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5
Betrouwbare 
kwaliteit
Met 5 jaar uitgebreide garantie voor elke pomp
GARDENA is in Europa's toonaangevend als het gaat om hoogwaardige pompen voor  
afwatering, bewatering en huishoudelijk gebruik. Wij bieden innovatieve producten met 
krachtige prestaties en zijn efficiënt in gebruik. De pompen zijn ontwikkeld met als speer-
punt energiebesparing. Onze zuinige pompen zijn daarom altijd een goede keus voor het 
gebruik in en om het huis. Het stijlvolle design en met 40 jaar ervaring in pomptechniek 
maakt dat GARDENA altijd een goede keuze is voor u. Nu met 5 jaar garantie.

*Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke garantieclaims. Raadpleeg voor de gedetailleerde garantievoor-
waarden de bijgevoegde gebruiksaanwijzing, kijk op www.gardena.com/registration of bel +31 (0)36 521 00 10. 
Slijtageonderdelen, opladers en accu's zijn niet inbegrepen.
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INNOVATIEF
• Meer dan 40 jaar ervaring in pompsystemen
• Talrijke patenten en patentaanvragen
• Slimme details
• Betrouwbare Duitse techniek
• Hoge prestaties en laag energieverbruik

DOORDACHT DESIGN
• Maximale duurzaamheid met ingebouwde veiligheidssystemen
• Geïntegreerde accessoires
• Klaar voor installatie
• Compatibel met het Original GARDENA System
• GARDENA systeemaccessoires voor eenvoudige uitbreiding
• Kostenbesparende set-aanbiedingen

HOGE KWALITEITSEISEN
• Betrouwbare kwaliteit met uitgebreide 

garantie
• Hoogste kwaliteitsnormen
• Hoogwaardige materialen
• Gecontroleerd productieproces
• Veel pompen met droogloopbeveiliging
• Lange levensduur dankzij kenmerken 

zoals roestvrijstalen assen, keramische 
afdichtingen en dubbele afdichtings- 
systemen

 

 

Waarom kiezen voor GARDENA 
pompen?
De belangrijkste kenmerken van onze pompen
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HANDIG
• Makkelijk in gebruik
• Veilige werking
• Gegarandeerd lange levensduur
• Duidelijke informatie op het 

LCD-displayeven the smartphone

ECOLOGISCH
• Milieuvriendelijke materialen
• Beschermt het milieu actief door  

gebruik van opgevangen regenwater
• Bespaart energie dankzij de automa-

tische functie, schakelt in bij water- 
behoefte en gebruik automatisch  
weer uit

SERVICE GERICHT
• Gegarandeerd aanbod van reserveonderdelen 

voor minimaal 5 jaar
• Uitgebreide reparatieservice
• Verlengde garantie: nu met 40 maanden 

garantie



88 p o m p g i d s

Altijd de juiste pomp
Alle soorten pompen in één oogopslag.
GARDENA biedt u en uw klanten een uitgebreid pompassortiment. Krachtige, eenvoudig te bedienen en betrouwbare pompen voor de drie 
mogelijke toepassingen: tuinbesproeiing, watervoorziening in huis en ontwatering. Van instapmodel tot de smart uitgevoerde premium pomp, 
wij hebben het juiste product voor elke behoefte. Het onderstaande overzicht toont welke pompen beschikbaar zijn voor welke taken. 

W
AT

ER
VO

ORZIENING IN HUIS

ON
TWATERING

BEWATERING

Ontwatering
 
Toepassingsgebieden
• Water wegpompen uit zwembad, vijver of bouwput
• Water wegpompen uit een volgelopen kelder
• Water wegpompen uit de wasruimte
• Transport van water, b.v. van een vijver naar een 

regenwatertank

Bewatering
 
Toepassingsgebieden
• Besproeien met water uit putten, containers en 

regentonnen
• De waterdruk van de kraan verhogen 

(Checklist voor de aankoop van een pomp, pagina 16)

Watervoorziening in huis
 
Toepassingsgebieden
• Water uit alternatieve waterbronnen oppompen voor 

gebruik in huis (bijv. om de wc door te spoelen of voor 
de wasmachine) en voor gebruik in de tuin 

(Checklist voor de aankoop van een pomp, pagina 16)



Wat voor water moet worden verpompt?

Met onze pompadviseur kunt u ook  

online gemakkelijk de juiste pomp  

vinden op www.gardena.com
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Schoon water, 
licht vervuild

Schoon water en  
vuil water

Vuil water

Dompelpomp voor schoon 
water – Haast geen restwater  
en starten bij laag waterniveau.

2-in-1 pomp –  
vlakke aanzuiging en grote  
korrelgroottes in één apparaat.

Vuilwaterpomp –
een robuuste pomp voor  
korrelgroottes tot 38 mm.

Checklist voor de aankoop van een pomp – Afwatering

Ik heb de pomp  
nodig voor

Zie pagina 10 Zie pagina 14 Zie pagina 12

ON
TWATERING



GARDENA  
Dompelpompen 
voor schoon 
water
Veegdroogresultaat –
Of het nu om de kelder of uw eigen tuin gaat, soms komt er water op plekken waar  
u het niet wilt en dan is het tijd om de kracht van GARDENA pompen te voelen. De 
dompelpompen voor schoon water van GARDENA zijn de ideale pompen voor dergelijke 
gevallen en nog veel meer. De krachtige en zeer efficiënte dompelpomp kan worden ge-
bruikt op plaatsen waar schoon of licht verontreinigd water moet worden weggepompt. 
De dompelpomp biedt nog meer mogelijkheden in combinatie met een G 1"-schroef-
draad. Of het nu gaat om een wasruimte, regentonnen, een zwembad of voor gebruik 
als afwateringspomp voor grondwater, deze stijlvolle pomp met roestvrijstalen elementen 
zal indruk maken vanwege zijn prestaties, uitstekende efficiëntie en veelzijdigheid.  
Een ander innovatief hoogtepunt van de pomp is het led-Aquasensor-systeem, dat op  
intelligente wijze het vereiste waterniveau handhaaft. Het waterpeil wordt gemeten 
zonder direct contact met de sensor en wordt weergegeven met handige leds op het 
apparaat. Dit maakt de pomp ideaal voor alle veeleisende huis- en tuinbezitters.

ON
TWATERING
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Product overzicht,  
zie pagina 34

Nieuw Aquasensor-systeem met  
led indicator

Automatische start vanaf een waterpeil van 5 mm en geschikt 
voor smalle plekken. Eenvoudige afstelling van de schakelpunten 
via aanraakbediening. Gaat tot 5 keer langer mee onder vuile 
omstandigheden dan eerdere technologie. Inclusief reinigingsindi-
cator, droogloopbeveiliging, continu-aan- en tijdklokfunctie.

Flow Boost function 

De gebruiksvriendelijke tilpoten zorgen ervoor dat de pomp  
optimaal presteert boven het vlakke aanzuiggedeelte.  
Met slechts één klik is vervolgens een veegdroogresultaat  
van 1 mm mogelijk.  

Dompelpompen voor schoon  
water 11000 aquasensor
Voor het draineren en wegpompen van schoon en licht vervuild water

KERAMISCHE AS
Met drievoudige afdichting en oliekamer 
– voor een extra lange levensduur van 
de pomp

HANDIG
Comfortabele handgreep met  
koordbevestiging en oprolfunctie  
voor kabel

IS NAUWKEURIGHEID BELANGRIJK 
VOOR U?
U kunt kiezen tussen een instelbare vlotter-
schakelaar met vergrendelingsfunctie of de 
innovatieve led-Aquasensor.

