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GIPS-
INFÄSTNINGAR

SÅ GJORDES TESTET:
Vi har i detta test valt att bara se 

hur mycket infästningarna klarar 

av i enkelgips. 13 millimeter tjocka 

gipsskivor har fästs på ett regel-

verk med 60 centimeters mellan-

rum. Alla infästningar har testats 

minst fyra gånger och placerats på 

olika ställen av gipsskivan. 

Värdena har tagits fram genom att 

koppla en lastcell med peakfunk-

tion och vågindikator direkt på 

infästningen. Alla värden som är 

presenterade i testet är ett snitt-

värde baserat på fyra mätningar. 

Draglast: Här har vi mätt hur många 

kilos påfrestning infästningarna kla-

rar av vinkelrätt ut från gipset.  

Tvärlast: Här har vi fäst ett vinkel-

järn och mätt hur många kilo infäst-

ningen klarar av 18 centimeter ut på 

vinkeljärnet. 

Till skillnad mot när man är ute på 

fältet och jobbar har vi haft möjlig-

het att se både fram-och baksidan 

av gipsskivan vilket gjort att vi hela 

tiden haft kontroll på hur hårt vi 

kan dra åt skruven i infästningen 

för att den ska sitta perfekt. Många 

av infästningarna kan tappa upp till 

halva sin lastförmåga om man drar 

åt dem för löst eller för hårt.

I testet är detta symbolen för 

”Draglast”

I testet är detta symbolen för 

”Tvärlast”

D
et är inte många år sedan det enda alter-

nativet till den traditionella pluggen när 

det gällde att göra en infästning i gips 

var att använda en metallexpander, eller 

Molly som den kanske är mer känd som. Metallexpan-

dern är fortfarande en storsäljare som håller måttet 

tack vara sina bra drag- och tvärlastegenskaper. Men 

utvecklingen har gått framåt och de senaste åren har 

uppfinnesrikedomen hos tillverkarna varit på topp när 

det gäller att ta fram nya lösningar när det gäller infäst-

ningar för gips. Numera finns det infästningar som du 

bara skruvar eller hamrar rakt in i gipset utan förborrning 

vilket gör att du slipper stora fula hål när det gäller lättare 

upphängningar. 

På kommande sidor presenterar vi produkter som du  

garanterat kommer att ha nytta av när du jobbar i gips. 

Vissa är helt nya, vissa har några år på nacken men är ändå 

så pass bra att de kvalificerar sig för att vara med i testet. 

Många av produkterna har olika namn, men är samma 

infästning beroende på vem som är leverantören. ✖
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21 kg

6,8 kg

Lastcellen är kopplad till 

en vågindikator med peak-

funtion vilket gör att man 

alltid får det högsta last-

värdet precis innan infäst-

ningen ger med sig.

För att illustrera en upp-

hängning av skåp, hylla, TV 

med mera mätte vi tvär-

lasten 18 centimeter ut på 

ett vinkeljärn.   

Draglasten mättes genom 

att sätta fast infästningen i 

en takmonterad gipsskiva 

och därefter mäta utdrags-

vikten lodrätt.
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GUNNEBO FASTENING 
METALLEXPANDER 4/14E  
Klarar max material: 13/26 mm

Skruvdiameter: 4-6 mm 

Förborrning: Ja, 8 mm

Cirkapris:: 3,70 kr/st.

Övrigt: Klarar alla skivmaterial

TESTRESULTAT:

Draglast:  40 kg

Tvärlast:  7,5 kg

Kommentar: Skalle med både krysspår 

och rakt spår.

ESSVE SAM 
METALLEXPANDER 4  
Klarar max material: 13/26 mm

Skruvdiameter: 4-6 mm 

Förborrning: Ja, 8 mm

Cirkapris: 1,70 kr/st. 

Övrigt: Klarar alla skivmaterial

TESTRESULTAT:

Draglast:  45 kg

Tvärlast:  7,5 kg 

Kommentar: Dålig skalle som lätt dras 

sönder. Har endast krysspår.

METALLEXPANDER
Den kanske mest kända infästningen när det gäller gips. Finns i olika 

storlekar och varianter och klarar upp till 45 millimeters fästmaterial. 

