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Pumpar! Enklare 
kan det inte bli
Med 40 månaders garanti

Det råder ingen tvekan. Pumpar ställer höga krav. Du behöver hög effekt 
för vattentillförsel, tömning och bevattning. GARDENA är utan tvekan det 
populäraste pumpvarumärket i många europeiska länder. Det är ingen 
tillfällighet: ett tjugotal innovationer samt ett omfattande utbud av tjänster är  
alla faktorer som bidrar till popularitet. 

År 2019 40-årsjubileum för våra pumpar. Det är skäl nog för att vi ska kunna ge 
40 månaders garanti på alla pumpar.  Vi är glada över den fantastiska respons 
vi fick och vill lägga till ytterligare ett år: År 2020 kommer du också att få en 
fullständig 40-månadersgaranti på hela pumputbudet.*

*  Vi erbjuder en garantiperiod på 40 månader på denna produkt. Produkten måste registreras online  
på www.gardena.com/warranty inom 3 månader efter köpet. 
För detaljerade garantivillkor, se den bifogade bruksanvisningen, besök www.gardena.com/warranty  
eller ring 036-14 65 10. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade garantianspråk.
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Mer än 40 år 
med imponerande pumpar
De viktigaste funktionerna i våra pumpar

 

 

INNOVATIV
• Mer än 40 års erfarenhet av pumpsystem
• Flera patent och patentansökningar
• Smarta detaljer
• Tillförlitlig tysk teknik

NOGGRANT UTTÄNKT
• Integrerade tillbehör
• Klar att anslutas
• Kompatibel med Original GARDENA System
• GARDENA systemtillbehör för enkel utbyggnad
• Prisvärda set

SMIDIG
• Lätt att använda
• Säkra funktioner
• Garanterat lång livslängd
• Tydlig information via LCD-display 

EKOLOGISK
• Miljövänliga material
• Skyddar miljön aktivt 

genom att återanvända insamlat regnvatten
• Sparar energi tack vare den 

automatiska funktionen, som slås på när 
det behövs vatten och stängs sedan av igen 
automatiskt

SERVICEORIENTERAD
• Expertrådgivning per telefon på 036 -14 65 10
• Garanterat reservdelslager i minst sju år
• Omfattande reparationsservice
• Ännu längre garanti: nu med en 40 månaders garanti 

HÖG KVALITET
• Högsta kvalitetsstandarder
• Kvalitetsmaterial
• Kontrollerad tillverkningsprocess
• Många pumpar med torrkörningsskydd
• Lång livslängd tack vare egenskaper 

som axel i rostfritt stål, keramiska 
tätningar och dubbla tätningssystem

funktionerfunktioner
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Alltid rätt pump
Olika pumpar i korthet.
GARDENA erbjuder dig och dina kunder ett omfattande pumpsortiment. Med kraftfulla, lättanvända
och tillförlitliga pumpar för tre olika typer av användningsområden: trädgårdsbevattning, vattenförsörjning och
tömning. Från ingångspump till den smartaktiverade premiumpumpen – vi har produkter för alla behov.  
Översikten nedan visar vilka pumpar som finns för vilka uppgifter.

Följande 
lämpar sig för GARDENA-pumpar:
Ledningsvatten och regnvatten, klorerat 
bassängvatten.

Följande lämpar sig inte:
Saltvatten, aggressiva och lätt brandfarliga 
material och livsmedel.

Pumphjälpen på GARDENAS  

webbplats på www.gardena.com/se/pumpguide 

hjälper dig att hitta rätt pump för dina behov 

efter användning, slanglängd 

och bevattningstillbehör.

Eller se pumpguiden på sidan 34

Krav
• Pumpar med kontinuerligt högt tryck 

för jämn bevattning
• Kraftfull pumpning av vatten 

som är tillförlitlig på lång sikt

Fördelar
• Rätt pump för varje situation
• Jämn högtrycksbevattning av 

trädgården
• Praktisk och säker användning
• Spara resurser och dricksvatten

Produkturval
• Pump för regnvattentunna
• Dränkbara tryckpumpar
• Trädgårdspump
• Pump för hem och trädgård
• smart Pump för hem och 

trädgård

Krav
• Helautomatisk pump
• Hög säkerhet och pålitlig drift

Fördelar
• Vatten tillförs automatiskt och 

tillförlitligt till hem och trädgård från 
alternativa vattenreservoarer (t.ex. 
cisterner och brunnar)

• Spara resurser: pumpa enkelt vatten, 
spara dricksvatten, spara på miljön 

Produkturval
• Automatiska 

dränkbara pumpar 
för stationär användning 
(t.ex. installerade i cisterner) 

• Pump för hem och trädgård 
För stationär och mobil användning

• smart Pump för hem och 
trädgård 
För stationär och mobil användning 
 
 

• Hydroforpumpar 
För stationärt bruk –  
permanent installerade  
i hemmet

Hushållsförsörjning
 
Användningsområden
• Pumpa vatten till hemmet 

(t.ex. toalett och tvättmaskin) 
och trädgården från alternativa vattenkällor

Dränering
 
Användningsområden
• Pumpar vatten från en pool, 

en damm eller en full schaktgrop
• Pumpar vatten ur en översvämmad 

källare
• Pumpar vatten ur tvättstugan
• Överför vatten t.ex. från en damm till 

en regnvattentank 

Krav
• Kraftfull tömningsprestanda
• Snabb pumpning eller överföring av 

vatten
• Hög leveranskapacitet 

Fördelar
• Pumpar mycket vatten på kort tid
• Förhindrar de värsta vattenskadorna 

genom automatisk och snabb 
pumpning

• Hög funktionssäkerhet 
 
 

