
PomPele GARDeNA – Soluţii pentru 
casă şi grădină la orice nevoie de irigare, 
drenaj şi furnizare a apei menajere!

Irigarea
Puţuri, izvoare naturale sau apă 
colectată în bazine de apă de ploaie 
Pompele de grădină, 
Pompele rezervor apă de ploaie şi 
Pompele de presiune submersibile 
GARDENA permit utilizarea optimă 
a surselor de apă alternative pentru 
irigarea grădinii.

Drenaj
Beci inundat sau fundaţii pline cu 
apă?

Pompele submersibile (apă 
curată/semi-murdară) şi Pompele 
pentru apă murdară GARDENA 
sunt ideale pentru drenarea şi 
scoaterea apei curate sau foarte 
murdare, ca şi pentru pomparea 
apei dintre şi din containere.

Furnizarea apei menajere
De ce să folosiţi valoroasa apă potabilă 
pentru irigarea grădinii, spălarea 
rufelor sau pentru toaletă atunci când 
sunt disponibile alte surse de apă?
Hidrofoarele cu vas tampon (rezervor) 
şi Pompele electronice de presiune 
(cu funcţie de hidrofor) GARDENA 
distribuie automat apă menajeră 
pentru casă şi grădină (pompa 
porneşte automat când este nevoie  
de apă şi, tot automat, se opreşte).



Irigarea – Pompele de grădină GARDENA
•  Multifuncţionale: pentru udare, pentru creşterea presiunii, pentru pomparea apei de ploaie şi a 

apei cu clor din piscine
• Siguranţă mare datorită etanşeităţii dintre motor şi mecanismul pompei (turbină)
• Motor cu siguranţă termică pentru protecţie la supraîncălzire
• Dop pentru drenarea apei din pompă pentru a o proteja de îngheţ
• Filet de conectare 33,3 mm (G1)
• Orificiu de umplere larg
• NU trebuie pompate apa sărată, substanţele agresive şi uşor combustibile
•  Prin achiziţionarea unui manometru electronic cu siguranţă la funcţionare fără apă (GARDENA Art. 

Nr. 1739) pompa poate fi transformată în hidrofor automat
•  Gama include şi modele cu funcţie de siguranţă a pompei: indicator LED cu funcţie de avertizare; 

oprire automată de siguranţă; siguranţă contra mersului în gol integrată
•  Sunt disponibile şi seturi (art. nr. 1717; 1719) complet şi gata echipate cu pompă, set aspiraţie 3,5 m 

şi 20 m furtun de 13 mm (1/2”) cu conectori.

POMPE DE GRĂDiNĂ

Art. Nr. 1707/
Set 1717

1709/
Set 1719 1732 1734 1736

Model Classic 
3000/4

Classic 
3500/4

Comfort 
4000/5

Comfort 
5000/5

Premium 
6000/6 inox

Putere consumată - W 600 800 1.100 1.300 1.300

Debit max. - l/h 3.100 3.600 4.000 5.000 6.000

Înălţime de ridicare max / 
presiune 36 m/3,6 bar 41 m/4,1 bar 45 m/4,5 bar 50 m/5,0 bar 55 m/5,5 bar

Înălţime max de aspiraţie - m
(distanţă până la luciul apei) 7 7 8 8 8

Turbină jet jet jet jet 5 trepte
Funcţie de siguranţă a pompei - - - da da
Filtru preliminar integrat - - da da da
2 ieşiri - operare simultan 
a 2 accesorii udare da da da da

Nr. aspersoare care se pot 
conecta* (ptr furtunuri de 
19 mm - 3/4”-)

2 3 3 4 5

Lungime max furtun pt 
1 aspersor* - 13 mm (1/2”) 35 m 48 m 60 m 75 m 85 m

Lungime max furtun pt 
1 aspersor* - 19 mm (3/4”) 210 m 300 m 359 m 423 m 480 m

*Date generate în urmatoarele condiţii: debit la aspersor cca 750 l/h; presiunea la aspersor cca 2 bar; înălţimea de aspiraţie cca 0,5 m; folosind 
furtunuri Gardena 19 mm (3/4”) cu conectori din sistemul Gardena Profi Maxi-Flow sau furtunuri de 13 mm (1/2”) cu conectori Gardena OGS.



