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*Gwarancja ta nie ma wpływu na prawa klientów do roszczeń gwarancyjnych. Szczegółowe warunki gwarancji
można znaleźć w dołączonej do urządzenia instrukcji obsługi, na stronie www.gardena.com/pl/rejestracja oraz
pod numerem (22) 336 78 90. Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych, ładowarek ani akumulatorów.
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GARDENA posiada ponad 40 lat doświadczenia w tworzeniu pomp, dzięki czemu
użytkownik może być pewny jakości i wydajności naszych produktów. A teraz pompy
GARDENA są jeszcze bardziej niezawodne dzięki rozszerzonej gwarancji.
5 lat gwarancji na pompy za darmo!
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GARDENA, wiodący europejski producent wysokiej jakości pomp do wypompowywania
wody oraz zasilania w nią domu i ogrodu, oferuje doskonałe produkty o niezwykle dużej
mocy i wydajności. Te energooszczędne pompy stanowią właściwy wybór do ogrodu
i użytku domowego. Nowoczesne pompy ze stylową obudową imponują niesamowitą
wydajnością. Wszystkie te zalety, a także wiele innych sprawiają, że pompy GARDENA
to urządzenia idealne.
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5 lat rozszerzonej gwarancji na każdą pompę
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Niezawodna
jakość
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Dlaczego warto wybrać
pompy GARDENA?

WYGODA
• Łatwość użycia
• Zabezpieczenia
• Gwarantowany długi okres użytkowania
• Czytelne informacje na wyświetlaczu LCD
lub nawet w aplikacji na smartfonie

Najważniejsze cechy naszych pomp

INNOWACYJNOŚĆ
• Ponad 40 lat doświadczenia w produkcji systemów pomp
• Liczne patenty i wnioski patentowe
• Inteligentne rozwiązania
• Niezawodna niemiecka inżynieria
• Wysoka wydajność i niskie zużycie energii
EKOLOGICZNY CHARAKTER
• Przyjazne środowisku materiały
• Aktywna ochrona środowiska dzięki
wykorzystaniu deszczówki
• Oszczędność energii dzięki funkcji
automatycznej, która włącza się, gdy
potrzebna jest woda, a następnie
automatycznie się wyłącza

WYSOKA JAKOŚĆ
• Niezawodna jakość dzięki rozszerzonej gwarancji
• Najwyższej jakości materiały
• Kontrolowany proces produkcyjny
• Zabezpieczenie przed pracą „na sucho”
w wielu modelach
• Duża trwałość dzięki takim elementom jak wały
ze stali nierdzewnej, ceramiczne uszczelki
i podwójne uszczelnienie

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OBSŁUGA
• Telefoniczne konsultacje z ekspertem
pod numerem +49 (0)731 490 123
• Gwarancja dostępności części zamiennych
przez co najmniej 7 lat
• Kompleksowy serwis naprawczy
• Jeszcze dłuższa gwarancja: obecnie to 5 lat
• W Niemczech: usługa odbioru w cenie (bezpłatnie
z miejsca zamieszkania w przypadku reklamacji)

PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJA
• Maksymalna trwałość dzięki technologiom ochronnym
• Zintegrowane akcesoria
• Gotowość do montażu
• Kompatybilność z Original GARDENA System
• Akcesoria GARDENA system ułatwiające rozbudowę
• Atrakcyjne ceny zestawów
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poczuj moc pomp gardena

poczuj moc pomp gardena
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Zawsze odpowiednia pompa

Lista kontrolna przed zakupem pompy – wypompowywanie

Przegląd różnych rodzajów pomp

GARDENA oferuje szeroki asortyment pomp, obejmujący łatwe w użyciu, niezawodne pompy o dużej mocy do
trzech rodzajów zastosowań: nawadniania ogrodu, doprowadzania wody i wypompowywania wody. Posiadamy
produkty spełniające wszystkie wymogi: od urządzeń podstawowych po inteligentne pompy klasy premium.
Poniższy przegląd pokazuje, jakie pompy dostępne są do poszczególnych zadań.
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Dzięki nas u znaleźć odpowied
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można bez pę także na stronie
pom
ena.com
www.gard

Wypompowywanie
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Zastosowania
• Wypompowywanie wody z basenu,
oczka wodnego lub zalanego wykopu
• Wypompowywanie wody z zalanych piwnic
• Wypompowywanie wody z pralni
• Przepompowywanie wody z oczka wodnego
do zbiornika wody deszczowej

Jakiego rodzaju woda
będzie wypompowywana?

Czysta
lub lekko zabrudzona

Nawadnianie
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Potrzebuję pompy do

Czysta i brudna

Brudna

Zastosowania
• Doprowadzanie wody ze studni,
zbiorników wody deszczowej itp.
• Zwiększanie ciśnienia wody z kranu
(Patrz lista kontrolna przed zakupem pompy na str. 16)

Pompa do czystej wody
Możliwie najniższy poziom
zanieczyszczenia i automatyczne
uruchamianie przy niskim
poziomie wody.

Pompa 2 w 1
Wypompowywanie wody prawie
do sucha i usuwanie wody
z zabrudzeniami o dużej średnicy
w jednym urządzeniu.

Pompa do brudnej wody
Wytrzymała pompa radząca sobie
z zanieczyszczeniami o średnicy
do 38 mm.

Patrz str. 10

Patrz str. 14

Patrz str. 12

Zaopatrywanie domu w wodę
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Zastosowania
Zasilanie w wodę domu
(np. do spłukiwania toalety, prania)
i ogrodu z alternatywnych źródeł wody
(Patrz lista kontrolna przed zakupem pompy na str. 17)

przegląd pomp
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Pompa zanurzeniowa
do czystej wody 11000 Aquasensor

Nowość

Do wypompowywania czystej i lekko zabrudzonej wody
WYGODA
Wygodny uchwyt z mocowaniem liny
i możliwością nawinięcia przewodu

WAŁ Z POWŁOKĄ CERAMICZNĄ
Z potrójnym uszczelnieniem i komorą
olejową dla większej trwałości

ŁATWOŚĆ UŻYCIA
System szybkozłączy pozwala
w mgnieniu oka podłączać i odłączać
węże o dużej średnicy
CZY KONIECZNA JEST PRECYZJA?
Do wyboru jest regulowany wyłącznik
pływakowy z blokadą oraz innowacyjny
Aquasensor z wyświetlaczem LED

Czy to w piwnicy, czy w ogrodzie, czasem woda dostaje się tam, gdzie nie powinna.
Wówczas trzeba skorzystać z mocy pomp GARDENA. Pompy do wody czystej
GARDENA to idealne urządzenia do takich oraz wielu innych zastosowań. Wyjątkowo
wydajna, zanurzeniowa pompa o dużej mocy sprawdzi się zawsze tam, gdzie trzeba
wypompować czystą lub lekko zabrudzoną wodę. Pompa zanurzeniowa oferuje
dodatkowe możliwości w połączeniu z gwintem połączeniowym G1". W pralni,
beczkach na deszczówkę, basenie, jak i w przypadku wód gruntowych, ta stylowa
pompa z elementami ze stali nierdzewnej zapewnia imponującą moc, niezrównaną
wydajność i maksymalną wszechstronność. Kolejną ważną innowacją w pompie jest
system Aquasensor z wyświetlaczem LED, który w inteligentny sposób utrzymuje
wymagany poziom wody. Poziom wody może być mierzony bez bezpośredniego
kontaktu z czujnikiem i wskazywany przez praktyczne diody na urządzeniu. Jest to
zatem idealne urządzenie dla wszystkich wymagających właścicieli domów i ogrodów.
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Wypompowywanie prawie do sucha

WYPOMPOWYWANIE
PRAWIE DO SUCHA
Wypompowywanie wody
do poziomu 1 mm
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GARDENA Pompy
zanurzeniowe
do czystej wody

EASY
CONNECT

DOSKONAŁE ZABEZPIECZENIE
Modele Aquasensor mogą pracować
w ciasnych przestrzeniach i włączają się
automatyczne, gdy poziom wody wynosi
zaledwie 5 mm

ZWIĘKSZENIE PRZEPŁYWU
Nóżki pozwalają podnieść pompę,
zwiększając jej wydajność, gdy nie
jest wymagane wypompowanie
wody prawie do sucha

Dodatkowe informacje
TOUCH
FLOW BOOST

Nowy system Aquasensor z wyświetlaczem LED

Automatyczne włączanie urządzenia, gdy poziom wody wynosi zaledwie 5 mm,
i możliwość pracy w ciasnych przestrzeniach. Łatwa regulacja poziomu
włączania/wyłączania pompy za pomocą panelu dotykowego. Pięciokrotnie
większa trwałość przy pompowaniu wody brudnej niż w przypadku
wcześniejszej technologii. Wskaźnik zabrudzenia, zabezpieczenie
przed pracą „na sucho”, funkcje pracy ciągłej i minutnika.
wypompowywanie

Funkcja zwiększania przepływu
Łatwe w obsłudze nóżki pozwalają podnieść
pompę, co zwiększa jej wydajność powyżej
poziomu wypompowywania prawie do sucha.
Następnie można ją w prosty sposób opuścić,
by wypompować wodę do poziomu 1 mm.
Patent / Wniosek patentowy