Trots att den har några decennier på nacken håller den fortfarande 

måttet och har bra utdragsvärden. Däremot håller skruvskallen för det 

mesta inte måttet hos de flesta av tillverkarna. Välj en metallexpander 

som har både rakt spår och krysspår då det är lätt att dra sönder det.

WÜRTH METALLEXPANDER 
W-MH M5  
Klarar max material: 9/45 mm

Förborrning: Ja, 10 mm

Cirkapris: 2 kr/st.

Övrigt: Klarar alla skivmaterial

TESTRESULTAT:

Draglast:  55 kg

Tvärlast:  10,5 kg

Kommentar: Bra skalle med både  

krysspår och rakt spår.

FISCHER HM 6X52 
SKIVEXPANDER  
Förborrning: Ja, 12 mm

Cirkapris: i.u.

Övrigt: Klarar alla skivmaterial

TESTRESULTAT:

Draglast:  55 kg

Tvärlast:  14 kg  

Kommentar: Bra skalle med både  

krysspår och rakt spår.

40 kg 7,5 kg

55 kg 10,5 kg

55 kg 14 kg45 kg 7,5 kg

SKIVANKARE
Denna variant av gipsinfästning är till för tyngre upphängningar 

där du kan ha ända upp till 92 mm fästmaterial. Borra ett 13 mm 

hål, tryck in ankaret i hålet och dra åt stripern. Därefter är det bara 

att dra in skruven. Tvärlastvärdet skiljer sig ganska markant åt  

beroende på om ankaret sitter vertikalt eller horisontellt mot gips-

et. Mätvärdena är gjorda då skivankaret sitter vertikalt mot gipset.

Klarar max material: 92 mm

Skruvdiameter: M4,M5,M6,M8 

Förborrning: Ja, 13 mm

Övrigt: Klarar alla skivmaterial.

TESTRESULTAT:

HILTI HTB M6 
Draglast:  58 kg

Tvärlast:  16 kg

Cirkapris: 8,70 kr/st.

WÜRTH  
SKIVANKARE  
W-HR M5
Draglast:  66 kg

Tvärlast:  15 kg

Cirkapris: 4,59 kr/st.

APOLO MEA  
UNIVERSAL- 
PLUGG BT M5
Draglast:  59,5 kg

Tvärlast:  15 kg

Cirkapris: 5,80 kr/st.

58 kg 16 kg

GUNNEBO  
GIPSANKARE  
TOGGLE M5
Draglast:  56 kg

Tvärlast:  14 kg

Cirkapris: 28 kr/st.

66 kg 15 kg

59,5 kg 15 kg

56 kg 14 kg

Sätter du skivankaret horisontellt mot gipset blir tvärlastvär-

det lite lägre, men samtidigt flyger inte infästningen ut från 

materialet utan trycks till en början in i gipset istället.

STARKASTE 
GIPS-

INFÄSTNINGEN
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TESTRESULTAT:

FISCHER JETPLUGG  
Draglast:  25 kg

Tvärlast:  4,5 kg

Cirkapris: i.u

JETPLUGG-VARIANTER
Nästan var och varannan tillverkare har en variant av Jetplugg. En mycket 

smidig plugg med borrspets som du bara skruvar rakt in i materialet utan 

att förborra. 

Klarar max material: 26 mm

Förborrning: Nej, självborrande plugg

HILTI HSP - 
SJÄLVBORRANDE 
GIPSPLUGG  
Draglast:  29 kg

Tvärlast:  5,2 kg

Cirkapris: 2,41 kr/st.

Kommentar: Krysspår och rakt  

spår.

APOLO MEA 
GIPSPLUGG GKDZ  
Draglast:  23 kg

Tvärlast:  4,8 kg

Cirkapris: 1,95 kr/st.

Kommentar: Finns även 

som nylonplugg.

FISCHER GK GREEN  
Draglast:  29 kg

Tvärlast:  5,2 kg

Cirkapris: i.u  

Kommentar: En miljövänlig plast-

plugg som kräver en liten adapter 

för att kunna skruvas in i väggen.

29 kg 5,2 kg

29 kg 5,2 kg

23 kg 4,8 kg

25 kg 4,5 kg

ISLAGSPLUGG LITEN
En perfekt infästning för lättare montage som gör minimalt med 

åverkan på materialet. Hamra in pluggen i gipset och sedan är det 

bara att dra in en trä eller montageskruv. 

