
Pompy i akcesoria do nawadniania ogrodów

Nawadnianie jak prawdziwy deszcz!
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Skuteczność, jakość, piękno.

Kärcher jako jeden z wiodących na świecie producentów urządzeń wysokociśnieniowych nieustannie wyznacza 
nowe standardy w  dziedzinie technologii i  innowacji. Efektywne i  inteligentne systemy nawadniające Kärcher 
umożliwiają precyzyjne i jednocześnie oszczędzające wodę nawadnianie. Łączą zarazem wysoką jakość Kärcher 
z maksymalną wygodą i wyszukanym wzornictwem.

Zadbaj o swój ogród.

Kärcher oferuje szeroką gamę akcesoriów nawadniających, które przyniosą uśmiech na twarzach miłośników ogro-
dów na całym świecie.
Pompy i akcesoria nawadniające doskonale do siebie dopasowane pozwalają na rozsądne zarządzanie naturalny-
mi zasobami. A to gwarantuje wykorzystywanie wody w najbardziej efektywny i ekonomiczny sposób.

Innowacyjna technologia i  precyzyjne czujniki zapewniają że roślinom w  twoim ogrodzie zostanie dostarczona 
dokładnie taka ilości wody jakiej potrzebują aby zdrowo rosnąć. Aby zagwarantować Ci czerpanie maksymalnej 
przyjemności z naturalnego piękna twojego ogrodu, Kärcher oferuje wysoce efektywne spryskiwacze, pistolety, 
zraszacze, węże ogrodowe, systemy nawadniające, pompy, szybkozłącza i akcesoria do przechowywania węży.

Niezależnie od tego czy chcesz podlać ogród, dostarczyć wodę do użytku domowego czy też wypompować czy-
stą lub brudną wodę - Kärcher w  swojej ofercie posiada właściwą pompę do każdego zadania. Przykładowo 
modele pomp zanurzeniowych wyposażone w elektroniczne czujniki poziomu wody automatycznie reagują w chwi-
li kontaktu z wodą włączając urządzenie. Inteligentny system reguluje rytm pracy pompy odpowiednio do ilości 
wody chroniąc tym samym urządzenie. Niezależnie od tego jakiego produktu Kärcher używasz, zawsze wiesz, 
że dokonałeś właściwego wyboru .

Kärcher makes a difference.
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Kärcher: gwarancja jakości

Od pompy ciśnieniowej do pistoletu spryskującego Premium 
– produkty nawadniające Kärcher oznaczają najwyższą 
jakość, nowatorskie wzornictwo i oszczędne zużycie wody. 
Produkty z  systemów nawadniających Kärcher są w pełni 
kompatybilne z  systemami innych głównych producentów 
nawadniania.

Kärcher: inteligentne podlewanie

Jednostki nawadniające Kärcher zapewniają całkowicie auto-
matyczny proces nawadniania. Możesz zapomnieć o  ręcz-
nym podlewaniu, a  tym samym pozostanie Ci więcej czasu 
abyś mógł cieszyć twoim ogrodem czy też innymi zajęciami 
rekreacyjnymi. Kolejną zaletą jest to, że zużywają dokładnie 
takie ilości wody jakie są potrzebne. Czujnik bierze pod 
uwagę aktualne opady atmosferyczne i dezaktywuje zapro-
gramowany cykl więc woda płynie tylko wtedy, gdy jest rze-
czywiście potrzebna. Jest to przyjazne dla środowiska 
a ponadto pozwala zaoszczędzić pieniądze.

Kärcher: dla środowiska

Inteligentne i  wydajne technologie Kärcher oraz idealnie 
dobrane produkty zapewniają odpowiedzialne wykorzysty-
wanie zasobów naturalnych.

Kärcher: system pomp

Z automatycznymi pompami Home & Garden możesz wyko-
rzystać alternatywne źródła wody (oczko wodne, beczka, 
zbiornik na deszczówkę itp.) do podlewania roślin i jednocześ-
nie chronić naturalne zasoby wody. Poprzez wykorzystanie 
pomp wielostopniowych (mulitistage), możesz zmniejszyć 
zużycie energii o  30% w  porównaniu z  konwencjonalnymi 
pompami typu jet. Pompy zanurzeniowe z  elektronicznymi 
czujnikami poziomu wody automatycznie włączają urządzenie 
w  chwili kontaktu z  wodą. Inteligentny system reguluje rytm 
pracy pompy, dostosowując się do różnych warunków i zmia-
ny trybu pracy w najodpowiedniejszym momencie.
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Pompy zanurzeniowe

Pompy zanurze-
niowe do wody 
brudnej
Strona 40

Pompy zanurze-
niowe do wody 
czystej
Strona 41

Systemy nawadniające

Prysznice 
ogrodowe i lance 
spryskujące
Strona 18 – 19

Złącza i adaptery
Strona 20 – 22

Pistolety 
i spryskiwacze
Strona 16 – 17

Zraszacze
Strona 23

Systemy 
automatycznego 
nawadniania
Strona 29

Węże ogrodowe
i akcesoria do 
ich przechowy-
wania
Strona 24 – 28

Pompy ciśnieniowe

Pompy 
ogrodowe
Strona 33

Pompy do 
cystern/zbiorników
Strona 37

Pompy 
Home & Garden
Strona 34 – 35

Pompy głębinowe 
Strona 37

Pompy do beczek
Strona 36

Kärcher Rain 
SystemTM

Strona 12 – 15
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Automatyczny 
bęben na wąż CR 7.220
Nr katalogowy 2.645-218.0

Bęben 
na wąż CR 3.110 Balcony
Nr katalogowy 2.645-210.0

Metalowy pistolet 
spryskujący Premium
Nr katalogowy 
2.645-046.0

Prysznic ogrodowy
Nr katalogowy 
2.645-181.0

Systemy nawadniania

Systemy nawadniania

Lanca spryskująca 
Premium
Nr katalogowy 
2.645-137.0

Kärcher Rain SystemTM SensoTimer 
ST6 Duo eco!ogic
Nr katalogowy 
2.645-214.0

BP 4 
Garden Set
Nr katalogowy 1.645-352.0

BP 7 Home & Garden 
eco!ogic
Nr katalogowy 1.645-356.0

Pompy ciśnieniowe
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Zraszacz oscylacyjny 
OS 5.320 SV 
Nr katalogowy 
2.645-135.0

 
Wózek na wąż 
HT 4.520 Kit 
Nr katalogowy 
2.645-168.0

Bęben na wąż 
Premium z wężem 
1/2“ HR 7.315 
w zestawie
Nr katalogowy 
2.645-164.0

Wąż PrimoFlex® 
Premium 5/8” 25 m
Nr katalogowy 
2.645-152.0

Uniwersalna 
szybkozłączka Plus
Nr katalogowy 2.645-193.0 
Z Aqua Stop:
Nr katalogowy 2.645-194.0 

SDP 18000 
IQ Level Sensor 
Nr katalogowy 
1.645-118.0

SCP 16000 
IQ Level Sensor
Nr katalogowy 
1.645-169.0

Pompy zanurzeniowe

BP 1 Barrel
Nr katalogowy 
1.645-460.0

BP 2 Cistern
Nr katalogowy 
1.645-420.0

BP 6 Deep Well 
Nr katalogowy 
1.645-422.0
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Kärcher postrzega siebie jako firmę, która jest przykładem 
dla innych. Zrównoważony rozwój i  ochrona środowiska 
są mocno zakorzenione w  filozofii i  działaniach naszej fir-
my, czego ucieleśnieniem jest firmowa inicjatywa “eco!ogic”. 
Dlatego też linia produktów eco!ogic została poszerzona 
o najnowsze pompy i akcesoria do nawadniania ogrodów. 
Szczególnie ważne jest wyeliminowanie zużycia energii 
w trybie czuwania i maksymalna efektywność system ste-
rowania.

Inteligentny sposób podlewania  

- w odpowiedzi na bieżące potrzeby! 

Żywopłoty, rabaty kwiatowe, krzewy czy też zioła - nowy, 
inteligentny system nawadniania Kärcher wykorzystuje pre-
cyzyjną, kontrolującą wilgotność gleby dystrybucję wody, 
tak aby zapewnić każdej roślinie taką ilość wody jaką 
dokładnie potrzebuje. Pompa eco!ogic wraz z  modułem 
sterującym „SensoTimerTM”, wolne od ftalanów węże ogro-
dowe i Kärcher Rain System™ tworzą niezwykle wydajny 
system nawadniania, który został stworzony z myślą o naj-
wyższym poziomie ochrony zasobów naturalnych. 
Widać to szczególnie wyraźnie w wykorzystywanych w 
produkcji materiałach, w dążeniu do ograniczenia zużycia 
wody i energii, a także umożliwianiu korzystania z alter-
natywnych źródeł wody. System może być rozszerzony 
w  dowolnym momencie i  może zostać dopasowany do 
praktycznie każdego typu i wielkości ogrodu.
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Bez marnotrawienia wody

Nowy moduł sterujący SensoTimerTM to doskonałe 
narzędzie, które inteligentnie steruje podlewaniem 
roślin w  ogrodzie. Dzięki czujnikom, które co 30 
minut drogą radiową przesyłają do modułu sterują-
cego informację o  poziomie wilgotności gleby, 
podlewanie aktywowane jest tylko wówczas, gdy 
zachodzi taka potrzeba. Pozwala to lepiej zadbać 
o rośliny i unikać marnowania wody.

Dobór materiałów

Kärcher kładzie duży nacisk na odpowiedzialny do-
bór materiałów unikając zawartości metali ciężkich 
czy ftalanów. Wszystkie wykorzystywane materiały 
muszą odznaczać się wysoką trwałością i  odpo-
wiednimi parametrami. Dzięki optymalizacji ma-
teriałów wykorzystywanych przy produkcji węży 
ogrodowych, nie tylko nie zawierają one substancji 
groźnych dla zdrowia czy środowiska, ale także są 
odporne na działanie niskich i wysokich temperatur, 
zginanie, skręcanie oraz narastanie glonów.

Dystrybucja wody

Produkty z linii Rain System™ Kärcher to zaawan-
sowane technologicznie, innowacyjne narzędzia 
zaprojektowane z myślą o skutecznym nawadnia-
niu przy zachowaniu troski o środowisko naturalne. 
Dostarczają wodę dokładnie tam, gdzie jest 
w  danym momencie niezbędna, co skutecznie 
pomaga unikać marnowania wody i  zapobiega 
generowaniu niepotrzebnych kosztów. Stała dys-
trybucja ciśnienia umożliwia równomierne rozpro-
wadzanie wody, nawet na odległość 50 m.

Oszczędność energii

Pompy wody Kärcher dają możliwość korzystania 
z  alternatywnych źródeł wody. Pompy ogrodowe 
to cicha praca i wysoka wydajność umożliwiająca 
zasilanie do kilku punktów odbioru równocześnie. 
Wodę z sieci i alternatywnych źródeł (oczka wodne, 
zbiorniki deszczówki) transportują na duże odległo-
ści. Zużywają o 30% energii elektrycznej mniej niż 
tradycyjne pompy typu jet przy jednakowym 
wydatku wody. Pompy linii eco!ogic posiada-
ją innowacyjną funkcję czuwania 0-Wat. 

Kärcher Rain SystemTM

Skuteczne 
nawadnianie 

z Kärcher

Dystrybucja
bez marnowania 
wody

Dostarczanie
odpowiednich ilości 

wody

Zaopatrzenie 
z alternatywnych 
źródeł

Kontrola
ilości wody
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Systemy 
automatycznego 
nawadniania

Węże i wózki 
na węże

Prysznice ogro-
dowe i lance 
spryskujące

Zestawy połą-
czeń węży

Pistolety spry-
skujące i spry-
skiwacze

ZraszaczeKärcher 
Rain System™

Inteligentne i wydajne:

Nawadnianie – na miarę potrzeb Twojego ogrodu. 

Zastosowanie produktów Kärcher eliminuje niepotrzebne zużycie wody. Dzięki uniwersalnym szybkozłączom 
szybko i  stabilnie połączysz różne akcesoria nawadniające. Zraszacze oscylacyjne z  przesłoną ochronią Cię 
przed zamoczeniem. Posiadają też regulacje wydatku wody i  szerokości nawadniania. Nowy, komfortowy 
w obsłudze system nawadniający Rain System™ jest wyjątkowo łatwy w  instalacji. System umożliwia dostar-
czanie wody dokładnie tam, gdzie jest potrzebna, a jej ilość można zmieniać w zależności od zapotrzebowania 
i odpowiednio ustawić dla indywidualnej lokalizacji. W skrócie: maksymalna elastyczność w celu zagwarantowa-
nia najwyższej efektywności nawadniania.
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SensoTimer ST6 Duo 
eco!ogic
Nr katalogowy 2.645-214.0 

Reduktor ciśnienia 
z fi ltrem
Nr katalogowy 2.645-226.0 

Złącze typu T 
z regulacją 
przepływu wody
Nr katalogowy 2.645-231.0

Dysza kropelkowa
Nr katalogowy 
2.645-234.0

Dysze spryskujące 
mikro
Nr katalogowy 
2.645-236.0 
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Kołnierz 
uszczelniający
Nr katalogowy 
2.645-235.0 

Szpila do 
węża
Nr katalogowy 
2.645-237.0 

Złącze typu I
Nr katalogowy 
2.645-232.0

Zatyczka 
do węża
Nr katalogowy 
2.645-233.0

Wąż kroplujący
Nr katalogowy 2.645-229.0 (10 m)
Nr katalogowy 2.645-228.0 (25 m)

Wąż Kärcher 
Rain System™
Nr katalogowy2.645-227.0
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Nowość Nowość NowośćNowość

Kärcher Rain SystemTM

Inteligentne podlewanie - wygodne i rozsądne rozwiązanie 
dla każdego ogrodu

Nowy Kärcher Rain System™ łączy zalety węży kroplujących i tradycyjnego nawadniania. 
System pracuje z wodą podawaną pod ciśnieniem do maks. 4 bar, wężami PVC 1/2” oraz 
dyszami kroplującymi i spryskującymi. Do systemu można zamontować reduktor, który chro-
ni dysze przed zbyt wysokim ciśnieniem oraz fi ltr, który skutecznie wyłapuje zanieczyszcze-
nia mogące znajdować się w wodzie. Kärcher Rain System™ jest wysoce elastyczny, dzię-
ki czemu można go łatwo dostosować do każdego ogrodu. System doskonale 
współpracuje z modułem sterującym nawadnianiem - SensoTimer™, który samodzielnie 
dba o właściwy stopień nawilżenia gleby, nawet wtedy, gdy wyjedziemy na urlop. 

Filtr wody Reduktor ciśnienia 
z fi ltrem

Złącze typu T 
z regulacją 
przepływu wody

Złącze typu I Zatyczka do węża

 Do ochrony Kärcher 
Rain System™ przed 
zanieczyszczeniami 
z wody

 Zawiera adapter na 
kran G3/4 i złącze 
do węży Kärcher Rain 
System™

 Wkład filtracyjny można 
wyjmować i czyścić

 Ergonomiczna budowa 
zapewnia wygodne 
użytkowanie 

  Do ochrony Kärcher 
Rain System™ przed 
zbyt wysokim ciśnie-
niem 

  Wbudowany filtr chroni 
system przed zanie-
czyszczeniami z wody

  Zawiera adapter na 
kran G3/4 i złącze 
do węży Kärcher Rain 
System™

  Wkład filtracyjny można 
wyjmować i czyścić

  Redukuje ciśnienie 
w celu optymalnego 
działania dysz kroplują-
cych i spryskujących

 Do łączenia trzech 
węży nawadniających 
Kärcher Rain System™ 
lub węży kroplujących

 Boczne wyjście z regu-
lacją przepływu wody

 Umożliwia stworzenie 
dwóch niezależnych linii 
nawadniających 

 Ergonomiczna budowa 
zapewnia wygodne 
użytkowanie 

 W zestawie 2 szt.

 Do łączenia dwóch 
węży nawadniających 
Kärcher Rain System™ 
lub węży kroplujących

 Ergonomiczna budowa 
zapewnia wygodne 
użytkowanie

 W zestawie 2 szt.

 Do zamykania węży na-
wadniających Kärcher 
Rain SystemTM

 Do zamykania węży 
kroplujących

 Ergonomiczna budowa 
zapewnia wygodne 
użytkowanie

 W zestawie 2 szt.

Kärcher Rain SystemTM

Nr katalogowy (PU)1) 2.645-225.0 (6 szt.) 2.645-226.0 (6 szt.) 2.645-231.0 (10 szt.) 2.645-232.0 (20 szt.) 2.645-233.0 (10 szt.)

