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Batteri: 
2Ah/2 st.

Laddningstid: 
40 m

in
M

om
entsteg: 

15 
Chuck: 

13 m
m

Vikt: 
1,5 kg

Prisbild: 
2 500 kr

w
w

w
.dew

alt.se

Batteri: 
2,5 Ah /2 st.

Laddningstid: 
100 m

in
M

om
entsteg: 

10 
Chuck: 

13 m
m

Vikt: 
1,8 kg

Prisbild: 
2 800 kr

w
w

w
.ryobitools.se

Batteri:  
4 Ah/2 st.

Laddningstid:  
36 m

in
M

om
entsteg:  

16
Chuck:  

13 m
m

Vikt:  
1,8 kg

Prisbild:  
4 400 kr

w
w

w
.m

akita.se

Batteri: 
4,0 Ah/2 st.

Laddningstid: 
120 m

in
M

om
entsteg: 

24 
Chuck: 

13 m
m

Vikt: 
1,8 kg

Prisbild: 
2 800  kr

w
w

w
.stanleyw

orks.se

Batteri: 
4 Ah/2 st.

Laddningstid: 
80 m

in
M

om
entsteg: 

Nej - im
puls 

Chuck: 
13 m

m
Vikt: 

2,0 kg
Prisbild: 

4 900 kr
w

w
w

.m
etabo.se

Batteri: 
5,0 Ah /2 st.

Laddningstid: 
59 m

in
M

om
entsteg: 

24 
Chuck: 

13 m
m

Vikt: 
2,5 kg

Prisbild: 
5 000 kr

se.m
ilw

aukeetool.eu

M
uskulös m

askin 
som

 även klarar 
sm

å skruvar

Sisådär kvalitet 
och ganska svag 
m

en priset är högt

Traditionell m
en 

m
ed både styrka 

och slagfunktion

Genom
tänkt  och 

stark m
askin m

ed 
flera finesser

Tillräckligt stark 
m

en har problem
 

m
ed m

om
entet 

Stark m
askin för 

grova jobb, m
en 

inte för sm
å jobb

■
  M

askiner från DeW
alt är 

kända för att vara starka. Och 
denna m

askin är inget undan-
tag. Den är gjord för att klara 
arbetet på en byggplats.
 

Den trycker spiralborren 
genom

 regeln som
 om

 det 
vore det enklaste i världen och 
de långa skruvarna försvinner 
snabbt ner i träet. Ändå lyckas 
den perfekt m

ed planförsänk-
ning. Den har överskott på m

o-
m

entskalan för skruvar kortare 
än 30 m

m
. Det är fint.

 
M

otorn är kolborstlös och 
det ger pluspoäng eftersom

 det 
betyder längre livslängd och 
större effektivitet. Batteriet är 
på 2,0 Ah och kanske i m

insta 
laget. Å andra sidan är ladd-
ningstiden kort.
 

Siffror och skalor är tydliga, 
led-lam

pan är bra och batteriet 
har laddningsindikator. Hand-
taget ligger bra i handen. Vi sak-
nar halkskydd under batteriet.

 SlutSAtS:  Stark m
askin m

ed stort 
överskott. Klarar allt från sm

å 
skruvar till tuff borrning.

■
  ryobis tekniska specifika-

tioner  är ett av flera exem
pel 

på att leverantörerna är för 
generösa m

ed sina löften. Det 
påstås att m

askinen kan klara 
50 m

m
 borr. Vår m

askin m
åste 

käm
pa hårt för att klara testet 

m
ed 20 m

m
 borr.

 
M

askinen var därem
ot bra 

på att skruva. Även de långa 
skruvarna drogs i utan problem

.
 

Vi kunde inte testa planför-
sänkning eftersom

 m
om

entväl-
jaren inte fungerade.
  

M
askinen är en sm

ula klum
-

pig m
en har bra balans. Det är 

nog fråga om
 m

aterialpriorite-
ring m

ed all plast.
 

Vi ger plus för bra handtag 
sam

t halksäkra och stötskydda-
de delar. Bra arbetslam

pa och 
tillfredsställande laddningsin-
dikator. M

en det bländande 
diskoteksljuset vid m

om
entväl-

jaren verkar m
alplacerat. Priset 

är för högt.

 SlutSAtS:  Ryobi försöker m
atcha 

tuffare m
askiner, m

en m
askinen är 

för klen. Och dessutom
 för dyr.

■
 M

akitas borrskruvdragare 
är en rätt traditionell m

odell 
som

 klarar allt från att borra 
grova hål till att dra i sm

å och 
fina skruvar. Den drar i de stora 
skruvarna m

ed full gas och 
släpper dem

 precis när huvude-
na har planförsänkts.
 

M
askinen har rejäla m

uskler 
och är ändå finkänslig. Vi hitta-
de inga nackdelar bortsett från 
att chucken skuggar skenet 
från arbetslam

pan.
 

En annan plusfaktor är den 
korta laddningstiden – endast 
36 m

inuter. Det är m
ycket bra 

och det m
edföljer två batterier.

 
M

askinen är gedigen m
ed 

bra handtag och knappar som
 

glider precis som
 de ska. Balan-

sen är m
ycket bra och därför 

verkar m
askinen lättare än 

andra som
 väger lika m

ycket.
 

M
askinen har slagfunktion 

och det m
edföljer ett stödhand-

tag som
 lätt m

onteras.

 SlutSAtS:  Rejäla m
uskler, finkäns-

lig och slagfunktion. tyvärr sitter 
arbetslam

pan lite fel.

■
  M

an skulle nästan kunna 
tro att m

an kan klara nästan 
vad som

 helst m
ed Stanley 

borrskruvdragare m
ed 4,0 

Ah-batteri. Den behöll varvtalet 
under borrtestet och det var 
rena barnleken att planförsän-
ka de olika skruvarna.
 

Vridm
om

entet är enorm
t 

och rätt inställt klarar m
askinen 

både stora och sm
å skruvar.

 
Arbetslam

pan är bra m
en 

har placerats så att chucken 
ger skugga där m

an borrar eller 
skruvar. Det är synd.
 

