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ÖVERLAG ÄR DE både starkare och uthål-
ligare samt att numera är de flesta ma-
skinerna utrustade med både batteriindi-
kator och LED-ljus. En sak har dock inte 
förändrats, och det är att en 10,8-12 volts 
borrskruvdragare fortfarande ska vara 
lätt, smidig och fungera som ett komple-
ment till de tyngre 18-voltarna. Alla vet 
att man inte köper en powermaskin, men 
samtidigt måste de vara kompetenta 
nog att klara av normal belastning utan 
att man ska behöva växla upp till en 
kraftfullare maskin så fort man stöter på 

lite motstånd. Maskinerna i testet väger 
mellan 900 gram och 1,5 kilo inklusive 
batteri. Även om vi valt att belöna lätta 
maskiner genom att vikta poängen för 
ergonomi och vikt högst, samtidigt som 
vi gjort poängavdrag för maskinerna 
som nästan skulle kunna kvala in som 
lätta 18-voltare, är det de tyngre och mer 
kraftfulla maskinerna som i de flesta fall 
hamnar på en högre snittpoäng. Konkur-
rensen i detta segment är stenhård och 
hur lätt och smidig en maskin än är går 
det inte att bortse från att borrskruvdra-

garna fortfarande måste ha kraften och 
effektiviteten för att både kunna borra 
och skruva på ett effektivt sätt.

Nu är behoven olika beroende vad 
du ska använda maskinen till, så stirra 
dig inte blind på slutpoängen då det är 
ett snitt av tio olika testmoment där vi 
har utsett de bästa allroundmaskinerna. 
Vi har redovisat och betygsatt varje 
testmoment var för sig så att du själv 
kan välja ut de parametrar du tycker är 
viktiga, och därefter välja ut den maskin 
som passar dina behov bäst.  ✖

TEST

BORR-
SKRUV-
DRAGARE

DET ÄR SEX ÅR SEDAN DMH TESTADE DENNA KATEGORI 

AV BORRSKRUVDRAGARE, OCH DET HAR HÄNT EN HEL 

DEL PÅ DEN TIDEN.

SÅ GJORDES TESTET

UTHÅLLIGHET:

Den här gången har vi valt att vikta uthål-

ligheten lågt eftersom 10,8-12-voltsmaski-

ner i grunden ska vara lätta och smidiga 

och vara ett komplement till de tyngre 

18-voltarna. Nästan alla tillverkare i testet 

har flera olika alternativ av amperestyrkor 

till sina batterier, så vill du ha en uthållig 

maskin är det bara att uppgradera dig. Vi 

har testat hur många hål maskinerna kan 

borra med en 8-millimeters spiralborr i en 

45-millimetersregel. 

EFFEKTIVITET:

Man köper inte in en 12-voltsmaskin i tron 

om att man får en universalborrskruvdra-

gare som ersätter alla andra skruvdragare i 

arsenalen. Men samtidigt är det av vikt att 

man slipper byta maskin så fort man ska 

gå från att dra i skruvar i förborrade IKEA-

luckor till att borra sig igenom en regel. 

EFFEKTIVITETSTEST 1:

Här har vi testat hur många hål maski-

nerna lyckas borra med en 8-millimeters-

borr i en 45-millimetersregel under fem 

minuter. Orkar inte maskinen på högsta 

växeln, växlar vi ned. Allt redovisas under 

respektive maskin.

EFFEKTIVITETSTEST 2:

Här har vi testat hur lång tid maskinerna 

tar på sig att dra in en 8x200 millimeters 

skruv i en limträbalk på ettans växel. Ing-

en av maskinerna klarade detta moment 

på högsta växeln.

KRAFT/VRIDMOMENT:

Tillverkarna har ingen gemensam mätmetod 

för att mäta vridmomentet i sina maskiner. 

Därför har DMH införskaffat en momentmä-

tare av högsta klass för att ta fram jämför-

bara vridmoment mellan borrskruvdragarna. 

Alla maskiner har testats minst fem gånger 

med ett fulladdat batteri på både ettans och 

tvåans växel. Resultatet som redovisas är 

vridmomentet i hårt förband. 

ERGONOMI & ANVÄNDARVÄNLIGHET:

Här har vi tagit hänsyn till grepp, vikt och 

balans. Vi vet att det är individuellt, men 

eftersom vi testar borrskruvdragare i flug-

viktsklassen ska de vara lätta och smidiga 

och inte ha egenskaper som en 18-voltare.

VRED OCH INSTÄLLNINGAR:

Här är det viktigt att vred och inställningar 

är bra placerade samt att de är lätta att 

manövrera.

BATTERI OCH BATTERIINDIKATOR:

Här har vi tagit hänsyn till om maskinen först 

och främst har batteriindikator, och sedan 

att det självklart ska sitta på batteriet.

LED-LJUS:

Finns det ett LED-ljus och var är det i så 

fall placerat. Vi har också poängbedömt 

hur starkt LED-ljuset är samt hur ljuskäg-

lan träffar fokuspunkten.

FRYSTEST:

Eftersom vi har läsare från Ystad till Hap-

aranda är detta testmoment ett måste. Vi 

misstänker att få av våra hantverkare vinter-

tid plockar ut alla sina verktyg från bilen och 

lägger dem i ett varmgarage när arbetsda-

gen tagit slut!? Maskinerna har fått ligga 24 

timmar i -20 grader, och därefter har vi tes-

tat hur lång tid de tar på sig innan de vaknar 

till och kan användas. Maskinerna ska orka 

dra i tio stycken 4x55 millimeters skruvar för 

att klara detta testmoment. Klarar maskinen 

detta på högsta växeln ger det högre poäng.

Sedan det lättare och uthålligare litium-jonbatteriet slog 
igenom har  försäljningen av 18-voltsmaskiner ökat på 
bekostnad av 14,4-voltmaskiner.
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En effektiv och stark borrskruv-

dragare som du kan pressa hårt 

utan att den viker ned sig. Ty-

värr fick den inte visa vad den 

gick för i uthållighetstestet då 

överbelastningsskyddet slog till 

alldeles för tidigt. 

Uthållighet/effektivitet 2,0 Ah:

AEG:n är riktigt effektiv och det 

går att trycka på hårt utan att 

den tappar varv. Tyvärr får den 

inte visa vad den går för när det 

gäller uthålligheten då överbe-

lastningsskyddet slår till redan 

efter 5 minuter trots att batteri-

indikatorn visar att batteriet fort-

farande är halvfullt. Under den 

tiden lyckades den borra 134 hål. 

Uthållighet: 5 minuter 

POÄNG: 5

Effektivitetstest 1 (max antal 

borrade hål på 5 minuter):  

134 stycken. POÄNG: 8

Effektivitetstest 2 (tid att skruva 

ned en 8x200 mm skruv):  

8 sek. POÄNG: 8

Kraft/vridmoment: 

Uppmätt vridmoment hårt förband: 

Växel 1: 26 Nm. POÄNG: 8

Växel 2: 18 Nm. POÄNG: 8

Ergonomi: 

AEG:n hör till en av de tyngre ma-

skinerna i testet men tack vare att 

den är rätt kort och välbalanserad 

är det ingenting som är allt för 

störande. Den har ett tjockt men 

skönt räfflat gummerat grepp 

som ligger mycket bra i handen. 

Vikten drar ned poängen ett steg. 

