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TESTTest fogSPRUToR

TexT: ninA CHriSTEnSEn   foTo: MAGnuS LiAM KArLSSOn

EN MASSA KRAFT
Fogsprutan från Metabo vann med knapp marginal över Panasonic.  
Det blev resultatet när våra testpiloter satte betyg på sex elfogsprutor.

om hammaren är snickarens bästa 
vän, så är fogsprutan fogmontörens 
kompis. Utan en riktigt bra fogspruta 
kan montören inte sköta sitt jobb på ett 
bra sätt. Därför lät vi fem yrkesarbetare 
på L.K.M Fog AB testa sex olika sprutor 
under sju arbetsdagar. Sprutorna hård-
kördes åtta timmar per dag på olika 
typer av jobb: badrum, kök, trappupp-
gångar, fasadelement, fönsterpartier 
och utfackningsväggar på olika byggen 
i Stockholmsområdet. Montörerna kör 
normalt sett med samma spruta på olika 
typer av objekt. Sprutan ska alltså klara 
både finlir i badrum och grovjobb med 
tröga fogmassor.

– Sprutan måste vara kraftfull och 
samtidigt får den inte vara för otymp-
lig. Och hastigheten måste vara lätt att 
reglera, förklarar Mats Moberg, en av 
testpiloterna.

Efter sju dagars hårdkörning står  
Metabo Powermaxx som segrare, när 

Mats Moberg, stefan stener, daniel  
Håkansson, Kent Håkansson och Lotta 
berg (inte med på bilden) ingick i bygg-
nadsarbetarens testpatrull. 
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TEST

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
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FLER 

TESTER PÅ 
NÄTET

  

Cirkapris ex moms 

batteritid 

 Kraft

grepp/ergonomi

 Vikt, känslan

 Hastighetsstyrning

 byte av patron/påse

Kommentarer

 ToTaLBeTYG

  

Cirkapris inkl moms 

batteritid 

 Kraft

grepp/ergonomi

 Vikt, känslan

 Hastighetsstyrning

 byte av patron/påse

 Kommentarer

 ToTaLBeTYG

METABO (Powermaxx kP, 600, 10,8 Volt)

”Slim design. Bra batteritid, kraftfull.” 
”Mest imponerad av att batteritiden 
är så bra, trots liten storlek.”

4

3,5

4

4

4,5

4,5

3 3,5

4

5 495  kr inkl laddare och batteri 3 432 kr inkl laddare och batteri

PANASONIC(eY3641lS1S, 14,4 Volt)

KRÖGER (B614, 10,8 Volt)

”Bra batteritid, kraftfull. Lätt att byta 
patron.” ”Handtaget för grovt om 
man har mindre händer”.

”Grym fördel att den inte har en 
stång som sticker ut, då kommer 
man lättare åt.” ”Den går för sakta.” 

4,5

4

3

4

4

2,5

4

3,5

3,5

3,5

MAKITA (DCG180raex, 18 Volt)

”För svag när man ska trycka ut 
mycket massa.” ”Perfekt vid fin
körning, dessutom lyse.”

3,5

3,5

3

2

4

Test fogSPRUToR

betygsättningen är klar och totalpoäng-
en räknats fram. Sprutan hade ett bra 
batteri, bra kraft och steglös styrning av 
hastigheten. Dessa tre kriterier är vik-
tiga för att en fogmontör ska kunna jobba 
snabbt och få snygga fogar. Metabo fick 
dessutom höga betyg på grepp, ergonomi 
och vikt. 

hack i häL efter Metabo kom Panaso-
nic, som bara fick ett enda poäng mindre 
i totalbetyg. Maskinen används normalt 
sett till vardags inom L.K.M Fog AB. Det 
som drog ner betyget för Panasonic var 
att några av montörerna tyckte att den 
kändes lite tyngre jämfört med Metabo.

– Hur tung maskinen känns är en 
viktig grej för mig, eftersom jag jobbar 
hela dagarna med sprutan och det märks  
direkt i kroppen om den känns tyngre. 
Det kan bero på vikten men också på 
greppet och hur sprutan är utformad,  
säger Stefan Stener.

På delad tredjeplats kom Milwaukee 
och Niko (Hitachi Tools). De flesta tyckte 
att Milwaukee kändes för lång, stor och 
klumpig. En av montörerna hade dock 
Milwaukee som favorit tack vare att den 
har ett kraftfullt tryck.

makiTa fick BeTYdLiGT färre poäng 
än de andra maskinerna, av testpatrul-
len och kom därför sist i vårt test. Bland 
annat på grund av att det var krångligt 
att reglera hastigheten och att maskinen 
upplevdes som kraftlös.

– Makitan orkade inte hålla tempot 
uppe när det var B-massa (trög massa 
reds anm.), utan den slog ifrån. Men för 
finkörning funkade den perfekt, säger 
Mats Moberg.

NIKO (HITACHI) (FP6000, 14,4 Volt)

”Dåligt att det inte är steglös  
styrning av hastigheten”. 

4

4

3,5 

3,5

3,5

3,5

 4 651 kr inkl laddare och batteri

”Hur tung maskinen 
känns är en viktig grej 

för mig, eftersom jag 
jobbar hela dagarna 

med sprutan”
 SteFan Stener

n Testet är inget 
fullsortimentstest. Vi 
valde ut ett hanterbart 
antal varumärken efter 
samråd med montö
rerna. Tillverkarna fick 
sedan själva välja ut 
sin ”bästa batteridrivna 
fogpistol”.

så testade vi
 
n Fem fogmontörer testade elfogsprutorna 
under sju arbetsdagar. Testpiloterna fick ta 
ställning till en rad frågor, bland annat hur 
maskinen klarade tjocka fogar och tunna 
fogar, ergonomi, reglering av hastigheten, 
batteritid, laddning av batteri, hur snabbt det 
gick att foga, tryckkraft i sprutan, samt hur 
patronbytena funkade. 

Mats Moberg 
vill ha fog- 
sprutor med 
mycket kraft 
och som 
trycker ut fog- 
massan 
snabbt. 

4

5 244 kr inkl laddare och batteri

MILWAUKEE  (C18 PCG/310-201B, 18 Volt)

”Kraftfull, bra batteritid, klarar allt  
jobb.” ”Väger onödigt mycket”. 
”Alldeles för lång och klumpig.”

4,5

3,5

2,5

3,5

4

4 495-4 995 kr inkl laddare och batteri4 080 kr inkl laddare och batteri


