
BP 2 Garden
Sila a dlhá životnosť: Záhradné čerpadlo BP 2 Garden je ideálnym základným riešením pre 

zodpovedné zavlažovanie záhrady z alternatívnych vodných zdrojov, ako sú cisterny, sudy a 

pod.
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 Robustnosť a dlhá životnosť

 Kärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.

 Komfortný nožný spínač

 Pohodlné zapínanie a vypínanie.

 Optimálne nasávanie

 Kvalitné čerpadlo bez problémov nasáva vodu z hĺbky 8 m, napr. z 

cisterny.

 Optimalizované prípojky

 Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla 

bez náradia. B
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BP 2 Garden

 Pohodlné zapínanie a vypínanie bez zohýbania vďaka praktic-
kému nožnému spínaču

 Pohodlná rúčka na mobilné použitie
 Pripojenie čerpadla bez náradia vďaka optimalizovanému 

pripájaciemu adaptéru

Obj. č. EUI  1.645-350.0

 4039784697096

Výkon motora max. W 700

Prietok max. l/h < 3000

Dopravná výška/tlak max. m / bar 35 / 3,5

Výška nasávania m 8

Teplota na prívode, max. °C 35

Hmotnosť bez príslušenstva kg 7,9

Rozmery (d x š x v) mm 220 × 405 × 260

Pripájací závit  G1

Pripájací kábel H07RN-F m 1,5

Napätie V 230–240

Frekvencia Hz 50

Výbava
Optimalizované prípojné hrdlo  
Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1  
Komfortný nožný spínač  
Ergonomické držadlo  
  Štandardná výbava.     



BP 2 GARDEN
1.645-350.0
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Objednávacie 
číslo Cena

Adaptér / prípojky

Pripájací adaptér pre čerpadlá G1 1 6.997-473.0 S pomocou pripájacieho adaptéra môže byť čerpadlo s vnú-
torným závitom rýchlo a bezpečne napojené na vodovodnú 
prípojku.



Čerpadlová prípojka vrát. spätného 
ventila, malá

2 6.997-359.0 Čerpadlová prípojka so spätným ventilom slúži na vákuo-
vzdorné pripojenie sacích hadíc na čerpadlá (napr. záhradné 
čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne).



Pripojovacia súprava Basic 3 6.997-358.0 Pripojovacia súprava na pripojenie vodných hadíc na zá-
hradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodár-
ne. Pre jednoduché pripájanie a perfektné spojenie hadice a 
čerpadla.


Pripojovacia súprava Premium 4 6.997-340.0



pripájací adaptér pre saciu a zá-
hradnú hadicu 1" + 3/4"

5 2.997-113.0 Pomocou pripájacieho adaptéra je možné pripojiť sacie a 
záhradné hadice na tlakovú alebo saciu stranu čerpadiel. 
Princíp tesnenia PerfectConnect zaručuje spoľahlivé utesne-
nie.



Pripájací adaptér pre čerpadlá 
(axiálny/radiálny), G1

6 2.997-120.0 Pripájací adaptér PerfectConnect (axiálny/radiálny) spojí 
čerpadlá Kärcher s vnútorným závitom G1 s vodnými prí-
pojkami a príslušenstvom iných predajcov ako aj starším 
príslušenstvom značky Kärcher.



Sacie hadice

Sacia hadica, metrový tovar 7 6.997-347.0 Špirálová hadica odolná voči vákuu ako metrový tovar na 
individuálne prispôsobenie dĺžky a pre pripojenie ponor-
ných, záhradných a ponorných tlakových čerpadiel ako aj 
domácich vodární a vodných automatov.


8 6.997-346.0



Sacia hadica 9 6.997-348.0 Hotová špirálová hadica odolná voči vákuu pre záhradné 
čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne. Aj 
ako predĺženie sacej súpravy alebo na použitie so sacími 
filtrami.



Sacia súprava, 3,5 m 10 6.997-350.0 Kompletná špirálová hadica odolná voči vákuu so sacím 
filtrom a spätným ventilom pre záhradné čerpadlá, domáce 
vodné automaty a domáce vodárne. Ideálna aj ako predĺže-
nie sacej hadice.


Sacia súprava, 7 m 11 6.997-349.0



Sacia hadica pre potrubia 12 6.997-360.0 Hotová sacia hadica odolná voči vákuu pre pripojenie čer-
padla na vŕtanú studňu alebo potrubie na sacej strane. Pre 
domáce vodné automaty a domáce vodárne.



