
K 7 POWER
Водоструйката K 7 Power с мотор с водно охлаждане е идеалното устройство за честа употреба и за справяне със значителни нива на
замърсяване по пътеки, велосипеди или големи автомобили.

Артикулен н-р 1.317-150.0

Технически данни
4054278961224

Вид на тока В / Hz 230 / 50

Налягане бар / МПа 20 – макс. 180 / 2 – макс. 18

Дебит л/ч макс. 600

Ефективност за единица площ м²/ч 60

Температура на подаване °C макс. 60

Мощност на свързване кВт 3

Свързващ кабел м 5

Тегло без аксесоари кг 17,48

Тегло вкл. Опаковка кг 21,6

Размери (Д х Ш х В) мм 458 × 330 × 666

Оборудване
Пистолет за високо налягане G 180 Q

Vario Power Jet 

Ротационна дюза 

Маркуч за високо налягане м 10

Quick Connect от страната на уреда 
Добавяне на почистващ препарат
чрез

Plug 'n' Clean система

Телескопична дръжка 

Мотор с водно охлаждане 

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



 Включени в комплекта     
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Телескопична дръжка, изработена от

висококачествен алуминий

■ Телескопичната алуминиева дръжка може да се
ползва за транспортиране, след което удобно се
прибира.

Plug 'n' Clean System – смяна на

почистващия препарат с едно движение.

■ Бързо, лесно, комфортно – благодарение на Plug
'n' Clean почистващите препарати се сменят само с
едно движение.

Система за бързо свързване Quick

Connect

■ Маркучът за високо налягане може бързо и удобно
да се свърже с един клик към уреда и пистолета и
съответно да се извади. Това пести време и
разходи. K 
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Артикулен
н-р

СТРУЙНИЦИ

VP 180 vario power jet за K 7 1 2.642-726.0 Vario Power струйник за водоструйки от клас K 7. Непрекъснато регулируеми от дюзи с ниско налягане до
дюзи с високо налягане, просто чрез завъртане на струйника.



Ротационна дюза DB 180 за K7 2 2.642-729.0 Струйник с мощна ротационна дюза Kärcher за водоструйки K 7. За особено упорити замърсявания,
включително мъх или захабени повърхности.



TLA 4 телескопична пръскачка 3 2.644-190.0 Лесно почистване във (почти) всяка точка: Телескопичната пръскачка лесно достига до трудно достъпни зони
благодарение на регулируемия на 180 ° шарнир.



Комплект за почистване на фасади и стъкла 4 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 5 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 6 2.638-817.0 Много дълъг ъглов струйник (около 1 m), за лесно почистване на труднодостъпни места, като напр. улуци на
покриви или под автомобил.



Едностепенно удължение за струйник 7 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 8 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.



Multi Power Jet MP 180 струйник за K 6 – K 7 9 2.643-238.0 Multi Power Jet струйник с 5 вида струи: дюза за почистващ препарат, дюза за плоска струя с високо налягане,
ротационна дюза, точкова дюза и дюза за широка плоска струя с редуцирано налягане. Изборът на
подходящата дюза се извършва удобно чрез въртене.



Телескопичен струйник 10 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 Quick Connect пистолет 11 2.642-889.0 Новият пистолет за пръскане G 180 Q с Quick Connect е с 13 см по-дълъг и сега е още по-удобен за
използване и по-ергономичен при почистване с водоструйки Kärcher.



УРЕД ЗА ПЛОЩИ

T 7 Plus T-Racer приспособление за почистване на
повърхности

12 2.644-074.0 Power дюза за изключителна мощност на почистване, дори в ъглите и по краищата: T 7 Plus T-Racer
приспособление за почистване на повърхности с функция на изплакване – за ефективно почистване без
пръски на големи площи.



T 5 T-Racer приспособление за почистване на
повърхности

13 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 почистване на
повърхности

14 2.644-123.0 Мощният скрубер PS 30, с трите си интегрирани дюзи за високо налягане, мощно премахва упоритите
замърсявания от различни повърхности, като същевременно спестява време. Идеален за стълби и ръбове.
Включва вградена почистваща лента за отстраняване на мръсната вода.



 Включени в комплекта      Налични аксесоари      Почистващи препарати.     
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УРЕД ЗА ПЛОЩИ

PS 30 Plus за почистване на повърхности 15 2.644-212.0 Четката PS 30 Plus премахва упоритите замърсявания със своите 3 дюзи за високо налягане. Благодарение
на въртящата се странична дюза, всички ъгли и ръбове могат да се почистват без усилия.



