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G 7.10 M

! Držiak pištole a držiak hadice
! Terénne vzduchom plnené pneumatiky

Objednávacie číslo  1.194-701.0

 4039784239548

Tlak bar / MPa 20–160 / 2–16

Prietok l/h 470

Max. teplota na prítoku °C 40

Výkon  5,5

Typ motora  benzín

Hmotnosť bez príslušenstva kg 30,5

Rozmery (d x š x v) mm 597 × 547 × 620

Výbava
Vysokotlaková pištoľ  Rýchlospojka Quick Connect

Pracovný nadstavec Vario Power Jet  !
Rotačná tryska  –

VT hadica m 7,5

Použitie čistiaceho prostriedku pro-
stredníctvom

 Nasávanie

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

 !

!  Štandardná výbava.     



G 7.10 M
1.194-701.0

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

G
 7

.1
0

 M
, 1

.1
9

4
-7

0
1

.0
, 2

0
1

8
-1

2
-2

1

Objednávacie 
číslo

Pracovné nadstavce

VP 180, Vario Power Jet pre K 7 1 2.642-726.0 Pracovný nadstavec Vario Power pre vysokotlakové čističe 
triedy K 7. Plynulá regulácia od nízkeho tlaku až po vyso-
kotlakový prúd otáčaním pracovného nadstavca.

!

DB 180, rotačná tryska pre K 7 2 2.642-729.0 Výkonná rotačná tryska pre vysokotlakové čističe triedy K 
7. Vhodná na nepoddajné nečistoty a povrchy obrastené 
machom a vystavené vplyvom poveternostných podmienok.

!

Ochrana proti rozstreku 3 2.642-706.0 Priehľadná ochrana proti rozstreku pre vysokotlakové čistič 
Kärcher tried K 2 až K 7 chráni užívateľov a okolie pred 
striekajúcou vodou. Ideálna pri čistení kútov a hrán.

"

Uhlový pracovný nadstavec 4 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 5 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

6 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.

"

Ochrana proti rozstreku pre rotač-
nú trysku

7 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).

"

Vario Power Jet VP 160 pre K 5 
- K 7

8 2.643-242.0 Pracovný nadstavec Vario-Power: od nízkotlakového prúdu 
pre čistiaci prostriedok po vysokotlakový prúd s plynulou 
reguláciou tlaku pomocou jednoduchého otáčania pracov-
ným nadstavcom.

"

Rotačná tryska DB 160 pre K 5 - K 
7

9 2.643-243.0 Výkonná rotačná tryska (rotujúci bodový prúd) na obzvlášť 
zažratú nečistotu. Ideálna na povrchy znečistené machom a 
poveternostnými vplyvmi.

"

Teleskopický pracovný nadstavec 10 2.642-347.0 Teleskopický pracovný nadstavec (1,20 – 4m) na jednodu-
ché čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popru-
hom, bajonetovým spojom a integrovanou, ergonomicky 
prispôsobiteľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg.

"

Rôzne

G 180 Q, VT pištoľ, Quick Connect 11 2.642-889.0 Nová vysokotlaková pištoľ G 180 Q Full Control vybavená 
systémom Quick Connect je dlhá až 13 cm a ponúka ešte 
viac komfortu a ergonómie pri čistení s vysokotlakovými 
čističmi.

!

Vodný filter 12 4.730-059.0 Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa 
pred čiastočkami špiny zo znečistenej vody.

"

Adaptér M 13 2.643-950.0 Adaptér na pripojenie starých pištolí (pištoľ M, 96, 97) na 
nové pracovné nadstavce Hodí sa pre vysokotlakové čističe 
Kärcher Home & Garden do roku výroby 2010.

"

Adapter T 14 2.644-031.0 "
Súprava O-krúžkov 15 2.640-729.0 Súprava O-krúžkov pre jednoduchú výmenu O-krúžkov a 

bezpečnostných zátok na príslušenstve vysokotlakových 
čističov.

"

!  Štandardná výbava.     "  Príslušenstvo na objednávku.     
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Objednávacie 
číslo

Plošné čističe

Power - kefa PS 40 16 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.

"

Náhradné trysky pre T-Racer 17 2.640-642.0 Kvalitné, žlté náhradné trysky pre jednoduchú výmenu 
trysiek čističa T-Racer. Vhodné na výmenu trysiek pre stroje 
triedy K6 a K7 (T 300, T 400).

"

18 2.641-005.0 "
Plošný čistič T-Racer T 450 19 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 20 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 21 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 streš-
ných žľabov PC 20 pre K 3 až K 7 ako aj čističe podvozkov 
pre K 2 až K 5.

"

Náhradné trysky - príslušenstvo T 
350

22 2.643-335.0 Kvalitné náhradné trysky zaručujú jednoduchú výmenu 
trysiek a hodia sa pre plošné čističe T-Racer T 300 / T 350 
pre vysokotlakové čističe triedy K 2 až K 7.

