
Hogedrukreinigers
K 2 Basic

De "K2 Basis" hogedrukreiniger is ideaal voor occasioneel gebruik en de verwijdering van normale vervuiling
rondom het huis (bv. fietsen, tuingereedschap, tuinmeubelen).

Uitrusting:
• Geïntegreerde water fijnfilter
• Adapter tuinslang 3/4"
• Hogedrukpistool
• Hogedrukslang 3 m
• Aanzuigslang

reinigingsmiddelen Met filter
• Vuilfrees

Artikelnnummer: 1.673-150.0

Technische gegevens
Werkdruk (bar /MPa ) max. 110/max. 11

Wateropbrengst l/h max. 360

Oppervlakteprestatie (m²/h) 20

Max. toevoertemperatuur (°C) max. 40

Vermogen (kW ) 1,4

Gewicht zonder toebehoren (kg) 4

Afmetingen (l x b x h) (mm) 280x176x443

Reinigingsmiddelentank -

Frequentie (Hz ) 50-60

Stroomsoort (V) 220-240



details

Beschrijving
De Kärcher "K2 Basic" is ideaal voor de reiniging van fietsen, tuingereedschap en tuinmeubelen en voor
een normale vervuiling rondom het huis. Deze hogedrukreiniger is bedoeld voor occasioneel gebruik. De
uitrusting omvat een spuitpistool, een 3 m lange hogedrukslang, een vuilfrees met roterende puntstraal
voor de verwijdering van hardnekkige vervuiling en een waterfilter die de pomp beschermt tegen
binnendringen van vuildeeltjes.

Uitrusting en gebruik
Nette opberging aan de haak
Grote kabelhaken zorgen ervoor dat de kabels netjes en direct op het toestel kunnen worden
opgeborgen.

Volle reinigingskracht
De uitrusting van alle Kärcher hogedrukreinigers omvat een geïntegreerd zuigmechanisme voor de
reinigingsmiddelen.

Ligt comfortabel in de hand
Dankzij de ergonomische draaggreep en zijn lage gewicht, is het toestel eenvoudig te vervoeren.



Optioneel toebehoren

Borstels
WB 150 Power Brush
WB 150 Power Brush (Deltaracer)
Artikelnnummer 2.643-237.0

WB 50 Wasborstel
Universele zachte wasborstel voor de reiniging van alle soorten oppervlakken.
Met zachte borstelharen, een beschermrand rondom, een bajonetaansluiting en
een rubberen uiteinde.
Artikelnnummer 2.643-246.0

WB 60 Grote oppervlak Wasborstel
Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen,
caravans, boten, veranda's of rolluien. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert
een goede dekking.
Artikelnnummer 2.643-233.0

WB 100 Roterende Wasborstel
Roterende wasborstel met gewricht voor de reiniging van alle gladde
oppervlakken, zoals verf, glas of kunststof. 180° traploos verstelbare hoek aan de
handgreep voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.
Artikelnnummer 2.643-236.0

Velgenwasborstel
Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen.
Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.
Artikelnnummer 2.643-234.0

Universele Wasborstel
Geschikt voor het reinigen van alle oppervlakken, zoals tuinmeubelen, glas, enz.
Met zachte haren en rubberen beschermende rand.
Artikelnnummer 2.640-589.0



Borstels
Universele wasborstel voor grote oppervlakken
Bijzonder geschikt voor de reiniging van grotere oppervlakken, zoals auto’s,
caravans, boten, serres, rolluiken. Met zachte haren en rubberen beschermende
rand.
Artikelnnummer 2.640-590.0

Velgenwasborstel
Voor een zeer efficiënte 360° reiniging. De vorm en de haren rondom maken
deze borstel vooral geschikt voor moeilijk te bereiken plaatsen en kleine hoeken,
zoals bij wielen en fietsspaken.
Artikelnnummer 2.640-699.0

Roterende wasborstel
Voor het reinigen van alle gladde oppervlakken. Met roterende borstel, 180°
traploos verstelbare hoek aan de handgreep, traploos regelbaar toerental en
reinigingsmiddeldosering
Artikelnnummer 2.640-907.0

Powerbrush D150 (Deltaracer)
De Powerbrush D 150 voor het spatvrij reinigen van kwetsbare oppervlakken.
Efficiënte werkwijze met hogedruk zorgt voor een aanzienlijke energie- en
waterbesparing en tot wel 30 % tijdsbesparing.
Artikelnnummer 2.641-812.0

Hogedrukslangen

Artikelnnummer 2.643-037.0

Oppervlaktereinigers
T-Racer 250
T-racer 250 voor het spatvrij reinigen van oppervlakken. Met twee roterende
vlakstraalsproeiers en een extra handgreep voor vertikale vlakken.
Artikelnnummer 2.642-194.0



Oppervlaktereinigers
T-Racer 300 (rooster)
Voor een spatvrije reiniging van alle oppervlakken zoals terrassen uit steen of
hout en opritten. Met een extra handgreep voor het gemakkelijker reinigen van
verticale vlakken.
Artikelnnummer 2.640-212.0

PS 40 Powerscrubber
PS 40 powerscrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. De krachtige
reinigingsactie verwijdert snel een eenvoudig hardnekkige vervuiling van
oppervlakken. Ideaal voor trappen en randen.
Artikelnnummer 2.643-245.0

Vervangset T-Racer sproeiers (grijs - K 2/3/4/5)
Voor het eenvoudig vervangen van de T-Racersproeier. Grijze sproeiers voor de
series K2-K5
Artikelnnummer 2.640-727.0