Przegląd
produktów patrz str.
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Pompa zanurzeniowa
do brudnej wody 25000

Nowość

Wypompowywanie wody z oczek wodnych, piwnic i fundamentów

WYGODA
Wygodny uchwyt z mocowaniem liny
i możliwością nawinięcia przewodu

WAŁ Z POWŁOKĄ CERAMICZNĄ
Z potrójnym uszczelnieniem i komorą
olejową dla większej trwałości

ŁATWOŚĆ UŻYCIA
System szybkozłączy pozwala
w mgnieniu oka podłączać i odłączać
węże o dużej średnicy
CZY KONIECZNA JEST PRECYZJA?
Do wyboru jest regulowany wyłącznik
pływakowy z blokadą oraz innowacyjny
Aquasensor z wyświetlaczem LED

Gdy wykop budowlany napełni się wodą po burzy lub konieczne jest wypompowanie
wody z oczka wodnego, czas skorzystać z mocy pomp zanurzeniowych do brudnej wody.
Te atrakcyjne wizualnie pompy zapewniają wysoką wydajność i niskie zużycie energii.
To wytrzymałe pompy wyposażone w utwardzany wał z podwójnym uszczelnieniem,
chroniącym silnik pod wodą. Dzięki wysokiej jakości wykonania i inteligentnej konstrukcji
pompa GARDENA zawsze pozostaje stabilna i bezpieczna w trakcie pracy. Równie
inteligentne i przydatne są jej wszechstronność i liczne możliwości podłączeniowe.
To idealny przyjaciel wszystkich właścicieli domów i ogrodów, którzy posiadają oczko
wodne, mieszkają na obszarach zalewowych lub mają inne problemy z brudną wodą.
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Do wypompowywania mniejszych
i większych zanieczyszczeń

PRACA W TRUDNYCH WARUNKACH
Możliwość usuwania ziaren zanieczyszczeń
o średnicy do 38 mm

Dodatkowe informacje
P OW Y W
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GARDENA Pompy
zanurzeniowe
do brudnej wody

EASY
CONNECT

technologie
ochronne

Nowe podłączenie węża

Trwałe uszczelnienie
(we wszystkich modelach ze stali nierdzewnej)

• Wygodne, zatrzaskowe podłączenie węża
• Szybki montaż i wygodne przechowywanie
• Węże o dużej średnicy zwiększające wydajność

• Wał z powłoką ceramiczną dla maksymalnej trwałości mechanicznej
• Potrójne uszczelnienie z komorą olejową przez wiele lat
chroni silnik przed zalaniem

wypompowywanie

Patent / Wniosek patentowy

Przegląd
produktów patrz str.
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Pompy zanurzeniowe 2 w 1
do wody czystej i brudnej

GARDENA Pompy
zanurzeniowe
2 w 1 do wody
czystej i brudnej

Wypompowywanie wody prawie do sucha i usuwanie dużych zanieczyszczeń w jednym urządzeniu
2W1
• Wygodny mechanizm
przełączania się między trybem
odpompowywania brudnej wody
i trybem wypompowywania wody
prawie do sucha
• Działa w obie strony,
bez dotykania nóżek pompy
• Bez brudzenia dłoni
czy moczenia butów

WY

2 in 1
WAŁ Z POWŁOKĄ CERAMICZNĄ
Z potrójnym uszczelnieniem i komorą
olejową dla większej trwałości
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Wypompowywanie wody prawie do sucha i usuwanie
dużych zanieczyszczeń w jednym urządzeniu

Bez względu na to, czy konieczne jest wypompowanie i oczyszczenie oczka
wodnego, usunięcie deszczówki z rowu czy oczyszczenie piwnicy po zalaniu
czy pęknięciu rury, dzięki tej innowacyjnej pompie 2 w 1 możesz poczuć moc
pomp GARDENA, łatwo odpompowując i przepompowując zarówno czystą,
jak i brudną wodę. Przełączanie się między trybami wody czystej i brudnej
jest niezwykle proste, użytkownik nie musi się obawiać ubrudzenia rąk ani
przypadkowego zamoczenia butów.

Nowość

ŁATWOŚĆ UŻYCIA
System szybkozłączy pozwala
w mgnieniu oka podłączać
i odłączać węże o dużej średnicy
EASY
CONNECT

CZY KONIECZNA JEST
PRECYZJA?
Do wyboru jest
regulowany wyłącznik
pływakowy z blokadą oraz
innowacyjny Aquasensor
z wyświetlaczem LED

WYPOMPOWYWANIE
PRAWIE DO SUCHA
Wypompowywanie wody
do poziomu 1 mm

PRACA W TRUDNYCH WARUNKACH
Możliwość usuwania ziaren zanieczyszczeń
o średnicy do 38 mm

Dodatkowe informacje

2 in 1

2 w1

Tej uniwersalnej pompy można używać do usuwania
zabrudzonej wody (zanieczyszczenia o średnicy do 35 mm)
lub wypompowywania czystej wody prawie do sucha (1 mm)

wypompowywanie

Intuicyjny mechanizm przełączania
• Działa w obie strony, bez dotykania nóżek pompy
• Bez brudzenia dłoni czy moczenia butów

Patent / Wniosek patentowy

Przegląd
produktów patrz str.
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Lista kontrolna przed zakupem pompy –
doprowadzanie wody do użytku domowego

Potrzebuję pompy do

Potrzebuję pompy do
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Czy woda będzie pochodziła ze
studni o głębokości powyżej 7 m?

Czy woda będzie pochodziła ze
studni o głębokości powyżej 7 m?

nie

Chcesz umieścić pompę poza wodą
Łatwa konserwacja i elastyczny montaż

tak

nie

tak

Chcesz umieścić pompę poza wodą
Łatwa konserwacja i elastyczny montaż

Chcesz umieścić pompę w wodzie
(w zbiorniku lub studni)
Cicha, niewidoczna praca

Chcesz używać beczki
na deszczówkę

W WODĘ
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Lista kontrolna przed zakupem pompy – nawadnianie

Chcesz używać
zbiornika lub studni

Chcesz umieścić pompę w wodzie
(w zbiorniku lub studni)
Cicha, niewidoczna praca

Jakie będzie główne zastosowanie?

Jaka jest wewnętrzna średnica studni lub zbiornika?

Jaka jest wewnętrzna
średnica studni
lub zbiornika?
Wysokie zapotrzebowanie
na wodę, np. do podlewania
150 mm lub większa
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> 100 mm

Niskie zapotrzebowanie na
wodę, np. do spłukiwania toalety
lub nawadniania kropelkowego

> 100 mm

150 mm lub większa

Pompa ogrodowa
lub Hydrofor elektroniczny

Pompa
do deszczówki

Pompa
zanurzeniowo-ciśnieniowa

Pompa
głębinowa

Hydrofor
elektroniczny

Zestaw
hydroforowy

Automatyczna
pompa głębinowa

Automatyczna pompa
zanurzeniowo-ciśnieniowa

Patrz str. 26/28

Patrz str. 22

Patrz str. 23

Patrz str. 25

Patrz str. 28

Patrz str. 32

Patrz str. 25

Patrz str. 23

nawadnianie

zaopatry wanie domu w wodę
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Jeden akumulator

N

70+ narzędzi
ADNIAN
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Niech popłynie woda! Dzięki pompom GARDENA to proste. Nie potrzebujesz
już źródła zasilania – system akumulatorowy o dużej mocy GARDENA 18V
POWER FOR ALL pozwala łatwo doprowadzić wodę z punktu A do punkt B
lub podlać ogród. Zapewnia to użytkownikowi swobodę i moc, nawet gdy
w pobliżu nie ma gniazda zasilania, np. w altance, w dużych ogrodach bez
źródeł zasilania lub w terenie. I najważniejsze: poza pompą akumulator 18V
POWER FOR ALL może zasilać wszystkie pozostałe produkty wchodzące
w skład systemu akumulatorowego POWER FOR ALL.

P OW Y W
OM

POWER FOR ALL ALLIANCE to jeden z największych sojuszów strategicznych wiodących producentów maszyn
akumulatorowych, oferujący rozwiązania dla domu i ogrodu.

IE
AN

Swobodne, niezależne doprowadzanie wody

P

GARDENA Pompy
akumulatorowe

System akumulatorowy
GARDENA 18V POWER FOR ALL

Zobacz wszystkie marki
będące częścią Alliance na
powerforall-alliance.com

Oto pierwsze kroki w ramach systemu akumulatorowego
GARDENA 18V POWER FOR ALL
1. Zakup zestawu produktów
Najprościej jest zacząć od kupna
zestawu produktów, zawierającego
w pakiecie podstawowym
urządzenie, akumulator
i ładowarkę.

nawadnianie

/

wypompowywanie

2. Rozbudowa systemu
Mając już zestaw produktów
w domu, można rozbudować
system o dowolne urządzenia.
Nie jest do tego potrzebna ani
dodatkowa ładowarka, ani drugi
akumulator.
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Pompowanie lub wypompowywanie wody
z zasilaniem akumulatorowym

Akumulatorowa pompa
do deszczówki
2000/2 18V P4A
Akumulatorowa pompa o dużej mocy do deszczówki

Pompa działa bez zewnętrznego źródła zasilania, oferując szeroki wachlarz zastosowań.
Można jej używać w ogrodzie, w brodziku oraz innych niewielkich zbiornikach wodnych.

