
K 4 Compact Home

Všude dobře, doma nejlépe: Vysokotlaký čistič K4 Compact Home s vodou chlazeným mo-
torem vytvoří čistou domácnost! Zaujme praktickou velikostí, má dvě držadla a teleskopic-
kou rukojeť – pro snadnou přepravu a prostorově úspornou úschovu. Nadstandardní sada 
Home Kit obsahuje čistič ploch T250 pro čištění větších ploch bez stříkanců, jakož i čistič 
fasád a kamenů 3 v 1. Mimo to tento vysokotlaký čistič nabízí stříkací pistoli s připojením 
Quick Connect, 6 m dlouhou vysokotlakou hadici, pracovní nástavec Vario Power s otoč-
nou regulací tlaku, rotační trysku se silným rotujícím bodovým paprskem k odstranění odol-
ných nečistot, jakož i vodní filtr k ochraně čerpadla. Stručně řečeno: Ideální vysokotlaký 
čistič pro příležitostné použití na středně silné nečistoty – např. na automobilech, plotech a 
jízdních kolech.
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K 4 Compact Home

Objednací číslo  1.637-312.0
 4039784729995

Tlak bar / MPa 20–130 / 2–13
Průtok l/h 420
Max. teplota přívodní vody °C 40
Příkon kW 1,8
Hmotnost bez příslušenství kg 10,7
Rozměry (D x Š x V) mm 516 × 295 × 282
Sada pro domácnost  Čistič ploch T250, čistič kamene a fasád 3 v 1
Integrovaný vodní filtr  
Adaptér připojení k zahradní hadici 
A3/4"

 

VT hadice m 6
Pistole s Quick Connect  
Quick Connect na straně přístroje  
Vodou chlazený motor  
Vario-Power-pracovní nástavec  
Rotační tryska  
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Objednací 
číslo

Čistič ploch

Čistič ploch T-Racer T 250 1 2.642-194.0 T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro 
čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and 
Garden tříd K 2 - K 7.



Čistič ploch Kartáč Power PS 40 2 2.643-245.0 PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryska-
mi pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S 
integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.



Čistič ploch T 300 "T-Racer" 3 2.640-212.0 K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých 
ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čisticím 
tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden 
tříd K2 - K7.



"T-Racer" náhradní trysky 4 2.640-727.0 Vysoce kvalitní, šedé náhradní trysky k jednoduché výměně 
trysek u T-Raceru. Vhodné pro výměnu pro třídy strojů K2 - 
K5.



PS 40 Power kartáč 5 2.640-865.0 PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryska-
mi pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S 
integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.



T 400 Display 6 2.641-751.0 T 400 Display se štítkem podporujícím prodej v příjemném 
designu. Ideální pro produktové prezentace, promoční akce, 
prezentace. Reklama, která podporuje spontánní nákupy!



Pracovní nástavce

Pracovní nástavec Vario Power VP 
145 pro K 3 - K 4

7 2.643-235.0 Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního 
nástavce: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku po 
vysokotlaký paprsek.



Rotační tryska DB 145 pro K 2 - K 4 8 2.643-244.0 Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čisticí silou pro silně 
ulípvající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro 
mechem porostlé a zvětralé povrchy.



Ochrana proti rozstřiku 9 2.640-916.0 Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před 
rozstřikující vodou - především při čištění rohů a hran. K 
nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-
184.0).



Úhlový pracovní nástavec 10 2.638-817.0 Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění 
těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel. 

Prodloužení pracovního nástavce 11 2.643-240.0 Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných 
míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher. 

3-stupňové prodloužení pracovního 
nástavce, 1,7 m

12 2.639-722.0 Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými 
segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m. 

Vario Power Jet Short 360° VP 145 
S pro K 2 - K 4

13 2.643-253.0 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.



Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 
5

14 2.643-239.0 Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: níz-
kotlaký paprsek čisticího prostředku, vysokotlaký plochý 
paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a 
rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením 
pracovního nástavce.



Teleskopický pracovní nástavec 15 2.642-347.0 Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální 
pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce.S 
komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou 
pistolí.



Multi-Power-Jet K3 -K5 16 2.642-440.0 Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým 
otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý 
paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se 
sníženým tlakem.
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Objednací 
číslo

Různé

Vodní filtr 17 4.730-059.0 K ochraně VT čerpadla před částečkami nečistot ze znečiště-
né vody. 

Sada náhradních o-kroužků 18 2.640-729.0 Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu 
O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k 
vysokotlakým čističům.



Náhradní pistole Best s vložkou 
Softgrip

19 2.642-172.0 Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vlož-
kou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění. 

