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TESTTest snickarbälten

TexT: JEnnY BErGGrEn   foTo: JOHan WaHlGrEn

MÄSTARBÄLTET
Bältestestet har två tydliga segrare: Fristads Kansas och 
Snickers. Testlaget väljer Fristads Kansas för innefix, Snick
ers för att bära mer grejer. Övriga testbälten ratas.

JAKTEN PÅ

snickaren Christian deborg hissar 
snickers bälte, likt en proffsboxare med 
ett mästarbälte. Han tycker det var bäst, 
bland  annat uppskattar han de vadderade 
hängslena. På den mindre bilden står hans 
kollegor Christopher Karlsson, anders 
Malmros och Ludvig Åström med snickers 
och Fristads Kansas bälten.

UTöver SnickerS och Fristads Kan-
sas har fyra byggnadsarbetare testat bäl-
ten från Makita, Bahco och CK Magma. 
De har använt varje bälte en dag på JM-
bostadsbygget i Uppsala. Snickaren An-
ders Malmros betonar att det är knappt 
med tid, att ett annat bälte kanske vore 
bättre vid andra arbetsuppgifter. Men 
trots att killarna jobbat med lite olika sa-
ker är de rörande överens om vilka som 
verkligen håller måttet för en dag på byg-
get; Snickers och Fristads Kansas.

– Hammaren satt på rätt ställe, säger 
betongarbetaren Christopher Karlsson.

– De är mer allround, man får plats 
med mer grejer, konstaterar snickaren 
Ludvig Åström.

Var och en i testpatrullen har betygsatt 
fem egenskaper hos varje bälte på en fem-
gradig skala. Snickaren Anders Malmros 
ger Snickers hammarhållare en tvåa, men 
i övrigt får Fristads Kansas och Snickers 
bara betyg från tre och uppåt. Makita, 
Bahco och CK Magma får desto fler
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TESTTest snickarbälten
FLER 

TESTER PÅ 
NÄTET

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

Cirkapris 

inkl moms 

 Hammarhållare

nå/förvara verktyg

 nå/förvara spik/skruv

 bekvämlighet

 spännets funktion

 Kommentarer

 ToTALBeTYG

Cirkapris 

inkl moms 

 Hammarhållare

nå/förvara verktyg

 nå/förvara spik/skruv

 bekvämlighet

 spännets funktion

 Kommentarer

 ToTALBeTYG

FRiST. KAnS. (”Snikki” 9336 LTHR)

CK MAgMA (MA2714)

”Skönt att verkligen kunna få på det 
tight. Fickorna rätt placerade. Svårt 
att komma åt i botten av fickorna.”

”Bara en stor spikficka.  Dåliga fickor, 
klumpigt med en stor. Snålt tilltaget 
med fickor.”

5

4

4

4

4,5

2

3

3

2,5

2,5

 1 600–1 700 kr

 850–1 000 kr

SniCKERS (9770)

BAhCo (4750-3PB-1)

”Bra plats för verktyg, stora spikfickor. 
Smidigt spänne. Kändes lite klumpigt. 
Otroligt skönt med hängslen.”

” Klumpigt bälte med dålig plats för 
verktyg. Grejerna ramlade lätt ur. 
Svårt att få bältet att sitta bra.”

3,5

4

4,5

4,5

4

2,5

2

4

3

2,5

1 800–2 000 kr

650–750 kr

MAKiTA (P-71897)

”Ej anpassat för snickare. Snålt med 
fickor. Bra att ha gipsskruvband i. Bra 
ficka för surformen.”

2

2

3

4

2,5

 1 200–1 400 kr

omdömen från den lägre delen av ska-
lan.

Testpatrullen går hårdast åt Bahco.
– När man satte sig på knä åkte 

hammaren ur, säger snickaren Lud-
vig Åström.

De andra håller med. Skruv ramlade 
också ur när snickaren Christian De-
borg klättrade med bältet på. Någon 
tog av det före testdagens slut, det sin-
kade jobbet.

