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Snøredskaper –Reasons to belive



Testing av snøredskaper

Siden 1912 har vi produsert 

kvalitetsprodukter rett ved 

siden av Akerselva i Oslo

Vi er stolte av vår produksjon 

midt i hovedstaden, og vi 

stadfester årlig vår posisjon i 

markedet som kategorikaptein 

innenfor en rekke kategorier

Kategorien Snøredskaper er 

definitivt ikke et unntak



Dagbladet – Test av snøredskaper

Testen Dagbladet har gjort er utført 

sammen med Vaktemesterkompaniet, et 

profesjonelt selskap som yter diverse 

tjenester som er relaterte til 

utendørsområder

Test: - Mye snøskuffe for pengene! 

Det er stor forskjell i pris mellom de rimeligste og dyreste 
snøskuffene, og det er ikke sikkert du trenger å punge ut med mange 
hundrelappene. 

TEST AV SNØSKUFFER: Dagbladet har sammen med Axel Frank, 
driftsleder i Vaktmesterkompaniet testet et bredt utvalg snøskuffer, og 
funnet flere gode kjøp. Foto: Hans Arne Vedlog 
Turid Næss 
Hans Arne Vedlog (Foto) 
Publisert mandag 18. januar 2021 - 21:59 
Det finnes en mengde varianter snørydderedskaper, og det som passer 
den deg passer ikke nødvendigvis naboen. Vi har derfor gjort et 
representativt utvalg, og testet ti snøskuffer. 

Alle får godkjent karakter, utenom én. 

Vi fikk eksperthjelp av driftsleder Alex Frank i Vaktmesterkompaniet. I 
tillegg har to måkeglade kvinner fått prøve seg på redskapen, og funnet 
sine favoritter. 

Vaktmesterkompaniet rydder snø og strør på omtrent 5000 adresser i Oslo 
og omegn, og har i tillegg ansvaret for brøyting av alle riksveier i Oslo, samt 
riks-og fylkesveier i Follo, Asker og Bærum. 





Dagbladet – Test av snøredskaper

Fiskars Classic Mover

Denne klassiske snørydderen har vært en 
bestselger i mange år, og befester med 
dette sin posisjon i markedet. 

USP’s

• Solid snørydder i formstøpt hardplast

• Tåler store påkjenninger

• Kan slåes sammen ved oppbevaring

• Kan påmonteres hjul for sommerbruk



Dagbladet – Test av snøredskaper

Fiskars Classic Snøskuffe 0160

Denne snøskuffen har vært med oss i 
mange tiår, og dens klassiske design, 
lange skaft og romslig blad er den en 
favoritt for mange. 

USP’s

• Solid snøskuffe med aluminiumblad

• Lakkert skaft i solid bærekraftig ask

• Perfekt til “skjæring” av våt og hard snø



Dagbladet – Test av snøredskaper

Fiskars Classic Snølett

Denne snøskuffen har vært med oss i 
mange tiår, og dens klassiske design, 
lange skaft og romslig blad er den en 
favoritt for mange. 

USP’s

• Solid snøskuffe med aluminiumblad

• Lakkert skaft i solid bærekraftig ask

• Perfekt til “skjæring” av våt og hard snø



TV2 – Test av snøredskaper

Testen TV2 har gjort er utført 
sammen med 
Vaktemesterkompaniet, et 
profesjonelt selskap som yter 
diverse tjenester som er relaterte 
til utendørsområder

De inkluderte også 3 «sterke» 
personer for en litt annen tvist

• Link til sak:

https://www.tv2.no/underholdnin
g/11910385/

https://www.tv2.no/underholdning/11910385/


Dagbladet – Test av snøredskaper

Fiskars Classic Snølett

Denne snøskuffen har vært med oss i 
mange tiår, og dens klassiske design, 
lange skaft og romslig blad er den en 
favoritt for mange. 

USP’s

• Solid snøskuffe med aluminiumblad

• Lakkert skaft i solid bærekraftig ask

• Perfekt til “skjæring” av våt og hard snø



Shape your world


