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VASKANLEGG KAMPANJE 2022 

Foma leverer mye utstyr til vaskehaller og mye av dette finnes i denne brosjyren. 
Her ser dere noen vaskehall forslag som baserer seg på: SMALL - MEDIUM - LARGE
prinsippet. Vi har delt opp brosjyren i vaskehall for personbil.

PERSONBIL/VAREBIL

SMALL

MEDIUM

LARGE

Denne vaskehallen leverers med en enkel og grei høytrykksvasker som passer perfekt for de som 
vasker av og til. Høytrykkspumpen er en veivaksel pumpe med keramiske stempler og messing  
pumpetopp. Tilgangsvann kobles rett på høytrykkspumpen. Høytrykkspumpen leveres montert på 
veggbrakett for enkel montering på vegg. 

Denne vaskehallen med en høytrykksvasker i beste kvalitet og med denne maskinen får man et  
skikkelig profesjonelt anlegg. Høytrykkspumpen er en veivaksel pumpe med keramiske stempler  
og messing pumpetopp. Denne høytrykkspumpen har et større oljenivå slik at vi oppnår lav  
driftstemperatur på pumpen og derved mange driftstimer. I tillegg så leveres maskinen med rustfrie 
deksler og den er montert på gulvstativ med gummiføtter, dette sikrer at lyden fra pumpen går ned  
i gulvet i steden for å lage resonans i veggene.

Denne vaskehallen er levert med en stasjonær høytrykksvasker med varmtvann. Dette er vår beste 
løsning for en profesjonell vaskehall. Med denne høytrykksvaskeren får man et skikkelig profesjonelt 
anlegg i meget høy kvalitet. Høytrykkspumpen er en veivaksel pumpe med keramiske stempler og 
messing pumpetopp. Denne høytrykkspumpen har et større oljenivå slik at vi oppnår lav driftstemperatur 
på pumpen og derved mange driftstimer. Brennermodulen i denne maskinen har rustfritt brennkammer 
og 40 meter lang varmespiral som sikrer en optimal driftstemperatur i tillegg til god driftsøkonomi.  
I tillegg så leveres maskinen med rustfrideksler og den er montert på gulvstativ med gummiføtter, 
dette sikrer at lyden fra pumpen går ned i gulvet i steden for å lage resonans i veggene.
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VASKANLEGG KAMPANJE 2022 

For at vi skal levere et mest mulig korrekt anlegg og til avtalt tid er det noen ting vi trenger
vite om der anlegget skal monteres.

PERSONBIL/VAREBIL

STØRRELSE

HINDRINGER

MATERIALE

Mål av hallen: lengde, bredde og høyde
Mål av teknisk rom/maskinplassering: lengde, bredde og høyde
Avstand fra teknisk rom/maskinplassering til starten på skinneanlegget

Beskrivelse av hindringer i tak, på vegger og på gulv.
Dette kan være søyler langs veggen, vifter eller lamper i taket osv.
Et bildet/video av hallen eller håndskrevet tegning er til stor hjelp

Vi trenger å vite hvilket materiale som veggene er laget av.
Det kan være f.eks. Paroc, betong, mur, tre, osv.
Dette hjelper oss å bruke riktige festeelementer og festemidler

Vi forbeholder oss retten til å endre sortiment og tekniske spesifikasjoner uten varsel. Trykkfeil kan forekomme.
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KOMPLETT VASKEANLEGG PERSONBIL

MEDIUM 
HØYTRYKK
ML-C 

KALDTVANNSVASKER
TRYKK: 200bar 
VANNMENGDE: 900l/t

LARGE 
HØYTRYKK
IWD 

VARMTVANNSVASKER
TRYKK: 150bar
VANNMENGDE: 1260l/t

SMALL 
HØYTRYKK
MLC-C 

KALDTVANNSVASKER 
TRYKK: 180bar 
VANNMENGDE: 800l/t

For mer informasjon om produktet se side 12

For mer informasjon om produktet se side 12

For mer informasjon om produktet se side 12



5

KOMPLETT VASKEANLEGG PERSONBIL

SKINNEANLEGG 
6+6 METER GALV. STÅL
Leveres komplett 
inkludert montering, 
festemateriell og
brukerutstyr.

SKINNEANLEGG 
6+6 METER GALV. STÅL
Leveres komplett 
inkludert montering, 
festemateriell og
brukerutstyr.

SKINNEANLEGG 
6+6 METER GALV. STÅL
Leveres komplett 
inkludert montering, 
festemateriell og
brukerutstyr.

SKUMPUMPE STANDARD 
Skumanlegget tåler all type såpe og leveres 
med flere innblandingsdyser for regulering av 
såpemengden. 

SKUMPUMPE STANDARD 
Skumanlegget tåler all type såpe og leveres 
med flere innblandingsdyser for regulering av 
såpemengden. 