Klarar max material: 13 mm

Skruvdiameter: 3,5-5 mm 

Förborrning: Nej

TESTRESULTAT:

GUNNEBO  
SKIVINFÄSTNING  
HW-PRO 
Draglast:  37 kg

Tvärlast:  4,8 kg

Cirkapris: 5,50 kr/st.

ESSVE ARROW  
ANCHOR
Draglast:  30 kg

Tvärlast:  4,5 kg

Cirkapris: 2,15 kr/st.

LENSONA-
PRODUKTER AB  
RAYFIX GOLD 
Draglast:  31 kg

Tvärlast:  5 kg

Cirkapris: 2,90 kr/st.

37 kg 4,8 kg

FAST HW-PRO
Draglast:  34 kg

Tvärlast:  4,7 kg

Cirkapris: 2,20 kr/st.

WÜRTH PLUGG  
W-SPEED
Draglast:  33 kg

Tvärlast:  4 kg

Cirkapris: 1,51 kr/st.

30 kg 4,5 kg

31 kg 5 kg

34 kg 4,7 kg

33 kg 4,0 kg

KRÄVER 
ENDAST 
SKRUV- 

DRAGARE

ENKEL MED 
MINIMAL 
ÅVERKAN
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LENSONAPRODUKTER 
RAYFIX XL   
Draglast:  32 kg

Tvärlast:  5,1 kg

Cirkapris: 5,20 kr/st.

TESTRESULTAT:

GUNNEBO  
SKIVINFÄSTNING XL  
Draglast:  29 kg

Tvärlast:  6,9 kg

Cirkapris: 5,50 kr/st.

ISLAGSPLUGG XL
En kraftfull stålplugg som inte kräver förborrrning. Hamra 

bara in pluggen i materialet och använd sedan en trä eller 

montageskruv. Klarar dubbelgips och även lättbetong. Då 

denna plugg inte har speciellt mycket högre utdragsvär-

den än den mindre islagspluggen när det gäller gips 

rekommenderar vi att använda den mindre varianten om 

du inte ska fästa i dubbelgips. 

Klarar max material: 26 mm

Skruvdiameter: 4-5 mm

Förborrning: Nej

Övrigt: Klarar även lättbetong 

WÜRTH PLUGG W-XL  
Draglast:  34 kg

Tvärlast:  4,8 kg

Cirkapris: 2,93 kr/st.

FISCHER PD 12   
En liten men kraftfull infästning med höga utdragsvärden. 

Kräver förborrning med 12 mm borr. Tryck inte för hårt på 

skruven innan den börjat expandera, annars är risken stor 

att du trycker infästningen genom gipsskivan.

Klarar max material: 26 mm

Skruvdiameter: 4,5-6 mm

Förborrning: Ja, 12 mm

Cirkapris: i.u.

TESTRESULTAT:

Draglast:  56 kg

Tvärlast:  8 kg

32 kg 5,1 kg

34 kg 4,8 kg

56 kg 8,0 kg

29 kg 6,9 kg

FISCHER VIPPANKARE K 54
Ett plastankare med bra utdragsvärden men den är svår 

att hantera. DMH hade fördelen att se både fram- och 

baksidan av gipset när vi gjorde testet, men det är ju säl-

lan man kan göra det. Hullingarna på flärpen som man drar 

åt ankaret med håller emot för dåligt, vilket gör att om du 

missar gängan på baksidan av gipset med skruven trycker 

du in ankaret ännu längre in i hålrummet. 

Klarar max material: 65 mm

Skruvdiameter: 4 mm 

Förborrning: Ja, 10 mm

Cirkapris: i.u.

Övrigt: Klarar alla skivmaterial. 

TESTRESULTAT:

Draglast:  47 kg

Tvärlast:  8 kg

47 kg 8 kg

FIX-ONE/ONE-STEP (GRABBER, FAST)
En mycket smart gipsinfästning som gör allt i ett och sam-

ma moment. Borrar, expanderar och fäster. Dock krävs att 

materialet du ska förankra inte är tjockare än 3 mm för att 

den ska klara att expandera. Finns i två olika dimensioner 

för enkel och dubbelgips. 

Klarar max material: 26 mm

Skruvdiameter: 3 mm

Förborrning: Nej, självborrande infästning.

