
K 5 Full Control Home
Hogedrukreiniger met drukindicator op het hogedrukpistool - voor de juiste druk op elk op-

pervlak. Voor regelmatig gebruik op matige verontreiniging. Inclusief Home Kit. Oppervlakte-

prestatie van 40 m²/u.
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 Full Control hogedrukpistool en spuitlansen

 Drie drukniveaus en instelling van reinigingsmiddel zorgen voor opti-

male resultaten op elk oppervlak.

 De druk kan worden geregeld door de Vario Power-spuitlans te 

draaien tot het gewenste niveau is bereikt.

 Parkeerstand voor eenvoudig opbergen van accessoires

 Het Full Control hogedrukpistool en de spuitlansen kunnen tijdens 

pauzes eenvoudig worden opgeborgen in het apparaat.

 Het Full Control hogedrukpistool is altijd bij de hand.

 Plug ’n’ Clean

 Snel, eenvoudig en praktisch reinigingsmiddel aanbrengen met de 

hogedrukreiniger.

 Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te 

reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.

 Telescoopgreep

 Gemaakt van hoogwaardig aluminium.

 Comfortabele hoogte voor vervoer. K
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TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

K 5 Full Control Home

 Full Control spuitpistool met LED weergave van ingestelde druk
 Maximale stabiliteit dankzij laag zwaartepunt, slangoprolsysteem en 

grotere basis.
 Uiterst efficiënte watergekoelde motor

Technische gegevens
Bestelnr.  1.324-503.0

EAN Code  4054278130842

huidig   type V / Hz 230 / 50

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

Wateropbrengst l/u max. 500

Watertoevoer temperatuur °C max. 40

Vermogen kW 2,1

Gewicht zonder accessoires kg 12,67

Afmetingen (L × B × H) mm 397 × 305 × 584

Uitrusting
Hogedrukpistool  G 145 Q Full Control Watergekoelde motor  
Variopower Jet   Soft bag  
Vuilfrees  
Hogedrukslang m 8

Quick Connect aan de machine  
Reinigingsmiddel aanbrengen via  Plug 'n' Clean-systeem

Wateraanzuiging  
Geïntegreerd waterfilter  
Adaptor tuinslang 3/4"  
Home kit  Oppervlaktereiniger T 5, steen- en 

gevelreiniger, 3in1, 1 l

Telescoopgreep  
  Bij de levering inbegrepen      
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Bestelnr. Prijs Beschrijving

Oppervlaktereinigers

T-Racer T 5 oppervlaktereiniger 1 2.644-084.0 Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de 
T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuit-
mondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt 
om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.



T-Racer T 7 Plus oppervlaktereini-
ger

2 2.644-074.0 Krachtig mondstuk voor ultieme reinigingskracht, zelfs in 
hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlakterei-
niger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije 
reiniging van grote oppervlakken.



PS 30 Powerscrubber oppervlakte-
reiniger

3 2.644-123.0 De PS 30 krachtige Powerscrubber, met zijn drie geïnte-
greerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig 
vuil van verschillende oppervlakken en bespaart tijd. Ideaal 
voor trappen en randen. Inclusief geïntegreerde rubberen 
trekker om het vuile water te verwijderen.



PS 30 Plus Power Scrubber opper-
vlaktereiniger

4 2.644-212.0 De Power Scrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil 
met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij het draaibare zij-
mondstuk kunnen alle hoeken en randen moeiteloos worden 
gereinigd.



T 450, oppervlaktereiniger T-Racer 5 2.643-214.0 Reinigt grote oppervlakken spatvrij: de oppervlaktereiniger 
T-Racer T 450. Extra power-sproeier voor de hoeken en de 
kanten, een handgreep voor de verticale reiniging, een 
beschermrooster voor kiezeloppervlakken en een aanpas-
sing van de reingingsdruk.



PS 40, oppervlaktereiniger Power-
scrubber

6 2.643-245.0 PS 40 Power Scrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproei-
ers. De krachtige reinigingsactie verwijdert snel een eenvou-
dig hardnekkige vervuiling van oppervlakken. Ideaal voor 
trappen en randen.