Produkturval
• Dränkbara pumpar 

Maximal sugeffekt 
till en återstående vattennivå på 
1 mm

• Pumpar för smutsvatten 
För smutspartiklar på upp till 
38 mm i diameter

Bevattning
 
Användningsområden
• Vattna med vatten från brunnar, cisterner 

och regnvattentankar
• Öka vattentrycket för kranen 

   
  D

RÄNERING

   B
EVATTNING
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Product overwiew,  
see page 30

aquasensor
Pumpen startar automatiskt 
vid vattennivåer på 5 mm.  
Aktiverings- och inaktiveringsnivå  
kan justeras oberoende av varandra  
(5 mm till 220 mm).  
Med plansugning ned till 1 mm  
(torka torrt).

Flottörbrytare 
För automatisk aktivering och inaktivering. Steglöst 
justerbar via kabelhållarens panel. Inkopplingsenhet 
för permanent manuell drift.

Särskilda egenskaper

10 M ANSLUTNINGSKABEL
Enkel att använda, universal tillämpning

ÖVERHETTNINGSSKYDD
Förhindrar överbelastning av motorn

AQUASENSOR
Startar på en vattennivå  
på 5 mm. 
PÅ och AV funktioner 
kan ställas in separat

FLATSUGNING
För torrläggning ned till 1 mm.

UNIVERSALANSLUTNING
Med anslutningen för slangar av 
standardstorlek

BACKVENTIL
Inget bakflöde av pumpat vatten, 
minskad återuppsugningstid

PUMPHJUL
Lågt slitage för lång livslängd

GARDENA  
Dränkbara  
pumpar
Lättanvänd och tyst
GARDENA dränkbara pumpar är kraftfulla, robusta och tystgående. De är 
perfekta för tömning, vattenhämtning och pumpning av vatten mellan och 
från olika behållare. De kan transportera rent och lätt smutsigt vatten med 
partikeldiameter på upp till 5 mm. Pumparna kan enkelt växlas till manuell, 
permanent drift.  
Modeller med aquasensor kan börja pumpa automatiskt vid en vattennivå på 
5 mm och ta bort vatten tills den återstående vattennivån bara är 1 mm. 

   
  D

RÄNERING

Dränkbar pump  
13000 aquasensor
Inte en droppe vatten finns kvar

dränering

Produktöversikt, 
se sidan 28

 Patenterad/Patentsökt
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GARDENA  
Pumpar för 
smutsvatten
Avsedd för pumpning av grova och fina partiklar.
Med den kompakta utformningen kan GARDENA spillvattenpumpar pumpa 
stora smutspartiklar (med en diameter på upp till 38 mm beroende på modell) 
och är idealiska för tömning och pumpning av smutsvatten mellan och från 
olika behållare.  
GARDENA spillvattenpump lämpar sig utmärkt om du behöver tömma 
översvämmade byggnadsgrunder eller en trädgårdsdamm.

   
  D

RÄNERING

Produktöversikt, 
se sidan

 Patenterad / Patentsöktdränering

Pump för smutsvatten 
8500 aquasensor
Pumpar vatten från källare och husgrunder.

Få snabbt igång pumpen igen
Tack vare innovativa snabbfästen öppnas pumpen enkelt för att ta  
bort smutspartiklar som fastnat. (gäller art. 1665)

Särskilda egenskaper

10 M ANSLUTNINGSKABEL
Enkel att använda, 
universal tillämpning

UNIVERSALANSLUTNING
Med anslutningen för slangar av  
standardstorlek

AQUASENSOR
Startar på en vattennivå på 65 mm. 
PÅ och AV funktioner kan ställas in 
separat

ÖVERHETTNINGSSKYDD
Förhindrar överbelastning av motorn

PUMPHJUL
Lågt slitage för lång livslängd

HÖGT FLÖDESHASTIGHET AV SMUTSIGT VATTEN
För smutspartiklar på upp till 38 mm
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1. Köp produktsetet
Det enklaste sättet att komma 
igång är att köpa ett färdigt set. 
Det innehåller både driftenhet, 
batteri, samt laddare för att 
komma igång direkt.

2. Utöka ditt system
Om du redan har ett set hemma 
kan du utöka ditt system med 
vilken maskin du vill. Inget extra 
batteri eller laddare behövs. 

Full batteriladdning
Ett batteri för pumpen och många andra enheter  
Litiumjonbatteriet driver inte bara din pump, utan även andra GARDENA-pumpar och GARDENA
-enheter, t.ex. produkter för gräsmattevård och skötsel av häckar. Ett verkligt flexibelt och effektivt system.  
Trädgårdsarbete när det är som enklast. 

Så här kommer du igång med GARDENA batterisystem

batteridrivet

GARDENA 
batteridrivna 
pumpar
För fri och oberoende vattenförsörjning.
Låt vattnet flöda!  Med GARDENA-pumpar är det ingen match. Du behöver 
inte längre strömförsörjning – med kraftfullt 18 V batterisystem kan du 
enkelt transportera vatten från: A till :B eller vattna din trädgård. Det ger 
dig frihet och pumpeffekt även om det inte finns något uttag i närheten, till 
exempel i ett lusthus, i stora trädgårdar utan eluttag eller i utomhusmiljö. 
Och bäst av allt- utöver din pump förser batterisystemet på 18 V även alla 
andra produkter i GARDENA 18 V HeartBeat-systemet. 