Vi kan annars ge beröm
 för 

en enkel och exakt justering 
av m

om
entet. M

askinen har 
tydliga skalor, fin ergonom

i 
och behagligt handtag m

ed 
halksäker beläggning. knappar 
och reglage sitter där de ska 
och det finns m

juka stötzoner 
där de behövs. M

askinen har 
dessutom

 en laddningsindika-
tor för batteriet. 

 SlutSAtS:  En m
ycket bra m

askin 
m

ed enorm
 styrka och flera fines-

ser. Ett bra köp.

■
  M

etabos m
askin är försedd 

m
ed en im

pulsfunktion som
 

planförsänker i sm
å, sm

å ryck 
när skruvarna nästan har 
dragits i. Det fungerar inte helt 
optim

alt eftersom
 funktionen 

skal kopplas in först när skru-
ven nästan är på plats.
 

Vi fick aldrig m
om

entin-
ställningen att fungera vilket 
innebar att skruvarna drogs i 
för djupt om

 vi inte kopplade in 
im

pulsfunktionen.
 

M
askinen är relativt tung 

m
en balansen är ok. Handta-

get har passande storlek och 
knapparna sitter där de ska.
 

Delar av den robusta m
a-

skinen har stötabsorberande 
beläggning. Vi saknar halkskydd 
under batteriet.
 

Chucken kan tas bort så m
a-

skinen blir kortare. Plus för två 
batterier m

en laddningstiden 
är rätt lång. Bra och lättavläst 
laddningsindikator.

 SlutSAtS:  M
agnetisk bitshållare är 

sm
art, m

en vi vill hellre ha en exakt 
m

om
entinställning.

■
  M

ilw
aukee levereras m

ed 
inte bara ett utan två 5,0 
Ah-batterier och m

ed dem
 kan 

den klara allt. Den arbetar sä-
kert och snabbt oavsett om

 den 
ska borra eller dra i skruvar. 
M

en det verkar inte som
 om

 
m

askinen vet hur stark den är 
för det går inte att m

inska styr-
kan tillräckligt m

ycket för att 
planförsänka sm

å skruvar. Det 
är ju inte så bra om

 du både vill 
borra och skruva.
 

M
askinen är robust m

ed 
stötzoner av gum

m
i för att tåla 

tuffa tag på bygget. Bitshållare, 
bra bälteskrok och laddningsin-
dikator är tre fina plus.
 

Vi tycker därem
ot inte om

 
att m

om
entväljaren och siffror-

na som
 anger m

om
entsteget 

har sam
m

a grå färg. De är 
nästan oläsliga. Arbetslam

pan 
sitter så att chucken ger skugga 
där m

an borrar och skruvar. 
Det m

åste kunna göras bättre.

 SlutSAtS:  Stor och stark m
askin 

som
 inte kan planförsänka m

indre 
skruvar. Otydliga skalor.

DEW
ALT

  
DCD790 D2

RyOBi  
R18 PD

M
AKiTA

  
DH

P480RM
J

STAnLEy fATM
Ax

  
FM

C 600
M

ETABO
  

BS 18 LTX Q
UICK

M
iLW

AuKEE
  

M
18 FPD-502C

DOLD BiTSHåLLARE
BLACk+DECkEr och 
M

etabo har en m
ag-

netisk bitshållare dold 
bakom

 chucken. Det är 
sm

art.

sm
a

rTa
 d

eTa
ljer

d
eT k

a
n

 G
ö

r
a

s bäTTre

STöTSäKER
kraftigt gum

m
i  

strategiskt placerat 
på Stanley FatM

ax 
skyddar m

askinen 
m

ot stötar.

OLäSLiG SKALA
M

ilw
aukees skala 

för m
om

entet är 
m

arkerat m
ed grått 

på grå väljare. I stort 
sett oläsligt.

OM
KOPPLARE

Boschs om
kopplare 

sitter så nära 
avtryckaren att m

an 
lätt kom

m
er åt den 

av m
isstag.

AuTOSEnSE
BLACk+DECkErS 

auto sense-funktion 
styr kraften när  

skruvarna ska planför-
sänkas i träet.

ARBETSLAM
PA

 Det är praktiskt när 
lam

pan sitter på foten 
av m

askinen och den 
tänds så snart m

an 
pressar in avtryckaren.

BRA
KöP

6/2016 
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Batteri: 2Ah/2 st.
Laddningstid: 40 min
Momentsteg: 15 
Chuck: 13 mm
Vikt: 1,5 kg
Prisbild: 2 500 kr
www.dewalt.se

Batteri: 2,5 Ah /2 st.
Laddningstid: 100 min
Momentsteg: 10 
Chuck: 13 mm
Vikt: 1,8 kg
Prisbild: 2 800 kr
www.ryobitools.se

Batteri:  4 Ah/2 st.
Laddningstid:  36 min
Momentsteg:  16
Chuck:  13 mm
Vikt:  1,8 kg
Prisbild:  4 400 kr
www.makita.se

Batteri: 4,0 Ah/2 st.
Laddningstid: 120 min
Momentsteg: 24 
Chuck: 13 mm
Vikt: 1,8 kg
Prisbild: 2 800  kr
www.stanleyworks.se

Batteri: 4 Ah/2 st.
Laddningstid: 80 min
Momentsteg: Nej - impuls 
Chuck: 13 mm
Vikt: 2,0 kg
Prisbild: 4 900 kr
www.metabo.se

Batteri: 5,0 Ah /2 st.
Laddningstid: 59 min
Momentsteg: 24 
Chuck: 13 mm
Vikt: 2,5 kg
Prisbild: 5 000 kr
se.milwaukeetool.eu

Muskulös maskin 
som även klarar 
små skruvar

Sisådär kvalitet 
och ganska svag 
men priset är högt

Traditionell men 
med både styrka 
och slagfunktion

Genomtänkt  och 
stark maskin med 
flera finesser

Tillräckligt stark 
men har problem 
med momentet 

Stark maskin för 
grova jobb, men 
inte för små jobb

■  Maskiner från DeWalt är 
kända för att vara starka. Och 
denna maskin är inget undan-
tag. Den är gjord för att klara 
arbetet på en byggplats.
 Den trycker spiralborren 
genom regeln som om det 
vore det enklaste i världen och 
de långa skruvarna försvinner 
snabbt ner i träet. Ändå lyckas 
den perfekt med planförsänk-
ning. Den har överskott på mo-
mentskalan för skruvar kortare 
än 30 mm. Det är fint.
 Motorn är kolborstlös och 
det ger pluspoäng eftersom det 
betyder längre livslängd och 
större effektivitet. Batteriet är 
på 2,0 Ah och kanske i minsta 
laget. Å andra sidan är ladd-
ningstiden kort.
 Siffror och skalor är tydliga, 
led-lampan är bra och batteriet 
har laddningsindikator. Hand-
taget ligger bra i handen. Vi sak-
nar halkskydd under batteriet.