Dysza kropelkowa Dysze spryskujące 
mikro

Kołnierz uszczelniający Szpila do węża

  Do montażu na wężach 
nawadniających Kärcher 
Rain SystemTM

  Łatwa w montażu dzięki 
kołnierzowi i zintegrowanej 
igle

  Ilość wody można indywi-
dualnie regulować

  Ilość kropel może być 
regulowana od 0 do 10 l/h

  W zestawie 5 szt.

  Do montażu na wężach 
nawadniających Kärcher 
Rain SystemTM

  Łatwa w montażu dzięki 
kołnierzowi i zintegrowanej 
igle

  Ilość wody można indywi-
dualnie regulować na dyszy 
(od 0 do 55 l/h)

  Regulacja dysz
  W zestawie 1 x 360°, 2 x 180°, 

2 x 90°

 Do montażu na wężach 
nawadniających Kärcher 
Rain SystemTM

 Do ponownego zamykania 
otworów na dysze

 Łatwy w montażu 
 Z wewnętrzną gumową 

powierzchnią uszczelniającą 
 W zestawie 5 szt.

 Do montażu węży nawadnia-
jących Kärcher Rain 
SystemTM i węży kroplują-
cych w ogrodzie

 Z pomocniczym oznakowa-
niem ułatwiającym mocowa-
nie na właściwej głębokości

 W zestawie 5 szt.

Kärcher Rain SystemTM

Kąt spryskiwania 360°, 180°, 90°

Promień spryskiwania przy 2 bar 1.3 m

Promień spryskiwania przy 4 bar 1.8 m

Nr katalogowy (PU)1) 2.645-234.0 (10 szt.) 2.645-236.0 (10 szt.) 2.645-235.0 (10 szt.) 2.645-237.0 (16 szt.)

1) PU = opakowanie  2) Wszystkie dane dot. obszaru nawadniania zakładają ciśnienie wody na poziomie 4 bar.   
G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
 

Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość
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Kärcher Rain SystemTM

Elastyczna instalacja 
Dzięki elastycznym systemom 
złączy węże nawadniające 
Kärcher Rain System™ i węże 
kroplujące mogą być dowolnie 
łączone.

Efektywna irygacja
Węże kroplujące doskonale 
nawadniają wszystkie rośliny 
w ogrodzie. Długość węża może 
wynosić nawet do 50 m.

Precyzyjne podlewanie
Wąż nawadniający można wypo-
sażyć w dysze kroplujące, które 
pozwalają na precyzyjną regula-
cję ilości dostarczanej wody. 

Nawadnianie obszarowe
Wąż nawadniający można 
wyposażyć w dysze sprysku-
jące mikro o trzech różnych 
kątach nawadniania (360°, 
180°, 90°) i regulowanym prze-
pływie wody.

Wąż Kärcher Rain System™ Wąż kroplujący

  Wąż zasilający do Kärcher Rain System™
  Umożliwia mocowanie dysz kroplujących 

i spryskujących dysz mikro 
  Może być łączony z innymi kompatybilnymi wężami  

za pomocą podwójnych lub potrójnych złączek
  Posiada trwałą powłokę zewnętrzną odporną na działanie 

promieniowania UV i niekorzystne warunki pogodowe 
  Nie zawiera metali ciężkich: kadmu, ołowiu ani baru
  Może być skracany stosownie do potrzeb i łączony z wę-

żem kroplującym

  Wąż kroplujący umożliwia precyzyjne nawadnianie 
  Gwarantuje równomierną dystrybucję wody na całej długości
  Może być skracany stosownie do potrzeb i łączony  

z wężem Kärcher Rain System™
  Może być przedłużany aż do 50 m
  Ciśnienie optymalne do pracy wynosi 2 bar
  Wąż 2-warstwowy z powłoką tekstylną
  Nie zawiera ftalanów i innych niebezpiecznych dla zdrowia substancji
  Nie zawiera metali ciężkich: kadmu, ołowiu ani baru

Kärcher Rain SystemTM

Średnica węża 1/2" 1/2" 1/2"

Długość 10 m 10 m 25 m

Nr katalogowy (PU)1) 2.645-227.0 (1 szt.) 2.645-229.0 (10 szt.) 2.645-228.0 (10 szt.)

Kärcher Rain Box Zestaw dysz do węży Zestaw złączy do 
węży

Wąż kroplujący 
w zestawie

 Zestaw startowy do nawadniania ogrodów
 System można z łatwością zaadoptować  

do potrzeb każdego ogrodu
 Zestaw zawiera wąż kroplujący oraz akceso-

ria do nawadniania punktowego
 W zestawie praktyczna plastikowa walizka  

do przechowywania
 Zawiera 10-metrowy wąż kroplujący 1/2”
 Zawiera 15-metrowy wąż Kärcher Rain 

System™ 1/2” do stosowania jako wąż zasi-
lający lub w połączeniu z dyszami jako wąż 
nawadniający

 W zestawie: 4 złączki typu T z regulacją prze-
pływu wody, 4 złączki typu I, 10 dysz kroplują-
cych, 5 szpil do mocowania węża, 5 zatyczek 
do węża, 1 filtr i dwie szybkozłączki

 Zawiera adapter na kran G1 z redukcją G3/4
 Kompatybilny z modułem sterującym nawad-

nianiem: SensoTimerTM eco!ogic

 Zestaw rozszerzający  
do Kärcher Rain Box

 Może być montowany na 
wężu Kärcher Rain System™

 Do punktowego nawadniania 
roślin 

 Zawiera 5 dysz kroplujących
 Zawiera 10 kołnierzy uszczel-

niających
 Zawiera 5 mikro dysz spry-

skujących (4 x 90°, 4 x 180°, 
2 x 360°)

 Zawiera 5 szpil do mocowa-
nia węża

 Zestaw rozszerzający do 
Kärcher Rain Box

  Do łączenia węży 
Kärcher Rain System™ 
lub węży kroplujących 

  Zawiera 4 złączki typu 
T z regulacją przepływu 
wody

  Zawiera 4 złączki typu I
  Zawiera 5 zatyczek do 

węża

 Idealny zestaw do pre-
cyzyjnego, delikatnego 
nawadniania roślin

  Cały zestaw można 
podłączyć w mgnieniu 
oka

  Zawiera 20-metrowy 
wąż kroplujący

  Zawiera filtr wody 
i zatyczki do węża

Kärcher Rain SystemTM

Nr katalogowy (PU)1) 2.645-238.0 (1 szt.) 2.645-239.0 (9 szt.) 2.645-240.0 (7 szt.) 2.645-241.0 (10 szt.)

1) PU = opakowanie  2) Wszystkie dane dot. obszaru nawadniania zakładają ciśnienie wody na poziomie 4 bar.   
G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
 

NowośćNowość NowośćNowość

Nowość
Nowość
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Pistolety i spryskiwacze

Pistolety i spryskiwacze

Pistolety i spryskiwacze znacznie ułatwiają podlewanie, skutecznie zastępując nieporęczną 
i ciężką konewkę. Po zamontowaniu na wężu ogrodowym rozpraszają strumień wody, który 
nie uszkadza roślin i nie wypłukuje ziemi. Wysoka jakość wszystkich spryskiwaczy i pisto-
letów Kärcher gwarantuje ich trwałość i niezawodność.

Poręczne
Miękki uchwyt i elastyczny spust.

Pistolet spryskujący
Premium (metal)

Pistolet spryskujący
Premium

Wielofunkcyjny pistolet
spryskujący Premium

 Wygodna obsługa
 Funkcja stałej pozycji strumienia
 Precyzyjna regulacja kształtu strumienia
 Automatyczne blokowanie/ odblokowy-

wanie jednym palcem
 Ergonomiczny uchwyt
 Wyjątkowo mocny i o długiej żywotności

 Wygodna obsługa
 Funkcja stałej pozycji strumienia
 Precyzyjna regulacja kształtu strumienia
 Automatyczne blokowanie/ odblokowywa-

nie jednym palcem
 Ergonomiczny uchwyt

 Wygodna obsługa
 Funkcja stałej pozycji strumienia
 4 kształty strumienia
 Automatyczne blokowanie/ odblokowywa-

nie jednym palcem
 Ergonomiczny uchwyt

Pistolety i spryskiwacze
Nr katalogowy Blister (PU)1) 2.645-046.0 (6 szt.) 2.645-045.0 (10 szt.) 2.645-047.0 (10 szt.)

Pistolet
spryskujący Plus

Pistolet spryskujący Wielofunkcyjny spryskiwacz

 Regulowany kształt strumienia od  
silnego punktowego po lekką mgiełkę.

 Wytrzymały metalowy korpus
 Uchwyt z antypoślizgową powłoką
 Funkcja stałej pozycji strumienia

 Regulowany kształt strumienia od  
silnego punktowego po lekką mgiełkę

 3-stopniowa regulacja przepływu wody
 Zawieszka

 Wygodna regulacja wydatku wody  
za pomocą jednej ręki

 4 kształty strumienia

Pistolety i spryskiwacze
Nr katalogowy Blister (PU)1) 2.645-048.0 (6 szt.) 2.645-105.0 (10 szt.) 2.645-051.0 (6 szt.)

Nr katalogowy Luzem (PU)1) 2.645-069.0 (15 szt.) 2.645-104.0 (20 szt.) 2.645-070.0 (10 szt.)

1) PU = opakowanie
G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Pistolety i spryskiwacze

Wielofunkcyjny pistolet spry-
skujący Premium
Z  czterema kształtami strumie-
nia: od silnego punktowego po 
delikatną mgiełkę.

Pistolet spryskujący Premium
(metal)
Korpus i  głowica spryskująca 
wykonane ze stali szlachetnej. 
Posiada precyzyjną regulację 
kształtu strumienia.

Pistolet spryskujący Premium
Z  bezstopniową regulacją stru-
mienia wody.

Pistolet spryskujący Plus
Korpus i  głowica spryskująca 
wykonane ze stali szlachetnej. 
Posiada regulację kształtu stru-
mienia.

Spryskiwacz Spryskiwacz Plus Spryskiwacz 
z regulacją

Pistolet spryskujący
Premium (metal) 
– zestaw

 Regulowany kształt strumie-
nia od silnego po delikatny

 Regulowany kształt strumie-
nia od silnego po delikatny

 Ergonomiczny uchwyt

 Regulowany kształt strumie-
nia od silnego po delikatny

  Wygodna regulacja wydatku 
wody za pomocą jednej ręki

 Pistolet spryskujący 
Premium (metal) 
2.645-046.0

 Nowość: Uniwersalne 
szybkozłącze Premium 
z Aqua Stop 2.645-196.0

Pistolety i spryskiwacze
Nr katalogowy Blister (PU)1) 2.645-053.0 (15 szt.) 2.645-177.0 (12 szt.) 2.645-050.0 (6 szt.) 2.645-112.0 (6 szt.)

Nr katalogowy Luzem (PU)1) 2.645-071.0 (25 szt.) – – –

Pistolet spryskujący
Plus – zestaw

Pistolet spryskujący
– zestaw

Spryskiwacz
z regulacją – zestaw

Spryskiwacz – zestaw

 Pistolet spryskujący Plus 
2.645-048.0

 Adapter na kran G 3/4 
z redukcją G1/2 
– 2.645-006.0

 Uniwersalne szybkozłącze 
Plus 2.645-193.0

 Uniwersalne szybkozłącze 
Plus z Aqua Stop 
2.645-194.0

 Pistolet spryskujący 
2.645-105.0

 Adapter na kran G 3/4 
z redukcją G1/2 2.645-006.0

 Uniwersalne szybkozłącze 
2.645-191.0

 Uniwersalne szybkozłącze 
z Aqua Stop 2.645-192.0

 Spryskiwacz z regulacją 
2.645-050.0 

 Uniwersalne szybkozłącze 
Plus z Aqua Stop 2.645-194.0

 Spryskiwacz 2.645-053.0
 Adapter na kran G 3/4 

z redukcją G1/2 
2.645-006.0

 Uniwersalne szybkozłącze 
2.645-191.0

 Uniwersalne szybkozłącze 
z Aqua Stop 2.645-192.0

Pistolety i spryskiwacze
Nr katalogowy Blister (PU)1) 2.645-110.0 (8 szt.) 2.645-109.0 (8 szt.) 2.645-111.0 (8 szt.) 2.645-123.0 (8 szt.)

Nr katalogowy Luzem (PU)1) – – – –

1) PU = opakowanie
G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Prysznice ogrodowe i lance spryskujące

Lance spryskujące

Lance spryskujące Kärcher to wysokiej jakości, doskonałe narzędzia do podlewania roślin 
w  ogrodzie oraz na balkonach, werandach i  tarasach. Dzięki możliwości regulacji kąta 
nachylenia głowicy spryskującej (w  zakresie 180°) idealnie nadają się do nawadniania 
roślin w podwieszanych donicach. Mogą pełnić też funkcję prysznica ogrodowego, dzięki 
któremu ochłodzisz się w upalne dni.

Prysznic ogrodowy Uchwyt ścienny

  Rozstawiany w 3 minuty
  Wyposażony w stojak i szpilę
  Regulowana wysokość 1.50 – 2.20 m
  Odpinany prysznic i lanca spryskująca (2-w-1)
  Szeroki strumień
  Regulacja przepływu wody, funkcja on/off
  Ruchoma głowica spryskująca (180°)
  Wygodne przechowywanie

  Umożliwia wykorzystanie lanc spryskujących 
jako prysznica ogrodowego.

  Możliwość wykorzystania jako uchwyt  
do przechowywania lanc i rur  
(średnica rur 16 – 20 mm)

  Na wyposażeniu znajdują się kotwy i śruby

Prysznic ogrodowy i uchwyt ścienny
Nr katalogowy Blister (PU)1) 2.645-181.0 (3 szt.) 2.645-182.0 (6 szt.)

1) PU = opakowanie
G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Prysznice ogrodowe i lance spryskujące

Regulowana wysokość
Wysokość prysznica można wy- 
regulować w zakresie od 1.50 m 
i 2.20 m.

Uchwyt ścienny
 

Łatwość przechowywania
Gdy prysznic nie jest używany 
można go łatwo rozmontować, 
co ułatwia jego przechowywa-
nie.

Lanca spryskująca Premium
Wytwarza 6 różnych kształtów 
strumienia, regulowany kąt 
nachylenia głowicy (180°).

Lanca spryskująca Premium Lanca spryskująca Plus Lanca spryskująca

 Do podlewania rabatek i grządek oraz  
roślin w wiszących donicach

 Bezstopniowa regulacja przepływu wody 
(0-maks.) za pomocą jednej ręki

 6 kształtów strumienia
 Regulowany kąt nachylenia głowicy (180°)
 Lanca teleskopowa (70-105 cm)

 Do podlewania rabatek i grządek oraz  
roślin w wiszących donicach

 Bezstopniowa regulacja przepływu wody 
(0-maks.) za pomocą jednej ręki

 6 kształtów strumienia
 Regulowany kąt nachylenia głowicy (180°)

 Do podlewania rabatek, grządek  
i roślin w donicach

 Bezstopniowa regulacja przepływu wody 
(0-maks.) za pomocą jednej ręki

 6 kształtów strumienia

Lance spryskujące
Nr katalogowy Blister (PU)1) 2.645-137.0 (8 szt.) 2.645-158.0 (8 szt.) 2.645-157.0 (8 szt.)

Lanca spryskująca Premium
– prezenter

Lanca spryskująca Plus
– prezenter

Lanca spryskująca  
– prezenter

 Doskonała ekspozycja
 Zawiera 32 lance spryskujące Premium
 Zajmuje niewielką przestrzeń
 Szybkie składanie
 4 półki na luźne elementy (max. 150 szt.)
 Zawiera zdjęcia zastosowań i informacje  

o produkcie

 Doskonała ekspozycja
 Zawiera 32 lance spryskujące Premium
 Zajmuje niewielką przestrzeń
 Szybkie składanie
 4 półki na luźne elementy (max. 150 szt.)
 Zawiera zdjęcia zastosowań i informacje  

o produkcie

 Doskonała ekspozycja
 Zawiera 32 lance spryskujące Premium
 Zajmuje niewielką przestrzeń
 Szybkie składanie
 4 półki na luźne elementy (max. 150 szt.)
 Zawiera zdjęcia zastosowań i informacje 

o produkcie

Lance spryskujące - Prezentery
Nr katalogowy Prezenter 2.645-154.0 (32 szt.) 2.645-160.0 (32 szt.) 2.645-159.0 (32 szt.)