PS 40 Powerscrubber
De Powerscrubber PS 40 met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers biedt een
betere reinigingskracht in vergelijking met een gewone borstel.
Artikelnnummer 2.640-865.0

Overige
Vervangpistool alle K met Clips
Vervangpistool voor alle toestellen waarbij de hogedrukslang met een
clipsysteem is bevestigd aan het pistool (zonder Quick Connect)
Artikelnnummer 2.641-959.0

Waterfilter
Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de
hogedrukreinigerpomp komen
Artikelnnummer 4.730-059.0



Overige
Vervangset o-ringen
Artikelnnummer 2.640-729.0

Adapter voor tuinslang
Adapter voor de aansluiting van alle Kärcher reinigingsborstels en -sponzen op
tuinslangen met een klikkoppelingssysteem. Met waterregeling en waterstop
direct aan de adapter instelbaar.
Artikelnnummer 2.640-732.0

Speciale toepassingen
PC 7,5 Rioolreinigingsset 7,5 m
Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de
vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd
om de verstopping te verwijderen. 7,5 m
Artikelnnummer 2.637-729.0

PC 15 Rioolreinigingsset 15 m
Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de
vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd
om de verstopping te verwijderen. 15 m
Artikelnnummer 2.637-767.0

Natzandstraalset
Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie
met Kärcher straalmiddel. Geschikt voor hogedrukreinigers uit het Kärcher
consumentenprogramma.
Artikelnnummer 2.638-792.0

Knik-koppeling
180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk
bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het
toebehoren gezet.
Artikelnnummer 2.640-733.0



Speciale toepassingen
Organiser
Handig en overzichtelijk opbergsysteem voor Kärcher toebehoren. Bestaat uit 2
modules.
Artikelnnummer 2.641-630.0

Chassis Cleaner
Reinig en bescherm nu ook de onderkant van uw voertuigen eenvoudig met de
chassis cleaner. Voorkom corrosie door achtergebleven strooizout of modder.
Inclusief wax-sproeiflacon.
Artikelnnummer 2.642-561.0

FJ 6 Foam nozzle Regelbaar 0,6 Ltr
Artikelnnummer 2.643-147.0

FJ 10 C Foam Jet Connect Clean
Artikelnnummer 2.643-143.0

Artikelnnummer 2.643-144.0

Artikelnnummer 2.643-145.0



Speciale toepassingen
PC 20 Dakgoot-/Rioolset 20 m
De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig - met hogedruk. De
afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reiningen.
Artikelnnummer 2.642-240.0

Foam Nozzle Regelbaar 0,6 Ltr
Geschikt voor het maken en aanbrengen van krachtig schuim voor de reiniging
van auto's, moto's, glas of steen. Regelbare hoeveelheid schuim.
Artikelnnummer 2.641-847.0

Foam nozzle 0,3 Ltr
Foam Nozzle met krachtig schuim voor het moeiteloos reinigen van alle
oppervlakken zoals auto- of motorlak, glas of steen.
Artikelnnummer 2.641-848.0

Spuitlansen
DB 145 Vuilfrees (K 2/3/4 serie)
Vuilfrees met krachtige roterende sproeier (roterende puntstraal) ideaal voor de
verwijdering van hardnekkige vervuiling. Ideaal voor bemoste of verweerde
oppervlakken.
Artikelnnummer 2.643-244.0

Vuilfrees, K2-K4
Met roterende sproeier voor hardnekkig vuil, bv. voor bemoste of verweerde
oppervlakken en voor grote oppervlakken. Voor Kärcher hogedrukreinigers uit het
consumentenprogramma.
Artikelnnummer 4.763-977.0

VP 120 Vario Power Lans (K 2 serie)
Vario powerlans : spuitlans met traploos instelbare druk van een lage druk
reinigingsmiddelenstraal tot een hogedrukstraal.
Artikelnnummer 2.643-241.0



Spuitlansen
Spuitlansverlenging 0,4 m
Verlengt de spuitlans met 0,5 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk
bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.
Artikelnnummer 2.643-240.0

Verlenglans 4-delig tot max. 1,7 mtr.
Variabele verlenging van de spuitlans met 4 aluminium segmenten van 90 cm,
1,30 m en 1,70 m.
Artikelnnummer 2.639-722.0

Spuitlansverlenging 0,4m
Verlenging van de spuitlans van 0,50 m. Inzetbaar bij alle Kärcher toebehoren.
Artikelnnummer 4.760-262.0

Flexibele spuitlans
Met hoge- en lagedrukstraal. De spuitlans is flexibel 180° draaibaar voor het
eenvoudiger reinigen van moeilijk toegankelijke plaatsen.
Artikelnnummer 4.760-272.0

Vario powerlans, K2
Van een lagedruk reinigingsmiddelstraal tot een hogedrukstraal in een traploze
regeling door eenvoudig draaien aan de lans.
Artikelnnummer 4.760-543.0

Vario-Power Jet 360° kort (K2/3/4)
Artikelnnummer 2.643-253.0



Spuitlansen
Telescopische lans 4 m max
Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk
bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd,
ergonomisch spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.
Artikelnnummer 2.642-347.0

Verlengslangen voor pistolen met clip-aansluiting
XH Q Slangverlenging 10 m alle K pistool Clips
Vergroot de actieradius van de hogedrukslang. Gewoon aansluiten tussen het
spuitpistool met clips en hogedrukslang.
Artikelnnummer 6.390-961.0


