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Hvaderdet?Den suger sig fast på væg-
gen, nårman skal bore.Så behøver jeg
ikke at støvsuge bagefter eller fumlemed
kost og fejebakke.Det er et billigt værk-
tøj,mendet har sparetmig formange
timers arbejde.Den suger sig fast på
væggen,og den bløde gummibelægning
kan slutte tæt selv på enmeget ru overfla-
de.

Hvordangørdu? Jegmarkerer først et
hul og sætter sugeren over hullet.Så
tænder jeg den,og den suger sig fast.Når
jeg borer, fejer små børster støvet af
boret.Bagefter slukker jeg den,så jeg
kan tage den af væggen og tømmeden.
Som regel er det få, spredte huller, jeg
laver.Måske skal jeg hænge et billede
op,en enkelt lampe, reol,hylde eller et
skab hos en beboer.

Erdervedligehold?Nej, ikke endnu.
Denhar været på gulvet et par gange og
fået nogle slag, så lidt af plastikken er
slået af ved kanterne,og denhar fået lidt
skrammer.Mendenholder og har snart
fungeret i tre år.
Jeg har i de år ikke skullet skifte batteri,
men jeg slukker denogsåmeddet samme.

Hvadkanden ikke?Skal jeg lavemange
huller samme sted,bruger jeg den ikke.Så
er det nemmere at dække af og støvsuge
bagefter.Ved huller i loftet virker den
ikke lige så godt.Murstenmeddybe fuger
er heller ikke sagen.Det skal væremuligt
at lave et vakuum.Den ermest til inden-
dørs brug.�

mail@martinhammer.dk

det virker

Borestøvsugeren

Henrik Steffensen,pedel på plejehjemmet Søglimt i
Herning,borer huller uden at bekymre sig omstøvet.
Det bliver suget op,mens hans borer.

Hver månd viser et FOA-
medlem et arbejdsredskab,
som fungerer godt.
Fordi det sparer tid, giver
et kvalitetsløft eller løser
et problem.

Dit værktøj
Har du et stykke værktøj,
du gerne vil vise til de
øvrige medlemmer i
teknik/service-sektoren,
så lad os endelig høre.
Send en mail til
redaktionen@foa.dk.
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“En dag kom en af de gamle forbi
og spurgte, hvad jeg havde gang

i. Så spurgte jeg ham, om han
havde set den store marie-
høne på væggen, hvortil
han tørt svarede, at det vist
var en af de mere støjende
af slagsen,” fortæller Hen-
rik Steffensen om sin bore-
støvsuger.

Borestøvsuger af mærket
Würst
� Vejledende udsalgspris: 344 kr.

ekskl. moms.
� Fungerer med bor op til 13 mm.
� Batteridrevet: 2 x AA 1,5 volt.
� Den har en tænd/sluk knap og

en knap til at lukke vakuum ud.


