
K5 Compact
Högtryckstvätten K5 Compact är en extra kompakt högtryckstvätt lämplig för regelbunden 

rengöring av medelstora ytor med hårt sittande smuts. Den är även lätt att transportera och 

förvara. Ytkapacitet: 40 m²/h.
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 Slangförvaringskoncept

 Slangen kan rullas upp och fästas med ett elastiskt band och snabbt 

tas loss igen inför nästa jobb

 Vattenkyld motor och enastående prestanda

 Den vattenkylda motorn är imponerande med sin styrka och sin 

långa livslängd

 Teleskophandtag

 Det teleskopiska aluminiumhandtaget kan förlängas vid transport och 

förkortas igen vid förvaring

 Integrerad tillbehörsförvaring på maskinen

 Bekväm och utrymmessparandel tillbehörsförvaring
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TEKNISK DATA OCH UTRUSTNING

K5 Compact

 Quick Connect
 Integrerad sugmekanism för rengöringsmedel

Tekniska data
Beställningsnummer  1.630-750.0

EAN-kod  4054278498041

Nätspänning V / Hz 230 / 50

Tryck bar / MPa 20 – max. 145 / 2 – max. 14,5

Flödeshastighet l/tim max. 500

Inloppstemperatur °C max. 40

Effekt kW 2,1

Vikt utan tillbehör kg 12

Mått (L × B × H) mm 354 × 308 × 520

Utrustning
Spolhandtag  G 180 Q Gummiband för att fästa högtrycks-

slangen
 

Vario Power Jet-spolrör  
Roto Jet-spolrör  
Högtrycksslang m 8

Quick Connect-anslutning  
Rengöringsmedel via  Sugslang

Suger vatten  
Integrerat vattenfilter  
A3/4″ anslutningsadapter för träd-
gårdsslang

 

Teleskophandtag  
Vattenkyld motor  
  Ingår i standardutrustningen     
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Beställnings-
nummer Pris Beskrivning

Spolrör

VP 145 Vario Power-spolrör Full 
Control

1 2.642-725.0 Vario Power-spolrör för högtryckstvättar i klass K 4–K 5. 
Steglöst reglerbar från lågtrycksstråle för påföring av rengö-
ringsmedel till högtrycksspolning genom att bara vrida på 
spolröret.



DB 145 Rotojet Full Control för K 
4-K 5

2 2.642-728.0 Rotojet med kraftigt, roterande Middle-munstycke för hög-
tryckstvättar från Kärcher i klass K 4 och K 5. För särskilt 
envis smuts som t.ex. på mosstäckta eller vittrande ytor.



Teleskopiskt förlängningsskaft TLA 
4

3 2.644-190.0 Med detta teleskopiska förlängningsskaft kan du enkelt nå 
områden som är svåra att komma åt, t.ex. fasader / höga 
fönsterpartier för en snabb och enkel rengöring.



Stänkskydd 4 2.642-706.0 Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 
av Kärchers högtryckstvättar. Den rengör alla hörn och 
kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är 
arbetsområdet alltid synligt.



Underspolningsrör 5 2.638-817.0 Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor 
och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtryckst-
vättar.



Spolrörsförlängare 6 2.643-240.0 Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på 
svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kär-
cher högtryckstvättar.



VP 145 S 360° kort Variopowers-
polrör, K5 - K7

7 2.643-254.0 Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtryckstvättar 
K2 - K7.



MP 145 Multi Power Jet K3-K5 8 2.643-239.0 Med Multi Power Jet växlar du enkelt mellan 5 olika spolty-
per genom att vrida på munstycket. Anpassa strålen efter 
den yta som du ska rengöra. Applicera rengöringsmedel, 
spola av grov smuts, ta bort hårt sittande smuts - allt utan 
att behöva byta munstycke. Passar K3 - K5 högtryckstvät-
tar.



MultiPower-munstycke 9 2.642-440.0 Variera mellan fem olika spolbilder utan att behöva byta 
munstycke. Vrid på spolröret för att byta spolbild. Lågtryck 
- för påläggning av rengöringsmedel. Flatstråle högtryck - 
för kraftfull rengöring av större ytor. Flatstråle mellantryck 
- för skonsam avsköljning efter rengöring. Punktstråle - kon-
centrerad stråle för hög precision Rotojet - roterande stråle 
för hårt sittande smuts.