   
  D

RÄNERING

   B
EVATTNING
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REN EFFEKTIVITET
Lämpar sig för 19 mm (¾-tums) 
och 25 mm (1-tums) slang för maximal 
tömningseffekt. Upp till 860 liter på 
en enda batteriladdning!

FLATSUGNING UPP TILL 5 MM 
Med borttagen bas

TELESKOPSTAV TILLVERKAD AV 
ROBUST ALUMINIUM
För enkel användning 
och rak anslutning av slang 

LITEN PUMP, HÖG EFFEKT
2 000 l/tim och 2,0 bar.
Lämpar sig därmed även för  
mindre spridare

MANÖVERVENTIL
För finjustering av pumpens 
prestanda, t.ex. för känsliga växter. 
Förhindrar kvarstående vattenflöde 
när pumpen har stängts av 

FLEXIBEL ROSTFRI KROK  
För att till exempel 
hänga batteriet på en 
regnvattentunna

FLATSUGNING UPP TILL 5 MM 
Med borttagen bas

Dränkbar pump för rent 
vatten 2000/2 Li-18
Pumpa eller töm vatten med batteridrift 
Pumpen fungerar utan nätaggregat och har omfattande tillämpnings- och användningsområde. 
Den kan användas i trädgården, i en plaskpool eller andra mindre vattenansamlingar.

Pump för regnvatten-
tunna 2000/2 Li-18
Den kraftfulla batteripumpen för regnvattentunnor 
Vattna trädgården effektivt och miljövänligt med enbart regnvatten. Det blir ännu enklare om 
du ansluter GARDENA sprutpistoler, sprutor eller små spridare. 

    
  D

RÄNERING

   B
EVATTNING

KRAFTFULL PUMP
2 000 l/tim och 2,0 bar

Effektkontroll

Med tre olika effektnivåer kan du alltid
hitta rätt balans mellan pumpprestanda
och batteritid.

Integrerad design

Batterilådan kan fästas till pumpen, 
vilket gör den lätt och kompakt för 
enkel transport och förvaring.

Li-Ion utbytesbatteri
 
 
Med LED-angivelse “POWER info” för 
tydlig batteri-/laddningsangivelse.
Hög kapacitet för extra lång körtid.

Intuitiv användning

Det är lätt att välja den effektnivå som 
krävs och till- och frånslagningen har 
en minnesfunktion.

Transparent 
väderskyddskåpa

Pumpen och batterienheten kan 
användas utomhus – kåpan skyddar 
batteriet från regn.

Filtersystem

Ett finmaskigt filter är integrerat i 
pumpskyddet. Löstagbart och lätt att 
rengöra.

2 meters kabelanslutning

För flexibel, torr placering av 
batterienheten.

Produktöversikt, 
se sidan

 Patenterad / Patentsöktbevattningdränering



1918

Produktöversikt, 
se sidan 29

Pump för regnvattentunna
4700/2 inox auto
För vatten på tapp
GARDENA-pump för regnvattentunna med två-stegs matningshjul genererar mer tryck. 
Den ger en högre pumpkapacitet än vanliga pumpar för regnvattentunnor med standardteknik. En vattenspridare kan också anslutas för 
bevattning av trädgården. Den automatiska modellen slås automatiskt på när det behövs vatten och stängs sedan av igen.

Produktöversikt, 
se sidan 29

Dränkbar tryckpump
6100/5 inox auto
Automatisk aktivering och inaktivering efter behov.

TELESKOPRÖR I ALUMINIUM
Stor diameter för hög effektivitet

GÄNGA I ROSTFRITT STÅL
(gäller auto)

BEKVÄMT HANDTAG
Ergonomiskt med reglerventil

HÖGA PRESTANDA
Fungerar med större
vattenspridare som AquaZoom

MASSIVT HÖLJE
I ROSTFRITT STÅL

LÄCKAGEDETEKTERING OCH 
PROGRAM FÖR MINDRE VOLYMER
som är perfekt för Micro-Drip-System

FÖRFILTER SOM ÄR LÄTTA ATT RENGÖRA
Förhindrar igensatta sprutor och skador

AUTOMATISK FUNKTION
Startar och stoppar pumpen automatiskt när
det behövs vatten (gäller auto)

23 m /
2.3 bar

max.
4,700 l / h

max.

HELT FLEXIBEL
Upp till 23 m rep och 20 m kabel

FÖRFILTER SOM ÄR LÄTT ATT RENGÖRA 
ELLER FLYTANDE SUGSIL SOM TILLVAL
Minskar risken för igensatta sprutor och skador

BACKVENTIL
För omedelbar vattentillförsel

HÖGA PRESTANDA
47 m /
4.7 bar

max.
6,100 l / h

max.

AUTOMATISK FUNKTION
Startar och stoppar pumpen automatiskt när
det behövs vatten (automatisk version)

ROBUST ANSLUTNINGSGÄNGA
i rostfritt stål med  (¾") / 25 mm (1") slangkoppling

LÄCKAGEAVKÄNNING OCH 
PROGRAM FÖR MINDRE VOLYMER
Förhindrar vattenskador och möjliggör användning  
av lågvolymskonsumenter som tvättmaskiner eller  
Micro-Drip-System.

