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Pålidelig kvalitet
Med 5 års udvidet garanti
på hver pumpe

GARDENA, Europas førende mærke af højkvalitets pumpeprodukter til dræning,
vanding eller husholdningsbrug! Fantastiske produkter med imponerende ydeevne og fremragende effektivitet. Disse energibesparende pumper, er nøjagtigt det
rigtige valg til hjælp rundt i hjemmet og i haven. Disse moderne pumper, med
et stilfuldt udseende, vil imponere dig med sine fremragende præstationer. Alle
disse fordele og meget mere gør disse pumper til de ideelle redskaber.
GARDENA har mere end 40 års erfaring inden for pumpeteknik.
Du kan være sikker på høj kvalitet og ydeevne med vores produkter.
Og nu er GARDENA pumperne endnu mere pålidelige med udvidet garanti.
5 års gratis garanti på pumperne!
* Denne garanti påvirker ikke dine juridiske garantikrav. For de detaljerede garantibetingelser,
se den vedlagte betjeningsvejledning eller kig på www.gardena.com/dk/support/garantiregistrering.
Sliddele, opladere og batterier er ikke omfattet af garantien.
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Hvorfor vælge GARDENA
pumper?
Fordelene ved vores pumper

INNOVATIVE
• Mere end 40 års erfaring inden for pumpesystemer
• Talrige patenter og patentansøgninger
• Smarte detaljer
• Pålidelig tysk teknik
• Høj ydeevne og lavt strømforbrug

HØJ KVALITET
• Pålidelig kvalitet med udvidet garanti
• Højkvalitetsmaterialer
• Kontrolleret produktionsproces
• Mange pumper med tørløbssikkerhed
• Lang levetid takket være funktioner så som
aksler af rustfrit stål, keramiske tætninger
og dobbeltforseglingssystemer

VELDESIGNET
• Maksimal holdbarhed med
selvbeskyttende teknologier
• Integreret tilbehør
• Klar til installation
• Kompatibel med det originale GARDENA-system
• GARDENA-systemtilbehør til nem udvidelse
• Omkostningsbesparende tilbud på sæt
6

mærk styrken med gardena pumper

PRAKTISK
• Let at bruge
• Sikre funktioner
• Garanteret lang levetid
• Tydelig information via LCD-display
eller selv din smartphone

ØKOLOGI
• Miljøvenlige materialer
• Beskytter miljøet aktivt ved
genbrug af opsamlet regnvand
• Sparer energi takket være automatik
funktion, der tænder, når vanding
er nødvendigt og slukker derefter
igen automatisk

SERVICEORIENTERET
• Telefonisk vejledning +45 70264770
• Garanteret levering af reservedele i mindst 7 år
• Endnu længere garanti: nu med 5 års garanti

mærk styrken med gardena pumper

7

Altid den rigtige pumpe
Overblik over typer af pumper

GARDENA tilbyder dig et omfattende pumpeprogram. Med kraftfulde, nemme at bruge og pålidelige pumper,
til tre forskellige typer opgaver: havevanding, vandforsyning og dræning. Fra den helt enkle pumpe til den smart
kontrollerede premium pumpe, har vi det rigtige produkt til ethvert behov. Nedenstående oversigt viser, hvilke
pumper der er tilgængelige til hvilke opgaver.

ÆNIN G
DR

Dræning
Anvendelse
• Pump vand fra poolen, dam eller huller
• Pump vand ud af oversvømmede kældre
• Pump vand ud af bryggerset
• Overfør vand f.eks. fra en dam til
en regnvandstank

Vanding

DI
VA N N G

Anvendelse
• Vand med vand fra brønde, cisterner
og regnvandstanke
• Øg vandhanens vandtryk
(Tjekliste til køb af pumpe side 16)

Vandforsyning til husholdningsbrug
FORSYNIN
ND

UG

VA
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IL HUSH
DNINGSBR
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GT

Anvendelse
Til forsyning af vand til hjemmet
(fx toiletskylning og vaskemaskine)
og have fra alternative vandkilder
(Tjekliste til køb af pumpe side 17)

pumpe overblik

Tjekliste til køb af pumpe - dræning

Jeg har brug for en pumpe til
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Hvilken type vand skal pumpes?

Rent vand
lettere snavset

Rent vamd og urent vand

Urent vand

Pumpe til rent vand
Lavest mulige restvand
og lave pumpestartniveauer.

2i1 pumpe
Flad sugning og stor partikelstørrelser kombineret i en enhed.

Pumpe til urent vand
En robust pumpe til partikelstørrelser op til 38 mm.

Se side 10

Se side 14

Se side 12
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GARDENA
Dykpumper til
rent vand
Næsten tøre resultater

Uanset om det er i kælderen eller i din egen have – nogle gange kommer der vand et
sted hvor du ikke ønsker det, så er det tid til at mærke styrken med GARDENA pumper.
Pumperne til rent vand fra GARDENA er de ideelle pumper til sådanne tilfælde og mange
flere.Den kraftfulde og meget effektive dykpumpe kan bruges hvor som helst til klart
eller kun let snavset vand hvor der skal pumpes ud. Dykpumpen giver endnu flere muligheder i kombination med et G1 "-gevind. Om det er i bryggerset, til regnvandtønder,
i swimmingpoolen eller som en dræningspumpe til grundvand – denne stilfulde pumpe
med dele i rustfrit stål, vil imponere dig med sin ydeevne, fremragende effektivitet og top
alsidighed. Et yderligere innovativt højdepunkt på pumpen, er LED Aquasensor-systemet,
som intelligent kan vedligeholde det ønskede vandniveau. Vandet kan måles uden
direkte kontakt med sensoren og vises via praktiske lysdioder på pumpen. Dette gør den
ideel for alle hus- og haveejere med høje forventninger.

DR
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Dykpumpe 11000 til rent
vand Aquasensor

NYHED

Til dræning og pumpning af rent eller lettere beskidt vand
BEKVEMMELIG
Komfortabelt håndtag med
med befæstigelse til reb og
ledningsoprulnings funktion

KERAMISK AKSEL
Med tredobbelt forsegling og
oliekammer – for ekstra lang holdbarhed

NEM AT BRUGE
Quick koblingssystem tilkobler
og afkobler slanger med stor
diameter på et øjeblik
SKAL DET VÆRE PRÆCIST?
Vælg mellem en justerbar
flydekontakt med låsefunktion eller
den innovative LED Aquasensor.