1) PU = opakowanie.
G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Szybkozłącza

Jedno złącze – trzy średnice, wiele akcesoriów

Uniwersalne szybkozłącza Kärcher pasują do węży ogrodowych o trzech najbardziej po-
pularnych średnicach: 1/2”, 5/8” i 3/4”. Wszystkie modele szybkozłączy dostępne są 
w wersjach z Aqua Stop i bez. Modele Premium i Plus wyposażono w antypoślizgową, 
wyprofilowaną powierzchnię zacisku ułatwiającą obsługę. Wszystkie szybkozłącza są 
w pełni kompatybilne z ogrodowymi akcesoriami Kärcher.

1/2" = 13 mm

5/8" = 15 mm

3/4" = 19 mm

Uniwersalne  
szybkozłącze  
Premium

Uniwersalne  
szybkozłącze Pre-
mium z Aqua Stop

Uniwersalne
szybkozłącze  
Plus

Uniwersalne
szybkozłącze  
Plus z Aqua Stop

Uniwersalne
szybkozłącze

 Przyłącz węża z anody-
zowanego aluminium 

 Wyprofilowana antypo-
ślizgowa powierzchnia 
zacisku

 Uniwersalne  
- do wszystkich stan-
dardowych węży ogro-
dowych

 Przyłącz węża z anody-
zowanego aluminium 

 Wyprofilowana antypo-
ślizgowa powierzchnia 
zacisku

 Aqua Stop
 Uniwersalne  

- do wszystkich stan-
dardowych węży ogro-
dowych

 Wyprofilowana antypo-
ślizgowa powierzchnia 
zacisku

 Uniwersalne  
- do wszystkich stan-
dardowych węży ogro-
dowych

 Wyprofilowana antypo-
ślizgowa powierzchnia 
zacisku

 Aqua Stop
 Uniwersalne  

- do wszystkich stan-
dardowych węży ogro-
dowych

 Ergonomiczna budowa 
ułatwiająca obsługę

 Uniwersalne  
- do wszystkich stan-
dardowych węży ogro-
dowych

Przyłącza
Nr katalogowy Blister (PU)1) 2.645-195.0 (15 szt.) 2.645-196.0 (15 szt.) 2.645-193.0 (15 szt.) 2.645-194.0 (15 szt.) 2.645-191.0 (15 szt.)

Nr katalogowy Luzem (PU)1) – – 2.645-203.0 (25 szt.) 2.645-204.0 (25 szt.) 2.645-201.0 (25 szt.)

Uniwersalne
szybkozłącze
z Aqua Stop

Uniwersalne
złącze węży

Zawór kontrolny Adapter na kran G
3/4 z redukcją G 
1/2

Adapter na kran G
3/4 z redukcją G 
1/2

 Ergonomiczna budowa 
ułatwiająca obsługę

 Aqua Stop
 Uniwersalne - do 

wszystkich standar-
dowych węży ogrodo-
wych

 Uniwersalne - do 
wszystkich standardo-
wych węży ogrodowych

 Ergonomiczna budowa 
ułatwiająca obsługę

 Do łączenia lub napra-
wy węży ogrodowych

 Uniwersalne - do 
wszystkich standardo-
wych węży ogrodowych

 Umożliwia kontrolę 
wydatku wody

 Zawiera dwójnik
 Do łączenia węża i zra-

szacza lub dwóch węży

 Bardzo wytrzymałe
 Umożliwia łączenie 

elementów o dwóch 
różnych średnicach 
gwintów

 Bardzo wytrzymałe
 Umożliwia łączenie 

elementów o dwóch 
różnych średnicach 
gwintów

 Idealny do podłączania 
pomp ogrodowych

Przyłącza
Nr katalogowy Blister (PU)1) 2.645-192.0 (15 szt.) 2.645-197.0 (15 szt.) 2.645-198.0 (15 szt.) 2.645-006.0 (15 szt.) 2.645-007.0 (15 szt.)

Nr katalogowy Luzem (PU)1) 2.645-202.0 (25 szt.) 2.645-207.0 (25 szt.) 2.645-208.0 (15 szt.) 2.645-065.0 (25 szt.) 2.645-066.0 (25 szt.)

1) PU = opakowanie  
G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Szybkozłącza

Trójnik
Umożliwia równoległe połącze-
nie trzech węży ogrodowych.

Profilowana powierzchnia
Antypoślizgowa, wyprofilowana 
guma zacisku zapewnia wygod-
ną obsługę.

Aqua Stop
Zapobiega wyciekaniu wody 
podczas odłączania węży 
i akcesoriów.

Adapter z trzema wyjściami
Wysokiej jakości adapter umoż-
liwiający równoczesne podłą-
czenie trzech węży ogrodo-
wych. Wyposażony w regulację 
przypływu dla każdego wyjścia 
osobno.

Adapter
G1/2 I  G3/4

Zestaw 
uszczelnień

Zestaw O-ringów Prezenter ze złączami

 Do podłączania akcesoriów do 
nawadniania z wewnętrznym 
gwintem i wpinania węży 

 3 uszczelki (2x do
G 3/4, 1x do G1)

 1 fi ltr wstępny do adap-
teru na kran z gwintem 
G 3/4“

 6 uszczelek
(4x 10.8 x  2.6 mm, 
1x 15.9 x  2.6 mm, 
1x 17.1 x  2.6 mm)

 1 fi ltr wody 
do zraszacza

 Gwarantuje dobrą ekspozycję akceso-
riów, zawiera krótkie opisy produktów

 16 x 2.645-193; 16 x 2.645-194; 
16 x 2.645-197; 12 x 2.645-006; 
8 x 2.645-007; 20 x 2.645-008; 
12 x 2.645-009; 5 x 2.645-048; 
4 x 2.645-051; 20 x 2.645-053

Przyłącza
Nr katalogowy Blister (PU)1) 2.645-098.0  I  -099.0 (15 szt.) 2.645-073.0 (15 szt.) 2.645-074.0 (15 szt.) 2.645-061.0 (1 szt.)

Nr katalogowy Luzem (PU)1) – – – –

1) PU = opakowanie  
G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.

Adapter na kran 
do
montażu w domu

Adapter na kran
z 2 wyjściami

Adapter na kran
z 3 wyjściami

Dwójnik Trójnik

 Umożliwia podłączanie 
węża ogrodowego do 
domowego kranu

 Mosiężny gwint we-
wnętrzny

 Nakrętka ochronna na 
gwint

 Dwa osobne wyjścia 
z regulacją

 Umożliwia jednoczes-
ne podpięcie dwóch 
węży ogrodowych do 
jednego kranu z gwin-
tem G 3/4

 Adapter G3/4 
z redukcją G1/2

 Do kranu z gwintem G1 
i redukcją G 3/4

 Umożliwia jednoczesne 
zasilanie 3 węży z 1 
kranu

 Każde z wyjść opatrzone 
osobnym regulatorem

 Z trzema adapterami

 Do łączenia i przedłuża-
nia węży ogrodowych

 Mocna konstrukcja

 Umożliwia zasilanie 
wodą dwóch węży 
równocześnie poprzez 
rozdzielenie strumienia

 Mocna konstrukcja

Przyłącza
Nr katalogowy Blister (PU)1) 2.645-010.0 (15 szt.) 2.645-199.0 (10 szt.) 2.645-200.0 (4 szt.) 2.645-008.0 (15 szt.) 2.645-009.0 (15 szt.)

Nr katalogowy Luzem (PU)1) – – – 2.645-067.0 (25 szt.) 2.645-068.0 (25 szt.)
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Szybkozłącza

Akcesoria mosiężne – najwyższa jakość i trwałość

Pierścień z tworzywa sztucznego 
gwarantuje wygodną obsługę.

Mosiężna linia akcesoriów do nawadniania Kärcher charakteryzuje się dużą trwałością i wy-
godą użytkowania. Wszystkie produkty z tej linii zostały wykonane z materiałów najwyższej 
jakości, które gwarantują ich niezawodność. Praktyczna funkcja click-on ułatwia łączenie 
i rozłączanie akcesoriów.

Złącze mosiężne
1/2" i 5/8" 

Złącze mosiężne
1/2" i 5/8" 
z Aqua Stop

Złącze mosiężne
3/4"

Złącze mosiężne
3/4" z Aqua Stop

Złącze mosiężne
reparator
1/2" i 5/8" lub 3/4"

 Wysokiej jakości 
mosiężne złącze 
o długiej żywotności

 Gumowy antypośliz-
gowy pierścień 
zapewnia wygodną 
obsługę

 Do węży 1/2” i 3/4”

 Wysokiej jakości 
mosiężne złącze 
o długiej żywotności

 Gumowy antypoślizgo-
wy pierścień zapewnia 
wygodną obsługę

 Aqua Stop
 Do węży 1/2” i 3/4”

 Wysokiej jakości 
mosiężne złącze 
o długiej żywotności

 Gumowy antypoślizgo-
wy pierścień zapewnia 
wygodną obsługę

 Do węży 3/4”

 Wysokiej jakości 
mosiężne złącze
o długiej żywotności

 Gumowy antypoślizgo-
wy pierścień zapewnia 
wygodną obsługę

 Aqua Stop
 Do węży 3/4”

 Do łączenia ze sobą węży 
o wew. średnicy 1/2” 
i 5/8” (2.645-102.0) 
lub 3/4” (2.645-103.0) 

 Do przedłużania lub 
naprawy uszkodzonych 
węży

 Wykonane z trwałego 
mosiądzu

Mosiężne akcesoria
Nr katalogowy Blister (PU)1) 2.645-015.0 (10 szt.) 2.645-017.0 (10 szt.) 2.645-016.0 (10 szt.) 2.645-018.0 (10 szt.) 2.645-102.0 I -103.0 (10 szt.)

Dwójnik mosiężny Trójnik mosiężny Mosiężny adapter
na kran G 3/4"
z redukcją G 1/2"

Mosiężny adapter
na kran G1

Mosiężny
spryskiwacz

 Do łączenia i przedłu-
żania węży ogrodo-
wych

 Wykonane z trwałego 
mosiądzu

 Umożliwia wpięcie 
trzech węży ogrodo-
wych

 Umożliwia zasilanie 
wodą dwóch węży 
równocześnie poprzez 
rozdzielenie strumienia.

 Wykonane z trwałego 
mosiądzu

 Wysokiej jakości mosięż-
ny adapter na kran 
o długiej żywotności

 Gumowy antypoślizgo-
wy pierścień zapewnia 
wygodną obsługę

 Umożliwia łączenie ele-
mentów o dwóch róż-
nych średnicach gwin-
tów

 Wysokiej jakości mosięż-
ny adapter na kran 
o długiej żywotności

 Gumowy antypoślizgo-
wy pierścień zapewnia 
wygodną obsługę

 Gumowy antypoślizgo-
wy pierścień zapewnia 
wygodną obsługę

 Regulowany strumień 
od silnego po delikatny

Mosiężne akcesoria
Nr katalogowy Blister (PU)1) 2.645-100.0 (10 szt.) 2.645-101.0 (10 szt.) 2.645-013.0 (10 szt.) 2.645-014.0 (10 szt.) 2.645-054.0 (10 szt.)

1) PU = opakowanie  
G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Zraszacze

Wysoka stabilność
Zraszacze wyposażono w szpile 
zapewniające wysoką stabil-
ność nawet na nierównych 
powierzchniach.

Wygodna przesłona
Przesłona chroni przed zmocze-
niem podczas zmiany ustawień 
spryskiwania.

Regulacja wydatku wody
Łatwa w obsłudze, trwała żółta 
przekładnia umożliwia regulację 
wydatku wody.

Regulowana szerokość
Szerokość spryskiwania można 
zmniejszyć poprzez wyłączenie 
części dysz.

Zraszacz 
wielofunkcyjny MS 100

Zraszacz oscylacyjny
OS 5.320 SV

Zraszacz oscylacyjny
OS 5.320 S

Zraszacz oscylacyjny
OS 3.220

Zraszacz zmienno-pul-
sacyjny PS 300

 Regulowany zasięg spryskiwania
 Trwała przekładnia zabezpieczo-

na przed brudem
 Przesłona chroniąca przed 

zamoczeniem 
 Regulowany wydatek wody  

(0 – maks.)
 Maks. obszar nawadniania2)  

320 m²
 Regulowana szer. spryskiwania 

 Regulowany zasięg spryski-
wania

 Trwała przekładnia zabezpie-
czona przed brudem

 Przesłona chroniąca przed 
zamoczeniem 

 Regulowany wydatek wody  
(0 – maks.)

 Maks. obszar nawadniania2)  
320 m2

 Regulowany zasięg spry-
skiwania

 Trwała przekładnia zabez-
pieczona przed brudem

 Maks. obszar nawadniania2) 
220 m2

 Kąt spryskiwania 30 – 360°
 Regulowana szer. spryskiwa-

nia np. do podlewania pod 
drzewami

 Mocna szpila do łatwego mon-
tażu na nierównych, stromych 
powierzchniach

 Maks. obszar nawadniania2)  
706 m2

Zraszacze
Obszar nawadniania Dł. m Szer. m m2 Dł. m Szer. m m2 Dł. m Szer. m m2 Ø w m m2

 Przy 2 bar 5-16 5-12 25-190 5-16 12 60-190 5-14 9 45-120 25 490

 Przy 4 bar 6-20 6-16 36-320 6-20 16 100-320 6-17 13 80-220 30 706

Kształt spryskiwania

Nr katalogowy (PU)1) 2.645-135.0 (6 szt.) 2.645-134.0 (6 szt.) 2.645-133.0 (6 szt.) 2.645-023.0 (10 szt.)

Zraszacz rotacyjny
RS 130/3

Zraszacz rotacyjny
RS 120/2

Zraszacz obrotowy CS
90 Spike / CS 90 Vario

 Mocne metalowe ramiona
 Maks. obszar nawadniania2) 

133 m2

 Regulowany kąt zraszania
 Maks. obszar nawadniania2) 

113 m2

 Mocna szpila do łatwego mon-
tażu na nierównych, stromych 
powierzchniach

 Maks. obszar nawadniania2)  
64 m2

 Dodatkowy adapter do nawad-
niania powierzchni na planie 
prostokąta (CS 90 Vario)

 Dysze o 6 różnych kształtach 
gwarantują kilka form nawad-
niania

 Uchwyt ścienny
 Maks. obszar nawadniania2)  

78 m2

Zraszacze
Obszar nawadniania Ø w m m2 Ø w m m2 Ø w m m2 Ø w m m2

 Przy 2 bar 11 95 8 50 9 64 8,4 55

 Przy 4 bar 13 133 12 113 9 64 10 78

Kształt spryskiwania

Nr katalogowy (PU)1) 2.645-019.0 (8 szt.) 2.645-020.0 (8 szt.) 2.645-024.0  I  -025.0 (10 szt.) 2.645-026.0 (8 szt.)

1) PU =opakowanie  2) Wszystkie dane dot. obszaru nawadniania zakładają ciśnienie wody na poziomie 4 bar..   
G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm. 



24

Wózki na węże ogrodowe

Wózki na węże ogrodowe – mobilne i wygodne

Wózki na węże ogrodowe to akcesoria przeznaczone do wygodnego transportu, przecho-
wywania i użytkowania węży. Ułatwiają ich zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się 
i zaginaniu węży i tym samym przedłużając ich żywotność. Wszystkie wózki są kompatybil-
ne z wężami ogrodowymi i akcesoriami do nawadniania Kärcher.

Wózek na wąż (stal) HT 80 M Wózek na wąż (stal) HT 80 M w zestawie

  Wykonany z trwałej, odpornej na korozję stali szlachetnej
  Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt
  Regulowana wysokość uchwytu
  Prowadnica węża
  Wpięte pod kątem złącze zapobiega skręcaniu się węża
  2 uniwersalne szybkozłącza Plus (2.645-193.0)

  Wózek na wąż HT 80 M 
  W skład wchodzą: 20 m węża 1/2“ PrimoFlex® Plus (2.645-144.0), 

pistolet spryskujący Plus (2.645-048.0), 4 uniwersalne szybkozłącza 
Plus (3 x 2.645-193.0, 1 x 2.645-194.0), adapter na kran G3/4

Wózki na węże
Wymiary węża
 1/2" (13 mm) Max. 80 m Max. 80 m

 5/8" (15 mm) Max. 60 m Max. 60 m

 3/4" (19 mm) Max. 40 m Max. 40 m

Nr katalogowy (PU)1) 2.645-042.0 (1 szt.) 2.645-043.0 (1 szt.)

