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Innovatief accuplatform breidt verder uit 

 

WD 3 Battery, de eerste snoerloze 

alleszuiger van Kärcher 

 

Made, 5 september 2019 – Zuigen zonder beperkingen? Dat kan met de 

multifunctionele alleszuiger WD 3 Battery van Kärcher. Dit toestel op accu is 

het allereerste snoerloze model van Kärcher, een mooie aanvulling op de WD 

lijn alleszuigers met snoer. Bovendien maakt deze nieuwkomer deel uit van 

Kärcher’s snel groeiende accu platform waarmee je één enkele accu kan 

plaatsen op een breed assortiment apparaten, van grasmaaiers tot 

hogedrukreinigers. Slim, handig én goed voor de portemonnee!  

 

Geen stopcontact nodig 

De WD 3 Battery zuigt even krachtig als een multifunctionele alleszuiger mét 

kabel, maar heeft geen stopcontact nodig. Handig dus, om bijvoorbeeld het 

interieur van je auto te reinigen of je terras en carport onder handen te nemen. 

Afhankelijk van de accu bedraagt de looptijd 15 tot 30 minuten. Deze flexibele 

alleszuiger heeft een robuust en schokbestendig vuilreservoir van 17 liter en 

een speciale patroonfilter voor het opzuigen van zowel nat als droog vuil, 

zonder van filter te hoeven wisselen.  

 

Perfect schoon resultaat 

De zuigslang en slimme vloerzuigmond met verschillende opzetstukken zorgen 

voor een optimale vuilopname. De afneembare handgreep is erg praktisch om 

gemakkelijk de accessoires direct op de zuigslang te bevestigen. In de 

parkeerstand kun je de zuigbuis en vloerzuigmond comfortabel opbergen. 

Bovendien maakt de WD 3 Battery reinigen extra eenvoudig dankzij de 

blaasfunctie die helpt waar stofzuigen niet mogelijk is, het 'Pull & Push'-

blokkeersysteem voor het eenvoudig openen en sluiten van het vuilreservoir, 

de ergonomische draaggreep en de praktische opbergruimte voor accessoires. 
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Nieuw accuplatform 

De WD 3 Battery maakt onderdeel uit van Kärcher’s nieuwe accuplatform. 

Toestellen die deel uitmaken van dit innovatieve platform kunnen allemaal 

gebruik maken van dezelfde 18V of 36V accu. Zo wordt de aankoop van een 

nieuw Kärcher-product nog interessanter. Je hoeft immers niet telkens voor een 

nieuwe accu te betalen. Momenteel is ook de Weed Remover WRE 4 

onkruidverwijderaar beschikbaar. In de toekomst zal het accuplatform nog 

verder uitgerold worden met meerdere hogedrukreinigers, bladblazers, 

heggenscharen en nóg meer garden tools. 

 

Li-Ion accu 36 V / 2,5 Ah  

Wie aan de slag gaat met de nieuwe WD 3 Battery Set kan rekenen op de Li-

Ion accu 36 V / 2,5 Ah. Deze accu is geschikt voor alle apparaten van het 

Kärcher 36 V accuplatform. Dankzij innovatieve Real Time Technologie met lcd-

display zijn de resterende werktijd, oplaadtijd en laadtoestand af te lezen. 

Krachtige lithium-ioncellen garanderen consistente prestaties en zorgen ervoor 

dat de accu zichzelf niet ontlaadt of capaciteit verliest door gedeeltelijke 

ontlading.  

 

 

Deze Li-Ion accu 36 V / 2,5 Ah is geschikt voor alle apparaten van het Kärcher 

36 V accuplatform, zoals bijvoorbeeld de nieuwe alleszuiger WD 3 Battery. 
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De WD 3 Battery is overal te gebruiken, zelfs waar geen stopcontact in de buurt 

is. Handig om bijvoorbeeld moeiteloos vuil te verwijderen uit de auto. 

 

 

De slimme vloerzuigmond en zuigslang van de WD 3 Battery zorgen voor 

perfecte reinigingsresultaten, bij zowel droog als nat en fijn als grof vuil. 


