
Πλυστικό K 5 COMPACT

Το μηχάνημα υψηλής πίεσης " K5 Compact" είναι ιδανικό για την αφαίρεση ρύπων μεσαίου 
επιπέδου. Το μηχάνημα είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων οχημάτων, πέτρινων τοί-
χων ή ποδηλάτων. Περιλαμβάνει υδρόψυκτο κινητήρα. Επιπλέον περιλαμβάνει: πιστόλι 
Quick Connect, λάστιχο υψηλής πίεσης 8μ, κάνη με ρύθμιση πίεσης (VPS) και τούρμπο 
μπεκ για επίμονους ρύπους. Η αντλία προστατεύεται από τους ρύπους από ένα φίλτρο νε-
ρού
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Πλυστικό K 5 COMPACT

 Quick Connect
 Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ολοκληρωμένο μηχανισμό αναρρό-

φησης για απορρυπαντικά

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.630-720.0

 4039784825260
Πίεση bar / MPa 20–145 / 2–14,5
Παροχή l/h 500
Μέγ. θερμοκρασία νερού παροχής °C max. 40
Εγκατεστημένη ισχύς kW 2,1
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 11,5
Διαστάσεις (Μ x Π x Y) mm 516 × 295 × 282
Τρέχων τύπος V / Hz 230 / 50

Εξοπλισμός
Πιστόλια υψηλής πίεσης  Standard Quick Connect
Vario Power Jet  
Τούρμπο μπεκ  
Σωλήνας υψηλής πίεσης m 8
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο 
μηχάνημα

 

Εφαρμογή χημικού με  Αναρρόφηση
Τηλεσκοπική λαβή  
Υδρόψυκτο μοτέρ  
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού 
πλέγματος

 

Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     



Πλυστικό K 5 COMPACT
1.630-720.0
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Περιγραφή

Κάνη ψεκασμού

1 2.642-725.0 
2 2.642-728.0 
3 2.642-706.0 

Κάνη ψεκασμού υπό γωνία 4 2.638-817.0 Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον 
καθαρισμό υδρορροών οροφών.Για τα Καταναλωτικά Μηχα-
νήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.



5 2.643-240.0 
Κάνη με εύκαμπτο turbo μπεκ 6 2.639-001.0 Η κεφαλή τούρμπο μπεκ με πλήρως μεταβλητή ρύθμιση της 

γωνίας. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψη-
λής Πίεσης της Kärcher.



Προέκταση κάνης ψεκασμού 3 
σημείων

7 2.639-722.0 Μεταβλητή προέκταση της κάνης ψεκασμού με 4 τμήματα από 
αλουμίνιο, για προέκταση 90 cm, 1,3 m ή έως 1,7 m. Για τα 
Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της 
Kärcher.



Προφυλακτήρας πιτσιλίσματος για 
το τούρμπο μπεκ

8 2.640-916.0 Προφυλακτήρας πιτσιλίσματος για το τούρμπο μπεκ Προστα-
σία από πιτσίλισμα κατά το καθάρισμα γωνιών και ακμών. 
Ταιριάζει σε όλα τα τούρμπο μπεκ της Kärcher (εκτός από το 
4.763-184).



9 2.641-501.0 
Ακροφύσιο Kärcher διπλής εξόδου 10 2.641-607.0 Εξάρτημα διπλής εξόδου - τούρμπο μπεκ της Kärcher με 40% 

επιπλέον κάλυψη συγκριτικά με τα συμβατικά τούρμπο μπεκ. 
Το εξάρτημα διπλής εξόδου αφαιρεί την επίμονη βρωμιά.



11 2.643-242.0 
12 2.643-243.0 

Τριπλό ακροφύσιο με κάνη ψεκα-
σμού

13 4.760-269.0 Τρεις τύποι ρίψης: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ακτινωτή 
ρίψη υψηλής πίεσης (βεντάλια), ευθεία ρίψη υψηλής πίεσης 
και ρίψη απορρυπαντικού χαμηλής πίεσης.Για τα Καταναλωτι-
κά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.



Εύκαμπτη κάνη ψεκασμού 14 4.760-272.0 Ρίψη υψηλής και χαμηλής πίεσης. Η κάνη ψεκασμού περι-
στρέφεται κατά 360° ώστε να καθαρίζει εύκολα τα δυσπρόσιτα 
σημεία. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψη-
λής Πίεσης της Kärcher.



ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΜΠΕΚ 0287 15 4.760-480.0 Κάνη ψεκασμού πολλαπλής χρήσης. Τέσσερις τύποι ρίψης σε 
μία κάνη ψεκασμού: Τούρμπο μπεκ, ακτινωτή ρίψη υψηλής 
πίεσης, ευθεία ρίψη, ρίψη απορρυπαντικού χαμηλής πίεσης 
– εναλλαγή με ένα απλό γύρισμα της κάνης ψεκασμού. Για τα 
Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της 
Kärcher των κατηγοριών K5.



Τηλεσκοπική κάνη 4μ. 16 2.642-347.0 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. - 4μ.) για τον εύκολο 
καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη που είναι δύσκολα να 
προσεγγισθούν με άλλο τρόπο. Κατάλληλη για τον καθαρισμό 
ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων. Με ιμάντα ώμου, 
μπαγιονέτ σύνδεση και ενσωματωμένο, εργονομικά ρυθμιζόμε-
νο πιστόλι. Βάρος: περ. 2 kg



17 2.643-254.0 
18 2.643-239.0 

Κάνη πολλών τύπων δέσμης 
K3 - K5

19 2.642-440.0 Κάνη πολλών τύπων δέσμης με 5 τύπους δέσμης: Δέσμη 
καθαριστικού, δέσμη στροβιλισμού ΥΠ, περιστροφικό ακροφύ-
σιο, απλή δέσμη και φαρδιά δέσμη στροβιλισμού μειωμένης 
πίεσης, Η επιλογή του κατάλληλου τύπου δέσμης γίνεται με 
απλό στρίψιμο.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     



Πλυστικό K 5 COMPACT
1.630-720.0
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Περιγραφή

Διάφορα

G 160 Q 20 2.642-889.0 
Φίλτρο νερού 21 4.730-059.0 Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχα-

νήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από 
το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχάνημα.Για 
τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης 
της Kärcher.



Σετ O-rings 22 2.640-729.0 Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για 
ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση. 

23 6.412-578.0 Αποτρέπει την εισροή απορρυπαντικού ή ακάθαρτου νερού 
στην παροχή πόσιμου νερού, όταν υπάρχει μείωση της πίεσης 
στο δίκτυο νερού.



Αντάπτορας για σύνδεση του εύκα-
μπτου σωλήνα του κήπου

24 2.640-732.0 

Καθαριστικά σκληρών επιφανειών

PS 40 ΒΟΥΡΤΣΑ 25 2.643-245.0 
Εξάρτημα καθαρισμού T 300 
«T-Racer», για επιφάνειες και 
βεράντες

26 2.640-212.0 Για τον καθαρισμό επιφανειών όπως βεράντες, ταράτσες και 
δρόμους χωρίς πιτσιλιές. Διαθέτει βοηθητική λαβή για τον 
καθαρισμό κατακόρυφων επιφανειών, όπως πόρτες γκαράζ. 
Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίε-
σης της Kärcher.



27 2.640-637.0 Βασικό μοντέλο T-Racer για καθαρισμό επίπεδων επιφανειών 
χωρίς πιτσιλιές, π.χ. βεράντες, μπαλκόνια και τοίχοι με πέτρα 
ή ξύλο. Αυξημένη απόδοση καθαρισμού, με δύο περιστρεφό-
μενα ακροφύσια ακτινωτής ρίψης, γρήγορο, αποτελεσματικό 
και εύκολο στη χρήση. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα 
Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.



Ακροφύσια αντικατάστασης 
T-Racer, γκρι, K2 – K5

28 2.640-727.0 Απλά αντικαθιστά τα ακροφύσια στα μοντέλα "T-Racers" T100 
και T300.Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού 
Υψηλής Πίεσης της Kärcher, των κατηγοριών K2-K5.



Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 29 2.640-865.0 Ο τριβέας με 3 ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης 
προσφέρει μια πολλαπλή απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση 
με έναν κοινό τριβέα. Αφαιρεί ακόμη και τις επίμονες ακαθαρ-
σίες αποτελεσματικά και με εξοικονόμηση χρόνου από όλα τα 
είδη των επιφανειών (ειδικά για τον καθαρισμό των γωνιών, 
των σκαλών, των μπαλκονιών και των χώρων στάθμευσης).
Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίε-
σης της Kärcher.



