
WD 3 BATTERY SET
Set-ul WD 3 cu baterie de 36 V. Aspirator multifunctional pentru diverse aplicații.

Cod de comandă. 1.629-911.0

■   Acumulator, baterie și încărcător baterie incluse în pachetul de livrare
■   Compatibil cu toate dispozitivele cu platforma de alimentare a bateriei de 36 V.
■   Funcție de suflare

Date tehnice

Cod EAN 4054278291871

Dispozitiv alimentat cu baterii. 1

Platforma bateriei. Platforma bateriei de 36 V

Consumul de energie W 300

Capacitatea recipientului de
murdarie.

l 17

Material container Plastic

Tipul bateriei. Acumulatori Li-ion

Tensiune. V 36

Capacitate. Ah 2,5

Performanță per încărcare a
bateriei.

m² ca. 70 (2,5 Ah) / ca. 140 (5,0 Ah)

Durata de funcționare pentru
fiecare încărcare a bateriei.

min ca. 15 (2,5 Ah) / ca. 30 (5,0 Ah)

Timpul de încărcare a bateriei cu
încărcătorul standard.

h 5,25

Curent de încărcare. A 0,5

Sursă de alimentare pentru
încărcătorul de baterii.

V / Hz 100 – 240 / 50 – 60

Lungimea cablului de încărcare a
bateriei.

m 1,8

Greutate fără accesorii. kg 5,2

Greutate cu ambalaj. kg 9,4

Dimensiuni (L × l × H). mm 388 × 340 × 503

Dotare

Variantă Acumulator inclus

Acumulator.
Încărcător baterie de 36 V (1
buc.)

Încărcător.
Incărcător baterie standard 36 V
(1 buc.)

Furtun de aspirare m 2

Mâner detașabil 

Țevi de aspirare
Pieces × m
/ mm

2 × 0,5 / 35 / Plastic

Duză de pardoseală umed/uscată Clips

Filtru tip cartus Dintr-o singură bucată

Duză pentru spatii înguste. 
Funcție de suflare 
Poziție de parcare 
Depozitarea accesoriilor 
Bară de protecție 
Role de directie Pieces 4

 Inclus in pachetul de livrare.     
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Acumulator înlocuibil de 36 V

■ Oferă posibilitatea de a lucra fără a fi nevoie de

o sursă de alimentare și prin urmare, să atingă o

libertate maximă de mișcare.

■ Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru

acumulatori indică timpul de funcționare rămas,

timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.

■ Compatibil cu toate dispozitivele cu platforma de

alimentare a bateriei de 36 V.

Filtru special cu cartuș

■ Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea

filtrului.

Funcție de suflare

■ Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută

funcția practică de suflare

■ Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu

dintr-un spatiu cu pietricele.
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Cod de
comandă.

ACUMULATORI

Acumulator 36 V / 2,5 Ah 1 2.445-030.0 Acumulator de 36 V / 2,5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru a
indica starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 36 V.



Acumulator 36 V / 5,0 Ah 2 2.445-031.0 Acumulatorul de 36 V / 5.0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru
starea bateriei. Potrivit pentru toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 36 V.



ÎNCĂRCATOARE ACUMULATORI

Încărcător rapid pentru acumulator de 36 V 3 2.445-033.0 Cu încărcătorul rapid, bateria înlocuibilă de 36 V / 2,5 Ah poate fi încărcată pana la 80% în doar 48
de minute. De asemenea, este compatibil cu toate celelalte baterii Kärcher de 36 V.



SET BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE DE BATERII

Starter kit Battery Power 36/25 4 2.445-064.0 Setul include acumulator de 36 V/2.5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de
36 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 36 V.



Starter kit Battery Power 36/50 5 2.445-065.0 Setul include acumulator de 36 V/5.0 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de
36 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 36 V.



ASPIRATOARE

Filtre

Filtru cu cartuș dintr-o singură bucată KFI
3310

6 2.863-303.0 Filtrul cartuș face posibilă aspirarea fără a fi necesară o înlocuire ulterioară. Este potrivit pentru
modele de aspiratoare Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1-KWD 3 și pentru aspiratoarele cu aspirare
prin pulverizare SE 4001 și SE 4002.



Sac de filtru din hartie 7 6.959-130.0 Sac de filtru din hartie in doua straturi cu performanta de filtrare excelenta. Sacii se desting prin
rezistenta mare la rupere si prin capacitatea de retentie a prafului fin. Set de 5 bucati.



Filtru cartus 8 6.414-552.0 Filtrul cartus Kärcher permite atat aspirarea umeda cat si aspirarea uscata fara schimb de filtre. 

Saci filtranti din fleece pentru WD 2/3 9 2.863-314.0 

Seturi accesorii

Kit curățare interior auto 10 2.863-225.0 Kitul de curatare in interiorul auto curata de la bord la scaune auto, suprafete tapitate, covoarele
pentru picioare si pana la anvelopele auto.