Cirkapris: 8 kr/st.

Övrigt: Klarar alla skivmaterial. 

TESTRESULTAT:

Draglast:  45 kg

Tvärlast:  6,7 kg

45 kg 6,7 kg

MER 
ANPASSAD 

FÖR 
LÄTTBETONG

KNEPIG  
MEN BRA 
VÄRDEN

GÖR ALLT 
I ETT 

MOMENT

BRA 
DRAGLAST-

VÄRDE
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HILTI HLD SKIVPLUGG
Här krävs det att du förborrar med en 10 

mm borr. Därefter pressar du ihop plug-

gen och sedan trycker in den i hålet. När 

du sedan drar in skruven fälls vingarna ut 

och pressas mot baksidan av materialet. 

Fungerar även i solid betong. Klarar enkel 

och dubbelgips.  

Klarar max material: 25 mm

Skruvdiameter: 4-6 mm 

Förborrning: Ja, 10 mm

Cirkapris: 3 kr/st.

Övrigt: Klarar alla skivmaterial och även 

betong.

TESTRESULTAT HLD 2:

Draglast:  43,5 kg

Tvärlast:  8,5 kg

Kommentar: Använd minst 33 mm skruv.

TESTRESULTAT HLD 3:

Draglast:  51 kg

Tvärlast:  12,5 kg

Kommentar: Använd minst 40 mm skruv.

LENSONAPRODUKTER SHARKIE
En nylonplugg som finns i två olika dimensioner. Förborra med 

antingen 6 eller 8 mm borr, tryck in pluggen i hålet och dra in 

skruven så pressas pluggen isär och klämmer åt mot gipset.

Klarar max material: 26 mm

Skruvdiameter: 4-6 mm

Cirkapris: 1,75 kr/st.

Övrigt: Klarar alla skivmaterial.

TESTRESULTAT SHARKIE 6X30:

Draglast:  24 kg

Tvärlast:  4,7 kg

Cirkapris: 1,75 kr/st.

Kommentar: Förborras med 6 mm borr.

TESTRESULTAT SHARKIE 8X40:

Draglast:  30 kg

Tvärlast:  5,4 kg

Cirkapris: 2,05 kr/st.

Kommentar: Förborras med 8 mm borr.

24 kg 4,7 kg

STELLA PLUGG
Stella är en helt ny sorts plugg som skonar gipsplattan vid själ-

va infästningen och som har goda utdragsegenskaper. Pluggen 

finns i två olika storlekar för både enkel och dubbelgips samt i 

ett antal olika varianter med till exempel krok, ögla och skruv-

skallar. Vissa skruvskallar är dock alldeles för veka vilket gör att 

det är lätt att dra sönder spåret.

Klarar max material: 30 mm

Skruvdiameter: M5 

Förborrning: Ja, 10 mm

Cirkapris: 7-14 kr/st.

Övrigt: Klarar alla skivmaterial.

TESTRESULTAT:

Draglast:  45 kg

Tvärlast:  11 kg

45 kg 11 kg

FAST SKIVPLUGG DUOMAX 10X50
En plastplugg med bra utdragsvärden. Förborra med 10 

mm borr. När du drar åt skruven dras klorna in på baksidan 

av gipset. Tryck inte för hårt på skruven innan den fått fäste 

i muttern, annars är risken stor att du trycker infästningen 

genom gipsskivan.

Klarar max material: 3-35 mm

Skruvdiameter: 5 mm M-gänga

Förborrning: Ja, 10 mm

Cirkapris: 14 kr/st.

Övrigt: Klarar alla skivmaterial. 

TESTRESULTAT:

Draglast:  48 kg

Tvärlast:  9,25 kg

48 kg 9,25 kg

GUNNEBO FASTENING ALLPLUGG
En smidig nylonplugg som klarar både enkel och dubbel-

gips. Förborra med en 10 mm borr, tryck in pluggen i hålet 

och sedan är det bara att dra åt skruven till dess att klorna 

expanderat tillräckligt på baksidan av gipset.

Klarar max material: 13/26 mm

Skruvdiameter: 4,5 mm 

Förborrning: Ja, 10 mm

Cirkapris: 8,5 kr/st.

Övrigt: Klarar alla skivmaterial.  

