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Lite klen på trean och fyrans växel

FAKTA
FEIN ASCM18QX 
Cirkapris exkl: moms 4 630 kr 
Inkl 2 batt och laddare
Volt: 18 volt

Kolborstfri motor: Ja
Batteri: 4,0 Ah

Antal växlar: 4
Antal moment: 16
Chuck max: 13 mm
Varvtal max: 400/800/1950/3850
Vikt batteri: 692 gram
Vikt maskin: 1481 gram
Vikt totalt: 2173 gram
Tillverkarens uppgifter vridmoment: 
Max vrid mjukt förband: 46 Nm
Max vrid hårt förband: 90 Nm
Uppmätt vridmoment av DMH i 
mjukt förband: 35 Nm
Max borr trä: 50 mm
Max borr metall: 13 mm
Vibrationsvärde metall: 1,5m/s2
Ljudtrycksnivå: 73 dB
Ljudeffektsnivå: 84 dB

eins 18-voltare är en robust 
och välbalanserad maskin 
som andas tysk kvalitet. Däre-
mot skulle det inte skadat om 

man hade lagt lite mer krut på designen 
för att väcka mer ”ha-begär”. Bortser 
vi från detta har Fein utrustat den här 
borrskruvdragaren med nya innovativa 
lösningar när det gäller inställningen för 
både moment och hastighet. Ni som följt 

DMH:s tidigare tester av borrskruvdra-
gare i 18-voltsklassen vet att maskinerna 
pressas till max och får gå igenom riktiga 
stålbad innan de betygssätts. Och det är 
inga undantag denna gång heller. Feinen 
går igenom så gott som alla våra testmo-
ment utan att uppvisa några större svag-
heter. Den har mycket bra uthållighet, 
och ett helt galet maxvarv på hela 3 850 
varv per minut. Du har fyra olika hastig-
heter att välja mellan, men går du på tuf-
fare motstånd är du nästan alltid tvungen 
att växla ned till tvåans eller ettans växel 
för att den ska orka med. Så överlag är det 
en kompetent 18-voltare som klarar tuffa 
tag men fortfarande har en bit kvar för att 
kvala in i heavy duty-klassen. 

ERGONOMI & 
ANVÄNDARVÄN-
LIGHET
Trots att det är en gan-
ska tung maskin har 
Fein lyckats bra med 
både ergonomi och 
användarvänlighet. 
Handtaget är skönt 
gummerat och ligger 
bra i handen även om 
man skulle önska att 
det var lite smalare. Alla 
knappar och vred sitter bra till med fasta 
lägen. Fein har tagit fram en egen lösning 
när det gäller inställningen för hastighet 
och moment. Momentet har 15 lägen plus 
ett skruvläge, och ställs in via ett vred som 
sitter uppe på maskinen. Vredet är lätt-

manövrerat, men kan vara 
lite knepigt att komma åt 
om du kombinerar stora 
händer med handskar. Ma-
skinen har som sagt hela 
fyra hastigheter att välja 
mellan och där Fein löst 
inställningen för hastig-
heten på ett unikt och smart sätt. Ofta är 
det lätt att hamna i ett mellanläge när man 
har fler än två hastigheter att välja mellan, 
men här sitter det en knapp som man för 
i en kvadrat för att ställa in rätt hastighet. 
Det gör att du alltid hamnar i rätt position. 
Maxvarvet ligger på 3 850 varv per minut, 
vilket är snabbast i klassen oss veterligen.  

Feinen har utrustat verktyget med en 
löstagbar chuck. Tar du bort chucken har 
du ett ¼ tum fast insexfäste så du kan 
sätta in biten direkt i maskinen. Utöver 
detta har den ett slidebatteri som enkelt 
lossas med ett tum- och pekfingergrepp 
och dras ur framåt.
Betyg: 7

LEDLJUS OCH  
BATTERIINDIKATOR
Ledljuset sit-
ter på foten 
av maskinen 
och tänds när 
du trycker på 
gasen. När 
det gäller 
placeringen 
av batteriindi-
katorn har Fein gjort precis som DMH 
vill: placerat det på batteriet och inte på 
maskinen. Det gör att du slipper sätta in 
batteriet i maskinen för att se hur myck-
et kräm det är kvar. Att det indikerar i 
fyra steg är ytterligare ett plus.
Betyg: 9

”POWERTEST” BORRA MED 
EN 30 MM FLATBORR
(Här gällde det att på ett fulladdat batteri borra 

så många hål som möjligt innan maskinen gav 

upp. I poängen har vi även tagit hänsyn till uthål-

lighet i tid samt hur snabbt maskinerna klarade 

av att borra de första tio hålen.)

ändå blir okej. Totalt klarade Feinen att 
borra 450 hål på 16.30 minuter.
Betyg effektivitet: 7

Betyg uthållighet: 9

Bäst i DMH:s tidigare tester: 

Uthållighet:  Protool DRC 18-4 TEC 19 min.

