
BP 4 Garden Set
"BP 4 Garden" komplektā ietilpst sūkšanas šļūteņu komplekts, kas ļauj izturīgo un jaudīgo dār-

za sūkni ar uzstādīto termostatu, uzreiz sākt izmantot dārza laistīšanas darbiem.
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 Robusts un izturīgs

 Kärcher sniedz pagarināto piecu gadu garantiju

 Gatavs lietošanai

 Komplektā iekļauta lietošanai gatava gaisa necaurlaidīga spirālveida 

šļūtene ar sūknēšanas filtru un pretvārstu.

 Termostats

 Īpaši drošs - sūknis ir pasargāts no pārkaršanas.

 Ērts pēdas slēdzis

 Viegli ieslēdzams un izslēdzams - saudzē Jūsu muguru.
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BP 4 Garden Set

 Pateicoties praktiskajam kājas slēdzim, to var ērti ieslēgt un izslēgt 
nesaliecoties

 Ērts rokturis pārnēsāšanai
 Pateicoties optimizētai savienojuma sprauslai, sūkni var pieslēgt, 

neizmantojot darbarīkus

Tehniskie dati
Pasūtījuma Nr. EUI  1.645-352.0

EAN kods  4039784697737

Maks. motora jauda W 1000

Maks. plūsmas apjoms l/h < 4000

Piegādes augstums / maks. spiediens, m / bar 45 / 4,5

Uzsūkšanas augstums m 8

Šķidruma temperatūra °C maks. 35

Svars bez piederumiem kg 8,84

Dimensions (L x W x H) mm 220 × 405 × 260

Savienošanas vītne  G1

Savienojošais kabelis H07RN-F m 1,5

Voltage V 230 – 240

Frekvence Hz 50

Standarta piederumi
Optimizēts savienojums  
Termostats  
Savienojuma adapters G1 sūkņiem  
Ērts pēdas slēdzis  
iekļauts sūkšanas šļūtenes komplekts  
Ergonomisks rokturis  
  Iekļauts piegādes komplektācijā     
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Pasūtījuma 
Nr. Cena Apraksts

Iesūkšanas šļūtenes

Suction kit, 3.5 m 1 2.997-110.0 Gatavs savienošanai un vakuuma drošs: sūkšanas komplekts, 
ieskaitot 3,5 m iesūkšanas šļūteni, iesūkšanas filtru, pretvār-
stu un PerfectConnect blīvēšanas principu. Ideāli piemērots 
dārza sūkņiem un ūdensapgādei mājsaimniecībā.



Sūkšanas šļūtene ir pieejama 
vairumā

2 6.997-347.0 Pret vakuumu izturīgo spirālveida šļūteni var sagriezt nepie-
ciešamajā garumā iegremdējamiem, dārza, iegremdējamiem 
spiediena sūkņiem un augstspiediena sūkņiem.


3 6.997-346.0 

Sūkšanas šļūtene 4 6.997-348.0 Lietošanai gatava vakuumizturīga spirālveida šļūtene dārza 
sūkņiem un augstspiediena sūkņiem. Piemērota sūkšanas 
šļūtenes pagarinājumam vai lietošanai kopā ar sūkšanas 
filtriem.



Sūknēšanas šļūteņu komplekts, 7 
m

5 6.997-349.0 Tūlītējai lietošanai gatava vakuumizturīga spirālveida šļūte-
ne ar sūknēšanas filtru un aizsargu pret atpakaļpadevi dārza 
sūkņiem un augstspiediena sūkņiem. Ideāla sūknēšanas 
šļūtenes pagarinājumam.



Sūknēšanas šļūtene caurulēm 6 6.997-360.0 Darbam gatava vakuumizturīga sūknēšanas šļūtene sūkņu 
savienošanai ar akām vai caurulēm sūknēšanas pusē. Māj-
saimniecībā izmantojamiem augstspiediena sūkņiem.



Sūknēšanas komplekts, 7,0 m 7 2.997-111.0 Ideāls sūknēšanas komplekts dārza sūkņiem un mājsaimnie-
cībā izmantojamajām ūdens padeves ierīcēm. Komplektā 
ietilpst tūlītējai pievienošanai gatava sūknēšanas šļūtene ar 
sūknēšanas filtru, vienvirziena vārsts un blīvējums atbilstoši 
PerfectConnect principam.



Adapteri / Savienotājelementi

Adapter connection 8 6.997-473.0 Ar savienojuma adaptera palīdzību sūkni ar iekšējo vītni var 
ātri un droši savienot ar ūdens pieslēgumu.



