
Se alla våra dammsugarslangar här 

 

Läs också: Bäst i test luftrenare 

En centraldammsugare underlättar städningen eftersom du slipper sladdar som trasslar och trösklar som är i 

vägen. Centraldammsugare består av en motor och en uppsamlare tillsammans med ett rörsystem som du 

installerar i t.ex. väggarna eller i ventilationstrumman. Centralenheten kan placeras i garaget eller på vinden 

och är därför väldig tystlåten. Med uttag som placeras i huset ansluter du enkelt slangen och startar 

dammsugaren. Förutom att du slipper släpa runt på en tung dammsugare suger centraldammsugaren ofta upp 

mer damm, kvalster och partiklar än en vanlig dammsugare. 

 

Så har vi jämfört centraldammsugarna 

I vår jämförelse har vi tagit hänsyn till pris, kapacitet, användarvänlighet, vilka tillbehör som finns samt vad 

kunderna tycker. 

 

Bäst i test centraldammsugare 2023 

Testvinnare! Centralenhet Allaway AZ35 Störst dammbehållare och lägst pris! 

2:a plats. Centralenhet Allaway PM 40 Längst rördragning! 

3:e plats. Centralenhet Allaway PM 30 Kraftfull motor! 

  

 

Testvinnare! Centralenhet Allaway AZ35 

Passar dig som 

söker en prisvärd centraldammsugare med väl tilltagen dammbehållare som är kompatibel med alla system på 

marknaden. 

https://www.bygghemma.se/kok-och-bad/hushallsapparater/dammsugare/dammsugartillbehor/
https://www.bygghemma.se/reportage-och-guider/bast-i-test-luftrenare/
https://www.bygghemma.se/kok-och-bad/hushallsapparater/dammsugare/centraldammsugare/
https://www.bygghemma.se/kok-och-bad/hushallsapparater/dammsugare/centraldammsugare/centralenhet-allaway-az35/p-1071943
https://www.bygghemma.se/kok-och-bad/hushallsapparater/dammsugare/centraldammsugare/centralenhet-allaway-pm-40/p-828716
https://www.bygghemma.se/kok-och-bad/hushallsapparater/dammsugare/centraldammsugare/centralenhet-allaway-pm-30/p-828715


Sammanfattning 

En centralenhet för mellanstora hus med rördragning upp till 35 m för valfri placering. Uttag på centralenheten 

som är förberedd för styrning av ventilation. Enheten kan utrustas med dammpåse och det flexibla 

universalfästet gör att den passar med alla system på marknaden. Utrustad med överhettningskydd. 

Volym: 20 l 

Vikt: 8,5 kg 

Maxeffekt: 1 600 W 

Bredd: 345 mm 

Höjd: 780 mm 

Djup: 345 mm 

Maxlängd rör: 35 m 

Bullernivå: 64 dB(A) 

Fördelar 

+ Universalfäste 

+ Störst dammbehållare 

Kundomdömen 

Genomsnittsbetyget bland kunderna var 5 av 5 stjärnor vid jämförelsetillfället. Omdömena kommer från 

bygghemma.se. 

KÖP HÄR: Centralenhet Allaway AZ35 

  

 

2:a plats. Centralenhet Allaway PM 40 

https://www.bygghemma.se/kok-och-bad/hushallsapparater/dammsugare/centraldammsugare/centralenhet-allaway-az35/p-1071943


Passar dig som 

bor i ett stort hus och vill ha en kraftfull centraldammsugare. 

Sammanfattning 

Allaways centraldammsugare PM 40 rymmer 13 liter och klarar en rörlängd på 45 meter. Dammsugaren har en 

energisnål och effektiv motor och har en ljudnivå på 57 dB. Utrustad med överströmsskydd och 

överhettningsskydd. 

Volym: 13 l 

Vikt: 8 kg 

Effekt: 1700 W 

Sugeffekt: 670 W 

Undertryck: 32 kPa 

Bredd: 350 mm 

Höjd: 595 mm 

Djup: 350 mm 

Maxlängd rör: 45 m 

Bullernivå: 57 dB(A) 

Fördelar 

+ 45 meter rörlängd 

+ Låg ljudnivå 

Kundomdömen 

Genomsnittsbetyget bland kunderna var 5 av 5 stjärnor vid jämförelsetillfället. Det som bland annat lyfts fram 

är att den är enkel att installera och fungerar felfritt. Omdömena kommer från bygghemma.se. 

KÖP HÄR: Centralenhet Allaway PM 40 
 

  

https://www.bygghemma.se/kok-och-bad/hushallsapparater/dammsugare/centraldammsugare/centralenhet-allaway-pm-40/p-828716


 

3:e plats. Centralenhet Allaway PM 30 

Passar dig som 

är ute efter en relativt prisvärd centraldammsugare. 

Sammanfattning 

Denna centralenhet från Allaway har en rörlängd på 35 meter. Dammsugaren klarar att få upp 99 procent av 

allt damm på hårt golv. Dammsugarbehållaren rymmer upp till 13 liter. Utrustad med överströmsskydd och 

överhettningskydd.  

 

Volym: 13 l 

Vikt: 8 kg 

Effekt: 1800 W 

Sugeffekt: 610 W 

Undertryck: 30 kPa 

Bredd: 350 mm 

Höjd: 595 mm 

Djup: 350 mm 

Maxlängd rör: 35 m 

Bullernivå: 57 dB(A) 

Fördelar 

+ Prisvärd 

+ Kraftfull motor 

Kundomdömen 

Genomsnittsbetyget bland kunderna var 3,7 av 5 stjärnor vid jämförelsetillfället. Det som bland annat lyfts fram 

är att den fungerar väldigt bra och att enheten är enkel att byta ut. Omdömena kommer från bygghemma.se, 

pricerunner.se och prisjakt.se. 

KÖP HÄR: Centralenhet Allaway PM 30 

 

 

Läs också: Bäst i test ångtvätt 

Läs också: Bäst i test robotdammsugare  

 

https://www.bygghemma.se/kok-och-bad/hushallsapparater/dammsugare/centraldammsugare/centralenhet-allaway-pm-30/p-828715
https://www.bygghemma.se/reportage-och-guider/bast-i-test-angtvatt/
https://www.bygghemma.se/reportage-och-guider/bast-i-test-robotdammsugare/