SKUMPUMPE STANDARD 
Skumanlegget tåler all type såpe og leveres 
med flere innblandingsdyser for regulering av 
såpemengden.

KUN KR.

98.500,- 
EKS MVA.

KUN KR.

59.000,- 
EKS MVA.

KUN KR.

74.000,- 
EKS MVA.

10+10 METER

+10.000,- 
EKS MVA.

8+8 METER

+5.000,- 
EKS MVA.

SKUMPUMPE 
PREMIUM

+17.000,- 
EKS MVA.

SKUM-/ OG 
AVFETTINGPUMPE

+20.000,- 
EKS MVA.

10+10 METER

+10.000,- 
EKS MVA.

8+8 METER

+5.000,- 
EKS MVA.

10+10 METER

+10.000,- 
EKS MVA.

8+8 METER

+5.000,- 
EKS MVA.
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SKUMPUMPE 
PREMIUM

+17.000,- 
EKS MVA.

SKUM-/ OG 
AVFETTINGPUMPE

+20.000,- 
EKS MVA.

SKUMPUMPE 
PREMIUM

+17.000,- 
EKS MVA.

SKUM-/ OG 
AVFETTINGPUMPE

+20.000,- 
EKS MVA.
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LARGE
HØYTRYKK

BULL 41.200/1 INVD
VARMTVANNSVASKER 
TRYKK: 200bar
VANNMENGDE: 2460l/t

SMALL 
HØYTRYKK

IWD-E 1712 24 KW
VARMTVANNSVASKER 
TRYKK: 150bar
VANNMENGDE: 1260l/t

MEDIUM 
HØYTRYKK

BULL 30.200/1 
VARMTVANNSVASKER 
TRYKK: 200bar
VANNMENGDE: 1800l/t

KOMPLETT VASKEANLEGG LASTEBIL

For mer informasjon om produktet se side 14

For mer informasjon om produktet se side 13

For mer informasjon om produktet se side 13
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KOMPLETT VASKEANLEGG LASTEBIL

SKINNEANLEGG 
9+9 METER GALV. STÅL
Leveres komplett 
inkludert montering, 
festemateriell og
brukerutstyr.

SKINNEANLEGG 
9+9 METER GALV. STÅL
Leveres komplett 
inkludert montering, 
festemateriell og
brukerutstyr.

SKINNEANLEGG 
9+9 METER GALV. STÅL
Leveres komplett 
inkludert montering, 
festemateriell og
brukerutstyr.

SKUMPUMPE STANDARD 
Skumanlegget tåler all type såpe og leveres 
med flere innblandingsdyser for regulering av 
såpemengden. 

SKUMPUMPE STANDARD 
Skumanlegget tåler all type såpe og leveres 
med flere innblandingsdyser for regulering av 
såpemengden. 

SKUMPUMPE STANDARD 
Skumanlegget tåler all type såpe og leveres 
med flere innblandingsdyser for regulering av 
såpemengden. 

KUN KR.

115.000,- 
EKS MVA.

KUN KR.

207.000,- 
EKS MVA.

KUN KR.

249.000,- 
EKS MVA.

30+30 METER

+40.000,- 
EKS MVA.

15+15 METER

+22.000,- 
EKS MVA.

30+30 METER

+40.000,- 
EKS MVA.

15+15 METER

+22.000,- 
EKS MVA.

30+30 METER

+40.000,- 
EKS MVA.

15+15 METER

+22.000,- 
EKS MVA.
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SKUMPUMPE 
PREMIUM

+17.000,- 
EKS MVA.

SKUM-/ OG 
AVFETTINGPUMPE

+20.000,- 
EKS MVA.

SKUMPUMPE 
PREMIUM

+17.000,- 
EKS MVA.

SKUM-/ OG 
AVFETTINGPUMPE

+20.000,- 
EKS MVA.

SKUMPUMPE 
PREMIUM

+17.000,- 
EKS MVA.

SKUM-/ OG 
AVFETTINGPUMPE

+20.000,- 
EKS MVA.



8

MEDIUM 
HØYTRYKK
IWD-E 36KW  

ELEKTRISK 
VARMTVANNSVASKER
VANNMENGDE: 720l/t
TRYKK: 170 bar

LARGE 
HØYTRYKK
MODULA ONE 

KALDTVANNSVASKER
VANNMENGDE: 2100l/t
TRYKK: 150 bar

SMALL 
HØYTRYKK
ML-C  

KALDTVANNSVASKER
VANNMENGDE: 900l/t
TRYKK: 150 bar

KOMPLETT VASKEANLEGG MILJØ

For mer informasjon om produktet se side 12

For mer informasjon om produktet se side 14

For mer informasjon om produktet se side 13
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KOMPLETT VASKEANLEGG MILJØ

SKINNEANLEGG 
9+9 METER GALV. STÅL
Leveres komplett 
inkludert montering, 
festemateriell og
brukerutstyr.