MASSIVT HÖLJE I ROSTFRITT STÅL
Passar till DN 150-rör

NYHET NYHET

GARDENA Pump  
för regnvattentunna

GARDENA Dränkbara  
tryckpumpar, automatiska

Kraftfulla modeller för bekväm bevattning av trädgården. 
Med GARDENA-pumpar för regnvattentank kan du fylla vattenkannor eller bevattna trädgården med 
en ansluten spridare, ett munstycke, en spruta eller Micro-Drip-System. Nu slipper du bära runt på 
tunga vattenkannor i trädgården! 

Automatisk vattentillförsel på standby.
GARDENA dränkbara tryckpumpar pumpar automatiskt från ca 20 m djupa brunnar eller cisterner. 
Den innovativa automatiska funktionen är särskilt praktisk. Tack vare manometerbrytaren och en flödesgivare slås pumpen 
automatiskt på för vattenhämtning och sedan av igen efteråt. Med en nätkabel på upp till 22 meter monteras pumparna direkt 
i vattnet och med hjälp av det medföljande fästrepet kan de snabbt lyftas upp vid behov. 
Kan även användas för vattentillförsel i hemmet. 
Bra saker får bli ännu bättre. Våra nya dränkbara tryckpumpar arbetar  
nu med mer kraft – och helt tyst. Dessutom ger robusta höljen i rostfritt  
stål betydligt bättre hållbarhet.

HU
SH

ÅLL
SFÖRSÖRJNING

   B
EVATTNING

   B
EVATTNING

bevattning Patenterad / Patentsökt bevattning/hushållsförsörjning
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Robust och tillförlitlig
Material av hög kvalitet och noggrann 
tillverkning skyddar pumpen mot 
skador och säkerställer därmed lång 
livslängd och säker drift.

Bekväm hantering
Stora påfyllningsöppningar,  
ergonomiskt handtag och låg vikt.

Tystgående
Gummifötter gör att den står stabilt, 
ger mindre vibrationer och tystgående 
drift.

Särskilda egenskaper

 Patenterad / Patentsökt

GARDENA  
Trädgårdspump
Flexibel – kraftfull, lång livslängd
Med kraftfulla GARDENA bevattningspumpar kan du transportera regnvatten 
från en cistern, regnvattentank eller brunn på upp till 8 meter och vattna 
gräsmattan, blommorna eller grönsakslandet utan att slita på miljön. Från 
startmodellen till den högpresterande pumpen – med GARDENA hittar du rätt 
pump utifrån trädgårdens storlek, slanglängd, antal spridare och önskat tryck.

   B
EVATTNING

Produktöversikt, 
se sidan

Bevattningspump 3000/4
Kraftfull och säker

INDUKTIONSMOTOR
med termiskt
överbelastningsskydd

GUMMIFÖTTER
Mindre vibrationer, tystgående drift

ERGONOMISKT HANDTAG 
Smidig att hantera

STORA 
PÅFYLLNINGSÖPPNINGAR
För enkel påfyllning utan tratt

TÖMNINGSPLUGG
Enkelt frostskydd

bevattning/hushållsförsörjning
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GARDENA Automa-
tisk pump för hem 
och trädgård 
För fullständigt automatisk distribution av vatten  
i hemmet och trädgården.
Var du än behöver vatten: Den kompakta utformningen gör GARDENA Automatic Home  
& Garden-pumpen mycket flexibel att använda oavsett om den används i trädgården,  
på toaletten eller för tvättmaskinen. Systemen fungerar både som permanent installation 
för vattentillförsel i hemmet eller för bekväm användning vid bevattning av trädgården.  
De slås på automatiskt när det behövs vatten och stängs sedan av. Det finns en modell  
för dig oberoende av dina behov.

HA
US

WASSERVERSORGUNG

   B
EVATTNING
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34Produktöversikt, 
se sidan

 Patenterad / Patentsökt

34

TERMISKT  
ÖVERLASTSKYDD
Skyddar motorn mot  
överhettning

AUTOMATISK FUNKTION
Startar och stoppar pumpen 
automatiskt när vatten behövs

PROGRAM 
FÖR SMÅ MÄNGDER
• Problemfri drift med 

låg leveranskapacitet
• Vattendroppsäkerhet

TÖMNINGSPLUGG
Enkelt frostskydd

LARGE FILLER TUBE
INTEGRATED FINE-MESH 
FILTER
• Easy to use
• Safer operation

GUMMIFÖTTER
Mindre vibrationer, 
tystgående drift

Finns även 
för smart system som smart 

Elektronisk Tryckpump 
Se sidan 24

Automatisk pump  
6000/6 LCD

Väderskydd
Kan användas i ett antal olika
lägen. Pumpen kan stå utomhus
hela säsongen och den korta
slangen gör den särskilt effektiv.

Inbyggt finfilter
Hindrar skador på pumpen.

Program för små mängder
Ger problemfri användning också
vid litet vattenbehov.

Särskilda egenskaper

LÄMPLIG FÖR UTOMHUSBRUK
• Räcker hela säsongen med bara en påfyllning
• Kan användas i en mängd olika lägen, med andra ord mycket effektiv

Produktöversikt, 
se sidan

 Patenterad / Patentsöktbevattning/hushållsförsörjning
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Lämna aldrig träd-
gården i sticket
Med ett intelligent bevattningssystem och en robot- 
gräsklippare blir din trädgård omhändertagen,  
oavsett var du befinner dig

GARDENA smart system erbjuder mycket mer än bara smarta produkter för bevattning och gräsmattevård:
GARDENA smart App förbättras ständigt och hjälper till att säkerställa att trädgården får det den behöver, med till exempel ett 
växtbibliotek med över 2 000 växter, väder- och givaruppgifter för bevattning och användbara trädgårdstips.

