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Хай ллється! 
 Асортимент насосів



Відкачування
 

Полив
 

Області використання
• Відкачування води з басейну, 

ставка або заповненого 
котловану

• Відкачування води із 
затоплених підвалів

• Відкачування води з 
приміщення для прання

• Перекачування води 
(наприклад, з басейну до бака 
для дощової води) 

Вимоги
•  Ефективне відкачування
• Швидке відкачування або 

перекачування води
•  Висока продуктивність 

Переваги, які ви отримуєте
• Відкачування великих об'ємів 

води за короткий час
• Уникнення збитків, що 

спричиняються водою, за 
допомогою автоматичного і 
швидкого відкачування

• Висока функціональна 
безпека 
 
 

Вибір насоса
• Занурювальні насоси
• Для частинок бруду діаметром 

до 5 мм
• Насоси для брудної води
• Для частинок бруду діаметром 

до 38 мм

Області використання
• Полив водою зі свердловин, 

цистерн і резервуарів для 
дощової води

• Збільшення тиску води в 
кранах 

Вимоги
• Насос постійного високого 

тиску для рівномірного поливу
• Потужна насосна система, 

надійна у довгостроковій 
перспективі 

Переваги, які ви отримуєте
• Підходящий насос для 

задоволення будь-яких потреб
• Високий тиск для 

рівномірного поливу
• Зручна і безпечна 

експлуатація
• Економте ресурси — 

заощаджуйте питну воду 

Вибір продукту
• Садові насоси
• Автоматичні насоси
• Насоси для резервуарів  

з дощовою водою
• Занурювальні автоматичні 

насоси
• Насоси для свердловин

Завжди правильний
вибір насоса
Короткий огляд типів насосів.
GARDENA пропонує вам та вашим клієнтам широкий асортимент насосів. Це потужні, прості 
у використанні та надійні насоси для трьох різних варіантів використання: поливу саду, 
водопостачання і відкачування води. Від базового класичного насосу до високоякісного 
агрегату найвищого рівня з нержавіючої сталі — ви знайдете відповідне обладнання, що 
задовольнить будь-які потреби. У наведеному нижче огляді показано, які насоси найкраще 
підходять для виконання тих або інших завдань.



Водопостачання для побутового користування

Насоси GARDENA можуть перекачувати 
наступні типи води:
Водопровідну та дощову воду, хлоровану воду 
для басейну.

Не можна перекачувати наступні типи 
рідин:
Солона вода, агресивні та легкозаймисті 
матеріали, а також рідкі продукти харчування.

Області використання
• Водопостачання для будинку 

(наприклад, злив у туалеті та 
вода для пральної машини) 
і для саду з подачею з 
альтернативних джерел 

Вимоги
• Повністю автоматичний насос
• Висока безпека і надійність у 

використанні 

Переваги, які ви отримуєте
• Вода для будинку та саду 

автоматично і безперебійно 
постачається з альтернативних 
джерел (наприклад з цистерни 
або свердловини)

• Економте ресурси: зручна 
подача, економія питної 
води, захист навколишнього 
середовища 

Вибір продукту
• Електричний автоматичний 

насос 
Для стаціонарного і 
мобільного застосування

• Насосні станції 
Для стаціонарного 
використання —  
встановлюються в будинку на 
постійній основі

• Автоматичні занурювальні 
насоси 
Для стаціонарного 
використання (наприклад, для 
розміщення в цистернах)

Інтернет-консультант веб-сайту  

GARDENA за адресою www.gardena.com/ ua  

допоможе підібрати підходящий насос для 

задоволення ваших потреб, враховуючи при 

цьому умови використання, довжину шлангу і 

допоміжні пристрої для поливу.

Аргументи на користь  
GARDENA
Сторінка 4

Занурювальні насоси  
для чистої води
Сторінка 6

Занурювальні насоси  
для брудної води 
Сторінка 8
 

Зміст 
Садові насоси  
Сторінка 10

Насоси для резервуарів 
з дощовою водою  
Сторінка 12

Занурювальні 
автоматичні насоси
Сторінка 13

Насоси для свердловин  
Сторінка 15 

Електричні автоматичні 
насоси 
Сторінка 16

Насосні станції  
Сторінка 20

Додаткове обладнання  
для насосів  
Сторінка 22



GARDENA постійно вдосконалює свою продукцію та послідовно пропонує на ринку нові розробки.

Унікальні функції продукту  
GARDENA є власником численних патентів та патентних заявок, а також пропонує  
широкий вибір різних спеціальних функцій.

Багаторічний досвід роботи 
Більше 35 років GARDENA пропонує своїм клієнтам насосні системи, побудовані на основі надійного 
німецького обладнання.

GARDENA — бренд-лідер у галузі насосної техніки

GARDENA — найпопулярніша марка насосів у Німеччині та багатьох інших європейських країнах.* 

Якість GARDENA

Усі необхідні аксесуари вже включені до конструкції 
Насоси GARDENA постачаються готовими до встановлення. Багато важливих компонентів вже вбудовані в 
агрегат.

З'єднання сумісні з оригінальною системою GARDENA 
Широкий вибір аксесуарів для системи GARDENA.

Набори для монтажу 
Вони полегшують процес покупки, дозволяють швидко вводити насос до експлуатації та заощадити гроші.

Найвищі стандарти якості 
GARDENA використовує виключно якісні матеріали та уважно стежить за всіма виробничими процесами.

Надійна робота насоса 
У багатьох насосах передбачений захист від сухого ходу, що дозволяє уникнути пошкодження насоса при 
відсутності води. 

Повністю водонепроникне відділення двигуна 
Відділення двигуна у насосах GARDENA забезпечує тривалий термін служби насосів завдяки встановленим 
валам з нержавіючої сталі, керамічним ущільненням і системам подвійної герметизації.

Насосні системи

Зручні інновації з досвідом вже понад 35 років. 

*Джерело: GARDENA. Дослідження ринку 2017 р.

GARDENA — найкращий 
вибір для будь-яких  
завдань
GARDENA має багаторічний досвід роботи в галузі поливу та використовує екологічно чисті матеріали 
при виготовлені продукції, а також зосереджує свою увагу на розробці інноваційних та зручних 
для користувача функцій. Ще одним приємним бонусом є комплексне та зручне для клієнтів 
обслуговування, що надається як до, так і після покупки насоса. Підсумовуючи, можна сказати: якщо 
потрібно купити насоси, найкращим вибором буде насос GARDENA!



