
Koudwater Compactklasse
HD 5/15 CX *EU

Uitrusting:
• Spuitpistool Easy Press
• Handspuitpistool met softgrip
• Hogedrukslang 15 m DN 6, 250

bar
• Spuitlans 840 mm
• Drievoudige sproeier (0°/25°/

40°) .
• Vuilfrees
• Geïntegreerde

hogedrukslanghaspel
• Anti-verdraaisysteem
• Autostop

Artikelnnummer: 1.520-141.0

Technische gegevens
Stroomsoort Ph /V/Hz 1/230/50

Wateropbrengst l/h 500

Werkdruk bar /MPa 150/15

Max. druk (bar /MPa ) 180/18

Max. toevoertemperatuur (°C) up to 60

Vermogen (kW ) 2,8

Gewicht (kg) 29

Afmetingen (l x b x h) (mm) 380x370x930



Optioneel toebehoren

Aanzuigfilter
Waterfilter
Artikelnnummer 6.414-956.0

Adapter
Adapter M22 - Kantelend
M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van
hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans
met een hogedrukslang met AVS-koppeling.
Artikelnnummer 4.424-004.0

Afstandhouder (met sproeikoppeling)
Tussenring (incl. sproeierkoppeling)
Garandeert een constante veilige afstand, bv. tot banden en carrosserie. Helpt
beschadiging van kwetsbare oppervlakken te voorkomen. Wordt direct op de lans
bevestigd.
Artikelnnummer 5.394-294.0

Becher schuimlans
Schuimlans met reservoir
Korte, handige schuimlans met instelbare spuithoek en reinigingsmiddelreservoir
van 1 liter. Door het compacte ontwerp ideaal voor het reinigen van auto's.
Artikelnnummer 6.394-668.0

Tank 1 L
Artikelnnummer 6.414-954.0

Draaibare spuitlans
Lans 850 mm, roteerbaar, ergonomisch
850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor
gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.
Artikelnnummer 4.760-663.0

Draaikoppeling
Draaikoppeling
Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken
van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.
Artikelnnummer 4.401-091.0



Drievoudige sproeiers
Drievoudige straalsproeier 032
Artikelnnummer 4.767-195.0

Dubbele lans
Dubbele lans 960 mm
960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal
watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).
Artikelnnummer 6.394-665.0

Easy Press hogedrukpistool met softgrip (Kärcher patent)
Easy Press hogedrukpistool met softgrip
Easy Press hogedrukpistool, voor draaibare hogedrukslangen NW 6 /NW 8
diameter 11 mm
Artikelnnummer 4.775-463.0

Flexibele spuitlans
Flexibele lans 1050 mm
1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het
reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.
Artikelnnummer 6.394-654.0

Gotenreiniger
Afvoerreinigingslans
De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de
lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de
afdekplaten te verwijderen.
Artikelnnummer 2.642-305.0

Levensmiddelenuitvoering
Hogedrukslang levensmiddelen DN6 15 m
15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-
spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de
voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.
Artikelnnummer 6.391-654.0



Longlife 400
Hogedrukslang DN 6, 10 m, Long-life
Met gepatenteerde AVS-koppeling in het spuitpistool (op draaipen).
Artikelnnummer 6.391-882.0

Hogedrukslang verpakt
Artikelnnummer 6.391-351.0

Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen
1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen
aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).
Artikelnnummer 6.390-178.0

Hogedrukslang ID 6, 10 m, roteerbaar, l
Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5
Artikelnnummer 6.391-883.0

Hogedrukslang verpakt
Artikelnnummer 6.391-354.0

Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 8, inclusief draaikoppeling
Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5
Artikelnnummer 6.389-709.0

Hogedrukslang Long-life 400, 30 m ID 8, inclusief draaikoppeling
Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5
Artikelnnummer 6.390-294.0



Longlife levensmiddelenuitvoering
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 6, AVS spuitpistoolaansluiting
Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde
AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)
Artikelnnummer 6.391-888.0

Longlife levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling
Hogedrukslang voeding ID 8 / 10 m
Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2
x M 22 x 1,5
Artikelnnummer 6.391-864.0

Hogedrukslang voedingsmiddelenindustrie 400 bar, 20 m, ID 8,
inclusief draaikoppeling
Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2
x M 22 x 1,5
Artikelnnummer 6.391-887.0

Monteerbare wasborstel
Wasborstel voor opklikken, M 18 x 1,5
Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Gewoon op de lans klikken.
Koppeling: M 18 x 1,6.
Artikelnnummer 4.762-016.0

