
K 4 Compact
Kolay taşınır ve kompakt boyutları sayesinde kolaylıkla depolanabilir. K4 kompakt orta dere-

celi kirler üzerine etkilidir. Teleskopik tutma kolu ve su soğutmalı motora sahiptir. 30m2 alan 

performansı bulunmaktadır.
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 Teleskopik tutma kolu

 Alüminyum teleskopik tutamak, taşıma için uzatılabilir ve depolama 

için, tekrar geri çekilebilir.

 Su soğutmalı motor ve üstün performans

 Su soğutmalı motor, özellikle uzun servis ömrü ve yüksek 

performansı ile etkileyicidir.

 Ön kapakta hortum muhafazası

 Hortum rahatlıkla ön kapağa asılabilir.

 Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklama

 Kullanışlı ve yerden tasarruf sağlayan aksesuar saklama sistemi
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K 4 Compact

 Hızlı bağlantı
 Deterjanlar için entegre emiş mekanizması

Teknik veriler
Sipariş No.  1.637-500.0

EAN Kodu  4054278497150

Basınç bar 20 – maks. 130

Su debisi l/saat 420

Giriş suyu sıcaklığı °C maks. 40

Bağlantı yükü kW 1,8

Aksesuarsız ağırlık kg 11

Boyutlar (U x G x Y) mm 348 × 308 × 520

Ekipman
Yüksek basınç tabancası  G 180 Q

Vario Power Jet  
Kir sökücü namlu  
Yüksek basınçlı su hortumu m 6

Makineye kolay bağlantı (Quick Conne-
ct)

 

Deterjan uygulama  Emiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusu

Su emişi  
Entegre su giriş filtresi  
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"  
Teleskopik tutma kolu  
Su soğutmalı motor  
  Gönderimde dahildir     
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Sipariş No. Fiyat Tanımlama

Püskürtme namluları

1 2.642-725.0 
2 2.642-728.0 

TLA 4 Teleskopik püskürtme boru-
su

3 2.644-190.0 Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 
180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alan-
lara kolayca ulaşır.



Dış cephe temizleme seti 4 2.644-249.0 Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temiz-
leme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri 
gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.



5 2.642-706.0 
Açılı püskürtme borusu 6 2.638-817.0 Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor 

alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püs-
kürtme borusu (yaklaşık 1 m).



Tek adımda boru uzatma 7 2.643-240.0 Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme boru-
sunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için 
uygundur.



K 5 – K 7 sınıfı için Vario Power 
Jet Short 360° VP 160 S

8 2.643-254.0 

K 3 – K 5 sınıfı için Multi Power 
Jet MP 145

9 2.643-239.0 Multi Power Jet’in 5 jet tipi bulunur: Temizlik maddesi jeti, 
HP fan jeti, döner nozul, kalem jet ve geniş azaltılmış ba-
sınçlı fan jeti. Uygun jet, basitçe döndürme hareketiyle 
seçilebilir.



Teleskopik püskürtme borusu 10 2.642-347.0 Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püs-
kürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı 
ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası 
bulunur. Ağırlık: 2 kg



K 2 – K 4 sınıfı için Vario Power 
Jet Short 360° VP 145 S

11 2.643-253.0 

Yüksek basınç tabancaları

G 160 Q 12 2.642-889.0 
Yüzey temizleyiciler

T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici 13 2.644-074.0 Köşelerde ve kenarlarda bile üstün temizleme gücü için 
güçlü nozul: Durulama fonksiyonu ile geniş alanların etkili ve 
sıçramasız temizliği için T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici



T 5 T-Racer yüzey temizleyici 14 2.644-084.0 Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer 
yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temiz-
leyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için 
kullanılabileceği anlamına gelir.



PS 30 Power yüzey temizleyici 15 2.644-123.0 PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu 
ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temiz-
lerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar 
için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı 
içerir.



PS 30 Plus yüzey temizleyici 16 2.644-212.0 PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme 
ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde 
tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.



T-Racer T 250 yüzey temizleyici 17 2.642-194.0 Püskürtmesiz yüzey temizliği için T 250 T-Racer. Dikey 
yüzeylerin temizlenmesi için ekstra tutamak bulunur. Akse-
suarlar, Kärcher Ev ve Bahçede kullanım amaçlı basınçlı 
yıkama makineleri, sınıf K 2 - K 7 için uygundur.



  Gönderimde dahildir       Mevcut aksesuarlar     
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Sipariş No. Fiyat Tanımlama

T-Racer yüzey temizleyici T 450 18 2.643-214.0 Geniş yüzeyleri sıçratma olmadan temizler: T-Racer Yüzey 
Temizleyici T 450. Köşeler ve kenarlar için ekstra güçlü 
nozul, dikey temizleme için tutamak, çakıllı yüzeyler için 
koruma ızgarası, temizleme basıncı ayarı.



PS 40 power swab surface cleaner 19 2.643-245.0 Üç entegre yüksek basınç nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin 
yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden 
hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için 
idealdir.



T 550 T-Racer Surface Cleaner 20 2.643-251.0 Geniş yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için T-Ra-
cer Yüzey Temizleyici T 550. Temizlik maddesi uygulama 
sistemi, köşeler/kenarlar için güçlü nozul, çakıllı yüzeyler 
için koruma ızgarası, basınç ayarı ve tutamak dahildir.



T-Racer yüzey temizleyici T 350 21 2.643-252.0 T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıçrat-
ma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için 
sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.



Fırçalar ve temizleme süngerleri

WB 150 Power fırça 22 2.643-237.0 Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 
150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili 
birleşimi, enerji, su ve %30’a kadar zaman tasarrufu sağlar.