Spolhandtag

G 180 Q Spolhandtag Quick Con-
nect

10 2.642-889.0 Det nya spolhandtaget G 180 Q med Quick Connect är 13 cm 
längre och gör det nu ännu mer bekvämt och ergonomiskt 
att rengöra med Kärchers högtryckstvättar.



Ytrengöringsmedel

Terasstvätt T7 Plus 11 2.644-074.0 Stänkfri rengöring av stora ytor: T-Racer T7 Plus terasstvätt. 
Extra powermunstycke för hörn och kanter, handtag för 
vertikal rengöring, justerbart rengöringstryck.



Terasstvätt T5 12 2.644-084.0 T-Racer T5 terasstvätt möjliggör stänkfri rengöring av stora 
ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. 
Handtag för vertikal rengöring.



PS 30 Skrubborste 13 2.644-123.0 Skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och 
gummiskrapa. PS 30 skrubborste med högtryck är mer kraft-
full än en vanlig skrubborste vilket gör att du enkelt tar bort 
hårt sittande smut



  Ingår i standardutrustningen       Passande tillbehör     
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Beställnings-
nummer Pris Beskrivning

PS 30 Plus 14 2.644-212.0 PS 30 Plus skrubborste tar bort envis smuts med tre integ-
rerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. Tack vare 
det roterbara sidomunstycket rengörs alla hörn och kanter 
utan ansträngning.



PS 40 Tvättborste 15 2.643-245.0 PS 40 skrubborste med tre integrerade högtrycksmunsty-
cken. Tar bort hårt sittande smuts, snabbt och enkelt. Passar 
bra till att rengöra trappor med. Den är idealisk för rengö-
ring av trappor och avsatser.



Borstar

WB 150 Powerborste 16 2.643-237.0 WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga 
ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manu-
ellt borsttryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer 
tidseffektiv.



WB 120 17 2.644-060.0 Roterande tvättborste med utbytbar fästsats – perfekt för 
rengöring av alla släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt 
och lätt byte av tillbehör tack vare den integrerade spaken.



WB 120 Car & Bike 18 2.644-129.0 Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande 
tvättborsten med det innovativa, mjuka, utbytbara mikrofi-
bertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar upp till 60 °C.



WB 60 Bred tvättborste 19 2.643-233.0 Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till 
exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.



Fälgborste 20 2.643-234.0 Fälgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga 
ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 
grader - för ett jämt och perfekt resultat.



Adapter för anslutning till träd-
gårdsslang

21 2.640-732.0 Adapter för anslutning av trädgårdsslangar till alla Kärcher 
borstar. För slangar med Quick Connect-system. Justerbar 
med vattenstop.



Tvättborste standardutförande 
(svart/vit)

22 6.903-276.0 För skonsam rengöring av exempelvis bilar och båtar. 

Ersättningsslang för högtryckstvättar med Anti-Twist och Quick Connect funktion

H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist 23 2.643-585.0 10 m lång reservhögtrycksslang PremiumFlex. Tack vare det 
patenterade anti-twist-systemet är den extremt flexibel 
vilket gör att arbetet kan utföras obehindrat. Med Quick 
Connect kan slangen snabbt anslutas till högtryckstvätten.



Förlängningsslangar - System 2009

H 9 Q Ersättningsslang, 9 m, K3-K7 24 2.641-721.0 För Kärchers högtryckstvättar i K3 - K7 serien från 2009 
och senare, där slangen är kopplad till spolhandtaget och 
maskinen med snabbkopplingssystem. 9 m, 160 bar, 60°C.



Ersättningsslang

Quick Connect adapterset, tvåde-
lad

25 2.643-037.0 Tvådelat adapterset för anslutning av gängad förlängnings-
slang till högtryckstvätt som använder Quick Connect-an-
slutnig.



Förlängningsslang för högtryck: Passar för maskiner med Quick Connect system

XH 10 Q Förlängningsslang 26 2.641-710.0 Högkvalitativ textilbeklädd förlängningsslang (10 m, ID 8). 
Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 
bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen 
ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling 
(från 2008 och senare) och högtrycksslangen. Även lämplig 
vid användning av rengöringsmedel.



  Ingår i standardutrustningen       Passande tillbehör     
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Beställnings-
nummer Pris Beskrivning

XH 6 Q Förlängningsslang 27 2.641-709.0 Robust slang (6 m, ID 8) som ökar högtrycksslangens arbets-
radie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 
160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen 
ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling 
(från 2008) och högtrycksslangen. Även lämplig vid använd-
ning av rengöringsmedel.



