
K 7 Premium

K 7 er blant de kraftigste av våre store høytrykksvaskere for private husholdninger. K 7 Pre-

mium inkluderer slangetrommel. Den er meget effektiv med vannavkjølt motor, hjul, høy-

trykkspistol med hurtigkobling, 10 meter slange, VarioPower-strålerør med praktisk trykkjus-

tering, og rotojetdyse for fjerning av mer fastsittende skitt. Vannfilter beskytter 

inntakspumpen mot smuss ved bruk av f.eks. oppsamlet regnvann. En K 7 høytrykksvasker er 

ypperlig for varierte rengjøringsoppgaver, beregnet for hyppig bruk, og egner seg meget godt 

til rengjøring og fjerning av kraftig tilskitning fra store overflater og gjenstander som f.eks. 

sykler, større kjøretøy, oppkjørsler, svømmebasseng m.m. Rotojetdysen er svært effektivt på 

fastsittende skitt, men må ikke brukes på skjøre overflater som f.eks. bil. K 7 Premium leveres 

med universalrengjøringsmiddel. Passer for deg som har behov for en kraftig, effe

ktiv og fleksibel høytrykksvasker til hyppig bruk.
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K 7 Premium

Tekniske data
Artikkelnummer  1.168-604.0

 4039784720251

Arbeidstrykk bar / MPa 20–160 / 2–16

Vannmengde l/time 600

Maks. tilførselstemp. °C 60

Effekt kW 3

Vekt uten tilbehør kg 20,21

Mål (l x b x h) mm 404 × 461 × 968

Utstyr
Høytrykkspistol  Standard hurtigkobling

VarioPower-strålerør  
Rotojet-dyse  
Slangetrommel  
Høytrykksslange m 10

Hurtigkobling på siden av maskinen  
Påføring av rengjøringsmiddel med  Plug'n' Clean System

Vannavkjølt motor  
Integrert finmasket vannfilter  
Adapter hageslange A3/4"  
  Inkludert i leveranse     
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Artikkelnum-
mer Pris Beskrivelse

Strålerør/ Spraylanser

Variopower strålerør, 035, K5-K7 1 4.760-545.0 For variabel trykkontroll fra lavtrykk kjemidyse til høy-
trykksdyse ved ganske enkelt å vri strålerøret. For Kärcher 
hobby høytrykksvaskere i K5-K7 klassen.



Rotojet 2 4.763-228.0 Med rotojetdyse for fjerning av fastsittende smuss, f.eks. 
Mosedekkede og værslitte overflater. For Kärcher hobby 
høytrykksvaskere i K5-K7 klassen.



MP 160 Multi-power strålerør 3 2.643-238.0 
4 2.642-706.0 

Underspylingsrør 5 2.638-817.0 Ekstra langt vinkelstrålerør, f.eks. for rengjøring av takren-
ner eller under bil. For Kärcher hobby høytrykksvaskere.



Enkel strålerørsforlenger 6 2.643-240.0 
Fleksibel rotojet 7 2.639-001.0 Rotojetdyse med mulighet for justering av vinkel for enkel 

rengjøring av steder som er vanskelig tilgjengelig. For Kär-
cher hobby høytrykksvaskere.



Forlengelsesrør 8 2.639-722.0 Variabel strålerørforlenger med fire aluminiumsdeler for 
mulighet til forlengelse på 90 cm, 1,3 m eller opp til 1,7 m. 
For Kärcher hobby høytrykksvaskere.



Sprutkappe for rotojetdyser 9 2.640-916.0 Sprutbeskyttelsen forhindrer oppløst skitt og vann fra å 
sprute utover. Monteres på rotojet (bortsett fra rotojet 
4.763-184)



Dobbel rotojet 10 2.641-607.0 Rotojet som dekker et 40 % større område sammenlignet 
med vanlige rotojeter. Dette gir et meget godt rengjøringsre-
sultat av store områder som fasader, oppkjørsler osv.



Multipower strålerør K 6- K 7 11 2.641-971.0 Med dette strålerøret skifter du enkelt mellom fem ulike 
stråletyperved kun å vri avhengig av hva som skal rengjø-
res. Rengjør alle typer overflater, fjern grov skitt, påfør og 
skyll av rengjøringsmiddel uten bytte av strålerør! For 
høytrykksvaskere K6- K7.



