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RENGØRINGS-
EVNE

1  De roterende ruller fugtes  
automatisk med rent vand.

Mikrofiber-rullerne er  
nemme at skifte og rengøre.
 

Nemt at påfylde rent vand 
og rengøringsmiddel.

REVOLUTIONERENDE
TEKNOLOGI
DER GØR EN FORSKEL

3  Det snavsede vand suges fra 
rullerne til den separate 
beholder til snavset vand.

Det fleksible vaskehoved gør 
gulvvaskeren nem og manøvre-
dygtig at køre med overalt. 

2  Fremdriften på rullerne gør den 
nem at køre med og giver høj 
rengøringseffekt.

Nemt og hurtigt at 
tømme beskidt vand ud.

Ledningen er nem at 
få af krogene.

Ergonomisk soft 
grip med tænd/
sluk knap.

Vask gulvet uden at støvsuge først
De fugtige mikrofiber-ruller tørrer 
løst, tørt og vådt snavs op fra gul-
vet og suger det beskidte vand 
væk. 

Kan bruges på alle hårde gulve 
Om det er træ, sten eller lino-
leum så er FC 5 gulvvaskeren 
kombineret med det rette pleje-
produkt den ideelle løsning. 
Mikrofiber-rullerne efterlader 
meget lidt fugtighed, hvilket er 
godt især for sarte parketgulve, 
der ikke tåler for meget vand. 

Innovativ selvrengørende  
funktion  
Sikrer bedre rengøring, fordi 
der vaskes med rent vand  
hele tiden.
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For yderligere information, kontakt os venligst.

Danmark

Kärcher A/S 
Slotsherrensvej 411 C 
2610 Rødovre 
 
Tel. +45 70 20 66 67 
  
info@dk.kaercher.com 
www.karcher.dk

EN HELT NY MÅDE  
AT VASKE GULV PÅ
Den revolutionerende Kärcher FC 5 gulvvasker,  
vasker og suger på samme tid.

HOME & GARDEN | 2I1 GULVVASKER
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FC 5 2I1 GULVASKER

MED EN LILLE SMULE HJÆLP 
SPARER DU TID OG FÅR RENERE 
GULVE – UDEN BESVÆR.

For mange, er gulvvask en af de mest tidskrævende 
rengøringsopgaver i hjemmet. Først skal du finde 
støvsugeren frem og støvsuge hele gulvet – og derefter 
skal du gøre spand og moppe klar, for endnu en gang at 
gå hele gulvet over. Med den nye FC 5 gulvvasker sparer 
du tid, fordi du ikke behøver at støvsuge først. 

“Fra spildt kaffe til 
mudrede fodspor – alt 
klares i én arbejdsgang, 
så jeg kan blive klar til 
at nyde weekenden!”

Vask og sug i én  
arbejdsgang 
Mikrofiberrullerne fugtes 
hele tiden med rent vand, 
indtørrede pletter opløses,  
og tørt snavs tørres op – 
hvorefter det beskidte 
vand suges væk sammen 
med krummer og støv mm.

Tørt på 2 minutter 
Det beskidte vand suges 
væk og efterlader gulvet 
helt tørt på under 2 minut-
ter.

Ekstrem fleksibel
Det fleksible led gør det 
muligt at komme helt ud til 
kanten og ind i hjørnerne.

  

FC 5 
 ■ 2-i-1 funktion: Vask gulvet uden at  

 støvsuge først.
 ■ Selvrensende funktion fjerner snavs  

 fra rullerne automatisk.
 ■  Kan anvendes på alle hårde gulve. 

Areal per tank m² Ca. 60 Ca. 60

Ruller virker med mm 300 300

Rotationshastighed rpm) ca. 500 ca. 500

Vandtank, rent vand ml 400 400

Vandtank, snavset vand ml Nok til en påfyldning af frisk vand Nok til en påfyldning af frisk vand

Rengøringsstander kapacitet ml 200 200

Ledningslængde m 7 7

Vægt kg 5 5

Mål (L x B x H) mm 320 × 270 × 1220   320 × 270 × 1220

Mikrofiber-ruller 1 par (gul) 2 par (gul and grå)

Parking/rengøringsstander  ■  ■

Rengøringsmiddel – 30 ml universal gulvrengøring

Order Nr. 1.055-500.0 1.055-530.0

 ■ Inkluderet i leveringen

Tekniske data                  FC 5 Gulvvasker                FC 5 Premium Gulvvasker

Tilbehør 

Nem parkering
FC 5 kan hurtigt rengøres 
og stilles væk i den prakti-
ske parkering og rensesta-
tion.

Nem rengøring
Efter brug fyldes rengøringsstationen med vand, gulv-
vaskeren placeres i den og tændes. Det rene vand suges 
op af gulvaskeren og rengør maskinen indeni samt fjer-
ner det sidste snavs fra rullerne.

FC 5 Premium
 ■ 2-i-1 funktion: Vask gulvet uden at  

 støvsuge først. 
 ■ Selvrensende funktion fjerner snavs  

 fra rullerne automatisk.
 ■  Kan anvendes på alle hårde gulve 

Kommer helt ind under 
møbler
Det fleksible vaskehoved 
gør det muligt at komme 
ind under møbler og 
lignende.

Klarer også trapperne
Den lange ledning og det 
fleksible vaskehoved gør 
det muligt også at vaske 
trapper.

Rengør helt ud til kanten
Rullerne sidder fast på 
midten, så man kan  
vaske helt til kant uden 
problemer. 


