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Test rörtänger

TexT: Katarina Connheim   foTo: anders G Warne

RÖRKUNGEN!
Rörmokarna på Bravida hade inga svårigheter att utse en 
vinnare när vi ställde klassikern mot två uppstickare. 

Göran Månsson, Tommy Diger- 
näs och Stephan Holmberg är rör- 
mokare på Bravida och i sin vardag 
flänger de runt mellan olika servi-
ceuppdrag. En rörtång är ett måste  
i verktygsuppsättningen i servicebilen, 
även om polygripen då och då åker 
fram.

I Byggnadsarbetarens test har rör-
mokarna fått testa tre olika rörtänger; 
Bahco, Ridgid och Super-ego, både  
i stora och små varianter.

Resultatet är ingen överraskning. 
Bahco är den rörtång som de använder 
i vardagen och i testet blir den en klar 
vinnare. Bahco får toppbetyg på alla 
kriterierna; grepp, stabilitet, smidig-
het och käftarna. 

– Den är greppvänlig och den har 
hyfsat långa skänklar så man får kraft, 
säger Göran Månsson.

Det som främst skiljer Bahco från 
de andra rörtängerna är att handtaget 
är gummerat. Det gör att handtaget 

blir vänligt mot huden och varma-
re. De andra rörtängerna är betyd-
ligt kallare efter att ha legat en dag  
i servicebilen. Och metallen gör att 
rörmokarna får blåsor i händerna.

– Bahco är överlägsen, mycket på 
grund av det ergonomiska greppet, 
säger Tommy Digernäs.

TesTGruppen Tycker aTT den 
amerikanska Ridgid är en hyfsad  
rörtång som är fullt användbar,  

stephan Holm-
berg, tommy  
digernäs och  
göran Månsson,  
har testat  
rörtänger.

”Över- 
lägsen 
och med 
ett skönt 
handtag”
TESTGRUPPEN OM 
BAHCO
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men den når inte upp till Bahcos 
nivåer.

– Den känns som en kopia på 
de rörtänger som vi hade ti- 
digare. Käftarna är bra, men  
den känns sladdrigare,  förklarar  
Göran Månsson.

säMsT beTyG får Super-ego. 
Den spansktillverkade rörtången 
går inte alls hem. Den gemensam-
ma åsikten är att den är klumpig, 
sladdrig och att det är svårt att 
komma åt med den.

– Det är en hobby-rörtång som 
duger åt hemmafixarna. Det är 
inte något förstahandsval,  säger 
Tommy Digernäs.

Det som möjligen är bra med 
Super-ego är att den är lätt att 
plocka isär och det går att byta 
käftarna. Rörmokarna på Bra-
vida konstaterar också att det 
händer väldigt lite när det gäller 
vidareutveckling av rörtänger. 

– Det har inte hänt ett skit på 
tio år, konstaterar Göran Måns-
son.

Även om Bahco är en klar vin-
nare, så finns det saker att vida-
reutveckla. Tommy Digernäs 
tycker att Bahcos rörtång skulle 
kunna bli mer svängd. Då skulle 

den bli smidigare och vara lättare 
att komma åt i trånga utrymmen.

– Å andra sidan om du gör den 
mer svängd så minskar hävarms-
principen och då får du mindre 
dragstyrka, funderar Tommy  
Digernäs.

TESTTest rörtänger

n Tre rörmokare på företaget 
Bravida testade under två 
veckor sex rörtänger. 
Vi lät rörmokarna testa 
rörtänger från tre olika tillver
kare. Testgruppen testade 
under perioden en stor och en 
mindre variant. Rörmokarna 
har genomgående 
satt samma betyg på både 
den stora och lilla rörtången. 

så testade vi

www.byggnadsarbetaren.se   
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 
cirkapris in. Alla 
priser är exklusive 
moms. 

betyg

  

Cirkapris ex moms 

Vikt

 grepp

stabilitet

 smidighet

 Käftarna

 Kommentarer
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 Käftarna

Kommentarer
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Bahco ERGo 1420

Bahco ERGo 1410 

Handtaget är 5 cm längre än konkur
renterna i detta test, vilket ger mer 
kraft. Skönt ergonomiskt handtag.

Sitter bra i handen, lätt att komma åt 
med. Handtagen är gjorda av gummi 
och den blir inte lika kall  
som de andra.
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5

5

5

5 

5
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 719 kronor

525 kr

 1  104 g

612 g

RidGid 1142

RidGid 1141

Fungerar bra, men huvudet är litet 
stort. Kalla handtag. 

Lite klumpigare än Bahco.  
Helt okej men går inte att  
jämföra med Bahcos rörtänger. 

3

3

2,5

3,5

3

3

2,5

3,5

563 kronor

 432 kr

 1 246 g

652 g

SUpER-EGo 10414

SUpER-EGo 10410

Klumpig. Den verkar hur stark som 
helst, men är klumpig. Är inte  
favoriten.

Stort huvud. Klumpig, passar  
inte oss på service. Helt okej att 
använda till ”mothåll”.

2

2

1,5

2,5

2

2

1,5

2,5

796 kronor

635 kr

 950 g

512 g

Stora tänger:

Små tänger:

Svensk uppfinning 
DeT var Johan peTTer Johansson  
(bilden) som 1888 uppfann en ställbar rörtång. 
Bara några år senare, 1892, kom han med sin 
mest kända uppfinning, skiftnyckeln. Johan Petter 
Johansson startade och ledde sin egen verktygs
tillverkning, men 1914 sålde han det till Bahco  
(BA Hjort & Co).

”Det är en  
hobbyrörtång 
som duger åt 
hemmafixarna  ”
TOMMY DIGERNÄS OM SUPER-EGO

göran Månsson tycker att utvecklingen av rörtänger går sakta.
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Ett lån för alla 
konjunkturer!
Med vårt Medlemslån kan du som medlem i facket 
förverkliga dina planer och känna dig trygg som låntagare. 
Du kan låna mellan 30 000 – 300 000 kr utan krav på 
säkerhet, räntan är låg* och inga avgifter tillkommer.  
I lånet ingår försäkringen liv och betalskydd utan extra 
kostnad, det innebär att vi kan erbjuda dig en extra 
trygghet om det oförutsedda händer.

Läs mer på swedbank.se/medlemslan

* effektiv ränta 4,96 % mars 2016

När endast det bästa är gott nog
Wera Impaktor

Hansson & Frife AB
Domnarvsgatan 18
163 53 Spånga

www.hanssonfrife.se
T:08-760 25 10
F:08-760 26 36

hansson.frife@esma.se

* Diamantbestyckade
  Överlägsen livslängd

* Släpper aldrig
  taget

* Brett sortiment

*Unik profil för
  optimal passform

* Hålltagare med
  ringmagnet
- håller skruven

* Klarar även
  slagskruvdragare