SKINNEANLEGG 
9+9 METER GALV. STÅL
Leveres komplett 
inkludert montering, 
festemateriell og
brukerutstyr.

SKINNEANLEGG 
9+9 METER GALV. STÅL
Leveres komplett 
inkludert montering, 
festemateriell og
brukerutstyr.

SKUMPUMPE STANDARD 
Skumanlegget tåler all type såpe og leveres 
med flere innblandingsdyser for regulering av 
såpemengden. 

SKUMPUMPE STANDARD 
Skumanlegget tåler all type såpe og leveres 
med flere innblandingsdyser for regulering av 
såpemengden. 

SKUMPUMPE STANDARD 
Skumanlegget tåler all type såpe og leveres 
med flere innblandingsdyser for regulering av 
såpemengden. 

KUN KR.

115.000,- 
EKS MVA.

KUN KR.

207.000,- 
EKS MVA.

KUN KR.

249.000,- 
EKS MVA.

30+30 METER

+40.000,- 
EKS MVA.

15+15 METER

+22.000,- 
EKS MVA.

30+30 METER

+40.000,- 
EKS MVA.

15+15 METER

+22.000,- 
EKS MVA.

30+30 METER

+40.000,- 
EKS MVA.

15+15 METER

+22.000,- 
EKS MVA.
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SKUMPUMPE 
PREMIUM

+17.000,- 
EKS MVA.

SKUM-/ OG 
AVFETTINGPUMPE

+20.000,- 
EKS MVA.

SKUMPUMPE 
PREMIUM

+17.000,- 
EKS MVA.

SKUM-/ OG 
AVFETTINGPUMPE

+20.000,- 
EKS MVA.

SKUMPUMPE 
PREMIUM

+17.000,- 
EKS MVA.

SKUM-/ OG 
AVFETTINGPUMPE

+20.000,- 
EKS MVA.

OPPGRADER

OPPGRADER
TIL 

VARMTVANN
+10.000,- 

EKS MVA.

OPPGRADER
TIL 

VARMTVANN
+10.000,- 

EKS MVA.
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VASKANLEGG KAMPANJE 2022 

Foma leverer mye utstyr til vaskehaller og mye av dette finnes i denne brosjyren. 
Her ser dere noen vaskehall forslag som baserer seg på: SMALL - MEDIUM - LARGE
prinsippet. Vi har delt opp brosjyren i vaskehall for personbil, varebil og lastebil.

PERSONBIL/VAREBIL

SMALL

MEDIUM

LARGE

Denne vaskehallen leverers med en enkel og grei høytrykksvasker som passer perfekt for de som 
vasker av og til. Høytrykkspumpen er en veivaksel pumpe med keramiske stempler og messing  
pumpetopp. Tilgangsvann kobles rett på høytrykkspumpen. Høytrykkspumpen leveres montert på 
veggbrakett for enkel montering på vegg. 

Denne vaskehallen med en høytrykksvasker i beste kvalitet og med denne maskinen får man et  
skikkelig profesjonelt anlegg. Høytrykkspumpen er en veivaksel pumpe med keramiske stempler  
og messing pumpetopp. Denne høytrykkspumpen har et større oljenivå slik at vi oppnår lav  
driftstemperatur på pumpen og derved mange driftstimer. I tillegg så leveres maskinen med rustfrie 
deksler og den er montert på gulvstativ med gummiføtter, dette sikrer at lyden fra pumpen går ned  
i gulvet i steden for å lage resonans i veggene.

Denne vaskehallen er levert med en stasjonær høytrykksvasker med varmtvann. Dette er vår  
beste løsning for en profesjonell vaskehall. Med denne høytrykksvaskeren får man et skikkelig  
profesjonelt anlegg i meget høy kvalitet. Høytrykkspumpen er en veivaksel pumpe med keramiske 
stempler og messing pumpetopp. Denne høytrykkspumpen har et større oljenivå slik at vi oppnår  
lav driftstemperatur på pumpen og derved mange driftstimer. Brennermodulen i denne maskinen  
har rustfritt brennkammer og 40 meter lang varmespiral som sikrer en optimal driftstemperatur  
i tillegg til god driftsøkonomi. I tillegg så leveres maskinen med rustfrideksler og den er montert  
på gulvstativ med gummiføtter, dette sikrer at lyden fra pumpen går ned i gulvet i steden for å lage 
resonans i veggene.

SMALL

SKUMMEDIUM

Alle høytrykksanlegg levers med en egen injektor som produserer perfekt skum.  
Med denne løsningen får du et godt arbeidsmiljø i vaskehallen p.g.a. mindre aerosoler  
i luften når det legges på kjemi, samt at det er lett å se hvor det er lagt på kjemi.  
Injektoren klarer en innblanding på 0,1 - 10%. Passer perfekt å bruke sammen med  
vår Gullshampo, Bilshampo eller Høytrykksvask. Dette er en enkel og meget robust 
løsning for påføring av alkaliske væsker på personbiler og varebiler.

