
www.gardena.com/hu

Induljon a víz!
Szivattyúk





Tartalomjegyzék
Ez a GARDENA mellett szól
6. oldal

Mindig a megfelelő szivattyút!
8. oldal

Merülőszivattyúk
10. oldal

Szennyvízszivattyúk
12. oldal

Akkumulátoros szivattyúk 
14. oldal

Hordóü rítő szivattyúk 
18. oldal

Automata merü lő-nyomószivattyúk
19. oldal

Mélykútszivattyúk 
21. oldal

Kerti szivattyúk 
22. oldal

Automata szivattyúk
24. oldal

smart Automata szivattyúk
26. oldal

Házi vízművek 
28. oldal

Termék áttekintés
30. oldal

Szivattyú útmutató 
38. oldal





Szivattyúk! 
Nem is lehetne 
egyszerűbb
40 hónap jótállással
Nem kérdés! A szivattyúkkal szemben óriási elvárások vannak. A vízellátáshoz, 
vízelvezetéshez és öntözéshez nagy erőre van szükség. A GARDENA messze a 
legnépszerűbb szivattyúmárka Németországban és sok más európai országban. 
És ez nem véletlen: a Németországban kifejlesztett termékek, a rengeteg 
szabadalom, éppúgy, mint a szolgáltatások széles köre, mind hozzájárulnak 
ehhez a népszerűséghez.

2019-ben ünnepeltük szivattyúink 40. évfordulóját. Ez elég ok arra, hogy 
40 hónapos jótállást vállaljunk minden szivattyúnkra. Örülünk a nagyszerű 
fogadtatásnak és ezért szeretnénk egy újabb évet hozzáadni: 2020-ban ismét 
40 hónapos jótállással adjuk szivattyúinkat.*

*40 hónapos jótállást vállalunk ezekre a termékekre. Ehhez a vásárlástól számított három hónapon belül 
regisztrálni kell a szivattyút a www.gardena.com/hu/jotallas oldalon. A jótállás részletei a szivattyúhoz 
mellékelt használati útmutató és a www.gardena.com/hu/jotallas oldalon találhatók. További információ 
elérhető a +36 1 251 4151 telefonszámon. Ez a jótállás nem érinti a törvényes jótállási jogokat.
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INNOVATÍV
• Több, mint 40 éves tapasztalat 

a szivattyúrendszerek területén
• Számos szabadalom és szabadalmi bejelentés
• Okos részletek
• Megbízható német mérnöki munka

Lenyűgöző szivattyúk,
több, mint 40 éve
Szivattyúink főbb jellemzői

JÓL MEGTERVEZETT
• Integrált kiegészítők
• Telepítésre kész
• Kompatibilis az Original GARDENA System elemeivel
• GARDENA rendszer-kiegészítők az egyszerű bővítés érdekében
• Költségmegtakarító ajánlatok a készleteknél

MAGAS MINŐSÉG
• Legmagasabb minőségi előírások
• Kiváló minőségű anyagok
• Szabályozott gyártási folyamat
• Számos szivattyú szárazüzem elleni védelemmel
• Hosszú élettartam, többek között 

a rozsdamentes acél tengelynek, 
a kerámia tömítés/duplán záró rendszernek 
köszönhetően
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KÉNYELMES
• Könnyen kezelhető
• Biztonságos funkciók
• Garantáltan hosszú élettartam
• Könnyen érthető információk az LCD kijelzőn keresztül 

KÖRNYEZETBARÁT
• Környezetbarát anyagok
• Aktívan védi a környezetet az összegyűjtött 

esővíz  újrafelhasználásával
• Energiatakarékos az automatikus funkciónak 

köszönhetően, amely akkor kapcsol be, ha 
vízre van szükség, utána újra automatikusan 
kikapcsol

SZOLGÁLTATÁSKÖZPONTÚ
• Szakértői telefonos konzultáció a +36 1 251 4151 telefonszámon
• Garantált alkatrészellátás legalább 7 évig
• Átfogó javítási szolgáltatás
• Még hosszabb jótállás: most 40 hónapos jótállással
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Áttekintés a szivattyúfajtákról
A GARDENA a nagyteljesítményű, könnyen használható és megbízható szivattyúival széles választékot kínál 
háromféle felhasználáshoz: kertöntözés, házi vízellátás és víztelenítés. A belépő szintű eszköztől a smart 
rendszerbe kapcsolható prémium szivattyúig, minden követelményhez kínálunk megoldást. Az alábbi áttekintés 
segítséget nyújt a különböző feladatokra szánt szivattyúk megismerésében.

Házi vízellátás
Felhasználási területek
• Alkalmas a ház és a kert alternatív vízforrásból 

történő vízellátására (pl.: WC-öblítésére és a mosógéphez)

Víztelenítés
Felhasználási területek
• Medence, kerti tó vagy vízzel teli 

építési gödör kiszivattyúzása
• Elárasztott pince kiszivattyúzása
• Mosókonyhából a víz szivattyúzása
• Víz átszivattyúzása, például tóból 

esővízgyűjtőbe

Öntözés
Felhasználási területek
• Kutakból, ciszternákból és esővízgyűjtő 

hordókból történő öntözés
• Vízcsap nyomásának növelése

   
VÍZ

TELENÍTÉS

    
ÖNTÖZÉS

    
    

   
   

    
 HÁ

ZI VÍZELLÁTÁS

Mindig a megfelelő szivattyút!
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Követelmények
• Folyamatosan magas nyomáson 

történő szivattyúzás az egyenletes 
öntözéshez

• Nagy teljesítményű, tartósan 
megbízható vízszállítás

Előnyök
• Minden felhasználási területre 

megfelelő szivattyú
• Nagynyomású és egyenletes 

kertöntözést biztosít
• Kényelmesen és biztonságosan 

kezelhető
• A meglévő erőforrásokat kíméli, 

az ivóvízzel takarékoskodik

Ajánlott termékek
• Hordóürítő szivattyúk
• Merülő-nyomószivattyúk
• Mélykútszivattyúk
• Kerti szivattyúk
• Automata szivattyúk
• smart Automata szivattyúk

A GARDENA szivattyúk által szállítható 
közegek:
Vezetékes és esővíz, klórozott medencevíz.

Nem szállítható közegek:
Sós víz, veszélyes és enyhén gyúlékony 
anyagok, valamint élelmiszer.

Követelmények
• Teljesen automatikusan működő 

szivattyú
• Biztonságos és megbízható üzemelés

Előnyök
• A ház és a kert automatikus és 

megbízható vízellátása alternatív 
víztárolókból

• A meglévő erőforrásokat kíméli: 
kényelmesen szállítja a vizet, 
takarékoskodik az ivóvízzel és kíméli 
a környezetet

Ajánlott termékek
• Automata 

merülő-nyomószivattyúk
Állandó használatra 
(pl.: ciszternákba beépítve)

• Automata szivattyúk
Állandó és mobil használatra

• smart Automata szivattyúk
Állandó és mobil használatra

• Házi vízművek
Állandó használatra – 
fi x beépítéssel

Az online szivattyú-tanácsadó 

a www.gardena.com/hu weboldalon

a felhasználás, a tömlő hossza és a öntözési 

kiegészítők fi gyelembevételével segít 

megtalálni a megfelelő szivattyút.

Követelmények
• Nagy teljesítményű víztelenítés
• Gyors ki- és átszivattyúzás
• Kimagasló szállítási mennyiség

Előnyök
• Rövid időn belül nagy mennyiségű 

víz szállítására képes
• A gyorsan és automatikusan működő 

szivattyúzásnak köszönhetően a 
legnagyobb károkat is meg lehet 
akadályozni

• Különösen megbízhatóan üzemel

Ajánlott termékek
• Merülőszivattyúk tiszta vízhez

A maximális szívóteljesítményért 
1 mm sekélyre szíváshoz

• Szennyvíz merülőszivattyúk
Akár 38 mm átmérőjű 
szennyeződéseket tartalmazó 
szennyvízhez

Vagy keresd 
a szivattyú útmutatót a 42. oldalon!



GARDENA
merülő-
szivattyúk
Könnyen kezelhető és halk.

A GARDENA merülőszivattyúk nagy teljesítményűek, 
robusztusak és halkan dolgoznak. Kiválóan alkalmasak 
víztelenítésre, vízelvezetésre, valamint a víz át- és kiszivattyúzására. 
Tiszta és enyhén (5 mm szemcseátmérőig) szennyezett vizet 
képesek szállítani. A szivattyúk egyszerűen átkapcsolhatók 
folyamatos kézi üzemmódra is. Az aquasensorral ellátott modellek 
már 5 mm vízállásnál automatikusan bekapcsolnak 
és 1 mm maradék vízszintig szivattyúznak, ezután már 
csak szárazra kell törölni a területet.

yúzására.
zet
k

   
VÍZ

TELENÍTÉS
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Termék áttekintés
ezen az oldalon 30

aquasensor
A szivattyú automatikusan bekapcsol, amint a vízszint 
eléri az 5 mm-t. A be- és kikapcsolási magasság 
egymástól függetlenül beállítható (5 mm–220 mm). 
Sekélyre szívás 1 mm-ig (feltörlési szárazság).

