WD 5
Grovdammsugaren WD 5 för vått och torrt har en extremt hög sugförmåga men är ändå energisnål. Har en stor 25-liters plastbehållare, planfilter i kassett och en semiautomatisk filterrengöring.
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Patenterad teknik för borttagning av filter
För en snabb och bekväm borttagning av filtret: dra ut kassetten, ta
bort filtret - klart!
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Avtagbart handtag
Gör det möjligt att ansluta olika munstycken direkt på sugslangen.
För en lätt och smidig rengöring även i trånga utrymmen.

Inget filterbyte behöver göras mellan torr- och våtsugning.

Nyutvecklat golvmunstycke och sugslang
För ett perfekt rengöringsresultat, oavsett våt, torr, fin eller grov
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smuts.
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För maximal bekvämlighet och flexibilitet när du dammsuger

Exceptionell filterrengöring
Kraftfulla luftpuffar blåser rent filtret från smuts genom en enkel
knapptryckning.



Sugförmågan är snabbt återställd.
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TEKNISK DATA OCH UTRUSTNING

WD 5
Tekniska data
Best. nr

1.348-191.0

EAN-kod

4039784916494

Faktisk sugeffekt*

Air Watt

240

Energiförbrukning

W

1100

Behållarvolym

l

25
Plast

Behållare material
Nominell tillbehörsstorlek

mm

35

Elkabel

m

5

Strömförsörjning

V / Hz

220–240 / 50–60

Vikt

kg

8,2

Mått (L x B x H)

mm

418 × 382 × 652

m / mm

2,2 / 35

Behändigt bärhandtag





Stötlist

2 × 0,5 / 35 / Plast / –

Förvaring av tillbehör




Avtagbart patronfilter

Sladdkrok
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Förvaring av smådelar



Utrustning
Sugslang
Avtagbart handtag (elektriskt ledande)
st / m / mm

Planfilter
Filterpåse i fleece

st



Fogmunstycke
Sugrör för grov smuts
Filterrengöringsfunktion
Blåsfunktion
Parkeringsposition
På/av vred

 Ingår i standardutrustningen

m / mm

–





*Mätt vid sugröret enligt den standardiserade mätmetoden IEC 60312.

WD 5, 1.348-191.0, 2019-01-24

Sugrör

TILLBEHÖR TILL WD 5
1.348-191.0
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Best. nr

Menge

Beskrivning
Planfilter för Kärchers universaldammsugare (MV/WD 4 - 6)
i Home & Garden-sortimentet. Integreringen i enhetens

filterinsats gör det möjligt att byta filter utan att komma i
kontakt med smutsen.
Extremt slitstarka fleecefilterpåsar med hög grad av dammretention. Betydligt längre sugintervall jämfört med pap
persfilterpåsar. Passar till alla universaldammsugare, från
MV/WD 4 - 6, i Kärchers Home & Garden-sortiment.

Filter
Planfilter MV 4-6, WD 4-6

1 2.863-005.0

1 st

Fleecefilterpåse MV 4-6, WD 4-6

2 2.863-006.0

4 st

Omkopplingsbart munstycke för
våt- och torrsugning, med inbyggd
parkeringsposition

3 2.863-000.0

1 st

Extra långt fogmunstycke

4 2.863-223.0

Munstycken

1 st

Bilmunstycke

5 2.863-145.0

1 st

Sugborste med hård borst

6 2.863-146.0

1 st

Sugborste med mjuka borst DN35

7 2.863-147.0

1 st

8 2.863-221.0

2 parts

9 2.863-002.0

2 parts

Omkopplingsbart munstycke för våt- och torrsugning, för
perfekt smutsupptagning. Enkel anpassning till våt eller torr
smuts via fotmanövrerad brytare. För alla universaldammsugare i Kärchers Home & Garden-sortiment.
Extra långt fogmunstycke med helt ny utformning. Idealiskt
för svåråtkomliga ställen i bilen, som mellanrum och springor. Passar alla grovdammsugare i Kärchers Home & Garden-sortiment.
Bilvårdsmunstycke, för snabb rengöring av bilsäten och
stora mattbelagda ytor som bagage- och fotutrymmen.
Sugborste, för grundlig rengöring av mattor och bilklädsel.
Torkad smuts tas enkelt bort.
För skonsam rengöring av ömtåliga ytor, exempelvis instrumentbrädan i bilen.








Tillbehörssats
Borstset

Hushållsset

Flexibel sugslang för elverktyg, 2
delar, NW 35

10 2.863-112.0

2 parts

Grovsmutssats, 6 delar, NW 60

11 2.637-945.0

5 parts

Sugborstset som är idealsika för invändig rengöring av bilen
som t ex instrumentpanel, golvmattor och säten. Passar
samtliga WD-dammsugare.
I Home-kitet ingår ett utbytbart golvmunstycke för torrdammsugare och ett möbelmunstycke. Den praktiska tillbehörssatsen passar alla Kärchers universaldammsugare från
Home & Garden-serien.
Flexibel sugslang (1 m) med adapter för anslutning till elverktygens dammutsug (t.ex. sticksågar, slipmaskiner, borrar, hyvlar etc.)
Omfångsrikt set för all slags grovsmuts, t.ex. träspån: 2 m
sugslang, 2 x 0,5 m sugrör, fogmunstycke, grovsmutsmunstycke, adapter.








Grovavskiljare/askfilter

12 2.863-161.0

3,5 m sugslangsförlängning, DN 35

13 2.863-001.0

Förlängningssugrör, 35 mm

14 2.863-148.0

Borrdammsmunstycke

15 2.863-234.0

 Ingår i standardutrustningen

 Passande tillbehör

Med tvättbart finfilter. Passar alla dammsugare. Rekommenderas där aska (t.ex. från öppna spisen, pelletsbrännaren

eller grillen) och grovsmuts behöver avlägsnas. 20 l behållare, 1 m flexibel metallsugslang. TÜV-godkänd.
3,5 m sugslangsförlängning, DN 35. Passar samtliga Home &

Garden dammsugare. (Ersätter artikel 2.638-955.0).
För rengöring av svåråtkomlig ställen, exempelvis tak.

Det nya tillbehöret till våra grovdammsugare för vått och
torrt WD 2–6 möjliggör säkra och dammfria hål i vanliga

vägg- och takytor. Borrdammet sugs upp direkt från borrhålet.
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Övriga tillbehör

