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KÄRCHER BATTERY POWER – DRAADLOZE ONKRUIDVERWIJDERAAR

Draadloze onkruid-
verwijderaar 
WRE 18-55 Battery (Set)
Voor het ef� ciënt en ergonomisch 
 verwijderen van mos en onkruid. 
De draadloze onkruidverwijderaar 
WRE 18-55 Battery beschikt over 
een innovatieve borstelkop die 
zonder gereedschap kan 
 verwisseld worden.

Aluminium telescoopsteel
Maakt een rechtopstaande werk-
houding mogelijk, zelfs voor mensen 
van verschillende lengtes.

18 V Kärcher 
Battery Power 
batterijplatform

NIEUW

Borsteltoerental 2300–2800 omw/min

Diameter borstel 180 mm

Vermogen per acculading* Max. 25 m² 

Gewicht zonder accessoires 2,9 kg

Afmetingen (L × B × H) 1340 × 230 × 375 mm

Accessoires 2 borstelstrips

Batterij en oplader
Oplaadbare 18 V / 2,5 Ah batterij,
18 V batterij standaard oplader

Batterij en 
oplader niet 
inbegrepen

Artikelnr. 1.445-245.0 1.445-244.0

* Maximale prestatie met een 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterij.

TECHNISCHE GEGEVENS WRE 18-55 Battery Set  /  WRE 18-55 Battery

Innovatieve nylonborstel

We geven u graag advies:
Kärcher BeLux | Boomsesteenweg 939, 2610 Wilrijk (Antwerpen)
Tel. +32 3 340 07 11 | info@be.kaercher.com | www.karcher.be

Zwenkbare reinigingskop

Borstels kunnen gewisseld 
worden zonder gereedschap
Voor het eenvoudig 
vervangen van een 
gebruikte borselstrip.

Parkeerpositie
Na gebruik of tijdens werk-
onderbrekingen kan het toestel 
veilig opgeborgen worden.

1  Innovatieve nylonborstel
Speciaal uitgelijnde nylon 
borstelharen en een hoge 
rotatiesnelheid van de borstel 
voor het verwijderen van 
droog mos en onkruid.

2  Zwenkbare reinigingskop
De hoeken kunnen individueel 
worden aangepast aan ver-
schillende reinigings situaties 
en de lengte van de gebruiker.

3  Ergonomisch ontworpen greep
Comfortabele en rugvriendelijke 
werkhouding.

4  Telescopische steel - zorgt voor 
een rechtopstaande werkhouding
Zelfs voor mensen van 
verschillende lichaamslengtes.

5  Borstelstrip, batterij en lader als 
accessoire beschikbaar
  Borstelstrip: 1 stuk (2.445-243.0)
  Borstelstrip: 3 stuks (2.445-244.0)
  Batterij: 18V 2.5Ah (2.445-034.0)
  Starterkit: 18V 2,5Ah batterij 
+ snellader (2.445-062.0)

DRAADLOZE 
ONKRUID-
VERWIJDERAAR
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TERRASREINIGER PCL 4
De terrasreiniger PCL 4 verwijdert 
vuil grondig en gelijkmatig 
dankzij de  roterende wals-
borstels en  geïntegreerde 
 watervoorziening.  Eenvoudig 
aansluiten op de  waterslang.

Max. druk 10 bar

Drukbereik Lage druk

Max. vermogen 0,6 kW

Borsteltoerental (Omw/min) 600 - 800

Werkbreedte walsborstel 300 mm

Gewicht zonder accessoires 5

Afmetingen (L × B × H) 1281 x 307 x 350 mm

Artikelnr. 1.644-000.0

TECHNISCHE GEGEVENS PCL 4

Hoog bedieningscomfort
Ergonomisch ontwerp voor 
moeiteloos en comfortabel werken.

Manuele waterregeling
De waterstroom kan 
individueel aangepast 
worden aan de aanwezige 
hoeveelheid vuil.

Gelijkmatige 
reiniging
De innovatieve 
roltechnologie en 
de speciale borstel-
haren zorgen voor 
een bijzonder 
grondige en gelijk-
matige reiniging.

Walsborstels
Speciaal ontwikkeld voor reiniging 
van kwetsbare oppervlakken 
(zoals bijvoorbeeld hout). 
Inbegrepen bij de levering.

Geïntegreerde waterverdeling
Perfecte reinigingsresultaten, dankzij de 
combinatie van roterende borstels en water. 
Vuilresten worden betrouwbaar losgemaakt 
en weggespoeld.

We geven u graag advies:
Kärcher BeLux | Boomsesteenweg 939, 2610 Wilrijk (Antwerpen)
Tel. +32 3 340 07 11 | info@be.kaercher.com | www.karcher.be

Ruimtebesparende opslag
Zet het toestel gewoon tegen een 
muur en je bent klaar. De borstels 
zijn beschermd tegen doorbuigen 
door de ruimtebesparende 
opslagfunctie. Of gebruik het 
handvat om het toestel aan 
een haak op te hangen.

1  Twee hoogkwalitatieve 
roterende walsborstels
Grondige en egale reiniging van 
kwetsbare oppervlakken 
buitenshuis met een goede 
oppervlakte prestatie.

2  Twee sproeiers boven 
de walsborstels
Verwijderen vuilresten en 
spoelen het meteen ook weg.

3  Watervolume regelbaar 
met ventiel
Waterbesparend reinigen.

4  Centrale bevestiging van 
walsborstels
Reiniging tot aan de rand - ook 
bij hoeken en randen.

5  Walsborstels als apart accessoire 
beschikbaar
  Walsborstels universele 
oppervlakken: 1 set van 2 stuks 
(2.644-121.0)

  Walsborstels houten 
oppervlakken: 1 set van 2 stuks 
(2.644-226.0)

TERRASREINIGER

TERRASREINIGER
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