K 2 Power Control
Vaš svetovalec za uporabo v aplikaciji: tlačni čistilnik Kärcher K 2 Power Control za čiščenje
koles, vrtnega orodja ali pohištva.
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Aplikacija Home & Garden.
Z aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za
čiščenje.
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Po višini nastavljiv teleskopski ročaj.
Za udobno višino.
V celoti ga lahko zložite, kar omogoča optimalno shranjevanje.

Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate
čiščenja.
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Razpršilna pištola in razpršilni nastavki s priključkom Quick
Connect.
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Optimalna nastavitev tlaka: izbira med 3 vrednostmi tlaka in ena
nastavitev za detergent.

Za hiter, preprost in udoben nanos čistilnega sredstva z
visokotlačnim čistilnikom.

Preprosto vstavite in zasučete – na voljo sta dva različna razpršilna
nastavka.

Integrirana sesalna cev.



Preprosta uporaba: sesalna cev za uporabo detergenta.
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K 2 Power Control

 Razpršilna pištola z razpršilnim nastavkom Click Vario Power.
 Izvlečni teleskopski ročaj.
 Pospravljanje razpršilne cevi.

Tehnični podatki
1.673-600.0

Številka naročila

4054278604046
220 – 240 / 50 – 60

Vrsta toka
Tlak

bar / MPa

20 – 110 / 2 – 11

Količina pretoka

360

Dovodna temperatura

40

Površinska zmogljivost

20

Priključna moč

1,4

Teža brez dodatkov

3,99

Mere (D × Š × V)

246 × 280 × 586

Visokotlačne pištole

G 120 Q

Vario Power Jet

–

Click Vario Power cev
Odstranjevalec umazanije




Visokotlačna cev
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Quick Connect na napravi



Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo

Sesanje

Integrirani filter za vodo





Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Teleskopski ročaj

 Vključno v dobavo
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Oprema

K 2 POWER CONTROL
1.673-600.0
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Številka
naročila

Cena

Razpršilne cevi
VP 120 Vario Power Jet za K 2 in
K3

1 2.642-724.0

DB 120, frezalo za nečistoče za K
2 in K 3

2 2.642-727.0

Telescopic jet pipe with joint

3 2.644-190.0

TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)

4 2.644-249.0

5 2.642-706.0

Zaštita pred pršenjem

6 2.638-817.0

Kotna razpršilna cev

1-stopenjski podaljšek razpršilne
cevi

7 2.643-240.0

VPS 180 S, Vario Power Jet Short
360° za K 2 - K 7

8 2.643-254.0

Teleskopska razpršilna cev

9 2.642-347.0

Vario Power curkovna cev za visokotlačne čistilce razreda K
2-K3. Kontinuirana regulacija od niskotlačnega curka sredstva za čišč. do visokotlačnega curka z enostavnim
obračanjem na curkovni cevi.
Strgalo za nečistoče z učinkovito rotorsko šobo Entry za
Kärcherjeve visokotlačne čistilce razreda K 2-K3. Proti
posebno trdovratni umazaniji, pri površinah obraslih z
mahom ali na preperelih površ.
Preprosto čiščenje na (skoraj) vseh mestih: Teleskopska cev
ima za 180 stopinj nastavljiv zglob, da z lahkoto dosežete
tudi težko dostopna mesta.
Komplet obsega teleskopsko cev TLA 4 ter nastavek za
čiščenje fasade in stekla. Za preprosto čiščenje težko dostopnih objektov, kot so hišne fasade in zimski vrtovi.
Transparentna zaščtita pred pršenjem za Kärcherjeve
visokotlačne čistilce razreda K 2 do K 7, ščiti uporabnika in
okolico pred brizganjem vode. Idealno pri čiščenju kotov in
robov.
Kotna razpršilna cev je posebno dolga (ca. 1 m), zavita
razpršilna cev za udobno čiščenje težko dostopnih mest, kot
so npr. strešni žlebovi ali podvozja vozil.
Podaljšek cevi za podaljševanje dosega za 0,4 m. Za bolj
udobno in učinkovito čiščenje težko dostopnih mest. Primerni za vse elemente Kärcherjevega pribora.
VP 160 S: kratka Vario Power Jet Short 360° z brezstopenjsko nastavitvijo tlaka in prestavljivim 360° zglobom je idealna rešitev za čiščenje težko dostopnih mest, ki niso preveč
oddaljena.
Teleskopska razpršilna cev (1,20 - 4m) za enostavno
čiščenje težko dostopnih mest. Z ramenskim pasom, bajonetnim spojem, vgrajeno ergonomsko nastavljivo pištolo. Teža:
ca. 2kg.

















