
Av Tord Bern Hansen

Mobi Washer gir deg muligheten til å
vaske sykkelen og mye annet der du ikke
har tilgang til vannslange eller strøm.
Mobi Washer har en egen vanntank på
17 liter og integrert batteri. Dermed er du
uavhengig av strøm- eller vannforsyning. 

Spyleren har et trykk fra 45-130psi
(opptil 9 bar) og du kan spyle fra 8 til 14
minutter før tanken er tom. Vår erfaring
er at vanntanken holder for 2-4 sykler
avhengig av hvor møkkete de er, og hvor
grundig du vasker. Fulladet batteri holder
til mange flere vask, så lading er ikke
nødvendig hver gang vann etterfylles.
Mobi Washer kan også kobles til bilens
12-V uttak med medfølgende ledning.

Lader er inkludert, og på et snaut døgn
fyller du et tomt batteri. 

Mobi Washer har en forholdsvis liten
stråle, men med bra trykk. Spylepistolen
er god å betjene og dysen kan justeres.
Sammenligner du med hageslangen
hjemme blir du skuffet, men det er ikke
den som er alternativet. Alternativet er å
ta med deg en møkkete sykkel, barn eller
hund hjem i bilen etter tur i skogen, og
da synes jeg Mobi Washer kommer
veldig godt ut av sammenligningen. Jeg
synes den er et godt alternativ til å stå i
100 meter lang spylekø etter et sykkelritt
også.

Ivrige rittsyklister vil også ha nytte av å
kunne spyle drivverk før rittstart om
sykkelen har blitt møkkete under opp-
varming.

Familiens fire terrengsyklister var så-
pass fornøyd etter testen at vi valgte å
kjøpe vår egen Mobi Washer.

Spesifikasjoner:
• 17 liter tank 
• 12V DC / 60W motor 
• 3m slange 

• 7.5 kg vekt uten vann
• Kommer med håndtak, to små trillehjul og
bæresele for transport

Vil du se hvordan den virker, benytt «Mobi
washer» som søkeord på www.youtube.com.  

Produsent: www.mobiwasher.co.uk 
Importør: www.deler.no
Veiledende pris: 1990 kr
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Mobil «høytrykksspyler»
Mobi Washer er en genial dings hvis du
ønsker å vaske sykkel, barn eller hunden
før dere setter dere i bilen på vei hjem fra
skogstur, eller om du trenger et våpen til
sommerens vannkrig. 

LYST TIL Å LØPE  
ING NEW YORK 
CITY MARATHON  
– MED DOBBEL 
MENING?

Har du lyst på din livs løpsopplevelse?
 
Vi har startnummer og et komplett  
tilbud til deg, og 60% av det du  
betaler går til å gi kreftsyke en  
bedre hverdag!
 
For mer informasjon:
aktivmotkreft.no/lop