Насоси GARDENA зручні в експлуатації!
 
Усі елементи керування прості у використанні 
Наприклад, додатковий поворотний патрубок для води на садових та автоматичних насосах. 

Функції безпеки 
Наприклад, функція безпеки для садових насосів, яка запобігає їх перегріванню

Гарантований довгий термін експлуатації 
Усі насоси для побутового водопостачання не потребують технічного обслуговування протягом п'яти років

Інформативні індикатори 
Автоматичні насоси мають РК-дисплей для чіткого відображення тексту

Активна охорона довкілля — зробіть свій внесок!

*Джерело: GARDENA. Дослідження ринку 2017 р.

Екологічно чисті матеріали 
Усі насоси виробляються відповідно до існуючих екологічних норм.

Активна охорона довкілля — економія питної води 
Насоси GARDENA ідеально підходять для ефективного використання дощової води, зібраної в резервуарах.

Енергозбереження 
Насоси GARDENA мають функцію увімкнення-вимкнення, яка вмикає насос, коли потрібна вода, а потім 
знову автоматично його вимикає, зберігаючи енергію, а також захищаючи насос і ваш бюджет.

Обслуговування GARDENA
• Гарантоване постачання запасних частин
• Комплексний ремонтний сервіс 

Проста та надійна гарантія
• Повна дворічна гарантія

Припинення обслуговування? Тільки не з GARDENA!



GARDENA  
занурювальні
насоси
Простий у використанні, майже безшумний.
Занурювальні насоси GARDENA потужні, надійні та не створюють надмірного 
шуму. Вони ідеально підходять для відкачування, збору та перекачування води 
між/з ємностей. Насоси можуть перекачувати чисту або злегка забруднену воду  
з діаметром часток до 5 мм. Їх легко перемкнути на ручний режим роботи. Моделі 
з пристроєм «aquasensor» автоматично запускають насос при досягненні рівня 
води 5 мм і відкачують її, доки на сухій поверхні не залишиться лише 1 мм. 

Відкачування води

Aquasensor
Насос автоматично  запускається 
при досягненні рівня води 5 мм. Зна-
чення вмикання і вимикання насоса 
регулюються незалежно (від 5 мм до 
220 мм). На рівній поверхні всмокту-
ється майже вся вода до мінімального 
залишкового рівня 1 мм (до сухої 
поверхні).

Поплавковий перемикач 
Наявність поплавкового вимикача за-
хищає насос від роботи насухо: якщо 
рівень води занадто низький, насос 
автоматично вимикається.
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Занурювальний насос Comfort 9000 aquasensor
Не залишиться ані краплі води.

Кабель живлення 10 м
Простота у використанні, 
універсальне застосування

Вимикач, який спрацьовує  
при перегріванні
Запобігає перевантаженню двигуна

«Aquasensor»
Вмикається на рівні води 5 мм. 
Функції ON («УВІМК.» та OFF «ВИМК.» 
можна встановлювати окремо

База вимикання
Для сухих плоских поверхонь  
всмоктування відбувається до рівня 
1 мм залишкової води

Універсальне з'єднання
З'єднання для стандартного розміру 
шланга

Зворотний клапан
Відсутній зворотний потік накачува-
ної води, зменшується час повторно-
го всмоктування

Крильчатка насоса
З низьким рівнем зносу для забез-
печення тривалої експлуатації

Опис Насос дренажний 
для чистої води 
Classic 7000/С

Насос дренажний 
для чистої води 
Classic 7000

Насос дренажний 
для чистої води 
AquasensorComfort 
9000

Насос дренажний 
для чистої води 
AquasensorComfort 
13000

Насос дренажний 
для чистої води  
Premium 21000 Inox

Номінальна потужність 300 Вт 250 Вт 320 Вт 650 Вт 1000 Вт

Максимальна продуктивність 7000 л/год 7000 л/год 9000 л/год 13000 л/год 21000 л/год

Макс. напір і тиск 5 м/0,5 бар 6 м/0,6 бар 7 м/0,7 бар 8 м/0,8 бар 11 м/1,1 бар

Автоматична функція Поплавковий вимикач. 
Знімний пристрій для 
постійної роботи у ручному 
режимі. 
Запатентовано

Поплавковий вимикач. 
Знімний пристрій для 
постійної роботи у ручному 
режимі. 
Запатентовано

Пристрій «aquasensor», насос 
автоматично запускається 
при досягненні рівня води  
5 мм. 
Патент заявлений

Пристрій «aquasensor», насос 
автоматично запускається 
при досягненні рівня води  
5 мм. 
Патент заявлений

Поплавковий вимикач. 
Знімний пристрій для 
постійної роботи у ручному 
режимі. 
Запатентовано

Макс. глибина занурення 7 м 7 м 7 м 7 м 7 м

Мінімальний залишковий рівень 
всмоктування

5 мм 1 мм 1 мм 1 мм 3 мм

Макс. розмір часток бруду 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм

Приблизна вага 3,8 кг 4,3 кг 3,8 кг 5,4 кг 8,3 кг

Приблизні розміри (Д x Ш x В) 23 x 20 x 29 см 23 x 16 x 27 см 28 x 17 x 25 см 28 x 17 x 28 см 32 x 18 x 34 см

Кабель живлення 10 м (H05 RNF) 10 м (H05 RNF) 10 м (H05 RNF) 10 м (H07 RNF) 10 м (H07 RNF)

Макс. температура рідини 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

Зворотний клапан – – • • –

З'єднання Три індивідуальні адаптери для 
шлангів 13 мм (1/2"), 16 мм 
(5/8"), 19 мм (3/4"), 25 мм (1") і 
32 мм (5/4“)

Універсальне з'єднання для 
шлангів 13 мм (1/2"), 16 мм 
(5/8"), 19 мм (3/4"), 25 мм 
(1") і 38 мм (1 1/2“)

Універсальне з'єднання для 
шлангів 13 мм (1/2"), 16 мм 
(5/8"), 19 мм (3/4"), 25 мм 
(1") і 38 мм (1 1/2“)

Універсальне з'єднання для 
шлангів 13 мм (1/2"), 16 мм 
(5/8"), 19 мм (3/4"), 25 мм 
(1") і 38 мм (1 1/2“)

Універсальне з'єднання 
для шлангів 13 мм (1/2"), 
16 мм (5/8"), 19 мм (3/4"), 
25 мм (1"), 38 мм (1 1/2“) і 
50 мм (2")

Номер за каталогом 1661 1780 1783 1785 1787

Запатентовано/патент заявлений



GARDENA  
Насоси для брудної 
води
Для відкачування води з великими та дрібними 
частками бруду.

