
BP 2 Garden
Sterk en duurzaam: de BP 2 Garden tuinpomp is de ideale oplossing uit de instapklasse voor 

een milieuvriendelijke besproeiing van uw tuin met water uit alternatieve waterbronnen zoals 

watertanks, -vaten, enz.
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 Robuust en duurzaam

 Kärcher biedt een verlengde garantie van 5 jaar.

 Comfortabele voetschakelaar

 Eenvoudig aan en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.

 Optimale opzuiging

 De kwaliteitspomp pomp moeiteloos water op van op een diepte van 

8 m, bijvoorbeeld uit een waterput.

 Verbeterde aansluitingen

 Een optimaal dichtingssysteem voor een eenvoudige pompaanslui-

ting zonder gereedschap. B
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TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

BP 2 Garden

 Kan comfortabel worden in- en uitgeschakeld zonder voorover te 
moeten buigen dankzij de hadige voetschakelaar

 Praktische draaggreep voor een mobiel gebruik
 De pomp kan zonder gereedschap worden aangesloten dankzij het 

verbeterde aansluitstuk

Technische gegevens
Bestelnummer EUI  1.645-350.0

EAN Code  4039784697096

Max. vermogen W 700

Max. wateropbrengst l/u 3000

Opvoerhoogte / druk max. m / bar 35 / 3,5

Aanzuighoogte m 8

Aanvoertemperatuur, max. °C 35

Gewicht zonder toebehoren kg 7,92

Afmetingen (l x b x h) mm 220 × 405 × 260

Aansluitdraad  G1

Elektrokabel m 1,5

Stroomsoort V 230 – 240

Frequentie Hz 50

Uitrusting
Geoptimaliseerde aansluiting  
Aansluitadapter voor G1 pompen  
Comfortabele voetschakelaar  
Ergonomische draaggreep  
  Bij de levering inbegrepen      
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Bestelnr. Prijs Beschrijving

Adapters / verbindingsstukken

Aansluitstuk klein G1 op G1 1 6.997-473.0 Met behulp van het aansluitstuk kan een pomp met binnen-
schroefdraad snel en veilig worden verbonden met een 
wateraansluiting.



Pompaansluiting met terugslag-
klep, klein

2 6.997-359.0 Pompadapter met terugslagklep voor het vacuümbestendig 
aansluiten van zuigslangen op pompen (bijv. tuinpompen en 
hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik).



Aansluitset koppelingen Basic voor 
het aansluiten van 1/2" op G1

3 6.997-358.0 Voor het aansluiten van 1/2" (12,7 mm) waterslangen op 
pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.



Aansluitset koppelingen Premium 
voor het aansluiten van 3/4" op 
G1

4 6.997-340.0 Voor het aansluiten van 3/4" (19 mm) waterslangen op 
pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor ver-
hoogde waterdoorstroming.



Kraanadapter zuig & tuinslang 1” + 
3/4”

5 2.997-113.0 Met de kraanadapter kunnen zuig- en tuinslangen worden 
aangesloten op de druk- of zuigzijde van pompen. De Per-
fectConnect-afdichting staat garant voor een betrouwbare 
afdichting.



Aansluitadapter voor pompen 
(axiaal/radiaal), G 1

6 2.997-120.0 Met de PerfectConnect-aansluitadapter (axiaal/radiaal) 
kunnen pompen van Kärcher met een G1-binnendraad wor-
den aangesloten op wateraansluitingen en accessoires van 
andere fabrikanten, en op oudere accessoires van Kärcher.



2-weg aansluitstuk voor pompen, 
G1

7 6.997-474.0 Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met 
binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met 
twee wateraansluitingen.



Zuigslangen

Aanzuigslang op rol/meter Ø 19 
mm, 3/4", 25 m

8 6.997-347.0 Vacuümbestendige spiraalslang kan op lengte worden ge-
sneden voor aansluiting op dompel-, tuin-, dompeldrukpom-
pen en hogedrukpompen.



Aanzuigslang op rol/meter Ø 25 
mm, 1", 25 m

9 6.997-346.0 

Aanzuigslang aansluitklaar 3,5 m 10 6.997-348.0 Gebruiksklare, vacuümbestendige spiraalslang voor tuin-
pompen en hogedrukpompen. Geschikt voor het verlengen 
van de zuigslang of voor gebruik met zuigfilters.



