
FLOOR CLEANER

Microvezel walsborstels geel
1 paar (2 stuks) 
2.055-006.0 - Prijs: € 24,95

Microvezel walsborstels grijs
1 paar (2 stuks) 
2.055-006.0 - Prijs: € 24,95

Microvezel walsborstels steen
1 paar (2 stuks) 
2.055-021.0 - Prijs: € 29,95

Universeel reinigingsmiddel  
RM 536 (500 ml) 
6.295-944.0 - Prijs: € 9,95

Borstelkap Geel
Geschikt voor: FC 5 (Cordless) 
2.055-019.0 - Prijs: € 24,95

Reinigingsmiddel gewaxt parket     
RM 535 (500 ml) 
6.295-942.0 - Prijs: € 9,95

Reinigingsmiddel steen  
RM 537 (500 ml) 
6.295-943.0 - Prijs: € 9,95

Reinigingsmiddel verzegeld 
parket, laminaat en kurk  
RM 534 (500 ml) 
6.295-941.0 - Prijs: € 9,95

TOEBEHOREN FLOOR CLEANER

REVOLUTIONAIRE TECHNOLOGIE WAARMEE  
DE FC 7 HET VERSCHIL MAAKT.

LED-scherm met aan-
duiding van de batterij,

 reinigingsstand, proper- 
& vuilwaterreservoir en 

BOOST modus.

Properwater reservoir voor 
automatische bevochtiging 
van de rollen. U hoeft geen 

zware emmer meer te dragen.

Vuilwater reservoir waar het vuil wordt 
‘ingerold’ dankzij de haarkammen en 

schrapers boven de rollen. Makkelijk te 
ledigen en reinigen.

4 contraroterende rollen 
zorgen voor een perfecte
opname van vervuiling. Door 
de constante bevochtiging werk je 
tijdens het reinigen altijd met proper water.

Ingang voor de oplaadkabel.

Bijvullen van water en  
doseren van reinigingsmiddel  
is zeer gemakkelijk.

All-in-1: Vergeet dweil en stofzuiger!
Tot nu toe was het schoonmaken 
van de vloer uitputtend en tijds- 
intensief: opruimen, stofzuigen, 
dweilen en laten drogen. De FC 7 
combineert deze stappen in 1 
apparaat, wat het reinigen sneller 
en comfortabeler maakt. De 
bevochtigde, roterende micro-
vezel walsborstels pikken zowel 
nat als droog vuil op - en het 
vuile water wordt op hetzelfde 
moment weggezogen van de 
walsborstels. De vloeren zijn na 
enkele minuten al terug droog 
dankzij de lage restvochtigheid.
De nieuwe FC 7 Cordless met 
krachtige 25,55V Li-Ion batterij 
zorgt daarnaast ook voor een 
onbeperkte bewegingsvrijheid.

Geschikt voor alle harde vloeren
Of het nu om hout, steen of PVC 
gaat: de FC 7 Cordless kan 
gebruikt worden op alle 
standaard harde vloeren. Het 
brede aanbod aan Kärcher  
reinigingsmiddelen en onder-
houdsproducten biedt de  
perfecte bescherming en zorgt 
voor het snel drogen van de 
vloer. Met de FC 7Cordless kan u 
maar liefst tot 135m² reinigen 
per batterijlading!

Innovatieve zelfreinigende functie
Het vervuilde water wordt weg-
gezogen van de walsborstels 
wat zorgt voor een hygiënische 
reiniging - u komt niet meer in 
contact met vuil - en perfecte 
resultaten. Het parkeer- en  
reinigingsstation dient om het 
toestel op te bergen en de bors-
tels te reinigen na gebruik. Het 
innovatieve aandrijfconcept in 
het midden van de reinigingskop 
zorgt voor een optimale reini-
ging in hoeken en kanten.

FC 7 CORDLESS

NIEUW

180° graden roteerbare draaikop waardoor 
gemakkelijk onder lage meubels of kasten 

gereinigd kan worden.



TECHNISCHE GEGEVENS FC 3 Cordless FC 5 | FC 5 Cordless FC 7 Cordless

Schoonwatertank (ml) 360 400 400

Vuilwatertank (ml) 140 200 200

Elektriciteitskabel (m) - 7 | - -

Werkbreedte (mm) 300 300 300

Droogtijd vloer (min) 6 2 6

Gewicht zonder accessoires (kg) 2,4 5 4,3

Batterij (V) 7,2 - | 25,2 25.55

Prestatie per acculading (m²) 60 nvt | 60 135

UITRUSTING

Microvezelrollen 1 paar geel 1 paar geel 2 paar geel

Universeel reinigingsmiddel 30 ml 30 ml 30 ml

Parkeer- & reinigingsstation enkel parkeerstation  inclusief reinigingsborstel

Art. Nr. 1.055-300.0 1.055-400.0 | -601.0 1.055-730.0

Adviesprijs € 279,95 € 279.95 | € 419,95 € 499,95

ASSORTIMENT FLOOR CLEANERS

Prijzen in euro, incl. BTW en excl. recupel en bebat. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten;  = Standaard inbegrepen.

SNEL & EFFICIËNT DWEILEN 
MET DE FC 3 CORDLESS Floor Cleaner:  

Welk toestel kiezen?

2-in-1 
DWEILEN EN 

OPZUIGEN

ZUIGT KLEINE 
VERVUILING 

OP

Eigenlijk is de keuze redelijk eenvoudig: ofwel kies je voor 
ongelimiteerd werken met de standaard FC 5, ofwel kies je 
voor ongelimiteerde beweigingsvrijheid met de FC 3, FC 5 of 
FC 7 Cordless. Wil je een diepere reiniging waarbij quasi al 
het vuil wordt opgenomen? En wil je dit combineren met een 
zeer groot gebruiksgemak? Kies dan voor de FC 7. 
Heb je iets kleinere vervuiling maar wil je toch ook
een reinigingsstation? Kies dan voor de FC 5  
(Cordless). De FC 3 Cordless ten slotte is een soort elektrische 
dweil voor snelle reiniging tussendoor van lichte vervuiling.

ALL-IN-1

NEEMT QUASI 
ALLE VERVUIL-

ING OP

3 REINIGINGS- 
STANDEN

Voor meer informatie:

Kärcher BeLux

Boomsesteenweg 939 
2610 Wilrijk (Antwerpen)

Tel. +32 3 340 07 11 
Fax +32 3 314 64 43

info@be.kaercher.com 
www.karcher.be 
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ELEKTRISCH 
DWEILEN

DWEILEN EN OPZUIGEN
MET DE FC 5 (CORDLESS)


