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MEJSELHAMMARE 
I 18-KILOSKLASSEN

Läs detta innan köpet!

S T O R T  T E S T

 TEXT: Christian Dyhlén TESTPERSONER: Janne Waldaou, Patrik Klein, Christian Dyhlen, 

I 
förra numret testade vi bilningshammare i 30- 
kilosklassen och nu har turen kommit till viktklas-
sen under, dvs mejselhammare som väger cirka 
18 kilo. Hoppet mellan de största och näst största 
modellerna är med andra ord ganska stort. Tittar 

man längre ner i viktklasserna skiljer det mindre mellan 
de olika storlekarna. Den största skillnaden mellan 18 
och 30-kilosklassen är prestandan när det gäller att bryta 
betong. Arbeten som 18-kilosmaskinerna behöver mellan 
20 och 25 minuter för att slutföra fixade 30-kilosklassen 
på cirka fem minuter, en enorm skillnad i prestanda med 
andra ord! Redan nu kan vi konstatera att skall man bryta 
upp ett helt eller delar av ett golv, så är det de större mo-

dellerna som gäller. Fördelen med de mindre maskinerna 
är att de är mer utformade som en vanlig borrmaskin med 
handtag både upptill och nedtill på maskinen, vilket gör 
dem lättare att hantera. Även om de inte är lämpade för 
att utföra arbeten ovanför golvnivå, kan du i nödfall ändå 
göra det under en kortare period. 

Precis som i 30-kilosklassen så är det Bosch, Dewalt, 
Hilti och Makita som får göra upp i klassen lätt tungvikt. 
Förutom att testa hur de presterar och känns att arbeta 
med så skall vi även titta lite på olika designlösningar och 
finesser. Vi tar också en titt på förvaringslådorna som ma-
skinerna ligger i när de inte används samt transporteras 
mellan olika arbetsplatser.
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Testvinnaren!
SMIDIG MASKIN MED LÅGA VIBRATIONER

Första betongplattan som 
skulle omvandlas till kross fick 
Makita HM 1317CB ta hand om. 
Med en vikt på 19 kg, en slag-
kraft 26,5 J samt en vibrations-
nivå på 8,5 m/s2, enligt tillver-
karen, gör att Makitan har det 
svagaste slaget, är tyngst men 
har näst lägst vibrationer bland 
de tävlande. På pappret ser det 
med andra ord inte helt lovande 
ut, men det är å andra sidan 
inte första gången den tekniska 
specifikationen inte stämmer 
överens med verkligheten!

När vi börjar med att visuellt 
syna maskinen så framgår det 
att Makitan till skillnad från De-
walt och Bosch har stelt handtag 
upptill och även stelt nedre 
handtag. Det nedre handtaget 

är mycket enkelt att ändra posi-
tion på, då man bara behöver 
lätta lite på låsskruven för att 
sedan flytta det till önskat läge. 
Man behöver inte heller skruva 
speciellt mycket för att låsa fast 
handtaget i önskad position. 
Det främre handtaget är också 
mycket robust och stabilt med 
en rejäl gummering på en stadig 
stålbygel. 

Lampa som indikerar
kolbyte
Makita har försett sin maskin 
med en indikatorlampa när 
det börjar bli dags att byta 
kol, samt en lampa som 
lyser om det blir något fel 
på anslutningssladd eller 
strömbrytare. Den har även 

en mjukstart vilket gör att stålet 
beter sig lugnt och städat när det 
läggs an mot betongen. En annan 
trevlig finess är när man lyfter upp 
maskinen från betongen, då sänks 
varvtalet omgående på motorn. 

Man slipper därför höra hur stå-
let skramlar och slår fast man inte 
mejslar i betongen.

Ensamma om
varvtalsreglering
Något Makita är ensamma om är 
att de även har försett maskinen 
med varvtalsreglering. Det kanske 
inte är någon ”dealbreaker” på en 
så pass stor maskin, men faktum 
kvarstår att om man är väldigt 
nära till exempel ett gammalt 
skört avloppsrör i plast så kan det 
kännas tryggt att kunna minska 
varvtalet på maskinen för att få en 
lugnare mejsling. Av och på knap-
pen är utformad som ett skjutreg-
lage som glider i handtaget och 
just denna lösning känns halvbra. 
En mer traditionell av och på 
knapp i form av en vippa är lättare 
och mer praktisk att använda. 