30 2.641-361.0 
Πέλμα δαπέδων & τοίχων Τ 400 31 2.641-647.0 T 400 T-Racer. Για καθάρισμα επίπεδων επιφανειών χωρίς 

πιτσίλισμα. Με πρόσθετο ακροφύσιο ισχύος για αποτελεσματι-
κό καθάρισμα των γωνιών και των ακμών. Ρυθμιζόμενο ύψος 
για βελτιωμένο καθάρισμα.



32 2.643-214.0 
33 2.643-252.0 
34 2.643-338.0 
35 2.643-335.0 

T 250 plus 36 2.642-194.0 
T 550 T-Racer Surface Cleaner 37 2.643-251.0 
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Περιγραφή

Κιτ εξαρτημάτων

Σετ καθαρισμού τζαμιών και θερμο-
κηπίων

38 2.640-771.0 Κιτ για τον καθαρισμό και το στέγνωμα των παραθύρων και 
των θερμοκηπίων με μία μαλακή βούρτσα μεγάλης επιφανείας, 
σύνδεση vario και προέκταση κάνης ψεκασμού 3 σημείων για 
άνετο καθαρισμό των δυσπρόσιτων σημείων χωρίς τη χρήση 
σκάλας. Επίσης με καθαριστήρα για το στέγνωμα των γυάλι-
νων επιφανειών. Ο καθαριστήρας μπορεί να συνδεθεί στην 
προέκταση των κανών ψεκασμού της Kärcher και με το ακρο-
φύσιο ευθείας ρίψης χαμηλής πίεσης να εφαρμόσει το απορ-
ρυπαντικό και να ξεπλύνει τη γυάλινη επιφάνεια με καθαρό 
νερό.Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής 
Πίεσης της Kärcher. Η βούρτσα πλυσίματος, συνδεδεμένη με 
τον αντάπτορα για τη σύνδεση μάνικας, μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν με μια μάνικα.



39 2.643-551.0 
40 2.643-553.0 
41 2.643-554.0 

Βούρτσες

ΒΟΥΡΤΣΑ 42 2.643-237.0 
43 2.643-236.0 
44 2.643-233.0 
45 2.643-234.0 

Μαλακή βούρτσα γενικής χρήσης 46 2.640-589.0 Ιδιαίτερα κατάλληλη για τον καθαρισμό όλων των επιφανειών, 
όπως έπιπλα κήπου, τζάμια, κλπ. Η βούρτσα διαθέτει μαλακή 
τρίχα, που σκουπίζει προσεκτικά, περιμετρικό προστατευτικό 
δακτύλιο που προστατεύει την επιφάνεια από χαραγές, ελαστι-
κό δίσκο για την απομάκρυνση επίμονων ακαθαρσιών, π.χ. 
έντομα, ένα περικόχλιο ένωσης για την ασφαλή σύνδεση του 
πιστολιού και εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για εύκολο και 
άνετο χειρισμό. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρι-
σμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher και για τη χρήση με λάστιχα, 
που συνδέονται στον ειδικό αντάπτορα.



Μαλακή βούρτσα κεφαλής Τ 47 2.640-590.0 Ιδιαίτερα κατάλληλη για τον καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανει-
ών, όπως αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, σκάφη, θερμοκήπια, εξώ-
φυλλα παραθύρων. Η βούρτσα διαθέτει μαλακή τρίχα, που 
σκουπίζει προσεκτικά, πλάτος σάρωσης 248 mm για ικανο-
ποιητική κάλυψη επιφάνειας, περιμετρικό προστατευτικό 
δακτύλιο που προστατεύει την επιφάνεια από χαραγές, ένα 
περικόχλιο ένωσης για την ασφαλή σύνδεση του πιστολιού, 
ελαστικό δίσκο για την απομάκρυνση επίμονων ακαθαρσιών, 
π.χ. έντομα, και εργονομικού σχήματος λαβή για εύκολο και 
άνετο χειρισμό. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρι-
σμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher και για τη χρήση με μάνικες, 
που συνδέονται στον ειδικό αντάπτορα.



Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης 
με σύνδεση

48 2.640-907.0 Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με σύνδεσμο, για τον καθα-
ρισμό όλων των λείων επιφανειών, π.χ. χρώμα, γυαλί ή πλα-
στικό. 18 ° απείρως ρυθμιζόμενος σύνδεσμος στη λαβή για 
τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών.



