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Foma informerar

Istoflex 

En av marknadens formstarkaste och hållbaraste  
skärmar som är en specialblandning av rågummi 
förstärkt med polypropylen och polyetylen. Tål slag 
och stötar även vid –40°C. Är formbeständig också 
vid +120°C. Har överlägsen motståndskraft mot 
rivningsskador, olja och väderlek. Kan fås med eller 
utan reflexkant. Finns till alla hjuldimensioner med 
bredd från 220 till 700 mm.

Tjocklek: 5 mm.

Kanthöjd: 55–70 mm.

•

•

Monteringsdetaljer – se sista sidan

Istoflex med vit kant Istoflex med vit kant och Topflex

Istoflex
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Greenflex med vit kant

Greenflex

En av marknadens formstarkaste och hållbaraste skär-
mar som är en specialblandning av rågummi förstärkt 
med polypropylen och polyetylen blandat med åter-
vunnet material. Tål slag och stötar även vid –30°C. 
Är formbeständig också vid +80°C. Har överlägsen 
motståndskraft mot rivningsskador, olja och väder-
lek. Kan fås med eller utan reflexkant. Finns till alla 
hjuldimensioner med bredd från 220 till 700 mm.

Tjocklek: 5 mm. 

Kanthöjd: 55–70 mm.

•

•

Greenflex

Greenflex med vit kant och Topflex

Monteringsdetaljer – se sista sidan

SprayFlex® 

BeStämmelSer krInG reduktIon av vattendImma

Släpvagn kategori O3* och O4** ska uppfylla EU-direktivet. Med detta menas att alla nyproducerade  
 släpvagnar ska vara utrustade med ett typgodkänt sprutskydd som reducerar uppkomsten av  
 vattendimma.

För släpvagnar som tagits i bruk före den 1 januari 2005 kommer inga ändringar att göras utan  
 tidigare regler gäller.

* Total släpvagnsvikt mellan 3 500 –10 000 kg
** Total släpvagnsvikt över 10 000 kg

•

•

Den bästa antispraylösningen som kan fås monterad direkt på  
skärmarna IstoFlex® eller GreenFlex®!

SprayFlex® kallas vårt antispraysystem från HBN-Teknik. Det är det mest använda systemet av Europas  
ledande lastbils- och lastvagnstillverkare. Tack vare sin styrka och hållbarhet har SprayFlex® blivit marknadens 
första val. Att den är lättmonterad och självrengörande är ytterligare två skäl till att den är nummer ett. 

I svåra körförhållanden fördärvas många skärmar p g a antispraysystem där snö, is och slask tynger ner  
(upp till 50 kg!) och knäcker skärmen. Med sin självrengörande design undviker SprayFlex® detta och  
bibehåller sin effektivitet även i det hårdaste väder.

SprayFlex® är EU-godkänd enligt direktiv 91/226. För att bli godkänd ska antisprayen uppta minst 70% av 
vattenröken och återleda denna till vägbanan. SpraFlex® reducerar vattenrök med 77%.
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Konsol

Sprayflex

Stort utbud av monteringssatser, skärmstag och konsoler.

monteringsdetaljer etc

Skärmstag

Monteringssats

Topflex

Halvskärm


