K 3.30 (127V)

A lavadora de alta pressão residencial Kärcher modelo K 3.30 é a mais completa da categoria,
é leve e compacta, possui excelente performance, design horizontal, é fácil de armazenar e
possui alça longa e rodas que facilitam o seu transporte. Possui porta-acessórios atrás do
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equipamento. Traz acessórios que proporcionam uma solução eficaz para todo tipo de limpeza.

K 3.30 (127V)
Dados técnicos
Número de Série

1.994-833.0

Código EAN

4002667341928

Pressão de trabalho

PSI / bar

1160–1740 / 80–120

Vazão de Água

l/min / l/h

6

Máx. Temperatura de entrada

°C

40

Nível de potência

kW

1,5

Peso sem acessórios

kg

15

Medidas (c x l x a)

mm

365 × 280 × 815

Equipamento
–

Vario Power



Mangueira de alta pressão
Filtro de água micra integrado
Adaptador para mangueira de jardim
A3/4"
 Padrão.

m

5,5
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Bico Rotativo
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1.994-833.0
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14, 16

15

17

Número de
Série

Descrição

Tubeiras spray
Tubeira Turbo

1 9.302-050.0

Tubeira telescópica

2 2.642-347.0

Tubeira turbo, que aumenta o poder de limpeza da lavadora

de alta pressão.
Lança telescópica (1,2 - 4 m) para limpeza de em áreas de
difícil acesso. Com alça de ombro, ligação de baioneta e

pistola ergonomicamente ajustável. Peso: 2 kg



3 2.643-239.0
Jato-Multi-Poder K3 -K5

4 2.642-440.0

Jato multi-power com 5 tipos de jatos; Jato para aplicação
de agente de limpeza, Jato de alta pressão, jato rotativo,
jato lápis e jato largo. O jato pode ser escolhido apenas
torcendo.





5 2.642-888.0
6 2.643-253.0
Limpeza de superfícies rígidas

7 2.643-338.0
8 2.643-335.0
T 250 plus
T 250 Plus T-Racer Surface Cleaner

9 2.642-194.0
10 2.642-782.0

T 250 plus





Limpador de superfície para limpeza de superfícies planas
sem respingos. Com dois bicos de jato rotativo planos para

um alto desempenho e uma alça extra para superfícies verticais.

Kits de acessórios





11 2.643-551.0
12 2.643-553.0
13 2.643-554.0
Escovas e esponjas de limpeza
Escova de limpeza - Linha Básica

14 2.642-783.0

Escova rotativa para limpeza.

15 2.642-786.0

Escova de lavagem rígido

16 6.903-276.0

Escova Universal com cabo ergonômico e cerdas macias
para limpeza profunda e suave de todas as superfícies.
Escova rotativa de lavagem para a limpeza de todas as
superfícies lisas, como por exemplo pintura, de vidro ou de
plástico.
Pincel fino para limpar as sujeiras mais difíceis





BICO DE ESPUMA 0,6 L






17 2.643-147.0
18 2.643-143.0
19 2.643-144.0
20 2.643-145.0

Conjunto para limpeza de calhas e
tubos
Bico de espuma, 0.6 litro

Bico de espuma, 0.3 litro

21 2.642-240.0
22 2.641-847.0

23 2.641-848.0

Limpador de parte de baixo empacotado

24 2.642-561.0

Mangueira de sucção Eco!ogic

25 2.642-743.0

Kit de limpeza de tubulação, de 7,5
m

26 2.642-790.0

 Padrão.

 Opção.

O kit de calha e limpeza dos tubos funciona por si só - com
alta pressão. É facil limpar entupimentos em tubos e calhas.
Bico de espuma com poderosa espuma limpa sem esforço
todos os tipos de superfícies, ex. tinta de carro ou motocicleta, vidro ou pedra, recipiente de 0.6 litro .
Bico de espuma com poderosa espuma limpa sem esforço
todos os tipos de superfícies, ex. tinta de carro ou motocicleta, vidro ou pedra, recipiente de 0.3 litro .
Limpador de chassi altamente efetivo para fácil remoção de
sujeira, lodo, lama, depósitos de areia e sal. Inclui bico para
aplicação de cera.







Kit de limpeza da tubulação para limpar entupimentos em
tubulações, ralos, tubos de queda, banheiros, etc
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Aplicações especiais

K 3.30 (127V)
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27

Número de
Série
Mangueira de Sucção, 3m

27 2.642-793.0

28 2.642-830.0

29 2.642-831.0

30 2.643-101.0
31 2.643-146.0
32 2.643-150.0

3 m de mangueira de sucção para retirar água de fontes
alternativas, como por exemplo tambores de chuva ou

pontas de água.
Apresentar com sinal top promocional. Com 8 limpeza de
chassi em um palete. Perfeito como colocação secundária e

para promoções. Ideal para estimular as compras por impulso.
Apresentar com sinal top promocional. Com 20 produtos de
limpeza de chassi em um palete. Perfeito como colocação

secundária e para promoções. Ideal para estimular as compras por impulso.





 Opção.
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 Padrão.

Descrição
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Descrição

Diversos




Pistola com Mangueira K 3XX

1 9.302-028.0

Aplicador de Detergente

2 9.302-054.0

Adaptador para mangueira de
jardim
Filtro de água

3 2.640-732.0



4 2.642-794.0



5 2.645-191.0



Conectores/adaptadores de torneira
Mangueiras & bobinas de mangueiras/carrinhos
Conjunto de conexão para lavadoras de alta pressão

6 2.645-156.0



7 2.645-258.0






8 2.645-138.0
9 2.645-167.0
10 2.645-164.0
Kit de substituição de Mangueira de alta pressão - A partir do ano 1992
Kit de acessórios com conector
11 2.642-792.0
rápido
Extensão da mangueira de alta pressão - Sistema até 2007
Mangueira prolongadora de borracha de alta pressão, 10 m, K2 K8.

12 6.390-096.0

13 2.642-789.0






Extensão da mangueira de alta pressão - Sistema a partir de 2008

14 2.641-708.0
15 2.642-788.0

 Opção.
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 Padrão.




