
K7 Compact
Αρκετά μικρό μέγεθος και βολικό για την αντιμετώπιση επίμονων ρύπων. Πλυστικό μηχάνη-
μα υψηλής πίεσης K 7 Compact. Εύκολη και γρήγορη μεταφορά και αποθήκευση. Απόδο-
ση κάλυψης επιφάνειας 60 m²/h.
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 Εξελιγμένο σύστημα αποθήκευσης εύκαμπτων σωλήνων

 Ο σωλήνας μπορεί να περιτυλιχθεί, να σταθεροποιηθεί με 
λαστιχάκι και να χρησιμοποιηθεί άμεσα για την επόμενη δουλειά.

 Υδρόψυκτο μοτέρ και εξαιρετική απόδοση

 Το υδρόψυκτο μοτέρ εντυπωσιάζει με την εξαιρετική διάρκεια 
λειτουργίας του και την υψηλή ισχύ του.

 Τηλεσκοπική λαβή

 Η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο μπορεί να επεκταθεί για 
εύκολη μεταφορά και να αφαιρεθεί ξανά για αποθήκευση.

 Δυνατότητα ενσωματωμένης αποθήκευσης των 

παρελκομένων πάνω στη συσκευή

 Με βολικά σημεία αποθήκευσης εξαρτημάτων για εξοικονόμηση 
χώρου.
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K7 Compact

 Quick Connect: ο σωλήνας υψηλής πίεσης είναι εύκολος στη χρήση, 
συνδέεται και αποσυνδέεται γρήγορα από το μηχάνημα και το πιστόλι 
ψεκασμού

 Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ολοκληρωμένο μηχανισμό αναρρόφησης για 
απορρυπαντικά

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.447-050.0

 4054278438542
Πίεση bar / MPa 20 – max. 180 / 2 – max. 18
Παροχή l/h max. 600
Θερμοκρασία νερού παροχής °C max. 60
Ισχύς παροχής kW 3
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 16
Διαστάσεις (L × W × H) mm 378 × 291 × 516
Τρέχων τύπος V / Hz 230 / 50

Εξοπλισμός
Πιστόλι ψεκασμού με σκανδάλη 
υψηλής πίεσης

 G 180 Q Ελαστικός ιμάντας για την προσάρ-
τηση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής 
πίεσης

 

Vario Power Jet  
Τούρμπο μπεκ  
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης m 10
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο 
μηχάνημα

 

Εφαρμογή χημικού με  Σωλήνας αναρρόφησης
Αναρρόφηση νερού  
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού 
πλέγματος

 

Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"  
Τηλεσκοπική λαβή  
Υδρόψυκτο μοτέρ  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Τιμή Περιγραφή

Κάνη ψεκασμού

Κάνη ψεκασμού VP 180, Vario 
Power Jet για K 7

1 2.642-726.0 Κάνη ψεκασμού Vario Power για πλυστικά μηχανήματα υψη-
λής πίεσης κατηγορίας K 7. Συνεχώς ρυθμιζόμενη από δέσμη 
καθαριστικού χαμηλής πίεσης σε δέσμη υψηλής πίεσης με 
απλό στρίψιμο της κάνης.



DB 180, Φυσητήρας Ρύπων για Κ 7 2 2.642-729.0 Φυσητήρας ρύπων με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Top 
για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας 
Κ 7. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως σε επιφάνειες με 
βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.



TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού 3 2.644-190.0 Απλό καθάρισμα (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική 
κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη 
στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοί-
ρες.



Κιτ καθαρισμού προσόψεων και 
γυάλινων επιφανειών

4 2.644-249.0 Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 
και το εξάρτημα καθαρισμού προσόψεων και γυάλινων επιφα-
νειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων 
όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια.



Προφυλακτήρας Πιτσιλίσματος 5 2.642-706.0 Διάφανος προφυλακτήρας πιτσιλίσματος για πλυστικά μηχα-
νήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. 
Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.



Κάνη ψεκασμού υπό γωνία 6 2.638-817.0 Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον 
καθαρισμό υδρορροών οροφών.Για τα Καταναλωτικά Μηχα-
νήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.



Προέκταση κάνης 1 σημείου 7 2.643-240.0 Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό 
καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα 
εξαρτήματα Kärcher.



VP 180 S, Vario Power Jet Short 
360° για K 2 – K 7

8 2.643-254.0 VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστα 
μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° 
σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων ση-
μείων.



