
K 5
Máy phun rửa áp lực cao K 5 với động cơ tự làm mát thích hợp sử dụng để vệ sinh xe ô tô, xe máy và sân vườn rong rêu trong gia đình

Mã đặt hàng 1.180-633.0

Thông số kỹ thuật
4039784729650

Loại dòng điện V / Hz 230 / 50

Áp lực bar / MPa 20 – max. 145 / 2 – max. 14,5

Lưu lượng l/h max. 500

Diện tích làm sạch m²/h 40

Nhiệt độ nước vào °C max. 40

Tải kết nối kW 2,1

Trọng lượng chưa gắn phụ kiện Kg 12,8

Trọng lượng bao gồm bao bì Kg 15,695

Kích thước (D × R × C) mm 344 × 396 × 875

Thiết bị

Chất tẩy rửa
Nước tẩy rửa Universal cleaner RM
626 1 l

Súng phun Kết nối nhanh tiêu chuẩn

Đầu phun tùy chỉnh áp lực 
Đầu phun xoáy 
Dây áp lực cao m 8

Kết Nối Nhanh trên thiết bị 
Kết nối chất tẩy rửa Nút nhấn "Plug 'n' Clean"

Động cơ làm mát bằng nước 
Tích hợp bộ lọc nước 
Chuôi nối G 3/4 
 Có bao gồm khi giao hàng     
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Hiệu suất vượt trội

■ Động cơ tự làm mát tối tân giúp sản phẩm bền bỉ và
hiệu suất cao

Nút nhấn "Plug 'n' Clean"

■ Nhờ vào Nút nhấn "Plug 'n' Clean", chất tẩy rửa có thể
được thay thế nhanh chóng và dễ dàng chỉ với một
thao tác đơn giản

Xếp gọn gàng trên móc.

■ Móc cáp rộng cho phép xếp gọn dây cáp trực tiếp trên
thiết bị.
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Mã đặt hàng

THÂN PHUN

Đầu phun tùy chỉnh VP 145 cho K 4 – K 5 1 2.642-725.0 Phù hợp cho dòng máy từ K 4 – K 5. Có thể điều chỉnh nhiều chế độ phun từ áp lực thấp đến cao và phun chất tẩy
rửa.



Đầu phun xoáy DB 145 cho K 4 – K 5 2 2.642-728.0 Đầu phun xoáy DB 145 giúp loại bỏ các bụi bẩn cứng đầu nhất. Phù hợp cho cả dòng máy Phun rửa K4 – K 5. 
Ống phun tia thu phóng có khớp nối TLA 4 3 2.644-190.0 Làm sạch đơn giản ở (hầu hết) mọi điểm: Ống phun dạng ống lồng dễ dàng tiếp cận các khu vực khó tiếp cận nhờ

bản lề có thể điều chỉnh 180 °.


Bộ dụng cụ vệ sinh kính và mặt tiền 4 2.644-249.0 Bộ sản phẩm bao gồm ống phun thu phóng TLA 4 và phụ kiện lau kính và mặt tiền. Để dễ dàng vệ sinh những khu
vực khó tiếp cận như mặt tiền ngôi nhà, nhà kính.



Bộ phận bảo vệ chống văng nước 5 2.642-706.0 Bộ phận bảo vệ chống văng nước trong suốt cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Bảo vệ người
dùng và khu vực xung quanh khỏi nước văng. Lý tưởng để làm sạch các góc và cạnh.



Ống phun góc 6 2.638-817.0 Ống phun góc cực dài (khoảng 1 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: máng xối mái hoặc gầm
xe.



Thanh nối dài ống phun 7 2.643-240.0 Mở rộng ống phun thêm 0,4 m. Để làm sạch hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Thích hợp cho tất cả các phụ kiện
của Kärcher.



Đầu phun ngắn 360° VP 180 S dành cho K 2 – K 7 8 2.643-254.0 Đầu phun ngắn với khả năng điều chỉnh áp lực không giới hạn và điều chỉnh khớp xoay 360°, lý tưởng để làm sạch ở
các vị trí khó tiếp cận.



