
Помпа за резервоари за дъждовна вода 
4000/2 automatic 

С вградена автоматична функция - пести енергия и е 
удобна С помпата за резервоари за дъждовна вода 
GARDENA 4000/2 automatic можете да използвате 
безплатна дъждовна вода от резервоара за напояване на 
вашата градина. Можете удобно да напълните лейката или 
да свържете струйници, пръскачки или Система за капково 
напояване дори още по-удобно към свързващата тръба. 
Възможно е дори използване на разпръсквач. Помпата е 
подходяща също за източване на течности. Практично: за 
удобна и пестяща енергия работа, помпата за резервоари за 
дъждовна вода е оборудвана с автоматична функция, която 
автоматично я пуска при нужда от изпомпване на вода и 
след това я изключва. За защита на помпата от повреди, 
вграденият филтър и допълнителната опора предотвратяват 

засмукването на твърде 
големи нечистотии. 
Благодарение на 
вградената защита не е 
възможна също и работа 
на сухо: когато нивото на 
водата е твърде ниско, 
работата на помпата 
автоматично спира. За 
помпата са използвани 
само висококачествени 
материали, което 
гарантира мощност и 

същевременно почти безшумна работа. Двигателят, оборудван с работен кондензатор, 
практически не се нуждае от поддръжка и изпомпва тихо водата чрез 2-степенна 
засмукваща турбина. Помпата се използва лесно и удобно. Телескопичната тръба се 
регулира плавно по височина, а също така и количеството течаща вода може да се 
регулира плавно и лесно. За пестене на място и лесно пренасяне телескопичната тръба 
може да се закачи за помпата и едновременно да служи и като ръкохватка за носене. 
Кабелът се навива около монтирания на помпата държач и така всичко е компактно.  

Технически спецификации 
Артикул №  1742-20  
EAN-Code:  4078500174206 

Характеристики 
Номинална мощност  500 W  
Максимален дебит  4000 l/h  

Макс. налягане  2 bar  
Макс. дълбочина на потапяне  7 m  

Макс. височина на изхвърляне head 20 m  
Макс. температура на течността  35 °C  

Тегло  5.9 kg  
Дължина на кабела  10 m  

Тип захранващ кабел  H05 RNF  
Клас на ел. защита  IP X8  