Irigarea - Pompe submersibile de presiune

Pompe submersibile de presiune
•  Pentru utilizarea aspersoarelor şi a sistemelor de irigare cât şi 

pentru scoaterea apei de la adâncimi mari
• Pompa poate să stea permanent submersată – în apă –
•  Cu întrerupător plutitor şi dispozitiv variabil – pentru modelele  

Art. nr. 1461 şi 1468
• Supapă de sens pentru scurtarea timpului de repornire

•  Protecţie automată a motorului la 
supraîncălzire

• Lichid folosit: apă curată
•  NU se pompează: apa sărată, substanţe 

agresive şi uşor inflamabile, alimente
•  Prin achiziţionarea unui manometru electronic 

cu siguranţă la funcţionare în gol (fara apă) 
- GARDENA Art. nr. 1739 – pompa poate fi 
transformată în hidrofor automat

Pompe din inox 
pentru puţuri 
de sondă de 
adâncime
•  Art. nr. 1489 şi 1492: 

ideale pentru puţuri de 
sondă de la diam. de  
100 mm

•  Carcasă robustă din  
oţel inox

•  Stand pentru montarea 
pompei: impiedică 
aspirarea nisipului şi 
impurităţilor

Pompele pentru apă de ploaie
•  Pentru irigarea cu aspersoare, spritzere, 

pistoale pentru stropit şi sisteme de 
micro-picurare; ideale pentru umplerea 
stropitorilor

•  Cu siguranţă contra 
mersului în gol

•  Cu întrerupător 
plutitor (model Art. nr. 
1740) sau automată 
(model Art nr. 1742 – 
manometrul electronic 
şi senzorul de debit 
pornesc şi opresc 
pompa automat)

•  Pompele submersibile de presiune 
sunt potrivite şi pentru sistemul 
subteran de irigare GARDENA 
Sprinklersystem (cu aspersoare 
telescopice)
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ImPoRTANT în alegerea/utilizarea pompelor! Presiunea 
şi debitul sunt invers proporţionale, respectiv presiunea 
maximă e la debit zero, iar debitul maxim este la 
presiune zero.
Exemplu Putem avea: 
 var. 1 -  debit 4.000 l/h şi presiune cca 1 bar 

(înălţime 10 m) 
            var. 2 -  debit 1.000 l/h şi presiune cca 3,5 bar 

(înălţime cca 35 m)
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POMPE 
SUBMERSiBiLE  
DE PRESiUNE

Art. Nr. 1740 1742 1461 1468 1476 1489 1492 1499

Model
4000/2 
apă de 
ploaie

4000/2 
apă de 
ploaie 

automat

Clasic 
5500/3

Clasic 
6000/4

Comfort 
6000/5 

automatic

Premium 
5500/5 

inox

Premium 
6000/5 

inox

Premium 
6000/5 

inox 
automat

Putere - W 500 500 900 1.000 1.050 850 950 950
Debit max. - l/h 4.000 4.000 5.500 6.000 6.000 5.500 6.000 6.000

Înălţime de ridicare 
max/presiune

20 m/
2 bar

20 m/
2 bar

30 m/
3 bar

40 m/
4 bar

45 m/
4,5 bar

45 m/
4,5 bar

50 m/
5 bar

50 m/ 
5 bar

Adâncime max de 
submersie - m (adâncime 
de scufundare a pompei 
în apă)

7 7 12 12 12 19 19 19

Turbina 2 trepte 2 trepte 3 trepte 4 trepte 4 trepte 6 trepte 7 trepte 7 trepte
Diametru pompă - cm 14.8 14.8 14.9 14.9 15.1 9.8 9.8 9.8
Frânghie de prindere - m - - 15 15 15 22 22 22

Cablu alimentare 10 m 
H05 RNF

10 m 
H05 RNF

15 m 
H07 RNF

15 m 
H07 RNF

15 m 
H07 RNF

22 m 
H07 RNF

22 m 
H07 RNF

22 m 
H07 RNF

Întrerupător plutitor/
Automatic

întrerupător 
plutitor automatic întrerupător 

plutitor
întrerupător 

plutitor automatic automatic

Nr. aspersoare care 
se pot conecta* (ptr 
furtunuri de 19 mm
- 3/4”-)

