
K 2 HOME

De "K2 Home" is uitgerust met een spuitpistool, twee zachtlopende wielen, een hogedrukslang 

van 4 m, een spuitlans, een vuilfrees met roterende punstraal voor de verwijdering van hard-

nekkige vervuiling en een waterfilter die de pomp beschermt. De extra Home Kit zorgt voor 

een spatvrije reiniging van grote oppervlakken rondom het huis en omvat de T 150 opper-

vlaktereiniger en 500 ml "Patio & Deck” reinigingsmiddelenconcentraat. Deze hogedrukreiniger 

is ideaal voor de verwijdering van normale vervuiling en een occasioneel gebruik rondom het 

huis, voor de reining van o.a. fietsen, tuingereedschap en tuinmeubelen.
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K 2 HOME

Technische gegevens
Bestelnr.  1.673-240.0

EAN Code  4054278249414

Werkdruk bar / MPa 110 / 11

Wateropbrengst l/u 360

Max. toevoertemperatuur °C max. 40

Vermogen kW 1,4

Gewicht zonder toebehoren kg 4,8

Afmetingen (l x b x h) mm 242 × 280 × 782,5

Stroomsoort V / Hz 220–240 / 50–60

Oppervlakteprestatie m²/h 20

Uitrusting
Home kit  Oppervlaktereiniger T 150, Patio & Deck detergent, 0.5 l

Hogedrukpistolen  Standaard Quick Connect

Vario Power Jet  –

Enkelvoudige spuitlans  

Vuilfrees  

Hogedrukslang m 4

Quick connect aan de machine  

Detergent aanbrengen via  Aanzuiging

Geïntegreerde water fijnfilter  

Adapter tuinslang 3/4"  

  Bij de levering inbegrepen      
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Bestelnr. Prijs Beschrijving

Spuitlansen

DB 120 Vuilfrees (K 2/3 serie) 1 2.642-727.0 Vuilfrees met krachtige roterende sproeier (instapmodel) 

voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klasses K 2 en K 3. 

Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verweerde 

oppervlakken.



Spatbescherming 2 2.642-706.0 De transparante spatbescherming voor de Kärcher hoge-

drukreinigers uit de klasses K 2 tot K 7 beschermt de ge-

bruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal 

voor de reiniging van hoeken en kanten.



Spuitlansverlenging 0,4 m 3 2.643-240.0 Verlengt de spuitlans met 0,5 m. Voor een efficiënte reini-

ging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher 

toebehoren.



VarioPower Jet 360° kort (K2-K7) 4 2.643-254.0 VP 160 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze rege-

ling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor 

de reiniging van nabijgelen en moeilijk bereikbare plaatsen.



VP 120 Vario Power Lans (K 2/3 

serie)

5 2.642-724.0 Vario Power spuitlans voor de hogedrukreinigers uit de 

klasses K 2–K 3. Traploos instelbaar van lage druk reini-

gingsmiddelenstraal tot hogedrukstraal, door simpelweg de 

spuitlans de draaien.



Telescopische lans 4 m max 6 2.642-347.0 Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen 

van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajo-

net-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch spuitpistool. 

Gewicht : ca. 2 kg.



Oppervlaktereinigers

PS 40 Powerscrubber 7 2.643-245.0 PS 40 powerscrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproei-

ers. De krachtige reinigingsactie verwijdert snel een eenvou-

dig hardnekkige vervuiling van oppervlakken. Ideaal voor 

trappen en randen.



T-racer T 350 8 2.643-252.0 Met de oppervlaktreiniger T-Racer T 350 kunnen grote 

oppervlakken spatvrij worden gereinigd. Continue drukaan-

passing voor harde en gevoelige oppervlakken. Met hand-

greep voor een vertikale reiniging.



Vervangset sproeikop Universeel 

(ex T350)

9 2.643-338.0 Hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen voor alle 

oppervlaktereinigers T-Racer (behalve voor de T 350) die 

horen bij de toestellen uit de klasses K 2 tot K 7, voor de 

dakgotenreiniger PC 20 voor de hogedrukreinigers K 3 tot K 

7, en ook voor de chassis cleaner voor de toestellen K 2 tot 

K 5.



Vervangset sproeikop T-Racer 350 10 2.643-335.0 Met de hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen kan u 

de sproeiers eenvoudig vervangen. Deze zijn geschikt voor 

de T-Racer T 300 / T 350 die passen op de hogedrukreini-

gers uit de klasses K 2 tot K 7.



