Test Review Skil Weedbuster
1.

Introductie :
Via MijnTuin.org kreeg ik de gelegenheid de Skil Weedbuster te testen. Dit
kwam als geroepen daar het onkruid zo laag zit en ik, vanwege mijn
minder invaliditeit, daar niet zo makkelijk dicht bij kan komen. Als ik er al
moeite mee heb, hebben alle andere mensen er ook moeite mee om hun
terras netjes te maken en te laten.

2.

Het product :
Het gaat om een elektrische onkruidverwijderaar met de naam
« Weedbuster » van het merk SKIL.

3.

Ontvangst :
Goed ingepakt ontvangen op 12/05/2015

4.

Eerste reactie :
Pak(je) helemaal niet zwaar en behoorlijk compact ! Positief dus.

5.

Het uitpakken :
Lekker makkelijk en weinig stukken. Een wieltje, de buster,
beschermingsbuster, een sleutel, een ophangsysteem en de
gebruiksaanwijzing.

6.

Montage :
Als ik het kan, kan een kleuter het ook. Fluitje van een cent en zo gedaan.
Wel oppassen om de Weedbuster in het midden van de
beschermingshoek te plaatsen. In plaats van met de meegeleverde
sleutel, lukte het mij sneller met de hand.

7.

De test zones :
Moeilijk test zones gekozen. Enkel stukjes terras van oude klinkers.
Hartstikke ongelijk, zodat de Skil Weedbuster echt kon tonen wat het kan.
Ik heb dus 3 zones getest. Het resultaat hangt zeker ook van je geduld af
in hoeverre je alles wil verwijderen. En natuurlijk de prestatie van het
apparaat zelf. Het is ook eventjes wennen, zoals met elk ander apparaat.

8.

9.

Minpunten :
◦
Het gras verwijderd zich langzamer, moeilijker dus en dat vraagt
wat meer geduld en doorzettingsvermogen;
◦
De Skil Weedbuster werkt niet geheel geluidsloos;
◦
Sleutel overbodig ?

10. Pluspunten :
◦
Het mos vliegt letterlijk uit de klinkers (of tegels) zonder moeite;
◦
De Skil Weedbuster is niet zo zwaar, dus heel goed hanteerbaar
(zelfs met kruk);

◦
◦

De Skil Weedbuster maakt niet meer lawaai dan ander
tuingereedschap;
Met de hand makkelijker was het makkelijker de buster op de
goede plaats te zetten,

11. Conclusie :
Ik vond het een hele positieve ervaring, ondanks de regenbuien
tussendoor. Goed te hanteren, ook voor minder valide (ligt natuurlijk aan
in welke mate minder valide). Pakt het mos héél goed aan, maar vraagt
meer moeite voor gras. In feite vind ik de Skil Weedbuster zo goed en
makkelijk dat het mij heeft doen overwegen om nog een terras aan te
leggen.
12. Tips :
Best een lange broek aan en dichte schoenen, vooral met ouder stenen,
klinkers of tegels, en eventueel een veiligheidsbril op. Niet mijn voorbeeld
op het filmpje nemen!

