K 7 COMPACT
Tlaková myčka K 7 Compact model se snadno vejde i do kufru vozu. Díky vysokému výkonu si snadno poradí i s usazenou
špínou. Za hodinu s ní vyčistíte až 60 m².

Číslo produktu

1.447-050.0

■ Rychlé připojení: s vysokotlakou hadicí se snadno manipuluje, rychle se zacvakne dovnitř a ven ze zařízení
■ Integrovaný mechanismus pro přisávání chemie

Vybavení

EAN kód

Vysokotlaká pistole

G 180 Q

Druh proudu

V / Hz

230 / 50

Tryska Vario Power Jet



Tlak

bar / MPa

20 – max. 180 / 2 – max. 18

Rotační tryska

Průtok

l/h

max. 600

Vysokotlaká hadice

Plošný výkon

m²/h

60

Quick Connect na straně přístroje



Teplota přívodní vody

°C

max. 60

Nasávací hadička

Příkon

kW

3

Dávkování čisticího prostředku
prostřednictvím

Připojovací kabel

m

5

Teleskopické madlo



Hmotnost bez příslušenství

kg

16

Hmotnost včetně obalu

kg

19,7

Rozměry (D × Š × V)

mm

378 × 291 × 516

4054278438542

Motor chlazený vodou vhodný pro
delší práci
Integrovaný vodní filtr pro
ochranu čerpadla čističe před
nečistotami
Adaptér připojení k zahradní
hadici A3/4"



Obsaženo v objemu dodávky.


m

10
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Technické údaje

Vodou chlazený motor a vynikající výkon

Teleskopické madlo

■ Hadici lze navinout, upevnit gumovým páskem a

■ Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou

■ Hliníkovou teleskopickou rukojeť lze pro

při příštím použití rychleji sejmout.

životností a výkonností.

přepravu vytáhnout a opět zasunout při
uskladnění.

K 7 Compact, 1.447-050.0, 2023-01-06

Promyšlený koncept uložení hadice

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 7 COMPACT
1.447-050.0
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13

14

Číslo
produktu
PRACOVNÍ NÁSTAVCE
VP 180, Vario Power Jet pro K 7

1 2.642-726.0

Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe třídy K 7. Plynulá regulace od nízkotlakého
paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.



DB 180, rotační tryska pro K 7

2 2.642-729.0

Výkonná rotační tryska třídy Top pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K 7. Vhodná na silně
ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.



Teleskopický nástavec TLA 4

3 2.644-190.0

Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstřikovací nástavec se díky 180 °
nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.



Ochrana proti ostřiku

4 2.642-706.0

Průhledná ochrana proti rozstřiku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a 
okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.

Úhlový pracovní nástavec

5 2.638-817.0

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů
nebo podvozků vozidel.



Prodloužení pracovního nástavce

6 2.643-240.0

Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré
příslušenství Kärcher.



Vario Power Jet Short 360° VP 180 S pro
K2–K7

7 2.643-254.0

Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je
ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.



Multi Power Jet MP 160 pro K 6 – K 7

8 2.643-238.0


Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čisticího prostředku,
vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba
typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.

9 2.642-889.0

Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více
komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.



VYSOKOTLAKÉ PISTOLE
G 180 Q

Čistič ploch T 7 Plus

10 2.644-074.0

Čistič ploch T 7 Plus s funkcí oplachování – pro efektivní a bez rozstřikování velkých ploch.
Výkonová tryska pro maximální čisticí výkon, dokonce i v rozích a podél okrajů:



Čistič ploch T 5

11 2.644-084.0

Čistič ploch T 5 – důkladné čištění bez rozstřiku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky
znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.



Výkonný čistič povrchu PS 30

12 2.644-123.0

Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně
odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje
integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.



Pracovní nástavec PS 30 Plus

13 2.644-212.0

Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky
otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.



14 2.643-237.0

WB 150 kartáč Power k čištění citllivých ploch bez rozstřiků. Účinná metoda působení sestávající z 
vysokého tlaku a ručního přítlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.

KARTÁČE A MYCÍ HOUBY
WB 150 kartáč

 Obsaženo v objemu dodávky.

 Volitelné příslušenství

 Čisticí prostředky

K 7 Compact, 1.447-050.0, 2023-01-06

ČISTIČE PLOCH

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 7 COMPACT
1.447-050.0
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Číslo
produktu
KARTÁČE A MYCÍ HOUBY
Rotační kartáč WB 130

15 2.644-286.0

Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem čistí hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast.
Rychlá výměna nástavce díky integrované uvolňovací páce.



Rotační kartáč WB 130 car & bike

16 2.644-287.0

Rotační mycí kartáč s inovativním odnímatelným nástavcem Car & Bike z mikrovlákna. Lze prát v
pračce na 60 °C. Šetrné čištění automobilů a motocyklů.



Měkký mycí kartáč WB 60

17 2.643-233.0

Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní
zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.