Sacia súprava, 3,5 m 13 2.997-110.0 Hotová na pripojenie a vákuotesná: sacia súprava vrát. 3,5 
m sacej hadice, sacieho filtra, spätného ventilu a tesniaceho 
princípu PerfectConnect. Ideálna pre záhradné čerpadlá a na 
zásobovanie domácnosti vodou.



Sacia súprava, 7,0 m 14 2.997-111.0 Ideálna sacia súprava pre záhradné čerpadlá a na zásobova-
nie domácnosti vodou. Vrát. 7 m vákuotesnej sacej hadice so 
sacím filtrom, spätným ventilom a tesniacim princípom 
PerfectConnect.



sacia súprava1,5 m pre potrubia 1" 
(25 mm)

15 2.997-112.0 1,5 m sacia súprava s vákuotesnou nasávacou hadicou 
pripravenou na pripojenie čerpadiel na 1“ potrubia na sacej 
strane. Ideálna pre domáce vodné automaty a domáce vo-
dárne.



Ostatné

Poistka proti chodu nasucho 16 6.997-355.0 Poistka proti chodu na sucho chráni záhradné čerpadlá, 
domáce vodné automaty a domáce vodárne pred poškode-
ním. Ak čerpadlom nepreteká voda, dôjde k automatickému 
vypnutiu.



  Štandardná výbava.       Príslušenstvo na objednávku.     
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Objednávacie 
číslo Cena

Elektronický tlakový spínač s 
poistkou proti chodu nasucho

17 6.997-357.0 Elektronický tlakový spínač čerpadlo sa v prípade potreby 
vody automaticky zapne a potom opäť vypne. Prídavná 
poistka proti chodu na sucho chráni čerpadlo pred poškode-
ním tým, že sa automaticky vypne, keď netečie voda.



Plavákový spínač 18 6.997-356.0 Plavákový spínač v závislosti od stavu vody automaticky 
zapína alebo vypína čerpadlo.



Poistka proti chodu nasucho *Typ 
E (CEE7/5)

19 6.997-546.0 Poistka proti chodu na sucho chráni záhradné čerpadlá, 
domáce vodné automaty a domáce vodárne pred poškode-
ním. Ak čerpadlom nepreteká voda, dôjde k automatickému 
vypnutiu.



Elektronický tlakový spínač s 
poistkou proti chodu nasucho *typ 
E (CEE7/5)

20 6.997-549.0 Elektronický tlakový spínač čerpadlo v prípade potreby 
vody automaticky zapne a potom opäť vypne. Prídavná 
poistka proti chodu na sucho chráni čerpadlo pred poškode-
ním tým, že sa automaticky vypne, keď netečie voda.



Filtre

Sací filter so spätným ventilom, 
Basic, 3/4"

21 6.997-345.0 Sací filter so spätným ventilom v základnom vyhotovení pre 
pripojenie na 3/4" saciu hadicu (metrový tovar).



Sací filter so spätným ventilom, 
Basic, 1"

22 6.997-342.0 Sací filter so spätným ventilom v základnom vyhotovení pre 
pripojenie na 1" saciu hadicu (metrový tovar).



Sací filter so spätným ventilom, 
Premium

23 6.997-341.0 Sací filter so spätným ventilom vo vyhotovení Premium pre 
pripojenie na saciu hadicu (metrový tovar).



Predčisťovací filter čerpadla, malý 24 6.997-343.0 Predfilter na ochranu záhradných čerpadiel, domácich vod-
ných automatov a domácich vodární pred hrubou špinou 
alebo pieskom.


Predčisťovací filter čerpadla, veľký 25 6.997-344.0 

Predčisťovací filter, veľký 26 2.997-210.0 Predfilter chráni záhradné čerpadlá, domáce vodné automa-
ty a domáce vodárne pred hrubou špinou alebo pieskom. 
Vrátane princípu tesnenia PerfectConnect pre spoľahlivé 
utesnenie.



Predčisťovací filter čerpadla, malý 27 2.997-211.0 Malý predfilter, veľký účinok: Predfilter chráni záhradné 
čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne pred 
hrubou špinou alebo pieskom. S princípom tesnenia Perfect-
Connect.



  Štandardná výbava.       Príslušenstvo na objednávku.     