Total antal borrade hål: Protool DRC 18-4 TEC 

630 hål.

ÅTERHÄMTNING EFTER 
BORRNING MED 10 MM 
SPIRALBORR
(Direkt efter ”uthållighetstest normalbelastning” 

sattes batteriet i laddaren i tio minuter. Sedan var 

det dags att se hur många 10 mm hål maskinerna 

klarade av att borra med spiralborren igen.)

Varken maskin eller batteri blev överdri-
vet varma efter uthållighetstestet, men 
trots detta lyckades batteriet inte bli 
tillräckligt laddat för att prestera några 
nya hål efter tio minuters laddning. En 
snabbladdare skulle inte skada!
Betyg: 0

Bäst i DMH:s tidigare tester: 

Uthållighet:  DeWalt DCD 780 5,20 minuter.

Total antal borrade hål: Makita BDF459 177 hål.

Smart momentvred
Bra uthållighet
Användarvänlig

Här måste man växla ned till tvåans växel 
för att borren ska orka penetrera virket 
och inte kila fast. Trots att man växlar ned 
måste man fortfarande vara lätt på handen 
och inte lägga allt för mycket tryck på ma-
skinen för att få en smidig borrning. Det 
känns lite ineffektivt och man skulle önska 
att borren avverkade mer virke per varv än 
vad den gör. De första tio hålen tar hela 95 
sekunder att genomföra. Däremot är uthål-
ligheten ingenting att klaga på. Att gå på 
maximal belastning i elva minuter är ett 
bra resultat, men däremot kan man kräva 
att den under den tiden ska avverka fler än 
48 hål som Feinen i detta fall gjorde. 
Betyg: 5

Bäst i DMH:s tidigare tester: 

Tio första hålen: Hilti SF22-A 46 sek.

Uthållighet:  Protool DRC 18-4 TEC 13 min.

Totalt antal borrade hål: Milwaukee M18 CDD 

71 hål

ÅTERHÄMTNING EFTER  
”POWERTEST”
(Direkt efter ”Powertestet” sattes batteriet i lad-

daren i tio minuter. Sedan var det dags att se hur 

många 30 mm hål maskinerna klarade av att 

borra med flatborren igen.)

Här lyckades Feinen återhämta sig helt 
okej. Efter att batteriet legat i laddaren 
i tio minuter klarade den ytterligare två 
minuter och fyrtio sekunder, och borrade 
under den tiden nio hål.
Betyg: 6

Bäst i DMH:s tidigare tester: 

Totalt antal borrade hål efter tio minuters ladd-

ning: Metabo BS18LTX 20 hål.

KRAFTPROV 12X260 MM SPAX
(Här är det ren råstyrka som gäller! Hur långt klarar 

maskinen att dra ned en 12x260 mm SPAX-skruv i 

en tryckimpregnerad stolpe på ettans växel?)

Även om Feinen lyckas dra ned hela 
skruven i virket går det inte helt utan 

problem. Efter fem sekunder, då skruven 
dragits ned 10 av 26 centimeter, tar det 
stopp och maskinen börjar ”pulsa” ned 
skruven, vilket innebär att vi är tvungna 
att gasa, släppa på gasen, och gasa igen 
för att skruven ska jobba sig helt ned i 
virket. Totalt tar det 24 sekunder innan 
arbetet är utfört. Uppmätt vridmoment 
35 Nm. Angivet vridmoment enligt till-
verkaren 46 Nm.
Betyg: 7

Bäst i DMH:s tidigare tester: 

Max uppmätt vridmoment: 

Hitachi DS 18DSDSL 46,9 Nm.

Snabbast: Milwaukee M18 CDD 11 sek.

FRYSTEST 30 TIMMAR I 
MINUS 19 GRADER
(Mitt i testet la vi in ett frystest. Det innebar att 

maskinen under 30 timmar fick ligga och svalka 

sig i minus 19 grader. Direkt efter detta testade vad 

den gick för.)

Här tog det hela åtta minuter efter att vi 
plockade ut maskinen från frysen innan 
Feinen vaknade till liv och kunde pre-
stera någonting. 
Betyg: 2

EFFEKTIVITET/UTHÅLLIGHET 
BORRNING MED 10 MM 
SPIRALBORR
(Hur många hål och hur lång tid klarar maskinen 

att borra på ett fulladdat batteri. Vi har även tagit 

hänsyn till hur effektivt maskinen penetrerar virket 

och hur många hål per minut man kan borra.)

Även här måste man växla ned till tvåans 
växel om man vill få en smidig borrning. 
Kör man på treans eller fyrans växel kilar 
det fast direkt. Det långsamma varvet 
gör dock att det blir påfrestande för 
handlederna då man måste hålla emot 
reaktionskrafterna som blir påtagliga när 
man inte kan köra på maxvarv. Nu går 
den i och för sig i hela 800 varv/min på 
tvåans växel vilket gör att effektiviteten 

 18V/4,0AH 
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