1 1 2 3 4 3 4 4

Lungime max furtun pt 
1 aspersor* - 13 mm 
(1/2”)

13 m 13 m 30 m 70 m 55 m 75 m 100 m 100 m

Lungime max furtun pt 
1 aspersor* - 19 mm 
(3/4”)

70 m 70 m 150 m 350 m 280 m 380 m 495 m 495 m

*Date generate în urmatoarele condiţii: debit la aspersor cca 750 l/h; presiunea la aspersor cca 2 bar; folosind furtunuri Gardena 19 mm (3/4”) 
cu conectori din sistemul Gardena Profi Maxi-Flow sau furtunuri de 13 mm (1/2”) cu conectori Gardena OGS.

Irigarea – Pompe submersibile de presiune Automate
Modelele GARDENA Art. nr. 1476 si 1499 (inox):
•  Pentru alimentarea automată cu apă a grădinii, dar şi a casei direct din puţuri 

sau cisterne
•  Manometrul electronic şi senzorul de detectare a debitului pornesc/opresc 

pompa automat în funcţie de necesarul de apă
•  Cu siguranţa integrată împotriva funcţionării fără apă care previne avarierea 

pompei
• Protecţie automată a motorului la supraîncălzire
•  În cazul instalării fixe – utilizare pe termen lung – recomandăm folosirea unui 

furtun rezistent la presiune
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Furnizarea apei menajere – Pompe electronice de presiune cu funcţie de Hidrofor

•  Utilizarea automată a apei menajere/nepotabile pentru irigarea grădinii sau în scopuri domestice 
(alimentarea cu apă a casei – de ex. pentru spălarea hainelor sau pentru toaletă)

• NU NECESITĂ REZERVOR TAMPON (VAS TAMPON) 
• ASIGURĂ PRESIUNE CONSTANTĂ
•  Componente suplimentare montate ca standard: filtru de impurităţi, supapă de sens, manometru, 

presostat, siguranţă termică
• Manometrul electronic porneşte pompa automat cand este nevoie de apă şi apoi o opreşte
• Siguranţa de mers în gol previne deteriorarea pompei în cazul funcţionării fără apă
• Oprire automată când s-a atins presiunea maximă a pompei
•  intrerupător rotativ pentru optimizarea autoamorsării. Pentru amorsare se comută pe funcţia START, 

iar în momentul conectării la sursa de curent se comută pe funcţia RUN
• Şurub de drenare înainte de venirea îngheţului
• Presiune minimă de funcţionare: 2,0+/-0,2 bar
• Lichid de folosit: apă curată
• Capac transparent care se scoate pentru umplerea pompei
•  Hidrofoarele electronice sunt potrivite pentru sistemele subterane de irigare automată GARDENA 

Sprinklersystem (cu aspersoare telescopice)
• Display LCD (la Art. nr. 1765; 1767; 1769) – indicator de funcţii (de ex. presiune, debit) şi defecţiuni

POMPE ELECTRONICE DE PRESiUNE 
- CU FUNCŢiE DE HIDROFOR

Art. Nr. 1481 1483 1765 1767 1769

Model 4000/4 
electronic plus

4000/5 
electronic plus

4000/5 
LCD

5000/5 
LCD

6000/5 
inox LCD

Putere consumată - W 800 1.000 1.000 1.300 1.000
Debit max. - l/h 3.600 3.600 3.600 4.500 5.500
Înălţime de ridicare max
/presiune max. 44 m/4,4 bar 50 m/5 bar 50 m/5 bar 52 m/5,2 bar 46 m/4,6 bar

Înălţime max. de aspiraţie - m 
(distanţă până la luciul apei) 8 8 8 8 8

Presiune min. funcţionare 2,0 +/-0,2 bar 2,0 +/-0,2 bar 2,0 +/-0,2 bar 2,0 +/-0,2 bar 2,0 +/-0,2 bar
Info Display LED LED LCD LCD LCD
Turbina Jet Jet Jet Jet 4 trepte
Nr. aspersoare care se pot conecta* 
(ptr furtunuri de 19 mm - 3/4”-) 2 2 2 4 4