NÆSTEN TØRT
Næsten tørt resultat med ned
til kun 1 mm restvand

EASY
CONNECT

PERFEKT
OVERSVØMMELSESBESKYTTELSE
Aquasensor modeller kan arbejde i trange
steder og starter automatisk ved 5 mm

FLOW BOOST
Løfte clipsne kan øge
sugeområdet, som øger pumpens
præstation så længe der ikke er
behov for flad sugning

SÆRLIGE FUNKTIONER
TOUCH
FLOW BOOST

Nyt Aquasensor system
med LED display

Flow boost funktion

Automatisk start fra 5 mm vandstand og fungerer trange steder.
Nem justering af tænd/sluk niveauerne på touch panelet.
Holder op til 5 gange længere under snavsede forhold end
tidligere teknologi. Inkl. Rengøringsindikator, tørløbsbeskyttelse,
kontinuerlig drift og timerfunktion.

Med de let betjenelige løftefødder, kan pumpen nå dens
maksimale ydeevne over det flade sugeområde. Med
et simpelt klik ud, kan pumpen nå et næsten tørt resultat
på 1 mm.

DRÆNING

Patenteret / patent ansøgt

Produkt overblik,
se side

34
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GARDENA
Dykpumper til
urent vand

Til pumpning af grove og fine snavspartikler
Når en brønd er fuld efter et nedbør, eller din havedam skal tømmes igen, er det
tid til at mærke styrken med GARDENA Dykpumper til urent vand. Denne visuelt
attraktive pumpe giver høj ydeevne med lavt energiforbrug. Denne holdbare pumpe
indeholder en hærdet aksel med dobbelt forsegling for at beskytte motoren under
vand. GARDENA pumpen forbliver altid stabil og sikker i drift, takket være fremstillingen i høj kvalitet og intelligent design. Ikke mindre smart og hjælpsom, er
dens alsidige brug og tilslutningsmuligheder. Dette er den ideelle ledsager til alle
hus- og haveejere, der har en dam, bor i en oversvømmelseszone eller generelt har
problemer med snavset vand.

DR
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Dykpumpe 25000 til urent vand

NYHED

Tømmer af vand fra damme, kældre og fundamenter

BEKVEMMELIG
Komfortabelt håndtag med
med befæstigelse til reb og
ledningsoprulnings funktion

KERAMISK AKSEL
Med tredobbelt forsegling og
oliekammer – for ekstra lang holdbarhed

NEM AT BRUGE
Quick koblingssystem tilkobler
og afkobler slanger med stor
diameter på et øjeblik
SKAL DET VÆRE PRÆCIST?
Vælg mellem en justerbar
flydekontakt med låsefunktion eller
den innovative LED Aquasensor.

EASY
CONNECT

TIL UDFORDRENDE FORHOLD
Kan flytte partikler op til 38 mm

SÆRLIGE FUNKTIONER
EASY
CONNECT

self-protective
technologies

Ny slangeforbindelse

Langtidsholdbart forseglingssystem
(alle rustfri stål modeller)

• Bekvem slangetilslutning bare med et "klik"
• Hurtig installation og opbevaring
• Store diametre for højere effektivitet

• Keramisk belagt aksel for maksimal mekanisk holdbarhed
• Tredobbelt tætningssystem med oliekammer undgår
vandlækager i motoren i mange år

DRÆNING

Patenteret / patent ansøgt

Produkt overblik,
se side

35
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GARDENA 2i1
Dykpumper til
rent og urent
vand
Flad sugning og stor partikelstørrelse
kombineret i en pumpe

Uanset om du vil tømme og rense din havedam, skal du tømme en brønd fyldt
med regnvand eller rengøre kælderen efter en oversvømmelse eller sprængt
rør – med denne innovative kombinationspumpe kan du mærke styrken med
GARDENA pumper og let tømme og overfører både rent og snavset vand.
Det er utroligt simpelt at skifte mellem tilstanden rent og urent vand, du har
absolut ingen problemer med at få beskidte hænder eller ved et uheld få våde
sko.

DR
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2i1 - Dykpumper

NYHED

Flad sugning og stor partikelstørrelse kombineret i en pumpe

2I1
• Praktisk skiftemekanisme
mellem urent og flad sugning
klart vandtilstand
• Arbejder i begge retninger uden
røre ved pumpefødderne
• Ingen snavsede fingre eller
våde sko

2 in 1
KERAMISK AKSEL
Med tredobbelt forsegling og
oliekammer – for ekstra lang holdbarhed

NEM AT BRUGE
Quick koblingssystem tilkobler
og afkobler slanger med stor
diameter på et øjeblik
EASY
CONNECT

SKAL DET VÆRE
PRÆCIST?
Vælg mellem en justerbar
flydekontakt med låsefunktion eller den innovative LED
Aquasensor.
TIL UDFORDRENDE FORHOLD
Kan flytte partikler op til 38 mm
NÆSTEN TØRT
Næsten tørt resultat med ned
til kun 1 mm restvand

SÆRLIGE FUNKTIONER

2 in 1

2i1

Denne universalpumpe kan bruges til urent vand
(partikler op til 35 mm) eller til rent vand og flad
sugning (1 mm).

DRÆNING

Intuitiv skiftemekanisme

• Arbejder i begge retninger uden at berøre pumpefødderne
• Ingen snavsede fingre eller våde sko

Patenteret / patent ansøgt

Produkt overblik,
se side

34
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Checkliste for pumpevalg – Vanding

Jeg har brug for en pumpe til
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Vil vandet komme fra en
brønd dybere end 7 m?
nej

Du vil pumpe uden for vandet
Nem vedligeholdelse og fleksibel installation

ja

Du vil pumpe i vandet
(cisterne eller brønd)
Lydsvag og usynlig

Du vil gerne anvende
en tønde

Du vil gerne anvende
en cisterne eller en brønd

Hvad er den indvendige diameter
på brønden eller cisternen?

150 mm eller større

Have pumpe eller Automatic
hus og have pumpe

Se side 29
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Regnvandstønde pumpe

Se side 22

Dyk-/trykpumpe

Se side 23

110 – 149 mm

Pumpe til dybe
brønde

Se side 25
VANDING

Checkliste for pumpevalg – Vandforsyning til husholdning

Jeg har brug for en pumpe til

UG
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DNINGSBR
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VA

Vil vandet komme fra en
brønd dybere end 7 m?

nej

ja

Du vil pumpe uden for vandet
Nem vedligeholdelse og fleksibel installation

d r Æ n i ng

Du vil pumpe i vandet
(cisterne eller brønd)
Lydsvag og usynlig

/ v a nd i ng

Hvad er dit behov?

Stort behov som til
f.eks. vanding

Hvad er den indvendige diameter på brønden eller cisternen?