Đầu phun Multi Power MP 145 cho K 3 – K 5 9 2.643-239.0 Đầu phun đa năng với 5 loại tia phun: Tia phun chất tẩy rửa, tia phun quạt HP, tia phun quay, tia phun bút chì và tia
phun quạt giảm áp rộng. Có thể chọn tia phù hợp bằng cách vặn đầu phun.



Ống phun kéo dài 10 2.642-347.0 Ống phun dạng ống lồng (1,20 m – 4 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Với dây đeo vai,khớp nối và
súng kích hoạt tích hợp, có thể điều chỉnh công thái học. Trọng lượng: khoảng 2 kg



SÚNG PHUN

Súng phun kết nối nhanh G 180 Q 11 2.642-889.0 Súng phun kết nối nhanh G 180 Q dài hơn 13 cm, thuận tiện hơn khi sử dụng và tiện dụng hơn khi làm sạch bằng
máy phun rửa áp lực cao Kärcher.



THIẾT BỊ LÀM SẠCH BỀ MẶT

Thiết bị làm sạch T 7 Plus T-Racer 12 2.644-074.0 Đầu phun power nozzle cho khả năng làm sạch tối ưu, ngay cả ở các góc và dọc các cạnh: Thiết bị làm sạch T 7
Plus T-Racer có chức năng súc rửa – để làm sạch hiệu quả và không bị văng nước ở các khu vực rộng lớn.



T 3xx 2020 SZ 13 2.644-084.0 Làm sạch triệt để, không văng trên các khu vực rộng: Thiết bị làm sạch bề mặt T 5 T-Racer. Vị trí vòi phun có thể
điều chỉnh, chất tẩy rửa được sử dụng để làm sạch các bề mặt cứng và mỏng như nhau.



PS 30 Powerschrubber Flächenreiniger 14 2.644-123.0 Máy chà sàn điện PS 30, với ba vòi phun áp suất tích hợp, giúp loại bỏ bụi bẩn cứng đầu từ các bề mặt khác nhau và
tiết kiệm thời gian. Bao gồm lưỡi vắt tích hợp để loại bỏ nước bẩn.
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Mã đặt hàng

THIẾT BỊ LÀM SẠCH BỀ MẶT

Đầu chà bề mặt PS 30 Plus Power 15 2.644-212.0 Đầu chà sàn công suất PS 30 Plus loại bỏ bụi bẩn cứng đầu với ba đầu phun áp lực cao. Nhờ có đầu xoay bên hông,
tất cả các góc và cạnh đều được làm sạch một cách dễ dàng.



Thiết bị chà sàn T 450 T-Racer 16 2.643-214.0 Làm sạch các bề mặt lớn mà không văng: Bàn chà T-Racer T 450. Vòi phun năng lượng bổ sung các góc và cạnh để
làm sạch, lưới bảo vệ cho bề mặt sỏi, điều chỉnh áp suất làm sạch.



Thiết bị chà sàn PS 40 17 2.643-245.0 Thiết bị chà sàn PS 40 với 3 vòi phun cao áp tích hợp. Loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên các bề mặt khác nhau một
cách mạnh mẽ, đáng tin cậy và tiết kiệm thời gian. Lý tưởng cho cầu thang và các cạnh. Bao gồm lưỡi gạt tích hợp
để loại bỏ nước bẩn.



Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer 18 2.643-252.0 Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer có thể làm sạch các bề mặt lớn mà không bị bắn nước tung tóe. Điều chỉnh áp suất
liên tục cho các bề mặt cứng và nhạy cảm. Tay cầm để làm sạch theo chiều dọc.



BÀN CHẢI

WB 7 positiv 19 2.644-374.0 
Bàn chải tự động WB 150 20 2.643-237.0 Bàn chải tự động WB 150 để vệ sinh các bề mặt nhạy cảm mà không bị bắn nước tung tóe. Sự kết hợp hiệu quả

giữa áp suất cao từ đầu phun và áp lực chà xát thủ công giúp tiết kiệm năng lượng, nước và lên đến 30% thời gian.


Bàn chải xoay WB 120 21 2.644-060.0 Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa. Thay đổi
đầu chải nhanh chóng và dễ dàng nhờ cần gạt tích hợp.