Vario Power strålerør VP 160 12 2.643-242.0 
DB 160 Rotojetdyse 13 2.643-243.0 
3-trinnsdyse med strålerør 14 4.760-269.0 Tre typer stråler: brukeren kan velge mellom flatstråle, 

punktstråle og kjemikaliestråle.


Fleksibelt strålerør 15 4.760-272.0 Høy og lavtrykksdyser. Strålerør med fleksibel svivel 180° 
for enkelt å kunne rengjøre vanskelig tilgjengelige områder.



4-dysers strålerør, 035, K6-K7 16 4.760-458.0 Strålerøret som dekker all bruksområder. Fire dyser på et 
strålerør: Rotojet, høytrykk flatstråle, punktstråle, lavtrykk 
kjemikaliestråle, alle kan velges med dreibart strålerør.. For 
Kärcher høytrykksvaskere for konsumere K6-K7 klasser.



Teleskoplanse 17 2.642-347.0 Smart, praktisk og enkel rengjøring i høyden. Lengden kan 
stilles fra 1,2 - 4 m. Fungerer med ulike tilbehør. Innebygget 
pistol og leveres skulderstropp for komfortabel arbeidsstil-
ling.



Vario Power strålerør VP 160 S 18 2.643-254.0 
Overflaterengjørere

PS 40 Kraftskrubber 19 2.643-245.0 Skrubbebørste med tre integrerte høytrykksdyser gir økt 
rengjøringseffekt sammenlignet med standard børste. Fjer-
ner selv fastsittende skitt raskt og effektivt fra alle typer 
overflater (spesielt egnet til rengjøring av hjørner, trapper, 
balkonger og garasjer). Passer Kärcher hobby høytrykksvas-
kere.



  Inkludert i leveranse       Tilgjengelig tilbehør     
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Artikkelnum-
mer Pris Beskrivelse

T 300 terrassevasker 20 2.640-212.0 For rask og enkel rengjøring av flater som terrasse, heller og 
oppkjørsel uten vannsprut. Utstyrt med håndtak på toppen 
for rengjøring av vertikale flater som f.eks. garasjeport. To 
roterende dyser gir økt rengjøringskraft. Dyseavstand til 
underlaget kan høydejusteres. For Kärcher hobby høy-
trykksvaskere.



T 100 terrassevasker 21 2.640-637.0 Terrassevasker for sprutfri rengjøring av overflater som f.
eks. terrasse, steinheller, og vegger av stein eller tre. Økt 
rengjøringseffekt med to roterende flatstråledyser, hurtig og 
effektivt verktøy. For Kärcher hobby høytrykksvaskere.



Reservedyser terrassevasker 22 2.640-642.0 Reservedyser for terrassevaskerne T 250 og T 300. Enkle å 
bytte. Gule dyser for K6-K7 klassen.



PS 40 Kraftskrubber 23 2.640-865.0 Skrubbebørste med tre integrerte høytrykksdyser gir økt 
rengjøringseffekt sammenlignet med standard børste. Fjer-
ner selv fastsittende skitt raskt og effektivt fra alle typer 
overflater (spesielt egnet til rengjøring av hjørner, trapper, 
balkonger og garasjer). Passer Kärcher hobby høytrykksvas-
kere.



T 200 terrassevasker 24 2.641-361.0 For rask og enkel rengjøring av flater som terrasse, heller og 
oppkjørsel uten vannsprut. Utstyrt med håndtak på toppen 
for rengjøring av vertikale flater som f.eks. garasjeport. To 
roterende dyser gir økt rengjøringskraft. Annet Kärcher 
tilbehør kan kobles til forlengelsesrøret. For Kärcher hobby 
høytrykksvaskere.



Reservedyser terrassevasker 25 2.641-556.0 Reservedyser for terrassevaskeren T 250. Enkle å bytte. 
Sorte dyser for K6-K7 klassen.



