
MAI MULTĂ 
CURĂȚARE 
CU MAI PUȚINĂ APĂ



ÎI CUNOAȘTEM PUTEREA 
DE 330 DE ANI.               
ACUM, AM ÎMBLÂNZIT-O 
PENTRU A O UTILIZA 
ACASĂ.

Timp de zeci de ani, v-am ajutat să țineți pasul cu puterile naturii. De data 
aceasta este puțin diferit. Acum folosim noi una dintre aceste forțe.
Este însă o putere cu care suntem familiarizați de secole. O forță care 
străpunge aerul și strigă puternic și neîncetat în timp ce cade de pe muntele 
de lângă fabrica noastră.
O energie a cărei forță este acum direcționată și a cărei acțiune poate fi 
controlată perfect. Totul pentru a vă oferi cele mai bune rezultate posibile.



Aparatele noastre de spălat cu presiune oferă calitatea și 
funcționarea intuitivă la care vă așteptați de la Husqvarna. 
Oferiți un aspect mai proaspăt vehiculelor, mobilierului de 
grădină, pereților, amenajărilor din piatră sau terasei - aparatul 
de spălat cu presiune Husqvarna este pregătit să facă față 
aproape oricărui spațiu din exterior în care s-au adunat      
murdăria și praful.
Adăugați o gamă completă de accesorii și veți avea            
întotdeauna controlul deplin asupra activității. 

PERFORMANȚĂ
DE LA HUSQVARNA



O GAMĂ COMPLET 
ECHIPATĂ. DOAR 
ADĂUGAȚI APĂ.

ACTIVARE UȘOARĂ A DECLANȘATORULUI
Activarea declanșatorului este ajustată perfect 
degetelor, necesitând mai puțin efort și oferind 
mai mult confort.

POMPĂ METALICĂ
Pompa este fabricată din metal pentru a reduce 
riscul de rupere și pentru a oferi produsului o 
durată de funcționare îndelungată.

ROȚI MARI ȘI ROBUSTE
Mișcarea ușoară pe teren neuniform este 
asigurată de roțile mari, cu prindere ușoară, 
montate pe un ax metalic. 

CONECTARE RAPIDĂ
Lancea de stropire prezintă două funcții de 
pivotare și conexiuni rapide pentru furtun.

LANCEA DE STROPIRE PIVOTANTĂ
Reglați direcția duzei fără a fi nevoie să rotiți 
pistolul și găsiți o poziție de lucru ergonomică 
pentru fiecare activitate.

FURTUN LUNG, CU ÎNTĂRITURĂ DIN OȚEL
Furtunul flexibil pentru înaltă presiune este 
întărit cu oțel pentru durabilitate sporită și 
manevrare ușoară.

FURTUN LUNG, CU ÎNTĂRITURĂ DIN OȚEL.
TAMBUR PENTRU ÎNFĂȘURAT FURTUNUL 

PENTRU DEPOZITARE COMODĂ ȘI EFICIENTĂ.

ACTIVARE UȘOARĂ 
A DECLANȘATORULUI

ROȚI MARI  
ȘI ROBUSTE

CONEXIUNI RAPIDE 
PENTRU FURTUN, 
DUZE ȘI ACCESORII 

LANCEA DE STROPIRE 
PIVOTANTĂ

CARCASĂ METALICĂ

MÂNER DE TRANSPORT 
DIN ALUMINIU
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PW 125 PW 235 PW 235R PW 345C PW 350 PW 360 PW 450 PW 460

Presiune maximă, bari 125 135 135 145 150 160 150 160

Debit de apă, l/h 320–460 350–520 350–520 420–550 420–500 420–500 540–640 570–650

Putere, W 1.500 1.800 1.800 2.400 2.100 2.300 2.900 3.300

Lungime furtun, m 7 8 8 8 9 10 13 15

Greutate, kg 7,1 9,6 10,4 13,2 18,8 20,8 27,8 28,4

Două funcții pivotante •• •• •• •• •• •• •• ••

Depozitare la bord •• •• •• •• •• •• •• ••

Două duze (cu jet plat și rotativ) •• •• •• •• •• •• •• ••

Tambur pentru înfășurat furtunul Manual Manual Manual — •• •• •• ••

Activare ușoară a declanșatorului — — — — •• •• •• ••

Motor cu inducție — — — — •• •• •• ••

Furtun pentru înaltă presiune cu întăritură din oțel — — — — — •• •• ••

Control presiune — — •• — — — •• ••

Rezervor intern de detergent — — — — — — •• ••

Cap de pompă din alamă — — — — — — •• ••

Cap de pompă din alamă cu pistoane  
acoperite cu ceramică

— — — — — — — ••

SPECIFICAȚII TEHNICE

HUSQVARNA PW 235
Aparat de spălat cu presiune 
universal, adecvat pentru curățarea  
teraselor, mobilierului de grădină, 
vehiculelor mai mici și zidurilor 
din piatră.

HUSQVARNA PW 235R
Aparat de spălat cu presiune 
universal, robust, cu comandă de la 
distanță, facilitând setarea presiunii 
necesare în timpul lucrului.

HUSQVARNA PW 345C
Un aparat de spălat cu presiune 
performant, fiabil, pentru activități 
solicitante, precum vehicule și ziduri 
de piatră. Mâner telescopic pentru 
depozitare și transport facile.