Úszókapcsoló
Az automatikus be- és kikapcsoláshoz. Korlátla-
nul állítható a kábeltartó panelen keresztül. Kézi 
üzemmódú folyamatos működésre kapcsolható.

Merülőszivattyú tiszta vízhez
13000 aquasensor
Egy csepp víz sem marad.

Különleges tulajdonságok

 Szabadalmaztatott/szabadalmaztatás alatt

10 M CSATLAKOZÓVEZETÉK
Egyszerű kezelés, univerzális alkalmazásHŐVÉDŐ KAPCSOLÓ

Megakadályozza a motor túlterhelését

AQUASENSOR
Már 5 mm vízállásnál 
bekapcsol. Egymástól 
függetlenül állítható 
a be- és kikapcsolási funkció

KAPCSOLÓ
1 mm maradék vízszintig 
(feltörlési szárazságig) sekélyre szívás

UNIVERZÁLIS CSATLAKOZÓ
Általános tömlőméretek
csatlakoztatásához

VISSZAFOLYÁSGÁTLÓ
A szállított víz nem folyik vissza,
rövidebb a szivattyúzási idő

SZIVATTYÚLAPÁT
Kopásálló, hosszú élettartamú



GARDENA
szennyvíz-
szivattyúk
Durva és fi nom szennyeződés-részecskék 
szivattyúzására

A GARDENA szennyvízszivattyú a kompakt kivitelezésének köszönhetően 
a nagyobb szennyeződésekkel is megbirkózik (modelltől függően akár 
25 mm szemcseátmérőig) és ugyanúgy alkalmas víztelenítésre, mint 
a szennyvíz át- és kiszivattyúzására is. Ha egy vízzel teli építési gödröt 
szeretnél kiszivattyúzni, vagy kerti tavat leengedni, akkor a GARDENA 
szennyvízszivattyú az ideális partnered.

kék 

   
VÍZ

TELENÍTÉS
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Termék áttekintés
ezen az oldalon 31

13

Szennyvíz merülőszivattyú
7000/D
Ki a vízzel a pincékből és az építési gödrökből!

Tedd gyorsan újra működőképessé szivattyúdat!
Az innovatív gyorskioldó rendszernek köszönhetően a szivattyú minimális 
erőfeszítéssel nyitható ki és zárható le újra, így pillanatok alatt elvégezhető 
a karbantartás. (Csak az 1661 es 1665 cikkszámú modellek).

Különleges tulajdonságok

10 M CSATLAKOZÓVEZETÉK
Egyszerű kezelés, univerzális alkalmazás

UNIVERZÁLIS CSATLAKOZÓ
Integrált, menetes csatlakozás,
nagy stabilitás.
Kü lönálló szorító anya három
kü lönböző csatlakozóval

GYORSKIOLDÓ RENDSZER
Egyszerű karbantartás és hibaelhárítás
a lapátkerék elakadása esetén

ÚSZÓKAPCSOLÓ
Automatikusan, a vízszinttől fü ggően
be- és kikapcsol, szárazü zem
elleni védelemmel ellátva

TÖBBFOKOZATÚ KÁBELRÖGZÍTÉS
AZ ÚSZÓKAPCSOLÓ KÁBELNEK
A be- és kikapcsolási vízszint
igény szerint beállítható, kézi ü zemmódú
működésre kapcsolható

TÁROLÓHELY A CSATLAKOZÓK 
SZÁMÁRA
(1" és 1 1/4" menetes csatlakozók)

NAGYOBB SZENNYEZŐDÉSEK 
ÁTHALADÁSÁT BIZTOSÍTJA
Max. 25 mm nagyságú szennyeződést 
képes szállítani



GARDENA
akkumulátoros
szivattyúk
A szabad és független vízellátásért
Induljon a víz! A GARDENA szivattyúkkal egyszerű. Nincs szükség hálózati 
áramra – a nagyteljesítményű 18 V-os akkumulátor rendszerrel könnyedén 
szállíthatsz vizet A-ból B-be, vagy öntözheted a kertedet. Ez szabadságot 
és teljesítményt nyújt még ott is, ahol nincs áram a közelben – például egy 
pavilonban, nagy kertekben, vagy ha a szabadban vagy. És a legjobb: 
a kivehető 18 V-os akkumulátor a szivattyú mellett a többi GARDENA 18 V 
akkumulátor rendszer terméket is működteti.

   
VÍZ

TELENÍTÉS

    
ÖNTÖZÉS
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Szenvedély, melyet a GARDENA táplál
Egy akkumulátor a szivattyúhoz és sok más szerszámhoz 
A lítium-ion akkumulátor nem csak a szivattyút, hanem más GARDENA szivattyúkat és GARDENA szerszámokat is táplál, 
például gyep- és sövénynyíró gépeket. Egy igazán rugalmas és hatékony rendszer. Így lehet egyszerű a kertészkedés.

Íme, hogyan lehet elkezdeni a GARDENA akkumulátor rendszer használatát
1. Vásárolj meg egy készletet!
A legegyszerűbb módszer 
a kezdésre egy termékkészlet 
vásárlása: Az alapcsomag 
tartalmaz egy terméket, 
az akkumulátort és a töltőt.

2. Bővítsd a rendszert!
Ha már van otthon egy készleted,
akkor bármilyen eszközzel 
bővítheted a rendszert. Nem 
szükséges további akkumulátor 
vagy töltő.
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Akkumulátoros merülő 
szivattyú 2000/2 Li-18
Szivattyúzz az akkumulátor erejével! 
A szivattyú hálózati áram nélkül működik, és nagyon széles az alkalmazási és felhasználási területe.
Használható a kertben, gyerekmedencében vagy más kisebb vízben.

Teljesítményvezérlés

Három különböző teljesítményszint, 
hogy mindig a legjobb egyensúlyba 
hozhasd a szivattyú teljesítményét 
és az akkumulátor élettartamát.

Integrált kivitel

Az akkumulátordoboz csatlakoztatható 
a szivattyúhoz, így lesz könnyű és 
kompakt, egyszerűen szállítható és 
tárolható.

  Li-ion rendszerakku-
mulátor

LED-es kijelzővel „POWER info” jelzi a 
lemerült akkumulátort/ töltöttségi szin-
tet. Nagy teljesítmény az extra hosszú 
üzemidőért.

Intuitív működés

Könnyű kiválasztani a kívánt
teljesítményszintet, és az ON / OFF 
kapcsoló memória funkcióval ren-
delkezik.

Különleges tulajdonságok

    
VÍZ

TELENÍTÉS

ERŐTELJES SZIVATTYÚ
2000 l/óra és 2,0 bar

VALÓDI HATÉKONYSÁG
Alkalmas 19 mm (¾") és 25 mm (1") 
tömlőkhöz is maximális erővel.
Akár 860 liter egyetlen
akkumulátor töltéssel!

SEKÉLYRE SZÍVÁS 5 MM-IG 
A talp levételével
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Termék áttekintés
ezen az oldalon 31

Átlátszó időjárás-elleni 
védőfedél

A szivattyú és az akkumulátor kint 
maradhat - a fedél megvédi az 
akkumulátort az esőtől.

Szűrőrendszer

Beépített fi nom szűrőháló védi a 
szivattyút. Levehető, így könnyen 
tisztítható.

2 m kábelcsatlakozás

Az akkumulátor rugalmas, száraz helyre 
való elhelyezéséhez.

 Szabadalmaztatott/szabadalmaztatás alatt
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Termék áttekintés
ezen az oldalon 32

GARDENA 
hordóürítő 
szivattyúk
Erőteljesek a kényelmes kertöntözés érdekében. 

Töltsd meg locsolókannádat a GARDENA hordóürítő szivattyú segítségével, vagy öntözd kerted esőztető
használatával, szórófejjel, locsolóval vagy akár Micro-Drip-System-mel. Az öntözőkanna megterhelő
ide-oda cipelése már a múlté.

Hordóürítő szivattyú
4700/2 INOX automatic
Hordóból a vizet!
A GARDENA hordóürítő szivattyú kétfokozatú hajtóműve még nagyobb nyomásra képes. Így nagyobb szállítási mennyiségre van 
lehetőség, mint egy hagyományos technikával rendelkező hordóürítő szivattyú esetében. Sőt, még az esőztetőt is hozzá lehet 
csatlakoztatni kertöntözés céljából. Az automata modell a vízigénynek megfelelően automatikusan be- es kikapcsol.