 SlutSAtS:  Stark maskin med stort 
överskott. Klarar allt från små 
skruvar till tuff borrning.

■  ryobis tekniska specifika-
tioner  är ett av flera exempel 
på att leverantörerna är för 
generösa med sina löften. Det 
påstås att maskinen kan klara 
50 mm borr. Vår maskin måste 
kämpa hårt för att klara testet 
med 20 mm borr.
 Maskinen var däremot bra 
på att skruva. Även de långa 
skruvarna drogs i utan problem.
 Vi kunde inte testa planför-
sänkning eftersom momentväl-
jaren inte fungerade.
  Maskinen är en smula klum-
pig men har bra balans. Det är 
nog fråga om materialpriorite-
ring med all plast.
 Vi ger plus för bra handtag 
samt halksäkra och stötskydda-
de delar. Bra arbetslampa och 
tillfredsställande laddningsin-
dikator. Men det bländande 
diskoteksljuset vid momentväl-
jaren verkar malplacerat. Priset 
är för högt.

 SlutSAtS:  Ryobi försöker matcha 
tuffare maskiner, men maskinen är 
för klen. Och dessutom för dyr.

■ Makitas borrskruvdragare 
är en rätt traditionell modell 
som klarar allt från att borra 
grova hål till att dra i små och 
fina skruvar. Den drar i de stora 
skruvarna med full gas och 
släpper dem precis när huvude-
na har planförsänkts.
 Maskinen har rejäla muskler 
och är ändå finkänslig. Vi hitta-
de inga nackdelar bortsett från 
att chucken skuggar skenet 
från arbetslampan.
 En annan plusfaktor är den 
korta laddningstiden – endast 
36 minuter. Det är mycket bra 
och det medföljer två batterier.
 Maskinen är gedigen med 
bra handtag och knappar som 
glider precis som de ska. Balan-
sen är mycket bra och därför 
verkar maskinen lättare än 
andra som väger lika mycket.
 Maskinen har slagfunktion 
och det medföljer ett stödhand-
tag som lätt monteras.

 SlutSAtS:  Rejäla muskler, finkäns-
lig och slagfunktion. tyvärr sitter 
arbetslampan lite fel.

■  Man skulle nästan kunna 
tro att man kan klara nästan 
vad som helst med Stanley 
borrskruvdragare med 4,0 
Ah-batteri. Den behöll varvtalet 
under borrtestet och det var 
rena barnleken att planförsän-
ka de olika skruvarna.
 Vridmomentet är enormt 
och rätt inställt klarar maskinen 
både stora och små skruvar.
 Arbetslampan är bra men 
har placerats så att chucken 
ger skugga där man borrar eller 
skruvar. Det är synd.
 Vi kan annars ge beröm för 
en enkel och exakt justering 
av momentet. Maskinen har 
tydliga skalor, fin ergonomi 
och behagligt handtag med 
halksäker beläggning. knappar 
och reglage sitter där de ska 
och det finns mjuka stötzoner 
där de behövs. Maskinen har 
dessutom en laddningsindika-
tor för batteriet. 

 SlutSAtS:  En mycket bra maskin 
med enorm styrka och flera fines-
ser. Ett bra köp.

■  Metabos maskin är försedd 
med en impulsfunktion som 
planförsänker i små, små ryck 
när skruvarna nästan har 
dragits i. Det fungerar inte helt 
optimalt eftersom funktionen 
skal kopplas in först när skru-
ven nästan är på plats.
 Vi fick aldrig momentin-
ställningen att fungera vilket 
innebar att skruvarna drogs i 
för djupt om vi inte kopplade in 
impulsfunktionen.
 Maskinen är relativt tung 
men balansen är ok. Handta-
get har passande storlek och 
knapparna sitter där de ska.
 Delar av den robusta ma-
skinen har stötabsorberande 
beläggning. Vi saknar halkskydd 
under batteriet.
 Chucken kan tas bort så ma-
skinen blir kortare. Plus för två 
batterier men laddningstiden 
är rätt lång. Bra och lättavläst 
laddningsindikator.

 SlutSAtS:  Magnetisk bitshållare är 
smart, men vi vill hellre ha en exakt 
momentinställning.

■  Milwaukee levereras med 
inte bara ett utan två 5,0 
Ah-batterier och med dem kan 
den klara allt. Den arbetar sä-
kert och snabbt oavsett om den 
ska borra eller dra i skruvar. 
Men det verkar inte som om 
maskinen vet hur stark den är 
för det går inte att minska styr-
kan tillräckligt mycket för att 
planförsänka små skruvar. Det 
är ju inte så bra om du både vill 
borra och skruva.
 Maskinen är robust med 
stötzoner av gummi för att tåla 
tuffa tag på bygget. Bitshållare, 
bra bälteskrok och laddningsin-
dikator är tre fina plus.
 Vi tycker däremot inte om 
att momentväljaren och siffror-
na som anger momentsteget 
har samma grå färg. De är 
nästan oläsliga. Arbetslampan 
sitter så att chucken ger skugga 
där man borrar och skruvar. 
Det måste kunna göras bättre.

 SlutSAtS:  Stor och stark maskin 
som inte kan planförsänka mindre 
skruvar. Otydliga skalor.

