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Indledning
Produktbeskrivelse
Husqvarna Wet industrial vaccum cleaner er en slurry
collector. Væskerne suges gennem indsugningsventilen
ved høj hastighed via sugeslangen. Væsken opsamles i
en beholder. Pumpevarianterne giver mulighed for at
udtømme væske via udtømningspumpen.

På varianter uden udtømningspumpe kan væsken
aftappes via udtømningsventilen.

En flydeanordning beskytter motoren mod væske.

W 70 og W 70 P har et ekstra filter til filtrering af partikler
fra cementslam.

For at beskytte produktet og forlænge levetiden
anbefales det altid at bruge poser til at opsamle og
filtrere de største partikler.

Anvendelsesformål
Produktet er beregnet til husholdningsbrug og
kommerciel brug til at støvsuge og opsamle væske, der
ikke er eksplosive, brandfarlige eller brændbare.

W 70 og W 70 P kan midlertidigt bruges til tørre
anvendelsesområder. Tørposer skal i så fald altid
anvendes, og filteret skal ændres til en Hepa filter, der
sælges som tilbehør.

Produktoversigt W 70
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1. On/off-kontakt til motoren
2. Filter
3. Float

4. Indløbsventil
5. Låsbare kørehjul
6. Vippefastgørelse
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7. Strømledning
8. Evakueringsventil
9. Strammeanordning i rustfrit stål

10. Typeskilt
11. Brugsanvisning

Produktoversigt W 70 P
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1. On/off-kontakt til motoren
2. On/off-kontakt til pumpen
3. Float
4. Indløbsventil
5. Låsbare kørehjul
6. Vippefastgørelse
7. Strømledning
8. Udgang
9. Pumpe

10. Stikkontakt til pumpekabel
11. Pumpekabel
12. Adapter til udtømningsslange
13. Udtømningsventil
14. Filter
15. Strammeanordning i rustfrit stål
16. Kontrollér ventil
17. Typeskilt
18. Brugsanvisning
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Produktoversigt W 250 P
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1. On/off-kontakt til motoren
2. On/off-kontakt til pumpen
3. Float
4. Indløbsventil
5. Støttehjul
6. Vippefastgørelse
7. Strømledning
8. Udgang
9. Pumpe
10. Stikkontakt til pumpekabel
11. Pumpekabel
12. Strammeanordning i rustfrit stål
13. Typeskilt
14. Kontrollér ventil
15. Brugsanvisning

Symboler på produktet
Læs brugervejledningen omhyggeligt
igennem, og sørg for at have forstået
indholdet, inden du bruger produktet.

Anvend altid godkendt åndedrætsværn.

Anvend altid godkendt høreværn.

Anvend altid godkendt øjenværn.

Produktansvar
Som nævnt i produktansvarsbestemmelserne hæfter vi
ikke for skader forårsaget af vores produkt, hvis:

• produktet er forkert repareret.
• produktet er repareret med dele, der ikke er fra

producenten eller ikke er godkendt af producenten
• produktet har tilbehør, der ikke er fra producenten

eller ikke er godkendt af producenten.
• produktet ikke er repareret på et godkendt

servicecenter eller af en godkendt myndighed.
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Sikkerhed
Sikkerhedsdefinitioner
Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at
pege på særligt vigtige dele af brugsanvisningen.

ADVARSEL: Bruges, hvis føreren udsætter
sig selv eller omkringstående personer for
risiko for personskade eller dødsfald ved
tilsidesættelse af instruktionerne i
brugsanvisningen.

BEMÆRK: Bruges, hvis der er risiko for
skader på produktet, andre materialer eller
det omgivende område ved tilsidesættelse
af instruktionerne i brugsanvisningen.

Bemærk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er
nødvendige i en given situation.

Generelle sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Læs advarselsinstruktionerne,
inden du bruger produktet.

• Læs brugsanvisningen omhyggeligt og forstå
instruktionen, før du bruger produktet. Opbevar alle
advarsler og instruktioner til senere brug.

• Læs og forstå vejledningen til produktet for at sikre,
at du ved, hvilket personligt udstyr du skal iføre dig,
hvilket sikkerhedsudstyr du skal bruge og hvordan
du arbejder på en sikker måde.

• Udvis derfor altid forsigtighed, og brug din sunde
fornuft. Når du kommer ud for en situation, som du
er usikker på, skal du spørge en ekspert til råds.
Henvend dig til en forhandler, til dit serviceværksted
eller til en person, der har erfaring med brugen af
maskinen. Undgå at udføre opgaver, som du ikke
føler dig tilstrækkeligt kvalificeret til!