Kartáč na mytí ráfků

18 2.643-234.0

Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech.
Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.



Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem

19 6.903-276.0

Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst.
Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 – K 7.



Adaptér pro připojení na zahradní hadici

20 2.640-732.0

Adaptér pro připojení na zahradní hadici – vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a
mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.



Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20
metrů

21 2.642-240.0

Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás – s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané
potrubí a okapy snadno pročistíte.



Sada na čištění potrubí , 15 m

22 2.637-767.0

Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro
účinné uvolnění.



Sada na čištění potrubí 7,5 m

23 2.637-729.0

Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro
účinné uvolnění.



FJ 6, pěnovací tryska

24 2.643-147.0

Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a
podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.



Pěnovací tryska FJ 3

25 2.643-150.0

Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly
atd. a pro nanášení čisticích prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády.



Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)

26 2.643-143.0

Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení 
čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.

Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)

27 2.643-144.0

Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení
čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.



28 2.643-100.0

Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na
dešťovou vodu nebo cisterny.



ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ

RŮZNÉ
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce

 Volitelné příslušenství

 Čisticí prostředky
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PĚNOVACÍ TRYSKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 7 COMPACT
1.447-050.0
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39
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41

42

Číslo
produktu
RŮZNÉ



Pískovací / otryskávací sada

29 2.638-792.0

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

Variabilní kloub

30 2.640-733.0

O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní 
kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a
příslušenství.

Vodní filtr

31 4.730-059.0

K ochraně VT čerpadla před částečkami nečistot ze znečištěné vody.



Anti-twist adapter

32 2.644-257.0

Adaptér proti kroucení eliminuje smyčky ve vysokotlaké hadici a zaručuje snadnou práci. Pro
všechny vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistoli.



Sada náhradních o-kroužků

33 2.640-729.0

Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na
příslušenství k vysokotlakým čističům.



VYSOKOTLAKÉ HADICE
Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist

34 2.643-585.0

Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně
přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navíjení hadice a stroje K 4-7
Full Control.



Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q

35 2.641-721.0

9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se
připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.



36 2.643-037.0

Dvoudílná sada adaptérů pro připojení prodlužovací hadice se závitem k tlakové myčce se
systémem Quick Connect. Ne pro hadicové navijáky.



Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice

Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick
Connect XH 10 Q

37 2.641-710.0

Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu.10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro
dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.



Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick
Connect XH 6 Q

38 2.641-709.0

Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu.6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro
dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.



Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH
10 QR

39 2.641-708.0

Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu.10 m robustní vysoce kvalitní hadice 
s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s přip. Quick Connect.

Univerzální čisticí prostředek, 1 l

40 6.295-753.0

Účinný univerzální čisticí prostředek k používání s vysokotlakými čističi Kärcher. S novým aktivním 
čističem, který snadno odstraní oleje, tuky a odolné minerální nečistoty, a to dokonce i se studenou
vodou. Ideální pro čištění kolem domu, na zahradě a pro mytí vozidel.

Univerzální čisticí prostředek

41 6.295-357.0

Univerzální čistič RM 555 * DE 5l

42 6.296-144.0

Účinný univerzální čisticí prostředek, který snadno odstraní oleje, tuky a minerální nečistoty.
Ideální pro čištění zahradního nábytku, vozidel, fasád a vodě odolných povrchů.

UNIVERZÁLNÍ

 Obsaženo v objemu dodávky.

 Volitelné příslušenství

 Čisticí prostředky
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Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 7 COMPACT
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50

Číslo
produktu
ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE
Autošampón 3 v 1

43 6.295-750.0

Výkonný Autošampón s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čisticího výkonu díky
aktivnímu čističi nabízí dodatečně formuli rychlého schnutí a formuli vysokého lesku. Maximálně
účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro šetrné čištění všech vozidel.



Autošampón

44 6.295-360.0

Lehce alkalický pěnivý čisticí prostředek pro důkladné čištění automobilů. Neškodný pro životní
prostředí a obzvláště šetrný ke všem lakovaným a plastovým povrchům.





RM 619 * RU 5l autošampon

46 6.296-145.0

Silný pěnový čistič na automobily 3 v 1, 1 l

47 6.295-743.0

S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi
snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z
vozovky. Bez fosfátů a šetrný k čištěným povrchům.



Čistící prostředek na kola a motorky 3 v 1

48 6.295-763.0

K manuálnímu čištění motorek. Odstraňuje šetrně a účinně typické nečistoty jako brzdný prach,
otěr z pneumatik, hmyz, prach a nečistoty s obsahem oleje. Dokonalé zpracování díky konzistenci
gelu: nestéká na kolmých plochách.



Ultra Foam Cleaner RM 527

49 6.296-173.0

S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi
snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z
vozovky. Bez fosfátů a šetrný k čištěným povrchům.



Autoshampoo 500ml Konz. GBP*int

50 6.295-843.0

RM 670

51 6.296-169.0

Šampon na auto s čističem interiéru.



