
K 5 Full Control Home
Aparatul de spalat cu presiune Karcher K 5 Full Control Home cu afișaj si setare a presiunii pe 

pistol. Include Kit Splash Guard. Conține kit Home. Randament de 40 m²/h.
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 Pistol Full Control și lance de pulverizare

 Trei niveluri de presiune și setarea detergentului în functie de ace-

stea pentru a asigura o curățare optimă a tuturor tipurilor de 

suprafețe.

 Presiunea poate fi reglată prin răsucirea lancei de pulverizare Vario 

Power până la atingerea nivelului dorit.

 Poziție de parcare pentru depozitarea accesoriilor la 
îndemână

 Pistolul Full Control și lancea de pulverizare pot fi depozitate cu 

ușurință pe aparat atunci când nu se lucrează cu ele.

 Pistolul Full Control este la îndemână și întotdeauna ușor de folosit.

 Plug ‚n’ Clean

 Aplicare rapidă și ușoară a detergenților.

 Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea 

suprafețelor ce sunt curățate.

 Mâner telescopic

 Fabricat din aluminiu de calitate superioară

 Mâner reglabil pe înălțime pentru manevrare ușoară. K
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K 5 Full Control Home

 Pistol Full Control cu afișaj pentru setarea nivelului de presiune
 Stabilitate mare datorită centrului de greutate situat mai jos, a ghida-

jului pentru furtun și a bazei mai mare
 Motor cu răcire cu apă de înaltă eficiență

Date tehnice
Cod de comandă  1.324-503.0

Cod EAN  4054278130842

Tipul de curent V / Hz 230 / 50

Presiune bar / MPa 20 – Max. 145 / 2 – Max. 14,5

Debit transportat l/h Max. 500

Temperatura de admisie °C Max. 40

Putere kW 2,1

Greutatea fără accesorii kg 12,67

Dimensiuni (L x l x H) mm 397 × 305 × 584

Dotare
Pistol de presiune ridicata  Pistol G 145 Q Full Control Motor răcit cu apă  
Lance Vario Power Jet   Sac moale  
Lance cu jet rotativ  
Furtun de presiune m 8

Sistem Quick Connect pe aparat  
Aplicarea detergentului  Sistem Plug 'n' Clean

Aparatul isi trage singur apa din surse 
alternative

 

Filtru fin de apă integrat  
Adaptor racord furtun de gradină 
A3/4"

 

Set pentru casa  Dispozitiv T 5, detergent pentru 
piatra si fatade la ambalaj de 1 l

Mâner telescopic  
  Inclus in pachetul de livrare.     
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Cod de co-
mandă Pret

Aparate pentru curatat suprafete dure

T 5 Dispozitiv de curatat suprafete 
mari din exterior

1 2.644-084.0 T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără sa stropeasca utili-
zatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi 
utilizat pe suprafețe dure dar si pe cele sensibile.



T 7 Plus Dispozitiv de curatat 
suprafete mari din exterior

2 2.644-074.0 Datorita duzei de presoune, aceasta curăță complet colțurile 
și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu functia de 
clătire - pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.



PS 30 Perie de spalat suprafete 
din exterior cu presiune inalta

3 2.644-123.0 Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune 
înlătură rapid murdăria persistenta și economisește timp. 
Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a 
îndepărta apa murdară.



Perie de curatat suprafete din 
exterior PS 30 Plus

4 2.644-212.0 Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistenta cu cele 3 duze 
de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate 
colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.



Lanci de pulverizare

5 2.642-725.0 Lance de pulverizare Vario Power pentru aparatele de cură-
țare cu presiune din clasele K 4 și K 5. Reglabilă continuu de 
la jet de detergent de joasă presiune la jet de înaltă presiu-
ne, pur și simplu prin rotirea lăncii de pulverizare.