TESTRESULTAT:

Draglast:  41 kg

Tvärlast:  9,9 kg

41 kg 9,9 kg

51 kg 12,5 kg

43,5 kg 8,5 kg

30 kg 5,4 kg

PÅLITLIG 
OCH STARK

MÅNGA 
SMARTA 

VARIANTER

STARK OCH 
PÅLITLIG 
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WÜRTH PLUGG 
ZEBRA® SHARK 
W-ZX 5X28
En liten smidig plugg som 

ska förborras med 5 mm 

borr. Anpassad för lättare 

infästningar. Påminner om en 

rödplugg men har sämre ut-

dragsvärden. Fungerar även 

i betong, tegel, kalksandsten, 

hålsten och lättbetong.  

Klarar max material:  

13-26 mm

Förborrning: Ja, 5 mm

Cirkapris: 0,58 kr/st.

Övrigt: Klarar betong, tegel, 

kalksandsten, hålsten och 

lättbetong.

TESTRESULTAT:

Draglast:  20 kg

Tvärlast:  3,5 kg 21 kg 3,5 kg

ESSVE DUCKFOOT
En infästning för enkel och dubbelgips. 

Själva infästningen har en egen borr-

krona som du borrar in i gipset och där-

efter viker och trycker in själva pluggen 

i materialet. En innovativ och rolig lös-

ning men lite väl krånglig. Är man inte 

stadig på handen är det lätt att kronan 

gör hålet större än man tänkt sig.  

Klarar max material: 25 mm

Skruvdiameter: 5 mm 

Förborrning: Självborrande plugg, 12 

mm

Cirkapris: 3,9 kr/st.

Övrigt: Dra in pluggen med bitshålla-

ren. Ej bit!

TESTRESULTAT:

Draglast:  35 kg

Tvärlast:  9,2 kg

35 kg 9,2 kg

APOLO MEA UNIVERSALPLUGG 10X60
En lättanvänd nylonplugg med bra utdragsvärden 

som finns i flera olika storlekar. Klarar även betong och 

hålsten och finns med eller utan krage. Men ska du 

fästa i gips är kragen ett måste. Kräver förrborrning.  

Klarar max material: 26 mm

Skruvdiameter: 3-8 mm 

Förborrning: Ja, 6-10 mm

Cirkapris: 0,75 kr/st.

Övrigt: Klarar även betong och hålsten.

TESTRESULTAT 10X60:

Draglast:  41 kg

Tvärlast:  11,5

Kommentar: Du fördubblar nästan utdragsvärdena 

om du använder maximal rekommenderad skruvdia-

meter.

41 kg 11,5 kg

FJÄDERVIKSPLUGG (ARVID 
NILSSON/FISCHER)
Fjädervikspluggen är en perfekt plugg för 

takmonteringar. Borra ett 14 millimetershål och 

tryck in pluggen i hålet så fjädrar klorna ut på 

baksidan av materialet, klart! Finns i olika vari-

anter som till exempel pinnskruv och krok. 

Klarar max material: 40-69 mm

Skruvdiameter: 4 mm M-gänga

Förborrning: Ja, 14-15 mm

Cirkapris: 6,50 kr/st.

Övrigt: Klarar alla skivmaterial. 

TESTRESULTAT:

Draglast:  44 kg

Tvärlast:  14 kg 44 kg 14 kg

LITEN OCH 
SMIDIG

INNOVATIV 
MEN 

KRÅNGLIG

BRA 
UNIVERSAL-

PLUGG 

PERFEKT 
FÖR TAK-
MONTAGE

SCHNEIDER 
RÖD PLUGG
En gammal trotjänare 

som vi egentligen inte 

tänkte testa då den känns 

omodern när det gäller 

gipsinfästningar. Men till 

vår stora förvåning slog 

den många av sina konkur-

renter på fingrarna när det 

gäller lättare infästningar.   

Klarar max material:  

26 mm

Skruvdiameter: 3,5-5 mm

Förborrning: Ja, 5 mm

Övrigt: Klarar betong, te-

gel, kalksandsten, hålsten 

och lättbetong.

TESTRESULTAT:

Draglast:  32 kg

Tvärlast:  5 kg 32 kg 5 kg

BÄTTTRE 
ÄN VÄNTAT


