
WD 6 P Premium

Aspiratorul multifunctional exclusivist WD 6 P Premium impresioneaza prin consumul de 
energie de numai 1300 watts. Aspiratorul este echipat cu o tehnologie inovativa de scoate-
re a fitrului, filtrul pliabil fiind integrat intr-un cartus detasabil la partea frontala a dispozitivu-
lui. Pliind in exterior acest cartus, filtrul poate fi scos in cateva secunde fara a lua contact 
cu murdaria. Poate fi aspirata murdarie umeda si uscata fara a fi necesara schimbarea fi-
trului. Datorita functiei integrate de curatare a filtrului, filtrul murdar poate fi curatat eficient 
apasand butonul de curatare, fiind astfel restaurata rapid performanta de aspirare. Priza cu 
buton de pornire/ oprire automata va permite sa conectat scule electrice. Murdaria rezulta-
ta in urma lucrarilor de nivelare, taiere sau polizare este aspirata imediat. Performanta de 
aspirare poate fi adaptata la cerinte, atat pentru operatiunile standard de aspirare cat si in 
cazul utilizarii impreuna cu scule electrice. Alte avantaje: recipient din otel inoxidabil de 30 
litri, accesorii nou dezvoltate pentru cele mai bune rezultate, maner detasabil cu protectie 
antistatica, surub de scurgere pentru volume mari de apa, pozitie de parcare si multe alte-
le.
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WD 6 P Premium

Date tehnice
Numar de comanda  1.348-270.0

 4039784916579
Consum de energie W 1300

l 30
Material recipient  Otel inoxidabil
Cablu de racordare m 6
Diametrul nominal al accesoriilor mm 35
Greutate kg 9,48
Dimensiuni (L x l x H) mm 418 × 382 × 694

Dotare
Furtun de aspirare m / mm 2,2 / 35
Maner detasabil cu protectie elec-
trostatica

 

Tevi de aspirare Stück / m / 
mm

2 × 0,5 / 35 / Otel inoxidabil / –

Filtru de tip evantai  Cartus filtrant detasabil
Duza pentru rosturi  
Sac filtru din pasla Stück 1
Functie de suflare  
Pozitie de parcare  

 
Surub de evacuare  
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Numar de 
comanda

Filtre

Filtru pliant plat WD 4/5/6 1 2.863-005.0 Filtru pliabil plat pentru aspiratoarele multifunctionale Karcher 
de uz casnic (WD 4 - WD 6). Integrarea in cartusul conceput 
pe dispozitiv permite inlocuirea filtrului fara a intra in contact 
cu murdaria.



Sac de filtru din fleece 2 2.863-006.0 Saci din fleece de filtrare, extrem de rezistenti la rupere, cu 
capacitate mare de retinere a prafului. Intervale de absorbtie 
mult mai mari decat sacii de filtrare din hartie. Pentru toate 
aspiratoarele universale Karcher pentru uz casnic de la mode-
lul WD 4 la WD 6.



Seturi accesorii

Set de aspirare pentru unelte elec-
trice

3 2.863-112.0 Furtun de aspirare flexibil (1m) inclusiv adaptor pentru conexi-
unea de clipurilor uletelor electrice de evacuare a aerului (de 
exemplu ferastrau mecanic, rectificator, masina de gaurit, 
rindea, etc.). Pentru curatenie.



Bulk waste set 4 2.863-220.0 Kitul pentru renovare indeparteaza eficient murdaria grosiera 
si praful fin. Potrivit pentru aspiratoarele multifunctionale 
Kärcher pentru uz casnic WD 5, WD 6, precum si WD 7.000 
de WD 7.999.



Car interior cleaning kit 5 2.863-225.0 Kitul de curatare in interiorul auto curata de la bord la scaune 
auto, suprafete tapitate, covoarele pentru picioare si pana la 
anvelopele auto.



