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

3



Kärcher nabízí prodloužení záruky na pět let.
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Připraveno k okamžitému použití
Včetně kompletní, k zapojení připravené sady spirálových a zahradních hadic pro okamžité použití.
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Pohodlný nožní spínač
Pohodlné a vůči zádům šetrné zapnutí a vypnutí.
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Optimální nasávání
Kvalitní čerpadlo vysaje snadno vodu z 8 m hloubky, např. z cisterny.
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BP 3 Garden Set
Technické údaje
Obj.č. EUI

1.645-357.0

EAN kód

4039784947337

Výkon motoru max.

W

800

Průtok max.

l/h

< 3500

Čerpací výška/tlak max.

m / bar

40 / 4

Nasávací výška

m

8

Přívodní teplota max.

°C

35

Hmotnost bez příslušenství

kg

8,1

Rozměry (D x Š x V)

mm

220 × 405 × 260
G1

Připojovací kabel H07RN-F

m

1,5

Napětí

V

230–240

Frekvence

Hz

50

Vybavení
Optimalizované připojovací hrdlo
Připojovací adaptér pro čerpadla se
závitem G1
Pohodlný nožní spínač
vč. zavlažovací sady
Ergonomické držadlo

 Obsaženo v objemu dodávky.







BP 3 Garden Set, 1.645-357.0, 2020-03-06

Připojovací závit

BP 3 GARDEN SET
1.645-357.0

1

2–3

4
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10, 13

11, 14
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Objednací
číslo

6

7

8

Cena

Sací hadice
Nasávací hadice k čerpadlu - sada,
3,5 m

1 2.997-110.0

Nasávací hadice k čerpadlu 25 m,
3/4"

2 6.997-347.0

Nasávací hadice k čerpadlu 25 m,
1"

3 6.997-346.0

Nasávací hadice k čerpadlu 3,5 m

4 6.997-348.0

Připravená k připojení a odolná vůči podtlaku: nasávací sada
vč. nasávací hadice 3,5 m, filtru, klapky proti zpětnému
toku. Ideální pro zahradní čerpadla a zásobování domu
vodou.
Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací
souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher
nasávacími filtry.
Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. nasávací sada v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher
nasávacími filtry.
Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k
přímému připojení na čerpadla. K prodloužení nasávací sady
nebo k použití s nasávacím filtrem.









Adaptéry / Přípojky
adaptér pro připojení

5 6.997-473.0

Připojovací kus k čerpadlu vč.
zpětného ventilu, malý

6 6.997-359.0

Čerpadlová připojovací sada

7 6.997-358.0

Připojovací sada Premium

8 6.997-340.0

Připojovací dvoucestný adaptér
pro čerpadlo G1

9 6.997-474.0

S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí
vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.
Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k
připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla
(např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).
Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní
čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro
snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.
S pomocí tohoto dvoucestného připojovacího adaptéru
můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a
bezpečně ke dvěma přívodům vody.







Ostatní

Elektronický tlakový spínač s
pojistkou proti chodu na sucho

10 6.997-355.0

11 6.997-357.0

Plovákový spínač

12 6.997-356.0

Pojistka proti chodu na sucho Typ
E (CEE7/5)

13 6.997-546.0

Elektronický tlakový spínač včetně
pojistky proti chodu na sucho *Typ
E (CEE7/5)

14 6.997-549.0

 Obsaženo v objemu dodávky.



Pokud čerpadlem neprotéká voda, chrání pojistka proti
chodu na sucho čerpadlo před škodami a automaticky ho
vypne. S G1” (33,3 mm) připojovacím závitem.
Ideální k přestavbě zahradního čerpadla na domácí vodní
automat. V případě potřeby se čerpadlo automaticky zapne
a vypne. Pokud čerpadlem neprotéká žádná voda, chrání
pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před poškozením a
automaticky ho vypojí. S G1” (33,3 mm) připojovacím závitem.
Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v
závislosti na výšce hladiny vody.
Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla,
ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdno, bez vody, pojistka
zajistí, že se vypne.
Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne,
když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti
chodu na prázdno chrání čerpadlo před poškozením a sama
čerpadlo vypne, když běží na prázdno, bez vody.










BP 3 Garden Set, 1.645-357.0, 2020-03-06

Ochrana před chodem na sucho

BP 3 GARDEN SET
1.645-357.0

15–16

17

18

Objednací
číslo

19

Cena

Filtry

 Obsaženo v objemu dodávky.

15 6.997-345.0

Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4"

sací hadici - metrové zboží.

16 6.997-342.0



17 6.997-341.0



18 6.997-343.0
19 6.997-344.0

Čerpadlové předfiltry k ochraně zahradních čerpadel, domá
cích automatů a vodáren před hrubými částicemi či pískem.
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Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4”
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1”
Sací filtr s klapkou zpětného toku,
Premium
Čerpadlové předfiltry malé, průtok
vody do 3000 l/h.
Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.

BP 3 GARDEN SET
1.645-357.0

1

2

3

Objednací
číslo

Cena

Hadice

1 2.645-138.0



2 2.645-176.0



Postřikovač

3 2.645-264.0



 Obsaženo v objemu dodávky.



Hadice „PrimoFlex ½“ - 20 m
Sada hadicových spojek 1/2", 5/8"
OPP IT
Postřikovače a zalévací tyče
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Hadicové zástrčné systémy