WB 120 dönen yıkama fırçası 23 2.644-060.0 Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizle-
mek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre 
bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.



WB 120 dönen araç ve bisiklet 
yıkama fırçası

24 2.644-129.0 Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumu-
şak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama 
fırçası Car & Bike. 60 ° C’de makinede yıkanabilir.



Yıkama Fırçası 25 2.643-233.0 Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı pan-
jurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 
248 mm’lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.



Tekerlek yıkama fırçası 26 2.643-234.0 Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıka-
ma fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 
360° su dağıtımı.



Bahçe hortumu adaptörü 27 2.640-732.0 
Yıkama Fırçası 28 6.903-276.0 İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça 
Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile

H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist 29 2.643-585.0 Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi Pre-
miumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü 
dahildir.



Yüksek basınç hortum uzatma - 2009 sistem

Hızlı bağlantılı yüksek basınç 
Hhortumu H 9 Q

30 2.641-721.0 2009’dan bu yana imal edilen, K 2 ila K 7 sınıfı basınçlı 
yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; 
söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı 
sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 
160 bar, 60°C.



Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992 den

Uzatma hortumu adaptör seti 31 2.643-037.0 Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan 
basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör 
seti.



Yüksek basınç uzatma hortumu: Hızlı Bağlantı sistemine sahip cihazlar için sistem

Hızlı Bağlantılı Uzatma Hortumu 
XH 10 Q

32 2.641-710.0 Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. 
Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı 
Bağlantı konektörlü, 2008’den bu yana olan K3 - K7 serisi 
için.



  Gönderimde dahildir       Mevcut aksesuarlar     

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31



K 4 COMPACT
1.637-500.0

33 34 35 36 37 38 39

42 43 44 45 46 47 48

K
 4

 C
o
m

p
ac

t,
 1

.6
3

7
-5

0
0

.0
, 2

0
2
1
-0

3
-2

6

Sipariş No. Fiyat Tanımlama

Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 
6 Q

33 2.641-709.0 Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. 
Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı 
Bağlantı konektörlü, 2008’den bu yana olan K2 - K7 serisi 
için.



Uzatma hortumu XH 10 QR, kau-
çuk

34 2.641-708.0 Daha yüksek esneklik için kauçuk yüksek basınç uzatma 
hortumu. Dayanıklılık için çelikle güçlendirilmiş, 10 m, yük-
sek kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008’den bu 
yana olan K3 - K7 serisi için.



Oluk temizleme

Yağmur oluğu ve boru temizleme 
kiti PC 20, 20 m

35 2.642-240.0 Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi 
kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları 
kolayca temizler.



Boru temizleme kiti PC 15; 15 m 36 2.637-767.0 Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve 
tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu 
boru temizleme kiti.



Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m 37 2.637-729.0 Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve 
tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortum-
lu boru temizleme kiti.



Köpük aparatı

FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti 38 2.643-147.0 Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra 
Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanı-
ma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve 
ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kulla-
nılır.



FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti 
ve Ultra Köpüklü Temizleyici

39 2.643-143.0 Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla 
ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı 
temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.



FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti 
ve 3'ü 1 arada araç şampuanı

40 2.643-144.0 Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Te-
mizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik 
maddeleri arasında kolay geçiş.



Köpük jeti bağla ve temizle FJ 10 
C taş temizleyici, 3’ü bir arada

41 2.643-145.0 Taş temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle 
köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik 
maddeleri arasında kolay geçiş.



Çok yönlü

Emme hortumu SH 5, ekolojik 42 2.643-100.0 Su fıçıları ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek 
için çevre dostu, 5 m emme hortumu.



Kum ve yaş püskürtme kiti 43 2.638-792.0 Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak 
ortadan kaldırılması için kum ve yaş püskürtme seti.



Vario bağlantı 44 2.640-733.0 Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 
180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma 
borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.



Su filtresi 45 4.730-059.0 Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki 
kir taneciklerine karşı korur.



Adapter Anti-Twist 46 2.644-257.0 
O-Halkası seti 47 2.640-729.0 
Düzenleyici 48 2.641-630.0 Kärcher düzenleyici, Kärcher aksesuarları için pratik, duvara 

monte depolama sistemidir. Esnek montaj için iki modül 
bulunur. Yıkama fırçaları ve fırça kıllarının bükülmeye karşı 
korunması için idealdir.



  Gönderimde dahildir       Mevcut aksesuarlar     
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Sipariş No. Fiyat Tanımlama

Hortum depolama ve sarma aparatı

Premium hortum sarıcı HR 7.315 
KİT 5/8"

1 2.645-165.0 

HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8 2 2.645-167.0 
HR 7.315 Premium hortum maka-
rası, kit 1/2"

3 2.645-164.0 

Hortumlar

Basınçlı yıkama makineleri için 
hortum seti

4 2.645-156.0 

Su temini için hortum seti 5 2.645-258.0 
PrimoFlex® hortum, 1/2" – 20 m 6 2.645-138.0 
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" – 25 
m

7 2.645-142.0 

Bağlantı / adaptör

Universal hortum bağlantı Plus 8 2.645-193.0 Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal 
hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.



Universal hortum bağlantı Plus 
(Aqua Stop)

9 2.645-194.0 Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı üniversal 
hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile 
uyumludur.



Aqua Universal Hortum bağlantı 10 2.645-192.0 
Universal hortum kaplini 11 2.645-191.0 
  Gönderimde dahildir       Mevcut aksesuarlar     


