K 2 Universal Edition
Aparatul de spălat sub presiune K 2 Universal Edition este pregatit pentru utilizarea ocazională și îndepărtează murdăria moderată din jurul casei.
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Slot pentru cablu integrat
Cablul de alimentare poate fi depozitat perfect cu economisire a

3

3



spațiului.
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Sistem de conectare rapidă
Furtunul de înaltă presiune poate fi conectat și deconectat la și de la
dispozitiv și de asemenea și pistolul de declanșare este conectat și
deconectat simplu și rapid.
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Depozitare optima a accesoriilor
Furtunul de înaltă presiune, lancea de pulverizare și pistolul de
declanșare pot fi ușor depozitate prin fixarea lor la dispozitiv.
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Ușor cu dimensiuni compacte
Dispozitivul poate fi mutat și transportat cu ușurință.
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K 2 Universal Edition

 Compact si usor
 Opțiuni de stocare convenabile pentru cablu și accesorii
 Sistem de conectare rapidă

Date tehnice
Cod de comandă

1.673-000.0

Cod EAN

4054278629889
bar / MPa

110 / 11
Presiune înaltă

Interval presiune
Debit transportat

l/h

Max. 360

Temperatura maxima de alimentare

°C

Max. 40

Racord iesire

kW

1,4

Greutate fără accesorii

kg

3,77

Dimensiuni (L x l x H)

mm

182 × 280 × 390

Tipul de curent

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Capacitate pe suprafață

m²/h

20

Dotare
Pistol de presiune ridicata

G 120 Q

Jet Vario Power

–



Duza murdarie grosiera
Furtun de presiune
Filtru fin de apă integrat
Adaptor racord furtun de gradină
A3/4"

 Inclus in pachetul de livrare.
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Presiune

K 2 UNIVERSAL EDITION
1.673-000.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cod de comandă

Pret

Lanci de pulverizare

1 2.642-727.0



Splash guard

2 2.642-706.0

Lance de sablat unghiulara

3 2.638-817.0

Extensie simpla pentru lance pulverizare

4 2.643-240.0

Protectie transparentă impotriva stropirii pentru aparatele
de spalat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher

protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizata.
Teava de sablat unghiulara e o teava de otel foarte lunga
(ca. 1m) si unghiulara, pentru curatarea mai usoara a supra
fetelor greu accesibile ca de exemplu jgheaburilor sau postamentului masinilor.
Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curatarea
eficienta a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate

accesoriile Karcher.

Duză cu spălare 360° VP 160 S

5 2.643-254.0




6 2.642-724.0
7 2.642-347.0

Teava de sablat telescopica cu raza de actionare pana la 4m.
Ideal pentru curatarea lejera cu inalta presiune de exemplu

jaluzele sau fasade la inaltime. Dotata cu o curea confortabila si pistol comutabil integrat.

T 5 Dispozitiv de curatat suprafete
mari din exterior

8 2.644-084.0

PS 30 Perie de spalat suprafete cu
presiune

9 2.644-123.0

T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără sa stropeasca utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi
utilizat pe suprafețe dure dar si pe cele sensibile.
Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune
înlătură rapid murdăria persistenta și economisește timp.
Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a
îndepărta apa murdară.
Duzele de rezerva de înaltă calitate garantează o înlocuire
ușoară și sunt compatibile cu dispozitivele T-Racer T 300 / T
350.
Scruber electric PS 40 cu trei duze integrate pentru presiune
ridicata. Actiunea de curatare puternica indeparteaza murdaria grosiera de pe suprafete, rapid si usor. Ideal pentru
scari si margini.
T-Racer model T 350 pentru curățarea teraselor, fără stropirea obiectelor din jur si a utilizatorului. Se poate regla presiunea pentru suprafețele dure sau sensibile.
Duze de rezerva de înaltă calitate pentru toate dispozitivele
T-Racer, pentru aparatele K 2 - K 7, PC 20, pentru aparatele
K3 - K7, curatarea șasiurilor, pentru aparatele K2 - K5

Lance sablat telescopica

Aparate de curatat suprafete dure

10 2.643-335.0

perie de spălat PS 40

11 2.643-245.0

Dispozitiv T-Racer pentru curatat
terase

12 2.643-252.0

Accesorii inlocuire duza

13 2.643-338.0










Perii si bureti de curatat
WB 150 power brush

14 2.643-237.0

Perie WB 120

15 2.644-060.0

Perie rotativa WB 120 Car & Bike

16 2.644-129.0

 Inclus in pachetul de livrare.

 Accesorii disponibile optional.

Peria electrica WB 150 pentru curatarea fara improscare a
suprafetelor sensibile. Combinatia eficienta de presiune

ridicata si presiune pentru perie manuala economiseste
energie, apa si pana la 30% din timp.
Peria rotativă de spalat cu accesorii pentru curățarea tuturor
suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul.