6 2.642-728.0 Freză de murdărie cu duză rotativă de presiune medie pen-
tru aparatele Kärcher de curățare cu presiune din clasele K 4 
și K 5. Pentru o murdărie deosebit de persistentă ca aceea 
de pe suprafețe acoperite de mușchi sau afectate de factorii 
de mediu.



Lance telescopică de pulverizare 
cu presiune TLA 4

7 2.644-190.0 Lancea telescopica de pulverizare cu presiune ajunge cu 
ușurință în zone dificil de accesat datorită articulatiei sale 
reglabile la 180°.



Lance telescopica TLA 4 cu acceso-
rii pentru curatarea fatadelor si a 
geamurilor

8 2.644-249.0 Set care contine lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și 
accesoriul de curățat fațade și geamuri. 

Splash guard 9 2.642-706.0 Protectie transparentă impotriva stropirii pentru aparatele 
de spalat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher 
protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulveri-
zata.



Lance de pulverizare cu jet înclinat 10 2.638-817.0 Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 
m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de 
exemplu jgheaburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale 
vehiculelor.



Extensie simpla pentru lance pul-
verizare

11 2.643-240.0 Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curatarea 
eficienta a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate 
accesoriile Karcher.



VP 180 S Lance scurta de pulveri-
zare reglabila la 360°

12 2.643-254.0 Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și 
articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea 
zonelor greu accesibile.



Aparator stropire pentru freza de 
murdarie

13 2.640-916.0 Aparator stropire pentru freza de mizerie. Apara cu siguran-
ta utilizatorul de stropi - mai ales la curatarea colturilor si 
marginilor. Pentru atasare pe toate frezele de mizerie Kär-
cher (inafara de 4.763-184).



Pistoale de presiune

G 145 Q Full Control 14 2.643-634.0 Pistol de înaltă presiune cu afișaj LED pentru afișarea diferi-
telor valori ale presiune și modul de aplicare a detergentu-
lui. Cu Quick Connect. Pentru aparatele Kärcher Full Control 
de curățare cu presiune din clasele K 4 și K 5.



G 160 Q 15 2.644-327.0 
  Inclus in pachetul de livrare.       Accesorii disponibile optional.     
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Perii si bureti de curatat

WB 150 Perie de spalat cu presiu-
ne

16 2.643-237.0 Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor 
sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a 
apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și 
până la 30% din timp.



Perie WB 120 17 2.644-060.0 Peria rotativă de spalat cu accesorii pentru curățarea tuturor 
suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. 
Schimbarea rapidă a accesoriilor datorită pârghiei de deblo-
care.



Perie rotativă pentru spălarea auto 
WB 130

18 2.644-286.0 Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu acceso-
riu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi 
vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a acceso-
riului datorită manetei de eliberare integrate.



Perie rotativa WB 120 Car & Bike 19 2.644-129.0 Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de 
spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.



WB 130 perie rotativă de spălare 
pentru autovehicule și motocicle-
telor

20 2.644-287.0 Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie 
de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din 
microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.



Perie de spalare pentru suprafete 
delicate WB 60

21 2.643-233.0 Perie moale pentru curatarea suprafetelor mari, ex. masini, 
caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de 
lucru de 248 mm asigura o acoperire optima.



Perie pentru curatat jante auto 22 2.643-234.0 Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor 
greu accesibile. Distribuirea uniforma a apei la 360º pentru 
o curatenie perfecta.



Perie rigida pentru spalare 23 6.903-276.0 Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere 
Adaptor pentru cuplajul furtunului 
de gradina

24 2.640-732.0 Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina pentru conexi-
unea directa a tuturor periilor si buretilor de curatare Kär-
cher la furtunurile de gradina cu sistem de cuplaj rapid.



Furtun de inalta presiune - Sistem din 2009

H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 
m

25 2.641-721.0 Furtunul inlocuitor de 9 m de inalta presiune pentru apara-
tele de spalat cu presiune din clasele K 2 - K 7 incepand cu 
2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pisto-
lul de inalta presiune al aparatului.