Wasborstel voor opklikken
Met klem voor direct aansluiten op de dubbele of drievoudige sproeier.Past op
nieuwe dubbele en drievoudige sproeiers.
Artikelnnummer 4.762-497.0

Powersproeier hoek 15°
Powersproeier 15034 -enkel voor vervanging
Artikelnnummer 2.885-224.0

Powersproeier hoek 25°
Powersproeier spuithoek 25°
Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en
het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.
Artikelnnummer 2.883-803.0



Powersproeier hoek 25°
PCH / Powersproeier 25250
Artikelnnummer 5.765-078.0

Rioolreinigingssproeier
Buisreinigingssproeier D 25/040
De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdert de meest hardnekkige
vervuiling. De drie achterwaarts gerichte stralen zorgen zowel voor de nodige
voorwaartse beweging als voor een handige bediening.
Artikelnnummer 6.415-944.0

Buisreinigingssproeier D 30/040
De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdert de meest hardnekkige
vervuiling. De drie achterwaarts gerichte stralen zorgen zowel voor de nodige
voorwaartse beweging als voor een handige bediening.
Artikelnnummer 6.415-946.0

Buisreinigingssproeier D 35/040
De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdert de meest hardnekkige
vervuiling. De drie achterwaarts gerichte stralen zorgen zowel voor de nodige
voorwaartse beweging als voor een handige bediening.
Artikelnnummer 6.415-948.0

Slanghaspel, automatisch
Add-on kit hose reel plastics
Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt
in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.
Artikelnnummer 6.392-975.0

Add-on kit hose reel
Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt
in roestvrij staal, de trommel in kunststof.
Artikelnnummer 6.392-965.0

ABS slanghaspel roestvrijstaal
Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor
toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de
uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving.
Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.



Slanghaspel, automatisch
Artikelnnummer 2.641-866.0

ABS wandhouder roestvrijstaal
Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale
flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.
Artikelnnummer 2.641-867.0

Snelkoppeling
Snelkoppeling
Voor snel omwisselen van spuitlansen en toebehoren. Optimaal aangepast voor
Kärcher-toebehoren, met name voor het aansluiten van pistool en spuitlans.Met
M22 x 1,5 contra.
Artikelnnummer 6.401-458.0

Steeknippel
Gehard roestvrijstalen nippel voor snelkoppeling 6.401-458.Met M22 x 1,5 steek.
Artikelnnummer 6.401-459.0

Speciale slangen
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen, uitlaatbocht
Artikelnnummer 6.388-886.0

Sproeikoppeling
Sproeierkoppeling
Voor het beschermen en aansluiten van Kärcher-powersproeiers op spuitlansen
(M 18 x 1,5 IG).
Artikelnnummer 5.401-210.0

Spuitlans
Lans 250 mm, niet roteerbaar
250 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.
Artikelnnummer 4.760-667.0

Spuitpistool
Hoogwaardig hogedruk-spuitpistool
Artikelnnummer 4.775-823.0



Standaard
Hogedrukslang, 10 m, DN 6, 300 bar, AVS spuitpistoolaansluiting
Met gepatenteerde AVS-koppeling in het spuitpistool (op draaipen) en
handschroefkoppeling. M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 6/155 °C/300 bar
Artikelnnummer 6.391-875.0

Standaard met tweezijdige schroefkoppeling
Hogedrukslang verpakt
Artikelnnummer 6.391-342.0

Hogedrukslang, 30 m DN 8, inclusief draaikoppeling
Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5
Artikelnnummer 6.390-293.0

Standaard met tweezijdige steeknippels
Hogedrukslang
15 m hogedrukslang met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling en
nippelkoppeling voor slanghaspel.
Artikelnnummer 6.391-417.0

Telescopische spuitlans
Telescopische straalpijp
Artikelnnummer 6.394-690.0

Riem voor telescopische lans
Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de telescopische lans
(6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor
kan u gedurende langere tijd werken.
Artikelnnummer 6.373-987.0

Vloer- en oppervlaktereinigers
FR Xpert
Artikelnnummer 2.642-998.0



Vuilfrees, groot
Dirt blaster - zonder omschakelfunctie
10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal.
Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens:
Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.
Artikelnnummer 4.763-931.0

Vuilfrees, klein
Dirt blaster
10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal.
Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens:
Max. 180 bar, 18 MPa, 60 °C.
Artikelnnummer 4.767-022.0