"

Plošný čistič T-Racer T 250 23 2.642-194.0 T 250 T-Racer na plošné čistenie bez rozstrekovania. S prí-
davnou rúčkou na čistenie zvislých plôch. Príslušenstvo sa 
hodí pre vysokotlakové čističe Kärcher Home&Garden tried 
K 2 – K 7.

"

Plošný čistič T-Racer T 550 24 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 štrko-
vé plochy, prispôsobením tlaku a rukoväťou.

"

Špeciálne použitie

Penovacia tryska FJ 6 25 2.643-147.0 Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny 
na čistenie a ošetrovanie áut, drevených, kamenných a 
fasádnych plôch.

"

Súprava na čistenie potrubia, 15 m 26 2.637-767.0 Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie 
potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstra-
ňovanie upchatí.

"

Súprava na čistenie potrubia (7,5 
m)

27 2.637-729.0 Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie 
potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstra-
ňovanie upchatí.

"

Súprava na pieskovanie 28 2.638-792.0 Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby a zažraté-
ho znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kär-
cher.

"

Variabilný kĺb 29 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 nadstav-
ca a príslušenstvo.

"

Organizér Kärcher 30 2.641-630.0 Organizér Kärcher - praktický nástenný držiak pre prehľad-
né odkladanie príslušenstva Kärcher. S dvomi modulmi pre 
flexibilnú montáž. Ideálny na ochranu umývacích kief pred 
deformáciou.

"

!  Štandardná výbava.     "  Príslušenstvo na objednávku.     
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Objednávacie 
číslo

Penovacia tryska 0,3 l 31 2.641-848.0 Penovacia tryska s intenzívnou penou na jednoduché čiste-
nie všetkých povrchov ako je napr. lak auta alebo motocyk-
la, sklo alebo kameň. Objem nádoby 0,3 l.

"

Nasávacia hadica eco!ogic 32 2.642-743.0 Ekologická nasávacia hadica umožňujúca nasávanie vody z 
alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo 
vodné kade.

"

Penovacia tryska FJ 3 33 2.643-150.0 Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny 
na čistenie a ošetrovanie áut, drevených, kamenných a 
fasádnych plôch.

"

Nasávacia hadica SH 5 eco!ogic 34 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

35 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

36 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 prostried-
kov.

"

Súprava na čistenie strešných 
odkvapov a potrubí

37 2.642-240.0 Súprava na čistenie strešných okapov a potrubí pracuje 
sama - s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a streš-
né odkvapy vyčistíte bez námahy.

"

Čistič podvozku 38 2.642-561.0 Vysoko účinný čistič podvozkov na odstraňovanie špiny, 
kalu, blata, piesku a zaschnutej soli. S ošetrovaou tryskou na 
nanášanie vosku na podvozok (250 ml vzorka grátis).

"

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

39 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 prostried-
kov.

"

Kefy a hubky

Power kefa WB 150 40 2.643-237.0 Power kefa WB 150 na čistenie chúlostivých plôch bez 
rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vyso-
kého tlaku a manuálneho prítlaku kefy šetrí energiu, vodu a 
čas až o 30%.

"

Mäkká umývacia kefa WB 60 41 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.

"

Kefa na umývanie diskov 42 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.

"

Adaptér pre pripojenie záhradnej 
hadice

43 2.640-732.0 Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice pre pripojenie 
všetkých kief a špongií Kärcher na záhradné hadice s rých-
lospojkou.

"

Mäkká univerzálna kefa 44 2.640-589.0 Mäkká univerzálna kefa na dôkladné čistenie všetkých 
povrchov. S mäkkými štetinami šetrnými k povrchu, ochran-
ným krúžkom po obvode, prevlečnou maticou a gumeným 
padom.

"

Mäkká plošná kefa 45 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.

"

!  Štandardná výbava.     "  Príslušenstvo na objednávku.     
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Objednávacie 
číslo

Rotujúca umývacia kefa s kĺbom 46 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.

"
Rotujúca umývacia kefa s kĺbom 
WB 100

47 2.643-236.0
"

Mäkká umývacia kefa WB 50 48 2.643-246.0 Mäkká univerzálna kefa na dôkladné čistenie všetkých 
povrchov. S mäkkými štetinami šetrnými k povrchu, ochran-
ným krúžkom po obvode, prevlečnou maticou a gumeným 
padom.

"

UMÝV. KEFA STARR 49 6.903-276.0 Umývacia kefa s mäkkými štetinami na čistenie ťažko do-
stupných a citlivých miest. Vhodná pre všetky modely 
K2-K7.

"

Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System

H 10 Q Flex PremiumFlex An-
ti-Twist

50 2.643-585.0 Inovatívna vysokotlaková hadica PremiumFlex so systémom 
proti skrúcaniu pre pohodlnú prácu. 10 m dlhá. Vrátane 
prípojky Quick Connect. Pre stroje tried K 2 až K 7. Nevhod-
ná pre stroje s hadicovým bubnom a stroje Full Control tried 
K 4 až K 7.