Kit inlocuire furtun de inalta presiune - din 1992

Furtun de prelungire set adaptor 26 2.643-037.0 Set de adaptor format din doua piese pentru racordarea 
unui furtun prelungitor prin filetare la un curatitor cu presi-
une cu sistemul de conectare Quick Connect.



Prelungitor furtun de inalta presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect

Prelungire pentru furtun de inalta 
presiune, 10m, K3-K7

27 2.641-710.0 Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibili-
tate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pen-
tru rezistenta indelungata. Pentru aparate K3-K7 din 2008 
cu conexiune quick connect.



Prelungire furtun de inalta presiu-
ne, 6m, K3-K7

28 2.641-709.0 Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibili-
tate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru 
rezistenta indelungata. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu 
conexiune quick connect.



Furtun prelungitor de inalta presi-
une de cauciuc, 10m, K5 - K7

29 2.641-708.0 Furtun prelungitor de inalta presiune de cauciuc pentru 
flexibilitate mai mare. 10 m de furtun de calitate superioara 
cu inseratie de otel pentru rezistenta indelungata. Pentru 
aparatele K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.



  Inclus in pachetul de livrare.       Accesorii disponibile optional.     
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Curatare tevi

Set de curatare de scocuri si tevi 30 2.642-240.0 Solutie de sistem 2 in 1 pentru o curatare cu inalta presiune 
a jgheaburilor si tevilor rapida si usoara, fara scara. Cu 
furtun de inalta presiune de 20m.



Set de curatare a tevilor, 15 m 31 2.637-767.0 Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea 
tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru 
eliberarea eficace a infundarilor.



Set de curatare a tevilor, 7,5 m 32 2.637-729.0 Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea 
tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru 
eliberarea eficace a infundarilor.



Duza pentru spuma

Duză de spumare FJ 6 33 2.643-147.0 Duza din spumare FJ 6 pentru curatarea cu spuma puternica 
(de ex. curatitor cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete, 
etc. si pentru aplicarea produselor de curatare pe suprafete-
le si fatadele din piatra si lemn.



Duza spumare FJ 3 34 2.643-150.0 Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașini-
lor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a 
suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn.



Duza de spumare FJ 10 C Connect 
'n' cu detergent auto 3 în 1

35 2.643-143.0 Solutie de curatat 3 in 1 + Duza de spumare FJ 10 C Connect 
'n'. Schimbarea ușoară a diferiților detergenți cu un simplu 
clic.



Duza de spumare FJ 10 C Connect 
'n' cu șampon auto 3 în 1

36 2.643-144.0 Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 
'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu 
clic.



Seturi accesorii

Set de accesorii pentru curatarea 
lemnului

37 2.643-553.0 Kit de accesorii pentru curățarea lemnului. Cu perie de spă-
lat PS 40, Wood Cleaner 3-în-1 și duză pentru spumare 
Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideal pentru curățarea și întreține-
rea suprafețelor din lemn și piatră.



Diverse

Furtun SH 5 38 2.643-100.0 Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternati-
ve, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.



Set de sablare - sablare umedă 39 2.638-792.0 Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei 
și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la 
Kärcher.



Articulatie vario 40 2.640-733.0 Articulatie vario reglabila la 180° fara trepte pentru curata-
rea suprafetelor greu accesibile. Pistol de inalta presiune si 
Accesorii sau prelungire de teava de sablare si Accesorii.



Filtru pentru apa 41 4.730-059.0 Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta 
presiune impotriva particulelor din apa murdara.



Adaptor anti-răsucire 42 2.644-257.0 Adaptorul anti-răsucire elimină buclele furtunului de înaltă 
presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru 
toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Con-
nect pe pistol.



Inlocuire inel O-Ring 43 2.640-729.0 Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inele-
lor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului 
de curățare cu presiune.



