KONSUMENT
KAMPANJE
VÅR 2018

GJELDER TIL 30.06.2018

HØYTRYKKSVASKERE
KALDTVANNSVASKER

PW-C04 I 1106 A M
FOR MINDRE OPPGAVER
En kompakt høytrykksvasker bygget på
ny teknologi som gjør den spesielt lett i
vekt, kun 6 kg. Lukket oljesmøringssystem
for høytrykkspumpen gjør den helt
vedlikeholdsfri, og med sin enkle
konstruksjon er driftssikkerheten
i førsteklasse.
Leveres klar til bruk med høytrykkspistol
med 4 meter fiberarmert høytrykkslange,
vaskelanse med kombidyse, turbodyse,
vannkopling med vannfilter og rensenål
for høytrykksdysen.
Turbodysen øker den praktiske
vaskeeffekten til det dobbelte.
TEKNISKE DATA:
Arbeidstrykk
Vannmengde
Strømtilførsel
H.T.slange
Vekt

Art.nr. 146001
110 bar
360 l/time
230 V/10 amp.
4 meter
7 kg

«PROFESJONELT»
TILBEHØR MED
METALLHURTIGKOBLING

740,-+ mva
Veil kr. 988,- + mva

TILBEHØRSHOLDER

STRØMLEDNINGHOLDER

PW-C09 I 1207 A M

PW-C22P I 1207 A M
ENKEL I BRUK
Den har automatisk start/stopp fra
høytrykkspistolen, og et maks.
trykk på 120 bar.
Leveres klar til bruk med 8 meter
fiberarmert høytrykksslange,
vaskelanse med kombidyse, turbodyse,
vannkopling med vannfilter
og rensenål for høytrykksdysen.

Denne maskinen leveres med 5 meter
fiberarmert høytrykkslange, vaskelanse
med kombidyse, turbodyse, vannkopling
med vannfilter og rensenål for kombidysen
høytrykksdysen.
Turbodysen øker den praktiske vaskeeffekten til det dobbelte.
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Art.nr. 146003

«PROFESJONELT»
TILBEHØR MED
METALLHURTIGKOBLING

900,-+ mva
Veil kr. 1.202,- + mva

TILBEHØRSHOLDER

Allsidig og mobil vasker. Med gummiert håndtak og hjul er den meget
lett å transportere på alle underlag.
Det er god lagringsplass for utstyret på maskinen og den leveres med
en integrert såpetank og solid slangetrommel. Påføring av vaskemiddel skjer ved å vri på dysehodetdelen som er merket ”pressure”
mot ÷ . Maskinen suger kun såpe på lavt trykk.

Turbodysen øker den praktiske vaskeeffekten til det dobbelte.

LETT Å TRANSPORTERE
PW-C09 I 1207 A-M er kompakt og hendig,
og designet med et nytt konsept med hjul
og integrert lagringsplass for utstyr. Med
hjulene plassert langt bak er den svært
enkel å manøvrere på alle underlag. Den
har automatisk start / stopp fra høytrykkspistolen, og et maks. trykk på 120 bar.
Lukket oljesmøringssystem for høytrykkspumpen gjør den helt vedlikeholdsfri, og
med sin enkle konstruksjon er
driftssikkerheten i førsteklasse.

120 bar
380 l/time
230 V/10 amp.
6 meter
9 kg

PW-C22P I 1207 A M /
PW-C22P I 1307 A M

Lukket oljesmøringssystem for høytrykkspumpen gjør den helt
vedlikeholdsfri, og med sin enkle konstruksjon er driftssikkerheten
i førsteklasse. Maskinene har elektrisk induksjonsmotor som er luftavkjølt med overbelastningsvern.

KALDTVANNSVASKER

TEKNISKE DATA:
Arbeidstrykk
Vannmengde
Strømtilførsel
H.T.slange
Vekt

KALDTVANNSVASKER

ERGONOMISK
HÅNDTAK

PW-C22P I 1307 A M
FOR MINDRE ARBEIDSOPPGAVER
Den har automatisk start/stopp fra
høytrykkspistolen, og et maks.
trykk på 130 bar.
Leveres klar til bruk med 4 meter
fiberarmert høytrykksslange,
vaskelanse med kombidyse, turbodyse,
vannkopling med vannfilter
og rensenål for høytrykksdysen.