Wózek na wąż HT 4.500 Wózek na wąż HT 4.520  
1/2" w zestawie

Wózek na wąż HT 4.520  
5/8" w zestawie

  Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt
  Regulowana wysokość uchwytu
  Składany uchwyt prowadzący
  Wpięte pod kątem złącze zapobiega  

skręcaniu się węża
  Uchwyt na spryskiwacz
  2 szybkozłącza
  W pełni zmontowany

  Wózek na wąż HT 4.500
  W skład wchodzą: 20 m węża 1/2" 

PrimoFlex®, spryskiwacz Plus (2.645-177.0), 
3 szybkozłącza, 1 szybkozłącze z Aqua 
Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2

  W pełni zmontowany

  Wózek na wąż HT 4.500
  W skład wchodzą: 20 m węża 5/8" 

PrimoFlex®, spryskiwacz Plus  
(2.645- 177.0), 3 szybkozłącza,  
1 szybkozłącze z Aqua Stop,  
adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2

  W pełni zmontowany

Wózki na węże
Wymiary węża
 1/2" (13 mm) Max. 50 m Max. 50 m Max. 50 m

 5/8" (15 mm) Max. 35 m Max. 35 m Max. 35 m

 3/4" (19 mm) Max. 23 m Max. 23 m Max. 23 m

Nr katalogowy (PU)1) 2.645-170.0 (6 szt.) 2.645-168.0 (6 szt.) 2.645-169.0 (6 szt.)

1) PU = opakowanie  
G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Wózki na węże ogrodowe

Łatwość przechowywania
Dzięki składanemu uchwytowi 
prowadzącemu wózki zajmują 
niewiele miejsca podczas prze-
chowywania.

Zawsze pod ręką
Uchwyt ścienny do stacjonarne-
go montażu bębna i wygodnego 
przechowywania akcesoriów do 
nawadniania.

Wygodna obsługa
Mocna korba i stabilna pozycja 
wózka ułatwia płynne zwijanie 
i nawijanie węża ogrodowego.

Doskonała mobilność
Duże koła gwarantują łatwość 
prowadzenia wózka po nierów-
nej nawierzchni.

Wózek na wąż HT 3.400 Wózek na wąż HT 3.420  
1/2" w zestawie

Wózek na wąż HT 3.420  
5/8" w zestawie

  Regulowana wysokość uchwytu
  Składany w celu łatwego  

przechowywania
  W pełni zmontowany

  Regulowana wysokość uchwytu
  Składany w celu łatwego przechowywania
  W skład wchodzą: 20 m węża 1/2” 

PrimoFlex®, spryskiwacz Plus (2.645-
177.0), 3 szybkozłącza z Aqua Stop,  
adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2.

  W pełni zmontowany

  Regulowana wysokość uchwytu
  Składany w celu łatwego przechowywania
  W skład wchodzą: 20 m węża 5/8” 

PrimoFlex®, spryskiwacz Plus (2.645-
177.0), 3 szybkozłącza z Aqua Stop, 
adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2

  W pełni zmontowany

Wózki na węże
Wymiary węża
 1/2" (13 mm) Max. 40 m Max. 40 m Max. 40 m

 5/8" (15 mm) Max. 30 m Max. 30 m Max. 30 m

 3/4" (19 mm) Max. 20 m Max. 20 m Max. 20 m

Nr katalogowy (PU)1) 2.645-180.0 (6 szt.) 2.645-166.0 (6 szt.) 2.645-167.0 (6 szt.)

Paleta promocyjna – wózek na wąż HT 3.420
zestaw 1/2"

Paleta promocyjna – wózek na wąż HT 3.420
zestaw 5/8"

 18 szt. wózków na wąż HT 3.420 w zestawie: 20 m węża 1/2" 
PrimoFlex®, spryskiwacz Plus (2.645-177.0), 3 szybkozłącza  
z Aqua Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2.

  Dobra ekspozycja, zdjęcia zastosowań
  W pełni zmontowany

 18 szt. wózków na wąż HT 3.420 w zestawie: 20 m węża 5/8" 
PrimoFlex®, spryskiwacz Plus (2.645-177.0), 3 szybkozłącza  
z Aqua Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2.

  Dobra ekspozycja, zdjęcia zastosowań
  W pełni zmontowany

Wózki na węże
Nr katalogowy Prezenter 2.645-172.0 (18 szt.) 2.645-173.0 (18 szt.)

1) PU = opakowanie
G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Wózki na węże ogrodowe

Bębny automatyczne i manualne – dbałość o węże ogrodowe

Bębny na węże ogrodowe to akcesoria przeznaczone do wygodnego przechowywania 
i użytkowania węży. Ułatwiają ich zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu 
węży, a tym samym przedłużając ich żywotność. Wszystkie bębny są kompatybilne z wę-
żami ogrodowymi i akcesoriami do nawadniania Kärcher.

Automatyczny bęben na wąż 
CR 7.220

Bęben na wąż CR 3.110 Balcony Bęben na wąż CR 
3.110 – prezenter

  Automatyczne zwijanie węża
  Płynne, równomierne zwijanie
  Płaski, oszczędzający przestrzeń uchwyt 

ścienny
  Zakres ruchu 0° –180°
  Blokada obrotu (co 30°) zapobiega uszko-

dzeniu ścian
  W skład wchodzi: wąż ogrodowy 10 m 

1/2" i wąż przyłączeniowy 2 m, spryski-
wacz Plus (2.645-177.0), 1 szybkozłącze 
i 1 szybkozłącze z Aqua Stop, 
adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2

  Wygodny schowek na akcesoria
  W pełni zmontowany

 Bęben na wąż na balkony, tarasy i do małych ogrodów
  Idealne do zasilania urządzenia K 2.200 Balcony
  Zajmuje niewiele miejsca przy przechowywaniu
  Umożliwia zwijanie węża bez rozlania ani jednej kropli wody
  Wygodne zwijanie i rozwijanie węża
  Wąż przyłączeniowy i akcesoria można wygodnie przecho-

wywać w bębnie
  W skład wchodzą: wąż ogrodowy 20 m 5/16” i wąż przyłą-

czeniowy 2 m, spryskiwacz Plus (2.645-177.0), 2 szybkozłą-
cza z Aqua Stop, adapter na ran G 3/4 z redukcją G 1/2, 
płaski uchwyt ścienny i złącza do kranów domowych 
i zewnętrznych.

  W pełni zmontowany

 Kompaktowe wymiary 
(1/4 palety)

  Dobra ekspozycja ze zdję-
ciami zastosowań

  Uniwersalny narożnik palety 
zadrukowany obustronnie

  Zawiera 18 szt. CR 3.110

Bębny na węże
Wymiary węża 1/2" (13 mm) = Max. 20 m 5/16" (8 mm) = Max. 10 m –

Nr katalogowy (PU)1) 2.645-218.0 (1 szt.) 2.645-210.0 (4 szt.) 2.645-211.0 (18 szt.)

Wąż w zestawie, 20 m Wąż w zestawie, 15 m Wąż w zestawie do urządzeń 
wysokociśnieniowych

 Zestaw do podlewania roślin 
w ogrodzie i na tarasie

 20 m 1/2" wąż PrimoFlex®

 Pistolet 2.645-105.0
 Adapter na kran G 3/4 

z redukcją G1/2 2.645-006.0
 Uniwersalne szybkozłącze 

2.645-191.0
 Uniwersalne szybkozłącze 

z Aqua Stop 2.645-192.0

 Może służyć do zasilania wodą urządzeń wysokociśnie-
niowych

 Uchwyt ścienny na wąż
 15 m 1/2" wąż PrimoFlex®

 Spryskiwacz 2.645-053.0
 Adapter na kran G1 z redukcją G 3/4 2.645-007.0
 Uniwersalne szybkozłącze 2.645-191.0 
 Uniwersalne szybkozłącze z Aqua Stop 2.645-192.0

 Może służyć do zasilania wodą 
urządzeń wysokociśnieniowych

 10 m 3/4” wąż PrimoFlex®

 Adapter na kran G 3/4
 Uniwersalne szybkozłącze Plus 

2.645-193.0
 Uniwersalne szybkozłącze Plus 

z Aqua Stop 2.645-194.0

Węże
Długość 20 m 15 m 10 m

Nr katalogowy (PU)1) 2.645-115.0 (4 szt.) 2.645-114.0 (4 szt.) 2.645-156.0 (1 szt.)

1) PU = opakowanie
G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Wózki na węże ogrodowe

Dobrze pomyślane
Bęben CR 3.110 Balcony umoż-
liwia takie zwijanie węża, aby 
ani jedna kropla wody nie 
wyciekła niepotrzebnie.

Funkcjonalne i dyskretne
Bęben na wąż CR 7.220 wypo-
sażono w płaski, dyskretny 
uchwyt do montażu na ścianie. 
Po zdjęciu bębna zajmuje nie-
wiele miejsca.

Obrotowe
Po zamontowaniu na uchwycie 
ściennym bęben obraca się 
w zakresie od 0 do 180°. Bęben 
obraca się skokowo (co 30°), co 
zapobiega uszkodzeniu ścian 
przy energicznym ruchu.

Wyjątkowo kompaktowe
Wyjątkowo kompaktowy, 
poręczny i lekki CR 3.110 Balco-
ny może być łatwo przenoszony 
z miejsca na miejsce.

Uchwyt na wąż
z pudełkiem

Uchwyt na wąż Plus Uchwyt ścienny
na wąż

Zestaw podłączeniowy

  Praktyczne i wygodne przecho-
wywanie węża ogrodowego

  Haki do zawieszania pistoletów 
i spryskiwaczy

  Półka na drobne akcesoria np. 
szybkozłącza, adaptery itp.

  Pudełko na akcesoria ogrodowe 
np. rękawice czy sekator

  Praktyczne i wygodne przecho-
wywanie węża ogrodowego

  Haki do zawieszania pistoletów 
i spryskiwaczy

  Półka na drobne akcesoria np. 
szybkozłącza, adaptery itp.

 Mocna konstrukcja
 Łatwy w montażu
 Haki do zawieszania 

pistoletów i spryskiwaczy
 Do wszystkich węży 

ogrodowych

 Do zasilania wodą wodociągową 
węży ogrodowych zamontowa-
nych na bębnach i wózkach

 Kompatybilny ze wszystkimi 
wózkami i bębnami Kärcher

 Z adapterem na kran G 3/4 i re-
dukcją G 1/2 (2.645-006.0)

 2 uniwersalne szybkozłącza 
(2.645-095.0)

 1.5 m 5/8" - wąż KEVLAR®

Uchwyty na węże ogrodowe
Nr katalogowy (PU)1) 2.645-162.0 (4 szt.) 2.645-161.0 (4 szt.) 2.645-044.0 (10 szt.) 2.645-122.0 (5 szt.)

1) PU = opakowanie
G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.

Bęben
na wąż Premium HR 7.300

Bęben 
na wąż Premium z wężem
1/2" HR 7.315 w zestawie

Bęben 
na wąż 5/8" Premium
HR 7.315 w zestawie

 Praktyczne i wygodne przechowywanie 
węża, spryskiwaczy i złączek

 Miejsce do przechowywania pistoletów 
spryskujących i lanc

 Pudełko na akcesoria ogrodowe  
np. rękawice, sekator czy łopatkę

 Uchwyt na przechowywanie spryskiwacza 
podłączonego do węża

 Wyjmowany bęben na wąż (2 w 1)
 Uchwyt ścienny i 2 złączki do węża
  W pełni zmontowany

 Bęben na wąż HR 7.300
  Uchwyt ścienny,  

wąż 15 m 1/2" PrimoFlex®,  
spryskiwacz Plus (2.645- 177.0),  
3 szybkozłącza,  
1 szybkozłącze z Aqua Stop,  
Adapter na kran G 3/4 z redukcją G1/2

  W pełni zmontowany

 Bęben na wąż HR 7.300
  Uchwyt ścienny,  

wąż 15 m 5/8" PrimoFlex®  
spryskiwacz Plus (2.645- 177.0),  
3 szybkozłącza,  
1 szybkozłącze z Aqua Stop,  
Adapter na kran G 3/4 z redukcją G1/2

  W pełni zmontowany

Bębny na węże
Wymiary węża
1/2" (13 mm) Max. 30 m Max. 30 m Max. 30 m

5/8" (15 mm) Max. 20 m Max. 20 m Max. 20 m

Nr katalogowy (PU)1) 2.645-163.0 (1 szt.) 2.645-164.0 (1 szt.) 2.645-165.0 (1 szt.)
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Węże ogrodowe

Węże ogrodowe - trwałe i niezawodne

Węże ogrodowe Kärcher wykonane są z materiałów najwyższej jakości. Nie zawierają szkod-
liwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Charakteryzują się wysoką elastycz-
nością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Spe-
cjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węży, a wysoka tolerancja na 
temperaturę zapewnia bezpieczne przechowywanie w okresie zimowym oraz umożliwia 
zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą.

Wąż PrimoFlex® Premium Wąż PrimoFlex® Plus

 Bezpieczny dla zdrowia, nie zawiera ftalanów, kadmu, baru ani 
ołowiu

 Odporny na działanie ciśnienia dzięki wzmocnieniu włóknem  
KEVLAR®ntTM

 5 powłok
 Odporna na warunki atmosferyczne zewnętrzna powłoka anty-UV.
 Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża
 Wyjątkowo elastyczny, nie zagina się i nie skręca
 Ciśnienie rozrywające 50 bar3)

 Wysoka tolerancja na temperaturę -20 do +65 °C
 18–letnia gwarancja

 Bezpieczny dla zdrowia, nie zawiera ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu
 Wyjątkowo elastyczny, nie zagina się i nie skręca
 Odporny na działanie ciśnienia dzięki wzmocnieniu włóknem 

KEVLAR®

 3 powłoki 
 Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża
 Ciśnienie rozrywające 45 bar3)

 Wysoka tolerancja na temperaturę -20 do +65 °C
 15–letnia gwarancja

Węże
Wewnętrzna średnica 1/2" 5/8" 1/2" 5/8" 3/4"

Długość 20 m 50 m 25 m 50 m 20 m 50 m 25 m 50 m 25 m 50 m

Ciężar g/m 155 155 190 190 130 130 160 160 230 230

Nr katalogowy 
(VE)1)

2.645-150.0
(1 szt.)

2.645-151.0
(1 szt.)

2.645-152.0
(1 szt.)

2.645-153.0
(1 szt.)

2.645-144.0
(1 szt.)

2.645-145.0
(1 szt.)

2.645-146.0
(1 szt.)

2.645-147.0
(1 szt.)

2.645-148.0
(1 szt.)

2.645-149.0
(1 szt.)

Wąż PrimoFlex® Wąż spiralny – zestaw 
Wąż spiralny mini – zestaw, 10 m

 Trwały, odporny na działanie ciśnienia
 Bezpieczny dla zdrowia, nie zawiera ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu
 3 powłoki
 Odporna na warunki atmosferyczne zewnętrzna powłoka anty-UV.
 Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża
 Ciśnienie rozrywające 24 bar3)

 Wysoka tolerancja na temperaturę -20 do 65 °C
 12–letnia gwarancja

 Idealne do podlewania roślin w małych ogrodach, na balkonach 
i tarasach.

 Wąż spiralny 10 m, bez ftalanów, odporny na promieniowanie UV
 Wielofunkcyjny pistolet spryskujący z 4 kształtami strumienia
 Spiralny wąż z zabezpieczeniem przed skręcaniem
 Spiralny wąż z zabezpieczeniem przed skręcaniem i z Aqua Stop
 Adapter na kran G 3/4
 Adapter na kran, odpowiedni do wszystkich standardowych gwin-

tów (tylko 2.645-178.0)
 Uchwyt ścienny (tylko 2.645-178.0)

Węże
Wewnętrzna średnica 1/2" 5/8" 3/4" 5/16"

Długość 20 m 50 m 25 m 50 m 25 m 50 m 10 m

Ciężar g/m 110 110 145 145 220 220

Nr katalogowy 
(VE)1)

2.645-138.0
(1 szt.)

2.645-139.0
(1 szt.)

2.645-140.0
(1 szt.)

2.645-141.0
(1 szt.)

2.645-142.0
(1 szt.)

2.645-143.0
(1 szt.)

2.645-178.0  I  2.645-179.0
(3 szt.)

1) PU = opakowanie              2) Kevlar® jest zarejestrowanym znakiem towarowym przez E. I. du Pont de Nemours and Company.   
3) Specyfikacja odnosi się do 1/2” (13 mm) węży bez osprzętu. 
G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Systemy automatycznego nawadniania

Moduł sterujący WU 60/2 sun
Czujnik UV aktywuje automa-
tyczne podlewanie o wschodzie 
słońca.