Talna šoba

Talna šoba in zmogljiva krtača PS
30

11 2.644-123.0

PS 30 Plus

12 2.644-212.0

Temeljito in brez škropljenja očisti velike površine: talna
šoba T 5 T-Racer. Zahvaljujoč prilagodljivemu odmiku šobe
jo je mogoče uporabljati tako na trdih kot tudi občutljivih
površinah.
Zmogljiva krtača PS 30 s tremi vgrajenimi visokotlačnimi
šobami učinkovito in hitro odstrani najrazličnejšo trdovratno umazanijo. Idealna za stopnice in robove. Z vgrajenim
brisalom za odstranjevanje umazane vode.
Zmogljiva krtača PS 30 odstranjuje trdovratno umazanijo s
tremi visokotlačnimi šobami. Z vrtljivo stransko šobo je
mogoče brez napora očistiti vse vogale in robove.







Krtače in gobe za čiščenje
WB 150, power krtača

13 2.643-237.0

Rotacijska krtača za pranje WB
120

14 2.644-060.0

 Vključno v dobavo

 Dodatni pribor

WB 150, power krtača za čiščenje občutljivih površin brez
škropljenja. Učinkovita kombinacija visokega tlaka in

ročnega pritiska krtače varčuje z energijo, vodo ter prihrani
kar 30 % časa.
Rotacijska krtača za pranje z izmenljivim nastavkom za
čiščenje vseh gladkih površin kot je lak, steklo ali plastika.

Preprosta in hitra zamenjava nastavka zahvaljujoč vgrajenemu sprostilnemu vzvodu.
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10 2.644-084.0

Talna šoba T-Racer T 5

K 2 POWER CONTROL
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Številka
naročila
Rotacijska pralna krtača WB 120
Car & Bike

15 2.644-129.0

WB 60, mehka pralna krtača

16 2.643-233.0

Pralna krtača za platišča

17 2.643-234.0

21

Cena
Rotacijska pralna krtača z inovativnim izmenljivim nastavkom Car & Bike iz mehkih mikrovlaken je namenjena

čiščenju vozil in motornih koles. Krtačo lahko operete v
pralnem stroju pri temperaturi 60 °C.
Mehka krtača za čiščenje večjih površin kot so npr. avto,
avtodomi, razna plovila, zimski vrtovi ali rolete. Dobra

površinska zmogljivost zahvaljujoč delovni širini 248 mm.
Pralna krtača za platišča za učinkovito 360° čiščenje na vseh
težko dostopnih mestih. Enakomerna porazdelitev vode

preko 360° za enakomerne in vsepovsod čiste rezultate
čiščenja.

Visokotlačne pištole
G 180 Q Quick Connect pištola

18 2.642-889.0

Nova pištola G 180 Q, opremljena s Quick Connect-om, je
sedaj daljša za 13 cm in nudi še več udobja in ergonomije v 
čiščenju s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilci.

Nadomestna visokotlačna cev: s sistemom proti zasuku ter sistemom Quick Connect
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist

19 2.643-585.0

Inovativna PremiumFlex visokotlačna cev s sistemom proti
vrtenju za delo brez nadležnega spotikanja ob cev. Dolžina
10 m. Vključno s priključkom Quick Connect.



Nadomestna visokotlačna cev: sistem od leta 2009 s sistemom Quick Connect
H 9 Q, visokotlačna cev Quick
Connect

20 2.641-721.0

9 m dolga nadomestna visokotlačna cev za K2-K7
visokotlačne čistilnike od letnika 2009 naprej, pri katerih se

cev na samo napravo ali na razpršilno cev priklopi s
pomočjo hitre spojke Quick Connect. 160 bar, 60 °C.

Komplet nadomestnih visokotlačnih cevi: sistem od leta 1992
Komplet adapterjev Podaljšek za
21 2.643-037.0
visokotlačne cevi
Podaljšek za visokotlačne cevi: sistem za naprave s sistemom Quick Connect

Adapter za preverjanje delovnega tlaka H&G visokotlačnih
naprav brez koluta za cev.



22 2.641-709.0

Podaljšek za visokotlačne cevi omogoča večjo fleksibilnost,
sestoji iz 6 m dolge robustne kakovostne cevi DN8 za dolgo

življenjsko dobo in je primeren za naprave K2–K7 s hitrim
priključkom Quick Connect.