ЧЕТКИ И ГЪБИ

WB 150 Power brush четка 16 2.643-237.0 Четка Power WB 150 за почистване без пръски на деликатни 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 17 2.644-060.0 Въртяща се четка със сменяеми накрайници за почистване на всякакъв вид гладки повърхности като боя,
стъкло или пластмаса. Бързо и лесно сменяне на приставките благодарение на вградения освобождаващ
лост.



Въртяща се четка WB 130 18 2.644-286.0 Винаги в движение: Въртящата се четка за измиване със сменяема приставка почиства гладки повърхности
като боя, стъкло или пластмаса. Бърза смяна на закрепването благодарение на вградения лост за
освобождаване.



WB 120 19 2.644-061.0 

Rotating wash brush 20 2.644-288.0 

WB 120 Car & Bike ротационна четка 21 2.644-129.0 Нежно почиства автомобили и мотоциклети: Въртящата се четка за измиване с иновативна мека сменяема
микрофибърна приставка Car & Bike. Машинно пране при 60 ° C.



WB 130 въртяща се четка за автомобил и
велосипед

22 2.644-287.0 Нежно почистване на автомобили и мотоциклети: Въртящата се четка за миене с иновативна подвижна
микрофибърна приставка за кола и велосипед. Машинно пране при 60 °C.



Мека четка за миене WB 60 23 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 24 2.643-234.0 Четка за миене на джанти за ефективно почистване от всички страни, дори и на труднодостъпни места.
Равномерно разпределение на водата на 360° за равномерно почистване от всички страни.



Миеща четка 25 6.903-276.0 Миеща четка с меки косми за почистване на чувствителни зони и труднодостъпни места във външна среда.
Подходяща за всички водоструйки на Kärcher K 2 до K 7.



ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ

Комплект за почистване на улуци на покрива и
тръби PC 20

26 2.642-240.0 Комплектът за почистване на улуци на покрива и тръби работи напълно самостоятелно – с високо налягане.
Отточни канали, запушени тръби и улуци лесно могат да се почистят. Дължина на маркуча 20 метра.



Комплект за почистване на тръби РС 15 27 2.637-767.0 Комплект за почистване на тръби с маркуч 15 m за почистване на запушвания в тръби, отточни канали,
вертикални тръби.



Комплект за почистване на улуци и тръби PC 7.5 28 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.
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ДЮЗА ЗА ПЯНА

Пеногенератор FJ 6 29 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, дървени или фасадни повърхности.



FJ 3 foam jet 30 2.643-150.0 

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

31 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 щракване.



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

32 2.643-144.0 Автошампоан + система за бърза смяна FJ 10 C Connect 'n' Clean пеногенератор. Комфортно разнасяне на
почистващия препарат и бърза като едно щракване смяна на различните препарати за почистване.



ДРУГИ

Смукателен маркуч SH 5 33 2.643-100.0 Екологичен, 5 m дълъг смукателен маркуч за засмукване на вода от алтернативни източници, като варели за
дъждовна вода или бъчви за вода.



Комплект за пясъкоструйно почистване/почистване
с водна струя

34 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 35 2.640-733.0 Регулируем до 180° варио шарнир за почистване на труднодостъпни места. За свързване между пистолет за
високо налягане и принадлежности или телескопичен накрайник и принадлежности.



Воден филтър 36 4.730-059.0 Воден филтър за защита на помпата на водоструйката от замърсяващи частици от нечиста вода. 

37 2.642-794.0 Воден филтър за защита на помпата с високо налягане от замърсявания от мръсна вода. 

Adapter Anti-Twist 38 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 39 2.640-729.0 Комплект уплътнителни пръстени за лесна подмяна на защитните връзки на аксесоарите за водоструйки. 

ШЛАУХ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

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

Маркуч за високо налягане Quick Connect H 9 Q 40 2.641-721.0 Резервен маркуч за високо налягане 9 m за водоструйки от клас K 2 – K 7 от 2009 г., при които маркучът се
закрепва с куплунг Quick Connect към пистолета и уреда. 180 bar, 60 °C.



К-т резервни шлаухове високо налягане за уреди от 1992

Адапторен сет за удължителен маркуч 41 2.643-037.0 Комплект от две части адаптер за свързване на удължителен маркуч с винтова резба към шайба под
налягане със система Quick Connect. Не е за машини за макари с маркуч.



Удължителни маркучи за високо налягане за водоструйки с Quick Connect System

Удължителен маркуч Quick Connect XH 10 Q 42 2.641-710.0 Удължителен маркуч за високо налягане за голяма гъвкавост. 10 m здрав качествен маркуч DN 8 за дълга
експлоатация. За уреди от клас K 3 – K 7 с адаптер Quick Connect.
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ШЛАУХ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

Удължителни маркучи за високо налягане за водоструйки с Quick Connect System

XH 6 Q удължителен маркуч Quick Connect 43 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 налягане.