SKUMLARGE

SKUMSMALL

SKUMMEDIUM

Skinneanlegget leveres i galvanisert stål med solide  
opphengsbraketter beregnet montert på begge sider av  
vaskehallen. Det leveres 2 stk. slanger for høytrykk og 2 stk. 
slanger for skum i høy kvalitet - 2-lags 3/8” høytrykkslange. 
Både høytrykkslangen og slangen for skum monteres  
i solide oppheng som er montert på galvaniserte vogner  
med hjul som har lukkede kulelagere.  Opphenget med  
pistoler og lanser kan starte innerst eller ytterst i vaske  
hallen. Er hallen lang, så kan også slangene gå fra midten 
og ut til hver ende. Med våre spesial braketter for Paroc  
elementer så blir skinneanlegget montert trygg og riktig måte.SKUMLARGE

SKINNEANLEGG

SKINNEANLEGG

SKINNEANLEGG
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VASKANLEGG KAMPANJE 2022 
Standard skumpumpe er en perfekt løsning for de som vil ha en 
egen pumpe for høytrykk og en egen pumpe for skum. Med denne 
løsningen kan det legges på skum på denne siden, mens man 
spyler av bilen med høytrykk på den andre siden. Standard 
skumpumpe levers med en egen injektor som produserer perfekt 
skum. Injektoren klarer en innblanding på 0,1 - 10%. Passer 
perfekt å bruke sammen med vår Gullshampo, Bilshampo eller 
Høytrykksvask. Dette er en enkel og meget robust løsning for 
påføring av alkaliske væsker på personbiler og varebiler. 
Med denne løsningen får du et godt arbeidsmiljø i vaskehallen
p.g.a. mindre aerosoler i luften når det legges på kjemi, samt at 
det er lett å se hvor det er lagt på kjemi.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
Premium skumpumpe er en perfekt løsning for de som vil ha en 
egen pumpe for høytrykk og en egen pumpe for skum. Med denne 
løsningen kan det legges på skum på denne siden, mens man 
spyler av bilen med høytrykk på den andre siden. Premium 
skumpumpe levers med syrefast blandekar med Hydro Minder 
blandingsventil.  Hydro Minder blandingsventil klarer en innblanding 
på 1:1 og 1:256, slik at man alltid har riktig innblanding av 
vaskemiddel. Passer perfekt å bruke sammen med vår Gullshampo, 
Bilshampo eller Høytrykksvask. Dette er en perfekt og meget robust 
løsning for påføring av alkaliske væsker på personbiler og varebiler. 
Med denne løsningen får du et godt arbeidsmiljø i vaskehallen p.g.a. 
mindre aerosoler i luften når det legges på kjemi, samt at det er 
lett å se hvor det er lagt på kjemi. En egen injektor som produserer 
perfekt skum.

SKUMSMALL

SKUMMEDIUM

SKUMLARGE

OPPGRADERING

OPPGRADERING

OPPGRADERING

Med en avfetting/forvask pumpe får man en 
perfekt løsning i vaskehallen for alle oppgaver. 
Lavtrykkspumpen er beregnet for pumping av 
alle typer vaskemidler, men ikke syrer. Egner 
seg meget bra til mikroemulsjoner. Pumpen er 
montert på et blandekar i syrefast stål sammen 
med en Hydro Minder blandingsventil. Hydro 
Minder landingsventilen 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

SKUMSMALL

SKUMMEDIUM

SKUMLARGE

OPPGRADERING

OPPGRADERING

OPPGRADERING

AVFETTING

AVFETTING

AVFETTING
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MLC-C er en brukervennlig og kompakt kaldtvannsvasker som kan 
monteres rett på vegg. Passer perfekt til rengjøring av biler, garasjeanlegg, 
maskiner og overflater. MLC-C er utstyrt med hovedbryter med 
motorvern, automatisk start/stopp system, inntaksfilter med høy 
kapasitet og termostat ventil som beskytter pumpen mot overoppheting. 
Høytrykks stempelpumpe fra IPC med messing pumpetopp og 
keramiske stempler. Kan bygges om til å gå på varmt vann.

Art.nr. 146234 – 3x230 volt

MLC-C 1813

Trykk Kapasitet Spenning Vekt

180 bar 800 l/t 25 amp 40 kg

3-FAS

ML-C er et moderne og effektivt stasjonært høytrykksanlegg med 
fleksible muligheter. ML-C har en saktegående stempelpumpe med 
keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. ML-C 
kan ha fjernbetjening. Passer også perfekt i sammen med skum-
injektor/skumblokk for pålegging av vaskemidler. Dette er den optimale 
vasker for næringsmiddelindustrien, vaskehaller, entreprenører, 
bilverksteder, bensinstasjoner og bilutleie. Maskinen leveres i rustfri 
utførelse. Vegg eller gulvstativ må bestilles separat. Kan også bygges 
om til å gå med varmtvann.