T 550 T-Racer Terrassevasker 26 2.643-251.0 T 550 gir sprutfri rengjøring av store flater. Med system for 
påføring av såpe, kraftdyse for rengjøring i hjørner/ kanter, 
gitter for beskyttelse mot grus o.l., trykkjustering og hånd-
tak.



T 450 Terrassevasker 27 2.643-214.0 T 450 er perfekt for sprutfri rengjøring av ulike overflater. 
Med ekstra dyse for rengjøring av hjørner og kanter. Hånd-
tak for vertikal rengjøring.



T 350 Terrassevasker 28 2.643-252.0 Med T 350 terrassevasker kan store områder enkelt rengjø-
res uten sprut. Kontinuerlig trykkregulering avhengig av 
underlag. Håndtak for vertikal rengjøring.



29 2.643-338.0 
30 2.643-335.0 

Terassevasker T 250 Plus 31 2.642-194.0 Med en terrassevasker kan større flater enkelt rengjøres 
uten vannsprut. Terrassevaskeren T 250 Plus bidrar til enkel 
rengjøring av terrasse, heller og oppkjørsel m.m. Den er 
utstyrt med håndtak på toppen for rengjøring av vertikale 
flater som f.eks. garasjeport.



Tilbehørssett

Vindu- og drivhusrengjøringssett 32 2.640-771.0 Sett for utendørs rengjøring og tørking av vinduer og driv-
hus. Består av bred vaskebørste, regulerbart ledd og forlen-
gelsesrør for rengjøring av steder som er vanskelig å nå 
uten bruk av stige, og vindusnal for å tørke av vinduene. For 
Kärcher hobby høytrykksvaskere. Leveres i gavepakke.



33 2.643-551.0 
34 2.643-553.0 
35 2.643-554.0 

  Inkludert i leveranse       Tilgjengelig tilbehør     
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Artikkelnum-
mer Pris Beskrivelse

Børster og vaskesvamper

WB 150 power børste 36 2.643-237.0 
WB 60 Myk vaskebørste Bred 37 2.643-233.0 
WB 100 Roterende vaskebørste 
med ledd

38 2.643-236.0 

Felgbørste 39 2.643-234.0 
Vaskebørste, smal 40 2.640-589.0 Egnet for rengjøring av alle typer flater, f.eks. hagemøbler, 

glass etc. Børsten har myk bust som er skånsom mot under-
laget. Den har også en myk ring som beskytter mot å lage 
riper, en gummipad for fjerning av fastsittende smuss som 
f.eks. insekter, en forbindelsesmutter for sikker montering 
til pistolventil, og ergonomisk håndtak for å gjøre bruken 
enkel og komfortabel. For Kärcher hobby høytrykksvaskere 
og for bruk med hageslange med adapter.



Vaskebørste, bred 41 2.640-590.0 Spesielt egnet for rengjøring av store flater, slik som biler, 
campingvogn, båter og drivhus. Børsten har myk bust med 
248 mm arbeidsbredde for god flatedekning. Den har også 
en myk ring som beskytter mot å lage riper, en gummipad 
for fjerning av fastsittende smuss som f.eks. insekter, en 
forbindelsesmutter for sikker montering til pistolventil, og 
ergonomisk håndtak for å gjøre bruken enkel og komforta-
bel. For Kärcher hobby høytrykksvaskere og for bruk med 
hageslange med adapter.



Delta Racer D 150 42 2.641-812.0 
WB 50 Myk vaskebørste Normal 43 2.643-246.0 
VASKEBØRSTE M BAJONETT 44 6.903-276.0 For rengjøring av glatte flater, f.eks. Biler og båter 
Spesielle bruksområder

Rørrengjøringssett, 15 meter 45 2.637-767.0 Åpner tette rør og avløp uten kjemikalier. Den stive slangen 
føres ned i røret, der høyt trykk og dyse med fire stråler 
bakover gjør at slangen presses framover av egen kraft, og 
åpner tette takrenner, rør og avløp. For bruk innendørs og 
utendørs med Kärcher hobby høytrykksvaskere.



