
K 4 Full Control

Уредът е подходящ за почистване при нужда на средно упорити замърсявания и има 
капацитет 30 m²/h. С водоструйките Full Control откривате подходящото налягане за 
всяка повърхност. Налягането се регулира на струйната тръба и се извежда на 
LED-дисплей на пистолета – за максимален контрол. Превключването между режи-
мите високо налягане и разпръскване на почистващ препарат става без смяна на 
струйната тръба. Пистолетът е винаги готов за работа, а при кратки прекъсвания мо-
же да бъде паркиран удобно заедно със струйната тръба. Благодарение на телеско-
пичния механизъм регулирате удобно работната височина и съхранявате уреда ком-
пактно. А посредством системата Plug ‚n‘ Clean сменяте почистващия препарат с 
едно движение и проверявате нивото му с един поглед. Освен това водоструйката е 
с по-дълбок център на тежестта, има стойка за по-голяма стабилност и практичен во-
дач за маркуча. Стойката може да се използва и като втора дръжка при повдигане на 
уреда върху стелаж или при вкарването му в багажника.
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K 4 Full Control

Технически данни
Артикулен н-р  1.324-000.0

 4054278044736
Налягане bar / MPa 20–130 / 2–13
Дебитно количество  420
Максимална температура на пода-
ване

 max. 40

Мощност на свързване  1,8
Тегло без аксесоари  11,4
Размери (Д х Ш х В)  397 × 305 × 584
Вид на тока  230 / 50

Оборудване
Пистолети високо налягане  G 145 Q Full Control
Vario Power Jet  
Ротационна дюза  
Маркуч за високо налягане  6
Добавяне на почистващ препарат 
чрез

 Plug 'n' Clean система

Телескопична дръжка  
Двигател с водно охлаждане  
Мека торбичка  
Интегриран воден филтър  
Адаптер куплунг за градински 
маркуч A3/4"

 

  Включени в комплекта     



K 4 Full Control
1.324-000.0

1 2 3 4 5 6, 12 7

8 9 10 11 13 14 15

K 
4 

Fu
ll 

C
on

tro
l, 

1.
32

4-
00

0.
0,

 2
01

7-
09

-0
5

Артикулен н-р

Струйници

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

Ъглова струйна тръба 4 2.638-817.0 Ъгловата струйна тръба е по-дълга (около 1 m), огъната 
под ъгъл струйна тръба за удобно почистване на труд-
нодостъпни места, като напр. улуци на покрива или шаси-
то на автомобилa.



Едностепенно удължение за 
струйна тръба

5 2.643-240.0 Удължение за струйна тръба за увеличаване на обсега с 
0,4 m. За удобно и ефективно почистване на труднодос-
тъпни места. Подходяща за всички принадлежности на 
Kärcher.



Vario Power Jet Short 360° VP 160 
S

6 2.643-254.0 VP 160 S: Късият вариант Vario Power Jet Short 360° с 
плавно регулиране на налягането и регулируем до 360° 
шарнир е идеален за почистване на близко намиращи се, 
труднодостъпни места.



Multi Power Jet MP 145 7 2.643-239.0 Multi Power Jet с 5 вида струи: струя почистващ препарат, 
плоска струя с високо налягане, ротационна дюза, точкова 
струя и широка плоска струя с редуцирано налягане. 
Изборът на подходящата струя се извършва удобно чрез 
въртене.



Защита от пръски 8 2.640-916.0 Защита от пръски за струйника с ротационна дюза. Защи-
тава надеждно потребителя от пръски вода – преди всич-
ко при почистване на ъгли и ръбове. За поставяне върху 
всички струйници с ротационна дюза на Kärcher (освен 
4.763-184).



Vario Power Jet VP 145 9 2.643-235.0 Струйна тръба с регулиране на налягането (Vario-Power): 
от струя с ниско налягане на почистващия препарат до 
струя с високо налягане с плавно регулиране на налягане-
то само чрез завъртане на струйната тръба.



Струйник с ротационна дюза DB 
145

10 2.643-244.0 Струйникът с мощна ротационна дюза (въртяща се точко-
ва струя) е подходящ за особено упорити замърсявания. 
Идеален за покрити с мъх или ерозирали повърхности.



Телескопична струйна тръба 11 2.642-347.0 Телескопична струйна тръба с обсег до 4 m. Идеална за 
удобно почистване с високо налягане напр. на външни 
щори или фасади нависоко. С комфортен колан за носене 
и интегриран регулируем пистолет.



Vario Power Jet Short 360° VP 145 
S

12 2.643-253.0 VP 145 S: Късият вариант Vario Power Jet Short 360° с 
плавно регулиране на налягането и регулируем до 360° 
шарнир е идеален за почистване на близко намиращи се, 
труднодостъпни места.



