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I DEN HÄR artikeln tänkte vi titta lite 
närmare på vad som skiljer olika typer 
av maskiner konstruktionsmässigt 
och se hur de är uppbyggda. Vi kom-
mer att reda ut några vokabulär då 
det är ganska vanligt att man blandar 
ihop eller säger fel namn om ett verk-
tyg. Vi har även plockat isär och synat 
komponenterna i en billig borrskruv-
dragare från Clas-Ohlson för att se 
varför proffsmaskinerna är så pass 
mycket dyrare som de är. Detta pre-
senteras i nästa utgåva av DMH. 

De maskiner vi har tittat närmare 
på i denna utgåva är borrskruvdraga-
re med slagfunktion, borrhammare, 
batteripacken samt vad man ska 
tänka på när man köper ett elhand-
verktyg. Alla maskinerna i detta tema 
är på 18 volt förutom hobbymaskinen 
som är på 14,4 volt. De små skruvdra-
garna på 10,8 volt har vi utelämnat 
eftersom de i princip är konstruerade 
som sina större motsvarigheter på 18 
volt.     

HUR FUNGERAR DE OLIKA VARIANTERNA AV BATTERIMASKINER 
OCH VAD ÄR DET SOM DÖLJER SIG I DEM?     AV :  C H R I S T I A N  DY H L É N

engelska har bättre ord för 
namnen på maskinerna
Även yrkesfolk kan ibland blanda 
ihop maskintypernas namn och där-
med deras användningsområde. En 
borrmaskin eller skruvdragare vet 
alla vad det är men så fort det bör-
jas prata om slagborrmaskiner och 

deras användningsområde så blir 
det ibland fel. Ett litet problem är att 
man på svenska språket använder 
ordet slag både om slagborrmaskin 
och slagskruvdragare, fastän de är 
helt olika maskiner och har olika an-
vändningsområden. Här är engelskan 
bättre då de har ord för alla typer. En 

slagskruvdragare heter impact driver, 
slagborrmaskin heter hammerdrill 
och en borrhammare kallas för rotary 
hammer. 

Slagborrmaskin
En slagborrmaskin är som namnet 
antyder en borrmaskin med ett slag 

som går att koppla in. Slagkraften 
får man genom att två tunna och 
lätta plattor med små nockar glider 
mot varandra och hoppar till när en 
kam går över en annan. Mekanismen 
är mycket kompakt vilket gör att 
slagkraften också blir väldigt liten. 
Denna typ av slagborrmaskin är i 

huvudsak konstruerad för 
att borra i tegel, murbruk 
och andra porösa sten-
material där man inte 
behöver någon större 
slagkraft. Hård betong 
eller sten är de inte av-

sedda för och lämpar sig inte 
heller för det. 

Borrhammare
En borrhammare är konstruerad för 
att användas i hård betong eller sten 
och konstruktionen skiljer sig väldigt 
mycket gentemot en slagborrmaskin. 
Det gör den överlägsen när det gäller 
just betong och sten men den brukar 
vara sämre när det gäller att borra i trä 
och metall gentemot en vanlig borr-
maskin. Slagkraften får man genom 
att en kolv i en cylinder bygger upp 
en kompression och skickar iväg en 
annan kolv. Denna kolv träffar sedan 
ett arbetsstycke som slår på borret. 
Slagkraften är många gånger större än 
i slagborrmaskinen eftersom massan 
på komponenterna är mycket större. 
Nackdelen är att konstruktionen inte 
alls är lika kompakt. På bilderna i 
reportaget kommer ni att se de olika 
konstruktionerna.