 Szabadalmaztatott/szabadalmaztatás alatt

ide-oda cipelése már a múlté.

    
 ÖNTÖZÉS

ALUMÍNIUM TELESZKÓP
Nagy átmérő a nagy hatékonyság érdekében

ROZSDAMENTES 
ACÉL MENET
(automata verzió)

KÉNYELMES FOGANTYÚ
Ergonomikus, szabályozószeleppel

NAGY TELJESÍTMÉNY
Nagyobb esőztetőkkel is 
működik, mint pl. az AquaZoom

ERŐS ROZSDAMENTES 
ACÉL HÁZ

SZIVÁRGÁSJELZŐ ÉS
KIS MENNYISÉG PROGRAM
tökéletes a Micro-Drip-Systemhez

EGYSZERŰEN TISZTÍTHATÓ ELŐSZŰRŐ
Segít elkerülni az eltömődést vagy a károsodást

AUTOMATIKUS FUNKCIÓ
Automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, 
amikor víz szükséges (automata verzió)

23 m /
2,3 bar

max.
4700 l/ó

max.

ÚJ!
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Termék áttekintés
ezen az oldalon 32

GARDENA automata
merülő-nyomószivattyúk
Mindig üzemkész az automata vízellátásra. 

A GARDENA automata merülő-nyomószivattyúi akár 17 méter mély kutakból vagy ciszternákból szállítják a vizet.
Különösen kényelmes az innovatív automata funkció, amely a nyomáskapcsolónak és az átfolyás felismerő szenzornak 
köszönhetően automatikusan be- majd kikapcsol a szivattyúzás során. Egy 20 méter hosszú csatlakozóvezetékkel 
közvetlenül a vízbe telepíthetőek a szivattyúk, és a mellékelt rögzítő kötéllel gyorsan fel lehet húzni őket, ha szükséges.
Akár házi vízellátáshoz is használhatóak.

Merülő-nyomószivattyú
6100/5 Inox automatic
Automatikus be- és kikapcsolás, igény szerint

    
    

   
   

   
 HÁ

ZI VÍZELLÁTÁS    
 ÖNTÖZÉS

TELJESEN RUGALMAS
23 m rögzítő kötél és 20 m csatlakozókábel

EGYSZERŰEN TISZTÍTHATÓ ELŐSZŰRŐ VAGY 
OPCIONÁLIS ÚSZÓ VISSZAFOLYÁS GÁTLÓ
Segít elkerülni az eltömődést vagy a károsodást

VISSZAFOLYÁSGÁTLÓ
Az azonnali vízellátáshoz

NAGY TELJESÍTMÉNY
47 m /
4,7 bar

max.
6100 l/ó

max.

AUTOMATIKUS FUNKCIÓ
Automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, 
amikor víz szükséges (automatikus verzió)

ERŐS ROZSDAMENTES 
ACÉL CSATLAKOZÓ MENET
univerzális csatlakozás 19 mm (¾") / 25 mm (1") 
tömlőkhöz

SZIVÁRGÁSJELZŐ ÉS
KIS MENNYISÉG PROGRAM
A vízkárok elkerüléséhez. Lehetővé teszi a kis vízmennyiség 
fogyasztást, pl. mosógépek vagy a Micro-Drip-System esetén

MASSZÍV ROZSDAMENTES ACÉL HÁZ
A DN 150 csövekbe illeszkedik

És a jó dolgok még ennél is jobbak lehetnek. Az új merülő 
nyomószivattyúink most még erősebbek – és nagyon csendesek. 
Továbbá, a robusztus rozsdamentes acél házak jelentősen
megnövelik a tartósságot.

ÚJ!
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Termék áttekintés
ezen az oldalon 32

GARDENA merülő-
nyomószivattyúk
Használd fel észszerűen a talajvizet és a ciszternák vizét!

A kerted szereti a természetes vízkészleteket, például a talajvizet és az esővizet. Kúttal 
nagyobb mélységet is elérhetsz. Új merülő-nyomásszivattyúink segítenek a szállításban. 
Most még hatékonyabban végzik a dolgukat és jó pontokat szereznek a kellemesen csendes 
működésükkel, és a nagyobb tartósságot szolgáló új kialakításukkal.

Merülő-nyomószivattyú
5900/4 Inox
Szivattyúzz vizet a talajból!

, gy

    
ÖNTÖZÉS
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ERŐS ROZSDAMENTES ACÉL
CSATLAKOZÓ MENET
univerzális csatlakozás 
19 mm (¾") / 25 mm (1") tömlőkhöz

VISSZAFOLYÁSGÁTLÓ
Az azonnali vízellátáshoz

NAGY 
TELJESÍTMÉNY

MASSZÍV ROZSDAMENTES ACÉL HÁZ
A DN 150 csövekbe illeszkedik

EGYSZERŰEN TISZTÍTHATÓ ELŐSZŰRŐ VAGY 
OPCIONÁLIS ÚSZÓ VISSZAFOLYÁS GÁTLÓ
Segít elkerülni az eltömődést vagy a károsodást

35 m /
3,5 bar
max.

5900 l/ó
max.

ÚJ!

ÚSZÓKAPCSOLÓ
Automatikusan, a vízszinttől függően
be- és kikapcsol, szárazüzem elleni 
védelemmel ellátva, amely a vízszinthez 
állítható

 Szabadalmaztatott/szabadalmaztatás alatt
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Termék áttekintés
ezen az oldalon 33

GARDENA
mélykútszivattyúk
Erőteljesen szállítják a mélyen lévő vízforrásokat

Mindegy, hogy ciszternákról, kutakról vagy mélyen fekvő forrásokról van szó: a GARDENA 
mélykútszivattyúk akár 20 méteres mélységből is felszállítják a vizet és különösen alkalmasak szűk, 
kicsi helyeken. Már 100 mm kútátmérő is elegendő számukra, hogy a mélyen fekvő forrást 
meg lehessen csapolni.

Mélykútszivattyú 6000/5 inox automatic
Telepítsd a szűk kutak mélyére!

g p
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22 M CSATLAKOZÓKÁBEL 
ÉS RÖGZÍTŐKÖTÉL
Nagy mélységekhez

ROBUSZTUS ROZSDAMENTES ACÉL 
SZIVATTYÚHÁZ
A hosszú élettartamért

OPCIONÁLISAN FELSZERELHETŐ 
STABIL LÁB 
Megakadályozza, hogy szennyeződés
vagy homok kerüljön a szivattyúba

98 MM SZIVATTYÚ ÁTMÉRŐ
Ideális szűk, 100 mm átmérőjű fúrt kutakhoz

VISSZAFOLYÁSGÁTLÓ 
Az azonnali vízellátáshoz

Ö N T Ö Z É S  / H Á Z I  V Í Z E L L Á T Á S



GARDENA
kerti szivattyúk
Rugalmas felhasználás – erős, hosszú élettartam

Az erőteljes GARDENA kerti szivattyúkkal akár 8 m mélységről emelheted a vizet ciszternából, 
esővízgyűjtőből vagy kútból és ezáltal környezetbarát módon öntözheted pázsitod, virágaid 
vagy veteményeskerted. A GARDENA-nál az alapmodelltől kezdve a nagy teljesítményű 
szivattyúkig biztosan megtalálod a neked megfelelő szivattyút, a kert nagyságától, a tömlő 
hosszától, az esőztetők számától és a szükséges nyomástól függően.

    
ÖNTÖZÉS
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Termék áttekintés
ezen az oldalon 33

Robusztus és megbízható
Kiváló minőségű anyagok és aprólékos 
tervezés védik a szivattyút 
a károsodás ellen, valamint hosszú 
élettartamot és biztonságos működést 
biztosítanak.

Safe-pump funkció
• LED-es állapotkijelző fi gyelmeztető 

funkcióval (hibajelzés)
• Automatikus biztonsági kikapcsolás 

(auto-off )
• Beépített szárazüzem elleni 

védelem

Csendes működés
Gumitalpak biztosítják a stabilitást, 
valamint a halk működést és alacsony
rezgésszintet.

