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sedan återgå till skru-
vandet för att se hur 
många skruvar man får 
i på endast 10 minuters 
laddning. Denna test 
är till för alla glömska 
hantverkare som låter 
skruvdragaren ligga kvar i 
bilen över natten istället för att 
sätta den på laddning. Exempel; Må-
larna står och flåsar dig i nacken och 
du har en kvart på dig att sätta de sista 
gipsskivorna på plats. Men vad hän-
der? Jo, den lilla skiten lägger av och 
det finns inte tillstymmelse till kräm 
kvar i batteriet. Här krävs det ett bat-
teri som kan prestera efter bara några 
minuters laddning.

Kraft
Hur långt orkar maskinerna dra ned 
en 8x20 skruv i en tryckimpregnerad 
stolpe. Maskinerna testades både på 
låg och hög växel. 

Balans och känsla
För att inte påverkas av sina favoriter 

eller egna förutfattade meningar 
försattes testpanelen med ögon-
bindel när detta test gjordes. Varje 
maskin jämfördes mot varandra 
och här avgjorde vikt, balans och 
grepp poängen. 

Användarvänlighet
Här är det mer praktiska detaljer som 
avgjorde poängen. Hur sitter knappen 
för fram och back, byta batteri, ändra 
momentet, finns LED-ljus och batteri-
indikator.

Motor
Hur känns maskinen under använd-
ning. Här bedöms ljudnivå, gång, mo-
torbroms samt vibration. �

MH HAR TESTAT 10 av 
Sveriges mest domine-
rande märken av borr-
skruvdragare. Med ett 
undantag är det 14,4 V 

och Li-ion batteri som gäl-
ler. Utvecklingen av Li-ion batteriet har 
gjort att batterimaskinerna har tagits 
till en ny nivå när det gäller vikt, uthål-
lighet och kraft och vi är riktigt impo-
nerade av testresultaten vissa av tillver-
karna visar upp. Bosch valde som enda 
tillfrågad tillverkare att inte skicka in 
någon borrskruvdragare till testet.

så gjordes testet
Vi har försökt att få med så många 
betydelsefulla parametrar som möjligt 

där vi utgått från hur en borrskruvdra-
gare för det mesta används i vardagen. 
Verktygen har betygssatts utifrån ren 
prestanda och kraft till känsla och 
balans. Vissa av poängen är satta efter 
blindtester för att testpanelen inte 
skulle påverkas av sina egna favoriter. 
Men en sak är säker, vilken maskin ni 
än väljer i testet är maskinerna gjorda 
för proffs och håller överlag mycket 
hög kvalitet. Vem som håller högst 
kvalité är dock svårt att uttala sig om 
eftersom vi inte behåller verktygen 
över hela deras livslängd. Skruvdra-
garna presterar självklart olika bero-
ende på vilket batteri man använder, 
men alla tillverkare ska enligt vår spe-
cifikation skickat med det standard-

batteri som ingår vid köp av maskinen 
och det är också med det batteriet vi 
testat respektive maskin.

Uthållighet
Med ett fulladdat batteri som laddats 
i minst 12 timmar drog testpanelen in 
skruv efter skruv i en fururegel tills 
batteriet var helt urladdat. Efter  ett 
antal dagar och över 10 000 skruvar 
ansåg testpanelen att Stig-Helmer har 
ett omväxlande och utvecklande guld-
jobb som brödrosttestare. Skruvarna 
som användes var Grabber 4,3x58 mm.

Återhämtning
Direkt efter uthållighetstestet ladda-
des batteriet i exakt 10 minuter för att 

EFTER ÖVER 10 000 SKRUVAR ÄR 

DET DAGS ATT KORA VINNARNA!

ÅRETS BÄSTA
SKRUVDRAGARE

STORT TEST 

Trivs man med sin skruvdragare är det inte helt ovanligt att 

man även väljer andra maskiner från samma tillverkare. Men 

har du sån grym känsla och kunskap att du verkligen valt rätt 

redan från början, eller kan det vara så att du är så konservativ 

att du inte vågar prova någon nytt? Detta test kanske får dig 

att tänka om!

D

skruvarna som användes i testet

SPAX 8x200 mm

Grabber 4,3x58 mm
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Uthållighet: Durofixen fick 

testpanelen att bara hata 

denna gren. Efter närmare 

en timme och 670 skruvar 

fick den äntligen se sig 

besegrad. Imponerande 

långdistansare med testets 

näst bästa resultat. (670 

skruvar)

Poäng: 9

Återhämtning: 10 minuters 

laddning var för lite för att 

få ned pulsen och börja 

prestera på topp igen. (142 

skruvar) 

Poäng: 6

Kraft, Lågväxel: Bra tryck 

på lågväxeln och lyckades 

dra hela skruven i botten. 

Stannade när skruvskallen 

tog i virket.

Poäng: 8

Högväxel: Tappade fart 

och ork när det blev lite 

motstånd. Drog ned halva 

skruven. 

