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TESTTest rörskärare

TexT: cenneth niklasson   foTo: magnus liam karlsson

Ett rEjält kap
Sju rörskärare, ett antal meter kopparrör och fyra rörmokare. 
Det är grunden för detta test. När rörmokarna testat klart var 
tre av dem rörande eniga. 
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Tre hade rörskäraren�� från 
Rothenberger som vinnare.

– Till viss del handlar det nog om 
vana, men kniven från Rothenberger 
skär väldigt bra. Sedan är den lätt 
och smidig, säger montören Håkan  
Johansson.

Kollegan Mickael Andersson var 
den i gänget som inte håller med.

– Fromax var bäst. Den skär snabbt 
och bra.

Han hinner knappt yttra orden vid 
fikabordet innan han får mothugg:

– Fromaxkniven är för tung och den 
har fel utformning vid rullarna. Det är 
svårt att fixera mindre dimensioner 
vid kapning, säger Håkan Johansson.

Det blir svar på tal direkt:
– Det gäller att lägga röret i rätt 

läge, säger Mickael Andersson och 
skrattar.

syn��en�� blev an��n��ars ett återkom-
mande tema då montörerna berättade 
om sina erfarenheter efter testet. Det 
gällde bland annat vid byte av skär. 
Där finns det flera olika lösningar.  En 
lösning är en sprint som hålls på plats 
med en ”kula” eller en bricka.

– Om brickan spritter iväg ner på 
golvet blir den ju omöjlig att hitta. Den 
syns ju inte. Och sedan är frågan hur 
länge ”kulan” håller sprinten på plats 
när den börjar bli sliten. Det kanske 
funkar eller så finns det risk för att 
sprinten börjar glida ut när det blir lite 
slitet, säger montören Kalevi Mäkinen.

Skäret kan även sitta fast med 
en stjärnskruv som på till exempel  
vinnarkniven från Rothenberg.

– En stjärnmejsel har du alltid  
i fickan. Så den lösningen är bra, säger 
Kalevi Mäkinen.

Det visar sig att en förklaring till 
stjärnskruvens förträfflighet är att 
den funkar bra för äldre med lite 
sämre syn. 

Mickael andersson 
hittade sin favorit 
bland rörskärarna. 
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TESTTest rörskärare

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

  

diameter/Vikt 

avgradare

 skärförmåga

stabilitet

 Hur blir snittet?

avgradaren

 byte av skär

 Kommentarer

 ToTalbeTyG
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skärförmåga
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”Lätt och enkel. Går snabbt 
att smörja”.

”Okej – men för stor och tung 
jämfört med de bästa”.

”Liten och smidig, men 
saknar avgradare”.

”Lite för tung”. ”Skär  
ungefär som alla andra”.

”För tung och för stor”.  
”Bäst av alla”. ”Skär bra”.

”Kasst fäste för reservtrissa 
med plastlock. Dålig kon
struktion på avgradaren”.

”Liten och bra – men lite 
klen konstruktion”.
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deT skiljer myckeT i vikt 
mellan rörskärarna. Här finns det 
två skolor. En del montörer bär 
kniven i byxfickan, andra har den 
i den lilla verktygslådan. De som 
bär rörskäraren på sig vill själv-
klart ha en lite lättare variant. 

Vikten spelar även roll vid  
själva kapningen. Det tycker i alla 
fall Håkan Johansson.

– Det är lättare om kniven inte 
är för tung. Det blir ju en del varv 
varje gång. Sedan handlar det 
om känslan också – känslan vid 
kapningen är viktig och även då 
spelar vikten roll, säger Håkan 
Johansson.

När röret är kapat ska graderna 
bort. På alla rörknivar förutom 
den från Bacho finns det avgrada-
re. Montörerna gav tummen ner 
för två av knivarna då det gäller 
avgradarna. Den från Ridgid har 
en avgradare i form av en utfäll-
bar kniv som inte blev så poppis. 
Än värre var det för rörskäraren 
från Wisent som hade en lös- 
tagbar avgradare vilket ställde till 
en del problem. 

– Det behöver inte finnas med 

någon avgradare alls. Vi kör ju 
ändå med brotsch, säger Kalevi 
Mäkinen.

Kniven från Wisent fick hård 
kritik när det gäller extraskäret  
– ett extra skär som sitter mon-
terat på kniven. Där finns det 
olika lösningar, men i detta fall 
då det var skyddat av ett plastlock  
gillades inte. Rörmokarna var 
övertygade om att locket med  
tiden skulle ramla av och för-
svinna. 

Mot rörskäraren från Bacho 
framfördes det synpunkter om att 
företagets logga på kniven – den 
sticker ut lite – skaver i handen 
när kniven snurras runt ett rör. 
Ett irritationsmoment!

en�� förbäTTrin��G  som rörmon-
törerna skulle vilja se generellt är 
att det ska bli möjligt att snabb-
inställa rördimensionen på rör-
skärarna. En funktion som finns 
på större modeller. På de här små 
måste skäret snurras fram och 
tillbaka hela tiden. Att med ett 
handgrepp byta läge skulle vara 
bra.

■ Fyra rörmontörer testade 
rörskärarna i det vanliga  
jobbet. De fick sedan sätta 
betyg. Det handlade ute 
slutande om kopparrör. 
■ Något pris i butik för 
rörskärarna har inte satts då 
flera av dem inhandlats via 
grossist. Dessutom köper 
rörmontörerna sällan rör 
skärarna själva, utan ofta 
är det firman som står för 
kalaset.

så gjorde vi

”Känslan vid kapningen är viktig och 
även då spelar vikten roll.”

Håkan JoHansson, rörmontör
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”det behöver inte 
finnas med någon 
avgradare alls. Vi 
kör ju ändå med 
brotsch”, säger 
Kalevi Mäkinen.

Håkan Johansson, 
Mickael andersson 

och Kalevi Mäkinen.   
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