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Husqvarna lanserar två nya våt- & torrdammsugare
Husqvarna lanserar nu två nya våt- & torrdammsugare, 20-liters WDC 220 och 25-liters WDC 325L. Båda dammsugarna
har en tvättbar PET-filterpatron med hög filtreringsförmåga,
handtag för behållaren och semiautomatisk filterrengöring.
WDC 325L har en verktygsadapter med automatisk start-/
stopfunktion.
Med WDZ 220 och WDC 325L, erbjuder Husqvarna två nya våt& torrdammsugare som är enkla att använda och transportera.
Både WDC 220 och WDC 325L har ett integrerat fällbart handtag
i behållaren som gör den enkel att lyfta ur och tömma. De har ett
tvättbart PET-filter med hög filtreringsförmåga.
”Som en del i vår ambition att erbjuda ett komplett sortiment
med kraftfulla rengöringsmaskiner, lanserar vi två dammsugare
som ett komplement till de högtryckstvättar som vi lanserade
tidigare i år. Tillsammans erbjuder dessa produkter slutkonsumenterna en mer allomfattande rengöringsmöjlighet än vad våra
konkurrenter kan erbjuda”, säger Robert Jareman, försäljningschef Husqvarna.
Med 25-liters WDC 325L, får konsumenten en kompakt och
klass L-certifierad dammsugare med automatisk start-/stoppfunktion. Den automatiska start-/stoppfunktionen gör maskinen
effektiv tillsammans med elverktyg då dammsugaren i detta läge
startar och stoppar automatiskt med elverktyget. Den har också
stora bakhjul och pivåhjul där fram som roterar 360 grader, vilket
gör dammsugaren stabil utan att kompromissa med manövrerbarheten.
WDC 220 är en 20-liters kompakt och mobil dammsugare
med effektiv turbinmotor. Produkten är enkel att använda och
transportera eftersom den har ett integrerat och fällbart handtag
på behållaren, stora hjul och robust design. Maskinen har flera
möjligheter för förvaring av slang, nätsladd och munstycken.

WDC 325L
Behållare volym: 25 liter
Effekt: 1 200 watt
Luftflöde: 3 700 liter/minut
Max. vakuum: 235 mbar
Cirkapris 2 790 kronor

WDC 220
Behållare volym: 20 liter
Effekt: 1 000 watt
Luftflöde: 3 600 liter/minut
Max. vakuum: 210 mbar
Cirkapris: 1 890 kronor

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Minna Bergkvist, Husqvarna, 036-14 60 07, minna.bergkvist@husqvarnagroup.com
eller Nicklas Bergqvist, PerPR, 08-400 255 16, nicklas@perpr.se.
Högupplösta bilder:
Bilder finns att ladda ner på www.husqvarna.com/press samt på www.perpr.se.
För frågor om koncernen kontakta Husqvarnas pressjour, 08-738 90 80, press@husqvarna.se.
Om Husqvarna
Husqvarna Group är en globalt ledande tillverkare av produkter för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat
motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och globalt
ledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under
varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till
konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har
över 13 000 medarbetare i 40 länder.