Slagskruvdragare
Sedan har vi slagskruvdragaren som 
varken har något med borhammaren 
eller slagborrmaskinen att göra.  
De är inte konstruerade för borrning 
i betong eller tegel utan för att dra i 
skruv och bult i olika material. Slag-
kraften uppkommer inte heller genom 
en vertikal rörelse utan genom en ro-
terande rörelse där en ”hammare” slår 
på ett ”städ” och därmed slår in skru-
ven/muttern i rotationsriktningen.  
Sedan är det gängorna på skruven 
som ser till att skruven skruvas i. För-
delen med en slagskruvdragare kontra 
en vanlig skruv/borrmaskin är att de 
har ett väldigt högt vridmoment och 
att de tack vare konstruktionen också 
är kompakta och förhållandevis lätta. 
Dessutom påfrestar de inte handleden 
på samma sätt som en vanlig skruv-
dragare, då de låga reaktionskrafterna 
gör att man inte behöver hålla emot 
när man skruvar. Nackdelen med dem 
är att de väsnas ganska mycket, det är 
svårare att kontrollera momentet och 
de lämpar sig inte riktigt lika bra för 
borrning i trä. 

Nu fortsätter vi genom att titta lite 
närmare inuti maskinerna. ✖

Skruvdrag arSkolan
del 1

”DENNA KOLV TRÄFFAR SEDAN ETT 
ARBETSSTYCKE SOM SLÅR PÅ BORRET”
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Borrhammare
– SÅ FUNGERAR DEN OCH SÅ SER DEN UT INUTI
NÄR DET GÄLLER att borra i betong eller 
sten är det en borrhammare som gäller. 
Jämfört med slagborrmaskinen är de 
överlägsna inom detta område. Många 
borrhammare har dessutom en funktion 
som gör att rotationsrörelsen går att 
koppla ur så att den även går att använ-
da som en bilningsmaskin vilket inte en 
slagborrmaskin kan. Dock behövs det 
oftast en ganska stor borrhammare för 
att den skall fungera riktigt bra till bil-
ningsarbeten. För dessa arbeten behöver 
man oftast gå upp i 7 till 10 kilosklassen 
för att jobbet skall kunna uträttas inom 
rimlig tid. Skall det bilas riktigt mycket 
är det bättre att skippa en borrhammare 

och använda en ren bilningsmaskin 
eftersom de finns i betydligt tyngre och 
större klasser. De fungerar konstruk-
tionsmässigt lika som borrhammarna 
men ju större maskin desto hårdare slag 
brukar man få. Borrhammare brukar inte 

vara tyngre än max 10 till 12 kg medan 
rena bilningsmaskiner finns ända upp 
till ca 35 kilosklassen

därför kan en borrhammare 
både borra och slå
Det vi ser till höger är slagmekanis-
men, och längst till höger så sitter ro-
torn (7) kvar som är en del av motorn. 
På rotorn sitter det en axel som för-

medlar rotationsrörelsen när den snur-
rar vilket gör att maskinen kan både 
borra och slå. Hur detta är konstruerat 

”MAN KAN SÄGA ATT EN BORRHAMMARE SLÅR SÖN-
DER MATERIALET MAN BORRAR I MEDAN EN SLAG-
BORRMASKIN MERA NÖTER SIG GENOM MATERIALET”

1. Chuck hölje

2. Växel och slagmekanismhus

3.  Bakre hölje

4.  Komplett verktygshållare. Det är 

här som borret stoppas in. Där 

finns striker, dvs slagstiftet. 

5.  Rotor 

6.  Distanser och brickor för att hålla 

vissa delar på plats

och ser ut kan skilja lite från maskin 
till maskin men det intressanta här är 
hur själva slaget blir till som gör en 
borrhammare så effektiv att borra i 
betong. 

Ju större maskin desto hårdare 
men färre slag per minut
I den ljusa metallcylindern (8) längst 
upp sitter det en kolv (9) som går 
fram och tillbaks när motorn snurrar. 
Denna kolv är förbunden med ett stag 
som sitter på metallringen (10). Denna 
metallring sitter med hjälp av kullager 
(11) i ett spår som går snett över kulan 
som sitter inuti metallringen. Denna 
rörelse får kolven att gå fram och till-
baks. Den ljusa metallcylindern sitter 
inskjutet i det lite mörkare metallröret 
när mekanismen sitter ihop och i detta 
rör så finns det ytterliggare en kolv 
som genom sammanpressad luft från 
första kolven rör sig fram och tillbaks. 