DEWALT  
DCD790 D2

RyOBi  
R18 PD

MAKiTA  
DHP480RMJ

STAnLEy fATMAx  
FMC 600

METABO  
BS 18 LTX QUICK

MiLWAuKEE  
M18 FPD-502C

DOLD BiTSHåLLARE
BLACk+DECkEr och 
Metabo har en mag-

netisk bitshållare dold 
bakom chucken. Det är 

smart.

smarTa deTaljer

deT kan Göras bäTTre

STöTSäKER
kraftigt gummi  

strategiskt placerat 
på Stanley FatMax 
skyddar maskinen 

mot stötar.

OLäSLiG SKALA
Milwaukees skala 
för momentet är 

markerat med grått 
på grå väljare. I stort 

sett oläsligt.

OMKOPPLARE
Boschs omkopplare 

sitter så nära 
avtryckaren att man 
lätt kommer åt den 

av misstag.

AuTOSEnSE
BLACk+DECkErS 

auto sense-funktion 
styr kraften när  

skruvarna ska planför-
sänkas i träet.

ARBETSLAMPA
 Det är praktiskt när 

lampan sitter på foten 
av maskinen och den 
tänds så snart man 

pressar in avtryckaren.

BRA
KöP

6/2016 

14/2016

www.gds.se gÖr det själv · 6/2016 55www.gds.se54 gÖr det själv · 6/2016 

Pris: Vi ger dig en prisbild, men 
ofta kan maskinerna köpas 
billigare, t.ex. under en kampanj 
i en affär eller på Internet.

Testresultat: Produkternas 
totalbetyg bygger på en hel-
hetsbedömning av arbetet med 
dem och en fokusering på de 
olika villkoren och deltesterna.

Testvinnartiteln tilldelar vi 
den bästa produkten med 
tanke på testresultat, kvalitet 
och pris.

Bra Köp är en titel vi ger en 
bra produkt med ett attraktivt 
pris. Du får med andra ord 
hög kvalitet för lite pengar.

Viktiga detaljer

så här TesTar Gör deT själv – varje GånG

När du är på byggmarknaden och har svårt 
att bestämma dig för en av maskinerna, så 
ska du inte bara se på priset. Du ska också 
kolla dessa tekniska detaljer.

Vi låter maskinerna utföra praktiskt arbete och bedömer deras styrka, ergonomi/hantering och tillbehör.

6/2016 6/2016 6/2016 6/2016 

Batteri: 4,0 Ah /2 st.
Laddningstid: 90 min
Momentsteg: 20 
Chuck: 13 mm
Vikt: 2,1 kg
Prisbild: 3 000 kr
se.aeg-powertools.eu

Batteri:  1,5 Ah/1 st.
Laddningstid:  90 min
Momentsteg:  0 (Autosense)
Chuck:  10 mm
Vikt:  1,3 kg
Prisbild:  1 420 kr
www.blackdecker.se

Batteri: 2,5 Ah/1 st.
Laddningstid: 40 min
Momentsteg: 20 
Chuck: 13 mm
Vikt: 1,3 kg
Prisbild: 2 300 kr
www.bosch.se

Batteri: 2,0 Ah /1 st.
Laddningstid: 55 min
Momentsteg: 15 
Chuck: 13 mm
Vikt: 1,6 kg
Prisbild: 899 kr
www.clasohlson.se

Prof fsmaskin som 
både borrar och 
skruvar perfekt

Härligt lätt men 
maskinen är lite 
för klen

Smart nytänkande 
på flera sätt men 
saknar styrka

Lågprismodell 
som är bäst till ren 
skruvdragning

■  AEGs borrskruvdragare är 
värd en eloge. Den klarar av 
både mandomsprovet med den 
grova borren och momentdrag-
ning med toppbetyg. Momentet 
kan till och med finjusteras för 
perfekt planförsänkning av 
ännu mindre skruvar än de i 
vårt test. 
 Maskinen har en stark 
arbetslampa korrekt placerad 
vid foten.  Du får en proffsma-
skin med kolborstlös motor. Det 
går att byta ut standardchuck-
en mot en vinkelchuck och en 
som  förskjuter skruven en bit 
upp i förhållande till motorax-
eln. Smart när det är trångt.  
När snabbchucken tas bort har 
man tillgång till en magnetisk 
bitshållare.
 Borrskruvdragaren är gan-
ska tung, 2,1 kg, och det beror 
främst på det stora batteriet. 
Men balansen är fin och hand-
taget bra med halkskydd.

 SlutSAtS:  Du får en stark maskin 
av proffskvalitet och möjlighet att 
komplettera med tillbehör.

■  BLACk+DECkErs maskin 
väger nästan inget och verkar 
både robust och gedigen. Men 
den gjorde oss besvikna när vi 
borrade med 20 mm spiralborr. 
Motorn stannade faktiskt fyra 
gånger även om tillverkaren 
hävdar att den ska kunna dra 
25 mm borr i trä. Det ger vi 
minuspoäng för.
 Autosense-funktionen ger 
däremot pluspoäng för den 
justerar själv momentet för att 
planförsänka skruvarna. Det 
gick bra med flera fina ryck.
 Lampan för indikation av 
borr- och skruvfunktion samt 
batteriets laddning sitter bra till. 
Skenet från lampan hamnar där 
det ska men är inte så starkt.
 Handtaget är bra och 
balansen fin. De få knappar 
och reglage som finns fungerar 
utmärkt. Men det är en nackdel 
att chucken inte klarar mer än 
10 mm borrskaft.

 SlutSAtS:  lättviktare som är bra 
på att skruva, men svag motor 
sänker betyget.

■  Denna Bosch-maskin skiljer 
sig en del från andra borrskruv-
dragare, inte bara i utseende 
utan också funktionsmässigt.
 Maskinen bjuder t.ex. på 
en smart kickbackkontroll som 
stoppar borren om den sätter 
sig fast. Funktionen träder ock-
så till om skruven plötsligt fast-
nar så att du slipper returslag 
med smärtor i handleden. En 
inbyggd chip ser till att motorn 
arbetar med full gas så länge 
det finns ström i batteriet.
 Borrskruvdragaren är liten 
och fick kämpa i borrtestet, 
men det gav inte upp. Den är 
lättskött för gör-det-självare 
som inte är så starka eftersom 
den utöver det vanliga handta-
get har ett extra handtag.
 Maskinen är försedd 
med laddningsindikator. Den 
utmärkta arbetslampan har 
placerats på ovansidan av 
maskinens fot.