Borstels en sponzen

WB 150 Power Brush 11 2.643-237.0 WB 150 Power Brush (Deltaracer) 

WB 100 Roterende wasborstel 12 2.643-236.0 Roterende wasborstel met gewricht voor de reiniging van 

alle gladde oppervlakken, zoals verf, glas of kunststof. 180° 

traploos verstelbare hoek aan de handgreep voor de reini-

ging van moeilijk bereikbare plaatsen.



Velgenwasborstel 13 2.643-234.0 Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moei-

lijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling 

over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.



WB 50 Wasborstel 14 6.903-276.0 Smalle borstel voor de reiniging van hardnekkig vuil 

  Bij de levering inbegrepen        Beschikbaar toebehoren     
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Bestelnr. Prijs Beschrijving

Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System

H 10 Q FLEX Vervangslang 10 m 

alle K met Quick Connect Click 

(pistool & toestel)

15 2.643-585.0 Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-ver-

draaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclu-

sief Quick Connect adaptor.



Vervangslangen voor machines met quick-connect-aansluiting aan machine en pistool

H 9 Vervangslang 9 m alle K met 

Quick Connect Click (pistool & 

toestel)

16 2.641-721.0 Vervanging hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers, 

waarbij de slang met een snelkoppeling Quick Connect aan 

het spuitpistool en het toestel wordt bevestigd. 160 bar, 60° 

C.



Speciale toepassingen

PC 7,5 Rioolreinigingsset 7,5 m 17 2.637-729.0 Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidin-

gen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hoge-

druksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de 

verstopping te verwijderen. 7,5 m



PC 15 Rioolreinigingsset 15 m 18 2.637-767.0 Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidin-

gen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hoge-

druksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de 

verstopping te verwijderen. 15 m



Knikkoppeling 19 2.640-733.0 180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvou-

dig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkop-

peling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren 

gezet.



Organiser 20 2.641-630.0 Handig en overzichtelijk opbergsysteem voor Kärcher toe-

behoren. Bestaat uit 2 modules.


FJ 6 Foam Nozzle Regelbaar 0,6 

Ltr

21 2.643-147.0 FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim 

(bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, 

moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op 

stenen en houten oppervlakken en gevels.



FJ 10 C Foam Jet Connect & Clean 22 2.643-143.0 Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' 

Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen 

verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.



PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m 23 2.642-240.0 De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig 

- met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu 

probleemloos te reiningen.



Natzandstraalset 24 2.638-792.0 Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervui-

lingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel. Geschikt 

voor hogedrukreinigers uit het Kärcher consumentenpro-

gramma.



Overige

G 180 Q Vervangpistool alle K met 

Quick Connect Click

25 2.642-889.0 Het nieuwe spuitpistool, uitgerust met Quick Connect G 180 

Q, is 13 cm langer en biedt nu een nog groter comfort en 

een betere ergonomie bij het reinigen met een Kärcher 

hogedrukreiniger.



Waterfilter 26 4.730-059.0 Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in 

de hogedrukreinigerpomp komen


Vervangset o-ringen 27 2.640-729.0 Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veilig-

heidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.


Vervangpistool alle K met Clips 28 2.641-959.0 Vervangpistool voor alle toestellen waarbij de hoge-

drukslang met een clipsysteem is bevestigd aan het pistool 

(zonder Quick Connect)



Adapter voor tuinslang 29 2.640-732.0 Adapter voor de aansluiting van alle Kärcher reinigingsbor-

stels en -sponzen op tuinslangen met een klikkoppelingssys-

teem. Met waterregeling en waterstop direct aan de adapter 

instelbaar.
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Bestelnr. Prijs Beschrijving

Koppelingen & verdeelstukken

Basic slangstuk Uni Aquastop 1 2.645-192.0 Universele slangkoppeling met aquastop en met ergono-

misch design voor optimaal gebruiksgemak.


Basic slangstuk Uni 2 2.645-191.0 Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor 

optimaal gebruiksgemak.


Slangen

Aansluitset 10 m 3/4" 3 2.645-156.0 Slangset voor hogedrukreinigen of te gebruiken als tuins-

lang. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 

1 x universele slangkoppeling en een universele slangkop-

peling met Aqua Stop.



4 2.645-258.0 

Slang PrimoFlex - 1/2” 20 m 5 2.645-138.0 Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 20m 1/2". 

Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Tempe-

ratuurbestendig -20°C tot 65°C.



Slangopberging en slangwagens

HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium 

Slanghouder

6 2.645-164.0 Slanghouder voor het praktisch en ruimtebesparende opbe-

ren van uw tuinslang en toebehoren. Met verwijderbare 

trommel en opslagruimte voor spuitstukken, pistolen, 

sproeilansen en koppeling.
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