Brush car set 6 2.863-221.0 Kitul de perii pentru aspirare curata excelent interiorul masinii, 
de la bord la presurile pentru picioare si suprafetele tapitate. 
Pentru toate aspiratoarele multifunctionale pentru uz casnic.



Kit pentru casa 7 2.863-002.0 Kitul Home WD include o duza de aspirare uscata care poate 
fi schimbata si o duza pentru tapiterie. Setul de accesorii 
practice este adecvat pentru toate aspiratoarele multifunctio-
nale Karcher pentru uz casnic.



Set pentru murdarie grosiera 8 2.637-945.0 Set de aspirare vast cu diametru nominal mai mare (60 mm) 
pentru murdarie grosiera de toate tipurile. De exemplu aschie 
de lemn, moloz, pietricele, aschii de sticla, frunze, pamant sau 
scoarta de copac.



Set de curatare pentru interiorul 
masinii

9 2.862-128.0 Set de accesorii complex pentru curatarea in interiorul masinii. 
Pentru aspirarea porbagajului, zonei de picioare, plansa de 
bord, scaunelor, buzunarele laterale, covoraselor, etc.



Duze

Duza de aspirare umeda si uscata 
comutabila cu varf de stationare 
integrat

10 2.863-000.0 Duza de aspirare umeda si uscata care poate fi inlocuita 
pentru aspirarea perfecta a murdariei. Adaptare usoara la 
murdaria umeda sau uscata folosing comutatorul de picior. 
Pentru toate aspiratoarele universale Casa si gradina.



Duza lunga pentru spatii inguste 11 2.863-223.0 Duza pentru spatii inguste a fost reproiectata. Ideala pentru 
locurile greu accesibile din interiorul masinii. Potrivit pentru 
toate aspiratoarele multifunctionale de la Kärcher.



Duza de auto 12 2.863-145.0 Duza pentru curatarea usoara si rapida in interiorul vehiculelor 
de la scaune pana la porbagaj. 

Perie de aspirat cu peri tari 13 2.863-146.0 Perie de aspirat pentru o curatare completa a tapiteriei si 
suprafetelor de covoare din masina. Murdaria uscata se 
indeparteaza usor datorita perilor stabili.



Perie de aspirat cu peri moi 14 2.863-147.0 Perie de aspirat cu peri foarte moi pentru o curatare blanda a 
suprafetelor sensibile din masina ca de exemplu grila de bord 
sau consola centrala.
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Duza pentru rosturi extra lunga 
(350 mm)

15 2.863-144.0 Duza pentru rosturi foarte lunga speciala pentru curatarea 
locurilor greu accesibile precum rosturi, santuri, crapaturi si 
alte spatii inguste, ca de exemplu intre perne, in buzunarele 
laterale a masinii sau intre perete si mobila.



Aplicatii speciale

Filtru pentru murdarie grosiera/ filtru 
de cenusa, de baza

16 2.863-139.0 Filtru de murdarie grosiera / cenusa rezultata la curatarea 
semineului, sobei de teracota, grilului, soba de sauna si altele- 
adecvat si pentru indepartarea murdariei grosiere.



Filtru pentru murdarie grosiera/ filtru 
de cenusa, premium

17 2.863-161.0 Filtru de murdarie grosiera/ cenusa, premium pentru curatarea 
semineului, sobei de teracota, grilului, soba de sauna si altele- 
adecvat si pentru indepartarea murdariei grosiere.



Prelungire furtun de 3,5 m de aspi-
rare

18 2.863-001.0 3,5 m prelungire furtun este potrivit pentru toate aspiratoarele 
Kärcher pentru uz casnic, asigura o raza de lucru mai mare. 

Teava prelungitoare de aspirare, 
DN 35

19 2.863-148.0 Practic, tubul de aspirare prelungitor ofera flexibilitate mai 
mare. Poate fi folosit pentru zonele cu acces dificil, de exem-
plu pentru tavane inalte.



              