ALT TILBEHØR OG
STRØMKABELEN KAN
LAGRES PÅ ENHETEN

TEKNISKE DATA:
Arbeidstrykk
Vannmengde
Strømtilførsel
H.T.slange
Vekt
Art.nr. 146006

120 bar
380 l/time
230 V/10 amp.
8 meter
19 kg

1.456,-

+ mva
Veil kr. 2.002,- + mva
TEKNISKE DATA:
Arbeidstrykk
Vannmengde
Strømtilførsel
H.T.slange
Vekt
Art.nr. 146007

110 bar
360 l/time
230 V/10 amp.
4 meter
7 kg

1.760,-

+ mva
Veil kr. 2.351,- + mva

4 LITER
VASKEMIDDELTANK FOR
LAVTRYKKSDOSERING

ERGONOMISK
HÅNDTAK

KALDTVANNSVASKER

KALDTVANNSVASKER

PW-C22P I 1508 A M /
PW-C22P I 1609 A M

PW-C22P I 1508 DP A M
m/terrassevasker

FOR TØFFERE ARBEIDSOPPGAVER
Med sitt arbeidstrykk på 150/160 bar kombinert med en vannmengde på
500/540 l/timen en meget kraftig og mobil vasker. Maskinene er et godt
alternativ for den som ønsker en kraftig vasker med høy kvalitet i alle ledd.
Vaskeren kan tilkobles vanlig stikkontakt med 16A treg sikring. Med gummiert
håndtak og hjul er den meget lett å transportere på alle underlag. Det er god lagringsplass for utstyret på maskinen og den leveres med en integrert såpetank og
solid slangetrommel. Påføring av vaskemiddel skjer ved å vri på dysehodetdelen
som er merket ”pressure” mot ÷ . Maskinen suger kun såpe på lavt trykk.

FOR TØFFERE ARBEIDSOPPGAVER
PW-C22P I 1508 DP A-M er med sitt arbeidstrykk på 150 bar
kombinert med en vannmengde på 500 l/timen en meget kraftig
og mobil vasker. PW-C22P I 1508 DP A-M er et godt alternativ for
den som ønsker en kraftig vasker med høy kvalitet i alle ledd.
Vaskeren kan tilkobles vanlig stikkontakt med 16A treg sikring.
Med gummiert håndtak og hjul er den meget lett å transportere
på alle underlag. Det er god lagringsplass for utstyret på maskinen
og den leveres med en integrert såpetank og solid slangetrommel.
Påføring av vaskemiddel skjer ved å vri på dysehodetdelen som
er merket ”pressure” mot ÷ . Maskinen suger kun såpe på lavt
trykk. Den har automatisk start/stopp fra høytrykkspistolen,
og et maks. trykk på 150 bar.

Lukket oljesmøringssystem for høytrykkspumpen gjør den helt vedlikeholdsfri,
og med sin enkle konstruksjon er driftssikkerheten i førsteklasse. Maskinen har
elektrisk induksjonsmotor som er luftavkjølt med overbelastningsvern.
PW-C22P I 1508 A M
FOR TØFFERE ARBEIDSOPPGAVER
Den har automatisk start/stopp fra
høytrykkspistolen, og et maks.
trykk på 150 bar.
Leveres klar til bruk med 8 meter
fiberarmert høytrykksslange,
vaskelanse med kombidyse, turbodyse,
vannkopling med vannfilter
og rensenål for høytrykksdysen.
PW-C22P I 1609 A M
FOR MINDRE ARBEIDSOPPGAVER
Den har automatisk start/stopp fra
høytrykkspistolen, og et maks.
trykk på 160 bar.
Leveres klar til bruk med 8 meter
fiberarmert høytrykksslange,
vaskelanse med kombidyse, turbodyse,
vannkopling med vannfilter
og rensenål for høytrykksdysen.

