K 2 AKU Set
AKU tlaková myčka K 2 Battery Set nabízí flexibilní čistění bez hranic. Již žádné motání kabelů nebo hledání připojení do sítě. Součástí je i baterie 36 V a nabíječka.
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Vyměnitelná baterie 36 V Kärcher Battery Power
Real Time Technology s LCD bateriovým displejem: zbývající doba
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3



chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
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Kompatibilní se všemi zařízeními na platformě 36 V Battery Power.

Vysokotlaká pistole se zobrazením stupně tlaku
Různé pracovní nástavce umožňují 3 tlakové stupně pro optimální
čištění různých povrchů.



Displej na vysokotlaké pistoli umožňuje jednoduchou kontrolu zvoleného stupně tlaku.
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Sání vody
Kompatibilní se sací hadicí Kärcher pro čištění nezávislé na vodovodní přípojce.
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Sací hadici lze zakoupit samostatně.

Použití čisticího prostředku
Přisávací hadička pro používání čisticích prostředků
Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí
prodlužují radost z výsledku čištění.
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1

K 2 AKU Set

 Baterie napájená, baterie a nabíječka baterií jsou součástí dodávky
 Kompatibilní s platformou Kärcher 36 V Battery Power
 Vysokotlaká myčka včetně pistole se zobrazením stupně tlaku

Technické údaje
Objednací číslo

1.117-220.0

EAN kód

4054278305165
36 V Platforma baterie

Platforma baterie
bar

110
Vysoký tlak

Rozsah tlaku
Průtok

l/h

340

Teplota přívodní vody

°C

Max. 40
Lithium - iontová baterie

Typ baterie
Napětí

V

36

Kapacita

Ah

5
14 (5,0 Ah) /

Provozní doba na jedno nabití baterie
Doba nabíjení standardní nabíječkou

h

9

Hmotnost bez příslušenství

kg

4,5

Hmotnost včetně obalu

kg

8,5

Rozměry (D x Š x V)

mm

245 × 303 × 629

Vybavení
Baterie

36 V / 5.0 Ah Battery Power (1 ks)

Nabíječka baterií

36 V Battery Power standardní nabíječka (1 ks)

Vysokotlaká pistole

G 120 Q, Extended

Tryska Vario Power Jet

–

Jednoduchý pracovní nástavec




Rotační tryska
Vysokotlaká hadice

m

4

Quick Connect na straně přístroje



Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím

Nasávací hadička

Integrovaný vodní filtr pro ochranu
čerpadla čističe před nečistotami.



Adaptér připojení k zahradní hadici
A3/4"



 Obsaženo v objemu dodávky.
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Tlak

K 2 AKU SET
1.117-220.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Objednací
číslo

Cena

Baterie
Baterie 36V / 5,0Ah

1 2.445-031.0

36 V / 5,0Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real
Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu bate
rie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 36 V.

2 2.445-033.0

Rychlonabíječka dokáže nabít baterie 36 V / 2,5 Ah na 80 %
již za 48 min. Je vhodná i pro všechny ostatní Kärcher

baterie 36 V.

3 2.445-065.0

Starter Kit Battery Power 36/50 vč. vyměnitelné baterie
36 V / 5,0 Ah Battery Power a 36V rychlonabíječky. Hodí se

pro použití ve všech zařízení bateriové platformy Kärcher
36 V.

4 2.644-084.0

Čistič povrchu 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 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 odstraňuje odolné nečistoty
pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze
snadno vyčistit všechny rohy a hrany.
PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými
tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.
S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez
stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.

Nabíječky
Rychlonabíječka 36 V

Starterkit Baterie a nabíječka
Starter kit Battery Power 36/50

Čističe ploch
Čistič povrchu T 5

Výkonný čistič povrchu PS 30

Pracovní nástavec PS 30 Plus

PS 40 kartáč

Čistič ploch T-Racer T 350

5 2.644-123.0

6 2.644-212.0

7 2.643-245.0

8 2.643-252.0









Kartáče a mycí houby

Rotační kartáč WB 120

WB 120 Car & Bike

Měkký mycí kartáč WB 60

Kartáč na mytí ráfků

Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem

 Obsaženo v objemu dodávky.

9 2.643-237.0

10 2.644-060.0

11 2.644-129.0

12 2.643-233.0

13 2.643-234.0

14 6.903-276.0

 Volitelné příslušenství

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.
Rotační mycí kartáč s výměnným nástavce pro čištění všech
hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a
rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.
Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým
vyměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a
motorky. Lze prát v pračce při 60 ° C.
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 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 pro venkovní užití s měkkými štětinami pro
čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro
všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.
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WB 150 kartáč
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Objednací
číslo
Adaptér pro připojení na zahradní
hadici

15 2.640-732.0

Rotační mycí kartáč s kloubem WB
100

16 2.643-236.0

Cena
Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené 
na zahradní hadici rychlospojkou.
Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých
povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný

kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných
míst.

Pracovní nástavce
Teleskopický nástavec TLA 4

17 2.644-190.0

TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)

18 2.644-249.0

Ochrana proti ostřiku

19 2.642-706.0

Úhlový pracovní nástavec

20 2.638-817.0

Prodloužení pracovního nástavce

21 2.643-240.0

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

22 2.643-254.0

VP 120, Vario Power Jet Full
Control pro K 2 - K 3

23 2.642-724.0

DB 120, rotační tryska Full Control
pro K 2 - K 3

24 2.642-727.0

Teleskopický pracovní nástavec

25 2.642-347.0

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


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.
Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému
čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků
vozidel.
Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných
míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.
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.
Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd
K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího
prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.
Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe
Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako
povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.
Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro
pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce.S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou
pistolí. Hmotnost 2 kg












H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist

26 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
Vysokotalká hadice Quick Connect
H9Q

27 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.