Czujnik deszczu
Mierzy opad, który następnie 
uwzględniany jest w procesie 
nawadniania.

Ciągły monitoring
Pomiar wilgotności gleby jest 
wysyłany drogą radiową do 
modułu sterującego nawadnia-
niem - Senso Timer ST6/Duo  
co 30 minut.

Inteligentne nawadnianie
Gdy poziom wilgotności gleby 
jest zbyt niski, nawadnianie jest 
aktywowane automatycznie.

NowośćNowość Nowość

Wymienne 
czujniki do modułu ST6 

Wyłącznik
czasowy  
WT 120

Moduł 
sterujący
WT 4.000

Moduł 
sterujący
WU 60/2 sun

Moduł 
sterujący
WU 60/49

Moduł 
sterujący
WU 90/72

Czujnik 
deszczu

 Umożliwia równo-
czesne podłączenie 
trzech węży

 Dwa wyjścia 
z osobnym regula-
torem

 Pojedyncze wyjście 
z wyłącznikiem cza-
sowym

 Regulowany czas 
podlewania  
- do 120 min.

 Automatycznie włą-
cza się i wyłącza 
wg. zaprogramowa-
nego czasu

 Indywidualne pro-
gramowanie 
nawadniania na 
żądanie

 Regulowany czas 
podlewania  
- do 120 min.

  Możliwość sterowa-
nia ręcznego

  Wyjmowany 
wyświetlacz do 
wygodnego progra-
mowania

  Wyposażony 
w adapter na kran 
i filtr wstępny

  Zasilanie bateryjne 
- 9V (baterie należy 
zamówić osobno)

 Programowanie 
nawadniania z jed-
nym lub dwoma 
cyklami podlewania 
dziennie

 Możliwość sterowa-
nia ręcznego

 Czujnik słoneczny/ 
UV rozpoczyna 
cykl podlewania po 
wschodzie słońca

 Wyposażony 
w adapter na kran 
i filtr wstępny

 Zasilanie bateryjne 
- 9V (baterie należy 
zamówić osobno)

 49 programów 
nawadniania

 Regulowany czas 
podlewania - do 
60 min.

 Wyświetlacz LCD
 Wyposażony 

w adapter na kran 
i filtr wstępny

 Automatycznie włą-
cza się i wyłącza 
wg. zaprogramo-
wanego czasu

 Zasilanie bateryjne 
- 9 V (baterie należy 
zamówić osobno)

 Kompatybilny 
z czujnikiem desz-
czu

 72 programy 
nawadniania

 Regulowany czas 
podlewania - do 
90 min.

 Wyświetlacz LCD
 Wyposażony 

w adapter na kran 
i filtr wstępny

 Automatycznie włą-
cza się i wyłącza 
wg. zaprogramo-
wanego czasu

 Zasilanie bateryjne 
- 9 V (baterie należy 
zamówić osobno)

 Kompatybilny 
z czujnikiem desz-
czu

 Mierzy opad 
i uwzględnia go 
w programie 
nawadniania

 kompatybilny 
z modułem steru-
jącym WU 60/49 
i WU 90/72

 Około. 4.5 m prze-
wodu łączącego

 Nie wymaga 
dostępu do sieci 
elektrycznej

 Wyposażony 
w uchwyt ścienny 
i szpilkę

Moduły sterujące nawadnianiem
Gwint przyłączeniowy G3/4 i G1 G3/4 i G1 G3/4 i G1 G3/4 i G1 G3/4 i G1 –

Nr katalogowy Blister (PU)1) 2.645-209.0 (3 szt.) 2.645-174.0 (3 szt.) 2.645-034.0 (4 szt.) 2.645-035.0 (3 szt.) 2.645-036.0 (3 szt.) 2.645-037.0 (3 szt.)

SensoTimerTM ST6 eco!ogic SensoTimerTM ST6 Duo eco!ogic

 Steruje nawadnianiem poprzez pomiar wilgotności gleby
  Podlewanie aktywuje się automatycznie, gdy poziom wilgotności gleby spada  

poniżej pożądanego poziomu
  5 stopni ustawienia poziomu nawilżenia gleby
  Może obsługiwać 2 czasy nawadniania (poranny i wieczorny)
  Przycisk dezaktywujący nawadnianie na 24 h
  Tryb eco!ogic: 
  Zawiera przyłącze na kran i filtr wstępny
  Wymaga doposażenia w baterie 9 volt

 Wymienne czujniki do modu-
łów sterujących nawadnia-
niem SensoTimerTM ST6 
eco!ogic i ST6 Duo eco!ogic

  Kärcher rekomenduje wymia-
nę padu raz do roku

  Dwie sztuki w zestawie

 Zawiera regulowane wyjście wody
 Zawiera czujnik poziomu wilgotności 

 Zawiera 2 regulowane wyjścia wody
 Zawiera 2 czujniki poziomu wilgotności  

(1 czujnik na jedno wyjście wody)

Moduły sterujące nawadnianiem
Gwint przyłączeniowy G3/4 i G1 G3/4 i G1 –

Nr katalogowy Blister (PU)1) 2.645-213.0 (3 szt.) 2.645-214.0 (3 szt.) 2.645-242.0 (15 szt.)

1) PU = opakowanie
G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Ciśnieniowe pompy Kärcher: 

Przemyślane rozwiązania!

Pompy Home & Garden przeznaczone są do wykorzystywania wody z  alternatywnych źródeł (cystern, studni, 
naturalnych źródeł, zbiorników na deszczówkę) w  domu i  w  ogrodzie. Urządzenia mogą jednocześnie zasilać 
punkty odbioru w domu (pralka, WC) jak i w ogrodzie (podlewanie roślin). Automatycznie włączają się wraz z wystą-
pieniem zapotrzebowania na wodę, a następnie wyłączają - co gwarantuje pompom dłuższą żywotność i obniża 
koszty eksploatacji. Pompy wyposażone w wielostopniowe wirniki pracują wyjątkowo cicho i są znacznie bardziej 
energooszczędne w stosunku do pomp z napędem typu jet. Dodatkowo modele z linii eco!ogic w trybie czuwania 
(stand-by) w ogóle nie pobierają energii. Pompy do beczek pozwalają na podlewanie ogrodu wodą bezpośrednio 
z beczki na deszczówkę, czyli w sposób ekologiczny.

Pompy 
ogrodowe

Pompy do 
cystern/zbiorników

Pompy 
Home & Garden

Pompy głębinowe Pompy do beczek
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Pompy ciśnieniowe

 Niezawodne pompy o długiej żywotności
 Spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa
 Przyjazne dla środowiska i użytkownika
 Łatwe w instalacji i obsłudze
 Łatwe w użytkowaniu zarówno w domu jak i w ogrodzie Dane techniczne

Do stosowania 
w ogrodzie

Do stosowania 
w domu

Do stosowania 
w domu i w ogro-
dzie

Pompy ogrodowe

BP 4 
Garden Set

Max. 800 m2 – –

BP 3 
Garden

Max. 500 m2 – –

BP 2 
Garden

Max. 350 m2 – –

Pompy Home & Garden

BP 7 
Home & Garden eco!ogic

Max. 1,200 m2 Max. 12 osób Max. 900 m2 
+ max. 4 osób

BP 5 
Home & Garden

Max. 1,000 m2 Max. 12 osób Max. 800 m2 
+ max. 4 osób

BP 4 
Home & Garden eco!ogic

Max. 800 m2 Max. 10 osób Max. 600 m2 
+ max. 4 osób

BP 3 
Home & Garden

Max. 500 m2 Max. 8 osób Max. 300 m2 
+ max. 4 osób

Pompy do beczek

BP 1 
Barrel

Max. 100 m2 – –

Pompy głębinowe 

BP 6 
Deep Well

            +
Max. 1,100 m2

             +
Max. 12 osób

             +
Max. 500 m2

+ max. 6 osób

BP 4 
Deep Well

             +
Max. 900 m2

             +
Max. 6 osób

             +
Max. 300 m2 
+ max. 4 osób

Pompy do cystern/zbiorników

BP 2 
Cistern

             +
Max. 1,200 m2

             +
Max. 6 osób

             +
600 m2 max 
+ max. 2 osób

* Rekomendowane wartości niezbędne do zaopatrzenia domu w wodę dotyczą domów o maksymalnej wysokości trzech pięter. 

1.000 W

4.000 l/h

45 m / 4,5 bar

800 W

3.500 l/h

40 m / 4 bar

700 W

3.000 l/h

35 m / 3,5 bar

1.200 W

6.000 l/h

60 m / 6 bar

1.000 W

6.000 l/h

48 m / 4,8 bar

950 W

3.800 l/h

45 m / 4,5 bar

800 W

3.300 l/h

40 m / 4 bar

400 W

3.800 l/h

11 m / 1,1 bar

1.000 W

5.000 l/h

55 m / 5,5 bar

700 W

4.600 l/h

43 m / 4,3 bar

800 W

5.700 l/h

32 m / 3,2 bar
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Pompy ciśnieniowe

Pompy ogrodowe Kärcher - idealne do nawadniania

Pompy ogrodowe Kärcher to niezawodne urządzenia przeznaczone do nawadniania ogrodów i trawników z alternatywnych 
źródeł wody takich jak: zbiorniki na deszczówkę, oczka wodne czy beczki. Pobierana woda tłoczona jest dalej pod ciśnie-
niem, co umożliwia jej efektywny transport i wykorzystanie do zasilania spryskiwaczy, zraszaczy, pistoletów i innych akce-
soriów do nawadniania.

Doskonale zabezpieczone
Wbudowane zabezpieczenie ter-
malne skutecznie chroni pompę 
przed przegrzaniem. 

Duży przełącznik
Wyłącznik  jest na tyle duży, że 
można go obsługiwać stopą bez 
potrzeby schylania się.

Łatwe w transporcie
Ergonomiczna rączka gwarantu-
je łatwe przenoszenie pompy. 

Gotowa do pracy
Pompa do ogrodu BP 4 - zestaw 
posiada na wyposażeniu standar-
dowym wszystko, co potrzebne do 
pracy: spiralny wąż 3.5 m z fi ltrem 
wody i zaworem zwrotnym.

Nowość Nowość Nowość

BP 4 Garden-Set BP 3 Garden BP 2 Garden

  Wygodny w obsłudze duży włącznik
  Ergonomiczna rączka
  Zoptymalizowany adapter przyłą-

czeniowy - pompa nie wymaga 
użycia narzędzi przy podłączaniu

  Zabezpieczenie termalne gwarantu-
je wysokie bezpieczeństwo użytko-
wania i wydłuża żywotność pompy

  Wyposażona w wąż spiralny (3.5 m) 
3/4” z fi ltrem i zaworem zwrotnym 
(gwint przyłączeniowy G1)

  Wygodny w obsłudze duży włącznik
  Ergonomiczna rączka
  Zoptymalizowany adapter przyłącze-

niowy - pompa nie wymaga użycia 
narzędzi przy podłączaniu

  Trwała i solidna

  Wygodny w obsłudze duży włącznik
  Ergonomiczna rączka
  Zoptymalizowany adapter przyłącze-

niowy - pompa nie wymaga użycia 
narzędzi przy podłączaniu

  Trwała i solidna

Dane techniczne
Maks. pobór mocy W 1,000 800 700

Maks. wydajność tłoczenia** l / h 4,000 3,500 3,000

Wys. tłoczenia/Maks. ciśnienie m / bar 45 / 4.5 40 / 4.0 35 / 3.5

Maks. głębokość zasysania m 8 8 8

Napęd pompy Jet Jet Jet

Maks. temperatura wody °C 35 35 35

Ciężar bez akcesoriów kg 9 8.3 8.1

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 340 x 220 x 230 340 x 220 x 230 340 x 220 x 230

Gwint przyłącza G1 G1 G1

Przewód zasilający H07RN-F m 1.5 1.5 1.5

Wyposażenie
Wygodny uchwyt do przenoszenia   

Zoptymalizowany gwint przyłączeniowy   

Adapter przyłączeniowy do pomp, G1   

Wyłącznik nożny   

Zabezpieczenie termalne  – –

Z zestawem ssącym do pomp, 3.5 m  – –

Nr katalogowy 1.645-352.0 1.645-351.0 1.645-350.0

 

 Objęte dostawą
**  Wskazówka: przepływ wody zależy od wysokości tłoczenia i średnicy węża. Przez obniżenie wysokości tłoczenia i zastosowanie węża o dużej średnicy wydajność
tłoczenia można podnieść.
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Pompy ciśnieniowe

Automatyczne pompy Home & Garden doskonale sprawdzają się zarówno w nawadnianiu ogrodów jak i zasilaniu domowych 
pralek czy toalet wodą z alternatywnych źródeł (w stosunku do wody wodociągowej). Mogą pobierać wodę z beczek, cystern 
i zbiorników na deszczówkę, źródeł naturalnych czy studni. Dzięki temu możemy oszczędzać drogą wodę wodociągową 
dbając nie tylko o zasobność portfela, ale także o środowisko. Pompy Home & Garden są wysoce energooszczędne i ciche. 
Włączają się automatycznie w chwili wystąpienia zapotrzebowania na wodę, a następnie samodzielnie się wyłączają. 

Solidnie zabezpieczone 
Pompy do domu i ogrodu są wy-
posażone w filtr wstępny, zawór 
zwrotny oraz zabezpieczenie 
przed pracą na sucho.

Elastyczny adapter
Pompa wyposażona jest w dwu-
wyjściowy adapter, który można 
zamontować na różne sposoby, 
co pozwala ustawić podłączane 
węże w pożądanym kierunku. 

Bezpieczna eksploatacja 
W razie awarii, kontrolki pokazu-
ją, w którym miejscu znajduje się 
przyczyna usterki - po stronie 
ssącej czy po stronie ciśnienio-
wej.

Energooszczędne
Innowacyjna funkcja czuwania 
0-Wat, dzięki której w trybie go-
towości (stand by) zużycie prą-
du jest zerowe (dot. pomp 
eco!ogic). 

Pompy Home & Garden - doskonałe do domu i do ogrodu

30 %*

Oszczędność energii
30 %*

Oszczędność energii

Nowość Nowość

 
BP 7 Home & Garden eco!ogic  BP 5 Home & Garden BP 4 Home & Garden eco!ogic  BP 3 Home & Garden  

 Doskonała do domu i do ogrodu
 Wyjątkowo długa żywotność
 Wielostopniowa pompa gwarantuje oszczędność energii 

i obniżoną głośność pracy
 Nie pobiera energii (0 Wat) w trybie stand by

 Doskonała do domu i do ogrodu
 Wyjątkowo długa żywotność
 Wielostopniowa pompa gwarantuje oszczędność energii 

i obniżoną głośność pracy

 Doskonała do domu i do ogrodu
 Wyjątkowo długa żywotność
 Nie pobiera energii (0 Wat) w trybie stand by

 Doskonała do domu i do ogrodu
  Wyjątkowo długa żywotność

Dane techniczne
Maks. pobór mocy W 1,200 1,000 W 950 800

Maks. wydajność tłoczenia** l / h 6,000 6,000 l / h 3,800 3,300

Wys. tłoczenia/Maks. ciśnienie m / bar 60/6.0 48/4.8 m / bar 45/4.5 40/4.0 

Maks. głębokość zasysania m 8 8 m 8 8

Napęd pompy 5-stopniowy 4-stopniowy Jet Jet

Maks. temperatura wody °C 35 35 °C 35 35

Ciężar bez akcesoriów kg 13 12.5 kg 10.6 10.3

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 550 x 225 x 290 550 x 225 x 290 mm 550 x 225 x 290 550 x 225 x 290

Gwint przyłącza G1 G1 G1 G1

Przewód zasilający H07RN-F m 1.85 1.85 m 1.85 1.85 

Wyposażenie
Automatyczna funkcja start/stop     

Filtr wstępny i zawór zwrotny     

Zabezpieczenie przed pracą na sucho     

Duży wlew     

Adapter przyłączeniowy do pomp G1     

Dwa wyjścia wody     

Zoptymalizowany gwint przyłączeniowy     

Wyłącznik nożny    

Zwijanie przewodu zasilającego    

Wyświetlacz usterek    

Nr katalogowy 1.645-356.0 1.645-355.0 1.645-354.0 1.645-353.0

  

 Objęte dostawą             * W porównaniu do pomp z mechanizmem tłoczenia typu jet, oparte na ilości pompowanej wody.
** Wskazówka: przepływ wody zależy od wysokości tłoczenia i średnicy węża. Przez obniżenie wysokości tłoczenia i zastosowanie węża o dużej średnicy wydajność
    tłoczenia można podnieść.
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Pompy ciśnieniowe

Podwójnie praktyczna
Dwuwyjściowy adapter pozwala 
na podłączenie i zasilanie obu 
wyjść równocześnie. 

