
HUSQVARNINI SISTEMI ZA PRAH IN BROZGO
VODILNE REŠITVE ZA BOLJŠI NAČIN DELA

SPOZNAJ SVOJEGA 
SOVRAŽNIKA 

 (stran 4–5)

VSAK
VDIH
ŠTEJE 

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of the Husqvarna Group as displayed at www.international.husqvarna.com
We reserve the right to make changes in technology and specifications without prior notice.



PREVZEM  
VODSTVA V BOJU 
PROTI BETONSKEM 
PRAHU IN  
ODPADNI VODI



Rezanje, vrtanje, brušenje in rušenje betona, opeke in drugih trdih gradbenih materialov 
ustvarja prah in odpadno vodo/brozgo. Bolj kot ste pri delu produktivni, več prahu in 
brozge proizvedete.       To je potrebno odstraniti na varen in učinkovit način, da vas in vašo 
ekipo zaščitite pred izpostavljenostjo prahu, zmanjšate nepotrebno obrabo opreme in 
zmanjšate čas, potreben za čiščenje po končanem delu.

Husqvarna ima, kot eden vodilnih svetovnih dobaviteljev lahkih gradbenih strojev, največjo 
možnost, da zagotovi najboljše skupne rešitve za učinkovito ravnanje s prahom in brozgo. 
Zato smo zdaj v celoti združili nekaj najboljših svetovnih naprav za ravnanje s prahom in 
brozgo, ki jih najdete v naši ponudbi izdelkov in storitev, ter jo tako distribuiramo prek naše 
globalne mreže.

Z visoko zmogljivimi sistemskimi rešitvami Husqvarne, ki so predstavljene v tej brošuri, 
boste lahko varneje ravnali s prahom in brozgo na pametnejši, varnejši in učinkovitejši 
način. Od nastanka do odstranitve, ne glede na to, ali delate moker ali suh način.  To je 
pomembno, kajti na koncu, vsak vdih šteje.



DRŽAVNI PRAVILNIKI IN ZAKONI 
Ker vdihljiv prah predstavlja tveganje za varnost pri 
delu, je večina držav sprejela pravilnike in zakone,  
ki opredeljujejo dopustne meje izpostavljenosti. Ti 
zakoni se od države do države razlikujejo. Za več 
informacij se posvetujte z lokalnimi oblastmi.

Primer: V ZDA je dopustna meja izpostavljenosti (PEL) za vdihljiv 
kristalni kremen (RCS) v zraku 0,000025 g/m³ in je določena kot 
8-urno časovno tehtano povprečje (TWA). V EU je dopustna meja 
izpostavljenosti za vdihljiv kristalni kremen v zraku 0,0001 g/m³ 
in je ravno tako določena kot 8-urno časovno tehtano povprečje.

Vdihljivi delci kristalnega kremena so tako 
majhni (0,1–5,0 µm), da potrebujete opremo  
s HEPA H13 filtrom.

RAVNANJE Z NAJMANJŠIMI 
DELCI JE NAJVEČJI IZZIV

Prašni delci, ki lebdijo v zraku na gradbiščih, vsebu-
jejo različne snovi. Nekateri so ob vdihavanju lahko 
škodljivi ali dražljivi, predvsem azbestna vlakna, 
kristalni kremen, plesen, saje, PCB in določeni 
mikrobi. Prah, ki nastaja pri rezanju, vrtanju 
ali brušenju betona, opek ali podobnih grad-
benih materialov vsebuje kristalni kremen, 
ki je nevaren pri vdihavanju zelo majhnih 
(vdihljivih) delcev. Ti vdihljivi prašni delci 
lahko prodrejo globoko v pljuča in povzročijo 
nevarne poškodbe. 

So tako majhni, da lahko več ur lebdijo v zraku in  
so nevidni s prostem očesom. Zato je 

pomembno, da vedno uporabljate 
postopke, s katerimi lahko ulovite 

prah na izvoru in preprečite nje-
govo lebdenje v zraku. Z uporabo 
visokokakovostne profesionalne 
opreme za nadzor nad prahom  
in osebne zaščitne opreme, ki je 

dovolj učinkovita, da ujame tudi naj-
manjše delce kristalnega kremena, 

lahko najbolje poskrbite za prah.
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Eden najboljših načinov za odstranjevanje prahu je uporaba 
vode. Če je možno, med mokrim rezanjem/vrtanjem uporabite 
dovolj vode, da boste vezali prah z vodo neposredno pri izvoru. 
Zbiralnik brozge se lahko priključi na sesalnik za brozgo. 