 SlutSAtS:  liten och lätt maskin 
som arbetar bra och som bjuder på 
flera mycket bra detaljer.

■  CoTech kommer inte att skri-
va in sig i verktygshistorien för 
banbrytande innovation, men 
borrskruvdragaren är ett ut-
märkt val  för den som behöver 
en batterimaskin. Men man ska 
inte förvänta sig att den klarar 
tung borrning lika lätt.
 Maskinen klarade av 
borrtestet men med lite besvär. 
De längsta skruvarna drogs i 
mycket långsamt och det ger 
vi minuspoäng för. Momentet 
fungerade däremot perfekt och 
alla skruvar försänktes exakt 
som de skulle.
 Bra arbetslampa på ovansi-
dan av foten, laddningsindika-
tor på batteriet och halksäker 
beläggning på handtaget, som 
har bra storlek. Halkskyddet 
kunde gärna ha fortsatt under 
batteriet. Pluspoäng för stor 
och bra bälteskrok. Tillfredsstäl-
lande ergonomi och utmärkt 
balans i relation till priset.

 SlutSAtS:  trots det låga priset  
dras betyget ner för att maskinen 
inte är så stark.

AEG  
BSB 18CBL LI-402C

BLACK+DECKER  
 ASD18K-QW

BOSCH  
PSR 18LI-2 ERGONOMIC

COTECH  
LXC DD 18-2

1 SnABBCHuCK är väl numera 
standard på alla maskiner, men på en 
del borrskruvdragare kan chucken tas 
av. Då blir maskinen kortare och man 
kan sätta bits i chuckfästet.

2 MOMEnTSTEGEn varierar i antal 
från maskin till maskin men är i regel 
mellan 10 och 24. Med rätt moment 
kan du planförsänka skruvar. Det är 
sällan nödvändigt med många steg. Det 
räcker faktiskt med 10, men det ska 
vara skillnad mellan de olika stegen och 
det ska vara lätt att välja önskat steg. 
Skalan ska dessutom vara tydlig.

3 VäxEL. De flesta maskiner har en 
krypväxel för stora skruvar och en 
överväxel för snabb borrning. Det ska 
vara skillnad mellan växlarna.

4 OMKOPPLAREn mellan höger- och 
vänstergång ska glida lätt och kunna 
nås utan att du släpper greppet. Den 
ska sitta skyddad så att du inte ändrar 
varvriktning av misstag.

5 STRöMBRyTAREn ska sitta så att du 
lätt når den med ett finger. Det ska vara lätt 
att ändra varvtalet med knappen.

6 HAnDTAGET ska vara utformat så att du 
får ett stadigt grepp i maskinen och det bör 
därför vara klätt med halksäkert gummi. 
Handtaget ska dessutom medverka till att 
balansen är fin när du håller maskinen i 
handen. Annars kan det vara jobbigt 
att använda maskinen i kanske flera 
timmar i sänder.

7 LAMPA finns i dag på alla 
maskiner. Den skal ge ljus där du 
borrar och skruvar. kolla att 
chucken inte ger skugga.

8 KROK föR BäLTET är numera nästan 
standard på borrskruvdragare och är 
värdefull när du inte kan sätta ifrån dig 
maskinen. kroken ska kunna sitta på båda 
sidorna av maskinen beroende på vilken 
hand du använder.

9 BATTERiET ska lätt kunna tas loss för 
laddning och det ska gå lika lätt att sätta 
tillbaka det. Det ska helst finnas en 
laddningsindikator, antingen på batteriet 
eller på maskinen.
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TesT

BETyGSSKALAn
0 ✕  = eländigt

 1 ✕  = dåligt

2 ✕  = under medel

3 ✕  = medelbra

4 ✕  = mycket bra

5 ✕  = fantastiskt
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Tappar batteriet, är tung 
och har dålig säkerhet

Bra ergonomi men svag 
och tål inte att pressas

Liten beskärningssåg  
med stort överskott 

ALPINA
C1648LI

BLACK + DECKER  
GKC3630L20  

MAKITA  
DUC 122  

Vikt inkl. batteri:  5,9 kg
Laddare, antal ampere:  1,5 A
Batteri volt/amperetimmar:  48 V/4 Ah
Angiven laddningstid:  160 min
Kedjejust., med/utan verktyg:  Utan
Svärdlängd:  40 cm
Prisbild:  2 085 kr
www.buildor.se

Vikt inkl. batteri:  3,8 kg
Laddare, antal ampere:  1,3 A
Batteri volt/amperetimmar:  36 V/2 Ah
Angiven laddningstid:  90 min
Kedjejust., med/utan verktyg:  Utan
Svärdlängd:  30 cm
Prisbild:  2 999 kr
www.blackdecker.se

 SLUTSATS:  Säkerheten är dålig och sågen därför 
farlig. Trots stort batteri klarar inte sågen så 
många skivor. Vi kan inte rekommendera den.

 SLUTSATS:  Sågen får höga betyg när det gäller 
hantering och låg vikt. Arbetar på men inte med 
styrka. Vi saknar kedjebromsen!

 SLUTSATS:  Lättviktare med kort laddningstid. Är 
perfekt för beskärning och grensågning. Duger ej 
till vedsågning. En motordriven grensåg.

■ Knapparnas placering och hanteringen är 
som de ska vara. Det är lätt att fylla på olja, 
kedjebyte och sträckning är enkel det är lätt 
att hålla sågen ren utan hjälp av verktyg.
 Men bortsett från denna inledning finns 
inte så mycket bra att säga. Sågen klarar 
inte så många skivor och kör ofta fast även 
om den har ett av testets största och star-
kaste batterier. Ett 4 Ah batteri på 48 volt 
borde göra det bättre. Det är inte tillräckligt 
bra även om sågen är relativt billig.
 Batteriet lossnar hela tiden och bruks-
anvisningen var bristfällig om detta pro-
blem skulle finnas eller ej när man kör fast 
med sågen. Varje gång sågens motor hade 
stoppat var det nödvändigt att trycka in 
en extra strömbrytare. Det var mycket 
irriterande. Men det värsta var i alla fall att 
kedjan fortsatte att snurra trots att kast-
skyddet hade aktiverats. Det är farligt!
 Sågen är ganska tung och slutsaten blir 
att vi inte kan rekommendera den.
 Alpina är ett varumärke under GGP 
Sweden, som inte själva säljer sågen i Sve-
rige. Vi köpte vår såg på nätet.

