
Lavadoras de alta pressão - classe média
K 5 Classic *EU

Acessórios fornecidos com a
máquina:

• Bico frezador
• Mangueira de alta pressão 8 m
•
• Sistema ligar e usar "Plug 'n'

Clean"
•
•
• Filtro de água em malha fina

integrado
• Adaptador para mangueira de

jardim A3/4"

Referência: 1.180-633.0

Ficha Técnica
Pressão de trabalho (bar/MPa) 20-máx. 145/2-máx. 14,5

Caudal de água l/h máx. 500

Desempenho/Rendimento (m²/h) 40

Temperatura de afluência da água (°C) up to 40

Potência (kW) 2,1

Potência -

Peso sem acessórios (kg) 12,8

Medidas (CxLxA) (mm) 344x396x875

Frequência Hz 50

Voltagem V 230
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Acessórios

Adaptadores para superfícies duras
PS 40 power scrubber limpador de superfí
Referência 2.643-245.0

T-Racer T300 para limpeza de superfícies e pátios
Para a limpeza sem salpicos de superfícies como pátios, terraços e acessos.
Equipado com pega assistida para a limpeza vertical, como por exemplo portões
de garagens. Para lavadoras de alta pressão domésticas da Kärcher.
Referência 2.640-212.0

Bocais de substituição para T-racer, cinzentos, K2 - K5
Fácil substituição dos bicos nos "T-Racers" T100 e no T300. Para lavadoras de
alta pressão domésticas da Kärcher da classe K2-K5.
Referência 2.640-727.0

PS 40 Esfregadora Power
A PS 40 Esfregadora Power com três bicos de alta pressão integrados. A potente
acção de limpeza remove a sujidade difícil das superfícies de forma rápida e fácil.
Ideal para escadas e parapeitos.
Referência 2.640-865.0

T-Racer T 400
T-Racer T 400. Para a limpeza de superfícies lisas sem salpicos. Com bico
adicional para a limpeza de cantos e margens. Ajustável em altura para melhores
resultados de limpeza.
Referência 2.641-647.0

T 550 T-Racer Surface Cleaner
Referência 2.643-251.0

Referência 2.643-214.0

Referência 2.643-252.0

Referência 2.643-338.0
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Adaptadores para superfícies duras

Referência 2.643-335.0

T 250 plus
Referência 2.642-194.0

Aplicações especiais
Conjunto de limpeza de canos, 7,5 m
Desentope canos e canalizações entupidas sem químicos. Jacto de alta pressão
orientado para trás, de modo a fazer entrar automaticamente o bico e a
mangueira para o interior dos tubos desentupindo-os. A utilizar com lavadora de
alta pressão Kärcher em áreas interiores e exteriores.
Referência 2.637-729.0

Conjunto de limpeza de canos, 15 m
Desentope canos e canalizações entupidas sem químicos. Jacto de alta pressão
orientado para trás, de modo a fazer entrar automaticamente o bico e a
mangueira para o interior dos tubos desentupindo-os. A utilizar com lavadora de
alta pressão Kärcher em áreas interiores e exteriores.
Referência 2.637-767.0

Conjunto de jacteamento húmido/areia
Utilizado em conjunto com um abrasivo para remoção de ferrugem e tinta. Para
lavadoras de alta pressão domésticas da Kärcher.
Referência 2.638-792.0

Curva vario
Curva vario, roda até 180º para a limpeza de áreas de difícil acesso. Para ligação
entre pistola e acessório ou lança de extensão e acessório.
Referência 2.640-733.0

Suporte de parede
Organizador Kärcher, o prático sistema de arrumação para acessórios Kärcher.
Com dois módulos para instalação flexível. Ideal para protecção das escovas e
cerdas.
Referência 2.641-630.0
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Aplicações especiais

Referência 2.643-100.0

BICO DE ESPUMA 0,6 L
Referência 2.643-147.0

Referência 2.643-143.0

Referência 2.643-144.0

Referência 2.643-145.0

Conjunto de limpeza de caleiras e de canos
Referência 2.642-240.0

Bico de espuma 0,3 litros
Bico de espuma para a limpeza sem esforço de todo o tipo de superfícies, por
exemplo, carros ou motos, vidro ou pedra, depósito de 0,3 litros.
Referência 2.641-848.0

Acessório de de limpeza de chassis embalado
Acessório de limpeza de chassis muito eficaz para a remoção de sujidade, lama,
areia e depósitos de sal. Inclui bocais para a aplicação de cêra.
Referência 2.642-561.0

Referência 2.642-743.0

Conectores/adaptadores de torneira
Acoplamento de mangueiras entry Universa
Referência 2.645-191.0
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Diversos
Filtro de água
Previne a entrada de água contaminada para o interior da bomba. Para lavadoras
de alta pressão domésticas da Kärcher.
Referência 4.730-059.0

Kit de o-rings de substituição
Referência 2.640-729.0

Adaptador para ligação de mangueira de jardim
Referência 2.640-732.0

Escovas
WB 150 escova Power
Referência 2.643-237.0

Referência 2.643-233.0

Referência 2.643-236.0

Referência 2.643-234.0

Escova suave universal
Particularmente adequado para a limpeza de todas as superfícies, como
mobiliário de jardim, vidro, etc. A escova caracteriza-se por ter cerdas macias, de
acção delicada, um anel de protecção em todo o redor que protege a superfície
de eventuais riscos, uma porca de união para montagem segura à pistola, um
pad em borracha para remoção da sujidade renitente como por ex. insectos, e
uma pega de formas ergonómicas para um manuseamento fácil e confortável.
Para lavadoras de alta pressão domésticas da Kärcher e para a utilização com
mangueira de jardim em conjunto com o respectivo adaptador.
Referência 2.640-589.0