Kerti szivattyú 6000/6 inox
Erőteljes és rendkívül biztonságos

Különleges tulajdonságok

NAGY BETÖLTŐNYÍLÁS
Tölcsér nélkül is egyszerű betöltés

VÍZLEERESZTŐ 
CSAVAR
Gyors víztelenítés fagyveszély esetén

TÖBBFOKOZATÚ SZIVATTYÚ HAJTÓMŰ
Halk működés csúcsteljesítménnyel

GUMILÁBAK
Rezgés- és zajmentes

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
FINOMSZŰRŐ
Védi a szivattyú hajtóművét
a szennyeződések ellen

ERGONOMIKUS FOGANTYÚ 
Kényelmesen kezelhető KÉT CSATLAKOZÓKÉSZÜLÉK

EGYIDEJŰ MŰKÖDTETÉSE
Két kimenetre alkalmas:
• Original GARDENA System
• 33,3 mm csatlakozómenet (G1)

A BIZTONSÁGOS
SZIVATTYÚMŰKÖDÉS 
ÉRDEKÉBEN
• Safe-pump funkció
• LED- és állapotkijelző fi gyelmeztető

funkcióval (hibajelzés)
• Automatikus biztonsági kikapcsolás
• Beépített szárazüzem

elleni védelem

Ö N T Ö Z É S  Szabadalmaztatott/szabadalmaztatás alatt



GARDENA
Automata
szivattyúk
A teljesen automatikus vízellátáshoz a házon belül 
és a kertben

Mindig készen állnak, ha szükséged van rá: a kompakt kivitelezésnek köszönhetően a 
GARDENA automata szivattyúi bárhol bevethetőek: pl: a kertben, a WC-öblítéshez vagy a 
mosógéphez. Nem csak a háztartás vízellátására alkalmasak, hanem a kert öntözésénél 
is kényelmesen használhatóak. Vízigény esetén automatikusan bekapcsolnak, majd 
utána kikapcsolnak. Minden igényt kielégítő, széles választék.

    
ÖNTÖZÉS
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Termék áttekintés
ezen az oldalon 34

A smart system 
részeként is kapható, 
mint smart Automata 

szivattyú.
Lásd a 2 . oldalon!

Automata szivattyú
6000/6E LCD Inox

Időjárás elleni védelem
Többféle pozícióban is használható. 
A szivattyú az egész öntözési
szezonban kint maradhat.

Beépített fi nomszűrő
Megakadályozza a szivattyú 
károsodását.

Kis vízmennyiség funkció 
Lehetővé teszi a kisebb vízigény 
esetén is a szivattyú problémamentes 
üzemelését.

Nagyméretű LCD kijelző
  Az összes szivattyúinformáció 
teljes körű ellenőrzéséhez. Hasznos 
útmutatóval az esetleges üzemzavarok 
elhárításáról.

Különleges tulajdonságok

TÖBB CSATLAKOZTATÁSI
LEHETŐSÉG
2 kimenet, ebből az egyik dönthető

NAGYMÉRETŰ 
LCD KIJELZŐ
• Minden funkció 

ellenőrizhető
• Egyszerű 

hibaelhárítás

KÜLTÉRI HASZNÁLATRA
• Az egész szezonban egyetlen vízfeltöltéssel működik
• Sokféle pozícióban működik, azaz valóban hatékonyan használható

HŐVÉDŐKAPCSOLÓ
Védi a motort a túlmelegedés 
ellenROZSDAMENTES 

SZIVATTYÚHÁZ
Kiváló minőségű alapanyag

KIS VÍZMENNYISÉG FUNKCIÓ
• Kevesebb vízfelhasználás

esetén is problémamentesen
használható a szivattyú

• Szárazüzem elleni védelem

VÍZLEERESZTŐ 
CSAVAR
Egyszerű védelem a fagyveszély ellen

5 FOKOZATÚ HAJTÓMŰ
Nagyon halk működés

NAGY BETÖLTŐNYILÁS
BEÉPÍTETT FINOMSZŰRŐ
• Egyszerű kezelhetőség
• Biztonságos működés

Multi
Control

GUMITALPAK
Rezgésmentes, 
halk működés

Ö N T Ö Z É S  / H Á Z I  V Í Z E L L Á T Á S  Szabadalmaztatott/szabadalmaztatás alatt



Sose hagyd 
magára a kerted!
Egy intelligens öntözőrendszerrel és robotfűnyíróval 
bárhonnan gondozhatod a kertedet.

Az okostelefon teljes irányítást biztosít: mivel a GARDENA smart App lehetővé teszi 
az automatikus öntözőrendszer elérését miközben távol vagy. A kompakt smart Automata 
szivattyú sok alkalmazás számára ideális, a kert öntözésétől kezdve a ház automatikus 
vízellátásáig. Minden fontos szivattyú funkció egyszerűen kezelhető a GARDENA smart App 
segítségével. Bekapcsol, ha víz szükséges, majd automatikusan kikapcsol. 
Az egyedi öntözési idők beprogramozhatók.

al 
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Termék áttekintés
ezen az oldalon 34

További információk 
a smart systemről:

www.gardena.com/hu/smart
és www.okoskertrendszer.hu

A GARDENA smart system sokkal többet kínál, mint csak okos termékek az öntözéshez és a gyep gondozásához:
a GARDENA smart alkalmazást folyamatosan fejlesztjük, és ez biztosítja, hogy a kerted optimális ellátást kapjon olyan funkciókkal 
kiegészülve, mint egy több, mint 2000 növényből álló növénykönyvtár, az időjárási és az öntözéshez szükséges szenzorok adatainak 
mérlegelése, valamint hasznos kertészeti tippek.

 Tippek és trükkök

KÜLTÉRI HASZNÁLATRA
• Az egész szezonban egyetlen vízfeltöltéssel működik
• Sokféle pozícióban működik, azaz valóban hatékonyan használható

SZIVATTYÚ KONTROLL 
TÁVOLRÓL
Irányítsd és ellenőrizd az összes 
szivattyú funkciót a GARDENA 
smart App-ben – bárhonnan és 
bármikor

DIAGNOSZTIKAI
RENDSZER
Könnyen érthető információval
a lehetséges hibákról és hogy
hogyan lehet ezeket kijavítani

KIS VIZMENNYISÉG PROGRAM
Problémamentes működés alacsony 
szállítási kapacitással

BEÉPÍTETT ÖNTÖZÉS KONTROLL
A GARDENA smart alkalmazásban 
sokféle egyéni funkció beprogramozható

INFORMATÍV 
LED KIJELZŐ
Könnyedén ellenőrizheted 
a funkciókat és a hibákat 

smart Automata szivattyú 5000/5
Teljesen automatikus vízellátás a házban és a kertben eső- vagy kútvízzel

 Szabadalmaztatott/szabadalmaztatás alattÖ N T Ö Z É S  / H Á Z I  V Í Z E L L Á T Á S



GARDENA
házi vízmű
Energiatakarékos és a legmagasabb igények kielégítésére
is biztonsággal alkalmazható
Egy GARDENA házi vízművel nem csak kertöntözésre használhatod a kutadból vagy a víztárolódból 
származó vizet, hanem a WC-öblítéshez vagy a mosógéphez is. A GARDENA házi vízművei igény esetén 
automatikusan be, majd utána kikapcsolnak. A házi vízmű szivattyúja azonban nem minden esetben 
kapcsol be, mert egy nagy víztartályt használ. Ez a tartály lehetővé teszi, hogy olyan esetekben, amikor 
szivárgás van (pl. csöpög a vízcsap), nem indul be a szivattyú. Ezzel energiát takarítasz meg, és 
egyidejűleg kíméled is a környezetet. Ismerd meg minden igényt kielégítő, széles választékunkat!
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Házi vízmű 5000/5 eco

Termék áttekintés
ezen az oldalon 35

KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁGOK

Eco-üzemmód
A fokozatmentes eco-üzemmód
(fordulatszám csökkentéssel kisebb
energia felhasználás) akár 15%-os
energia-megtakarítást tesz lehetővé
a normál üzemmódhoz képest.

Biztonságos technika
Szárazüzem elleni védelemmel és
automatikus biztonsági kapcsolóval
a szivattyú túlmelegedése ellen.

A tartály 5 évig nem igényel 
karbantartást
Nem kell a gumiballont cserélni.
Nem kell levegőt utántölteni.

