
TESTTest vattenpass

TexT: TOMMY HARNESK  foTo: CHRISTINE OLSSON

Passa dig!
I hård konkurrens blev det Bahco som slog knock på kon
kurrenterna i vårt test av korta vattenpass. Men även låg
prismärket Raptor placerade sig bättre än ”klassikern”  
Hultafors, när en testgrupp av snickare fick betygssätta  
sex olika kortpass.

Snickarna Mikael Gustavsson, Kjell Andersson och 
Matias Sjöblom testade vattenpassen.
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TESTTest vattenpass

betyG

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. 
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bahco

cocraft D600 XP Digital

”Gedigen”, ”Något klumpig”, 
”Helt okej”.

”Digitalt behövs inte på ett kort
pass”, ”Onödiga knappar”, ”Manual 
saknades”.
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raPtor

cocraft 600 XP

”Bra att hålla i”, ”Stabil”, ”Känns rätt”.

”Duger som kortpass men är sämst”, 
”Lodning 45 grader – varför då?”
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hultafors i360

ironsiDe

”Plus för vridbar libell så du kan 
ställa in lutning i grader”, ”Bra att rita 
efter på båda sidor”.

”Simplast och kanske sämst”, ”Enkel, 
men duger bra som kortpass”.
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DeT skA LiGGA väL i handen, 
inte vara för klumpigt, och ha 
skarpa kanter att rita efter. Det 
är viktiga egenskaper hos ett kort 
vattenpass, enligt en testpatrull 
snickare i Stockholm som testat 
sex olika kortpass under ett par 
veckor på jobbet.

Testvinnaren Bah-
co, liksom både Rap-
tor och Hultafors, fick 
pluspoäng för att de 
hade bra grepp med 
stora urtag där du får 
in hela handen. Bahco 
blev personlig favorit 
för testdeltagaren 
Mikael Gustavsson.

– Det kändes re-
jält, och det var bra 
att libellan hade tre 
streck på var sin sida 
av blåsan där varje 
streck motsvarar en 
millimeters lutning 
på passets längd.

Dessutom är käns-
ligheten A och O hos 
alla vattenpass, en-
ligt lagbasen Kjell 
Andersson.

– En del av de billigaste vari-
anterna på marknaden, de visar 
ju i princip att det är rakt hur du 
än vrider eller vänder dem. Du 
ska kunna lita på att det verkli-
gen är rakt när passet visar rakt, 
säger han.

Där pLAcerADe siG Bahco 
näst högst – bara testets enda di-
gitala pass (Cocraft Digital) var 
känsligare, enligt testgruppen. 
Digitalpasset fick i gengäld kri-
tik för att det saknade manual, 
vilket orsakade en del huvudbry 
när det skulle nollställas.

– Man fick gå efter den van-
liga blåsan när man nollställde 
det, och vad ska man då med di-
gitalfunktionen till? säger Kjell 
Andersson.

Cocraft Digital uppskattades 
dock av testdeltagaren Matias 
Sjöblom, eftersom det var ”nog-
grant ner till millimetern”, som 
han uttrycker det.

– Man fick en väldigt precis 
mätning. Det var också lite kul 
att du inte bara kunde få ut lut-

ningen i grader, 
utan även i pro-
cent och millime-
ter. Men frågan är 
när man har prak-
tisk nytta av det, 
säger han.

Välkända mär-
ket Hultafors pla-
cerade sig oväntat 
lågt i poängsätt-
ningen, men fick 
ändå beröm på 
flera punkter.

– Det var det 
enda passet med 
ställbara grader 
för att rita i vinkel. 
Dessutom hade 
det skarpa kanter 
så det var bra att 
rita efter. De flesta 

andra var avfasade runt om, sä-
ger Mikael Gustavsson.

DeTTA meD skArpA kanter 
ansågs viktigt i testgruppen – 
när man kan rita efter passet, 
och slippa hålla upp det hela 
tiden, spelar vikten mindre roll 
(båda testvinnarna Bahco och 
Raptor hör till de tyngsta av de 
testade vattenpassen). 

Raptor var ett av testets billi-
gaste märken, men ansågs ändå 
vara stabilt och ligga bra i hän-
derna.

På sista plats kom Ironside, 
som framför allt tappade på att 
det bara hade en lodblåsa (alla 
andra pass i testet hade två).

– Men det hade i alla fall en 
rak kant att rita efter, säger Kjell 
Andersson.

n Åtta snickare 
på ett JMbygge 
i Stockholm har 
testat sex olika korta 
vattenpass under 
ett par arbetsveckor. 
n Urvalet har gjorts 
av Byggnadsarbeta
rens redaktion. Test
gruppen betygsatte 
olika faktorer och 
ombads även lämna 
kommentarer.

Snickarna 
satte betyg

så testade vi

Tel 0200 811 000
www.procurator.net

Arbetskläderna
man trivs i

Lagbasen 
Kjell An-
dersson  
testar  
raptors  
vattenpass.