Відкачування води

Компактна конструкція насосів GARDENA для брудної води дозволяє перекачувати 
воду навіть з великими частинками бруду (діаметром до 38 мм в залежності від 
моделі). Ці насоси ідеально підходять для зливу та перекачування брудної води 
між ємностями та з них. Якщо вам доведеться осушувати фундамент затопленої 
будівлі або басейн в саду, насос GARDENA для брудної води стане для вас 
оптимальним помічником у цій справі.

Ваш насос повернеться до роботи в найкоротші терміни
Завдяки інноваційній системі швидкого випуску, насос можна відкрити, не 
прикладаючи надмірних зусиль, щоб видалити бруд, який блокує його роботу, а 
потім з легкістю закрити (лише для моделей 1661 і 1665).
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Занурювальний насос для брудної води GARDENA Premium 20000 inox
Викачування води з підвалів та фундаментів.

Запатентовано/патент заявлений

Знімний пристрій
Перемикачі насоса для  
постійної роботи

Поплавковий вимикач
Рівні вмикання і вимикання 
обираються автоматично, коли система 
захисту від сухого ходу дозволяє встано-
вити рівень води

Цільний змінний тримач для кабелю  
з плаваючим перемикачем
Рівні вмикання і вимикання насоса можна вста-
новлювати відповідно до існуючих вимог

Вимикач, який спрацьовує при  
перегріванні
Запобігає перевантаженню двигуна

Кабель живлення 10 м
Простота у використанні, універсальне 
застосування

Універсальне з'єднання
З'єднання під стандартний розмір шланга

Міцний корпус з нержавіючої сталі
Тривалий термін експлуатації

Крильчатка насоса
З низьким рівнем зносу для забезпечення 
тривалої експлуатації

Великий об'єм перекачування  
брудної води
Для частинок бруду з максимальним 
діаметром до 5 мм

Опис Насос дренажний 
для брудної води 
Classic 7000/D

Насос дренажний 
для брудної води 
Classic 7500

Насос дренажний 
для брудної води 
AquasensorComfort 
8500

Насос дренажний 
для брудної води 
AquasensorComfort 
13000

Насос дренажний 
для брудної води 
Premium 20000 Inox

Номінальна потужність 300 Вт 340 Вт 380 Вт 680 Вт 1050 Вт

Максимальна продуктивність 7000 л/год 7500 л/год 8300 л/год 13000 л/год 20000 л/год

Макс. напір і тиск 5 м/0,5 бар 6 м/0,6 бар 6 м/0,6 бар 9 м/0,9 бар 11 м/1,1 бар

Автоматична функція Поплавковий вимикач. 
Знімний пристрій для 
постійної роботи у ручному 
режимі. 
Запатентовано

Поплавковий вимикач. 
Знімний пристрій для 
постійної роботи у ручному 
режимі. 
Запатентовано

Пристрій «aquasensor», насос 
автоматично запускається 
при досягненні рівня води  
65 мм. 
Патент заявлений

Пристрій «aquasensor», насос 
автоматично запускається 
при рівні води  
70 мм. 
Патент заявлений

Поплавковий вимикач. 
Знімний пристрій для 
постійної роботи у ручному 
режимі. 
Запатентовано

Макс. глибина занурення 7 м 7 м 7 м 7 м 7 м

Макс. розмір часток бруду 25 мм 25 мм 30 мм 30 мм 38 мм

Приблизна вага 4,0 кг 4,3 кг 4,0 кг 5,6 кг 8,3 кг

Приблизні розміри (Д x Ш x В) 23 x 20 x 31 см 27 x 16 x 29 см 26 x 18 x 31 см 26 x 19 x 34 см 30 x 19 x 39 см

Кабель живлення 10 м (H05 RNF) 10 м (H05 RNF) 10 м (H05 RNF) 10 м (H07 RNF) 10 м (H07 RNF)

Макс. температура рідини 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

З'єднання Три індивідуальні адаптери для 
шлангів 13 мм (1/2"), 16 мм 
(5/8"), 19 мм (3/4''), 25 мм (1") 
і 32 мм (5/4“)

Універсальне з'єднання для 
шлангів 13 мм (1/2"), 16 мм 
(5/8"), 19 мм (3/4"), 25 мм 
(1") і 38 мм (1 1/2“)

Універсальне з'єднання для 
шлангів 13 мм (1/2"), 16 мм 
(5/8"), 19 мм (3/4"), 25 мм 
(1") і 38 мм (1 1/2“)

Універсальне з'єднання для 
шлангів 13 мм (1/2"), 16 мм 
(5/8"), 19 мм (3/4"), 25 мм 
(1") і 38 мм (1 1/2“)

Універсальне з'єднання 
для шлангів 13 мм (1/2"), 
16 мм (5/8"), 19 мм (3/4"), 
25 мм (1"), 38 мм (1 1/2“) і 
50 мм (2")

Номер за каталогом 1665 1795 1797 1799 1802



GARDENA  
садові насоси

Полив

Гнучкість у використанні — потужний насос з тривалим  
терміном служби.

Міцний та надійний
Високоякісні матеріали та ретельно 
продумана  конструкція, що захищає 
насоси від  пошкоджень і забезпечує 
тривалий термін експлуатації 
та безпечну роботу.

Функція захисту насоса
 • Автоматичне безпечне вимкнення
 • Світлодіодний дисплей з функцією 

видачі попереджень (повідомлення 
про виникнення помилки)

 • Вбудований захист від сухого ходу

Безшумна робота
Використання гумових ніжок гарантує 
високу стійкість, низький рівень шуму 
та вібрації під час роботи насоса.

