
K 7 Full Control Plus Home
Το ιδανικό πλυστικό μηχάνημα για συχνή χρήση σε επίμονους ρύπους. Το Κ7 Full Control 
Home Kit και η κάνη με τα κουμπιά +/- για ρύθμιση της πίεσης και οθόνη LCD.
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 Full Control Plus Power Gun

 Με κουμπιά για ρύθμιση πίεσης και ρύθμισης της δοσολογίας 
χημικού, καθώς και οθόνη LCD. Περιλαμβάνει Quick Connect.

 3-in-1 Multi Jet spray lance

 Εύκολη εναλλαγή flat, περιστρεφόμενης και λειτουργίας χημικού, 
περιστρέφοντας την κάνη.

 Θέση στάθμευσης για εύκολη αποθήκευση εξαρτημάτων ανά 

πάσα στιγμή

 Αποθήκευση της κάνης στη συσκευή, η οποία εξοικονομεί χρόνο. 
Η κάνη είναι έτοιμη για χρήση ανά πάσα στιγμή.

 Plug ‘n’ Clean

 Το χημικό μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα και άνετα με μία 
απλή κίνηση. K 
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K 7 Full Control Plus Home

 Κάνη Full Control Plus Power με +/- κουμπιά και LCD οθόνη για 
έλεγχο της πίεσης και τις δοσολογίας του χημικού

 Μέγιστη σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους, την 
καθοδήγηση του λάστιχου και την μεγαλύτερη βάση

 Εξαιρετικά αποδοτικός υδρόψυκτος κινητηρας

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.317-032.0

 4054278245928
Πίεση bar / MPa 20–180 / 2–18
Παροχή l/h 600
Μέγ. θερμοκρασία νερού παροχής °C 60
Εγκατεστημένη ισχύς kW 3
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 17
Διαστάσεις (L × W × H) mm 463 × 330 × 667
Τρέχων τύπος V / Hz 230 / 50

Εξοπλισμός
Kit οικιακού καθαρισμού  Εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων 

Τ400, καθαριστικό για πέτρινες επιφά-
νειες 3 σε 1

Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"  

Πιστόλια υψηλής πίεσης  G 180 Q Full Control Plus Click VPS  –
Κάνη Jet 3 σε 1  
Vario Power Jet  –
Τούρμπο μπεκ  –
Σωλήνας υψηλής πίεσης m 10
Εφαρμογή χημικού με  Σύστημα Plug 'n' Clean
Τηλεσκοπική λαβή  
Υδρόψυκτο μοτέρ  
Θήκη εξαρτημάτων  
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού 
πλέγματος

 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     



K 7 Full Control Plus Home
1.317-032.0
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Περιγραφή

Καθαριστικά σκληρών επιφανειών

T 450, Μηχάνημα Καθαρισμού 
Επιφανειών T-Racer

1 2.643-214.0 Καθαρίζει μεγάλες επιφάνειες χωρίς πιτσίλισμα: Μηχάνημα 
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 2 2.643-245.0 Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 με τρία ενσωματωμένα 
ακροφύσια υψηλής πίεσης. Η ισχυρή δράση καθαρισμού 
αφαιρεί εύκολα και γρήγορα τους επίμονους ρύπους από τις 
επιφάνειες. Ιδανική για σκαλιά και ακμές.



T 350, Μηχάνημα Καθαρισμού 
Επιφανειών T-Racer

3 2.643-252.0 Με το Μηχάνημα 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

4 2.643-338.0 Υψηλής ποιότητας ακροφύσια αντικατάστασης για όλα τα 
μηχανήματα καθαρισμού επιφανειών T-Racer (εκτός από το Τ 
350) για τις κατηγορίες μονάδας K 2 έως K 7, μηχάνημα καθα-
ρισμού υδρορροών PC 20 για K 3 έως K 7, καθώς και μηχάνη-
μα καθαρισμού σασί για K 2 έως K 5.



Εξαρτήματα Ακροφυσίων Αντικατά-
στασης T 350

5 2.643-335.0 Τα υψηλής ποιότητας ακροφύσια αντικατάστασης εγγυώνται 
εύκολη αντικατάσταση των ακροφυσίων και είναι κατάλληλα 
για τα μηχανήματα καθαρισμού επιφανειών T-Racer T 300 / T 
350 για τις κατηγορίες μονάδων πλυστικών μηχανημάτων 
υψηλής πίεσης K 2 έως K 7.



T 550 T-Racer Εξάρτημα καθαρι-
σμού επιφανειών

6 2.643-251.0 Μηχάνημα 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.



Κάνη ψεκασμού

MJ 180 Multi Jet 3 in 1 Κάνη ψεκα-
σμού

7 2.643-907.0 Η κάνη ψεκασμού Multi Jet 3 σε 1 της Kärcher είναι κατάλληλη 
για τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης K 7 Full 
Control Plus και K 7 Premium Full Control Plus (μετά το 2017) 
με το G 180 Q Full Control Plus Power Gun.



