
WD 3
Izjemno močan in energijsko učinkovit večnamenski sesalnik WD 3 je z robustno, 17-litrsko 

posodo iz plastike, patronskim filtrom in novo dodatno opremo.
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 Poseben patronski filter

 Za mokro in suho sesanje brez menjave filtra.

 Na novo zasnovana talna šoba in sesalna cev

 Za najboljše rezultate čiščenja, ko gre za suho ali mokro, fino ali 

grobo umazanijo.

 Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.

 Snemljiv ročaj

 Nudi možnost, da nataknete različne šobe direktno na sesalno cev.

 Za najenostavnejše sesanje na ozkih površinah.

 Praktična funkcija pihanja

 Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihan-

ja.

 Enostavno odstranjevanje umazanije npr. s peska.

W
D

 3
, 1

.6
2

9
-8

2
0

.0
, 2

0
2
1
-0

1
-1

3



W
D

 3
, 1

.6
2

9
-8

2
0

.0
, 2

0
2
1
-0

1
-1

3

WD 3

 Novo razviti pribor za najboljše rezultate čiščenja
 Praktična funkcija pihanja
 Odlagalno mesto

Tehnični podatki
Številka naročila  1.629-820.0

 4039784943520

Vrsta toka  220 – 240 / 50 – 60

Dejanska sesalna moč* Air Watt 200

Poraba energije  1000

Zmogljivost posode l 17

Material posode  Plastika

Nominalna širina pribora  35

Priključni kabel  4

Teža  5,5

Mere (D × Š × V)  388 × 340 × 503

Oprema
Sesalna cev  2

Snemljiv ročaj  
Sesalne cevi  2 × 0,5 / 35 / Plastika

Patronski filter  Standard

Papirnata filtrska vrečka  1

Ozka šoba  
Funkcija puhala  
Odlagalno mesto  
Zaščita pred udarci  
Shranjevanje pribora na napravi  
Kavelj za kabel  
  Vključno v dobavo     * Merjeno na sesalnih ceveh po normirani metodi merjenja IEC 60312.     
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Številka 
naročila Količina Cena

Filtri

Filter s kartušami 1 6.414-552.0 1 Kärcher filter s kartušami omogoča mokro in suho sesanje 
brez zamenjave filtra.



Papirnata filtrska vrečka 2 6.959-130.0 5 Dvoslojna papirnata filtrska vrečka z odličnim učinkom filtri-
ranja in veliko odpornostjo na trganje. Obseg dobave: 5 
vrečk



Kompleti dodatne opreme

Komplet sesalnih čopičev 3 2.863-221.0 2 Komplet sesalnih čopičev omogoča temeljito in ustrezno 
čiščenje notranjosti avtomobila - armaturne plošče, 
predpražnikov, oblazinjenih površin, itn. Za vse večn. sesal-
nike Home & Garden.



Komplet za gospodinjstvo 4 2.863-002.0 2 Komplet za gospodinjstvo vsebuje zložljivo šobo za suho 
sesanje in šobo za oblazinjene površine. Ta komplet je pri-
meren za vse Kärcher večnamen. sesalnike iz področja 
Home & Garden.



Komplet za sesanje, za električna 
orodja

5 2.863-112.0 2 Fleksibilna sesalna cev (1m) vključno z adapterjem za 
priključek na izhod zraka pri električnem orodju (npr. vbod-
na žaga, brusilnik, vrtalnik, skobljalnik, itn.). Za čista dela v 
hiši.



Komplet za čiščenje notranjosti 
avtomobila

6 2.863-304.0 6 Od prostora za noge, do sedežev in prtljažnika: poseben 
komplet dodatne opreme za Kärcherjeve večnamenske 
sesalnike Home & Garden omogoča dosledno čiščenje 
notranjosti avtomobila.



Šobe

Avtomobilska šoba / šoba za se-
sanje velikih površin

7 2.863-145.0 1 Praktična šoba za avtomobil, za lahko in hitro čiščenje avto-
mobila - od prostora za noge do prtljažnika.



Zelo dolga šoba za reže: 8 2.863-306.0 1 Temeljito predelana zelo dolga šoba za reže je popolna za 
čiščenje težko dostopnih mest v avtomobilu, kajti doseže 
tudi vmesne prostore in fuge, ter je primerna za vse 
večnamenske sesalnike Kärcher Home & Garden.



Šoba za mokro in suho sesanje z 
integriranim nastavkom za parki-
ranje

9 2.863-000.0 1 Zložljiva šoba za mokro in suho sesanje za brezhibno 
čiščenje. Enostavno prilagajanje na mokro ali suho nečistočo 
s pomočjo nožne sklopke. Za vse Kärcher Home & Garden 
večnamen. sesal.



Posebni nameni uporabe

Filter za pepel/filter za grobe 
nečistoče Basic

10 2.863-139.0 Filter za grobe nečistoče/pepel za čiščenje kaminov, 
lončenih peči, žarov, peči v savnah ipd., ki je primeren tudi 
za odstranjevanje grobe umazanije.



Filter za pepel/ filter za velike 
nečistoče Premium

11 2.863-161.0 Filter za velike nečistoče/pepel u Premium izvedbi, s finim 
filtrom za čiščenje kaminov, lončenih peči, žarov, peči v 
savnah in pd. – primeren tudi za odstranjevanje velikih 
nečistoč.



Šoba za prah pri vrtanju 12 2.863-234.0 Novi pribor za naše večnamenske sesalnike WD 2–6 
omogoča zanesljivo vrtanje brez prahu na vseh običajnih 
stenskih in stropnih površinah. Prah od vrtanja bo posesan 
direktno na mestu izvrtane luknje.



Podaljšek sesalne cevi 13 2.863-305.0 3,5 m dolg podaljšek za sesalno cev je primeren za vse 
Kärcherjeve večnamenske sesalnike za dom in vrt ter 
poskrbi za večji delovni radij in večjo svobodo pri gibanju.



Podaljševalna cev 14 2.863-308.0 Praktična podaljševalna cev za večji delovni radij. Podaljšek 
sesalne cevi je posebno priporočljiv za sesanje težko dosto-
pnih mest, kot so npr. visoki stropi.



  Vključno v dobavo       Dodatni pribor     


