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Prezentacja firmowa

Systemy centralnego odkurzania HUSKY
Charakterystyka

MODEL Q COMPACT Q BAS Q AIR Q AIR CYKLON Q PRO T Q PRO V H20

Moc ss ca [AirWatt] 450 396 594 690 492

Moc silnika [W] 1400 1300 1850 2250 1760

Podci nienie [kPa] 25,5 27 29 45 37,4

Mi kkie uruchomienie nie tak nie tak

Nat enie d wi ku [dBA] 74 66 71 76 66

Przep yw powietrza [dm3/s] 44 48 53 57 48

Zapasowe szczotki silnika nie tak (bezp atnie dodawane przy zakupie w cenie jednostki centralnej)

ywotno  szczotek [h] 1000 1000+1000 (zapasowe szczotki w zestawie)

Informacja o konieczno ci wymiany

szczotek silnika
nie tak

Liczba silników nap dzaj cych turbiny ss ce 1 2 1

Ochrona silnika przed brudnym powietrzem

(BY-PASS)
nie tak

Rodzaj filtra workowy

cyklonowy lub cyklonowy 

oraz workowy

(dodatkowa separacja)

workowy cyklonowy

cyklon + filtr szcz tkowy

bezpo redni odp yw do

kanalizacji, bezobs ugowy

Odkurzanie mokrych powierzchni nie tak

Zabezpieczenie przed przepe nianiem ciecz nie tak

Wymiary [ r./wys.] [mm] 335/560 330/685 335/720 330/870 406/762 375/850 350/980

Masa [kg] 7 8 7 8 16 13

Pojemno  zbiornika na kurz [dm3] 12 23 19 (pojemnik), 23 (worek) 40 34 26 (chwilowy)

Materia  obudowy blacha emaliowana aluminium tworzywo

Orientacyjna cena [z ] 1830* 2308 2706 3006 6250 8649

* cena za zestaw

Zalety

cena – rednio 5000 z  z VAT / rednio 30 lat 
eksploatacji = rednio 170 z  rocznie

jako  – 35 lat do wiadcze , dystrybucja 
– 29 pa stw, produkcja – 200 tys. szt. rocznie

cisza – zapewniona dzi ki instalacji jednostki 
centralnej w oddalonym pomieszczeniu

wygoda – atwy monta , nowa jako  odkurza-
nia, osprz t wysokiej klasy (skuteczny, trwa y, 
lekki), odkurzanie: bezpy owe – kominków, bez-
pieczne – szk a, szybkie – wody, detergentów itp.

Informacje dodatkowe

Kraj produkcji: Kanada
Dystrybucja: HUSKY POLSKA RAM MARCIN 
GÓRNIK oraz przez sie  instalatorów
Gwarancja: 5 lat (silnik)
Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat na Znak 
Bezpiecze stwa B, NEMKO, CE
Us ugi: konsultacje i bezp atne projekty wst pne 
na podstawie dostarczonych planów obiektów
Wspó praca: firmy zainteresowane prosimy 
o wype nienie ankiety na stronie:
www.ankieta.odkurzacze.pl, 
szczegó y na stronie: 
www.wspolpraca.odkurzacze.pl

Gniazda ss ce

ROLLME – obrotowy 

wieszak na w  ss cy

Jednostka

centralna H20

Zestaw do sprz tania
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Zestaw Q COMPACT*

Nowa seria jednostek centralnych HUSKY 2005

HUSKY POLSKA 

RAM Marcin Górnik

ul. Czachowskiego 4

26-600 Radom

tel. 048 363 31 94, faks 048 362 90 45

www.husky.pl

portal internetowy: www.odkurzacze.pl

Elementy instalacyjneSzufelka metalowa
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