Betydligt smidigare och tystare än de 2 jag prövat förut.
Vill du ha en gräsklippare som både klarar hela din gräsmatta men du vill slippa de höga ljudnivåerna och
bensindoften är denna gräsklippare ett klockrent val. Vi var några grannar som gick ihop när vi köpte denna
och redan efter första klippningen ville ytterligare grannar vara med och dela. Men det bästa är enligt mig hur
enkel den är att hantera vilket gör att alla kan klippa gräsmattan.
Andreas Nyback

Inget mer krångel
Inget mer krångel med bensin och olja. Skönt!
Anders Bylock

Inga krångel med sladdar som virar runt dig.
Det är inte bara en tråkig måste göra (alltså gräsklippning) längre för mig. Nuförtiden är det glädjefullt och
enkelt trädgårdsarbete att se fram emot. Inga krångel med sladdar som virar runt dig eller är i vägen som ska
flyttas på med jämna mellanrum. Man behöver inte heller ha bensin dunk i garaget eller i boden. Jag slapp allt
det där krånglet genom att uppgradera mig till en mycket nöjd ägare till Poweworks batterdriven gräsklippare.
Bara kvalitetstid kvar att spendera i trädgården.
Mahnaz Saberian

Klipper halvmeter högt gräs utan minsta problem
Starkare än vår gamla Stiga Tornado, den klipper halvmeter högt gräs utan minsta problem, samtidigt
lätthanterlig, tyst & komfortabel. Enda minuset är att man måste rulla den en bit framåt innan driften frikopplar,
så man kan backa. Totalt: 10 av 10 solar & en stark rekommendation.
Ulf Alling

Min dotter som väger mindre än gräsklipparen kunde köra den utan några problem
Nu har jag haft gräsklippare powerworks PD60LM46SPK4 i ca 1 månad och testkört på min och grannars
tomter. Väldigt enkel att använda, min dotter som väger mindre än gräsklipparen kunde köra den utan några
problem Laddningen håller vad den lovar och laddas upp snabbt Enkel att förvara och rengöring behövs knappt
Mulching fungerar perfekt så jag använder inte sidoutkastaren eller uppsamlaren längre. Till det negativa så
kan jag nämna att det saknas i bruksanvisning vad alla delar är för något men detta endast på svenska. Det
fanns på engelska så det var inga problem. Kantklippningen är inte så bra heller så om man har staket och
behöver gå kant till kant så jag behöva investera i handhållen grästrimmer. Utöver detta är jag jättenöjd och har
rekommenderat och visat upp gräsklipparen till grannarna och vänner. Er kundservice är oxå väldigt bra. Jag
ringde och hade frågor om Mulching och fick hjälp på utlovad tid ( detta eftersom det saknas beskrivning på
svenska).
Sebbo Mailyan

Mycket enklare och tystare
Mycket enklare och tystare och knappt några vibrationer i handtaget smattrar med samma resultat som en
bensindriven som kostade 7000kr. Jag har även testad el driven (med sladd) på 1800 watt från Gardena och
jag gillade min nya Powerworks mer.
Sebbo Mailyan