Mycket enkelt att byta stål
När vi kommer till byte av stål 
är denna maskin precis som 
Makitas storebror ett föredöme. 
Konstruktionen är samma som på 
30-kilosmaskinen, d.v.s. låsbygeln 
är fjäderbelastad och mycket enkel 
att använda. Helt klart bäst av de 
testade maskinerna. 

Men nu över till det viktigaste; 
hur maskinen är att arbeta med 
och hur är dess prestanda? Här 
kan vi bara konstatera att vi blev 
positivt överraskade! 

Med tanke på de stela handta-
gen och den blygsamma slagkraf-
ten enligt specifikationen, var vi 
övertygade om att Makitan skulle 

vara både långsam och skakig. 
Men det visade sig snabbt att 
den var en av de smidigaste 
maskinerna att arbeta med. 
Själva maskinkroppen rör 
sig knappt något alls vilket 

gör att den är väldigt lätt att 

Förvaringslådan 

är det inte så 

mycket att säga 

om. Den har ett 

handtag på mit-

ten och ett hand-

tag i ena änden 

om man vill 

använda hjulen 

som den är för-

sedd med. Inga 

speciella funktio-

ner som gör att 

den utmärker sig 

på något sätt.

En trevlig finess är när 

man lyfter upp ma-

skinen från betongen 

sänks varvtalet omgå-

ende på motorn. 

Indikatorlampa 

för kolbyte är 

Makita ensam-

ma om. 

+
Låga vibrationer
Varvtalsregulator

Lätt byta stål
Indikatorer

-
Omständligt av-på 

reglage

PLUS/MINUS

FÖRVARING

Tid att bila sönder 
1 m2 armerad
betongplatta:  
23 min

Betyg:
Vibration: 9

Användar-
vänlighet:  9

Effektivitet:  7

Ergonomi/
handtag:  8

Byta stål:  8

Slutbetyg: 8,2

BETYG

hantera. Man behöver inte hel-
ler pressa maskinen neråt för att 
den ska göra sitt jobb, utan det 
räcker att bara lägga ett lätt litet 
tryck på handtagen. Även om 
man pressar lite hårdare framkal-
las inga nämnvärda vibrationer 
i något av handtagen. Faktum är 
att det främre handtaget, trots 
sin konstruktion med en kraftig 
bygel i stål, vibrerade väldigt lite. 

Dessutom är det som sagt lätt att 
ändra läge på handtaget. 

Prestandan var det inte heller 
något fel på. Det tog Makitan 23 
minuter att slå sönder betong-
plattan vilket är ett resultat som 
ligger i mitten. Det skiljer bara 
några minuter mellan samtliga 
maskiner så detta resultat ligger 
helt klart inom felmarginalen. 
Anmärkningsvärt är att Makita 
har en så pass låg slagkraft enligt 
specifikation, kontra sina konkur-
renter, men ändå visade sig vara 
lika effektiv.

Makita HM 1317CB

Effektiv och smidig att 

jobba med, utan höga 

vibrationer. Har även 

flera smarta finesser. 

MAKTIAN 
ÖVERRASKAR 

POSITIVT
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Ett lätt tryck räcker!
DEWALTEN ARBETAR SIG NED I BETONGEN UTAN STÖRRE ANSTRÄNGNING 

Nästa maskin för test var De-
Walt 25960K. Med ett slag på 35 
J, vibrationsvärden på 6,8 m/s2 
och en vikt på 18,4 kilo gör att 
den enligt specifikationen slår 
näst hårdast, vibrerar minst och 
väger näst mest.

Saknar indikator för 
kolbyte
DeWalt är den enda tillverkaren 
som har försett sin maskin med 
fjädrande handtag både upptill 
och nertill. Det nedre handtaget 
är mycket enkelt att flytta posi-
tion på och låsmuttern är rejäl 
och skön att använda. DeWalt 
har till skillnad från Makita inga 
indikatorlampor som visar när 
det börjar bli dags att byta kol 
och heller ingen indikering om 

det är något fel på maskinen. In-
dikatorlampa för fel känns inte 
speciellt viktigt, men det borde 
ha finnas en lampa som tänds 
när det börjar bli dags för kol-
byte. Ponera att man åker fem 
mil ut på vischan för att göra 
ett bilningsjobb och så stannar 
maskinen efter 10 minuter för 
att kolen är slut. Då hade det va-
rit riktigt bra om man vetat om 
detta innan man satte sig i bilen 
och åkte iväg med humöret på 
topp. Nu tar självklart inte kolen 
slut i tid och otid utan de bru-
kar hålla i flera hundra tim-
mar. Men man skulle inte 
bli förvånad om kolen tar 
slut när det är som minst 
lämpligt, och inte på jobbet 
som gjordes mitt emot De-

Walts serviceställe. Lite överdrivet 
men ni förstår säkert poängen. 