Če uporaba vode na delovišču ni možna, morate pri uporabi 
strojev za rezanje/vrtanje/brušenje priključiti napravo za 
integrirano zbiranje prahu ali tesno prilegajoč se plašč,  
ki ujame prah neposredno pri izvoru. To napravo je treba 
priključiti na zbiralnik prahu klasifikacije H s primernim 
pretokom zraka in kapaciteto ter priključenimi HEPA H13 filtri.

 
 

Pri čiščenju delovišča uporabite strgalo namesto metle.  
Za sesanje vedno uporabite zbiralnik prahu klasifikacije H, 
opremljen s HEPA H13 filtri. OPOMBA: Običajni/gospodinjski 
sesalniki ne ujamejo vdihljivih prašnih delcev, zato jih ne 
smete uporabljati.

Dodatno predstavlja uporaba enega ali več prenosnih 
čistilnikov zraka/pralnikov, opremljenih z učinkovitimi HEPA 
H13 filtri, enostaven način za dodatno zmanjšanje ravni 
vdihljivega prahu v zraku, kar zagotavlja dodatno zaščito  
za delavce v okolici. Za zadostno zaščito pri intenzivnem  
ali dolgotrajnem izpostavljanju prahu mora delavec nositi 
tudi respirator za čiščenje zraka.

Mokro rezanje/vrtanje veže prah z vodo neposredno pri izvoru. Z zbiralnikom brozge, priključenim na sesalnik za brozgo, poskrbite 
za čistočo delovnega mesta.

Pri suhem rezanju/vrtanju z integriranim zbiranjem prahu zadržite prah neposredno pri izvoru. Zbiralnik prahu H-klasifikacije z 
ustreznim pretokom zraka in kapaciteto, opremljen s HEPA H13 filtri, poskrbi za prah. Okoliški zrak se filtrira z enim ali več prenosnimi 
čistilniki zraka, ki so opremljeni s HEPA H13 filtri, vsaj 6–10 krat/uro.

PRIPOROČENI DELOVNI POSTOPKI ZA VARNEJŠI 
IN UČINKOVITEJŠI NADZOR NAD PRAHOM
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KOMPLETNI SISTEMI Z 
NAJBOLJŠIM ZBIRANJEM 
PRAHU IN BROZGE  
V RAZREDU

PREGLED PALETE  
– OPREMA ZA ZBIRANJE PRAHU IN BROZGE
Husqvarnina paleta opreme za zbiranje prahu in brozge upošteva vse 
potrebe in želje gradbene industrije – od kompaktnih enofaznih zbiralnikov 
prahu H-klasifikacije in učinkovitih sesalnikov brozge do velikih, zmogljivih 
3-faznih zbiralnikov prahu H-klasifikacije za zahtevna opravila. Prenosni 
čistilniki zraka, opremljeni s HEPA H13 filtri, dopolnjujejo paleto, ki zagotavlja 
največjo varnost na delovnem mestu.
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Pri Husqvarni dobite znanje in široko paleto zmogljive 
opreme ter diamantno orodje za skoraj vsako opravilo.  
Na izbiro imate sisteme, ki so zasnovani za hitro, učinkovito  
in kar se da dobičkonosno delo. 

Naša paleta vključuje tudi popolnoma integrirano visokoučink-
ovito opremo za zbiranje prahu in brozge, ki upošteva vso 
zakonodajo, ne da bi se s tem zmanjšala zmogljivost.

