
K 5 Premium Smart Control
Водоструйка K5 Premium Smart Control - с Bluetooth възможност за свързване с при-
ложението Kärcher Home & Garden, Boost mode режим, G 180 Q Smart Control писто-
лет за високо налягане, струйник Multi Jet 3-в-1 и макара за маркуч.
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 Bluetooth връзка с приложението Home & Garden

 Приложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в 
експерт в почистването.

 Възползвайте се от целия опит на Kärcher, за да постигнете 
перфектни резултати в почистването.

 Функция Boost за справяне с упоритите замърсявания

 Режима за усилено почистване повишава ефективността на 
почистване и спестява време.

 Осигурява мощно почистване на места със силно 
замърсяване.

 Smart Control пистолет за високо налягане и струйник 

Multi Jet 3-в-1

 Пистолет за високо налягане с LCD дисплей и бутони за 
регулиране на налягането или дозиране на почистващия 
препарат.

 Въртящият се 3-в-1 Multijet включва три различни дюзи за 
лесна смяна. Макара за маркуч за удобно боравене

 Маркучът с високо налягане е оптимално предпазен и прибран 
без да заема много място.

 За комфортна работа: маркучът е готов за употреба по всяко 
време с едно просто навиване и развиване.
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K 5 Premium Smart Control
 Smart Control пистолет за високо налягане с +/- бутони и LCD дис-

плей за контролиране на налягането и дозиране на почистващия 
препарат

 Максимална стабилност, благодарение на ниския център на тежест-
та, водача за маркуч и удължената основа на уреда

 Високо ефективен мотор с водно охлаждане

Технически данни
Артикулен н-р  1.324-670.0

 4054278619163
Вид на тока V / Hz 230 / 50
Налягане bar / MPa 20 – 145 / 2 – 14,5
Дебит l/h 500
Температура на подаване °C 40
Мощност на свързване kW 2,1
Тегло без аксесоари kg 13,92
Размери (Д х Ш х В) mm 414 × 306 × 588

Оборудване
Пистолет за високо налягане  G 180 Q Smart Control Телескопична дръжка  
Vario Power Jet  – Мотор с водно охлаждане  
Multi Jet 3-в-1   Мека торбичка  
Ротационна дюза  – Съвместим с Bluetooth  
Маркуч за високо налягане m 10
Quick Connect от страната на уреда  
Добавяне на почистващ препарат 
чрез

 Plug 'n' Clean система

Засмукване на вода  
Интегриран воден филтър  
Адаптер куплунг за градински 
маркуч A3/4"

 

Навиване на шлауха  
  Включени в комплекта     



K 5 Premium Smart Control
1.324-670.0
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Артикулен н-р Цена

Струйници

Струйник MJ 145 3 в 1 Multi Jet за 
K 5 (Premium) FC Plus и Smart 
Control

1 2.643-906.0 Всичко в едно: мултифункционалният струйник 3 в 1 от 
Kärcher за водоструйка K 5 Premium Full Control Plus (от 
2017 г.) с G 180 Q Full Control Plus пистолет.



TLA 4 телескопична пръскачка 2 2.644-190.0 Лесно почистване във (почти) всяка точка: Телескопична-
та пръскачка лесно достига до трудно достъпни зони 
благодарение на регулируемия на 180 ° шарнир.



Комплект за почистване на фаса-
ди и стъкла

3 2.644-249.0 Комплект, включващ телескопична пръскачка TLA 4 и 
приставка за почистване на фасади и стъкла. За лесно 
почистване на трудно достъпни обекти като фасади на 
къщи или оранжерии.



Аксесоар за защита от пръски 4 2.642-706.0 Прозрачен аксесоар, който предпазва от пръски около 
работния периметър, подходящ за моделите водостуйки 
на Керхер от К 2 до К 7. Идеален за почистване на ъгли и 
ръбове.



Ъглов струйник 5 2.638-817.0 Много дълъг ъглов струйник (около 1 m), за лесно по-
чистване на труднодостъпни места, като напр. улуци на 
покриви или под автомобил.



Едностепенно удължение за 
струйник

6 2.643-240.0 Удължение за струйник за увеличаване на обсега с 0,4 m. 
За удобно и ефективно почистване на труднодостъпни 
места. Подходящо за всички принадлежности на Kärcher.



VP 180 S vario power jet short 360° 
за K 2 - K 7

7 2.643-254.0 VP 180 S: Vario Power Jet Short 360° с плавно регулиране 
на налягането и регулируем до 360° шарнир е идеален за 
почистване на близко намиращи се, труднодостъпни 
места.