Sandvaskesett 46 2.638-792.0 Brukes i forbindelse med sandvaskemiddel for fjerning av 
rust og maling. For Kärcher hobby høytrykksvaskere



Regulerbart ledd 47 2.640-733.0 Vinkelen på det regulerbare leddet er tinnløst gjennom 180° 
for enkel rengjøring av steder som er vanskelig å nå. Festes 
mellom høytrykkspistolen og tilbehøret, eller mellom stråle-
rørforlengeren og tilbehøret. For Kärcher hobby høytrykks-
vaskere.



Kärcher Organiserer 48 2.641-630.0 Med Kärcher Organiser kan du på en enkel og grei måte 
organisere tilbehøret til din Kärchermaskin. Består av to 
moduler for fleksible monteringsalternativer. På denne 
måten er tilbehøret alltid klart til bruk, og beskyttes mot 
skader.



Sugesett 49 2.637-214.0 For rask pumping av store mengder vann. For Kärcher hob-
by høytrykksvaskere.



Sugeslange SH 5 50 2.643-100.0 
Skumdyse 0,6 L 51 2.643-147.0 Skumdyse 0,6 liter for rengjøring med såpe (for eksempel 

Ultra Foam). Kan brukes på biler, motorsykler m.m, og for 
påføring av rengjøringsmidler på stein- og treoverflater.



Skumdyse C 'n' C FJ 10 C 1l UFC 52 2.643-143.0 
Skumdyse C 'n' C FJ 10 C 1L Bil 53 2.643-144.0 
Skumdyse C 'n' C FJ 10 C 1l Stein 54 2.643-145.0 
  Inkludert i leveranse       Tilgjengelig tilbehør     
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Artikkelnum-
mer Pris Beskrivelse

Rør og takrennerengjøringssett 55 2.642-240.0 Rør- og takrennerengjøringssettet sørger for enkel og effek-
tiv rengjøring av rør og takrenner med høytrykk. Rørrengjø-
ringssettet er 20 meter, og tilbehøret for takrenne sørger for 
at du kan rengjøre uten å benytte stige! Dysehodet drives 
frem av egen kraft og tar med seg blader og annen skitt som 
har blitt liggende i takrennen.



Skumdyse 0,6 l 56 2.641-847.0 Skumdyse som gir ekstra skum for effektiv rengjøring av 
mange flater som bil, motorsykler, glass, stein etc. Fyll på 
såpe direkte på skumdysen, fest dysen på pistolen og start 
rengjøringen. Såpemengden kan doseres på skumdysen. 
Ideell å bruke sammen med Ultra Foam rengjøringsmiddel. 
Passer til Kärcher høytrykksvaskere for konsument i K2-K7 
serien.



Skumdyse 0,3 L 57 2.641-848.0 
Chassis Cleaner 58 2.642-561.0 Meget effektiv understellsvasker for enkel og praktisk fjer-

ning av forskjellig skitt som f.eks veisalt, sand og gjørme.


Sugeslange eco!ogic 59 2.642-743.0 
Chassis Cleaner display 8 stk 60 2.642-830.0 
Chassis Cleaner display 20 stk 61 2.642-831.0 
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Artikkelnum-
mer Pris Beskrivelse

Diverse

Reservepistol, best 1 2.641-610.0 
Vannfilter 2 4.730-059.0 
Sett med O-ringer for tilbehør til 
høytrykksvaskere

3 2.640-729.0 

Adapter for hageslange 4 2.640-732.0 
Forlengelsesslanger høytrykk - System f.o.m. 2008

Forlengerslange 10m K3 - K7 5 2.641-710.0 
Slangeforlenger 6m/16MPa/verp. 6 2.641-709.0 
Slangeforlenger 10m/16MPa/verp. 7 2.641-708.0 
Slangekoblinger

Universal Slangekobling 8 2.645-191.0 
Slanger & slangetromler/ slangevogner

Slange og tilkoblingssett til høy-
trykksvasker m/ 2 stk koblinger

9 2.645-156.0 

10 2.645-258.0 
PrimoFlex® Slange 1/2" - 20 m 11 2.645-138.0 

12 2.645-167.0 
Premium Slangetrommel HR 7.315 
Sett 1/2 "

13 2.645-164.0 

  Inkludert i leveranse       Tilgjengelig tilbehør     


