
K 5 Full Control

Aparatul de spalat cu presiune este potrivit pentru curatarea murdariei de nivel moderat, cu 

un randament pe suprafata de 40 mp / h. Cu noul pistol Full Control, puteti seta presiunea po-

trivita pentru orice suprafata. Nivelul de presiune este reglat pe lancea de pulverizare si poate 

fi vizualizat pe display-ul cu LED-uri de pe pistol - pentru un control maxim. Trecerea de la o 

presiune ridicata la modul de aplicare detergent se poate face fara a schimba lancea de pulve-

rizare. Pistolul se poate aseza împreuna cu lancea de pulverizare, in timpul unor intreruperi 

scurte in timpul curatarii. Datorita manerului telescopic cu inaltime reglabila, acesta se poate 

seta la o inaltime de tragere confortabila si se depoziteaza compact fara a fi nevoie sa il deza-

samblati. Cu sistemul Plug&Clean puteti schimba detergentul cu o miscare simpla si verifica 

nivelul de umplere al acestuia dintr-o privire. Aparatul de spalat cu presiune are un centru de 

greutate mai jos, baza acestuia ofera o stabilitate mai mare. Baza poate fi, de asemenea, utili-

zata ca un al doilea maner de transport, ceea ce face mai usoara asezarea pe un raft sau in 

portbagajul unei masini.
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K 5 Full Control

 Pistol Full Control cu afisaj pentru setarea nivelului de presiu-
ne

 Stabilitate mare datorita centrului de greutate situat mai jos, a 
ghidajului pentru furtun si a bazei mai mare

 Motor cu racire pe apa de inalta eficienta

Date tehnice
Cod de comanda  1.324-500.0

 4054278044774

Presiune bar / MPa 20–145 / 2–14,5

Debit transportat l/h 500

Temperatura maxima de alimentare °C max. 40

Racord iesire kW 2,1

Greutate fara accesorii kg 12,7

Dimensiuni (L x l x H) mm 397 × 305 × 584

Tipul de curent V / Hz 230 / 50

Dotare
Pistol de presiune ridicata  Pistol G 145 Q Full Control

Jet Vario Power  
Duza murdarie grosiera  
Furtun de presiune m 8

Aplicarea detergentului  Sistem Plug 'n' Clean

Maner telescopic  
Motor racit cu apa  
Sac moale  
Filtru fin de apa integrat  
Adaptor racord furtun de gradina 
A3/4"
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manda

Lanci de pulverizare

1 2.642-725.0 
2 2.642-728.0 
3 2.642-706.0 

Teava de sablat unghiulara 4 2.638-817.0 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 pos-
tamentului masinilor.



Extensie pentru teava simpla 5 2.643-240.0 Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curatarea 
eficienta a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate 
accesoriile Karcher.



Teava MP 145 Multi Power Jet 6 2.643-239.0 Jet cu putere multipla cu 5 tipuri de jeturi: jet agent de 
curatare, jet ventilator HP, duza rotativa, jet creion si jet de 
ventilator extins cu presiune redusa. Jetul adecvat poate fi 
selectat prin simpla rasucire.



Aparator stropire pentru freza de 
murdarie

7 2.640-916.0 Aparator stropire pentru freza de mizerie. Apara cu siguran-
ta utilizatorul de stropi - mai ales la curatarea colturilor si 
marginilor. Pentru atasare pe toate frezele de mizerie Kär-
cher (inafara de 4.763-184).



teava VP 160 Vario Power Jet 8 2.643-242.0 Teava de pulverizare Vario-Power: teava de pulverizare cu 
control al presiunii infinit variabil de la jet de detergent cu 
presiune scazuta la jet cu presiune ridicata.



Freza pentru murdarie DB 160 Dirt 
Blaster

9 2.643-243.0 Dispozitiv de indepartare a murdariei cu duza puternica cu 
rotor (jet rotativ), ideal pentru indepartarea murdariei grosi-
ere. Ideal pentru suprafetele supuse intemperiilor sau aco-
perite cu muschi.



Teava de sablat telescopica 10 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 confortabi-
la si pistol comutabil integrat.



VP 160 S 11 2.643-254.0 
Diverse

G 145 Q Full Control 12 2.643-634.0 
Filtru pentru apa 13 4.730-059.0 Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta 

presiune impotriva particulelor din apa murdara.


Inlocuire inel O-Ring 14 2.640-729.0 
Adaptor pentru cuplajul furtunului 
de gradina

15 2.640-732.0 Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina pentru conexi-
unea directa a tuturor periilor si buretilor de curatare Kär-
cher la furtunurile de gradina cu sistem de cuplaj rapid.



