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Hvaderdet?
Det er etmultiværktøj, somkan kombi-
neresmed forskelligt udstyr. Jeg bruger
den,når jeg klipper hæk.Den kan også
brugesmed en sav,en trimmer eller en
kantskærer.Denhar en benzinmotor,der
driver udstyret.

Hvadkalderduden?
Når jeg skal bruge den,spørger jeg bare
efter hækkeklipperenmed forlængerarm.
Vi har kun to iHolbæk,så de går på om-
gangmellemplejehjemspedellerne. Jeg
mener,at den kaldes en kombimaskine,
fordi den kan kombineresmedmange
forskellige værktøjer.

Hvadergodtvedhækkeklipperen?
Jeg har en svag ryg.Menmeddenne

hækkeklipper når jeg helt op i toppen af
hækken ogned til jorden i en god arbejds-
stilling.Det er hverkennødvendigt at
løfte eller gå ned i knæ.Manbærer den i
en remover skulderen,og denhar et godt
tyngdepunkt.Manundgår at arbejde i
forkerte stillinger sommed en almindelig
hækkeklipper,der kan væremeget hård
ved ryggen.

Hvordanerdenellers at arbejdemed?
Det er nemmere at lave en pænklipning,
fordiman står lidt på afstand og kan se,
ommanklipper lige.Man kan selv regu-
lere den vinkel,der arbejdes i,ogmed
forlængeren kan jeg arbejde i op til tre-
firemeters højde, så den fungerer fint til
høje og brede hække.�

det virker

Stihl kombi KM 130 R
KombiMaskine
“Miljøvenlig KombiMaskine med 4-
MIX-motor, der kombinerer alle forde-
lene fra 2- og 4-takts-teknologien (…)
Delbart rigrør med hurtigkobling og
integreret antivibrationssystem,”
lyder det fra producenten.
Andre firmaer fremstiller lignende
værktøj, blandt andre Husqvarna,
Stiga, Honda og Texas.

Tekniske data
effekt: 1,4 kW/1,9 hk
Slagvolumen: 36,3 cm³
totallængde: 92 cm
vægt: 4,6 kg ved tom tank

Ekstraudstyr
Ergonomisk bæresele, forskellige
forlængere, hækkeklipper, trimmer,
kantskærer, kultivator til at løsne
jord, blæseaggregat til visne blade,
buskafrydder, fejevalse, børstevalse,
vinkeldrev og grensav.

Den forlængede
hækkeklipper

PlejehjemspedelHansOleKongsø på Tølløse
Ældrecenter iHolbækklarerhækken fra top til bund
i en god arbejdsstilling.

Hver måned 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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