 Tips

Din smartphone ger dig fullständig kontroll: Med GARDENA smart App får du åtkomst till 
ditt automatiska bevattningssystem även när du inte är på plats. 
Den kompakta smart Elektronisk Tryckpump lämpar sig för en rad tillämpningar 
från bevattning av trädgården till automatisk vattentillförsel i hemmet. Alla viktiga 
pumpfunktioner kan styras enkelt via GARDENA smart App. Slås på automatiskt  
när vatten behövs och stängs sedan av igen. Enskilda bevattningstider kan programmeras.

LÄMPLIG FÖR UTOMHUSBRUK
• Räcker hela säsongen med bara en påfyllning
• Kan användas i en mängd olika lägen, med andra ord mycket effektiv

FJÄRRPUMPREGLERING
Kontrollera och övervaka alla 
pumpens funktioner i en  
GARDENA smart App –  
från valfri plats och när som helst

ENKEL FELSÖKNING
Omfattande fel och felåtgärder 
i händelse av störningar via 
GARDENA smart App

PROGRAM FÖR SMÅ MÄNGDER
Problemfri drift med låg 
leveranskapacitet

INBYGGD BEVATTNINGSSTYRNING
Enskilda, mångsidiga alternativ kan 
programmeras via GARDENA smart App

INFORMATIV 
LED-DISPLAY
Övervaka enkelt  
funktioner och fel

smart Elektronisk  
Tryckpump 5000/5E
Helautomatisk vattenförsörjning i hus och trädgård med regn- eller brunnsvatten

HA
US

WASSERVERSORGUNG

   B
EVATTNING
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Läs mer om 
GARDENA smart system 
på gardena.com/smart

Produktöversikt, 
se sidan

 Patenterad / Patentsöktbevattning/hushållsförsörjning
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Hydroforpump Unit 5000/5 eco

3 UNIVERSALANSLUTNING 
Samtidig användning av flera pumpar som är 
anslutna till tryck, individuella anslutningsalternativ

TÖMNINGSPLUGG
Går snabbt att tömma om  
det finns risk för frost

ROSTSKYDDAT ROSTFRITT STÅL 
Vattentank tillverkad av Inox 
rostfritt stål (premiummodell)

MINSKAT BULLER OCH  
VIBRATIONSFRI DRIFT
Fjäderlagrade gummifötter 
finns som tillbehör från GARDENA Service

INBYGGT FÖRFILTER 
Specialfunktioner som standard

FLERFUNKTIONSKNAPP 
Enkel aktivering/inaktivering

AUTOMATISK BACKVENTIL 
Enkel driftsättning, 
snabb sugtid

STYVA TANK- OCH PUMPRÖR 
Inga läckor

GARDENA  
Hydroforpumpar
Energisnål och säker för de mest krävande uppgifterna
Med en fast installerad GARDENA hydroforpump kan du använda hushållsvatten från brunnar eller 
cisterner att bevattna trädgården med, för dina sanitära behov eller din tvättmaskin utan extra 
kostnad. GARDENA trycktanksenheter slås automatiskt på när det behövs vatten och slås sedan av 
igen. Hydroforpumpen startar inte för alla behov utan använder sin stora vattentank. Vattentanken 
kompenserar för eventuellt läckage i rörledningen (t.ex. droppande kran). En funktion som sparar energi 
och skyddar miljön. 

BE
WÄSSERUNG   B
EVATTNING
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Särskilda egenskaper

Produktöversikt, 
se sidan

bevattning/vattentillförsel i hemmet

Särskilda egenskaper

Eco-läge
Steglöst reglerbar eco-drift 
ger upp till 15 % energibesparing 
i jämförelse med normal drift.

Säker teknik
Säker teknik med torrkörningsskydd 
och automatisk frånslagsfunktion när 
pumpen börjar överhettas.

Tank Underhållsfri i 5 år
Membranet behöver inte bytas ut, 
ingen påfyllning av luft.
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Dränkbara pumpar för rent vatten

Artikel Dränkbar pump  
för rent vatten   7000/C

Dränkbar pump  
för rent vatten 7000

Dränkbar pump  
för rent vatten 13000 aquasensor

Märkeffekt 300 W 250 W 650 W

Max. kapacitet 7000 l/h 7000 l/h 13 000 l/h

Max. pumphöjd/tryck 5 m / 0,5 bar 6 m / 0,6 bar 8 m / 0,8 bar
Automatic-funktion Flottörbrytare. Inkopplingsenhet för permanent 

manuell drift. Patenterad.
Flottörbrytare. Inkopplingsenhet för permanent 
manuell drift. Patenterad

aquasensor. Startar automatiskt vid en vattennivå 
på 5 mm. Patentsökt

Max. dränkdjup 7 m 7 m 7 m

Flatsugning upp till 5 mm 1 mm 1 mm

Max. partikelstorlek 5 mm 5 mm 5 mm

Vikt ca. 3,8 kg 4,3 kg 5,4 kg

Mått (L x B x H) ca. 23 / 20 / 29 cm 23 / 16 / 27 cm 28 / 17 / 28 cm

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

Max. vätsketemperatur 35 °C 35 °C 35 °C

Backventil – – •
Universalanslutning Tre enskilda adaptrar för 

13 mm (1/2")-,  
16 mm (5/8")-, 
19 mm (3/4")-,   
25 mm (1")-,  
32 mm (5/4")-slangar

universalkoppling för 
13 mm (1/2")-,  
16 mm (5/8")-,  
19 mm (3/4")-, 
25 mm (1")-,  
38 mm (1 1/2")-slangar

