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TexT: jenny berggren   foTo: magnus liam karlsson

MUSIKFAVORIT
Metabo och Milwaukee återger ljudet bra,  
även på hög volym. Det visar sig då två  
byggnadsarbetare och hobbymusiker testar 
radioapparater som är till för byggarbetsplatser.

Petri Joronen och 
rickard Jernberg 

betygssätter 
 radioapparater.
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RadioappaRaTeRna ska vara 
särskilt anpassade för bygget, de är 
stötskyddade och kan drivas med 
verktygsbatterier. Men viktigast på 
en radio måste väl ändå ljudet vara. 
På den punkten tar Milwaukee och  
Metabo priset. Båda får en femma  
i ljudbetyg av betongarbetaren och 
snickaren Petri Joronen och håltaga-
ren Rickard Jernberg.

– De har jämnt ljud volymmässigt, 
de börjar inte skorra i högre volym, 
säger Petri Joronen.

– De återger också ljudbilden bra, 
säger Rickard Jernberg.

De båda har ägnat ett par timmar 
åt att bekanta sig med, och betygssät-
ta apparaterna. De har bland annat  
spelat olika sorters musik på var och 
en av dem här i sin replokal, i en käl-
lare i södra Stockholm. Här träffade 
Byggnadsarbetaren dem redan 2007, 
då vi skrev om deras band Sixdays- 
later. Nu är vi tillbaka, med fem  

radioapparater från stora verktygs- 
märken.

– Det är väl ingen som har  
något onödigt egentligen, säger Petri  
Joronen apropå apparaternas extra-
funktioner.

Han och Rickard Jernberg uppskat-
tar exempelvis Boschens fästen för 
väggupphängning och Milwaukeens 
lucka där telefonen ligger skyddad när 
den är kopplad till radiohögtalarna. 
Externa ljudkällor, som telefoner eller 
mp3, kan kopplas till alla apparaterna.

peTRi JoRonen och Rickard  
Jernberg lärde känna varandra då de 
jobbade på samma bygge och upp- 
täckte att de uppskattade samma mu-
sik på radion. Om de skulle välja en av 
apparaterna som nu står uppradade  
i replokalen att ta till bygget så 
skulle det bli Metabon i första hand.  
Jumbon är Hitachis apparat, även  
om Petri Joronen ger den ett gott  

betyg när det gäller utseendet.
– Jag gillar den för den ser ut som 

nåt från ”Futurama”, säger han.
Men det är det enda med den som 

imponerar. Ljudet får bara en etta  
i betyg. Med en trea för användarvän-
ligheten ligger den sämst till även där.

– Den var inte lika smidig som de 
andra att hitta rätt på direkt, säger 
Petri Joronen. 

de konsTaTeRaR att apparaterna 
generellt är väldigt lättmanövrerade, 
vilket förklarar de genomgående 
höga betygen för användarvänlighet.  
Boschs testdeltagare finns inte i han-
deln än, den lanseras i augusti och är 
betydligt mindre än sina föregångare. 
Betyget på apparatens användarvän-
lighet höjs just av att den är liten och 
enkel att ta med.

– De andra kräver garanterat en  
extra hand, konstaterar Rickard  
Jernberg.

”Jag gillar 
den för  
den ser  
ut som  
nåt från 
’Futura-
ma’.”

Petri Joronen

Petri Joronen var med och testade fem 
radioapparater, genom att bland annat 
spela olika sorters musik på dem. 

Håltagaren rickard Jernberg och betongarbetaren och 
snickaren Petri Joronen lärde känna varandra då de job-

bade på samma bygge och upptäckte att de uppskattade 
samma musik på radion. Här är de i sin studio. 

Urval funktioner

Urval funktioner
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MeTAbO (rC14.4-18)

bOSch  (GML SoundBoxx ProfeSSionaL)

Plus: ledlampa och 220-volts nätuttag 
för extramaskin. Jämn ljudåtergivning. 
Lätt att handskas med. Lite klumpig.

5

5

3

4

2

5

3

2

1 600–2 300 kr

 Säljs inte än, lanseras i augusti

Laddar batterier. Klockradio, alarm, 
två aux-anslutningar, hörlursuttag, 

uttag för mobilladdning, led-lampa, 
eluttag för extern enhet

Aux-in, fästen så radion  
kan hängas på väggen,  

passar i Boschs 
 verktygsväska

MIlwAUKee (C12-28 dCr)

hITAchI (ur18dSL)

Plus för cigarettändaruttag. Enkel att 
använda. Reagerar trögt på knapp-
tryckningar, klumpig.

Snygg med dåligt ljud. Dålig mot-
tagning. Känns omodern. Plus för 
USB-port för telefonladdning.

5

4 

4

2

 1

3

3

5

 1 200–1 900 kr

 900–1 200 kr

Lucka med aux-anslutning och 
hållare för mobilen, 12 V DC-utgång 
för anslutning av exempelvis mobil, 

kapsylöppnare på baksidan

Aux in, hörlursuttag,  
usb-uttag för telefonladdning, 

klockradio,  
alarm.

MAKITA (BMr 103B)

Enkel att manövrera. Vid stark  
volym spricker ljudet. Plus för  
Iphonedocka för upp till Iphone 4.

xxx

3

4

4

3

x

x

x

x

x

 1 800–2 000 kr

xxx kr

iPod-docka, 
 klockradio,  

alarm, 
 två aux-ingångar

x g

■ Vi lät hobbymusikerna  
Rickard Jernberg och Petri 
Joronen bedöma apparaternas 
ljud och användarvänlighet, 
samt värdera extrafunktio-
nerna och utseendet.
■ Vi valde verktygstillverkarnas 
radioapparater som kan drivas 
med strömkabel eller 18-volts-
batteri. Det är inget fullsorti-
mentstest, DeWalt som inom 
kort lanserar en ny apparat är 
exempelvis inte med.
■ Priserna redovisar de spann 
vi hittat hos försäljningsställen 
på internet. Bosch saknar pris 
eftersom den börjar säljas  
i slutet av sommaren.
■ Slut betyget är en hel hets-
bedömning som sätts av 
redak tionen utifrån de betyg 
testpiloterna satt på respektive 
testfaktor.

så gjorde vi

Urval funktioner

Urval funktioner

Distar lite på full volym. Praktisk att 
hänga på vägg med långa skruv. Liten 
och smidig. 