Schimbarea rapidă a accesoriilor datorită pârghiei de deblocare.
Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de

spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.
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Duze de rezerva pentru T 300 / T
350



K 2 UNIVERSAL EDITION
1.673-000.0

17

18

19

20

21
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23
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26

27

28

29

30

Cod de comandă
Perie de spalare pentru suprafete
delicate WB 60

17 2.643-233.0

Perie de spalare pentru roti

18 2.643-234.0

Perie de spalare WB 100

Perie rigida pentru spalare

19 2.643-236.0

20 6.903-276.0

Pret
Perie moale pentru curatarea suprafetelor mari, ex. masini,
caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de
lucru de 248 mm asigura o acoperire optima.
Perie de spalare cu roti pentru curatarea eficienta a zonelor
greu accesibile. Distribuirea uniforma a apei la 360º pentru
o curatenie perfecta.
Peria de spalare rotativa cu piesa de legatura pentru curatarea tuturor suprafetelor netede, ex. suprafete vopsite, sticla
sau plastic. Piesa de legatura ajustabila la infinit la 18º pe
maner pentru curatarea suprafetelor greu accesibile.
Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere







Pistoale de presiune
G 160 Q



21 2.642-889.0

Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist

22 2.643-585.0

Furtunul inovator de presiune PremiumFlex cu sistem anti-rasucire pentru a preveni impiedicarea. Lungime de 10 m. 
Include adaptorul Quick Connect.

Furtun de inalta presiune - Sistem din 2009
Furtun inlocuitor de inalta presiune, 9m, K3 -K7

23 2.641-721.0

9m de furtun inlocuitor de inalta presiune pentru aparat de
curatare cu inalta presiune K3-K7 din 2009 sau mai tarziu,
la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid quick connect
de pistol si de aparat. 160 bar, 60°C.



Kit inlocuire furtun de inalta presiune - din 1992
Furtun de prelungire set adaptor

24 2.643-037.0

Set de adaptor format din doua piese pentru racordarea
unui furtun prelungitor prin filetare la un curatitor cu presi- 
une cu sistemul de conectare Quick Connect.

Prelungitor furtun de inalta presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect

25 2.641-709.0

Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru

rezistenta indelungata. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu
conexiune quick connect.

Set de curatare de scocuri si tevi

26 2.642-240.0

Set de curatare a tevilor, 15 m

27 2.637-767.0

Set de curatare a tevilor, 7,5 m

28 2.637-729.0

Solutie de sistem 2 in 1 pentru o curatare cu inalta presiune
a jgheaburilor si tevilor rapida si usoara, fara scara. Cu

furtun de inalta presiune de 20m.
Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea
tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru 
eliberarea eficace a infundarilor.
Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea
tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru 
eliberarea eficace a infundarilor.

Prelungire furtun de inalta presiune, 6m, K3-K7

Duza pentru spuma
Duză de spumare FJ 6

29 2.643-147.0

Duza de spumare FJ 10 C Connect
'n' cu detergent auto 3 în 1

30 2.643-143.0

Duza de spumare FJ 10 C Connect
'n' cu șampon auto 3 în 1

31 2.643-144.0

 Inclus in pachetul de livrare.

 Accesorii disponibile optional.

Duza din spumare FJ 6 pentru curatarea cu spuma puternica
(de ex. curatitor cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete,

etc. si pentru aplicarea produselor de curatare pe suprafetele si fatadele din piatra si lemn.
Solutie de curatat 3 in 1 + Duza de spumare FJ 10 C Connect
'n'. Schimbarea ușoară a diferiților detergenți cu un simplu

clic.
Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect
'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu

clic.
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Curatare tevi

K 2 UNIVERSAL EDITION
1.673-000.0

32

33

34

Cod de comandă

35

36

Pret

Seturi accesorii
Set de accesorii pentru curatarea
bicicletelor
Set de accesorii pentru curatarea
lemnului
Diverse

32 2.643-551.0



33 2.643-553.0



Set de salbat cu nisip/du

34 2.638-792.0

Filtru pentru apa

35 4.730-059.0
36 2.640-729.0

 Accesorii disponibile optional.
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Inlocuire inel O-Ring

 Inclus in pachetul de livrare.

Set de sablat cu nisip/umed pentru indepartarea ruginei,
vopselei si mizerilor perseverente in asociere cu solutiile de 
sablat Kärcher.
Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta

presiune impotriva particulelor din apa murdara.

K 2 UNIVERSAL EDITION
1.673-000.0

1, 3

2

4

5

11

12

13

14

Cod de comandă

6–7

8–9

10

Pret

Carucior pentru furtun si depozitarea acestuia
Suport bobina cu furtun Primo
Flex HR 7.315 Kit 5/8"
Carucior pentru furtun HT 3.420
Kit 5/8"
Tambur pentru furtun Premium HR
7.315 Set 1/2"
Furtune

1 2.645-165.0



2 2.645-167.0



3 2.645-164.0



Set furtun alimentare aparat de
curatat cu presiune
Set cu furtun și conexiune universală 15m
Furtun Primo Flex (1/2'' - 20m)

4 2.645-156.0



5 2.645-258.0



6 2.645-138.0

Furtun Primo Flex (3/4'' - 25m)

7 2.645-142.0




Furtun Performance Plus 1/2"
-20m
Furtun Performance Plus 3/4"
-25m
Furtun Performance Premium 1/2"
-20m
Conectori/Adaptoare furtun

8 2.645-318.0



9 2.645-322.0



10 2.645-324.0



11 2.645-193.0

Conector Uuniversal Plus Aqua
Stop

12 2.645-194.0

Conector Universal Aqua Stop

13 2.645-192.0

Conector Universal

14 2.645-191.0

 Inclus in pachetul de livrare.

 Accesorii disponibile optional.

CCuplaj de furtun universal plus cu mânere moi, încastrate,
din plastic, pentru manevrare confortabilă. Compatibil cu
toate sistemele cu click.
Cuplaj de furtun universal, plus cu Aqua Stop și manere de
plastic moi, încastrate,pentru manevrare confortabilă. Compatibil cu toate sistemele cu click
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Conector Universal Plus