ALT TILBEHØR OG
STRØMKABELEN KAN
LAGRES PÅ ENHETEN

TEKNISKE DATA:
Arbeidstrykk
Vannmengde
Strømtilførsel
H.T.slange
Vekt
Art.nr. 146008

150 bar
500 l/time
230 V/16 amp.
8 meter
25 kg

2.150,-

+ mva
Veil kr. 2.720,- + mva
TEKNISKE DATA:
Arbeidstrykk
Vannmengde
Strømtilførsel
H.T.slange
Vekt
Art.nr. 146011

160 bar
540 l/time
230 V/16 amp.
8 meter
25 kg

Lukket oljesmøringssystem for høytrykkspumpen gjør den helt
vedlikeholdsfri, og med sin enkle konstruksjon er driftssikkerheten
i førsteklasse. PW-C22P I 1508 DP A-M har elektrisk induksjonsmotor som er luftavkjølt med overbelastningsvern.
Leveres klar til bruk med terrassevasker, 8 meter fiberarmert
høytrykksslange, vaskelanse med kombidyse, turbodyse,
vannkopling med vannfilter og rensenål for høytrykksdysen.
Turbodysen øker den praktiske vaskeeffekten til det dobbelte.

TEKNISKE DATA:
Arbeidstrykk
Vannmengde
Strømtilførsel
H.T.slange
Vekt

Art.nr. 146009
150 bar
500 l/time
230 V/16 amp.
8 meter
28 kg

2.490,-+ mva
Veil kr. 3.235,- + mva

2.690,-

+ mva
Veil kr. 3.531,- + mva

4 LITER
VASKEMIDDELTANK FOR
LAVTRYKKSDOSERING

ERGONOMISK
HÅNDTAK
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STØVSUGERE

STØVSUGER

STØVSUGER

FOX II

YP 1/6 DRY

EN LITEN, LETT OG PRAKTISK STØVSUGER!
FOX II er en nyutviklet hendig og kompakt poseløs støvsuger til fint
støv. Perfekt til små/trange områder, inngangspartier, garderober,
barnehager og skoler. Kan også brukes til bil, båt, campingvogn eller på verkstedet. Med det unike Easypush filterrengjøringssytemet
sikrer du at filteret blåses rent og støvet fanges opp i beholderen.

YP 1/6 DRY er den optimale løsningen for daglig rengjøring.
Støvsugeren har justerbar sugekraft og lydnivå som egner
seg for bruk hvor støy er en viktig faktor.

FOX II kan også brukes med teleskopsugerør og gulvmunnstykke.
Dette kan bestilles som ekstra utstyr på art.nr. KAM 111

Fordeler:
• Fotbetjent av/på bryter
• Munnstykkeholder
• Parkeringsfunksjon
• Kabeloppheng
• Store bakehjul for enkel manøvrering
• Sikkerhetsventil for motorbeskyttelse (ved tett slange)

Leveres med: Sugeslange 1 meter, fugemunnstykke og hovedfilter.
Skulderreim (ekstrautstyr)

Leveres med: Sugeslange 1,5 meter, 3 stk. aluminium sugerør,
Munnstykke med børste, fugemunnstykke, rundbørste

TEKNISKE DATA:
Motoreffekt maks
Sugeeffekt
Luftmengde
Tankvolum
Vekt

TEKNISKE DATA:
Motoreffekt maks
Sugeeffekt
Luftmengde
Tankvolum
Vekt

FOX II leveres med HEPA filter.

BRUKERVENNLIG
FILTERRENGJØRINGSSYSTEM
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Art.nr. 183204
1200 W
1800 mmVS
30 m3/t
6 liter
3 kg

545,-+ mva
Veil kr. 754,- + mva

PLASS TIL Å LAGRE
TILLEGGSUTSTYR PÅ
STØVSUGEREN

STRESSFRITT OG
MAKSIMAL KOMFORT,
TAKKET VÆRE KOMPAKT
DESIGN, ERGONOMISK
HÅNDTAK OG SKULDERREIM

Art.nr. 132005
900 W
2200 mmVS
100 m3/t
10 liter
3,7 kg

PARKERINGSPOSISJON.