Denna kolv slår på ett metallstycke 
som har förbindelse med borret. Tack 
vare vikten, hastigheten och det långa 
anslaget blir det en mycket hård kraft 
som slår på borret. Det finns med 
andra ord ingen direkt förbindelse 
mellan borren och den första kolven 
som komprimerar 
luften. Även i 
en ganska liten 
borrhammare så brukar 
slagstyrkan ligga mellan 1,5 till 2,5 
Joule. På slagborrmaskiner brukar det 
inte finnas några angivelser hur hårt 
slaget är, men jämfört med en borr-
hammare är det en mycket liten kraft 
som utvecklas. Dock  slår en slagborr-
maskin väldigt många slag per minut 
och det kan var så mycket som över 
30 000 slag per minut. En liten borr-
hammare slår ca 4000 slag per minut, 
och ju större den är desto hårdare men 
färre slag per minut slår den. Man kan 

säga att en borrhammare slår sönder 
materialet man borrar i medan en 
slagborrmaskin mera nöter sig genom 
materialet. På grund av detta kan med 
andra ord inte materialet vara alltför 
för hårt när man använder en slagborr-
maskin och därför bör en borrham-
mare plockas fram. ✖

BORRHAMMARENS 
STORA DELAR

SLAGMEKANISMEN
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Borrhammarens konstruktion 
gör att den båda kan borra 
och slå
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7.  Rotor

8.  Kolvcylinder

9.  Kolv

10. Woblande  

metallring 

11.  Kullager
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BorrSkruvdragare 
med Slagfunktion 
–  ELLER KANSKE MER KÄND SOM 
SLAGBORRMASKIN
NÄR DET GÄLLER batteridrivna slag-
borrmaskiner så är det oftast en 
kombination av skruvdragare och 
slagborrmaskin. Man finner dem både 
i kompaktklassen som brukar ligga 
runt 1,6 kg och naturligtvis i form av 
de större ”heavy duty” maskinerna 
som brukar väga runt 2,4 kg. Samma 
modell går oftast att köpa både med 
eller utan slagfunktionen och då är det 
för det mesta identiska med varandra 

förutom just slagfunktionen. Maskiner 
med slag kan ibland vara någon eller 
några mm längre än dem utan slag. 
Eftersom dessa varianter i stort sett 
är identiska så förstår man ganska 
snabbt att slagfunktionen inte är spe-
ciellt kraftig eller för den delen utrym-
meskrävande. 

klassisk uppbyggnad
Här har vi tagit isär en kraftfull skruv/
slagborrmaskin i den tyngre viktklas-
sen. Den väger hela 2,6 kg utan sido-

handtaget som går att 
montera vid krävande 
borrsituationer. Denna 
maskin är klassikt upp-
byggd och har en tra-
ditionell motor med kol och kommu-
tator och en växellåda som innehåller 
så kallade planetväxlar (3). Faktum är 
att oavsett märke och modell så är de 
flesta batteridrivna skruv/borrmaski-
ner ganska lika varandra med en del 

mindre designskillnader. Även de små 
10,8 V maskinerna är ganska lika men 
den skillnaden att de oftast inte går att 
köpa med slagfunktionen för att borra 
i tegel och lättbetong.

Skyddar mot överhettning
Under skalet finner man kolhållarna 
fastsatta i höljet längst bak och di-
rekt efter de ligger motorn placerad. 
Växellådan ligger placerad direkt 
framför motorn vilken sträcker sig 
ända fram till det främre metallhuset 

som innehåller slagfunktionen och 
inställningar för moment/skruv eller 
slagfunktion. I handtaget sitter has-
tighetskontrollen som rymmer en del 
elektronik. En av de viktigare delarna 
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VIKTIGA DELAR I EN BORRSKRUVDRAGARE MED SLAGFUNKTION

Slagborrmaskinen ska inte 
blandas ihop med borham-
maren.