PERFECTE BESCHERMING TEGEN 
OVERSTROMINGEN
Aquasensor-modellen zijn geschikt voor 
smalle plekken en starten automatisch op 
een waterpeil vanaf 5 mm

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Het snelkoppelingssysteem koppelt 
en ontkoppelt grote slangdiameters 
in een oogwenk

FLOW BOOST
De tilklemmen kunnen het 
aanzuiggedeelte vergroten voor 
hogere pompprestaties als vlakke 
aanzuiging niet nodig is

Eigenschappen

NIEUW

VEEGDROOG
Vrijwel droog resultaat, tot 
slechts 1 mm restwater

EASY
CONNECT

TOUCH

FLOW BOOST



GARDENA  
Vuilwaterpomp
Voor het pompen van grove en fijne vuildeeltjes
Wanneer een bouwput vol is gelopen na een storm of uw tuinvijver weer moet 
worden leeggepompt, is het tijd om de kracht van GARDENA vuilwaterpompen 
te voelen. Deze visueel aantrekkelijke pomp levert hoge prestaties met een 
laag energieverbruik. Deze duurzame pomp bevat een geharde as met dubbele 
afdichting om de motor onder water te beschermen. Tijdens het gebruik blijft de 
GARDENA Pomp altijd stabiel en veilig dankzij de hoogwaardige fabricage en het 
intelligente ontwerp. De veelzijdige toepassing en aansluitmogelijkheden zijn niet 
minder slim en nuttig. Dit is de ideale metgezel voor alle huis- en tuinbezitters 
die een vijver hebben, in een overstromingsgebied wonen of in het algemeen 
problemen hebben met vuil water. 

ON
TWATERING
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Product overzicht,  
zie pagina 35

Vuilwaterpomp 25000
Water wegpompen uit vijvers, kelders en uitgravingen

VOOR ZWARE OMSTANDIGHEDEN
Kan deeltjes tot 38 mm verplaatsen

KERAMISCHE AS
Met drievoudige afdichting en  
oliekamer – voor een extra lange 
levensduur van de pomp

Nieuwe slangaansluiting

•  Handige slanginstallatie met een "klik" 
• Snelle installatie en opslag 
• Grote diameters voor een hogere efficiëntie

Duurzaam afdichtingssysteem  
(alle roestvrijstalen modellen)

• Keramisch gecoate as voor maximale mechanische 
duurzaamheid 

• Drievoudig afdichtingssysteem met oliekamer voorkomt 
jarenlang waterlekkage naar de moto

Eigenschappen

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Het snelkoppelingssysteem koppelt 
en ontkoppelt grote slangdiameters 
in een oogwenk

EASY
CONNECT

HANDIG
Comfortabele handgreep met  
koordbevestiging en oprolfunctie  
voor kabel

IS NAUWKEURIGHEID BELANGRIJK 
VOOR U?
U kunt kiezen tussen een instelbare vlotter-
schakelaar met vergrendelingsfunctie of de 
innovatieve led-Aquasensor.t

NIEUW

EASY
CONNECT self-protective

technologies



GARDENA 2-in-1 
schoon/vuil  
schoon en water 
dompelpomp
Vlakke aanzuiging en grote korrelgrootte  
in één pomp
Of u nu uw tuinvijver wilt leegpompen en schoonmaken, een met regenwater 
gevulde bouwput wilt legen of uw kelder wilt schoonmaken na een overstroming 
of een leidingbreuk, met deze innovatieve combinatiepomp voelt u de kracht  
van GARDENA pompen en pompt u schoon en vuil water simpel weg.  
Het is verrassend eenvoudig om te schakelen tussen de modi voor schoon en 
vuil water. Vuile handen en natte schoenen behoren absoluut tot het verleden. 

ON
TWATERING
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Product overzicht,  
zie pagina 34

2-in-1 schoon/vuil water dompelpomp
Vlakke aanzuiging en grote korrelgrootte in één pompt

VOOR ZWARE OMSTANDIGHEDEN
Kan deeltjes tot 38 mm verplaatsen

KERAMISCHE AS
Met drievoudige afdichting en  
oliekamer – voor een extra lange 
levensduur van de pomp

2-in-1
Deze multifunctionele pomp kan worden gebruikt voor vuil  
water (deeltjes tot 35 mm) of vlakke aanzuiging (1 mm) in 
schoonwatermodus.

Intuïtief schakelmechanisme
• Werkt in beide richtingen zonder de pomppoten aan te raken 
• Geen vieze vingers of natte schoenen

Eigenschappen

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Het snelkoppelingssysteem 
koppelt en ontkoppelt grote  
slangdiameters in een oogwenk

EASY
CONNECT

2IN1 
• Handig mechanisme voor schakelen 

tussen vuilwatermodus en schoon-
watermodus met vlakke aanzuiging 

• Werkt in beide richtingen zonder  
de pomppoten aan te raken

• Geen vieze vingers of natte  
schoenen

2 in 1

2 in 1

IS NAUWKEURIGHEID 
BELANGRIJK VOOR U?
U kunt kiezen tussen een 
instelbare vlotterschakelaar 
met vergrendelfunctie of de 
innovatieve led-Aquasensor

VEEGDROOG
Vrijwel droog resultaat, tot 
slechts 1 mm restwater

NIEUW
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Hydrofoorpompen of smart  
Home & Garden pump

Regentonpompen Dompel-drukopvoerpompe Dieptebronpompen

Komt het water uit een bron 
dieper dan 7 meter? 

Ik heb de pomp  
nodig voor

janee 

U wilt de pomp in het water  
(waterreservoir of bron)
Stil en onzichtbaar

U wilt de pomp niet in het water hebben
Eenvoudig onderhoud en flexibele installatie

U wilt een regenton 
gebruiken

U wilt een reservoir of 
een bron gebruiken

110 – 149 mm150 mm of groter

Wat is de binnendiameter van 
de bron of het waterreservoir?

Met onze pompadviseur kunt u ook  

online gemakkelijk de juiste pomp  

vinden op www.gardena.com

Zie pagina 26/28 Zie pagina 22 Zie pagina 23 Zie pagina 25

Checklist voor de aankoop van een pomp – Bewateren

BEWATERING
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janee 

150 mm of groter110 – 149 mm  

U wilt de pomp in het water  
(waterreservoir of bron)
Stil en onzichtbaart

Kleine waterbehoefte  
zoals het doorspoelen van 
toiletten of microdrip

Grote waterbehoefte 
zoals bewateren

smart Home & Garden pump Watervoorziening in Huis Dieptebronpompen Dompeldrukopvoerpomp

U wilt de pomp niet in het water hebben
Eenvoudig onderhoud en flexibele installatie

Komt het water uit een bron 
dieper dan 7 meter? 

 
Wat is de hoofdtoepassing? Wat is de binnendiameter van de bron of het waterreservoir?

Met onze pompadviseur kunt u ook  

online gemakkelijk de juiste pomp  

vinden op www.gardena.com

Zie pagina 28 Zie pagina 32 Zie pagina 25 Zie pagina 23

Checklist voor de aankoop van een pomp – Water leveren voor huishoudelijk gebruik

Ik heb de pomp  
nodig voor

W
AT

ER
VO

ORZIENING IN HUIS



GARDENA  
accu-pompen
Voor watertransport, onafhankelijk van  
het stroomnet.
Laat het water stromen! Het is gemakkelijk met GARDENA pompen. U heeft
nu geen stopcontact meer nodig - met het krachtige GARDENA 18V POWER 
FOR ALL -accusysteem kunt u gemakkelijk water van A naar B vervoeren of 
uw tuin besproeien. Dit biedt vrijheid en kracht, zelfs als er geen stopcontact 
in de buurt is, zoals in een tuinhuisje, in grote tuinen of tijdens het kamperen. 
Mooi meegenomen is, dat de GARDENA 18V POWER FOR ALL accu niet 
alleen in de pomp past maar in alle producten van het GARDENA  POWER FOR 
ALL -accusysteem. 

ON
TWATERING

BEWATERING
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Het GARDENA 18V POWER FOR ALL 
accusysteem
De POWER FOR ALL ALLIANCE is een van de grootste merk-overstijgende accu allianties van toonaangevende
fabrikanten wereldwijd en biedt de grootste verscheidenheid aan gebruikstoepassingen voor huis en tuin.

Ontdek alle merken in de alliantie op 
powerforall-alliance.com

Zo begin je met het GARDENA accusysteem

1. Koop een basis-set
Start eenvoudig met een  
complete set, bestaande uit  
een apparaat, een accu en  
oplader.
 

2. Breid het systeem uit
De complete set die u heeft  
aangeschaft, vormt de basis.  
U kunt uw systeem met de  
gewenste losse apparaten  
uitbreiden. De benodigde accu  
en oplader heeft u immers al  
in huis.

o n t w a t e r i n g / b e w a t e r i n g

Eén accu voor  
70+ producten 
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Vermogensniveaus
Met drie verschillende vermogens- 
niveaus kunt u altijd de juiste balans  
vinden tussen pompprestaties en  
levensduur van de accu.