Poäng: 6

Balans och känsla: Trots att 

den ser ut att vara lite klum-

pig är den lätt, välbalanse-

rad och ligger bra i handen.

Poäng: 8

Användarvänlighet: Lätt att 

komma åt och manövrera 

alla inställningar. Har LED-

ljus men saknar batteriin-

dikator.

Poäng: 8

Motor: Lugn 

och behaglig 

motor med 

jämn gång.

Poäng: 9

Uthållighet: Ett bra resultat 

där det sköna greppet och 

den låga vikten underlät-

tade skruvandet. 

(589 skruvar)

Poäng: 8

Återhämtning: Resultatet i 

denna gren gjorde att Pana-

sonic missade en topppla-

cering. (127 skruvar)

Poäng: 5

Kraft, Lågväxel: Arbetade 

lugnt och metodiskt ned 

skruven. Orkade dra skruv-

skallen 1 cm in i virket.

Poäng: 8

Kraft, Högväxel: Fick ned 

hälften av skruven. Tappade 

kraften så fort farten inte 

bibehölls.

Poäng: 6

Balans och känsla: Påmin-

ner mycket om Hitachi (el-

ler om det är tvärtom vet 

vi inte). Liten och behändig 

med bra balans och grymt 

skönt grepp.

Poäng: 10

Användarvänlighet: Reg-

lagen sitter bra till och är 

lättmanövrerade, men det 

är lite omständigt att byta 

batteri. Ledljus och batteri-

indikator finns.

Poäng: 8

Motor: Tyst och jämn gång. 

Känns stabil och exakt utan 

vibrationer.

Poäng: 9

Uthållighet: Festool verkar 

ha ett mindre kärnkraftverk i 

batteripacket. Med ömmande 

axlar och blåsor i händerna 

gav batteriet äntligen upp. 

Testets bästa resultat. (725 

skruvar)

Poäng: 10

Återhämtning: Tappade pro-

centuellt mest av alla maski-

ner mot ett fulladdat batteri. 

(138 skruvar)

Poäng: 6

Kraft, Lågväxel: Lyckades 

dra hela skruven i botten 

men det var på håret. 

Poäng: 6

Kraft, Högväxel: Här var 

vi tvungna att kolla om vi 

blandat ihop växlarna för på 

högväxeln drog Festool ned 

hela skruven i botten utan 

problem. Poäng: 9       

Balans och känsla: Ligger 

bra i handen men batteriet 

kunde vara båda lättare och 

mindre. Gör att den kan 

känns lite baktung. 

Poäng: 7

Användarvänlighet: Knap-

pen fram/back sitter perfekt. 

Momentvredet däremot 

sitter bak på maskinen och 

kan vara svår att komma åt 

om man har handskar på sig. 

Saknar både ledljus och bat-

teriindikator.

Poäng: 7

Motor: Tyst och mjuk gång 

utan vibrationer. Lite som att 

smyga omkring i mockasiner. 

Lite långsam 

motorbroms.

Poäng: 9

Uthållighet: En av testets 

bästa resultat. Tack vare det 

sköna greppet blev denna 

monotona gren lite mer ut-

härdlig. (642 skruvar)

Poäng: 9 

Återhämtning: Medelbetyg. 

Ungefär samma återhämt-

ning som de flesta andra 

maskinerna i testet. 

142 skruvar 

Poäng: 6

Kraft, Lågväxel: Drog hela 

skruven i botten utan pro-

blem. Orkade dra skruvskal-

len 1 cm ned i virket.

Poäng: 8

Kraft, Högväxel: Fick ned 

hälften av skruven. Även 

Hitachi förlorade all kraft så 

fort den tappade farten.

Poäng: 6

Balans och känsla: Testets 

skönaste maskin. Liten, 

välbalanserad och handen 

sitter om gjuten i greppet 

(speciellt om man har lite 

mindre händer)

Poäng: 10

Användarvänlighet: Regla-

gen sitter bra till och är lätt-

manövrerade. Ledljus samt 

batteriindikator finns.

Poäng: 8

Motor: Skön jämn gång och 

den svarar direkt.

Poäng: 9

EN KLAR UNDERDOG som överraskade hela testpanelen. En av 
testets billigaste maskiner som överlag fick höga poäng. Ty-
värr speglar inte utseendet de goda poängen och det är svårt 
att skilja den från en billig konsumentprodukt. Får hantver-
karna bara tillfälle att klämma och känna på denna maskin 
kommer den att kunna ta marknadsandelar från sina mer 
kända konkurrenter tror testpanelen.

PANASONIC HAR TAGIT fram en liten kompakt maskin som 
är smidig och välbalanserad med en mycket behaglig gång 
som överlag gjorde bra ifrån sig i testet. Här har det satsats 
en hel del på design och greppvänlighet. Maskinen känns 
genomtänkt.

FESTOOL HAR LYCKATS göra en användarvänlig maskin där 
inställningarna är mycket lättmanövrerade. Det känns att 
det är kvalitet utan att för den skull ha en överdriven design. 
Festool har även tagit fram ett par nya tillbehör som excen-
tertillsats och vinkeltillsats som gör att du både kan komma 
åt att skruva extremt nära kanter samt skruva runt hörn. 