”FAKTUM ÄR ATT OAVSETT MÄRKE OCH MO-
DELL SÅ ÄR DE FLESTA BATTERIDRIVNA SKRUV/
BORRMASKINER GANSKA LIKA VARANDRA”

i varvtalsregleringen är den så kallade 
mos-feeten som är en kraftfull trans-
istor som styr spänning och ström 
till motorn. På grund av den höga ef-
fekten som transistorn skall klara av 
så kyls den av en liten kylare (8) som i 
många fall består av en platta i koppar. 
På moderna maskiner så har även den 
inbyggda elektroniken i uppgift att 
skydda maskinen för överbelastning 
och överhettning. Dessa funktioner 
kan också sitta i batteripacket och i 
vissa fall så samarbetar både batteri-
pack och styrningen i maskinen.  
 De flesta slagborrmaskinerna är klassikt uppbyggda med en traditionell motor med kol 

och kommutator samt en växellåda som innehåller så kallade planetväxlar

1.  Chuck

2.  Låssprintar

3.  Planetkugg

4.  Rotor

5.  Stator

6.  Planetkugg

7.  Plasthölje för större 

delen av växellådan

8. Kylfläns
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växellådans uppbyggnad och
funktion. Så fungerar den
På bilden ser vi delarna som finns i 
växellådan. Det sinnrika med så kall-
lade planetväxlar är att man kan få 
en växellåda som är mycket kompakt 
men som ändå lyckas att växla ner 
motorns höga varvtal många gånger 
om för att få en stark maskin när man 
skruvar eller borrar. När växellådan 
sitter ihop så ligger kugghjulen i ”vå-
ningsplan” och en stor del av delarna 
som syns får plats i plasthöljet (1) 
längst upp på bilden. 

På motorns axel sitter det ett kugg-
hjul som går in i växellådan. Detta 
kugghjul sitter mellan fem små kugg-
hjul (2) som i sin tur sitter på ett större 
kugghjul(3) med fem små pinnar (4) 
och det är på dessa som de små kugg-
hjulen sitter. Se det stora kugget längst 
upp till vänster (3). När kugghjulet från 
motorn snurrar så tvingas dessa fem 
kugghjul också att snurra, vilket leder 

till att det stora kugghjulet(4) med 
pinnarna tvingas att snurra, eftersom 
de små kugghjulen(2) kan snurra på 
sin pinaxel som sitter på det stora 
kugghjulet. Det finns också ett större 
cirkelformat kugg som ligger runt om 
de fem små kuggen som är fixerat i 

växellådans hölje. Detta krävs för att de 
små kuggen inte bara skall snurra runt 
sin pinaxel. Med hjälp av cirkelkuggen 
(5) så vandrar de små kuggen runt i cir-
kelkuggen och därmed så snurrar hela 
kuggplattan (3) som de små kuggen 
sitter på. På undersidan av den stora 
kuggplattan sitter det ännu ett kugg 
(6) som precis som motorns kugg sitter 
mellan fem nya mindre kugghjul. 

för dig som vill veta mer, 
gå in på Youtube 
Principen är lika här som i ”våningen” 
ovanför. Sådana här ”våningsplan” 
finns det flera av och tack vare kugg-
hjulens dimensioner så ändras hastig-
heten ju längre ner i växellådan man 
kommer. I det stora plasthöljet finns 
det även ett stort yttre kugghjul som 
ligger runt om de andra kugghjulen. 
Detta fyller samma funktion som det 
första cirkelformade kugghjulet med 
skillnaden att detta kugghjul kan man 
ändra läge på med växelväljaren och 

när man flyttar på det så låser man 
ihop eller isär vissa utav dessa ”vå-
ningsplan” för att kunna bestämma 
hastigheten på maskinen. Desto fler 
växlar maskinen har ju fler plan finns 
det i växellådan. Eftersom det är svårt 
att kunna se detta framför sig och att 
förklara enbart med text och bild så gå 
in på YouTube och sök på ” planetary 
gears ” för den som är mer intresserad: 

FRÄMRE HUSET
1. Momentvred 

2. Momentfjädern

3. Metallkulor  

4. Metallhus

5. Omkopplare/Väljarring

6. Metallstavarna 

7. Här ligger metallkulorna

8. Momentring

 

Här ser vi det främre huset när det är hop-
satt och man kan tydligt se de små kulorna  
som kan fjädra inåt i huset när moment-
funktionen är inställd. 