Завдяки потужним садовим насосам GARDENA ви зможете перекачувати дощову воду з цистерни, спеціального резерву-
ара або колодязя глибиною до 8 м, а також поливати газони, квіти або сад, захищаючи при цьому довкілля. Від моделі 
початкового рівня до високопродуктивного насоса, GARDENA допоможе вам знайти насос, що відповідає розміру вашого 
саду, довжині шланга, кількості дощувачів або бажаному значенню тиску. 



полив 11

Садовий насос Premium 6000/6 inox
Потужний та надзвичайно безпечний.

Набори Набори

Запатентовано/патент заявлений

Широкий отвір для  
заповнення
Просте заповнення без 
спеціальної лійки

Дренажна  
заглушка
Швидке спорожнення 
перед встановленням 
низької температури

Багатоступенева крильчатка 
для подачі води
Найвища продуктивність з низь-
ким рівнем шуму під час роботи

Ніжки з гуми
Низький рівень вібрації, 
тиха робота

Одночасне використання двох 
з'єднувальних пристроїв 
Два виходи придатні для викори-
стання:
 • Оригінальної системи GARDENA
 • З'єднання з різьбленням 

33,3 мм (G1)

Використовується для безпечно-
го перекачування
 • Функція захисту насоса
 • Світлодіодний дисплей з функцією 

видачі попереджень (повідомлен-
ня про виникнення помилки).

 • Автоматичне безпечне вимкнення
 •  Вбудований захист від сухого ходу

Фільтр тонкого очищення  
для великих об'ємів рідини
Захищає крильчатку від бруду

Ергономічна ручка 
Простота експлуатації

Опис Насос 
садовий  
Classic 3000/4

Насос 
садовий 
Classic 3000/4 
+ комплект

Насос 
садовий  
Classic 3500/4

Насос 
садовий 
Classic 3500/4 
+ комплект

Насос 
садовий  
Comfort 
4000/5

Насос 
садовий  
Comfort 
5000/5

Насос 
садовий 
Premium 
6000/6 inox

Номінальна потужність 600 Вт У набір входять 
насосна установка 
3000/4, 3,5 м зі 
шлангом 20 м 
13 мм (1/2") 
та оригінальна 
система з'єдну-
вальних елементів 
GARDENA

800 Вт У набір входять 
насосна установка 
3500/4, 3,5 м зі 
шлангом 20 м 13 мм 
(1/2") та оригінальна 
система з'єдну-
вальних елементів 
GARDENA

1100 Вт 1300 Вт 1300 Вт

Максимальна продуктивність 3100 л/год 3600 л/год 4000 л/год 5000 л/год 6000 л/год

Макс. напір і тиск 36 м/3,6 бар 41 м/4,1 бар 45 м/4,5 бар 50 м/5 бар 55 м/5,5 бар

Макс. висота автоматичного 
всмоктування

7 м 7 м 8 м 8 м 8 м

Механізм подачі Струминний Струминний Струминний Струминний 5-ступінчастий

Макс. температура рідини 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

Функція захисту насоса – – – • •

Кількість вихідних патрубків 1 2 2 2 2

Макс. кількість під'єднаних 
розбризкувачів / довжина 
шлангу для під'єднання 
розбризкувача 1)

1 / 40 м 1 / 50 м 1 / 260 м 
макс. 3 / 50 м

1 / 270 м 
макс. 3 / 90 м

1 / 370 м 
макс. 4 / 160 м

Приблизна вага 6,5 кг 7,0 кг 12,2 кг 13 кг 14,9 кг

Приблизні розміри (Д x Ш x В) 37 x 21 x 28 см 37 x 21 x 28 см 47 x 25 x 34 см 47 x 25 x 34 см 50 x 25 x 34 см

Кабель живлення 1,5 м (H07 RNF) 1,5 м (H07 RNF) 1,5 м (H07 RNF) 1,5 м (H07 RNF) 1,5 м (H07 RNF)

Гарантоване безпечне робоче 
навантаження (SWL) (дБ) A

88 88 88 88 88 88 88

Виміряне безпечне робоче 
навантаження (SWL) (дБ) A

87 87 87 87 87 87 87

Макс. температура рідини 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

Номер за каталогом 1707 1717 1709 1719 1732 1734 1736

1  Наведені дані базуються на наступних розрахунках: Потік води для дощувача складає приблизно 750 л/год, тиск води в дощувачі дорівнює приблизно 1,8 бар, висота всмокту-
вання орієнтовно 0,5 м. Використовуються шланги 19 мм (3/4") з професійною системою з'єднувальних елементів GARDENA



12 полив/осушення

GARDENA  
Насоси для резервуарів  
з дощовою водою
Потужні моделі для зручного поливу саду. 
Завдяки насосам GARDENA для резервуарів з дощовою водою ви можете поливати свій 
сад, використовуючи для цього підключені дощувачі, розпилювачі або системи мікрокра-
пельного поливу. Забудьте про важкі лійки! Особливість застосування: насос також можна 
використовувати для відкачування води.

Полив / відкачування води

Двоступеневий подавальний ротор в насосах  GARDENA для резервуарів з дощовою водою 
створює більш високий тиск. Це дозволяє підвищити продуктивність, порівняно з насоса-
ми для резервуарів з дощовою водою, які виготовляються за стандартною технологією. 
Для зрошування саду також можна використовувати дощувачі. Модель Comfort обладнана 
функцією увімкнення-вимкнення, яка вмикає насос, коли потрібно подавати воду, а потім 
знову автоматично його вимикає.

Опис Насос для резервуарів 
Classic 4000/2

Насос для резервуарів 
автоматичний Classic 4000/2

Номінальна потужність 500 Вт 500 Вт

Максимальна продуктивність 4000 л/год 4000 л/год

Макс. напір і тиск 20 м/2,0 бар 20 м/2,0 бар

Автоматичне вмикання і 
вимикання

– •

Захист від сухого ходу Поплавковий вимикач Вбудований

Макс. глибина занурення 7 м 7 м

Механізм подачі 2-ступінчастий 2-ступінчастий

Макс. температура рідини 35 °C 35 °C

Макс. кількість під'єднаних 
розбризкувачів / довжина 
шланга для під'єднання одного 
розбризкувача 1)

1 / 50 м 1 / 50 м

Діаметр насоса 14,8 см 14,8 см

Приблизна вага 6 кг 5,9 кг

Приблизні розміри (Д x Ш x В) 25 x 14,8 x 45 см 25 x 14,8 x 45 см

Кабель живлення 10 м (H05 RNF) 10 м (H05 RNF)

Номер за каталогом 1740 1742

1)  Наведені дані базуються на наступних розрахунках: Потік води для дощувача складає приблизно 
570 л/год, тиск води в дощувачі дорівнює приблизно 1,3 бар. Використовуються шланги 19 мм (3/4") 
з професійною системою з'єднувальних елементів GARDENA

Стабільна підвіска
Простота в експлуатації

Запатентовано/патент заявлений

Автоматичний насос для  
резервуарів із дощовою  
водою Comfort 4000/2 
Вода в крані.

