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Skils nya hogtryckstvatt ar liten och kompakt
och idealisk for mindre uppgifter.
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Det ska heist vara latt att ta fram ett verktyg eller
redskap och ordna till det, for annars ar risken stor
att vi later det sta kvar i garaget eller verkstan.
Den nya hi:igtryckstvatten fran Skit ar ett bra exempel pa hur latt man kan gi:ira det for anvandaren. For det gar faktiskt lekande latt att sana ihop,
hantera och inte minst flytta med sig den nya maskinen. modell 0761AA. Skit har pressat ner vikten
till4,1 kg och da ska vi komma ihag att den har aluminiumpump och en motoreffekt pa 1400 watt.
Maskinen har ett maximalt tryck pa 105 bar och
det ar fullt tillrikkligt fOr villaagarens behov. Den
kan t.ex. latt ta bort fastgrodda alger fran infarten
eller terrassen, aven om det tar en stund. Den Iiiia,
effektiva motorn arbetar inte ljudlost, men ljudet
ar inte hogre an att man kan anvanda maskinen
utan horselskydd - fa st vi rekommenderar att du
skyddar dina oron!
Med munstycket kan man justera stralens styrka
och bredd. Aven om maskinen ar ganska liten sa
harden en tam ligen stor rackvidd. Med en sladd

pa 5 meter och tryckslang pa 5 meter plus
munstycke ar aktionsradien 11 meter.
Det tycker vi ar alldeles utmarkt. Med ett
pris pa endast 900 kr har Skit fatten prisbillig
hOgrryckstvatt som kan konkurrera med manga
betydligt dyrare och storre modeller.
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Behandig och effektiv hOgtryckstvatt
med utmarkt rackvidd. Tar ingen plats.
Mycket attraktivt pris.
For mindre uppgifter. Specialmunstycken
finns inte och man kan inte ansluta en
terrasstvatt till maskinen.

Viger fyra stjarnor av fem for den kompakta,
billiga och ratt effektiva hogtryckstvatten.

VAR RADD

OM DIN
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iirett budskapsom
inte kan
upprepas
tillriickligt
ofta. ldag
finns det smarta
horselskydd me,
radio, medhorni
och MP3-anslutning. Gard Comb'
horselskydd finns
flera forger.
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