
Компактна мийка високого тиску аматорського класу і періодичного використання. 
Оптимальний варіант для роботи на невеликих по площах присадибних ділянках, 
для очищення терас, огорож та парканів, садових доріжок і меблів. Споживана 
потужність 1500 Вт (220В). Максимальний тиск 125 бар. Металева конструкція 
насоса. Витрата води 320 л / год. Пістолет - розпилювач з шарнірними 
з'єднаннями полегшує використання. Шланг з текстильною опліткою, довжиною 
7 м, і катушкою для його зберігання, форсунка «плоский струмінь», форсунка 
«ротор» і нерегульований пінний розпилювач в комплекті. 

Поворотні форсунки та 
швидке підключення 
Розпилювач має функцію 
регулювання поворотом та швидкі 
підключення шлангів, форсунок та 
аксесуарів - все для максимальної 
ефективності та комфорту. 

Гнучкий шланг високого 
тиску 
Збільшений комфорт та зручність 
користування завдяки гнучкому 
шлангу, що не заплутується. 

Котушка шлангу 
Зручне та ефективне зберігання 
шланга з легким згортанням. 

Насос із металу 
Насос виготовлений з металу, 
щоб мінімізувати ризик поломки 
та забезпечити вашому виробу 
тривалий термін служби.  

Husqvarna PW 125 



ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Дає виробу тривалий термін служби  

• Ефективне зберігання шланга з легким згортанням 

• Зручний шланг, що не заплутується 

• Максимізує ефективність та комфорт  

• Легко бачити залишковий рівень миючого засобу та кількість 

використаного засобу 

• Підвищена універсальність для широкого кола завдань з 
очищення  

• Легкий доступ та ефективніша робота  

•  Цілеспрямована, висока ефективність очищення 

Технічні характеристики

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Ємність контейнера 0.5 л
Клас електрозахисту IP X5 
Максимальний тиск 125 бар
Максимальна висота самовсмоктування 0.5 м
Макс. температура води на вході 40 °C
Робочий тиск Max 95 бар
Потік води 320-460 л/год 

РОЗМІРИ

Вага брутто 8300 г
Вага нетто 7100 г
Довжина шланга 7 м
Довжина корду 5 м

ДВИГУН

Клас електрозахисту IP X5 
Частота струму 50 Гц
Фази 1 
Номінальна потужність 1500 Вт
Номінальний струм 7.4 A
Вольтаж 230 B

ОБЛАДНАННЯ

Вилка Type F - 230 V 

УПАКОВКА

Висота упаковки 485 мм
Довжина упаковки 375 мм
Об'єм упаковки 53.66 дм³
Ширина упаковки 295 мм
Кількість у груповій упковці 1 
Кількість на палеті 16 шт

MATERIALS

Групова упаковка: папір + картон 0 g 
Метал всього 0 g 
Папір 31 г
Папір + картон всього 31 g
PE всього 0 g 
PET всього 0 g 
Пластик плівка 0 g 
Пластик не еластичний 20 g
Пластик всього 20 g
PS/EPS/HIPS всього 0 g 

ЗВУК І ШУМ

Гарантований рівень потужності звуку, LWA 87 дБ(А)

ВІБРАЦІЯ

Еквівалент вібраційного навантаження за день (ahv , eq) 2.5 m/s²
Вібрація 2.5 m/s²