Odstraňovač hmyzu 3in1

52 6.295-761.0

Odstraňuje hmyz z lakovaných povrchů, grilů, zrcadel, oken a plastů.



RM 650 čistič autoskel

53 6.296-105.0

Čistič autoskel RM 650 je ideální pro mytí oken a zrcátek automobilů beze šmouh a odlesků.
Spolehlivě odstraní hmyz, otisky prstů i nečistoty z ulic.



RM 651 čistič interiéru auta

54 6.296-106.0

Čistič interiéru auta RM 651 s antistatickým účinkem a účinnou neutralizací zápachů pro svěže čisté 
interiéry bez zápachu, a to od palubní desky přes displeje až po čalounění a kůži.

RM 652 čistič palubní desky

55 6.296-107.0

Čistič palubní desky RM 652 pro hloubkové čištění a ochranu všech plastů v autě po sobě
zanechává hedvábně matné povrchy, které jsou rázem jako nové a odpuzují vodu a nečistoty.



RM 660 vosk na auto

56 6.296-108.0

Vosk na auto RM 660 čistí a leští v jednom kroku. Jemné škrábance se stanou minulostí a barva
laku se obnoví do původních odstínů.



 Čisticí prostředky
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45 6.295-671.0
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Číslo
produktu
ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE
Čistič disků Premium RM 667

57 6.296-048.0

S maximálním čistícím výkonem a rychlým působením proti všem nečistotám na všech běžných
typech ráfků. Inteligentní změna barvy indikuje aktivní pracovní dobu čističe.



RM 670 zimní směs do ostřikovačů
(koncentrát)

58 6.296-109.0

Čisticí a mrazuvzdorný prostředek pro systémy čištění oken a světlometů. Chrání čelní sklo před
zamrznutím a zaručuje výhled bez pruhů a oslnění. 5 l koncentrátu produkuje až 15 l čisticí
kapaliny



RM 672 letní směs do ostřikovačů

59 6.296-110.0

Letní směs do ostřikovačů Kärcher – vysoce účinný čisticí koncentrát pro dokonalý výhled beze
šmouh a odlesků. Odstraňuje zbytky hmyzu i ptačí strus. 250 ml nabízí 25 l čisticího prostředku.



60 6.295-474.0

Šetří čas s energii: Čistič skel 3 v 1 zaručí dlouhodobou čistotu beze šmouh a pruhů, je obzvláště
vhodný pro velká okna ve výškách, na která lze špatně dosáhnout (například zimní zahrady nebo
prosklené fasády). S ochranou proti znovuušpinění. Bez účinku na povrstvených skleněných
plochách.



Čistič kamene a fasád 3 v 1

61 6.295-765.0

Výkonný Čistič kamene a fasád s unikátním formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čisticího výkonu 
díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně efektivní formuli proti tvoření řas a ochranu proti větru a
povětrnostním podmínkám. Maximálně účinné čistění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro
kamenné terasy, zdi a fasády okolo domu a zahrady.

Čistič kamene a fasád

62 6.294-031.0

Čistič kamene a fasád v 5l kanystru. Odstraňuje olej, tuky, saze, prach, řasy a emisní znečištění z
kamenných a hliníkových fasád, kamenných teras a ostatních kamenných povrchů.

ČIŠTĚNÍ OKOLO DOMU A ZAHRADY
Glas Finisher
Čistič skel 3 v 1

Kamenné plochy

63 6.295-359.0




RM 623 * DE 5l Čistič kamene a opláštění

64 6.296-146.0



Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int

65 6.295-842.0



Čistič dřeva 3 v 1

66 6.295-757.0

Výkonný Čistič dřeva s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čisticího výkonu díky
aktivnímu čističi nabízí dodatečně formuli ochrany proti UV záření a intenzivní péči. Maximálně
účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný na všechny venkovní ošetřené a neošetřené
dřevěné povrchy.



Čistič dřeva

67 6.295-361.0
68 6.296-147.0

Čistič dřeva pro všechny ošetřené a neošetřené voděodolné dřevěné povrchy jako je zahradní
nábytek, dřevěné podlahy a terasy. Zvláště vydatný a šetrný k materiálu. Kanystr 5l.



RM 624 ** 5l čistič dřeva



Plastové povrchy
Čistič plastů 3 v 1

69 6.295-758.0

Čistič plastů (láhev 1l) k používání s VT čističi Kärcher nové generace (X-Range) se systémem Plug 
'n' Clean: Jednoduše nasadit a nanášet VT čističem. Čistí, pečuje a chrání zahradní nábytek, plastové
okenní rámy, plastové povrchy atd.

Čistič plastů

70 6.295-358.0

Čistič plastů pro důkladné čištění, péči a ochranu zahradního nábytku, plastových okenních rámů,
dětských klouzaček a ostatních plastových povrchů. Obzvláště šetrný k materiálu.

 Čisticí prostředky



K 7 Compact, 1.447-050.0, 2023-01-06

Dřevěné plochy