• Vær opmærksom på, at du som bruger af udstyret er
ansvarlig for, at andre personer og deres ejendom
ikke udsættes for uheld eller faremomenter.

• Produktet skal holdes rent. Skilte og mærkater skal
være fuldstændigt læselige.

• Produktet er ikke til brug for personer (herunder
børn) med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller
mentale evner, nedsat følesans eller manglende
erfaring og viden.

• Brug aldrig et produkt, som er behæftet med fejl.
Følg instruktionerne for sikkerhedskontrol,
vedligeholdelse og service i denne brugsanvisning.
Visse vedligeholdelses- og serviceforanstaltninger
må kun udføres af erfarne og kvalificerede
specialister. Se Vedligeholdelse på side 20.

Instruktioner om elektrisk sikkerhed

ADVARSEL: Læs følgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

• Produktet er udstyret med en indbygget termisk
beskyttelse for at forhindre motoren i at blive
overophedet. Hvis den termiske beskyttelse
aktiveres, skal du slukke for maskinen, tage
netledningen ud og kontrollere om støvposen er fuld,
vakuumslangen er tilstoppet eller og filteret er
tilstoppet. Det kan tage op til 45 minutter for den
termiske beskyttelse at nulstille.

• Før brug af produktet skal du sørge for, at strøm og
spænding svarer til spændingen, der vises på
maskinens typeskilt, herunder forlængerledninger.

• Tilslut kun til en jordforbundet stikkontakt. Se 
Jordingsanvisninger på side 19.

• Forkert tilslutning af udstyrets jordingsleder kan
medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en
autoriseret elektriker eller serviceperson, hvis du er i
tvivl om, hvorvidt udtaget er korrekt jordforbundet.
Hvis det ikke passer i stikkontakten, skal du få en
autoriseret elektriker til at installere en passende
stikkontakt. Modificer ikke selv stikket.

• Hvis du bruger en forlængerledning skal du sikre, at
ledningen er egnet til denne maskine.

• Kabler, der er beskadiget gennem knusning eller
revner, kan være farlige, hvis de bruges og skal
udskiftes med det samme.

• Brug ikke, hvis ledningen eller stik er beskadiget.
Hvis maskinen ikke fungerer som den skal, er blevet
tabt eller beskadiget, efterladt udendørs eller tabt i
vand. Sørg for, at den repareres af en kvalificeret
person for at undgå fare

• Kontroller regelmæssigt ledning og stik for skader.
Brug ikke, hvis ledning eller stik er beskadiget.

• Du må ikke trække eller bære i ledningen, bruge
ledningen som håndtag, lukke en dør på ledningen
eller trække ledningen rundt om skarpe kanter eller
hjørner. Lad ikke udstyr køre hen over ledningen.
Hold ledningen væk fra varme overflader.

• Afbryd ikke ved at trække i ledningen. Tag fat i
stikket for at afbryde maskinen.

• Efterlad ikke maskinen, når den er tilsluttet. Tag
ledningen ud af stikkontakten, når den ikke bruges
og før rengøring eller vedligeholdelse af maskinen.

Sikkerhedsinstruktioner til montering

ADVARSEL: Læs advarselsinstruktionerne,
inden du samler produktet.
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• Du må ikke ændre dele af produktet uden
producentens godkendelse.

• Uautoriserede ændringer og/eller ikke-godkendt
tilbehør kan medføre alvorlige skader eller dødsfald
for brugeren eller andre.

• Må kun bruges som beskrevet i denne vejledning.
Brug kun producentens anbefalede tilbehør.

• Brug altid originaltilbehør.
• Sørg for, at monteringsområdet er fast, så

støvudsugeren ikke vælter. Risiko for person- og
materiel skade.

• Vær forsigtig. Vippefastgørelsen kan forårsage
skader på brugeren, når produktet samles.

Sikkerhedsinstruktioner for drift

ADVARSEL: Læs følgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

• Produktet må ikke anvendes i miljøer, hvor
eksplosive gasser kan være til stede.

• Må ikke bruges til at opsuge brændbare eller
letantændelig væsker, f.eks. benzin, eller i områder,
hvor de kan være til stede.

• Sæt ikke genstande ind i ventilationsåbninger. Brug
ikke produktet, hvis nogle af åbningerne er blokeret.
Hold maskinen fri for støv, hår eller andet, der kan
reducere luftstrømmen.