HUSQVARNA PW 350
Aparat de spălat cu presiune, 
de performanță înaltă, pentru 
lucrări solicitante precum curățarea 
vehiculelor și zidurilor din piatră. 
Mânerul telescopic și priza Low 
Force adaugă confort și ușurință în 
utilizare.

HUSQVARNA PW 360
Produsul de top din seria 300 oferă 
aceleași caracteristici de calitate 
superioară ca PW 350, plus un 
furtun pentru înaltă presiune cu 
întăritură din oțel.

HUSQVARNA PW 450
Aparat de spălat cu presiune 
puternic, de dimensiuni foarte mari, 
construit pentru cele mai grele 
sarcini de curățare din exterior. 
Rezervor de detergent integrat, 
cap de pompare din alamă, furtun 
de înaltă presiune cu întăritură din 
oțel și priză Low Force.

HUSQVARNA PW 460
Utilajul de top din seria 400 oferă 
aceleași caracteristici de calitate 
superioară ca PW 450, plus o 
pompă din alamă cu pistoane 
acoperite cu ceramică pentru o 
durabilitate remarcabilă. 

HUSQVARNA PW 125
Aparat de spălat cu presiune 
compact care oferă o performanță 
ridicată de curățare pentru terase și 
mobilier de grădină.

829 Lei 
TVA inclus

 = Standard — = Indisponibil
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1.029 Lei 
TVA inclus

1.449 Lei 
TVA inclus

1.749 Lei 
TVA inclus

2.049 Lei 
TVA inclus

2.899 Lei 
TVA inclus

3.299 Lei 
TVA inclus



SOLUȚIE DE CURĂȚAT 
LEMN ȘI PIATRĂ
Folosit în principal 
pentru curățarea 
pavajelor, cărămizilor și 
lemnului. De asemenea, 
potrivit pentru curățarea 
altor suprafețe care 
rezistă la apă.

UTILIZAȚI ENERGIA  
APEI LA MAXIMUM.
Adăugați versatilitate și mai multă putere de curățare, alegând unele dintre 
numeroasele accesorii excelente disponibile pentru aparatul Husqvarna de 
spălat cu presiune.

MAI MULTE  
ACCESORII LA 

HUSQVARNA.RO

LANCE DE 
STROPIRE ÎN 
UNGHI
Lance de stropire în 
unghi, perfectă pentru 
curățarea zonelor greu 
accesibile. 470 mm 
cu duză. 

KIT DE CURĂȚARE 
VEHICUL
Include o duză cu jet larg de tip evantai 
pentru suprafețe sensibile, o duză în unghi 
pentru zone greu accesibile și o perie de 
spălare cu racletă.

SOLUȚIE DE CURĂȚAT 
VEHICULUL ȘI CEARĂ
Detergent puternic 
și blând, conceput 
în principal 
pentru spălarea 
autoturismelor 
sau a altor tipuri 
de vehicule 
cu suprafețe 
sensibile.

PULVERIZATOR CU 
SPUMĂ
Foam Sprayer              
FS 300 este un 
pulverizator cu 
spumă eficient și 
rapid, cu un buton 
de dozare pentru dozarea 
perfectă în funcție de 
activitate.

SET PERII ROTATIVE
Se pot monta trei perii diferite pentru suprafețe 
moi, dure și greu accesibile. Rezervor de 
detergent încorporat cu reglare a dozajului.

FURTUN DE CURĂȚARE 
CONDUCTE
Furtun de 15 m flexibil, cu auto-alimentare, pentru 
curățarea canalelor de scurgerea, conductelor sau 
jgheaburilor de ploaie blocate. Sunt incluse două 
capete de duză pentru conducte mici și mari.

FURTUN DE EXTENSIE 
ÎNTĂRIT CU OȚEL
Furtunul de extensie cu conectare rapidă are 
un strat de acoperire din cauciuc și o întăritură 
din oțel care asigură mai multa flexibilitate.

DISPOZITIV DE 
CURĂȚAT  
SUPRAFEȚE
Un dispozitiv de curățat rotativ  
cu eficiență ridicată atât pentru  
suprafețe verticale cât și  
orizontale.
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362 Lei
TVA inclus

SC 300
206 Lei 
TVA inclus

SC 400
435 Lei
TVA inclus

137 Lei
TVA inclus

445 Lei
TVA inclus

69 Lei
TVA inclus

298 Lei
TVA inclus

298 Lei
TVA inclus

69 Lei
TVA inclus

412 Lei
TVA inclus



SĂ PĂSTRĂM              
TOTUL CURAT
Propria sursă de curățare a  naturii are puteri                 
neașteptate – lucru pe care îl veți descoperi cu noile 
aparate Husqvarna de spălat cu presiune. Performanța 
de spălare a apei este greu de egalat atunci când este 
combinată cu tehnologia și ingineria de top la nivel                
mondial. Deoarece există acces limitat la apă în multe                 
zone, nu doriți să irosiți nicio picătură. 
Aparatul de spălat cu presiune de la Husqvarna 
folosește cu aproximativ 80% mai puțină apă față de                           
un furtun obișnuit.

*În comparație cu un furtun obișnuit de apă.

80 % 
MAI PUȚINĂ APĂ*



Drepturi de autor © 2020 Husqvarna AB (publ). Toate drepturile sunt rezervate. Husqvarna și alte mărci de produse  
și caracteristici sunt mărci comerciale ale Husqvarna Group așa cum sunt prezentate la adresa www.international.husqvarna.com

www.husqvarna.ro