Compact design
De accu-unit kan aan de pomp worden 
gehangen, waardoor deze licht en  
compact is voor eenvoudig transport  
en opslag.

Kabelverbinding 
Voor flexibele, droge plaatsing  
van de accu.

Accu-dompelpomp 
2000/2 18V P4A
Mit Akku-Power Wasser um- oder abpumpen
Die Pumpe funktioniert ohne Stromanschluss und mit großem Anwendungs- und Einsatzbereich.
Im Garten, im Plansch- oder sonstigen Wasserbecken.

Eigenschappen

NIEUW

FILTERSYSTEEM

ON
TWATERING

VLAKZUIGEND TOT 5 MM
Hiervoor voet eraf halen

KRACHTIGE POMP
2.000 l/h en 2,0 bar

PURE EFFICIËNTIE
Geschikt voor slangen van 
19 mm (¾") en 25 mm (1") voor maxi-
male ontwateringsprestaties.  
Tot 860 liter met een volle accu!
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Transparante  
weerbestendige hoes 
De pomp inclusief accu-unit kan ook 
buiten blijven, de hoes beschermt de 
accu bij de regen.

Filtersysteem
Een fijn filter is geïntegreerd voor 
pompbescherming. Uitneembaar,  
dus gemakkelijk schoon te maken.

Tijdklokfunctie
Of het nu gaat om bewateren met  
een sprinkler of het draineren van een 
bassin. Met de nieuwe tijdklokfunctie 
stopt de pomp betrouwbaar na  
5, 10 of 15 minuten (naar keuze). Product overzicht,  

zie pagina 35

Regentonpomp 2000/2 
18V P4A
De sterke accupomp voor de regenton 
Gebruik gratis regenwater uit de regenton om uw tuin efficiënt te bewateren. U kunt zelfs een 
tuinspuit, broes of kleine sproeier aansluiten om het uzelf nog makkelijker te maken. 

FILTERSYSTEEM

REGULEERVENTIEL
Voor nauwkeurige afstelling van  
het pompvermogen, bijv. bij  
kwetsbare planten. Voorkomt  
nadruppelen van water

 Gepatenteerd / Patent aangemeld

NIEUW

BEWATERING

KLEINE POMP MET  
GROOT VERMOGEN
2.000 l/h en 2,0 bar.
dus ook geschikt voor
kleinere sproeiers

FLEXIBELE  
ROESTVRIJSTALEN KLEM
Om de accu aan bijv. de 
regenton te hangen
 

TELESCOOPBUIS VAN  
ROBUUST ALUMINIUM
Voor eenvoudige bediening en  
knikvrije slanggeleiding

VLAKZUIGEND TOT 5 MM
Zonder voet
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Product overzicht, 
zie pagina 36

 Gepatenteerd / Patent aangemeld

MASSIEVE ROESTVRIJSTALEN  
BEHUIZING
Past op openingen van 150 mm

GARDENA  
regentonpompen
Krachtige modellen voor een eenvoudige  
besproeiing van uw tuin.
Met een GARDENA regentonpomp vult u eenvoudig uw gieter of bewatert u uw tuin door 
een sproeier, tuinspuit, broes of Micro-Drip-System aan te sluiten. Slepen met gieters 
behoort dan tot het verleden.

BEWATERING

Regentonpomp
4700/2 inox automatic
Water uit de ton
De tweetraps toevoerrotor van de GARDENA regentonpomp genereert meer druk. Deze pomp biedt een grotere pompcapaciteit dan regentonpompen 
die zijn uitgerust met de standaardtechnologie. Er kan zelfs een sproeier worden aangesloten voor de besproeiing van de tuin. Het automatic model 
wordt bovendien automatisch ingeschakeld wanneer er water nodig is en daarna weer uitgeschakeld.

ALUMINIUM TELESCOOP BUIS
Grote diameter voor hoge efficiëntie

AUTOMATIC FUNCTIE
Start en stopt de pomp automatisch  
bij waterbehoefte (automatic model)

DRUPPELWAARSCHUWING EN PROGRAMMA  
VOOR KLEINE HOEVEELHEDEN WATER
perfect voor Micro-Drip-System

ROESTVRIJSTALEN SCHROEFDRAAD
(automatic model)

COMFORT HANDGREEP
Ergonomisch met reguleerventiel

GROTE CAPACITEIT
Werkt met grotere sproeiers 
zoals AquaZoom

EENVOUDIG TE REINIGEN FILTER
Voorkomt verstopping en schade
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Product overzicht,  
zie pagina 36

GARDENA dompeldruk- 
opvoerpompen automatic
Automatische watervoorziening op stand-by 
De GARDENA dompeldrukopvoerpompen, automatisch pompen vanaf dieptes tot ca. 20 m uit regenputten of ondergrondse  
reservoirs. De innovatieve automatische functie is bijzonder handig. Dankzij de manometerschakelaar en de stroomdetectiesensor 
wordt de pomp automatisch ingeschakeld voor het aftappen van water en daarna weer uitgeschakeld. De pompen hebben een 
voedingskabel van maximaal 22 m en worden rechtstreeks in het water geïnstalleerd. Met het meegeleverde bevestigingstouw 
kunnen ze indien nodig snel worden opgetild. Kan ook worden gebruikt voor de watervoorziening voor huishoudelijk gebruik.
Goed werkende producten nog beter maken. Onze nieuwe dompelpompen  
hebben nog meer vermogen terwijl ze helemaal geen geluid maken.  
De roestvrijstalen behuizing zorgt voor nog meer stevigheid en  
zorgt ervoor dat de pomp nog langer mee gaat.

W
AT

ER
VO

ORZIENING IN HUIS

BEWATERING

Dompeldrukopvoerpomp
6100/5 inox automatic
Automatische in- en uitschakeling indien nodig

ZEER FLEXIBEL
23 m koord en 20 m kabel

GEÏNTEGREERDE TERUGSLAGKLEP
Water is direct beschikbaar

GROTE CAPACITEIT

AUTOMATIC FUNCTIE
Start en stopt de pomp automatisch 
bij water-behoefte (automatic model)

ROBUUSTE ROESTVRIJSTALEN
SCHROEFDRAAD
Met 19 mm (¾") / 25 mm (1") langaansluiting

DRUPPELWAARSCHUWING EN PROGRAMMA  
VOOR KLEINE HOEVEELHEDEN WATER
Voorkomt waterschade en geschikt voor kleine water- 
verbruikers zoals wasmachine of Micro-Drip-System

MASSIEVE ROESTVRIJSTALEN BEHUIZING
Past in DN 150 buizen

 EENVOUDIG TE REINIGEN FILTER /  
OPTIONELE DRIJVENDE AANZUIGING
Voorkomt verstopte sproeiers en schade
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Product overzicht,  
zie pagina 36
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GARDENA dompel-
drukopvoerpompen
Verstandig gebruik van grondwater en water uit  
ondergrondse reservoirs.
 
Uw tuin houdt van natuurlijke waterbronnen zoals grondwater en regenwater. Met een put kunt u de diepte 
in. Onze nieuwe dompel-drukopvoerpompen pompen het water nu nog effectiever omhoog. Ze scoren punten 
door de geruisloze werking en een nieuw design waardoor ze nog sterker zijn.

