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HUSQVARNA PW 125 

Vår mest kompakta högtryckstvätt lämpar sig utmärkt för att rengöra 
uteplatser och trädgårdsutrustning. Dubbla svivelfunktioner för justering 
av munstycket och snabb anslutning utan krångel. Inbyggt 
förvaringsutrymme för tillbehör, slangvinda och nätsladd gör arbetet 
effektivt. Metallpumpen ger tillförlitliga prestanda. Två munstycken och 
en skumspruta ingår.  

• Metallpump ger produkten lång livslängd 
• Effektiv förvaring av slang med enkel upprullning 
• Bekväm och trasselfri slang 
• Dubbla svivelfunktioner och snabb anslutning 
• Lätt att se den kvarstående nivån av rengöringsmedel och mängden som 

har använts 
• Ökad flexibilitet för olika typer av rengöring 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt, W 1500 W

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 87 dB(A)

Slanglängd 7 m

Max tryck 125 bar

Vattenflöde 320-460 l/h 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

PW 125 967 67 64-01
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HUSQVARNA PW 235 

En mångsidig högtryckstvätt med robust och ändamålsenlig design för 
rengöring av uteplatser, trädgårdsmöbler, staket och stenplattor. Två 
svivelfunktioner för justering av munstycket och snabb anslutning utan 
krångel. Inbyggt förvaringsutrymme för tillbehör, slangvinda och 
nätsladd gör arbetet effektivt. Metallpumpen ger hög och tillförlitlig 
hållbarhet. Två munstycken och en skumspruta ingår. 

• Metallpump ger produkten lång livslängd 
• Effektiv förvaring av slang med enkel upprullning 
• Bekväm och trasselfri slang 
• Maximerar effektivitet och bekvämlighet 
• Lätt att se den kvarstående nivån av rengöringsmedel och mängden som 

har använts 
• Ökad flexibilitet för olika typer av rengöring 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt, W 1800 W

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 86 dB(A)

Slanglängd 8 m

Max tryck 135 bar

Vattenflöde 350-520 l/h 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

PW 235 967 67 74-01
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HUSQVARNA PW 235R 

Mångsidig högtryckstvätt med robust och ändamålsenlig design. 
Handtagets avtryckare gör det enkelt att ställa in önskat tryck när du 
arbetar. Två svivelfunktioner för justering av munstycket och snabb 
anslutning utan krångel. Inbyggt förvaringsutrymme för tillbehör, 
slangvinda och nätsladd gör arbetet effektivt. Metallpumpen ger hög 
och tillförlitlig hållbarhet. Två munstycken och en skumspruta ingår. 

• Förenklar användningen och bidrar till lägre användning av vatten eller 
ström 

• Metallpump ger produkten lång livslängd 
• Effektiv förvaring av slang med enkel upprullning 
• Bekväm och trasselfri slang 
• Maximerar effektivitet och bekvämlighet 
• Lätt att se den kvarstående nivån av rengöringsmedel och mängden som 

har använts 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt, W 1800 W

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 86 dB(A)

Slanglängd 8 m

Max tryck 135 bar

Vattenflöde 350-520 l/h 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

PW 235R 967 67 75-01
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HUSQVARNA PW 345C 

Högpresterande, robust och ändamålsenlig design och utmärkta 
resultat är de främsta funktionerna i den här högtryckstvätten, vilket gör 
den perfekt för krävande rengöring av till exempel bilar och stenmurar. 
Utdragbart handtag i aluminium ger enkel och bekväm transport. Två 
svivelfunktioner för justering av munstycket och snabb anslutning utan 
krångel. Inbyggt förvaringsutrymme för tillbehör gör arbetet effektivt. 
Metallpumpen garanterar att produkten håller länge. Två munstycken 
och en skumspruta ingår.  

• Metallpump ger produkten lång livslängd 
• Minskar installationstiden 
• Bekväm och trasselfri slang 
• Enkel transport och praktisk förvaring 
• Lätt att flytta och tillförlitligt grepp 
• Förvaringsutrymme för nätsladd 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt, W 2400 W

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 93 dB(A)

Slanglängd 8 m

Max tryck 145 bar

Vattenflöde 420-550 l/h 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

PW 345C 967 67 76-01
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HUSQVARNA PW 350 

En verkligt högpresterande maskin med robust och ändamålsenlig 
design ger utmärkta resultat vid krävande rengöring av till exempel bilar 
och stenmurar. Med det mjuka greppet aktiverar du avtryckaren smidigt 
och bekvämt. Induktionsmotorn och metallpumpen säkerställer pålitlig 
prestanda och lång livslängd. Två svivelfunktioner för justering av 
munstycket och snabb anslutning utan krångel. Två munstycken och en 
skumspruta ingår. 