POÄNG: 7

Vred och inställningar:  

Lättmanövrerad fram/bakknapp 

men däremot är knappen för att 

byta mellan hög- och lågväxel 

lite trög att byta position på. Mo-

mentvredet har bra fasta lägen 

men det skulle inte skada om den 

hade lite större klackar som gör 

att man får ett bättre grepp om 

det. POÄNG: 8

Batteri och batteriindikator:  

Har batteriindikator som sitter på 

sidan av maskinen och indikerar i 

fyra steg. POÄNG: 7

LED-ljus:  

Har ett starkt LED-ljus som sit-

ter under chucken. Däremot blir 

det en skugga på ovansidan av 

fokuspunkten. POÄNG: 7

Frystest:  

Maskinen fungerar omgående 

även om den är lite seg på två-

ans växel. POÄNG: 9

Övrigt:  

AEG:n har en avtagbar chuck 

som kan lossas för att istället få 

ett fast insexfäste eller bytas ut 

mot två varianter av vinkelchuck-

ar. Maxkapaciteten är 10 millime-

ter. Har även bälteshållare.

Det här är en lätt maskin med 

många bra tillbehör såsom vin-

kelchuck med mera. Men precis 

som med Festool TXS har den 

inte kraften samtidigt som den är 

långsam vilket gör att den är mer 

anpassad för lättare finlir. 

Uthållighet/effektivitet 2,6 Ah: 

Mycket bra uthållighet men 

eftersom Festoolen tappar i ef-

fektivitet när krämen i batteriet 

minskar var vi tvungna att växla 

ned till ettans växel efter 6 mi-

nuter för att få en bekväm borr-

ning. Festoolen måste ha lite 

varv på borren innan den träffar 

materialet för att prestera sam-

tidigt som det inte går att lägga 

något större tryck på maskinen 

utan att den kilar fast. Det gör 

att borrningen går långsamt. 

Första 6 minuterna klarade den 

av 89 hål på tvåans växel och 

totalt 154 hål på 15 minuter och 

42 sekunder.

Uthållighet:  

15 min. 42 sek. POÄNG: 8

Effektivitetstest 1 (max antal 

borrade hål på 5 minuter):  

74 stycken. POÄNG: 4

Effektivitetstest 2 (tid att skru-

va ned en 8x200 mm skruv): 

10,5 sek. POÄNG: 4

Kraft/vridmoment: 

Uppmätt vridmoment hårt för-

band:

Växel 1: 13 Nm. POÄNG: 4

Växel 2: 6 Nm. POÄNG: 4

Ergonomi: 

Den näst lättaste maskinen i 

testet. Handtaget är smalt och 

gummerat mot handflatan men 

saknar helt gummeringen mot 

fingrarna vilket drar ned hel-

hetskänslan. Här finns det lite 

att jobba på. Vi har inte riktigt 

förstått fördelen med det C-

formade handtaget. Det är ing-

enting som stör, men samtidigt 

ingenting som vi känner tillför 

något.

POÄNG: 8

Vred och inställningar: 

Alla vred, knappar och inställ-

ningar är lättmanövrerade men 

precis som på Festool TXS 

hackar momentvredet lite när 

man vrider det åt vänster för att 

sänka motståndet. POÄNG: 8

Batteri och batteriindikator: 

Har samma lösning som Festool 

TXS men med den skillnaden att 

LED-ljus och batteriindikator sit-

ter under chucken istället för på 

foten av maskinen. POÄNG: 6

LED-ljus: 

Har ett starkt LED-ljus som sitter 

under chucken och som ger ett 

bra sken runt fokuspunkten.

POÄNG: 9

Frystest: 

Maskinen fungerar omgående på 

ettans växel men det går väldigt 

långsamt. POÄNG: 4

Övrigt: 

Festoolen har en avtagbar chuck 

som lätt tas bort för att istället 

få ett fast insexfäste eller bytas 

mot en vinkelchuck. Maxkapa-

citeten är på 10 millimeter. Har 

bälteshållare.

Trots att Hiltin inte presterar 

några toppresultat är det en 

skön maskin som ligger bra i 

handen och är välbalanserad. 

Skulle Hilti finjustera den lite så 

att både kraft och effektivitet 

ökade några procent skulle den 

höra till en av favoriterna.

Uthållighet/effektivitet 2,6 Ah: 

Även om uthålligheten är dålig 

kändes det som om man kunde 

pressa Hiltin ganska hårt i detta 

moment. Men när vi sedan läg-

ger in resultatet för att jämföra 

antal borrade hål per minut med 

de andra maskinerna lägger sig 

Hiltin på den undre halvan när 

det gäller effektiviteteten. Totalt 

höll den ut i 5 minuter och 30 

sekunder och lyckades på den 

tiden borra 121 hål. 

Uthållighet:  

5min. 30 sek. POÄNG: 5

Effektivitetstest 1 (max antal 

borrade hål på 5 minuter):  

110 stycken. POÄNG: 7

Effektivitetstest 2 (tid att skruva 

ned en 8x200 mm skruv):  

9,2 sek. POÄNG: 6

Kraft/vridmoment:

Uppmätt vridmoment hårt förband: 

Växel 1: 22 Nm. POÄNG: 6

Växel 2: 16 Nm. POÄNG: 7

Ergonomi: 

En medellätt och kompakt ma-

skin med ett mellantjockt grepp 

som är välbalanserad och ligger 

bra i handen tack vare skönt 

gummerat grepp. POÄNG: 9

Vred och inställningar: 

Momentvredet är lättmanövrerat 

och har bra fasta lägen. Knap-

pen för att byta mellan ettans 

och tvåans växel har en bra 

klack som gör att den är lätt att 

komma åt, men det skulle inte 

skada om den var lite lättare att 

byta position på. Helt okey fram/

baknapp men den skulle kunna 

vara ännu bättre om den inte satt 

så slimmad mot höljet. POÄNG: 8

Batteri och batteriindikator: 

Har batteriindikator på batteriet 

som indikerar i fyra steg, mycket 

bra! POÄNG: 10

LED-ljus: 

Har dubbla LED-ljus som sitter 

på foten av maskinen och som 

lyser upp fokuspunkten riktigt 

bra. POÄNG: 9

Frystest: 

Det tar 27 minuter innan Hiltin 

visar första livstecknet. När det 

gått 36 minuter kan vi dra i för-

sta skruvarna på både ettans och 

tvåans växel. POÄNG: 0

Övrigt: 

Chuck med maxkapacitet på 10 

millimeter.

AEG 
BBS 
12C2
 BRA ALLROUNDMASKIN 

HILTI 
SF 2-A

 LITEN OCH SMIDIG 

FESTOOL 
CXS
 ANPASSAD 

 FÖR FINLIR 

7,6
POÄNG

7,2
POÄNG

6,0
POÄNG

CIRKAPRIS 
EXKL. MOMS:

2 590 KR

CIRKAPRIS 
EXKL. MOMS:

1 760 KR

CIRKAPRIS 
EXKL. MOMS:

2 150 KR
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Det här är en liten och lätt ma-

skin med bra uthållighet trots 

att den endast är utrustad med 

ett 2,0-amperesbatteri. Däremot 

saknas kraften för att kunna 

konkurrera med maskinerna på 

den övre halvan i detta test.

Uthållighet/effektivitet 2,0 Ah: 

Würth har bra uthållighet men 

den tappar effektivitet när bat-

teriet inte är fulladdat. Efter 6 

minuter var vi tvungna att växla 

ned från tvåans till ettans växel 

för att den ska orka penetrera 

materialet, och då går det rätt 

långsamt. På tvåans växel borra-

de den 127 hål på 6 minuter och 

på ettans växel 47 hål på strax 

över 4 minuter. Så totalt 174 hål 

på 10 minuter och 23 sekunder.

