Husqvarna Norge AS
1701 Sarpsborg
Tlf. 69 10 47 00
Husqvarna.no

Pressemelding
Februar 2018

Husqvarna lanserer toppmoderne høytrykksvaskere
Nå presenterer Husqvarna en egen serie høytrykksvaskere for
alle typer rengjøring utendørs. De nye modellene kommer i flere
ulike størrelser, med en innovativ utforming når det kommer til
funksjon og brukervennlighet.
En høytrykksvasker er det perfekte redskapet når man skal rengjøre
utendørs. Den gjør jobben enkel og effektiv, enten du skal rengjøre
uteplassen, terrassen, hagemøblene, ytterveggen eller sykkelen.
Nå lanserer Husqvarna fire serier toppmoderne høytrykksvaskere.
Ved å finne riktig balanse mellom vanntrykk og -volum har man
lykkes å optimalisere vannforbruket uten at det går på bekostning
av rengjøringsegenskapene. Det betyr at det går med 80 % mindre
vann ved bruk av de nye høytrykksvaskerne sammenlignet med en
vanlig hageslange.
Alle høytrykksvaskerne leveres med en ekstra lang slange på opptil
15 meter, som gjør det lettere å nå ulike steder i hagen. For å lettere
holde orden på slangen, så den ikke vikler seg, er den tilkoblet en
smart roterbar spole som svinger og følger slangens bevegelser.
Høytrykksvaskerne er utstyrt med en spesiell hurtigkobling,
QuickConnect, som gjør det raskt og enkelt å bytte mellom ulike
rengjøringstilbehør – som Husqvarna nå tilbyr et komplett sortiment
av. To ulike munnstykker er inkludert som standard: et flatt som lar
deg veksle mellom høyt og lavt trykk, og et roterende munnstykke
som brukes på vanskelige områder.
100-serien med modellen PW125 er perfekt til rengjøring av mindre
uteplasser og gjerder. 200-serien passer til rengjøring av sykler,
motorsykler og mellomstore uteplasser, mens den større 300-serien
egner seg til alle typer utendørsrengjøring. 300-modellen kommer
med teleskophåndtak og integrert slangespole. 400-serien har stor
kapasitet og en ekstra fleksibel, stålforsterket slange. Serien egner
seg godt til store kjøretøy som campingvogner og bobiler.
Samtlige modeller har metallpumpe og er laget av solide materialer
Nå lanserer Husqvarna fire nye serier toppmoderne, vannbesparende
for god holdbarrhet. Selv hjulene er ekstra robuste og store slik at
høytrykksvaskere for alle typer utendørs rengjøring.
det er lett å rulle høytrykkspylerne på ujevnt underlag.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ellen Lunde Emilsen, Husqvarna, 90 71 50 22, ellen.lunde.emilsen@husqvarnagroup.com
eller Malin Lauritzen, PerPR, 92 89 77 17, malin@perpr.no
Høyoppløste bilder:
Bilder kan lastes ned på perpr.no
Om Husqvarna
Husqvarna Group er verdens største produsent av utendørsprodukter som robotgressklippere, hagetraktorer, motorsager og
trimmere. Konsernet er også ledende i Europa innen vanningsutstyr for forbrukere og er et av de ledende på verdensmarkedet innen
skjæreutstyr og diamantverktøy for bygg- og steinindustri. Konsernets produkter og løsninger selges via fag- og detaljhandelen til
både forbrukere og profesjonelle aktører i over 100 land. Netto omsetning i 2016 var 36 milliarder SEK og konsernet hadde i snitt
13 000 ansatte i mer enn 40 land.

