
G 4.10 M

Pre používateľov, ktorí pri čistení oceňujú nezávislosť od napájania prúdom. Táto trieda 
predstavuje skutočné univerzálne stroje s mimoriadnymi výkonmi.
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G 4.10 M

Objednávacie číslo  1.133-622.0
 4039784239531

Tlak bar / MPa 20–120 / 2–12
Prietok l/h 420
Max. teplota na prítoku °C 40
Výkon PS 2,8
Hmotnosť bez príslušenstva kg 23,9
Rozmery (d x š x v) mm 400 × 501 × 584

Výbava
Integrovaný jemný vodný filter  
Adaptér pre pripojenie záhradnej 
hadice A3/4"

 

VT hadica m 6
Pracovný nadstavec Vario-Power  
Rotačná tryska  
  Štandardná výbava.     
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Objednávacie 
číslo

Pracovné nadstavce

Vario Power Jet VP 160 pre K 5 - K 
7

1 2.643-242.0 Pracovný nadstavec Vario-Power: od nízkotlakového prúdu 
pre čistiaci prostriedok po vysokotlakový prúd s plynulou 
reguláciou tlaku pomocou jednoduchého otáčania pracovným 
nadstavcom.



Rotačná tryska DB 160 pre K 5 - K 
7

2 2.643-243.0 Výkonná rotačná tryska (rotujúci bodový prúd) na obzvlášť 
zažratú nečistotu. Ideálna na povrchy znečistené machom a 
poveternostnými vplyvmi.



Vario Power Jet Short 360° VP 160 
S pre K 5 - K 7

3 2.643-254.0 VP 160 S: Krátky nadstavec Vario Power Jet Short 360° s 
plynulou reguláciou tlaku a kĺbom prestaviteľným o 360°je 
ideálny na čistenie blízko položených a ťažko dostupných 
miest.



Ochrana proti rozstreku pre rotačnú 
trysku

4 2.640-916.0 Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku. Spoľahlivo chráni 
používateľa pred striekajúcou vodou - hlavne pri čistení kútov 
a hrán. Nasúva sa na všetky rotačné trysky Kärcher (okrem 
4.763-184).



Uhlový pracovný nadstavec 5 2.638-817.0 Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (cca 1 m), zahnutý 
pracovný nadstavec na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľ-
ných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut.



Predĺženie pracovného nadstavca 6 2.643-240.0 Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektívne a 
pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko 
príslušenstvo Kärcher.



3-stupňové predĺženie pracovného 
nadstavca

7 2.639-722.0 3-stupňové predĺženie pracovného nadstavca ako viacdielna 
predlžovacia súprava so 4 hliníkovými segmentmi pre ťažko 
dostupné miesta. Variabilné predĺženie na 90 cm, 1,30 m a 
1,70 m.



Teleskopický pracovný nadstavec 8 2.642-347.0 Teleskopický pracovný nadstavec (1,20 – 4m) na jednoduché 
čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popruhom, 
bajonetovým spojom a integrovanou, ergonomicky prispôsobi-
teľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg.



Rôzne

Vodný filter 9 4.730-059.0 Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred 
čiastočkami špiny zo znečistenej vody. 

Pištoľ Quick Connect G 160 Q 10 2.642-172.0 Pištoľ Premium s vložkou Softgrip a systémom Quick Connect 
zaručuje vysoké pohodlie pri čistení. 

Adaptér pre pripojenie záhradnej 
hadice

11 2.640-732.0 Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice pre pripojenie všet-
kých kief a špongií Kärcher na záhradné hadice s rýchlospoj-
kou.



Súprava O-krúžkov 12 2.640-729.0 Súprava O-krúžkov pre jednoduchú výmenu O-krúžkov a 
bezpečnostných zátok na príslušenstve vysokotlakových 
čističov.



Plošné čističe

Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 13 2.643-245.0 Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými 
vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo 
odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na 
schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie 
špinavej vody.