Aparate de curatat suprafete dure

PS 40 power swab surface cleaner 16 2.643-245.0 Scruber electric PS 40 cu trei duze integrate pentru presiune 
ridicata. Actiunea de curatare puternica indeparteaza mur-
daria grosiera de pe suprafete, rapid si usor. Ideal pentru 
scari si margini.
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17 2.643-214.0 Curata suprafete mari fara stropi de apa: Curatitorul de 
suprafete T-Racer T 450. Duza de putere suplimentara pen-
tru colturi si margini, maner pentru curatare verticala, grila 
de protectie pentru suprafete cu pietris, reglarea presiunii 
de curatare.



18 2.643-252.0 Cu curatitorul de suprafete T-Racer T 350, suprafetele mari 
pot fi curatate fara stropi de apa. Reglarea continua a presi-
unii pentru suprafetele dure si cele sensibile. Maner pentru 
curatare verticala.



19 2.643-338.0 Duze de rezerva de inalta calitate pentru toate curatitoarele 
de suprafete T-Racer (cu exceptia T 350) pentru clasele K 2 
– K 7, set de curatare jgheaburi PC 20 pentru K 3 - K7, 
precum si set de curatare sasiu pentru K 2 – K 5.



20 2.643-335.0 Duzele de rezerva de inalta calitate garanteaza inlocuirea 
usoara a duzelor si sunt adecvate pentru curatitoarele de 
suprafete T-Racer T 300 / T 350 pentru clasele de curatitoa-
re sub presiune K 2 – K 7.



T 550 T-Racer Surface Cleaner 21 2.643-251.0 Curatitor de suprafete T-Racer T 550 pentru curatarea fara 
stropi de apa a suprafetelor mari. Cu sistem de aplicare a 
detergentului, duza de putere pentru colturi/margini, grila 
de protectie pentru suprafete cu pietris, reglarea presiunii si 
maner.



Perii si bureti de curatat

WB 150 power brush 22 2.643-237.0 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.



Perie de spalare WB 100 23 2.643-236.0 Peria de spalare rotativa cu piesa de legatura pentru curata-
rea 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 de spalare pentru suprafete 
delicate WB 60

24 2.643-233.0 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 pentru roti 25 2.643-234.0 Perie de spalare cu roti pentru curatarea eficienta a zonelor 
greu accesibile. Distribuirea uniforma a apei la 360º pentru 
o curatenie perfecta.



Perie moale de spalare WB 50 26 2.643-246.0 Peria moale universala pentru curatarea tuturor tipurilor de 
suprafete. Cu peri moi, inel de protectie exterioara, piulita 
de prindere si suport din cauciuc.



Perie rigida pentru spalare 27 6.903-276.0 Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere 
Furtun de inalta presiune - Sistem din 2009

Furtun inlocuitor de inalta presiu-
ne, 9m, K3 -K7

28 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 29 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.
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Prelungitor furtun de inalta presiune - Sistem din 2008

Prelungire pentru furtun de inalta 
presiune, 10m, K3-K7

30 2.641-710.0 Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibili-
tate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pen-
tru rezistenta indelungata. Pentru aparate K3-K7 din 2008 
cu conexiune quick connect.



Prelungire furtun de inalta presiu-
ne, 6m, K3-K7

31 2.641-709.0 Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibili-
tate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru 
rezistenta indelungata. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu 
conexiune quick connect.



Furtun prelungitor de inalta presi-
une de cauciuc, 10m, K5 - K7

32 2.641-708.0 Furtun prelungitor de inalta presiune de cauciuc pentru 
flexibilitate mai mare. 10 m de furtun de calitate superioara 
cu inseratie de otel pentru rezistenta indelungata. Pentru 
aparatele K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.



Aplicatii speciale

Set de curatare a tevilor, 7,5 m 33 2.637-729.0 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.



Set de curatare a tevilor, 15 m 34 2.637-767.0 Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea 
tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru 
eliberarea eficace a infundarilor.



Articulatie vario 35 2.640-733.0 Articulatie vario reglabila la 180° fara trepte pentru curata-
rea suprafetelor greu accesibile. Pistol de inalta presiune si 
Accesorii sau prelungire de teava de sablare si Accesorii.



Kärcher Organiser 36 2.641-630.0 Kärcher Organiser- suportul practic de perete pentru depo-
zitarea clara a accesoriilor Kärcher. Cu doua module pentru 
montare flexibila. Ideala pentru protejarea periilor de spalat 
impotriva deformarii.



