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A ativação do gatilho está perfeitamente 
ajustada aos dedos. Requer menos 
esforço e é mais confortável para a mão, 
especialmente durante o uso prolongado.

Mangueira extralonga para 
maior alcance e eficiência

Bomba em metal para 
maior fiabilidade e vida útil

Pega de transporte em alumínio

Lança de pulverização longa 
permite posições de trabalho 
ergonómicas

Carretel para enrolar e 
armazenar a mangueira  

com facilidade

Pega telescópica  
em alumínio

Motor de indução alia o 
forte desempenho à 
elevada durabilidade

Porta-cabo a bordo 
permite a instalação 
rápida e evita o 
entrelaçamento

Fornecido com dois 
bocais e um pulverizador 

de espuma

Dispositivo de corte 
automático desliga o 
motor quando se liberta o 
gatilho

Lança de pulverização com duas funções rotativas  
e conexões rápidas para mangueiras, bocais e 
acessórios que otimizam a eficiência e o conforto

ACESSÓRIOS

1. LIMPADOR DE SUPERFÍCIES SC 400
590 65 78-01 91,90 €

2. LIMPADOR DE SUPERFÍCIES SC 300
590 65 79-01 41,90 €
 
3. PULVERIZADOR DE ESPUMA FS 300 
590 66 04-01 29,90 €

4. JOGO DE ESCOVAS ROTATIVAS 
590 66 06-01 60,90 €

5. JOGO PARA LIMPEZA DE VEÍCULOS 
590 66 07-01 60,90 € 

6. MANGUEIRA DE LIMPEZA DE CANOS
15 m, 590 66 10-01 91,90 €
 
PRODUTO DE LIMPEZA PARA  
PEDRA E MADEIRA 
590 66 12-01 14,90 € 

PRODUTO DE LIMPEZA E CERA PARA VEÍCULOS
590 66 13-01 14,90 €

LANÇA DE PULVERIZAÇÃO COM ÂNGULO 
590 66 11-01 81,90 €

MANGUEIRA DE SUCÇÃO 
590 65 97-01 57,00 €

VÁLVULA ANTIRRETORNO 
590 65 95-01 69,90 €

FILTRO DE ÁGUA
590 65 93-01 10,90 €

EXTENSÃO DE MANGUEIRA  
COM REFORÇO TÊXTIL 
8 m, 590 66 08-01 60,90 € 

EXTENSÃO DE MANGUEIRA  
COM REFORÇO EM AÇO 
10 m, 590 66 09-01 91,90 €

BOCAL DE ASPIRAÇÃO DE ÁGUA 
590 66 05-01 29,90 € 

JOGO DE JUNTAS TÓRICAS 
591 10 64-01 19,90 €

Nem todas as características apresentadas estão disponíveis em todos os modelos.



SÉRIE 400
Gama de lavadoras de alta pressão 
extralongas e com inúmeras funções 
para um desempenho elevado e longa 
vida útil. Concebida para as tarefas de 
limpeza mais difíceis, incluindo casas 
móveis e outros veículos grandes, 
fachadas e propriedades. O controlo 
de pressão permite um ajuste perfeite 
e um consumo mínimo de água. 
Fornecida com dois bocais.

SÉRIE 300
Série de lavadoras de alta pressão de 
desempenho elevado, robustas e 
duradouras com design estilizado 
para excelentes resultados em tarefas 
exigentes como veículos de tamanho 
médio e muros de pedras. As rodas 
grandes e a pega telescópia em 
alumínio facilitam o transporte. Inclui 
dois bocais e um pulverizador de 
espuma.

SÉRIE 200
Série de lavadoras de alta pressão 
versáteis com design robusto e 
estilizado, ideal para a maioria das 
tarefas de limpeza em casa e no 
jardim. Duas funções rotativas para 
ajuste do bocal e conexões rápidas 
para um trabalho sem complicações. 
Inclui dois bocais e um pulverizador  
de espuma.

SÉRIE 100
A nossa série de lavadoras de alta 
pressão mais compacta projetada para 
tarefas de limpeza básicas, tais como 
pátios e equipamento de jardim. 
Armazenamento de acessórios a 
bordo, carretel de mangueira e porta-
cabo para uma operação eficiente. 
Inclui dois bocais e um pulverizador  
de espuma.

HUSQVARNA PW 360
Lavadora de alta pressão com desempenho verda
deiramente impressionante e altamente específica 
com mangueira de alta pressão extralonga com 
reforço em aço. Punho confortável Low Force e motor 
de indução para um desempenho ainda mais fiável. 
Inclui lança de pulverização longa.

Pressão máx. 160 bar, caudal de água 410-500 l/h, 
2300 W, comprimento da mangueira 10 m.
 469,90 €

HUSQVARNA PW 235R
Lavadora de alta pressão versátil com controlo 
remoto que permite um ajuste da pressão requerida 
enquanto trabalha. Bomba de alumínio para uma 
longa vida útil.

Pressão máx. 135 bar, caudal de água 350-520 l/h, 
1800 w, comprimento da mangueira 8 m.
 299,90 €

HUSQVARNA PW 125
Lavadora de alta pressão compacta e ligeira, ideal 
para uma limpeza fácil e conveniente de mobiliário 
de jardim e cercas.

Pressão máx. 125 bar, caudal de água 320-460 l/h, 
1500 W, comprimento da mangueira 7 m.
 169,90 €

HUSQVARNA PW 460
Potente lavadora de alta pressão extralonga 
equipada com cabeça da bomba em latão com 
pistões revestidos a cerâmica para uma 
durabilidade excecional e desempenho de longa 
duração. Depósito de detergente interno com 
controlo frontal.

Pressão máx. 160 bar, caudal de água 570-650 l/h, 
3300 W, comprimento da mangueira 15 m.
 699,90 €

HUSQVARNA PW 350
Lavadora de alta pressão de elevado desempenho 
concebida para tarefas exigentes. Equipada com 
punho Low Force, motor de indução e lança de 
pulverização longa.

Pressão máx. 150 bar, caudal de água 420-500 l/h, 
2100 W, comprimento da mangueira 9 m.
 399,90 €

HUSQVARNA PW 235
Lavadora de alta pressão robusta e versátil com 
design estilizado. Bomba de alumínio para uma 
longa vida útil.

Pressão máx. 135 bar, caudal de água 350–520 l/h, 
1800 W, comprimento da mangueira 8 m.
 229,90 €

HUSQVARNA PW 450
Potente lavadora de alta pressão extralonga com 
cabeça de bomba em latão para um desempenho 
excecional de longa duração. Depósito de detergente 
interno com controlo frontal.

Pressão máx. 150 bar, caudal de água 540-610 l/h, 
2900 W, comprimento da mangueira 13 m.
 629,90 €

HUSQVARNA PW 345C
Lavadora de alta pressão de elevado desempenho 
concebida para tarefas exigentes. Armazenamento 
do cabo de alimentação com libertação fácil e 
conexão rápida da mangueira para um tempo  
de ajuste reduzido.

Pressão máx. 145 bar, caudal de água 420-550 l/h, 
2400 W, comprimento da mangueira 8 m.
 329,90 €



www.husqvarna.pt         www.todohusqvarna.com         800 834 137       callcenter @internaco.com       

Distribuidor oficial