Automatyczna
Pompy do domu i ogrodu włą-
czają się tylko wtedy, gdy są po-
trzebne. Gdy zapotrzebowanie 
na wodę ustaje - pompy automa-
tycznie się wyłączają. 

Idealna do domu i ogrodu
Pompa może zasilać wodą użyt-
kową Twój dom dostarczając ją 
m.in. do pralki czy WC. Jedno-
cześnie może też służyć do na-
wadniania ogrodu. 

Pompy eco!ogic
Pompy do domu i ogrodu z linii 
eco!ogic w trybie czuwania 
(stand by) nie zużywają prądu, 
co znacząco wpływa na obniże-
nie kosztów eksploatacji.

Nowość Nowość

 
BP 7 Home & Garden eco!ogic  BP 5 Home & Garden BP 4 Home & Garden eco!ogic  BP 3 Home & Garden  

 Doskonała do domu i do ogrodu
 Wyjątkowo długa żywotność
 Wielostopniowa pompa gwarantuje oszczędność energii 

i obniżoną głośność pracy
 Nie pobiera energii (0 Wat) w trybie stand by

 Doskonała do domu i do ogrodu
 Wyjątkowo długa żywotność
 Wielostopniowa pompa gwarantuje oszczędność energii 

i obniżoną głośność pracy

 Doskonała do domu i do ogrodu
 Wyjątkowo długa żywotność
 Nie pobiera energii (0 Wat) w trybie stand by

 Doskonała do domu i do ogrodu
  Wyjątkowo długa żywotność

Dane techniczne
Maks. pobór mocy W 1,200 1,000 W 950 800

Maks. wydajność tłoczenia** l / h 6,000 6,000 l / h 3,800 3,300

Wys. tłoczenia/Maks. ciśnienie m / bar 60/6.0 48/4.8 m / bar 45/4.5 40/4.0 

Maks. głębokość zasysania m 8 8 m 8 8

Napęd pompy 5-stopniowy 4-stopniowy Jet Jet

Maks. temperatura wody °C 35 35 °C 35 35

Ciężar bez akcesoriów kg 13 12.5 kg 10.6 10.3

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 550 x 225 x 290 550 x 225 x 290 mm 550 x 225 x 290 550 x 225 x 290

Gwint przyłącza G1 G1 G1 G1

Przewód zasilający H07RN-F m 1.85 1.85 m 1.85 1.85 

Wyposażenie
Automatyczna funkcja start/stop     

Filtr wstępny i zawór zwrotny     

Zabezpieczenie przed pracą na sucho     

Duży wlew     

Adapter przyłączeniowy do pomp G1     

Dwa wyjścia wody     

Zoptymalizowany gwint przyłączeniowy     

Wyłącznik nożny    

Zwijanie przewodu zasilającego    

Wyświetlacz usterek    

Nr katalogowy 1.645-356.0 1.645-355.0 1.645-354.0 1.645-353.0

  

 Objęte dostawą             * W porównaniu do pomp z mechanizmem tłoczenia typu jet, oparte na ilości pompowanej wody.
** Wskazówka: przepływ wody zależy od wysokości tłoczenia i średnicy węża. Przez obniżenie wysokości tłoczenia i zastosowanie węża o dużej średnicy wydajność
    tłoczenia można podnieść.
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Pompy ciśnieniowe

Ekonomiczne nawadnianie
Pompy umożliwiają wygodne 
wykorzystanie wody z beczek. 
Używając deszczówki do podle-
wania roślin oszczędzasz drogą 
wodę wodociągową.

Idealnie dopasowane
Pompę można bezpiecznie 
zamontować na krawędzi beczki 
dzięki specjalnej klamrze mocu-
jącej.

Włączenie/wyłączanie
Przełącznik na klamrze mocują-
cej BP 1 Barrel umożliwia bez-
pośrednie włączanie i wyłącza-
nie pompy w zależności od 
potrzeb. Zapobiega to koniecz-
ności pracy ciągłej obniżając 
zużycie energii.

Filtr wstępny
Filtr chroni wirnik przed zabloko-
waniem przez obecne w wodzie 
zanieczyszczenia stałe np. liście 
czy kamyki.

Pompy do beczek – do podlewania deszczówką

Pompy do beczek to rodzaj pomp ogrodowych przeznaczonych do zasysania wody z beczek i tłoczenia jej poprzez wąż 
do akcesoriów służących nawadnianiu. Stanowią wygodną alternatywę wobec tradycyjnego czerpania wody za pomocą 
konewki. Doskonale sprawdzają się przy podlewaniu ogródków działkowych deszczówką. Wygodna klamra umożliwia 
bezpieczny i stabilny montaż pompy w beczce.

BP 1 Barrel BP 1 Barrel-Set

 Elastyczna klamra mocująca
 Filtr wstępny
 Przełącznik on/off zintegrowany z pływakiem

 W skład zestawu wchodzą:  
- pompa BP 1 Barrel 
- pistolet spryskujący 2.645-104.0 
- wąż PrimoFlex® 
- złączka uniwersalna 2.645-191.0 
- złączka z Aqua Stop 2.645-192.0

Dane techniczne
Maks. pobór mocy W 400 400

Maks. wydajność tłoczenia* l / h 3,800 3,800

Wys. tłoczenia/Maks. ciśnienie m / bar 11 / 1.1 11 / 1.1

Maks. głębokość zanurzenia m 7 7

Maks. średnica zanieczyszczeń mm 1 1

Maks. temperatura wody °C 35 35

Ciężar bez akcesoriów kg 3.0 3.0

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 172 x 137 x 266 172 x 137 x 266

Przewód zasilający H05RN-F m 10 10

Wyposażenie
Wygodny uchwyt   

Elastyczna klamra mocująca   

Wąż, regulowana długość   

Filtr wstępny   

Zintegrowany przełącznik on/off   

Zawór kontrolny   

Pływak   

Akcesoria do nawadniania – 

Nr katalogowy 1.645-460.0 1.645-465.0

 

  Objęte dostawą
*  Wskazówka: przepływ wody zależy od wysokości tłoczenia i średnicy węża. Przez obniżenie wysokości tłoczenia i zastosowanie węża o dużej średnicy wydajność
tłoczenia można podnieść.
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Pompy ciśnieniowe

Pompy głębinowe - doskonała wydajność

Pompy głębinowe Kärcher przeznaczone są do pompowania wody ze studni głębinowych i zbiorników/cystern na desz-
czówkę. Dzięki niezawodnym, energooszczędnym silnikom wyposażonym w wielostopniowe wirniki mogą skutecznie za-
sysać wodę nawet z głębokości 27 metrów (BP 6 Deep Well). Trwały korpus ze stali szlachetnej umożliwia im bezpieczną 
pracę pod wodą, a dokładny, stalowy fi ltr chroni przed piaskiem i innymi drobnymi zanieczyszczeniami. 

Trwała i solidna budowa
Korpus ze stali szlachetnej 
zwiększa odporność pompy na 
wstrząsy i mechaniczne uszko-
dzenia oraz umożliwia jej bez-
pieczną pracę pod wodą.

Optymalna ochrona
Zintegrowana stopka podnosi 
pompę, co znacząco ogranicza 
zasysanie zanieczyszczeń i pia-
sku. Stalowy fi ltr zabezpiecza 
urządzenie przed piaskiem i in-
nymi cząstkami zanieczyszczeń.

Łatwe w użyciu
Modele BP 6 i BP 4 zostały wy-
posażone w łatwy i bezpieczny 
w obsłudze wyłącznik on/off  
z bezpiecznikiem.

Maksymalna głębokość - 27 m 
Dzięki mocnemu silnikowi wypo-
sażonemu w 9-stopniowy wirnik 
pompa BP 6 Deep Well może 
bez trudu zasysać wodę z głębo-
kości nawet 27 m. 

Nowość Nowość Nowość

BP 6 Deep Well BP 4 Deep Well BP 2 Cistern

 Obudowa pompy i gwint przyłączeniowy 
wykonane ze stali szlachetnej

 Przyłącz węża 3/4” i 1” z zaworem 
zwrotnym i zaciskiem węża

 Zintegrowana stopka zapobiegająca 
zasysaniu piasku i innych zanieczysz-
czeń

 Osobny wyłącznik on/off  z bezpieczni-
kiem na końcu przewodu

 Zawiera linę o długości 30 metrów

 Obudowa pompy i gwint przyłącze-
niowy wykonane ze stali szlachetnej

 Przyłącz węża 3/4” i 1” z zaworem 
zwrotnym i zaciskiem węża

  Zintegrowana stopka zapobiegają-
ca zasysaniu piasku i innych zanie-
czyszczeń

  Osobny wyłącznik on/off  z bez-
piecznikiem na końcu przewodu

  Zawiera linę o długości 15 metrów

 Obudowa pompy i gwint przyłącze-
niowy wykonane ze stali szlachetnej

 Przyłącz węża 3/4” i 1” z zaworem 
zwrotnym i zaciskiem węża

  Włącznik pływakowy chroni pompę 
przed uszkodzeniem, zatrzymując 
jej działanie w przypadku zbyt ni-
skiego poziomu wody

Dane techniczne
Maks. pobór mocy W 1,000 700 800

Maks. wydajność tłoczenia* l / h 5,000 4,600 5,700

Wys. tłoczenia/Maks. ciśnienie m / bar 55 / 5.5 43 / 4.3 32 / 3.2

Maks. głębokość zanurzenia m 27 12 7

Napęd pompy 9-stopniowy 6-stopniowy 3-stopniowy

Średnica mm 102 102 130

Maks. temperatura wody °C 35 35 35

Ciężar bez akcesoriów kg 13.7 10.1 10

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 720 x 102 x 102 625 x 102 x 102 445 x 130 x 130

Gwint przyłącza G1 G1 G1

Przewód zasilający H05RN-F m 30 15 10

Wyposażenie
Obudowa pompy i gwintowane przyłącze Stal szlachetna Stal szlachetna Stal szlachetna

Przyłącze węża 1", ¾" 1", ¾" 1", ¾"

Wbudowany zawór zwrotny   

Zintegrowana stopka   – 

Lina do zanurzania 30 m 15 m –

Nr katalogowy 1.645-422.0 1.645-421.0 1.645-420.0

  

 Objęte dostawą
*  Wskazówka: przepływ wody zależy od wysokości tłoczenia i średnicy węża. Przez obniżenie wysokości tłoczenia i zastosowanie węża o dużej średnicy wydajność
tłoczenia można podnieść.
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Pompy zanurzeniowe Kärcher:

Wszystko pracuje bez zarzutu.

Pompy zabezpieczone są przed pracą na sucho za pomocą pływaków lub elektronicznych czujników - automa-
tycznie wyłączą się w chwili, gdy poziom wody spadnie poniżej określonego minimum. Dzięki temu nie musisz nad-
zorować pompy podczas pracy i możesz zająć się innymi sprawami. Modele pomp wyposażone w elektroniczne 
czujniki poziomu wody automatycznie reagują w chwili kontaktu z wodą włączając urządzenie. Inteligentny system 
reguluje rytm pracy pompy odpowiednio do ilości wody chroniąc tym samym urządzenie.

Pompy zanurze-
niowe do wody 
brudnej

Pompy zanurze-
niowe do wody 
czystej
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Pompy zanurzeniowe

Pompy zanurzeniowe do wody brudnej – w sytuacjach  
awaryjnych i na co dzień
Kiedy na skutek powodzi zalane zostaną garaż czy piwnica, gdy w domu pęknie rura, gdy chcemy opróżnić basen lub 
oczko wodne przed wyczyszczeniem bądź wypompować wodę ze studzienki czy beczki warto sięgnąć po zanurzeniową 
pompę Kärcher do wody brudnej. W zależności od modelu pompa taka może przetaczać wodę zawierającą zanieczysz-
czenia o maksymalnej średnicy od 20 do 35 mm.

Odpowietrzanie
Jeżeli po uruchomieniu pompa 
nie tłoczy wody, można ją łatwo 
odpowietrzyć za pomocą odpo-
wiedniego przycisku.

Pływak
Wyłącza urządzenie, gdy po-
ziom wody spadnie do minimum. 
W modelach SDP 7000 i 9500 
umożliwia zdefiniowanie tego 
poziomu.

Trwała ochrona
Ceramiczny pierścień uszczel-
niający jest w sposób ciągły 
smarowany olejem i znacząco 
wpływa na wydłużenie żywotno-
ści pompy.

Elektroniczny czujnik
Pozwala precyzyjnie zdefinio-
wać poziom wody, przy którym 
pompa natychmiast się wyłączy.

SDP 18000  
IQ Level Sensor

SDP 14000  
IQ Level Sensor

SDP 9500 SDP 7000 SDP 5000

 Elektroniczny czujnik poziomu wody
 Przycisk do odpowietrzania
 Filtr ze stali szlachetnej
 Zdalne sterowanie na wtyczce

 Elektroniczny czujnik 
poziomu wody

 Przycisk do odpowietrza-
nia

 Pływak
 Przycisk do 

odpowietrzania

 Pływak  Pływak

Dane techniczne
Maks. pobór mocy W 1,100 800 450 320 250

Maks. wydajność tłoczenia l/h 18,000 14,000 9,500 7,000 5,000

Wys. tłoczenia/Maks. ciśnienie m / bar 9 / 0.9 8 / 0.8 6 / 0.6 6 / 0.6 5 / 0.5

Maks. głębokość zanurzenia m 8 8 8 8 7

Maks. średnica zanieczyszczeń mm 30 25 20 20 20

Maks. temperatura wody °C 35 35 35 35 35

Ciężar bez akcesoriów kg 7.5 6.9 4.3 4.3 4.3

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 220 x 220 x 400 220 x 220 x 390 200 x 210 x 315 170 x 190 x 310 170 x 190 x 310

Gwint przyłącza G1¼ G1¼ G1 G1 G1

Przewód zasilający H07RN-F, 11 m H07RN-F, 11 m H05RN-F, 11 m H05RN-F, 11 m H05RN-F, 10 m

Wyposażenie
Wygodny uchwyt      

Zoptymalizowane przyłącze      

Przycisk do odpowietrzania    – –

Ceramiczny pierścień uszczelniający    – –

Elektroniczny czujnik poziomu wody   – – –

Definiowanie poziomu wody
przy którym pompa się wyłączy

Bezstopniowe Bezstopniowe   –

Przełącznik: ON / OFF / AUTO  – – – –

Stalowy filtr    – –

Przyłącze węża 1¼", 1" 
z zakrętką
i zaworem zwrotnym

1¼", 1" 
z zaworem zwrotnym

1", ¾" 1" 1"

Nr katalogowy 1.645-118.0  1.645-117.0 1.645-116.0 1.645-115.0 1.645-123.0

  

 Objęte dostawą
*  Wskazówka: przepływ wody zależy od wysokości tłoczenia i średnicy węża. Przez obniżenie wysokości tłoczenia i zastosowanie węża o dużej średnicy wydajność
tłoczenia można podnieść.
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Pompy zanurzeniowe

Elektroniczny czujnik
Pozwala precyzyjnie zdefinio-
wać poziom wody, przy którym 
pompa natychmiast się wyłączy. 

Pompy zanurzeniowe do wody czystej 
– szybkie opróżnienie basenu
Przy awarii instalacji wodociągowej, gdy szybko musimy usunąć z zalanego pomieszczenia duże ilości wody lub gdy przed 
zimą chcemy opróżnić basen czy jacuzzi, pompy zanurzeniowe Kärcher do wody czystej sprawdzą się niezawodnie. 
Wszystkie modele mogą przetaczać wodę zawierającą zanieczyszczenia o maksymalnej średnicy do 5 mm. Część pomp 
posiada funkcję wypompowywania płaszczyznowego, która umożliwia wybieranie wody “do sucha” (do 1 mm).

Sterowanie na wtyczce
Przełącznik “On/Off/Auto”: “On” - 
pompa pracuje w sposób ciągły, 
“Off” - pompa nie pracuje, “Auto” 
- pompa reaguje na czujnik.

Stalowy filtr
Chroni wirnik pompy przed za-
blokowaniem przez obecne 
w wodzie większe zanieczysz-
czenia stałe. 

