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HUSKY pro100
Husky pro serien centraldammsugare är utvecklade för de riktigt tuffa jobben.
Mycket tid och arbete har lagts för att nå absolut bästa pålitlighet och prestanda.
Husky pro100 är konstruerad för både våt- och torrstädning.

HUSKY pro100
Passar till allt från hem och hobby till kommunala
anläggningar.
Nya pro100 är på alla punkter bättre än sin föregångare pro10. Med bl.a 20% mer vakuum och
nästan 30% högre luftflöde garanteras ett bättre
städresultat i vått & torrt.
Husky pro100 klarar betydligt tuffare uppgifter än
tidigare såsom längre rörsystem och fler suguttag.
Den har även en robustare konstruktion och bättre
filter samt kraftigare motor. 39 kPa i vakuum och 59
l/s i luftflöde.
För bästa tillförlitlighet levereras pro100 med styrelektronik av bästa industrikvalité. Mjukstart, frånslagsfördröjning och IPM-informationsdiod är standard.
Husky pro100 har inbyggd flottör och kan därför suga
både fast och flytande material. Alla metal delar som
kan komma i kontakt med vatten är tillverkade av
rostfritt stål.

HUSKY PRO serien
Effektivare städning i
vått & torrt!

Den stora dammbehållaren har fått nya
och krafigare behållarlåsningar. Stora
handtag gör tömningen enklare.
Dammbehållaren rymmer hela 36L
skräp/vätska. Pro100 kan användas
både med eller utan damfilterpåse
(DP-186).
Levereras med ett nytt antibakteriellt
dammfilter av Silpure som dessutom är
tvättbart.

Max rekommenderad rörlängd: ca 90m (från maskin till det suguttag som är placerat längst bort).
Anslutningsdiameter: Sug & frånluftsanslutning = 50,8mm.
För bästa städresultat rekommenderas endast en samtidig användare. Vid önskemål om fler samtidiga användare
kan 2st eller fler centralenheter inkopplas paralellt inkopplas mot rörsystemet.

Tekniska data
Model

Motoreffekt
(240 volt)

Motorer /
Airwatt

Motortyp

Max
vakuum

Max luft
flöde

Ljudnivå

Damm
behållare

Flottör

Damm
påse

Storlek
i cm

Vikt

pro100

1981 Watt

1 / 690

3 steg By-Pass

39 kPa

59 l/s

64 dB

36 L

Ja

30 L

32 x 76

14 Kg
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