Βούρτσα Delta racer D 150 49 2.641-812.0 Βούρτσα Delta-Racer D 150 για καθαρισμό ευαίσθητων επι-
φανειών χωρίς πιτσίλισμα. Ο αποδοτικός συνδυασμός υψηλής 
πίεσης και χειροκίνητης πίεσης της βούρτσας εξοικονομεί 
ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.



50 2.643-246.0 
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Περιγραφή

ΒΟΥΡΤΣΑ 51 6.903-276.0 Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη 
Λάστιχο αντικατάστασης για υψηλή πίεση: Με σύστημα αντι-συστροφής και σύστημα Quick Connect.

H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist 52 2.643-585.0 
Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect

Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) 
K3-K7

53 2.641-721.0 Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης , μήκους 
9μ., για τα πλυστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της 
σειράς K3 – K7 από το 2009, στα οποία ο εύκαμπτος σωλήνας 
ενώνεται με το πιστόλι και το πλυστικό μηχάνημα πίεσης με 
ταχυσύνδεσμους, 160 bar, 60 °C.



Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992

54 2.643-037.0 
Προέκταση σωλήνα Υ.Π έως το 2008 και για συσκευές χωρίς σύστημα Quick Connect

Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 
- K7

55 2.641-710.0 Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 
10μ. στιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντο-
χή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.



Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) 
K3-K7

56 2.641-709.0 Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 
6μ. στιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. 
Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.



Προέκταση σωλήνα ΥΠ από λάστι-
χο (10 m)

57 2.641-708.0 Ελαστικός σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτε-
ρη ευελιξία. Εύκαμπτος σωλήνας μήκους 10μ., υψηλής ποιό-
τητας, οπλισμένος με χάλυβα για αντοχή. Για την σειρά K3 – 
K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.



Ειδικές εφαρμογές

Σετ καθαρισμού σωλήνων, 7,5μ. 58 2.637-729.0 Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης.
Τέσσερις εκτοξευτήρες υψηλής πίεσης με εκτόξευση προς τα 
πίσω προωθούν τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στον αγωγό και 
καθαρίζουν την απόφραξη. Με τα συνεχόμενα σημάδια και το 
δακτύλιο σημείωσης για να δείχνουν την πρόοδο μέσα στον 
αγωγό. Ευέλικτος αγωγός με επένδυση από ύφασμα ποιότη-
τας για τέλεια αποτελέσματα:- Με επιπλέον κοντό ακροφύσιο 
από ορείχαλκο για μέγιστη ευελιξία στον αγωγό, - αντιστρε-
βλωτικό σπείρωμα και σύνδεσμο από ορείχαλκο για μεγάλη 
διάρκεια ζωής.Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα κατα-
ναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της 
Kärcher.



Σετ καθαρισμού σωλήνων, 15μ. 59 2.637-767.0 Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς 
χημικά.Το νερό υψηλής πίεσης που εκτοξεύεται προς τα πίσω 
προωθεί τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στην αποχέτευση, βοη-
θώντας έτσι στην απόφραξη.Για χρήση σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθα-
ρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.



Σύνδεση Vario 60 2.640-733.0 Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό 
των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων.Η σύνδεση Vario 
συνδέεται ανάμεσα στο πιστόλι με την σκανδάλη και τα εξαρ-
τήματα ή μεταξύ της προέκτασης της κάνης ψεκασμού και των 
εξαρτημάτων.Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού 
Υψηλής Πίεσης της Kärcher.



Organizer για εξαρτήματα 61 2.641-630.0 Kärcher organiser, το πρακτικό σύστημα αποθήκευσης των 
εξαρτημάτων Kärcher που στερεώνεται στον τοίχο. Με δύο 
τεμάχια, για ευελιξία στην στερέωση. Ιδανικό για την προστα-
σία των βουρτσών πλύσης και των τριχών έναντι κάμψης.
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62 2.637-214.0 Για γρήγορη άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερούr. Για Κατα-
ναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της 
Kärcher.



63 2.643-100.0 
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΦΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟ 64 2.643-147.0 

65 2.643-143.0 
66 2.643-144.0 

Σετ καθαρισμού αποφράξεων και 
υδρορροών

67 2.642-240.0 Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωλήνων λειτουργεί από 
μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφρά-
ξεις σωλήνων και υδρορροές.