HÁRMAS CSATLAKOZÓ 
A nyomóoldalon több készü lék
egyidejű ü zemeltetése is lehetséges,
egyedi csatlakoztatási lehetőségekkel

VÍZLEERESZTŐ CSAVAR
Gyors víztelenítés fagyveszély esetén

A TARTÁLY 5 ÉVIG NEM
IGÉNYEL KARBANTARTÁST 
Nem szü kséges többé a membránt 
cserélni, nem kell levegőt utántölteni

BEÉPÍTETT SZÁRAZÜ ZEM 
ELLENI VÉDELEM, FIGYELMEZTETŐ 
FÉNYJELZÉSSEL ELLÁTVA 
Automata biztonsági kapcsoló
a szivattyú szárazon futásának
megelőzése érdekében

HALKABB MŰKÖDÉS, 
REZGÉSMENTES Ü ZEMMÓD
Tartozékként gumilábak kaphatóak
a GARDENA szakkereskedésekben

BEÉPÍTETT ELŐSZŰRŐ 
Könnyen kivehető és tisztítható

TÚLMELEGEDÉS ELLENI 
VÉDELEM 
Automata biztonsági kapcsoló 
a szivattyú túlmelegedése esetén

TÖBBFUNKCIÓS KAPCSOLÓ
Egyszerű be- és kikapcsolás,
manuális üzemmódban is lehetséges
a maximális vízátfolyás

AUTOMATIKUS 
VISSZAFOLYÁSGÁTLÓ
Problémamentes beü zemelés, 
gyors szívási idő, a tisztítási folyamatnál 
könnyebb kezelhetőség

ECO-Ü ZEMMÓD 
A normál ü zemmódhoz képest
15%-os energia-megtakarítás,
fokozatmentes, igény szerinti
nyomásbeállítás
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Merülőszivattyú tiszta vízhez

Termék megnevezése Merülőszivattyú tiszta vízhez 
7000/C

Merülőszivattyú tiszta vízhez 
7000

Merülőszivattyú tiszta vízhez
13000 aquasensor

Névleges teljesítmény 300 W 250 W 650 W

Max. szállítási mennyiség 7000 l/óra 7000 l/óra 13000 l/óra
Max. szállítási magasság/ 
nyomás 5 m / 0,5 bar 6 m / 0,6 bar 8 m / 0,8 bar

Automata funkciók Úszókapcsoló.
Csatlakoztatható eszköz a folyamatos 
kézi üzemeléshez.
Szabadalmaztatott.

Úszókapcsoló.
Csatlakoztatható eszköz a folyamatos 
kézi üzemeléshez.
Szabadalmaztatott.

aquasensor.
Automatikusan bekapcsol 5 mm 
vízmagasságnál. 

Max. merülési mélység 7 m 7 m 7 m

Sekélyre szívás 5 mm 1 mm 1 mm

Max. szemcseátmérő 5 mm 5 mm 5 mm

Súly 3,8 kg 4,3 kg 5,4 kg

Szivattyú méret (H x Sz x M) 23 / 20 / 29 cm 23 / 16 / 27 cm 28 / 17 / 28 cm

Csatlakozókábel 10 m (H05 RN-F ) 10 m (H05 RN-F ) 10 m (H07 RN-F )
Szállított anyag max. 
hőmérséklete 35 °C 35 °C 35 °C

Visszafolyásgátló – – •
Univerzális csatlakozó Három különálló adapter 

25 mm-es (1") menetes,
25 mm-es (1") és 
32 mm-es (5/4") tömlőkhöz

19 mm-es (¾"),
25 mm-es (1"), 
38 mm (1 ½") tömlőkhöz

19 mm-es (¾"),
25 mm-es (1"),
38 mm (1 1/2") tömlőkhöz

Cikkszám 1661 1780 1785
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 Tudtad... 
hogy a csatlakoztatott tömlő jelentős hatással van a merülő szivattyúd teljesítményére?
A lehető legnagyobb tömlőátmérővel a szivattyúd készen áll a maximális teljesítményre.

Merülőszivattyú szennyvízhez

Termék megnevezése Szennyvíz merülőszivattyú 7000/D

Névleges teljesítmény 300 W

Max. szállítási mennyiség 7000 l/óra

Max. szállítási magasság/ nyomás 5 m / 0,5 bar
Automata funkciók Úszókapcsoló. Csatlakoztatható eszköz a folyamatos kézi üzemeléshez. Szabadalmaztatott.

Max. merülési mélység 7 m

Max. szemcseátmérő 25 mm

Súly 4,0 kg

Szivattyú méret (H x Sz x M) 23 / 20 / 31 cm

Csatlakozókábel 10 m (H05 RN-F )
Szállított anyag 
max. hőmérséklete 35 °C

Univerzális csatlakozó Három különálló adapter 
25 mm-es (1") menetes, 25 mm-es (1") és 32 mm-es (5/4 ") tömlőkhöz

Cikkszám 1665

Akkumulátoros tisztavíz-merülőszivattyú

Termék megnevezése Akkumulátoros merülő szivattyú 2000/2 Li-18 Készlet

Akkumulátor üzemideje 60 perc max.

Max. szállítási mennyiség 2000 l/óra

Max. szállítási magasság/ nyomás 20 m / 2,0 bar

Sekélyre szívás 5 mm

Max. szemcseátmérő 0,5 mm

Súly 2,2 kg

Szivattyú méret (H x Sz x M) 14 / 14 / 27 cm
Univerzális csatlakozó Univerzális csatlakozás 19 mm (¾") és 25 mm (1") tömlőkhöz

Tartalma BLi-18 Li-ion akkumulátor és 18 V-os töltő

Cikkszám 1748-20
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Új

Termék megnevezése Merülő-nyomószivattyú 5900/4 inox Merülő-nyomószivattyú 6100/5 inox automatic
Névleges teljesítmény 900 W 1100 W
Max. szállítási mennyiség 5900 l/óra 6100 l/óra
Max. szállítási magasság/ 
nyomás 35 m / 3,5 bar 47 m / 4,7 bar

Max. merülési mélység 12 m 17 m
Rögzítő kötél 20 m 23 m
Szivattyúrendszer 3 lépcsős 4 lépcsős
Automatikus be-/ kikapcsolás – •
Súly 9,4 kg 10,6 kg
Szivattyú átmérő 14,8 cm 14,8 cm
Szivattyú méret (H x Sz x M) 15 / 15 / 48 cm 15 / 15 / 50 cm
Csatlakozókábel 15 m (H07 RN-F ) 20 m (H07 RN-F )
Szivárgásjelző & alacsony 
vízfelhasználási program – •

Szárazüzem elleni védelem • •
Csatlakoztatható úszó vissza-
folyásgátló • •

Esőztető csatlakozó kapacitás 
/ max. tömlőhosszúság esőz-
tetőnként 2)

1 / 150 m max. 3 / 50 m 1 / 290 m max. 4 / 70 m

Cikkszám 1768 1773

Merülő-nyomószivattyúk

automatic

Termék megnevezése Hordóürítő szivattyú 
4000/1

Hordóürítő szivattyú 
4700/2 inox

Hordóürítő szivattyú 
4700/2 inox automatic

Névleges teljesítmény 400 W 550 W 550 W

Max. szállítási mennyiség 4000 l/óra 4700 l/óra 4700 l/óra

Max. szállítási magasság/ nyomás 13 m / 1,3 bar 23 m / 2,3 bar 23 m / 2,3 bar

Automatikus be-/ kikapcsolás – – •

Szárazüzem elleni védelem Úszókapcsoló Úszókapcsoló Integrált

Max. merülési mélység 7 m 7 m 7 m

Szivattyúrendszer 1 lépcsős 2 lépcsős 2 lépcsős
Szállított anyag max. 
hőmérséklete 35 °C 35 °C 35 °C

Szivattyú átmérő 14,8 cm 14,8 cm 14,8 cm

Súly 4,3 kg 5,9 kg 7,1 kg

Szivattyú méret (H x Sz x M) 15 / 15 / 65 cm 15 / 15 / 71 cm 15 / 15 / 80 cm
Esőztető csatlakozó kapacitás / 
max. tömlőhosszúság 
esőztetőnként1)

1 / 30 m 1 / 35 m 1 / 35 m

Csatlakozókábel 10 m (H05 RN-F ) 10 m (H05 RN-F ) 10 m (H07 RN-F )

Cikkszám 1762 1764 1766

Hordóürítő szivattyúk

2)  Az adatközlés alapja: átfolyó vízmennyiség az esőztetőnél kb. 750 l/óra, víznyomás az esőztetőnél kb. 1,7 bar.
 19 mm-es (¾") tömlők használata esetén GARDENA Profi -System elemekkel.