Bàn chải xoay WB 130 22 2.644-286.0 Bàn chải xoay WB 130 với phụ kiện có thể thay đổi giúp làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa.
Thay đổi đầu chà đính kèm nhanh chóng nhờ cần gạt tích hợp.



Bàn chải xoay 23 2.644-061.0 Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa 
24 2.644-288.0 

Bàn chải xoay WB 120 Car & Bike 25 2.644-129.0 Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến
60 ° C.



Bàn chải xoay WB 130 Car & Bike 26 2.644-287.0 Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến
60 ° C..



Bàn chải WB 60 27 2.643-233.0 Bàn chải WB 60 lông mềm dùng để vệ sinh nhiều khu vực rộng lớn, chẳng hạn như: xe ô tô, xe tải, thuyền, nhà kính
trồng cây hoặc cửa cuốn. Bề rộng của bàn chải là 248 mm đảm bảo phạm vi hoạt động tốt.



Bàn chải chà bánh xe 28 2.643-234.0 Bàn chải chà bánh xe dùng để vệ sinh hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Áp lực nước được phân phối đồng đều
360° để có kết quả vệ sinh hoàn hảo.
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Mã đặt hàng

BÀN CHẢI

Bàn chải 29 6.903-276.0 Bàn chải với lông mềm để làm sạch các khu vực nhạy cảm và những khu vực khó tiếp cận ngoài trời. Thích hợp cho
các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.



Bàn chải * Dòng cơ bản 30 2.642-783.0 Bàn chải đa năng với tay cầm tiện dụng và lông mềm để làm sạch mọi bề mặt một cách triệt để và nhẹ nhàng. 
ĐẦU PHUN TẠO BỌT

Đầu phun tạo bọt FJ 6 31 2.643-147.0 Đầu phun tạo bọt FJ 6 là phụ kiện hỗ trợ công tác làm sạch bằng cách tạo ra bọt cho chất tẩy rửa (ví dụ: chất tẩy rửa
siêu xốp). Lý tưởng để rửa xe ô tô, xe máy và làm sạch cho bề mặt đá, gỗ và mặt tiền.



Đầu phun tạo bọt FJ 3 32 2.643-150.0 Đầu phun tạo bọt FJ 3 với lượng bọt phun mạnh giúp làm sạch dễ dàng mọi loại bề mặt, ví dụ: sơn, kính hoặc đá. Lý
tưởng cho ô tô, nội thất sân vườn, mặt tiền, cầu thang, lối đi, tường, rèm, hàng hiên, v.v...



Đầu phun tạo bọt FJ 10 C Connect 'n' Clean 33 2.643-143.0 Đầu phun tạo bọt với hệ thống kết nối nhanh FJ 10 C Connect 'n' Clean. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác
nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.



Đầu phun tạo bọt FJ 10 với chất tẩy rửa xe hơi 3 trong
1

34 2.643-144.0 Đầu phun tạo bọt + hệ thống kết nối nhanh FJ 10. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút
nhấn đơn giản.



KHÁC

Ống hút nước SH 5 35 2.643-100.0 Ống hút dài 5m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế chẳng hạn như lu nước hoặc xô chứa nước. Chiều dài: 5m 
Ống hút nước SH 3 36 2.643-101.0 Ống hút dài 3m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế như xô chậu, thùng chứa nước. 
Bộ phun cát / ướt 37 2.638-792.0 Bộ phun cát và phun ướt để loại bỏ rỉ sét, sơn và bụi bẩn cứng đầu bằng cách sử dụng chất mài mòn Kärcher. 
Khớp Vario 38 2.640-733.0 Khớp Vario, xoay 180 ° để làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Để kết nối giữa súng và phụ kiện hoặc thanh nối dài

và phụ kiện.


Bộ lọc nước 39 4.730-059.0 Bộ lọc nước bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các hạt cặn bẩn từ nước bẩn. 
40 2.642-794.0 

Đầu nối chống xoắn 41 2.644-257.0 Bộ chuyển đổi chống xoắn giúp loại bỏ các vòng lặp trong ống áp suất cao để đảm bảo làm việc không bị xoắn. Đối
với tất cả các ống cao áp có bộ điều hợp Quick Connect trên súng.