• Ret aldrig sugeslangen mod kroppen, når maskinen
kører. Undgå at placere dele af kroppen mod
sugeåbningen, hvis sugeslangen ikke er monteret.

• Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og alle dele af
kroppen væk fra åbninger og bevægelige dele.

• Brug ikke produktet på tørre anvendelsesområder,
hvis ikke støvpose og/eller filtre er på plads.

• Må ikke bruges som legetøj. Omhyggelighed er
nødvendig, når apparatet betjenes af eller i
nærheden af børn.

• Brugerne skal instrueres i brug af produktet.
• Sluk for alle betjeningsanordninger før frakobling.
• For at reducere risikoen for elektrisk stød skal du

altid montere den flydende anordning, før du samler
produktet i våde områder.

• Vær ekstra forsigtig ved rengøring på trapper.
• Hold børn og uvedkommende personer væk fra

produktet under brug.
• For at reducere risikoen for elektrisk stød – Udsæt

ikke produktet for regn. Opbevares indendørs.
• Udskift opsamlingssystemet og/eller filtre som

beskrevet i vejledningen. Se Sådan udskiftes filtrene
på side 21.

Personligt beskyttelsesudstyr

ADVARSEL: Læs følgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

• Sundhedsskadeligt støv kan spredes under filter- og
poseudskiftning. Følgelig skal brugeren anvende
beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker og
åndedrætsværn i overensstemmelse med protection
class FFP3.

Sikkerhedsinstruktioner for
vedligeholdelse

ADVARSEL: Læs følgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

• Alle reparationer skal udføres af en uddannet
servicetekniker. Brug kun reservedele fra
fabrikanten/eller tilsvarende reservedele.

• Sørg for, at opsamlingsbeholderen er tom, når
produktet løftes, og at ingen opholder sig under
produktet.

Montering
Indledning

BEMÆRK: Brug kun forlængerledning med
korrekt nominel værdi for dette produkt.

BEMÆRK: Lad ikke vand eller vådt snavs
blive i udsugningsanordningen. Dette kan
forårsage dårlig lugt og dårlig hygiejne.

Generelt
Kontrollér, om følgende tilbehør medfølger:

• Slangen med koblinger
• Stålrør
• Gulvmundstykke
• Sprækkemundstykke
• 1 pose til opsamling af slam

Hvis 1 af delene mangler, skal du kontakte dit lokale
serviceværksted.

Sørg for at bortskaffe pakken og de brugte
produktkomponenter iht. den korrekte procedure. Se
lokale regler for bortskaffelse af affald. Sørg for at
genbruge.
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Drift
Indledning

ADVARSEL: Inden betjening af produktet
skal du omhyggeligt læse sikkerhedskapitlet
og betjeningsvejledningen.

Før hver anvendelse

ADVARSEL: Tilslut stikket til en stikkontakt
med den korrekte spænding, se typeskiltet.

Jordingsanvisninger
ADVARSEL: Produktet skal være
jordforbundet. Hvis der sker driftsstop, giver
jording en sti med mindst modstand til
elektrisk strøm for at reducere risikoen for
elektrisk stød. Produktet er udstyret med en
ledning med udstyrsjordingsleder og jordstik.
Stikket skal indsættes i en passende
stikkontakt, der er korrekt installeret og
jordet i overensstemmelse med alle
gældende forskrifter og forordninger.

Sådan tilsluttes den rigtige
udtømningsslange
Adapteren passer til de fleste slanger på 25 mm/1
tomme.

• Brug den medfølgende adapter.
• Monter adapteren på enden af slangen.
• Sæt adapteren i stikkontakten.

Sådan monteres sugeslangen

Der er et slangeindtag med en slangelås på produktet.
Slangelåsen sørger for, at sugeslangeadapteren ikke
falder af.

1. Løft slangelåsen, og monter sugeslangeadapteren.
2. Sænk slangelåsen ind i fordybningen på adapteren.

Monter mundstykket på håndrøret

Gulvmundstykket har justerbare hjul. Juster hjulene for
at opnå den bedste sugeeffekt. Juster hjulene med
knappen, som er placeret bag på mundstykket.
Mundstykkets hjul og gummistrips kan udskiftes. Hold
mundstykket i god stand.

Sådan startes og standses W 70
• Tryk på knappen (1) for at starte produktet.

• Tryk på knappen (0) for at standse produktet.

