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A

NYA PANASONIC 
TOUGH TOOLS 
HÅLLER MER ÄN DE 
LOVAR

SKRUVA 
UNDER
VATTNEN

Enligt skyddsklassen ska Panasonic 
EY7441 klara kraftiga vattenstrålar. Vad 
som räknas som kraftiga vattenstrålar 
står inte riktigt definierat, men efter att 
ha provat olika vattenflöden och tryck 
valde vi ett vattentryck med en kapaci-
tet på 8 liter per minut där munstycket 
var styrbart så att vi kunde rikta en 
bred stråle enkom på maskinen. För att 
se att maskinen inte hade några svaga 
punkter där vattnet kunde tränga in 
vände och vred vi på skruvdragen 
under tiden som vi sprutade vatten på 
den. 

Vattenstråle 1 minut
Till en början tog vi det lite lugnt för 
att känna lite på maskinen och se så 
att den verkligen stod emot vatten. 
Under en minut fick den utstå en kraf-
tig dusch runtom hela maskinen. Efter 
det checkade att allt fungerade som 
det skulle, och det gjorde det! Detta 
test klarade Panasonicen utan pro-
blem.  GODKÄNT!

Vattenstråle 5 minuter
Efter det ställde vi den under samma 
behandling, men denna gång fick den 
utstå terrorn under fem minuter. Det 
motsvarar att maskinen skulle ligga 
ute och få ta emot över 100 mm regn, 
men med den stora skillnaden att 
detta skedde under bara fem minuter. 
Med andra ord rätt extrema omstän-
digheter. Även direkt efter denna be-
handling uppträdde maskinen felfritt. 
För att vara på säkra sidan att inga fel 
skulle uppstå senare lät vi maskinen 
ligga på tork i ett dygn innan vi gick 
vidare med nästa test. Felfri även dag 
två!  GODKÄNT!

Nedsänkning i  
vatten 5 sekunder
Nu var det dags att gå på det riktiga 
mandomsprovet, att sänka ned den 
helt i vatten. Nu är inte Panasonicen 
säkerhetsklassad för att klara av detta, 
men DMH var ändå nyfiken på hur 

maskinen skulle reagera på en sådan 
behandling. Skruvdragaren sänktes 
ned helt i vattnet i cirka fem sekunder. 
När maskinen togs upp fungerade den 
felfritt i några minuter innan den la av. 
Som bekant leder vatten ström, och 
någonstans verkade vattnet ställt till 
det. Efter att ha tagit bort batteriet och 
satt in det igen fungerade maskinen 
felfritt i ytterligare någon minut innan 
den la av igen. Samma procedur upp-
repades med att ta bort batteriet och 
sätta i det igen för att kunna fortsätta 
skruvandet när maskinen la av efter 
någon minut. Efter detta lät vi maski-
nen vila och lät den torka i ett dygn. 
Dag två fungerade den felfritt igen, 
imponerande!  VÄL GODKÄNT!

Nedsänkning i  
vatten 10 minuter
Eftersom Panasonics skruvdragare 
fungerade felfritt efter nedsänkningen 
i vattnet var det lika bra att löpa linan 
fullt ut. Nu ville vi se hur hårt det gick 
att pressa maskinen. På med en lina och 
sedan kastade vi ut den i vattnet och lät 
den ligga på botten i nästan 10 minuter. 
Efter det var det dags att fiska upp den 
och se vad som hänt. Första trycket på 

gasen gav inget utslag och vi misstänkte 
att den gett upp för gott. Vi lossade bat-
teriet och blåste bort vattnet på kontak-
terna och satte sedan tillbaka det. Med 
stor förvåning fungerade maskinen igen, 
men till skillnad från när vi sänkt ned 
den i bara tre sekunder blev det denna 

NIVÅ AV DAMMOTSTÅND*

NIVÅ KORT BESKRIVNING

1 Skyddat mot fast föremål på 50 mm och större

2 Skyddat mot fast föremål på 12,5 mm och större

3 Skyddat mot fast föremål på 2,5 mm och större

4 Skyddat mot fast föremål på 1 mm och större

5 Dammskyddad

6 Dammtät

*Nivå  av dammotstånd indikerar graden av skydd som ges mot inträngning av fasta 

föremål och mäts i sex steg.