T 350, oppervlaktereiniger T-Racer 7 2.643-252.0 Met de oppervlaktreiniger T-Racer T 350 kunnen grote 
oppervlakken spatvrij worden gereinigd. Continue drukaan-
passing voor harde en gevoelige oppervlakken. Met hand-
greep voor een verticale reiniging.



Spuitlansen

VP 145 Vario Power Jet voor K 
4-K 5

8 2.642-725.0 Vario Power-hogedruklans voor hogedrukreinigers van de 
klassen K 4–K 5. Traploos schakelen van lagedruk-reini-
gingsmiddelstraal naar hogedrukstraal door eenvoudig aan 
de hogedruklans te draaien.



DB 145 vuilfrees voor K 4-K 5 9 2.642-728.0 Vuilfrees met krachtige rotorsproeier Middle voor Kärcher 
hogedrukreinigers van de klassen K 4 en K 5. Tegen bijzon-
der hardnekkig vuil zoals algaanslag of mos.



TLA 4 telescopische spuitlans 10 2.644-190.0 Eenvoudige reiniging op (bijna) elk punt: de telescopische 
spuitlans bereikt gemakkelijk moeilijk bereikbare plaatsen 
dankzij het 180 ° verstelbare scharnier.



TLA 4 + Gevelreiniger (Bundel) 11 2.644-249.0 Set bestaande uit de telescopische spuitlans TLA 4 en het 
gevel- en glasreinigingsopzetstuk. Voor het eenvoudig reini-
gen van moeilijk toegankelijke objecten zoals gevels van 
huizen of serres.



Spatbescherming 12 2.642-706.0 Transparante spatbescherming voor Kärcher hogedrukreini-
gers van de klassen K 2 tot K 7, beschermt gebruiker en 
omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoe-
ken en randen.



Chassislans 13 2.638-817.0 Extra lange spuitlans met hoek (ca. 1 m) voor eenvoudige 
reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen, b.v. dakgoten of 
voertuigbodems.



  Bij de levering inbegrepen        Beschikbaar toebehoren     
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Bestelnr. Prijs Beschrijving

1-delig verlengstuk voor spuitlans 14 2.643-240.0 Verlengt de hogedruklans met 0,4 m. Voor een efficiënte 
reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle 
Kärcher toebehoren.



VP 180 S, Vario Power Jet Short 
360° voor K 2-K 7

15 2.643-254.0 VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze rege-
ling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor 
de reiniging van nabijgelen en moeilijk bereikbare plaatsen.



Telescopische lans 4 m max 16 2.642-347.0 Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen 
van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajo-
net-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch hogedrukpis-
tool. Gewicht : ca. 2 kg.



Hogedrukpistolen

G 145 Q-pistool 17 2.643-634.0 Hogedrukpistool met LED-display om verschillende drukni-
veaus en de reinigingsmiddelmodus weer te geven. Met 
Quick Connect. Voor Kärcher Power Control en Full Control 
hogedrukreinigers van de klassen K 4 tot K 5.



G 160 Q spuitpistool 18 2.644-327.0 Hogedrukpistool voor Kärcher Power Control en Full Control 
hogedrukreinigers in de klassen K 4 tot K 5. Geeft op het 
display de verschillende drukniveaus en de reinigingsmid-
delmodus weer.



Borstels en sponzen

WB 150, Power Brush 19 2.643-237.0 WB 150 Power Brush voor het spatvrij reinigen van gevoeli-
ge oppervlakken. De effectieve combinatie van hoge druk 
en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 
30% tijd.



WB 120 roterende wasborstel 20 2.644-060.0 Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen 
van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. 
Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de 
geïntegreerde ontgrendelingshendels.



WB 130 roterende wasborstel 21 2.644-286.0 Altijd in beweging: de roterende wasborstel met verwissel-
baar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas 
of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïnte-
greerde ontgrendelingshendel.