Uthållighet:  

10 min. 23 sekunder. POÄNG: 7

Effektivitetstest 1 (max antal 

borrade hål på 5 minuter):  

106 stycken. POÄNG: 7

Effektivitetstest 2 (tid att skruva 

ned en 8x200 mm skruv):  

10,5 sek. POÄNG: 4

Kraft/vridmoment: 

Uppmätt vridmoment hårt förband: 

Växel 1: 20 Nm. POÄNG: 5

Växel 2: 8 Nm. POÄNG: 5

Ergonomi: 

Hör till en av de fem lättaste 

maskinerna i detta test både 

med och utan batteri. Greppet 

är halvtjockt och gummerat mot 

handflatan, men har hal plast på 

framsidan mot fingrarna vilket 

inte är speciellt skönt. POÄNG: 7

Vred och inställningar: 

Alla vred och inställningar sitter 

bra till och är lätta att manöv-

rera. Momentvredet har bra fasta 

lägen men det är halt och det 

skulle inte skada att göra det mer 

greppvänligt. POÄNG: 8

Batteri och batteriindikator: 

Har batteriindikator som sitter på 

sidan av maskinen och indikerar i 

tre steg. POÄNG: 7

LED-ljus: 

Har LED-ljus som sitter under 

chucken och som ger en ganska 

liten ljuskägla. POÄNG: 4

Frystest: 

Makinen fungerar omgående 

även om den är lite seg på två-

ans växel. POÄNG: 8

Övrigt: 

Chuck med maxkapacitet på 10 

millimeter.

Här har Fein tagit fram en riktigt bra 

borrskruvdragare med ett maxvarv på 

hela 2 500 rpm. Trots sin vikt är den 

bra ergonomiskt utformad vilket gör 

att den är smidig och skön att använda 

samtidigt som den presterar bra i näs-

tan alla våra testmoment. 

Uthållighet/effektivitet 2,5 Ah: 

Feinen är inte den mest uthålliga 

maskinen men däremot är den 

riktigt effektiv. Tack vare att den 

orkar borra alla hålen på fyrans 

växel går det undan och det sker 

med riktigt låga vibrationer. Ma-

skinen håller sig även sval trots 

att den pressas hårt under hela 

testmomentet. Totalt håller den 

ut i 8 minuter och klarar under 

den tiden att borra 223 hål. 

Uthållighet:  

8 minuter. POÄNG: 6

Effektivitetstest 1 (max antal 

borrade hål på 5 minuter):  

139 stycken. POÄNG: 9

Effektivitetstest 2 (tid att skruva 

ned en 8x200 mm skruv):  

7,5 sek. POÄNG: 9

Kraft/vridmoment: 

Uppmätt vridmoment hårt förband: 

Växel 1: 26 Nm. POÄNG: 8

Växel 2: 14 Nm. 

Växel 3: 8 Nm. 

Växel 4: 5 Nm. POÄNG: 4

Ergonomi: 

Trots att Feinen hör till en av de 

tyngre maskinerna i detta test 

känns den liten och smidig tack 

vare bra balans och sitt relativt 

smala och skönt gummerade 

grepp. POÄNG: 8

Vred och inställningar: 

Mycket lättmanövrerat och 

greppvänligt momentvred med 

bra fasta lägen. Fram/bakknap-

pen sitter bra till och är lätt att 

byta position på. Feinen har fyra 

växlar vilket känns lite överdrivet 

på en lättviktare. Knappen för att 

byta växel sitter uppe på maski-

nen och är inte helt smidig att 

manövrera. POÄNG: 7

Batteri och batteriindikator: 

Har batteriindikator på batteriet 

som indikerar i fyra steg, mycket 

bra! POÄNG: 10

LED-ljus: 

Har LED-ljus som sitter på foten 

av maskinen och som i och för 

sig lyser upp en stor yta runt 

chucken men skenet är svagt. 

POÄNG: 6

Frystest: 

Det tar 90 sekunder innan maski-

nen visar första livstecknet, och 

därefter tar det ytterligare tre 

och en halv minut innan Feinen 

tinat upp och vi kan dra in några 

skruvar då växelvredet fryst fast 

och hamnat i ett neutralläge. 

POÄNG: 2

Övrigt: 

Fein har en avtagbar kvalitets-

chuck i metall som lätt tas bort 

för att istället få ett fast insexfäs-

te. Bra kapacitet på 13 millimeter.

DeWalten är lätt och smidig 

med ett perfekt grepp och bra 

balans. Den är inte bäst i något 

enskilt prestandamoment men 

totalkänslan gör att denna ma-

skin är en av favoriterna rent 

ergonomiskt.

Uthållighet/effektivitet 2,0 Ah: 

Uthålligheten med DeWalts 

2,0-amperesbatteri är sådär, men 

däremot är effektiviteteten bra 

och du kan trycka på rätt hårt 

utan att den ger upp samtidigt 

som maskinen håller sig sval 

under hela testmomentet. Totalt 

höll den ut i 7 minuter och 30 

sekunder och lyckades under 

den tiden prestera 186 hål. 

Uthållighet:  

7 min. 30 sek. POÄNG: 6

Effektivitetstest 1 (max antal 

borrade hål på 5 minuter):  

124 stycken. POÄNG: 8

Effektivitetstest 2 (tid att skruva 

ned en 8x200 mm skruv):  

9 sek. POÄNG: 6

Kraft/vridmoment: 

Uppmätt vridmoment hårt förband: 

Växel 1: 20 Nm. POÄNG: 5

Växel 2: 12 Nm. POÄNG: 6

Ergonomi: 

Så här ska en 12-voltare kännas 

rent ergonomiskt. Den är liten, 

lätt och smidig och har ett smalt 

skönt gummerat grepp. TOPP!

POÄNG: 10

Vred och inställningar: 

Lite långa steg på fram/bak-

knappen, men det kan man leva 

med då den är lättmanövrerad. 

Bra momentvred med fasta och 

distinkta lägen men däremot är 

det lite halt. Knappen för att byta 

mellan hög- och lågväxel är bra 

utformad och lätt att komma åt 

men är lite trög att byta position 

på. POÄNG: 7

Batteri och batteriindikator: 

Saknar batteriindikator.  

POÄNG: 0

LED-ljus: 

LED-ljuset som sitter under 

chucken är starkt med fokus-

punkten ligger alldeles för lågt. 

POÄNG: 4

Frystest: 

Maskinen fungerar omgående 

och drar ned skruvarna på tvåans 

växel nästan utan effektivitets-

förlust. POÄNG: 9

Övrigt: 

Metallchuck med en maxkapaci-

tet på 10 millimeter.

WÜRTH 
BS 10-A

 LITEN  OCH LÄTT 

DEWALT 
DCD 710
 LÄTT OCH SMIDIG 

FEIN 
ASCM 
12 C

6,3
POÄNG

7,0
POÄNG

7,6
POÄNG

 SNABB OCH EFFEKTIV 

CIRKAPRIS 
EXKL. MOMS:

2 215 KR

CIRKAPRIS 
EXKL. MOMS:

1 995 KR

CIRKAPRIS 
EXKL. MOMS:

2 390 KR
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En mycket skön och ergono-

miskt bra utformad maskin 

precis som man vill att en borr-

skruvdragare i 12-voltsklassen 

ska vara. Det är ingen maskin 

du kan forcera allt för hårt men 

lär du dig hur den ska användas 

presterar den riktigt bra.

Uthållighet/effektivitet 3,0 Ah: 

Hitachin har bra uthållighet och 

är effektiv om du vet hur du ska 

köra den. Den är lätt och smidig 

att borra med, men låt maskinen 

göra jobbet utan att lägga för 

mycket tryck på den för då är 

det lätt att den kilar fast. Totalt 

höll den ut i 11 minuter och lycka-

des på den tiden borra 254 hål.