• Mindre ansträngning och bättre grepp 
• Slangvinda 
• Slitstark motor med lång livslängd 
• Metallpump ger produkten lång livslängd 
• Lätt att flytta och tillförlitligt grepp 
• Enkel transport och praktisk förvaring 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt, W 2100 W

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 90 dB(A)

Slanglängd 9 m

Max tryck 150 bar

Vattenflöde 420-500 l/h 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

PW 350 967 67 77-01
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HUSQVARNA PW 360 

En verkligt högpresterande maskin med robust och ändamålsenlig 
design ger utmärkta resultat vid krävande rengöring av till exempel bilar 
och stenmurar. En stålförstärkt högtrycksslang ingår. Med det mjuka 
greppet aktiverar du avtryckaren smidigt och bekvämt. 
Induktionsmotorn och metallpumpen säkerställer pålitliga prestanda 
och lång livslängd. Bärhandtaget i aluminium gör den dessutom enkel 
att transportera. Två svivelfunktioner för justering av munstycket och 
snabb anslutning utan krångel. Inbyggt förvaringsutrymme för tillbehör, 
slangvinda och nätsladd gör arbetet effektivt. Två munstycken och en 
skumspruta ingår. 

• Mindre ansträngning och bättre grepp 
• Stålförstärkt högtrycksslang 
• Slangvinda 
• Metallpump ger produkten lång livslängd 
• Slitstark motor med lång livslängd 
• Flytta och transportera maskinen bekvämt 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt, W 2300 W

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 90 dB(A)

Slanglängd 10 m

Max tryck 160 bar

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

PW 360 967 67 78-01
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HUSQVARNA PW 450 

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 stålförstärkt 
högtrycksslang ingår. Två svivelfunktioner för justering av munstycket 
och snabb anslutning utan krångel. Inbyggt förvaringsutrymme för 
tillbehör, slangvinda och nätsladd gör arbetet effektivt. Två munstycken 
ingår. 

• Pumphuvud av mässing 
• Stålförstärkt högtrycksslang 
• Mindre ansträngning och bättre grepp 
• Slangvinda 
• Enkel borttagning och påfyllning 
• Slitstark motor med lång livslängd 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt, W 2900 W

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

Slanglängd 13 m

Max tryck 150 bar

Vattenflöde 540-610 l/h 

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

PW 450 967 67 79-01
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HUSQVARNA PW 460 

En extra stor och kraftfull högtryckstvätt med robust och ändamålsenlig 
design för tuffa rengöringsarbeten utomhus. Mässingspumpen med 
keramiska kolvar garanterar enastående hållbarhet. En stålförstärkt 
högtrycksslang ingår och induktionsmotorn säkerställer pålitlig 
prestanda. Två svivelfunktioner för justering av munstycket och snabb 
anslutning utan krångel. Två munstycken ingår. 

• Pumphuvud av mässing 
• Keramiskt belagda kolvar 
• Stålförstärkt högtrycksslang 
• Mindre ansträngning och bättre grepp 
• Slangvinda 
• Enkel borttagning och påfyllning 

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

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

Slanglängd 15 m

Max tryck 160 bar

PRODUKTSPECIFIKATIONER EXKL. MOMS INKL. MOMS

PW 460 967 67 80-01
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HÖGTRYCKSTVÄTTAR Artikelnummer Pris inkl. moms Pris exkl. moms

PW 125 967 67 64-01 1.390 kr 1.112 kr

PW 235 967 67 74-01 1.790 kr 1.432 kr

PW 235R 967 67 75-01 2.390 kr 1.912 kr

PW 345C 967 67 76-01 2.790 kr 2.232 kr

PW 350 967 67 77-01 3.290 kr 2.632 kr

PW 360 967 67 78-01 3.990 kr 3.192 kr

PW 450 967 67 79-01 5.490 kr 4.392 kr

PW 460 967 67 80-01 6.190 kr 4.952 kr
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