K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME
K 5 Premium Smart Control: tlačni čistilnik s tehnologijo Bluetooth, s podporo prek aplikacije, načinom s povečano močjo,
razpršilno pištolo G 180 Q Smart Control, razpršilnim nastavkom 3 v 1 Multi Jet in navijalnikom za cev. Vključno s kompletom
Home Kit.

Številka naročila

1.324-673.0

Tehnični podatki

Oprema
4054278786537

Vrsta toka

V / Hz

230 / 50

Tlak

bar / Mpa

20 – max. 145 / 2 – max. 14,5

Količina pretoka

l/h

max. 500

Površinska zmogljivost

m²/h

40

Dovodna temperatura

°C

max. 40

Priključna moč

Kw

2,1

Priključni kabel

m

Teža brez dodatkov

Kg

Teža vključno z embalažo
Mere (D × Š × V)

Komplet Home Kit

T 5 čistilo površin, kamna in
fasade, 3 v 1, 1 l

Visokotlačna pištola

G 180 Q Smart Control

Multi Jet 3 v 1




Vgrajen kolut za visokotlačno cev
Visokotlačna cev

m

10

Quick Connect na napravi



5

Uporaba čistilnega sredstva s
pomočjo

Plug 'n' Clean sistem

13,92

Teleskopski ročaj



Kg

19,691

Vodno hlajeni motor



mm

414 × 306 × 588

Mehka torba



Integriran vodni filter



Adapter za priključek vrtne cevi
A3/4''



Funkcija Bluetooth





Vključno v dobavo
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■ Razpršilna pištola Smart Control z gumboma +/– in LCD-zaslonom za nadzor tlaka in enoto za odmerjanje čistila.
■ Maksimalna stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila za cev in podaljšanega stojala
■ Posebno učinkovit motor z vodnim hlajenjem

Način povečanja moči za dodatno moč pri
trdovratni umazaniji.

Razpršilna pištola Smart Control in
razpršilni nastavek 3 v 1 Multi Jet.

■ Z aplikacijo Kärcher Home & Garden boste

■ Z dodatnim načinom za povečanje moči boste

■ Razpršilna pištola z LCD-zaslonom in gumbi za

postali strokovnjak za čiščenje.
■ Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za

popolne rezultate čiščenja.
■ Aplikacija posreduje tlačnemu čistilniku

optimalni tlak prek povezave Bluetooth.

izboljšali učinkovitost čiščenja in prihranili čas.
■ Zagotavlja zmogljivo točkovno čiščenje

trdovratnih nečistoč.

uravnavanje tlaka ali dovajanje čistila.
■ Vrtljivi nastavek 3 v 1 Multi Jet obsega tri

različne šobe za preprosto menjavanje.
■ Quick Connect za preprosto namestitev

visokotlačne cevi in dodatkov-
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Povezava Bluetooth za aplikacijo Home &
Garden.

PRIBOR ZA K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME
1.324-673.0

1

2
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4

5

6

7

8

9
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11

12

13

14

Številka
naročila
ČISTILNIKI POVRŠIN
Talna šoba T-Racer T 5

1 2.644-084.0

Temeljito in brez škropljenja očisti velike površine: talna šoba T 5 T-Racer. Zahvaljujoč
prilagodljivemu odmiku šobe jo je mogoče uporabljati tako na trdih kot tudi občutljivih površinah.



Talna šoba T-Racer T 7 Plus

2 2.644-074.0

Z zmogljivo šobo temeljito očistite vogale in robove: talna šoba T 7 Plus T-Racer im funkcijo
izpiranja – učinkovito in brez škropljenja očisti velike površine.



Talna šoba in zmogljiva krtača PS 30

3 2.644-123.0

Zmogljiva krtača PS 30 s tremi vgrajenimi visokotlačnimi šobami učinkovito in hitro odstrani
najrazličnejšo trdovratno umazanijo. Idealna za stopnice in robove. Z vgrajenim brisalom za
odstranjevanje umazane vode.



PS 30 Plus zmogljiva krtača za čiščenje

4 2.644-212.0

Zmogljiva krtača PS 30 Plus odstranjuje trdovratno umazanijo s tremi visokotlačnimi šobami. Z
vrtljivo stransko šobo je mogoče brez napora očistiti vse vogale in robove.



MJ 145 3 v 1 Multi Jet razpršilna cev za K 5
(Premium) FC Plus & Smart Control

5 2.643-906.0

Vse v enem: Kärcher 3 v 1 Multi Jet razpršilna cev s curkom za visokotlačne čistilnike K 5 Smart
Control, K 5 Full Control Plus in K 5 Premium Full Control Plus (od leta 2017).