Uthållighet:  

11 minuter. POÄNG: 7

Effektivitetstest 1 (max antal 

borrade hål på 5 minuter):  

115 stycken. POÄNG: 7

Effektivitetstest 2 (tid att skruva 

ned en 8x200 mm skruv):  

9 sek. POÄNG: 6

Kraft/vridmoment: 

Uppmätt vridmoment hårt förband: 

Växel 1: 22 Nm. POÄNG: 6

Växel 2: 15 Nm. POÄNG: 7

Ergonomi: 

En mycket skön maskin rent 

ergonomiskt. Hitachin är egentli-

gen inte speciellt lätt men den är 

liten, kompakt och välbalanserad 

vilket gör att man uppfattar den 

lättare än vad den egentligen 

är. Handtaget är smalt och trots 

att det bara är gummerat mot 

handflatan ligger den perfekt i 

handen. POÄNG: 9

Vred och inställningar: 

Bra och lättmanöverliga vred och 

knappar för fram/bak samt för 

att byta mellan ettans och tvåans 

växel. Momentvredet har fasta 

distinkta lägen men är lite trögt 

att vrida på. POÄNG: 8

Batteri och batteriindikator: 

Saknar batteriindikator.  

POÄNG: 0

LED-ljus: 

LED-ljus som sitter på foten av 

maskinen där ljuskäglan ger ett 

bra ljus runt fokuspunkten.  

POÄNG: 9

Frystest: 

Maskinen fungerar omgående på 

tvåans växel även om den till en 

början är lite seg. POÄNG: 8

Övrigt: 

Chuck med maxkapacitet på 10 

millimeter. Har bälteshållare.

Milwaukeen är stor, stark och uthållig. Den 

skulle nästan kunna kvala in som en lätt 

18-voltare vilket gör att den är på gränsen 

till för stor för att passa in i 12-voltklassen. 

Rent prestandamässigt är det en vinnare i 

detta test men på grund av storleken och 

vikten kommer den inte högst upp på pallen.

Uthållighet/effektivitet 4,0 Ah: 

Med sitt större 4,0- amperesbatteri 

ligger Milwaukeen i topp efter Me-

tabo när det gäller uthålligheten. 

Skillnaden mot Metabon är att Mil-

waukeen är råstark och presterar 

på högsta växeln ända in i kaklet. 

Nackdelen är att maskinen blir rätt 

varm när den får gå på maximal 

belastning så länge. Totalt höll den 

ut i 16 minuter och lyckades under 

den tiden borra 446 hål.

Uthållighet:  

16 minuter. POÄNG: 8

Effektivitetstest 1 (max antal 

borrade hål på 5 minuter):  

139 stycken. POÄNG: 9

Effektivitetstest 2 (tid att skruva 

ned en 8x200 mm skruv):  

7 sek. POÄNG: 10

Kraft/vridmoment: 

Uppmätt vridmoment hårt förband: 

Växel 1: 32 Nm. POÄNG: 10

Växel 2: 17 Nm. POÄNG: 7

Ergonomi: 

Det här är en stor maskin för 

att vara i 12-voltklassen och den 

är tyngst i detta test. Även om 

greppet är skönt och den är 

ergonomiskt bra utformad gör 

vikten och storleken att poängen 

åker ned ett par snäpp.  

POÄNG: 5

Vred och inställningar: 

Milwaukeen har två vred ute vid 

chucken, ett för att byta mellan 

att borra och att skruva, och ett 

för att ställa in momentet. Mo-

mentvredet är av toppklass då 

det både har bra fasta lägen och 

är mycket lättmanövrerat. Bäst i 

detta test! Däremot är knappen 

för att byta mellan ettan och 

tvåans växel trög samt att fram/

bakknappen sitter halvdant till 

och har långa lägen vilket gör att 

det är lätt att hamna i neutral-

läge. POÄNG: 7

Batteri och batteriindikator: 

Har batteriindikator som sitter på 

sidan av maskinen och indikerar i 

fyra steg. POÄNG: 7

LED-ljus: 

Har LED-ljus som sitter under 

chucken och som ger ett bra 

ljus även om ovansidan av fo-

kuspunkten delvis är skuggad. 

POÄNG: 6

Frystest: 

Milwaukeen fungerar omgående 

på tvåans växel och drar ned 

skruvarna utan problem.

POÄNG: 10

Övrigt: 

Bra räfflad kvalitetschuck i metall 

med en maxkapacitet på hela 13 

millimeter. Har både borr- och 

skruvläge. Har bälteshållare. 

Det här är en smidig och stark 

maskin med bra effektivitet som 

gör bra ifrån sig i de flesta av 

våra testmoment. Den känns 

gedigen och det märks att Fein 

har lagt krut på att ta fram en 

maskin som ska andas kvalitet.

Uthållighet/effektivitet 2,5 Ah: 

Här känns det som att man 

måste lägga lite tryck på ma-

skinen för att den ska prestera 

maximalt. Fördelen är att det går 

att hänga på den utan att den 

tappar varv eller ger upp. Även 

denna Fein håller sig sval under 

hela testmomentet men däremot 

tappar den lite effektivitet mot 

slutet när det inte finns så myck-

et kräm kvar i batteriet. Totalt 

håller den ut i 7 minuter och 30 

sekunder och klarar under den 

tiden att borra 195 hål.

Uthållighet:  

7 min. 30 sek. POÄNG: 6

Effektivitetstest 1 (max antal 

borrade hål på 5 minuter):  

133 stycken. POÄNG: 8

Effektivitetstest 2 (tid att skruva 

ned en 8x200 mm skruv):  

7,5 sek. POÄNG: 6

Kraft/vridmoment: 

Uppmätt vridmoment hårt förband: 

Växel 1: 27 Nm. POÄNG: 8

Växel 2: 22 Nm. POÄNG: 8

Ergonomi: 

För att vara så pass liten är 

Feinen rätt tung men utan att 

det för den skull stör. Greppet 

är medeltjock och gummerat. 

Men det skulle inte skada att ha 

någon sorts räffling på gumme-

ringen för att göra det lite mer 

greppvänligt. POÄNG: 8

Vred och inställningar: 

Här blir det både ris och ros. 

Fram/bakknappen samt vredet 

för att byta mellan ettans och 

tvåans växel sitter perfekt till och 

är lätta att manövrera. Men vre-

det för att ställa in momentet är 

både halt och trögt. POÄNG: 7

Batteri och batteriindikator: 

Har batteriindikator på batteriet 

som indikerar i fyra steg, mycket 

bra! POÄNG: 10

LED-ljus: 

Har LED-ljus som sitter under 

chucken där ljuset är svagt och 

inte lyser upp runt hela fokus-

punkten. POÄNG: 5

Frystest: 

Feinen fungerar omgående även 

om den är lite seg på tvåans 

växel. POÄNG: 8

Övrigt: 

Har en metallchuck med en max-

kapacitet på 10 millimeter.

HITACHI 
DS  
10DAL

FEIN 
ABSU  
12

MILWAUKEE 
M12 
CDD

7,2
POÄNG

7,6
POÄNG

7,8
POÄNG

 STARK MEN TUNG 

 BRA ERGONOMI  BRA ALLROUNDMASKIN 

CIRKAPRIS 
EXKL. MOMS:

1 650 KR

CIRKAPRIS 
EXKL. MOMS:

1 490 KR

CIRKAPRIS 
EXKL. MOMS:

2 290 KR
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Festoolen är en mycket lätt och 

smidig, men den är klen och 

långsam. Så väljer du Festool 

gör du det för att det är en liten 

lättviktare med många bra till-

behör där kraft och effektivitet 

inte är högsta prioritet.

Uthållighet/effektivitet 2,6 Ah: 

Bra uthållighet men sämre effek-

tivitet. Den är smidigt att jobba 

med men långsam samtidigt som 

maskinen blir väldigt varm när 

den får gå på hög belastning, 

Du kan inte forcera borrningen 

för hårt för då kilar den fast. Här 

måste du vara lätt på handen och 

låta maskinen göra jobbet. Den 

tappar en hel del i effektivitet när 

batteriet börjar ta slut. Totalt höll 

den ut i 12 minuter och lyckades 

under den tiden borra 192 hål.