Bộ vòng chữ O 42 2.640-729.0 Bộ vòng chữ O thay thế để dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn trên phụ kiện máy phun rửa áp lực
cao.
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Mã đặt hàng

MÁY PHUN RỬA PHỔ THÔNG

Chất tẩy rửa phổ thông RM 626 43 6.295-753.0 Chất tẩy rửa phổ thông RM 626 mạnh mẽ và linh hoạt dùng cho các máy phun rửa áp lực cao. Giúp dễ dàng loại bỏ
bụi bẩn, vết dầu, mỡ và bùn đất cứng đầu xung quanh nhà, trong vườn và trên xe cộ.



BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN

Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610 44 6.295-750.0 Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610 giúp loại bỏ bụi đất, nhanh khô và cho bề mặt siêu bóng. Kết hợp với tính năng
bảo dưỡng sơn xe, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Dùng cho mọi loại xe hơi, xe máy, xe đạp,…



Dung dịch làm sạch tạo bọt RM 615 45 6.295-743.0 Với khả năng làm sạch cao do tạo bọt nhiều, dung dịch giúp loại bỏ dầu và chất bẩn nhờn, cũng như bụi bẩn từ xe cộ
và đường phố một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sản phẩm không chứa phốt-phát và dịu nhẹ trên vật liệu.



Dung dịch vệ sinh xe đạp RM 44 G 46 6.295-763.0 Phù hợp cho việc rửa xe đạp tại nhà. Với kết cấu gel, dung dịch nhẹ nhàng loại bỏ các chất bẩn điển hình như bụi
phanh, mòn lốp, côn trùng, bùn và dầu một cách hiệu quả



Insect remover cleaning agents 618, 3in1 47 6.295-761.0 
RM 667** 0,5l rim cleaners 48 6.296-048.0 
DÂY ÁP LỰC

Dây áp lực thay thế: hệ thống chống xoắn và hệ thống Quick Connect

H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist 49 2.643-585.0 Dây áp lực PremiumFlex cải tiến với hệ thống chống xoắn. Dài 10 m. Với hệ thống Quick Connect. Thích hợp cho
các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Không thích hợp cho các thiết bị cuộn ống hoặc cho các dòng
máy Full Control từ K 4 đến K 7.



Dây áp lực thay thế: Dùng cho sản phẩm sản xuất từ năm 2009 với hệ thống Quick Connect

Dây áp lực thay thế 9m, kết nối nhanh; H 9 Q 50 2.641-721.0 Dây áp lực thay thế dài 9 m dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có hệ thống Quick Connect.
180 bar, 60°C.



Bộ dây áp lực thay thế - sản phẩm sản xuất năm 1992

Bộ chuyển đổi ống nối dài 51 2.643-037.0 Bộ chuyển đổi hai phần để kết nối ống nối dài có ren vít với máy phun rửa áp lực với hệ thống Quick Connect. Không
dành cho máy cuộn vòi.



Ống áp lực cao nối dài/ Hệ thống từ năm 2008

Dây áp lực nối dài 10m; XH 10 52 2.641-710.0 Dây áp lực nối dài XH 10 giúp gia tăng khả năng linh hoạt của thiết bị. Bộ ống DN 8 có chiều dài 10 m được sản xuất
với chất lượng cao nhất, mạnh mẽ và cực kỳ bền bỉ. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3
đến dòng K 7 có đầu nối Quick Connect.



Dây áp lực nối dài 6m; XH 6 Q 53 2.641-709.0 Dây áp lực nối dài 6m mang lại khả năng linh hoạt cao hơn. Sản phẩm chất lượng cao, mạnh mẽ và bền bỉ. Dùng
cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7 được sản xuất từ năm 2008 có đầu nối
Quick Connect. Kết nối giữa súng phun và dây áp lực.



ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐẨY

Guồng ống cao cấp HR 7.315 Kit 5/8 " 54 2.645-165.0 Trạm tưới nước giúp cất giữ ống mềm và các phụ kiện làm vườn một cách tiện lợi và tiết kiệm không gian. Với guồng
có thể tháo rời, khả năng lưu trữ cho vòi phun, súng phun, ống phun và hộp lưu trữ rộng rãi. Trang bị đầy đủ.