1) Az adatközlés alapja: átfolyó vízmennyiség az esőztetőnél
  1762: kb. 570 l/óra, víznyomás az esőztetőnél kb. 1,2 bar.
  1764/1766: kb. 750 l/óra, víznyomás az esőztetőnél kb. 1,8 bar. 19 mm-es (¾") tömlők használata esetén GARDENA Profi -System elemekkel.

automatic
ÚjÚjÚj

automatic
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Termék megnevezése Mélykútszivattyú
 5500/5 inox

Mélykútszivattyú 
6000/5 inox

Mélykútszivattyú
6000/5 inox automatic

Névleges teljesítmény 850 W 950 W 950 W

Max. szállítási mennyiség 5500 l/óra 6000 l/óra 6000 l/óra

Max. szállítási magasság/ nyomás 45 m / 4,5 bar 50 m / 5,0 bar 50 m / 5,0 bar

Max. merülési mélység 19 m 19 m 22 m

Szivattyúrendszer 6 lépcsős 7 lépcsős 7 lépcsős

Szivattyú átmérő 9,8 cm 9,8 cm 9,8 cm
Esőztető csatlakozó kapacitás 
/ max. tömlőhosszúság esőz-
tetőnként 1)

1 / 260 m 
max. 3 / 130 m

1 / 310 m 
max. 4 / 150 m

1 / 310 m 
max. 4 / 150 m

Kevesebb szennyeződés 
beszívás

támasztékkal támasztékkal támasztékkal

Súly 7,5 kg 8,25 kg 9,0 kg

Szivattyú méret (H x Sz x M) 9,8 / 9,8 / 64 cm 9,8 / 9,8 / 65 cm 9,8 / 9,8 / 85 cm

Rögzítő kötél 22 m 22 m 22 m

Csatlakozókábel 22 m (H07 RN-F ) 22 m (H07 RN-F ) 22 m (H07 RN-F )

Cikkszám 1489 1492 1499

Mélykútszivattyúk

automatict ti

2) Az adatközlés alapja: átfolyó vízmennyiség az esőztetőnél kb. 750 l/óra, víznyomás az esőztetőnél kb. 1,8 bar. 
  Felszívási mélység kb. 0,5 m. 19 mm-es (1“) tömlők használata esetén GARDENA Profi -System elemekkel.

Termék megnevezése Kerti szivattyú 
3000/4

Kerti szivattyú
3000/4 Készlet

Kerti szivattyú
3500/4

Kerti szivattyú
4000/5

Kerti szivattyú
5000/5

Kerti szivattyú
6000/6 Inox

Névleges teljesítmény 600 W Komplett készlet 
3000/4 szivattyú-
val, 20 m 13 mm 
(½") tömlővel, OGS 
rendszerelemekkel 
és 3,5 m szívótömlő 
garnitúrával.

800 W 1100 W 1300 W 1300 W
Max. szállítási mennyiség 3100 l/óra 3600 l/óra 4000 l/óra 5000 l/óra 6000 l/óra
Max. szállítási magasság/ 
nyomás 36 m / 3,6 bar 41 m / 4,1 bar 45 m / 4,5 bar 50 m / 5 bar 55 m / 5,5 bar

Max. önfelszívó magasság 7 m 7 m 8 m 8 m 8 m
Szivattyúrendszer Jet Jet Jet Jet 5 lépcsős
Safe-pump funkció – – – • •
Kimenetek száma 1 2 2 (egyik fi x, 

másik dönthető)
2 (egyik fi x, 
másik dönthető)

2 (egyik fi x, 
másik dönthető)

Esőztető csatlakozó kapacitás 
/ max. tömlőhosszúság esőz-
tetőnként  2)

1 / 40 m 1 / 50 m 1 / 260 m
max. 2 / 75 m

1 / 270 m
max. 3 / 90 m

1 / 370 m 
max. 4 / 160 m

Súly 6,5 kg 7,0 kg 12,2 kg 13 kg 14,9 kg
Szivattyú méret (H x Sz x M) 37 / 21 / 28 cm 37 / 21 / 28 cm 47 / 25 / 34 cm 47 / 25 / 34 cm 50 / 25 / 34 cm
Csatlakozókábel 1,5 m (H07 RN-F ) 1,5 m (H07 RN-F ) 1,5 m (H07 RN-F ) 1,5 m (H07 RN-F ) 1,5 m (H07 RN-F )
Szállított anyag max. 
hőmérséklete 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

Cikkszám 1707 1717 1709 1732 1734 1736

Készlet

Kerti szivattyú

1) Az adatközlés alapja: átfolyó vízmennyiség az esőztetőnél kb. 570 l/óra, víznyomás az esőztetőnél kb. 1,3 bar.
  19 mm-es (¾") tömlők használata esetén GARDENA Profi -System elemekkel.
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smart Automata szivattyú 5000/5 Készlet smart Automata szivattyú 5000/5

Tartalma smart Automata szivattyú 5000/5, smart Átjáró smart Automata szivattyú 5000/5
Névleges teljesítmény 1300 W 1300 W
Max. szállítási mennyiség 5000 l/óra 5000 l/óra
Max. szállítási magasság/ 
nyomás 50 m / 5,0 bar 50 m / 5,0 bar

Max. önfelszívó magasság 8 m 8 m
Súly 14 kg 13,4 kg
Szivattyú méret (H x Sz x M) 47 x 26 x 34 cm 47 x 26 x 34 cm
Szállított anyag max. 
hőmérséklete 35 °C 35 °C

Csatlakozókábel 1,5 m H07 RN-F 1,5 m H07 RN-F 
Esőztető csatlakozó kapacitás 
/ max. tömlőhosszúság esőz-
tetőnként  1)

1 / 250 m
max. 3 / 80 m

1 / 250 m
max. 3 / 80 m 

Programozható • •
Szivárgásjelző & alacsony 
vízfelhasználási program • •

Tulajdonságok Beépített előszűrő, automata ki- és bekapcsolás, szárazüzem elleni védelem
Irányítás smart App 
segítségével Ingyenesen letölthető, előfi zetési díj nélkül használható okostelefonra, tabletre és számítógépre

Követelmények Internet kapcsolat, okostelefon, tablet vagy számítógép smart Átjáró, Internet kapcsolat, okostelefon, tablet vagy számítógép
Különleges tulajdonságok Szoftverfrissítések egyszerű telepítése, időjárás elleni védelem
Cikkszám 19106 19080

Automata szivattyúk

Automata szivattyú 
3500/4E

Automata szivattyú 
4000/5E

Automata szivattyú 
5000/5E LCD

Automata szivattyú 
6000/6E LCD Inox

Névleges teljesítmény 800 W 1100 W 1300 W 1300 W

Max. szállítási mennyiség 3500 l/óra 4000 l/óra 5000 l/óra 6000 l/óra
Max. szállítási magasság/ 
nyomás 40 m / 4,0 bar 45 m / 4,5 bar 50 m / 5,0 bar 55 m / 5,5 bar

Max. önfelszívó magasság 7 m 8 m 8 m 8 m

Szivattyúrendszer Jet Jet Jet 5 lépcsős

Súly 8,3 kg 12,6 kg 13,4 kg 15,2 kg

Szivattyú méret (H x Sz x M) 44 / 20 / 30 cm 47 / 26 / 34 cm 47 / 26 / 34 cm 50 / 26 / 34 cm
Szállított anyag max. 
hőmérséklete 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

Csatlakozókábel 1,5 m (H07 RN-F) 1,5 m (H07 RN-F) 1,5 m (H07 RN-F ) 1,5 m (H07 RN-F)
Esőztető csatlakozó kapacitás 
/ max. tömlőhosszúság esőz-
tetőnként  1)

1 / 45 m
max. 1 / 45 m

1 / 240 m
max. 2 / 70 m

1 / 250 m
max. 3 / 80 m

1 / 340 m
max. 4 / 140 m

Kimenetek száma 1 2 (egyik fi x, másik dönthető) 2 (egyik fi x, másik dönthető) 2 (egyik fi x, másik dönthető)

Szárazüzem elleni védelem • • • •
Szivárgásjelző & alacsony 
vízfelhasználási program

• • • •

Információs kijelző LED LED LCD kijelző (24 nyelven) LCD kijelző (24 nyelven)

Cikkszám 1757 1758 1759 1760

smart Automata szivattyúk

T E R M É K  Á T T E K I N T É S
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Házi vízművek

 Tudtad... 
hogy a házi vízmű nyomástartályában a gumiballon előtti membrán tartja a víznyomást a szükséges üzemi nyomás értéken? 
Mind a membránt, mind gumiballont rendszeresen karban kell tartani, vagy akár teljesen ki kell cserélni.
Csak a speciális GARDENA membránnal garantálható legalább öt évig a karbantartás nélküli működés.

Házi vízmű
3000/4 eco

Házi vízmű
5000/5 eco

Névleges teljesítmény 650 W 1100 W

Max. szállítási mennyiség 2800 l/óra 4500 l/óra
Max. szállítási magasság/ 
nyomás 4,0 bar / 40 m 5,0 bar / 50 m

Max. önfelszívó magasság 8 m 8 m

Bekapcsolási nyomás 1,5 bar +/- 0,1 bar 1,8 bar +/- 0,1 bar

Kikapcsolási nyomás eco/max. 2,2 / 3,2 bar 2,5 / 3,5 bar

Tartály 5 évig nem igényel karbantartást, 24 liter 5 évig nem igényel karbantartást, 24 liter

Kimenetek száma 1 3

Eco mód • •

Túlmelegedés elleni védelem • •

Szárazüzem elleni védelem – •

Szivattyúrendszer Jet Jet

Súly 14 kg 17,5 kg

Szivattyú méret (H x Sz x M) 45 / 29 / 62 cm 45 / 29 / 62 cm
Esőztető csatlakozó kapacitás 
/ max. tömlőhosszúság esőz-
tetőnként  1)

1 / 100 m
max. 2 / 10 m

1 / 190 m
max. 3 / 60 m

Szállított anyag max. 
hőmérséklete 35 °C 35 °C

Cikkszám 1753 1755

1)  Az adatközlés alapja: átfolyó vízmennyiség az esőztetőnél kb. 750 l/óra, víznyomás az esőztetőnél kb. 1,8 bar. Felszívási mélység kb. 0,5 m. 
   19 mm-es (1“) tömlők használata esetén GARDENA Profi -System elemekkel.

