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TESTGrejer&grepp

Med den här nya brytkilen går 
det snabbt och lätt att sätta 
skåpstommen så att den 
hänger rätt i lod på väggen. 
Inga lösa passbitar behövs.  
 
Robin Antonsson och Fredrik Söder-
berg är båda snickare och har följts 
åt sedan de gick på byggymnasiet  
i Trollhättan. Förra våren startade 
de eget och nu driver de byggföreta-
get BIWAB. Största tiden som egen- 
företagare har de varit inhyrda hos 
större byggföretag.  

Beslutet att starta eget kom  
sedan de gått arbetslösa några  
månader efter att deras tidigare  
arbetsgivare hade gått i konkurs. 
Sedan starten har de jobbat mycket  
med köksmontage och det var  
då som de fick idén till bryt- 
kilen.  

– Vi hamnade snabbt  
i ett läge där vi behövde 
bli mer kostnads- 
effektiva och snäp-
pet vassare än våra  
konkurrenter, berät-
tar Fredrik Söder-
berg.  

Kilen används i stäl-
let för lösa passbitar av 
masonit. Den har tio sektio-
ner från en till tio millimeter tjocka. 
Kilen träs in bakom skåpstommen 
samtidigt som denna riktas med 
hjälp av vattenpasset. När stom-
men är i rätt läge bryts kilen av vid 
det trappsteg som blir kvar utanför  
skåpet. På så sätt får man alltid en 
passbit som har rätt tjocklek vid 
infästningen – även om väggen är 
ojämn. 

– Avlastningsytan blir lika stor  

som tjockleken på själva stommen, 
poängterar Robin Antonsson. 

Kilen underlättar också vid  
montering av dörrkarmar när  
karmen behöver riktas i höjdled.  

Genom att använda brytkilen 
sticker inte några pass- 

bitar ut i golvet. Monte-
ringskilen tillverkas nu 
hos ett gjuteriföretag  
i Trollhättan. Ma-
terialet är en bland- 
ning av plast och  
talk.  

som så många an-
dra uppfinnare fick de 

leta sig fram för att få hjälp  
att gå vidare. De surfade runt på  
nätet och kom på så sätt i kontakt 
med Drivhuset vid högskolan Väst, 
som rekommenderade dem att ta 
kontakt med Almi Företagspartner 
AB. 

Almi trodde på deras idé och bidrog 
med 15 000 kronor i bidrag till att ta 
fram ett gjutverktyg. De har också fått 
hjälp med mönsterskydd och patent-
ansökan.

Så lodar du rätt med nya  brytkilen

här är hinken Som fångar upp dammetPETTErSonS 
Prylar

tipsa mig!
010-601 10 81

kp@byggarb.se

Grejer&grepp på nätet:

www.byggnadsarbetaren.se

n Pontus Eriksson, plattsättare i Karlskrona, kom 
på ett bra hjälpmedel att ha vid kapning av klinker 
och kakel med vinkelslip inomhus. Ett jobb som 
orsakar ohälsosamt damm.   

– Ta och gör ett hål i en gammal hink och sätt 
dammsugarslangen i hålet. Sätt dammsugaren  
på auto och den tar allt damm, säger Pontus.

Lådan används som stöd för plattan. Vid  

sågning sugs dammet ner i lådan.
– Vi var på en gammal bank som ska byggas om 

till gym. Jag tyckte att det rök för mycket, då kom 
jag på detta, fortsätter Pontus Erisson som är an-
ställd av Kakelservice AB i Sölvesborg och Nättraby.

Kvartsdamm kan leda till stendammslunga, kol 
och astma. Dammet är finkornigt och når ända ner 
i de finaste förgreningarna i lungan, där de fastnar. 
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”Vi hamnade 
snabbt i ett läge där 
vi behövde bli mer 
kostnadseffektiva 
och snäppet  
vassare än våra 
konkurrenter.”

robin antonsson och Fredrik söderberg fick idén till brytkilen  efter att ha jobbat mycket med köksmontage. Kilen kan träs in 
bakom skåpstommen samtidigt som den riktas med hjälp av  ett vattenpass. när stommen är i rätt läge bryts kilen av. 

Fredrik Söderberg, Snickare

Pontus 
eriksson.
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Materialet är en 
blandning av 

plast och talk.  

Går du i investerings- 
tankar? Här listar vi  
produkter som fått  
toppresultat i Byggnads- 

arbetarens tester.

montagehandSkar
Publicerad i Byggnads- 

arbetaren nr 3, 2014.

WorkSafe

Cirkapris inkl moms .........41 kr

smidighet:

Passform:

4,5

4,5

4

4

Fingertoppskänsla:

grepp:

tOtaLbetyg: 5

hyflex

Cirkapris inkl moms ........36 kr

smidighet:

Passform:

4

4

4

4

Fingertoppskänsla:

grepp:

tOtaLbetyg: 4

TIPSAR

SpikpiStoler Publicerad i Byggnads- 
arbetaren nr 13, 2014.

”Nästan ingen rekyl.” 
”Lättskjuten.” 

Så tyCkte teStpanelen:

haubold (rnc 45 r)

Cirkapris inkl moms ..4 995 kr

skotthastighet:

balans:

5

4

5

grepp:

tOtaLbetyg: 5

aerfaSt (anc 45 r)

Cirkapris inkl moms ..4 995  kr

skotthastighet:

balans:

4,5

4

4

grepp:

tOtaLbetyg: 4

”Smidig väska.”  
”Skönt handtag.”

”Bäst i test.” ”Skönt 
tyg.” ”Bra grepp.”

Så tyCkte teStpanelen:

”Bra och smidiga.”  
”Väldigt tunna.”


