
K 2 Universal
De K 2 Universal hogedrukreiniger is ontworpen voor incidenteel gebruik en verwijdert be-

trouwbaar licht vuil rondom het huis.
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 Geïntegreerd kabelgleuf

 De stroomkabel kan netjes en op een plaatsbesparende manier wor-

den opgeborgen.

 Handige opbergmogelijkheden voor accessoires

 De hogedrukslang, de spuitlans en het spuitpistool kunnen eenvoudig 

worden opgeborgen op het apparaat.

 Quick Connect Systeem

 De hogedrukslang kan eenvoudig en snel worden aangesloten/afge-

koppeld aan/van het toestel en het spuitpistool.

 Compact formaat en lichtgewicht

 Het toestel kan eenvoudig worden meegenomen en vervoerd.
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TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

K 2 Universal

 Licht, compact toestel
 Quick Connect Systeem

Technische gegevens
Bestelnr.  1.673-000.0

EAN Code  4054278629889

Stroomsoort V / Hz 220 – 240 / 50 – 60

Werkdruk bar / MPa 110 / 11

Wateropbrengst l/u max. 360

Temperatuur watertoevoer °C max. 40

Oppervlakteprestatie m²/u 20

Vermogen kW 1,4

Gewicht zonder toebehoren kg 3,77

Afmetingen (l x b x h) mm 182 × 280 × 390

Uitrusting
Hogedrukpistool  G 120 Q

Vario Power Jet  –

Vuilfrees  
Hogedrukslang m 3

Geïntegreerde water fijnfilter  
Adapter tuinslang 3/4"  
  Bij de levering inbegrepen      
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Bestelnr. Prijs Beschrijving

Spuitlansen

DB 120 Vuilfrees Full Control voor 
K 2 - K 3

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.



TLA 4 telescopische spuitlans 2 2.644-190.0 Een eenvoudige reiniging op (bijna) alle plaatsen: Met de 
telescopische spuitlans bereikt u eenvoudig moeilijk bereik-
bare plaatsen, dankzij zijn 180° verstelbare scharnier.



Reinigingsset voor gevels en gla-
zen oppervlakken

3 2.644-249.0 Deze set omvat een telescopische spuitlans TLA 4 en het 
hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging. Voor een eenvou-
dige reiniging van objecten die moeilijk bereikbaar zijn zoals 
gevels van een huis of veranda's.



Spatbescherming 4 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.



Eentraps spuitlansverlenging 5 2.643-240.0 Verlengt de spuitlans met 0,4 m. Voor een efficiënte reini-
ging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher 
toebehoren.



VP 180 S VarioPower Jet kort 
360° voor K2-K7

6 2.643-254.0 VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze rege-
ling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor 
de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.



VP 120 Vario Power Lans Full 
Control voor K 2 - K 3

7 2.642-724.0 Vario Power spuitlans voor de hogedrukreinigers uit de 
klasses K 2 tot K 3. Traploos instelbaar van lage druk reini-
gingsmiddelenstraal tot hogedrukstraal, door simpelweg de 
spuitlans de draaien.



Telescopische spuitlans 8 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 aanpasbaar 
spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.



Oppervlaktereinigers

Oppervlaktereiniger T-Racer T 5 9 2.644-084.0 Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de 
T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuit-
mondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt 
om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.



PS 30 Powerschrubber 10 2.644-123.0 De PS 30 krachtige Powerscrubber, met 3 geïntegreerde 
hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van 
verschillende oppervlakken. Inclusief geïntegreerde rubbe-
ren trekker om vuil water te verwijderen.



PS 30 Plus Powerscrubber 11 2.644-212.0 De powerscrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil 
met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij zijn draaibare 
zijsproeiers kunnen alle hoeken en kanten moeiteloos wor-
den gereinigd.



Borstels

WB 150 Powerborstel 12 2.643-237.0 WB 150 powerborstel van een spatvrije reiniging van ge-
voelige oppervlakken. Deze doeltreffende combinatie van 
een hogedrukreiniger en de druk van een manuele borstel 
spaart energie, water en tot wel 30% van uw tijd.



