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Husky med säte i Kanada har i över 42 år 
framgångsrikt tillverkat centraldammsug-
are för hem och är idag en av världens 
största tillverkare.

Husky centraldammsugare finns idag  
installerad i över 40 000 svenska hem.

En centraldammsugare från Husky för-
knippas med styrka, slittålighet och an-
vändarvänlig design.

Med en Husky centraldammsugare install-
erad börjar ditt nya och enklare städliv. 
Du kommer snabbt inse att städningen blir 
renare, tystare och helt luktfri.

I Sverige marknadsförs och distribueras 
Husky centraldammsugare av NorCare 
Living Quality AB.

Husky  central-
dammsugare 
ger dig mer tid 
till annat
Städningen blir snabbare med en 
Husky centraldammsugare. Du ans-
luter slangen till sugdosan och startar 
därefter dammsugningen med en 
enkel knapptryckning, direkt på städ-
handtaget.

Ännu tystare 
städning med 
Nya Husky
 
Centraldammsugare är kända för att 
vara tysta. Med nya Husky blir städ-
ningen ännu tystare.

Friskare 
boende med 
renare hem
Hemmet blir renare genom att även 
de minsta dammpartiklarna sugs upp 
och skickas utanför huset. En Husky 
är rena medicinen mot dammallergi.

Så väljer du  
villapaket
 

 Välj centralenhet 
   
 Välj slanglängd 
 

 Enkelt och smidigt! 
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MADE IN CANADA



Passar alla  
slags hus, äldre  
som nytt!

En Husky är  
lättinstallerad!
Att installera en Husky central-
dammsugare tar normalt sett 
bara en dag. Allt du behöver  
ingår i våra installationspaket.

 

Rören dras enklare än vad du tror tack 
vare att monteringssättet är ungeför 
detsamma oavsett hustyp. Rören dras 
på vind, källarplan och genom tex gar-
derober för att döljas. Centralenheten 
placeras  sedan dolt i förrådet, källaren 
eller på annat lämpligt ställe. 

Prata med din åter   
försäljare eller besök 
vår hemsida, där du 
kan ladda ner installa-
tionsanvisningar,  
tips och råd.

Installationshjälp

  www.huskyvac.se



Nu ännu tystare Husky central-
dammsugare för alla städbehov

Husky compact
Kompakt, tyst och kan 
monteras liggande
 

Husky flex
Extremt tyst med små  
mått och bra prestanda

Modell Rekommenderas Integrerad  
ljuddämpare

Mjukstart Frånslags- 
fördröjning

IPM  
diod

Tvättbart 
filter

Damm- 
behållare

Damm- 
filterpåse

Motor- 
effekt

Sugeffekt Vakuum 
Luft-
flöde

Ljudnivå  
dB(A) ± 2 Rörlängd

compact Passar  radhuset, lägenheten 
och sommarstugan • 15 liter 1130W 463 Airwatt 28 kPa 56 l/s 62 30 m

flex Passar allt från lägenheten 
till radhuset och normalvillan • • • • • 17 liter 15 liter 1430W 550 Airwatt 31 kPa 56 l/s 53 40 m

aircyklon Passar alla slags hustyper • • • • 19 liter 23 liter 1850W 600 Airwatt 30 kPa 52 l/s 65 50 m

whisper Passar allt från normalvillan 
till mindre hotell • • • • • 30 liter 30 liter 1828W 700 Airwatt 38 kPa 63 l/s 58 90 m

Husky aircyklon
Uppdaterad och  
pålitlig storsäljare

Husky whisper
Flaggskeppet, när du vill 
ha det bästa

VÄLJ H
USKY

 CENTRALENHET

Modern design med centralenheter i aluminium för högsta slitstyrka och brand-
säkerhet. En Husky är inte bara känd för sin driftsäkerhet utan även  
för att den är energisnål. Huskys nya centraldammsugare  
gör dessutom din städning tystare än någonsin.

100% “Excellent” mjukstart 
Skonar motorn och ger längre drifttid

Frånslagsfördröjning 
Tömmer systemet på damm vid avstängning 
vilket minimierar risken för stopp

Extra suguttag 
Alla centralenheter levereras med garageuttag 
och grenrör för valfri placering på rörsystem.

Hybridlösning 
Med eller utan påse - du bestämmer!

Livstidsgaranti
Den bästa i sitt slag

Livstidsgaranti på  
centralenheten
10 år på arbete
5 års garanti på alla 
städtillbehör

* Mer information kan fås av din butik/återförsäljare.

IPM-diod 

IPM-dioden informerar  
om när det är dags för  
service, påsbyte mm

Våra villamaskiner är  
utrustade med IPM-diod



EXCELLENT städ- och installationspaket

Ett städpaket som  
passar alla behov

En lätt och smidig städslang med ergonomiskt handtag och start- och stoppfunktion.  
Teleskoprör i aluminium samt hållare för enklare förvaring. Kombimunstycke för golv och matta. Ett ex-
tra brett (36 cm) golvmunstycke för hårda golv. Fog, möbel och rundborstmunstycke samt en slanghål-
lare med plats för alla småmunstycken.