 Монтаж на телескопічну 
трубу
Компактне зберігання

Багатоступенева крильчатка 
для подачі води
Оптимальна продуктивність з 
низьким рівнем шуму

Регулюючий та запірний 
клапан
Гнучка адаптація до існуючих 
вимог

Зібраний на заводі
для оригінальної системи 
GARDENA та професійних 
систем

Вбудований захист від сухого ходу
Для захисту від ушкоджень насос 
вимикається, як тільки припиняється 
подача води

 Автоматичне вмикання/вимикання
Зручний та економний

Укладка кабелю
Простота в експлуатації

Гнучка адаптація  
до існуючих вимог
Цільна телескопічна труба з 
можливістю регулювання висоти



13полив/водопостачання для побутового користування

GARDENA Автоматичні  
занурювальні насоси  
високого тиску  

Полив / Водопостачання для побутового користування

Автоматичний занурювальний 
насос  високого тиску   
Comfort 6000/5 
Автоматичне вмикання і вимикання за потреби.

 З'єднання  
з різьбленням G1
Для оригінальної  
системи GARDENA
Зворотний клапан
Відсутність  
зворотного потоку  
накачуваної води,  
зменшення часу пов-
торного всмоктування

Багатоступенева 
крильчатка для 
подачі води
Оптимальна продук-
тивність з низьким 
рівнем шуму

 Фільтр з нержавіючої сталі, 
що захищає від корозії
Захист від бруду

Вимикач, який спра-
цьовує при перегрі-
ванні
Запобігає переванта-
женню двигуна

Вбудовані 
електронні 
прилади з ма-
нометричним 
вимикачем
Насос автоматич-
но вмикається 
для подачі води, 
а потім вимика-
ється

 Кабель живлення 15 м  
і кріпильний канат
Легке та безпечне вста-
новлення

Велика, ергоно-
мічна ручка 
Простота  
в експлуатації

Для захисту від 
ушкоджень насос 
автоматично 
вимикається, як тільки 
припиняється подача 
води

Автоматична подача води в режимі очікування. 
Автоматичні занурювальні насоси  високого тиску GARDENA. Автоматичний насос, що встановлюється на глибині до 20 м 
для подачі води зі свердловин або цистерн. 
Інноваційна функція автоматичної роботи є особливо зручною. Завдяки використанню манометричного вимикача і датчика 
розпізнавання потоку, насос автоматично вмикається для подачі води, а потім вимикається. При використанні кабелю жи-
влення довжиною до 22 м насоси встановлюються безпосередньо у воду. За потреби їх можна швидко підняти, використо-
вуючи для цього кріпильні канати, що входять у комплект поставки. 
Насоси також можна використовувати з метою подачі води для побутового використання.

Опис Автоматичний занурю-
вальний насос  високого 
тиску  Comfort 6000/5

Автоматичний насос для 
свердловин Premium 
6000/5 inox

Номінальна потужність 1050 Вт 950 Вт

Максимальна продуктивність 6000 л/год 6000 л/год

Макс. напір і тиск 45 м/4,5 бар 50 м/5,0 бар

Макс. глибина занурення 12 м 19 м

Кріпильний канат 15 м 22 м

Механізм подачі 4-ступінчастий 7-ступінчастий

Зворотний клапан • •

Макс. кількість під'єднаних 
розбризкувачів / довжина шланга 
для під'єднання одного розбриз-
кувача 1)

1 / 270 м 
макс. 4 / 70 м

1 / 310 м 
макс. 4 / 150 м

Захист від всмоктування бруду – Оснащений підставкою

Приблизна вага 8,0 кг 9,0 кг

Діаметр насоса 15 см 9,8 см

Приблизні розміри (Д x Ш x В) 15 x 15 x 51 см 9,8 x 9,8 x 85 см

Кабель живлення 15 м (H07 RNF) 22 м (H07 RNF)

Номер за каталогом 1476 1499

1)  На основі наступних розрахунків: Потік води для дощувача складає приблизно 750 л/год, тиск води 
в дощувачі дорівнює приблизно 1,8 бар. Використовуються шланги 19 мм (3/4") з професійною 
системою з'єднувальних елементів GARDENA
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Опис Насос занурювальний 
високого тиску Classic 
5500/3

Насос занурювальний 
високого тиску Classic 
6000/4

Номінальна потужність 900 Вт 1000 Вт

Максимальна продуктивність 5500 л/год 6000 л/год

Макс. напір і тиск 30 м/3,0 бар 40 м/4,0 бар

Макс. глибина занурення 12 м 12 м

Кріпильний канат 15 м 15 м

Діаметр насоса 15 см 15 см

Механізм подачі 3-ступінчастий 4-ступінчастий

Захист від сухого ходу Поплавковий вимикач Поплавковий вимикач

Макс. кількість під'єднаних 
розбризкувачів / довжина 
шланга для під'єднання одного 
розбризкувача 1)

1 / 150 м 
макс. 3 / 60 м

1 / 280 м 
макс. 4 / 110 м

Приблизна вага 9,6 кг 10,0 кг

Приблизні розміри (Д x Ш x В) 15 x 15 x 45 см 15 x 15 x 47 см

Кабель живлення 15 м (H07 RNF) 15 м (H07 RNF)

Номер за каталогом 1461 1468

GARDENA занурювальні 
насоси високого тиску
Доцільне використання підземних вод та води з цистерн.

Споживайте воду з природних водосховищ!  Підземні та дощові води є ідеальними джерелами води 
для поливу рослин. Пробуривши свердловину, ви зможете користуватися водою з більшої глибини.  
Занурювальні насоси високого тиску GARDENA допомагають отримати воду.