Προφυλακτήρας Πιτσιλίσματος 8 2.642-706.0 Διάφανος προφυλακτήρας πιτσιλίσματος για πλυστικά μηχα-
νήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7 που 
προστατεύει τον χειριστή και τον περιβάλλοντα χώρο από το 
πιτσίλισμα. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.



Κάνη ψεκασμού υπό γωνία 9 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 10 2.643-240.0 Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό 
καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα 
εξαρτήματα Kärcher.



Τηλεσκοπική κάνη 4μ. 11 2.642-347.0 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. - 4μ.) για τον εύκολο 
καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη που είναι δύσκολα να 
προσεγγισθούν με άλλο τρόπο. Κατάλληλη για τον καθαρισμό 
ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων. Με ιμάντα ώμου, 
μπαγιονέτ σύνδεση και ενσωματωμένο, εργονομικά ρυθμιζόμε-
νο πιστόλι. Βάρος: περ. 2 kg



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

12 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.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
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Διάφορα

G 180 Q Κάνη Full Control Plus 
new

13 2.643-992.0 Με οθόνη LCD και πλήκτρα ελέγχου για την πίεση και τα 
καθαριστικά: Πιστόλι υψηλής πίεσης G 180 Q Full Plus 
Control για όλες τις συσκευές Kärcher K 5 Premium, K 7 και K 
7 Premium Full Control από το 2017 ή νεότερες.



G 160 Q Full Control Plus 14 2.643-824.0 Με οθόνη LCD και πλήκτρα ελέγχου για την πίεση και το 
καθαριστικό: Πιστόλι υψηλής πίεσης G 180 Q Full Control για 
όλες τις συσκευές Kärcher K 5 Premium, K 7 και K 7 Premium 
Full Control από το 2017 και μετά.



Φίλτρο νερού 15 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.Για 
τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης 
της Kärcher.



Σετ O-rings 16 2.640-729.0 Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για 
ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση. 

Αντάπτορας για σύνδεση του εύκα-
μπτου σωλήνα του κήπου

17 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.



Βούρτσες

Βούρτσα ισχύος WB 150 18 2.643-237.0 Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθάρισμα των ευαίσθητων 
επιφανειών χωρίς πιτσίλισμα. Ο αποδοτικός συνδυασμός 
υψηλής πίεσης και χειροκίνητης πίεσης της βούρτσας εξοικο-
νομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.



WB 100, Περιστρεφόμενη βούρτσα 
ισχύος

19 2.643-236.0 Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με σύνδεσμο για τον καθα-
ρισμό όλων των λείων επιφανειών, π.χ. βαμμένων, γυάλινων ή 
πλαστικών. 18° απεριόριστα ρυθμιζόμενος σύνδεσμος στη 
λαβή για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.



WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης 
Επιφανειών

20 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.



Βούρτσα Πλύσης Τροχών 21 2.643-234.0 Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και 
σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για 
τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.



Βούρτσα 22 6.903-276.0 Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη 
Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect

Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) 
K3-K7

23 2.641-721.0 Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης , μήκους 
9μ., για τα πλυστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της 
σειράς K3 – K7 από το 2009, στα οποία ο εύκαμπτος σωλήνας 
ενώνεται με το πιστόλι και το πλυστικό μηχάνημα πίεσης με 
ταχυσύνδεσμους, 160 bar, 60 °C.



Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992

Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης 
σετ αντάπτορα

24 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 έως το 2008 και για συσκευές χωρίς σύστημα Quick Connect

Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 
- K7

25 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 από λάστι-
χο (10 m)

26 2.641-708.0 Ελαστικός σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτε-
ρη ευελιξία. Εύκαμπτος σωλήνας μήκους 10μ., υψηλής ποιό-
τητας, οπλισμένος με χάλυβα για αντοχή. Για την σειρά K3 – 
K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Ειδικές εφαρμογές

Σετ καθαρισμού σωλήνων, 7,5μ. 27 2.637-729.0 Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης.
Τέσσερις εκτοξευτήρες υψηλής πίεσης με εκτόξευση προς τα 
πίσω προωθούν τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στον αγωγό και 
καθαρίζουν την απόφραξη. Με τα συνεχόμενα σημάδια και το 
δακτύλιο σημείωσης για να δείχνουν την πρόοδο μέσα στον 
αγωγό. Ευέλικτος αγωγός με επένδυση από ύφασμα ποιότη-
τας για τέλεια αποτελέσματα:- Με επιπλέον κοντό ακροφύσιο 
από ορείχαλκο για μέγιστη ευελιξία στον αγωγό, - αντιστρε-
βλωτικό σπείρωμα και σύνδεσμο από ορείχαλκο για μεγάλη 
διάρκεια ζωής.Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα κατα-
ναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της 
Kärcher.