Κάνη MP 180, Multi Power για K 
6-K 7

9 2.643-238.0 Κάνη Multi-power με 5 τύπους δέσμης. Η επιλογή του κατάλ-
ληλου τύπου δέσμης γίνεται με απλό στρίψιμο. 

Τηλεσκοπική κάνη 4μ. 10 2.642-347.0 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. - 4μ.) για τον εύκολο 
καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον 
καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων.



Πιστόλια με σκανδάλη

G 180 Q Quick Connect trigger gun 11 2.642-889.0 Το νέο πιστόλι ψεκασμού G 180 Q με το Quick Connect είναι 
13 cm πιο μακρύ και, πλέον, ακόμα πιο εύχρηστο και εργονο-
μικό, όταν καθαρίζετε με τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής 
πίεσης Kärcher.



Λάστιχο αντικατάστασης για υψηλή πίεση: Με σύστημα αντι-συστροφής και σύστημα Quick Connect.

Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίε-
σης H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist

12 2.643-585.0 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex 10 m με 
σύστημα κατά της συστροφής για να δουλεύετε χωρίς τον 
κίνδυνο πτώσης. Αντάπτορας Quick Connect.



Καθαριστικά σκληρών επιφανειών

Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών 
T 7 Plus T Racer

13 2.644-074.0 Ακροφύσιο για κορυφαία καθαριστική ισχύ, ακόμα και σε 
γωνίες και κατά μήκος ακμών: Το εξάρτημα καθαρισμού επι-
φανειών T 7 Plus T-Racer με λειτουργία ξεβγάλματος – για 
αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς πιτσί-
λισμα.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Τιμή Περιγραφή

T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer

14 2.644-084.0 Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πιτσίλι-
σμα: Το μηχάνημα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων Τ 5 
T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το 
μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφα-
νειών.



Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 15 2.644-123.0 Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και 
ακμές. Aπομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους 
από διάφορες επιφάνειες,



Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 
Plus για τον καθαρισμό επιφανειών

16 2.644-212.0 Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί τους επί-
μονους ρύπους χάρη στα τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης. 
Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να 
καθαρίζετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.



T 450, Εξάρτημα Καθαρισμού 
Επιφανειών T-Racer

17 2.643-214.0 Καθαρίζει μεγάλες επιφάνειες χωρίς πιτσίλισμα: Εξάρτημα 
Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 450. Εξαιρετικά ισχυρό 
ακροφύσιο για τις γωνίες και τις ακμές, λαβή για κάθετο καθα-
ρισμό, προστατευτικό πλαίσιο για επιφάνειες με χαλίκι, ρύθμι-
ση πίεσης καθαρισμού.



Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 18 2.643-245.0 Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 με τρία ενσωματωμένα 
ακροφύσια υψηλής πίεσης. Εύκολη και γρήγορα αφαίρεση 
των ρύπων από τις επιφάνειες. Ιδανική για σκαλιά και ακμές.



T 550 T-Racer Εξάρτημα καθαρι-
σμού επιφανειών

19 2.643-251.0 Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 550 για τον 
καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς ψεκασμό. Με σύστημα 
εφαρμογής καθαριστικού, ακροφύσιο ισχύος για τις γωνίες/
ακμές, προστατευτικό πλέγμα για τις επιφάνειες με χαλίκι, 
ρύθμιση της πίεσης και λαβή.



T 350, Εξάρτημα Καθαρισμού 
Επιφανειών T-Racer

20 2.643-252.0 Με το Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 350 είναι 
δυνατός ο καθαρισμός των μεγάλων επιφανειών χωρίς πιτσίλι-
σμα. Συνεχής ρύθμιση της πίεσης για σκληρές και ευαίσθητες 
επιφάνειες. Λαβή για κάθετο καθαρισμό.



Βούρτσες

Βούρτσα ισχύος WB 150 21 2.643-237.0 Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθάρισμα των ευαίσθητων 
επιφανειών χωρίς πιτσίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και 
μέχρι και 30% του χρόνου.



WB 120 22 2.644-060.0 Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με εναλλάξιμο εξάρτημα για 
τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών. Γρήγορη και 
εύκολη αλλαγή εξαρτήματος χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό 
απελευθέρωσης.



WB 130 περιστρεφόμενη βούρτσα 
καθαρισμού

23 2.644-286.0 Πάντα σε κίνηση: Η περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού με 
εναλλάξιμα εξαρτήματα καθαρίζει λείες επιφάνειες όπως βαμ-
μένες, γυάλινες ή πλαστικές. Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων 
χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.



Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης 
Car & Bike WB 120

24 2.644-129.0 Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες: Η περιστρεφό-
μενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα 
Car & Bike από μαλακές μικροΐνες. Πλένεται στο πλυντήριο 
στους 60 °C.



WB 130 rotating wash brush car & 
bike

25 2.644-287.0 

WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης 
Επιφανειών

26 2.643-233.0 Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, 
π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιό-
μενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή 
κάλυψη.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Τιμή Περιγραφή

Βούρτσα Πλύσης Τροχών 27 2.643-234.0 Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και 
σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για 
τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.



Βούρτσα 28 6.903-276.0 Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη 
Αντάπτορας για σύνδεση του εύκα-
μπτου σωλήνα του κήπου

29 2.640-732.0 Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα κήπου – κα-
τάλληλος για τη σύνδεση όλων των βουρτσών Kärcher σε 
εύκαμπτους σωλήνες κήπου με το σύστημα ταχυσυνδέσμου.



Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect

Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) 
K3-K7

30 2.641-721.0 Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης , μήκους 
9μ., για τα πλυστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της 
σειράς K3 – K7.



Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992

Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης 
σετ αντάπτορα

31 2.643-037.0 Αντάπτορας για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευ-
ών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα 

Προέκταση σωλήνα Υ.Π: για συσκευές με το σύστημα Quick Connect

Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 
- K7

32 2.641-710.0 Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 
10μ. στιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντο-
χή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.



Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) 
K3-K7

33 2.641-709.0 Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 
6μ. στιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. 
Για την σειρά K2 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.



Προέκταση σωλήνα ΥΠ από λάστι-
χο (10 m)

34 2.641-708.0 Εύκαμπτος σωλήνας μήκους 10μ., υψηλής ποιότητας, οπλι-
σμένος με χάλυβα για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 
2008 με ταχυσύνδεσμο.



Σέτ απόφραξης

Σετ καθαρισμού αποφράξεων και 
υδρορροών

35 2.642-240.0 Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωλήνων λειτουργεί από 
μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφρά-
ξεις σωλήνων και υδρορροές.



Σετ καθαρισμού σωλήνων, 15μ. 36 2.637-767.0 Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς 
χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με 
τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης 
της Kärcher.



Σετ καθαρισμού σωλήνων, 7,5μ. 37 2.637-729.0 Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. 
Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχα-
νήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.



Μπέκ αφρού

Ακροφύσιο αφρού F J 6 38 2.643-147.0 Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για 
αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και 
ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.



FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού 
Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρι-
σμού Ultra

39 2.643-143.0 Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακρο-
φυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή 
ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.



FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού 
Connect 'n' Clean, Καθαριστικό 
Αυτοκινήτου 3 σε 1

40 2.643-144.0 Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακρο-
φυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή 
ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.



Ακροφύσιο αφρού, 0,3 λίτρα 41 2.641-848.0 Το ακροφύσιο αφρού με ισχυρό αφρό καθαρίζει εύκολα όλους 
τους τύπους επιφανειών, π.χ. το χρώμα του αυτοκινήτου ή της 
μοτοσικλέτας, γυαλί ή πέτρα, δοχείο 0,3 λίτρων.



Κιτ εξαρτημάτων

Κιτ Εξαρτημάτων Καθαρισμού 
Ποδηλάτων

42 2.643-551.0 Τέλειος καθαρισμός και περιποίηση! Το κιτ εξαρτημάτων για 
καθαρισμό μοτοσυκλετών και ποδηλάτων περιλαμβάνει 1 
βούρτσα πλύσης τροχών, 1 βούρτσα πλύσης γενικής χρήσης, 
1 λίτρο Καθαριστικού Αυτοκινήτου 3 σε 1 και 1 VPS 160 S.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Τιμή Περιγραφή

Σετ εξαρτημάτων για καθαρισμό 
ξύλου

43 2.643-553.0 Κιτ εξαρτημάτων για καθαρισμό ξύλου. Με βούρτσα καθαρι-
σμού ισχύος PS 40, Καθαριστικό Ξύλου 3 σε 1 και ψεκαστήρα 
αφρού Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ιδανικό για τον καθαρισμό 
και τη συντήρηση ξύλινων και πέτρινων επιφανειών.



Διάφορα

SH 5, εύκαμπτος σωλήνας αναρρό-
φησης

44 2.643-100.0 Φιλικός προς το περιβάλλον εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφη-
σης 5 m για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, 
όπως βαρέλια ή δοχεία νερού.