Полив 

1)  На основі наступних розрахунків: Потік води для дощувача складає приблизно 750 л/год, тиск води 
в дощувачі дорівнює приблизно 1,8 бар. Використовуються шланги 19 мм (3/4") з професійною 
системою з'єднувальних елементів GARDENA

Кабель живлення  
15 м і кріпильний канат
Легке та безпечне  
встановлення

Ергономічна ручка 
Простота в експлуатації

 Вимикач для захисту від 
перегрівання
Запобігає перевантаженню 
двигуна

Багатоступенева 
крильчатка для подачі 
води
Оптимальна продуктивність 
з низьким рівнем шуму

Фільтр з нержавіючої  
сталі, що захищає  
від корозії
Захист від бруду

Поплавковий  
вимикач 
Автоматичний, 
вмикання і вимикання 
залежать від рівня води 
з урахуванням захисту 
від сухого ходу

Зворотний клапан 
Відсутність зворотного 
потоку накачуваної 
води, зменшується час 
повторного всмокту-
вання

Насос занурювальний  
високого тиску  
Classic 6000/4 
Подає воду з-під землі.



полив 15

GARDENA  
насоси для свердловин
Потужне відкачування води з водоймищ глибоко під землею.

Неважливо, яке джерело ви використовуєте — цистерни, колодязі або водні ресурси на 
великій глибині — насоси для свердловин GARDENA можуть викачувати воду з
глибини до 20 м і особливо добре підходять для встановлення у вузькому обмеженому 
просторі. Усі вони розраховані на діаметр свердловини 100 мм для викачування прісної води з 
глибоких підземних горизонтів.

Полив

Фільтр з нержавіючої  
сталі, що захищає  
від корозії
Захист від бруду

Кабель живлення 
22 м і кріпильний 
канат
Для великої глибини

Зворотний клапан 
Відсутність зворотного потоку 
накачуваної води, зменшується 
час повторного всмоктування

Міцний корпус з нержавіючої 
сталі
Тривалий термін експлуатації

Додаткова опора  
для більш стабільного положення 
Запобігає всмоктуванню бруду та піску

Фільтр з нержавіючої сталі,  
що захищає від корозії
Захист від бруду

Багатоступенева  
крильчатка для подачі води 
Оптимальна продуктивність з 
низьким рівнем шуму

Вимикач, який спрацьовує  
при перегріванні 
Відсутність перевантаження двигуна

Діаметр насоса 98 мм
Ідеально підходить для встанов-
лення у вузьких свердловинах 
діаметром від 100 мм.

Підходить для використання 
з оригінальною системою 
GARDENA
Адаптер із з'єднувальним різь-
бленням 33,3 мм (G1)

Високопродуктивний насос 
для свердловин 6000 / 5 inox 
Встановлюється на глибині у вузьких свердловинах.

Опис Насос для свердловин 
Premium 5500/5 inox

Насос для свердловин 
Premium 6000/5 inox

Номінальна потужність 850 Вт 950 Вт

Максимальна продуктивність 5500 л/год 6000 л/год

Макс. напір і тиск 45 м/4,5 бар 50 м/5,0 бар

Макс. глибина занурення 19 м 19 м

Механізм подачі 6-ступінчастий 7-ступінчастий

Діаметр насоса 9,8 см 9,8 см

Макс. кількість під'єднаних 
розбризкувачів / довжина 
шланга для під'єднання 
одного розбризкувача 1)

1 / 260 м 
макс. 4 / 140 м

1 / 310 м 
макс. 4 / 150 м

Захист від всмоктування 
бруду

Оснащений підставкою Оснащений підставкою

Приблизна вага 7,5 кг 8,25 кг

Приблизні розміри  
(Д x Ш x В) 9,8 x 9,8 x 64 см 9,8 x 9,8 x 65 см

Кріпильний канат 22 м 22 м

Кабель живлення 22 м (H07 RNF) 22 м (H07 RNF)

Номер за каталогом 1489 1492

1)  На основі наступних розрахунків: Потік води біля дощувача складає приблизно 570 л/год, тиск води 
в дощувачі дорівнює приблизно 1,3 бар. Використовуються шланги 19 мм (3/4”) з системою з'єдну-
вальних елементів GARDENA



Автоматичні насоси 
GARDENA
Використовується для повністю автоматичної подачі води в будинку 
та саду.

Полив / Водопостачання для побутового користування

Незалежно від того, де вам потрібна вода, компактна конструкція робить застосування автоматичних насосів GARDENA 
надзвичайно гнучким, що дозволяє використовувати їх для саду, туалету або навіть для пральної машини. Ці системи 
використовуються як стаціонарні установки з метою постачання води для домашнього використання, або для зручного 
поливу саду. Вони автоматично вмикаються, коли потрібна вода, а потім самостійно вимикаються. Ви обов'язково 
знайдете модель, яка відповідає вашим вимогам.

Новий зворотний клапан
Забезпечує швидке всмоктування і безперебійну роботу.

Вбудований фільтр тонкого очищення
Запобігає пошкодженню насоса.

Режим роботи для невеликих обсягів 
води
Забезпечує безперебійну роботу обладнання навіть із 
найнижчими вимогами до подачі води.

Великий РК-дисплей 
Повний контроль усіх робочих функцій насоса. Вичерпна 
інформація щодо можливих несправностей та засобів 
їхнього усунення.
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Опис Насос автоматичний  
Classic 3500/4E

Насос автоматичний  
Classic 4000/5E

Насос автоматичний  
Classic 5000/5E LCD

Насос автоматичний  
Premium 6000/6E LCD Inox

Номінальна потужність 800 Вт 1100 Вт 1300 Вт 1300 Вт

Максимальна продуктивність 3500 л/год 4000 л/год 5000 л/год 6000 л/год

Макс. напір і тиск 40 м/4,0 бар 45 м/4,5 бар 50 м/5,0 бар 55 м/5,5 бар

Макс. висота всмоктування 7 м 8 м 8 м 8 м
Механізм подачі Струминний Струминний Струминний 5-ступінчаста
Приблизна вага 8,3 кг 12,6 кг 13,4 кг 15,2 кг