Sūkņa adapteris ar drošības vārstu, 
mazs

9 6.997-359.0 Sūkņa adapteris ar drošības vārstu pret vakuumu noturīgam 
sūkšanas šļūteņu savienojumam ar sūkņiem (piemēram, 
dārza sūkņiem un mājsaimniecībā izmantojamiem augstspie-
diena sūkņiem).



Connection kit 10 6.997-358.0 Savienošanas komplekts ūdens šļūteņu savienošanai dārza 
sūkņiem un mājsaimniecībā izmantojamiem augstspiediena 
sūkņiem. Vieglam un teicamam šļūtenes un sūkņa savienoju-
mam.


Premium klases sūkņa savienoša-
nas komplekts

11 6.997-340.0


Vārsta adapteris sūknēšanas un 
dārza šļūtenei 1" + 3/4"

12 2.997-113.0 Vārsta adapteri iespējams izmantot, lai pievienotu sūknēša-
nas un dārza šļūtenes sūkņa spiediena un sūknēšanas galam. 
PerfectConnect blīvējuma princips garantē stabilu blīvējumu.



Savienojuma adapteris sūkņiem 
(aksiāls/radiāls), G1

13 2.997-120.0 PerfectConnect savienojuma adapteris (aksiālais/radiālais) 
nodrošina savienojumu starp Kärcher sūkņiem ar G1 iekšējo 
vītni un citu ražotāju izgatavotajiem ūdens padeves savie-
nojumiem un piederumiem, kā arī vecākiem Kärcher piede-
rumiem.



Filtrs

Pamatklases sūkšanas filtrs ar 
aizsardzību pret atpakaļpadevi, 
3/4"

14 6.997-345.0 Pamatklases sūkšanas filtrs ar aizsardzību pret atpakaļpade-
vi savienojumam ar šļūtenes 3/4" pagarinājumiem. 

Pamatklases sūkšanas filtrs ar 
aizsardzību pret atpakaļpadevi, 1"

15 6.997-342.0 Pamatklases sūkšanas filtrs ar aizsardzību pret atpakaļpade-
vi savienojumam ar šļūtenes 1" pagarinājumiem.



Premium klases sūkšanas filtrs ar 
aizsardzību pret atpakaļpadevi

16 6.997-341.0 Premium klases sūkšanas filtrs ar aizsardzību pret atpa-
kaļpadevi savienojumam ar šļūtenes pagarinājumiem.



Priekšfiltrs sūknim, mazs 17 6.997-343.0 Sūkņa priekšfiltrs aizsargā dārza sūkņus un augstspiediena 
sūkņus no rupjām daļiņām vai smilts.


Priekšfiltrs sūknim, liels 18 6.997-344.0 
  Iekļauts piegādes komplektācijā       Pieejamie piederumi     
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Pasūtījuma 
Nr. Cena Apraksts

Sūkņa priekšējais filtrs, liels 19 2.997-210.0 Sūkņa priekšējais filtrs aizsargā dārza sūkņus, elektroniskos 
sūkņus un mājsaimniecībā izmantojamos sūkņus pret raup-
jām netīrumu daļiņām vai smiltīm. Filtrs paredz arī Perfect-
Connect blīvējuma principu stabilam blīvējumam.



Sūkņa priekšējais filtrs, mazs 20 2.997-211.0 Mazs priekšējais filtrs, augsta efektivitāte – sūkņa priekšē-
jais filtrs aizsargā dārza sūkņus, elektroniskos sūkņus un 
mājsaimniecībā izmantojamos sūkņus pret raupjām netīrumu 
daļiņām vai smiltīm. Filtrs paredz arī PerfectConnect blīvē-
juma principu.



Dažādi

Aizsardzība pret tukšgaitu 21 6.997-355.0 Aizsardzība pret tukšgaitu pasargā dārza sūkņus, iegremdē-
jamos sūkņus un augstspiediena sūkņus no bojājumiem. 
Plūdu slēdzis automātiski ieslēdz un izslēdz sūkni un aizsar-
gā pret tukšgaitu.



Elektronisks spiediena slēdzis ar 
sūkņa aizsardzību pret tukšgaitu

22 6.997-357.0 Elektronisks spiediena slēdzis automātiski uzsāk/apstādina 
sūkņa darbību - pēc pieprasījuma. Plūdu slēdzis automātiski 
ieslēdz un izslēdz sūkni un aizsargā pret tukšgaitu.



Plūdu slēdzis 23 6.997-356.0 Plūdu slēdzis automātiski ieslēdz un izslēdz sūkni atkarībā 
no ūdens līmeņa.



  Iekļauts piegādes komplektācijā       Pieejamie piederumi     