Uthållighet:  

12 minuter. POÄNG: 7

Effektivitetstest 1 (max antal 

borrade hål på 5 minuter):  

82 stycken. POÄNG: 4

Effektivitetstest 2 (tid att skruva 

ned en 8x200 mm skruv):  

10 sek. POÄNG: 5

Kraft/vridmoment: 

Uppmätt vridmoment hårt förband: 

Växel 1: 14 Nm. POÄNG: 4

Växel 2: 5 Nm. POÄNG: 4

Ergonomi:  

Den lättaste maskinen i testet och 

det är i det här viktspannet man 

vill att alla 10,8-voltare ska ligga. 

Festoolen har ett smalt gummerat 

handtag men det skulle inte ha 

skadat om det var räfflat för att få 

ett bättre grepp. POÄNG: 9

Vred och inställningar: 

Alla vred, knappar och inställ-

ningar är lättmanövrerade men 

momentvredet hackar lite när man 

vrider det åt vänster om man vill 

sänka motståndet. POÄNG: 8

Batteri och batteriindikator: 

Har batteriindikator som sitter på 

foten av maskinen och indikerar 

i tre steg. Indikatorn och LED-

ljuset hör ihop, så för att se hur 

mycket krut det är kvar batteriet 

måste du först trycka på gasen 

och släppa den. Därefter tänds 

och släcks först LED-ljuset och 

sedan tänds lamporna för batte-

riindikatorn. Halvdan lösning.

POÄNG: 6

LED-ljus: 

Har LED-ljus som sitter på foten av 

maskinen. Även om ljuskäglan är 

ganska svag ger den en bra över-

blick över fokuspunkten. POÄNG: 7

Frystest: 

Det är på gränsen att Festoolen 

orkar dra ned skruvarna på ettans 

växel. POÄNG: 4

Övrigt: 

Festoolen har en avtagbar chuck 

som lätt tas bort för att istället få 

ett fast insexfäste eller bytas mot 

en vinkelchuck. Maxkapaciteten är 

på 10 millimeter. Har bälteshållare.

Omdömet för Metabon måste delas in 

i två delar. Den är lätt och smidig och 

har en helt galen uthållighet med de-

ras 4,0-amperesbatteri, men samtidigt 

saknas kraften och effektiviteten för att 

den ska kunna konkurrera med de bästa 

maskinerna i testet.

Uthållighet/effektivitet 4,0 Ah: 

Metabon har en helt vansinnig 

uthållighet men samtidigt är ef-

fektiviteten si sådär. Här gäller 

det att låta maskinen göra jobbet 

och inte trycka på för hårt för 

då kilar den fast. Efter 8 minuter 

är vi tvungna att växla ned från 

tvåans till ettans växel för att få 

en bekväm borrning utan hack 

och fastkilningar. På tvåans växel 

körde vi i 8 minuter och på den 

tiden avverkade Metabon 174 

hål. Totalt höll den ut i hela 28 

minuter och 30 sekunder och 

lyckades under den tiden borra 

420 hål! Det kanske inte är helt 

förvånande att Metabon blev 

ordentligt varm efter nästan en 

halvtimmes hårdkörning.

Uthållighet:  

28 min. 30 sek. POÄNG: 10

Effektivitetstest 1 (max antal 

borrade hål på 5 minuter):  

109 stycken. POÄNG: 7

Effektivitetstest 2 (tid att skruva 

ned en 8x200 mm skruv):  

9,5 sek. POÄNG: 5

Kraft/vridmoment: 

Uppmätt vridmoment hårt förband: 

Växel 1: 19 Nm. POÄNG: 5

Växel 2: 6 Nm. POÄNG: 4

Ergonomi: 

Tjockt grepp med någon underlig 

bulle mitt på handtaget som gör 

att det känns ännu tjockare. Det är 

tur att greppet smalnar av mellan 

tumme och pekfinger annars skul-

le man inte komma runt handtaget 

om man har mindre händer. Vem 

har Metabo haft som handmodell 

när de tog fram denna maskin, 

Alexander Karelin? Har skön gum-

mering mot handflatan och mot 

fingertopparna. POÄNG: 7

Vred och inställningar: 

Mycket bra placerad och lättma-

növrerad fram/tillbaka knapp. 

Både momentvredet och växel-

knappen har distinkta fasta lägen 

men är lite tröga att manövrera. 

POÄNG: 8

Batteri och batteriindikator: 

Har batteriindikator både på 

sidan av maskinen som indikerar 

i tre steg samt på batteriet som 

indikerar i fyra steg. TOPP!

POÄNG: 10

LED-ljus: 

Har LED-ljus som sitter under 

chucken. Trots att det är svagt 

ger det ett ganska bra sken runt 

fokuspunkten. POÄNG: 5

Frystest: 

Metabon fungerar omgående på 

tvåans växel även om det till en 

början går lite segt. POÄNG: 8

Övrigt: 

Metabon har en avtagbar chuck 

som kan tas bort för att istället få 

ett fast insexfäste eller bytas mot 

en vinkelchuck. Maxkapaciten är 

på 10 millimeter.

Den enda maskinen i detta test 

som inte har chuck utan endast 

ett fast insexfäste. Hiltin har inte 

den bästa uthålligheten men dä-

remot ligger den i topp när det 

gäller effektiviteten.

Uthållighet/effektivitet 2,6 Ah: 

Uthålligheten är halvdann men 

däremot är effektiviteten med 

antalet borrade hål per minut 

riktigt bra. Vad som skiljer denna 

Hilti mot Hilti SF 2-A förutom 

chucken, vet vi inte, men det är 

en stor skillnad i effektivitet. Dä-

remot blir denna maskin ganska 

varm när den får gå på hög be-

lastning under lång tid. Totalt höll 

den ut i 7 minuter och 30 sekun-

der och lyckades under den tiden 

prestera 213 hål.

Uthållighet:  

7 min. 30 sek. POÄNG: 6

Effektivitetstest 1 (max antal 

borrade hål på 5 minuter):  

142 stycken. POÄNG: 9

Effektivitetstest 2 (tid att skruva 

ned en 8x200 mm skruv):  

7,9 sek. POÄNG: 8

Kraft/vridmoment: 

Uppmätt vridmoment hårt förband: 

Växel 1: 20 Nm. POÄNG: 5

Växel 2: 15 Nm. POÄNG: 7

Ergonomi: 

Mycket skön och välbalanserad 

maskin. Bra gummerat handtag 

med ett mellantjockt grepp som 

ligger bra i handen. Hör till en av 

de lättare maskinerna i detta test 

bland annat tack vare att den 

inte har någon chuck utan endast 

ett insexfäste. POÄNG: 9

Vred och inställningar: 

Denna maskin är exakt upp-

byggd på samma sätt som Hilti 

SF 2-A. POÄNG: 8

Batteri och batteriindikator: 

Har batteriindikator på batteriet 

som indikerar i fyra steg, mycket 

bra! POÄNG: 10

LED-ljus: 

Har dubbla LED-ljus som sitter 

på foten av maskinen och som 

lyser upp fokuspunkten perfekt 

även om den ger dubbla skuggor. 

Bäst i detta test. POÄNG: 10

Frystest: 

Hiltin är helt död de första 13 mi-

nuterna, och när det gått 21 mi-

nuter har den tinat upp tillräck-

ligt mycket för att orka dra ned 

de första skruvarna. POÄNG: 0

Övrigt: 

Har endast ett insexfäste.