Lungime max furtun pt 1 aspersor*
- 13 mm (1/2”) 30 m 50 m 50 m 50 m 50 m

Lungime max furtun pt 1 aspersor* 
- 19 mm (3/4”) 200 m 300 m 300 m 330 m 350 m

*Date generate în urmatoarele condiţii: debit la aspersor cca 750 l/h; presiunea la aspersor cca 2 bar; înălţime aspiraţie cca 0,5 m; folosind 
furtunuri Gardena 19 mm (3/4”) cu conectori din sistemul Gardena Profi Maxi-Flow sau furtunuri de 13 mm (1/2”) cu conectori Gardena OGS.



Furnizarea apei menajere – Hidrofoare cu rezervor/vas tampon
• Pentru alimentarea automată cu apă a casei şi grădinii
•  Pompa porneşte automat atunci când este nevoie de apă şi se opreşte automat când consumul 

de apă încetează
• instalare simplă deoarece pre-filtrul şi supapa de sens sunt deja integrate
•  intrerupător rotativ pentru optimizarea autoamorsării. Pentru amorsare se comută pe funcţia FiLL, 

se umple cu apă, se comută pe funcţia RUN şi se conectează la priză
•  Design compact cu economisire de spaţiu, cu manometru integrat şi intrerupător de presiune în carcasă
•  Operare fără probleme datorită motorului cu protecţie la supraîncălzire şi rezervorului (vas tampon) 

mare (24 L)
• Dop pentru drenaj

HiDROFOARE CU 
REzERvOR/vAS TAMPON

Art. Nr. 1770 1772 1774 1775

Model Clasic 3000/4 Clasic 4000/5 Comfort 5000/5 Premium 5000/5 
inox

Putere consumată - W 650 850 1.100 1.200
Debit max. - l/h 2.800 3.500 4.500 4.500
Înălţime de ridicare max
/presiune max. 40 m/4 bar 45 m/4,5 bar 50 m/5 bar 50 m/5 bar

Înălţime max. de aspiraţie
- m (distanţa până la luciul apei) 8 8 8 8

Presiune min. funcţionare 1,5 bar +/- 0,1 bar 2 bar +/- 0,1 bar 2 bar +/- 0,1 bar 2 bar +/- 0,1 bar
Mecanism Jet Jet Jet Jet
Nr. aspersoare care se pot 
conecta* (ptr furtunuri de 
19 mm - 3/4”- )

1 2 2 2

Lungime max furtun 
pt 1 aspersor* - 13 mm (1/2”) 15 m 20 m 25 m 25 m

Lungime max furtun 
pt 1 aspersor*- 19 mm (3/4”) 90 m 120 m 150 m 150 m

*Date generate în următoarele condiţii: debit la aspersor cca 750 l/h; presiunea la aspersor cca 2 bar; înălţime aspiraţie cca 0,5 m; folosind 
furtunuri Gardena 19 mm (3/4”) cu conectori din sistemul Gardena Profi Maxi-Flow sau furtunuri de 13 mm (1/2”) cu conectori Gardena OGS.



Drenaj – Pompe submersibile de apă curată/semimurdară
• Pompe submersibile pentru drenarea sau pentru pomparea apei în şi din containere
• Pentru apă curată/semi-murdară cu particule de până la 5 mm diametru
• NU se folosesc la pompat apă sărată, substanţe agresive, uşor inflamabile, alimente
• Întrerupatorul pentru protecţie termică protejează motorul la supraîncălzire
• Cu întrerupător plutitor pentru pornire/oprire automată (la Art. nr. 1777; 1780; 1787)
•  Cu SENZOR DE APĂ: Pompa porneşte automat de la un nivel al apei de min. 5 mm (la Art. nr. 1783; 