MOTOR

0

1

A

MOTOR

0

1

A

Sådan startes og standses W 70 P og
W 250 P
Motorkontakten er knappen A, og pumpekontakten er
knappen B, se figuren.

• Tryk på knappen (1) for at starte produktet.
• Tryk på knappen (0) for at standse produktet.

MOTOR

0

1

0

1

PUMP

A B

MOTOR

0

1

0

1

PUMP

A B

Efter brugen
1. Sluk for sugeapparatet vha. kontakten.
2. Frakobl strømledningen. Fjern ikke pumpekablet.
3. Tøm og rengør sugeapparatet og det anvendte

tilbehør. Se Sådan monteres sugeslangen på side
19 og Sådan rengøres produktet på side 21.

Sådan udskiftes støvposen
1. Frakobl strømledningen og fjern pumpekablet.
2. Løsn de 3 vippefastgørelser, og afmonter toppen.
3. Løft flydeanordningen ud.
4. Fjern og bortskaf den gamle pose. Undersøg lokale

love.
5. Sæt den nye pose i strammeanordningen i rustfrit

stål.
6. Monter den lille åbning over det interne

indsugningsrør. Lad tappen hvile mod beholderens
kant.

7. Udfør trin 1-3 i omvendt rækkefølge.
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Vedligeholdelse
Indledning

ADVARSEL: De fleste ulykker med maskiner
sker under fejlfinding, service og
vedligeholdelse, når personer er nødt til at
opholde sig inden for maskinens
risikoområde. Forebyg ulykker ved at være
opmærksom og planlægge og forberede
arbejdet.

ADVARSEL: Før du udfører vedligeholdelse
af produktet, skal du sikre dig, at
motorkontakten og pumpekontakten er i off-

positioner. Frakobl strømledningen og fjern
pumpekablet.

ADVARSEL: Alle kontroller af elektriske
komponenter skal gennemføres af en
autoriseret elektriker.

ADVARSEL: Lav ikke huller i filteret. Risiko
for støvspredning.

Vedligeholdelsesskema
Vedligeholdelsesintervallerne er fastlagt baseret på
daglig brug af produktet. Intervallerne ændres, hvis
produktet ikke bruges dagligt.

Vedligeholdelse Før hver
brug

Efter hver
brug

Hver dag Ugentligt 6 måneder
eller 1000 ti-
mer

12 måneder
eller 2000 ti-
mer

Se efter tegn på slitage,
skader eller løse forbin-
delser på styringsele-
menter, før enheden
tilsluttes.

X

Tøm og rengør tanken
og tilbehøret.

X

Efterse filtrene.8 X

Kontrollér hjulene. Se
efter skader og dårlige
forbindelser. Kørehjullå-
sene skal fungere.

X

Udfør en kontrol af funk-
tionen af envejsventilen
på P-modeller.

X

Efterse slangetilbehøret
for mekanisk slid. Sørg
for, at pakning er fuldt
funktionsduelig.

X

Udskift filteret9 X

Efterse slangepakning-
en og tætningen.

X

8 Gælder kun på W 70 og W 70 P.
9 Gælder kun på W 70 og W 70 P.

20 1056 - 002 - 02.04.2019



Sådan rengøres produktet
ADVARSEL: Sørg for, at motorkontakten og
pumpekontakten er i off-position før
rengøring af produktet. Frakobl
strømledningen. Fjern ikke pumpekablet

Det er vigtigt at rengøre produktet for at undgå skader
og cirkulation af farligt affald. Rengør altid produktet,
inden det flyttes fra arbejdsområdet. Hvis produktet skal
bruges til andre formål, er det yderst vigtigt, at det er
rengjort, for at undgå spredning af farligt støv.

Når der er kørt slam gennem pumpen, skal du skylle
systemet igennem med betydelige mængder ferskvand.
Efterlad ikke slam i pumpen eller på bunden af tanken.
Dette vil beskadige pumpen, og slammet vil hærde og
tilstoppe systemet. Når du bruger enheden i tørre
områder og derefter skifter til våde områder, eller
omvendt, skal du sørge for, at filtrene er ordentligt
rengjort for at undgå ophobning eller tilstopning i
systemet.

Alle dele, der er kontamineret efter servicearbejde, skal
bortskaffes på en korrekt fremgangsmåde i plastikposer.
Undersøg lokale love.