Σετ καθαρισμού σωλήνων, 15μ. 28 2.637-767.0 Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς 
χημικά.Το νερό υψηλής πίεσης που εκτοξεύεται προς τα πίσω 
προωθεί τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στην αποχέτευση, βοη-
θώντας έτσι στην απόφραξη.Για χρήση σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθα-
ρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.



Σύνδεση Vario 29 2.640-733.0 Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό 
των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων.Η σύνδεση Vario 
συνδέεται ανάμεσα στο πιστόλι με την σκανδάλη και τα εξαρ-
τήματα ή μεταξύ της προέκτασης της κάνης ψεκασμού και των 
εξαρτημάτων.Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού 
Υψηλής Πίεσης της Kärcher.



Organizer για εξαρτήματα 30 2.641-630.0 Kärcher organiser, το πρακτικό σύστημα αποθήκευσης των 
εξαρτημάτων Kärcher που στερεώνεται στον τοίχο. Με δύο 
τεμάχια, για ευελιξία στην στερέωση. Ιδανικό για την προστα-
σία των βουρτσών πλύσης και των τριχών έναντι κάμψης.



SH 5, εύκαμπτος σωλήνας αναρρό-
φησης

31 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.



Ακροφύσιο αφρού F J 6 32 2.643-147.0 Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό (π.χ. 
Αφρός Καθαρισμού Ultra). Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες κ.λπ. 
και για την εφαρμογή προϊόντων καθαρισμού σε πέτρινες και 
ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.



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

33 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

34 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.



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 υδραμμοβολής 36 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 Μηχανή-
ματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.



Ακροφύσιο αφρού 0,6 L 37 2.641-847.0 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 0,6 λίτρων.
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Ακροφύσιο αφρού, 0,3 λίτρα 38 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.



Εξάρτημα καθαρισμού σασί 39 2.642-561.0 Εξαιρετικά αποτελεσματικό εξάρτημα καθαρισμού σασί, για 
την αφαίρεση βρωμιάς, λάσπης, λασπώδους εναπόθεσης, 
άμμου και επίστρωσης αλάτων. Μαζί με το ακροφύσιο φροντί-
δας για κέρωμα του σασί (περιλαμβάνονται 250 ml δωρεάν 
δείγματος).



Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 
eco!ogic

40 2.642-743.0 

Σταντ εξαρτήματος καθαρισμού 
σασί (ποσ. 8)

41 2.642-830.0 Σταντ προβολής με καρτολίνα προώθησης. Με 8 εξαρτήματα 
καθαρισμού του σασί σε μία παλέτα. Τέλειο ως δεύτερη διάτα-
ξη και για προωθητικές ενέργειες. Ιδανικό για την τόνωση 
παρορμητικών αγορών.



Σταντ εξαρτήματος καθαρισμού 
σασί (ποσ. 20)

42 2.642-831.0 Σταντ προβολής με καρτολίνα προώθησης. Με 20 εξαρτήματα 
καθαρισμού του σασί σε μία παλέτα. Τέλειο ως δεύτερη διάτα-
ξη και για προωθητικές ενέργειες. Ιδανικό για την τόνωση 
παρορμητικών αγορών.



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

43 2.643-145.0 Καθαριστικό πέτρινων επιφανειών + σύστημα γρήγορης αλλα-
γής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη 
αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.



Κιτ εξαρτημάτων

Κιτ Εξαρτημάτων Καθαρισμού 
Ποδηλάτων

44 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.



Σετ εξαρτημάτων για καθαρισμό 
ξύλου

45 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.



Κιτ Εξαρτημάτων Καθαρισμού 
Αυτοκινήτου

46 2.643-554.0 Κιτ εξαρτημάτων για καθαρισμό αυτοκινήτου: Με WB 50, 1 
λίτρο Αφρό Καθαρισμού Ultra 3 σε 1, 1 μπουκάλι προϊόντος 
αφαίρεσης εντόμων, 1 μπουκάλι καθαριστικό ζαντών, καθώς 
και ψεκαστήρα αφρού Connect 'n' Clean FJ 10 C.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     



K 7 Full Control Plus Home
1.317-032.0
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Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης

Σύνδεσμος γενικής χρήσης 
aquastop

1 2.645-192.0 Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδι-
ασμός για άνετη χρήση 

Σύνδεσμος γενικής χρήσης 2 2.645-191.0 Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη 
χρήση 

Λάστιχα

Σετ σύνδεσης για μηχανήματα 
καθαρισμού υψηλής πίεσης

3 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 4 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 5 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.



Αποθήκευση λάστιχου και τρόλει λάστιχου

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

6 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 7 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.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