Lille vandbehov til
f.eks. toiletskyl eller
Microdrip

110 – 149 mm

150 mm eller større

Aytomatic hus og have pumpe

Husvandværk

Automatic pumpe til dybe
brønde

Automatic dyk-/trykpumpe

Se side 28

Se side 32

Se side 25

Se side 23

vandforsyning til husholdning
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GARDENA
Batteri pumper

DR
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Til fri og uafhængig vandforsyning

Lad vandet strømme! Med GARDENA pumper er det let. Du har ikke brug
for strømforsyning mere - med det kraftfulde GARDENA 18V POWER FOR
ALL batteri system, kan du nemt transportere vand fra A til B eller vande
din have. Dette giver dig frihed og pumpekraft, selv hvor der ikke er noget
stikkontakt i nærheden - såsom i en havepavillon, i store haver uden
strømforsyning eller når man er udendørs. Bedst af alt: Udover din pumpe,
passer POWER FOR ALL 18V batteriet også til alle andre produkter i
POWER FOR ALL Batterisystemet.

DI
VA N N G

GARDENA 18V POWER FOR ALL
Batteri system
POWER FOR ALL ALLIANCE er en af de største batterialliancer på tværs af brands indenfor førende
producenter over hele verden og tilbyder det største udvalg af applikationer til dit hjem og have.

Et batteri til

70+ haveredskaber

Opdag alle mærker i alliancen på
powerforall-alliance.com

Sådan kommer du igang med GARDENA
18V POWER FOR ALL Batteri systemet
1. Køb et produktsæt
Den enkleste måde at starte på
er at købe et produktsæt:
Det indeholder et redskab,
batteriet og opladeren, som en
færdig pakke.

d r Æ n i ng

/ v a nd i ng

2. Udvid dit system
Hvis du har et produktsæt derhjemme,
du kan udvide dit system med
enhvert redskab, du har brug for.
Ingen ekstra oplader eller ekstra batteri
er nødvendigt.

19

Dykpumpe 2000/2 18V
P4A til rent vand

DR
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Pump eller dræn vand ved hjælp af batteri

Pumpen fungerer uden strømforsyning og har et stort anvendelsesområde og anvendelse.
Det kan bruges i haven, i et svømmebassin eller andre små vandområder.

NYHED

REN EFFIKTIVITET
Velegnet til 19 mm (3/4 ") og
25 mm (1 ") slanger for maksimal
dræningskraft. Op til 860 liter med
kun en batteriopladning!

FLAD SUGNING NED
TIL 5 MM
Med foden afmonteret

KRAFTFULD PUMPE
2000 l/t og 2.0 bar

FILTER SYSTEM

Specielle funktioner

Ydelses kontrol

Med tre forskellige styrker, kan du
altid finden den rette balance imellem
pumpeydelse og batteritid

20

Integreret design

Batteriboksen kan monteres på pumpen,
hvilket gør den let og kompakt når den
skal transporteres eller opbevares

2 m ledning

For en fleksibel, tør placering
af batteriet

DRÆNING

Regnvandstøndepumpe
2000/2 18V P4A

DI
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Den kraftfulde batteri punpe til regnvandstønder

Brug enkelt det gratis regnvand fra regnbeholderen til at vande din have effektivt. Det er endda
lettere, hvis du tilslutter dine GARDENA sprøjtepistoler, brusere eller små sprinklere.

NYHED
REGULERINGSVENTIL
Til finjustering af pumpens
ydeevne, til f.eks. følsomme planter.
Forhindrer gennemløb efter
pumpen er slukket

LILLE PUMPE,
STOR STYRKE
2000 l/t og 2.0 bar.
Derfor også velegnet til
mindre sprinklere

TELESKOPISK RØR LAVET I
ROBUST ALUMINIUM
For nem betjening og knækfri
slangestyring

FLEKSIBEL RUSTFRI
STÅL KROG
For montering af batteriet til
f.eks. en regnvandstønde

FLAD SUGNING NED
TIL 5 MM
Med foden afmonteret

FILTER SYSTEM

Beskyttet mod vejret

Pumpen og batteriet can opbevares
udendørs - boksen beskytter batteriet
imod regnen.

VANDING

Filter system

Et fint mesh filter er integreret i pumpe
beskytteren. Udtageligt, der gør det
rengøringsvenligt.

Timer funktion

Uanset om det er vanding med en sprinkler
eller dræning af et bassin. Med den nye
timer funktion, stopper pumpen pålideligt
efter 5, 10 eller 15 minutter efter eget valg.

Produkt overblik,
se side

35
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GARDENA regnvandstøndepumper
Kraftige modeller til bekvemmelig havevanding
Med GARDENA regnvandstøndepumper, kan du fylde vanddåser eller skylle dine
have med enten en tilsluttet sprinkler, en dyse, en sprøjte eller Micro-Drip-System.
Sig farvel med at bære tunge vanddåser rundt i haven!

DI
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Regnvandstøndepumpe
4700/2 inox automatic
Vand på hane

GARDENA regnvandstøndepumpens to-trins pumpehjul genererer mere tryk. Det giver en større pumpningskapacitet end
regnvandstøndepumper udstyret med standardteknologien. En sprinkler kan også tilsluttes til havevanding. Den automatiske
model tænder også automatisk, når der kræves vand, og slukker derefter igen.

KOMFORTABELT HÅNDTAG
Ergonomisk med reguleringsventil

ALUMINIUM TELRSKOP RØR
Stor diameter for høj effektivitet

AUTOMATIC FUNKTION
Pumpen starter og stopper automatisk,
når ved behov for vand (automatic version)

HØJ YDELSE
Velegnet til større sprinklere
som AquaZoom

LÆKAGEALARM OG
LILLE MÆNGDE PROGRAM
perfekt til Micro Drip system

Produkt overblik,
se side
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36

RUSTFRIT STÅL GEVIND
(automatic version)

MASSIVT RUSTFRIT
STÅL HUS
Passer til 150 mm åbninger
Patenteret / patent ansøgt

RENGØRINGSVENLIGT
FORFILTER
Undgår tilstoppede brusepistoler eller skader

VANDING

GARDENA Dyk-/
trykpumper automatic
Automatisk vandforsyning på standby

UG

FORSYNIN
ND

DNINGSBR
OL

GARDENA Dyk-/trykpumper, pumper automatisk fra dybder op til ca. 17 m fra brønde eller cisterner.
Den innovative automatiske funktion er særlig praktisk. Takket være kontakten og flowgenkendelsessensoren, tænder
automatisk ved vandbehov og slukker bagefter. Med et strømkabel op til 20 m i længden, installeres pumperne direkte
i vand og kan med det medfølgende fastgørelsestov, hurtigt løftes op, når det er nødvendigt.
Kan også bruges til at levere vand til husholdningsbrug.
Gode ting får lov til at blive endnu bedre. Vores Dyk-/trykpumper
er ret kraftige – og helt stille. Derudover, har de robuste rustfri
DI
IL HUSH
VA N N G
GT
stålhuse der sikrer en markant øget holdbarhed.

