
WD 3 Battery
Stofzuigen zonder beperkingen: de snoerloze, multifunctionele alleszuiger WD 3 Battery uit 

het 36V Battery Power batterij-platform omvat veelzijdige accessoires voor gebruik op vloe-

ren. De batterij is apart verkrijgbaar.
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 Vervangbare batterij van 36 V uit het Kärcher Battery 
Power batterijplatform

 Maakt het mogelijk om zonder stroomvoorziening te werken en daar-

door een maximale bewegingsvrijheid te bereiken.

 Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, 

resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.

 Speciale patroonfilter

 Voor het opzuigen van zowel droog als nat vuil zonder de filter te 

moeten verwisselen.

 Handige blaasfunctie

 De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzui-

gen niet mogelijk is.

 Moeiteloos vuil verwijderen uit bijvoorbeeld een kiezelbed.

 Vloerzuigmond en zuigslang

 Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als 

grof vuil.

 Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
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TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

WD 3 Battery

 Werkt op batterij; batterij en batterijlader beschikbaar als optionele 
accessoires

 Compatibel met alle toestellen uit het 36 V Battery Power-platform.
 Handige blaasfunctie

Technische gegevens
Bestelnr.  1.629-910.0

EAN Code  4054278287393

Max. vermogen W 300

Capaciteit van de tank l 17

Materiaal van de tank  Kunststof

Battery platform  36 V Battery platform

Stroomsoort V 36

Prestatie per batterijlading m² 70 (2,5 Ah) / 140 (5 Ah)

Werktijd per batterijlading min 15 (2,5 Ah) / 30 (5 Ah)

Gewicht zonder toebehoren kg 5,2

Afmetingen (l x b x h) mm 388 × 340 × 503

Uitrusting
Zuigslang m 2 Wieltjes stuk(s) 4

Verwijderbare handgreep  
Zuigbuizen stuk(s) × m / 

mm
2 × 0,5 / 35 / Kunststof

Nat- en droog vloerzuigmond  Clips

Patroonfilter  Standaard

Plintenzuigmond  
Papieren filterzak stuk(s) 1

Blaasfunctie  
Parkeerpositie  
Opbergvak voor toebehoren  
Stootrand  
  Bij de levering inbegrepen      
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Bestelnr. Hoeveelheid Prijs Beschrijving

Filters

Patroonfilter 1 6.414-552.0 1 stuk(s) Kärcher patroonfilter geschikt voor zowel het opzuigen van 
stof als water zonder de filter te moeten vervangen.



Papieren filterzak 2 6.959-130.0 5 stuk(s) Tweelagige papieren filterzakken met een schitterende 
filtercapaciteit en een hoge scheurweerstand. Inhoud: 5 
papieren filterzakken.



Toebehorensets

Autoreinigingsset 3 2.863-225.0 Verbeterde autoreinigingsset voor een complete reiniging 
van het interieur van uw wagen: van het dashboard tot de 
autozetels, alle textieloppervlakken, vloermatten, spleten en 
de koffer.



Zuigborstel set 4 2.863-221.0 2 -delig Met de zuigborstelset kan u het interieur van uw wagen 
grondig reinigen op een manier die toch zacht is voor de 
materialen, van het dashboard tot de voetmatten en de 
zetels. Voor alle multifunctionele alleszuigers uit het Home 
& Garden assortiment.



Huishoudset 5 2.863-002.0 2 -delig De huishoudset omvat een omschakelbare zuigmond en een 
bekledingszuigmond. De praktische toebehorenset is ge-
schikt voor alle Kärcher multifunctionele stofzuigers uit de 
Home & Garden reeks.



Aansluitkit elektrisch gereedschap 6 2.863-112.0 2 -delig Flexibele zuigslang (1 m) met adapter voor het aansluiten 
aan de afvoerlucht van elektrisch gereedschap (bv. zaag-, 
slijp-, boormachine, schaaf, enz.) aan de afvoerlucht. Voor 
stofvrij klussen thuis.