  Inclus in pachetul de livrare.       Accesorii disponibile optional.     
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44 2.642-561.0 Set de curatare sasiu extrem de eficient pentru indepartarea 
murdariei, noroiului, namolului, nisipului si sarii incrustate. 
Cu duza de ingrijire pentru aplicarea cerii pentru curatare 
sasiu (inclusiv un tester gratuit de 250 ml).



45 2.642-743.0 Furtunul de aspirare al gamei eco!ogic poate fi utilizat cu 
toate dispozitivele K 3 până la K 7 și permite extragerea 
apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare și butoaie de 
apă. Furtunul nu conține ftalați și PVC, este până la 90% reci-
clabil și utilizează, de asemenea, ambalaje extrem de ecolo-
gice.



  Inclus in pachetul de livrare.       Accesorii disponibile optional.     
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Carucior pentru furtun si depozitarea acestuia

Suport bobina cu furtun Primo 
Flex HR 7.315 Kit 5/8"

1 2.645-165.0 Stație de irigare pentru depozitarea practică și cu economie 
de spațiu a furtunurilor și accesoriilor de grădină. Cu tambur 
detașabil, posibilitate de depozitare pentru duze, pistoale de 
pulverizare și lănci de pulverizare și cutie de depozitare 
spațioasă. Complet echipată.



Carucior pentru furtun HT 3.420 
Kit 5/8"

2 2.645-167.0 Carucior compact pentru furtun cu maner reglabil pe inalti-
me, conector unghiular pentru furtun, manivela pentru roti 
si functie inovatoare de pliere pentru depozitarea cu econo-
mie de spatiu. Complet asamblat.



Tambur pentru furtun Premium HR 
7.315 Set 1/2"

3 2.645-164.0 Statie de irigare pentru depozitarea practica si compacta a 
furtunurilor si a accesoriilor de gradina. Cu cilindru demon-
tabil, posibilitate de depozitare pentru duze, pistoale si lanci 
de pulverizare, precum si cutie de depozitare spatioasa. 
Complet echipata.



Furtune

Set furtun alimentare aparat de 
curatat cu presiune

4 2.645-156.0 Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru 
irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") si 
adaptorul de furtun G3/4.



Set cu furtun și conexiune univer-
sală 15m

5 2.645-258.0 Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu 
presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m 
(½”), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop 
și conector universal pentru robinete fără filet.



Furtun Primo Flex (1/2'' - 20m) 6 2.645-138.0 Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara inco-
voiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la 
presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatate. 
Presiune maxima admisa: 24 bari. .



Furtun Primo Flex (3/4'' - 25m) 7 2.645-142.0 Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. 
Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este 
daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. 
Interval de temperatura, de la -20 la 65ºC.



Furtun Performance Plus 1/2" 
-20m

8 2.645-318.0 Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii 
multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Perfor-
mance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.



Furtun Performance Plus 3/4" 
-25m

9 2.645-322.0 Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul 
de grădină Performance Plus 3/4 "lung de 25 de metri.



Furtun Performance Premium 1/2" 
-20m

10 2.645-324.0 Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate 
deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 
m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.



Conectori/Adaptoare furtun

Conector rapid Plus 11 2.645-193.0 Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din 
plastic moale pentru o utilizare confortabila. Compatibil cu 
toate sistemele cu prindere rapida.



Conector rapid cu stop 12 2.645-194.0 Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din 
plastic moale pentru o prindere comoda. Compatibil cu toate 
sistemele de irigat.



Conector Universal Aqua Stop 13 2.645-192.0 Cuplaj de furtun universal cu Aqua Stop. Design ergonomic 
pentru o manevrare usoara.



Conector Universal 14 2.645-191.0 Cuplaj de furtun universal cu design ergonomic pentru ma-
nevrare usoara.



  Inclus in pachetul de livrare.       Accesorii disponibile optional.     