BEWATERING

Dompeldrukopvoerpomp 
5900 /4 inox
Water vanuit de diepte omhoog pompen

ROBUUSTE ROESTVRIJSTALEN
SCHROEFDRAAD
Met 19 mm (¾") / 25 mm (1")  
slangaansluiting

GROTE  
CAPACITEIT

EENVOUDIG TE REINIGEN FILTER /  
OPTIONELE DRIJVENDE AANZUIGING
Voorkomt verstopte sproeiers en schade

VLOTTERSCHAKELAAR
Automatische in- en uitschakelniveaus met 
droogloopbeveiliging die zich kan aanpassen 
aan waterniveau

GEÏNTEGREERDE TERUGSLAGKLEP
Water is direct beschikbaar

MASSIEVE ROESTVRIJSTALEN BEHUIZING
Past in DN 150 buizen
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GARDENA  
dieptebronpompen
Krachtig pompen van watervoorraden diep onder de grond.
Of het water nu afkomstig is uit ondergrondse reservoirs, putten of diepe ondergrondse bronnen:   
GARDENA dieptebronpompen kunnen water pompen tot op een diepte van 20 m en zijn bijzonder  
geschikt voor kleine, compacte ruimten. Alles wat ze nodig hebben is een bron met een diameter  
van 100 mm om diep uit de grond verse watervoorraden op te pompen.
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ORZIENING IN HUIS

BEWATERING

Dieptebronpomp 6000 / 5 inox automatic
Installeren op diepte in smalle putten

ROBUUSTE ROESTVRIJ  
STALEN BEHUIZING
Voor een lange levensduur

STABIELE VOET, OPTIONEEL  
TE MONTEREN
Voorkomt het aanzuigen van  
vuil en zand

GEÏNTEGREERDE TERUGSLAGKLEP
Water is direct beschikbaar

STROOMKABEL 22 MM  
EN BEVESTIGINGSTOUW
Voor grote diepten

POMPDIAMETER 98 MM
Ideaal voor gebruik in smalle geboorde  
putten met een diameter van 100 mm



GARDENA  
besproeiings-
pompen
Flexibel gebruik - krachtig, lange levensduur

Met de krachtige GARDENA besproeiingspompen kunt u regenwater transporteren 
uit een ondergronds reservoir, een regenton of een diepe put tot 8 m, en gebruiken 
voor de besproeiing van uw gazon, uw bloemen of uw moestuin. Zo bespaart 
u kostbaar drinkwater. Bij GARDENA vindt u de juiste pomp, afhankelijk van 
tuingrootte, slanglengte, aantal sproeiers en gewenste druk. 

BEWATERING
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Eigenschappen

Besproeiingspomp 6000/6 inox
Krachtig en uiterst veilig

GROTE VULOPENING
Eenvoudig vullen zonder
trechter

MEERTRAPS TOEVOERROTOR
Topprestaties en laag geluidsniveau

RUBBEREN VOETJES
Werking met weinig trilling  
en laag geluidsniveau

ERGONOMISCHE HANDGREEP 
Eenvoudige hantering GELIJKTIJDIG GEBRUIK VAN TWEE 

AANGESLOTEN APPARATEN 
Twee uitgangen geschikt voor:
• Original GARDENA System
• Verbindingsschroefdraad 33,3 mm (G1")

VOOR VEILIG POMPEN
• Safe-Pump functie
• LED-indicator op display met waar-

schuwingsfunctie (foutmelding)
• Automatische veiligheids-uitschakeling
• Geïntegreerde droogloopbeveiling

WATERAFTAPSCHROEF
Snel legen om bevriezing
te voorkomen

FIJNMAZIG FILTER 
MET GROOT VOLUME
Beschermt de toevoerrotor 
tegen vuil

Robuust en betrouwbaar
De hoogwaardige materialen en het 
nauwgezette ontwerp beschermen de 
pompen tegen schade en zorgen voor 
een lange levensduur en een veilige 
werking.

Safe Pump functie
• Automatische uitschakelfunctie
• LED-indicator op display met  

waarschuwingsfunctie (foutmelding)
• Geïntegreerde droogloopbeveiling

Stille werking 
Door de rubberen voetjes staat de  
pomp stabiel en werkt de pomp met  
een laag geluidsniveau en weinig  
trilling.

b e w a t e r i n g



GARDENA  
hydrofoorpompen
Voor een volledig automatische distributie van het 
water in huis en tuin.

Overal waar water nodig is: dankzij hun compacte ontwerp zijn de GARDENA hydro-
foorpompen flexibel inzetbaar, zowel in de tuin als in huis. Geschikt voor permanente 
installatie voor binnenshuis watergebruik (toilet doorspoelen, water voor wasmachine) 
of als mobiele pomp voor comfortabele tuinbesproeiing. Ze schakelen automatisch in 
als er water nodig is en na gebruik weer uit. Voor iedere toepassing heeft GARDENA 
het juiste model.
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BEWATERING
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Eigenschappen

Ook binnen het smart system 
verkrijgbaar als  

Home & Garden Pump, 
Zie de volgende pagina.

Multi
Control

Weersbestendig
Kan op verschillende posities
worden gebruikt. De pomp kan
het hele seizoen buiten blijven
staan en is waterdicht.  
De korte slang maakt hem bovendien 
bijzonder efficiënt. 

Geïntegreerd fijnfilter
Voorkomt beschadigingen van de 
pomp.

Programma voor kleine
hoeveelheden
Maakt een probleemloos gebruik 
mogelijk, ook bij een zeer geringe 
waterbehoefte.

Groot LCD-display
Volledige controle van alle pomp- 
functies. Uitgebreide tekstinformatie
over evt. storingen en het verhelpen
daarvan. 

Hydrofoorpomp  
6000/6 LCD inox

VERSCHEIDENE
AANSLUITMOGELIJKHEDEN
2 uitgangen waarvan een
draaibaar

GROOT LCD-SCHERM
• Alle functies onder controle
• Eenvoudige probleem- 

oplossing

GESCHIKT VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS
• Eén keer vullen voor het hele seizoen
• Efficiënt door flexibele plaatsing

THERMISCHE OVERBE- 
LASTINGSBEVEILIGING
Beschermt de motor tegen
oververhitting

ROESTVRIJSTALEN POMPHUIS
Hoogwaardig materiaal

PROGRAMMA VOOR KLEINE  
HOEVEELHEDEN WATER
• Probleemloze werking bij  

weinig waterbehoefte
• Druppelwaterwaarschuwing

AFTAPSCHROEF
Eenvoudige vorstbescherming

ROTOR: 5 FASEN
Stille werking

GROTE VULOPENING
GEÏNTEGREERD FIJNMAZIG 
FILTER
• Eenvoudig in gebruik
• Veilige bediening

RUBBEREN VOETJES
Minder trilling,  
laag geluidsniveau
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BEWATERINGLaat je tuin nooit 
alleen.
Waar je ook bent, met een intelligent besproeiings-
systeem en een robotmaaier is je tuin altijd in  
goede handen.
Via uw smartphone behoudt u de volledige controle: met de GARDENA smart App bestuurt 
u uw automatische besproeiingssysteem terwijl u onderweg bent.
De compacte smart Home & Garden Pump is ideaal voor tuinbesproeiing en automatische 
huiswatervoorziening. Alle belangrijke pompfuncties zijn eenvoudig te bedienen via de  
GARDENA smart-app. Schakelt automatisch in wanneer water nodig is en schakelt  
vervolgens automatisch weer uit. Besproeiingstijden naar wens programmeerbaar.
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AUTOMATISCHE BEWATERING
volgens de actuele weersvoorspellingen

smart Home & Garden pump
Volautomatische watervoorziening in huis en tuin met regen of bronwater 

GESCHIKT VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS
• Eén keer vullen voor het hele seizoen
• Efficiënt door flexibele plaatsing

POMPBESTURING OP  
AFSTAND 
Regel en bewaak alle pomp- 
functies via de GARDENA smart 
App – waar en wanneer dan ook

EENVOUDIGE  
PROBLEEMOPLOSSING
Uitgebreide informatie voor het 
oplossen van mogelijke storingen via 
GARDENA smart App

PROGRAMMA VOOR KLEINE 
HOEVEELHEDEN WATER
Probleemloos gebruik zelfs bij  
geringe waterbehoefte

GEÏNTEGREERDE
BEWATERINGSBESTURING
Veelzijdige programmeermogelijkheden 
via GARDENA smart App

INFORMATIEF  
LCD-SCHERM
Bewaak eenvoudig  
functies en storingen

Kijk voor meer informatie 
over het GARDENA smart system 

op garden.com/smart

Het GARDENA smart system biedt veel meer dan alleen slimme producten voor besproeiing en gazononderhoud:
De GARDENA smart App wordt continu verbeterd en helpt de tuin optimaal te verzorgen. Zo bevat de app een plantenbibliotheek 
met meer dan 2000 planten, handige tuintips en wordt bij de besproeiing rekening gehouden met weersomstandigheden en  
informatie van de sensor.