VA

Dyk-/trykpumpe
6100/5 inox automatic
Automatisk ind- og udkobling efter behov

RETURLØBSVENTIL
Til øjeblikkelig vandforsyning
FULD FLEKSIBILITET
Op til 23 m reb og 20 m kabel

ROBUST RUSTFRIT STÅL
TILSLUTNINGS GEVIND
Med 19 mm (¾") / 25 mm (1") slangekoblings

AUTOMATIC FUNKTION
Pumpen starter og stopper automatisk, når ved
behov for vand (automatic version)

LÆKAGE ALARM OG
LILLE MÆNGDE PROGRAM
Undgår vandskader og kan anvendes til lille
mængde forbrugere som vaskemaskiner
eller Micro-Drip-System.

VANDING / VANDFORSYNING TIL HUSHOLDNING

HØJ YDELSE

MASSIVT RUSTFRIT STÅL HUS
Passer til DN 150 rør

RENGØRINGSVENLIGT FORFILTER ELLER
MULIG FLYDENDE SUGEFILTER
Undgår tilstoppede brusepistoler eller skader

Produkt overblik,
se side

36
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GARDENA
Trykpumper

Fornuftigt brug af grundvand og vand fra cisterner
Din have de elsker naturlige vandressourcer som grundvand og regnvand. Med en brønd kan
kan også få adgang til større dybder. Vores nye trykpumper hjælper med leveringen. De arbejder
nu endnu mere effektivt og scorer point med behagelig stille betjening og et nyt design for øget
holdbarhed.

DI
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Trykpumpe 5900/4 inox
Pump vand fra undergrunden

RETURLØBSVENTIL
Til øjeblikkelig vandforsyning
ROBUST RUSTFRIT STÅL
TILSLUTNINGS GEVIND
Med 19 mm (¾") /
25 mm (1") slangekobling

HØJ
YDELSE
FLYDEKONTAKT
Automatisk ind- og udkobling med
tørløbssikkerhed, der kan tilpasse sig
vandstanden

MASSIVT RUSTFRIT STÅL HUS
Passer til DN 150 rør

Produkt overblik,
se side
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RENGØRINGSVENLIGT FORFILTER ELLER
MULIG FLYDENDE SUGEFILTER
Undgår tilstoppede brusepistoler eller skader

36
VANDING

VANDING / VANDFORSYNING TIL HUSHOLDNING
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GARDENA
Have Pumper

Fleksibel anvendelse – kraftfuld, holdbar
Med de kraftfulde Have Pumper fra GARDENA, kan du transportere regnvand fra
cisternen, regnvandstønden eller brønden fra en dybde på op til 7 m, og vande
din græsplæne, dine blomster eller din urtehave, alt mens du beskytter miljøet.

DI
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Trykpumpe 3500/4
For effektiv vanding

ERGONOMISK HÅNDTAG
Behagelig håndtering
SAMTIDIG BRUG AF TO
TILSLUTTEDE ENHEDER
• To udgange passer til:
• Originalt GARDENA SYSTEM
• Tilslutningsgevind 33,3 mm (G1")

STOR PÅFYLDNINGSÅBNING
Silpel fyldning uden
spild

FOR SIKKER PUMPNING
• Rustfri stål pumpe aksel med
keramisk beskyttelse og dobbelt
forsegling
• Temosikring

DRÆNINGSSKRUE
Hurtig tømning inden frosten sætter ind

GUMMI FØDDER
Lav vibration
Lydsvag drift

Særlige funktioner

ROBUST OG PÅLIDELIG

Højkvalitets materialer og omhyggeligt
design beskytter pumpen mod skader
og sikrer lang holdbarhed og sikker
brug.

VANDING

STILLE DRIFT

Gummi fødderne garanterer en stabil
stand og lav støj og vibration under
drift.
Produkt overblik,
se side
Patenteret / patent ansøgt
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GARDENA
Automatic Hus &
Have Pumper

FORSYNIN
ND

IL HUSH
DNINGSBR
OL

VA

Uanset hvor du har brug for vand: Det kompakte design gør GARDENA Automatic Hus
& Have pumpe ekstremt fleksibel til brug i haven,til toilettet eller endda til
vaskemaskinen. Disse systemer er egnede som både en permanent installation til
tilførsel af vand til husholdningsbrug eller til praktisk brug, når man vander i haven.
De tænder automatisk, når der kræves vand, og slukkes bagefter.
Du finder den rigtige model, uanset hvad dine krav er.

GT

UG

Til fuldautomatisk levering af vand i hjemmet og haven

DI
VA N N G

Automatic Hus og Have
5000/5E LCD
PROGRAM FOR
LILLE MÆNGDE
• Problemfri drift med lille mængde
kapacitet
• Lækage sikker

STORT FYLDNINGSRØR
MED INTEGRERET FINT
MESH FILTER
• Nem at bruge
• Sikker betjening

Findes også som en del
af smart systemet som
smart Automatic Hus- og Have
Pumpe.
Se næste side.

VELEGNET TIL UDENDØRS BRUG
• Vil holde hele sæsonen med kun en påfyldning
• Kan anvendes i flere positioner, hvilket betyder
at den kan anvendes meget effektivt

FLERE TILSLUTNINGSMULIGHEDER
2 udgange, en drejelig

Multi
Control
STORT LC DISPLAY
• Alle funktioner under
kontrol
• Nem fejlfinding

PUMPEHJUL: 5 TRIN
Meget stille drift

DRÆNINGSSKRUE
Enkel frost beskyttelse

TERMOSIKRING
Beskytter motoren mod
overophedning
GUMMI FØDDER
Mindre vibration,
lydsvag drift

Særlige funktioner

Vejr beskyttet

Kan anvendes i forskellige positioner.
Pumpen kan blive udendørs igennem
hele sæsonen og dens korte slange
gør den specielt effektiv.

Integreret fint mesh filter
Forhindrer skade på pumpen.

Lille mængde program
Sikrer en problemfri drift, selv ved
det laveste vandbehov.

Stort LC display

Fuld kontrol af alle pumpens funktioner.
Med nyttig guide til hvad.