СТОЙКИ И КОЛИЧКИ ЗА МАРКУЧИ

Макара за маркучи Premium HR 7.315 комплект 5/8" 44 2.645-165.0 Станция за напояване със сваляща се макара за маркуч, възможност за съхранение на пръскачки и
градински пистолети, както и голямо отделение за съхранение и възможност за фиксиране на тръбни
удължители за градински пръскачки.Напълно оборудвана.



Количка за маркучи HT 3.420 комплект 5/8" 45 2.645-167.0 Количка за маркучи с възможност за настройка на височината на дръжката, накрайник под ъгъл, свободно
движеща се ръчка и иновативна функция за сгъване за пестене на място при съхранение.Напълно
оборудвана..



МАРКУЧИ

Присъединителен сет за водоструйки 46 2.645-156.0 Комплект маркучи за почистване под високо налягане или градинско поливане. С 10 m маркуч PrimoFlex® (3/4
"), адаптер за кранове G3/4, 1 × универсален конектор за маркуч и универсален конектор с Aqua Stop.



Комплект с маркуч за подаване на вода 47 2.645-258.0 Комплект с маркуч за подаване на вода (за водоструйки, градинско напояване). С 10 м маркуч PrimoFlex® (½
"), куплунг за маркуч със и без Aqua Stop и универсална връзка за кранове без резба.



Маркуч PrimoFlex® 1/2"- 20 m 48 2.645-138.0 Особено здрав и издръжлив срещу прегъване градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") с 20 m дължина.
С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето.
Максимално налягане: 24 bar. .



Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 25 m 49 2.645-142.0 Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 25 m дължина. С текстилна армировка срещу прегъване. Не
съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на
температурна устойчивост от -20 до 65° C.



Маркуч PrimoFlex Plus 1/2" -20m 50 2.645-318.0 Гъвкав и изключително устойчив на огъване благодарение на висококачествения многопластов тъкан
материал: новият градински маркуч с дължина 20 метра Performance Plus 1/2 ". Осигурява постоянен воден
поток.



Маркуч PrimoFlex Plus 3/4" -25m 51 2.645-322.0 Лесен за работа, дълготраен и устойчив на атмосферни влияния: градински маркуч с дължина 25 метра
Performance Plus 3/4 ". Гъвкав, ултра здрав и изключително устойчив на извивки – за постоянен воден поток.



Маркуч PrimoFlex Premium 1/2" -20m 52 2.645-324.0 Иновацията от Kärcher. Много здрав и устойчив на огъване, градинският маркуч Performance Premium.
Диаметър: 1/2 ". Дължина: 20 м. С анти-торсионна технология Kärcher Premium.



СИСТЕМИ ЗА СВЪРЗВАНЕ МАРКУЧИ

Универсален куплунг за маркуч Plus 53 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 54 2.645-194.0 Универсален куплунг за маркуч Plus с Aqua Stop от мека пластмаса за лесен захват и комфортна употреба.
Съвместим с всички клик-системи.



UNIVERSALREINIGER

Универсален почистващ препарат RM 626 55 6.295-753.0 Мощен универсален почистващ препарат за водоструйки Керхер. С нов активен разтворител на
замърсявания, който безпроблемно отстранява със студена вода масла, мазнини и упорити минерални
замърсявания. Приложим в дома, градината и автомобила.



56 6.295-754.0 
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UNIVERSALREINIGER

Универсален почистващ препарат RM 626 57 6.295-755.0 Мощен универсален почистващ препарат за водоструйки Керхер. С нов активен разтворител на
замърсявания, който безпроблемно отстранява със студена вода масла, мазнини и упорити минерални
замърсявания. Приложим в дома, градината и автомобила.



FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE

Автошампоан 3-в-1 RM 610 58 6.295-750.0 Мощен автошампоан с уникална 3-в-1 формула, който благодарение на активния агент осигурява не само
най-висока ефективност на почистването, но и бързо изсъхване и ултра блясък. За максимална ефективност
при почистване, грижа и защита на повърхностите в една стъпка. За нежно почистване на всички превозни
средства.



59 6.295-751.0 

60 6.295-886.0 

Ултра пяна RM 615 61 6.295-743.0 Със специални вещества за интензивно образуване на пяна за още по-ефективно почистване. Благодарение
на новото активно почистващо средство препаратът премахва бързо и лесно масла и мазни замърсявания,
както и типичните за превозните средства улични замърсявания. Без фосфати.