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

28 2.643-037.0

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

Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect
Vysokotlaká prodlužovací hadice
Quick Connect XH 6 Q

 Obsaženo v objemu dodávky.

29 2.641-709.0

 Volitelné příslušenství

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.
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Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect
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30

31

32

33

38

39

40

41

Objednací
číslo

34

36

37

Cena

Čištění potrubí
Sada na čištění potrubí a okapů PC
20, 20 metrů

30 2.642-240.0

Sada na čištění potrubí , 15 m

31 2.637-767.0

Sada na čištění potrubí 7,5 m

32 2.637-729.0

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 s 15 m hadicí pro čištění potrubí,
odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí,
odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.





Pěnovací tryska
FJ 6, pěnovací tryska

33 2.643-147.0

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

34 2.643-143.0

Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)

35 2.643-144.0

Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k naná
šení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i
fasády.
Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího pro
středku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý
pouhým cvaknutím.
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.

Různé
Nasávací hadice SH 5 k tlakové
myčce

36 2.643-100.0

Pískovací / otryskávací sada

37 2.638-792.0

Variabilní kloub

38 2.640-733.0

Vodní filtr

39 4.730-059.0

Sada náhradních o-kroužků

40 2.640-729.0

Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo
cisterny.
K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve
spojení s otryskávacím prostředkem.
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.
K ochraně VT čerpadla před částečkami nečistot ze znečištěné vody.
Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu
O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k
vysokotlakým čističům.







Battery Power+ 36/60

 Obsaženo v objemu dodávky.

41 2.042-022.0

 Volitelné příslušenství

Baterie Power +36/60 – extrémně výkonná lithium-iontová
baterie 36 V s kapacitou 6,0 Ah pro dlouhodobou dobu

provozu. S inovativní Real Time Technology a LCD displejem.
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Baterie
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1, 3

2

4

5

11

12

13

14–15

Objednací
číslo

6–7

8–9

10

Cena

Uložení hadic a hadicové vozíky

1 2.645-165.0



Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"

2 2.645-167.0

Naviják na hadici HR 7.315 Kit

3 2.645-164.0

Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou
připojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní

funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně
smontovaný.
Naviják na hadici HR 7.315 Kit s odnímatelným bubnem na
hadici, úložným prostorem, velkým úschovným boxem a

možností upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.

Hadice
Sada hadice pro vysokotlaké čističe

4 2.645-156.0

Sada hadic pro zásobování vodou

5 2.645-258.0

Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20
m

6 2.645-138.0

Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25
m

7 2.645-142.0

Zahradní hadice 1/2 Performance
Plus 20 m

8 2.645-318.0

Zahradní hadice 3/4 Performance
Plus 25 m

9 2.645-322.0

Zahradní hadice 1/2 Performance
Premium 20 m

10 2.645-324.0

Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování.
Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní
kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí
Aqua Stop.
Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní
zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou,
s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní
kohoutky bez závitu.
20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti
zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí
zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20
do 65° C.
Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným
vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný
tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65°
C.
Pružná a mimořádně odolná proti zlomení díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová zahradní hadice Performance Plus 1/2"
o délce 20 m. Umožňuje neustálý průtok vody.
Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se
snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě.
Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní – pro
permanentní průtok vody.
Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr:
1/2", délka: 20 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.















Univerzální hadicová spojka Plus

11 2.645-193.0

Univerzální hadicová spojka Plus s
Aqua stopem

12 2.645-194.0

Univerzální hadicová spojka s
Aqua stopem
Přípojka ke kohoutu G3/4 s redukcí G1/2

13 2.645-192.0

Přípojka ke kohoutu G1 s redukcí
G3/4

15 2.645-007.0

 Obsaženo v objemu dodávky.

14 2.645-006.0

 Volitelné příslušenství

Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého
plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi
západkovými systémy.
Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S
rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický
design pro komfortní manipulaci.
Zvláště robustní přípojka ke kohoutku G3/4 s redukcí G1/2.
Redukce umožňuje připojení na dvě velikosti závitů. Kompatibilní se všemi zacvakávacími systémy.
Zvláště robustní přípojka ke kohoutku G1 s redukcí G3/4 k
připojení na dvě velikosti závitů. Ideální pro připojení k
zahradním čerpadlům Kärcher. Kompatibilní se všemi zacvakávacími systémy.
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Hadicové zástrčné systémy
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17

Objednací
číslo
Vnitřní kohoutkový adaptér

16 2.645-010.0

Univerzální hadicová spojka

17 2.645-191.0

 Obsaženo v objemu dodávky.

Cena
Přípojka k vodovodnímu kohoutku pro vnitřní armatury.
Umožňuje napojení jedné zahradní hadice v domě. Jednodu
chá fixace díky vnitřnímu závitu z mosazi s robustní ochranou závitu.
Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro

komfortní manipulaci.

 Volitelné příslušenství

K 2 AKU Set, 1.117-220.0, 2021-11-11

16