 Tipps & Tricks



Ontdek de nieuwe 

hydrofoorpomp 3700/4 

met alle basisfuncties  

en een uitstekende prijs-

kwaliteitverhouding.  

GARDENA hydrofoor-
pompen met watertank
Energiebesparend en veilig voor de meest veeleisende taken
Met een permanent geïnstalleerde GARDENA hydrofoorpomp met watertank kunt u water uit bronnen 
of ondergrondse waterreservoirs gratis gebruiken voor tuinbesproeiing, sanitaire systemen (toilet doorspoelen)  
of de wasmachine.
GARDENA hydrofoorpompen worden automatisch ingeschakeld wanneer water nodig is en vervolgens weer  
uitgeschakeld. De hydrofoorpomp schakelt niet bij elke waterafname in, dankzij de grote watertank. Kleine  
lekkages in het leidingsysteem (bijv. een druppelende kraan) worden opgevangen door water in de tank.  
Met deze functie wordt energie bespaard en het milieu ontzien. Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar,  
zodat iedereen de juiste pomp afgestemd op de specifieke behoefte kan vinden. 
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BEWATERING
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Eigenschappen

WATERAFTAPPLUG
Snel te legen om bevriezing te voorkomen

Hydrofoorpomp 5000/5 eco inox

WERKING MET LAGER  
GELUIDSNIVEAU EN  
ZONDER TRILLINGEN
Verende rubberen voetjes verkrijgbaar  
als accessoire verkrijgbaar

AUTOMATISCHE  
TERUGSLAGKLEP 
Eenvoudig opstarten,  
korte aanzuigtijden

VASTE TANK EN  
POMPLEIDING
Geen lekkage

3 AANSLUITINGEN
Gelijktijdig gebruik van meerdere apparaten 
aan de drukzijde mogelijk

ROESTVRIJ STAAL 
Watertank van roestvrij staal
(premium model)

GEÏNTEGREERD FIJNFILTER
Standaard geïntegreerd

MULTIFUNCTIONELE SCHAKELAAR 
Eenvoudige in-/uitschakeling

Eco-modus
De regelbare eco-modus bespaart tot 
15% energie in vergelijking met een 
normale werking.

Veilige techniek
Met droogloopbeveiliging en automa-
tische veiligheidsuitschakeling van de 
pomp wanneer deze oververhit raakt.

Tank is 5 jaar  
onderhoudsvrij
Geen vervanging van membraan.
Geen luchtnavulling.
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Artikelnaam Dompelpomp 9000 Dompelpomp 11000 Dompelpomp 11000  
aquasensor

Dompelpomp 17000  
aquasensor

Led-Aquasensor – – • •
Flow Boost – – • •
Keramische  
asbescherming – • • •

Eenvoudige  
slangaansluiting • • • •

Vlakzuigend tot 2 mm 2 mm 1 mm 1 mm
Nominaal vermogen 300 W 450 W 450 W 750 W
Max. doorvoercapaciteit 9.000 l/h 11.000 l/h 11.000 l/h 17.000 l/h

Max. opvoerhoogte/druk 6 m / 0,6 bar 7 m / 0,7 bar 7 m / 0,7 bar 9 m / 0.9 bar
Automatic-functie /  
droogloopbeveiliging

Vlotterschakelaar Vlotterschakelaar Digital Aquasensor Digital Aquasensor

Max. korrelgrootte 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

Gewicht ca. 4,1 kg 4,6 kg 4,8 kg 6,1 kg

Afmetingen (L x B x 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
Aansluitdraad 33,3 mm (G1") 33,3 mm (G1") 33,3 mm (G1"), 

47,9 mm (G1 ½")
47,9 mm (G 1 ½")

Universele aansluiting 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")

Artikelnr. 9030 9032 9034 9036

2in1 schoon/vuil water dompelpompen
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Artikelnaam 2in1 schoon/vuil water dompelpomp

15000
2in1 schoon/vuil water dompelpomp
19500 Aquasensor

Intuïtief  
schakelmechanisme • •

Led-Aquasensor – •
Keramische  
asbescherming • •

Eenvoudige  
slangaansluiting • •

Gebruiksmogelijkheden Voor het leegpompen en verpompen van schoon en vuil water

Nominaal vermogen 550 W 860 W

Max. doorvoercapaciteit 15.000 l/h 19.500 l/h

Max. opvoerhoogte/druk 7,5 m / 0,75 bar 9,7 m / 0,97 bar
Automatic function Vlotterschakelaar Digital Aquasensor

Vlakzuigend tot 1 mm 1 mm

Max. korrelgrootte 35 mm 35 mm

Gewicht ca. 6,7 kg 7,0 kg

Afmetingen (L x B x H) ca. 272 x 197 x 388/425 mm 272 x 197 x 388/425 mm
Aansluitdraad 33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 ½") 47,9 mm (G 1 ½")

Universele aansluiting 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")

Artikelnr. 9048 9049

** Mogelijke verbindingen, maar niet inbegrepen bij de levering

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

NIEUW NIEUW
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Accu Regentonpompen
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Artikelnaam Accu Dompelpomp  
2000/2 18V P4A  
gebruiksklare set

Accu Dompelpomp Pump  
2000/2 18V P4A
solo

Accu Regentonpomp 
2000/2 18V P4A
gebruiksklare set

Accu Regentonpomp 
2000/2 18V P4A 
solo

Vermogensregeling • •

Tijdklokfunctie • •

Telescopische buis – 560–760 mm

Filtersysteem • •

Gebruiksmogelijkheden Voor het ontwateren en leegpompen van proper tot licht vervuild water, 
of te besproeien

Om water te geven met b.v. kleine zwenksproeiers (Aqua), sproeiers en 
micro-drip systemen, voor aftappen of overbrengen van water

Looptijd accu 65 min max. 65 min max.

Max. doorvoercapaciteit 2.000 l/h 2.000 l/h

Max. opvoerhoogte/druk 20 m/ 2,0 bar 20 m/ 2,0 bar

Vlakzuigend tot 5 mm –

Gewicht ca. 2,3 kg 2,0 kg 2,6 kg 2,3 kg

Afmetingen (L x B x H) ca. 14 x 14 x 27 cm 14 x 14 x 60 cm

Aansluitdraad 33,3 mm (G1") 3/4"fittingpijp om de pomp veilig in de regenwatertank op te hangen, 
haaks, telescopisch. G1" verbindingsdraad

Universele aansluiting Incl. Li-Ion Accu P4A PBA 18V/45, 
Incl. Acculader P4A AL 1810 CV

– Incl. System Accu P4A PBA 
18V/45, incl. oplader P4A AL 
1810 CV

–

Artikelnr. 14600-20 14600-55 14602-20 14602-55
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Artikelnaam Vuilwaterpompen 
9000

Vuilwaterpompen
16000

Vuilwaterpompen 
20000 aquasensor

Vuilwaterpompen 
25000

Led-Aquasensor – – • –
Flow Boost 25 mm 35 mm 35 mm 38 mm
Keramische  
asbescherming – • • •

Eenvoudige  
slangaansluiting • • • •

Nominaal vermogen 300 W 450 W 750 W 1,100 W
Max. doorvoercapaciteit 9.000 l/h 16.000 l/h 20.000 l/h 25.000 l/h

Max. opvoerhoogte/druk 6 m / 0.6 bar 7 m / 0.7 bar 9 m / 0.9 bar 11 m / 1.1 bar
Automatic-functie /  
droogloopbeveiliging

Vlotterschakelaar Vlotterschakelaar Digital Aquasensor Vlotterschakelaar

Gewicht ca. 4,2 kg 4,7 kg 6,2 kg 7,1 kg

Afmetingen (L x B x 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
Aansluitdraad 33,3 mm (G1") 33,3 mm (G1"), 

47,9 mm (G1 ½")
47,9 mm (G1 ½") 47,9 mm (G 1 ½")

Universele aansluiting 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")

Artikelnr. 9040 9042 9044 9046

Vuilwaterpompen

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

1)  Gegevens gebaseerd op de volgende berekeningen: Waterdoorvoer bij sproeier ca. 570 l/h, waterdruk bij sproeier ca. 1,3 bar. 
Gebruik van slangen van 19 mm (3/4") met koppelingen van het GARDENA Professional System.
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Artikelnaam Dompelpomp- 
drukopvoerpomp  
5900/4 inox