37 2.643-100.0 Furtun de aspirare ecologic cu o lungime de 5 m pentru 
extragerea apei din surse alternative precum ciubere si 
butoaie.



FJ 6 foam nozzle 38 2.643-147.0 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 suprafete-
le si fatadele din piatra si lemn.



39 2.643-143.0 Curatitor cu spuma + duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' 
Clean pentru sistemul de schimbare rapida. Comutare rapida 
intre diferite tipuri de detergent cu un simplu clic.



40 2.643-144.0 Sampon auto si + duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean 
pentru sistemul de schimbare rapida. Comutare rapida intre 
diferite tipuri de detergent cu un simplu clic.



Set de curatare de scocuri si tevi 41 2.642-240.0 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 salbat cu nisip/du 42 2.638-792.0 Set de sablat cu nisip/umed pentru indepartarea ruginei, 
vopselei si mizerilor perseverente in asociere cu solutiile de 
sablat Kärcher.



Prelungitor pentru teava de salbat 43 2.641-847.0 Duza spumanta cu spuma puternica pentru curatarea usoara 
a tuturor suprafetelor ca de exemplu lacul masinii sau moto-
cicletei, sticla sau piarta. 0,6 l volum de recipient.



Duza spumanta 0,3 l 44 2.641-848.0 Duza spumanta cu spuma puternica pentru o curatare usoa-
ra pe majoritatea suprafetelor ca de exemplu a lacului masi-
nii sau motocicletei, sticlei sau pietrii. Volum de recipient 
0,3l.
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45 2.642-561.0 Set de curatare sasiu extrem de eficient pentru indepartarea 
murdariei, noroiului, namolului, nisipului si sarii incrustate. 
Cu duza de ingrijire pentru aplicarea cerii pentru curatare 
sasiu (inclusiv un tester gratuit de 250 ml).



46 2.642-743.0 
47 2.642-830.0 
48 2.642-831.0 
49 2.643-145.0 Curatitor pentru suprafete din piatra + duza de spumare FJ 

10 C Connect 'n' Clean pentru sistemul de schimbare rapida. 
Comutare rapida intre diferite tipuri de detergent cu un 
simplu clic.



Seturi accesorii

Set de accesorii pentru curatarea 
bicicletelor

50 2.643-551.0 

Set de accesorii pentru curatarea 
lemnului

51 2.643-553.0 

52 2.643-554.0 
              



K 5 Full Control
1.324-500.0

1 2 3 4 5 6 7

K
 5

 F
u
ll 

C
o
n
tr

o
l, 

1
.3

2
4

-5
0

0
.0

, 2
0
1
7
-1

2
-3

0

Cod de co-
manda

Conectori/Adaptoare furtun

Conector Universal Aqua Stop 1 2.645-192.0 Cuplaj de furtun universal cu Aqua Stop. Design ergonomic 
pentru o manevrare usoara.



Conector Universal 2 2.645-191.0 Cuplaj de furtun universal cu design ergonomic pentru ma-
nevrare usoara.



Furtune

Set de furtunuri pentru aparatul de 
curatare cu inalta presiune

3 2.645-156.0 Set de furtunuri pentru curatarea cu inalta presiune sau 
pentru udarea gradinii. Cu furtunul de 10 m PrimoFlex® 
(3/4"), adaptorul de furtun G3/4, 1 x conector universal 
pentru furtun precum si un conector universal pentru furtun 
cu Aqua Stop.



Set cu furtun și conexiune univer-
sală 15m

4 2.645-258.0 

Furtun Primo Flex (1/2'' - 20m) 5 2.645-138.0 Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara inco-
voiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la 
presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatate. 
Presiune maxima admisa: 24 bari. .



Carucior pentru furtun si depozitarea acestuia

Carucior pentru furtun HT 3.420 
Kit 5/8"

6 2.645-167.0 Carucior compact pentru furtun cu maner reglabil pe inalti-
me, conector unghiular pentru furtun, manivela pentru roti 
si functie inovatoare de pliere pentru depozitarea cu econo-
mie de spatiu. Complet asamblat.



Tambur pentru furtun Premium HR 
7.315 Set 1/2"

7 2.645-164.0 Statie de irigare pentru depozitarea practica si compacta a 
furtunurilor si a accesoriilor de gradina. Cu cilindru demon-
tabil, posibilitate de depozitare pentru duze, pistoale si lanci 
de pulverizare, precum si cutie de depozitare spatioasa. 
Complet echipata.



              