Σετ υδραμμοβολής 45 2.638-792.0 Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομα-
κρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψηστα-
ριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά 
Μηχανήματα Kärcher.



Σύνδεση Vario 46 2.640-733.0 Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό 
των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά 
Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.



Φίλτρο νερού 47 4.730-059.0 Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχα-
νήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από 
το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχάνημα.



Αντάπτορας κατά της συστροφής 48 2.644-257.0 Ο αντάπτορας κατά της συστροφής περιορίζει τον σχηματισμό 
βρόχων στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, διασφαλίζο-
ντας τη λειτουργία του χωρίς συστροφές. Κατάλληλος για 
όλους τους εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης με αντάπτο-
ρα Quick Connect στο πιστόλι.



Σετ O-rings 49 2.640-729.0 Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για 
ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση. 

Organizer για εξαρτήματα 50 2.641-630.0 Kärcher organiser, το πρακτικό σύστημα αποθήκευσης των 
εξαρτημάτων Kärcher που στερεώνεται στον τοίχο. Ιδανικό για 
την προστασία των βουρτσών πλύσης και των τριχών έναντι 
κάμψης.



Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 
eco!ogic

51 2.642-743.0 Φιλικός προς το περιβάλλον σωλήνας αναρρόφησης για την 
αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως δοχεία 
νερού.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Τιμή Περιγραφή

Αποθήκευση λάστιχου και τρόλει λάστιχου

Kit 5/8'' ανέμης λάστιχου HR 7.315 1 2.645-165.0 Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και 
αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώμενο τύμπανο και ευρύχω-
ρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες 
ψεκασμού.



Kit 5/8'' HT 3.420 (Καρότσάκι λάστι-
χου "Good")

2 2.645-167.0 Compact καροτσάκι λάστιχου με ρυθμιζόμενη χειρολαβή, 
σύνδεσμο για ρύθμιση γωνίας, τροχούς για εύκολη μετακίνηση 
και καινοτόμο λειτουργία τύλιξης του λάστιχου για εύκολη 
αποθήκευση.



Kit 1/2'' ανέμης λάστιχου HR 7.315 3 2.645-164.0 Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και 
αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώμενο τύμπανο και ευρύχω-
ρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες 
ψεκασμού.



Λάστιχα

Σετ σύνδεσης για μηχανήματα 
καθαρισμού υψηλής πίεσης

4 2.645-156.0 Σετ εύκαμπτων λάστιχων για καθάρισμα υψηλής πίεσης ή 
άρδευση κήπου. Με 10m εύκαμπτο σωλήνα PrimoFlex® (3/4") 
10μ., αντάπτορα βρύσης G3/4, σύνδεσμο για εύκαμπτο σωλή-
να και Aqua Stop.



Σετ λάστιχο για παροχή νερού 5 2.645-258.0 Σετ λάστιχου για παροχή νερού (για πλυστικό μηχαννημα και 
για το πότισμα του κήπου). Με λάστιχο 10m PrimoFlex® 
(1/2"), σύνδεσμο λάστιχου με ή χωρίς Aqua Stop, και σύνδε-
σμο γενικής χρήσης.



Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m 6 2.645-138.0 Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσμα-
τος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθετικό σε 
θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.



Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m 7 2.645-142.0 Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" - 25 m. Εύχρηστο 
λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσε-
ων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από 
-20 έως 65 °C.



Λάστιχο Performance Plus 1/2" 
-20m

8 2.645-318.0 Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο 
υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο 
υλικό. Το νέο 20μετρο Perfomance Plus 1/2" εξασφαλίζει 
σταθερή ροή νερού.



Λάστιχο Performance Plus 3/4" 
-25m

9 2.645-322.0 Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρι-
κές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της 
Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή 
νερού.



Λάστιχο Performance Premium 1/2" 
-20m

10 2.645-324.0 Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά 
εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου Performance 
Premium 1/2'' . Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher 
Premium.



Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης

Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus 11 2.645-193.0 Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές 
για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click. 

Σύνδεσμος aquastop γενικής χρή-
σης

12 2.645-194.0 Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστι-
κές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα 
click.



Σύνδεσμος γενικής χρήσης 
aquastop

13 2.645-192.0 Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδι-
ασμός για άνετη χρήση 

Σύνδεσμος γενικής χρήσης 14 2.645-191.0 Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη 
χρήση 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