Nowość

Możliwość wykorzystywania deszczówki ze zbiornika do wydajnego podlewania ogrodu, co staje się
jeszcze prostsze po podłączeniu pistoletów zraszających, opryskiwaczy lub małych zraszaczy GARDENA.

MAŁA POMPA, DUŻA MOC
2000 l/h i 2,0 bary, dzięki
czemu pompa sprawdza się
także w przypadku mniejszych
zraszaczy

TELESKOPOWA RURA
Z WYTRZYMAŁEGO
ALUMINIUM
Łatwa obsługa i ochrona węża
przed zginaniem
WYPOMPOWYWANIE
DO POZIOMU 5 MM
Ze zdjętą podstawą

POMPA O DUŻEJ MOCY
2000 l/h i 2,0 bary

ELASTYCZNY HAK
ZE STALI NIERDZEWNEJ
Na przykład, do mocowania
akumulatora na zbiorniku
na deszczówkę

WYPOMPOWYWANIE
DO POZIOMU 5 MM
Ze zdjętą podstawą

SYSTEM FILTRÓW

Dodatkowe informacje

Dzięki trzem poziomom mocy można
zawsze znaleźć równowagę między
wydajnością pompy a czasem pracy
bez ładowania.

20

Nowość

ZAWÓR REGULACYJNY
Do precyzyjnej regulacji wydajności
pompy, np. w przypadku delikatnych
roślin. Zapobiega wypływaniu wody
po wyłączeniu pompy

CZYSTA WYDAJNOŚĆ
Pasuje do węży 19 mm (3/4") i 25 mm (1")
dla maksymalnej mocy wypompowywania.
Do 860 litrów bez ładowania
akumulatora!

Sterowanie mocą

ADNIAN
I
AW

E

IE
AN

Pompa zanurzeniowa
do czystej wody
2000/2 18V P4A

P OW Y W
OM

SYSTEM FILTRÓW

Zintegrowana konstrukcja
Pojemnik z akumulatorem można
przymocować do pompy, co zmniejsza
ciężar i wymiary, ułatwiając transport
i przechowywanie.

Patent / Wniosek patentowy

Przewód o długości 2 m

Pojemnik ochronny

Elastyczność i możliwość umieszczenia
akumulatora w suchym miejscu.

Pompę i akumulator można
przechowywać na zewnątrz – pojemnik
ochroni akumulator przed deszczem.

wypompowywanie

nawadnianie

System filtrów

Pompa posiada wbudowany drobny
filtr. Można go zdejmować, co ułatwia
czyszczenie.

Funkcja minutnika

Zarówno przy nawadnianiu za pomocą
zraszaczy, jak i wypompowywaniu
wody, dzięki nowej funkcji minutnika
pompa niezawodnie przerwie pracę
po 5, 10 lub 15 minutach.
Patent / Wniosek patentowy

Przegląd
produktów patrz str.
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GARDENA Pompy
do deszczówki

GARDENA Pompy
zanurzeniowo-ciśnieniowe
automatic

Modele o dużej mocy do wygodnego
nawadniania ogrodu

Automatyczne zasilanie wodą w trybie czuwania

N

Automatyczne włączanie i wyłączanie, w zależności od potrzeb

Dwustopniowy napęd pompy do deszczówki GARDENA wytwarza większe ciśnienie. Zapewnia to większą wydajność niż
w przypadku pomp do deszczówki wyposażonych w standardową technologię. Przy podlewaniu ogrodu można także do pompy
podłączyć zraszacz. Model automatyczny włącza się samodzielnie, gdy potrzebna jest woda, a następnie się wyłącza.

WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI
I PROGRAM DO POBORU MAŁYCH ILOŚCI WODY
Doskonałe funkcje przy stosowaniu Micro-Drip-System

Przegląd
produktów patrz str.
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PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ
Do 23 m liny i 20 m przewodu

WYGODNY UCHWYT
Ergonomia dzięki zaworowi
regulacyjnemu

FUNKCJA AUTOMATYCZNA
Uruchamia i zatrzymuje pompę automatycznie,
gdy potrzebna jest woda (wersja automatyczna)

MASYWNY KORPUS
ZE STALI NIERDZEWNEJ
Pasuje do otworów o średnicy 150 mm
Patent / Wniosek patentowy

W WODĘ

Pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa
6100/5 inox automatic

Woda na życzenie

ALUMINIOWA RURA TELESKOPOWA
Duża średnica zwiększająca wydajność

U

Pompa do deszczówki
4700/2 inox automatic

PA
Z AO TRY

ADNIAN
I
AW

E

Pompy zanurzeniowo-ciśnieniowe GARDENA automatycznie pompują wodę ze studni i zbiorników z głębokości do 17 m. Innowacyjna
funkcja automatyczna zapewnia wyjątkową wygodę. Dzięki przełącznikowi i czujnikowi przepływu, pompa automatycznie włącza się,
by pobrać wodę, po czym się wyłącza. Dzięki przewodowi zasilającemu o długości
nawet 20 m można zamontować pompę bezpośrednio w wodzie, a za pomocą
ADNIAN
dołączonej liny mocującej można ją szybko wyjąć, gdy jest to konieczne.
ANIE DOM
I
AW
W
Pompa może także służyć do zasilania domu w wodę. Dobre rzeczy
można zawsze udoskonalić. Nasze pompy zanurzeniowo-ciśnieniowe
oferują sporą moc i są niezwykle ciche. Ponadto wytrzymałe obudowy
ze stali nierdzewnej zapewniają znacznie większą trwałość.

E

N

Dzięki pompom do deszczówki GARDENA można napełniać konewki lub podlewać
ogród za pomocą podłączonego zraszacza, dyszy, opryskiwacza lub Micro-Drip-System.
Zapomnij o noszeniu ciężkich konewek po ogrodzie.

WYTRZYMAŁE PODŁĄCZENIE
ZE STALI NIERDZEWNEJ
Szybkozłącze 19 mm (¾") / 25 mm (1")

GWINT ZE STALI
NIERDZEWNEJ
(wersja automatyczna)

FUNKCJA AUTOMATYCZNA
Uruchamia i zatrzymuje pompę automatycznie,
gdy potrzebna jest woda (wersja automatyczna)

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Praca z większymi zraszaczami,
takimi jak AquaZoom
WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI
I PROGRAM DO POBORU MAŁYCH ILOŚCI WODY
Ochrona przed uszkodzeniami powodowanymi przez wodę
i możliwość stosowania urządzeń wymagających niewielkich
ilości wody, takich jak pralki czy Micro-Drip-System

ŁATWY DO WYCZYSZCZENIA
FILTR WSTĘPNY
Ochrona przed zablokowaniem
spryskiwaczy i uszkodzeniami
nawadnianie

nawadnianie / zaopatrywanie domu w wodę

ZAWÓR ZWROTNY
Natychmiastowa
dostępność wody

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

MASYWNY KORPUS ZE STALI NIERDZEWNEJ
Kompatybilność z rurami DN 150

ŁATWY DO WYCZYSZCZENIA FILTR WSTĘPNY
LUB OPCJONALNY PŁYWAJĄCY POBÓR WODY
Ochrona przed zablokowaniem spryskiwaczy
i uszkodzeniami

Przegląd
produktów patrz str.

38
23

GARDENA Pompy
zanurzeniowo‑ciśnieniowe

GARDENA Pompy
głębinowe

Pompowanie wody z dużych głębokości z wysoką mocą
Bez względu na to, czy chodzi o zbiorniki, studnie, czy lustro wody na dużej głębokości, pompy
głębinowe GARDENA wypompowują wodę z głębokości do 20 m i są dostosowane do pracy
w wąskich, ciasnych przestrzeniach. Wystarczy studnia o średnicy 100 mm, by pompowały
wodę z dużej głębokości.

