

21,2

23,5

26

28,3

500

2,5

5,4

7,9

10,4

13,3

15,8

18,3

21,2

23,7

26,2

29,1

31,6

600

2,8

5,9

8,7

11,4

14,5

17,3

20,1

23,2

26

28,8

31,9

34,6

700

3

6,4

9,4

12,3

15,7

18,7

21,7

25,1

28,1

31,1

34,2

37,4

800

3,2

6,8

10

13,2

16,8

20

23,2

26,8

30

33,2

36,8

40

900

3,4

7,2

10,6

14

17,8

21,2

24,6

28,4

31,8

35,2

39

42,4

3,6

7,6

11,2

14,8

18,8

22,4

25,9

30

33,5

37,1

41,1

44,7

1000

Anslagskart målt i kg
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Trykktap i høytrykkslanger

Liter pr. min

Slangediameter (innvendig)

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60

5/16”
DN8

3/8”
DN10

1/2”
DN13

5/8”
DN16

3/4”
DN20

1”
DN25

0,5
1,9
4
6
10
14
19
24
28
35
48

0,2
0,7
1,5
2,3
3,5
4,8
6,4
8
10
13
18

0
0,2
0,4
0,6
1
1,4
1,7
2
2,5
3,3
4,4

0
0
0,2
0,3
0,4
0,5
0,7
0,8
1,2
1,5
1,8

0
0
0
0
0,2
0,2
0,3
0,35
0,45
0,5
0,7

0
0
0
0
0
0
0
0
0,13
0,15
0,2

Trykkverdiene er i bar pr. 10 meter slangelengde.

Spredningsvinkel og teoretisk vaskebredde
Tabellen viser den teoretiske vaskebredden ved forskjellige
sprednings-/dysevinkler. I praksis minsker vaskebredden litt ved lengre
spyleavstander. Den effektive vaskebredden vil da bli noe mindre. Tabellen
er basert på bruk av vann. Væsker som er mer tykt flytende enn vann gir
en mindre vaskebredde.

Spyle
avstand

Spredningsvinkel

Teoretisk
vaskebredde
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TEORETISK VASKEBREDDE (i cm) PÅ ULIK SPYLEAVSTAND