NIVÅ AV VATTENMOTSTÅND**

NIVÅ KORT BESKRIVNING

1 Skyddat mot vertikalt fallande vattendroppar

2 Skyddat mot vertikalt fallande vattendroppar vid lutning 15 grader

3 Skydat mot sprejande vatten

4 Skyddat mot skvättande vatten

5 Skyddat mot vattenstrålar

6 Skyddat mot kraftiga vattenstrålar

7 Skyddat mot effekterna av tillfällig nedsänkning i vatten

8 Skyddat mot effekterna av långvarig nedsänkning i vatten

**Nivå  av vattenmotstånd indikerar graden av skydd som ges mot inträngning av vat-

ten förknippade med skadliga effekter och mäts åtta steg.

TT VI BEHÖVER anpassa vårt arbete till 
väder och vind är inga konstigheter och 

många gånger skulle vi, trots regn och 
rusk, kunna fortsätta arbetet bara vi 

visste att våra elverktyg klarade 
av det. Tänk vad skönt att kunna 

skicka ut ”valpen”, trots ösregn, och skruva trall 
medans du själv går och finlirar lite inomhus! 
Nu har Panasonic tagit ett första rejält steg att 
förverkliga denna sadistiska dröm genom fram-
tagandet av sin nya Tough Tools serie. Serien 
är framtagen för extremt dammiga och blöta 
miljöer och DMH:s test visar att det inte bara är 
snack.

PANASONIC HAR SETT till att batterier, elektronik 
och brytare skyddas med olika gummeringar och 
förseglingar så att damm eller vatten inte ska 
tränga in i komponenterna. Det finns en interna-
tionell skyddskod som bestämmer vilken skydds-
klass maskiner har mot inträngning av främ-
mande föremål och vätska. I klassbenämningen 
kommer först bokstäverna IP som sedan följs av 
två siffror. Panasonic har fått skyddsklass IP56, 
och det innebär med andra ord att maskinen är 
dammskyddad och klarar kraftiga vattenstrålar. 
Våra tester visar dock att detta är i underkant. I 
tabellen bredvid följer i kort vad detta innebär:

VATTENTESTET

Efter 10 minuter 
nere på botten 
var det dags att 
fiska upp skruv-
dragaren igen för 
att se vad  som 
hänt

Efter 15-20 
skruvar tyckte 
DMH att ma-
skinen klarat 
uppgiften med 
beröm godkänt



Fakta: Panasonic EY7441
Cirka pris exkl. moms: 3 795 kr

LEVERANTÖRSUPPGIFTER

Antal växlar: 2

Varvtal 1:a max: 400 v/min

Varvtal 2:a max: 1 400 v/min

Chuck max: 13 mm

Max vrid 31,9 Nm

Kapacitet stål/metall: 13 mm

Kapacitet trä: 35 mm

Antal batterier ingår: 2

Batteri volt: 14,4 

Batteri Ah: 3,1

Vikt maskin (gram): 1 143 

Vikt batteri  (gram):    548 

Vikt totalt    (gram): 1 691

LED-ljus: Ja

Batteriindikator: Ja
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gång inga avbrott efter några minuter. 
Det verkar som om detta problem delvis 
försvunnit. Skulle det komma tillbaka är 
det bara att lossa batteriet och blåsa bort 
vattnet från kontakterna och fortsätta 
köra. Okey, nu måste vi tänja gränserna 
ytterligare. På med fiskestövlarna och ett 
paket skruv så kör vi! Nu var det bara att 
vada ned i vattnet med skruvdragaren i 
högsta hugg för att se om den även klarar 
av att skruva under vatten. Efter 15-20 
skruvar och flera minuters skruvande un-
der vattnet var det bara att kapitulera och 
inse att Panasonics Tough Tool skruvdra-
gare är bättre än de säger. Den fortsatte 
att fungerade felfritt när den kom upp på 
land även efter denna behandling. Vi tror 
inte att Panasonic själva vill garantera att 
du kan skruva under vatten, men DMH 
kan med gott samvete säga att du knap-
past behöver köpa en ny skruvdragare 
om du råkar glömma denna maskin ute 

i regnet eller om du tappar den i vattnet. 
Ta ur batteriet, blås bort vattnet från kon-
takterna och KÖR! 
 MED BERÖM GODKÄNT! 

”BLÖT MEN 
OSKADD EFTER 
DMH:S OMILDA 
BEHANDLING”

Efter att ha blåst bort vattnet från kontak-
terna i batteriet var det bara att trycka på 
gasen och köra