N

Pompowanie wody spod ziemi

W WODĘ

N

Pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa
5900/4 inox

NIE DOM
WA

U

I AN
I

E

A
AW

ADNIAN
I
AW

E

Twój ogród kocha naturalne źródła wody, takie jak woda gruntowa i deszczówka. Studnia z kolei
zapewnia dostęp do większych głębokości. Nasze nowe pompy zanurzeniowo-ciśnieniowe pomagają
w doprowadzaniu wody. Teraz działają jeszcze wydajniej, a ich dodatkowe atuty
to przyjemnie cicha praca i nowa konstrukcja zwiększająca trwałość.
DN

PA
Z AO TRY

Rozsądne wykorzystanie wody gruntowej i wody ze zbiorników

Pompa głębinowa 6000/5 inox automatic
Montaż na dużej głębokości w wąskich studniach

ZAWÓR ZWROTNY
Natychmiastowa dostępność wody

WYTRZYMAŁE PRZYŁĄCZE
ZE STALI NIERDZEWNEJ
Szybkozłącze 19 mm (¾") / 25 mm (1")

ZAWÓR ZWROTNY
Natychmiastowa dostępność wody

PRZEWÓD ZASILAJĄCY
O DŁUGOŚCI 22 M
I LINA MOCUJĄCA
Do pracy na dużej głębokości

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ
WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY
Dostosowane do poziomu wody
automatyczne włączanie i wyłączanie
z zabezpieczeniem przed pracą „na sucho”

MASYWNY KORPUS ZE STALI
NIERDZEWNEJ
Kompatybilność z rurami DN 150

Przegląd
produktów patrz str.
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ŁATWY DO WYCZYSZCZENIA FILTR WSTĘPNY
LUB OPCJONALNY PŁYWAJĄCY POBÓR WODY
Ochrona przed zablokowaniem spryskiwaczy
i uszkodzeniami

POMPA O ŚREDNICY 98 MM
Idealna do studni głębinowych
o średnicy od 100 mm
WYTRZYMAŁA OBUDOWA
ZE STALI NIERDZEWNEJ
Duża trwałość

STABILNA PODSTAWA
MONTOWANA OPCJONALNIE
Zapobieganie zasysaniu zanieczyszczeń i piachu

38

Przegląd
produktów patrz str.
nawadnianie

nawadnianie / zaopatrywanie domu w wodę
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N

Elastyczne zastosowania –
duża moc i wyjątkowa trwałość

Dzięki pompom ogrodowym GARDENA o dużej mocy można doprowadzać deszczówkę
ze zbiornika lub studni o głębokości do 8 m i nawadniać trawnik, kwiaty lub grządki
warzywne, jednocześnie chroniąc środowisko. Od modelu podstawowego po pompy
o wysokiej wydajności – w GARDENA każdy znajdzie odpowiednią pompę dostosowaną
do wielkości ogrodu, długości węża, liczby zraszaczy i wymaganego ciśnienia.

Mocne i niezwykle bezpieczne
ADNIAN
I
AW

E

GARDENA Pompy
ogrodowe

Pompa ogrodowa 6000/6 inox
ERGONOMICZNY UCHWYT
Wygodna obsługa

DUŻY OTWÓR WLEWOWY
Proste uzupełnianie wody bez lejka

JEDNOCZESNE UŻYWANIE
DWÓCH PODŁĄCZONYCH
URZĄDZEŃ
Dwa wyjścia pasujące do:
• Original GARDENA System
• Podłączenia 33,3 mm (G1")

DROBNY FILTR
O DUŻEJ POWIERZCHNI
Ochrona napędu pompy
przed zanieczyszczeniami

BEZPIECZNE POMPOWANIE
• Funkcja safe-pump
• Wyświetlacz stanu LED z funkcją
ostrzegania (komunikat o błędzie)
• Automatyczny wyłącznik
bezpieczeństwa
• Zintegrowane zabezpieczenie
przed pracą „na sucho”

ŚRUBA SPUSTOWA
Szybkie opróżnianie pompy przed
przymrozkiem
WIELOSTOPNIOWY NAPĘD POMPY
Najwyższa wydajność i cicha praca

GUMOWA STOPKA
Niski poziom drgań, cicha praca

Dodatkowe informacje

Trwałość i niezawodność
Najwyższej jakości materiały
i staranna konstrukcja chronią pompę
przed uszkodzeniami, zapewniając
dużą trwałość i bezpieczną pracę.

nawadnianie

Funkcja safe-pump

• Automatyczny wyłącznik
bezpieczeństwa
• Wyświetlacz stanu LED z funkcją
ostrzegania (komunikat o błędzie)
• Zintegrowane zabezpieczenie
przed pracą „na sucho”

Cicha praca

Gumowa stopka gwarantuje
stabilność, jak również cichą pracę
i niski poziom drgań
Przegląd
produktów patrz str.
Patent / Wniosek patentowy
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PA
Z AO TRY

W WODĘ

Woda, gdy tylko jej potrzebujesz: kompaktowa konstrukcja sprawia, że automatyczna
pompa do domu i ogrodu GARDENA jest niezwykle elastyczna zarówno w ogrodzie,
jak i do spłukiwania toalety, a nawet do prania. Systemy te można montować na
stałe, by doprowadzać wodę do użytku domowego, jak również wygodnie użytkować
do nawadniania ogrodu. Włączają się automatycznie, gdy potrzebna jest woda,
a następnie się wyłączają. Każdy znajdzie tu model dostosowany do swoich potrzeb.

NIE DOM
WA

U

W pełni automatyczne doprowadzanie wody
do domu i ogrodu

ADNIAN
I
AW

E

GARDENA
Hydrofory
elektroniczne

Hydrofor elektroniczny
6000/6 LCD inox

Dostępny także
w ramach smart system jako
smart hydrofor elektroniczny.
Patrz następna strona.

PROGRAM DLA NIEWIELKICH
PRZEPŁYWÓW WODY
• Bezproblemowa praca
przy niskiej wydajności
• Zabezpieczenie przed
wyciekiem wody

DUŻA RURA WLEWOWA
ZE ZINTEGROWANYM
DROBNYM FILTREM
• Łatwość użycia
• Bezpieczniejsza obsługa

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ
• Cały sezon na jednym napełnieniu
• Możliwość użytkowania w różnych miejscach, co oznacza dużą wydajność

KILKA MOŻLIWOŚCI
PODŁĄCZENIOWYCH
Podwójne wyjście (jedno obrotowe)

Multi
Control
DUŻY WYŚWIETLACZ LCD
• Wszystkie funkcje pod kontrolą
• Łatwe rozwiązywanie problemów

NAPĘD 5-STOPNIOWY
Bardzo cicha praca

ŚRUBA SPUSTOWA
Prosta ochrona przed zamarzaniem

WYŁĄCZNIK TERMICZNY
Ochrona silnika przed przegrzaniem
OBUDOWA POMPY
Z NIERDZEWNEJ STALI
Najwyższej jakości materiał

GUMOWA STOPKA
Niższy poziom drgań, cicha praca

Dodatkowe informacje

Ochrona przed
działaniem warunków
atmosferycznych

Możliwość stosowania w szeregu
miejsc. Pompa może pozostawać na
zewnątrz przez cały sezon, a krótki wąż
sprawia, że jest wyjątkowo wydajna.

Zintegrowany
drobny filtr

Ochrona pompy przed uszkodzeniem.

nawadnianie / zaopatrywanie domu w wodę

Program do poboru
małych ilości wody

Bezproblemowa eksploatacja przy
poborze także małych ilości wody.

Duży wyświetlacz LCD

Pełna kontrola wszystkich funkcji
pompy. Pomocne wskazówki, co robić
w przypadku usterki.

Przegląd
produktów patrz str.
Patent / Wniosek patentowy
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smart hydrofor elektroniczny

W pełni automatyczne doprowadzanie deszczówki lub wody ze studni do domu i ogrodu

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ
• Cały sezon na jednym napełnieniu
• Możliwość użytkowania w różnych miejscach, co oznacza dużą wydajność
ZINTEGROWANY STEROWNIK
NAWADNIANIA
Możliwość zaprogramowania
indywidualnych, wszechstronnych opcji
za pomocą aplikacji GARDENA smart

AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE
W oparciu o bieżącą prognozę pogody

NIE DOM
WA

PA
Z AO TRY

PROGRAM DO POBORU
MAŁYCH ILOŚCI WODY
Bezproblemowa praca
przy niskim przepływie

ŁATWE ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
Kompleksowa analiza błędów
i znajdowanie rozwiązań za pomocą
aplikacji GARDENA smart w przypadku
zakłócenia pracy

W WODĘ

Smartfon zapewnia pełną kontrolę, ponieważ aplikacja GARDENA smart daje dostęp do
systemu nawadniania automatycznego, gdy jesteś poza domem. Kompaktowa pompa do
domu i ogrodu smart to idealne rozwiązanie dla szeregu zastosowań, od podlewania ogrodu
po automatyczne zasilanie domu w wodę. Wszystkie ważne funkcje pompy można w prosty
sposób obsłużyć za pomocą aplikacji GARDENA smart. Pompa automatycznie włącza się,
gdy potrzebna jest woda, a następnie automatycznie się wyłącza. Można zaprogramować
czas podlewania.

INFORMACYJNY
WYŚWIETLACZ LED
Proste monitorowanie
funkcji i usterek

U

Z inteligentnym systemem nawadniania
oraz robotem koszącym możesz dbać o swój ogród
z dowolnego miejsca.