XH 10 QR Förlängningsslang i 
gummi

28 2.641-708.0 Högkvalitativ förlängningsslang i gummi (10 m). Lämplig för 
temperatur upp till 80 °C och tryck upp till 160 bar. Passar 
till Kärcher K5 - K7 högtryckstvättar från 2008, där slangen 
är ansluten till spolhandtaget med Quick Connect-anslutning.



Rörrengöring

PC 20 Rengöringssats för hängrän-
nor och stuprör, 20 m

29 2.642-240.0 2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrännor 
samtidigt som den kan användas för att rengöra proppar 
och stopp i rör och avlopp. 20 m flexibel högtrycksslang, 5 
st olika munstycken. Passar alla högtryckstvättar i klasserna 
K2 - K7.



PC 15 Rörrengöringssats 30 2.637-767.0 Åtgärdar igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker 
sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakå-
triktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. 
För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher K2-K7 hög-
tryckstvättar.



PC 7,5 Rörrengöringssats 31 2.637-729.0 Åtgärdar igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker 
sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakå-
triktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. 
För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher högtryckst-
vättar K2-K7.



Skummunstycke

FJ 6 Skummunstycke 0,6 l 32 2.643-147.0 FJ 6 skummunstycke för rengöring med kraftfullt skum (t.ex. 
Ultra Foam Cleaner). Används bland annat för rengöring av 
bilar och motorcyklar samt för applicering av rengöring på 
stenbelagda ytor, träytor och fasader.



FJ 10 C Skummunstycke 1 l 33 2.643-143.0 Ultra Foam Cleaner + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 
'n' Clean skummunstycke. Med ett enkelt klick växlar du lätt 
mellan olika rengöringsmedel.



FJ 10 C Skummunstycke C 'n' C 1l 
Sten

34 2.643-145.0 Rengöring för stenbelagda ytor + snabbväxlingssystem FJ 
10 C Connect 'n' Clean skummunstycke. Med ett enkelt klick 
växlar lätt mellan olika rengöringsmedel.



Övrigt

Sugslang SH 5 35 2.643-100.0 5 meter miljövänlig sugslang för att suga upp vatten från 
alternativa källor så som tunna, hink etc. Fyll slangen med 
vatten (sänk ner slangen under vattnet), anslut den sedan till 
maskinen. Sugslangen har en backventil i den ände som 
ligger i vattenkällan.



Blästerset 36 2.638-792.0 Blästerset - för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher 
K2-K7 högtryckstvättar.



Vario vinkelled 37 2.640-733.0 Med en 180° vinklingsbar led gör det enkelt och bekvämt 
att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan 
spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsför-
längning och tillbehör.



Vattenfilter 38 4.730-059.0 Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pum-
pen om vattnet är förorenat. Passar K2-K7 högtryckstvättar.



  Ingår i standardutrustningen       Passande tillbehör     
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Adapter Anti-Twist 39 2.644-257.0 Anti-Twist adaptern eliminerar att högtrycksslangen twistar 
sig och underlättar arbetet. Passar till högtryckstvättarna i 
klasserna K4-K7 med en Quick Connect-adapter på spol-
handtaget.



O-ringssats 40 2.640-729.0 Ersättnigsset O-ring, för enkelt byte av O-ringar och säker-
hetspluggar. Passar tillbehör till högtryckstvättar.



Sugslang eco!ogic 41 2.642-743.0 3 meter sugslang eco!ogic 
  Ingår i standardutrustningen       Passande tillbehör     
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Slangvindor och slangkärror

Premium Slangvinda HR 7.315 sats 
5/8"

1 2.645-165.0 

Slangvagn HT 3.420 sats 5/8" 2 2.645-167.0 
HR 7.315 Slangvinda - 15 m slang 3 2.645-164.0 
Slangar

Anslutningsslang för högtryckst-
vätt

4 2.645-156.0 

Slangsats för vattenförsörjning 5 2.645-258.0 
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m 6 2.645-138.0 
PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m 7 2.645-142.0 
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m 8 2.645-318.0 
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m 9 2.645-322.0 
Performance Premium-slang 1/2" 
-20 m

10 2.645-324.0 

Slangkopplingar och krananslutningar

Universal slangkoppling Plus 11 2.645-193.0 Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering 
Universal slangkoppling Plus med 
vattenstopp

12 2.645-194.0 Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. 
Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.



Universal slangkoppling med 
vattenstopp

13 2.645-192.0 

Universal slangkoppling bas 14 2.645-191.0 
  Ingår i standardutrustningen       Passande tillbehör     