T 300 Plus T-Racer 14 2.640-212.0 T 300 Plus T-Racer na čistenie rovných plôch bez rozstreko-
vania vody. S dvomi rotujúcimi tryskami s plochým prúdom, 
extra rukoväťou pre zvislé plochy, prestavenie výšky pre 
prispôsobenie čistiacej sily, efekt vznášadla a ochranná 
mriežka pre štrkové plochy.



  Štandardná výbava.       Príslušenstvo na objednávku.     
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Objednávacie 
číslo

Náhradné trysky pre T-Racer 15 2.640-727.0 Kvalitné, sivé náhradné trysky pre jednoduchú výmenu trysiek 
čističa terás T-Racer. Vhodné na výmenu trysiek pre stroje 
triedy K2-K5 (T 250, T 300, T 400).



Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 16 2.640-865.0 Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými 
vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo 
odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na 
schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie 
špinavej vody.



17 2.641-005.0 
T 400 Plus T-Racer 18 2.641-647.0 T 400 Plus T-Racer na čistenie rovných plôch bez rozstreko-

vania vody pomocou dvoch rotujúcich trysiek s plochým prú-
dom. S extra Power tryskou pre kúty a hrany, prestavením 
výšky pre prispôsobenie čistiacej sily a ochrannou mriežka 
pre štrkové plochy.



Plošný čistič T-Racer T 550 19 2.643-251.0 Plošný čistič T-Racer T 550 na čistenie veľkých plôch bez 
rozstrekovania vody. S nanášaním čistiaceho prostriedku, 
power tryskou na kúty/hrany, ochrannou mriežkou na štrkové 
plochy, prispôsobením tlaku a rukoväťou.



Plošný čistič T-Racer T 450 20 2.643-214.0 Čistí veľké plochy bez rozstrekovania vody: Plošný čistič 
T-Racer T 450. Extra power tryska na kúty a hrany, rukoväť 
na čistenie vertikálnych plôch, ochranná mriežka na štrkové 
plochy, prispôsobovanie tlaku.



Plošný čistič T-Racer T 350 21 2.643-252.0 Plošný čistič T-Racer T 350 vyčistí veľké plochy bez rozstre-
kovania vody. Plynulé prispôsobovanie tlaku pre tvrdé a 
chúlostivé povrchy. Rukoväť na čistenie vertikálnych plôch.



Náhradné trysky - príslušenstvo 22 2.643-338.0 Kvalitné náhradné trysky pre všetky plošné čističe T-Racer 
(okrem T 350) pre strojové triedy K 2 až K 7, čistič strešných 
žľabov PC 20 pre K 3 až K 7 ako aj čističe podvozkov pre K 2 
až K 5.



Náhradné trysky - príslušenstvo T 
350

23 2.643-335.0 Kvalitné náhradné trysky zaručujú jednoduchú výmenu trysiek 
a hodia sa pre plošné čističe T-Racer T 300 / T 350 pre vyso-
kotlakové čističe triedy K 2 až K 7.



T 250 Plus pre K2 - K7 24 2.642-194.0 Na čistenie rovných plôch, ako sú napr. terasy a múry z ka-
meňa, bez rozstrekovania vody. S prídavnou rukoväťou na 
čistenie kolmých plôch. Nová, inovatívna ochranná mriežka 
chráni T-Racer pred zvírenými kameňmi alebo štrkom a 
umožňuje tak čistenie štrkových plôch alebo japonských 
záhrad.



Súpravy príslušenstva

Súprava príslušenstva na čistenie 
bicyklov

25 2.643-551.0 Čistenie a ošetrovanie perfektným spôsobom! Súprav príslu-
šenstva na čistenie motocyklov a bicyklov obsahuje 1 kefu na 
čistenie diskov, 1 univerzálnu umývaciu kefu, 1 l autošampó-
nu 3 v 1 a 1 VPS 160 S.



Súprava príslušenstva na čistenie 
dreva

26 2.643-553.0 Súprava príslušenstva na čistenie dreva. S kefou na intenzív-
ne drhnutie PS 40, čističom dreva 3 v 1 a penovacou tryskou 
Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideálna na čistenie a ošetrovanie 
drevených a kamenných povrchov.