Dompelpomp- 
drukopvoerpomp  
5900/4 inox automatic

Dompelpomp- 
drukopvoerpomp  
6100/5 inox automatic

Dompelpomp- 
drukopvoerpomp  
6000/5 automatic

Roestvrijstalen behuizing/
draad • • • –

Drijvende aanzuigoptie • • • –
Lekkagedetectie en 
programma voor kleine 
hoeveelheden

• • • –

Terugslagklep • • • •

Automatische functie – • • •

Nominaal vermogen 900 W 900 W 1,100 W 1,050 W

Max. doorvoercapaciteit 5.900 l/h 5.900 l/h 6.100 l/h 6.000 l/h

Max. opvoerhoogte/druk 35 m / 3,5 bar 35 m / 3,5 bar 47 m / 4,7 bar 45 m / 4,5 bar

Max. dompeldiepte 12 m 12 m 17 m 12 m

Bevestigingskoord 20 m 20 m 23 m 15 m

Afmetingen (L x B x H) ca. 15 / 15 / 48 cm 15 / 15 / 48 cm 15 / 15 / 50 cm 15 / 15 / 51 cm

Aansluitkabel 15 m (H07 RN-F ) 15 m (H07 RN-F ) 20 m (H07 RN-F ) 15 m (H07 RN-F )
Aantal aansluitbare sproeiers/
max. slanglengte per sproeier 2)

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

Artikelnr. 1768 1771 1773 1476

Dompelpomp-drukopvoerpompen

automatic
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Artikelnaam Regentonpomp  
4000/1

Regentonpomp  
4700/2 inox

Regentonpomp  
4700/2 inox automatic

Comfortabele handgreep – • •

Telescoopbuis 615–815 mm 670–870 mm 760–960 mm

Roestvrijstalen draad – – •

Automatische functie – – •

Nominaal vermogen 400 W 550 W 550 W

Max. doorvoercapaciteit 4.000 l/h 4.700 l/h 4.700 l/h

Max. opvoerhoogte/druk 13 m / 1,3 bar 23 m / 2,3 bar 23 m / 2,3 bar

Pompdiameter 14,8 cm 14,8 cm 14,8 cm

Gewicht ca. 4,3 kg 5,9 kg 7,1 kg

Afmetingen (L x B x H) ca. 15 / 15 / 65 cm 15 / 15 / 71 cm 15 / 15 / 80 cm
Aantal aansluitbare sproeiers/
max. slanglengte per sproeier 1)

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

Artikelnr. 1762 1764 1766

Regentonpompen

automatic

 

2)  Gegevens gebaseerd op de volgende berekeningen: Waterdoorvoer bij sproeier ca. 750 l/h, waterdruk bij sproeier ca. 1,7 bar.  
Gebruik van slangen van 19 mm (¾") met koppelingen van het GARDENA Professional System..

1)  Gegevens gebaseerd op de volgende berekeningen :  Waterdoorvoer bij sproeier ca.
1762:   570 l / h, Waterdruk bij sproeier ca. 1,2 bar, 
1764/1766:   750 l / h, Waterdruk bij sproeier ca. 1,8 bar, gebruik van slangen van 19 mm (¾") met koppelingen van het GARDENA Professional System.
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Artikelnaam Dieptebronpomp 
 5500/5 inox

Dieptebronpomp 
6000/5 inox

Dieptebronpomp
6000/5 inox automatic

Terugslagklep – – •

Robuuste roestvrij stalen 
behuizing • • •

Pompdiameter 98 mm • • •

Stabiele voet, kan optioneel 
worden gemonteerd

• • •

Nominaal vermogen 850 W 950 W 950 W

Max. doorvoercapaciteit 5.500 l/h 6.000 l/h 6.000 l/h

Max. opvoerhoogte/druk 45 m / 4,5 bar 50 m / 5,0 bar 50 m / 5,0 bar

Max. dompeldiepte 19 m 19 m 19 m
Aantal aansluitbare sproeiers/
max. slanglengte per sproeier 1)

1 / 260 m  
max. 3 / 130 m

1 / 310 m  
max. 4 / 150 m

1 / 310 m  
max. 4 / 150 m

Gewicht ca. 7,5 kg 8,25 kg 9,0 kg

Afmetingen (L x B x H) ca. 9,8 / 9,8 / 64 cm 9,8 / 9,8 / 65 cm 9,8 / 9,8 / 85 cm

Bevestigingskoord 22 m 22 m 22 m

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

Artikelnr. 1489 1492 1499

Dieptebronpompen

automatic
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Artikelnaam Besproeiings-
pomp 
3000/4

Besproeiings-
pomp
3000/4 Set

Besproeiings-
pomp
3500/4

Besproeiings-
pomp
3500/4 Set

Besproeiings-
pomp
4000/5

Besproeiings-
pomp
5000/5

Besproeiings-
pomp
6000/6 Inox

Geïntegreerd filter – – – – • • •

Droogloopbeveiliging – – – – – • •

Twee wateruitlaten – – • • • • •

Rotor: 5 fasen – – – – – – •
Pompbehuizing vervaar-
digd uit roestvrij staal

– – – – – – •

Nominaal vermogen 600 W Set compleet met 
pomp 3000/4, 
aanzuigeenheid 
van 3,5 m,  
slang van 20 m 
13 mm (1/2") en 
koppelingen van 
het Original  
GARDENA System

800 W Set compleet met 
pomp 3000/4, 
aanzuigeenheid 
van 3,5 m,  
slang van 20 m 
13 mm (1/2") en 
koppelingen van 
het Original  
GARDENA System

1,100 W 1,300 W 1,300 W

Max. doorvoercapaciteit 3.100 l/h 3.600 l/h 4.000 l/h 5.000 l/h 6.000 l/h

Max. opvoerhoogte/druk 36 m / 3,6 bar 41 m / 4,1 bar 45 m / 4,5 bar 50 m / 5 bar 55 m / 5,5 bar

Max. zelfaanzuighoogte 7 m 7 m 8 m 8 m 8 m

Aandrijfsysteem Jet Jet Jet Jet 5 stages
Aantal aansluitbare sproeiers/max. 
slanglengte per sproeier 2)

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

1 / 270 m 
max. 3 / 90 m

1 / 370 m  
max. 4 / 160 m

Gewicht ca. 6.5 kg 7,0 kg 12,2 kg 13 kg 14.9 kg

Afmetingen (L x B x H) ca. 37 / 21 / 28 cm 37 / 21 / 28 cm 47 / 25 / 34 cm 47 / 25 / 34 cm 50 / 25 / 34 cm

Artikelnr. 1707 1717 1709 1719 1732 1734 1736

Set Set

Besproeiingspompen

 

1)  Gegevens gebaseerd op de volgende berekeningen: Waterdoorvoer bij sproeier ca. 570 l/h, waterdruk bij sproeier ca. 1,3 bar. 
Gebruik van slangen van 19 mm (¾”) met koppelingen van het GARDENA Professional System.