FESTOOL 
TXS

HILTI 
SFD 
2-A

6,2
POÄNG

7,6
POÄNG

6,7
POÄNG

 ANPASSAD 

 FÖR FINLIR  LITEN OCH EFFEKTIV 

METABO 
POWERMAXX 
BS QUICK
 GRYM UTHÅLLIGHET 

CIRKAPRIS 
EXKL. MOMS:

1 950 KR

CIRKAPRIS 
EXKL. MOMS:

2 150 KR

CIRKAPRIS 
EXKL. MOMS:

1 590 KR
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Panasonic klarar de flesta av våra 

testmoment ganska okej. Men 

konkurrensen är stenhård och 

eftersom den inte har den där 

riktiga kraften eller effektiviteten 

har den svårt att hävda sig mot 

de bästa maskinerna i testet.

Uthållighet/effektivitet 1,5 Ah: 

När det gäller uthålligheten 

märks det att Panasonicen är 

utrustat med ett litet 1,5-ampe-

resbatteri. Effektiviteten är helt 

okey även om du måste ha lite 

fingertoppkänsla och inte trycka 

på för hårt för att få en smidig 

borrning. Totalt höll Panasonic 

ut i 4 minuter och 30 sekunder 

och lyckades under den tiden att 

borra 98 hål.

Uthållighet:  

4 min. 30 sek. POÄNG: 5

Effektivitetstest 1 (max antal 

borrade hål på 5 minuter):  

109 stycken. POÄNG: 7

Effektivitetstest 2 (tid att skruva 

ned en 8x200 mm skruv):  

11 sek. POÄNG: 4

Kraft/vridmoment: 

Uppmätt vridmoment hårt förband: 

Växel 1: 18 Nm. POÄNG: 5

Växel 2: 17 Nm. POÄNG: 7

Ergonomi: 

Trots att Panasonicen är lättare 

än de flesta maskinerna i detta 

test känns den tung. Kanske 

beror det på det tjocka grep-

pet samt hur den är balanserad? 

Handtaget har en halvokej gum-

mering och det här är en maskin 

som passar den som har lite 

större händer. POÄNG: 7

Vred och inställningar: 

En av de bästa och mest lätt-

manövrerade momentvreden i 

detta test. Panasonicen har även 

en mycket bra växelknapp som 

är lätt att komma åt och byta 

position på. Däremot är fram/

bakknappen lite trögare att flytta 

på samt att den har ganska långa 

lägen. POÄNG: 8

Batteri och batteriindikator: 

Saknar batteriindikator.

POÄNG: 0

LED-ljus: 

Har LED-ljus som är placerat 

under chucken och som ger ett 

godkänt sken runt fokuspunkten.

POÄNG: 5

Frystest: 

Maskinen fungerar omgående på 

tvåans växel även om det till en 

början går lite segt. POÄNG: 8

Övrigt: 

Chuck med maxkapacitet på 10 

millimeter.

Denna Milwaukee hade den hög-

sta effektiviteten i momentet där 

vi mätte antal borrade hål per 

minut. Det är en relativt tung ma-

skin, men samtidigt kompakt och 

välbalanserad vilket gör den lite 

ursäktad.  

Uthållighet/effektivitet 2,0 Ah: 

Trots att Milwaukeen testades 

med ett 2,0 amperesbatteri hade 

den bra uthållighet och den 

absolut bästa effektiviteten där 

vi mätte antal borrade hål per 

minut. Det går att forcera borr-

ningen riktigt hårt utan att den 

kilar fast eller tappar varv sam-

tidigt som maskinen fortfarande 

är relativt sval. Totalt klarade 

Milwaukee 322 hål på 10 minuter 

och 10 sekunder. 

Uthållighet:  

10 minuter. POÄNG: 7

Effektivitetstest 1 (max antal 

borrade hål på 5 minuter):  

158 stycken. POÄNG: 10

Effektivitetstest 2 (tid att skruva 

ned en 8x200 mm skruv):  

9,5 sek. POÄNG: 5

Kraft/vridmoment: 

Uppmätt vridmoment hårt förband: 

Växel 1: 24 Nm. POÄNG: 7

Växel 2: 20 Nm. POÄNG: 7

Ergonomi: 

En av de tyngre maskinerna 

i detta test och rent storleks-

mässigt är det på gränsen att 

den kvalar in som en smidig 

12-voltmaskin även om den är 

välbalanserad och kompakt. Den 

har ett tjock men skönt räfflat 

gummerat grepp som ligger bra i 

handen. POÄNG: 7

Vred och inställningar: 

Lättmanövrerad fram/bakknapp 

även om den kunde ha lite kor-

tare lägen. Momentvredet har 

bra fasta lägen som är lätt att 

komma åt och vrida på. Däremot 

är knappen för att byta mellan 

ettans och tvåans växel trög.

POÄNG: 8

Batteri och batteriindikator: 

Har batteriindikator som sitter på 

sidan av maskinen och indikerar i 

fyra steg. POÄNG: 7

LED-ljus: 

Har LED-ljus som sitter under 

chucken och som ger ett bra ljus 

även om ovansidan av fokus-

punkten delvis är skuggad.

POÄNG: 6

Frystest: 

Maskinen fungerar omgående 

på ettans växel. Däremot orkar 

den inte dra ned skruvarna utan 

andhämtningspauser på tvåans 

växel. POÄNG: 8

Övrigt: 

Metallchuck med en maxkapaci-

tet på 10 millimeter. Har bältes-

hållare.

Mycket effektiv borrskruvdra-

gare som klarar hård forcering 

både när det gäller att borra 

och skruva. AEG:n presterade 

höga resultat i de flesta av våra 

testmoment.

Uthållighet/effektivitet 2,0 Ah: 

Helt okey uthållighet och bra ef-

fektivitet. Den matar på riktigt 

bra och maskinen gör jobbet 

utan att du behöver trycka allt 

för mycket på den. Totalt klarar 

den hela 276 hål på 9 minuter 

och 50 sekunder.

Uthållighet:  

9 min. 50 sek. POÄNG: 7

Effektivitetstest 1 (max antal 

borrade hål på 5 minuter):  

140 stycken. POÄNG: 9

Effektivitetstest 2 (tid att skruva 

ned en 8x200 mm skruv):  

9,5 sek. POÄNG: 5

Kraft/vridmoment: 

Uppmätt vridmoment hårt förband: 

Växel 1: 25 Nm. POÄNG: 7

Växel 2: 19 Nm. POÄNG: 8

Ergonomi: 

Ett mellantjockt och mycket 

skönt gummerat grepp som lig-

ger som gjutet i handen. Maski-

nen är välbalanserad och ergo-

nomiskt bra utformad. POÄNG: 8

Vred och inställningar: 

Mycket bra och lättmanövrerat 

vred för att ställa in momentet. 

Fram/bakknappen sitter bra till 

och har korta distinkta lägen som 

är lätt att byta position på. Däre-

mot är knappen för att byta mel-

lan ettans och tvåans växel både 

svåråtkomlig och trög att flytta 

på. POÄNG: 7

Batteri och batteriindikator: 

Har batteriindikator som sitter på 

sidan av maskinen och indikerar i 

fyra steg. POÄNG: 7

LED-ljus: 

Har ett starkt LED-ljus som sit-

ter under chucken. Däremot blir 

det en skugga på ovansidan av 

fokuspunkten. POÄNG: 7

Frystest: 

Maskinen fungerar omgående på 

ettans växel men har inte tillräck-

ligt med kraft för att orka dra 

ned skruvarna på tvåans växel.

POÄNG: 7

Övrigt: 

Chuck med maxkapacitet på 10 

millimeter.

PANASONIC 
EY7430

AEG 
BS 
12C2

MILWAUKEE 
M12 
BDD

6,0
POÄNG

7,4
POÄNG

7,4
POÄNG

 MYCKET EFFEKTIV 

 KOMPAKT MEN KLEN  EFFEKTIV 

CIRKAPRIS 
EXKL. MOMS:

1 490 KR

CIRKAPRIS 
EXKL. MOMS:

1 250 KR

CIRKAPRIS 
EXKL. MOMS:

1 395 KR
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Har Kamasa ställt överbelast-

ningsskyddet för fegt på denna 

modell för det känns som om 

maskinen presterar långt under 

sin kapacitet? Om det sedan är 

batteriet, motorn eller ström-

brytaren som går in och bromsar 

kan vi inte svara på, men det är 

något som inte stämmer.