Xe đẩy ống HT 3.420 Kit 5/8 55 2.645-167.0 Xe đẩy ống nhỏ gọn với tay cầm có thể điều chỉnh độ cao, đầu nối ống góc, tay quay tự do và chức năng gấp sáng
tạo để tiết kiệm không gian. Lắp ráp hoàn chỉnh.



ỐNG DÂY

Bộ kết nối cho máy phun rửa áp suất cao 56 2.645-156.0 Bộ dây cấp nước dùng cho máy phun rửa áp lực cao hoặc dùng để tưới vườn. Với ống 10 m PrimoFlex® (3/4 "),
chuôi nối G3 / 4, 1 khớp nối đa năng và khớp nối đa năng với Aqua Stop.
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Mã đặt hàng

ỐNG DÂY

Bộ cấp nước 57 2.645-258.0 Bộ dây cấp nước (cho máy phun rửa, hệ thống tưới vườn). Bao gồm ống nước PrimoFlex® 10 m (½"), khớp nối thông
thường và khớp nối 1 chiều Aqua Stop và bộ khớp nối phổ thông dành cho các đầu vòi không có ren.



Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 20 m 58 2.645-138.0 Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" cao cấp. Chiều dài 20m. Cực kỳ bền chắc. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa
chất phthalates gây hại cho sức khỏe.



Dây ống nước PrimoFlex® 3/4" – 25 m 59 2.645-142.0 Ống dây Primo Flex® 3/4" – 25 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24
bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.



Ống dây Performance Plus 1/2" -20m 60 2.645-318.0 Linh hoạt và có khả năng chống gấp khúc cực kỳ hiệu quả nhờ chất liệu dệt nhiều lớp chất lượng cao: ống dây
Performance Plus 1/2" -20m đảm bảo dòng nước liên tục.



Ống dây Performance Plus 3/4" -25m 61 2.645-322.0 Dễ cầm nắm, bền lâu và chịu được thời tiết: ống dây Performance Plus 3/4 "dài 25 mét. Linh hoạt, siêu bền và cực kỳ
chống gấp khúc – cho dòng nước liên tục.



Ống dây PrimoFlex Premium 1/2" -20m 62 2.645-324.0 Cải tiến về ống từ Kärcher: ống làm vườn Performance Premium siêu linh hoạt và chống gấp khúc. Đường kính: 1/2
". Chiều dài: 20 m. Với công nghệ chống xoắn cao cấp của Kärcher.



HỆ THỐNG KHỚP NỐI

Khớp nối Universal Plus 63 2.645-193.0 Khớp nối ống đa năng cùng với tay cầm lõm bằng nhựa mềm để cầm nắm thoải mái. Tương thích với tất cả các hệ
thống hook-and-loop



Khớp nối ống nước van 1 chiều 64 2.645-194.0 Khớp nối ống nước van 1 chiều, tương thích với hầu hết các loại ống nước dùng trong gia đình. 
XUNG QUANH NHÀ

Phun rửa đá và bảo quản

Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611 65 6.295-765.0 Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611 mạnh mẽ với công thức 3 trong 1, giúp bảo vệ bề mặt, loại bỏ
vết bẩn cứng đầu. Sử dụng cho hiên nhà bằng đá, tường và mặt tiền và sân vườn.



Phun rửa gỗ và bảo quản

Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ 3 trong 1 RM 612 66 6.295-757.0 Dung dịch làm sạch gỗ mạnh mẽ với công thức 3 trong 1 độc đáo mang lại hiệu quả vượt trội. Bên cạnh đó, sản
phẩm còn có chức năng chống tia cực tím và chăm sóc chuyên sâu cho bề mặt gỗ. Hiệu quả cao chỉ với một bước
làm sạch. Có thể sử dụng trên tất cả các bề mặt ngoài trời bằng gỗ đã qua xử lý và chưa qua xử lý.



Phun rửa nhựa và bảo quản

Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613 67 6.295-758.0 Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613 với công thức 3 trong 1 – giúp loại bỏ bụi đất linh hoạt, bảo vệ và
bảo dưỡng màu sắc và chất liệu. Được dùng cho đồ đạc trong vườn, các khung cửa sổ nhựa PVS,…
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