WB 120 Car & Bike 22 2.644-129.0 Reinigt voorzichtig auto's en motoren: de roterende wasbor-
stel met innovatieve zachte microvezel verwisselbare be-
vestiging Car & Bike. Machinewasbaar op 60 ° C.



WB 130 roterende wasborstel car 
& bike

23 2.644-287.0 Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de rote-
rende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwissel-
bare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 
60°C.



WB 60, zachte wasborstel 24 2.643-233.0 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.



Velgenwasborstel 25 2.643-234.0 Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moei-
lijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling 
over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.



Tuinslangadapter 26 2.640-732.0 Adapter voor de aansluiting van alle Kärcher reinigingsbor-
stels en -sponzen op tuinslangen met een klikkoppelingssys-
teem. Met waterregeling en waterstop direct aan de adapter 
instelbaar.



Hogedruk vervangslang: Systeem vanaf 2009 met Quick Connect-Systeem

H 9 Q, hogedrukslang Quick Con-
nect

27 2.641-721.0 Vervanging hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers K 2 
tot K 7 vanaf 2009, waarbij de slang met een snelkoppeling 
Quick Connect aan het hogedrukpistool en het toestel wordt 
bevestigd. 160 bar, 60° C.
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Bestelnr. Prijs Beschrijving

Hogedruk-vervangslang-set: Systeem vanaf 1992

Verlengslang adapterset 28 2.643-037.0 2-delige adapterset voor het aansluiten van een verlengs-
lang met schroefdraad op een hogedrukreiniger met Quick 
Connect. Niet voor hogedrukreinigers met ingebouwde 
slanghaspels.



Slangverlenging voor hogedrukreinigers met quick connect systeem

XH 10, Slangverlenging Quick 
Connect

29 2.641-710.0 Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 10 m ro-
buuste DN 8-kwaliteitsslang. Voor hogedrukreinigers K 3 -K 
7 vanaf 2008 met Quick Connect.



Verlengslang Quick Connect XH 6 
Q

30 2.641-709.0 Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 6 m ro-
buuste DN-8 kwaliteitsslang voor een lange levensduur. 
Voor K 2-K 7-apparaten met Quick Connect-verbinding.



Rioolreiniging

PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m 31 2.642-240.0 De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig 
- met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu 
probleemloos te reiningen.



PC 15, rioolreinigingsset, 15 m 32 2.637-767.0 Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidin-
gen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hoge-
druksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de 
verstopping te verwijderen. 15 m



PC 7.5, rioolreinigingsset, 7,5 m 33 2.637-729.0 Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidin-
gen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hoge-
druksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de 
verstopping te verwijderen. 7,5 m



Schuimsproeier

FJ 6 Foam Jet 34 2.643-147.0 FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim 
(bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, 
motoren en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op 
stenen en houten oppervlakken en gevels.



FJ 10 C schuimsproeier Connect n' 
Clean + Ultra Foam Cleaner

35 2.643-143.0 Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect n' 
Clean schuimsproeier. Handige toepassing van reinigings-
middel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmid-
delen.



FJ 10 C, schuimsproeier Connect 
'n' Clean, autoshampoo 3-in-1

36 2.643-144.0 Autoshampoo + snelwisselsysteem FJ 10 C schuimsproeier 
Connect 'n' Clean. Handige toepassing van reinigingsmiddel 
en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.



Accessoiresets

Accessoireset Bike Cleaning 37 2.643-551.0 Alles voor perfecte reiniging en verzorging! De toebeho-
ren-kit voor reiniging van uw motorfiets en fiets bestaat uit 
1 velgenwasborstel, 1 universele wasborstel, 1 l autosham-
poo 3-in-1 en 1 VarioPower spuitlans 160 S.



Accessoireset Houtreiniging 38 2.643-553.0 Toebehoren-kit voor reiniging van hout. Met PS 40 Powers-
crubber, houtreiniger 3-in-1 en schuimsproeier Connect 'n' 
Clean FJ 10 C. Ideaal voor reiniging en verzorging van hou-
ten en stenen oppervlakken.