Art.nr. 120239 – 3x230 volt

ML-C D2015PI T

Trykk Kapasitet Spenning Vekt

200 bar 900 l/t 32 amp 87,5 kg

3-FAS

IWD er et høykvalitets varmtvannsanlegg medmange funksjoner og 
sikkerhetsannordninger for et effektivt og trygt resultat. IWD har en 
saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger 
for maksimal effekt i lang tid. IWD kan monteres på vegg eller gulv-
stativ og tilkobles ekstern dieselforsyning og kjemi. Passer perfekt for 
bilvask, storbilvask, industri og landbruket. Med sitt gode arbeidstrykk 
i kombinasjon med høy vannmengde samt en god arbeidstemperatur 
oppnår du et perfekt vaskeresultat på kortere tid.

3-FASIWD-H 1521

Trykk Kapasitet Strøm Vekt

150 bar 1260 l/t 32 amp 186 kg

Art. nr. 120545 3 x 230 volt  

Art. nr. 120542 3 x 230 volt  

IWD-H 2021

Trykk Kapasitet Strøm Vekt

200 bar 1260 l/t 32 amp 210 kg

3-FAS

STASJONÆR - KALDTVANN



3-FAS
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Alle priser er eks.mva.

Bull er et stasjonært høytrykksanlegg med 2 brennermoduler. 
Det er utstyrt med en industriell stempelpumpe og 2 rustfrie 
brennkammer samt 1x kontrollpanel. Bull har ramme i lakkert stål 
med lydisolering og deksler i rustfritt stål. Med alle sine sikkerhet-
funksjoner og innovative løsninger er dette en av markedets 
råeste stasjonære varmtvannsanlegg. Passer til vask av kjøretøy 
i alle størrelser og industriell rengjøring. Brukes gjerne i kombinasjon 
med slangetromler, skinneanlegg eller røranlegg.

Art.nr. 121292

BULL 30.200/1

Trykk Kapasitet Spenning

200 bar 1800 l/t xx amp

3-FASHØYTRYKKSVASKER - INDUSTRIANLEGG 
VARMT- OG KALDTVANN

Bull er et stasjonært høytrykksanlegg med 2 brennermoduler. 
Det er utstyrt med en inverterstyrt industriell stempelpumpe og 
2 rustfrie brennkammer samt 1x kontrollpanel. En inverter er en 
elektrisk enhet som regulere hastigheten på el-motoren for å gi en 
konstant trykk og vannmengde, uavhengig av antall brukere, etter 
hva som er forhåndsinnstilt. Bull har ramme i lakkert stål med 
lydisolering og deksler i rustfritt stål. Med alle sine sikkerhetsfunksjoner 
og innovative løsninger er dette en av markedets råeste stasjonære 
varmtvannsanlegg. Passer til vask av kjøretøy i alle størrelser og 
industriell rengjøring. Brukes gjerne i kombinasjon med slangetromler, 
skinneanlegg eller røranlegg.

Art.nr. 146292

BULL 41.200/1 INV

Trykk Kapasitet Spenning

200 bar 2460 l/t xx amp

3-FAS

Modula One er vår løsning der hvor stor vannmengde er et behov. 
Med mulighet for flere midlertidige brukere med eventuelt forskjellig 
trykk og vannmengde på de forskjellige vaskestasjonene er dette en 
meget allsidig løsning. Modula One styres av en inverter som er med 
på å spare opp til 40% av energiforbruket mot en en vanlig høytrykks-
vasker, i tillegg til at motoren holder lengre. Dette gjør at du på kort 
tid vil ha spart inn en investering i Modula One.

MODULA ONE 35LTR

Trykk Kapasitet Spenning

120 bar 2100 l/t 13,7 amp

Art.nr. 149282  – 3x230 volt
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IWD-E100 er en moderne stasjonær varmtvannsvasker som har elektrisk 
brenner å har derfor ikke noen avgasser. Den har en robust konstruksjon 
og en god driftsikkerhet som blant annet automatisk start/stopp funksjon,
 mikrolekkasjekontroll, nivåkontroll av avkalkningsvæske og såpe. 
IWD-E100 har saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og 
messing pumpetopp, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Pumpe-
konstruksjonen gir maskinen et meget lavt støynivå. IWD-E100 er utstyrt 
med en 3-trinns høy effektiv brenner konstruert med AISI 316 rustfritt stål 
og deksel i rustfritt stål. Dette er den perfekte vasker for brukere som ønsker 
en mijøvennlig varmtvannsvasker uten utslipp. Passer til bruk i flere 
sektorer som f.eks. industri, ojenæringen, fiskenæringen, sjøfartsnæringen, 
autobransjen, stat og kommune, landbruk og alle andre ”grønne” bransjer.