WB 120 roterende wasborstel 13 2.644-060.0 Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen 
van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. 
Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de 
geïntegreerde ontgrendelingshendels.
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Bestelnr. Prijs Beschrijving

WB 120 roterende wasborstel Car 
& Bike

14 2.644-129.0 Voor een behoudzame reiniging van auto's en motorfietsen: 
de roterende wasborstel met innovatief zacht microvezel 
opzetstuk Car & Bike. Kan in de wasmachine gewassen 
worden op 60 °C.



WB 60 zachte oppervlakte-was-
borstel

15 2.643-233.0 Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, 
zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. 
Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede opper-
vlakteprestatie.



Velgenwasborstel 16 2.643-234.0 Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moei-
lijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling 
over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.



Wasborstel 17 6.903-276.0 Wasborstel met zachte haren voor de reiniging van gevoeli-
ge oppervlakken en moeilijk te bereiken plaatsen buitens-
huis. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de 
reeks K 2 tot K 7.



Hogedrukpistolen

G 180 Q Quick spuitpistool 18 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.



Hogedruk-vervangslang: met anti-twistsysteem en Quick Connect-systeem

H 10 Q Flex Premium anti twist 19 2.643-585.0 Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-ver-
draaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclu-
sief Quick Connect adaptor. Voor toestellen uit de reeksen K 
2 tot K 7. Niet geschikt voor toestellen met een slangtrom-
mel of voor de Full Control toestellen uit de reeksen K 4 tot 
K 7.



Hogedruk-vervangslang - systeem vanaf 2009 voor toestellen met Quick Connect systeem

H 9 Q Hogedrukslang Quick Con-
nect

20 2.641-721.0 Vervang-hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers uit de 
reeksen K 2 tot K 7 gemaakt sinds 2009, waarbij de slang 
met een Quick Connect snelkoppeling aan het spuitpistool en 
het toestel wordt bevestigd. 180 bar, 60° C.



Rioolreiniging

PC 20 dakgoot- en rioolreinigings-
set

21 2.642-240.0 De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig autonoom 
- met hogedruk. Hij reinigt probleemloos de afvoer, leidin-
gen en dakgoten. Slanglengte 20 m.



PC 15 Rioolreinigingsset 22 2.637-767.0 Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 15 m voor het 
vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpij-
pen.



PC 7,5 Rioolreinigingsset 23 2.637-729.0 Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het 
vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpij-
pen.



Schuimsproeier

FJ 6 Schuimsproeier 24 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 schuimsproeier Connect & 
Clean + 3-in-1 Ultra schuimreiniger

25 2.643-143.0 Ultra schuimreiniger + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' 
Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen 
verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.
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Bestelnr. Prijs Beschrijving

Overige

Natzandstraalset 26 2.638-792.0 Natzandstraalset voor het verwijderen van roest, verf en 
hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straal-
middel.



Knikkoppeling 27 2.640-733.0 Knikkoppeling, draait 180 ° voor de reiniging van moeilijk 
bereikbare plaatsen. Wordt aangesloten tussen het hoge-
drukpistool en het toebehoren of tussen de verlengslang en 
het toebehoren.



Waterfilter 28 4.730-059.0 De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger 
tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water.



Vervangset o-ringen 29 2.640-729.0 Vervangset O-ringen voor het eenvoudig vervangen van 
O-ringen en veiligheidspennen op het toebehoren van de 
hogedrukreinigers.
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Bestelnr. Prijs Beschrijving

Slangopberging en slangwagens

Premium slanghouder HR 7.315 
Kit

1 2.645-165.0 

Slangen

Slangaansluitset voor hogedrukrei-
nigers

2 2.645-156.0 

Set wateraanvoerslang 3 2.645-258.0 
Slang PrimoFlex - 1/2” 20 m 4 2.645-138.0 
PrimoFlex® Plus slang 3/4" – 25 m 5 2.645-142.0 
Performance Plus slang 1/2" -20m 6 2.645-318.0 
Performance Plus slang 3/4" -25 m 7 2.645-322.0 
Performance Premium slang 1/2" 
-20 m

8 2.645-324.0 

Slangverbindingen

Universele slangaansluiting Plus 9 2.645-193.0 
Universele slangaansluiting Plus 
met Aqua Stop

10 2.645-194.0 
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