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P
å KTH Campus (Kungliga Tek-
niska Högskolan) i Stockholm 
står flera halvfärdiga huskrop-
par som ska bli studentbostä-
der. Husen byggs i rött tegel 

och murarna som arbetar på Interoc har 
fullt upp. De senaste åren har tegelhus 
blivit allt populärare och ett av verktygen 
som används flitigt är murarhammaren. 
Murarna använder hammaren 
till att hugga teglet, knacka 
puts, spika och dra ut spikar. 

Fem murare på Interoc 
Fasad har under en vecka 
testat sex olika hamma-
re, från sex olika märken. 
Murarna har inga som helst problem att 
utse den sämsta hammaren, Stanley. De 
tycker att handtaget är felvänt och det 
är svårt att hugga tegel med hammaren. 
Dessutom är huggdelen för mycket vink-
lad inåt och greppet är obekvämt.

– Den passar för spikning inte att hugga 
tegel, konstaterar Micke Karlsson.

Både Ulf Gustavsson och Ismo Salo 

använde tidigare en annan modell av Stan-
ley och då var hammaren en favorit, men 
denna modell dissar de helt och hållet. 

– Den är för lätt och har för dålig vinkel. 
Den är för mycket böjd bakåt, tycker Ismo 
Salo.

Även murarhammaren  Ironside får låga 
betyg bland testdeltagarna. Murarna tyck-

er att hammaren är felvink-
lad och greppet är obekvämt. 

– Huggdelen är alldeles för 
rak. Den hamnar helt i fel 
vinkel när stenen ska huggas, 
förklarar Simon Stark.

Den enda hammaren som 
har träskaft, Tramontina Master, får däre-
mot bättre betyg av panelen. Simon Stark 
tycker att det är en skön viktfördelning 
och bra vinkel på huggsidan. Det som drar 
ner betyget är träskaftet som upplevs som 
halt.

Murarhammaren är ett  klassiskt murar- 
verktyg som inte förändrats nämnvärt  

Muraren Johan Andersson 
tycker att en bra murarham-
mare ska ha lite tyngd så att 
det går lätt att hugga stenen. Vänd – och se alla betyg och kommentarer på sex murarhammare.

VINNARBETYGET:

»Den kommer 
att ligga i min 

rulle tills  
pension.«
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MURARHAMMARE

ALLA MURARE HAR SIN FAVORITHAMMARE. Därför var 
det tufft i toppstriden när vårt testlag skulle utse en 
vinnare bland murarhammarna. Vinnarhammaren ligger 
bra i handen, har ett skarpt hugg och spikutdragare.

MURARHAMMAREN SOM HUGGER

SKARPT

Murarna Ismo Salo, 
Ulf Gustavsson, Johan 
Andersson, Simon Stark  
och Michael Karlsson på 
Interoc Fasad.
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de senaste 100 åren. 
När Simon Stark reno-

verade de gamla Östermalms- 
hallarna, som byggdes i slutet 
av 1800-talet, hittade murarna 
en hammarskalle i väggen som 
såg ungefär ut som en murar-
hammare gör i dag.

– Möjligen var den större 
och tyngre. Men då var det 
säkert också tyngre tegel, 
säger Simon Stark.

En murarhammare är också  väl-
digt personlig och alla murare 
har sina egna favorithamma-
re. Därför kan det vara svårt 
att utse en vinnare. Och det 
är jämnt i toppen bland de 
tre hammarna som slåss om 
murarnas gunst; Hultafors, 
KGC-Bullox och Estwing. De 
flesta gillar Estwing och Ulf Gustavsson 
tycker att det är en jättebra hammare.

– Den passar bra till det danska teglet 
som används nuförtiden, förklarar han.

Men nackdelen är att huggytan är för 
smal och slipningen borde vara skarpare 

på huggdelen. Priset är också 
betydligt högre än för de andra 
hammarna. Även KGC-Bullox 
får genomgående höga betyg. 
Hammaren är kraftfull och 
har skönt hugg, men murarna 
retar sig på att handtaget är för 
smalt.

Vinnaren då?  Även om 
murarna ger de tre murarham-
marna samma betyg, en fyra, 
så är det ändå Hultafors TB 600 
som slutligen står som vinnare.  

– Det är lätt att få ett skarpt 
hugg, säger Simon Stark.

Micke Karlsson tycker att den 
är perfekt för precisionshugg-
ning, om man ska formhugga 
en sten för en viss passform. 

– Hammaren har ett bra 
grepp och den sitter bra i han-
den, säger Micke Karlsson.

Testdeltagarna tycker också att det är 
ett stort plus att hammaren har en spikut-
dragare, vilket de andra saknar.

– Hultafors är överlägset bäst. Den kom-
mer att ligga i min rulle (verktygshink) till 
pension, säger Ulf Gustavsson. 

TEST: MURARHAMMARE

Fler tester hittar du på nätet:  
www.byggnadsarbetaren.se

LÄS MER:

Ulf Gustavsson tycker test-  
vinnaren är överlägset bäst. 

Cirkapris: 422 kr.  
Totalvikt: 672 gram.
Skaftets längd: 280 mm.

Kommentarer: ”Handtaget är väldigt glatt 
och halt när den är ny.” ”Riktigt skön vikt- 
fördelning och bra vinkel på huggsidan.”

