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TESTTest lasermätare

En bra laser- 
mätare ska mäta rätt, vara stabil och har en stark laserstråle. I vårt test blev Dewalt 

vinnaren.
TexT: peter leander   foTo: anna-lena mattsson

erik andersson står i en mörk vrå 
och markerar borrhål med hjälp 
av en laser.

Peter gus-
tavsson och 
Jimmy Lars-
son i test-
patrullen.

Nyhet! Inkomstförlustersättning från första dagen!

Trygghetsförsäkring 
Arbetsskada, TFA

Försäkringen gäller vid

• Olycksfall på jobbet

• Olycksfall på uppdrag för arbetsgivarens/
 din fackliga organisations räkning

• Olycksfall till/från jobbet (ej ”färdolycksfall” 
 som täcks av trafi kskadelagen)

• Arbetsrelaterad sjukdom (”arbetsskada”)  
 som bevisligen är orsakad av jobbet och 
 har varat i mer än 180 dagar.

Exempel på ersättningar:

• Inkomstförlust

• Kostnadsersättningar

• Ideell ersättning, fysiskt och psykiskt lidande

Från den 1 april 2012 gäller följande:
• TFA ersätter inkomstförlust vid arbetsolycksfall från dag 1
 ( i tidigare villkor krävdes 15 dagars sjukskrivning)

• Ingen självrisk vid kostnadsersättningar vid t ex läkar-  
 besök och medicin (tidigare 500 kr i självrisk)

Om du råkar ut för ett olycksfall på din arbetsplats eller 
på väg till eller från arbetet har du via kollektivavtalet 
en kompletterande försäkring. Under 2011 förhandlades 
det, via LO, fram förbättringar i villkoren för TFA. När 
du råkar ut för en arbetsskada är det viktigt att du gör 
en anmälan till Försäkringskassan. Gör vi inte det får 
vi en missvisande statistik som ger sken av att vi har 
”friskare” arbetsplatser än vad som är fallet. 
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TESTTest lasermätare

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

  

Vikt

 Laserns skärpa:

Mätnoggrannhet:

stryktålig:

användarvänlig:

stabilitet:

 

 ToTALBeTYG

 Vikt

 Laserns skärpa:

Mätnoggrannhet:

stryktålig:

användarvänlig:

stabilitet:

 ToTALBeTYG

Dewalt (DW089K)

top Con (LC-2)

5

4

4

5

5

4

3

3

4

3

800 g

470 g

BoSCH (PCL 20)

HultaforS (xL-2)

4

3

4

4

3

2

3

3

3

3

500 g

520 g
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Sverige Eskilstuna IP Industripartner Gislaved Emil P Gävle Maskin & Verktyg Göteborg/Hisings Backa Prevex 
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Think BIG!
BIG-GRUPPEN är Nordens ledande bygg- och industrikedja 
med 60 yrkesbutiker och lokala lager från Finnmark i norra 
Norge till Skåne i södra Sverige.

BIG-gruppen ger dig alla de stordriftsfördelar som bara en 
större kedja kan erbjuda med bland annat import och volym- 
inköp utan fördyrande mellanled direkt från ledande tillverkare 
i världen, rationella och kostnadsbesparande IT-lösningar 
samt resurser för tecknande av både svenska och nordiska 
storkundsavtal.

Samtidigt har du tillgång till alla fördelar hos starka lokala  
företag med unik kompetens, flexibilitet, stort engagemang, 
lokal närvaro med lager, butik och kundunika lösningar.

Det bästa från två affärsmodeller helt enkelt.

Think BIG! 100.000-tals företagskunder kan inte ha fel.  
Kontakta oss gärna för mer information.

www.big-gruppen.com

Hos oss hittar du Pullmans breda 
sortiment av produkter som sätter 

arbetshälsan i centrum.

BYGGnAdsArBeTAren har 
gett ett arbetslag från NVS i 
Stockholm i uppdrag att testa 
fyra lasermätare. Märkena är: 
Hultafors, Top Con, Bosch och 
Dewalt. Vvs-arna har vridit 
och vänt på laser-
mätarna för att 
ta reda på vilken 
som fungerar 
bäst i byggmiljö 
och vilken de kan 
klara sig utan. 
Egenskaperna 
hos lasermätarna 
som testats är 
bland annat mät-
noggrannheten, 
laserns styrka och 
hur stryktåliga de 
är.

När vi besöker 
arbetslaget på 
ett kontorsbygge 
i centrala Stock-
holm står Erik 
Andersson i en 
mörk vrå och mar-
kerar borrhål med 
hjälp av en laser, vars röda stråle 
letar sig upp längs med betong-
väggen.

– Jag håller på att dra en dag-
vattenstam och mäter ut var jag 
ska sätta fästena, säger han. 

I sITT ArBeTe använder vvs-la-
get dagligen lasermätare för att 
mäta ut var de ska borra för att 
montera rör. Alla rör måste dras 
rakt och då kommer lasermätare 
väl till pass.

En bit bort träffar vi Jimmy 

Larsson. Han har tillsammans 
med sina kolleger testat lasermä-
tare under närmare två veckor. 
Hans favorit är Dewalten.

– Den har en skarp laser och 
strålen räcker en bra bit. Man 

slipper hålla på och 
flytta den hela tiden. 
Det negativa är att 
den väger onödigt 
mycket. Man har ofta 
lasermätaren i fickan 
och den är jobbig att 
släpa omkring på, sä-
ger han.

en AnnAn laser-
mätare som flera i 
arbetslaget gillar är 
Bosch PCL 20. Det 
visar att lågt pris 
inte nödvändigtvis är 
samma sak som dålig 
kvalitet.  

Boschen som ar-
betslaget fick testa 
kostar bara 1 195 
kronor, till skillnad 
från de övriga laser-

mätarna i testet som ligger runt 
2 500–4 000 kronor.

– JAG väLJer Boschen fram-
för Hultaforsen. Det enda dåliga 
med Boschen är att den inte är 
speciellt stryktålig. På ett bygge 
flyger och far de en del, säger 
Jimmy.

Hultafors XL-2 fick lägst be-
tyg i testet. ”Svag laserstråle” 
och ”Svajig” var ord som använ-
des för att beskriva lasermäta-
ren.

n Fyra vvs:are 
från företaget 
NVS i Stockholm 
har under närma-
re två veckor tes-
tat och bedömt 
fyra lasermätare. 
Urvalet har gjorts 
av Byggnadsarbe-
tarens redaktion. 
n Testgruppen 
betygsatte olika 
faktorer och om-
bads även lämna 
kommentarer.

Två veckor 
hos vvs:are

så testade vi

dewalt och bosch fick höga betyg av testpatrullen.