Autoreinigingsset 7 2.863-304.0 6 -delig Van de voetmatjes en de zetels tot de koffer van de wagen: 
de speciale toebehorenset voor de Kärcher Home & Garden 
multifunctionele alleszuigers zorgt voor een ononderbroken 
reiniging van het interieur van de auto.



Spuitstukken

Omschakelbare nat- en droogzuig-
mond met parkeerstand

8 2.863-000.0 1 stuk(s) Omschakelbare nat- en droogzuigmond voor een perfecte 
vuilopname. Eenvoudige aanpassing aan nat of droog vuil 
met de voetschakelaar. Voor alle Kärcher Home & Garden 
multifunctionele nat-en droogzuigers.



Autozuigmond/Zuigmond voor 
grote oppervlakken

9 2.863-145.0 1 stuk(s) Handige autozuigmond voor een snelle en eenvoudige reini-
ging – van de voetmat tot de koffer.



Plintenzuigmond extra lang 10 2.863-306.0 1 stuk(s) Volledig vernieuwde, extra lange plintenzuigmond. Ideaal 
voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals het interieur van de 
auto (bijvoorbeeld spleten en gleuven). Past op alle Kärcher 
Home & Garden multifunctionele alleszuigers.



Speciale toepassingen

Asfilter/grofvuilfilter Basic 11 2.863-139.0 Asfilter/grofvuilfilter voor de reiniging van open haarden, 
tegelkachels, barbecues, sauna's, enz., alsook voor de ver-
wijdering van grof vuil.



Asfilter/grofvuilfilter Premium 12 2.863-161.0 Premium asfilter/grofvuilfilter met fijnfilter geschikt voor de 
reiniging van open haarden, tegelkachels, barcebues, sau-
na's, enz., alsook voor de verwijdering van grof vuil.



Boorstofopvanger 13 2.863-234.0 Het nieuwe accessoire voor onze multifunctionele alleszui-
gers WD 2-6 zorgt voor het veilig en stofvrij boren van 
gaten in alle traditionele muren en plafonds. Het boorstof 
wordt direct opgezogen bij het boorgat.



Zuigslangverlenging 14 2.863-305.0 De 3,5 m lange verlengslang past op alle Kärcher multifunc-
tionele alleszuigers uit het Home & Garden assortiment en 
zorgt voor een groter werkbereik en een grotere bewegings-
vrijheid.
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Verlengzuigbuis WD ID 35 15 2.863-308.0 Handige verlengbuis voor een groter werkbereik. De ver-
lengbuis van de zuigbuis wordt vooral aanbevolen voor 
toepassingen op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn, zoals 
hoge plafonds.
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Batterijen

Batterij 36 V / 2,5 Ah 1 2.445-030.0 De 36V / 2,5Ah Battery Power verwisselbare batterij met 
innovatieve Real Time Technologie incl. LCD-display voor 
weergave van de batterijstatus. Geschikt voor gebruik met 
alle apparaten uit het Kärcher 36V batterijplatform.



Batterij 36 V / 5,0 Ah 2 2.445-031.0 De 36V /5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met 
innovatieve Real Time Technologie incl. LCD-display voor 
weergave van de batterijstatus. Geschikt voor gebruik met 
alle apparaten uit het Kärcher 36V batterijplatform.



Batterij opladers

Snellader 36V batterij 3 2.445-033.0 Met deze snellader, kunnen alle 36 V/2,5 Ah verwisselbare 
batterijen tot 80% worden opgeladen in amper 48 minuten. 
Hij is geschikt voor alle andere batterijen uit het 36 V Kär-
cher batterijplatform.



Starterskit batterijen en batterij-opladers

Starter kit Battery Power 36/25 4 2.445-064.0 Battery Power starterspakket incl. 36V / 2,5Ah Battery 
Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time 
Technologie en 36V snellader. Voor alle apparaten in het 
Kärcher 36V-batterijplatform.



Starter kit 36V-5,0Ah Batterij + 
snellader

5 2.445-065.0 Battery Power starterspakket incl. 36V / 5,0Ah Battery 
Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time 
Technologie en 36V snellader. Voor alle apparaten in het 
Kärcher 36V-batterijplatform.



  Bij de levering inbegrepen        Beschikbaar toebehoren     