Други

G 145 Q Full Control 13 2.643-634.0 
Воден филтър 14 4.730-059.0 Воден филтър за защита на помпата на водоструйката от 

замърсяващи частици от нечиста вода. 

15 2.640-729.0 
Адаптер за градински маркуч 16 2.640-732.0 Адаптер за свързване на градински маркуч – подходящ за 

директно свързване на всички видове четки Kärcher и 
гъби за почистване към градински маркучи с бързодейст-
ващ куплунг.



  Включени в комплекта            
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Артикулен н-р

Уред за площи

PS 40 power swab surface cleaner 17 2.643-245.0 Мощният скрубер PS 40 с три интегрирани високонапорни 
дюзи. Освобождава от упорито замърсяване най-различни 
повърхности мощно, надеждно и пестейки време. Идеа-
лен за стълби и ръбове. С интегриран чистач за отстраня-
ване на мръсната вода.



Уред за почистване на площи 
T-Racer T 450

18 2.643-214.0 Почиства големи площи без пръски: Уред за почистване 
на площи T-Racer T 450. Специална мощна дюза за ъгли-
те и ръбовете, ръкохватка за вертикално почистване, 
защитна решетка за площи с чакъл, регулиране на наля-
гането при почистване.



Уред за почистване на площи 
T-Racer T 350

19 2.643-252.0 С уреда за почистване на площи T-Racer T 350 могат да 
се почистват без пръски големи площи. Плавно регулира-
не на налягането за твърди и деликатни повърхности. 
Ръкохватка за вертикално почистване.



Резервни дюзи, принадлежности 20 2.643-338.0 Висококачествени резервни дюзи за всички уреди за 
почистване на площи T-Racer (освен T 350) за уреди клас 
К 2 до К 7, уред за почистване на улуци PC 20 за K 3 до K 
7, както и уреди за почистване на шаси за K 2 до K 5.



Резервни дюзи, принадлежности 
Т 350

21 2.643-335.0 Висококачествените резервни дюзи гарантират лесна 
смяна на дюзите и са подходящи за уреда за почистване 
на площи T-Racer T 300 / T 350 за водоструйните уреди 
клас K 2 до K 7.



T 550 T-Racer Surface Cleaner 22 2.643-251.0 Уред за почистване на площи T-Racer T 550 за почистване 
без пръски на големи площи. С впръскване на почистващ 
препарат, мощни дюзи за ъгли/ръбове, защитна решетка 
за площи с чакъл, регулиране на налягането и ръкохватка.



Четки и гъби

WB 150 power brush 23 2.643-237.0 Четка Power WB 150 за почистване без пръски на дели-
катни повърхности. Ефективна комбинация от високо 
налягане и ръчен натиск с четка спестява енергия, вода и 
до 30% време.



Въртяща се четка за миене WB 
100

24 2.643-236.0 Въртящата се четка за миене с шарнир за почистване на 
всички гладки повърхности, като лак, стъкло или пластма-
са. Плавно регулируем до 180° шарнир на ръкохватката 
за почистване на труднодостъпни места.



Мека четка за миене WB 60 25 2.643-233.0 Мека четка за почистване на големи повърхности, като 
автомобили, каравани, лодки, зимни градини или външни 
щори. Добра производителност чрез работна ширина от 
248 mm.



Четка за миене на джанти 26 2.643-234.0 Четка за миене на джанти за ефективно почистване от 
всички страни, дори и на труднодостъпни места. Равно-
мерно разпределение на водата на 360° за равномерно 
почистване от всички страни.



Резервни шлаухове високо налягане за уреди от 2009 и уреди с Quick Connect System

Маркуч за високо налягане Quick 
Connect H 9 Q

27 2.641-721.0 Резервен маркуч за високо налягане 9 m за водоструйни 
уреди от клас K3-K7 от 2009 г. или след това, при които 
маркучът се закрепва с бързодействащ куплунг Quick 
Connect към пистолета и уреда. 160 bar, 60 °C.



К-т резервни шлаухове високо налягане за уреди от 1992

28 2.643-037.0 
  Включени в комплекта            
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Артикулен н-р

Удължителни шлаухове високо налягане за водоструйки от 2008 за уреди с Quick Connect System

Удължителен маркуч Quick 
Connect XH 10 Q

29 2.641-710.0 Удължителен маркуч за високо налягане за голяма гъвка-
вост. 10 m здрав качествен маркуч DN-8 за дълъг живот 
на експлоатация. За уреди от клас K3-K7 от 2008 г. и след 
това с присъединяване Quick Connect.