Mjukstart i starten
Även DeWalt har försett sin ma-
skin med mjukstart, men det ver-
kar bara gälla när man slår på ma-
skinen. När man lyfter stålet från 
betongen så sänks inte varvtalet 
och stålet kan faktiskt fladdra och 
slå ett litet tag, vilket inte känns 
helt skönt och kontrollerat. De-
Walt har valt att förse sin maskin 
med en av och på knapp i form av 
en vippa, och detta fungerar före-
dömligt. Den är lätt att använda 
och lätt att komma åt utan risk att 
man råkar sätta på eller stänga av 
maskinen av misstag. 

Trögt att byta stål
Att byta stål på DeWalten var 
ingen dans på rosor. Låsbygeln är 
mycket trög och från fabrik finns 
det ingen som helst smörjning. En-
ligt manualen så behöver maski-
nen ingen extra smörjning varken 

på låsbygeln eller i infästningen 
för stålet. Vi beslutade att inte följa 
manualens råd utan applicerade 
en droppe olja på låsbygelns led 
vilket möjliggjorde lättare insätt-
ning och byte av stål. Trögheten 
i låsbygeln är förmodligen något 
som blir bättre med tiden.

Det fjädrande handtaget 
fångar upp vibrationerna
Hur är då DeWalten att arbeta 
med? Maskinen är lätt och smi-
dig att hantera och även om 

maskinkroppen rör sig mer än 
Makitans, så är den hyfsat 
lugn av sig. De rörelser som 
finns kvar fångar faktiskt 
handtagen upp riktigt bra 
och det nedersta handtaget 

på DeWalten är helt klart det 

LÄTT OCH 
SMIDIG ATT 

ARBETA MED 

Fjädrande hand-

tag både nere 

och uppe på 

maskinen

Tid att bila sönder 
1 m2 armerad
betongplatta:  
24 min

Betyg:
Vibration: 9

Användar-
vänlighet:  9

Effektivitet:  7

Ergonomi/
handtag:  8

Byta stål:  6

Slutbetyg: 7,8

BETYG

Dewalt 25960K

Smidig med låga vibra-

tioner tack vare sina 

fjädrande handtag.

Förvaringsväskan till 

DeWalten tillhör tes-

tets bästa. Dock är den 

ganska stor och kräver 

mer utrymme än de 

övriga men i gengäld 

har den några extra 

finesser. Förutom ett 

handtag på mitten av 

väskan om man väljer 

att bära den som en 

resväska har den också 

ett handtag på ena 

sidan om man föredrar 

att använda hjulen. 

Det finns ytterliggare 

ett handtag på andra 

kortsidan vilket är 

praktiskt om man till 

exempel skall bära upp 

maskinen i trappor och 

behöver vara två som 

hjälps åt. Ytterliggare 

en liten finess som 

finns är att maskinen 

kan ligga kvar på sin 

plats i lådan när man 

skall sätta i eller ta 

bort stålet tack vare 

en öppning i kortsidan 

på förvaringslådan.

Maskinen är bra 

på sitt jobb, utan 

att man behöver 

trycka eller hålla 

emot

FÖRVARING

bästa i testet! DeWalten är som 
tidigare nämnts den enda som 
har ett fjädrande handtag även 
nertill på maskinen, och det 
fungerar suveränt. Vare sig man 
håller lätt eller hårt i det uppstår 
det knappt några vibrationer 
överhuvudtaget. Det är också 
lätt att rotera handtaget, man be-
höver bara lossa något varv på 
låsskruven för att sedan rotera 
handtaget till önskad position 
och sedan skruva åt. Det bakre 
handtaget fjädrar ganska lätt 
och tar upp vibrationerna bra. 
Dock så tycker vi att det kunde 
ha varit lite smalare för att kän-
nas helt bekvämt. Har man stora 
händer så är det möjligt att det 
känns bättre. Vidare så är ma-
skinen bra på att kunna utföra 
sitt arbete, utan att man behöver 
trycka eller hålla emot med 
någon större kraft. Det räcker 
med ett ganska lätt litet tryck på 
handtagen för att stålet skall be-
arbeta betongen effektivt. 

