
FC 5
Αφαιρεί τη σκόνη και τους λεκέδες σε ένα μόνο βήμα: Η μηχανή καθαρισμού δαπέδων FC 5 
διαθέτει καλώδιο 7 μέτρων και μειωμένο χρόνο στεγνώματος του δαπέδου. 20% πιο αποτε-
λεσματικός καθαρισμός σε σχέση με τη συμβατική σφουγγαρίστρα*.
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 Αφαιρεί τη σκόνη και τους λεκέδες από νερό

 Σκούπισμα και συλλογή σκόνης, ψίχουλων και τριχών από 
κατοικίδια σε ένα μόλις βήμα.

 Καθαρίζει μέχρι και τις άκρες.

 Το σκούπισμα είναι 20%* καθαρότερο από ό,τι με 

σφουγγαρίστρα και πολύ πιο πρακτικό

 Σύστημα 2 κάδων: Συνεχής διαβροχή των κυλίνδρων από τον κάδο 
φρέσκου νερού ενώ παράλληλα οι ρύποι συλλέγονται στον κάδο 
ακάθαρτου νερού.

 Χωρίς κόπο: Τέλος στο τράβηγμα των κουβάδων τριγύρω, στο 
χειροκίνητο στύψιμο του πανιού καθαρισμού δαπέδου και στο 
τρίψιμο.

 Εύκολος καθαρισμός μηχανήματος

 Λειτουργία καθαρισμού συσκευής και κυλίνδρων στον σταθμό 
καθαρισμού και στάθμευσης.

 Ο κάδος ακάθαρτου νερού που πλένεται σε πλυντήριο πιάτων 
μπορεί να εκκενωθεί χωρίς να έρθει σε επαφή με τους ρύπους.

 Θέση καθαρίσματος και στάθμευσης

 Άνετη αποθήκευση του μηχανήματος.
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FC 5

 Αφαιρεί τη σκόνη και τους λεκέδες από νερό

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.055-400.0

 4054278516196
Τρέχων τύπος Ph / V / Hz 1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ονομαστική ισχύς εισόδου W μέγ. 460
Ισχύς W μέγ. 460
Απόδοση ανά γέμισμα κάδου m² 60
Χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού ml 400
Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου 
νερού

ml 200

Πλάτος εργασίας ρολού mm 300
Χρόνος στεγνώματος δαπέδου min 2
Χωρητικότητα δοχείου καθαρισμού ml 200
Μήκος καλωδίου m 7
Βάρος kg 4,6
Διαστάσεις (L × W × H) mm 320 × 270 × 1220

Εξοπλισμός
Σύστημα 2 κάδων  
Σετ ρολών καθαρισμού, κίτρινα  
Προϊόν καθαρισμού δαπέδου πολλα-
πλών χρήσεων RM 536, 30 ml

 

Θέση καθαρίσματος και στάθμευσης  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     * Η μηχανή καθαρισμού δαπέδου της Kärcher επιτυγχάνει έως και 20% καλύτερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με μία συμβατική 
σφουγγαρίστρα στην κατηγορία δοκιμής «Σκούπισμα». Αναφέρεται στα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών στην αποτελεσματικότητα καθαρισμού, στη συλλογή των ρύπων και 
στον καθαρισμό των άκρων.     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Ποσότητα Τιμή Περιγραφή

Rollers

Σετ roller, κίτρινο 1 2.055-006.0 1 Σετ κυλίνδρων μικροϊνών 2 εξαρτημάτων για απαλό υγρό 
καθαρισμό και περιποίηση όλων των σκληρών δαπέδων. 
Χωρίς χνούδια, απορροφητική και ανθεκτική στη φθορά.



Σετ roller, γκρι 2 2.055-007.0 1 Σετ κυλίνδρων μικροϊνών 2 εξαρτημάτων για απαλό υγρό 
καθαρισμό και περιποίηση όλων των σκληρών δαπέδων. 
Χωρίς χνούδια, απορροφητική και ανθεκτική στη φθορά. .



Σετ roller για πέτρινα δάπεδα 3 2.055-021.0 1 Σετ κυλίνδρων για εύκολο ο καθαρισμό ανθεκτικών σκληρών 
δαπέδων και βρόμικων εσοχών. Πλένεται στο πλυντήριο έως 
τους 60 °C.



Διάφορα

Κάλυμμα κεφαλής αναρρόφησης 
για την FC 5

4 2.055-019.0 1 Pieces Το βελτιωμένο κάλυμμα της κεφαλής αναρρόφησης καθιστά τη 
συλλογή των ρύπων πιο αποτελεσματική. Για ενσωμάτωση σε 
κίτρινες συσκευές FC 5 που δεν είναι ακόμη εξοπλισμένες με 
αυτό ως στάνταρ.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


