BP 4 GARDEN SET
A BP 4 Garden Set tartalmaz egy szívótömlő készletet, amellyel a tartós és nagy teljesítményű szivattyú beépített termosztáttal
azonnali használatra kész a kert öntözéséhez.

Cikkszám

1.645-352.0

Műszaki adatok

Felszereltség
Optimalizált csatlakozócsonk



Motorteljesítmény max.

W

1000

Csatlakozó G1 pumpákhoz



Vízszállítás max.

l/h

< 4000

Hővédelem



Max. szállítási magasság

m

45

Komfortos lábkapcsoló



Felszívási magasság

m

8

Szívótömlő készlettel



Szállítási hőmérséklet

°C

max. 35

Ergonomikus hordozófogantyú



EAN kód

Csatlakozómenet

4039784697737

G1

Csatlakozókábel

m

1,5

Tápfeszültség

V

230 – 240

Frekvencia

Hz

50

Súly kiegészítők nélkül

kg

8,8

Csomagolási súly

kg

11,1

Méretek (hosszúság × szélesség ×
magasság)

mm

220 × 405 × 260



Alaptartozék
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■ Kényelmesen be- és kikapcsolható lehajolás nélkül a praktikus lábkapcsolónak köszönhetően
■ Kényelmes hordozó fogantyú mobil használatra
■ A szivattyú szerszámok használata nélkül csatlakoztatható az erre optimalizált fúvókának köszönhetően

Azonnal üzemkész

Hővédelem

■ A Kächer 5 évre szóló

■ Azonnal csatlakoztatható spiráltömlő szűrővel és

■ Extra biztonságos – megvédi a szivattyút a

garancia-meghosszabbítást nyújt.

visszafolyásgátló szeleppel.

túlmelegedéstől
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Masszív és hosszú élettartamú

TARTOZÉKA BP 4 GARDEN SET
1.645-352.0
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Cikkszám
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Leírás

SZÍVÓTÖMLŐK



Szívótömlő készlet, 3,5m

1 2.997-110.0

Csatlakozásra kész és vákumbiztos: A szívókészlet, amely tartalmaz egy 3,5 m-es szívócsövet,
szívószűrőt, visszacsapó szelepet és a PerfectConnect tömítés lehetőségét. Ideális kerti
szivattyúkhoz és háztartási vízellátáshoz.

Szívótömlő, méterben, 3/4”

2 6.997-347.0

Szívótömlő, méterben, 1”

3 6.997-346.0

Vákumbiztos spiráltömlő méterben kapható az egyedi tömlőhossz kialakításához és csatlakozóval a 
merülő-, kerti és merülő nyomószivattyúhoz, valamint házi vízművekhez és automatákhoz való

csatlakoztatáshoz.

Szívótömlő, 3,5 m

4 6.997-348.0

Azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő kerti szivattyúkhoz házi vízautomatákhoz és
házi vízművekhez. A szívógarnitúra meghosszabbításához vagy szívószűrővel való használathoz
alkalmas.

Szívógarnitúra, 7 m

5 6.997-349.0

Komplett, azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő szívószűrővel és visszafolyásgátlóval 
kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és vízművekhez. A szívótömlő meghosszabbításaként is
ideális.

Szívógarnitúra Plus szivattyúkhoz, 3,5 m

6 6.997-450.0

Komplett, azonnal csatlakoztatható készlet vákumbiztos 3/4"-os spiráltömlővel, szívószűrővel,
visszafolyásgátlóval, G1 csapcsatlakozóval és univerzális tömlőcsatlakozóval kerti tömlő
csatlakoztatásához.



Csővezetékhez való szívótömlő, 0,6 m

7 6.997-360.0

Azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos szívótömlő szivattyúkhoz, kutakhoz vagy csővezetékekhez
való csatlakoztatásához a szívóoldalon. Magas nyomású szivattyúkhoz házi használatra.



