
Dešťovka v Kärcheru

Sudové čerpadlo BP 1 Barell je určeno k zalévání zahrady a zahrádky dešťovou vodou, nachytanou 
z okapů do sudů či jiných nádob. Funguje jako perfektní náhrada zalévací konve. Mimo to se na 
připevnění nachází vestavěný spínač/vypínač, se kterým se čerpadlo pohodlně zapíná a vypíná, šetří 
při tom čas a energii. Plave-li plovákový spínač ve vodě, řídí činnost čerpadla v závislos  na hladině 
vody a chrání čerpadlo před chodem nasucho. Prostřednictvím flexibilní hadice připevněné k okraji 
sudu se dá čerpadlo individuálně nastavit na jakoukoliv výšku sudu.

BP 3 Garden, rafinovaný způsob zavlažování zahrad: vysoká sací síla a tlakový výkon umožňuje 
kompaktnímu zahradnímu čerpadlu BP 3 Garden s dlouhou životnos  pohodlné, finančně úsporné a 
vůči životnímu prostředí šetrné využi  vody ze sudů na dešťovou vodu, nádrží, cisteren atd. Robustní
čerpadlo je lehké a díky ergonomicky tvarovanému držadlu pohodlně přenositelné. Zahradní čerpadlo
je bezúdržbové a lze jej nainstalovat bez nářadí.

Ponorné tlakové čerpadlo BP 2 Cistern je ideální pro využití alternativních zdrojů vody 
(vrty) a pro účely zahradního zavlažování. Kryt čerpadla, připojovací hrdlo se závitem a 
držadlo z ušlechtilé oceli se prezentují jako velmi robustní. Ke spuštění čerpadla – např. do 
studnové šachty – na něj lze upevnit lano. Ponorné tlakové čerpadlo nabízí vestavěný 
předfiltr, jakož i plovákový spínač, který čerpadlo v závislosti na hladině vody zapíná a 
vypíná a chrání jej před chodem nasucho. Úroveň, kdy se čerpadlo spíná, je flexibilně 
nastavitelná. V balení je připojovací sada k připojení hadic, která umožňuje snadné napojení 
hadic o průměru 3/4“ a 1“, včetně zpětného ventilu.

Čerpadlo SP 6 Flax Inox je výkonné ponorné čerpadlo na čistou vodu od Kärcheru odčerpává čistou až
lehce znečištěnou vodu s čerpacím výkonem 14.000 l/h a perfektně se tak hodí pro odčerpávání 
bazénů, drenážních šachet a pro odstranění následků škod v domě a sklepě způsobených vodou. 
Pro ochranu oběhového kola čerpadla při silnějším znečištění doporučujeme použít přiložený předfiltr



z ušlech lé oceli. Robustní kryt z ušlech lé oceli a kvalitní těsnění výrazně prodlužují životnost 
čerpadla. Ponorné čerpadlo je vybaveno plynule přenastavitelným Level Sensorem, který čerpadlo při 
kontaktu s vodou okamžitě spus . Čerpadlo SP 6 Flax Inox navíc disponuje sklopnými podstavnými 
nožkami, díky kterým toto ponorné čerpadlo spolehlivě naběhne již od 7 mm hloubky vody. Čerpadlo 
v manuálním režimu může být s sknu m spínače nastaveno na trvalý provoz. Jak v trvalém provozu, 
tak i v automa ckém režimu může čerpadlo odsávat až do 1 mm výšky zbytkové vody a zanechat za 
sebou efekt dosucha vytřené podlahy - vždy v závislos  na tom, jak je nastaven Level Sensor. 
Připojovací hrdlo Quick-Connect navíc umožňuje zvláště rychlé a bezproblémové připojení 1"-, 1 1/4"-
a 1 1/2"-hadic.

Čerpadlo na špinavou vodu Kärcher SP 7 Dirt Inox je při kontaktu s vodou okamžitě spuštěno 
individuálně přenastavitelným Level Sensorem. Pokud stav vody opadne opět pod úroveň Level 
Sensoru, čerpadlo se po 15 vteřinách automa cky vypne. Velmi výkonné ponorné čerpadlo je vhodné 
pro odčerpávání např. velkých zahradních jezer, zatopených sklepů nebo zaplavených stavebních 
jam (objem max. 100 m³), neboť zvládne spolehlivě odčerpat až 15.500 l silně znečištěné vody za 
hodinu (s částečkami nečistot až o velikos  30 mm). 