Escova suave
Particularmente adequado para a limpeza de superfícies de maior dimensão,
como carros, caravanas, barcos, estufas, estores. A escova caracteriza-se por
cerdas macias, de acção delicada, uma largura de trabalho de 248 mm para uma
boa cobertura de área, um anel de protecção em todo o redor que protege a
superfície de eventuais riscos, uma porca de união para montagem segura à
pistola, um pad em borracha para remoção da sujidade renitente como por ex.
insectos, e uma pega de formas ergonómicas para um manuseamento fácil e
confortável. Para lavadoras de alta pressão domésticas da Kärcher e para a
utilização com mangueira de jardim em conjunto com o respectivo adaptador.
Referência 2.640-590.0

Escova rotativa com curva
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Escovas
Escova rotativa com curva ajustável para a limpeza de todas as superfícies
sensíveis, como tinta, vidro ou plástico. Junta para ajustamento até 18º para a
limpeza de zonas de difícil acesso.
Referência 2.640-907.0

Delta-Racer D 150 embalado
Referência 2.641-812.0

Referência 2.643-246.0

Escova de lavagem rígido
Para a limpeza de superfícies lisas, por ex. carros e barcos.
Referência 6.903-276.0

Kit mangueira de alta pressão de substituição - a partir de 1992

Referência 2.642-953.0

Conjunto de acessórios quick connect
Referência 2.641-828.0

Referência 2.643-037.0

Kits de acessórios

Referência 2.643-551.0

Referência 2.643-554.0
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Kits de acessórios

Referência 2.643-553.0

Lança de pulverização

Referência 2.643-242.0

Referência 2.643-243.0

Protector de salpicos para bico frezador
Protector de salpicos para bico frezador protege contra os salpicos quando se
limpa cantos e arestas. Serve para todos os bicos frezadores Kärcher (excepto
4.763-184).
Referência 2.640-916.0

Lança com ângulo
Lança extra longa com ângulo, para a limpeza de por ex. algerozes. Para
lavadoras de alta pressão domésticas da Kärcher.
Referência 2.638-817.0

Referência 2.643-240.0

Prolongamento de lança (3 x 0,5)
Prolongamento variável da lança através de 4 segmentos enroscáveis em
alumínio, de 90 cm, 1,3 m ou até 1,7 m. Para lavadoras de alta pressão
domésticas da Kärcher.
Referência 2.639-722.0

Lança telescópica de jacto
Referência 2.642-347.0
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Lança de pulverização

Referência 2.643-254.0

Referência 2.643-239.0

Multi-Power-Jet K3 -K5
Referência 2.642-440.0

Mangueiras tambores porta mangueira/trolleys
Conjunto de mangueiras para lavadora de alta pressão
Conjunto de mangueiras para lavagem com alta pressão ou para rega. Com
mangueira PromoFlex ® de 10 metros (3/4"), Adaptador de torneira G3/4, 1 x
mangueira de ligação universal, bem como união de mangueira universal com
Aqua Stop.
Referência 2.645-156.0

Referência 2.645-258.0

Tubo flex�vel GOOD 1/2" -20m
Referência 2.645-138.0

Carrinho para magueiras Good (40m), inkl
Referência 2.645-167.0
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Mangueiras tambores porta mangueira/trolleys
Suporte de tubo com manivela inkl. 1/2"
Referência 2.645-164.0

Prolongamento de mangueira de alta pressão - sistema a partir de 2008
Extensão de mangueira de alta pressão, 10m, K3 - K7 (para pistolas
de gama "best").
Extensão de mangueira de alta pressão, para maior flexibilidade. 10 metros de
mangueira de qualidade DN 8 para maior durabilidade. Para lavadoras K3 - K7
de 2008, com ligação Quick Connect.
Referência 2.641-710.0

Extensão de mangueira de alta pressão, 6m, K3 - K7 (para pistolas
de gama "best").
Extensão de mangueira de alta pressão, para maior flexibilidade. 6 metros de
mangueira de qualidade DN 8 para maior durabilidade. Para lavadoras K3 - K7
de 2008, com ligação Quick Connect.
Referência 2.641-709.0

Extensão de mangueira em borracha, 10m, K5 - K7 (para pistola de
modelo "Best")
Extensão de mangueira de alta pressão em borracha, para maior flexibilidade. 10
metros de mangueira de alta qualidade, reforçada em aço para maior
durabilidade. Para lavadoras K5 - K7 de 2008, com ligação Quick Connect.
Referência 2.641-708.0

Prolongamento de mangueira de alta pressão - sistema a partir de 2009
Mangueira de alta pressão de substituição, 9m, K3 - K7
Mangueira de alta pressão de substituição de 9 metros para lavadoras doméstica
das gamas K3 - K7 de 2009, em que a mangueira liga à pistola e à lavadora com
ligação Quick Connect, 160 bares, até 60 ºC.
Referência 2.641-721.0
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