Overige

SH 5, zuigslang 39 2.643-100.0 Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan 
te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en 
vaten.



Zand-/natstraalset 40 2.638-792.0 Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervui-
lingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.
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Knikkoppeling 41 2.640-733.0 180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvou-
dig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkop-
peling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren 
gezet.



Waterfilter 42 4.730-059.0 Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in 
de hogedrukreinigerpomp komen



Anti-Twist adapter 43 2.644-257.0 De anti-twist adapter maakt een einde aan vervelende 
lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij 
werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Con-
nect-adapter op het pistool.



Vervangset o-ringen 44 2.640-729.0 Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veilig-
heidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.



Organiser 45 2.641-630.0 Handig en overzichtelijk opbergsysteem voor Kärcher toe-
behoren. Bestaat uit 2 modules.
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Slangopberging en slangwagens

Premium slanghouder HR 7.315 
Kit 5/8 "

1 2.645-165.0 Beregeningsstation met afneembare slanghaspel, opbergmo-
gelijkheid voor spuiten en douches evenals een grote op-
bergbox en bevestigingsmogelijkheid voor langere sproei-
ers. Met uitgebreide uitrusting.



Slangwagen HT 3.420 Kit 5/8“ 2 2.645-167.0 Slangenwagen met in hoogte verstelbaar handvat, haakse 
aansluitnippel, vrijlopende handslinger en innovatieve klap-
functie voor ruimtebesparende opslag. Volledig gemonteerd 
geleverd.



HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium 
Slanghouder

3 2.645-164.0 Slanghouder voor het praktisch en ruimtebesparend opber-
gen van uw slangen en tuinaccessoires. Met afneembare 
trommel, opbergmogelijkheid voor spuitstukken, spuitpisto-
len, sproeilansen en een ruimtelijke opbergbox.



Slangen

Aansluitset 10 m 3/4" 4 2.645-156.0 Slangset voor de hogedrukreiniger of te gebruiken voor de 
bewatering van de tuin. Met 10 m PrimoFlex® slang (3/4"), 
één G3/4 kraanaansluiting, één universele slangkoppeling en 
één universele slangkoppeling met Aqua Stop.



Slangset voor watervoorziening 5 2.645-258.0 Slangenset voor watervoorziening (hogedrukreiniger, tuin-
beregening). Met 10 m PrimoFlex® slang (½ "), slangkoppe-
ling met en zonder Aqua Stop, universele aansluiting voor 
kranen zonder schroefdraad.



Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m 6 2.645-138.0 Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (1/2"), 20 m. 
Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met geweven wape-
ning. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuur-
bestendigheid van -20°C tot 65°C.



Slang PrimoFlex 3/4” 25 m 7 2.645-142.0 Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (3/4"), 25 m. 
Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met geweven wape-
ning. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuur-
bestendigheid van -20°C tot 65°C.



Performance Plus slang 1/2 "- 20m 8 2.645-318.0 Flexibel en extreem knikbestendig dankzij de hoogwaardige 
meerlaagse stof: de nieuwe tuinslang Performance Plus 1/2 
"met een lengte van 20 m. Maakt een constante water-
stroom mogelijk.



Slang Performance Plus 3/4 "- 25m 9 2.645-322.0 Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance 
Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, ex-
treem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante 
waterstroom.



Hose PrimoFlex Premium 1/2" 
-20m

10 2.645-324.0 De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbe-
stendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". 
Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.



Koppelingen & verdeelstukken

Universele slangkoppeling Plus 11 2.645-193.0 Universele slangkoppeling Plus met verzonken handgrepen 
van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel 
met alle kliksystemen.



Universele slangkoppeling plus 
met Aqua Stop

12 2.645-194.0 Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop en verzonken 
handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. 
Compatibel met alle kliksystemen.



Basic slangstuk Uni Aquastop 13 2.645-192.0 Universele slangkoppeling met Aqua Stop. Met ergonomisch 
design voor optimaal gebruiksgemak.



Basic slangstuk Uni 14 2.645-191.0 Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor 
optimaal gebruiksgemak.
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