11. Slagplattorna ligger inuti metalhuset 
men syns ej utifrån

”DESTO FLER VÄXLAR MASKINEN HAR JU 
FLER PLAN FINNS DET I VÄXELLÅDAN”

VÄXELLÅDAN
1. Plasthölje för större delen 

av växellådan

2. Kugghjul 1

3. Kugghjul större/kuggplatta

4. Pinnar

5. Cirkelkugg

6. Kugg 2

Så fungerar momentfunktio-
nen och slaget
Det främre huset innehåller moment-
funktionen och slaget. Växellådan slu-
tar också i denna del. När man önskar 
ett hårdare moment så skruvar man på 
momentvredet(1). Ju mer man skru-
var medsols desto mer trycker man 
ihop den stora fjädern (2) som ligger 
mellan momenthöljet och den svarta 
inställningsringen för slag, moment 
eller borrfunktion. Desto mer fjädern 
är hoptryckt ju hårdare kraft behövs 
för att få den att fjädra sig. När väljar-
ringen står i momentläge så låter den 
de små runda kulorna (3) på bilden 
att genom kanaler i metallhuset (4) 
lägga sig mot fjädern eftersom det 
finns små hål i väljarringen (5) som 
lägger sig framför dessa kanaler i mo-
mentläget. De små metallstavarna (6) 
fungerar som förlängare till kulorna 
då kanalerna är någon centimeter 
långa. Så det finns kulor på båda 
sidor om metallstavarna. I botten på 
metallhuset ser man de inre kulorna 
(7) längst ner. Dessa kulor ligger an 
mot momentringen (8) och på denna 
finner man små klackar som syns på 
bilden. Så länge som motståndet i det 
man borrar eller skruvar i är mindre 
än trycket man har ställt in på fjädern 
så kommer dessa små klackar att 
ligga an mot metallkulorna och ringen 
ligger still. De inre kuggen på mo-
mentringen ser till att mindre centre-
rade kugg som ligger på en kuggplatta 
med fästpinnar för de små kugghjulen 
kan snurra utgående axel till chucken. 
Om det blir hårdare motstånd i det 
man skruvar eller borrar i så kommer 

med små klackar att ligga an mot en 
annan platta med små knockar på och 
när de snurrar så hoppar axeln lite 
fram och tillbaks vilket bildar slaget. 
När man trycker på chucken på en ma-
skin med slag så känner man att den 
fjädrar lite lätt, och det är när chucken 
är intryckt som plattorna kan mötas. 

kompakt konstruktion
Här syns tydligt den lilla metallpig-
gen (10) som styr om slaget skall var 
inkopplat eller ej. När väljarringen står 
i läge ”slag” tillåts metallpiggarna att 
fjädra ut i en liten öppning på baksi-
dan av väljarringen och då hamnar 
slagplattorna närmare varandra. När 
väljarringen står i borr eller moment-
läge så trycks metallpiggarna in och 
skjuter ifrån slagplattorna (11) från 
varandra så att maskinen inte slår när 
det läggs tryck på chucken. Denna 
typ av konstruktion är mycket enkel 
och kompakt jämfört med en hammar-
borrs, men nackdelen är att slaget inte 
är speciellt kraftfullt. 

fjäderns tryck inte att orka hålla emot, 
och klackarna på metallringen kom-
mer att rulla över de små kulorna. Det 
vill säga hela metallringen med klack-
arna kommer att snurra runt. Då kan 
inte de små centrerade kuggen snurra 
den större kuggplattan som överför 
kraften till utgående axel.