Uthållighet/effektivitet 1,5 Ah: 

Här underpresterar Kamasan. 

Överbelastningsskyddet går in 

alldeles för tidigt vilket gör att 

maskinen ger upp trots att vi 

uppskattar att batteriet är minst 

halvfullt. Låter man maskinen 

svalna i fem minuter går det att 

borra ytterligare några hål, men 

i detta moment har vi valt att 

redovisa hur hårt vi kan pressa 

maskinerna utan pauser. Det går 

inte lägga något större tryck på 

Kamasan utan att den kilar fast 

eller börjar hacka. Totalt höll Ka-

masan ut i 2 minuter och 50 sek-

under innan överbelastningsskyd-

det slog till och under den tiden 

lyckades den borra 50 hål.

Uthållighet:  

2 min. 50 sek. POÄNG: 3

Effektivitetstest 1 (max antal 

borrade hål på 5 minuter):  

88 stycken. POÄNG: 5

Effektivitetstest 2 (tid att skruva 

ned en 8x200 mm skruv):  

9,7 sek. POÄNG: 5

Kraft/vridmoment: 

Uppmätt vridmoment hårt förband: 

Växel 1: 18 Nm. POÄNG: 5

Växel 2: 13 Nm. POÄNG: 6

Ergonomi: 

Kamasan är en kompakt maskin 

med ett tjockt grepp som har 

gummering mot handflatan och 

elak plast mot fingrarna. Här finns 

det lite att jobba med för att få ett 

skönare grepp. POÄNG: 5

Vred och inställningar: 

Fram/bakknappen är lättma-

növrerad men har ganska långa 

lägen. Momentvredet har fasta 

distinkta positioner och är gan-

ska halt, men tack vare ”urfräs-

ningar” runt vredet får du ett rätt 

bra grepp ändå. POÄNG: 7

Batteri och batteriindikator: 

Saknar batteriindikator.

POÄNG: 0

LED-ljus: 

Har ett starkt LED-ljus som sitter 

under chucken, men ljuskäglan är 

liten och fokuspunkten är för lågt 

inställd. POÄNG: 3

Frystest: 

Det tar 5 minuter innan Kama-

san visar första livstecknet och 

snurrar ett kvarts varv när man 

trycker på gasen. Sedan tar det 

ytterligare 23 minuter innan 

maskinen orkar dra in den första 

skruven. POÄNG: 0

Övrigt: 

Chuck med maxkapacitet på 10 

millimeter.

Makitan är en skön och välbalan-

serad maskin som ligger perfekt i 

handen. Den är stark och uthållig 

(med sitt 4,0-amperesbatteri) 

med ett maxvarv på hela 1 700 

rpm. En av favoriterna i detta test.

Uthållighet/effektivitet 4,0 Ah: 

Makitan har både bra uthållighet, 

tack vare sitt 4,0-amperesbat-

teri, och bra effektivitet. Du kan 

forcera borrningen hårt utan att 

den kilar fast eller beter sig ob-

stinat. Däremot tappar den lite i 

effektivitet när krämen i batteriet 

början sina. Totalt höll den ut i 

14 minuter och 45 sekunder och 

lyckades under den tiden borra 

hela 358 hål! Av förståeliga skäl 

blev maskinen ganska varm efter 

hög belastning under nästan 15 

minuter.

Uthållighet:  

14 min. 45 sek. POÄNG: 8

Effektivitetstest 1 (max antal 

borrade hål på 5 minuter):  

128 stycken. POÄNG: 8

Effektivitetstest 2 (tid att skruva 

ned en 8x200 mm skruv):  

8 sek. POÄNG: 8

Kraft/vridmoment: 

Uppmätt vridmoment hårt förband: 

Växel 1: 28 Nm. POÄNG: 8

Växel 2: 16 Nm. POÄNG: 7

Ergonomi: 

Trots att Makitan inte hör till 

någon av de lättare maskinerna 

i testet har den en ergonomi av 

toppklass. Handtaget är smalt 

och mycket skönt gummerat och 

även om maskinen är utrustad 

med det större 4,0-amperesbat-

teriet känns den smidig och väl-

balanserad. POÄNG: 9

Vred och inställningar: 

Fram/bakknappen sitter bra till 

och är mycket lätt att byta posi-

tion på. Däremot blir det en liten 

plump i protokollet när det gäller 

momentvredet och växelknap-

pen. Momentvredet är lättma-

növrerat men är alldeles för litet 

vilket gör att det kan vara svårt 

att komma åt samt att växel-

knappen är trög att byta position 

på. POÄNG: 6

Batteri och batteriindikator: 

Har batteriindikator på batteriet 

som indikerar i fyra steg, mycket 

bra! POÄNG: 10

LED-ljus: 

Har ett starkt LED-ljus som är 

placerat under chucken. Däremot 

skuggar chucken ljuset ovanför 

fokuspunkten. POÄNG: 4

Frystest: 

Makitan drar igång omgående 

med full fart på tvåans växel.

POÄNG: 10

Övrigt: 

Chuck med maxkapacitet på 10 

millimeter. Har bälteshållare.

En liten lätt och kompakt maskin 

som inte har tillräckligt med fart 

eller kraft för att kunna konkur-

rera med maskinerna i den övre 

halvan i detta test. Även om den 

har okej kapacitet passar den 

bättre för finlir.

Uthållighet/effektivitet 2,5 Ah: 

Boschen ligger på den undre 

halvan både när det gäller ef-

fektivitet och uthållighet. Mot 

slutet när det är lite kräm kvar i 

batteriet och maskinen gått på 

hög belastning under lång tid 

går något sorts överbelastnings-

skydd in och maskinen startar 

i ett mjukstartsläge vilket drar 

ned tempot i borrningen. Totalt 

höll Boschen ut i 7 minuter och 

15 sekunder och lyckades under 

den tiden borra 162 hål.

Uthållighet:  

7 min. 15 sek. POÄNG: 6

Effektivitetstest 1 (max antal 

borrade hål på 5 minuter):  

110 stycken. POÄNG: 7

Effektivitetstest 2 (tid att skruva 

ned en 8x200 mm skruv):  

8,5 sek. POÄNG: 7

Kraft/vridmoment: 

Uppmätt vridmoment hårt förband: 

Växel 1: 20 Nm. POÄNG: 5

Växel 2: 7 Nm. POÄNG: 4

Ergonomi: 

En liten, lätt och kompakt maskin 

men Bosch kunde ha lagt mer 

krut på greppet. Lite halvtjockt 

och oskönt grepp med en halv-

dann gummering mot handflatan 

och elak plast mot fingertoppar-

na. Ni kan bättre! POÄNG: 7

Vred och inställningar: 

Alla vred och inställningar är 

mycket lätta att manövrera. Mo-

mentvredet har bra fasta lägen 

men är lite halt. POÄNG: 8

Batteri och batteriindikator: 

Har batteriindikator som sitter på 

sidan av maskinen och indikerar i 

tre steg. POÄNG: 7

LED-ljus: 

Har ett relativt starkt LED-ljus 

som sitter under chucken och 

som ger en smal ljuskägla.

POÄNG: 6

Frystest: 

Maskinen fungerar omgående på 

tvåans växel. POÄNG: 9

Övrigt: 

Chuck med maxkapacitet på 10 

millimeter. Har kolborstfri motor.