HØYTRYKKSVASKER
VARMTVANN (ELEKTRISK OPPVARMING)

3-FASIWD-E 1712 36 KW

Trykk Kapasitet Strøm Vekt

170 bar 720 l/t 63 amp 150 kg

Art. nr. 131157 - 3 x 400 volt
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SKUMANLEGG  

AVFETTING

Skumanlegg standard er et komplett skumanlegg for montering 
på vegg og leveres med 10 meter slange, pistol og skumlanse. 
Skumanlegget tåler all type såpe og leveres med flere innblandingsdyser 
for regulering av såpemengden. Skumanlegg standard er ypperlig 
å bruke for vask av kjøretøy og utstyr innen autobransjen, landbruket 
og små industri.

SKUMANLEGG STANDARD 

Trykk Kapasitet Spenning Vekt

100 bar 780 l/t 16 amp 40 kg

Art.nr. 149282  – 3x230 volt

ML-C er et moderne og effektivt stasjonært høytrykksanlegg med 
fleksible muligheter. ML-C har en saktegående stempelpumpe med 
keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. ML-C 
kan ha fjernbetjening. Passer også perfekt i sammen med 
skuminjektor/skumblokk for pålegging av vaskemidler. 
Dette er den optimale vasker for næringsmiddelindustrien, vaskehaller, 
entreprenører, bilverksteder, bensinstasjoner og bilutleie. Maskinen 
leveres i rustfri utførelse. Vegg eller gulvstativ må bestilles separat.
Kan også bygges om til å gå med varmtvann.

SKUMANLEGG PREMIUM 

Trykk Kapasitet Spenning Vekt

100 bar 780 l/t 16 amp 40 kg

Art.nr. 149211  – 3x230 volt

Lavtrykkspumpen P50 er beregnet for pumping av alle typer vaske-
midler, ikke syrer. Egner seg meget bra til tapping av vaskemidler 
og ferdigblandet spylevæske. Pumpen er montert på et blandekar i 
syrefast stål sammen med en Hydro Minder blandingsventil. Hydro 
Minder blandingsventil er montert direkte på blandekaret. Blandings-
ventilen blander riktig forhold vann/ vaskemiddel, slik at pumpen alltid 
har riktig blandingsforhold på væsken den suger. Blandingsforholdet 
er justerbart mellom 1:1 og 1:100 ved å bytte til forskjellige fargede 
adaptere som følger med i settet. Holder konstant nivå på ferdig-
blandet væske via justerbar flottør og ventil. Egner seg godt også for 
mikroemulsjoner.

P50 PUMPE MED BLANDEKAR

Trykk Kapasitet Dosering Tank str.

2400 l/t 1:1 - 100:1 10 liter4,5 bar

Art.nr. 148138



VASKEFORHENG FOR VASKEHALL
Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av vaskeforheng (valgfri
farge) med innsydd dobbel blylinje, vogner s-kroker, og skinner med skinnefester
montert på vegg eller i tak. Inkludert festemateriell. Eventuelt vindu i vaskeforheng
kommer i tillegg. Finnes i følgende farger: hvit, lys grå, grå, blå, grønn og sort.

KONTAKT OSS FOR ET GODT TILBUD

STØVSUGERPAKKE 
PERSONBIL
Støvsugerpakken består av en W40 vegg-
hengt 2-motors støvsugerenhet med rustfri 
tank,  slangetrommel med sugeslange, 
fleksibelt og svivlet fugemunnstykke og en 
rørpakke med 7 meter rør.

TEKNISK DATA
2760 watt / 16 amp / 30 ltr tank 
Art. nr. 420020

19.990,-eks.mva
Veil. pris kr. 31.944,- eks. mva

RENSEMASKIN PAKKE
PERSONBIL
Rensemaskin pakken består av en K300 
en-motors rensemaskin, 4,5m sugeslange, 
håndmunnstykke og 5 liter rensevæske.

TEKNISK DATA
1400 watt / 10 amp / 33 ltr tank 
Art. nr. 420010

4.760,-eks.mva
Veil. pris kr. 8.114,- eks. mva

FJERNSTYRING 6 VALG
Fjernbetjening komplett er en fjernstyring 
for opp til 6 enheter f.eks. høytrykk kaldt, 
høytrykk varmt, skum, avfetting, polering, 
støvsuger, spylervæske m.m. Alle de 6 
valgene har innbygget tidsstyring. Foma 
Remote består av et fjernbetjeningsskap 
i rustfritt stål, en koblingsboks i plast og 
inntil 10 meter styringskabel. 
Koblingsboksen krever 230 volt spenning 
for å fungere. Styrespenningen er på 24 volt.

