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TESTTest spikpistoler

Den här gången är det en kvar-
tett dalmasar på distansuppdrag  
i Uppsala som stått för testandet. De 
fyra snickarna från Byggpartner har 
skjutit fast underlagspapp på två tak 
med åtta graders lutning och på sam-
manlagt 600 kvadratmeter. Gänget 
har använt fem olika pistoler, fyra 
tryckluftsdrivna och en gaspistol.

Vid första anblicken är åtminstone 
luftpistolerna rätt lika. Men under  
arbetets gång ska det visa sig att  
skenet bedrar:

– Det är lite större skillnad än vad 
jag trodde. Vissa är långsamma och 
lite tyngre, andra snabba och lätta, 
säger Urban Jansson, en av testarna.

Vad gäller vinnaren är testarna 
samstämmiga: Haubold är bäst. Både 
vad gäller skotthastighet och balans 
kammar den hem full pott. Dessutom 
tilltalas testarna av vad de upplever 
som en relativt låg rekyl.

– Man behövde bara nudda taket 
så small det i taket, sammanfattar  
Urban Jansson intrycken.

resultatet är lite av en skräll. 
Övriga märken i testet var annars väl 
kända av testgruppens medlemmar, 
men inte den här.

”Det är lite större 
skillnad än vad jag 
trodde. Vissa är 
långsamma och  
lite tyngre, andra 
snabba och lätta.”

text: Johan SJöholm    foto: mikael WallerStedt

Skarpt läge
Snabb, lättskjuten och låg rekyl. Det är omdömena  
om den takpapps-pistol som slutligen står som segrare  
i Byggnadsarbetarens test. Kolla in vilken det är.

Favorit i 

Urban Jansson, snickare

Urban Jansson och anders segerbäck har 
testat spikpistoler för underlagspapp.
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TESTTest spikpistoler

■ Fyra snickare testade fem olika 
spikpistoler genom att spika to-
talt 600 kvadratmeter takpapp.  
■ Alla testarna testade samtliga 
pistoler. 
■ Samtliga pistoler saluförs som 
särskilt utformade för spikning av 
underlagspapp. 
■ Leverantörerna av pistolerna 
har själva fått välja vilka modeller 
som ska ingå i testet, sedan de 
fått förutsättningarna.

så testade vi

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 
även kommentarer 
in. Alla priser är 
inklusive moms. 
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Haubold (rnc 45 r)

Senco roofpro (455xp)

”Bäst av dem vi testade. Nästan ingen rekyl.” 
”Lättskjuten.” ”Plus för att tallriken där spik- 
rullen sitter, åker ut vid laddningstillfället.”

”Lite tung, annars inga större in- 
vändningar.” ”För långsam för att  
hålla i längden.”
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16–45 mm

19–38 mm

aerfaSt (anc 45 r)

paSlode (iM 45 cW, Gasdriven)

”Smidig väska att bära pistolen i.” 
”Väldigt skönt handtag, det känns 
knappt att man håller i den.”

”Skönt att slippa sladdar och skit. 
Laddningshastigheten är dock ett stort 
minus.” ”Helt värdelös för stora ytor.”
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4 995  kr

8 000 kr

2 518 g

2 906 g

19–45 mm

22–45 mm

eSSve (crn 15/45)

”Plus för den rörliga kopplingen  
mellan slangen och maskinen. Minus 
för stor rekyl vid spikinslagningen.”
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 4 700 kr

2 436 g

19–45 mm
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Känner du 
igen ett bra 
medlemslån?
Allt detta får du med Nordeas Medlemslån. Förutom 
en förmånlig ränta på 5,20 % ingår två försäkringar 
som skyddar dig vid arbets löshet, sjukdom, olycksfall 
och dödsfall, helt utan kostnad.

Ansök idag på nordea.se/medlemslan 
eller ring 0771-22 44 88

____________________________________

Gör det möjligt

För en kredit med rak amortering om 100 000 kronor med en rörlig räntesats på 5,20 % 
och en löptid av 5 år uppgår den effektiva räntan, beräknad per den 30 oktober 2014 
enligt Konsumentverkets riktlinjer och inklusive eventuella avgifter och kostnader enligt 
vad som angivits ovan, till 5,33 %. Det totala beloppet att betala blir, baserad på aktuell 
räntesats, 113 217 kronor och storleken på första avbetalningen 2 100 kronor.

betyg

Kommentarer

Kommentarer

”Den är så väldigt långsam och  
håller man den lite snett händer 
ingenting.”

– Jag hade aldrig ens hört talas 
om den, berättar Anders Seger-
bäck.

en riktigt Bra  takpapps-
pistol är också Aerfast, som är 
en slags lillebrorsvariant till 
den lite tyngre och dyrare Senco 
Roofpro. Båda lanseras i Sve-
rige av samma företag. Men där 
Aerfast, precis som Haubold, 
beskrivs som lätt och snabb, 
upplevs Sencon som lite för tung 
och en smula långsam. Sencon 
är 200–300 gram tyngre än de 
övriga tre tryckluftspistolerna  
i testet. Inte mycket kan tyckas, 
men tydligen tillräckligt för att 
det ska göra skillnad under ett 
fyra timmars arbetspass. 

– Det blir drygt i armen, säger 
Anders Segerbäck.

Sencon får godkänt, men inte 
mer.

Ungefär samma omdöme 

som Sencon får även Essve CRN 
15/45. Men den har en detalj som 
alla fyra testarna är mycket för-
tjusta över: Den kul-ledade luft-
kopplingen, absolut något för de 
övriga tillverkarna att ta efter. 
Kulan gör att luftslangen blir 
mycket mer följsam:

– Du fick aldrig slangen emot 
dig när du arbetade, säger Urban 
Jansson.

slang slipper man helt 
när man använder testets femte  
pistol, gasdrivna Paslode. Ett 
oerhört plus enligt samtliga 
deltagare. Men det är också det 
enda som är bra. Paslode är den 
enda pistolen som får tummen 
ner av testgruppen.

– Den kanske funkar på min-
dre servicejobb. Men den är så 
väldigt långsam och håller man 
den lite snett händer ingenting, 
säger Urban Jansson.

Urban Jansson, snickare

skarpladdad duell. Men till slut stod pistolen från Haubold som 
segrare. På bilden: anders segerbäck, Urban Jansson och Victor 
sjöström, samtliga snickare.

FLER 
TESTER PÅ 

NÄTET