KAMASA 
K10250

BOSCH 
GSR 10,8 
V-EC

MAKITA 
DF331D

4,6
POÄNG

6,7
POÄNG

8,0
POÄNG

 BÄST I TEST 

 SAKNAR BÅDE KRAFT  

 OCH EFFEKTIVITET  LITEN OCH KOMPAKT 

CIRKAPRIS 
EXKL. MOMS:

1 490 KR

CIRKAPRIS 
EXKL. MOMS:

1 595 KR

CIRKAPRIS 
EXKL. MOMS:

1 995 KR
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SAMMANSTÄLLNING BORRSKRUVDRAGARE  10,8-12 VOLT!

AEG AEG Bosch DeWalt Fein Fein Festool Festool Hilti Hilti Hitachi Kamasa Makita Metabo Milwaukee Milwaukee Panasonic Würth

Namn BS 12C2 BBS 12C2 GSR 10,8 
V-EC

DCD710 ASCM12 ABSU 12 CXS TXS SF 2-A Namn SFD 2-A DS 10DAL K10250 DF331D PowerMaxx 
BS Quick

M12 BDD M12 CDD EY7430 BS 10-A

Ca pris exkl. moms 
2 batterier+laddare

1 250 kr 1 760 kr 1 995 kr 1 995 kr 2 390 kr 1 650 kr 2 590 kr 1 950 kr 2 150 kr Ca pris exkl. moms 
2 batterier+laddare

2 150 kr 1 490 kr 1 595 kr 1 490 kr 1 590 kr 1 490 kr 2 290 kr 1 395 kr 2 215 kr

Volt 12V 12V 10,8V 10,8V 12V 12V 10,8V 10,8V 12V Volt 12V 10,8V 10,8V 10,8V 10,8V 12V 12V 10,8V 10,8V

Batteri Ah 2,0 Ah 2,0 Ah 2,5 Ah 2,0 Ah 2,5 Ah 2,5 Ah 2,6 Ah 2,6 Ah 2,6 Ah Batteri Ah 2,6 Ah 3,0 Ah 1,5 Ah 4,0 Ah 4,0 Ah 2,0 Ah 4,0 Ah 1,5 Ah 2,0 Ah

Kolborstfri motor Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej

Antal växlar 2 2 2 2 4 2 2 2 2 Antal växlar 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Antal moment 
(exkl. borrläge)

16 17 20 15 20 17 12 12 15 Antal moment 
(exkl. borrläge)

15 21 10 18 20 18+
skruvläge

18 17 20

Chuck max 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 13 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm Chuck max Insexfäste 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 13 mm 10 mm 10 mm

Varvtal max/min 350/1500 400/1500 400/1300 400/1500 400-2500 400/1300 430/1300 430/1300 400/1500 Varvtal max/min 400/1500 350/1300 360/1550 450/1700 360/1400 400/1500 450/1700 400/1300 400/1300

Max borr trä 20 mm 20 mm 30 mm 20 mm i.u i.u 12 mm 12 mm 14 mm Max borr trä 14 mm 29 mm i.u 21 mm 22 mm 22 mm 25 mm i.u 19 mm

Max borr metall 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm i.u i.u 8 mm 8 mm 6 mm Max borr metall 6 mm 10 mm i.u 10 mm 10 mm i.u i.u i.u 10 mm

Vibrationsvärde 
borra i metall

1,6 m/s2 1,1 m/s2 2,5 m/s2 2,5 m/s2 1,0 m/s2 1,0 m/s2 3,0 m/s2 3,0 m/s2 1,9 m/s2 Vibrationsvärde 
borra i metall

1,9 m/s2 i.u i.u 2,5 m/s2 2,5 m/s2 1,5 m/s2 1,27 m/s2 1,35 m/s2 i.u

Vikt maskin (gr.) 915 1 087 695 899 1 098 1 006 685 679 874 Vikt maskin (gr.) 727 927 859 890 821 1 012 1 129 814 776

Vikt batteri (gr.) 196 196 185 212 252 252 222 222 245 Vikt batteri (gr.) 245 375 198 391 380 181 405 193 178

Totalvikt (gr.) 1 111 1 283 880 1 111 1 350 1 258 907 901 1 119 Totalvikt (gr.) 972 1 302 1 057 1 281 1 201 1 193 1 534 1 007 954

LED-ljus Ja Ja Ja Ja Ja ja Ja Ja Ja LED-ljus Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Batteriindikator Ja 4 steg Ja 4 steg Ja 3 steg Nej Ja 4 steg Ja 4 steg Ja 3 steg Ja 3 steg Ja 4 steg Batteriindikator Ja 4 steg Nej Nej Ja 4 steg Ja 3 steg Ja 4 steg Ja 4 steg Nej Ja 3 steg

Bälteshållare Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Bälteshållare Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej

TESTRESULTAT

Uthållighet 9 min 50 
sek

4 min 50 
sek

7 min 15 
sek

7 min 30 
sek

8 min 7 min 30 
sek

15 min 40 
sek

12 min 5 min 30 
sek

Uthållighet 7 min 30 
sek

11 min 2 min 50 
sek

14 min 45 
sek

28 min 30 
sek

10 min 10 
sek

16 min 4 min 30 
sek

10 min 23 
sek

Max antal bor-
rade hål på 5 min.

140 134 110 124 139 130 74 82 110 Max antal bor-
rade hål på 5 min.

142 115 88 128 109 158 139 109 106

Tid att skruva 
8x200 mm skruv

9,5 sek 8 sek 8,5 sek 9 sek 7,5 sek 9 sek 10,5 sek 10 sek 9,2 sek Tid att skruva 
8x200 mm skruv

7,9 sek 9 sek 9,7 sek 8 sek 9,5 sek 9,5 sek 7 sek 11 sek 10,5 sek

Uppmätt vrid-
moment växel 1 
och 2

25/19 Nm 26/18 Nm 20/7 Nm 20/12 Nm 26/5 Nm 
(vxl 1&4)

27/22 Nm 13/6 Nm 14/5 Nm 22/16 Nm Uppmätt vrid-
moment växel 1 
och 2

20/15 Nm 22/15 Nm 18/13 Nm 28/16 Nm 19/6 Nm 24/20 Nm 32/17 Nm 18/17 Nm 20/8 Nm

POÄNG 

Uthållighet 7 5 6 6 6 6 8 7 5 Uthållighet 6 7 3 8 10 7 8 5 7

Effektivitetstest 1 9 8 7 8 9 8 4 4 7 Effektivitetstest 1 9 7 5 8 7 10 9 7 7

Effektivitetstest 2 5 8 7 6 9 6 4 5 6 Effektivitetstest 2 8 6 5 8 5 5 10 4 4

Kraft växel 1 7 8 5 5 8 8 4 4 6 Kraft växel 1 5 6 5 8 5 7 10 5 5

Kraft växel 2 8 8 4 6 4 8 4 4 7 Kraft växel 2 7 7 6 7 4 7 7 7 5

Ergonomi 8 7 7 10 8 8 8 9 9 Ergonomi 9 9 5 9 7 7 5 7 7

Vred & inställ-
ningar

7 8 8 7 7 7 8 8 8 Vred & inställ-
ningar

8 8 7 6 8 8 7 8 8

Batteri & batteri-
indikator

7 7 7 0 10 10 6 6 10 Batteri & batteri-
indikator

10 0 0 10 10 7 7 0 7

LED-ljus 7 7 6 4 6 5 9 7 9 LED-ljus 10 9 3 4 5 6 6 5 4

Frystest 7 9 9 9 2 8 4 4 0 Frystest 0 8 0 10 8 8 10 8 8

BETYG 7,4 7,6 6,7 7,0 7,6 7,6 6,0 6,2 7,2 7,6 7,2 4,6 8,0 6,7 7,4 7,8 6,0 6,3

 

LÄTTAST EFFEKTI-
VAST

MEST 

UTHÅLLIG

BÄSTA 

ERGONOMIN

HÖGSTA 
VARVET
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