Husqvarna PW 350
Vysoce výkonný stroj s robustním a účelným designem určený pro náročné čisticí
práce jako je čištění vozidel, kamenných zdí, ap. S rukojetí Low Force aktivujete spoušť
s menším úsilím a pohodlím. Indukční motor a kovové čerpadlo poskytují vysokou
odolnost a spolehlivost. Hadicová rychlospojka, velká a robustní kolečka umožňující
lepší trakci a dlouhá postřikovací trubka rozšiřují možnosti použití. Dvě otočné spojky
pro nastavení trysek a rychlospojky zajišťují bezproblémové používání.Držáky pro
příslušenství na krytu, naviják na hadici a napájecí šňůra zajišťují efektivní provoz.
Přeprava je snadná díky hliníkovému držadlu. V ceně jsou dvě trysky a jeden pěnový
postřikovač.

Indukční motor

Hadicový naviják

Indukční motor poskytuje skvělý výkon
v kombinaci s vysokou odolností a
dlouhou životností.

Méně námahy s rukojetí Low
Force
V této ergonomicky navržené rukojeti
je aktivace spouštěče dokonale
přizpůsobena vašim prstům. To
znamená méně námahy a větší
pohodlí pro vaši ruku, zejména při
delším používání.

Pohodlné a efektivní skladování
hadice snadným navíjením.

Kovové čerpadlo
Kovové čerpadlo je vyrobeno z kovu,
což zajistí jeho dlouhou životnost a
vysokou spolehlivost.

FEATURES
• Méně námahy a větší pohodlí pro vaši ruku

• Maximální účinnost a pohodlné ovládání

• Efektivní skladování hadice snadným navíjením.

• Pohodlná manipulace a transport

• Vysoká odolnost a dlouhá životnost

• Snadná kontrola využití čisticího prostředku

• Kovové čerpadlo pro dlouhou životnost

• Ergonomická pracovní poloha

• Snadné pojíždění a spolehlivá trakce

• Všestrannost pro širokou škálu úklidových prací

• Snadná přeprava a pohodlné ukládání

• Výkonné čištění

• Komfortní hadice, která se nezamotává

• Snadný přístup a efektivnější práce

• Šetří čas a zabraňuje zamotání

Technical specifications
SPECIFIKACE MOTORU
Napětí
Cyklus fáze proudu
Fáze
Jmenovitý výkon, W
Jmenovitý proud, A
TECHNICKÉ ÚDAJE
Délka kabelu
Maximální tlak
Maximální samonasávací výška
Max. teplota přiváděné vody
Provozní tlak, max.
Průtok vody
VYBAVENÍ
Délka hadice
Kapacita kontejneru
ROZMĚRY / HMOTNOST
Čistá hmotnost výrobku, konečná
Výška balení
Délka balení
Šířka balení
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH
Hodnota emise vibrací (ah), max.

230 V
50 Hz
1
2100 W
9.5 A
5m
150 bar
1m
40 °C
135 bar
420-500 l/h
9m
0.5 l
18800 g
780 mm
375 mm
390 mm
90 dB(A)
2.5 m/s²