695,-+ mva
Veil kr. 1.038,- + mva

NYTT, KRAFTIG
MUNNSTYKKE SOM
GJØR RENGJØRINGEN
SVÆRT EFFEKTIV.

PÅ/AV-BRYTER SOM
BETJENES MED FOTEN.

STØVSUGER

CS 1/15 DRY ECO B
CS 1/15 DRY ECO B er en støvsuger laget ut fra de nyeste teknologiske innovasjoner. Blant annet et støyreduksjonssystem, som gir
en nærmest lydløs rengjøring, kun 76 dB(A). CS 1/15 DRY ECO B er
med sin store sugeevne en ideell maskin for daglig rengjøring av
tepper og harde gulv på hoteller, restauranter og på kontorer. CS
1/15 DRY ECO B har trinnløs regulering av sugeeffekten, dette gjør
at maskinen også kan brukes i områder hvor man ønsker lavere
sugeeffekt eller lavere støynivå. CS 1/15 er kompakt,stabil og enkel å betjene. Sugeeffekten er vesentlig høyere enn på tradisjonelle
støvsugere med tilsvarende motorstyrke. Lett i vekt, lavt støynivå
og ypperste kvalitet i alle deler gjør CS 1/15 DRY ECO B overlegen
tradisjonelle støvsugere. Passer perfekt for bruk i bl.a. restauranter,
hoteller, kontorer eller boliger. En virkelig arbeidshest for krevende
oppgaver. Kan utstyres med 2-lags engangspose eller fiberpose,
HEPA filter og luftdrevet møbel- eller teppebanker. Maskinen leveres uten brukerutstyr.

TILBEHØRS KIT CS-1/15 - STANDARD
Standard kit art.nr. 190053 består av følgende:
2,5 meter sugeslange Ø35 mm, 3 x sugerør,
fugemunnstykke, møbelbørste og kombimunnstykke med hjul
Art.nr. 190053

287,-+ mva
Veil kr. 531,- + mva

Til CS 1/15 DRY ECO B kan det leveres 2 forskjellige utstyrssett:

TEKNISKE DATA:
Motoreffekt maks
Sugeeffekt
Luftmengde
Tankvolum
Vekt

Art.nr. 190059
900 W
1630 mmVS
40 m3/t
15 liter
7,1 kg

1.491,-+ mva
Veil kr. 2.153,- + mva
TILBEHØRS KIT CS-1/15 - PREMIUM
Premium kit art.nr. 190014 består av følgende:
5,0 meter sugeslange Ø35 mm, teleskoprør,
fugemunnstykke, møbelbørste og høykvalitets
kombimunnstykke med hjul
Art.nr. 190014

508,-+ mva
Veil kr. 1.072,- + mva
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STØV- OG VANNSUGERE

STØV- OG VANNSUGERE – BASIC

YP 1/20 W&D / YS 1/20 W&D
LETT OG KOMPAKT MED KRAFTIG SUGEEFFEKT!
En lett, kompakt og hendig støv-/vannsuger som leveres med
plast tank. Støv-/vannsuger er designet for at du skal bruke
mindre tid og effektivisere rengjøringen. Passer for alle oppgaver
der husholdnings-støvsugeren ikke kan benyttes.
Ideell for å suge opp vann og støv, og derfor egnet til enkel
rengjøring på kontorer, hotellrom, verksted, garasjer, kjellere,
skap og andre mindre miljøer.

BLÅSEINNRETNING

6

KABELKROK

PARKERINGSPOSISJON.