1785). Senzor reglabil.
• 10 m de cablu de conectare-alimentare
•  Se recomandă ancorarea pompei cu o frânghie (nu e inclusă) pentru a evita deteriorarea pompei 

prin manevrarea de cablul electric
• Pot fi folosite pentru drenarea piscinelor şi iazurilor
•  Conexiune universală pentru furtunuri de 13 mm(1/2”); 16 mm (5/8”); 19 mm (3/4”); 25 mm (1”), 

38 mm (1 ½”) şi, suplimentar, 50 mm (2”) la art.nr. 1787

POMPE SUBMERSiBiLE 
-  APĂ CURATĂ/
SEMiMURDARĂ

- DRENAJ

Art. Nr. 1777 1780 1783 1785 1787

Model Clasic 6000 Clasic 7000 Comfort 9000 
Aquasensor

Comfort 13000 
Aquasensor

Premium 21000 
inox

Putere consumată - W 220 250 320 650 1.000
Debit max. - l/h 6.000 7.000 9.000 13.000 21.000

Înălţime de ridicare 
max/presiune 5 m/0,5 bar 6 m/0,6 bar 7 m/0,7 bar 8 m/0,8 bar 11 m/1,1 bar

Adâncime de submersie 
max - m (adâncime de 
scufundare în apă)

7 m 7 m 7 m 7 m 7 m

Aspiraţie la sol până la: 5 mm 1 mm 1 mm 1 mm 3 mm
Dimensiune 
max. particule 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

Întrerupător plutitor/
Cu senzor de apă

întrerupător 
plutitor

întrerupător 
plutitor cu senzor de apă cu senzor de apă întrerupător 

plutitor



POMPE DE APĂ 
MURDARĂ - DRENAJ

Art. Nr. 1790 1795 1797 1799 1802

Model Clasic 6000 SP Clasic 7500 Comfort 8500 
Aquasensor

Comfort 13000 
Aquasensor

Premium 20000 
inox

Putere consumată - W 220 340 380 680 1.050
Debit max. - l/h 6.000 7.500 8.300 13.000 20.000
Înălţime de ridicare 
max/presiune 5 m/ 0,5 bar 6 m / 0,6 bar 6 m/ 0,6 bar 9 m/ 0,9 bar 11 m/ 1,1 bar

Adâncime de 
submersie max - m 
(adâncime de scufundare 
în apă)

7 m 7 m 7 m 7 m 7 m

Dimensiune max. 
particule 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 38 mm

Întrerupător plutitor/
Cu senzor de apă

întrerupător 
plutitor

întrerupător 
plutitor cu senzor de apă cu senzor de apă întrerupător 

plutitor

Drenaj – Pompe de apă murdară
• Pompe de apă murdară pentru drenarea apei după inundaţii, din şi dintre containere
• Pentru apă murdară cu particule de până la 25 - 38 mm diametru (funcţie de modelul de pompă)
• NU se folosesc la pompat apa sărată, substanţe agresive, uşor inflamabile, alimente
• Întrerupătorul pentru protecţie termică protejează motorul la supraîncălzire
• Cu întrerupător plutitor pentru pornire/oprire automată (la Art. nr. 1790; 1795; 1802)
•  Cu SENZOR DE APĂ: Pompa porneşte automat de la un nivel scăzut al apei de 65 - 70 mm  

(la Art. nr. 1797; 1799). Senzor reglabil.
• 10 m de cablu de conectare-alimentare
•  Se recomandă ancorarea pompei cu o franghie (nu e inclusă) pentru a evita deteriorarea pompei 

prin manevrarea de cablul electric
•  Conexiune universală pentru furtunuri de 13 mm(1/2”); 16 mm (5/8”); 19 mm (3/4”); 25 mm (1”), 

38 mm (1 ½”) şi, suplimentar, 50 mm (2”) la art.nr. 1802

Specialiştii GARDENA vă stau oricând la dispoziţie pentru suport tehnic.
Ne puteţi contacta pe www.gardena-shop.ro sau la Showroom-ul MADEX INTERNATIONAL SRL – reprezentant GARDENA în România – din 
Bucureşti, Şos. Odăii nr. 117-123, sector 1 (Şoseaua de Centură lângă Pod Otopeni); Tel.: 021 352 76 03/04/05; Fax: 021 351 76 02; 
E-mail: comenzi@gardena.ro