ADNIAN
I
AW

E

Nie zostawiaj
ogrodu bez opieki

N

ZDALNE STEROWANIE
POMPĄ
Możliwość kontroli i monitorowania
wszystkich funkcji pompy za
pomocą aplikacji GARDENA
smart w dowolnym momencie,
z dowolnego miejsca

Więcej informacji na
temat GARDENA smart system
można znaleźć pod adresem
gardena.com/smart

Wskazówki i podpowiedzi
GARDENA smart system oferuje znacznie więcej niż tylko inteligentne produkty do nawadniania i pielęgnacji trawnika:
aplikacja GARDENA smart jest nieustannie rozwijana i pomaga zapewnić optymalną ilość wody w ogrodzie za pomocą takich funkcji
jak biblioteka roślin obejmująca 2000 pozycji, uwzględnianie przy podlewaniu danych na temat pogody oraz tych przekazywanych
przez czujniki, a także przydatne wskazówki w zakresie ogrodnictwa.
Przegląd
produktów patrz str.
nawadnianie / zaopatrywanie domu w wodę

Patent / Wniosek patentowy
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3 MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIOWE
Jednoczesna praca kilku podłączonych pomp,
indywidualne możliwości podłączeniowe

ZINTEGROWANY FILTR WSTĘPNY
Funkcje specjalne w standardzie

ADNIAN
I
AW

E

N

Energooszczędność i bezpieczeństwo
przy najbardziej wymagających zadaniach

Zamontowany na stałe zestaw hydroforowy GARDENA umożliwia korzystanie z wody ze studni lub
zbiornika do podlewania ogrodu, do celów sanitarnych lub prania. Zestawy hydroforowe GARDENA
włączają się automatycznie, gdy potrzebna jest woda, a następnie się wyłączają. Zestaw hydroforowy
nie włącza się jednak za każdym razem, gdy potrzebna jest woda, gdyż korzysta ze swojego dużego
zbiornika na wodę. Zbiornik ten rekompensuje ewentualne nieszczelności (np. przeciekający kran).
To cecha oszczędzająca energię i chroniąca środowisko. Dostępna jest szeroka oferta zestawów
hydroforowych, dzięki czemu każdy znajdzie model dostosowany do własnych potrzeb.

W WODĘ

PA
Z AO TRY

NIE DOM
WA

U

GARDENA Zestawy
hydroforowe

Zestaw hydroforowy 5000/5 eco inox

AUTOMATYCZNY
ZAWÓR ZWROTNY
Proste uruchamianie,
szybkie zasysanie

PRZEŁĄCZNIK WIELOFUNKCYJNY
Proste włączanie/wyłączanie

STAL NIERDZEWNA
Zbiornik na wodę wykonany ze stali
nierdzewnej (model premium)

WYTRZYMAŁY ZBIORNIK I RURY
Brak nieszczelności

NIŻSZY POZIOM HAŁASU I BRAK DRGAŃ
Sprężynowa gumowa stopka dostępna opcjonalnie
w serwisie GARDENA
ŚRUBA SPUSTOWA
Szybkie opróżnianie w razie przymrozku
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Dodatkowe informacje

Tryb eco

Bezstopniowa praca w trybie eco
umożliwia oszczędzenie do 15% energii
w porównaniu z normalnym trybem
pracy.

Sprawdzona technologia

Bezpieczna technologia
z zabezpieczeniem przed pracą „na
sucho” i automatycznym włącznikiem
zapobiegającym przegrzaniu się pompy.

nawadnianie / zaopatrywanie domu w wodę

Zbiornik nie wymaga
konserwacji przez 5 lat
Membrana nie wymaga wymiany
i nie ma potrzeby uzupełniania
powietrza.

Przegląd
produktów patrz str.
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Pompy zanurzeniowe do brudnej wody

AN

Pompy zanurzeniowe do czystej wody

pl/

re

Nazwa artykułu

Pompa zanurzeniowa do czystej wody 8200

Pompa zanurzeniowa do czystej wody 8600

Nazwa artykułu

Pompa zanurzeniowa do brudnej wody 9000

Pompa zanurzeniowa do brudnej wody 25000

LED AquaSensor

–

–

LED AquaSensor

–

–

Wypompowywanie do poziomu

4 mm

4 mm

Moc znamionowa

250 W

400 W

Moc znamionowa

250 W

400 W

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

8800 l/h

9300 l/h

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

8200 l/h

8600 l/h

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia 4 m / 0,4 bara

5 m / 0,5 bara

5,5 m / 0,55 bara

Wyłącznik pływakowy

Wyłącznik pływakowy

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia 5 m / 0,5 bara
Funkcja automatyczna / Zabezpieczenie przed pracą na sucho

Wyłącznik pływakowy

Wyłącznik pływakowy

Funkcja automatyczna / Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Waga ok.

3,8 kg

4,0 kg

Maks. wielkość ziarna

5 mm

5 mm

Wymiary (dł. × szer. × wys.) ok.

150 × 150 × 260 mm

150 × 150 × 260 mm

Waga ok.

3,8 kg

4,0 kg

Gwint połączeniowy

Wymiary (dł. × szer. × wys.) ok.

150 × 150 × 240 mm

150 × 150 × 240 mm

33,3 mm (G1"),
47,8 mm (G1½")

33,3 mm (G1"),
47,8 mm (G1½")

Gwint połączeniowy

33,3 mm (G1"),
47,8 mm (G1½")

33,3 mm (G1"),
47,8 mm (G1½")

Złącze uniwersalne

25 mm (1"),
32 mm (1¼")

25 mm (1"),
32 mm (1¼")

Złącze uniwersalne

25 mm (1"),
32 mm (1¼")

25 mm (1"),
32 mm (1¼")

Nr artykułu

9005

9006

Nr artykułu

9000

9001
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Nazwa artykułu

Pompa zanurzeniowa
do czystej wody 9000

Pompa zanurzeniowa
do czystej wody 11000

Pompa zanurzeniowa
do czystej wody 11000
Aquasensor

Pompa zanurzeniowa
do czystej wody 17000
Aquasensor

Nazwa artykułu

Pompa zanurzeniowa
do brudnej wody 9000

Pompa zanurzeniowa
do brudnej wody 16000

Pompa zanurzeniowa
do brudnej wody 20000
Aquasensor

Pompa zanurzeniowa
do brudnej wody 25000

LED AquaSensor

–

–

•

•

LED AquaSensor

–

–

•

–

Zwiększenie prześwitu

–

–

•

•

Zwiększenie prześwitu

25 mm

35 mm

35 mm

38 mm

Wał z powłoką ceramiczną

–

•

•

•

Wał z powłoką ceramiczną

–

•

•

•

System szybkiego połączenia

•

•

•

•

System szybkiego połączenia

•

•

•

•

Wypompowywanie do poziomu

2 mm

2 mm

1 mm

1 mm

Moc znamionowa

300 W

450 W

750 W

1100 W

Moc znamionowa

300 W

450 W

450 W

750 W

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

9000 l/h

16 000 l/h

20 000 l/h

25 000 l/h

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

9000 l/h

11 000 l/h

11 000 l/h

17 000 l/h

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia 6 m / 0,6 bara

7 m / 0,7 bara

9 m / 0,9 bara

11 m / 1,1 bara

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia 6 m / 0,6 bara

7 m / 0,7 bara

7 m / 0,7 bara

9 m / 0,9 bara

Wyłącznik pływakowy

LED – Aquasensor

Wyłącznik pływakowy

Wyłącznik pływakowy

Wyłącznik pływakowy

LED – Aquasensor

LED – Aquasensor

Funkcja automatyczna / Zabezpieczenie przed pracą na sucho

Wyłącznik pływakowy

Funkcja automatyczna / Zabezpieczenie przed pracą na sucho

Waga ok.

4,2 kg

4,7 kg

6,2 kg

7,1 kg

Maks. wielkość ziarna

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

Wymiary (dł. × szer. × wys.) ok.

243 × 183 × 317 mm

251 × 184 × 355 mm

271 × 196 × 379 mm

273 × 200 × 408 mm

Waga ok.

4,1 kg

4,6 kg

4,8 kg

6,1 kg

Gwint połączeniowy

33,3 mm (G1")

47,9 mm (G1½")

47,9 mm (G 1½")

Wymiary (dł. × szer. × wys.) ok.

242 × 179 × 283 mm

242 × 179 × 315 mm

259 × 188 × 334 mm

259 × 188 × 334 mm

33,3 mm (G1"),
47,9 mm (G1½")

Gwint połączeniowy

33,3 mm (G1")

33,3 mm (G1")

33,3 mm (G1"),
47,9 mm (G1½")

47,9 mm (G 1½")

Złącze uniwersalne

Złącze uniwersalne

25 mm (1"),
38 mm (1½")
* Original GARDENA System (G1")
GARDENA Profi System (G1")

25 mm (1"),
32 mm (1¼")
38 mm (1½")
* Original GARDENA System (G1")
GARDENA Profi System (G1")

32 mm (1¼"),
38 mm (1½"),
50 mm (2")

* Możliwość podłączenia,
do nabycia osobno

25 mm (1"),
32 mm (1¼"),
38 mm (1½")
* Original GARDENA System (G1")
GARDENA Profi System (G1")

32 mm (1¼"),
38 mm (1½"),
50 mm (2")

32 mm (1¼"),
38 mm (1½"),
50 mm (2")

* Możliwość podłączenia,
do nabycia osobno

25 mm (1"),
38 mm (1½")
* Original GARDENA System (G1")
GARDENA Profi System (G1")

25 mm (1"),
38 mm (1½")
* Original GARDENA System (G1")
GARDENA Profi System (G1")