Så bildas slaget 
När man ställer väljarringen i borrläge  
finns det inga öppningar i den så att 
kulorna kan lägga sig mot fjädern. 
Tack vare det låser man kulorna, och 
hur hårt motståndet än blir kan inte 
metallringen med klackarna snurra ef-
tersom kulorna inte kan röra sig. Inuti 
metallhuset finns även slagmekanis-
men som tyvärr inte syns på bilden 
nedan. Det man dock kan förstå är att 
både massa och längden på mekanis-
men är begränsad på grund av det lilla 
utrymmet som finns att tillgå. Den lig-
ger bakom axeln (9) som syns i mitten 
på bilden. När man ställer väljarringen 
i läge slag så tillåts en rund ”platta” 
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HÄR HAR VI tagit isär några olika bat-
teripack, det vi vill visa är skillnaden 
på en billig hobbymaskin och en 
yrkesmaskin. Battericellerna till Clas-
Ohlson maskinen är några billiga me-
tall-hybridceller från okänd tillverkare 
inrullade i någon brun papp. De sitter 
ihop med genomskinlig kontorstejp 
och det finns ingen som helst elektro-
nisk övervakning av cellernas tillstånd. 
Inte heller stängs laddningen av när de 
är färdigladdade. 

man får det man betalar för
Vidare så är de bara på 1,3 ampere 
styck, så trots att det billiga batteri-
packet innehåller 10 celler som de 
andra batteripacken så har de bara lite 

drygt 1/3 i ampere kapacitet. De klarar 
inte heller att ta emot lika mycket ladd-
ning per timme och klarar inte heller 
att leverera höga A tal när arbetet blir 
tyngre dvs större borr eller skruv i ma-
skinen. Faktum är att de behöver ända 
upp till 5 timmar för att bli fulladdade 
vilket självklart inte fungerar för en yr-
kesman. Några specifikationer förutom 
V och A timmar går inte heller att hitta 
då inget nämns på cellerna, men man 
kan ju misstänka att de inte heller kla-
rar speciellt många i och ur laddningar. 
Det brukar heta att man får vad man 
betalar för och detta fall är inget un-
dantag. Batteripacket från Clas-Ohlson 
maskinen duger egentligen knappt till 
att driva en leksaksbil. 

elektroniken skyddar batteriet 
mot överbelastning
När vi kommer till battericellerna från 
yrkesmaskinerna är det något helt 
annat man får se. De innehåller litium-
jon celler med hög kapacitet vad gäller 
kraftig urladdning vid tunga arbeten 
och klarar att ta emot höga laddström-
mar vilket ger korta laddtider. De tål 
även många i och urladdningar. Vissa 
typer av nano fosfat litium-jon celler 
klarar ända upp till 2000 i och urladd-
ningar med en ganska hög bestående 
kapacitet enligt tillverkarna. Batte-
ripacken innehåller även elektronik 
som övervakar cellerna så att de inte 
kan överladdas eller dräneras så pass 
mycket att de inte kan ta emot ladd-

ning igen. Detta är mycket viktigt på 
litium-jon celler då de förstörs om de 
blir för dränerade och detta kan vara 
en orsak till att billiga hobbymaskiner 
inte har dessa typer av celler då det 
blir dyrare med elektronik som skall 
övervaka. Cellerna skyddas också 
genom att elektroniken känner av 
om de belastas alldeles för hårt och 
stänger då av maskinen för att de inte 
skall ta skada. Det finns även sensorer 
som känner av om batterierna blir för 
varma och de kontrollerar även så att 
cellerna inte är för kalla eller varma 
när de skall laddas. Allt för att få en så 
lång livslängd som möjligt och bästa 
kapacitet.

finns bara ett fåtal tillverkare 
av kvalitetsbatterier
Varje cell är på 3,6 V och 5 stycken se-
riekopplas för att få 18 V. Vill man ha 
ett tunnare batteripack så finner man 
då oftast 5 seriekopplade celler och 
de tjockare batteripacken innehåller 

Batterierna
– ELEKTRONIKEN ÖVERLÄGSEN I PROFFSMASKINERNA

10 celler där man parallellkopplar två 
stycken seriekopplade 5 pack. Förde-
len med de tjockare packen är att varje 
enskild cell belastas mindre tack vare 
parallellkopplingen. Detta kan vara en 
orsak till att vissa tillverkare lämnar 
längre garanti på de tjockare 3 A pack-
en gentemot de tunnare 1,5 A packen. 
Fördelen med de tunnare packen är att 

de är billigare att köpa och är mindre 
skrymmande.