Z združitvijo našega strokovnega znanja na področju 
rezanja, vrtanja in brušenja betona z najsodobnejšo 
tehnologijo ravnanja s prahom in brozgo, ima Husqvarna 
edinstveno možnost, da vam nudi enostavne rešitve, ki tudi 
na dolgi rok zagotavljajo neprekinjeno visoko učinkovitost.
Učinkovitejše upravljanje s prahom in brozgo pomeni  
boljše delovne pogoje. 
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KAJ JE FILTER HEPA H13?
HEPA je kratica za High Efficiency Particulate Air, ki označuje visokoučinkovite filtre delcev. Strog HEPA standard (EN 1822-1) 
se deli na različne ravni (od E10 do H14), odvisno od učinkovitosti filtracije. Husqvarna uporablja raven H13, ki lahko zadrži 
do 99,95% delcev velikosti od 0,15 do 0,30 µm. To velikost je najteže zadržati, tako večje kot manjše delce je laže zadržati 
v filtru. Poleg tega, Husqvarna pred dobavo, preizkusi vsak filter posebej, da potrdi, da filter resnično izpolnjuje HEPA H13 
standard.

KAJ JE ZBIRALNIK PRAHU H-KLASIFIKACIJE?
Po mednarodnem standardu za testiranje mokrih in suhih ekstraktorjev, so prašni 
ekstraktorji (IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69) razvrščeni v tri kategorije - L za 
nizko, M za srednje in H za visoko - kjer je Kategorija H je najstrožja, in se je ne sme 
zamenjevati s "H" v HEPA H13. Husqvarnini filtrni z oznakami S 26, S 36 in T 7500 
ustrezajo visokim standardom in so uvrščeni v H-kategorijo.



ZMOGLJIV TURBINSKI MOTOR

Tih komercialni motor zagotavlja pretok zraka 
od 600 m³/h navzgor. Učinkovito hlajenje za 
zelo dolgo življenjsko dobo.

VELIK VSTOP Z  
INTEGRIRANIM ZASUNOM

Omogoča enostavno začasno 
zapiranje in preprečuje uhajanje  
prahu med transportom.

ENOSTAVNO SPREMLJANJE 
PRETOKA ZRAKA

Opozori uporabnika na 
servisiranje filtra.

ENOSTAVNO IN UČINKOVITO ČIŠČENJE FILTRA

Sistem za čiščenje filtra Jet Pulse zagotavlja velik pretok 
zraka in s tem enostavno in učinkovito čiščenje glavnega 
koničnega filtra brez odpiranja stroja.

RAZBREMENILNI VENTIL, KI ŠČITI MOTOR

Ščiti turbinski motor pred pregrevanjem v primeru 
zamašitve cevi ali filtra.

TRI LOČENE STOPNJE FILTRACIJE 

1. stopnja: Komora ciklona odstrani najtežje  
frakcije prahu. 

2. stopnja: Velik, pralen glavni filter zagotavlja dolgo 
in neprekinjeno delovanje. Lahko se učinkovito čisti 
izven rezervoarja, in sicer s sistemom za čiščenje 
filtra Jet Pulse. 

3. stopnja: Preizkušeni in certificirani HEPA H13 
mikrofiltri ujamejo 99,99% preostalega kristalnega 
kremena v vdihljivi frakciji (0,3 µm).

ČISTA IN ENOSTAVNA MENJAVA VREČE

Sistem vreče Longopac® zagotavlja enostavno 
menjavo vreče brez stresanja prahu.

ODLIČNA STABILNOST IN MOBILNOST

Kompaktna zasnova, trde pnevmatike, ki ne 
puščajo sledi, kolesa in priklop za izločevalnik 
omogočajo odlično mobilnost in stabilnost
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ODLIČNA IZBIRA ZA  
TEŽKA SUHA DELA
Husqvarna T-Line je zasnovana za velike projekte, ki zahtevajo veliko zbiranja prahu. S temi stroji lahko 
zadržite materiale, ki jih je težko ujeti, kot je prah pri brušenju in materiali pri rušenju. Zmogljivi motorji 
zagotavljajo velik pretok zraka za vse vrste strojev za talno brušenje kot tudi lokalne ali centralne 
sesalne sisteme v gradbeništvu. 

Zmogljiv filtrirni sistem zbira prah v treh stopnjah, od najtežjih do najbolj finih prašnih delcev, s čimer 
zagotavlja veliko kapaciteto zbiranja in dolgo življenjsko dobo filtra. Preizkušeni in certificirani HEPA H13 
filtri, ki so potrebni za vdihljiv kremenov prah, so na voljo kot standardna oprema. Sistem vreče 
Longopac® zagotavlja enostavno in varno zamenjavo vreče za prah.