Nr artykułu

9040

9042

9044

9046

Nr artykułu

9030

9032

9034

9036

34

przegląd produktów

przegląd produktów
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Pompy zanurzeniowe do wody brudnej i czystej

Pompy do deszczówki

Pompa zanurzeniowa 2 w 1 do wody czystej/brudnej
19500 Aquasensor

Łatwa zmiana trybu

•

•

LED AquaSensor

–

•

Wał z powłoką ceramiczną

•

•

System szybkiego połączenia

•

•

Zastosowanie
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Nazwa artykułu

Pompa do deszczówki
4000/1

Uchwyt Comfort

–

Teleskopowa rura aluminiowa 615–815 mm

Do wypompowywania i przepompowywania wody czystej i zabrudzonej

Pompa do deszczówki
4700/2 inox

Pompa do deszczówki
4700/2 inox automatic

•

•

670–870 mm

760–960 mm

Gwint ze stali nierdzewnej

–

–

•

19 500 l/h

Automatyczne włączanie/
wyłączanie

–

–

•

Moc znamionowa

550 W

860 W

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

15 000 l/h

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia 7,5 m / 0,75 bara

9,7 m / 0,97 bara

Moc znamionowa

400 W

550 W

550 W

Funkcja automatyczna

Wyłącznik pływakowy

LED – Aquasensor

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

4000 l/h

4700 l/h

4700 l/h

Wypompowanie do poziomu

1 mm

1 mm

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia 13 m / 1,3 bara

23 m / 2,3 bara

23 m / 2,3 bara

14,8 cm

14,8 cm

14,8 cm

Maks. wielkość ziarna

35 mm

35 mm

Średnica pompy

Waga ok.

6,7 kg

7,0 kg

Waga ok.

4,3 kg

5,9 kg

7,1 kg

15 × 15 × 71 cm

15 × 15 × 80 cm

1764

1766

Wymiary (dł. × szer. × wys.) ok.

272 × 197 × 388/425 mm

272 × 197 × 388/425 mm

Wymiary (dł. × szer. × wys.) ok.

15 × 15 × 65 cm

Gwint połączeniowy

33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1½")

47,9 mm (G1½")

Nr artykułu

1762

Złącze uniwersalne
* Możliwość podłączenia,
do nabycia osobno

25 mm (1"), 32 mm (1¼"), 38 mm (1½"),
* Original GARDENA System (G1")
GARDENA Profi System (G1")

32 mm (1¼"), 38 mm (1½"), 50 mm (2")

Nr artykułu

9048

9049

Akumulatorowe pompy zanurzeniowe

Pompa do deszczówki
2000/2 18V P4A –
zestaw

Pompa do deszczówki
2000/2 18V P4A –
bez akumulatora

•

•

Funkcja minutnika

•

•

Teleskopowa rura aluminiowa

–

560–760 mm

Wbudowany filtr

•

•

Do wypompowywania czystej i lekko zabrudzonej wody

Do nawadniania z wykorzystaniem np. mniejszych zraszaczy (Aqua),
pistoletów zraszających, Micro‑Drip-System,
do wypompowywania i przepompowywania wody

Zastosowanie

Czas pracy

cja

Pompa głębinowa
6000/5 inox

Pompa głębinowa
6000/5 inox automatic

Zawór zwrotny

–

–

•

Obudowa ze stali
nierdzewnej

•

•

•

Średnica pompy 98 mm

•

•

•

Opcjonalna stopka

•

•

•

Moc znamionowa

850 W

950 W

950 W

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

5500 l/h
19 m

19 m

19 m

Waga ok.

7,5 kg

8,25 kg

9,0 kg

Wymiary (dł. × szer. × wys.) ok.

9,8 × 9,8 × 64 cm

9,8 × 9,8 × 65 cm

9,8 × 9,8 × 85 cm

14 × 14 × 60 cm

Lina mocująca

22 m

22 m

22 m

3/4" rura montażowa do bezpiecznego zawieszenia pompy w zbiorniku na
deszczówkę, ustawiona pod kątem, teleskopowa, gwint połączeniowy G1"

Kabel sieciowy

22 m (H07 RN-F)

22 m (H07 RN-F)

22 m (H07 RN-F)

Nr artykułu

1489

1492

1499

20 m / 2,0 bary

5 mm

–
2,6 kg

14 × 14 × 27 cm
33,3 mm (G1")

Pompa głębinowa
5500/5 inox

Maks. głębokość zanurzenia

20 m / 2,0 bary

Połączenia

Nazwa artykułu

6000 l/h

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia

Wymiary (dł. × szer. × wys.) ok.

je

50 m / 5,0 barów

2000 l/h

2,0 kg

re

6000 l/h

2000 l/h

2,3 kg

pl/

50 m / 5,0 barów

Maks. 65 min

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

Waga ok.

d e n a.c o m /

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia 45 m / 4,5 bara

Maks. 65 min
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Akumulatorowa pompa
zanurzeniowa do czystej
wody 2000/2 18V P4A –
bez akumulatora

Akumulatorowa pompa
zanurzeniowa do czystej
wody 2000/2 18V P4A –
zestaw
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Nazwa artykułu

2,3 kg

Zawartość zestawu

Akumulator P4A PBA 18V/45,
ładowarka P4A AL 1810 CV

–

Akumulator P4A PBA 18V/45,
ładowarka P4A AL 1810 CV

–

Nr artykułu

14600-20

14600-55

14602-20

14602-55
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Pompy głębinowe

przegląd produktów

przegląd produktów
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Pompy zanurzeniowo-ciśnieniowe

Pompy ogrodowe

cja

ra

re

cja

ra

je

•/–

•

•

•

–

Pływający pobór wody –
opcja

•

•

•

•

–

Ostrzeżenie o wycieku
i program do poboru
małych ilości wody

–

•

•

•

–

zawór zapobiegający
cofaniu się pompowanej
cieczy

–

•

•

•

•

Automatyczne włączanie/
wyłączanie

–

–

•

•

•

Moc znamionowa

550 W

900 W

900 W

1100 W

1050 W

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

4700 l/h

5900 l/h

5900 l/h

6100 l/h

6000 l/h
45 m / 4,5 bara

Maks. głębokość zanurzenia

17 m

12 m

Lina mocująca

15 m

20 m

20 m

23 m

15 m

Wymiary (dł. × szer. × wys.) ok.

15 x 15 x 32 cm

15 × 15 × 48 cm

15 × 15 × 48 cm

15 × 15 × 50 cm

15 × 15 × 51 cm

Kabel sieciowy

10 m (H05 RN-F)

15 m (H07 RN-F )

15 m (H07 RN-F )

20 m (H07 RN-F )

15 m (H07 RN-F )

Nr artykułu

9025

1768

1771

1773

1476

–
–

–

–

–

–

–

Obudowa pompy
ze stali nierdzewnej

–

–

–

–

–

Moc znamionowa

600 W

3100 l/h

Komplet zawiera 20 m
węża 13 mm (1/2"),
armaturę i 3,5 m węża
ssącego

800 W

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

Komplet zawiera 20 m
węża 13 mm (1/2"),
armaturę i 3,5 m węża
ssącego

600 W

3000 l/h

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia 35 m / 3,5 bara

36 m / 3,6 bara

3600 l/h
40 m / 4,0 bary

Maks. wysokość samozasysania

7m

7m

7m

Napęd pompy

Jet

Jet

Jet

Waga ok.

5,3 kg

6,5 kg

6,7 kg

Wymiary (dł. × szer. × wys.) ok.

35 × 20 × 28 cm

37 × 21 × 28 cm

35 × 20 × 28 cm

Nr artykułu

9010

9011

1707

1717

9013

Pompa ogrodowa
4500/5

Pompa ogrodowa
5000/5

Pompa ogrodowa
6000/6 Inox

Zestaw
G
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Nazwa artykułu

Pompa ogrodowa
3500/4

Pompa ogrodowa
3500/4 – zestaw

Wbudowany filtr wstępny

–

–

•

•

•

Zabezpieczenie przed pracą
„na sucho”

–

–

–

•

•

Dwa wyloty wody

•

•

•

•

•

5-stopniowy napęd

–

–

–

–

•

Obudowa pompy
ze stali nierdzewnej

–

–

–

–

•

Moc znamionowa

800 W

1100 W

1300 W

1300 W

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

3600 l/h

Komplet zawiera 20 m
węża 13 mm (1/2"),
armaturę i 3,5 m węża
ssącego

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia 41 m / 4,1 bara

przegląd produktów

–
–

Dwa wyloty wody

/w
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–
–

AT GWA
R

47 m / 4,7 bara

12 m

–

Pompa ogrodowa
3600/4

*L

35 m / 3,5 bara

12 m

–

–

Pompa ogrodowa
3000/4 – zestaw 1

JI

35 m / 3,5 bara

7m

–

RA
WA

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia 23 m / 2,3 bara

Wbudowany filtr wstępny
Zabezpieczenie przed pracą
„na sucho”

Pompa ogrodowa
3000/4 1

cja

Obudowa pompy
i gwintowane połączenie
ze stali nierdzewnej

Pompa ogrodowa
3000/4 – zestaw

ra

Pompa zanurzeniowo- Pompa zanurzeniowo- Pompa zanurzeniowo- Pompa zanurzeniowo- Pompa zanurzeniowo‑ciśnieniowa 4700/2
‑ciśnieniowa 5900/4
‑ciśnieniowa 5900/4
‑ciśnieniowa 6100/5
‑ciśnieniowa 6000/5
inox
inox
inox automatic
inox automatic
automatic

Pompa ogrodowa
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Zestaw

Zestaw

automatic

4000 l/h

5000 l/h

6000 l/h

45 m / 4,5 bara

50 m / 5 bara

55 m / 5,5 bara

Maks. wysokość samozasysania

7m

8m

8m

8m

Napęd pompy

Jet

Jet

Jet

5-stopniowy

Waga ok.