■ Precis som andra moderna motorsågar 
får denna modell från Black+Decker topp-
betyg när det gäller ergonomin. Den är 
dessutom mycket lätthanterad och enkel 
att ha att göra med. Kedjesträckning och 
rensning av kåpan runt kedjan kan klaras av 
utan hjälp av verktyg. Vi ger också ett extra 
plus för att det är så lätt att fylla på olja. 
 Det är också en fördel att sågen kan dela 
batteri med andra maskiner från Black+-
Decker. Batteridelning är värdefullt för oss 
konsumenter eftersom vi kan köpa ett eller 
två batteri till flera maskiner.
 Men när det gäller sågning så kommer 
sågen till korta om den pressas lite. Då fast-
nar den helt enkelt. Men låter man sågen 
göra jobbet så sågar den länge med tanke 
på batteriets storlek. Det är för övrigt alltid 
klokt att aldrig pressa en kedjesåg.
 Bruksanvisningen är lättförstådd och 
bilderna förklarande. Det gillar vi.
 Vi ger dock stort minus för att sågkedjan 
fortsätter att snurra när man har släppt 
strömbrytaren. Då ska sågen stoppa direkt. 
Säkerheten ska helt enkelt vara i topp!

■ Testsågen från Makita är en lite plutt men 
klarar sig ändå suveränt. Den är idealisk 
som beskärningssåg eller grensåg och den 
har konstruerats så att man kan hantera 
den med endast en hand. Men motorsåg? 
Nej, det är den för liten till.
 Den sågar inte så bra i trästubben men 
det hade vi inte heller förväntat oss. Där-
emot skivar den upp grenar lika effektivt 
som större sågar och den ger inte upp om 
den pressas lite. Det är rätt imponerande. Å 
andra sidan är grenarna endast 10 cm.
 När det gäller säkerhet så stannar 
kedjan genast när strömbrytaren släpps. 
Sågen har inget kastskydd och handskyd-
det framför det främre handtaget är fast. 
Men behövs kastskydd på såg med endast 
11 cm svärd? Det är lite obekvämt att hålla 
händerna så nära varandra, men det kan 
knappast bli annorlunda.
 Denna lilla fighter är trots storleken och 
det rätt pepprade priset ett av de träd-
gårdsredskap som kan bli favoritverktyg 
för många. Inte för vedklyvning utan för 
beskärning av träd och buskar.

Vikt inkl. batteri:  2,5 kg
Laddare, antal ampere:  9 A
Batteri volt/amperetimmar:  18 V/4 Ah
Angiven laddningstid:  36 min
Kedjejust., med/utan verktyg:  Utan
Svärdlängd:  11,5 cm
Prisbild:  5 600 kr
www.makita.se
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RCS36X3550HI   
STIHL  
MSA160  CBQ

HUSQVARNA  
536 LIXP  

Sågar perfekt, säkert och 
länge på en laddning

Stark såg med fina 
detaljer men alltför dyr

Suverän och lätt såg 
med valfria tillbehör

Vikt inkl. batteri:  4,4 kg
Laddare, antal ampere:  1,7 A
Batteri volt/amperetimmar:  36 V/4,2 Ah
Angiven laddningstid:  36 min
Kedjejust., med/utan verktyg:  Med
Svärdlängd:  30 cm
Prisbild:  7 950 kr 
www.husqvarna.se

Vikt inkl. batteri:  5,7 kg
Laddare, antal ampere:  1,7 A
Batteri volt/amperetimmar:  36 V/5 Ah
Angiven laddningstid:  180 min
Kedjejust., med/utan verktyg:  Utan
Svärdlängd:  35 cm
Prisbild:  4 199 kr
se.ryobitools.eu

 SLUTSATS:  Det är egentligen en utmärkt såg och 
du kan välja bland olika svärd, laddare och batte-
rier. Men det är en alldeles för dyr såg.

 SLUTSATS:  Stor, stark och rejäl såg med hög 
säkerhet och bra balans. Möjlighet att använda 
batteriet i andra maskiner.

 SLUTSATS:  Läcker såg som både är mycket stark 
och enormt uthållig. Det är omöjligt att pressa 
sågen så hårt att den kör fast.

■ Testdeltagaren från Husqvarna får fina 
betyg, dock inte toppbetyg, för både hante-
ring och ergonomi. På flera andra sågar kan 
man tas loss kåpan över kedjehuset utan 
att använda verktyg och sedan rensa bort 
sågspån och smuts. Det går inte här. Man 
måste använda en fastnyckel för att lossa 
kåpan och den har man ingen plats för på 
sågen. Det är inte tillfredsställande för en 
såg som är så dyr som denna är. Å andra 
sidan ska sågen också ha lite beröm för ett 
effektivt, bakåtriktat spånblås.
 Du väljer först sågen och sedan bestäm-
mer du dig för laddare och batteri. Du kan 
också montera ett längre svärd och en 
annan kedja. Batteriet passar även i andra 
maskiner. Detta system är smart för du 
sparar på det sättet både pengar och  
plats i verkstan.
 Sågen klarar sågtestet utmärkt men 
den har lite svårt att såga tvärs över vår 
trästubbe och vi måste ta i för att klara det. 
Vi tycker att sågen kommer på efterkälken 
både när det gäller styrka och gångtid på 
batteriet. Andra billigare sågar är bättre.