Det tog 24 minuter för DeWalt 
att krossa betongplattan vilket 
Makitan klarade av på 23 minu-
ter, och det får helt klart räknas 
som ett mycket likvärdigt re-
sultat som säkerligen kan skilja 
lite från test till test. Dock borde 
Dewalten varit snabbare efter-
som den skall slå hela 8,5 J mer 
enligt specifikationerna.

+
Låga vibrationer

Bra förvaringslåda 
Bra av-på reglage
Komfortabelt och 

fjädrande nedre hand-
tag

-
Inga indikatorlampor

Trög låsbygel för stålet, 
åtminstone initialt

PLUS/MINUS
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Brutal knockout
HÖGSTA SLAGKRAFTEN I TESTET

Så var det dags för Bosch GSH 
16-28 att göra entré. Med en vikt 
på 17,9 kg och ett brutalt knock-
out slag på hela 41 J är det inget 
mindre än respektingivande 
siffror som anges. Medaljens 
baksida med det hårda slaget 
är att den med sina 10 m/s2 vi-
brerar mer än både Makitan och 
DeWalten, enl. specifikationen.  

Mycket skruvande 
Bosch har valt att förse sin ma-
skin med ett fjädrande handtag 
upptill och ett stumt nertill. Det 
övre handtaget skiljer sig lite 
från DeWalts genom att det inte 
fjädrar in och ut utan mer i en 
pendelliknande rörelse samt 
sitter lite mer på sidan av maski-
nen. Man behöver även trycka 

hårdare på handtaget innan 
fjädringen låter sig tryckas 
ihop. Konstruktionen kändes 
mycket välbyggd och hållbar. 
Dessutom så känns handtaget 
bekvämt att hålla i och lagom 
tjockt. Det nedre handtaget är 
dock mindre lyckat. Förvisso går 
det att ställa in både vinkeln och 
rotationen, men detta medför 
att varje gång man vill rotera 
handtaget behöver man skruva 
ett gäng med varv innan det 
går att flytta. Även om det inte 
är någon nackdel att kunna 
ändra vinkeln var det ingen-
ting vi upplevde som något 
nödvändigt att kunna jus-
tera. Det som är jobbigt är 
att det även blir en hel del 
skruvande varje gång maski-

nen skall plockas upp och ner. 
Konstruktionen innebär också 
att handtaget inte är fjädrande 
vilket skulle visa sig vara gan-
ska behövligt på Boschen.

Enkelt stålbyte
Precis som på DeWalten har 
Bosch utelämnat indikatorlam-
por för eventuella fel och kolby-
ten. Här gäller så klart samma 
argument som på DeWalten 
och det känns lite onödigt att 
även Bosch utelämnat detta. 
Bosch har valt samma design 

på strömbrytaren som DeWalt, 
och det är en bra lösning som 
även på denna maskin fungerar 
utmärkt. Lätt att använda men 
ändå föreligger ingen risk att 
man råkar sätta på eller stänga 
av maskinen av misstag. Byta 
stål på Boschen är faktiskt gan-
ska enkelt trots att det är samma 
bygelkonstruktion som på De-
walt. Det gick smidigt från bör-
jan och ingen extra smörjning 
behövde appliceras. 

Kraftiga vibrationer
Hur är då Boschen att arbeta 
med? Vi kan börja med att den 
är ganska hoppig och bångsty-
rig av sig. Maskinkroppen rör 
sig betydligt mer än på Dewalt 
och Makita. De ganska kraftiga 
vibrationerna har handtagen 
svårt att bemästra och faktum är 
att det nedre handtaget är långt 
ifrån någon angenäm upplevel-
se att hålla i. Handtaget vibrerar 

ganska kraftigt och håller 
man emot lite hårdare får 
man sig en rejäl omgång 
i både handflata och arm. 
Handtaget upptill fung-
erar bättre, men eftersom 

det är hårdare fjädring än 

VÄLBYGGD OCH 
HÅLLBAR 
KONSTRUKTION

Fjädrande 

handtag upptill 

men tyvärr inte 

nertill.

