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Wendy 12V Vakuumpakker er en velkommen gjest i hyttelivet 
 
Endelig en vakuumpakker som er tilpasset hyttebruk med strømforsyning fra sol 
og vind. En smart liten sak, som både er enkel i bruk og som er sparsom med 
batteriene på hytta, i bilen eller i båten. 
 
Det finnes knapt en eneste strømløs hytte her i landet. Enten har man innlagt strøm fra 
kraftlaget, eller så er vegger og tak dekket av solcellepaneler, og kanskje en vindmølle 
eller to oppe i bakken. Da er det 12 volt som gjelder - og for oss som gjerne henter 
strømforsyningen fra sol og vind, så er utstyr som er tilpasset 12 volt både fornuftig og 
avgjørende.  
 
Mye «vanlig» utstyr basert på 220v kan brukes, men det kreves omformer fra 12 til 220 
volt. Det finnes en lang rekke slike produkter i markedet, men ofte er kapasiteten liten - 
eller bygge- komponentene av en slik kvalitet at de ikke holder langvarig bruk og 
kapasitet. En bra omformer med rett sinus koster rundt en 1000-lapp og klarer i beste 
fall av å levere 100 watt kontinuerlig. Billigere modeller finnes, også med betydelig større 
kapasitet, men ofte kan dem rett og slett være brannfarlige eller ødelegge det elektriske 
utstyrt som er tilkoblet. 
 
For oss som baserer seg på mye hytteliv og 12v strømforsyning har valget vært å finne 
velegnet utstyr bygd for 12 volt - eller bruke aggregat. Et bråkete  aggregat hører 
absolutt ikke hjemme i vår flotte natur. Derfor er det stor glede at det nå kommer gode 
hjelpemidler i solid kvalitet for hytteliv - og her vil vi gjerne snakke om «Wendy» som kan 
gjøre livet og matlaging i fjellet, skogen eller ved sjøen så mye enklere. 
 
Vakuumpakker på 12v 
 
Wendy vil nok være en svært velkommen ny gjest i mange hytter fremover. Det er en 
liten og smart vakuumpakker som klarer av de fleste oppgaver som kreves. Kanskje 
sikre den gode fiskefangsten eller viltet fra høstjakten. Vakuumpakking med solide poser 
sikrer kvaliteten og minnene fra turen om det er fisk, vilt, bær eller sopp. Selvsagt er 
Wendy også klar for det meste annet innen matlaging og lagring om det er for kjøleskap, 
fryseboks eller matforsyning til fjellturen. Wendy er liten og lett, veier kun 1,2 kg og 
måler ikke mer enn 36 cm, og den tar poser med bredde inntil 33 cm. Den har et digitalt 
kontrollpanel, hele pakkeprosessen er automatisert med vakuum og forsegling og holder 
en høy profesjonell standard.  
 
I tillegg kan Wendy også fjerne luft fra bokser og glass med spesielle forseglingslokk. En 
utmerket måte å oppbevare både salat, frukt, bær og grønnsaker. Grei måte også å ta 
vare på hjemmelaget syltetøy eller marinade og olje som skal brukes til fisk og kjøtt for 
grillen. Det har vist seg at ferske produkter som er vakuumpakket i poser eller i vakuum i 
boks kan holde seg minst 4-5 ganger så lenge som ferskt. For de fleste er det gode 
nyheter for hyttelivet. Færre turer til butikken, og bedre måte å ta vare på fangst fra jakt 
og fiske, eller de naturgitte gaver fra bærturen og sopplukking. 
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Wendy produseres av den italienske fabrikken Tre Spade, som har i årevis produsert og 
levert maskiner av høy kvalitet. Utvalget er stort, og den her er den første 
vakuummaskinen som er helbasert på 12 volt og med et ekstremt lavt forbruk. 
Wendy kan tilkobles 12v strømforsyning om det er på hytte, i båten eller bilen. Forbruket 
er kun på 42 watt, faktisk omtrent halvparten av en bærbar 15” pc. Tilkoblingen skjer 
med kontakt beregnet for sigarettenner uttak. Wendy leveres også med eliminator for 
220 volt, og vil derfor fungere helt fint hjemme også. 
 
Det er liten tvil om at Wendy nå erstatter et manglende mellomledd i hyttetilværelsen og 
som nok mange har ventet på. Så heldigvis nå er den her. Liten, lett og kompakt - og 
helt klargjort for bruk på 12 volt strømforsyning. Et müst for enhver hytteentusiast.  
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