Universalkoppling för 
13 mm (1/2")-,  
16 mm (5/8")-,  
19 mm (3/4")-, 
25 mm (1")-,  
38 mm (1 1/2")-slangar

Refnr. 1661 1780 1785

Dränkbara pumpar för smutsvatten

Artikel Dränkbar pump för smutsvatten 7000/D Dränkbar pump för smutsvatten 8500 aquasensor

Märkeffekt 300 W 380 W

Max. kapacitet 7000 l/h 8300 l/h

Max. pumphöjd/tryck 5 m / 0,5 bar 6 m / 0,6 bar
Automatic-funktion Flottörbrytare. Inkopplingsenhet för permanent manuell drift. Patenterad aquasensor. Startar automatiskt vid en vattennivå på 65 mm. Patentsökt

Max. dränkdjup 7 m 7 m

Max. partikelstorlek 25 mm 30 mm

Vikt ca. 4,0 kg 4,0 kg

Mått (L x B x H) ca. 23 / 20 / 31 cm 26 / 18 / 31 cm

Anslutningskabel 10 m (H05 RN-F ) 10 m (H05 RN-F )

Max. vätsketemperatur 35 °C 35 °C
Universalanslutning Tre enskilda adaptrar för 

13 mm (1/2")-,  
16 mm (5/8")-, 
19 mm (3/4")-,  
25 mm (1")-,  
32 mm (5/4")-slangar

Universalkoppling för  
13 mm (1/2")-,  
16 mm (5/8")-,  
19 mm (3/4")-, 
25 mm (1")-,  
38 mm (1 1/2")-slangar

Refnr. 1665 1797

Batteripumpar

1) Uppgifter baserade på följande beräkningar: Vattenflödet i spridaren ca 570 l/tim, vattentryck i spridaren ca 1,3 bar. 
Användning av slangar på 19 mm (¾ tum)med GARDENA Professional System-kopplingar.

Artikel Dränkbar pump för rent vatten 2000/2 Li-18 Komplett Set Pump för regnvattentank 2000/2 Li-18 Komplett Set

Drifttid 60 min max. 60 min max.

Laddningstid ca. 4 h ca. 4 h

Max. kapacitet 2000 l/h 2000 l/h

Max. pumphöjd/tryck 20 m / 2,0 bar 20 m / 2,0 bar

Flatsugning upp till 5 mm –

Max. partikelstorlek 0,5 mm –

Vikt ca. 2,2 kg 2,5 kg

Mått (L x B x H) ca. 14 / 14 / 27 cm 14 / 14 / 62 cm
Universalanslutning Universalkoppling för slangar på 19 mm (3/4 tum) och 25 mm (1 tum) 3/4" anslutningsrör hängs i regntunnan, vinklat, teleskopiskt

Innehåll Inkl. litiumjonbatteri BLi-18 
Inkl. batteriladdare 18 V

Inkl. litiumjonbatteri BLi-18 
Inkl. batteriladdare 18 V

Spridaranslutningskapa-
citet/max. slanglängd per 
spridare1)

– 1/50 m

Refnr. 1748-61 1749-61

Artikel Pump för regnvatten-
tunna 4000/1

Pump för regnvatten-
tunna 4700/2 inox auto

Märkeffekt 400 W 550 W

Max. kapacitet 4000 l/h 4700 l/h

Max. pumphöjd/tryck 13 m / 1.3 bar 23 m / 2.3 bar

Automatisk på/-avkoppling – •

Torrkörningsskydd Flottörbrytare Inbyggd

Max. dränkdjup 7 m 7 m

Impeller 1 steg 2 steg

Max. vätsketemperatur 35 °C 35 °C

Pumpdiameter 14.8 cm 14.8 cm

Vikt ca. 4.3 kg 7.1 kg

Mått (L x B x H) ca. 15 / 15 / 65 cm 15 / 15 / 80 cm
Spridaranslutningskapacitet/ 
max. slanglängd per 
spridare1)

1 / 30 m 1 / 35 m

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

Refnr. 1762 1766

Pump för regnvattentunna

1)  Uppgifter baserade på följande beräkningar: 
1762: Vattenflödet i spridaren ca 570 l/tim, vattentryck i spridaren ca 1,2 bar. 
1766: Vattenflödet i spridaren ca 750 l/tim, vattentryck i spridaren ca 1,8 bar. 

    Användning av slangar på 19 mm (¾ tum)med GARDENA Professional System-kopplingar.

automatisk
NYHET NYHET

Pumpar för djupa brunnar

2)  Uppgifter baserade på följande beräkningar:  
Vattenflödet i spridaren ca 750 l/tim, vattentryck i spridaren ca 1,7 bar.  
Användning av slangar på 19 mm (¾ tum)med GARDENA Professional System-kopplingar.

automatisk
NYHET

Artikel Dränkbar Tryckpump  
6100/5 inox auto

Märkeffekt 1,100 W

Max. kapacitet 6,100 l/h

Max. pumphöjd/tryck 47 m / 4.7 bar

Max. pumphöjd/tryck 17 m

Lyftlina 23 m

Impeller 4 steg

Automatisk på/-avkoppling •

Vikt ca. 10.6 kg

Pumpdiameter 14.8 cm

Mått (L x B x H) ca. 15 / 15 / 50 cm

Power cable 20 m (H07 RN-F )