Wybieranie wody “do sucha”
Funkcja wypompowywania 
płaszczyznowego umożliwia wy-
bieranie wody do poziomu 

1 mm.

SCP 16000 IQ Level Sensor | 
SCP 12000 IQ Level Sensor

SCP 9000 SCP 7000  |  6000 SCP 5000

 Elektroniczny czujnik poziomu wody
 Wypompowywanie płaszczyznowe  

do poziomu 1 mm
 Filtr ze stali szlachetnej  

(SCP 16000 IQ Level Sensor)

 Wypompowywanie 
płaszczyznowe do 
poziomu 1 mm

 Przycisk do odpowie-
trzania

 Pływak

 Pływak  Pływak

Dane techniczne
Maks. pobór mocy W 900  |  600 350 280  |  250 220

Maks. wydajność tłoczenia** l / h 16,000  |  12,000 9,000 7,000  |  6,000 5,000

Wys. tłoczenia/Maks. ciśnienie m / bar 9 / 0.9   |  7 / 0.7 7 / 0.7 6 / 0.6  |  5 / 0.5 5 / 0.5

Maks. głębokość zanurzenia m 8 8 8 7

Wypompowywanie płaszczyznowe mm 1 1 5 5

Maks. średnica zanieczyszczeń mm 5 5 5 5

Maks. temperatura wody °C 35 35 35 35

Ciężar bez akcesoriów kg 7.6  |  6.6 4.2 4.2  |  4 4.0

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 215 x 215 x 385  |  210 x 215 x 335 180 x 195 x 280 175 x 190 x 260 175 x 190 x 260

Gwint przyłącza G1¼ G1 G1 G1

Przewód zasilający H07RN-F, 11 m H05RN-F, 11 m H05RN-F, 11 m H05RN-F, 10 m

Wyposażenie
Wygodny uchwyt     

Zoptymalizowane przyłącze    

Pompa wł. się przy niskim poziomie wody    

Wypompowywanie płaszczyznowe   – –

Przycisk do odpowietrzania   – –

Ceramiczny pierścień uszczelniający    – –

Elektroniczny czujnik poziomu wody  – – –

Definiowanie poziomu
wody przy którym pompa się wyłączy

Bezstopniowe   –

Stalowy filtr   |    – –

Przełącznik: ON / OFF / AUTO   |  – – – –

Przyłącze węża 1¼, 1“ z zaworem zwrotnym
1¼, 1“ z zakrętką i zaworem zwrotnym

1", ¾" 1" 1"

Nr katalogowy 1.645-169.0  |  -168.0 1.645-167.0 1.645-166.0  | -165.0 1.645-175.0
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Akcesoria do pomp:

Oryginalne części i wyposażenie to pewność 

skutecznego nawadniania!
Kärcher oferuje najwyższej jakości oryginalne akcesoria do pomp wody. Wytrzymałe spiralne węże i zestawy 
ssące, fi ltry wstępne, adaptery, zabezpieczenia przed pracą na sucho i przełączniki ciśnienia pozwalają na wy-
jątkowo wydajne, oszczędne nawadnianie ogrodów, a także dostarczanie wody użytkowej do gospodarstw 
domowych i korzystanie z alternatywnych źródeł wody.
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Akcesoria opcjonalne

Pompy ogrodowe

BP 4 
Garden Set

1    Opcjonalne wyposażenie - strona ssąca
2   Opcjonalne wyposażenie 

- strona ciśnieniowa

BP 3 
Garden

BP 2 
Garden

Pompy Home & Garden

1    Opcjonalne wyposażenie - strona ssąca
2   Opcjonalne wyposażenie 

- strona ciśnieniowa

BP 7 
Home & Garden
eco!ogic

BP 5 
Home & Garden

BP 4 
Home & Garden
eco!ogic

BP 3 
Home & Garden

Pompy do beczek

BP 1 
Barrel

Pompy głębinowe 

BP 6 
Deep Well

BP 4 
Deep Well

Pompy do cystern/zbiorników

BP 2
Cistern

* Powyższe liczby odpowiadają numerom referencyjnym w tabeli akcesoriów dodatkowych na stronach 46 - 47. Możesz się tam więcej dowiedzieć na ich temat.

Adapter na kran
2.645-007.0

+ 
Opcja: 

Filtr 
wstępny 

Z metra

Z metra

Do rurociągów

+ 
Opcja: 

Filtr 
wstępny 

Z metra

Z metra

Do rurociągów

1" rurociąg

1" rurociąg

Dopasuj akcesoria i wybierz pompę:

Akcesoria do pomp ciśnieniowych

Kärcher posiada w ofercie bogaty asortyment akcesoriów dodatkowych do pomp mających 
na celu usprawnienie, ochronę i poszerzenie wachlarza zastosowań tych urządzeń. Oferta 
obejmuje zarówno akcesoria montowane po stronie ssącej jak i po stronie ciśnieniowej 
pomp. Strona ssąca

Strona ciśnieniowa
2

1

20*

17*

17*

21*

22*

22*

2.645-193.0

8, 9*

10*

1, 2*

1, 2*

15*

3*

4, 5*

15*

11*

2.645-193.03*

4, 5*

12*

2.645-193.0 
2.645-203.0 

2.645-194.0 
2.645-204.0

2.645-045.0

15*

15*

20*

24*

8, 9*

10*

1, 2*

1, 2*

15*

7*

15*

3/4" (e. g. 2.645-148.0)

3/4" (e. g. 2.645-148.0)

3/4" (e. g. 2.645-148.0)

3/4" (e. g. 2.645-148.0)

3/4" (e. g. 2.645-148.0)

3/4" (e. g. 2.645-148.0)

3/4" (e. g. 2.645-148.0)

3/4" (e. g. 2.645-148.0)

5/8" (e. g. 2.645-140.0)

Adapter na kran
2.645-007.0
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Akcesoria do pomp zanurzeniowych

BP 4 Pompa ogrodowa - zestaw. BP 7 Home & Garden eco!ogic.BP 2 Cistern.BP 4 Home & Garden eco!ogic.

13*

14* 15*

15*

15*

15*

15*

15*

13*

16*

16*

16*

16*

14*

25*

25*

25*

25*

25*

25*

1, 2*

1, 2*

1, 2*

1, 2*

1, 2*

1, 2*

1, 2*

1, 2*

1, 2*

1, 2*

Akcesoria opcjonalne

Pompy zanurzeniowe do wody brudnej

Filtr wstępny Przyłącza pomp Węże

SDP 18000
IQ Level Sensor

Objęty dostawą

SDP 14000
IQ Level Sensor

SDP 9500

SDP 7000 –
Primoflex 3/4"

2.645-142.0 / 2.645-143.0

SDP 5000 –
Primoflex 3/4"

2.645-142.0 / 2.645-143.0

Pompy zanurzeniowe do wody czystej

Filtr wstępny Przyłącza pomp Węże

SCP 16000 IQ 
Level Sensor

Objęty dostawą

SCP 12000 IQ 
Level Sensor

SCP 9000

SCP 7000

–

Primoflex 3/4"
2.645-142.0 / 2.645-143.0

SCP 6000

SCP 5000 –
Primoflex 3/4"

2.645-142.0 / 2.645-143.0

* Powyższe liczby odpowiadają numerom referencyjnym w tabeli akcesoriów dodatkowych na stronach 46 - 47. Możesz się tam więcej dowiedzieć na ich temat.
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22
21

24

23

25

Akcesoria do pomp

Akcesoria do pomp

Kärcher oferuje bogatą gamę akcesoriów dodatkowych do pomp, dzięki którym pracują 
jeszcze szybciej i bardziej efektywnie. Węże ssące “z metra” i w zestawach, fi ltry, szyb-
kozłącza, zabezpieczenia przed pracą na sucho czy elektroniczne wyłączniki ciśnieniowe 
umożliwiają najbardziej optymalne skonfi gurowanie pomp w celu oszczędności wody 
i energii elektrycznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania i wydajności urządzeń.
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Węże ssące
Wąż spiralny z metra 1 6.997-347.0 Długość: 25 m 3/4" Spiralny wąż ssący w sprzedaży jako produkt “z metra”. Istnieje możliwość stworzenia osobnego systemu 

fi ltracyjnego poprzez połączenie fi ltrów i złączy.
1              

Wąż spiralny z metra 2 6.997-346.0 Długość: 25 m 1" Spiralny wąż ssący w sprzedaży jako produkt “z metra”. Istnieje możliwość stworzenia osobnego systemu 
fi ltracyjnego poprzez połączenie fi ltrów i złączy.

2                  

Wąż ssący 3 6.997-348.0 Długość: 3.5 m 3/4" Kompletny wąż spiralny do podłączenia pomp, przedłużenia węża ssącego lub do stosowania z fi ltrami. 
Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1” (33,3 mm).

3       

Wąż ssący w zestawie, 3.5 m 4 6.997-350.0 Długość: 3.5 m 3/4" Kompletny wąż spiralny do stosowania z fi ltrami i zaworem zwrotnym lub jako przedłużenie węża ssącego. 
Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1” (33,3 mm).

4       

Wąż ssący w zestawie, 7 m 5 6.997-349.0 Długość: 7 m 3/4" Kompletny wąż spiralny do stosowania z fi ltrami i zaworem zwrotnym lub jako przedłużenie węża ssącego. 
Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1” (33,3 mm).

5       

Wąż ssący w zestawie Plus, 3.5 m 6 6.997-450.0 Długość: 3.5 m 3/4" Kompletny wąż spiralny do stosowania z fi ltrami i zaworem zwrotnym lub jako przedłużenie węża ssącego. 
W skład zestawu wchodzą też: adapter na kran G1 i uniwersalne szybkozłącze do węża ogrodowego. 
Zestaw do pomp z gwintem przyłączeniowym G1” (33,3 mm).

6       

Wąż ssący do rur 7 6.997-360.0 Długość: 0.5 m 3/4" Do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1 (33,3 mm). Umożliwia podłączenie pompy do studni abisyńskiej 
lub rurociągu. Z obustronnym gwintem przyłączeniowym G1” (33,3 mm).

7       

Filtry
Filtr ssący z zaworem zwrotnym, Basic, 3/4” 8 6.997-345.0 – 3/4" Do węża “z metra”. Z zaworem zwrotnym i zaciskiem. 8       

Filtr ssący z zaworem zwrotnym, Basic, 1” 9 6.997-342.0 – 1" Do węża “z metra”. Z zaworem zwrotnym i zaciskiem. 9       

Filtr ssący z zaworem zwrotnym, Premium 10 6.997-341.0 Zestaw do węża 3/4“ i 1“ – Wykonany z metalu i tworzywa sztucznego. Do podłączania węży “z metra”. Z zaciskiem i zaworem zwrot-
nym.

10       

Filtr wstępny do pomp, mały 11 6.997-343.0 Do 3.000 l/h
Średnica oczek 250 μm 
(0.25 mm)

– Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez fi ltra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie 
przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1” 
(33,3 mm).

11       

Filtr wstępny do pomp, duży 12 6.997-344.0 Do 6.000 l/h
Średnica oczek 250 μm
(0.25 mm)

– Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez fi ltra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie 
przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1” 
(33,3 mm).

12       

Filtr wstępny do pomp zanurzeniowych, duży 13 6.997-353.0 – – Zdejmowany fi ltr ze stali szlachetnej zabezpieczający wirnik przed zablokowaniem przez obecne w wodzie 
zanieczyszczenia stałe. Odpowiedni do pomp: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 i SCP 16000.

13    

Filtr wstępny do pomp zanurzeniowych, mały 14 6.997-351.0 – – Zdejmowany fi ltr ze stali szlachetnej zabezpieczający wirnik przed zablokowaniem przez obecne w wodzie 
zanieczyszczenia stałe. Odpowiedni do pomp: SDP 9500 i SCP 9000.

14  

Adaptery / złącza
Adapter pompy z zaworem zwrotnym, mały 15 6.997-359.0 Do węża 3/4“ i 1“ – Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Z nakrętką, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem 

zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G11/4” (41,9 mm).
15                 

Adapter pompy z zaworem zwrotnym, duży 16 6.997-418.0 Zestaw do węży 1” i 1 1/4” – Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Składa się z nakrętki na wąż, płaskiej uszczelki, dwóch 
adapterów do pomp i zaworu zwrotnego. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G1” 
(33,3 mm).

16              

Adapter przyłączeniowy do pomp, G1  17 6.997-473.0 1” do 1” – Adapter wyjściowy przeznaczony do podłączania węży. 17          

Dwuwyjściowy adapter przyłączeniowy do pomp, G1  18 6.997-474.0 1” do 1” – Adapter dwuwyjściowy przeznaczony do podłączania węży. Może zasilać jeden lub dwa węże (punkty 
odbioru) równocześnie. Istnieje możliwość elastycznego montażu adaptera - w zależności od pożądane-
go kierunku ustawienia węży (w pionie lub w poziomie).

18          

Zestaw przyłączy, Basic 19 6.997-358.0 – – Do łączenia węży ogrodowych 1/2” (12,7 mm) z pompą o gwincie przyłączeniowym G1” (33,3 mm). 19          

Zestaw przyłączy, Premium 20 6.997-340.0 – – Do łączenia węży ogrodowych 3/4” (19 mm) z pompą o gwincie przyłączeniowym G1” (33,3 mm). 
Zwiększa przepływ wody.

20          

Inne
Zabezpieczenie przed pracą na sucho 21 6.997-355.0 – – Jeżeli przez pompę nie przepływa woda, zabezpieczenie automatycznie ją wyłącza chroniąc przed pracą 

na sucho. Gwint przyłączeniowy G1“ (33,3 mm).
21      

Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy
z zabezpieczeniem przed pracą na sucho

22 6.997-357.0 – – Do przezbrojenia pompy ogrodowej na hydrofor. Automatycznie włącza pompę w momencie zapotrzebowa-
nia na wodę i wyłącza gdy ono ustanie. Jeżeli przez pompę nie przepływa woda - wyłącza ją chroniąc przed 
pracą na sucho. Gwint przyłączeniowy G1“ (33,3 mm).

22      

Wyłącznik pływakowy 23 6.997-356.0 – – Wyłącznik pływakowy automatycznie wyłącza pompę w momencie gdy poziom wody osiągnie wartość mini-
malną. W zestawie z 10-m przewodem zasilającym.

23      

Wąż wyrównujący ciśnienie 24 6.997-417.0 Długość: 1 m 3/4" Wąż podłączeniowy do systemu sztywnych rur, Wyrównuje pulsacje ciśnienia chroniąc pompę przed 
przypadkowym włączaniem i wyłączaniem.

24    

Wąż wyrównujący ciśnienie 25 6.997-419.0 Długość: 10 m 1" Elastyczny płaski wąż z PCV. Idealny do szybkiego wypompowywania wody z zalanych piwnic czy miesz-
kań. Maks. ciśnienie robocze: 4-5 bar.

25           

 Objęte dostawą     Opcjonalne     Nowość

12

3

1, 2

11

4

13, 14

8, 9

10

17

20

18

15 16

19

7

5

6
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Akcesoria do pomp

SDP 18000 IQ Level Sensor.Pompa ogrodowa - zestaw. BP 7 Home & Garden eco!ogic. BP 6 Deep Well.
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Węże ssące
Wąż spiralny z metra 1 6.997-347.0 Długość: 25 m 3/4" Spiralny wąż ssący w sprzedaży jako produkt “z metra”. Istnieje możliwość stworzenia osobnego systemu 

filtracyjnego poprzez połączenie filtrów i złączy.
1              

Wąż spiralny z metra 2 6.997-346.0 Długość: 25 m 1" Spiralny wąż ssący w sprzedaży jako produkt “z metra”. Istnieje możliwość stworzenia osobnego systemu 
filtracyjnego poprzez połączenie filtrów i złączy.

2                  

Wąż ssący 3 6.997-348.0 Długość: 3.5 m 3/4" Kompletny wąż spiralny do podłączenia pomp, przedłużenia węża ssącego lub do stosowania z filtrami. 
Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1” (33,3 mm).

3       

Wąż ssący w zestawie, 3.5 m 4 6.997-350.0 Długość: 3.5 m 3/4" Kompletny wąż spiralny do stosowania z filtrami i zaworem zwrotnym lub jako przedłużenie węża ssącego. 
Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1” (33,3 mm).

4       

Wąż ssący w zestawie, 7 m 5 6.997-349.0 Długość: 7 m 3/4" Kompletny wąż spiralny do stosowania z filtrami i zaworem zwrotnym lub jako przedłużenie węża ssącego. 
Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1” (33,3 mm).