Teleskopska cev TLA 4

6 2.644-190.0

Preprosto čiščenje na (skoraj) vseh mestih: teleskopska cev ima za 180° nastavljiv zglob, da z
lahkoto dosežete tudi težko dostopna mesta.



Čistilni komplet za fasade in steklene površine

7 2.644-249.0

Komplet vsebuje teleskopsko cev TLA 4 in nastavek za čiščenje fasad in steklenih površin. Za
enostavno čiščenje težko dostopnih objektov kot so fasade hiš in zimski vrtovi.



Zaštita pred pršenjem

8 2.642-706.0

Transparentna zaščtita pred pršenjem za Kärcherjeve visokotlačne čistilce razreda K 2 do K 7, ščiti
uporabnika in okolico pred brizganjem vode. Idealno pri čiščenju kotov in robov.



Kotna razpršilna cev

9 2.638-817.0

Kotna razpršilna cev je posebno dolga (ca. 1 m), zavita razpršilna cev za udobno čiščenje težko
dostopnih mest, kot so npr. strešni žlebovi ali podvozja vozil.



Enostopenjski podaljšek razpršilne cevi

10 2.643-240.0

Podaljšek cevi omogoča podaljševanje dosega za 0,4 m. Za bolj učinkovito čiščenje težko dostopnih 
mest. Primeren za vse Kärcherjeve dodatke.

VP 180 S vario power razpršilna cev kratka
360° za K 2 – K 7

11 2.643-254.0

VP 180 S: kratka Vario Power Jet Short 360° z brezstopenjsko regulacijo tlaka in nastavljivim 360° 
zglobom je idealna rešitev za čiščenje težko dostopnih mest območij.

Teleskopska razpršilna cev

12 2.642-347.0

Teleskopska razpršilna cev (1,20 – 4m) za enostavno čiščenje težko dostopnih mest. Z ramenskim
pasom, bajonetnim spojem, vgrajeno ergonomsko nastavljivo pištolo. Teža: ca. 2kg.



13 2.644-270.0

Visokotlačna pištola G 180 Q Smart Control za vse visokotlačne čistilnike Kärcher Smart Control: z
LCD zaslonom in tipkami za reguliranje tlaka in čistila.



VISOKOTLAČNE PIŠTOLE
G 180 Q Smart Control visokotlačna pištola
KRTAČE
WB 7 positiv

 Vključno v dobavo

14 2.644-374.0

 Dodatni pribor

 Čistila.
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RAZPRŠILNE CEVI

PRIBOR ZA K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME
1.324-673.0
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Številka
naročila
KRTAČE
WB 150, power krtača

15 2.643-237.0

WB 150, power krtača za čiščenje občutljivih površin brez škropljenja. Učinkovita kombinacija
visokega tlaka in ročnega pritiska krtače varčuje z energijo, vodo ter prihrani kar 30 % časa.



Rotacijska krtača za pranje WB 120

16 2.644-060.0

Rotacijska krtača za pranje z izmenljivim nastavkom za čiščenje vseh gladkih površin kot je lak,
steklo ali plastika. Preprosta in hitra zamenjava nastavka zahvaljujoč vgrajenemu sprostilnemu
vzvodu.



Rotacijska krtača za pranje WB 130

17 2.644-286.0

Vedno v gibanju: rotacijska krtača za pranje z zamenljivim nastavkom za čiščenje vseh gladkih
površin, kot so lak, steklo ali plastika. Priključek lahko hitro zamenjate s pomočjo vgrajenega
vzvoda za sprostitev.



Rotacijska pralna krtača WB 120 Car & Bike

18 2.644-129.0

Rotacijska pralna krtača z inovativnim izmenljivim nastavkom Car & Bike iz mehkih mikrovlaken je 
namenjena čiščenju vozil in motornih koles. Krtačo lahko operete v pralnem stroju pri temperaturi
60°C.

Rotacijska krtača za pranje WB 130 Car & Bike

19 2.644-287.0

Nežno čiščenje avtomobilov in motornih koles: rotacijska krtača za pranje z inovativnim
odstranljivim nastavkom Car & Bike iz mikrovlaken. Krtačo lahko operete v pralnem stroju na
temperaturi 60 °C.



WB 60, mehka pralna krtača

20 2.643-233.0

Mehka krtača za čiščenje večjih površin kot so npr. avto, avtodomi, razna plovila, zimski vrtovi ali
rolete. Dobra površinska zmogljivost zahvaljujoč delovni širini 248 mm.