Läckagevarning och program för små volymer •

Torrkörningsskydd •

Anslutning för flytande sugsil •
Spridaranslutningskapacitet/ 
max. slanglängd per spridare 2)

1 / 290 m max. 4 / 70 m

Refnr. 1773
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Hydroforpumpar

smart Automatisk pump för hem och trädgård

smart Elektronisk Tryckpump 5000/5 Set smart Elektronisk Tryckpump 5000/5 

Innehåll smart Elektronisk Tryckpump 5000/5, smart Gateway smart Elektronisk Tryckpump 5000/5

Märkeffekt 1300 W 1300 W

Max. kapacitet 5000 l/h 5000 l/h

Max. pumphöjd/tryck 50 m / 5.0 bar 50 m / 5.0 bar

Max. sughöjd 8 m 8 m

Vikt 14 kg 13.4 kg

Mått (L x B x H) ca. 47 x 26 x 34 cm 47 x 26 x 34 cm

Max. vätsketemperatur 35 °C 35 °C

Anslutningskabel 1.5 m H07 RN-F 1.5 m H07 RN-F 
Spridaranslutningskapacitet/
max. slanglängd per spridare1)

1 / 250 m 
max. 3 / 80 m

1 / 250 m 
max. 3 / 80 m 

Tidsinställning möjlig • •

Program för små mängder • •
Läckagevarning och program 
för små volymer
Egenskaper integrerat filter, läckagevarning, automatisk på/av-koppling, torrkörningsskydd.

Kontrolleras via smart App Kostnadsfri hämtning, inga prenumerationsavgifter, tillgänglig för smarttelefon, surfplatta och online

Krav Wi-Fi-router och internetåtkomst, smarttelefon, surfplatta eller dator Smart gateway, Wi-Fi-router och internetåtkomst, smarttelefon, surfplatta eller dator

Övrigt Enkel installation av mjukvara/uppdateringar, rostfri stålaxel

Refnr. 19106 19080

Automatisk pump för hem och trädgård

Pumpautomat  
3500/4 E

Pumpautomat  
5000/5 E LCD

Märkeffekt 800 W 1300 W

Max. kapacitet 3500 l/h 5000 l/h

Max. pumphöjd/tryck 40 m / 4.0 bar 50 m / 5.0 bar

Max. sughöjd 7 m 8 m

Impeller Jet Jet

Vikt ca. 8.3 kg 13.4 kg

Mått (L x B x H) ca. 44 / 20 / 30 cm 47 / 26 / 34 cm

Max. vätsketemperatur 35 °C 35 °C

Anslutningskabel 1.5 m (H07 RN-F ) 1.5 m (H07 RN-F )
Spridaranslutningskapacitet/
max. slanglängd per spridare1)

1/45 m 
max. 1/45 m

1 / 250 m 
max. 3 / 80 m

Antal utgångar 1 2 (en vridbar)

Tätningssystem Dubbelt, keramikpackning Dubbelt, keramikpackning
Läckagevarning +  
Torrkörningsskydd

• •

Info-display LED LC-Display (24 Språk)

Program för små mängder • •

Ref.nr. 1757 1759

1) Uppgifter baserade på följande beräkningar: Vattenflödet i spridaren ca 750 l/tim, vattentryck i spridaren ca 1,8 bar. Sughöjd ca. 0,5 m.  
Användning av slangar på 19 mm (3/4 tum) med GARDENA Professional System-kopplingar.

Artikel Hydroforpump 3000/4 eco Hydroforpump 5000/5 eco

Märkeffekt 650 W 1100 W

Max. kapacitet 2800 l/h 4500 l/h

Max. pumphöjd/tryck 4.0 bar / 40 m 5.0 bar / 50 m

Max. sughöjd 8 m 8 m

Tank 24 l Underhållsfri i 5 år Underhållsfri i 5 år

Starttryck 1.5 bar +/- 0.1 bar 1.8 bar +/- 0.1 bar

Frånkopplingstryck eco/max. 2.2 / 3.2 bar 2.5 / 3.5 bar

Antal utgångar 1 3

Eco mode • •

Överhettningsskydd • •

Torrkörningsskydd – •

Impeller Jet Jet

Vikt ca.. 14 kg 17.5 kg

Mått (L x B x H) ca. 45 / 29 / 62 cm 45 / 29 / 62 cm
Spridaranslutningskapacitet/
max. slanglängd per spridare1)

1 / 100 m 
max. 2 / 10 m

1 / 190 m 
max. 3 / 60 m

Max. vätsketemperatur 35° C 35° C

Refnr. 1753 1755

2) Uppgifter baserade på följande beräkningar: Vattenflödet i spridaren ca 750 l/tim, vattentryck i spridaren ca 1,8 bar. Sughöjd ca. 0,5 m.
   Användning av slangar på 19 mm (¾ tum) med GARDENA Professional System-kopplingar.