Удължителен маркуч, гумен XH 
10 QR

30 2.641-708.0 Удължителен гумен маркуч за високо налягане за голяма 
гъвкавост. 10 m висококачествен маркуч със стоманена 
вложка за дълга експлоатация. За уреди от клас K3-K7 от 
2008 г. и след това с присъединяване Quick Connect.



31 2.641-709.0 
Специални приложения

FJ 6 foam nozzle 32 2.643-147.0 Дюза за пяна FJ 6 за почистване със силнодействаща 
пяна (напр. Ultra Foam Cleaner). За автомобила, мотора & 
Кo., както и за внасяне на поддържащи средства върху 
каменни, дървени или фасадни повърхности.



Комплект за почистване на тръби 
PC 7.5

33 2.637-729.0 Комплект за почистване на тръби с маркуч 7,5 m за по-
чистване на тръби, отточни канали, вертикални тръби и 
тоалетни за ефективно отстраняване на запушвания.



Комплект за почистване на тръби 
РС 15

34 2.637-767.0 Комплект за почистване на тръби с маркуч 15 m за по-
чистване на тръби, отточни канали, вертикални тръби и 
тоалетни за ефективно отстраняване на запушвания.



Варио шарнир 35 2.640-733.0 Плавно регулируем до 180° варио шарнир за почистване 
на труднодостъпни места. За свързване между. пистолет 
за високо налягане и принадлежност или удължение на 
струйна тръба и принадлежност.



Органайзер 36 2.641-630.0 Органайзер на Kärcher – практичен стенен държач за 
прегледно съхраняване на принадлежностите на Kärcher. 
С два модула за гъвкав монтаж. Идеален за защита на 
четки за миене от деформиране.



Смукателен маркуч SH 5 37 2.643-100.0 Екологичен, 5 m дълъг смукателен маркуч за засмукване 
на вода от алтернативни източници, като варели за дъж-
довна вода или бъчви за вода.



Дюза за пяна Connect 'n' Clean FJ 
10 C препарат за почистване с 
пяна (1l)

38 2.643-143.0 Препарат за почистване с пяна + бързодействаща систе-
ма FJ 10 C Дюза за пяна Connect 'n' Clean. Комфортно 
разнасяне на почистващия препарат и бърза като едно 
щракване смяна на различните препарати за почистване.



Дюза за пяна Connect 'n' Clean FJ 
10 Автошампоан 3 в 1 (1l)

39 2.643-144.0 Автошампоан + бързодействаща система FJ 10 C дюза за 
пяна Connect 'n' Clean. Комфортно разнасяне на почиства-
щия препарат и бърза като едно щракване смяна на раз-
личните препарати за почистване.



Комплект за почистване на улуци 
на покрива и тръби PC 20, 20 m

40 2.642-240.0 Комплектът за почистване на улуци на покрива и тръби 
работи напълно самостоятелно – с високо налягане. От-
точни канали, запушени тръби и улуци лесно могат да се 
почистят.



Комплект за пясъчна/водна струя 41 2.638-792.0 Комплект за пясъчна/водна струя за отстраняване на 
ръжда, боя и упорити замърсявания в комбинация с мате-
риал за струйно обработване на Kärcher.



Дюза за пяна Connect 'n' Clean FJ 
10 препарат за почистване на 
камък и фасади 3 в 1 (1l)

42 2.643-145.0 Препарат за почистване на камък + бързодействаща 
система FJ 10 C дюза за пяна Connect 'n' Clean. Комфорт-
но разнасяне на почистващия препарат и бърза като едно 
щракване смяна на различните препарати за почистване.
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Артикулен н-р

Системи за свързване маркучи

Универсален куплунг за маркуч с 
Aqua Stop

1 2.645-192.0 Универсален куплунг за маркуч с Aqua-Stop. Ергономичен 
дизайн за комфортна употреба. 

Универсален куплунг за маркуч 2 2.645-191.0 Универсален куплунг за маркуч с ергономичен дизайн за 
комфортна употреба. 

Маркучи

3 2.645-156.0 
4 2.645-258.0 

Маркуч PrimoFlex® 1/2"- 20 m 5 2.645-138.0 Особено здрав и издръжлив срещу прегъване градински 
маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") и 20 m дължина. С 
текстилна армировка за защита срещу прегъване. Безопа-
сен за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк 
диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C.



Стойки и колички за маркучи

6 2.645-167.0 
Система за пренасяне на марку-
чи Premium HR 7.315 комплект 
1/2"

7 2.645-164.0 Система за напояване със сваляща се макара за маркуч, 
възможност за съхранение на пръскачки и градински 
пистолети, както и голямо отделение за съхранение и 
възможност за фиксиране на тръбни удължители за гра-
дински пръскачки. С всеобхватно оборудване.
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