
Sug eller blaes 
bladene vaek 
Er du rigtig glad for din gode, gamle l0vrive og i 0vrigt 
ikke scerlig vild med motoriserede redskaber, kan du godt 
stoppe lcesningen her. Kombinerede l0vblcesere og 
l0vsugere er nemlig mest for folk med hang til maskiner, 
og sa selvf01gelig for de haveejere, som simpelthen synes, 
deter fascinerende, at man kan "st0vsuge" sin have. Det 
skal da ogsa straks indr0mmes, at det har vceret ret sjovt 
at pr0vek0re Skils 2800 watt model 0790AA. Men nar ret 
skal vcere ret, har vi nok ikke spa ret ret meget tid i forhold 
til, hvis vi bare havde hentet l0vriven frem fra sku ret. 

Maskinen har dog i hvert fald en praktisk fordel sammen
lignet med en traditionell0vrive, nemlig at den hakker 
bladene til 1/to st0rrelse. At den 45 liter store opsamlingspose 
sa ret hurtigt fyldes op, rna man leve med ... 

At maskinen er pa ledning, kan selvf0lgelig ogsa godt 
vcere lidt irriterende, men det kan vist ikke vcere anderledes, 
hvis man vii have en motorkraft, som kan Ievere en blcese
hastighed p~ 270 km/t. og en sugekraft p~ 13 m3/min. 

Bade suge- og blcese-delen leverer denne Skil-model da 
ogsa ganske glimrende, men den er ikke helt sa kraftig som 
mange af konkurrenternes. Til gengceld er den med sine blot 
3,8 kg en af de let teste modeller pa markedet, og den 
lave vcegt og de smarte ncesehjul g0r i det hele taget 
maskinen meget lettere at handtere og meget 
mere behagelig at arbejde med. Desuden 
foregar skiftet mellem sug og blces ogsa 
superlet via en enkelt drejeknap, 
ogprisen pa omkring 500 kr. 
mafaktisk siges at vcere 
scerdeles attraktiv. 

Skll. til. 44 89 84 10 
www.skil.dk 

Letvcegtsmodel til en fornuftig pris. Nem at 
somle og enkelt skiff mel/em sug og blces. 

Afhcengig of forlcengerledning. Til tider 
kunne man godt enske sig et stcerkere sug. 

www.goerdetselv.dk 

Skil 0790AA h0rer ikke til de stcerkeste, men 
den vinder paden nemme betjening, en fin 
pris, god ergonomi og en behagelig lav vcegt. 

.. 
NORDIC PRESTIGE 
PLUS hedder LG's 
nyeste bud pa en luft 
ti//uft-varmepumpe 
skra?ddersyet til det 
nordiske klima. Den 
har faet den hejeste 
energiklassificering 
A+++, og den koster 
omkring 20.000 kr. 
inklusive installation. 
www.lg.com/dk 

11 