Artikel Bevattningspump 3000/4 Bevattningspump
3000/4 Set

Bevattningspump
3500/4

Märkeffekt 600 W Set inkluderar  
20 m, 13-mm (1/2") slang komplett med  
anslutningar och en 3,5 m sugslang

800 W

Max. kapacitet 3100 l/h 3600 l/h

Max. pumphöjd/tryck 36 m / 3.6 bar 41 m / 4.1 bar

Max. sughöjd 7 m 7 m

Impeller Jet Jet

Säker pumpfunktion – –

Antal utgångar 1 2
Spridaranslutningskapacitet/
max. slanglängd per spridare2)

1/40 m 1 / 50 m

Vikt ca.. 6.5 kg 7.0 kg

Mått (L x B x H) ca. 37 / 21 / 28 cm 37 / 21 / 28 cm

Anslutningskabel 1.5 m (H07 RN-F ) 1.5 m (H07 RN-F )

Max. vätsketemperatur 35 °C 35 °C 35 °C

Ref.nr. 1707-20 1717-20 1709-20

Paket

Bevattningspumpar
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Sughjälpmedel 

Sugenhet Slanganslutning Sugfilter medbackventil Pumpskyddsfilter Flytande  
sugfilter

För minskad återsugningstid, 
sugslang klar för anslutning.  
Med sugfilter och backventil

För vakuumbeständig anslutning av 
sugslang i metervara till pumpen, 
säljs metervis till pumpen. Med 
innergänga på 33,3 mm (G1).

Anslutning till sugslang, Backventil 
minskar återsugningstid. 
(Ref.nr. 1728 
metall/plastkonstruktion – visas ej)

Skyddar pumpen mot skador 
genom smuts

Skyddar automatiska pumpar mot 
smuts i brunn eller cistern

Längd: 3,5 m 25 mm (1") 25 mm (1") Flöde: < 6,000 l/tim 25 mm (1")

Rekommenderas när  
pumpmedium innehåller sand
Nätstorlek: 100 μm (0,1 x 0,1 mm)

Ref.nr 1411-20 Ref.nr. 1724-20 Ref.nr. 1727-20 Ref.nr. 1730-20 Ref.nr. 1417-20

Längd: 7 m

Ref.nr. 1418-20

Utrustning

Vårt sortiment även inkluderar förstklassiga mässingskopplingar? Visste du att ...  

Matningshjälpmedel

Pumpanslutningsset Pumpanslutning Anslutning för dränkbar pump

För anslutning av 19 mm (3/4")-slangar till pumpar med 
33,3 mm (G 1") utvändig gänga

För att ansluta pumpar med innergänga till GARDENA 
Slanganslutningssystem.  Med 33,3 mm (G1)/33,3 mm 
(G1) gänga

Ansluter dränkbar pump med inv. gänga till  
GARDENA snabbkontaktsystem

Med 33,3 mm (G1)/ 33,3 mm (G1)

Ref.nr.  1745-20 Ref.nr.  1743-20

19 mm (¾") Med 42 mm (G5/4 tum)/33,3 mm (G1)

Ref.nr. 1752-20 Ref.nr.  1744-20

Produktbeteckning Ref.nr.

Uppmätt
ljudeffektsnivå
[dB(A)]

Garanterad 
ljudeffektsnivå 
[dB(A)]

Trädgårdspump

Bevattningspump 3000/4 1707 78 81

Bevattningspump 3500/4 1709 82 85

Hydroforpumpar

Hydroforpump 3000/4 eco 1753 79 80

Hydroforpump 5000/5 eco 1755 87 88

Automatisk pump för hem och 
trädgård

Pumpautomat 3500/4 1757 73 76

Pumpautomat 5000/5 LCD 1759 77 79

smart Elektronisk Tryckpump 5000/5E Set 19106 77 79

smart Elektronisk Tryckpump 5000/5E 19080 77 79

LjudvärdenNYHET



Dränkbar tryckpump

Dränkbar tryckpump

Vilken pump passar mig?
Vad ska pumpen användas till?

O –8 m 

O–19 m 
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Checklista inför pumpköp
Det är enkelt att hitta den perfekta pumpen. Klargör först vad pumpen har för funktion: 
bevattning, vattenförsörjning i hemmet eller tömning.

Klart eller 
lätt smutsigt vatten

Mycket smutsigt vatten

Dränkbar pump  
för rent vatten

Dränkbar pump för smutsvatten 

Regnvattentunna

Var kommer vattnet ifrån?

Cisterner och grundvatten

Djup grundvattennivå

Pump för regnvattentunna  

Pumpautomat ellerl tryckpump

Fast pumpinstallation 
i hemmet

Fast installation i hemmet eller 
mobil användning i trädgården

Fast installation 
i en cistern eller en brunn

Hydroforpump

Pumpautomat

Upptäck GARDENA online

Instagram
 
Vi delar vår passion för livet och trädgården med 
andra entusiaster. Dela ditt
#GARDENAmoment med oss på Instagram!
gardena.sverige 
 

GARDENA pumprådgivare
 
Med vår pumprådgivare hittar du enkelt rätt pump 
online oavsett användningsområde, slanglängd och 
anslutningspunkter.
www.gardena.com/se/pumpguide

GARDENA Magazine 
 
Här hittar du tips, idéer och inspiration för trädgården.  
Ta en titt.
https://www.gardena.com/se/tradgardsliv/ 
garden-magazine/

YouTube 
 
Ta en titt: Här hittar du användbara
tips och stegvisa anvisningar.   
GardenaSweden 

Facebook 
 
Följ oss på Facebook för inspiration året om.  
@Gardena.Sverige
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Husqvarna AB 
561 82 HUSKVARNA 
Sweden 

Mer från GARDENA
Denna broschyr omfattar endast en del av GARDENAS
produktsortiment. Du hittar hela utbudet av produkter 
och användbara trädgårdstips 
online på www.gardena.com

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar, vilket även omfattar 
ändringar av produkter.
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gardena.com