Produkt overblik,
se side
VANDING / VANDFORSYNING TIL HUSHOLDNING

Patenteret / patent ansøgt
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Efterlad aldrig
din have
FORSYNIN
ND

IL HUSH

UG

VA

Din smartphone giver dig fuld kontrol: Fordi GARDENA smart App
giver dig adgang til dit automatiske vandingssystem, mens du er ude og omkring.
Den kompakte smarte automatiske hus- og havepumpe er ideel til en lang række opgaver,
fra vanding i haven, til automatisk forsyning af vand i dit hjem. Vigtig, pumpens funktioner
kan let betjenes via GARDENA smart App. Tænder når vand kræves og slukker derefter
automatisk igen. Individuelle vandingstider kan programmeres.

GT

DNINGSBR
OL

Med et intelligent vandingssystem og en
robotplæneklipper, bliver din have plejet,
hvor som helst

DI
VA N N G

smart Automatic Hus & Have Pumpe
Fuldautomatisk vandforsyning i hus og have med regn– eller grundvand

VELEGNET TIL UDENDØRS BRUG
• Holder hele sæsonen med kun en fyldning
• Kan bruges til en lang række opgaver, hvilket betyder,
at den kan bruges meget effektivt

INTEGRERET VANDNINGS
KONTROL
Individuelle, alsidige muligheder kan
programmeres via GARDENA smart App

FJERNBETJENT PUMPE
KONTROL
Styr og overvåg alle pumpe
funktioner med GARDENA
smart app – fra ethvert sted
og når som helst

INFORMATIVT LED
DISPLAY
Overvåg let funktioner
og fejl

NEM FEJLFINDING
Omfattende fejl og
afhjælpning i tilfælde af forstyrrelser
via GARDENA smart app

LILLE MÆNGDE PROGRAM
Fejlfri drift med
lav leveringskapacitet

AUTOMATISK VANDING
i overensstemmelse med den
aktuelle vejrudsigt

Du kan finde ud af
mere om GARDENA
smart system på
gardena.com/dk/produkter/
smart/

Tips & Tricks
GARDENA smart system tilbyder meget mere end bare smarte produkter til have vanding og pleje af græsplæne:
GARDENA smart App forbedres konstant og hjælper med at sikre, at din have er velforsynet med funktioner
inklusive et plantebibliotek med over 2.000 planter, inklusion af vejr- og sensordata til vanding og nyttige have tips.
Produkt overblik,
se side
VANDING / VANDFORSYNING TIL HUSHOLDNING

Patenteret / patent ansøgt
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Med et permanent installeret GARDENA husvandværk, kan du bruge husholdningsvand fra
brønde eller cisterner til vanding af din have, til dine sanitære behov eller vaskemaskinen.
GARDENA husvandværk tænder automatisk når der kræves vand og slukker derefter igen.
Husvandværket starter ikke op til ethvert behov. Det gør brug af det store vandtank. Vandtanken
kompenserer for eventuelle lækager på rørledningen (f.eks. dryppende hane). En funktion der sparer
energi og beskytter miljøet. En lang række modeller af husvandværk er til rådighed for dig så du kan
finde den der imødekommer dine behov.

UG

Energibesparende og sikker til de mest krævende opgaver

IL HUSH
DNINGSBR
OL

GARDENA
Husvandværk

GT

DI
VA N N G

Husvandværk 3700/4
MESSING GEVIND
Robust og langtidsholdbar specielt
ved fast installation

AUTOMATISK
RETUIRLØBSVENTIL
Ukompliceret igangsættelse,
hurtige sigetider

RUSTFRI STÅL AKSEL
Med keramisk beskyttelse og
dobbelt forsegling

STOR 19L VANDTANK
med lav vedligeholdelses EPDM membran

DRÆNINGSSKRUE
Hurtig tønming hvis der er udsigt til frost

Produkt overblik,
se side
VANDING / VANDFORSYNING TIL HUSHOLDNING

39
33

Dykpumper til rent vand
NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

5
Tekst

Dykpumpe
9000

Dykpumpe
11000

Dykpumpe
11000 Aquasensor

Dykpumpe
17000 Aquasensor

LED AquaSensor

–

–

•

•

Flow Boost

–

–

•

•

Keramisk aksel beskyttelse

–

•

•

•

Nem slangetilslutning

•

•

•

•

Fladsugning til

2 mm

2 mm

1 mm

1 mm

Motor

300 W

450 W

450 W

750 W

Maks. pumpeydelse

9.000 l/t

11.000 l/t

11.000 l/t

17.000 l/t

Maks. leveringshøjde/tryk

6 m / 0,6 bar

7 m / 0,7 bar

7 m / 0,7 bar

9 m / 0,9 bar

Automatic-funktion /
Tørløbssikring

Flydeafbryder

Flydeafbryder

Digital Aquasensor

Digital Aquasensor

Maks. partikel diameter

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

Vægt ca.

4,1 kg

4,6 kg

4,8 kg

6,1 kg

Mått (L / B / H) ca.

242 x 179 x 283 mm

242 x 179 x 315 mm

259 x 188 x 334 mm

259 x 188 x 334 mm

Tilslutningsgevind

33,3 mm (G1")

33,3 mm (G1")

33,3 mm (G1"),
47,9 mm (G1 ½")

47,9 mm (G 1 ½")

Universaltilslutning

25 mm (1"),
38 mm (1 ½")
* Original GARDENA System (G1")
GARDENA Profi System (G1")

25 mm (1"),
38 mm (1 ½")
* Original GARDENA System (G1")
GARDENA Profi System (G1")

25 mm (1"),
32 mm (1 ¼")
38 mm (1 ½")
* Original GARDENA System (G1")
GARDENA Profi System (G1")

32 mm (1 ¼")
38 mm (1 ½")
50 mm (2")

Ref.nr.

9030-20

9032-20

9034-20

9036-20

Vejl. pris inkl. moms

499,95

699,95

999,95

1.149,95

Dykpumper til rent og urent vand
NYHED

NYHED

5
Tekst

Dykpumpe 15000 til rent/urent vand

Dykpumpe 19500 aquasensor til rent/urent vand

Intuitiv skifte mekanisme

•

•

LED AquaSensor

–

•

Keramisk aksel beskyttelse

•

•

Nem slangetilslutning

•

•

Anvendelsesmuligheder

Til dræning og pumpning af rent og snavset vand

Motor

550 W

860 W

Maks. pumpeydelse

15.000 l/t

19.500 l/t

Maks. leveringshøjde/tryk

7,5 m / 0,75 bar

9,7 m / 0,97 bar

Automatic-funktion /
Tørløbssikring

Flydeafbryder

Digital Aquasensor

Fladsugning til

1 mm

1 mm

Maks. partikel diameter

35 mm

35 mm

Vægt ca.