Extra mjuka och 
följsamma städslangar

Ett av marknadens mest  
kompletta installationspaket

I Husky städpaket EXCELLENT ingår:

Välj slanglängd!  9, 11, 13 eller 15 meter

Installationspaket EXCELLENT:
18,4 m vakuumrör 50,8 mm • 3 st suguttag   
• 2 st grenrör • 12 st muffar • 3 st montageplattor  
• 3 st 90o kortböjar • 9 st 90o långböjar 
• 12 st rörklämmor • 6 st 45o böjar • 3 st täckbrickor 
• 18 m styrkabel • 20 st buntband  
• 1 st utblåsventil • lim & installationsanvisning 

IP-183

Ingår i alla villapaket - 3 st suguttag och 18,4 m rör
Husky installationspaket EXCELLENT

1 st suguttag och 6 m rör. Nyhet! Utblåsventil ingår
Husky tilläggspaket

Tilläggspaketet innehåller:
6 m vakuumrör 50,8 mm • 1 st suguttag  • 1 st grenrör 
• 5 st muffar • 1 st montageplatta • 1 st 90o kortböj 
• 3 st 90o långböjar  • 5 st rörklämmor • 1 st 45o böj 
• 1 st täckbricka • 10 m styrkabel  
• 10 st buntband • 1 st utblåsventil  
• lim och installationsanvisning 

IP-61

15% 

högre luft-

flöde!

VÄLJ

 SLANGLÄNGD

Husky verktygslåda underlättar din installation.    

Den finns att lå
na hos välsorterade återförsäljare.



Clean Air HEPA filtersats

Avsedd för installationer där frånluften är svår 
att leda ut ur huset. Perfekt till lägenheten, 
radhuset, sommarstugan eller den egna vil-
lan där montering annars varit omöjlig!

Husky Pro finns som två modeller. De har utvecklats för att klara av extra tuffa 
städförhållanden, där både våt- och torrstädning kan vara nödvändigt. 

De är utrustade med extra kraftiga By-pass-motorer med mjukstart, effektivare 
filter och dessutom inbyggt överfyllnadsskydd.

Effektivare städning 
i vått och torrt

Kraftigare  
motorer      
 
Effektivare  
filter       
 
Överfyllnads- 
skydd

Husky Pro10 Husky Pro20
Passar till allt från hem och hobby till tex kommunala 
anläggningar, hotell, industri och lantbruk. 

Smarta tillbehör till 
din centraldammsugare

Föravskiljare WD-20

Vår föravskiljare klarar att suga upp sådant din 
vanliga dammsugare inte klarar.  Perfekt för att 
suga upp byggdamm och blött material.  
 
Exklusivt utrustad med inbyggt överfyllnadsskydd 
och tvättbart filter. 

Slangvinda
Självupprullande slangvinda för 
smidig och enkel förvaring av din 
dammsugarslang. Klarar 11 meter 
slang. Anslut, rulla upp och sen är 
det klart!

Sockeluttag
Effektivisera din städning! Perfekt 
för städning i köket och groventrén. 
Aktiveras enkelt med foten. Finns i 
vitt, silvergrå, svart och rostfritt.

Turbomunstycke
Ett av flera munstycken som under-
lättar din städning är vårt roter-
ande turbomunstycke för golvet, 
möblerna, textilierna och bilen.

Suguttag
Husky suguttag i metall för vägg- 
och golvmontering. Metalluttagen 
finns i vitt, krom, mässing. Även 
som låsbara när behov finns.

Suguttag för utanpå- 
liggande montage som finns 
i vit plast, för montering i ga-
raget, källaren eller i förrådet.  

Garagesuguttag

Premium PLUS  
trådlösa slangar
Trådlös on-/off funktion
Klämsäker slang som passar över 
90% av alla fabrikat. Levereras 
med styrbox SB-30

NYHET!

Passar till alla  
centraldammsugar- 
fabrikat 

Passar alla 50,8 mm
rörsystem!

Enkel att montera
utan håltagning!

Med CLEAN AIR filtret så 
kan även Du som inte har 
tillgång till en yttervägg 
installera en central-
dammsugare!

Clean Air F-15 filtersats innehåller:
1st Patronfilter HEPA 13 (P-24)
1st Rörklämma m. väggfäste & skruv
1st Anslutningsrör 50,8mm x 15cm
1st 45° Böj

Passar till alla  
dammsugare

Exklusivt utrustad med in-
byggt överfyllnadsskydd
 
Tvättbart filter av 
membrantyp

Modell Damm- 
behållare

Damm- 
filterpåse

Motor- 
effekt

Sugeffekt Motorer Vakuum Luftflöde Rörlängd

Pro10 40 liter 30 liter 1750W 570 Airwatt 1 By-pass 34 kPa 48 l/s   70 m

Pro20 40 liter 30 liter 3011W 800 Airwatt 2 By-pass 45 kPa 51 l/s 120 m



Återförsäljare

NorCare Living Quality AB • Box 126 • 662 23 Åmål • Tel 0532-135 35 • Fax 0532-128 70 • info@norcare.se 

Svensk Generalagent för Husky centraldammsugare

NorCare Living Quality AB

www.norcare.se
Industridammsugare 

www.industridammsugare.nu
Shop•Vac grovdammsugare 

www.shopvac.se
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Husky centraldammsugare www.huskyvac.se

Mer information om oss och våra övriga produkter


