
I rigtig mange år var et multiværktøj, som gjor-
de brug af små, lynhurtige pendulbevægelser 
(oscillation), slet og ret en Feincutter.  I dag har 
Feincutter’en fået selskab af masser af konkur-
renter, men den hæderkronede værktøjspro-
ducent kan skam endnu. Senest har Fein lance-
ret den nye AFMM 14, som sædvanen tro er et 
kvalitetsværktøj udviklet til professionelle og 

gør det selv-feinschmeckere. Maskinen er på 
batteri (14,4 V og 3,0 Ah), og der følger to bat-
terier og en hurtiglader med i prisen på ca. 
3400 kroner. Derudover leveres maskinen med 
masser af tilbehør som slibesål og slibepapir 
samt spartel, rasp og klinger til at skære i flere 
forskellige materialer.
Fein, tlf. 59 44 15 11, www.fein.dk

Glem alt om Pythagoras, kvadrat og kubik. Boschs 
professionelle vinkel/afstandsmåler klarer så godt 
som alle de mål og udregninger, du kan komme ud 
for, også hvor du ellers ikke kan komme til.

Når man først har fået fingrene i Bosch GLM 80, 
som denne afstandsmåler hedder, er den svær at 
lægge fra sig. Det er simpelthen utrolig let at måle 
alt fra enkelte afstande til flader og rumfang. Men 
rigtigt sjovt bliver det, når man begynder at “lege” 
med de indirekte mål. Den indbyggede vinkel- 
måler betyder, at man eksempelvis kan måle  
afstanden hen til en flade, selv om der står en busk, 
en bil eller noget andet i vejen. Det klares ved at 
måle i en vinkel op over forhindringen. 

Hvis du vil vide, hvor langt der er lodret op til 
spidsen af gavlen, og der ikke er noget at måle op 
imod, er der også råd for det. Du indstiller bare  
laseren til indirekte højde- eller længdemål og  

måler så skråt udefra, i samme plan som bunden  
af gavlen. Det lyder besværligt, men både betje-
ningen og menuerne er lette at bruge. 

Laseren, vi har afprøvet, til ca. 2000 kr. leveres 
med en måleskinne (R 60). Når laseren monteres  
i skinnen, forvandles den indbyggede gradmåler  
til et meget præcist vaterpas. Skinnen gør grad- 
måling endnu mere præcis, og i stedet for at  
aflæse en lille boble i et glasrør får du præsenteret 
skævhederne i tørre tal. Om det skal være i pro-
cent, i grader eller i mm pr. meter, bestemmer du.
Bosch, tlf. 44 89 84 10, www.bosch.dk

Indrømmet, det er ikke lige årstiden for 
græsslåning, men denne nyhed fra 
Ambrogio kunne måske alligevel godt 
finde vej under juletræet. I hvert fald er der 
tale om lidt af en sensation inden for  
robotplæneklippere, da det er den første 
maskine i verden, som ikke kræver, at du 
lægger kabel ud langs kanten af græsset.  
Ambrogio L50 Evolution, som koster ca. 

11.000 kroner, er udstyret 
med forskellige typer senso-
rer, som selv finder græsset, 
og den skulle kunne passe  
haver op til 800 m². Rører du 
håndtagene, stopper klingen på få  
sekunder, og maskinen er til at bære rundt 
på, hvis plænen er delt op i flere områder.  
Omtech, tlf. 46 42 02 04, www.omtech.dk

Ny robotplæneklipper finder selv græsset

koster det ifølge brancheforeningen Danske Kloakmestre at få en professionel til at etablere 
en faskine i haven. For at få det til den pris forudsættes det, at der ikke er særligt besværlige 
forhold som meget lerholdig jord, voldsom beplantning eller kompliceret rørføring.
Kilde: Bolius

Universalkniv  
i rUstfrit stål.
Det er altid rart at have 
en god og skarp kniv 
i værktøjs-
kassen. Stanley 
er nu klar med 
en ny model i 
rustfrit stål med et 
blad på 92 mm. 
Kniv med plastic-
skede koster 57 kr.
Stanley, tlf. 49 76 27 77, www.stanleyworks.dk 

hUrtigt oprUl. 
Den nye Speed-Line 
PRO kridtsnor fra 
Irwin ruller snoren 
3,5 gange hurtigere  
op end gængse kridt-
snore. De 30 meter 
kridtsnor ligger i en 
slagfast kunststof-
kassette og koster  
120 kroner.
Irwin, tlf. 36 88 35 88, www.irwin.dk

ny professionel feincutter

Rigtig god, lille og handy afstandsmåler, hvis 
indbyggede gradmåler gør den til et multi-
funktionelt måleinstrument, som næppe  
findes bedre og lettere at bruge. Med måle-
skinnen forvandles GLM 80 til et præcist  
vaterpas og en effektiv gradmåler.

Selv om vi synes, at GLM 80 sammen med 
skinnen R 60 er prisen på ca. 2000 kr. værd, 
må det stadig siges at være mange penge.

–
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Få helt styr på 
de svære mål

16.000 til 18.000 kr.

Nu er det i hvert fald ikke Bosch GLM 80’s skyld, hvis dit projekt bliver skævt. 
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afdækningsfilt  
10 meter rulle,  
100 cm bred.

Så bliver de besværlige mål ikke lettere!  
Vi kvitterer med “fuldt hus” til Boschs laser-
afstandsmåler med indbygget vinkelmål.

★ ★ ★ ★ ★

Stærk maskine  
til de prisbevidste
Er du på udkig efter en stærk og let 
bore/skruemaskine til en fornuftig pris, 
skal du måske tjekke Skils nye model, 
2531. Her får du en 18 volt maskine med 
to mekaniske gear og et kraftigt diode-
lys for 998 kroner. Batteriet er litiumion, 
og det tager kun en time at lade det 
fuldt op i bordladeren, hvor du ikke  
behøver at skille batteriet fra maskinen.
Skil, tlf. 44 89 84 10, www.skil.dk

Fein er klar med en ny  

MultiMaster på batteri. 

Denne gang på 14,4 volt.
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