6,7 kg

7,0 kg

Mått (L / B / H) ca.

272 x 197 x 388/425 mm

272 x 197 x 388/425 mm

Tilslutningsgevind

33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 ½")

47,9 mm (G 1 ½")

Universaltilslutning

25 mm (1"), 32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 1½")
*Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")

32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), 50 mm (2")

Ref.nr.

9048-20

9049-20

Vejl. pris inkl. moms

1.299,95

1.799,95
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* Mulige forbindelser, men ikke muligt at levere

produkt overblik

Dykpumper til rent vand
NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

5
Dykpumpe 9000
til urent vand

Dykpumpe 16000
til urent vand

Dykpumpe 20000
aquasensor til urent vand

Dykpumpe 25000
til urent vand

LED AquaSensor

–

–

•

–

Flow Boost

25 mm

35 mm

35 mm

38 mm

Keramisk aksel beskyttelse

–

•

•

•

Nem slangetilslutning

•

•

•

•

Motor

300 W

450 W

750 W

1,100 W

Maks. pumpeydelse

9.000 l/t

16.000 l/t

20.000 l/t

25.000 l/t

Maks. leveringshøjde/tryk

6 m / 0,6 bar

7 m / 0,7 bar

9 m / 0,9 bar

11 m / 1,1 bar

Automatic-funktion /
Tørløbssikring

Flydeafbryder

Flydeafbryder

Digital Aquasensor

Flydeafbryder

Vægt ca.

4,2 kg

4,7 kg

6,2 kg

7,1 kg

Mått (L / B / H) ca.

243 x 183 x 317 mm

251 x 184 x 355 mm

271 x 196 x 379 mm

273 x 200 x 408 mm

Tilslutningsgevind

33,3 mm (G1")

33,3 mm (G1"),
47,9 mm (G1 ½")

47,9 mm (G1 ½")

47,9 mm (G 1 ½")

Universaltilslutning

25 mm (1"),
38 mm (1 ½")
* Original GARDENA System (G1")
GARDENA Profi System (G1")

25 mm (1"),
32 mm (1 ¼"),
38 mm (1 ½"),
* Original GARDENA System (G1"),
GARDENA Profi System (G1")

32 mm (1 ¼"),
38 mm (1 ½"),
50 mm (2")

32 mm (1 ¼"),
38 mm (1 ½"),
50 mm (2")

Ref.nr.

9040-22

9042-22

9044-22

9046-22

Vejl. pris inkl. moms

549,95

749,95

1.149,95

1.149,95

Tekst

Accu Dykpumper til rent


vand


NYHED



NYHED



NYHED

NYHED

5
Tekst

Nedsænkelig pumpe til rent
vand - sæt 2000/2 18V P4A

Nedsænkelig pumpe til rent
vand - sæt 2000/2 18V P4A
solo

Regnvandstøndepumpe
2000/2 18V P4A inkl batteri
og lader

Regnvandstøndepumpe
2000/2 18V P4A
solo

Justerbar mængde

•

Timer funktion

•

•

Teleskopisk rør

–

560–760 mm

Filter system
Anvendelsesmuligheder

•

•

Til dræning, cirkulering og pumpning af rent til let snavset vand

Til vanding med fx små sprinklere (Aqua) sprøjter og micro-drip systemer,
til dræning eller overførsel af vand

65 min max.

65 min max.

Batteriløbetid
Maks. pumpeydelse
Maks. leveringshøjde/tryk

2.000 l/t

2.000 l/t

20 m/ 2,0 bar

20 m/ 2,0 bar

Fladsugning til
Vægt ca.

•

5 mm
2,3 kg

–

2,0 kg

2,6 kg

2,3 kg

Mått (L / B / H) ca.

14 x 14 x 27 cm

14 x 14 x 60 cm

Tilslutningsgevind

33,3 mm (G1")

3/4" tilslutningsrør til at hænge i regntønden, vinklet, teleskopfunktion.
G1" tilslutningstråd

Medfølger

inkl. Li-Ion batteri P4A PBA
18V/45, inkl. batterioplader P4A AL
1810 CV

–

inkl. Li-Ion batteri P4A PBA
18V/45, inkl. batterioplader P4A AL
1810 CV

–

Ref.nr.

14600-20

14600-55

14602-20

14602-55

Vejl. pris inkl. moms

1.289,95

?PRICE

1.399,95

899,95

?

Vandmængde ved sprinkleren ca. 570 l/h, vandtryk ved sprinkleren ca. 1,3 bar.
p Drata
o dbaseret
u k t påofølgende
v e r b beregninger:
lik

1)

Brug af 19 mm (3/4 ") slanger med GARDENA Professional systemfittings.
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Regnvandspumper
automatic

5
Tekst

Regnvandstøndepumpe
4000/1

Regnvandstøndepumpe
4700/2 inox

Regnvandstøndepumpe
4700/2 inox automatic

Komfort håndtag

–

•

•

Teleskopisk rør

615–815 mm

670–870 mm

760–960 mm

Ristfri stål gevind

–

–

•

Automatic funktion

–

–

•

Motor

400 W

550 W

550 W

Maks. pumpeydelse

4.000 l/t

4.700 l/t

4.700 l/t

Maks. leveringshøjde/tryk

13 m / 1,3 bar

23 m / 2,3 bar

23 m / 2,3 bar

Pumpe diameter

14,8 cm

14,8 cm

14,8 cm

Vægt ca.

4,3 kg

5,9 kg

7,1 kg

Mål (L x B x H) ca.

15 / 15 / 65 cm

15 / 15 / 71 cm

15 / 15 / 80 cm

Sprinklerforbindelseskapacitet /
maks. slangelængde pr.
sprinkler 1)

1 / 30 m

1 / 35 m

1 / 35 m

Ref.nr.

1762-20

1764-20

1766-22

Vejl. pris inkl. moms

584,95

850,95

1.168,95

1)

Data baseret på følgende beregninger: Vandmængde ved sprinkleren ca. 750 l/h, vandtryk ved sprinkleren ca. 1,7 bar.
Brug af 19 mm (¾ ") slanger med GARDENA Professional systemfittings.