Tillverkarna till dessa celler är ofta 
Samsung, Sony, Sanoy och A123 vilka 
alla är långt fram i utvecklingen av 
batterier. Det är nästan alltid någon 
av ovan nämnda företags battericeller 
som används i de flesta proffsmaski-
nerna. ✖

Här ser vi skillnaden 
på batteripacket mel-
lan en billig hobby-
maskin (längst ned till 
vänster) och tre styck-
en proffsmaskiner

”CELLERNA SKYDDAS GENOM ATT 
ELEKTRONIKEN KÄNNER AV OM DE 
BELASTAS ALLDELES FÖR HÅRT OCH 
STÄNGER DÅ AV MASKINEN FÖR 
ATT DE INTE SKALL TA SKADA”
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inköp av 
BatterimaSkiner
DET FÖRSTA MAN bör tänka på är vad 
man skall använda sina maskiner till. 
Är man yrkesman och bara skruvar 
eller borrar någon gång ibland, duger 
då en riktigt billig budgetmaskin? 
Jag är mycket tveksam till detta vill 
jag påstå. Dessa billiga maskiner 
brukar innehålla batteripack som 
självurladdas ganska fort samt att det 
tar en halv arbetsdag att ladda bat-
teriet fullt igen. Gå hellre upp några 
steg och köp en maskin som ligger 
någonstans mellan 1000 till 1500 kr 
om du fortfarande inte vill investera i 
en riktig proffsmaskin.

testa maskinens överbelast-
ningsskydd innan du köper den
Arbetar man som yrkesman på heltid 
och använder sina maskiner i stort 
sett dagligen så finns det inga billiga 

alternativ utan då är det en proffsma-
skin som gäller. Men även här finns 
det många saker att tänka på. Bland 
det viktigaste är att man själv provar 
och känner på maskinerna så att er-
gonomin känns rätt. En maskin som 
passar utmärkt till kollegan kanske 
inte känns så bra för en själv. Alla 
proffsmaskiner klarar självklart lättare 
skruvarbeten och borrning, men det 
är först när man belastar dem väldigt 
hårt som skillnaderna brukar visa sig. 
Tyvärr så har vissa moderna yrkesma-
skiner en förmåga att stänga av sig 
själva lite väl fort för att skydda ma-
skinen för överbelastning. Tyvärr så är 
det inte alltid som det finns testbänkar 
i affärerna för att testa dem innan köp, 
men detta är något som affärerna bor-
de ha och något som man som kund 
skulle ställa krav på. 

välj 18-volt som bas och se till 
att batteriet passar till flera 
maskiner
Vidare så bör man fundera på vilket 
märke man vill satsa på. De flesta 
tillverkare har nu för tiden konstru-
erat sina maskiner så att samtliga 
maskiner som skruvdragare, cirkelsåg, 
tigersåg och borrhammare med mera 
fungerar på samma typ av batteri så 
länge man håller sig till samma volt-
styrka. Därför tycker jag att man bör 
utgå från 18 V eftersom de flesta typer 
av olika sågar (sticksåg, cirkelsåg mm) 
bör vara minst på 18 V. Dessutom så 
skiljer det sig väldigt lite på vikt och 
storlek mellan 18 v och 14,4 v på skruv-
dragarna nu för tiden. Väljer man 14,4 
v som bas så begränsas man en del. 
Ur en ekonomisk synvinkel kanske det 
räcker med att man köper två komplet-

ta maskiner med laddare och batteri. 
Resten av maskinparken kan köpas 
med så kallade barebone maskiner, det 
vill säga enbart maskin utan laddare 
och batterier. 

