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 Изходяща връзка от неръждаема стомана 

 Ръкохватка 

 Ключ Включване / Изключване 

 Пре-филтър 

 Отвор за източване  

 Входяща връзка от неръждаема стомана 

 Голям отвор за пълнене  

 Възвратен клапан  

 Входяща връзка от неръждаема стомана 

 

 

 

 

 

 

 

 RG-GP 6536 
Градинска помпа 

 

Вискоко функционалната 
градинска помпа е особено 
подходяща за напояване на 
градини със събрана дъждовна 
вода. Други особености са 
големият смукателен капацитет и 
дългият работен живот. 
Градинската помпа е оборудвана 
с пре-филтър, който 
предотвратява навлизането на 
замърсявания във вътрешността. 
Помпата се задвижва от 
асинхронен мотор с топлинна  
защита . 
 

Експлоатационни данни: 
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Технически данни 

 

 Ел.захранване:  230 V ~ 50 Hz 

 Мощност:  650 W 

 Максимален дебит.:  3,750 л / ч 

 Макс.напорна височина:  38 м 

 Макс.налягане:  3.8 bar 

 Входяща / изходяща връзка:  R 1 (ca. 33.3 мм) вътр.резба    

 Макс.температура на водата.:  35 °C 

 Макс.височина на засмукване.: 8 м 

 RG-GP 6536 
Градинска помпа 

 

Логистични данни 

 

Тип:  RG-GP 6536 

Aрт.-No.:  41.801.30 

Идент-No.:  01018 

Баркод:   4006825  549430 

Опаковка:  445 x 225 x 295 мм 

 

Опак.единица: 1 бр 

20’’:  875 бр 

40’’:  1,820 бр 

40’’ HC:     2,080 бр 

Нето тегло: 10.5 бр  

Бруто тегло: 12 бр 

 

Като допълнителни принадлежности:   Aрт.No.: 

Смукателен маркуч 4 м пластмасов   41.736.10 
Смукателен маркуч 7 м пластмасов   41.736.20 
Смукателен маркуч 4 м от висококач. пластмаса 41.736.35 
Смукателен маркуч 7 м от висококач. пластм аса 41.736.45 
Смукателен маркуч 4 м месинг   41.736.30 
Смукателен маркуч 7 м месинг   41.736.40 

 

Ръкохватка Изходяща 
връзка от 
неръждаема 
стомана 

Голям отвор 
за пълнене 

Филтър 

Входяща връзка от 
неръждаема 
стомана 

Отвор за 
източване 

Възвратен 
клапан 


