
Lille fald i antallet 
af indbrud
I statistikken over indbrud for
1. halvår af 2013 kan man se et 
lille fald sammenholdt med
1. halvår 2012. Antallet faldt
således på landsplan fra 20.014 
til 18.717, og kun i Nordjylland 
steg antallet af indbrud fra
1.484 til 1.539. 
Kilde: Forsikring & Pension

Filtrene renses 
automatisk
På DeWalts nye støvsuger 
DWV902M er der automatisk 
fi lterrensning hvert 15. sekund. 
Mens det ene fi lter rystes, tager 
det andet over, og på den måde 
fastholdes konstant sugeevne. 
Støvsugeren klarer både støv og 
væsker, er udstyret med store 
baghjul, og prisen er ca. 5000 kr.
DeWalt, tlf. 70 20 15 11, www.dewalt.dk

Antal indbrud i 1. halvår 2013
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18 volt skruemaskiner er sagen, hvis du både skal 
have en maskine, der kan bruges til det meste,

er stærk nok til store skruer og er handy at betjene.

Ingen slinger i valsen. Maskinen 
virker overbevisende og kan 
komme til stort set overalt.
Vi giver alle fem stjerner.

Tre generationer af Boschs blå 

18 volt maskiner, hvor den 

nyeste ses forrest. Både vægt og 

størrelse er reduceret drastisk.

★ ★ ★ ★ ★

Hvis du skal bruge en skruemaskine, som kan klare 
det meste, så er 18 volt det helt rigtige valg. Bosch 
hævder, at deres GSR 18-2-LI er den maskine med 
den laveste vægt i klassen. Og vi tror dem gerne. 
Vægten er virkelig lav. Beskedne 1,3 kg med et
1,5 Ah batteri lød dommen fra køkkenvægten. 
 Maskinen opleves da også på alle måder som 
“handy”. Den lave vægt kombineret med en læng-
de på beskedne 17,5 centimeter betyder, at man 
gang på gang overraskes over, hvor stærk den lille 
fyr er. Store 6 x 120 mm skruer kører den i helt 
uden problemer, og er du utålmodig, klarer den
såmænd også at skrue dem i med andet gear.   
 Maskinen har nemlig to gear – første gear går 
til 450 omdrejninger i minuttet, mens andet gear
leverer op til 1400 omdrejninger i minuttet. 

Der er 20 momenttrin at vælge imellem, og de er, 
som de skal være. Kvaliteten virker overbevisende, 
og maskinen leveres i Boschs nye systemkuff ert 
med to batterier og en lynlader, som klarer en
opladning på 30 minutter. 
 GSR 18-2-LI er den “letteste” maskine i Boschs 
blå 18 volt serie, men for de fl este vil den være et 
rigtig godt valg, hvis du kan undvære slagfunktion.  
 Vi har set maskinen til omkring 2000 kroner. 
Bosch, tlf. 44 89 84 10, www.bosch.dk

Let og stærk maskine med indbygget lys. 
Lynlader og to batterier i systemkuff erten.

Ikke helt så stærk som de øvrige 18 volt 
maskiner i Bosch-familien.–
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Lille – men vaks 
som bare ...
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