HUSQVARNA T-LINE | 3-FAZNI HEPA H13 PRAŠNI EKSTRAKTORJI

T 10000 T 7500 DC 6000

Moč kW 11 5,5 5,75
Napetost, V 400 400 380–480
Tok, A 19,1 9,8 16
Električno napajanje Trifazno Trifazno Trifazno
Pretok zraka m³/h 900 600 700
Vakuum, kPa 30 28
Teža, kg 336 206 305
Število HEPA filtrov* 3 2 1
Klasifikacija — H —

Priporočljivo za PG 820 RC, PG 820,  
PG 680 RC, PG 680,  
PG 530

PG 820 RC, PG 820,  
PG 680 RC, PG 680,  
PG 530

PG 820 RC, PG 820, 
PG 680, PG 680 RC,  
PG 530

*OPOMBA: Vsak HEPA H13 filter se individualno preizkusi in certificira pri stopnji filtracije 99,99% pri 0,3 mikrona.

C 5500 C 3000

Prostornina, dm² 100 37
Teža, kg 46 22
Priporočljivo za T 10000, 

T 7500
S 36, S 26
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MERILO USPEŠNOSTI  
PRI MOKREM DELU
Sesalniki brozge Husqvarna W-Line so zasnovani za najzahtevnejša opravila. Medtem ko večina mokrih/
kombiniranih sesalnikov lahko sesa le vodo, lahko sesalniki W-Line sesajo tekočine, kot so betonska brozga, 
olja in hladilno-mazalne tekočine za obdelovalne stroje. Priznana kakovost, zdržljivost, učinkovitost in 
dolga življenjska doba so lastnosti, zaradi katerih so si sesalniki W-Line zagotovili status moderne klasike.

Z uporabo visokokakovostnih sestavnih delov iz nerjavečega jekla, edinstvene kombinacije 3-stopenjskega 
filtrirnega sistema, velike prostornine in zmogljive črpalke sesalniki W-Line omogočajo neprekinjeno 
visokozmogljivo sesanje brozge preko celega dne. Sesalnike W-Line lahko občasno uporabite za sesanje 
suhega prahu in jih opremite tudi s HEPA H13 filtrom.

HUSQVARNA W-LINE | VISOKO ZMOGLJIVI SESALNIKI BROZGE
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MERILO USPEŠNOSTI  
PRI MOKREM DELU

W 70 P

Moč kW (maks) 1,2
Napetost, V 230
Tok, A (maks) 5,2
Električno napajanje Enofazno
Pretok zraka, m³/h 200
Vakuum kPa 22
Črpalka kW (maks) 0,65
Iztok črpalke, dm³/min 260
Teža, kg 45
Recommended for: Wall and wire saws, floor saws, core drill motors,  
power cutters, masonry and tile saws

IZJEMNA ZMOGLJIVOST SESANJA

Zmogljiva vakuumska črpalka lahko črpa 
brozgo 10 metrov navpično ali 200 metrov 
vodoravno.

ROBUSTNA ZASNOVA

Zbiralnik iz nerjavečega jekla, nestisljiva cev, zapiralo cevi 
iz litega aluminija, voziček iz pocinkane jeklene pločevine 
in jeklene spojke za zrakotesnost so podrobnosti,  
ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.

BREZ PRELIVANJA BROZGE

Izstop brozge se nahaja visoko, zato 
lahko pred praznjenjem zbiralnika 
načrpate ~ 70 litrov brozge.

ZANESLJIV IZKLOP PRI  
PRENAPOLNJENJU 

Patentirani sistem filter/plovec zagotavlja 
največji pretok zraka in zanesljiv mokri 
izklop v primeru prenapolnjenja.

ZDRŽLJIVI IN ZMOGLJIVI MOTORJI

Vakuumski motor in motor črpalke delujeta neodvisno drug od 
drugega. Oba sta zasnovana za neprekinjeno delovanje preko 
delovnega dne in sta zaščitena pred pregretjem, kar podaljša 
življenjsko dobo.

OPTIMALNO RAZMERJE 
PRETOK ZRAKA/VAKUUM

Dvostopenjski turbinski 
vakuumski motor zagotavlja 
optimalno razmerje med 
pretokom zraka in vakuumom za 
sesanje brozge.