Spredningsvinkel

5
cm

10
cm

15
cm

20
cm

25
cm

30
cm

40
cm

50
cm

60
cm

70
cm

80
cm

100
cm

5˚
10˚
15˚
25˚
40˚
65˚
85˚
110˚

0,4
0,9
1,3
2,2
3,6
6,4
9,2
14,3

0,9
1,8
2,6
4,4
7,3
12,7
18,3
28,6

1,3
2,6
4,0
6,7
10,9
19,1
27,5
42,9

1,8
3,5
5,3
8,9
14,6
25,5
36,7
57,1

2,2
4,4
6,6
11,1
18,2
31,9
45,8
71,4

2,6
5,3
7,9
13,3
21,8
38,2
55,0
85,7

3,5
7,0
10,5
17,7
29,1
51,0
73,3
114

4,4
8,8
13,2
22,2
36,4
63,7
91,6
143

5,2
10,5
15,8
26,6
43,7
76,5
110
171

6,1
12,3
18,4
31,0
51,0
89,2
128
200

7,0
14,0
21,1
35,5
58,2
102
147
229

8,7
17,5
26,3
44,3
72,8
127
183
286

Omregningsfaktorer
omregningstabell for gamle og nye enheter
Størrelse
enhet

SI
enhet

Tilleggs
enhet

Lengde

m

1 in
1 ft
1 yd
1 mile

=
=
=
=

0,0254
0,3048
0,9144
1609,344

m
m
m
m

1m
1m
1m
1m

=
=
=
=

39,3701
3,28084
1,09361
0,621371

in
ft
yd
10-3 mile

Areal

m3

1 in2
1 ft2
1 yd2
1 acre

=
=
=
=

645,16
0,092903
0,836127
4046,86

mm2
m2
m2
m2

1 m2
1 m2
1 m2
1 m2

=
=
=
=

1550
10,7639
1,19599
0,247105

in2
ft2
yd2
10-3 acre

Volum

m3

l

1 in3
1 ft3
1 yd3
1 UK gal
1 US gal

=
=
=
=
=

16,3871
28,3168
0,764555
4,54609
3,78541

ml
l
m3
l
l

1l
1l
1l
1l
1l

=
=
=
=
=

61,0237
35,3147
1,30795
0,219969
0,264172

in3
10-3 ft3
10-3 yd3
UK gal
US gal

Volumstrøm

m3/s

l/s

1 m3/min
1 cfm
1 m3/h

=
=
=

16,6667
0,471947
0,277778

l/s
l/s
l/s

1 m3/s
1 m3/s
1 m3/s

=
=
=

60
2118,88
3600

1 m3/min
1 cfm
1 m3/h

Masse

kg

1 lb
1 oz
1 ton UK
1 ton US

=
=
=
=

0,453592
28,3495
1016,5
907,185

kg
g
kg
kg

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

=
=
=
=

2,20462
35,274
0,984207
1,10231

lb
oz
10-3 ton UK
10-3 ton US

Densitet

kg/m3

1 lb/ft3
1 lb/in3

=
=

16,0185
27679,9

kg/m3
kg/m3

1 kg/m3
1 kg/m3

=
=

0,0624278
36,127

lb/ft3
10-6 lb/in3

Kraft

N

1 kp
1 lbf

=
=

9,80665
4,44822

N
N

1N
1N

=
=

0,101972
0,224809

kp
lbf

Kraftmoment

Nm

1 kpm
1 lbf-ft

=
=

9,80665
1,35582

Nm
Nm

1 Nm
1 Nm

=
=

0,101972
0,737562

kpm
lbf-ft

Trykk

Pa

1 at
1 kp/cm2
1 psi
1 at
1 kp/cm2
1 psi

=
=
=
=
=
=

98,0665
98,0665
6,89476
0,980665
0,980665
0,0689476

kPa
kPa
kPa
bar
bar
bar

1 kPa
1 kPa
1 kPa
1 bar
1 bar
1 bar

=
=
=
=
=
=

0,0101972
0,0101972
0,145038
1,01972
1,01972
14,5038

at
kp/cm2
psi
at
kp/cm2
psi

Arbeid/Energi

J

1 kWh
1 kpm
1 kcal
1 hkh

=
=
=
=

3,6
9,80665
4,1868
2,6478

MJ
J
kJ
MJ

1 kJ
1 kJ
1 kJ
1 kJ

=
=
=
=

0,277778
101,972
0,238846
0,377673

10-3 kWh
kpm
kcal
10-3 hkh

Effekt

W

1 kpm/s
1 kcal/s
1 kcal/h
1 hk
1 hp

=
=
=
=
=

9,80665
4,1868
1,163
735,499
745,7

W
kW
W
W
W

1 kW
1 kW
1 kW
1 kW
1 kW

=
=
=
=
=

101,972
0,238846
859,845
1,35962
1,34102

kpm/s
kcal/s
kcal/h
hk
hp

Energiforbruk

J/m3

J/l

1 hkmin/m3=
1 kWh/m3
1 hp/cfm
1 kWh/ft3

44,1299
=
3600
=
1580,05
=
127133

J/l
J/l
J/l
J/l

1 J/l
1 J/l
1 J/l
1 J/l

=
=
=
=

22,6604
0,277778
0,632891
7,865578

10-3 hkmin/m3
10-3 kWh/m3
10-3 hp/cfm
10-6 kWh/ft3

Temperatur*

K

°C

1 °C
1 °F

=
=

K
K

1K
1K

=
=

1
1,8

°C
°F

bar

Gamle til
nye enheter

*Absolutte nullpunkt: 0 K = –273,15 °C=– 459,67 °F

Nye til
gamle enheter

1
0,555556

Isens smeltepunkt: 273,15 K = 0 °C = 32 °F
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pH-skalaen
Sterk natronlut
(NaOH)
Sterk basisk løsning

