
En extra stor och kraftfull högtryckstvätt med robust och ändamålsenlig design för tuffa rengöringsarbeten 

utomhus. Med tryckreglering kan du justera vattenflödet och trycket. Innehåller en inbyggd tank för 

rengöringsmedel som styrs på framsidan. Pumphuvudet i mässing garanterar enastående resultat under 

lång tid. En stålomspunnen högtrycksslang ingår. Med det mjuka greppet aktiverar du avtryckaren smidigt 

och bekvämt. Induktionsmotorn säkerställer pålitliga prestanda och bärhandtaget i aluminium underlättar 

transport. Snabb slangkoppling, stora och robusta hjul för bättre grepp och en lång sprinklerstav förhöjer 

upplevelsen ytterligare. Två svängfunktioner för justering av munstycket och snabb anslutning utan 

krångel. Inbyggt förvaringsutrymme för tillbehör, slangvinda och nätsladd gör arbetet effektivt. Två 

munstycken ingår. 

Inbyggd förvaring 
Alla medföljande tillbehör kan förvaras 
på maskinen. Det ger enkel åtkomst 
och effektivare arbete. 

Stålförstärkt högtrycksslang 
Den flexibla högtrycksslangen är 
förstärkt med stål för att den ska bli 
extra tålig. Den är enkel att hantera 
och håller längre. 

Keramiskt belagda kolvar 
De keramiskt belagda kolvarna gör 
användningen ännu mer tillförlitlig och 
förlänger maskinens livslängd. 

Pumphuvud av mässing 
Det extra tåliga pumphuvudet 
är tillverkat av mässing. Det går 
därför inte sönder lika lätt och ger 
enastående långsiktig prestanda. 

HUSQVARNA PW 480 



EGENSKAPER
• Pumphuvud av mässing 

• Keramiskt belagda kolvar 

• Stålförstärkt högtrycksslang 

• Enkel åtkomst och effektivare arbete 

• Slitstark motor med lång livslängd 

• Lång sprinklerstav 

• Hose reel with supporting guide  

• Justerar trycket med bibehållen funktion vid byte av munstycke 

• Lätt att flytta och tillförlitligt grepp 

• Riktat rengöringsresultat 

• Enkel transport och praktisk förvaring 

• Flytta och transportera maskinen bekvämt 

• Ökad flexibilitet för olika typer av rengöring 

Tekniska specifikationer

KAPACITET

Behållare volym 2.0 l 
Elektrisk skyddsklass IP X5 
Max tryck 180 bar
Max självsug 1 m
Maximal ingående vattentemperatur 60 °C
Max. arbetstryck 140 bar
Vattenflöde 540-610 l/h 

MÅTT

Article gross weight 31200 g
Produktens nettovikt 27800 g
Slanglängd 13 m
Trådlängd 5 m
Produktstorlek, Höjd 810 cm
Produktstorlek, Längd 350 cm
Produktstorlek, Bredd 390 cm

MOTOR

Elektrisk skyddsklass IP X5 
Frekvens 50 Hz
Faser 1 
Effekt, W 2900 W
Märkström 12.6 A
Spänning 230 V

UTRUSTNING

Anslutning Type F - 230 V 

MATERIAL

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper + Cardboard total 0 g 
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 0 g 
PS/EPS/HIPS total 0 g 

FÖRPACKNING

Packaging height 870 mm
Packaging length 400 mm
Packaging volume 139.20 dm³ 
Packaging width 400 mm
Quantity in Master pack 1 
Pallmängd 6 st.

LJUD

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 89 dB(A)

VIBRATIONER

Vibration (ah) Vibration max ah 2.5 m/s²