INTEGRALNO SITO IZ 
NERJAVNEGA JEKLA

Zadrži pesek iz brozge za 
zaščito rotorja črpalke.
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TRI LOČENE STOPNJE FILTRACIJE 

1. stopnja: Komora ciklona odstrani najtežje frakcije prahu. 

2. stopnja: Velik, pralen konični glavni filter, ki je opremljen  
s sistemom za čiščenje filtra Jet Pulse. 

3. stopnja: Preizkušeni in certificirani HEPA H13 mikrofiltri 
ujamejo 99,99% preostalega kristalnega kremena v vdihljivi 
frakciji (0,3 µm).

ČISTA IN ENOSTAVNA MENJAVA VREČE

Sistem vreče Longopac® zagotavlja enostavno 
menjavo vreče brez stresanja prahu.

TRPEŽNA ZASNOVA

Zaradi korozijsko odpornih jeklenih spojk, 
varjenega okvirja s platformo za vrečo za 
prah in zdržljivega jeklenega ročaja so 
zbiralniki prahu S-Line pripravljeni za 
večletno obratovanje.

ENOSTAVNO SPREMLJANJE 
PRETOKA ZRAKA

Opozori uporabnika na  
servisiranje filtra.

ODLIČNA STABILNOST IN MOBILNOST

Kompaktna zasnova, nizko težišče, trde 
pnevmatike, ki ne puščajo sledi ter kolesa 
omogočajo odlično stabilnost in mobilnost.

VARNEJŠA IN LAŽJA  
MENJAVA FILTRA HEPA H13 

Sistem za čiščenje filtra Jet Pulse zagotavlja 
velik pretok zraka in s tem enostavno in 
učinkovito čiščenje glavnega koničnega filtra 
brez odpiranja stroja.

ZMOGLJIV TURBINSKI MOTOR

Zelo tihi in spodaj nameščeni komercialni 
motorji. Učinkovito hlajenje za zelo dolgo 
življenjsko dobo.

HITRA IN ENOSTAVNA MENJAVA 
HEPA H13 FILTRA

Najbolj fin prah se ujame v HEPA H13  
filtru, ki ga je pred odstranitvijo moč 
zapreti, s čimer se zmanjša tveganje 
izpostavljenosti uporabnika.
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NEPREKINJENA UČINKOVITOST 
PRI VSEH SUHIH DELIH
Husqvarna S-Line sestoji iz profesionalnih zbiralnikov prahu, ki so zasnovani za delovanje v 
zahtevnih pogojih. Ti kompaktni, lahki stroji so opremljeni z enim, dvema ali tremi zmogljivimi 
enofaznimi elektromotorji z ločenim hlajenjem, zato lahko obratujejo neprekinjeno preko celega 
dne. Tako so primerni za vsa opravila v gradbeništvu, vključno z obnovitvenimi deli. 

Tehnologija čiščenja koničnega glavnega filtra Jet Pulse zagotavlja neprekinjeno zbiranje prahu 
preko celega delovnega dne. Zbiralna vreča Longopac® omogoča hitro in enostavno praznjenje 
stroja. Vsi stroji so posebej zasnovani za uporabo HEPA H13 filtrov, ki so preizkušeni in certificirani.
To zagotavlja boljše in varnejše zbiranje prahu, tudi pri finem brušenju in mavčnem prahu.

HUSQVARNA S-LINE | ENOFAZNI HEPA H13 PRAŠNI EXTRAKTORJI

S 36 230 V S 26 230 V S 13 230 V

Moč kW (maks) 3,6 2,4 1,2
Napetost, V 230 230 230
Tok, A (maks) 15,7 10,4 5,2
Električno napajanje Enofazno Enofazno Enofazno
Pretok zraka, m³/h 600 400 200
Vakuum, kPa 22 22 22
Teža, kg 63 47 29
Število HEPA filtrov* 3 2 1
Klasifikacija H H (izbirno H)

Priporočljivo za PG 530, PG 450, PG 400, 
PG 280

PG 280, PG 450, Core drill 
motors, Power cutters, 
Handheld power tools

Core drill motors, Power 
cutters, Handheld power 
tools

*OPOMBA: Vsak HEPA H13 filter se individualno preizkusi in certificira pri stopnji filtracije 99,99% pri 0,3 mikrona.
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IDEALNA DOPOLNITEV OPREME 
ZA ZBIRANJE PRAHU IN BROZGE
Paleta Husqvarna A-Line vključuje nekaj najnaprednejših prenosnih čistilnikov zraka na tržišču. Preizkušeni 
in certificirani so za uporabo kot čistilniki zraka in podtlačne naprave, zato so idealno dopolnilo opremi za 
zbiranje prahu in brozge. Zagotavljajo dodatno varnost na delovnem mestu in izpolnjevanje zakonskih 
predpisov. Kompaktna zasnova omogoča enostavno premikanje in transport.