Aanzuigslang met filter en terug-
slagklep 3,5 m

11 6.997-350.0 Compleet aansluitklare, vacuümdichte spiraalslang met 
zuigfilter en terugslagklep. Ook als verlenging van de zuigs-
lang te gebruiken. Voor pompen met een G1” (33,3 mm) 
aansluitdraad



Aanzuigslang met filter en terug-
slagklep 7,0 m

12 6.997-349.0 Compleet aansluitklare, vacuümdichte spiraalslang met 
zuigfilter en terugslagklep. Ook als verlenging van de zuigs-
lang te gebruiken. Voor pompen met een G1” (33,3 mm) 
aansluitdraad.



Zuigslang voor leidingen 13 6.997-360.0 Aansluitklare, vacuümbestendige zuigslang voor het aanslui-
ten van pompen op putten of leidingen aan de aanzuigzijde. 
Voor hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik.



Aanzuigslang met filter en terug-
slagklep 3,5m

14 2.997-110.0 Aansluitklaar en vacuümdicht: aanzuigset inclusief 3,5 m 
zuigslang, zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdich-
ting. Ideaal voor tuinpompen en de aanvoer van servicewa-
ter in huis.



Aanzuigslang met filter en terug-
slagklep 7m

15 2.997-111.0 De ideale zuigset voor tuinpompen en de aanvoer van ser-
vicewater in huis. Inclusief aansluitklare, vacuümdichte 7 m 
zuigslang met zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-af-
dichting.



Aanzuigset 1,5 m voor pijpleidin-
gen van 1 "(25 mm)

16 2.997-112.0 1,5 m zuigset met aansluitklare, vacuümdichte zuigslang, 
waarmee pompen aan de zuigzijde kunnen worden aange-
sloten op 1" leidingen. Ideaal voor elektronische drukpom-
pen en huispompen.



  Bij de levering inbegrepen        Beschikbaar toebehoren     
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Bestelnr. Prijs Beschrijving

Overige

Mechanische vlotterschakelaar 17 6.997-356.0 De vlotterschakelaar schakelt de pomp automatisch in of uit, 
afhankelijk van het waterpeil. Met 10 m speciale aansluitka-
bel.In combinatie met de GP 60/GP 70 Mobile Control alleen 
geschikt voor het uitschakelen van de pomp.



Drooploopbeveiliging voor pom-
pen *Type stopcontact E (CEE7/5)

18 6.997-546.0 De droogloopbeveiliging beschermt de tuinpompen, dompel-
pompen en hogedrukpompen tegen beschadigingen. De 
pomp wordt automatisch uitgeschakeld als er geen water-
toevoer is.



Elektronische drukschakelaar met 
droogloopbeveiliging voor pompen 
*Type stopcontact E (CEE7/5)

19 6.997-549.0 De elektronische drukschakelaar schakelt de pomp indien 
nodig automatisch aan of uit. Een extra droogloopbeveili-
ging beschermt de pomp tegen beschadiging als hij automa-
tisch wordt uitgeschakeld bij geen of te weinig watertoe-
voer.



Filter

Aanzuigfilter met terugslagklep 
Basic 3/4"

20 6.997-345.0 Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terug-
slagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklem.



Aanzuigfilter met terugslagklep 
Basic 1"

21 6.997-342.0 

Aanzuigfilter met terugslagklep 
Premium 3/4 en 1"

22 6.997-341.0 Robuuste uitvoering in metaal/kunststof. Voor de aansluiting 
aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de 
aanzuigtijd. Inclusief slangklem.



Voorfilter klein, waterdebiet 3000 
l/u

23 6.997-343.0 Pompvoorfilter voor de bescherming van tuinpompen, elek-
tronische boosterpompen en huiswatervoorzieningen tegen 
grove vuildeeltjes of zand.



Voorfilter groot, waterdebiet 6000 
l/u

24 6.997-344.0 Pompvoorfilter beschermt tuinpompen en hogedrukpompen 
tegen grof vuil of zand.



Voorfilter, groot (6000 l/u) 25 2.997-210.0 Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en 
elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. 
Met PerfectConnect-afdichting voor een betrouwbare af-
dichting.



Voorfilter, klein (4000 l/u) 26 2.997-211.0 Klein voorfilter, groot effect: Het pompvoorfilter beschermt 
huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen 
grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting.



  Bij de levering inbegrepen        Beschikbaar toebehoren     


