
K 2 Basic
Aukšto slėgio plovimo įrenginys K2 Basic skirtas nereguliariam, nedidelės apimties naudojimui 

ir įprasto purvo, esančio aplink namus plovimui (dviračių, sodo įrankių, sodo baldų ar kitų nes-

tipriai užterštų objektų)

1

2

 Tvarkingai ant laikiklio suvyniotas elektros laidas.

 Laikikliai leidžia patogiai saugoti elektros laidą ant įrenginio.

 Patogu laikyti rankoje.

 Dėl ergonomiškos rankenos ir nedidelio svorio šį prietaisą lengva ir 

patogu transportuoti.
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K 2 Basic

Techniniai parametrai
Užsakymo Nr.  1.673-159.0

EAN kodas  4039784731219

Slėgis bar / MPa 110 / 11

Vandens srautas  360

Maks. vandens padavimo temperatūra  max. 40

Pajungta apkrova  1,4

Svoris be priedų  4,03

Matmenys (I x P x A)  175,9 × 279,8 × 443

Įtampa  220–240 / 50–60

Našumas, m²/h m²/h 20

Standartiniai priedai
Aukšto slėgio purškimo pistoletas  G 120 Q

Vario Power reguliuojamas purškimo 
antgalis

 –

Rotacinis purškimo antgalis  
Aukšto slėgio žarna  3

Greita jungtis ant įrenginio šono  
Vidinis vandens filtras  
Sodo žarnos jungtis 3/4"  
Paspausti Vario Power antgalį  –
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Užsakymo Nr. Aprašymas

Kieto paviršiaus valymo įrenginiai

PS 40 plovimo šepetys 1 2.643-245.0 
2 2.643-252.0 
3 2.643-338.0 
4 2.643-335.0 

T 250 plus 5 2.642-194.0 
Purškimo lancetai

6 2.642-706.0 
Kampinis purkštuvas 7 2.638-817.0 Itin ilgas kampinis purkštuvas (apie 1 m), užtikrinantis 

nesudėtingą sunkiai pasiekiamų vietų, pavyzdžiui, stogo 
lietvamzdžių ar transporto priemonių dugno, plovimą.



8 2.643-240.0 
9 2.643-254.0 

10 2.642-724.0 
11 2.642-727.0 

Teleskopinis purkštuvas 12 2.642-347.0 Teleskopinis purkštuvas (1,20 m - 4 m), skirtas lengvam 
sunkiai pasiekiamų vietų valymui. Su diržu per petį, žarnos 
jungtimi į siurblį ir integruotu, ergonomiškai reguliuojamu 
pistoletu. Svoris: apie 2 kg.



13 2.643-253.0 
Spacialus panaudojimas

Vamzdžių valymo rinkinys, 15 m 14 2.637-767.0 Vamzdžių valymo rinkinys su 15 m ilgio žarna, skirtas 
užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir 
tualetams valyti.



Vamzdžių valymo rinkinys, 7,5 m 15 2.637-729.0 Vamzdžių valymo rinkinys su 7,5 m ilgio žarna, skirtas 
užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir 
tualetams valyti.



Lankstus sujungimas 16 2.640-733.0 Lankstus sujungimas, pasisukantis 180° laipsnių kampu, 
sunkiai pasiekiamoms vietoms. Sujungimas: jungiamas tarp 
pistoleto ir priedo ar prailginimo ir priedo.



Putų antgalis FJ6 600ml 17 2.643-147.0 
Putų antgalis FJ 10 C 18 2.643-143.0 Ultra putų valiklis + greito jungimo sistemos putų antgalis 

FJ10 C „Connect 'n' Clean". Lengvas skirtingų ploviklių keiti-
mas vos vienu paspaudimu.



19 2.643-144.0 
Latakų ir vamzdžių valymo rinki-
nys

20 2.642-240.0 Latakų ir vamzdžių valymo rinkinys veikia pats - aukštu 
slėgiu. Jis lengvai išvalo ištekėjimus, vamzdžių nepraeina-
mumus ir latakus.



Smėlio ir šlapio purškimo rinkinys 21 2.638-792.0 Smėlio ir šlapio purškimo rinkinys, skirtas rūdims, dažams ir 
įsisenėjusiems nešvarumams šalinti Kärcher abrazyvu.



Putų purkštuvas, 0,3 litro 22 2.641-848.0 Putų purkštuvas galinga putų srove nesunkiai plauna visų 
tipų paviršius, pavyzdžiui, automobilių ar motociklų dažus, 
stiklą ar akmenį. 0,3 litro talpykla.



Dugno valymo įrenginys 23 2.642-561.0 Ypač veiksmingas šasi valymo įrenginys, skirtas pašalinti 
nešvarumus, purvą, nuosėdas, smėlį ir prilipusias druskas. 
Su antgaliu, skirtu padengti šasi vašku (pridedamas 205 ml 
talpos nemokamas testeris).