TRAMONTINA 
MASTER 

KRAFT:

BALANS:

HUGG:

PRECISION:

TOTAL- 
BETYG:

1 2 3 4 5

Cirkapris: 687 kr.  
Totalvikt: 900 gram.
Skaftets längd: 250 mm.

Kommentarer:  ”Överlägset bäst, ligger bra  
i handen, perfekt tyngd.” ”Måste vinna.” 
”Plus för spikutdragare.”

HULTAFORS, 
TB 600

KRAFT:

BALANS:

HUGG:

PRECISION:

TOTAL- 
BETYG:

1 2 3 4 5

Cirkapris: 262 kr.  
Totalvikt: 850 gram.
Skaftets längd: 250 mm.

Kommentarer: ”Känns felvinklad, för rak 
vid huggning av tegel. Obekvämt grepp, 
passar bäst vid spikning.”

 
IRONSIDE

KRAFT:

BALANS:

HUGG:

PRECISION:

TOTAL- 
BETYG:

1 2 3 4 5

Cirkapris: 644 kr.  
Totalvikt: 672 gram.
Skaftets längd: 285 mm.

Kommentarer: ”Hammaren är av det gamla 
klassiska slaget ”tung och stor”, behövs  
inte längre när stenen har blivit mindre”.

KGC- 
BULLOX

KRAFT:

BALANS:

HUGG:

PRECISION:

TOTAL- 
BETYG:

1 2 3 4 5

Cirkapris: 199 kr.  
Totalvikt: 900 gram.
Skaftets längd: 260 mm.

Kommentarer: ”Inte skön på något sätt.” 
”Handtaget felvänt för att hugga tegel.” 
”Huggdelen för mycket vinklad inåt.” 

STANLEY

KRAFT:

BALANS:

HUGG:

PRECISION:

TOTAL- 
BETYG:

1 2 3 4 5

Cirkapris: 1 231 kr.  
Totalvikt: 672 gram.
Skaftets längd: 280 mm.

Kommentarer: ”Väldigt bra ergonomiskt 
sett, men jag hade önskat en lite bredare 
huggyta och skarpare slipning.”

ESTWING

KRAFT:

BALANS:

HUGG:

PRECISION:

TOTAL- 
BETYG:

SÅ GJORDE VI:
 ● Vi lät fem  murare 

testa sex olika 
murarhammare 
under ungefär en 
vecka. Under  testet 
följde murarna 
fyra kriterier, skrev 
 kommentarer och 
satte betyg i skala 
ett till fem.

 ● Testet är inte ett 
fullsortimentstest. 
Vi har valt några av 
de märken som finns 
på marknaden.

 ● Alla priser är 
inklusive moms.

VINNAREN!

1 2 3 4 5

www.big-gruppen.com

BIG-gruppen är Nordens ledande fristående bygg- 
och industrikedja med 65 yrkes butiker i Sverige och 
Norge.  Vi kombinerar de fristående företagens styrkor 
med gemensamma stordriftsfördelar.

Vi kan erbjuda våra yrkeskunder:

Ett brett och djupt sortiment med inköp  
direkt från ledande producenter i världen. 

Tecknande av svenska och nordiska storkundsavtal.

Stor lokal marknadskännedom och hög teknisk 
kompetens.

Stora regionala lager.

Flexibilitet, kostnadssänkande koncept 
och kundunika lösningar.

Think BIG! 100 000-tals företagskunder kan  
inte ha fel. Kontakta oss för mer information.

DET MESTA 
FRÅN DE BÄSTA

Sverige Alingsås Derome Borås Derome Eskilstuna IP Industripartner Falkenberg Derome  Fjällbacka Kville Derome Gislaved Emil P Gävle Maskin & Verktyg Götene Movab Göteborg Derome 
Halmstad IMAB Halmstad Derome Helsingborg IMAB Jönköping Sohlbergs Kalmar XL-Bygg Lundgrens Kungälv Derome Kungsbacka Derome Lilla Edet Derome Ljungby Sohlbergs Lysekil Derome 
Mariestad Derome Markaryd Markaryds Järn Mölndal Derome Mölnlycke Derome Orust Derome Skene Skene Järn Skene Derome Skövde Bygg & Industripartner Stenungsund Derome Stockholm/
Bromma Flinks Järn Stockholm/Globen Flinks Järn Stockholm/Hornsberg Flinks Järn Stockholm/Solna Lundqvist Maskin & Verktyg/Svetsmaskinservice Stockholm/Sätra Flinks Järn Stockholm 
Täby Flinks Järn  Stockholm/Upplands Väsby Lundqvist Maskin & Verktyg/Svetsmaskinservice Stockholm/Vällingby Toolcom Stockholm/Västberga Lundqvist Maskin & Verktyg/Svetsmaskinservice 
Svanesund Derome Tanum Derome Trollhättan Derome Uddevalla Derome Uppsala Maskin & Verktyg Varberg Derome Vimmerby Albins Veddige Derome Västerås Maskin & Verktyg Växjö Stål & 
Verktyg Örebro Skydd & Verktyg i Örebro Norge Kyvik Industrivarehuset – Lunna – OH Bøe og Sønner – Rakkestad Sogneselskap – Tingstad – Fagverktøy – Diamantboring Unicon

Hos oss hittar du 
DeWalts starka och 
robusta elverktyg och 
maskiner för olika 
behov.
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