Kefy a hubky

Power kefa WB 150 27 2.643-237.0 Power kefa WB 150 na čistenie chúlostivých plôch bez roz-
strekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého 
tlaku a manuálneho prítlaku kefy šetrí energiu, vodu a čas až 
o 30%.



  Štandardná výbava.       Príslušenstvo na objednávku.     
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Objednávacie 
číslo

Mäkká umývacia kefa WB 50 28 2.643-246.0 Mäkká univerzálna kefa na dôkladné čistenie všetkých povr-
chov. S mäkkými štetinami šetrnými k povrchu, ochranným 
krúžkom po obvode, prevlečnou maticou a gumeným padom.



29 2.643-233.0 Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. 
auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. 
Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.



Rotujúca umývacia kefa s kĺbom 
WB 100

30 2.643-236.0 Rotujúca umývacia kefa s kĺbom na čistenie všetkých hlad-
kých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. O 180° plynulo 
prestaviteľný kĺb na rukoväti na čistenie ťažko prístupných 
miest.



Kefa na umývanie diskov 31 2.643-234.0 Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko 
prístupných miest. Rovnomerné rozvádzanie vody do 360° 
pre rovnomerný, čistý výsledok čistenia.



Mäkká univerzálna kefa 32 2.640-589.0 Mäkká univerzálna kefa na dôkladné čistenie všetkých povr-
chov. S mäkkými štetinami šetrnými k povrchu, ochranným 
krúžkom po obvode, prevlečnou maticou a gumeným padom.



Mäkká plošná kefa 33 2.640-590.0 Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. 
auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. 
Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.



Rotujúca umývacia kefa s kĺbom 34 2.640-907.0 Rotujúca umývacia kefa s kĺbom na čistenie všetkých hlad-
kých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. O 180° plynulo 
prestaviteľný kĺb na rukoväti na čistenie ťažko prístupných 
miest.



Delta Racer D 150 35 2.641-812.0 
Umývacia kefa 36 6.903-276.0 Umývacia kefa s mäkkými štetinami na čistenie ťažko dostup-

ných a citlivých miest. Vhodná pre všetky modely K2-K7. 

Predĺženie vysokotlakovej hadice

Predĺženie vysokotlakovej hadice, 
10m, K2-K7

37 6.389-092.0 Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m 
robustná kvalitná hadica Ø 8. Zosilnená textilným výpletom, 
s ochranou proti zalomeniu hadice a mosadznou prípojkou 
s dlhou životnosťou.



Predĺženie vysokotlakovej hadice, 
10 m, K2-K7

38 6.390-961.0 

Predĺženie vysokotlakovej gumenej 
hadice, 10 m, K2-K8

39 6.390-096.0 Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice pre vyššiu flexibili-
tu. 10 m kvalitná gumená hadica s oceľovým výpletom pre 
dlhú životnosť. Teplota: do 80 °C. Tlak: do 160 bar.



Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2008

Predĺženie vysokotlakovej hadice, 
10 m, K3-K7

40 2.641-710.0 Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m 
robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje 
K3-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.



Predĺženie vysokotlakovej gumenej 
hadice, 10 m, K5-K7

41 2.641-708.0 Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice pre vyššiu flexibili-
tu. 10 m kvalitná hadica s oceľovým výpletom pre dlhú život-
nosť. Pre stroje K5-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Con-
nect.



Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2009

Náhradná vysokotlaková hadica, 
9m, K3-K7

42 2.641-721.0 9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe 
K3-K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upev-
ňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky. 160 bar, 60℃.



Špeciálne použitie

Penovacia tryska FJ 6 43 2.643-147.0 Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na 
čistenie a ošetrovanie áut, drevených, kamenných a fasád-
nych plôch.



Súprava na čistenie potrubia (7,5 
m)

44 2.637-729.0 Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie 
potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňo-
vanie upchatí.



  Štandardná výbava.       Príslušenstvo na objednávku.     
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Objednávacie 
číslo

Súprava na čistenie potrubia, 15 m 45 2.637-767.0 Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie 
potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňo-
vanie upchatí.