24 2.643-145.0 
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Užsakymo Nr. Aprašymas

Šepečiai ir valymo kempinės

WB 150 plovimo šepetys 25 2.643-237.0 
26 2.643-233.0 
27 2.643-234.0 

WB 120 28 2.644-060.0 
WB 120 Car & Bike 29 2.644-129.0 
Jungtis, skirta sodo žarnų sujungi-
mui

30 2.640-732.0 

Sepetys 31 6.903-276.0 
Aukšto slėgio žarnos: su nesisukančia ir greito pajungimo sistemomis

H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist 32 2.643-585.0 
Aukšto slėgio žarnos prailginimui - sistema nuo 2009

9 m ilgio aukšto slėgio pakeitimo 
žarna, K3 - K7

33 2.641-721.0 9 m ilgio aukšto slėgio pakeitimo žarna, tinkama Kärcher 
buitiniams slėginiams plovimo įrenginiams (K3 - K7), paga-
mintiems nuo 2009 metų, kuriuose žarna jungiama su pisto-
letu ir slėginiu plovimo įrenginiu per greitojo sujungimo 
jungtį. 160 bar, 60 °C.



Aukšto slėgio žarnos pakeitimo rinkinys - nuo 1992

34 2.643-037.0 
Aukšto slėgio prailginimo žarna: prietaisams su Greito jungimo sistema.

Aukšto slėgio prailginimo žarna, 6 
m, K3 - K7 (pistoleto modeliui 
"Best")

35 2.641-709.0 Aukšto slėgio prailginimo žarna, užtikrinanti geresnį 
lankstumą. Tai 6 m ilgio tvirta aukštos kokybės DN 8 guminė 
žarna. Naudojama su K3-K7 serijos gaminiais, pagamintais 
nuo 2008 metų, su greitojo sujungimo jungtimi.



Įvairūs

G 160 Q 36 2.642-889.0 
Vandens filtras 37 4.730-059.0 Vandens filtras apsaugo slėginius purkštuvų siurblius nuo 

nešvarumų dalelių, esančių nešvariame vandenyje.


Pakeitimo tarpinių rinkinys 38 2.640-729.0 
Pistoletas pakeitimui, modelis 
"Good"

39 2.641-959.0 Pistoletas pakeitimui Kärcher K2-K7 serijos buitiniams 
purkštuvams, kuriuose žarna jungiama su pistoletu su 
spaustuku (be greito sujungimo jungties).



Priedų rinkiniai

40 2.643-551.0 
41 2.643-553.0 
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Užsakymo Nr. Aprašymas

Jungtys / Čiaupų perėjimai

Universali žarnos jungtis Plus 1 2.645-193.0 Universali žarnos mova Plus su minkšta plastikine rankena 
patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemo-
mis.



Universali žarnų mova su Aqua 
Stop mechanizmu

2 2.645-194.0 Universali žarnos mova su Aqua Stop mechanizmu ir 
minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderina-
ma su visomis Click sistemomis.



Universali žarnos jungtis su Aqua 
Stop mechanizmu

3 2.645-192.0 Universali žarnos mova su Aqua Stop mechanizmu. 
Ergonomiškas dizainas patogiam naudojimui.



Universali žarnos jungtis 4 2.645-191.0 Ergonomiškai suprojektuota universali žarnos mova pa-
togiam naudojimui



Laistymo žarnos

Jungčių rinkinys aukšto slėgio 
valymo įrenginiams

5 2.645-156.0 Žarnų rinkinys aukšto slėgio valymui arba daržo laistymui. 
Su 10 m ilgio Primo Flex® žarna (3/4"), G3/4 čiaupo jungtimi, 
universalia žarnos jungtimi, o taip pat universalia žarnos 
jungtimi "Aqua Stop".



Rinkinys laistymui 6 2.645-258.0 Rinkinys laistymui (sodo laistymui ir vandens tiekimui 
aukštaslėgiams aparatams). Rinkinį sudaro 10 m PrimoFlex® 
žarna (½"), žarnos jungtis su ir be Aqua Stop bei universali 
jungtis.



PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m 7 2.645-138.0 Patvari ir kokybiška, apsaugota nuo lankstymosi PrimoFlex® 
sodo žarna (1/2") 20 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. 
Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus 
darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.



PrimoFlex® sodo žarna (3/4") 25 m 8 2.645-142.0 Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (3/4") 25 m. Atspari 
slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio 
slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: 
nuo -20 iki 65 °C.



Laistymo žarnų saugojimo įranga ir laistymo vežimėliai

9 2.645-165.0 
10 2.645-167.0 

Premium žarnų ritė HR 7.315 Kit 
1/2"

11 2.645-164.0 Laistymo reikmenų stotelė praktiškam ir vietą taupančiam 
laistymo žarnų ir sodo reikmenų sandėliavimui. Su nuimamu 
būgnu, galimybe sandėliuoti antgalius, purkštuvus ir 
purškimo pistoletus ir erdvia daiktų laikymo dėže. Pilnai 
įrengta.



       


