
1  De draaiende rollen worden 
automatisch bevochtigd met 
water uit de schoonwatertank.

3  Het vuile water wordt van de 
rollen direct in de vuilwatertank 
gezogen.

De hoogwaardige microvezelrollen 
kunnen snel en eenvoudig worden 
vervangen en gereinigd.

Het flexibele scharnier maakt de 
Floor Cleaner zeer wendbaar.

2  De voorwaartse beweging van de 
elektrische rollen maakt zuigen eenvoudig 
en verbetert de reinigingsprestaties. 
De rollen zorgen ervoor dat het apparaat 
zichzelf verplaatst, u hoeft het enkel te 
begeleiden.

Vuilwatertank snel 
en eenvoudig legen

Kabel altijd bij de 
hand op praktische 

kabelhouder

Ergonomische 
soft grip met 
aan-uitschakelaar

Comfortabel water 
vullen en eenvoudig 
reinigingsmiddel 
doseren

REVOLUTIONAIRE TECHNOLOGIE 
MAAKT HET VERSCHIL.

DE JUISTE ACCESSOIRES VOOR 
EEN OPTIMAAL RESULTAAT:

2-in-1: dweilen zonder  
vooraf zuigen
De bevochtigde draaiende rollen 
nemen los, droog en nat vuil op.  
Het vuile water bij de rollen 
wordt tegelijkertijd constant 
afgezogen. Moeiteloos dweilen 
zonder eerst vooraf te hoeven 
zuigen.

Innovatieve zelfreinigende 
functie
De continue afzuiging van het 
vuil van de rollen staat garant 
voor hygiënisch reinigen en 
uitstekende resultaten.

Geschikt voor alle harde vloeren
Dankzij het grote aanbod 
reinigings- en verzorgings-
middelen, en de korte droogtijd 
van vloeren, kunt u met de 
Kärcher vloerreiniger alle harde 
standaardvloeren in uw woning 
reinigen en verzorgen - zelfs 
gevoelige oppervlakken zoals 
parket. De vloer is binnen 
2 minuten alweer begaanbaar.

*  door de combinatie van vooraf zuigen en dweilen in één stap als u de vloer reinigt met de FC 5.
**  van de FC 5 vergeleken met een traditionele veegmop met dweil in de testcategorie ‘dweilen’.  

Verwijst naar gemiddelde testresultaten voor reinigingsefficiëntie, vuilopname en reiniging aan 
de randen. 

Voor meer informatie :

TS
T 

· 0
1/

 2
01

7 
· A

rt
ik

el
nr

. 9
.7

24
-3

04
.0

 · 
O

nd
er

 v
oo

rb
eh

ou
d 

va
n 

dr
uk

- 
en

 z
et

fo
ut

en
.

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38 
4921 PJ Made

Tel + 31 76 750 17 99

info@nl.kaercher.com 
www.karcher.nl

ZUIGEN & DWEILEN  
IN ÉÉN BEWEGING
Wees overal op voorbereid met de revolutionaire 
Kärcher FC 5 Floor Cleaner.

HOME & GARDEN | FLOOR CLEANER

NIEUW

TIJDSBESPARING

tot wel

* **SCHOONMAAK
PRESTATIE

TIJDSBESPARING

tot wel

SCHOONMAAK
PRESTATIE

Universele  
vloerreiniger 0,5 L
Artikelnr. 6.295-944.0

Microvezelrollen grijs
Artikelnr. 2.055-007.0

Microvezelrollen geel
Artikelnr. 2.055-006.0

Vloerreiniger  
Tegels & natuursteen 0,5 L
Artikelnr. 6.295-943.0

Vloerreiniger 
Geoliede/gewaxte 
vloeren 0,5 L
Artikelnr. 6.295-942.0

Vloerreiniger 
verzegelde vloeren 
0,5 L
Artikelnr. 6.295-941.0
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FC 5 FLOOR CLEANER

MET 500 OMWENTELINGEN 
PER MINUUT – MINDER 
MOEITE, SNELLER, SCHONER.

De Floor Cleaner onderscheidt zich met een innovatieve 
zelfreinigende functie en uitstekende reinigingsresultaten 
op alle harde vloeren. Zelfs op gevoelige vloeren zoals 
parket en laminaat !

Eefje (38) uit Haarlem :

“ Ik hoef niet langer op 
zoek naar stofzuiger 
en mop. Harde vloeren 
reinig ik nu eenvoudig 
in één keer met de 
FC  5.”

2-in-1: dweilen zonder 
vooraf zuigen
In één beweging wordt de 
vloer gedweild en wordt 
het vuil opgezogen door de 
microvezelrollen - voor 
moeiteloos dweilen zonder 
tijdrovend zuigen vooraf. 
Bespaar tot wel 50% tijd.

Korte droogtijd
Dankzij de kleine 
hoeveelheid restvocht die 
achterblijft op de vloer, 
zelfs parket droogt in 
minder dan twee minuten.

Uitzonderlijk wendbaar
Dankzij het flexibele 
scharnier reinigt de FC 5 
ook moeiteloos in kleine 
ruimten zoals randen en 
hoeken.

Oppervlakteprestatie m² Circa 60 per tankvulling Circa 60 per tankvulling

Werkbreedte mm 300 300

Omwentelingen min Circa 500 Circa 500

Schoonwatertank ml 400 400

Vuilwatertank Voldoende voor 1 volle schoonwatertank Voldoende voor 1 volle schoonwatertank

Reinigingsstation ml 200 200

Kabellengte m 7 7

Gewicht zonder accessoires 
en water

kg 5 5

Waargenomen gewicht in de 
hand tijdens reiniging

kg 1,9 1,9

Afmetingen (L × W × H) mm 320 × 270 × 1220 320 × 270 × 1220

Paar reinigingsrollen 1 paar (grijs) 2 paar (grijs en geel)

Reinigings-/parkeerstation  ■  ■

Reinigingsmiddel – 30 ml universeel vloerreinigingsmiddel

Artikelnummer 1.055-520.0 1.055-560.0

 ■ Meegeleverd

Technische gegevens

Uitrusting

FC 5 

 ■  2-in-1: zuigen en dweilen in één beweging.
 ■  Innovatieve zelfreinigende functie
 ■  Geschikt voor alle harde standaardvloeren
 ■  Inclusief 1 paar reinigingsrollen en  
1 parkeer- en reinigingsstation

FC 5 Premium

 ■   2-in-1: zuigen en dweilen in één beweging.
 ■  Innovatieve zelfreinigende functie
 ■  Geschikt voor alle harde standaardvloeren
 ■  Inclusief 2 paar reinigingsrollen, 1 parkeer- en  
reinigingsstation en 30 ml universele vloerreiniger

Innovatief parkeer- en 
reinigingsstation
De FC 5 kan snel worden 
gereinigd en opgeborgen in 
het praktische parkeer- en 
reinigingsstation.

Eenvoudig schoonmaken
Vul het reinigingsstation met water, plaats het apparaat 
in het water en schakel in. Het schone water wordt 
opgezogen door de FC 5. Het water verwijdert het vuil 
van de rollen en reinigt het apparaat van binnen.

Reinigen helemaal tot 
aan de randen
Door het innovatieve 
aandrijfconcept in het 
midden van de reinigings-
kop worden ook randen en 
hoeken optimaal schoon.

Eenvoudig reinigen onder 
meubilair
Zelfs onder meubilair 
worden vloeren 
eenvoudig schoon.

Zeer flexibel
Dankzij de lange kabel en 
de grote flexibiliteit is de 
FC 5 ook geschikt voor het 
reinigen van trappen.