Zaradi varnega filtrirnega sistema in zasnove, ki je kot idealna za delovanje s HEPA H13 filtri, ti čistilniki zraka 
zagotavljajo zrak po standardu ISO 5 razred 100 in s tem prvovrstno kvaliteto zraka, ne glede na to, ali gre za 
betonski prah, prah finega peska ali mavčni prah. Zaradi zdravstvenih in varnostnih razlogov je treba število 
čistilnikov zraka izračunati tako, da se celotna prostornina zraka na delovišču filtrira vsaj 6–10 krat/uro.

HUSQVARNA A-LINE | PRENOSNI ČISTILNIKI ZRAKA

OPOZORILNE LUČKE IN ZVOK

Rumena lučka opozarja na zamašen filter, 
rdeča lučka pa na puščanje filtra.

MOŽNOST PRIKLJUČITVE CEVI

Iztočni zbiralnik za okrogel izpuh zraka je 
na voljo kot dodatna oprema.

DVOSTOPENJSKO FILTRIRANJE ZRAKA

Predfilter iz nagubanega poliestra zadrži večje frakcije 
prahu pred vstopom v preizkušen HEPA H13 filter, kar 
zagotavlja 99,97%-učinkovitost pri 0,3 mikronih.

TIHO IN UČINKOVITO DELOVANJE

Zmogljiv, zelo tih dvostopenjski motor lahko 
zagotavlja tisoče kubičnih metrov čistega zraka 
vsako uro.

TRPEŽNA ZASNOVA

Lahka omarica z robustnim aluminijastim 
okvirjem in kovinskimi blokirnimi kolesi. 
Kovinska mreža ščiti območje filtra.

ODLIČNA MOBILNOST

Majhna teža, kompaktna zasnova, kolesa, 
ki se lahko blokirajo, ter transportni ročaji 
zagotavljajo enostaven prevoz.
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A 2000 A 1000

Moč, kW 0,75 0,285
Napetost, V 230 230
Tok, A 3,3 1,2
Električno napajanje Enofazno Enofazno
Pretok zraka, m³/h 1000/2000 500/1000
Teža, kg 38 20
Mere, mm 724×424×810 465×385×466
Površina Hepa filtra, m² 10,5 3,5
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VODIČ PO SISTEMIH
SUHA UPORABA

T 10000 T 7500 DC 6000 C 5500 C 3000 S 36 S 26 S 13 A 2000 A 1000

TALNO BRUŠENJE IN POLIRANJE
PG 820/PG 820 RC     +

PG 680/PG 680 RC     +

PG 530      +

PG 450    +

PG 400     +

PG 280    +

CG 200   +

SUHO KRONSKO VRTANJE
DM 340 Nastavek za prah 

DM 280 Nastavek za prah 

DM 230
DEA /Nastavek za 
prah 

DM 220 Nastavek za prah 

SUHO MOTORNO REZANJE
K 3000 Priključek za sesanje 

DRUGI PRIMERI UPORABE
115-125 mm kotni brusilnik Pokrov za prah 

150-230 mm kotni brusilnik Pokrov za prah 

100-125 mm ročni brusilnik Plašč za prah 

150-180 mm ročni brusilnik Plašč za prah 

Vrtalniki Nastavek za prah 

Kladiva Nastavek za prah  Nastavek za prah 

 Za priključitev na stroj + Del postrojenja

Nastavek za prah za 
DM 340 in DM 280

Nastavek za prah za 
DM 230 in DM 220

Adapter za izločanje 
prahu

Pokrov za prah za 150-230 mm 
kotni brusilnik

Plašč za prah za 115-125 mm 
kotni brusilnik

Plašč za prah za 150-230 mm 
kotni brusilnik

Nastavek za prah  

Pokrov za prah za 115-125 mm 
kotni brusilnik

Tlačni rezervoar 
za vodo
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MOKRA UPORABA

