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Gedigen 
og smart 
testvinder

Maskinen fra Skil leverer – sammen med 
maskinen fra AL-KO – det bedste klippere-
sultat, og især i det høje græs spiller de to 
med musklerne. Skil er driftssikker, be hag elig 
at køre med og væsentligt lettere end sin 
nærmeste konkurrent, og med en klippe-
bredde på 43 mm – testens største – kan 
man hurtigt få trimmet plænen. Og da den 
samtidig er så overlegen sammenlignet med 
de billigere maskiner, får den både prisen 
som testvinder og som godt køb.
 Skil er en plæneklipper af høj kvalitet 
med kulfri motor, og maskinen er i det hele 
taget godt bygget: Ergonomien er i top, og 
dækkene i en fornuftig størrelse og kvalitet. 
Samtidig er tyngden god, uden at maskinen 
virker stor og klodset. Højdeindstillingen er 
udført i metal og falder dejligt i hak, knap-
perne er solide, og hurtiglåsene til indstil-
lingen af håndtaget nemme at betjene. Alt 
fungerer upåklageligt. 

Smart opbevaring
Som eneste deltager har maskinen en 
såkaldt Easy Storage-funktion. Den gør, at 
maskinen nemt kan pakkes meget kompakt 
sammen for derefter at blive opbevaret på 
højkant. Det gør det betydeligt nemmere at 
gemme maskinen effektivt af vejen, når den 
ikke er i brug. 

Sammen med AL-KO leverer Skil 
det bedste klipperesultat, men 
testvinderen imponerer også med 
smarte funktioner som bioklip 
og “Easy Storage”.

To 20-voltsbatterier frem for ét 
40-voltsbatteri muliggør brugen af 

batterier til andre værktøjer i samme 
voltklasse, som er den mest udbredte.

Med Easy Storage-funktionen kan 
du nemt og hurtigt folde maskinen 

sammen og stille den oprejst, så den 
fylder mindre. 

Med bioklip kastes græsset rundt un-
der skjoldet, hvor det bliver slået i små 

stykker. Det efterlades på plænen, 
hvor det er med til at gøde.

Klippekvalitet
Rækkevidde
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10

STARTHÅNDTAGET
tænder for den roterende 
klinge under maskinen.

SIKKERHEDSNØGLEN
sidder under låget og 
kan drejes, så små pil-
fingre ikke uforvarende 
starter maskinen.

HÅNDTAGET
er beklædt med blødt 
skum og kan indstilles 
i højden ved hjælp af 
hurtiglåse.

STARTSPÆRREN
sikrer, at starthåndtaget ikke 
bliver trykket ned ved et uheld.

KLIPPEHØJDEN
justeres nemt på hånd-
taget, der hæver eller 
sænker alle fire hjul.

OPSAMLEREN
kan rumme 50 liter. 
Den er blød og udført i 
et støvtæt materiale.

BATTERIUDTAGET
sidder under låget, hvor 
det er beskyttet mod regn 
og støv. Der er plads til to 
batterier på 20 volt hver. 

9,6

DÆKMØNSTERET
er groft. Det gør det nemmere 
at stå fast på plænen.


