
Nya HUSKY Pro Automatic serien för Våt & Torrstädning med helautomatisk tömning 
direkt till avlopp! Den perfekta lösningen för alla med extra stora krav på renlighet.

Modellserien kan anpassas nästan oändligt för olika användningsområden. Den unika 
konstruktionen ger dig som användare en överlägset enkel hantering. 
Inga behållare som skall tömmas! Inga filter som måste bytas!   

Ett praktiskt, stort och lättillgängligt inspektionshål ger snabb och enkel tillgänglighet för inspektion och 
rengöring. Den unika funktionen bygger på att damm och skräp som sugs upp blandas med vatten som 
sprutas in i sugledningen via vatteninjektorer och som snabbt och enkelt dräneras ut i avloppet. Via de 
transparenta rören kan Du se hur enkelt och kraftfullt Husky Pro systemet fungerar.
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Tekniska data

Model Motoreffekt 
(240 volt)

Motorer / 
 Airwatt

Max 
vakuum

Max luft 
flöde

Max 
ljudnivå Behållare Storlek i 

cm

PRO 500 2400 Watt 2 x 355 40 kPa 54 l/s 70 dB 29 L 38 x 123

PRO 600 2 x 2400 Watt  4 x 355 40 kPa 94 l/s 78 dB 29 L 38 x 123

Tekniska data

Model Motoreffekt 
(240 volt)

Motorer / 
 Airwatt

Max 
vakuum

Max luft 
flöde

Max 
ljudnivå Behållare Storlek i 

cm

PRO 300 1760 Watt 1 x 525 35 kPa 59 l/s 68 dB 18 L 30 x 93

PRO 400 2400 Watt  2 x 355 40 kPa 54 l/s 70 dB 29 L 38 x 123

Tekniska data

Model BOOSTER

Motoreffekt (240 volt) 2400 Watt

Motorer / Airwatt 2 x 355

Max vakuum 40 kPa

Max luft flöde 54 l/s

Max ljudnivå 78 dB

Storlek i cm 38Ø x 30 

Funktionsbeskrivning
Husky PRO centraldammsugare är designade för att dammsuga både fasta och 
flytande ämnen. Behållaren behöver aldrig tömmas manuellt eftersom smuts-
vatten automatiskt  evakueras direkt till byggnadens avloppssystem.

Husky Pro 300 & 400 rekommenderas för stora boenden, mindre 
hotell, kommunala anläggningar, resturanger m.m.

Passar alla typer av golvstädning med eller utan vatten. Uppsuget 
damm och vatten evakueras ut till avloppet.

Husky Pro 500 & 600 rekommenderas för hotell, kommunala an-
läggningar, resturanger även viss industristädning.
Passar all typ av städning med eller utan vatten. 
Pro 500 kan kompletteras med en eller flera Booster. 
Pro 600 leverereras med en Booster. 
Uppsuget damm och vatten evakueras ut till avloppet.

Husky Booster erbjuder högsta flexi-
bilitet och sugkraft till Pro 500 och 
600 modellerna. Upp till 4st Boosters kan 
inkopplas till en sugenhet. Varje Booster 
adderar ytterliggare 710 AirWatt till 
systemet. 
Beroende på krav och önskemål kan 
Boostern inkopplas parallelt eller i serie 
med en sugenhet. Detta ger en nästan 
oändligt stor valfrihet för ökad vakuum 
eller luftflöde.

Städningen påbörjs och 
vattnet strömar in.

Efter ca 10-20 min når 
vattennivån elektråderna

När vattnet 
kommer i 
kontakt med 
elektroderna 
stängs maski-
nen av.

Tömnings 
ventilen 
öppnas.Tömnings- 

ventilen 
stängs.

Tömningsventilen öppnas, uppsugen 
vätska töms till avloppet. Processen 
tar ca 20 sek (ställbart värde). 

Städa effektivt på alla underlag, 
vått eller torrt. 
Ett stort sortiment av tillbehör 
finns.
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