T 10000 T 7500 DC 6000 C 5500 C 3000 S 36 S 26 S 13 A 2000 A 1000

TALNO BRUŠENJE IN POLIRANJE
PG 820/PG 820 RC     +

PG 680/PG 680 RC     +

PG 530      +

PG 450    +

PG 400     +

PG 280    +

CG 200   +

SUHO KRONSKO VRTANJE
DM 340 Nastavek za prah 

DM 280 Nastavek za prah 

DM 230
DEA /Nastavek za 
prah 

DM 220 Nastavek za prah 

SUHO MOTORNO REZANJE
K 3000 Priključek za sesanje 

DRUGI PRIMERI UPORABE
115-125 mm kotni brusilnik Pokrov za prah 

150-230 mm kotni brusilnik Pokrov za prah 

100-125 mm ročni brusilnik Plašč za prah 

150-180 mm ročni brusilnik Plašč za prah 

Vrtalniki Nastavek za prah 

Kladiva Nastavek za prah  Nastavek za prah 

 Za priključitev na stroj + Del postrojenja

W 70 P WATER SUPPLY

ŽAGANJE STEN
WS 482 HF Zbiralnik brozge 

WS 440 HF Zbiralnik brozge 

WS 220 Zbiralnik brozge 

ŽAGANJE Z ŽICO
CS 2512 +

CS 10 +

REZANJE TAL

FS 7000 D/DL  +
  Komplet vodne 

črpalke

FS 5000 D +
  Komplet vodne 

črpalke

FS 4800 D +
  Komplet vodne 

črpalke

FS 3500 G +
  Komplet vodne 

črpalke

Serija FS 500 +
  Komplet vodne 

črpalke

Serija FS 400 +
  Komplet vodne 

črpalke

Serija FS 300  +
  Komplet vodne 

črpalke

MOKRO KRONSKO VRTANJE
DM 650 Zbiralnik brozge 

DM 340 Zbiralnik brozge 

DM 280 Zbiralnik brozge 

DM 230 Zbiralnik brozge   WT 15 / PWT

DM 220 Zbiralnik brozge   WT 15 / PWT

MOKRO MOTORNO REZANJE

K 760 +
  WT 15 / PWT / 

KV 7

K 970 +
  WT 15 / PWT/ 

KV 9 /12

K 1270 +
  WT 15 / PWT/ 

KV 9/12

K 3000 +  WT 15 / PWT

K 6500 +  WT 15 / PWT

MOKRO ZIDARSKO IN MOKRO ŽAGANJE KERAMIKE
TS 400 F +

TS 350 E +

TS 300 E +

TS 100 R +

TS 73 R +

TS 66 R +

TS 60 +

Zbiralnik brozge  
za žaganje sten

Husqvarna WT 15

Husqvarna  
KV 9 /12

Priključek za sesanje  
za K 3000

Husqvarna KV 7Zbiralnik brozge za mokro 
kronsko vrtanje
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HUSQVARNINI STROKOVNJAKI 
SO VAM VEDNO NA VOLJO
Vsa Husqvarnina oprema mora biti enostavna za uporabo, a ne samo to, enostavni morajo 
biti tudi nakup, vzdrževanje in servisiranje, to je bistvo našega koncepta storitev. V naših 
prodajnih in servisnih centrih boste naleteli na dobro usposobljeno osebje, ki ga 
sestavljajo sami strokovnjaki za opremo Husqvarna.

Naši, v Husqvarni usposobljeni serviserji, upoštevajo pravilne postopke servisiranja in 
vedno uporabljajo le Husqvarnine originalne, individualno preizkušene, HEPA H13 filtre,  
za zamenjavo. To je pomembno, saj le tako lahko vzdržujete najvišjo H-certificirano 
zmogljivost, varnost in učinkovitost vaše opreme skozi njeno celotno življenjsko dobo.

Hitra in korektna storitev je bistvena za profesionalne uporabnike. Za hiter in nemoten 
potek storitev imajo vsi pooblaščeni prodajalci Husqvarna dostop do spletnega servisnega 
orodja, ki podpira vse funkcije vzdrževanja in servisiranja, kar omogoča krajši odzivni čas 
in višjo kakovost storitve.
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