■ När vi nu ger beröm för att sågen arbe-
tar länge på en laddning, så ska det också 
sägas att laddningen sedan tar tid, 
3 timmar! Å andra sidan kan batteriet också 
användas i andra maskiner från Ryobi.
 Ryobi var bland de första som presente-
rade idén med ett batterier till flera verktyg. 
Även om det i början mest handlade om 
skruvdragare så har alltså systemet nu 
spridit sig även till trädgårdsmaskiner.
 Den största fördelen med sågen är att 
den arbetar mycket länge och med över-
skott när den skivar upp grenarna. Den 
klarar också av att såga tvärs över stubben. 
Den kan helt enkelt inte köra fast.
 Med så stort kraftöverskott så krävs det 
också ett pålitligt kastskydd, och det har 
sågen. Naturligtvis, frestas vi att säga.
 Rent funktionsmässigt finns det inte 
mycket att klaga på, men det bakre hand-
taget är lite tjockare än på andra, mot-
svarande maskiner. Vi kunde också önska 
en lite lägre vikt, men den fina balansen, 
prestationen och framför allt det låga priset 
gör Ryobis såg till testvinnare.

■ Det är ingen tvekan om att det är testets 
starkaste såg med den snabbaste laddaren 
av alla. Det är ej heller någon tvekan om 
kvaliteten, finishen och utförandet. Ja, vi 
kan egentligen inte hitta något att anmärka 
på, men det är besvärligt att fylla på olja.
 Men priset är ett kapitel för sig. Det 
ligger nästan 2 000 kr högre än vad sågen 
från Ryobi kostar – och det fäller domen 
över den effektiva sågen.
 Sågen har ett enormt överskott och 
tar sig hur lätt som helst igenom de 10 cm 
tjocka grenarna som snabbt skivas i små 
limpskivor. Det är omöjligt att pressa sågen 
till att köra fast. 
 Det är ganska lätt att rensa bort såg-
spån och smuts från utrymmet bakom 
kedjeskyddet, som tas bort utan verktyg. 
Sågen är lättskött, väger endast 4,7 kg och 
det är rena nöjet att arbeta med den.
 Men priset är alltså lite högt – även om 
man får mycket för pengarna. Batteriet kan 
användas i andra maskiner från Stihl och 
man kombinera såg, svärd, kedja, batteri 
och laddare som man vill.

Vikt inkl. batteri:  4,8 kg
Laddare, antal ampere:  12 A
Batteri volt/amperetimmar:  36 v/6 Ah
Angiven laddningstid:  25 min
Kedjejust., med/utan verktyg:  Utan
Svärdlängd:  30 cm
Prisbild:  5 865 kr
www.stihl.se
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Sågar perfekt, säkert och 
länge på en laddning

Stark såg med fina 
detaljer men alltför dyr

Suverän och lätt såg 
med valfria tillbehör

Vikt inkl. batteri:  4,4 kg
Laddare, antal ampere:  1,7 A
Batteri volt/amperetimmar:  36 V/4,2 Ah
Angiven laddningstid:  36 min
Kedjejust., med/utan verktyg:  Med
Svärdlängd:  30 cm
Prisbild:  7 950 kr 
www.husqvarna.se

Vikt inkl. batteri:  5,7 kg
Laddare, antal ampere:  1,7 A
Batteri volt/amperetimmar:  36 V/5 Ah
Angiven laddningstid:  180 min
Kedjejust., med/utan verktyg:  Utan
Svärdlängd:  35 cm
Prisbild:  4 199 kr
se.ryobitools.eu

 SLUTSATS:  Det är egentligen en utmärkt såg och 
du kan välja bland olika svärd, laddare och batte-
rier. Men det är en alldeles för dyr såg.

 SLUTSATS:  Stor, stark och rejäl såg med hög 
säkerhet och bra balans. Möjlighet att använda 
batteriet i andra maskiner.

 SLUTSATS:  Läcker såg som både är mycket stark 
och enormt uthållig. Det är omöjligt att pressa 
sågen så hårt att den kör fast.

■ Testdeltagaren från Husqvarna får fina 
betyg, dock inte toppbetyg, för både hante-
ring och ergonomi. På flera andra sågar kan 
man tas loss kåpan över kedjehuset utan 
att använda verktyg och sedan rensa bort 
sågspån och smuts. Det går inte här. Man 
måste använda en fastnyckel för att lossa 
kåpan och den har man ingen plats för på 
sågen. Det är inte tillfredsställande för en 
såg som är så dyr som denna är. Å andra 
sidan ska sågen också ha lite beröm för ett 
effektivt, bakåtriktat spånblås.
 Du väljer först sågen och sedan bestäm-
mer du dig för laddare och batteri. Du kan 
också montera ett längre svärd och en 
annan kedja. Batteriet passar även i andra 
maskiner. Detta system är smart för du 
sparar på det sättet både pengar och  
plats i verkstan.
 Sågen klarar sågtestet utmärkt men 
den har lite svårt att såga tvärs över vår 
trästubbe och vi måste ta i för att klara det. 
Vi tycker att sågen kommer på efterkälken 
både när det gäller styrka och gångtid på 
batteriet. Andra billigare sågar är bättre.

■ När vi nu ger beröm för att sågen arbe-
tar länge på en laddning, så ska det också 
sägas att laddningen sedan tar tid, 
3 timmar! Å andra sidan kan batteriet också 
användas i andra maskiner från Ryobi.
 Ryobi var bland de första som presente-
rade idén med ett batterier till flera verktyg. 
Även om det i början mest handlade om 
skruvdragare så har alltså systemet nu 
spridit sig även till trädgårdsmaskiner.
 Den största fördelen med sågen är att 
den arbetar mycket länge och med över-
skott när den skivar upp grenarna. Den 
klarar också av att såga tvärs över stubben. 
Den kan helt enkelt inte köra fast.
 Med så stort kraftöverskott så krävs det 
också ett pålitligt kastskydd, och det har 
sågen. Naturligtvis, frestas vi att säga.
 Rent funktionsmässigt finns det inte 
mycket att klaga på, men det bakre hand-
taget är lite tjockare än på andra, mot-
svarande maskiner. Vi kunde också önska 
en lite lägre vikt, men den fina balansen, 
prestationen och framför allt det låga priset 
gör Ryobis såg till testvinnare.

