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Gedigen
och smart
vinnare
Tillsammans med AL-KO levererar
Skil det bästa klippresultatet, men
testvinnaren imponerar också
med smarta funktioner som bioklipp och “Easy Storage”.
Maskinen från Skil levererar – tillsammans med den från AL-KO – det bästa
klippresultatet, och speciellt i högt gräs spänner de två musklerna. Skil-maskinen är
driftssäker, behaglig att köra och betydligt
lättare än sin närmaste konkurrent, och med
en klippbredd på 43 mm – testets största –
kan man snabbt få gräset klippt. Och
eftersom den samtidigt är så överlägsen de
billigare maskinerna, får den både priset som
testvinnare och som bra köp.
Skil har en gräsklippare av hög kvalitet
med kolborstfri motor, och maskinen är på
det hela taget välgjord: Ergonomin är på
topp och däcken har en rimlig storlek och
kvalitet. Samtidigt är vikten bra, utan att
maskinen känns stor och klumpig. Höjdinställningen är gjord av metall och landar
enkelt i rätt läge, knapparna är solida och
snabblåsen till inställningen av handtaget
lättanvända. Allt fungerar oklanderligt.

STARTHANDTAGET
startar det roterande
bladet under maskinen.

SÄKERHETSNYCKELN
sitter under locket och
kan vridas, så att små
fingrar inte startar
maskinen av misstag.

STARTSPÄRREN
ser till att starthandtaget inte
kan tryckas ner av misstag.

KLIPPHÖJDEN
ställs in enkelt på handtaget som höjer eller
sänker alla fyra hjul.

BATTERIUTTAGET
sitter under locket där det
skyddas mot regn och
smuts. Det finns plats för två
batterier på 20 volt vardera.

HANDTAGET
är klätt med mjukt
skumgummi och kan
ställas in på höjden
med hjälp av snabblås.

UPPSAMLAREN
rymmer 50 liter. Den är
mjuk och är gjord av ett
dammtätt material.

DÄCKMÖNSTRET
är grovt. Det gör det enklare
att stå stadigt på gräset.

Smart förvaring

Som enda deltagare har maskinen en så
kallad Easy Storage-funktion. Den gör att
maskinen lätt kan packas ihop och bli väldigt
kompakt, för att därefter kunna förvaras
på högkant. Det gör det betydligt lättare att
förvara maskinen effektivt utan att den tar
plats när den inte används.
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Två 20-voltsbatterier i stället för ett
40-voltsbatteri gör att batterierna
kan användas till andra verktyg i samma voltklass, som är den vanligaste.

Med Easy Storage-funktionen kan du
lätt och snabbt fälla ihop maskinen
och ställa den på högkant, så att den
tar mindre plats.

Med bioklipp slungas gräset runt
under kåpan, där det slås sönder i
småbitar. Det lämnas på gräsmattan,
där det fungerar som gödning.