• Brug godkendt personligt sikkerhedsudstyr, når du
rengør produktet. Se Personligt beskyttelsesudstyr
på side 18

• Rengør den udvendige overflade med en fugtig klud.
• Rengør filtrene og slamopsamleren på det relevante

område.
• Skyl systemet igennem med ferskvand for at rengøre

pumpen grundigt.

Filterskift

ADVARSEL: Bær personligt
sikkerhedsudstyr, se Personligt

beskyttelsesudstyr på side 18, under
filterskift. Der kan forekomme støv under
filterskift.

ADVARSEL: Drej altid motorkontakten til
OFF, og frakobl ledningen fra stikkontakten
under filterskift.

Sådan udskiftes filtrene
Kun W 70 og W 70 P har et ekstra filter til filtrering af
partikler fra cementslam.

1. Frakobl strømledningen. Fjern pumpekablet.
2. Løsn de 3 vippefastgørelser for at afmontere toppen.
3. Løft filterholder med filteret af.
4. Løsn møtrikken på filterholderen, og tag filterdækslet

og filteret af.
5. Efterse pakningen på filterholderen. Udskift

pakningen, hvis den er beskadiget.
6. Monter det nye filter.
7. Rengør alle andre dele.

Flydende anordning
En flydeanordning beskytter motoren mod væske.

• Efterse visuelt den flydende anordning med jævne
mellemrum for at sikre, at den ikke er beskadiget og
er fri for forhindringer.

Når den flydende anordning aktiveres, skal motoren
være slukket, og vand skal udtømmes, inden motoren
tændes.

Fejlfinding

Fejlsøgningstabel

Problem Årsag Løsning

Motoren starter ikke

Ingen strøm Tilslut produktet

Kablet er defekt Udskift kablet

Kontakt defekt Udskift kontakten

Motoren stopper straks efter
start

Forkert sikring Tilslut til korrekt sikring

Kortslutning i kablet/maskinen Bestil service
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Problem Årsag Løsning

Motoren kører, men der er ikke
sugning

Slange ikke tilsluttet Tilslut slangen

Slange blokeret Rengør slange

Flydende anordning aktiveret. Kontrollér vandstanden og ska-
der på den flydende anordning.

Motoren kører, men der er ringe
sugning

Hul på slangen Udskift slangen

Filter tilstoppet Rens filter/udskift filter

Løsn sugeenheden Juster

Snavs i slangen eller indsugningen Rengør slangen og indsugning-
en

Defekte pakninger Udskift berørte pakninger

Blokeret eller defekt stopventil. Rengør eller udskift stopventi-
len.

Støvet blæses fra motor Forkert monteret eller beskadiget filtersystem
10

Juster/udskift filtre

Dårlig pumpning Pumpen eller rør er blokeret11 Rengør pumpen, stopventilen
og slangen

Unormal støj Bestil service

Transport, opbevaring og bortskaffelse
Transport af produktet
• Enheden skal være sikkert fastgjort under transport.
• Skal så vidt muligt transporteres i et lukket køretøj.
• Undgå at transportere under ugunstige vejrforhold.
• Brug ramper eller spil til at løfte støvsugeren for at

sikre, at bevægelserne er sikre. Få hjælp, hvis du
ikke er sikker på, hvordan du løfter tungt udstyr.

• Sørg for at låse hjulene.
• Fastgør udstyret under transport for at undgå

transportskader og -ulykker.
• Det anbefales at transportere produktet oprejst, hvis

det er muligt.
• Det anbefales at tømme produktet før transport.

Opbevaring af produktet
• Produktet skal opbevares indendørs væk fra

udendørs elementer.
• Udsæt ikke produktet for regn eller fugt.
• Fastgør låsehjulene sikkert. Gælder kun på W 70 og

W 70 P.
• Kobl produktet fra strømkilden.

• Opbevar produktet og udstyret i et tørt område uden
frost eller overdreven varme.

• Opbevar alt udstyr et sted, der kan aflåses, så det er
utilgængeligt for børn og uvedkommende.

Bortskaffelse af produktet
• Overhold de lokale krav til genanvendelse og de

gældende regler.
• Når produktet ikke længere er i brug, skal det

sendes til en -forhandler eller bortskaffes på en lokal
genbrugsstation.