2)   Gegevens gebaseerd op de volgende berekeningen: Waterdoorvoer bij sproeier ca. 750 l/h, waterdruk bij sproeier ca. 1,8 bar. 
Aanzuighoogte ca. 0,5 m. Gebruik van slangen van 19 mm (¾") met koppelingen van het GARDENA Professional System.
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smart Home & Garden pump 5000/5 Set smart Home & Garden pump 5000/5 

Inhalt smart Pressure Pump 5000/5, smart Gateway smart Pressure Pump 5000/5

Nominaal vermogen 1.300 W

Max. doorvoercapaciteit 5.000 l/h

Max. opvoerhoogte/druk 50 m / 5,0 bar

Max. zelfaanzuighoogte 8 m

Gewicht 14 kg 13,4 kg

Dimensions (L x W x H) approx. 47 x 26 x 34 cm 47 x 26 x 34 cm
Mogelijkheid tot aansluiting van 
sprinklers / slanglengte per 
sprinkleraansluiting 1)

1 / 250 m 
max. 3 / 80 m

1 / 250 m 
max. 3 / 80 m 

Tijdgestuurde werking •

Lekkage waarschuwing & 
programma kleine  
waterhoeveelheden

•

Eigenschappen Geïntegreerd voorfilter, automatisch in- en uitschakelen, droogloopbeveiliging
Bediening via smart App Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web

Benodigheden WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet en web smart Gateway, WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet en web

Eigenschappen Eenvoudige installatie van software updates, Roestvrijstalen assen, Regenbestendig

Artikelnr. 19106 19080

Automatic Home & Garden pompen

Automatic Home & Garden
pomp 3500/4

Automatic Home & Garden
pomp 4000/5

Automatic Home & Garden
pomp 5000/5 LCD

Automatic Home & Garden
pomp 6000/6 LCD Inox

Geïntegreerd filter • • • •

Droogloopbeveiliging • • • •

Twee wateruitlaten • • • •

LCD-scherm (24 talen) – – • •

Rotor: 5 fasen – – – •

Pompbehuizing vervaar-
digd uit roestvrij staal

– – – •

Weerbestendige behuizing • • • •

Automatische functie • • • •

Nominaal vermogen 800 W 1.100 W 1.300 W 1.300 W

Max. performance 3.500 l/h 4.000 l/h 5.000 l/h 6.000 l/h

Max. opvoerhoogte/druk 40 m / 4,0 bar 45 m / 4,5 bar 50 m / 5,0 bar 55 m / 5,5 bar

Max. zelfaanzuighoogte 7 m 8 m 8 m 8 m

Aandrijfsysteem Jet Jet Jet 5 keramische schijven

Weight approx. 8,3 kg 12,6 kg 13,4 kg 15,2 kg

Afmetingen (L x B x H) ca. 44 / 20 / 30 cm 47 / 26 / 34 cm 47 / 26 / 34 cm 50 / 26 / 34 cm
Aantal aansluitbare sproeiers/max. 
slanglengte per sproeier 1)

1 / 45 m 
max. 1 /4 5 m

1 / 240 m 
max. 2 / 70 m

1 / 250 m 
max. 3 / 80 m

1 / 340 m 
max. 4 / 140 m

Info-weergave LED LED LCD-scherm (24 talen) LCD-scherm (24 talen)

Artikelnr. 1757 1758 1759 1760

smart Automatic Home & Garden pompen

5

5
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Hydrofoorpompen met vat

 

5

Hydrofoorpomp 
3700/4

Hydrofoorpomp  
3000/4 eco

Hydrofoorpomp   
4000/5 eco

Hydrofoorpomp   
5000/5 eco

Hydrofoorpomp   
5000/5 eco inox

5 jaar onderhoudsvrij – • • • •

Eco-modus – • • • •

Tankinhoud 19 l 24 l 24 l 24 l 24 l

Uitgangen 1 1 3 3 3

Droogloopbeveiliging – – • • •

Multi-schakelaar  
(aan/uit/automatisch) – – • • •

Nominaal vermogen 800 W 650 W 850 W 1,100 W 1,200 W

Max. doorvoercapaciteit 3.700 l/h 2.800 l/h 3.500 l/h 4.500 l/h 4,500 l/h

Max. opvoerhoogte/druk 41 m / 4,1 bar 40 m / 4,0 bar 45 m / 4,5 bar 50 m / 5,0 bar 50 m / 5,0 bar

Max. zelfaanzuighoogte 7 m 8 m 8 m 8 m 8 m

Inschakeldruk 1,5 bar +/- 0,1 bar 1,5 bar +/- 0,1 bar 1,5 bar +/- 0,1 bar 1,8 bar +/- 0,1 bar 1,8 bar +/- 0,1 bar

Uitschakeldruk eco/max. 2,8 bar / – 2,2 / 3,2 bar 2,2 / 3,2 bar 2,5 / 3,5 bar 2,5 / 3,5 bar

Oververhittingsbescherming • • • • •

Aandrijfsysteem Jet Jet Jet Jet Jet

Gewicht ca. 10,8 kg 14 kg 15,3 kg 17,5 kg 17,3 kg

Afmetingen (L x B x H) ca. 46 x 28 x 51 cm 45 / 29 / 62 cm 45 / 29 / 62 cm 45 / 29 / 62 cm 45 / 29 / 62 cm
Aantal aansluitbare sproeiers/
max. slanglengte per sproeier 1)

1 / 100 m 1 / 100 m 
max. 2 / 10 m

1 / 150 m 
max. 2 / 50 m

1 / 190 m 
max. 3 / 60 m

1 / 190 m 
max. 3 / 90 m

Artikelnr. 9023 1753 1754 1755 1756

NIEUW

 Wist je dat ... 
in het drukvat van een hydrofoorpomp de waterdruk wordt opgeslagen door middel van een membraan voor een luchtruimte 
met de juiste tegendruk? Zowel het membraan als de luchtruimte moeten regelmatig worden onderhouden of zelfs worden 
vernieuwd. Alleen met het speciale GARDENA-membraan is een onderhoudsvrije werking gegarandeerd voor minimaal  
5 jaar!

1) Gegevens gebaseerd op de volgende berekeningen: Waterdoorvoer bij sproeier ca. 750 l/h, waterdruk bij sproeier ca. 1,8 bar. Aanzuighoogte ca. 0,5 m.  
  Gebruik van slangen van 19 mm (¾") met koppelingen van het GARDENA Professional System.
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Dat ons assortiment ook Premium koppelingen bevat? Wist je dat...

Toevoer accessoires

Telescopische
verlengbuis

Pompaansluitset Aansluitstuk voor
pompen

Aansluitstuk voor
dompelpompen

Gelaagde platte slang 
set 38 mm (1 1/2") 
10 m

Elektronische 
drukschakelaar met 
droogloopbeveiliging

Voor het aansluiten van pom-
pen met buitendraad op het 
GARDENA Hose Connection 
System.

Voor het aansluiten van 
pompen met binnendraad 
op het GARDENA Hose 
Connection System.  
Met 33,3 (G1") / 33,3 
(G1")-draad

Voor het aansluiten van 
dompelpompen met bin-
nendraad op het GARDENA 
Hose Connection System.

Geschikt voor alle GARDENA 
regentonpompen. Om de 
telescopische buis met een 
vast onderdeel nog eens  
21 cm uit te schuiven.  
Ideaal voor watercontainers 
met een lange vorm.  
Meerdere gebruiksdoeleinden 
ook mogelijk.

Flexibel materiaal perfect 
voor gebruik met pompen

Maakt van een besproei-
ingspomp een hydrofoor-
pomp

13 mm (½")
Met 33,3 mm (G1") /  
33,3 mm (G1")

Met 33,3 mm (G1") /  
33,3 mm (G1") 38 mm (1 1/2")

Artikelnr. 1750 Artikelnr. 1745 Artikelnr. 1743 Artikelnr. 1420 Artikelnr. 5005 Artikelnr. 1739

19 mm (¾")
Met 42 mm (⁵⁄₄") / 
33,3 mm (G1")

Artikelnr. 1752 Artikelnr. 1744

NIEUW NIEUW

Aanzuig accessoires 

Aanzuig- 
garnituur

Aanzuig- 
garnituur

Aanzuigslang 
verkocht per 
meter

Aanzuigslang-
koppeling

Aanzuigfilter 
met 
terugslagklep

Aanzuigslang 
voor geslagen 
bronnen

Pumpen-Vorfilter Drijvend  
aanzuigfilter

Aanzuigslang com-
pleet aansluitklaar 
met aanzuigfilter en 
terugslagklep, voor 
verkorte aanzuigtijd 
als pomp weer 
aanslaat.

Aansluitklaar, voor 
combinatie met 
aanzuigfilter of voor 
verlenging van het  
aanzuiggarnituur.

Luchtdichte spiraal- 
aanzuigslang

Voor vacuüm-re-
sistente aansluiting 
van aanzuigslang 
op de pomp, wordt 
per meter verkocht. 
Met 33,3 mm 
(G1")-binnendraad

Verbinding met 
aanzuigslangen, 
terugslagklep 
vermindert de 
tijd voor opnieuw 
aanzuigen. (Art.-Nr. 
1728 Metalen/
kunststof uitvoering 
-niet afgebeeld-)

Voor luchtdichte 
aansluiting van de 
pomp op putten of 
het waterleidingnet.

