
Κ2 μπαταριοκίνητο (σετ)
Ιδανικό για ευέλικτες εφαρμογές χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο ηλεκτρικό ρεύμα: Το πλυ-
στικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Battery που λειτουργεί με μπαταρία και περιλαμβάνει 
ανταλλάξιμη μπαταρία ιόντων λιθίου 36 V/5.2 Ah και φορτιστή μπαταρίας. Ιδανικό για μια 
ευρεία γκάμα εφαρμογών σε όλο το σπίτι.

1 2 3 4

1

2

3

4

 Ανταλλάξιμη μπαταρία της πλατφόρμας 36 V Battery Power

 Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία 
οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: 
υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος 
φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.

 Συμβατότητα με όλες τις συσκευές της πλατφόρμας 36 V Battery 
Power. Πιστόλι υψηλής πίεσης με οθόνη ένδειξης της στάθμης πίεσης

 Η σειρά από διαφορετικές κάνες ψεκασμού παρέχει τρεις 
διαφορετικές στάθμες πίεσης για βέλτιστα αποτελέσματα κατά τον 
καθαρισμό διαφορετικών επιφανειών.

 Η οθόνη στο πιστόλι υψηλής πίεσης καθιστά εύκολο τον έλεγχο της 
επιλεγμένης στάθμης πίεσης.

 Αναρρόφηση νερού

 Συμβατό με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης της Kärcher για 
καθαρισμό ανεξάρτητα από το αν υπάρχει σύνδεση σε παροχή 
νερού.

 Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αγοραστεί 
ξεχωριστά.

 Χρήση χημικών

 Λάστιχο αναρρόφησης για χρήση χημικών
 Τα απορρυπαντικά της Kärcher αυξάνουν την απόδοση και 

βοηθούν στην προστασία και την φροντίδα της επιφάνειας 
καθαρισμού
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Κ2 μπαταριοκίνητο (σετ)

 Μαζί με τη συσκευή παρέχονται το σύστημα τροφοδοσίας μπαταρίας, 
δηλαδή η μπαταρία και φορτιστής

 Συμβατό με την πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 36 V

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.117-220.0

 4054278305165
Πίεση bar μέγ. 110
Εύρος πίεσης  Υψηλή πίεση
Παροχή l/h 340
Θερμοκρασία νερού παροχής °C μέγ. 40
Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας  Ισχύς μπαταρίας
Τάση V 36
Χωρητικότητα Ah 5
Τύπος μπαταρίας  Μπαταρία λιθίου
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της 
μπαταρίας

min 14 (5,0 Ah) /

Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορ-
τιστή

h 9

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 4,5
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευ-
ασία

kg 7,75

Διαστάσεις (L × W × H) mm 245 × 303 × 629

Εξοπλισμός
Μπαταρία  Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power (1 τμχ.)
Φορτιστής  Βασικός φορτιστής 36 V Battery Power (1 τμχ.)
Πιστόλια υψηλής πίεσης  G 120 Q, Extended
Vario Power Jet  –
Κάνη ψεκασμού μονής κατεύθυνσης  
Τούρμπο μπεκ  
Σωλήνας υψηλής πίεσης m 4
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο 
μηχάνημα

 

Εφαρμογή χημικού με  Σωλήνας αναρρόφησης
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού 
πλέγματος

 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     



Κ2 μπαταριοκίνητο (σετ)
1.117-220.0
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Τιμή Περιγραφή

Μπαταρίες

Accumulator special accessories 
36V 5,0

1 2.445-031.0 Ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτό-
μο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) 
συμπεριλαμβανομένης οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπα-
ταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία που 
ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V Battery Power της 
Kärcher.



Φορτιστές ματαριών

Fast battery recharger special 
accessori

2 2.445-033.0 Με τον ταχυφορτιστή, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah 
μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 45 λεπτά. Κατάλληλος 
και για τις μπαταρίες των υπόλοιπων συσκευών της πλατφόρ-
μας μπαταριών 36 V Battery Power της Kärcher.



Starterkit μπαταριών και φορτιστές μπαταριών

Starter kit Battery Power 36/50 3 2.445-065.0 Το Battery Power 36/50 Starter Kit, περιλαμβάνει την ανταλλά-
ξιμη μπαταρίας 36 V/5,0 Ah Battery Power και τον φορτιστή 
ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλο για χρήση σε 
όλες τις συσκευές που ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 
36 V της Kärcher.



Καθαριστικά σκληρών επιφανειών

T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer

4 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 5 2.644-123.0 Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και 
ακμές. Aπομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους 
από διάφορες επιφάνειες,



PS 30 Plus 6 2.644-212.0 
Εξαρτήματα Ακροφυσίων Αντικατά-
στασης T 350

7 2.643-335.0 Τα υψηλής ποιότητας ακροφύσια αντικατάστασης εγγυώνται 
εύκολη αντικατάσταση των ακροφυσίων για τα μηχανήματα 
καθαρισμού επιφανειών T-Racer T 300 / T 350.



Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 8 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 350, Εξάρτημα Καθαρισμού 
Επιφανειών T-Racer

9 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.



Ανταλλακτικά Εξαρτήματα Ακροφυ-
σίων

10 2.643-338.0 Υψηλής ποιότητας ακροφύσια αντικατάστασης για όλα τα 
μηχανήματα καθαρισμού επιφανειών T-Racer (εκτός από το Τ 
350).



Βούρτσες

Βούρτσα ισχύος WB 150 11 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 Car & Bike 12 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 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης 
Επιφανειών

13 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     



Κ2 μπαταριοκίνητο (σετ)
1.117-220.0

14

Κ
2 

μπ
ατ

αρ
ιο

κί
νη

το
 (σ

ετ
), 

1.
11

7-
22

0.
0,

 2
02

0-
12

-1
8

Αριθμός πα-
ραγγελίας Τιμή Περιγραφή

Βούρτσα Πλύσης Τροχών 14 2.643-234.0 Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και 
σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για 
τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.



Αντάπτορας για σύνδεση του εύκα-
μπτου σωλήνα του κήπου

15 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.



WB 100, Περιστρεφόμενη βούρτσα 
ισχύος

16 2.643-236.0 Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με σύνδεσμο, για τον καθα-
ρισμό λείων επιφανειών, π.χ. χρώμα, γυαλί ή πλαστικό. Απερι-
όριστα ρυθμιζόμενη σύνδεση 180° για καθαρισμό των δυ-
σπρόσιτων επιφανειών



Κάνη ψεκασμού

Telescopic jet pipe with joint 17 2.644-190.0 
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle) 18 2.644-249.0 
Προφυλακτήρας Πιτσιλίσματος 19 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 20 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 21 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

22 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 ψεκασμού VP 120, Vario 
Power Jet Full Control για K 2-K 3

23 2.642-724.0 Κάνη ψεκασμού Vario Power για πλυστικά μηχανήματα υψη-
λής πίεσης κατηγορίας K2–K3. Συνεχώς ρυθμιζόμενη από 
δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης σε δέσμη υψηλής πίεσης 
με απλό στρίψιμο της κάνης.



DB 120, Turbo μπεκ Full Control για 
K 2-K 3

24 2.642-727.0 Turbo μπεκ με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Entry για 
πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K 2 
και K 3. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως βρύα ή φθαρ-
μένες επιφάνειες.



Τηλεσκοπική κάνη 4μ. 25 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.



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

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

26 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.



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

Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) 
K3-K7

27 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

28 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 (6 m) 
K3-K7

29 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.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
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Σέτ απόφραξης

Σετ καθαρισμού αποφράξεων και 
υδρορροών

30 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. 31 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. 32 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.



Kit καθαρισμού σωλήνων 7.5 μέτρα 33 2.643-764.0 Σετ καθαρισμού σωληνώσεων με εύκαμπτο σωλήνα μήκους 
7,5 m για την απομάκρυνση των βουλωμένων σωλήνων και 
αποχετεύσεων.



Μπέκ αφρού

Ακροφύσιο αφρού F J 6 34 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

35 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

36 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.



Διάφορα

SH 5, εύκαμπτος σωλήνας αναρρό-
φησης

37 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 38 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 39 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 40 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.



Σετ O-rings 41 2.640-729.0 Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για 
ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση. 

Organizer για εξαρτήματα 42 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.
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Αποθήκευση λάστιχου και τρόλει λάστιχου

Kit 5/8'' ανέμης λάστιχου HR 7.315 1 2.645-165.0 
Kit 5/8'' HT 3.420 (Καρότσάκι λάστι-
χου "Good")

2 2.645-167.0 

Kit 1/2'' ανέμης λάστιχου HR 7.315 3 2.645-164.0 
Λάστιχα

Σετ σύνδεσης για μηχανήματα 
καθαρισμού υψηλής πίεσης

4 2.645-156.0 

Σετ λάστιχο για παροχή νερού 5 2.645-258.0 
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m 6 2.645-138.0 
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m 7 2.645-142.0 
Λάστιχο Performance Plus 1/2" 
-20m

8 2.645-318.0 

Λάστιχο Performance Plus 3/4" 
-25m

9 2.645-322.0 

Λάστιχο Performance Premium 1/2" 
-20m

10 2.645-324.0 

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 

Ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 
1/2

14 2.645-006.0 

Ρακόρ βρύσης G1 με συστολή G3/4 15 2.645-007.0 
Ρακόρ βρύσης για εσωτερικές 
βρύσες

16 2.645-010.0 

Σύνδεσμος γενικής χρήσης 17 2.645-191.0 
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