Maskinoppvaskmiddel

11

Salmiakk

Svak basisk løsning

10

Grønnsåpe

6

Sterk sur løsning

12

Svak sur løsning

Sterk natronlut
(NaOH)

14
13

Faresymboler til merking

Les
advarselteksten

Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol
(farepiktogram), i tillegg til fare- og sikkerhetsinformasjon på norsk.
Merkingen informerer om skader som kan oppstå ved bruk. Fram til
1. juni 2015 gjelder to merkesystemer parallelt.
På sikt skal den nye merkingen gjelde i hele verden.
Nye faresymboler (farepiktogram)

9
8
7

Sjøvann
Blod hos mennesker
Rent vann, tårer

4

Urin
Vanlig regnvann
Svart kaffe
Mange fisker dør
Tomater, appelsinjuice

3

Coca Cola, eddik

2

Sitronsaft

1

Magesaft

0

Sterk saltsyre (HCI)

5

Akutt giftig. Kjemikalier som er
akutt giftige og kan gi livstruende
skader ved svelging, hudkontakt
og/eller innånding.

Etsende. Kjemikalier som forårsaker etseskader på hud og øyne eller alvorlige
øyeskader. Brukes også for kjemi-kalier
som er etsende for metaller.

Kronisk helsefare. Kjemikalier som forårsaker kroniske helseskader som for eksempel
kreft, skader på arvestoffet og redusert fruktbarhet. Omfatter også kjemikalier som forårsaker allergi ved innånding, kjemisk lunge
betennelse eller andre alvorlige skader.

Helsefare. Kjemikalier som er farlige ved
innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes
også for kjemikalier som virker irriterende på
hud, øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet.

Miljøfare. Kjemikalier som er giftige for
vannmiljøet på kort eller lang sikt. Skal oppbevares og håndteres slik at kjemikaliet, ved
bruk eller som avfall, ikke skader miljøet.

Eksplosjonsfarlig. Kjemikalier og gjenstander som er eksplosjonsfarlige dersom de
utsettes for slag, friksjon, gnister eller varme.

Brannfarlig. Kjemikalier som er brannfarlige
og kan brenne voldsomt ved antenning eller
varmetilførsel. Enkelte kjemikalier utvikler
brannfarlig gass i kontakt med vann eller
selvantenner i luft.

Oksiderende. Kjemikalier som kan forårsake
brann i eller bidra til forbrenning av andre
materialer.

Gass under trykk. Gass eller andre kjemikalier som er trykksatt, eller gass som er flytende ved svært lav temp-eratur. Beholderen
kan eksplodere ved ytre brann.

Følbar advarselsmerking. De fleste helsefarlige kjemikalier som selges til forbrukere
skal ha en følbar advarselsmerking i form av
en opphøyd trekant på emballasjen.
OBS! Gjelder til 2015.

Faresymboler som gjelder til 2015

Meget giftig/
Giftig

Etsende
Etsende

Helseskadelig/
Helseskadelig/
Irriterende

Miljøskadelig
Miljøskadelig

Eksplosiv

Oksiderende
Oksiderende
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Ekstremt
Ekstremt
brannfarlig/
Meget brannfarlig
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Det tas forbehold om endring av produktbilder og trykkfeil. Gevir 34683

IPC Integrated Professional Cleaning

Forhandler:

Foma Norge AS
Regnbuevegen 6
1405 Langhus - Norge
Tel.: +47 64 91 70 00
Fax: +47 64 86 76 22
www.ipcfoma.no
info@foma.no - ordre@foma.no
276