Om de pomp te 
beschermen tegen 
beschadiging door 
vuil.

Zuig schoon water 
aan net onder het 
wateroppervlakte.

Lengte: 3,5 m Lengte: 3,5 m 19 mm (¾") 19 mm (¾") 19 mm (¾") Lengte 0,5 m Doorstroming:  
< 3.000 l/h

25 mm (1")

Maaswijdte: 250 μm 
(0,25 x 0,25 mm)

Artikelnr. 1411 Artikelnr. 1412 Artikelnr. 1720 Artikelnr. 1723 Artikelnr. 1726 Artikelnr. 1729 Artikelnr. 1731 Artikelnr. 1417
Lengte: 7 m 25 mm (1") 25 mm (1") 25 mm (1") Doorstroming:  

< 6.000 l/h
Met wasbaar 
fijnfilter, met name 
aanbevolen bij het 
verpompen van 
zandhoudende 
doorvoervloeistof  
Maaswijdte: 100 μm
(0,1 x 0,1 mm)

Artikelnr. 1418 Artikelnr. 1721 Artikelnr. 1724 Artikel.-Nr. 1727 Artikelnr. 1730
32 mm (⁵⁄₄") 19 mm (¾") /  

25 mm (1")

Artikelnr. 1722 Artikelnr. 1728

Pompaccessoires
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1707 / 1717

Productbenaming Art.nr.

Gemeten 
geluidsvermogensniveau  
 
[dB(A)]

Gegarandeerd 
geluidsvermogensniveau  
 
[dB(A)]

Besproeiingspompen

Besproeiingspomp 3000/4 1707 76 79

Besproeiingspomp 3500/4 1709 77 81

Besproeiingspomp 4000/5 1732 77 80

Besproeiingspomp 5000/5 1734 77 80

Besproeiingspomp 6000/6 inox 1736 75 78

Hydrofoorpompen

Hydrofoorpomp 3700/4 9023 78 82

Hydrofoorpomp 3000/4 eco 1753 79 80

Hydrofoorpomp 4000/5 eco 1754 83 84

Hydrofoorpomp 5000/5 eco 1755 87 88

Hydrofoorpomp 5000/5 eco inox 1756 87 89

Automatic Home & Garden pompen

Automatic Home & Garden pomp 3500/4 1757 77 81

Automatic Home & Garden pomp 4000/5 1758 82 83

Automatic Home & Garden pomp 5000/5 LCD 1759 84 85

Automatic Home & Garden pomp 6000/6 LCD inox 1760 72 74

smart Automatic Home & Garden pomp 5000/5 Set 19106 77 79

smart Automatic Home & Garden pomp 5000/5 19080 77 79

Overzicht geluids- en trillingswaarden

Prestatiegegevens van pompen

Besproeiingspomp

Regentonpomp

based on 
suction height 0-1 m

based on 
suction height 0-1 m

based on 
suction height 0-1 m

1709 / 1719 1732 1734

based on 
suction height 0-1 m

based on 
suction height 0-1 m

1736

1762 

max. 
13 m

max. 3.600 l/h   2 m

max. 2.900 l/h 5 m

max. 1.200 l/h 10 m

14602 / 14600

max. 
20 m

max. 1.680 l/h   5 m

max. 1.300 l/h 10 m

max. 850 l/h 15 m

1764 / 1766

max. 
23 m

max. 3.700 l/h   5 m

max. 2.850 l/h 10 m

max. 1.900 l/h 15 m
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max. 11.450 l/h

max. 7.800 l/h

max. 14.400 l/h

6 m

max. 9 m

 4 m

 2 m

m max. 15.450 l/h1 

max. 5.020 l/h

max. 1.200 l/h

max. 8.500 l/h

6 m

max. 7 m

 4 m

 2 m

m max. 9.750 l/h1 

max. 5.020 l/h

max. 1.200 l/h

max. 8.500 l/h

6 m

max. 7 m

 4 m

 2 m

m max. 9.750 l/h1 

max. 4.940 l/h

max. 3.360 l/h

max. 6.520 l/h

4 m

max. 6 m

 3 m

 2 m

m max. 8.110 l/h1 

40 m

max. 4.000 l/h

max. 8 m

10 m

max. 3.300 l/h 20 m

max. 2.100 l/h 30 m

max. 900 l/h

max. 
50 m

 
40 m

max. 3.300 l/h

max. 8 m

10 m

max. 3.100 l/h 20 m

max. 1.800 l/h 30 m

max. 800 l/h

max. 
45 m

max. 
40 m

max. 2.200 l/h

max. 7 m

10 m

max. 1.000 l/h 20 m

max. 550 l/h 25 m

max. 5.200 l/h

max. 8 m

10 m

max. 4.400 l/h 20 m

max. 3.500 l/h 30 m

max. 2.600 l/h

 
50 m

40 m

max. 1.200 l/h

max. 
55 m

Prestatiegegevens van pompen

Dompelpomp-drukopvoerpompen Dieptebronpompen

Hydrofoorpompen

Automatic Home & Garden pompen

Properwater dompelpompen

based on 
suction height 0-1 m

based on 
suction height 0-1 m

based on 
suction height 0-1 m

based on 
suction height 0-1 m

based on 
suction height 0-1 m

based on 
suction height 0-1 m

based on 
suction height 0-1 m

max. 
41 m

max. 3.350 l/h

max. 7 m

based on suction 
height 0 – 1 m

  5 m

max. 3.150 l/h 10 m

max. 1.700 l/h

max. 950 l/h

20 m

30 m

based on 
suction height 0-1 m

1768 / 1771 

1757 1758 1759 / 19080 1760

1773 1489
max. 
47 m

max. 5.400 l/h   5 m

max. 4.800 l/h 10 m

max. 3.700 l/h 

max. 2.600 l/h 

20 m

30 m

max. 
45 m

max. 5.500 l/h   5 m

max. 5.000 l/h 10 m

max. 3.900 l/h

max. 2.700 l/h

20 m

30 m

max. 
35 m

max. 5.250 l/h   5 m

max. 4.450 l/h 10 m

max. 3.000 l/h 

max. 750 l/h 

20 m

30 m

1476 1492 / 1499

1753 1754 1755 / 1756 9023

9030 9032 9034 9036 14600

max.

max. 850 l/h

max. 1.300 l/h

20 m

15  m

10 m

max. 1.680 l/h5 m
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GARDENA online ontdekken

GARDENA pompen advies
 

GARDENA magazine
 
Hier vindt u tips, ideeën en inspiratie voor uw tuin.  
Neem gewoon een kijkje.
www.gardena.com

Hiermee vindt u ook online de juiste pomp, 
afhankelijk van gebruiksdoel, slanglengte en 
aansluitapparaat.
www.gardena.com

Prestatiegegevens van pompen

Vuilwaterpompen

max. 5.425 l/h

max. 4.200 l/h

max. 6.650 l/h

4 m

max. 6 m

 3 m

 2 m

m max. 7.875 l/h1
 

max. 12.820 l/h

max. 9.060 l/h

max. 16.700 l/h

6 m

max. 9 m

 4 m

 2 m

m max. 18.400 l/h1
 

max. 8.050 l/h

max. 3.550 l/h

max. 12.150 l/h

6 m

max. 7 m

 4 m

 2 m

m max. 14.100 l/h1
 

max. 17.400 l/h

max. 13.600 l/h

max. 21.250 l/h

6 m

max. 11 m

 4 m

 2 m

m max. 22.675 l/h1
 

9040 9042 9044 9046



Meer over GARDENA
Deze brochure heeft slechts betrekking op een deel van het GARDENA productassortiment.  
Op het Internet, op www.gardena.com, vindt u het gehele assortiment en ook handige tips voor taken  
in de tuin en tuinontwerp.

Of bezoek www. gardena.com en meldt u aan voor onze gratis nieuwsbrief, zodat u regelmatig praktische 
tuintips en informatie over tuinieren ontvangt.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen en ook productaanpassingen aan te brengen.

© GARDENA 2021

www.gardena.com

Husqvarna Nederland BV
GARDENA Division
Postbus 50131
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Husqvarna Belgium NV
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Planet II E
1930 Zaventem
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