Adaptér pro připojení na zahradní 
hadici

20 2.640-732.0 Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připoje-
ní všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na 
zahradní hadici rychlospojkou.



Sady příslušenství

Sada na čištění oken a zimních 
zahrad

21 2.640-771.0 Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, 
vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K 
čištění a sušení oken a zimních zahrad.



22 2.643-551.0 
23 2.643-553.0 

Kartáče a mycí houby

Kartáč Power WB 150 24 2.643-237.0 WB 150 kartáč Power k čištění citllivých ploch bez rozstřiků. 
Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ruční-
ho přítlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.



Měkký mycí kartáč WB 50 25 2.643-246.0 Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění 
všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k 
povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžo-
vým okrajem.



Měkký mycí kartáč WB 60 26 2.643-233.0 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.



Rotační mycí kartáč s kloubem WB 
100

27 2.643-236.0 Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých 
povrchů, jako lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v 
rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.



Kartáč na mytí ráfků 28 2.643-234.0 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.



Měkký univerzální kartáč 29 2.640-589.0 Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných 
povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným 
obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.



Měkký kartáč na čištění větších 
ploch

30 2.640-590.0 Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných 
vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění 
díky pracovní šířce 248 mm.



Rotační mycí kartáč s kloubem 31 2.640-907.0 Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých 
povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný 
kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.



Kartáč Power PB 150 32 2.641-812.0 
Mycí kartáč 33 6.903-276.0 Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění 

těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny mode-
ly tlakových myček řady K 2 - K 7.



Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008

Vysokotlaká prodlužovací hadice 
Quick Connect XH 10 Q

34 2.641-710.0 Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu.10 m 
robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná 
pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.
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Objednací 
číslo

Vysokotlaká prodlužovací hadice 
Quick Connect XH 6 Q

35 2.641-709.0 Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu.6 m 
robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná 
pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.



Vysokotlaká gumová prodlužovací 
hadice XH 10 QR

36 2.641-708.0 Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibili-
tu.10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou 
pro dlouhou životnost. Pro stroje K5-K7 od r. 2008 s přip. 
Quick Connect.



Náhradní VT hadice- Systém od 2009

Vysokotalká hadice Quick Connect 
H 9 Q

37 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.



Speciální použití

Sada na čištění potrubí 7,5 m 38 2.637-729.0 Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, 
odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. 

Sada na čištění potrubí , 15 m 39 2.637-767.0 Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, 
odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. 

Pískovací / otryskávací sada 40 2.638-792.0 K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spoje-
ní s otryskávacím prostředkem. 

Variabilní kloub 41 2.640-733.0 O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čiště-
ní těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi 
VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního 
nástavce a příslušenství.



Úložný systém "Organizer" 42 2.641-630.0 Nový organizační systém umožńuje jednoduché, praktické a 
pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modu-
lů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích 
kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich 
životnost.



Čistič podvozků 43 2.642-561.0 Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, 
bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení 
vosku na podvozek.



44 2.643-100.0 
45 2.643-147.0 
46 2.643-143.0 
47 2.643-144.0 
48 2.643-145.0 

Sada na čištění potrubí a okapů 49 2.642-240.0 Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění 
okapů a trubek bez žebříku.S 20m VT hadicí. 

Pěnovací tryska balená 0,3l 50 2.641-848.0 Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povr-
chů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen 
bez námahy. Objem nádržky 0,3l.



Sací hadice eco!ogic 51 2.642-743.0 Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních 
zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží. 

Prodloužení vysokotlakých hadic

Prodloužení vysokotlaké hadice, 
10m,  K2-K7

52 6.389-092.0 Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilnost. Robust-
ní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, 
s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou 
životnost.



Prodloužení vysokotlaké hadice, 
10m, K2-K7(<2010)

53 6.390-961.0 

Prodloužení gumové vysokotlaké 
hadice, 10m, K2-K8

54 6.390-096.0 Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilnost. 
Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší život-
nost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.
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Objednací 
číslo

Sada náhradní vysokotlaké hadice - od r.v. 1992

Sada vysokotlaké hadice HK 7.5 55 2.641-828.0 Sada příslušenství k dovybavení praktickým rychlým připoje-
ním Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby 
řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bub-
nem na navíjení VT hadice.



Sada s náhradní vysokotlakou 
hadicí HK 12

56 2.642-953.0 K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového 
roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect. 

Adaptér pro připojení prodlužovací 
hadice

57 2.643-037.0 
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číslo

Hadice a uložení hadic

Sada hadice pro vysokotlaké čističe 1 2.645-156.0 Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadi-
ce PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek 
G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.



              