Szívótömlő készlet, 7m

8 2.997-111.0

Ideális szívókészlet kerti szivattyúkhoz és háztartási vízellátáshoz. Tartalmaz egy csatlakoztatásra
kész, vákumbiztos 7 m-es szívótömlőt szívószűrővel, visszacsapó szeleppel és a PerfectConnect
tömítési lehetőséggel.



9 6.997-473.0

A csatlakozó adapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan
csatlakoztatható a vízcsatlakozásra.






ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK

Szivattyú-csatlakozódarab,
visszacsapószeleppel, kicsi

10 6.997-359.0

A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szívótömlők vákumbiztos
csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).

Connection kit Basic

11 6.997-358.0

Csatlakozókészlet Premium

12 6.997-340.0


Csatlakozókészlet víztömlők kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való
csatlakoztatáshoz. A tömlő és a szivattyú egyszerű csatakoztatásához és tökéletes összekötéséhez.

Csap adapter

13 2.997-113.0

A csap adapter lehetővé teszi a szívó- és kerti tömlők csatlakoztatását a szivattyúk nyomás- és
szívóoldalához. A PerfectConnect tömítési elv garantálja a megbízható tömítést.

Csatlakozó adapter G1

14 2.997-120.0


A PerfectConnect csatlakozó adapter (axiális / radiális) a Kärcher szivattyúkat G1 belső menettel
minden kereskedelemben kapható vízcsatlakozásaival és kiegészítőivel, valamint a régebbi Kärcher
kiegészítőkkel.

 Alaptartozék

 Opcionális tartozék

 Tisztítószer
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Csatlakozó adapter
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SZŰRŐK
Szívószűrő visszafolyásgátlóval, Basic, 3/4”

15 6.997-345.0

Szívószűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 3/4"-os méterben kapható szívótömlőhöz való
csatlakozáshoz.



Szívószűrő visszafolyásgátlóval, Basic 1”

16 6.997-342.0

Szívószűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 1"-os méterben kapható szívótömlőhöz való
csatlakozáshoz.



Szívószűrő visszafolyásgátlóval, Premium

17 6.997-341.0

Szívószűrő visszafolyásgátlóval prémium kivitelben kapható szívótömlőhöz való csatlakozáshoz.



Előszűrő, kicsi

18 6.997-343.0

Szivattyú-előszűrő kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek védelmére, amely
megóvja a szivattyút a durva szennyeződésrészecskéktől vagy a homoktól.



Szivattyú-előszűrő, nagy

19 6.997-344.0

Szivattyú-előszűrő kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek védelmére, amely
megóvja a szivattyút a durva szennyeződés-részecskéktől vagy a homoktól.



Előszűrő, nagy

20 2.997-210.0

A szivattyú előszűrője megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és 
a házi szivattyúkat a durva szennyeződések vagy homok ellen. A PerfectConnect tömítési elvvel
működik a megbízható tömítéshez.

Előszűrő, kicsi

21 2.997-211.0

Kis előszűrő, nagy hatás: A szivattyú előszűrő megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus
nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződés-részecskéktől vagy a
homoktól. A PerfectConnect tömítési elvvel működik.



Szárazonfutás elleni védelem

22 6.997-355.0

A szárazonfutás elleni védelem megvédi a kerti szivattyúkat, a merülő szivattyúkat és a
nagynyomású szivattyúkat a károsodásoktól. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a
szivattyút, és megakadályozza a száraz futást.



Elektronikus nyomáskapcsoló szárazonfutás
elleni védelemmel

23 6.997-357.0

Az elektronikus nyomáskapcsoló szükség szerint a szivattyút automatikusan be- és kikapcsolja. Az
úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a szárazonfutást.



Úszókapcsoló

24 6.997-356.0

Az úszókapcsoló a víz szintjétől függően automatikusan kapcsolja be- és ki a szivattyút.



EGYÉB

 Opcionális tartozék

 Tisztítószer
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