Tid att bila sönder 
1 m2 armerad
betongplatta:  
23 min

Betyg:
Vibration: 6

Användar-
vänlighet:  6

Effektivitet:  7

Ergonomi/
handtag:  8

Byta stål:  7

Slutbetyg: 6,8

BETYG

Bosch GSH 16-28

Högsta slagkraften 

men höga vibrationer. 

Förvaringsväskan 

bjöd varken på något 

direkt positivt eller 

negativt utan var 

ganska traditionell i 

sin utformning. Ett 

handtag på mitten 

om man vill bära 

den som en resväska 

samt ett handtag på 

ena sidan om man 

vill använda hjulen 

som finns. Plats för 

ett stål finns också 

att tillgå i väskan.

Man är tvungen att 

lägga ordentligt med 

tryck för att få 

maskinen att börja 

bila ordentligt.

FÖRVARING

i DeWaltens handtag så slår det 
igenom en hel del vibrationer 
ändå eftersom man är tvungen 
att hålla emot hårdare. Tyvärr 
skulle det visa sig bli ännu värre. 
Det största problemet är att om 
man bara håller ett lätt litet mot-
tryck på handtaget så vill inte 
maskinen bearbeta betongen. 
Man är då tvungen att anlägga 
ett tryck, som motsvarar den 
ganska kraftiga fjädringen i det 
övre handtaget, för att få maski-
nen att börja mejsla ordentligt 
i betongen. Detta gjorde att det 
var betydligt mer tröttsamt i 
längden att använda Boschen 
kontra Makita och DeWalt. 

Kapaciteten på Boschen låg 
helt i linje med övriga maskiner 
och efter 23 minuter var betong-
plattan besegrad. Precis samma 
tid som med Makitan, men med 
Boschen var det tröttsamma 23 
minuter eftersom man är tvung-
en att hålla emot mycket mer än 
på övriga maskiner.

+
Lätt stålbyte

Lätthanterligt av-på 
reglage

-
Höga vibrationer

Behövs ett ganska 
högt mottryck på
maskinen när den 

används

PLUS/MINUS
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Hög slagfrekvens!
SNABBAST MEN ETTRIGA VIBRATIONER

Testets sista utmanare är Hiltis 
TE 1500AVR. Denna maskin 
skiljer sig mest från övriga när 
det gäller vikt och storlek. Fak-
tum är att det inte ens är samma 
typ av infästning på stålet. Hilti 
har en egen standard som kallas 
för TE-S och motsvarar i storlek 
en 22 mm sexkant infästning. De 
övriga maskinerna i detta test 
använder sig av 28 mm sexkant 
infästning. 

Lättast i detta test
Viktmässigt skiljer det sig också 
en hel del. Hilti har valt att 
göra en i sammanhanget riktig 
lättviktare, som väger 14,2 kilo 
vilket självklart är en fördel 
om maskinen också presterar. 
Anledningen till att vi har tagit 

med Hiltin i detta test då övriga 
väger mer beror helt enkelt på 
att Hilti inte har någon maskin 
i 18 till 19 kilosklassen. Detta är 
deras näst största maskin och 
vill man prompt ha en Hilti men 
anser att 30-kilosmaskinen är 
för stor så är det denna som står 
till buds.

Vibrationerna anges till re-
kordhöga 12 m/s2 vilket är mer 
än någon annan maskin inklu-
sive 30-kilosmaskinerna har an-
givet. Den angivna slagkraften 
är trots den blygsamma vikten 
på maskinen hela 30 J, vilket då 
skall vara mer än Makitan men 
mindre än Dewalt och Bosch. 
Slagfrekvensen är också högst 
med sina 1620 slag per minut 
som kan jämföras med 1450 slag 

på Makitan och DeWalten och 
Bosch med sina 1300 slag i mi-
nuten. Sammantaget så betyder 
det att Hiltin både slår snabbt 
och hårt, speciellt i förhållande 
till sin egen vikt.

Handtagen på Hiltin är 
stumma både upptill och nertill, 
men det nedersta handtaget 
är utformat som på Boschen. 
Det vill säga att vinkeln går att 

ändra vilket medför en hel del 
skruvande när man skall rotera 
handtaget till en ny position. 
Hilti har använt samma typ av 
strömbrytare som Makita, det 
vill säga att man skjuter den åt 
sidan i handtaget. Även här är 
den lite omständlig att använda 
och vippmodellen som Bosch 
och DeWalt använder känns be-
tydligt mer användarvänlig.