TEKNISK DATA
Art. nr. 123593

21.950,-eks.mva
Veil. pris kr. 35.983,- eks. mva

STØVSUGERPAKKE 
LASTEBIL
Støvsugerpakken består av en Planet 
200 støvsuger enhet med 3 stk. 3-trinns 
by-pass sugemotorer med filterrister,  
slangetrommel med sugeslange, fleksibelt 
og svivlet fugemunnstykke og en rørpakke 
med 7 meter rør.

TEKNISK DATA
3x1300 watt / 16 amp / 70 ltr tank 
Art. nr. 420005

39.590,-eks.mva
Veil. pris kr. 62.886,- eks. mva
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RENSEMASKIN PAKKE
LASTEBIL
Rensemaskin pakken består av en G700 
to-motors rensemaskin, 4,5m sugeslange, 
håndmunnstykke og 25 liter rensevæske.

TEKNISK DATA
2x1400 watt / 16 amp / 62 ltr tank 
Art. nr. 420011

10.720,-eks.mva
Veil. pris kr. 18.510,- eks. mva

FJERNSTYRING 3 VALG
Fjernbetjening/fjernstyring for styring av 
opp til 3 enheter f.eks. høytrykk kaldt, 
høytrykk varmt, skum, avfetting, polering, 
støvsuger, spylervæske m.m. Alle de 3 
valgene har innbygget tidsstyring og touch-
bryter med lys. Nødstoppbryter er også 
montert. Kabel og eventuelt transformator 
må bestilles utenom

TEKNISK DATA
Art. nr. 123621

15.950,-eks.mva
Veil. pris kr. 26.983,- eks. mva



FELGRENSPAKKE
Felgrenspakke består av kjemipumpe med 
blandingenhet, slangetrommel med 18m 
slange og spylerutstyr.

TEKNISK DATA
Art. nr. 420007

9.590,-eks.mva
Veil. pris kr. 17.176,- eks. mva

SPYLERVÆSKEPAKKE
Spylervæskepakke består av kjemipumpe 
med blandingenhet, slangetrommel med 
18m slange og påfyllingspistol.

TEKNISK DATA
Art. nr. 420008

16.990,-eks.mva
Veil. pris kr. 26.946,- eks. mva

VASKEPAKKE LASTEBIL
Vaskepakken består av 2 telskopskaft 
3,0m, lanseoppheng for 3 lanser eller 
lignende og 2 vaskebørster en myk og en 
hard.

TEKNISK DATA
Art. nr. 420072

1.195,-eks.mva
Veil. pris kr. 1.909,- eks. mva

VASKEPAKKE PERSONBIL
Vaskepakken består av telskopskaft 2,4m, 
lanseoppheng for 3 lanser eller lignende, 
vaskebørste myk og 2 vaskesvamper.

TEKNISK DATA
Art. nr. 420038

735,-eks.mva
Veil. pris kr.  1.187,- eks. mva
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MATTEKLYPER
Matteklyper i rustfritt stål, for montering på 
vegg. Meget robust utførelse.

TEKNISK DATA
Art. nr. 148151

480,-eks.mva
Veil. pris kr. 758,- eks. mva

RUSTFRI PLATE 
FOR MATTEKLYPER
Plate i rustfritt stål, for montering på vegg. 
Brukes som bakvegg for matteklyper. 
1500x1500 mm.

TEKNISK DATA
Art. nr. 222281

5.900,-eks.mva
Veil. pris kr. 10.700,- eks. mva

UNDERSPYLER
Vi har underspyler til både 
personbil, lastebil og 
anleggsmaskiner.
Kontakt oss for et godt tilbud.
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Felgrens alkalisk er et effektivt rengjørings-
middel for rengjøring og vask av felger, og er 
utviklet spesielt for dette formål.

TEKNISK DATA
Art. nr. 149228

25 liter 

1.548,-
eks.mva

Veil kr. 2.981,- + mva

FELGRENS

KJEMI  - PERSONBIL

Foma Avfetting er en ferdig bruksløsning
som fjerner effektivt olje- og asfaltflekker,  
veisalt, fett- og tjæreflekker. 
Utmerket for rengjøring av harde flater på 
transportmateriell, anlegg, landbruksmaskiner,
biler, busser, lastebiler, trucker, kraner, motorer, 
oljetilsølte betonggulv og smøregraver.
FOMA avfetting angriper ikke metaller,  
lakk eller gummi. Sprutes /sprayes på med 
lavtrykkssprøyter og spyles av med vann  
etter 2 - 3 minutter. NB! Påføring på tørre  
flater gir best resultat.

TEKNISK DATA
Art. nr. 149018

25 liter 750,-eks.mva
Veil. pris kr. 1.266,- + mva

AVFETTING 

Foma Høytrykksvask er et høykonsentrert
for- og hovedvaskemiddel for bruk i bilvaske-
maskiner, lavtrykksanlegg eller høytrykks- 
vaskere i vanskelige perioder (vintersesongen). 
I sommersesongen brukes en lavere dosering.
Høytrykksvask er utviklet og testet spesielt for 
norske forhold. Brukes til 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. Obs! Varme flater 
spyles med vann først.