TEKNISKE DATA:
Motoreffekt maks
Sugeeffekt
Luftmengde
Tankvolum
Vekt

1400 W
1735 mmVS
108 m3/t
20/plast liter
5,6 kg

TEKNISKE DATA:
Motoreffekt maks
Sugeeffekt
Luftmengde
Tankvolum
Vekt

1400 W
1735 mmVS
108 m3/t
20/stål liter
5,6 kg

YP 1/20 W&D
Art.nr. 132006

890,-+ mva
Veil kr. 1.077,- + mva
YS 1/20 W&D
Art.nr. 132007

990,-

+ mva
Veil kr. 1.181,- + mva

TILBEHØR

Avløpsrenser
PW-C04 og C09

Sandblåsersett
PW-C04, C09 og PW-C22

Art.nr. KTRI40327

Art.nr. KTRI40328

378,-+ mva

378,-+ mva

Veil kr. 499,- + mva

Veil kr. 499,- + mva

Roterende vaskebørste
PW-C04, C09 og PW-C22

Fast vaskebørste
PW-C04 og C09

Art.nr. KTRI40329

Art.nr. KTRI40330

420,-+ mva

294,-+ mva

Veil kr. 520,- + mva

Veil kr. 358,- + mva

Skumsprayer
PW-C04, C09 og PW-C22

Terrassevasker
PW-C04, C09 og PW-C22

Art.nr. KTRI40331

Art.nr. KTRI40324

235,-+ mva

479,-+ mva

Veil kr. 292,- + mva

Veil kr. 708,- + mva

Terrassevasker
PW-C04, C09 og PW-C22

Adapter
Kärcher bajonett

Art.nr. KTRI40325

Art.nr. 180018

565,-+ mva

200,-+ mva

Veil kr. 832,- + mva

Veil kr. 367,- + mva

STØVUTSKILLERE – BASIC

YS 1/20 W&D TC
LETT OG KOMPAKT MED KRAFTIG SUGEEFFEKT!
Støvutskillere er støvsugere med høyeffektiv filtrering som kan
brukes i flere sektorer som f. eks. bygg og anlegg, produksjon,
jorbruk og fabrikker. Alle våre støvutskillere har fjernstyring som
gjør at støvsugeren starter og stopper samtidig med det tilkoblete
verktøyet. Den integrerte ekstrakontakten støtter forskjellige
verktøy: Elektroverktøy på opptil 2 600 Watt, pneumatiske verktøy
på opptil 7 bar. Det er tryggere for helsen, siden farlig støv suges
opp umiddelbart.
Støvutskillerne våre har M-klassefiltrering (99,5 % filtreringsgrad)
som er sertifisert av kvalifiserte laboratorier. Integrert alarmsystem som varsler tett filter. Maskinen er også utstyrt med et
PCB-forfilter. PCB-forfilter forebygger tilstopping som forårsakes av
å støvsuge fint støv. Mikrofiberpose er standard på våre støvutskillere som både er riftbestandige, enkle å håndtere og forhindrer
at du får i deg skadelig støv.
Målet vårt er å utforme og produsere pålitelige og slitesterke
støvsugere av høy kvalitet som er egnet for intensivt bruk.
Etter 40 års erfaring har vi oppnådd det ypperste nivået når det
kommer til design og produksjon av alt tilbehøret: Superflex
slanger, plast- og rustfrie tanker, rammeverk og motorer med en
rekke elektriske konfigurasjoner, i samsvar med internasjonale
standarder.
TEKNISKE DATA:
Motoreffekt maks
Sugeeffekt
Luftmengde
Tankvolum
Vekt

Art.nr. 190025
1200 W
1735 mmVS
108 m3/t
20/stål liter
6 kg

KONTAKT TIL
MIKROFIBERPOSE
ELEKTROVERKTØY MED
AUTOMATISK
START/STOPP (TC)

1.290,-

+ mva
Veil kr. 1.508,- + mva

BLÅSEINNRETNING
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UNIVERSALVASK
Når vi vasker båt, renner rengjøringsmidlene
ut i avløp eller rett ut i naturen. Da er det viktig
at vaskemidlene ikke inneholder miljøskadelige
kjemikalier. Svanemerket stiller også krav om
at midlene skal være konsentrerte, slik at man
slipper miljøbelastningen ved å transportere
store mengder vann. Universalvask er et
effektivt vannbasert avfetting- og rengjøringsmiddel. Fjerner fettflekker, salt, skitt uten å
matte overflaten. Biologisk nedbrytbar og helt fri for fosfater. Kan også benyttes
i saltvann til vanlig rengjøring. Universalvask kan benyttes på alle typer båter- ut
og innvendig, også malte og lakkerte flater.
All-Round vaskemiddel for hus, hagemøbler, maskiner, bil, båt, campingvogn m.m.