7,0 kg

12,2 kg

13 kg

14,9 kg

Wymiary (dł. × szer. × wys.) ok.

37 × 21 × 28 cm

47 × 25 × 34 cm

47 × 25 × 34 cm

50 × 25 × 34 cm

Nr artykułu

1709

1732

1734

1736

przegląd produktów

1719
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GARDENA smart system – hydrofor elektroniczny

AN

Hydrofory elektroniczne

re

Nazwa artykułu

Hydrofor elektroniczny
3500/4 E

Hydrofor elektroniczny
4000/5 E

Hydrofor elektroniczny
5000/5 E LCD

Hydrofor elektroniczny
6000/6 E LCD Inox

Nazwa artykułu

smart hydrofor elektroniczny 5000/5E – zestaw

•

•

•

•

Zawartość

smart hydrofor elektroniczny 5000/5E, bramka smart

Zintegrowany filtr wstępny
Zabezpieczenie przed pracą
„na sucho”

•

•

•

•

Moc znamionowa

Dwa wyloty wody

•

•

•

•

Wyświetlacz LCD
(w 24 językach)

–

–

•

•

Maks. wysokość samozasysania
Waga ok.

14 kg

13,4 kg

5-stopniowy napęd

–

–

–

•

Wymiary (dł. × szer. × wys.) ok.

47 × 26 × 34 cm

47 × 26 × 34 cm

Obudowa pompy
ze stali nierdzewnej

–

–

–

•

Współpraca ze zraszaczem /
maks. długość węża

1 / 250 m
maks. 3 / 80 m

1 / 250 m
maks. 3 / 80 m

Odporna na warunki
atmosferyczne

•

•

•

•

Programator czasowy

•

Automatyczne włączanie/
wyłączanie

•

•

•

•

Ostrzeżenie o wycieku i program
do poboru małych ilości wody

•

Moc znamionowa

800 W

1100 W

1300 W

1300 W

Cechy

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

3500 l/h

Sterowanie za pomocą
aplikacji smart

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia 40 m / 4,0 bary

4000 l/h

5000 l/h

6000 l/h

45 m / 4,5 bara

50 m / 5,0 barów

55 m / 5,5 bara

Maks. wysokość samozasysania

7m

8m

8m

8m

Napęd pompy

Jet

Jet

Jet

5-stopniowy

Waga ok.

8,3 kg

12,6 kg

13,4 kg

15,2 kg

Wymiary (dł. × szer. × wys.) ok.

44 × 20 × 30 cm

47 × 26 × 34 cm

47 × 26 × 34 cm

50 × 26 × 34 cm

Współpraca ze zraszaczem /
maks. długość węża

1 / 45 m
maks. 1 / 45 m

1 / 240 m
maks. 2 / 70 m

1 / 250 m
maks. 3 / 80 m

1 / 340 m
maks. 4 / 140 m

Wyświetlacz z informacjami

LED

LED

Wyświetlacz LCD (w 24 językach)

Wyświetlacz LCD (w 24 językach)

Nr artykułu

1757

1758

1759

1760
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smart hydrofor elektroniczny 5000/5E
smart hydrofor elektroniczny 5000/5E
1300 W

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

5000 l/h

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia

50 m / 5,0 barów

Wymagania

8m

Powłoka ceramiczna / podwójne uszczelnienie, zintegrowany filtr wstępny, automatyczne włączanie i wyłączanie, ostrzeżenie przed kapaniem wody,
zabezpieczenie przed pracą na sucho, nawadnianie dostosowane do prognozy pogody.
Do bezpłatnego pobrania, bez opłat abonamentowych, działa na smartfonach, tabletach i z poziomu przeglądarki internetowej
Dostęp do internetu, smartfon, tablet lub PC

Dodatkowe informacje
Nr artykułu

przegląd produktów

Bramka smart, dostęp do internetu oraz smartfon, tablet lub PC

Proste aktualizowanie oprogramowania, obudowa odporna na warunki atmosferyczne
19106

19080
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Zestaw hydroforowy
3700/4

Nazwa artykułu

Zestaw hydroforowy
3000/4 eco

Zestaw hydroforowy
4000/5 eco

Zestaw hydroforowy
5000/5 eco

Zestaw hydroforowy
5000/5 eco inox

Tryb „eco”

–

–

–

Bezobsługowy 5 lat

•

•

•

•

Zbiornik

19 l

19 l

19 l

Tryb „eco”

•

•

•

•

Liczba wylotów wody

1

1

1

Zbiornik

24 l

24 l

24 l

24 l

Zabezpieczenie przed pracą
„na sucho”

–

–

–

Liczba wylotów wody

1

3

3

3

Wielofunkcyjny wyłącznik
(włączanie / wyłączanie /
obsługa ręczna /
automatyczna)

–

–

–

Zabezpieczenie przed pracą
„na sucho”

–

•

•

•

–

•

•

•

850 W

1100 W

1200 W

Moc znamionowa

600 W

800 W

800 W

Wielofunkcyjny wyłącznik
(włączanie / wyłączanie /
obsługa ręczna /
automatyczna)

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

3000 l/h

3600 l/h

3700 l/h

Moc znamionowa

650 W

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia 35 m / 3,5 bara

40 m / 4,0 bary

41 m / 4,1 bara

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

2800 l/h

3500 l/h

4500 l/h

4500 l/h

Maks. wysokość samozasysania

7m

7m

7m

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia 40 m / 4,0 bary

45 m / 4,5 bara

50 m / 5,0 barów

50 m / 5,0 barów

Ciśnienie włączające

1,4 bara

1,4 bara

1,5 bara +/− 0,1 bara

Maks. wysokość samozasysania

8m

8m

8m

8m

Ciśnienie wyłączające eco/maks.

– / 2,4 bara

– / 2,8 bara

2,8 bara / –

Ciśnienie włączające

1,5 bara +/− 0,1 bara

1,5 bara +/− 0,1 bara

1,8 bara +/− 0,1 bara

1,8 bara +/− 0,1 bara

Ochrona przed przegrzaniem

–

–

•

Ciśnienie wyłączające eco/maks.

2,2 / 3,2 bara

2,2 / 3,2 bara

2,5 / 3,5 bara

2,5 / 3,5 bara

Napęd pompy

Jet

Jet

Jet

Ochrona przed przegrzaniem

•

•

•

•

Waga ok.

10,5 kg

14,0 kg

10,8 kg

Napęd pompy

Jet

Jet

Jet

Jet

Wymiary (dł. × szer. × wys.) ok.

46 × 28 × 51 cm

46 × 28 × 51 cm

46 × 28 × 51 cm

Waga ok.

14 kg

15,3 kg

17,5 kg

17,3 kg

Nr artykułu

9020

9022

9023

Wymiary (dł. × szer. × wys.) ok.

45 × 29 × 62 cm

45 × 29 × 62 cm

45 × 29 × 62 cm

45 × 29 × 62 cm

Nr artykułu

1753

1754

1755

1756
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Armatura

Poziom hałasu
Nazwa produktu

Armatura ssąca

Wąż ssący

Wąż ssący
sprzedawany
na metry

Armatura do
węża ssącego

Filtr ssący
z zaworem
zwrotnym

Wąż ssący
do studni
abisyńskiej

Filtr do pompy

Pływający
pobór wody –
zestaw

Gotowa do
połączenia z filtrem
ssącym i zaworem
zwrotnym

Gotowa do
połączenia z filtrem
ssącym i zaworem
zwrotnym

Odporny na
podciśnienie

Do odpornego na
próżnię połączenia
węża ssącego
z pompą.
Gwint wewnętrzny
33,3 mm (G1")

Podłączenie do
węża ssącego.
Zmniejsza czas
do ponownego
zassania.