Smidigt stålbyte
Byta stål fungerar bra på Hiltin. 
Eftersom det är en annan typ av 
infästning som används finns 
det ingen bygel att fälla fram 
och tillbaka, utan det är samma 
typ av konstruktion som på SDS 
plus och max maskiner. Man 
drar helt enkelt stödkragen en 
bit bakåt och stoppar i stålet. 
Hilti har även ett litet extra 
dammskydd på själva stålet som 
skall skydda mot inträngande 
av smuts och damm vid arbete. 
Detta kan vara bra då denna 
konstruktion förmodligen är lite 
känsligare än de väldigt grova 
och enkla 28 mm sexkantsinfäst-
ningarna som återfinns på de 
övriga mejselhammarna. 

Effektivast i testet men 
höga vibrationer
Finesser och kringutrustning 

EFFEKTIV 
OCH
LÄTT

VIBRATIONER-
NA KÄNNS 

REJÄLT 

Tid att bila sönder 
1 m2 armerad
betongplatta:  
20 min

Betyg:
Vibration: 4

Användar-
vänlighet:  5

Effektivitet:  9

Ergonomi/
handtag:  8

Byta stål:  8

Slutbetyg:  6,8

BETYG

Hiltis TE 1500AVR

Lättast och effekti-

vast i hela startfältet, 

men tyvärr för höga 

vibrationer. 

är säkert intressant för verktyg-
snörden men det viktigaste är 
ju ändå hur maskinen presterar 
och hur den känns att arbeta 
med. Efter att ha använt ma-
skinen dels i prestandatestet 
och även en del extra tid för att 
lära känna maskinen måste jag 
säga att det finns en del kvar 
att jobba med. En sak var dock 
imponerande och det är att trots 
sin lägre vikt än övriga maskiner 
i testet så var den effektiv och 
betongplattan fick ge vika efter 
20 minuter. Några minuter snab-
bare än övriga. Här tog dock det 
roliga slut. Enligt specifikation 
så vibrerar Hiltin mest och det 
kan jag lova att den också gör 
i verkligheten. Vibrationerna 
känns rejält i båda handtagen 
och de är dessutom väldigt 
snabba och ettriga. Råkar man 
trycka lite för hårt på det bakre 
handtaget eller om maskinen 
stöter på något hårdare som 
en sten i betongen så slår det 
till ordentligt i handtagen och 
handen.

Mycket damm
Förutom väldigt ettriga vibratio-
ner som blandas med kraftfulla 
motslag så var Hiltin den maski-

nen där mejseln lättast vandrade 
runt på betongen. Dessutom så 
kunde stålet få för sig att i en 
frenetisk hastighet börja slå i 
sidled vilket är ganska obegrip-
ligt. Detta hände inte hela tiden 
men fenomenet uppstod då och 
då. Hiltin lyckades också med 
konststycket att skapa ett betyd-
ligt större dammoln runt den 
som bilade än övriga maskiner. 
Dessa beteenden misstänker vi 
beror delvis på den snabba slag-
frekvensen som maskinen har. 

Förvaringsväskan till 

Hiltin är av det enkla-

re slaget. Den saknar 

hjul och har således 

bara ett handtag på 

mitten. Förvisso väger 

Hiltis maskin mindre 

än de andra, så hjul är 

inte lika nödvändigt 

men lådan är i stort 

sett lika stor som 

Bosch och Makitas 

låda så det kunde 

gott ha funnits hjul. 

Dock så rymmer lådan 

mer extra stål än de 

övriga men då ökar 

också vikten. Plasten 

känns också ganska 

hård och lådan upp-

levs som sladdrig när 

man skall stänga eller 

öppna den. 

FÖRVARING

+
Effektiv

Lättaste maskinen med 
god marginal

Bra serviceavtal

-
Höga vibrationer

Vandrar lättast på be-
tongen

Dålig förvaringsväska
Omständigt av-på 

reglage
Väldigt dyr jämfört 

med konkurrenterna

PLUS/MINUS

Effektiv men 

vibrationerna 

känns rejält i 

handflatorna.
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Man ser snabbt att Bosch, De-
walt och Makita ligger väldigt 
nära varandra i sin prisbild och 
den som utmärker sig är Hilti.  