Även MAkiTAS och CK Magmas 
hammarhållare får låga betyg. Testpa-
trullen tycker att hammaren satt obe-
kvämt, på snedden, i Makitas bälte och 
att hammarhållaren satt för långt bak. 
Det finns å andra sidan en möjlighet 
att själv flytta runt facken på bältet, 

så hållaren skulle kunna sitta längre 
fram.

Makitas bälte får lite beröm för be-
kvämligheten. Även CK Magma var 
okej på den punkten medan Bahco får 
underkänt. 

Testvinnarna Snickers och Fristads 
Kansas har varsin uppskattad ficka 
som är uppdelad i småfack, där man 
kan sticka ner sådant som handverk-
tyg, penna och måttstock. Testarna 
tycker inte att den typen av förvaring 
fungerade bra på de andra bältena. 

I rättvisans namn ska sägas att 
Bahco, CK Magma och Makita kan 
kompletteras med andra fickor. Vi har 
testat färdigsammansatta varianter av 
bälten, men framför allt Bahco beto-
nar att tanken är att man ska komplet-

tera och bygga samman efter behov. 
Testlaget är dock övertygat om att det 
inte skulle hjälpa upp deras bedöm-
ning nämnvärt.

friSTAdS kAnSAS och Snickers 
får bra betyg rakt över, men Fristads 
Kansas hammarhållare drar ifrån 
lite. Testlaget förklarar att hammaren 
hamnar lite längre ut och blir lättare 
att hantera än på Snickersbältet. Men 
överlag gillar de båda bältena. De fö-
redrar Fristads Kansas för att gå inne 
och fixa, Snickers om de ska bära mer.

Men kostar det så smakar det. 
Snickers och Fristads Kansas är be-
tydligt dyrare. Killarna är dock över-
ens om att man också får mer än dub-
belt så mycket för pengarna. 

n Vi kontaktade 
bygget och bad dem 
att hitta frivilliga 
personer som använ
der bälten och har 
användning för dem 
under testveckan. De 
fyra, tre snickare och 
en betongarbetare, 
växlade sedan mel
lan testbälten under 
en vecka. Varje bälte 
användes av varje 
person under en dag. 
Alla i testpatrullen 
hade varsitt formulär 
där de betygsatte 
vissa egenskaper 
hos bältena på en 
femgradig skala. Re
daktionen har sedan 
satt slutbetyget, där 
testpatrullens övriga 
kommentarer samt 
pris vägs in.

nytt bälte 
varje dag

så testade vi

n Cirkapriset för 
montagehandsken 
MaxiFlex Ultimate 
är lägre än vi angav 
i Byggnadsarbeta
rens handsktest, en
ligt tillverkaren ATG. 
Hos till exempel 
grossisten Procura
tor säljs handsken 
för 44 kronor 
inklusive moms. 
Priser på handskar 
varierar mellan olika 
försäljare.

förtydligande

”När man satte sig på 
knä åkte hammaren ur” n Det vi har tes

tat här är bälten 
man får hem om 
man beställer 
färdiga modeller 
från respektive 
leverantör. Det 
finns också 
möjlighet att 
köpa delar och 
komponera bälten själv. De flesta 
bältena i testet kan också byggas 
ut. När vi frågar efter de viktigaste 
tillbehören som man kan komplet
tera de testade bältena med lyfter 
CK Magmas leverantör fram häng
slen och Bahco borrhölster. Makita 
har en rad tillbehör, bland annat 
fickor för handverktyg. De uppger 
att det beror på tycke och smak vad 
man kompletterar med, men kon
staterar att en nyhet är hängslen.

!
BYGG  
DiTT  
EGET  
BÄlTE

Hängslen 
ingår.

Ludvig Åström har spänt på sig snickers bälte. Han gillar det men påpekar att hängslena kan skava lite om man bara har t-shirt under.