BILVASK

Art.nr. 149501 4 liter konsentrat

Vask av bilen utvendig. Spray på felgrens nøytral på felgene
og la den virke noen minutter. Spray deretter på bio avfetting
som skal fjerne salt og skitt. Spray på bio avfetting opp
til dørhåndtaket. La det virke i 3 minutter. Spyl av bilen
og felgene med høytrykksvaskeren, avfetting spyler du
ovenfra og ned. Bruk høytrykksvaskeren, skumsprayer eller
pumpekanne til å legge på bilshampo over hele bilen.
Husk at du skal alltid spyle nedenfra og opp. Hvorfor?
Begynner du øverst, vil vannet renne ned og minske effekten
av såpen. Skyll alltid godt med rent vann.

VASKEMIDLER

BILSHAMPO

Bilshampo m/voks er et konsentrert alkalisk
rengjøringsmiddel for rengjøring av kjøretøy.
Bilshampo har en meget god vaskeeffekt og
skåner miljøet. Produktet er svanemerket.
Art.nr. 149502 4 liter konsentrat

105,-+ mva

Veil kr. 145,- + mva

HUS- OG TERRASSEVASK
Etter en vinter med luftforurensing kan det
gå hardt utover fargen på huset og gjøre at
fargen blir både grumsete og ulik den opprinnelige. Det som er enda viktigere å være klar
over er at det kan forårsake skader på treverket
om husvegg og fasade ikke blir rengjort.
Skitne vegger tiltrekker seg fukt og gjør at
grobunn for ulike mikroorganismer blir bedre.
I skitten sitter det også soppsporer og blir de
sittende lenge nok kan det forårsake råte. Med mer fuktig vær og økende
luftforurensing har vekstforhold for sopp og alger blitt bedre. En årlig husvask er
med på å forebygge og gi dårligere vekstvilkår. Slurver du med rengjøringen kan flere
unødvendige problemer oppstå, og både beis og maling kan få redusert levetid.

125,-+ mva

Effektivt vaskemiddel for hus
og terrasse. Fjerner effektivt grønnalger, svartsopp og sur nedbør.

Veil kr. 176,- + mva

Art.nr. 149503 4 liter konsentrat

145,-+ mva

BIO AVFETTING

Fjerner effektivt fett, olje, veisalt, asfaltflekker
og sot. Bio-avfetting er et effektivt rengjøringsmiddel
i ferdig bruksløsning for utvendig rengjøring
av motorkjøretøyer. Produktet er svanemerket.
Art.nr. 149073 1 liter

66,-+ mva

Veil kr. 196,- + mva

TEPPERENS
Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel av høy kvalitet
uten fosfat. Rengjøring av tepper, møbler, gulv, bilinteriør m.m.
Art.nr. 147501 1 liter

87,-+ mva

FELGRENS NØYTRAL
Felgrens nøytral er et svært effektivt rengjøringsmiddel for rengjøring og vask av felger, og er utviklet
spesielt for dette formål. Fjerner bremsestøv og
slitasjepartikler fra felger, bremseskiver og bremseklosser.
Art.nr. 149074 1 liter

Veil kr. 121,- + mva

SKUMDEMPER
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.
Art.nr. 147502 1 liter

97,-+ mva

107,-+ mva

Veil kr. 130,- + mva

Veil kr. 221,- + mva
Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil

Forhandler:
Foma Norge AS

Regnbuevn. 6
1405 Langhus
Telefon: 64 91 70 00
Telefax: 64 86 76 22
E-post: info@foma.no
Internett: www.ipcfoma.no

07 Media • 380240

Veil kr. 89,- + mva