T E R M É K  Á T T E K I N T É S



    GARDENA 
Szivattyúk
Basic választék
Verhetetlen ár-érték

Újrafejlesztettük belépő szivattyú választékunkat. 
Egyszerűek, de erősek most még kedvezőbb ár-érték aránnyal. 
Ismerkedj meg ezzel a 2 év jótállással rendelkező szivattyú kínálattal!

2** 
  É

V JÓTÁLLÁS  *  ÉV JÓTÁLLÁS  *  ÉV JÓTÁ
LL

ÁS
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Termék megnevezése Kerti szivattyú
3000/4

Kerti szivattyú
3600/4

Kerti szivattyú készlet
3000/4

Cikkszám 9010-29 9013-29 9011-29
PNC 970 44 31 01 970 44 26 01 970 44 28 01
EAN kód

Csomagolási egység/
Raklap egység darabban

  1  / 27   1  / 27   1  / 12

Csomagolási forma Színes kartondoboz Színes kartondoboz Színes kartondoboz
Felhasználási terület Öntözéshez, nyomásnöveléshez, ürítéshez vagy szállításhoz
Teljesítmény 600 W 800 W 600 W
Max. szállítási mennyiség 3000 l/óra 3600 l/óra 3000 l/óra
Max. szállítási magasság/ nyomás 35 m / 3,5 bar 40 m / 4,0 bar 35 m / 3,5 bar
Max. önfelszívó magasság 7 m 7 m 7 m
Szivattyúrendszer Jet Jet Jet
Szállított anyag max. hőmérséklete 35 °C 35 °C 35 °C
Súly 5,3 kg 6,7 kg 8,8 kg
Méretek (H x Sz x M) 35 x 20 x 28 cm 35 x 20 x 28 cm 35 x 20 x 28 cm
Csatlakozókábel 1,5 m H07 RN-F 1,5 m H07 RN-F 1,5 m H07 RN-F
Csatlakozómenet 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1")

Kimenetek száma 1 1 1
Kerámia tömítés /
kettős tömítő rendszer – – –

Kondenzátormotor
hővédőkapcsolóval • • •

Különálló vízleeresztő csavar • • •

Időjárás elleni védelem UV UV UV
Érintésvédelmi osztály IP X4 IP X4 IP X4
Tulajdonságok Réz belsőmenetes csatlakozócsonk Öntöttvas szivattyúház Réz belsőmenetes csatlakozócsonk, a készlet 

tartalmaz 20m, 13 mm (1/2") tömlőt, csatla-
kozókat és 3,5 m szívócsövet

ÚJ! ÚJ! ÚJ!

2** 
  É

V JÓTÁLLÁS  *  ÉV JÓTÁLLÁS  *  ÉV JÓTÁ
LL

ÁS
 

Kerti szivattyúk
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Termék megnevezése Házi vízmű
3000/4

Házi vízmű
3600/4

Cikkszám 9020-29 9022-29
PNC 970 44 32 01 970 44 24 01
EAN-kód

Csomagolási egység/
Raklap egység darabban

  1  / 6   1  / 6

Csomagolási forma Színes kartondoboz Színes kartondoboz
Felhasználási terület Nem fogyasztásra szánt víz háztartási célra való automatizált hasznosítására
Névleges teljesítmény 600 W 800 W
Max. szállítási mennyiség 3000 l/óra 3600 l/óra
Max. szállítási magasság/ nyomás 35 m / 3,5 bar 40 m / 4,0 bar
Bekapcsolási nyomás 1,4 bar 1,4 bar 
Kikapcsolási nyomás eco/max. – / 2,4 bar – / 2,8 bar
Max. önfelszívó magasság 7 m 7 m
Szivattyúrendszer Jet Jet
Súly 10,5 kg 14,0  kg
Szivattyú méret (H x Sz x M) 46 x 28 x 51 cm 45 x 28 x 51 cm
Szállított anyag max. hőmérséklete 35 °C 35 °C
Csatlakozókábel 1,5 m H07 RN-F 1,5 m H07 RN-F
Csatlakozómenet 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1")
Kimenetek száma 1 1
Tartály 19 l 19 l
Szárazüzem elleni védelem – –
Multifunkciós kapcsoló (Be/Ki, 
manuális / automata üzemmód) – – 

Karbantartásmentes Kondenzátormotor 
hővédőkapcsolóval

Kondenzátormotor
hővédőkapcsolóval

Külön vízleeresztő csavar • • 
Tulajdonságok Réz csatlakozócsonk Öntöttvas szivattyúház
Érintésvédelmi osztály IP X4 IP X4

ÚJ! ÚJ!

2** 
  É

V JÓTÁLLÁS  *  ÉV JÓTÁLLÁS  *  ÉV JÓTÁ
LL

ÁS
 2** 

  É
V JÓTÁLLÁS  *  ÉV JÓTÁLLÁS  *  ÉV JÓTÁ

LL
ÁS

 

Házi vízművek Merülő-nyomószivattyú

Termék megnevezése Merülő-nyomószivattyú
4700/2 Inox

Cikkszám 9025-29
PNC 970 44 30 01
EAN-kód

Csomagolási egység/
Raklap egység darabban

  1  / 44

Csomagolási forma Színes kartondoboz
Felhasználási terület Öntözéshez, ürítéshez 

vagy szállításhoz
Névleges teljesítmény 550 W
Max. szállítási mennyiség 4700 l/óra
Max. szállítási magasság/ 
nyomás

23 m / 2,3 bar

Max. merülési mélység 7 m
Szivattyúrendszer 2 lépcsős
Szállított anyag max. hőmér-
séklete

35 °C

Súly 5,9 kg
Szivattyú méret (H x Sz x M) 15 x 15 x 32 cm
Csatlakozókábel 10 m H05 RN-F
Csatlakozómenet 33,3 mm (G 1")
Csatlakozók Univerzális csatlakozás 

19 mm (¾") és 25 mm 
(1") tömlőkhöz

Rögzítőkötél 15 m
Automatikus be-/ kikapcsolás –
Szárazüzem elleni védelem Úszókapcsolóval
Kis vízáram funkció –
Beépített szűrő Rozsdamentes acél
Tulajdonságok Rozsdamentes acél 

tengely, ideális a 
legalább 150 mm 
átmérőjű kutakhoz 
vagy ciszternákhoz, 
rozsdamentes acél 
szivattyúház

Érintésvédelmi osztály IP X8

ÚJ!
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Termék megnevezése Merülőszivattyú tiszta vízhez
8200

Merülőszivattyú tiszta vízhez
8600

Szennyvízszivattyú
8800

Szennyvízszivattyú
9300

Cikkszám 9000-29 9001-29 9005-29 9006-29
PNC 970 44 23 01 970 44 25 01 970 44 27 01 970 44 29 01
EAN kód

Csomagolási egység/
Raklap egység darabban

  4 / 48   4 / 48   4 / 48   4 / 48

Csomagolási forma Színes kartondoboz Színes kartondoboz Színes kartondoboz Színes kartondoboz
Felhasználási terület Tiszta vagy enyhén szennyezett víz át- vagy kiszivattyúzásához Szennyezett víz át- vagy kiszivattyúzásához
Névleges teljesítmény 250 W 400 W 250 W 400 W
Max. szállítási mennyiség 8200 l/óra 8600 l/óra 8800 l/óra 9300 l/óra
Max. szállítási magasság/nyomás 5 m / 0,5 bar 5.5 m / 0,55 bar 4 m / 0,4 bar 5 m / 0,5 bar
Automata funkciók Úszókapcsoló Úszókapcsoló Úszókapcsoló Úszókapcsoló
Max. merülési mélység 6 m 6 m 6 m 6 m
Sekélyre szívás 4 mm 4 mm – – 
Max. szemcseátmérő 5 mm 5 mm 25 mm 25 mm
Súly 3,8 kg 4,0 kg 3,8 kg 4,0 kg
Méretek (H x Sz x M) 15 x 15 x 24 cm 15 x 15 x 24 cm 15 x 15 x 26 cm 15 x 15 x 26 cm
Szállított anyag max. hőmérséklete 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Csatlakozókábel 10 m H05 RN-F 10 m H05 RN-F 10 m H05 RN-F 10 m H05 RN-F
Csatlakozómenet 33,3 mm (G1"), 

47,8 mm (G 1 1/2")
33,3 mm (G1"), 
47,8 mm (G 1 1/2")

33,3 mm (G1"), 
47,8 mm (G 1 1/2")

33,3 mm (G1"), 
47,8 mm (G 1 1/2")

Csatlakozók 25 mm (1"), 
32 mm (1 1/4")

25 mm (1"), 
32 mm (1 1/4")

25 mm (1"), 
32 mm (1 1/4")

25 mm (1"), 
32 mm (1 1/4")

Kondenzátormotor hővédőkapcsolóval Csendes, karbantartásmentes Csendes, karbantartásmentes Csendes, karbantartásmentes Csendes, karbantartásmentes
Tulajdonságok Csatlakoztatható úszókapcsolóval Csatlakoztatható úszókapcsolóval Csatlakoztatható úszókapcsolóval Csatlakoztatható úszókapcsolóval
Érintésvédelmi osztály IP X8 IP X8 IP X8 IP X8

ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ!

