
Aspirador de pó para Molhado e Seco construído para oferecer o desempenho e 

durabilidade de que precisa para lidar com praticamente qualquer tipo de detritos, 

poeira, derrames e lixos. Turbina forte e confiável com maior capacidade, comandos 

intuitivos, armazenamento inteligente e descarte fácil tornam a máquina preparada 

para a limpeza diária mais difícil. O aspirador vem com muitos recursos inteligentes e 

poderosos, como controlo de velocidade variável,  tomada do aparelho e adaptador de 

ferramenta elétrica. O WDC 325L preenche os requisitos da classe de poeira L, onde 

não mais do que 1% da poeira extraída pode passar para fora do filtro. 

Alça de levantamento do 
recipiente 

A pega de levantamento torna o 
esvaziamento do contentor super 
fácil. Basta desconectar o topo e 
descartar o conteúdo. 

Controlo de velocidade variável 
e arranque suave 

A sucção pode ser adaptada à 
ferramenta a ser usada, bem como 
reduzir o nível de ruído quando a 
potência total não é necessária. O 
arranque suave evita picos de tensão, 
reduz o risco de fusíveis queimados. 

Tomada com arranque e 
paragem automáticas 

A função de arranque e paragem 
ativa-se automaticamente  quando 
uma ferramenta elétrica está 
ligada. O aspiradorde pó continua 
a funcionar cinco segundos depois 
de ter sido desligado para esvaziar 
completamente a mangueira de 
aspiração do pó. 

Cartucho lavável do filtro PET 

O filtro foi desenvolvido para uma 
vida útil extra longa, o que significa 
menores custos de manutenção 
para si. O mesmo filtro é usado para 
usos húmidos e secos e assegura um 
grande desempenho de filtragem. 

HUSQVARNA WDC 325L 



FEATURES
• Cartucho do filtro PET lavável 

• Tomada com arranque e paragem automáticas 

• Controlo de velocidade variável e arranque suave 

• Alça de levantamento do recipiente 

• Tubos de extensão de alumínio 

• Rodas e rodízios estáveis 

• Limpeza semi-automática do filtro 

• Saco de filtro de velo 

• Função de sopro de escape 

• Armazenamento de acessórios 

Technical Specifications

BATERIA

Tensão 220-240 V 

CAPACIDADE

Débito de ar 3700 l/min

Capacidade do recipiente 25 l

Nível de vácuo, máx. 235 mbar

Área de microfiltração 0.003 m²

Potência nominal 1200 W

DIMENSÕES

peso total 10500 g

peso líquido 8500 g

Diâmetro da mangueira 32 mm

Comprimento da mangueira 3.5 m

Comprimento da corda 5 m

Profundidade de corte, máx. 531 mm

Profundidade de corte, máx. 393 mm

Profundidade de corte, máx. 377 mm

MOTOR

Frequência 50-60 Hz 

Fases 1 

Tipo de combustível. Corded 

MATERIAIS

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 

Metal total 1 g

Paper 1454 g

Paper + Cardboard total 1454 g

PE total 0 g 

PET total 0 g 

Plastic foil 0 g 

Plastic rigid 3 g

Plastic total 3 g

PS/EPS/HIPS total 0 g 

EMBALAGEM

Packaging height 612 mm

Packaging length 392 mm

Packaging volume 93.56 dm³

Packaging width 390 mm

Quantity in Master pack 1 

Quantidade por palete 18 unidades

SOM E RUÍDO

Nível de pressão sonora no ouvido do operador 72 dB(A)

VIBRAÇÃO

Vibração de mãos e braços Aeq, 1.5 m/s²