Dybtvandspumper / dykpumper automatic
automatic

5
Tekst

Dyk-/trykpumper
5900/4 inox

Dyk-/trykpumper
5900/4 inox automatic

Dyk-/trykpumper
6100/5 inox automatic

Dyk-/trykpumper
6000/5 automatic

Rustfri stå hus / gevind

•

•

•

–

Mulighed for flydende
sugefilter

•

•

•

–

•

•

•

–

Lekage alarm og
lille mængde program
Returløbsventil

•

•

•

•

Automatic fubktion

–

•

•

•

Motor

900 W

900 W

1.100 W

1.050 W

Maks. pumpeydelse

5.900 l/t

5.900 l/t

6.100 l/t

6.000 l/t

Maks. leveringshøjde/tryk

35 m / 3,5 bar

35 m / 3,5 bar

47 m / 4,7 bar

45 m / 4,5 bar

Maks. dykkedybde

12 m

12 m

17 m

12 m

Fastgøringsreb

20 m

20 m

23 m

15 m

Mål (L x B x H) ca.

15 / 15 / 48 cm

15 / 15 / 48 cm

15 / 15 / 50 cm

15 / 15 / 51 cm

Kabellængde

15 m (H07 RN-F )

15 m (H07 RN-F )

20 m (H07 RN-F )

15 m (H07 RN-F )

Sprinklerforbindelseskapacitet /
maks. slangelængde pr
sprinkler 1)

1 / 150 m max. 3 / 50 m

1 / 150 m max. 3 / 50 m

1 / 290 m max. 4 / 70 m

1 / 270 m max. 4 / 70 m

Ref.nr.

1768-20

1771-20

1773-20

1476-20

1.609,95

2.234,95

2.695,95

5.331,95

Vejl. pris inkl. moms

36

Data baseret på følgende beregninger: Vandmængde ved sprinkleren ca. 750 l/h, vandtryk ved sprinkleren ca. 1,8 bar. Sugehøjde ca. 0,5 m.
Brug af 19 mm (¾ ") slanger med GARDENA Professional systemfittings.

2)

produkt overblik

Trykpumpe
Sæt

5
Tekst

Trykpumpe 3000/4

Trykpumpe 3000/4 Set

Trykpumpe 3500/4

Integreret filter

–

–

–

Tørløbssikring

–

–

–

To udgange

–

–

•

To udgange

–

–

–

Pumpehus lavet af
rustfrit stål

–

–

–

Motor

600 W

Sættet indeholder Pumpe 3000/4,
3,5 m sugeslange, og 20 m 13 mm (½ ")
slange og original GARDENA-system koblinger

800 W

Maks. pumpeydelse

3.100 l/t

Maks. leveringshøjde/tryk

36 m / 3,6 bar

Maks. dykkedybde

7m

3.600 l/t
41 m / 4,1 bar
7m

Pumpelamel

Jet

Jet

Sprinklerforbindelseskapacitet
/ maks. slangelængde pr
sprinkler 2 )

1 / 40 m

1 / 50 m

Vægt ca.

6.5 kg

7,0 kg

Mål (L x B x H) ca.

37 / 21 / 28 cm

37 / 21 / 28 cm

Ref.nr.

1707-20

1717-20

1709-20

Vejl. pris inkl. moms

1.178,95

1.569,95

1.414,95

2)

Data baseret på følgende beregninger: Vandmængde ved sprinkleren ca. 750 l/h, vandtryk ved sprinkleren ca. 1,8 bar. Sugehøjde ca. 0,5 m.

Brug af 19 mm (¾ ") slanger med GARDENA Professional systemfittings.

produkt overblik
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Automatic hus & have pumper

5

Automatic hus & have pumper 3500/4

Automatic hus & have pumper 5000/5 LCD

Integreret filter

•

•

Tørløbssikring

•

•

To udgange

•

•

LC-display (24 sprog)

–

•

Pumpehjul: 5 trin

–

–

Pumpehus lavet af
rustfrit stål

–

–

Vandtæt hus

•

•

Automatic funktion

•

•

Motor

800 W

1.300 W

Maks. pumpeydelse

3.500 l/t

5.000 l/t

Maks. leveringshøjde/tryk

40 m / 4,0 bar

50 m / 5,0 bar

Maks. sugeevne

7m

8m

Pumpelamel

Jet

Jet

Vægt ca.

8,3 kg

13,4 kg

Mål (L x B x H) ca.

44 / 20 / 30 cm

47 / 26 / 34 cm

Sprinklerforbindelseskapacitet
/ maks. slangelængde pr
sprinkler 1)

1 / 45 m
max. 1 /45 m

1 / 250 m
max. 3 / 80 m

Drænprop

LED

LCD-display ( 24 sprog)

Ref.nr.

1757-20

1759-20

Vejl. pris inkl. moms

2.300,95

3.295,95

smart Automatisk Hus og Have pumpe

5
smart Automatic Hus og Have pumpe 5000/5 sæt
Indhold

smart Automatic Hus og have pumpe 5000/5, smart Gateway

smart Automatic Hus og Have pumpe 5000/5
smart Automatic Hus og have pumpe 5000/5

Motor

1.300 W

Maks. pumpeydelse

5.000 l/t

Maks. leveringshøjde/tryk

50 m / 5,0 bar

Maks. sugeevne

8m

Vægt ca.

14 kg

13,4 kg

Mål (L x B x H) ca.

47 x 26 x 34 cm

47 x 26 x 34 cm

Sprinklerforbindelseskapacitet
/ maks. slangelængde pr
sprinkler 1)

1 / 250 m
max. 3 / 80 m

1 / 250 m
max. 3 / 80 m

Tidsstyret drift

•

Lækage alarm og lille
mængde program

•

Egenskaber

Keramisk tætning / dobbelt tætningssystem, integreret forfilter, automatisk tænd / sluk, lækage-alarm, tørløbssikring

Kontrol via smart App
Krav

Gratis download, ingen abonnementsafgifter, fås til både smartphone, tablet og web
Wi-Fi-router og internetadgang, smartphone, tablet eller pc

Detaljer

smart Gateway, Wi-Fi-router og internetadgang, smartphone, tablet eller pc

Enkel installation af softwareopdateringer, vejr beskyttet

Ref.nr.

19106-20

19080-20

Vejl. pris inkl. moms

4.176,95

3.444,95
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produkt overblik

Husvandværk
NYHED

5
Husvandværk 3700/4

Husvandværk 3000/4 eco

Husvandværk 5000/5 eco

Vedligeholdelsesfri i 5 år

–

•

•

Eco mode

–

•

•

Tank størrelse

19 l

24 l

24 l

Udgange

1

1

3

Tørløbssikring

–

–

•

Multi kontakt
(tænd/sluk/auto)

–

–

•

Motor

800 W

650 W

1.100 W

Maks. pumpeydelse

3.700 l/t

2.800 l/t

4.500 l/t

Maks. leveringshøjde/tryk

41 m / 4,1 bar

40 m / 4,0 bar

50 m / 5,0 bar

Maks. sugeevne

7m

8m

8m

Indgangstryk

1,5 bar +/- 0,1 bar

1,5 bar +/- 0,1 bar

1,8 bar +/- 0,1 bar

Udkoblingstryk eco/maks.