10 Gælder kun på W 70 og W 70 P.
11 Gælder kun på W 70 P og W 250 P.
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Tekniske data

Tekniske data

Data W 70 110V W 70 230V W 70 P 110V W 70 P 230V W 250 P 230V

Spænding (1-faset), V 110-120 220-230 110-120 220-230 220-230

Frekvens, Hz 50-60 50-60 50 50-60 50

Motoreffekt, kW/hk 1,2 (1,6) 1,2 (1,6) 1,8 (2,4) 1,85 (2,5) 1,55 (2,1)

Strøm (maks.), A 8 5 15 8 5

Luftstrøm, m³/h (CFM) 200 (118) 200 (118) 200 (118) 200 (118) 160 (95)

Vakuum, kPa (psi) 24 (94) 22 (88) 24 (94) 22 (88) 22 (88)

Vandløft, m (tommer) 2,5 (100) 2,3 (90) 2,5 (100) 2,3 (90) 2,3 (90)

Diameter på hovedslange,
mm (tommer)

38 (1,5) 38 (1,5) 38 (1,5) 38 (1,5) 38 (1,5)

Længde på hovedslange,
m (ft)

3 (10) 3 (10) 3 (10) 3 (10) 3 (10)

Indløbsdiameter, mm (tom-
mer)

38 (1,5) 38 (1,5) 38 (1,5) 38 (1,5) 38 (1,5)

Filter (Ja/Nej): Ja Ja Ja Ja Nej

Filterområde, m2 (ft2) 0,6 (6,5) 0,6 (6,5) 0,6 (6,5) 0,6 (6,5) N/A

Støvopsamlingssystem
(type), l (gal)

Engangspose
eller beholder i
rustfrit stål, 70
(18,5 )

Engangspose
eller beholder i
rustfrit stål, 70
(18,5 )

Engangspose
eller beholder i
rustfrit stål, 70
(18,5 )

Engangspose
eller beholder i
rustfrit stål, 70
(18,5 )

Engangspose
eller beholder i
rustfrit stål, 29
(7,66 )

Evakueringspumpe (Ja/
Nej)

Nej Nej Ja Ja Ja

Pumpeeffekt (maks.), kW
(HK)

N/A N/A 0,6 (0,8) 0,65 (0,87) 0,35 (0,47)

Pumpestrøm, A (maks.) N/A N/A 5 3 1,6

Pumpevandløft, m (ft) N/A N/A 9 (30) 9 (30) 6 (20)

Pumpeudkast, l/min (gal/
min)

N/A N/A 204 (54) 260 (69) 150 (39)

Dimension (L*B*H), mm
(tommer)

600x570x1250
(23,6x22,4x49,
2)

600x570x1250
(23,6x22,4x49,
2)

600x570x1250
(23,6x22,4x49,
2)

600x570x1250
(23,6x22,4x49,
2)

530x520x910
(20,9x20,5x35,
8)

Vægt, kg (lbs) 34 (75) 34 (75) 44 (97) 44 (97) 27 (59)

Lydeffektniveau, LWA målt,
dB(A)12

86 86 86 86 85

12 Emission af støj til omgivelserne målt som lydeffekt (LWA) i henhold til EN 60335-2-69. Usikkerhed KWA 2
dB.
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Data W 70 110V W 70 230V W 70 P 110V W 70 P 230V W 250 P 230V

Lydtryksniveau LPA ved
brugerens øre, dB(A)13

76 76 76 76 74

Vibrationsniveau ah, m/s214 ≤2.5

13 Lydtryksniveau iht. EN 60335‐2‐69. Usikkerhed KPA 2DB.
14 Vibrationsniveau iht. EN 60335-2-69. Rapporterede data for vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning

(standardafvigelse) på 1 m/s2
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EU-overensstemmelseserklæring
EU-overensstemmelseserklæring

(Gælder kun Europa)

Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Husqvarna, Sweden, Tel
+46 3614 6500, erklærer under eneansvar, at det
pågældende produkt:

Beskrivelse Wet industrial vaccum cleaner

Varemærke Husqvarna

Type / model W 70, W 70 P, W 250 P

Identifikation Serienumrene fra 2019 og fremefter

overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser:

Direktiv/bestemmelser Beskrivelse

2006/42/EC "vedrørende maskiner"

2011/65/EU "vedrørende begrænsning af farlige stoffer"

og at harmoniserede standarder og/eller tekniske
specifikationer anvendes på følgende måde,

EN ISO 12100:2010

EN 60335-1:2012/A11:2014/ AC:2014

EN 60335-2-69:2016

Partille, 2019-02-28

Martin Huber

Global R&D Director

Ansvarlig for tekniske dokumentation

1056 - 002 - 02.04.2019 25