5       

Wąż ssący w zestawie Plus, 3.5 m 6 6.997-450.0 Długość: 3.5 m 3/4" Kompletny wąż spiralny do stosowania z filtrami i zaworem zwrotnym lub jako przedłużenie węża ssącego. 
W skład zestawu wchodzą też: adapter na kran G1 i uniwersalne szybkozłącze do węża ogrodowego. 
Zestaw do pomp z gwintem przyłączeniowym G1” (33,3 mm).

6       

Wąż ssący do rur 7 6.997-360.0 Długość: 0.5 m 3/4" Do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1 (33,3 mm). Umożliwia podłączenie pompy do studni abisyńskiej  
lub rurociągu. Z obustronnym gwintem przyłączeniowym G1” (33,3 mm).

7       

Filtry
Filtr ssący z zaworem zwrotnym, Basic, 3/4” 8 6.997-345.0 – 3/4" Do węża “z metra”. Z zaworem zwrotnym i zaciskiem. 8       

Filtr ssący z zaworem zwrotnym, Basic, 1” 9 6.997-342.0 – 1" Do węża “z metra”. Z zaworem zwrotnym i zaciskiem. 9       

Filtr ssący z zaworem zwrotnym, Premium 10 6.997-341.0 Zestaw do węża 3/4“ i 1“ – Wykonany z metalu i tworzywa sztucznego. Do podłączania węży “z metra”. Z zaciskiem i zaworem zwrot-
nym.

10       

Filtr wstępny do pomp, mały 11 6.997-343.0 Do 3.000 l/h
Średnica oczek 250 μm  
(0.25 mm)

– Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie 
przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1” 
(33,3 mm).

11       

Filtr wstępny do pomp, duży 12 6.997-344.0 Do 6.000 l/h
Średnica oczek 250 μm 
(0.25 mm)

– Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie 
przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1” 
(33,3 mm).

12       

Filtr wstępny do pomp zanurzeniowych, duży 13 6.997-353.0 – – Zdejmowany filtr ze stali szlachetnej zabezpieczający wirnik przed zablokowaniem przez obecne w wodzie  
zanieczyszczenia stałe. Odpowiedni do pomp: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 i SCP 16000.

13    

Filtr wstępny do pomp zanurzeniowych, mały 14 6.997-351.0 – – Zdejmowany filtr ze stali szlachetnej zabezpieczający wirnik przed zablokowaniem przez obecne w wodzie  
zanieczyszczenia stałe. Odpowiedni do pomp: SDP 9500 i SCP 9000.

14  

Adaptery / złącza
Adapter pompy z zaworem zwrotnym, mały 15 6.997-359.0 Do węża 3/4“ i 1“ – Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Z nakrętką, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem 

zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G11/4” (41,9 mm).
15                 

Adapter pompy z zaworem zwrotnym, duży 16 6.997-418.0 Zestaw do węży 1” i 1 1/4” – Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Składa się z nakrętki na wąż, płaskiej uszczelki, dwóch 
adapterów do pomp i zaworu zwrotnego. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G1” 
(33,3 mm).

16              

Adapter przyłączeniowy do pomp, G1  17 6.997-473.0 1” do 1” – Adapter wyjściowy przeznaczony do podłączania węży. 17          

Dwuwyjściowy adapter przyłączeniowy do pomp, G1  18 6.997-474.0 1” do 1” – Adapter dwuwyjściowy przeznaczony do podłączania węży. Może zasilać jeden lub dwa węże (punkty 
odbioru) równocześnie. Istnieje możliwość elastycznego montażu adaptera - w zależności od pożądane-
go kierunku ustawienia węży (w pionie lub w poziomie).

18          

Zestaw przyłączy, Basic 19 6.997-358.0 – – Do łączenia węży ogrodowych 1/2” (12,7 mm) z pompą o gwincie przyłączeniowym G1” (33,3 mm). 19          

Zestaw przyłączy, Premium 20 6.997-340.0 – – Do łączenia węży ogrodowych 3/4” (19 mm) z pompą o gwincie przyłączeniowym G1” (33,3 mm).  
Zwiększa przepływ wody.

20          

Inne
Zabezpieczenie przed pracą na sucho 21 6.997-355.0 – – Jeżeli przez pompę nie przepływa woda, zabezpieczenie automatycznie ją wyłącza chroniąc przed pracą  

na sucho. Gwint przyłączeniowy G1“ (33,3 mm).
21      

Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy
z zabezpieczeniem przed pracą na sucho

22 6.997-357.0 – – Do przezbrojenia pompy ogrodowej na hydrofor. Automatycznie włącza pompę w momencie zapotrzebowa-
nia na wodę i wyłącza gdy ono ustanie. Jeżeli przez pompę nie przepływa woda - wyłącza ją chroniąc przed 
pracą na sucho. Gwint przyłączeniowy G1“ (33,3 mm).

22      

Wyłącznik pływakowy 23 6.997-356.0 – – Wyłącznik pływakowy automatycznie wyłącza pompę w momencie gdy poziom wody osiągnie wartość mini-
malną. W zestawie z 10-m przewodem zasilającym.

23      

Wąż wyrównujący ciśnienie 24 6.997-417.0 Długość: 1 m 3/4" Wąż podłączeniowy do systemu sztywnych rur, Wyrównuje pulsacje ciśnienia chroniąc pompę przed  
przypadkowym włączaniem i wyłączaniem.

24    

Wąż wyrównujący ciśnienie 25 6.997-419.0 Długość: 10 m 1" Elastyczny płaski wąż z PCV. Idealny do szybkiego wypompowywania wody z zalanych piwnic czy miesz-
kań. Maks. ciśnienie robocze: 4-5 bar.

25           

 Objęte dostawą     Opcjonalne     Nowość
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Znajdź idealną pompę dla siebie.

Każdy właściciel domu wie, że woda staje się z  roku na rok 
coraz droższa. Warto więc zacząć wykorzystywać wodę 
z alternatywnych źródeł np. deszczówkę. Jest to nie tylko eko-
nomicznie opłacalne, ale także bardzo przyjazne dla środowi-
ska. Woda użytkowa może skutecznie zastąpić wodę wodocią-
gową zarówno w ogrodzie (do nawadniania roślin) jak i w domu 
(do pralki czy WC). Pompy ciśnieniowe Kärcher umożliwiają 
pobieranie wody z  alternatywnych źródeł (oczek wodnych, 
beczek, zbiorników na deszczówkę czy studni), a następnie jej 
transport i zasilanie różnorodnych punktów odbioru.

Pompy ciśnieniowe w skrócie:

Jeśli potrzebujesz pompy tylko do nawadniania ogrodu, to 
pompy BP Barrel i  BP Garden z  oferty Kärcher są idealnym 
rozwiązaniem w klasie otwierającej. Pompa BP Barrel daje ci 
możliwość łatwego podlewania roślin wodą pobieraną bezpo-
średnio z beczki na deszczówkę, dzięki czemu miłośnik roślin 
nie musi dźwigać ciężkiej konewki z wodą. Mocniejsze pompy 
ogrodowe umożliwiają także np.: podłączenie zraszaczy.

Zanurzeniowa pompa głębinowa BP Cistern może być używa-
na w cysternach, beczkach lub w szerokich studniach głębino-
wych. Pompa (pracuje pod wodą i) wyłączy się automatycznie 
jeżeli poziom wody będzie zbyt niski. Podstawowy obszar 
zastosowania tej pompy to nawadnianie ogrodów.

Modele pomp z  linii BP Deep Well też są zainstalowane bez-
pośrednio w wodzie. Ich niewielkie wymiary i wyższe ciśnienie 
robocze, sprawiają, że idealnie sprawdzają się w wąskich stud-
niach głębinowych. Dzięki wyposażaniu w dodatkowy przełącz-
nik ciśnienia, mogą być wykorzystywane do dostarczania wody 
użytkowej dla gospodarstw domowych.

Modele pomp z linii BP Home & Garden oferują większy kom-
fort, gdyż włączają i  wyłączają się automatycznie w  razie 
potrzeby. Są więc idealne do stosowania w ogrodzie i domu. 
Są doskonale dostosowane do doprowadzania wody do pralek 
lub spłukiwania toalety w domu – poprzez połączenie ich np. 
z cysterną. Stałe ciśnienie robocze pomp czyni je niezawodny-
mi przy nawadnianiu twojego ogrodu.

Obliczenie wydajności pompy

Decydujące kryteria to wymagany przepływ i  ciśnienie 
wody dla aplikacji (wysokość tłoczenia). Obliczone war-
tości można wykorzystać, do wyboru właściwej pompy 
przy użyciu krzywej charakteryzującej wydajność pomp.

Przykład obliczenia w celu wyboru właściwej pompy BP 
Home & Garden:
Q = przepływ

1  Po pierwsze musi zostać wyliczone całkowite zapotrzebo-
wanie na wodę użytkową pobieraną z  różnych punktów 
w domu w tym samym czasie. 
Typowe wartości zużycia: zbiorniki spłuczki WC = 4 l/min,
pralka = 10 l/min, podlewanie ogrodu = 10 l/min
na zraszacz, prace porządkowe = 8 l/min.

2  Jednoczesne wartości zużycia należy zsumować. 
(Przykład: Jednoczesne użycie: pralki i  2 zraszaczy oraz 
przeprowadzenie prac porządkowych 
=> 10 l/min + 2 x 10 l/min + 8 l/min= 38 l/min).

3  Ze względu na to, że woda nie jest pobierana w sposób 
ciągły, tylko 50% pełnego zapotrzebowania jest uwzględnione 
w obliczeniach jako współczynnik zużycia (np. Podczas przej-
ścia z programu prania do programu płukania podczas prania 
w pralce) (Przykład:. => 38 l/min x 0.5 = 19 l/min 
Oznacza to zapotrzebowanie w przybliżeniu 1 150 litrów na 
godzinę; 19 l/min x 60 min).
H = wymagane ciśnienie pompy / wysokość tłoczenia

Wymagana wysokość tłoczenia pompy obejmuje wysokość 
zasysania (HS) + wysokość tłoczenia (HF) + wymagane ciśnie-
nie robocze w  metrach słupa wody (HW). 15% dodano na 
skompensowanie strat wynikających z przepływu wody.

1  Wysokość zasysania (HS) jest różnicą wysokości pomię-
dzy poziomem z którego pobierana jest woda a pompą (np.: 
poziom wody w zbiorniku znajduje się 4 m poniżej pompy).

2  Maksymalna wysokość tłoczenia (HF) jest różnicą wysoko-
ści pomiędzy poziomem pompy a najwyżej położonym punk-
tem poboru wody (Przykład: 1x spłuczka zbiornika WC 
znajduje się na drugim piętrze na wysokości 5 m od 
pompy). 

3  Wartość około 1,5 bara zazwyczaj wystarcza jako minimal-
ne ciśnienie robocze (HW). Wartość ta musi zostać przeli-
czona na metry wysokości słupa wody (0,1 bar = 1 m)
(Przykład: 1.5 bar x 10 = 15 m).

4  Straty wskutek tarcia i opór instalacji wodociągowej są
kompensowane przez 15% (straty przewodzenia).
(Przykład: Wymagana wysokość tłoczenia (H) = 4 m + 5 m
+ 15 m = 24 m + 15% = 27,6 m)
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Technical informationTechnical information

Find the right type of pump for you:  
a house water dispenser (BPE) 
or house water works (BPP)
Today, in a time in which drinking water has become an 
expensive and valuable product, house water dispensers and 
house water works are becoming increasingly important. 
Home owners become aware of the price of drinking water at 
the latest when they see their water bill.

So why not used inexpensive process water for washing 
machines, toilet �ushing and watering your garden?

But what are the di�erences, and according to what criteria 
should one choose which pump is the right one?

Di�erence:
BPEs  switch on/o� automatically depending on whether 
water is needed. Their compact build makes it possible to 
easily take them into the garden for use as a garden pump.

BPPs,  on the other hand, have a pressure tank. When 
water is needed, it is pumped from the tank and only then 
is the pump automatically switched on or o�.

Recommendation:
BPE:  If water is used for longer periods of time 
or if constant pressure is required for water use  
(e.g. for cleaning work or watering the garden).

BPP:  For several outlets in the house, smaller amounts of 
water and more common use (e.g. WC, washing machine).

Result of example calculation:
For this example a pump with a capacity of at least  
900 l/h at a lifting height of 25.3 m would be required. 
This value can be checked in the capacity characteristic  
curve of the pump (see following example).

Pump capacity characteristic curve

Flow rate (Q)

Li
ft

in
g 

he
ig

ht
 (H

)

Calculation of the pump capacity 
Decisive criteria include the required �ow rate and 
pressure for the application (lifting height). The  
values calculated can be used to select the right  
pump using the pump capacity characteristic curve. 

Q = �ow rate

First the total required water volume has to be calculated 
from the outlets that are to be used at the same time.  
Typical consumption values: WC �ushing tanks = 4 l/min, 
washing machine = 10 l/min, watering the garden = 10 l/min 
per sprinkler, cleaning work = 8 l/min. 

Simultaneous consumption values must be added 
together. (Example: Simultaneous use of the washing 
machine and 2 sprinklers => 10 l/min + 2 x 10 l/min =  
30 l/min).

Since the outlets are not always open, only 50% of  
the total consumption is included as a usage factor (e.g. for 
rinse and washing cycle changes in washing machines).  
(Example: => 30 l/min x 0.5 = 15 l/min. This corresponds 
to a demand of 900 litres per hour; 15 l/min x 60 min). 

H = Required pump pressure / lifting height

The required lifting height of the pump comprises the suction 
height HS + pump height H F + required working pressure in 
meters of the water head H W. 15  % is added to compensate 
for conduction losses. 

The suction height (H S ) is the height di�erence between 
the lowest water level to the pump (example: water level in 
the cistern is 2 m below the pump).

The maximum pump height (H F) is the di�erence in 
height between the pump to the highest water outlet  
(example: 1x WC �ushing tank is on the second �oor  
at a height of 5 m from the pump). 

Values of about 1.5 bar usually su�ce as minimum  
working pressures (H W). This value must be converted to 
meters of height of the water head (0.1 bar = 1 meter) 
(Example: t1.5 bar x 10 = 15 m).

Friction losses and resistance in the pipeline are  
compensated for by 15% (conduction losses).
(Example: Required lifting height (H) = 2 m + 5 m 
+ 15 m = 22 m + 15% = 25.3 m)

1

1

2

2

3

3

4

H = (H S  + H F  + H W ) + 15  %
H  = required lifting height of the pumps
H S         = suction height
H F         = pump height
H W          =  working pressure in meters of the 

water head (mWS)
15 %   =  conduction loss due to length of pipe, 

connections u.a.

Q = V 1+ V 2 + V… x 50  %

Q         = required capacity of the pump
V1, V 2, V…  = outlets 
50 %  = usage factor

  The lifting height decreases as the �ow rate 
increases

  and the lifting height increases as the �ow rate 
decreases 

   

Checking the pump capacity characteristic curve 
shows that the capacity of BPP 3000/42 is required 
in the example. In case of a later expansion of  
the system we recommend selecting the more 
powerful pump in order to have su�cient reserves.

BPP 3000 / 42

H = (HS + HF + HW) + 15 %
H = wymagana wysokość tłoczenia
HS        = wysokość zasysania
HF        = poziom pompy
HW         =  ciśnienie robocze w metrach słupa 

wody (mWS)
15 %  =  z uwagi na straty przepływu wynika-

jące z długości rur, połączenia u.a.

Q = V1+ V2 + V… x 50 %

Q        = wymagana wydajność pompy
V1, V2, V… = punkty poboru wody 
50 % = współczynnik użytkowania

Informacje techniczne

Krzywe charakteryzujące wydajność pompy

Wynik kalkulacji:

W tym przykładzie wskazana byłaby pompa o wydajno-
ści co najmniej 1 150 l/h i  wysokości tłoczenia 27.6 m. 
Wartość ta może być sprawdzana na krzywej charakte-
rystyki mocy pompy (patrz przykład poniżej).

  Wysokość tłoczenia zmniejsza się wraz ze wzro-
stem przepływu (zużycia) wody

  Wysokość tłoczenia zwiększa się wraz ze zmniej-
szeniem przepływu (zużycia) wody

Poruszając się po krzywej charakteryzującej wydaj-
ność pompy widzimy że rozwiązaniem problemu 
przedstawionego w  przykładzie jest pompa BP 3 
Home & Garden Na wypadek podjęcia decyzji o roz-
budowie instalacji zalecamy wybór pompy o  lep-
szych parametrach zabezpieczającej z  naddatkiem 
nasze potrzeby
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Tabela zastosowań pomp
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