
De stofzuiger die je overal volgt. 

De batterijaangedreven FV-CART stofzuiger is een krachtig en handig 
professioneel trolleymodel, geschikt voor reinigingswerkzaamheden 
waarbij vaak van omgeving moet worden gewisseld.

De FV-CART wordt aangedreven door een lithiumbatterij die zorgt 
voor maximale mobiliteit, zonder vast te zitten aan een kabel. Dit 
biedt continue beschikbaarheid, omdat hij op elk moment kan 
worden opgeladen, en is dus altijd klaar voor gebruik.

De stofzuiger is uitgerust met een volledige set accessoires aan 
boord om te helpen gemakkelijk en eenvoudig verschillende 
reinigingsbehoeften op te lossen. De traploopwielen maken 
transport moeiteloos, zelfs op trappen.

De FV-CART is ideaal voor schoonmaakbedrijven, voor toepassingen 
in de transportsector, in treinen, vliegtuigen en bussen, maar ook in 
hotels, kantoren en wachtkamers.

FV-CART

Professionele resultaten worden 
gegarandeerd door de standaard
uitrusting:
• Dubbel filtersysteem, bestaande uit 

een hoge filtratie papieren filterzak en 
een stoffen filter.

• 36V Li-Ion batterij en batterijlader.
• Traploopwielen, om mogelijke treden 

gemakkelijk op en af te komen.
• Uitschuifbare en verstelbare beugel.
• Telescopische aluminium buis, 

lichtgewicht en aanpasbaar aan de 
benodigde hoogte.

• Accessoires aan boord in de trolly 
behuizing.
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Technische Data FV-CART
Vermogen                               W 300

Vacuüm                              mbar 80

Luchtstroom                     l/sec 6.98

Tank inhoud                               l 5,7

Voeding Li-Ion batterij

Werktijd batterij            tot uur 1

Gewicht                                   Kg 15,4

Afmetingen                          mm 429 x 731,5 x 384

Voor meer informatie of voor een demo, 
neem gerust contact op:

Armada Reinigingssystemen
Ridder Snouckaertlaan 15
2273 HZ Voorburg

Tel: +31 (0)70 33 50 381
Fax: +31 (0)70 38 59 777

www.armada.nl
info@armada.nl
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FV-CART

Verdere optionele accessoires voor personalisatie:

Hepa-filter om zelfs het fijnste stof 
te filteren.

Mini turbo borstel, ideaal voor 
diepe reiniging van kleine stoffen 
oppervlakte, zoals stoelen in vlieg-
tuigen, treinen of kantoren

Ronde borstel voor kleine, 
delicate, onregelmatige of ge-
groefde oppervlaktes.

Nozzle voor de zachte reiniging 
van parketvloeren.

Korte spletenzuiger, voor 
hoeken en kieren en tussen 
objecten.

Bekleding zuigmond om 
effectief stoelen te stofzuigen.

Turbo zuigmond, speciaal voor 
vloerkleden en tapijt.

Kleine zuigmond met ver-
wijderbare borstel insert voor 
kleine oppervlaktes.

FFM Lite Wi-fi
(Fimap Fleet Management)

Huisdieren zuigmond, speciaal voor het 
verwijderen van haren van stoffen be-
kleding; die door de cilindrische borstel 
van het oppervlak worden getild.

Spletenzuiger met borstel insert om 
moelijke plekken te bereiken op on-
regelmaige objecten, zoals raamkozijnen 
in transportmiddelen.