Do odpornego na
próżnię połączenia
pompy ze studnią
abisyńską lub
przewodami
rurowymi

Do ochrony
pompy przed
uszkodzeniem
spowodowanym
zanieczyszczeniami

Ochrona pomp
samozasysających
w zbiornikach
przed zabrudzeniami

19 mm (¾")

19 mm (¾")

Długość 0,5 m

Flow: < 3,000 l/h

25 mm (1")

Długość: 3,5 m

Długość: 3,5 m

19 mm (¾")

Rozmiar oczka:
250 μm
(0,25 × 0,25 mm)
Nr artykułu

1411

Nr artykułu 1412

Długość: 7 m

Nr artykułu 1720

Nr artykułu 1723

Nr artykułu 1726

25 mm (1")

25 mm (1")

25 mm (1")

Nr artykułu 1729

Nr artykułu 1731
Przepływ wody:
< 6,000 l / h

Nr artykułu 1721

Nr artykułu 1724

Nr artykułu 1727

32 mm (⁵⁄₄")

19 mm (¾") /
25 mm (1")

Nr artykułu 1722

Nr artykułu 1728

Zmierzony poziom mocy akustycznej
[dB(A)]

Gwarantowany poziom mocy akustycznej
[dB(A)]

Pompa ogrodowa 3000/4

1707

76

79

Pompa ogrodowa 3500/4

1709

77

81

Pompa ogrodowa 4000/5

1732

77

80

Pompa ogrodowa 5000/5

1734

77

80

Pompa ogrodowa 6000/6 inox

1736

75

78

Zestaw hydroforowy 3700/4

9023

78

82

Zestaw hydroforowy 3000/4 eco

1753

79

80

Zestaw hydroforowy 4000/5 eco

1754

83

84

Zestaw hydroforowy 5000/5 eco

1755

87

88

Zestaw hydroforowy 5000/5 eco inox

1756

87

89

Hydrofor elektroniczny 3500/4

1757

77

81

Hydrofor elektroniczny 4000/5

1758

82

83

Hydrofor elektroniczny 5000/5 LCD

1759

84

85

Hydrofor elektroniczny 6000/6 LCD inox

1760

72

74

smart hydrofor elektroniczny 5000/5 – zestaw

19106

77

79

smart hydrofor elektroniczny 5000/5

19080

77

79
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Hydrofory elektroniczne

Rozmiar oczka:
100 μm
(0,1 × 0,1 mm)
1418

Nr artykułu

Nr artykułu 1417

zalecany
szczególnie przy
wypompowywaniu
wody zapiaszczonej

Nr artykułu

Pompy ogrodowe

Nr artykułu 1730

Dane wydajności pomp
Pompy ogrodowe
1707 / 1717

1709 / 1719

1732

1734

1736

Akcesoria
Nowość

Nowość

Zestaw przyłączeniowy
węża do pompy

Przyłącze do pompy

Króciec do pompy
zanurzeniowej

Przedłużka rury
teleskopowej

Wąż płaski –
zestaw 10 m

Elektroniczny
włącznik hydroforowy

Do łączenia węży z pompami
z gwintem zewnętrznym
33,3 mm (G 1")

Do łączenia pomp z gwintem
wewnętrznym z systemem
połączeniowym GARDENA.

Do łączenia pomp
zanurzeniowych z gwintem
wewnętrznym z systemem
połączeniowym GARDENA

Do wszystkich pomp do
deszczówki GARDENA.
Umożliwia wydłużenie rury
teleskopowej o kolejne
21 cm. Do wysokich
zbiorników na wodę.
Możliwość wykorzystania
jednocześnie kilku
elementów.

Elastyczne tworzywo
znakomicie nadaje się
do wykorzystania z pompą

Do zmiany pomp
ogrodowych
w elektroniczne hydrofory

33,3 mm (G1") /
33,3 mm (G1")

13 mm (½")
Nr artykułu

1750

44

1745

Nr artykułu

33,3 mm (G1") /
33,3 mm (G1")
1743

Nr artykułu

1762

1752

Nr artykułu

14602
max.
13 m

38 mm (1 1/2")
1420

przy założeniu
wysokości
podnoszenia 0–1 m

przy założeniu wysokości
podnoszenia 0–1 m

przy założeniu wysokości
podnoszenia 0–1 m

przy założeniu wysokości
podnoszenia 0–1 m

Pompy do deszczówki

Nr artykułu

5005

Nr artykułu

1739

42 mm (⁵⁄₄") /
33,3 mm (G1")

19 mm (¾")
Nr artykułu

Nr artykułu

33,3 mm (G1") /
33,3 mm (G1")

przy założeniu
wysokości
podnoszenia 0–1 m

1764 / 1766
max.
23 m

max.
20 m
max. 850 l/h

15 m

max. 1.900 l/h

15 m

5m

max. 1.300 l/h

10 m

max. 2.850 l/h

10 m

2m

max. 1.680 l/h

5m

max. 3.700 l/h

5m

max. 1.200 l/h

10 m

max. 2.900 l/h
max. 3.600 l/h

1744

przegląd produktów

przegląd produktów
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Dane wydajności pomp

Dane wydajności pomp

Pompy zanurzeniowo-ciśnieniowe
1768 / 1771

Pompy głębinowe

1476

1773

max.
35 m

Pompy zanurzeniowe do brudnej wody

1489

max.
45 m

9040

1492 / 1499

9042

9044

9046

max.
47 m

max. 750 l/h

30 m

max. 2.700 l/h

30 m

max. 2.600 l/h

30 m

max. 3.000 l/h

20 m

max. 3.900 l/h

20 m

max. 3.700 l/h

20 m

max. 4.450 l/h

10 m

max. 5.000 l/h

10 m

max. 4.800 l/h

10 m

max. 5.250 l/h

5m

max. 5.500 l/h

5m

max. 5.400 l/h

5m

max. 6 m

max. 9 m

max. 7 m

max. 11 m

4m

max. 4.200 l/h

6m

max. 3.550 l/h

6m

max. 9.060 l/h

6m

max. 13.600 l/h

3m

max. 5.425 l/h

4m

max. 8.050 l/h

4m

max. 12.820 l/h

4m

max. 17.400 l/h

2m

max. 6.650 l/h

2m

max. 12.150 l/h

2m

max. 16.700 l/h

2m

max. 21.250 l/h

1m

max. 7.875 l/h

1m

max. 14.100 l/h

1m

max. 18.400 l/h

1m

max. 22.675 l/h

Zestawy hydroforowe
9023

1753

1754

1755 / 1756

max.
41 m
max. 950 l/h

30 m

max. 1.700 l/h

20 m

max. 3.150 l/h

10 m

max. 3.350 l/h

5m

Odkryj markę GARDENA w Internecie
GARDENA
poradnik doboru pompy

max. 7 m

przy założeniu
based on suction
wysokości
height 0 – 10–1
m m
podnoszenia

przy założeniu
wysokości
podnoszenia 0–1 m

przy założeniu
wysokości
podnoszenia 0–1 m

przy założeniu
wysokości
podnoszenia 0–1 m

Potrzebujesz pomocy przy wyborze
pompy odpowiedniej do Twoich potrzeb?
Sprawdź podpowiedź poradnika doboru
pompy GARDENA.

Hydrofory elektroniczne
1757

1758

1759 / 19080

max.
40 m
max. 550 l/h

25 m

max. 1.000 l/h

20 m

max. 2.200 l/h

10 m

max. 7 m

1760

max.
45 m
max. 900 l/h

40 m

max. 2.100 l/h

30 m

20 m

max. 3.300 l/h

20 m

10 m

max. 4.000 l/h

max. 800 l/h

40 m

max. 1.800 l/h

30 m

max. 3.100 l/h
max. 3.300 l/h
max. 8 m

przy założeniu wysokości
podnoszenia 0–1 m

max.
55 m

max.
50 m

10 m

max. 8 m

przy założeniu wysokości
podnoszenia 0–1 m

max. 1.200 l/h

50 m

max. 2.600 l/h

40 m

max. 3.500 l/h

30 m

max. 4.400 l/h

20 m

max. 5.200 l/h

10 m

max. 8 m

przy założeniu wysokości
podnoszenia 0–1 m

przy założeniu wysokości
podnoszenia 0–1 m

Pompy zanurzeniowe do czystej wody
9030

9032

max. 6 m

46

9034

max. 7 m

9036

max. 7 m

14600

max. 9 m

max. 20 m

4m

max. 3.360 l/h

6m

max. 1.200 l/h

6m

max. 1.200 l/h

6m

max. 7.800 l/h

15 m

max. 850 l/h

3m

max. 4.940 l/h

4m

max. 5.020 l/h

4m

max. 5.020 l/h

4m

max. 11.450 l/h

10 m

max. 1.300 l/h

2m

max. 6.520 l/h

2m

max. 8.500 l/h

2m

max. 8.500 l/h

2m

max. 14.400 l/h

5m

max. 1.680 l/h

1m

max. 8.110 l/h

1m

max. 9.750 l/h

1m

max. 9.750 l/h

1m

max. 15.450 l/h
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Husqvarna Poland Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 15 B
03-371 Warszawa
Telefon (22) 330-96-00
gardena@husqvarna.com.pl

Inne materiały GARDENA
Niniejsza broszura dotyczy tylko części oferty GARDENA.
Cały asortyment produktów, jak również przydatne wskazówki
w zakresie ogrodnictwa i architektury zieleni
można znaleźć na stronie www.gardena.com.
Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony www.gardena.com
i subskrypcji naszego bezpłatnego biuletynu, zawierającego
praktyczne informacje i wskazówki odnośnie ogrodnictwa.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, w tym zmian produktów.
© GARDENA 2021

gardena.com