Σετ υδραμμοβολής 68 2.638-792.0 Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομα-
κρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψηστα-
ριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια.Για τα Καταναλωτικά Μηχανή-
ματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.



Ακροφύσιο αφρού 0,6 L 69 2.641-847.0 Το ακροφύσιο αφρού με ισχυρό αφρό καθαρίζει εύκολα όλους 
τους τύπους επιφανειών, π.χ. το χρώμα του αυτοκινήτου ή της 
μοτοσικλέτας, γυαλί ή πέτρα, δοχείο 0,6 λίτρων.



Ακροφύσιο αφρού, 0,3 λίτρα 70 2.641-848.0 Το ακροφύσιο αφρού με ισχυρό αφρό καθαρίζει εύκολα όλους 
τους τύπους επιφανειών, π.χ. το χρώμα του αυτοκινήτου ή της 
μοτοσικλέτας, γυαλί ή πέτρα, δοχείο 0,3 λίτρων.



Εξάρτημα καθαρισμού σασί 71 2.642-561.0 Εξαιρετικά αποτελεσματικό εξάρτημα καθαρισμού σασί, για 
την αφαίρεση βρωμιάς, λάσπης, λασπώδους εναπόθεσης, 
άμμου και επίστρωσης αλάτων. Μαζί με το ακροφύσιο φροντί-
δας για κέρωμα του σασί (περιλαμβάνονται 250 ml δωρεάν 
δείγματος).



Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 
eco!ogic

72 2.642-743.0 

Σταντ εξαρτήματος καθαρισμού 
σασί (ποσ. 8)

73 2.642-830.0 Σταντ προβολής με καρτολίνα προώθησης. Με 8 εξαρτήματα 
καθαρισμού του σασί σε μία παλέτα. Τέλειο ως δεύτερη διάτα-
ξη και για προωθητικές ενέργειες. Ιδανικό για την τόνωση 
παρορμητικών αγορών.



Σταντ εξαρτήματος καθαρισμού 
σασί (ποσ. 20)

74 2.642-831.0 Σταντ προβολής με καρτολίνα προώθησης. Με 20 εξαρτήματα 
καθαρισμού του σασί σε μία παλέτα. Τέλειο ως δεύτερη διάτα-
ξη και για προωθητικές ενέργειες. Ιδανικό για την τόνωση 
παρορμητικών αγορών.



75 2.643-145.0 
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Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης

Σύνδεσμος γενικής χρήσης 
aquastop

1 2.645-192.0 Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδι-
ασμός για άνετη χρήση 

Σύνδεσμος γενικής χρήσης 2 2.645-191.0 Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη 
χρήση 

Λάστιχα

Σετ σύνδεσης για μηχανήματα 
καθαρισμού υψηλής πίεσης

3 2.645-156.0 Σετ εύκαμπτων λάστιχων για καθάρισμα υψηλής πίεσης ή 
άρδευση κήπου. Με 10m εύκαμπτο σωλήνα PrimoFlex® (3/4") 
10μ., αντάπτορα βρύσης G3/4, σύνδεσμο για εύκαμπτο σωλή-
να και Aqua Stop.



Σετ λάστιχο για παροχή νερού 4 2.645-258.0 Σετ λάστιχου για παροχή νερού (για πλυστικό μηχαννημα και 
για το πότισμα του κήπου). Με λάστιχο 10m PrimoFlex® 
(1/2"), σύνδεσμο λάστιχου με ή χωρίς Aqua Stop, και σύνδε-
σμο γενικής χρήσης.



Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m 5 2.645-138.0 Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσμα-
τος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθετικό σε 
θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.



Αποθήκευση λάστιχου και τρόλει λάστιχου

Kit 5/8'' HT 3.420 (Καρότσάκι λάστι-
χου "Good")

6 2.645-167.0 Compact καροτσάκι λάστιχου με ρυθμιζόμενη χειρολαβή, 
σύνδεσμο για ρύθμιση γωνίας, τροχούς για εύκολη μετακίνηση 
και καινοτόμο λειτουργία τύλιξης του λάστιχου για εύκολη 
αποθήκευση.



Kit 1/2'' ανέμης λάστιχου HR 7.315 7 2.645-164.0 Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και 
αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώμενο τύμπανο και ευρύχω-
ρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες 
ψεκασμού.
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