PC 20, komplet za čiščenje strešnih
žlebov in cevi, 20 m

23 2.642-240.0

PC 15, komplet za čiščenje cevi, 15
m

24 2.637-767.0

PC 7.5, komplet za čiščenje cevi,
7,5 m

25 2.637-729.0

Komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi dela povsem
sam - z visokim tlakom. Otoki, zamašene cevi in strešni

žlebovi bodo sedaj v hipu spet čisti.
Komplet za čiščenje cevi s 15 m dolgo cevjo za čiščenje cevi,
odtokov, žlebov in stranišč za učinkovito odpravljanje

zamašitev.
Komplet za čiščenje cevi s 7,5 m dolgo cevjo za čiščenje
cevi, odtokov, žlebov in stranišč za učinkovito odpravljanje 
zamašitev.

XH 6 Q podaljšek za cev Quick
Connect

Šoba za penjenje
FJ 6 šoba za peno

26 2.643-147.0

Šoba za peno FJ 10 C Connect 'n'
Clean + Ultra Foam Cleaner

27 2.643-143.0

 Vključno v dobavo

 Dodatni pribor

FJ 6 šoba za peno za čiščenje z zmogljivo močjo pene (npr.
Ultra Foam Cleaner). Za čiščenje avtomobila, motornih koles

ipd., tudi za nanos negovalnih sredstev na kamnite, lesene
površine in fasade.
Ultra Foam Cleaner + šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean
s hitromenjalnim sistemom, ki omogoča preprosto menjavo 
različnih vrst čistil s preprostim klikom.

K 2 Power Control, 1.673-600.0, 2021-01-13

Čiščenje cevi

K 2 POWER CONTROL
1.673-600.0
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Številka
naročila
FJ 10 C, šoba za peno Connect 'n'
Clean, šampon za pranje avtomobila 3-v-1

28 2.643-144.0

32

Cena
Šampon za pranje avtomobila + sistem hitre menjave FJ 10
C šoba za peno Connect 'n' Clean. Udoben nanos čistila in
izjemno hitra menjava med različnimi vrstami čistil le z
enim klikom.



Razno

Vario zglob

29 2.638-792.0

30 2.640-733.0

Vodni filter

31 4.730-059.0

Komplet O-prstanov

32 2.640-729.0

 Vključno v dobavo

Komplet za peskanje za odstranjevanje rje, barve ali trdovratne umazanije skupaj s Kärcherjevim sredstvom za peskanje.
Vario zglob, brezstopenjsko nastavljiv za 180°, za težko
dostopna mesta. Za priklop med visokotlačno pištolo in
elemente pribora ali med podaljškom razpršilne cevi in
elemente pribora.
Vodni filter za zaščito črpalke visokotlačnega čistilnika pred
delci umazanije iz onesnažene vode.
Komplet nadomestnih O-prstanov za enostavno menjavo
O-prstana in varnostnih čepov na priboru visokotlačnih
čistilcev.







 Dodatni pribor
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Komplet za peskanje

K 2 POWER CONTROL
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Številka
naročila

4

5–6

7–8

9

Cena

Shranjevanje cevi in voziček za cevi

1 2.645-165.0



2 2.645-167.0



Komplet cevi za visokotlačno
čiščenje
Komplet cevi za oskrbo z vodo

3 2.645-156.0



4 2.645-258.0

Cev PrimoFlex® 1/2" – 20 m

5 2.645-138.0

Cev PrimoFlex® 3/4" – 25 m

6 2.645-142.0

Cev Performance Plus 1/2" – 20 m

7 2.645-318.0

Cev Performance Plus 3/4" – 25 m

8 2.645-322.0







Cev Performance Premium 1/2"
– 20 m
Sistemi za pritrditev cevi

9 2.645-324.0

Nosilec za cev Premium HR 7.315
Kit 5/8"
Voziček za cev HT 3.420 Kit 5/8"
Cevi

Univerzalna cevna spojka Plus

10 2.645-193.0

Univerzalna cevna spojka Plus z
Aqua Stop

11 2.645-194.0

Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke
plastike za udobno rokovanje. Združljivo z vsemi sistemi na 
klik.
Univerzalna cevna spojka Plus s funkcijo Aqua Stop s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno rokovanje.

Združljivo z vsemi sistemi na klik.

 Dodatni pribor
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 Vključno v dobavo