Set perii auto 11 2.863-221.0 Kitul de perii pentru aspirare curata excelent interiorul masinii, de la bord la presurile pentru
picioare si suprafetele tapitate. Pentru toate aspiratoarele multifunctionale pentru uz casnic.



Kit pentru casa 12 2.863-002.0 Kitul Home WD include o duza de aspirare uscata care poate fi schimbata si o duza pentru tapiterie.
Setul de accesorii practice este adecvat pentru toate aspiratoarele multifunctionale Karcher pentru
uz casnic.



Set de aspirare pentru unelte electrice 13 2.863-112.0 Furtun de aspirare flexibil (1m) inclusiv adaptor pentru conexiunea de clipurilor uletelor electrice
de evacuare a aerului (de exemplu ferastrau mecanic, rectificator, masina de gaurit, rindea, etc.).
Pentru curatenie.



Set accesorii pentru curățarea interiorului
autoturismului

14 2.863-304.0 De la spațiul pentru picioare și scaune până la portbagajul mașinii: setul special de accesorii pentru
aspiratoarele umede și uscate Kärcher Home & Garden asigură o curățare continuă a interiorului
autoturismului.



 Inclus in pachetul de livrare.      Accesorii disponibile optional.      Detergent.     

ACCESORII PENTRU WD 3 BATTERY SET
1.629-911.0
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Cod de
comandă.

ASPIRATOARE

Duze

Duza de aspirare umeda si uscata comutabila
cu varf de stationare integrat

15 2.863-000.0 Duza de aspirare umeda si uscata care poate fi inlocuita pentru aspirarea perfecta a murdariei.
Adaptare usoara la murdaria umeda sau uscata folosing comutatorul de picior. Pentru toate
aspiratoarele universale Casa si gradina.



Duza de auto 16 2.863-145.0 Duza pentru curatarea usoara si rapida in interiorul vehiculelor de la scaune pana la porbagaj. 

Duză lunga de aspirare a spatiilor inguste.
Pentru aspiratoare din gama WD

17 2.863-306.0 Duză extra-lungă complet revizuită pentru spatii inguste. Ideală pentru locuri greu accesibile din
mașină (de exemplu, zone de îmbinare). Potrivită pentru toate aspiratoarele multifuncționale
Kärcher Home & Garden.



Aplicatii speciale

Filtru pentru murdarie grosiera/ filtru de
cenusa, de baza

18 2.863-139.0 Filtru de murdarie grosiera / cenusa rezultata la curatarea semineului, sobei de teracota, grilului,
soba de sauna si altele- adecvat si pentru indepartarea murdariei grosiere.



Filtru pentru murdarie grosiera/ filtru de
cenusa, premium

19 2.863-161.0 Filtru de murdarie grosiera/ cenusa, premium pentru curatarea semineului, sobei de teracota,
grilului, soba de sauna si altele- adecvat si pentru indepartarea murdariei grosiere.



Adaptor aspirare praf la găurire 20 2.863-234.0 Noul accesoriu pentru aspiratoarele noastre multifuncționale WD 2-6 permite realizarea de găuri în
siguranță și fără praf în suprafețele convenționale de perete și tavan. Praful de găurire este aspirat
direct din gaura realizată.



Furtun prelungitor de 3,5 m, pentru
aspiratoare WD

21 2.863-305.0 Furtunul prelungitor cu lungimea de 3,5 m este potrivit pentru toate aspiratoarele multifuncționale
Kärcher din gama Home & Garden și asigură o rază de miscare mai mare.



Tub aspirator de prelungie pentru aspiratoare
WD

22 2.863-308.0 Tubul prelungitor de aspirare, pentru o rază mai mare de operare. Extinderea tubului de aspirare
este recomandată în special pentru aplicații în zone greu accesibile, cum ar fi tavanele înalte.



ACUMULATOARE

Battery Power+ 36/60 *Int 23 2.042-022.0 Încărcătorul rapid Battery Power extrem de puternic + acumulator litiu-ion de 36 V cu o capacitate
de 6,0 Ah, pentru o durată lungă de funcționare. Cu tehnologia inovatoare Real Time prin
intermediul afișajului LCD și monitorizare a tensiunii.



CURATARE MASINI SI INTRETINERE

Solutie pentru curatat geamurile auto RM 650 24 6.296-105.0 Curățarea fără urme a geamurilor și oglinzilor auto. îndepărtează insectele, amprentele și murdăria
de pe drum. Cu efect antistatic.



Solutie pentru curatat interiorul auto RM 651 25 6.296-106.0 Pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panoul de comandă,
garniturile de cauciuc, afișajul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a
mirosului.



Solutie pentru intretinerea interiorului auto
RM 652

26 6.296-107.0 Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc. Aspect mat, reda suprafețelor
aspectul de nou, pentru materiale impermeabile.



 Inclus in pachetul de livrare.      Accesorii disponibile optional.      Detergent.     

ACCESORII PENTRU WD 3 BATTERY SET
1.629-911.0
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