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Dragare sågas
Ganska skojiga leksaker. Men akta fi ngrarna! Så kan resultatet av 
Byggnadsarbetarens test av miniskruvdragare sammanfattas. 

De små skruvdragarna duger inte till myck-
et mer än att leka med. Det blir den hårda 
domen från Skanskas träarbetare.
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– Jag klämde fingret� i den här, 
säger Gerth Ivarsson, Skanskasnick
are som presenterar sig som vänster
karmsspecialist när han testar 3,6 
volts mini skruvdragare.

Han håller anklagande fram en 
liten mejselformad, grönsvart skruv
dragare. Det är Hitachis modell, till 
synes helt oförarglig, som skadat  
Gerths fingrar när han vinklat den.

Hitachin är en av tre skruvdraga
re i testet som tillverkarna lanserar 
som proffsmaskin. De andra två är 
en Panasonic och en Bosch. Hitachin 
klarar med knapp nöd godkänt betyg 
när sju snickare utsätter den för pröv
ningar under en dryg veckas arbete 
med foder, list och andra inrednings
jobb på bygget i Hammarby sjöstad i 
Stockholm.

Därmed tilldelas Hitachi första
platsen i testet.

Men som KarlErik Sundström sä
ger:

– Egentligen är det ingen av de här 
maskinerna som klarar sig. 

Han konstaterar att det finns star
kare maskiner som är tillräckligt 
smidiga. Möjligen skulle en förrådare 
eller en elektriker ha nytta av en mini
skruvdragare.

Den pistolformade Boschmaskinen 
får kritik för att varvtalet är för lågt, 

för att knappen för att växla rotations
riktning är för stor och för att greppet 
är för litet. 

Fast det där sista råder det oenighet 
om. Sara Pettersson ser små handtag 
som en fördel. Något för maskintill
verkarna att tänka på i takt med att 
antalet kvinnliga byggnadsarbetare 
ökar.

Panasonics mejselformade och 
vinklingsbara konkurrent till Hitachi 
är rätt likvärdig. Men priset, nästan 
dubbelt så dyr som Hitachin, gör att 
den ändå förlorar matchen mellan de 
tre lite dyrare och mer finessrika ma
skinerna.

de billigare hobbymaskinerna 
döms ut enhälligt. Det enda som im
ponerar är Makitas tillbehör, en rejäl 
låda med olika verktyg. Testpiloterna 
använder över lag uttryck som ”lek
sak”, ”hobbymaskin” och ”passar bäst 
för barn”. 

KarlErik Sundström dömer ut 
samtliga miniskruvdragare på veten
skaplig grund. Han roade sig under 
testveckan med att se hur många gips
skruvar han kunde dra i på en batteri
laddning. Hitachi och Panasonic vann 
– de klarade 60 skruvar var. Black & 
Decker och Durofix klarade 34 skru
var.

TESTTest miniskruvdragare

Samtliga testpiloter slår fast att 
maskiner utan utbytbara batterier 
är helt uteslutna på ett bygge. Black 
& Decker, Durofix och Makita måste 
samtliga anslutas till vägguttag för 
laddning. Ingen av dem har utbytbart 
batteri och laddningsbox. Och ladd
ningstiderna är långa.

– När man måste sätta maskinen i 
vägguttaget och ladda i flera timmar 
så kan det bli långa kafferaster, säger 
vänsterkarmsspecialist Gerth. Det är 
lite svårt att bedöma om han tycker 
att det är en nackdel eller en fördel.

Sara Pettersson har en iakttagelse 
när det gäller Hitachi och Panasonic. 
Startknappen sitter så att en höger
hänt person kan reglera skruvningen 
med tummen när maskinen är vink
lad.

– För en vänsterhänt person blir 
det besvärligt, säger hon.

Lekstugan på Skanskabygget slu
tar alltså med ett samstämmigt råd: 
De här maskinerna behövs inte på 
ett bygge, inte ens för finsnickeri. 
Men lite spännande är de små, söta 
lek sakerna i alla fall. När Byggnads
arbetaren packar skruvdragarna i 
plastkassar för att avsluta testet hörs 
det trots allt kritik:

– Måste ni ta med er alla maski
nerna?

Urval: 
n Vi valde att 
testa ett urval av 
små skruvdragare 
varav tre lanseras 
som proffsmaski-
ner. Syftet med 
testet är framför 
allt att se om 
proffsen har behov 
av att komplet-
tera verktygslådan 
med någon av 
de allt vanligare 
minstingarna.
n Vi valde tre 
skruvdragare av 
pistolmodell och 
tre av mejselmo-
dell. 
n Vi köpte maski-
ner i fackhandeln 
och på byggvaru-
hus till ordinarie 
pris.

met�od: 
n  Sju träarbetare 
använde samtliga 
modeller under 
åtta arbetsdagar.

så testade vi

Miniskruvdragarna gjorde ingen succé hos träarbetarna i testpanelen, även om sara Pettersson tyckte att den 
lilla boschdragaren kändes rätt smidig. Hitachin utsågs till vinnaren, men kritiserades hårt för klämrisken.
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Betygen på res-
pektive test faktor 
är ett medel värde 
av test piloternas 
betyg. Slut betyget 
är en hel hets-
bedömning som 
sätts av redak-
tionen. Där vägs 
kommentarer och 
pris in. 

BETYG
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Pris (inkl.moms)

Vikt

 Grepp och balans

Styrka

 Smidighet

 Laddning/batteritid

 Tillbehör

 Kommentarer

 TOTALBETYG

  

Pris (inkl.moms)

Vikt

 Grepp och balans

Styrka

 Smidighet

 Laddning/batteritid

 Tillbehör

 Kommentarer

 TOTALBETYG

HITACHI KOKI DB3DL

MAKITA 6723DW 

Smidig till lättare arbeten. Funkar 
inte bra för vänsterhänta. Kraftig 
klämrisk.

Klumpig. Irriterande ljud. Knappen 
sitter fel, värdelös. Många tillbehör.

3,5

3,5

4,5

3,5

2

2

1,5 

2

1,5

5

 1 339 kr

498 kr

 436 g

 433 g

PANASONIC EY7410 LA25

DUROFIX LI-ION 3,6

Framtung. Smidig i fi ckan. Fungerar 
inte för vänsterhänta. Bra med mo-
ment. Klämrisk.

Dåligt batteri. Bra att greppet inte är 
så stort.  För stor avtryckare.

3,5

4,5

3,5

3,5

1

3

1,5

3,5

1,5

1

 2 525 kr

 365 kr

 497 g

 351 g

BOSCH GSR PRODRIVE PRO.

BLACK&DECKER KC460 LN

Plus för utbytbart batteri men svårt 
att få i batteri i laddare. Handtaget är 
för kort. Fram-backknapp är för stor.

Inget av något, leksak. Fånig och 
opraktisk ”väska” (låda).

3,5

2,5

3

3

3,5

2

2

2,5

1

1

 1359 kr

 449 kr

462 kr

368 kr

betyg. Slut betyget 

 TOTALBETYG

DUROFIX LI-ION 3,6

ment. Klämrisk.

BLACK&DECKER KC460 LN
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