
LIMPEZA EFICAZ.
VEZES SEM 
CONTA.



LIMPEZA RÁPIDA E SIMPLES  
DO FILTRO
O sistema semiautomático de limpeza do filtro permite-lhe limpar  
o filtro enquanto trabalha acionando simplesmente um botão. 
Bloqueando a entrada do bocal para criar uma subpressão no 
depósito e premindo em seguida o botão, é ativado um impulso de 
ar invertido que remove os resíduos e a sujidade que obstruem  
o cartucho do filtro.

LIGA E DESLIGA  
QUANDO NECESSÁRIO
O modelo 325 está equipado com uma tomada elétrica com 
função de arranque/paragem que ajuda a manter a área 
circundante limpa aquando dos trabalhos com ferramentas 
elétricas que geram poeiras ou sujidade. O sistema 
automático de arranque/paragem aciona a máquina quando 
uma ferramenta elétrica acoplada é utilizada. Quando a 
ferramenta elétrica é desativada, o aspirador funcionada 
durante mais 5 segundos para aspirar a poeira residual  
no tubo flexível de aspiração. 

Alojamento inteligente para 
tubo flexível de aspiração, 
cabo de alimentação e 
bocais

Ligue o tubo flexível à  
saída de ar e transforme a 
máquina num ventilador 

Rodas estáveis e 
rodízios giratórios 
conferem excelente 
manobrabilidade

Tubos de extensão em 
alumínio Leves e 
duráveis.

Variador de velocidade 
para regular a potência 
de aspiração de acordo 
com a tarefa

Limpeza semiautomática 
do filtro prolonga o tempo 
de operação

FORNECIDO COM  
TUDO O QUE PRECISA
Os acessórios fornecidos com os 
aspiradores 220 e 325 são: um tubo 
flexível de aspiração com pega, tubos de 
extensão em alumínio, um bocal universal 
de 300 mm para pavimentos secos e 
molhados, um bocal universal de 115 mm 
para estofos e um bocal de 300 mm para 
sulcos. Para o modelo 325 está disponível 
um adaptador para ligar o tubo flexível de 
aspiração a ferramentas elétricas.
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ACCESORIOS

SÉRIE 300
Ideal para uma utilização mais intensiva, em ambientes 
com grande acumulação de poeiras e sujidade. 
Desenvolvida para utilização em conjunto com 
ferramentas elétricas, com a função de arranque/
paragem intuitiva que otimiza a aspiração graças ao 
variador de velocidade e a função ligado/desligado. 

SÉRIE 200
Desenvolvida para uso diário em tarefas de limpeza 
básicas, a série 200 consta de máquinas práticas, 
compactas e fáceis de transportar. Ideal para a limpeza 
de garagens ou na renovação de habitações.

HUSQVARNA WDC 325L
Aspirador de sólidos e líquidos com 25 l de capacidade, oferece 
um excelente desempenho e durabilidade tanto em tarefas de 
limpeza básicas como em aplicações mais exigentes. Elevada 
potência de aspiração, controlos intuitivos, filtro de poliéster 
lavável, armazenamento inteligente, função arranque/paragem 
e variador de velocidade. Homologação para classe de pó L.

1200 W, capacidade 25 litros, tubo flexível 3,5 m.
 329,90 €

HUSQVARNA WDC 220 
Aspirador de sólidos e líquidos com 20 l de capacidade, oferece 
um excelente desempenho e durabilidade em tarefas de limpeza 
básicas. Elevada potência de aspiração, controlos intuitivos, filtro 
de poliéster lavável e armazenamento inteligente. 
1000 W, capacidade 20 litros, tubo flexível 2,5 m.
 229,90 €

1. SACOS DE FILTRAGEM DE VELO
O aspirador é fornecido com um saco de filtragem 
de velo. Estão disponíveis como acessório 
embalagens com cinco sacos.

594 96 60-01 24,90 €

2. FILTRO DE POLIÉSTER
O aspirador é fornecido com um filtro de poliéster 
lavável. Estão disponíveis filtros de substituição 
como acessório.

594 96 59-01 49,00 €

3. VEHICLE CLEANING KIT
Um conjunto de três acessórios para maior 
versatilidade: uma escova redonda, uma escova 
para retirar o pó e um bocal de borracha.

594 96 61-01 49,90 €

4. BOCAL PARA PAVIMENTOS/ALCATIFAS
Um bocal multifuncional prático para a limpeza de 
pavimentos e alcatifas.

594 96 62-01 49,90 €

5.  BOCAL UNIVERSAL PARA LIMPEZA  
A SECO E A HÚMIDO

Bocal sobressalente de 300 mm (fornecido com 
WDC 325L e WDC 220).

594 96 66-01 18,60 €

6. POWER TOOL ADAPTOR
Adaptador que permite a ligação de ferramentas 
elétricas ou outros bocais (para posições de trabalho 
alternativas). Basta remover a pega do tubo de 
aspiração e instalar o adaptador. O adaptador é 
fornecido com o WDC 325L. Notar que a função 
ligado/desligado automática não está disponível 
no WDC 220.

595 01 42-01 14,60 €

7. TUBO TELESCÓPICO EM AÇO INOXIDÁVEL
O tubo telescópico em aço inoxidável confere maior 
durabilidade e flexibilidade nas tarefas mais 
exigentes.

594 96 71-01 59,00 €
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