
Tlaková čerpadla
BP 3 Garden Set Plus

BP 3 Garden Set Plus je díky sadě sacích a zahradních hadic okamžitě připravený k použití. Vysoce
výkonné zahradní čerpadlo s dlouhou životností je vhodné pro zavlažování ze sudů/cisteren.

Vybavení:
• Optimalizovaný připojovací

nátrubek
• Připojovací adaptér pro

čerpadla se závitem G1
• Pohodlný nožní spínač
• vč. zavlažovací sady
• Ergonomické držadlo

Objednací číslo: 1.645-357.0

Technické údaje
Výkon motoru max. (W) 800

Průtok max. (l/h) < 3500

Čerpací výška (m/bar) 40/4

Typ čerpadla -

Přívodní teplota max. (°C) 35

Připojovací závit G1

Připojovací kabel (m) H07RN-F/1,5

Hmotnost bez příslušenství (kg) 8,3

Rozměry (D x Š x V) (mm) 350x210x230



Detaily

Popis
Okamžitě použitelné: sada zahradního čerpadla „BP 3 Garden Set Plus“ s 3,5 m dlouhou vakuu odolnou
spirálovou hadicí včetně filtru a zpětného ventilu (G1“ připojovací závit, průměr 3/4“) a sadou zahradních
hadic včetně 20 m dlouhé hadice Kärcher Primoflex (průměr 1/2“) je ideální pro zahradní zavlažování ze
sudů na dešťovou vodu nebo z cisteren. V sadě zahradních hadic jsou stříkačky, spojky a přípojka ke
kohoutku. Robustní čerpadlo je lehké a díky ergonomicky tvarovanému držadlu lehce přenositelné.
Zahradní čerpadla Kärcher jsou bezúdržbová, lze je instalovat bez nářadí a mohou se pohodlně a vůči
zádům šetrně vypnout a zapnout velkým nožním spínačem. Použitím vysoce kvalitních materiálů je
zaručena dlouhá životnost. Kärcher k nim nabízí prodloužení záruční doby na 5 let. Zahradní čerpadlo BP
3 Garden může být pomocí elektronického tlakového spínače dodatečně vybaveno funkcí Start/Stop –
pro ještě větší pohodlí na zahradě nebo při zásobování domácnosti vodou.

Vybavení a užitek
Robustní a s dlouhou životností
Kärcher nabízí prodloužení záruky na pět let.

Pohodlný nožní spínač
Pohodlné a vůči zádům šetrné zapnutí a vypnutí.

Připraveno k okamžitému použití
Včetně kompletní, k zapojení připravené sady spirálových a zahradních hadic pro okamžité použití.

Optimální nasávání
Kvalitní čerpadlo vysaje snadno vodu z 8 m hloubky, např. z cisterny.

Optimalizované připojení
Dokonale vyvážený systém těsnění umožňuje připojení čerpadla bez použití nástrojů.

Ergonomicky tvarované držadlo
Pohodlná manipulace a snadná přeprava.



Volitelné příslušenství

Adaptéry / Přípojky

Objednací číslo 6.997-473.0

Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý
Připojení sacích hadic odolné proti podtlaku na čerpadlo. Vč. hadicové sponky.
Pro čerpadla s G1” (33,3 mm) připojovacím závitem.Pro hadice 3/4” (19 mm) a 1”
(25,4 mm).
Objednací číslo 6.997-359.0

Čerpadla - připojovací díl Basic
K připojení 1/2” (12,7 mm) zahradních hadic na čerpadla s G1” (33,3 mm)
připojovacím závitem.
Objednací číslo 6.997-358.0

Připojovací sada Premium
Připojovací sada k připojení vodovodních hadic na zahradní čerpadla, domácí
automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení
hadice a čerpadla.
Objednací číslo 6.997-340.0

Objednací číslo 6.997-474.0

Filtry
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4”
K připojení na sací hadice - metrové zboží.Zamezovač zpětného toku zkracuje
dobu znovunasátí. Vč. hadicové spojky.
Objednací číslo 6.997-345.0



Filtry
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1”
K připojení na sací hadice - metrové zboží.Zamezovač zpětného toku zkracuje
dobu znovunasátí. Vč. hadicové spojky.
Objednací číslo 6.997-342.0

Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium
Robustní provedení kov/plast. K připojení na sací hadice - metrové zboží. Klapka
zpětného toku zkracuje dobu opětovného nasávání. Vč. hadicové spony. Sada
pro 3/4” (19 mm) a 1” (25,4 mm) hadice.
Objednací číslo 6.997-341.0

Čerpadlové předfiltry malé, průtok vody do 3000 l/h.
Čerpadlové předfiltry pro běžná čerpadla bez integrovaného filtru. K ochraně
čerpadel před hrubými částicemi či pískem. Jemný filtr je vymyvatelný.Pro
čerpadla s G1 (33,3 mm) přípojovacím závitem.Průtok vody do 3000 l/h.
Objednací číslo 6.997-343.0

Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.
Čerpadlové předfiltry pro běžná čerpadla bez integrovaného filtru. K ochraně
čerpadel před hrubými částicemi či pískem. Jemný filtr je omyvatelný.Pro
čerpadla s G1 (33,3 mm) přípojovacím závitem.Průtok vody do 6000 l/h.
Objednací číslo 6.997-344.0

Ostatní
Plovákový spínač
Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce
hladiny vody. S 10 m speciálního připojovacího kabelu.
Objednací číslo 6.997-356.0

Objednací číslo 6.997-546.0



Ostatní

Objednací číslo 6.997-549.0

Sací hadice
Sací sada, 3,5 m
Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, odolná proti podtlaku se sacím
filtrem a zamezovačem zpětného toku. Možné použt jako prodloužení sací
hadice.Po čerpadla s G1” (33,3mm) připojovacím závitem.
Objednací číslo 6.997-350.0

Sací hadice, metrové zboží, 3/4”
Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky
hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher
přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.
Objednací číslo 6.997-347.0

Sací hadice, metrové zboží, 1”
Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky
hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher
přípojnými díly a Kärcher sacími filtry
Objednací číslo 6.997-346.0

Sací hadice, 3,5 m
Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na
čerpadla. K prodloužení sací garnitury nebo k použití se sacím filtrem. Pro
čerpadla s G1” (33,3 mm) přípojným závitem.
Objednací číslo 6.997-348.0

Sací sada, 7 m
Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, odolná proti podtlaku se sacím
filtrem a zamezovačem zpětného toku. Možné použt jako prodloužení sací
hadice.Po čerpadla s G1” (33,3mm) připojovacím závitem.
Objednací číslo 6.997-349.0



Sací hadice
Sací hadice pro potrubní vedení, 0,6 m
Vakuu odolné připojení čerpadla na ražené studny nebo potrubní vedení.
Oboustranný G1” (33,3 mm) přípojný závit.
Objednací číslo 6.997-360.0


