
Uma lavadora de alta pressão extra grande e potente com um ‘design’ robusto e indicado para o objetivo, construída para as tarefas de 

limpeza mais difíceis no exterior. Com o controlo de pressão pode ajustar o fluxo de água e a pressão de trabalho na perfeição. Inclui um 

tanque de detergente integrado que é controlado no painel frontal. A cabeça da bomba de latão garante um desempenho excecional a 

longo prazo. Uma mangueira de alta pressão com armadura de aço está incluída. O punho 'Low Force' ativa o gatilho com menos esforço 

e mais conforto para a sua mão.O motor de indução garante um desempenho confiável enquanto a alça de alumínio facilita o transporte. 

O acoplamento rápido da mangueira, rodas grandes e robustas para melhor tração e uma lança de pulverização longa melhoram a 

experiência. Duas funções giratórias, para ajuste do bocal e conexão rápida, evitam complicações. O armazenamento de acessórios a 

bordo, o carretel da mangueira e o armazenamento do cabo de alimentação tornam o trabalho eficiente. Estão incluídos dois bocais. 

Motor de Indução  

O motor de indução combina 
grande desempenho com uma alta 
durabilidade e uma vida útil longa. 

Armazenamento a bordo 

Todos os acessórios incluídos podem 
ser cuidadosamente armazenados na 
máquina para facilitar o acesso e um 
trabalho mais eficiente. 

Mangueira de alta pressão 
reforçada com aço 

A mangueira de alta pressão flexível 
é reforçada com aço para lhe 
proporcionar durabilidade extra, fácil 
manuseio e prolongamento da vida 
útil do produto. 

Cabeça de bomba de latão 

A cabeça da bomba extra-durável é 
feita de latão, o que minimiza o risco 
de rutura e garante um excelente 
desempenho a longo prazo. 

Husqvarna PW 480 



FEATURES
• Assegura um desempenho excecional 

• Durabilidade extra e tempo de vida prolongado do produto 

• Fácil acesso e trabalho mais eficiente 

• Alta durabilidade e vida longa 

• Posições de trabalho mais ergonómicas 

• Enrolador de mangueira com guia de apoio 

• Ajusta a pressão perfeitamente com a função mantida ao mudar o 
bocal 

• Movimento fácil e tração confiável 

• Desempenho de limpeza elevado 

• Transporte fácil e armazenamento conveniente 

• Facilita o transporte e movimentação da máquina 

• Maior versatilidade para uma ampla gama de tarefas de limpeza 

Technical Specifications

CAPACIDADE

Capacidade do recipiente 2.0 l 

Classe de proteçãó elétrica IP X5 

Pressão máx. 180 bar

Sucção auto-escorvante máxima 1 m

Temperatura máx. da água na aspiração 60 °C

Pressão max. operação 140 bar

Caudal da água 540-610 l/h 

DIMENSÕES

peso total 31200 g

peso líquido 27800 g

Comprimento da mangueira 13 m

Comprimento da corda 5 m

MOTOR

Classe de proteçãó elétrica IP X5 

Frequência 50 Hz

Fases 1 

Potência nominal 2900 W

Amperagem, A 12.6 A

Tensão 230 V

EQUIPAMENTO

Tampa Tipo F - 230 V 

EMBALAGEM

Packaging height 870 mm

Packaging length 400 mm

Packaging volume 139.20 dm³ 

Packaging width 400 mm

Quantity in Master pack 1 

Quantidade por palete 6 unidades

MATERIAIS

Cardboard 3400 g

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 

Metal total 0 g 

Paper + Cardboard total 3400 g

PE total 170 g

PET total 0 g 

Plastic foil 170 g

Plastic rigid 0 g 

Plastic total 170 g

PS/EPS/HIPS total 0 g 

SOM E RUÍDO

Nível de potência sonora garantido, LWA 89 dB(A)