Приблизні розміри (Д x Ш x В) 44 x 20 x 30 см 47 x 26 x 34 см 47 x 26 x 34 см 50 x 26 x 34 см
Макс. температура рідини 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Макс. кількість під'єднаних 
розбризкувачів / довжина 
шланга для під'єднання одного 
розбризкувача

1,5 м (H07 RNF) 1,5 м (H07 RNF) 1,5 м (H07 RNF) 1,5 м (H07 RNF)

Кабель живлення 1 / 45 м 1 / 240 м 
макс. 3 / 45 м

1 / 250 м 
макс. 3 / 80 м

1 / 340 м 
макс. 4 / 140 м

Кількість вихідних патрубків 
для води 1 2 (один може бути встановлений під 

кутом)
2 (один може бути встановлений під 
кутом)

2 (один може бути встановлений під 
кутом)

Система ущільнення Подвійна, з використанням керамічних 
елементів

Подвійна, з використанням керамічних 
елементів

Подвійна, з використанням керамічних 
елементів

Подвійна, з використанням керамічних 
елементів

Захист від сухого ходу + 
повідомлення про потрапляння 
крапель води

• • • •

Дисплей Світлодіодний Світлодіодний РК-дисплей (24 мови) РК-дисплей (24 мови)
Режим роботи для невеликих 
обсягів води • • • •

Гарантоване безпечне робоче 
навантаження (SWL) (дБ) A 76 78 79 77

Виміряне безпечне робоче 
навантаження (SWL) (дБ) A 75 77 75 73

Номер за каталогом 1757 1758 1759 1760

полив/водопостачання для побутового користування

Filter
inside

Auto
on/off

Multi
Control

Запатентовано/патент заявлений

Автоматичний насос Premium 6000/6E LCD inox

Кілька варіантів підключення
Два виходи (один з шарніром)

Великий РК-дисплей
 • Усі робочі функції знаходяться  

під контролем
 • Просте усунення  

несправностей
Вмикання/вимикання
Простий у використанні.

Складана, ергономічна 
ручка для перенесення
 • Економія простору
 • Просте транспортування

Захист від перегрівання
Захищає двигун від перегрівання

Ніжки з гуми
Низький рівень вібрації, 
безшумна робота

Корпус насоса з нержавіючої сталі
Високоякісні матеріали

Режим роботи для невеликих 
обсягів води
 • Безперебійна експлуатація з 

низькою пропускною здатністю
 • Захист від бризок води

Зливна пробка
Простий захист від замерзання

Крильчатка насоса  
5-ступінчаста
Дуже тиха робота

Новий зворотний клапан
Оптимальне  
всмоктування

Великий патрубок
Вбудований фільтр тонкого 
очищення
 • Простота у використанні.
 • Безпека при експлуатації



Насосні станції GARDENA 
Енергозбереження і безпека для найвибагливіших варіантів 
застосування.

Завдяки стаціонарно встановленій насосній станції GARDENA ви можете використовувати власну воду зі 
свердловин або цистерн для поливу саду, для задоволення санітарних потреб або у пральній машині без 
додаткових витрат.
Насосна станція GARDENA обладнана функцією увімкнення-вимкнення, яка вмикає насос, коли потрібна 
вода, а потім знову автоматично його вимикає.
Насосна станція не запускається за кожним запитом. Вона використовує власний великий резервуар для води.
Резервуар для води компенсує будь-які витоки в трубопроводі (наприклад, крапання з крану). Функція, що 
економить енергію і захищає довкілля. Широкий асортимент насосних станцій дозволяє підібрати відповідний 
насос, який буде відповідати усім вашим потребам.

Полив/водопостачання для побутового користування
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Насосна станція Premium 5000/5 eco inox

!
Автоматична

зупинка

Eco          -15%

5Jahre
Років
Ans

Бак

Захист від 

перегрівання

Жорсткі трубопроводи до резервуару 
і насоса 
Відсутність протікань

3 варіанти з'єднання 
Одночасне використання декількох 
насосів, підключених для створен-
ня потрібного тиску; індивідуальні 
варіанти підключенняЗахист від перегрівання 

Автоматичне безпечне вимкнення при 
перегріванні насоса

Вбудований фільтр попе-
реднього очищення 
Спеціальні функції  
за замовчуванням

Економічний режим 
Енергозбереження до 15% 
у порівнянні зі стандартною 
роботою, різноманітні регулю-
вання параметрів тиску

 Вбудований захист від сухого ходу з 
попереджувальною лампою
Автоматичне безпечне вимкнення при 
виникненні сухого ході насоса

Агрегат виготовлений з нер-
жавіючої сталі, яка забезпечує 
стійкість до виникнення корозії 
Бак для води з нержавіючої  
сталі Inox (модель преміум-класу)

Знижений рівень шуму та робота без виникнення 
вібрацій
Підпружинені гумові ніжки, що встановлюються в рамках 
надання додаткових послуг компанією GARDENA

Бак не вимагає обслуговування 
протягом 5 років
Відсутність потреби у заміні мембрани 
та заправлянні повітрям.

Дренажна заглушка
Швидке спорожнення у разі небезпеки 
заморожування

Багатофункціональний перемикач 
Пряме вмикання і вимикання

Автоматичний зворотний клапан 
Пряме введення в експлуатацію, 
швидке повторне всмоктування

Опис
Насосна станція 
автоматична  
Classic 3000/4 eco

Насосна станція 
автоматична  
Classic 4000/5 eco

Насосна станція 
автоматична  
Classic 5000/5 eco

Насосна станція 
автоматична  
Classic5000/5 eco Inox

Номінальна потужність 650 Вт 850 Вт 1100 Вт 1200 Вт

Максимальна продуктивність 2800 л/год 3500 л/год 4500 л/год 4500 л/год

Макс. напір / тиск 4,0 бар / 40 м 4,5 бар / 45 м 5,0 бар / 50 м 5,0 бар / 50 м
Макс. висота автоматичного 
всмоктування 8 м 8 м 8 м 8 м

Бак для води 24 л Не потребує обслуговування протягом 
5 років

Не потребує обслуговування протягом 
5 років

Не потребує обслуговування протягом 
5 років

Не потребує обслуговування протягом 
5 років

Кількість з'єднань 1 3 3 3

Економічний режим • • • •

Захист від перегрівання • • • •
Вбудований захист від сухого ходу – • • •

Механізм подачі Струминний Струминний Струминний Струминний
Приблизна вага 14 кг 15,3 кг 17,5 кг 17,3 кг