Телескопичен струйник 8 2.642-347.0 Телескопичен струйник (1,20 м - 4 м) за лесно почистване 
на труднодостъпни места. С каишка за рамо, байонетна 
връзка и интегриран, ергономично регулируем спусък. 
Тегло: 2 кг



Пистолети високо налягане

G 180 Q Smart Control 9 2.644-270.0 G 180 Q Smart Control пистолет за високо налягане за 
всички водоструйки на Kärcher от серията Smart Control: с 
LCD дисплей и контролни бутони за налягане и препарат.



Уред за площи

T 7 Plus T-Racer приспособление 
за почистване на повърхности

10 2.644-074.0 Power дюза за изключителна мощност на почистване, 
дори в ъглите и по краищата: T 7 Plus T-Racer приспосо-
бление за почистване на повърхности с функция на из-
плакване - за ефективно почистване без пръски на големи 
площи.



T 5 T-Racer приспособление за 
почистване на повърхности

11 2.644-084.0 Обстойно и без пръски почистване на големи площи: T 5 
T-Racer приспособление за почистване. Регулирането на 
дюзите означава, че устройството може да се използва за 
почистване на твърди и деликатни повърхности.



PS 30 мощен скрубер за по-
чистване на повърхности

12 2.644-123.0 Мощният скрубер PS 30, с трите си интегрирани дюзи за 
високо налягане, мощно премахва упоритите замърсява-
ния от различни повърхности, като същевременно спестя-
ва време. Идеален за стълби и ръбове. Включва вградена 
почистваща лента за отстраняване на мръсната вода.



PS 30 Plus за почистване на 
повърхности

13 2.644-212.0 Четката PS 30 Plus премахва упоритите замърсявания със 
своите 3 дюзи за високо налягане. Благодарение на вър-
тящата се странична дюза, всички ъгли и ръбове могат да 
се почистват без усилия.



  Включени в комплекта       Налични аксесоари     



K 5 Premium Smart Control
1.324-670.0
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Артикулен н-р Цена

Четки и гъби

WB 150 Power brush четка 14 2.643-237.0 Четка Power WB 150 за почистване без пръски на дели-
катни повърхности. Ефективна комбинация от високо 
налягане и ръчен натиск с четка спестява енергия, вода и 
до 30% време.



Въртяща се четка за миене WB 
120

15 2.644-060.0 Въртяща се четка със сменяеми накрайници за почиства-
не на всякакъв вид гладки повърхности като боя, стъкло 
или пластмаса. Бързо и лесно сменяне на приставките 
благодарение на вградения освобождаващ лост.



WB 120 Car & Bike ротационна 
четка

16 2.644-129.0 Нежно почиства автомобили и мотоциклети: Въртящата 
се четка за измиване с иновативна мека сменяема микро-
фибърна приставка Car & Bike. Машинно пране при 60 ° C.



Мека четка за миене WB 60 17 2.643-233.0 Мека четка за почистване на големи повърхности, като 
автомобили, каравани, лодки, зимни градини или външни 
щори. Добра производителност чрез работна ширина от 
248 mm.



Четка за миене на джанти 18 2.643-234.0 Четка за миене на джанти за ефективно почистване от 
всички страни, дори и на труднодостъпни места. Равно-
мерно разпределение на водата на 360° за равномерно 
почистване от всички страни.



Миеща четка 19 6.903-276.0 Миеща четка с меки косми за почистване на чувствителни 
зони и труднодостъпни места във външна среда. Подхо-
дяща за всички водоструйки на Kärcher K 2 до K 7.



Резервни шлаухове високо налягане за уреди от 2009 и уреди с Quick Connect System

H 10 Q HR high pressure hose 20 2.643-633.0 Резервен маркуч с адаптери Quick Connect за бързо зак-
репване. За всички устройства на Kärcher в класове K 4 
– K 7 с макара за маркуч (от 2009 г. на производство или 
по-късно). Маркучът за високо налягане е дълъг 10 метра 
и е подходящ за температури до 60 ° C и налягане до 180 
бара.



Удължителни маркучи за високо налягане за водоструйки с Quick Connect System

Удължителен маркуч Quick 
Connect XH 10 Q

21 2.641-710.0 Удължителен маркуч за високо налягане за голяма гъвка-
вост. 10 m здрав качествен маркуч DN 8 за дълга експлоа-
тация. За уреди от клас K 3 - K 7 с адаптер Quick Connect.



XH 6 Q удължителен маркуч 
Quick Connect

22 2.641-709.0 Удължителен маркуч за високо налягане за по-голяма 
гъвкавост. 6 м здрав качествен и издръжлив DN 8 маркуч. 
За серия K 2 до K 7 от 2008 г. с Quick Connect адаптер. 
Свързва пистолета за пръскане и маркуча за високо наля-
гане.