2** 
  É

V JÓTÁLLÁS  *  ÉV JÓTÁLLÁS  *  ÉV JÓTÁ
LL

ÁS
 

* 2 év jótállás a szivattyúkra a termék regisztrálásával. További részletek a www.gardena.hu oldalon

Merülőszivattyú tiszta vízhez Merülőszivattyú szennyvízhez
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Szívóoldali tartozékok
Új

Szívókészlet Szívótömlő Szívótömlő
(méteráru)

Szívótömlő
csatlakozóelem

Szívóoldali 
szűrő vissza-
folyásgátlóval

Szívótömlő
vert kutakhoz

Szivattyú-
előszűrő

Úszó 
visszafolyás-
gátló

Egyből csatlakoz-
tatható a rövidebb 
újrafelszívási idő 
érdekében, szűrővel 
és visszafolyásgátló-
val ellátva

Egyből csatlakoz-
tatható a rövidebb 
újrafelszívási idő 
érdekében, szűrővel 
és visszafolyásgát-
lóval ellátva

Vákuumálló 
spiráltömlő

A méterben 
kapható szívótömlő 
szivattyúhoz történő 
vákuumálló csatla-
koztatására. 
33,3 mm (G1)-es 
belső menettel

Szívótömlőkhöz 
történő csatlakoz-
tatásra. 
A visszafolyásgátló 
lerövidíti az újrafel-
szívási időt.

Cikkszám: 1728 
Fém- /Műanyag 
kivitelezés 
(kép nélkü l)

A szivattyú vert 
kutakhoz, vagy 
csővezetékekhez 
történő vákuumálló 
csatlakoztatására

Védi a szivattyút
a szennyeződések
okozta károsodástól

Szennyeződés 
elleni védelem 
víztározóból
való vízvételhez

Hossza: 3.5 m Hossza: 3.5 m 19 mm (¾") 19 mm (¾") 19 mm (¾") Hossza 0.5 m Átfolyás: < 3000 l/óra 25 mm (1")

Háló sűrűsége: 
250 μm
(0,25 x 0,25 mm)

Cikkszám 1411 Cikkszám 1412 Cikkszám 1720 Cikkszám 1723 Cikkszám 1726 Cikkszám 1729 Cikkszám 1731 Cikkszám 1417
Hossza: 7 m 25 mm (1") 25 mm (1") 25 mm (1") Átfolyás: < 6000 l / óra

Homokot tartalmazó 
közeg szivattyúzása 
esetén ajánlott.
Háló sűrűsége: 
100 μm
(0,1 x 0,1 mm)

Cikkszám 1418 Cikkszám 1721 Cikkszám 1724 Cikkszám 1727 Cikkszám 1730

Cikkszám 1722 Cikkszám 1728

Tartozékok

Nyomóoldal

Szivattyú csatlakozókészlet Szivattyú csatlakozóelem Merü lőszivattyú csatlakozóelem Elektronikus nyomáskapcsoló 
szárazü zem elleni védelemmel

A GARDENA tömlőcsatlakozó rendszeréhez 
történő kü lső menetes szivattyúinak 
csatlakoztatására 33,3 (G1) menethez

A GARDENA tömlőcsatlakozó rendsze-
réhez történő belső menetes szivattyúinak 
csatlakoztatására 33,3 (G1)/33,3 (G1)-es 
menethez

A GARDENA tömlőcsatlakozó rendsze-
réhez történő belső menetes szivattyúinak 
csatlakoztatására

Egy kerti szivattyú háztartási automata 
szivattyúra történő átalakításához

13 mm (½") 33,3 mm (G1") / 33,3 mm (G1")-es 
menettel

Cikkszám 1750 Cikkszám 1745 Cikkszám 1743 Cikkszám 1739
19 mm (¾") 42 mm (⁵⁄₄") /33,3 mm (G1")-es menettel

Cikkszám 1752 Cikkszám 1744

T E R M É K  Á T T E K I N T É S
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Terméknév Cikkszám

Mért
hangerő
szint
[dB(A)]

Garantált-
hangerő
szint  
[dB(A)]

Kerti szivattyúk

Kerti szivattyú 3000/4 1707 78 81

Kerti szivattyú 3500/4 1709 82 85

Kerti szivattyú 4000/5 1732 79 82

Kerti szivattyú 5000/5 1734 77 80

Kerti szivattyú 6000/6 inox 1736 75 79

Házi vízművek

Házi vízművek 3000/4 eco 1753 79 80

Házi vízművek 5000/5 eco 1755 87 88

Automata szivattyúk

Automata szivattyú 3500/4 1757 73 76

Automata szivattyú 4000/5 1758 76 78

Automata szivattyú 5000/5 LCD 1759 77 79

Automata szivattyú 6000/6 LCD inox 1760 73 76

smart Automata szivattyú 5000/5 Készlet 19106 77 79

smart Automata szivattyú 5000/5 19080 77 79

Hangerősség



Tiszta vagy enyhén szennyezett víz

Szennyvíz

Hordó

Honnan jön a víz?

Fix telepítés a házon belül

Fix telepítés a házon belül vagy
mobil felhasználás a kertben

Fix telepítés a víztárolóban vagy a kútban

Hordóürítő 
szivattyú

Merülőszivattyú 
tiszta vízhez

Szennyvíz 
merülőszivattyú

Merülő-nyomószivattyú vagy
Mélykútszivattyú

Házi vízmű

Merülő-nyomószivattyú (automatic) vagy
Mélykútszivattyú (automatic)

Melyik szivattyú felel meg nekem?
Mire használom a szivattyút?

Információk szivattyú vásárláshoz
Ilyen könnyű megtalálni a megfelelő szivattyút: először is tisztázd, mihez szükséges a szivattyú?
Öntözéshez, házi vízellátáshoz vagy víztelenítéshez.

Víztárolóból vagy talajból

O –8 m 

O–19 m 

Merülési mélység

Kerti szivattyú vagy
Automata szivattyú

Automata szivattyú
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Fedezd fel a GARDENA online oldalait!

GARDENA szivattyú választó

GARDENA magazin
Tippeket, ötleteket és inspirációt találsz a kertedhez. 
Nézd meg!

Facebook
Kertbarátok egymás között: megtalálsz minket a Facebookon 
és nagyon várjuk, hogy találkozzunk!
Gardena.Magyarorszag
Gardena.Worldwide

Instagram
Osztjuk a kert és az „élet iránti szenvedélyünket” más
rajongókkal. Oszd meg velünk a #GARDENAmoment 
élményeidet az Instagram-on!
Gardena.Hungary
Gardena.Worldwide

Youtube
Vess egy pillantást: Hasznos tippeket és segítséget 
találhatsz, lépésről lépésre.
GardenaHungary
GardenaWorldwide

A szivattyú választónkkal könnyen megtalálod 
a megfelelő szivattyút online is. Függetlenül 
a felhasználástól, a tömlőhossztól és a 
csatlakoztatott eszközöktől.



Központi cím:
Husqvarna Magyarország Kft.
1044 Budapest, Ezred u. 1-3.

Tanácsadás a szivattyúinkkal kapcsolatban:
Telefon: +36 1 251 4151
Fax: +36 1 251 4144
Email: vevoszolgalat.husqvarna@husqvarnagroup.com

A termékeket országszerte forgalmazó partnereink elérhetősége megtalálható 
weboldalunkon: www.gardena.com/hu/tamogatas/bolt-vagy-szerviz-kereso/

A változtatás jogát fenntartjuk – ideértve a termékekkel
kapcsolatos módosításokat.

© GARDENA 2020

www.gardena.com/hu
www.okoskertrendszer.hu
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