Pralna krtača za platišča

21 2.643-234.0

Pralna krtača za platišča za učinkovito 360° čiščenje na vseh težko dostopnih mestih. Enakomerna
porazdelitev vode preko 360° za enakomerne in vsepovsod čiste rezultate čiščenja.



Pralna krtača

22 6.903-276.0

Pralna krtača z mehkimi ščetinami je namenjena čiščenju težko dostopnih in občutljivih mest na
prostem ter je primerna za vse modele razredov naprav od K2 do K7.



PC 20, komplet za čiščenje strešnih žlebov in
cevi, 20 m

23 2.642-240.0

Komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi dela povsem sam – z visokim tlakom, dolžina cevi 20 m. 
Odtoki, zamašene cevi in strešni žlebovi bodo sedaj v hipu spet čisti.

PC 15 komplet za čiščenje cevi

24 2.637-767.0

Komplet za čiščenje cevi s 15 m dolgo cevjo za čiščenje cevi, odtokov, žlebov in stranišč za
učinkovito odpravljanje zamašitev.



PC 7.5 Komplet za čiščenje cevi

25 2.637-729.0

Komplet za čiščenje cevi s 7,5 m dolgo cevjo za čiščenje cevi, odtokov, žlebov in stranišč za
učinkovito odpravljanje zamašitev.



FJ 6 šoba za peno

26 2.643-147.0

FJ 6 šoba za peno za čiščenje z zmogljivo močjo pene (npr. Ultra Foam Cleaner). Za čiščenje
avtomobila, motornih koles ipd., tudi za nanos negovalnih sredstev na kamnite, lesene površine in
fasade.



Šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra
Foam Cleaner

27 2.643-143.0

Ultra Foam Cleaner + šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean s sistemom, ki omogoča preprosto
menjavo različnih vrst čistil s preprostim klikom.



FJ 10 C, šoba za peno Connect 'n' Clean,
šampon za pranje avtomobila 3-v-1

28 2.643-144.0

Šampon za pranje avtomobila + sistem hitre menjave FJ 10 C in šoba za peno Connect 'n' Clean.
Udoben nanos čistila in izjemno hitra menjava med različnimi vrstami čistil le z enim klikom.



ŠOBA ZA PENJENJE

 Vključno v dobavo

 Dodatni pribor

 Čistila.
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ČIŠČENJE CEVI

PRIBOR ZA K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME
1.324-673.0
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Številka
naročila
RAZNO
SH 5, sesalna cev eco!ogic

29 2.643-100.0

Okolju prijazna, 5 m dolga sesalna cev za sesanje vode iz alternativnih virov, kot je na primer sod
za deževnico ali rezervoar za vodo.



Komplet za peskanje

30 2.638-792.0

Komplet za peskanje in odstranjevanje rje, barve ali trdovratne umazanije skupaj s Kärcherjevim
sredstvom za peskanje.



Vario zglob

31 2.640-733.0

Vario zglob, brezstopenjsko nastavljiv za 180°, za težko dostopna mesta. Za priklop med
visokotlačno pištolo in elemente pribora ali med podaljškom razpršilne cevi in elemente pribora.



Vodni filter

32 4.730-059.0

Vodni filter za zaščito črpalke visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz onesnažene vode.



Anti-twist adapter

33 2.644-257.0

Anti-twist adapter odpravlja zanke v visokotlačni cevi za zagotovljeno delo brez sukanja. Za vse
visokotlačne cevi z adapterjem Quick Connect na pištoli.



Komplet O-obročev

34 2.640-729.0

Komplet nadomestnih O-obročev za enostavno menjavo O-obročev in varnostnih čepov na
dodatkih za visokotlačne čistilnike.



VISOKOTLAČNE CEVI
Nadomestna visokotlačna cev: sistem od leta 2009 s sistemom Quick Connect za hitri priklop
H 10 Q visokotlačna cev s hitrim priklopom in
za naprave za navijanje cevi

35 2.643-633.0

Nadomestna cev z adapterji Quick Connect za hitro pritrditev. Za vse naprave Kärcher v razredih
K 4 – K 7 s kolutom za cev (od leta 2009 ali kasneje). Visokotlačna cev je dolga 10 metrov in je
primerna za temperature do 60 °C in tlak do 180 barov.



Podaljšek za visokotlačne cevi: sistem za naprave s sistemom Quick Connect za hitri priklop
XH 10 Q podaljševalna cev Quick Connect

36 2.641-710.0

Podaljšek za visokotlačne cevi za večjo prilagodljivost. 10-metrska cev DN 8 je trpežna in
kakovostna in primerna za K 3 – K 7 naprave z adapterjem Quick Connect za hitro povezavo.