TEKNISK DATA
Art. nr. 149003

25 liter 795,-
eks.mva

Veil. pris kr. 1.272,- + mva

SKUM 

Felgrens syre er et svært effektivt 
rengjøringsmiddel for rengjøring og vask av 
felger, og fjerner effektivt bl.a. bremsestøv.

TEKNISK DATA
Art. nr. 149119

5 liter 

233,-
eks.mva

Veil kr. 367,- + mva

FELGRENS

Foma Avfetting Ekstra er en ferdig 
bruksløsning som fjerner meget effektivt 
olje- og asfaltflekker, veisalt, fett- og 
tjæreflekker. Foma Avfetting Ekstra 
angriper ikke metaller, lakk eller gummi. 
Sprayes på med lavtrykkssprøyter og 
spyles av med vann etter 2 - 3 minutter.

TEKNISK DATA
Art. nr. 147471

25 liter 960,-
eks.mva

Veil. pris kr. 1.493,- + mva

AVFETTING 

Foma Høytrykksvask Ekstra er et ekstra 
kraftig og effektivt vannbasert vaske- og 
avfettingsmiddel beregnet for tyngre 
smussdannelser. Et spesialmiddel for 
bilvaskemaskiner.

TEKNISK DATA
Art. nr. 147453

25 liter 875,-
eks.mva

Veil. pris kr. 1.372,- + mva

SKUM

KJEMI  - LASTEBIL
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KJEMI  - MILJØ

AVFETTING 

TEKNISK DATA
Art.nr. 149174

25 liter 670,-
eks.mva

Veil. pris kr. 1.080,- + mva

BILSHAMPO M/VOKS 

Felgrens nøytral er et svært effektivt 
rengjøringsmiddel for rengjøring og vask av 
felger, og er utviklet spesielt for dette formål.

TEKNISK DATA
Art. nr. 703015

5 liter 

480,-
eks.mva

Veil kr. 781,- + mva

FELGRENS

Bio avfetting er et effektivt rengjøringsmiddel i 
ferdig bruksløsning for utvendig rengjøring av 
motorkjøretøyer. Bia-avfetting er en mikroemul-
sjon som inneholder en effektiv sammensetning 
av tensider, vann og ester. Fjerner effektivt både 
vannløselig og fettløselig smuss som støv og 
sand / jord olje, fett, asfaltflekker og veisalt.  Bio 
avfetting er også egnet for generell rengjøring av 
bil, båt, motorsykkel, lastebil, campingvogn, bo bil, 
maskiner og til motorvask. 

TEKNISK DATA
Art. nr. 149071

25 liter 740,-
eks.mva

Veil. pris kr. 1.215,- + mva

ANNEN KJEMI

TEKNISK DATA
Art. nr. 149233

5 liter 260,-eks.mva
Veil. pris kr. 425,- eks. mva

Foma Fibrex rensevæske er et profesjonelt 
vaskemiddel spesielt utviklet for bruk på 
tekstiler og inneholder innovative tilsetningstoffer 
som fjerner alle typer flekker og smuss.

RENSEVÆSKE

Plastilux plastfornyer for interiør, dashbord, 
støtfangere og plastmaterialer. Produktet 
kan også anvendes som dekkfornyer. 

TEKNISK DATA
Art. nr. 149227

5 liter 300,-
eks.mva

Veil. pris kr. 473,- + mva

PLAST RENS 

Foma Rutevask er et spesialmiddel for 
rengjøring av glass og plast materialer. 
Rutevask er et profesjonelt vaskemiddel 
for bilruter, vinduer, speil, plast, dashbord, 
metaller o.s.v. Løser raskt og effektivt 
smuss, nikotin og fett. Spray på og tørk av 
med tørr klut.

RUTEVASK  

TEKNISK DATA
Art. nr. 149226

5 liter 194,-
Veil kr. 319,- + mva

eks.mva

Cleanline Screen Wash er en ferdigblan-
det spylervæske som inneholder aktive 
virkestoffer som fjerner trafikkfilm, støv og 
veisalt. Skånsomt vaskemiddel og skader 
ikke lakk, krom, plast eller gummi. I tillegg 
inneholder Cleanline Screen Wash en ren 
elektrolytt slik at den kommuniserer med 
bilens måleinstrument.

47,-
eks.mva

Veil. pris kr. 82,- eks. mvaTEKNISK DATA
Art. nr. 149273

4 liter

SPYLERVÆSKE 
FERDIGBLANDET -18°C, 4 LITER

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.



KVALITET KOSTER
Hos opp koster det bare mindre

GJELDER TIL 31.07.2019

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

Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil 
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For mer produkter og tilbehør, gå inn på vår hjemmeside www.foma.no


