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Husqvarna lanseeraa huippumodernit painepesurit!
Husqvarna tuo markkinoille huippumodernin ja vettäsäästävän
sarjan painepesureita erilaisten ulkotilojen puhdistamiseen.
Uusien painepesureiden suunnittelussa on kiinnitetty
huomiota toiminnallisuuteen ja helppokäyttöisyyteen.
Saatavana on neljä eri kokoluokkaa.
Painepesuri on täydellinen apuväline ulkotilojen puhdistamiseen
silloin, kun haetaan täydellistä ja tehokasta lopputulosta. Painepesuri soveltuu hyvin esimerkiksi terassien, puutarhakalusteiden,
ulkoseinien, kivetysten ja erilaisten kulkuneuvojen puhdistamiseen.
Tuomme nyt markkinoille neljä erilaista painepesurisarjaa.
Sähkökäyttöiset painepesurit toimivat ilman suoria päästöjä, ja ne
on suunniteltu säästämään vettä. Vedenpaineen ja virtauksen välisen oikean tasapainon avulla olemme varmistaneet optimaalisen
vedenkulutuksen ja parhaan mahdollisen puhdistustehon. Uusilla
painepesureilla voi säästää 80 % vettä tavallisiin puutarhaletkuihin
verrattuna.
Kaikissa painepesureissa on 15 metriä pitkä sähköjohto, jonka
avulla puhdistettavat kohteet saavutetaan paremmin. Näppärä
letkukela estää letkua sotkeentumasta, ja letkun pikaliitäntä helpottaa ja nopeuttaa erilaisten lisävarusteiden käyttöä. Vakiovarusteisiin
kuuluu kaksi erilaista suutinta: litteä sumutussuutin, jota voi säätää
korkean ja matalan paineen välillä sekä litteä suutin, joka sopii
pinttyneen lian poistamiseen.
PW 125 -painepesuri on 100-sarjan malleista kevyin ja soveltuu
hyvin esimerkiksi pienten ulkotilojen tai aitojen pesuun. 200-sarjan
mallit ovat omiaan polku- ja moottoripyörien sekä keskisuurten
ulkotilojen puhdistamisessa. 300-sarjan painepesurit soveltuvat
kaikenlaisten ulkotilojen, kuten patioiden ja kivimuurien, puhdistamiseen. Ne on varustettu alumiinisella teleskooppivarrella ja kätevällä,
integroidulla säilytystilalla. Suorituskykyisimmät 400-sarjan painepesurit on varustettu erittäin joustavalla, teräsvahvisteisella paineletkulla. Ne soveltuvatkin parhaiten suurten ajoneuvojen, kuten
asuntoautot ja -vaunut, tehokkaaseen puhdistamiseen.
Kaikissa malleissa on metallipumppu, ja ne on valmistettu
kestävistä, vaativiin sääolosuhteisiin tarkoitetuista materiaaleista.
Suuret ja erikoisvahvat pyörät helpottavat painepesurin siirtämistä
epätasaisillakin alustoilla.

Husqvarna tuo markkinoille uudet huippumodernit painepesurit erilaisten
ulkotilojen tehokkaaseen puhdistamiseen.

Hinnat alkaen Husqvarna PW 125 139 euroa.

Kaipaatko lisätietoa? Ota yhteyttä:
Satu Kontio, Husqvarna, 040 5003876, satu.kontio@husqvarnagroup.com
tai Kati Marjamaa, PerPR, 044 349 7790, kati@perpr.fi.
Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa osoitteessa husqvarna.com/press ja perpr.fi.
Konsernia koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Husqvarnan lehdistöpäivystykseen, +46 8738 7080,
press@husqvarna.se.
Husqvarna Group
Husqvarna Group on maailman suurin ulkokäyttöön tarkoitettujen pienkoneiden, kuten moottorisahat, trimmerit, ruohonleikkurit ja puutarhatraktorit, valmistaja. Yritys on myös Euroopan johtava kuluttajakäyttöön tarkoitettujen kastelutuotteiden valmistaja ja yksi maailman johtavista
rakennus- ja kiviteollisuuteen suunniteltujen leikkuulaitteiden ja timanttityökalujen valmistajista. Husqvarna Group valmistaa tuotteita sekä
kuluttaja- että ammattikäyttöön, ja sillä on myyntiä yli 100 maassa. Nettomyynti 2017 oli 36 miljardia Ruotsin kruunua, ja työntekijöiden
määrä 40 eri maassa oli keskimäärin yli 13.000. Husqvarnan pääkonttori on Tukholmassa, ja yritys on noteerattu Tukholman pörssissä.