"

Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2009

Náhradná vysokotlaková hadica, 
9m, K3-K7

51 2.641-721.0 9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové 
čističe K3-K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa 
hadica upevňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky. 
160 bar, 60�.

"

Súprava s náhradnou VT hadicou - od roku výroby 1992

Súprava s náhradnou vysokotlako-
vou hadicou HK 12

52 2.643-909.0 Súprava s vysokotlakovou hadicou 12 m pre vysokotlakové 
čističe Kärcher od roku výroby 1992. Nevhodná pre modely 
s navíjacím bubnom. Vrátane vysokotlakovej pištole a adap-
téru Quick Connect.

"

Súprava s náhradnou vysokotlako-
vou hadicou HK 7,5

53 2.643-910.0 Súprava s vysokotlakovou hadicou 7,5 m pre vysokotlakové 
čističe Kärcher od roku výroby 1992 (nevhodná pre modely 
s navíjacím bubnom). S adaptérom Quick Connect pre triedy 
K 2-K 7.

"

Sada adaptérov pre predĺženie 
hadice

54 2.643-037.0 Dvojdielny set adaptérov pre pripojenie predlžovacej hadice 
so závitmi na vysokotlakový čistič s rýchlospojkou Quick 
Connect.

"

Súprava príslušenstva Quick Con-
nect

55 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 prístro-
je s hadicovým bubnom.

"

Súprava príslušenstva Quick Con-
nect 12 m

56 2.642-953.0 Sada príslušenstva na dodatočné dovybavenie s praktickou 
rýchlospojkou Quick Connect. Pre všetky vysokotlakové 
čističe pre domácnosť od roku výroby 1992.

"

Predĺženie vysokotlakovej hadice

Predĺženie vysokotlakovej hadice, 
10m, K2-K7

57 6.389-092.0 Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 
m robustná kvalitná hadica Ø 8. Zosilnená textilným výple-
tom, s ochranou proti zalomeniu hadice a mosadznou prípoj-
kou s dlhou životnosťou.

"

Predĺženie vysokotlakovej hadice. Systém pre zariadenia so systémom Quick Connect

Predĺženie vysokotlakovej gume-
nej hadice, 10 m, K5-K7

58 2.641-708.0 Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice pre vyššiu flexi-
bilitu. 10 m kvalitná hadica s oceľovým výpletom pre dlhú 
životnosť. Pre stroje K3-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick 
Connect.

"

!  Štandardná výbava.     "  Príslušenstvo na objednávku.     
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Objednávacie 
číslo

Súpravy príslušenstva

Súprava príslušenstva na čistenie 
motocyklov

59 2.643-551.0 Čistenie a ošetrovanie na vysokej úrovni! Súprava príslušen-
stva na čistenie motocyklov a bicyklov obsahuje 1 kefu na 
čistenie diskov, 1 univerzálnu umývaciu kefu, 1 l autošam-
pónu 3 v 1 a 1 VPS 160 S.

"

Súprava príslušenstva na čistenie 
dreva

60 2.643-553.0 Súprava príslušenstva na čistenie dreva. S kefou na inten-
zívne 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.

"

!  Štandardná výbava.     "  Príslušenstvo na objednávku.     
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Objednávacie 
číslo

Zásuvné hadicové systémy

Univerzálna hadicová spojka so 
systémom Aqua Stop

1 2.645-192.0 Univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop. Ergo-
nomický dizajn pre pohodlnú manipuláciu.

"

Univerzálna hadicová spojka 2 2.645-191.0 Univerzálna hadicová spojka s ergonomickým dizajnom pre 
pohodlnú manipuláciu.

"

Hadice

Hadicová súprava pre vysokotla-
kový čistič

3 2.645-156.0 Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie alebo zavlažo-
vanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou 
na kohútik G3/4, univ. hadicovou spojkou ako aj univ. spoj-
kou s Aqua Stop.

"

4 2.645-258.0 "
Hadica PrimoFlex®1/2"- 20 m 5 2.645-138.0 Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je 20 m dlhá, 

teplotne odolná a zdravotne neškodlivá hadica na vodu s 
výpletom odolným voči tlaku. Prietržný tlak: 24 bar.

"

Odkladanie hadíc a hadicové vozíky

Hadicový vozík HT 3.420 súprava 
5/8"

6 2.645-167.0 Hadicový vozík s výškovo nastaviteľnou vidlicou, zahnutou 
prípojkou, voľnobežnou ručnou kľukou a inovatívnou sklápa-
cou funkciou pre úsporné odkladanie. Zmontovaný.

"

Držiak hadice Premium HR 7.315 
súprava 1/2"

7 2.645-164.0 Zavlažovacia stanica so snímateľným hadicovým bubnom, 
s možnosťou odkladania postrekovačov a spŕch ako aj s veľ-
kým odkladacím boxom a možnosťou upevnenia tyčových 
polievacích nadstavcov. S rozsiahlou výbavou.

"

!  Štandardná výbava.     "  Príslušenstvo na objednávku.     