Приблизні розміри (Д x Ш x В) 45 x 29 x 62 см 45 x 29 x 62 см 45 x 29 x 62 см 45 x 29 x 62 см
Макс. кількість під'єднаних 
розбризкувачів / довжина шланга 
для під'єднання одного розбриз-
кувача 1)

1 / 100 м 
2 / 10 м

1 / 150 м 
2 / 50 м

1 / 190 м 
макс. 3 / 60 м

1 / 190 м 
макс. 3 / 90 м

Макс. температура рідини 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Гарантоване безпечне робоче 
навантаження (SWL) (дБ) A 81 85 89 90
Виміряне безпечне робоче 
навантаження (SWL) (дБ) A 78,5 83 87 87

Номер за каталогом 1753 1754 1755 1756
1  Дані базуються на наступних розрахунках: Потік води для дощувача складає приблизно 750 л/год, тиск води в дощувачі дорівнює приблизно 1,8 бар, висота всмоктування орієн-

товно 0,5 м. Використовуються шланги 19 мм (3/4") з професійною системою з'єднувальних елементів GARDENA
полив/водопостачання для побутового користування



GARDENA  
Додаткове обладнання  
для насосів
Для забезпечення плавного потоку рідини. 
Використовуючи широкий асортимент системних аксесуарів, ви можете підлашту-
вати кожен з насосів під ваші конкретні вимоги. Насос GARDENA можна індивіду-
ально обладнати додатковими елементами залежно від місця його розташування, 
гідравлічного напору та ваших власних вимог. Додайте потрібні аксесуари, залежно 
від ваших вимог до забору води та відкачування, та отримайте усі переваги від вико-
ристання широкого спектру доступних можливостей. 



Засоби для забору води 

Допоміжні 
засоби

До асортименту нашої продукції також входять 
латунні з'єднувальні елементи преміум-класу?

А ви знали...

аксесуари 21

Шланг забірний зі 
зворотним  
клапаном

Забірні шланги Шланг забірний, 
який продається 
на відріз

З'єднувальний 
елемент для 
забірного шланга

Всмоктувальний 
фільтр зі зворот-
ним клапаном

Забірний шланг 
для свердловин

Фільтр попе-
реднього очи-
щення насоса

Для зменшення часу 
повторного всмокту-
вання забірний шланг 
постачається у комп-
лекті зі всмоктувальним 
фільтром і зворотним 
клапаном.

Застосовується для 
подовження забірного 
шланга зі зворотнім 
клапаном або для вико-
ристання із всмоктуваль-
ними фільтрами (3,5 м).

Герметичний спіральний 
забірний шланг.

Для герметичного 
з'єднання з насосом 
забірного шланга, що 
продається по метрам.  
З внутрішнім 
різьбленням 33,3 мм 
(G1).

У разі приєднання 
до забірного шлангу 
зворотний клапан 
зменшує час повторного 
всмоктування. 
(Номер за каталогом 
1728 
металева/пластмасова 
конструкція 
– не показана –)

Для герметичного 
підключення насоса 
до свердловин або 
трубопроводів

Для захисту насоса від 
ушкоджень забруднюю-
чими частками.

Довжина: 3,5 м Довжина: 3,5 м 19 мм (¾") 19 мм (¾") 19 мм (¾") Довжина 0,5 м Подача: <3000 л/год

Номер за 
каталогом            

1411 Номер за 
каталогом            

1412 Номер за 
каталогом            

1720 Номер за 
каталогом 

1723 Номер за 
каталогом  

1726 Номер за 
каталогом 

1729 Номер за 
каталогом 

1731

Довжина: 7 м 25 мм (1") 25 мм (1") 25 мм (1") Подача: <6000 л/год

Номер за 
каталогом            1418 Номер за 

каталогом            1721 Номер за 
каталогом            1724 Номер за 

каталогом            1727 Номер за 
каталогом            1730

32 мм (5/4") 19 мм (¾")/25 мм (1")

Номер за 
каталогом            1722 Номер за 

каталогом            1728

Набір конекторів для 
насоса

З'єднувальний еле-
мент для насоса

З'єднувальний еле-
мент для занурю-
вального насоса

Поплавковий  
вимикач

Захист від сухого 
ходу

Електронний мано-
метричний вимикач з 
пристроєм для захи-
сту від сухого ходу

Використовується для підклю-
чення насосів із зовнішнім 
різьбленням: 33,3 мм (G1) до 
системи шлангового з'єднан-
ня GARDENA.

Використовується для 
підключення насосів із 
внутрішнім різьбленням до 
системи шлангового з'єднан-
ня GARDENA  З різьбленням 
33,3 мм (G1) / 33,3 мм (G1).

Використовується для під-
ключення заглибних насосів 
із внутрішнім різьбленням до 
системи шлангового з'єднан-
ня GARDENA

Автоматично вмикає та 
вимикає насос залежно від 
поточного рівня води.  
З кабелем живлення 10 м.

Автоматично вимикає насос, 
коли припиняється подача 
води. Зі з'єднувальним різь-
бленням 33,3 мм (G1).

Використовується для 
перетворення садових насосів 
на електронні нагнітальні 
агрегати 

13 мм (½") Із різьбленням 33,3 мм (G1) / 
33,3 мм (G1).

Номер за 
каталогом 1750 Номер за 

каталогом 1745 Номер за 
каталогом 1743 Номер за 

каталогом 1735 Номер за 
каталогом 1741 Номер за 

каталогом 1739

19 мм (¾")  Із різьбленням 42 мм (G5/4) / 
33,3 мм (G1).

Номер за 
каталогом 1752 Номер за 

каталогом 1744
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Більше інформації про GARDENA
У цій брошурі розповідається лише про частину асорти-
менту продукції GARDENA. На веб-сайті  
www.gardena.com/ua  у мережі Internet ви знайдете весь 
асортимент, а також корисні поради щодо виконання 
садових робіт та планування вашої ділянки.

www.gardena.com/ua
www.facebook.com/Gardena.Ukraine/
Інформаційна лінія: 0 800 504 804

*Дзвінки є безкоштовними з усіх номерів фіксованих та 
мобільних мереж операторів зв’язку України


