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NILFISK 
SMART

BLACK + 
DECKER 
WW 100

Batteridrevne maskiner, der skal gøre vinduespudsning 
til en leg, bliver langet over disken som aldrig før. Men kan 
maskinerne leve op til de løfter, producenterne giver? 
Vi har testet tre maskiner for at se, hvad de dur til. 

Vindues
vaskere
V induesvaskere er den helt store, nye sællert i 

byggemarkederne. Derfor har vi sat os for at 
teste, om de batteridrevne maskiner leverer 

varen og faktisk gør det lettere at pudse vinduer med et 
flottere resultat end den gammeldags manuelle facon.   

Vi har valgt at teste tre maskiner på samme pris
niveau, fra 300600 kr. To af maskinerne er todelte 
og består af en sprayflaske, som bruges til at rengøre 
ruden med, samt en maskine der svaber og suger det 
beskidte vand op. Den tredje maskine er en allinone 
maskine, hvor en maskine gør det hele. Alle producenter 
gør opmærksom på, at det er vigtigt at holde svaberen 

væk fra vinduets kantlister, så den ikke lave striber langs 
kanten. Det kræver lidt tilvænning, når du ikke har prø
vet at pudse vinduer med maskine før. Også at du ikke 
bare kan gnide løs og vaske fx en fugleklat væk, fordi du 
vasker med enten en sprayflaske eller en maskine. 

Alle tre maskiner kan vaske en del vinduer på én 
batteriopladning. Generelt er de gode til at suge vandet 
op, men ingen af maskinerne leverede et perfekt resul
tat, hvor vi både sparede tid og fik flottere ruder end på 
gammeldags facon. Til gengæld brugte vi mindre mæng
der vand og vaskemiddel. Det svinede også mindre, og 
vinduer kunne vaskes indefra uden at åbnes. 

TEST AF NY POPULÆR MASKINE:

Tekst og foto: Lasse Hansen

Væske
opsamlings-

systemet hos Nilfisk 
Smart består af flere 

dele, der skal samles og 
monteres på maskinen. 
Det er uhandy, og der er 

risiko for, at delene 
bliver væk.  

Sådan virker vinduesvaskerne

Vaskemidlet sprayes på jævnt 
fordelt over hele vinduet. De fleste 
maskiner har en medfølgende 
sprayflaske til vaskemidlet.

Vinduet vaskes. Først vrides kluden 
op i rent vand, ellers vil du bruge 
alt for meget vaskemiddel. Vask så 
vinduet over det hele. 

Vinduet svabes ned. Svaberen 
holdes fri fra vinduets kanter, ellers er 
den ikke i kontakt med glasset langs 
kanten. Bladet holdes vinkelret på 
ruden, for at svaberen suger optimalt.
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Se resultaterne fra testen …
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Efterlader 
sæbevand i 
hjørnerne, 
hvor det 
er svært at 
komme ud.

Der er striber 
på ruden, og 
den er ikke 
helt ren.

Vinduet er 
ikke blevet 
ordentligt 
rent, og der 
er striber.

KÄRCHER  
WV 2 PLUS

NILFISK  
SMART

BLACK & DECKER  
WW 100

Sugeevne i topklasse, 
men for blød spraypistol

Glimrende sugeevne, men 
bøvlet opsamlingssystem 

Vasker bedst, men er 
tung og uhandy

Vægt (m. tom tank) 600 gr.
Tankvolumen  100 ml
Driftstid/genopladningstid 25/120 min.
Arbejdsbredde  28 cm
Set til:  419 kr.
www.karcher.dk

Vægt (m. tom tank) 585 gr.
Tankvolumen  100 ml
Driftstid/genopladningstid 25/150 min.
Arbejdsbredde  28 cm
Set til:  329 kr.
www.nilfisk.com

Vægt (m. tom tank) 745 gr.
Tankvolumen  100 ml
Driftstid/genopladningstid 20/240 min.
Arbejdsbredde  28 cm
Set til:  589,50 kr.
www.blackanddecker.dk

■ Svaberdelen klarer opgaven til top
karakter, hvis blot du kører fri af vinduets 
kantlister. Alt, hvad svaberen skraber væk, 
suger den op. Maskinen er velafbalanceret 
og ligger rigtig godt i hånden, så den er god 
at arbejde med. 
     Opsamlingssystemet fungerer fint. Tan
ken er lukket med en hængslet gummiprop 
– det gør den nem at tømme.
    Vaskefunktionen halter dog, fordi vaske
spraypistolen er for blød og ikke kommer 
ordentligt ud i hjørnerne. Ved fugleklatter 
og fastgroet snavs må den give op. 

■ Vaskefunktionen er for dårlig, fordi spray
pistolen er for blød. Den kan ikke klare fug
leklatter og andet fastgroet snavs, og det er 
svært at gøre ordentlig rent i hjørnerne. 
     Den svaber og suger derimod glimrende. 
Maskinen virker umiddelbart bred og lidt 
kluntet, men den er overraskende let at 
håndtere. Balancen er fin, og den ligger 
godt i hånden. 
     Opsamlertanken er svært at tømme. 
Den består af en tank, og to små fast
gøringsdimser, som er besværlige at samle, 
og alt for nemt risikerer at blive væk.

■ I modsætning til de øvrige maskiner 
er vaske og svabe/sugefunktionen her 
bygget sammen, og allinone konstruk
tionen er ødelæggende for ergonomien, 
når du bruger vaskefunktionen. Maskinen 
ligger dårligt i hånden og er tung at arbej
de med, men nem at fylde og tømme.   
     Stivheden i maskinen gør dog, at den 
kan vaske helt ud i hjørnerne. Selv om 
kluden ser noget beskeden ud, vasker 
denne maskine bedst af alle. Svaber
funktionen er ok, men med en lidt for 
blød gummiliste er den svær at styre.

SÅDAN HAR VI TESTET
■  Hver maskine har vasket et almin-

deligt dannebrogsvindue – både 
indvendigt og udvendigt.

■  Vi har prøvet at svabe en bruseniche 
tør for at teste suge funktionen.  

Her er der nemlig noget mere vand, 
end maskinerne har brug for til at 
vaske vinduer.

■  Vi ser på maskinernes batterier, som 
er mellem 3,6-3,7 v. De klarer alle at  
vaske 9 almindelige dannebrogs-
vinduer uden at skulle genoplades. 

■  Vi har fyldt vaskemiddel på og tømt 
væskeopsamlingstanken for at se, om 
det fungerer. 

■  Vi vurderer også maskinernes ergo-
nomi – hvor nemme de er at håndtere. 

Priserne i skemaet er de laveste, vi har 
fundet på nettet, uden forsendelse. 