XH 6 Q podaljšek za cev Quick Connect

37 2.641-709.0

Podaljšek za visokotlačne cevi omogoča večjo fleksibilnost, sestoji iz 6 m dolge robustne
kakovostne cevi DN8 za dolgo življenjsko dobo in je primeren za naprave K2–K7 s hitrim
priključkom Quick Connect.



Nosilec za cev Premium HR 7.315 Kit 5/8"

38 2.645-165.0

Sistem za zalivanje s snemljivim bobnom za cev, prostorom za shranjevanje škropilnic in razpršilk,
velikim predalom ter možnostjo pritrditve palic za zalivanje. Vsebuje bogato opremo.



Voziček za cev HT 3.420 Kit 5/8"

39 2.645-167.0

Voziček za cev z višinsko nastavljivim potisnim ročajem, upognjenim priključkom za cev, ročico s
prostim tekom in inovativno možnostjo zlaganja za prostorsko varčno shranjevanje. Voziček je
dobavljen sestavljen.



Komplet cevi za visokotlačno čiščenje

40 2.645-156.0

Komplet cevi za visokotlačno čiščenje ali zalivanje vrtov z 10 m cevi PrimoFlex® (3/4"), priključkom 
za pipo G3/4, 1× univerzalno cevno spojko in univerzalno spojko s sistemom Aqua Stop.

Komplet cevi za oskrbo z vodo

41 2.645-258.0

Komplet cevi za oskrbo z vodo (visokotlačni čistilnik, zalivanje vrtov) z 10 m cevi PrimoFlex®
(1/2"), spojko z Aqua Stop in brez njega ter univerzalnim priključkom za pipe brez navoja.



Cev PrimoFlex® 1/2" – 20 m

42 2.645-138.0

Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno
neoporečna cev za vodo s tlačno odporno ojačitvijo. Razpočni tlak: 24 barov.



CEVI

 Dodatni pribor

 Čistila.
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SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI

PRIBOR ZA K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME
1.324-673.0
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Številka
naročila
CEVI
Cev PrimoFlex® 3/4" – 25 m

43 2.645-142.0

Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4'') dolžine 25 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je
zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od –20 do +65 °C.



Cev Performance Plus 1/2" – 20 m

44 2.645-318.0

Nova vrtna cev Performance Plus 1/2" z dolžino 20 m, ki je prilagodljiva in izjemno odporna proti
pregibanju zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.



Cev Performance Plus 3/4" – 25 m

45 2.645-322.0


Vrtna cev Performance Plus 3/4" dolžine 25 m je zelo priročna, trpežna in odporna proti
vremenskim vplivom, poleg tega je tudi prilagodljiva, odporna proti pregibanju in zelo trpežna – za
neprekinjen pretok vode.

Cev Performance Premium 1/2" – 20 m

46 2.645-324.0

Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance
Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 20 m.Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium
Anti-Torsion Technology.



Univerzalna cevna spojka Plus

47 2.645-193.0

Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je
združljiva z vsemi sistemi na klik.



Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop

48 2.645-194.0

Univerzalna cevna spojka Plus s sistemom Aqua Stop in prijemalnimi utori iz mehke plastike za
udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.



49 6.295-753.0

Zmogljivo univerzalno čistilo za uporabo s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki. Z novim aktivnim 
sredstvom za raztapljanje umazanije, ki tudi ob uporabi hladne vode zlahka odstrani olja, maščobe
in trdovratno mineralno umazanijo. Uporabno v hiši, na vrtu in za vozila.

Šampon RM 610 za pranje avtomobila 3 v 1

50 6.295-750.0

Zmogljivo čistilo za pranje avtomobila z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje
zmogljivosti čiščenja zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije, nudi tudi formulo
za hitro sušenje in formulo za bleščeč sijaj. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in
zaščite v enem samem koraku. Za nežno čiščenje vseh vozil.



Čistilo Ultra Foam RM 615

51 6.295-743.0

S posebnim ojačevalcem penjenja za še intenzivnejše čiščenje. Zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za
raztapljanje umazanije hitro in brez težav odstranjuje tudi olja, mastne madeže in umazanijo, ki je
značilna za avtomobile ter umazanijo s ceste. Ne vsebuje fosfatov in je prijazno po materialov.



Čistilo za motorna kolesa RM 44 G

52 6.295-763.0

Za ročno čiščenje motornih koles. Nežno in učinkovito odstranjuje tipično umazanijo kot so zavorni 
prah, delci pnevmatik, mrčes, blato in oljni madeži. Učinkovito delo s pomočjo formule gela, ki se
dobro prime površine.