Dewalt utmärkte sig tidigt genom 
att ha haft samma infästning på sina 
batterier och maskiner sedan 1996. De-
ras nya XR serie är dock inte kompati-
bel med den gamla, då den har ”slide-
batteri”. Fördelen med slidebatterier 
är att det går att få bättre ergonomi på 
handtaget jämfört med ”podbatterier” 
som trycks in i handtaget. 

investera i en ”lätt och smidig 
maskin” samt ett ”kraftpaket”
Sedan bör man fundera på om man 
skall köpa en tyngre ”heavy duty” 
skruv/borrmaskin eller en kompakt-
maskin som 
väger ca 1 kg 
mindre. Person-
ligen så tycker 
jag att om man 
vill lägga lite 
mer pengar, 
eller om arbets-
givaren är vil-
lig, så skippar 
man kompakt-
maskinen och 
köper de stora 
kraftpaketen 
för att använda 
till borrning 
och mycket krävande skruvdragning. 
För lättare skruvarbeten och montage 
av exempelvis vägguttag, armaturer, 
hyllplan med mera så köper man en 
lätt och smidig 10,8 volts maskin som 
är skonsam mot både axlar och hand-
leder. Nackdelen med detta är att man 
behöver två maskiner istället för en. 
Kompaktmaskinerna är lite som ett 
kombinerat sommar och vinterdäck, 
de är aldrig riktigt bra till något. 

Satsa på ett märke som  
du är nöjd med
Självklart skiljer det i kvalitet mellan 
tillverkarna samt att de har lite olika 
material och designval. Men som jag 
skrev tidigare tycker jag ändå att man 

bör hålla sig till ett märke för att kun-
na ha många maskiner och ändå klara 
sig med två laddare och cirka fyra 
batterier, istället för att ha en hel drös 
med olika laddare och batterier. Om 
ett märke har en skruvdragare som är 
bättre än det andra märket så kanske 
cirkelsågen istället är något sämre. Att 
gå in i detalj på de olika tillverkarnas 
design och materialval kräver en min-
dre doktorsavhandling och det finns 
tyvärr inte möjlighet till här. 

plasten i höljet skiljer sig åt
Några saker som dock kan var på sin 
plats att ta upp är bland annat ma-
terialet i höljet. Vanligast är att man 
använder sig av olika typer av abs 
plaster, men det finns även i dagsläget 
tillverkare som använder sig av den 

lite dyrare och bättre xenoy plasten 
i höljet. Fördelen med den är att den 
är lite mjukare och smidigare och 
därmed inte spricker lika lätt om man 
tappar maskinen. Nackdelen är att det 
kan vara lite lättare att dra sönder gän-
gorna om man plockar isär maskinen 
och är oförsiktig när man skruvar ihop 
den igen.

o-kapslad motor går  
svalare och kyls bättre
Vidare så bör man fråga om maskinen 
har en modern O-kapslad motor efter-
som den går svalare och kyls bättre. 
Tidigare så hade även yrkesmaski-
nerna kapslade motorer, precis som 

lågbudget maskinerna har idag, men 
självklart så finns det bättre och sämre 
kapslade motorer. Det kan också skilja 
på valet av permanentmagneter i mo-
torn och de kraftfullaste permanent-
magneterna i dagsläget är så kallade 
neodymium magneter. De flesta an-
vänder sig av billigare ferritemagneter 
och löser kraftproblemet med 4-poliga 
motorer istället. 

hög kvalitet på batteripacken  
i yrkesmaskiner
Batteripacken skiljer sig inte så myck-
et åt då de flesta tillverkare av yrkes-
maskiner använder sig av erkända till-
verkares battericeller, men dock kan 
det skilja sig åt hur pass påkostade 
cellerna är som sitter i batteripacket. 
Men det kan vara svårt att hålla reda 

på då nya batte-
riceller utvecklas 
kontinuerligt. 

Sammanfatt-
ningsvis kan man 
säga att väljer du 
en proffsmaskin 
får du nästan 
uteslutande en 
maskin som hål-
ler en hög lägsta 
nivå och som du 
kan pressa rätt 
hårt utan att den 
ger upp eller tar 
skada✖

DEL 2
I nästa nummer av DMH kom-

mer vi att plocka isär och visa 

hur en slagskruvdragare fung-

erar, förklara skillnaden mellan 

en kolborstfri maskin och en 

som har kolborstar samt visa 

vad som skiljer en batteridri-

ven proffsmaskin kontra en 

billig 299 kronors maskin åt. 

”DET BORDE FINNAS 
TESTBÄNKAR I AFFÄRERNA 
FÖR ATT TESTA VERKTYGEN 

INNAN KÖP”

– VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ?