Почистване на тръби

Комплект за почистване на улуци 
на покрива и тръби PC 20

23 2.642-240.0 Комплектът за почистване на улуци на покрива и тръби 
работи напълно самостоятелно – с високо налягане. От-
точни канали, запушени тръби и улуци лесно могат да се 
почистят. Дължина на маркуча 20 метра.



Комплект за почистване на тръби 
РС 15

24 2.637-767.0 Комплект за почистване на тръби с маркуч 15 m за по-
чистване на запушвания в тръби, отточни канали, верти-
кални тръби.



Комплект за почистване на улуци 
и тръби PC 7.5

25 2.637-729.0 Комплект за почистване на улуци и тръби с маркуч 7,5 m 
за почистване на запушвания в тръби, отточни канали, 
вертикални тръби.



  Включени в комплекта       Налични аксесоари     
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Артикулен н-р Цена

Дюза за пяна

Пеногенератор FJ 6 26 2.643-147.0 Пеногенератор FJ 6 за почистване с мощна пяна (напр. 
Ultra Foam Cleaner). За автомобила, мотора, както и за 
нанасяне на почистващи средства върху каменни, дърве-
ни или фасадни повърхности.



Пеногенератор Connect 'n' Clean 
FJ 10 C + препарат за почистване 
с пяна

27 2.643-143.0 Препарат за почистване с пяна + система за бърза смяна 
FJ 10 C Connect 'n' Clean пеногенератор. Лесна смяна 
между различни почистващи препарати с просто щраква-
не.



Пеногенератор FJ 10 Connect 'n' 
Clean с автошампоан 3 в 1 (1l)

28 2.643-144.0 Автошампоан + система за бърза смяна FJ 10 C Connect 
'n' Clean пеногенератор. Комфортно разнасяне на почист-
ващия препарат и бърза като едно щракване смяна на 
различните препарати за почистване.



Други

Смукателен маркуч SH 5 29 2.643-100.0 Екологичен, 5 m дълъг смукателен маркуч за засмукване 
на вода от алтернативни източници, като варели за дъж-
довна вода или бъчви за вода.



Комплект за пясъкоструйно по-
чистване/почистване с водна 
струя

30 2.638-792.0 Комплект за пясъкоструйното почистване с водна струя за 
отстраняване на ръжда, боя и упорити замърсявания в 
комбинация с абразивен материал на Kärcher.



Варио шарнир 31 2.640-733.0 Регулируем до 180° варио шарнир за почистване на труд-
нодостъпни места. За свързване между пистолет за висо-
ко налягане и принадлежности или телескопичен накрай-
ник и принадлежности.



Воден филтър 32 4.730-059.0 Воден филтър за защита на помпата на водоструйката от 
замърсяващи частици от нечиста вода. 

Adapter Anti-Twist 33 2.644-257.0 Адаптерът против усукване елиминира прегъванията в 
маркуча за високо налягане за гарантирана работа без 
усукване. За всички маркучи с високо налягане с адаптер 
за бързо свързване на пистолета.



Комплект О-пръстени 34 2.640-729.0 Комплект уплътнителни пръстени за лесна подмяна на 
защитните връзки на аксесоарите за водоструйки. 

Воден филтър 35 2.642-794.0 Воден филтър за защита на помпата с високо налягане от 
замърсявания от мръсна вода. 

  Включени в комплекта       Налични аксесоари     
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Артикулен н-р Цена

Стойки и колички за маркучи

Макара за маркучи Premium HR 
7.315 комплект 5/8"

1 2.645-165.0 

Количка за маркучи HT 3.420 
комплект 5/8"

2 2.645-167.0 

Маркучи

Присъединителен сет за водос-
труйки

3 2.645-156.0 

Комплект с маркуч за подаване 
на вода

4 2.645-258.0 

Маркуч PrimoFlex® 1/2"- 20 m 5 2.645-138.0 
Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 25 m 6 2.645-142.0 
Маркуч PrimoFlex Plus 1/2" -20m 7 2.645-318.0 
Маркуч PrimoFlex Plus 3/4" -25m 8 2.645-322.0 
Маркуч PrimoFlex Premium 1/2" 
-20m

9 2.645-324.0 

Системи за свързване маркучи

Универсален куплунг за маркуч 
Plus

10 2.645-193.0 Универсален куплунг за маркуч Plus от мека пластмаса за 
лесен захват и комфортна употреба. Съвместим с всички 
клик-системи.



Универсален куплунг за маркуч 
Plus с Aqua Stop

11 2.645-194.0 Универсален куплунг за маркуч Plus с Aqua Stop от мека 
пластмаса за лесен захват и комфортна употреба. Съв-
местим с всички клик-системи.



  Включени в комплекта       Налични аксесоари     


