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Kärcher tipt: vier musthaves voor Vaderdag  

 
Wilrijk, mei 2021 – In juni worden alle papa’s in ons land traditiegetrouw 

in de watten gelegd. Wie nog op zoek is naar een Vaderdagcadeau dat 

zeker in de smaak zal vallen, moet onderstaande hotlist van Kärcher 

eens checken. Zij hebben voor elk wat wils: een multifunctionele nat- en 

droogzuiger voor handige papa’s, een snoerloze aszuiger voor papa’s 

die geregeld de barbecue aansteken, een slimme onkruidverwijderaar 

voor papa’s die moeiteloos mos en co willen aanpakken en een extreem 

wendbare grasmaaier voor papa’s die houden van een netjes gemaaid 

gazon. 

 

AD 2 Battery: de snoerloze aszuiger 

Papa’s en barbecueën, a match made in heaven. Alleen dat opruimen en 

reinigen achteraf ... Doe hem een plezier met deze krachtige as- en 

droogzuiger, inclusief lader en 18 V verwisselbare batterij. Grof vuil, 

koude assen en fijne stofdeeltjes worden in een mum van tijd opgezogen, 

en dat zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. In combinatie met slimme 

innovaties, zoals de ReBoost-functie voor een effectieve filterreiniging 

met één druk op de knop, wordt steeds een hoge en constante zuigkracht 

gegarandeerd. Bovendien is dit compacte toestel bijzonder 

gebruiksvriendelijk: geen gedoe met kabels en een gewicht van amper 

3,9 kilogram. Is de zomer voorbij? Dan kan je de AD 2 Battery ook perfect 

gebruiken voor het veilig reinigen van je open haard, sauna of 

pelletkachel. 

   

Koude assen van de barbecue opruimen? Fluitje van een cent met de 

AD 2 Battery aszuiger van Kärcher! 
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WD 6 P Premium: de multifunctionele nat- en droogzuiger 

Moeten we hem nog voorstellen? Winnaar van de IF Gold Award 2016 

en de Red Dot Award 2014: de extreem krachtige en energiezuinige WD 

6 P Premium is een topcadeau voor handige papa’s. Schaaf-, zaag- of 

schuurwerkzaamheden? Alle vuil wordt onmiddellijk opgezogen, tot in 

het kleinste hoekje. Deze multifunctionele nat- en droogzuiger overtuigt 

dankzij zijn instelbare zuigkracht en energieverbruik van slechts 1300 

watt. De WD 6 P Premium is onder meer uitgerust met een RVS 

vuilreservoir van 30 liter, een stopcontact en een vlakfilter die in luttele 

seconden verwijderd kan worden, zonder enig contact met het vuil.  

  

De WD 6 P Premium nat- en droogzuiger van Kärcher: een topcadeau 

voor handige papa’s. 

 

WRE 18-55 Battery Set: de slimme onkruidverwijderaar 

Onkruid wieden behoort tot één van de meest vervelende taken op 

papa’s to-do lijstje. En niet zonder reden: deze inspannende taak voert 

hij meestal op de knieën of voorovergebogen uit. Maar met de slimme 

accu onkruidverwijderaar WRE 18-55 kan hij moeiteloos mos en onkruid 

van harde oppervlakken verwijderen, terwijl rug en knieën gespaard 

blijven. De nylon borstelstrip met krachtige borstelharen op de kop van 

de machine zorgt voor een nauwkeurige verwijdering van alle onkruid. 

En dankzij de telescopische aluminium handgreep, die in drie 

verschillende posities kan worden gedraaid, kan hij comfortabel rechtop 

werken. De WRE 18-55 wordt aangedreven door een krachtige 18 V 

batterij uit het Kärcher batterijplatform. De tweede (extra) batterij krijg je 

er nu helemaal gratis bij, na registratie van je aankoop. 
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Onkruid wieden wordt kinderspel met de WRE 18-55 Battery Set 

onkruidverwijderaar van Kärcher. 

 

LMO 18-33 Battery Set: de extreem wendbare grasmaaier 

Fan van een keurig gemaaid gazon? De LMO 18-33 snoerloze accu-

grasmaaier garandeert uitstekende resultaten! Dankzij zijn geringe 

gewicht en ergonomisch design manoeuvreer je deze gocart onder de 

grasmaaiers moeiteloos over oneffen terreinen en langsheen obstakels. 

Het toestel heeft een snijbreedte van 33 cm en een opvangbak van 35 

liter met vulpeil indicator. Dankzij het 2-in-1 maaisysteem kan het gras 

ofwel worden opgevangen ofwel worden verspreid over de gazon als 

natuurlijke meststof. Bovendien kan het mes snel en eenvoudig op 4 

verschillende grashoogtes ingesteld worden met behulp van de 

hoogteverstelling. De LMO 18-33 Battery Set omvat steeds een batterij 

en een snellader. De tweede batterij wordt je nu helemaal gratis 

toegestuurd, na registratie van je aankoop. 

   

LMO 18-33 Battery Set van Kärcher, de gocart onder de grasmaaiers. 

 

 