RM 670 Winter windshield cleaner concent

53 6.296-169.0

Odstranjevalec mrčesa RM 618

54 6.295-761.0

Nežno odstanjuje mrčes z lakiranih površin, rešetk hladilnika, zunanjih ogledal, oken in plastike.



Čistilo za steklo RM 650

55 6.296-105.0

Čiščenje avtomobilskih stekel in ogledal brez sledi in bleščanja. Zanesljivo odstrani mrčes, prstne
odtise in cestno umazanijo. Z antistatičnim učinkom za manjši oprijem umazanije.



Čistilo za notranjost RM 651

56 6.296-106.0

Za osvežujoče čisto notranjost brez vonjav: od armaturne plošče do gumijastih tesnil, od zaslona do 
oblazinjenja in umetnega usnja. Z antistatičnim učinkom in učinkovito nevtralizacijo vonjav.

SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI

UNIVERSALREINIGER
Univerzalno čistilo RM 626

 Dodatni pribor

 Čistila.
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Številka
naročila
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE
Sredstvo za nego notranjosti RM 652

57 6.296-107.0

Nega z globinskim čiščenjem in zaščita vseh plastičnih in gumijastih površin. Pusti svileno mat
površine, ki so videti kot nove, prijetne na dotik in odbijajo vodo ter umazanijo.



Vosek za poliranje RM 660

58 6.296-108.0

Intenzivno čiščenje in odpornost proti pranju ter vremenu v enem samem koraku. Odstrani drobne
praske in obnovi prvoten lesk barve.



Čistilo za platišča Premium RM 667

59 6.296-048.0

Z najvišjo čistilno močjo in formulo za hitro učinkovanje proti vsej umazaniji s ceste – za platišča
vseh vrst. Inteligenten sistem spreminjanja barve pokaže čas učinkovanja čistila.



Koncentrat za čiščenje vetrobranskih stekel
pozimi -60°C RM 670

60 6.296-109.0

Sredstvo za čiščenje in zaščito pred zmrzaljo za čiščenje stekel in žarometov. Prepreči zamrzovanje 
vetrobranskega stekla in zagotavlja pogled brez lis in bleščanja.

Koncentrat 1:100 za čiščenje stekel v
poletnem času RM 672

61 6.296-110.0

Izjemno učinkovit koncentrat za čiščenje stekel brez sledi in bleščanja v poletnem času. Učinkovito
odstranjuje ostanke mrčesa in ptičjih iztrebkov. Količina: 250 ml zadošča za 25 litrov čistilne
tekočine.



62 6.295-474.0

Prihrani čas in trud: čistilo Glass Finisher 3 v 1 zagotavlja dolgo obstojno čistočo brez madežev ali
lis in je še posebej primerno za velike, težko dostopne steklene površine (npr. zimski vrtovi ali
steklene fasade). Z zaščitno formulo proti ponovnemu nalaganju umazanije. Ne učinkuje na
prevlečenih steklenih površinah.



63 6.295-765.0

Zmogljivo čistilo za kamen in tlakovce z edinstveno formulo 3 v 1 za izjemno učinkovitost čiščenja. 
Z aktivnim odstranjevalcem umazanije, zaščitno formulo proti ponovnemu nalaganju umazanije ter
zaščito pred vetrom in vremenom. Za izjemno učinkovitost čiščenja, nego in zaščito v enem koraku.
Lahko se uporablja na kamnitih terasah, stenah in fasadah po hiši in vrtu.

64 6.295-757.0

Zmogljivo čistilo za lesene površine z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti 
čiščenja, zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije nudi tudi formulo za UV zaščito
in intenzivno nego. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem samem
koraku. Uporabno na vseh zunanjih obdelanih in neobdelanih lesenih površinah.

65 6.295-758.0

Zmogljivo čistilo za plastične površine z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje
zmogljivosti čiščenja zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije nudi tudi formulo
za zaščito barv in materialov. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem
samem koraku. Uporabno za čiščenje vrtnega pohištva, plastičnih okenskih okvirjev in drugih
plastičnih površin.

REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN
Glas Finisher
Čistilo RM 627 za steklo 3 v 1

Steinflächen
Čistilo RM 611 za kamen in tlakovce 3 v 1

Čistilo RM 612 za lesene površine 3 v 1

Kunststoffflächen
Čistilo RM 613 za plastiko 3 v 1

 Čistila.
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Holzflächen