I rättvisans namn måste det 
dock nämnas att i Hiltis riktpris 
ingår att de hämtar upp maski-
nen och lämnar tillbaka den, om 
service eller reparation behövs 
under de två första åren. Detta 
förfarande brukar ta ca tre dagar 
men max fem dagar enligt Hilti. 
De andra märkena har självklart 
garanti, men man får lämna in 
och hämta den själv. De kan ock-
så erbjuda liknade service som 
Hilti och då blir till exempel 
kostanden för Dewalt 17 920 kr. 
Fortfarande ca 6500 kr billigare 
och något man själv kan välja.

Personligen så skulle jag 

hellre köpa två stycken Dewalt 
eller Makita för nästan samma 
pris som en Hilti. Om den ena 
maskinen behöver service eller 
reparation kan man plocka fram 
nummer två och lämna in den 
första när man har vägen förbi 
butiken. Då slipper man stille-
stånd och kan fortsätta arbetet 
direkt. Då behöver man inte 
köpa till dyra serviceavtal som 
kanske inte ens kommer till an-
vändning. Att två stycken skulle 
haverera samtidigt är nog rätt så 
ovanligt och oavsett serviceavtal 
eller inte så finns alltid garantin 
om något går sönder.  Dessa 
serviceavtal ställer jag mig lite 
tveksam till oavsett märke men 
självklart kan det bero lite på vil-
ken typ av rörelse man bedriver. 

Sammanfattning:
Testets vinnare
DEWALT OCH MAKITA KÄNNS SOM BÄSTA ALTERNATIVEN

 MAKITA  HILTI BOSCH DEWALT 
Modell HM1317CB TE 1500AVR GSH 16-28 25960K
Pris 13 600 kr 23 957 kr 11 990 kr 12 320 kr
Prisexempel spetsmejsel    
Prisexempel flatmejsel 32 mm    
    
Mått (LxBxH) 850 x 130 x 270 mm 760 x 138 x 230 mm 760 x 255 mm 795 x 260 x 130 mm

Vikt 19 kg 14,2 kg 17,9 kg 18,4 kg
Ineffekt 1510 W 1800 W 1750 W 1600 W
Slagenergi 26,5 J 30 J 41 J 35 J
Slagtal vid full belastning 1450 slag/min 1620 slag/min 1300 slag/min 1400 slag/min
Chuck/fäste 28 mm sexkantsfäste TE-S 28 mm sexkantsfäste 28 mm sexkantsfäste
Vibrationsvärde (3D) vid
mejsling i betong 8,5m/s2 12 m/s² 10 m/s2  6,8 m/s2
Varvtalsregulator Ja Nej Nej Nej
Serviceindikator Ja Ja Nej Nej
Ljudtrycksnivå enligt EN 60745  89 dB (A)  91 dB
Ljudeffektsnivå enligt EN 60745  100 dB (A)  102 dB
Levereras med    
    
Betyg    
Tid att bila sönder armerad

betongplatta 23 min 20 min 23 min 24 min

Vibration 9 4 6 9
Användarvänlighet 9 5 6 9
Effektivitet 7 9 7 7
Ergonomi/handtag 8 8 8 8
Byta stål 8 8 7 6

Slutbetyg    
Snitt 8,2 6,8 6,8 7,8

S M I D I G A S TH Ö G  S L A G -

K R A F T

E F F E K T I V

B R A F I N E S S E R

Dewalt & Makita är lika bra 
alternativ

I den lätta tungviktsklassen 
finns det två maskiner som ut-
märker sig extra positivt. Dewalt 
och Makita har båda lyckats ta 
fram maskiner som är effektiva 
men ändå sköna och skonsamma 
att använda och ligger i en bra 
prisbild. Dewalt har bättre hand-
tag och då speciellt det främre 
handtaget samt en väska som är 
lite bättre. Makitan har försett 
sin maskin med en del trevliga 
funktioner som varvtalsreglering 
och en mycket bra lösning för 
byte av stål. Dessutom så har den 
indikatorlampa för kolbyte. Pris-
mässigt ligger de också väldigt 
nära varandra. Skillnaderna är så 
pass små mellan maskinerna så 
det hela handlar mycket om tycke 
och smak. Därför anser vi att De-
walten är ett nästan lika bra alter-
nativ, men med en liten fördel till 
Makitan.