62 6.295-744.0 

Препарат за мотоциклети RM 44 G 63 6.295-763.0 За ръчно измиване на мотоциклети. Отстранява ефикасно типичните замърсявания като улична прах,
частици от гуми, насекоми, кал и маслени замърсявания. Перфектна обработка на повърхностите
благодарение на специалната прилепваща гел-формула.



RM 670 Winter windshield cleaner concent 64 6.296-169.0 

Препарат за почистване на насекоми RM 618 65 6.295-761.0 Щадящо премахва насекоми от боядисани повърхности, радиаторни решетки, огледала и пластмаса. 

Insect remover 3in1, 500ml *Nordic 66 6.295-888.0 

Препарат за почистване на автостъкла RM 650 67 6.296-105.0 Почистване на стъкла и огледала без ивици и отблясъци. Надеждно премахва насекомите, пръстовите
отпечатъци и уличната мръсотията. С антистатичен ефект за забавяне на повторно замърсяване.



Препарат за почистване на интериор RM 651 68 6.296-106.0 За освежен и чист интериор без миризми: От купето до гуменото уплътнение, от дисплея до тапицерията и
кожата. С антистатичен ефект и ефективно неутрализиране на миризмата.



Поддържащ препарат с копринено-матов ефект за
купето RM 652

69 6.296-107.0 Дълбоко поддържащо почистване и защита на всички повърхности от пластмаса и гума. Оставя копринена
матова повърхност, която изглежда толкова добре, все едно е нова, приятна на допир както и устойчива на
вода и замърсявания.



Препарат за полиране с вакса RM 660 70 6.296-108.0 Интензивно почистване и устойчивост на измиване и атмосферни влияния в една стъпка. Фините драскотини
и ивици се премахват, а оригиналният цветен блясък се възстановява.
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FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE

RM 667 Препарат за джанти 71 6.296-048.0 С формула за бързо действие и максимална почистваща сила. Почиства всякакъв вид мръсотия полепнала
по джантите, по време на път. Промяна на цвета показва кога препаратът е готов за измиване.



RM 670 Зимен концентрат за стъкла 72 6.296-109.0 Почистващ и предпазващ от замръзване концентрат за системи за почистване на стъкла и фарове.
Предотвратява замръзването на предното стъкло и гарантира видимост без ивици и отблясъци.



Летен концентрат за прозорци 1:100 разреждане
RM 672

73 6.296-110.0 Високоефективен почистващ концентрат за видимост без следи и отблясъци през лятото. Ефективно
премахва остатъците от насекоми и птичи екскременти. Разреждане: 250 мл осигурява 25 л почистващо
средство.



REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN

Glas Finisher

Препарат за финално почистване на стъкло 3-в-1
RM 627

74 6.295-474.0 Спестява време и усилия: Препаратът за стъкло 3-в-1 гарантира дълготрайна чистота без петна и ивици и е
особено подходящ за големи и труднодостъпни остъклени повърхности (напр. зимни градини и остъклени
фасади). Със защитна формула за поддържане на повърхностите по-чисти за по-дълго време.



Steinflächen

Препарат за камък и фасади 3-в-1 RM 611 75 6.295-765.0 Мощен препарат за почистване на камък и фасади със специална формула 3-в-1 за отлични резултати. С
активен разтворител на замърсяванията и специална формула срещу повторно замърсяване и защита от
атмосферни влияния. Най-висока степен на ефективност при почистването, поддръжка и защита в един
препарат. Подходящ за каменни тераси, стени и фасади в дома и градината.



76 6.295-766.0 

77 6.295-767.0 

78 6.295-885.0 

Holzflächen

Препарат за дърво 3-в-1 RM 612 79 6.295-757.0 Мощен препарат за дърво с уникална 3-в-1 формула, който благодарение на активния агент осигурява не
само най-висока ефективност на почистването, но и UV-защита и интензивно подхранване на материала. За
максимална ефективност при почистване, грижа и защита на повърхностите в една стъпка. Може да се
използва за всички обработени или необработени дървени повърхности на открито.



80 6.295-882.0 

81 6.295-883.0 

Kunststoffflächen

Препарат пластмаса 3-в-1 RM 613 82 6.295-758.0 Мощен препарат за пластмаса с уникална 3-в-1 формула, който благодарение на активния агент осигурява не
само най-висока ефективност на почистването, но и защита на цвета и подхранване на материала. За
максимална ефективност при почистване, грижа и защита на повърхностите в една стъпка. Може да се
използва за пластмасови градински мебели, PVC дограми и други пластмасови повърхности.



83 6.295-884.0 
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