■ Det är ingen tvekan om att det är testets 
starkaste såg med den snabbaste laddaren 
av alla. Det är ej heller någon tvekan om 
kvaliteten, finishen och utförandet. Ja, vi 
kan egentligen inte hitta något att anmärka 
på, men det är besvärligt att fylla på olja.
 Men priset är ett kapitel för sig. Det 
ligger nästan 2 000 kr högre än vad sågen 
från Ryobi kostar – och det fäller domen 
över den effektiva sågen.
 Sågen har ett enormt överskott och 
tar sig hur lätt som helst igenom de 10 cm 
tjocka grenarna som snabbt skivas i små 
limpskivor. Det är omöjligt att pressa sågen 
till att köra fast. 
 Det är ganska lätt att rensa bort såg-
spån och smuts från utrymmet bakom 
kedjeskyddet, som tas bort utan verktyg. 
Sågen är lättskött, väger endast 4,7 kg och 
det är rena nöjet att arbeta med den.
 Men priset är alltså lite högt – även om 
man får mycket för pengarna. Batteriet kan 
användas i andra maskiner från Stihl och 
man kombinera såg, svärd, kedja, batteri 
och laddare som man vill.

Vikt inkl. batteri:  4,8 kg
Laddare, antal ampere:  12 A
Batteri volt/amperetimmar:  36 v/6 Ah
Angiven laddningstid:  25 min
Kedjejust., med/utan verktyg:  Utan
Svärdlängd:  30 cm
Prisbild:  5 865 kr
www.stihl.se
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Vikt inkl. batteri:  4,4 kg
Laddare, antal ampere:  1,7 A
Batteri volt/amperetimmar:  36 V/4,2 Ah
Angiven laddningstid:  36 min
Kedjejust., med/utan verktyg:  Med
Svärdlängd:  30 cm
Prisbild:  7 950 kr 
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Vikt inkl. batteri:  5,7 kg
Laddare, antal ampere:  1,7 A
Batteri volt/amperetimmar:  36 V/5 Ah
Angiven laddningstid:  180 min
Kedjejust., med/utan verktyg:  Utan
Svärdlängd:  35 cm
Prisbild:  4 199 kr
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 SLUTSATS:  Det är egentligen en utmärkt såg och 
du kan välja bland olika svärd, laddare och batte-
rier. Men det är en alldeles för dyr såg.

 SLUTSATS:  Stor, stark och rejäl såg med hög 
säkerhet och bra balans. Möjlighet att använda 
batteriet i andra maskiner.

 SLUTSATS:  Läcker såg som både är mycket stark 
och enormt uthållig. Det är omöjligt att pressa 
sågen så hårt att den kör fast.

■ Testdeltagaren från Husqvarna får fina 
betyg, dock inte toppbetyg, för både hante-
ring och ergonomi. På flera andra sågar kan 
man tas loss kåpan över kedjehuset utan 
att använda verktyg och sedan rensa bort 
sågspån och smuts. Det går inte här. Man 
måste använda en fastnyckel för att lossa 
kåpan och den har man ingen plats för på 
sågen. Det är inte tillfredsställande för en 
såg som är så dyr som denna är. Å andra 
sidan ska sågen också ha lite beröm för ett 
effektivt, bakåtriktat spånblås.
 Du väljer först sågen och sedan bestäm-
mer du dig för laddare och batteri. Du kan 
också montera ett längre svärd och en 
annan kedja. Batteriet passar även i andra 
maskiner. Detta system är smart för du 
sparar på det sättet både pengar och  
plats i verkstan.
 Sågen klarar sågtestet utmärkt men 
den har lite svårt att såga tvärs över vår 
trästubbe och vi måste ta i för att klara det. 
Vi tycker att sågen kommer på efterkälken 
både när det gäller styrka och gångtid på 
batteriet. Andra billigare sågar är bättre.

■ När vi nu ger beröm för att sågen arbe-
tar länge på en laddning, så ska det också 
sägas att laddningen sedan tar tid, 
3 timmar! Å andra sidan kan batteriet också 
användas i andra maskiner från Ryobi.
 Ryobi var bland de första som presente-
rade idén med ett batterier till flera verktyg. 
Även om det i början mest handlade om 
skruvdragare så har alltså systemet nu 
spridit sig även till trädgårdsmaskiner.
 Den största fördelen med sågen är att 
den arbetar mycket länge och med över-
skott när den skivar upp grenarna. Den 
klarar också av att såga tvärs över stubben. 
Den kan helt enkelt inte köra fast.
 Med så stort kraftöverskott så krävs det 
också ett pålitligt kastskydd, och det har 
sågen. Naturligtvis, frestas vi att säga.
 Rent funktionsmässigt finns det inte 
mycket att klaga på, men det bakre hand-
taget är lite tjockare än på andra, mot-
svarande maskiner. Vi kunde också önska 
en lite lägre vikt, men den fina balansen, 
prestationen och framför allt det låga priset 
gör Ryobis såg till testvinnare.

■ Det är ingen tvekan om att det är testets 
starkaste såg med den snabbaste laddaren 
av alla. Det är ej heller någon tvekan om 
kvaliteten, finishen och utförandet. Ja, vi 
kan egentligen inte hitta något att anmärka 
på, men det är besvärligt att fylla på olja.
 Men priset är ett kapitel för sig. Det 
ligger nästan 2 000 kr högre än vad sågen 
från Ryobi kostar – och det fäller domen 
över den effektiva sågen.
 Sågen har ett enormt överskott och 
tar sig hur lätt som helst igenom de 10 cm 
tjocka grenarna som snabbt skivas i små 
limpskivor. Det är omöjligt att pressa sågen 
till att köra fast. 
 Det är ganska lätt att rensa bort såg-
spån och smuts från utrymmet bakom 
kedjeskyddet, som tas bort utan verktyg. 
Sågen är lättskött, väger endast 4,7 kg och 
det är rena nöjet att arbeta med den.
 Men priset är alltså lite högt – även om 
man får mycket för pengarna. Batteriet kan 
användas i andra maskiner från Stihl och 
man kombinera såg, svärd, kedja, batteri 
och laddare som man vill.

Vikt inkl. batteri:  4,8 kg
Laddare, antal ampere:  12 A
Batteri volt/amperetimmar:  36 v/6 Ah
Angiven laddningstid:  25 min
Kedjejust., med/utan verktyg:  Utan
Svärdlängd:  30 cm
Prisbild:  5 865 kr
www.stihl.se


