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Водоструйка Husqvarna PW 460 967678001 - 2400W

Водоструйка Husqvarna PW 460 967678001 - 2400W
 - Водоструйка Husqvarna PW 460 е предназначена за задачите, най-трудните за почистване на открито
- Системата за следене на налягането спомага за перфектно регулиране на потока и натиска на водата
- Индукционният двигател и метална помпа осигурява висока производителност и дълъг експлоатационен живот
- Дръжка с далечен спусъка осигурява по-малко усилия и по-голям комфорт за вашите ръце
- Медната глава на помпата осигурява отлично дългосрочно представяне
- Бутала с керамично покритие са професионална функция, която прави работата още по-удобна и удължава
живота на вашата машина
- Удобна алуминиева дръжка улеснява движението и транспортирането на машината
- Този модел има подсилен стоманен 15 м маркуч за високо налягане и интегриран резервоар за перилни
препарати, което се контролира от предния панел
- Лесно движение и надеждно захващане на неравна повърхност се осигурява от големи колела, изработени от
мека пластмаса, монтирани върху метална ос
- Две ротационни функции за регулиране на дюзите и бързите връзки предотвратяват трудностите
- Всички принадлежности, които са включени в комплекта, могат лесно да се съхраняват във вграденото
хранилище за лесен достъп и по-ефективна работа
- Ергономична ръкохватка, натискането на спусъка се настройва перфектно с пръстите ви което осигурява
по-малко усилия и повече комфорт за вашата ръка, особено при продължителна употреба
- Удобно съхранение и лесно сгъване на маркуча
- Благодарение на удобното закрепване на захранващия кабел с функцията за бързо отвиване, което
предотвратява заплитането на кабела, спестявате време за разхлабване
- Вградения резервоар за перилни препарати лесно се изважда и зарежда
 Параметри:
- Мощност: 2400 W
- Напрежение: 230-240 V
- Налягане: 120-160 bar 
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- Дебит: 320-460 л/ч
- Капацитет на контейнера: 2.0 л
- Максимална входяща температура: 60° C
- Размери (ДxШxВ): 350x390x810 мм
- Тегло: 28.40 кг
 - Гаранция на физически лица: 2 години
- Гаранция за юридически лица: 1 година
- Производител: Husqvarna AB (publ) - Швеция!
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