2,8 bar / –

2,2 / 3,2 bar

2,5 / 3,5 bar

Termo stop

•

•

•

Pumpelamel

Jet

Jet

Jet

Vægt ca.

10,8 kg

14 kg

17,5 kg

Mål (L x B x H) ca.

46 x 28 x 51 cm

45 / 29 / 62 cm

45 / 29 / 62 cm

Sprinklerforbindelseskapacitet
/ maks. slangelængde pr
sprinkler 1)

1 / 100 m

1 / 100 m
max. 2 / 10 m

1 / 190 m
max. 3 / 60 m

Ref.nr.

9023-20

1753-20

1755-20

Vejl. pris inkl. moms

1.399,95

2.349,95

3.556,95

Data baseret på følgende beregninger: Vandmængde ved sprinkleren ca. 750 l/h, vandtryk ved sprinkleren ca. 1,8 bar. Sugehøjde ca. 0,5 m.
Brug af 19 mm (¾ ") slanger med GARDENA Professional systemfittings.

1)

Vidste du ...
at vandtrykket i trykbeholderen i en trykbeholderenhed lagres ved det krævede systemtryk, takket være
en membran før plenum? Både membran og plenum skal vedligeholdes eller endda udskiftes regelmæssigt.
Kun med en speciel GARDENA-membran, kan fuld vedligeholdelsesfri drift garanteres i mindst fem år.
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Tilbehør
Sugetilbehør

Sugeslange komplet
For reduceret sugetid. Sugeslange,
klar til montering, med filter med
returløbssikring.
Længde: 3,5 m

Fittings til sugeslange

Sugefilter

Pumpen-Vorfilter

Sugefilter med flyder

Til vakuum sikker forbindelse af
sugeslange, Med 33,3 mm (G1 ")
hungevind.

Til montering på sugeslange.
Reducerer re-sugetid.

Anbefalet ved pumpning af vand
indeholdende sand

For beskyttelse af dykpumpe ved
sugning i cisterner

19 mm (¾")

19 mm (¾")

Flow:
< 6.000 l/t

25 mm (1")

Mesh str. 100 μm
(0,1 x 0,1 mm)
Ref.nr.1411-20

Ref.nr.1724

Ref.nr.1727

Ref.nr.1730

Ref.nr.1417-20

Pris409,95

Pris

Pris148,95

Pris491,95

Pris276,95

66,95

Længde: 7 m
Ref.nr.1418
Pris521,95

Supply aids
NYHED

Pumpefittings

Fittings til dykpumpe

Fladslange sæt, 38 mm (1 1/2") 10 m

Til tilslutning af pumper med hungevind til GARDENA
Slangetilslutning System. Med 33,3 mm (G1 ") / 33,3 mm
(G1") gevind

Til tilslutning af dykpumper med hungevind til GARDENA
Slangetilslutning System

Fleksibelt materiale som passer perfekt til pumper

Med 33,3 mm (G1") / 33,3 mm (G1")
Ref.nr.

1745-20

Pris

55,95

Ref.nr.

38 mm (1 1/2")
1743-20

Pris

56,95

Ref.nr.
Pris

5005-20
349,95

Med 42 mm (⁵⁄₄") / 33,3 mm (G1")
Ref.nr.
Pris

Vidste du ...
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1744-20
71,95

At vores sortiment også indeholder førsteklasses messing koblinger?

produkt overblik

Oversigt over lyd- og vibrationsværdier
Produktbetegnelse

Ref.nr.

Målt støjniveau

Garanteret støjniveau

[dB(A)]

[dB(A)]

Trykpumpe
Trykpumpe 3000/4

1707

76

79

Trykpumpe 3500/4

1709

77

81

Husvandværk 3700/4

9023

78

82

Husvandværk 3000/4 eco

1753

79

80

Husvandværk 5000/5 eco

1755

87

88

Automatisk hus- & havepumper 3500/4

1757

77

81

Automatisk hus- & havepumper 5000/5 LCD

1759

84

85

smart Automatisk hus- & havepumper 5000/5 sætt

19106

77

79

smart Automatisk hus- & havepumper 5000/5

19080

77

79

Husvandværk

Automatisk hus- & havepumper

Pumpe ydelse data
Trykpumpe
1707 / 1717

1709 / 1719

Baseret på
sugehøjde 0-1 m

1732

Baseret på
sugehøjde 0-1 m

Baseret på
sugehøjde 0-1 m

1736

1734

Baseret på
sugehøjde 0-1 m

Baseret på
sugehøjde 0-1 m

Regnvandstøndepumpe
14602 / 14600

1762
max.
13 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
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Pumpe ydelse data
Dyk-/trykpumper
1768 / 1771

1476

1773

max.
35 m

max.
45 m

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

Husvandværk
1753

9023

1755

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

max. 7 m

Baseret
på
Baseret
påsuction
based on
sugehøjde
0-1 m
sugehøjde
height 0 –0-1
1 mm

Baseret på
sugehøjde 0-1 m

Baseret på
sugehøjde 0-1 m

Automatic hus & have pumper
1757

1759
max.
50 m

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

max. 900 l/h

40 m

max. 2.100 l/h

30 m

max. 3.300 l/h

20 m

max. 4.000 l/h

10 m

max. 8 m

Baseret på
sugehøjde 0-1 m

Baseret på
sugehøjde 0-1 m

Dykpumpe
9030

9032

max. 7 m

max. 6 m
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9034

9036

14600

max. 9 m

max. 7 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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Pumpe ydelse data
Dykpumper
9040

9042

9044

max. 7 m

max. 6 m

9046

max. 11 m

max. 9 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

Opdag GARDENA online
GARDENA pumpe rådgiver
Med vores pumpe rådgiver, kan du let finde
den rigtige pumpe online også; uanset opgave,
slangelængde og tilsluttet produkt.

GARDENA Magasin
Her finder du tips, ideer og inspiration
til din have. Tag et kig.
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Ref.nr. 47206-45

Husqvarna Danmark A/S
Lejrvej 19, st
3500 Værløse
Telefon: 70264770

Mere fra GARDENA
Denne brochure dækker kun en del af GARDENAS produktsortiment. Du kan finde
hele programmet samt nyttige tips til havearbejdet online på www.gardena.com.
Eller besøg blot www.gardena.com og tilmeld dig vores gratis, regelmæssige
nyhedsbrev, som indeholder praktiske tips og information til havearbejdet.
Der tages forbehold for evt. trykfejl og ændringer.
© GARDENA 2021

www.gardena.com