Súprava na pieskovanie 46 2.638-792.0 Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby a zažratého 
znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher. 

Variabilný kĺb 47 2.640-733.0 O 180° plynulo prestaviteľný variabilný kĺb na čistenie ťažko 
prístupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a 
príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nadstavca a 
príslušenstvo.



Organizér Kärcher 48 2.641-630.0 Organizér Kärcher - praktický nástenný držiak pre prehľadné 
odkladanie príslušenstva Kärcher. S dvomi modulmi pre 
flexibilnú montáž. Ideálny na ochranu umývacích kief pred 
deformáciou.



Hadica na čistenie potrubia Prem. 
Line 15m*FR

49 2.641-266.0 Uvoľňuje rúry a odtoky od nečistôt. Štyri dozadu nasmerované 
vysokotlakové prúdy posúvajú hadicu cez potrubie a uvoľňujú 
upchatie. Pomocou značenia a značkovacieho krúžku je 
možné sledovať posúvanie v potrubí. Flexibilná kvalitná hadi-
ca pre perfektné čistenie: zosilnená textilným výpletom, s 
extra krátkou mosadznou tryskou pre optimálny pohyb v 
potrubí, s ochranou proti zalomeniu hadice a mosadznou 
prípojkou s dlhou životnosťou. Hodí sa na použitie v domác-
nosti a vo vonkajších priestoroch spolu s vysokotlakovými 
čističmi Kärcher pre domácnosť.



Hadica na čistenie potrubia Prem.
Line 7,5m*FR

50 2.641-267.0



Penovacia tryska 0,3 l 51 2.641-848.0 Penovacia tryska s intenzívnou penou na jednoduché čistenie 
všetkých povrchov ako je napr. lak auta alebo motocykla, sklo 
alebo kameň. Objem nádoby 0,3 l.



Nasávacia hadica eco!ogic 52 2.642-743.0 Ekologická nasávacia hadica umožňujúca nasávanie vody z 
alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo 
vodné kade.



Čistič podvozku 53 2.642-561.0 Vysoko účinný čistič podvozkov na odstraňovanie špiny, kalu, 
blata, piesku a zaschnutej soli. S ošetrovaou tryskou na naná-
šanie vosku na podvozok (250 ml vzorka grátis).



Nasávacia hadica SH 5 eco!ogic 54 2.643-100.0 Ekologická, 5 m dlhá, nasávacia hadica umožňujúca nasáva-
nie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú 
vodu alebo vodné kade.



Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l 
Penový čistič

55 2.643-143.0 Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s ultra penovým čističom. 
Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s 
intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich pro-
striedkov.



Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l 
Autošampón

56 2.643-144.0 Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s autošampónom. Systém 
rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s inten-
zívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov.



Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l 
Čistič kameňa

57 2.643-145.0 Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s čističom kameňa. Systém 
rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s inten-
zívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov.



Súprava na čistenie strešných 
okapov a potrubí

58 2.642-240.0 Súprava na čistenie strešných okapov a potrubí pracuje sama 
- s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné okapy 
vyčistíte bez námahy.



Súprava s náhradnou VT hadicou - od roku výroby 1992

Súprava príslušenstva Quick Con-
nect

59 2.641-828.0 Sada príslušenstva na dodatočné dovybavenie s praktickou 
rýchlospojkou Quick Connect. Pre všetky vysokotlakové 
čističe pre domácnosť od roku výroby 1992. Nie pre prístroje 
s hadicovým bubnom.



  Štandardná výbava.       Príslušenstvo na objednávku.     
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Súprava príslušenstva Quick Con-
nect 12 m

60 2.642-953.0 Sada príslušenstva na dodatočné dovybavenie s praktickou 
rýchlospojkou Quick Connect. Pre všetky vysokotlakové 
čističe pre domácnosť od roku výroby 1992.



Sada adattérov pre predĺženie 
hadice

61 2.643-037.0 Dvojdielny set adaptérov pre pripojenie predlžovacej hadice 
so závitmi na vysokotlakový čistič s rýchlospojkou Quick 
Connect.



  Štandardná výbava.       Príslušenstvo na objednávku.     