HITACHI HAR TESTETS skönaste grepp och den röstades även 
fram som den snyggaste maskinen. Hitachi har gjort en lätt 
välbalanserad maskin med en mycket behaglig motor som 
är grymt skön att använda. Tillsammans med Panasonic 
känns det som om det är dessa tillverkare som kommer att 
driva designtåget både när det gäller storlek och utseende 
framöver.  

TESTETS UNDERDOG!
VÄLBALANSERAD MASKIN!

725 SKRUVAR PÅ EN LADDNING
SKÖNASTE GREPPET!

POÄNG OCH OMDÖME POÄNG OCH OMDÖME

POÄNG OCH OMDÖME POÄNG OCH OMDÖME

DUROFIX RD 1695 PANASONIC EY9L40

FESTOOL T 15+3 HITACHI DS 14 DSL 

54p 54p

54p 56p
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Uthållighet: Batteriet på 2,0 

Ah kanske är för lite för att 

utmana de riktiga långdis-

tansarna. (450 skruvar) 

Poäng: 6

Återhämtning: Här finns det 

en del att jobba på. Näst 

sämsta resultatet i testet. 

(110 skruvar) 

Poäng: 4

Kraft, Lågväxel: Grymt 

stark. Drog hela skruven i 

botten och mer därtill utan 

några problem

Poäng: 9

Kraft, Högväxel: Drog hela 

skruven i botten på nolltid 

även på högväxeln. Verkade 

knappt tappa någon kraft 

alls.

Poäng: 9

Balans och känsla: Ligger 

ganska bra i handen men 

den är tung.

Poäng: 7

Användarvänlighet: Bak/

fram reglaget kunde vara 

smidigare. Har LED-Ljus 

men ingen batteriindikator.

Poäng: 6

Motor: Lite skakig och ryck-

ig vid start och stopp.

Poäng: 7

Uthållighet: Metabon var 

den första maskinen vi tes-

tade och just då trodde vi 

att 300 skruvar skulle vara 

ett gångbart resultat, men 

det visade sig inte räcka 

långt. (300 skruvar) 

Poäng: 3

 

Återhämtning: Även i 

denna gren hade maskinen 

svårt att mäta sig med 

övriga konkurrenter. (99 

skruvar) 

Poäng: 3

Kraft, Lågväxel: Här lycka-

des Metabo bättre. Tillräck-

ligt stark för att få ned hela 

skruven och lite till.

Poäng: 7

Kraft, Högväxel: Fick ned 

halva skruven. Tappade 

kraften så fort det blev lite 

för mycket motstånd.

Poäng: 5

Balans och känsla: Lätt 

skön maskin som är mycket 

välbalanserad. 

Poäng: 9

Användarvänlighet: 

Förutom en lite trög mo-

mentknapp är reglagen 

lättåtkomliga och smidiga. 

Plus för ledljus och batteri-

indikator.

Poäng: 8

Motor: Mjuk och tyst gång. 

Riktigt behaglig att an-

vända. 

Poäng: 8

DEWALT HAR GENOM åren lyckats bygga upp en liten status-
symbol kring sig själva och den gula färgen. Nu verkar tiden 
ha kommit ikapp och DC732 kändes lite klumpig och tung. 
Designen håller, men inte totalvikten när det gäller maskin 
och batteri. Ett starkare standardbatteri skulle inte skada. 

EN AV TESTETS skönaste och mest användarvänliga maskiner 
men med ett alldeles för klent standardbatteri (1,3 Ah) för att 
kunna mäta sig med de andra. Väljer man en Metabo måste 
man i så fall köpa till ett batteri med lite mer kräm i. Vi får se 
om Metabo självmant väljer att uppdatera standardbatteriet 
som följer med vid köp av maskinen. 

STARK MEN DÅLIG UTHÅLLIGHET!

FÖR KLENT BATTERI!

POÄNG OCH OMDÖME

POÄNG OCH OMDÖME

DEWALT DC732

METABO 14,4 LI

48p

43p



Uthållighet: Mycket bra 

resultat. Jämn fin gång som 

underlättade skruvandet.  

(647 skruvar) 

Poäng: 9

Återhämtning: 10 minuters 

laddning var för lite för att 

denna maskin skulle pre-

stera något toppresultat. 

(123 skruvar) 

Poäng: 5

Kraft, Lågväxel: Drog hela 

skruven i botten och mer 

därtill utan problem.

Poäng: 8

Kraft, Högväxel: Här visar 

Flexen sin power. Envist 

men bestämt drog den hela 

skruven.

Poäng: 8

Balans och känsla: Välba-

lanserad men tung. Har ett 

av testets lättaste batterier 

men maskinen måste gå att 

göra ett par hundra gram 

lättare. Vikten drar ned 

betyget.

Poäng: 6

Användarvänlighet: Reg-

lage sitter bra till och är 

mycket lättmanövrerade. 

Både ledljus och batteriindi-

kator finns.

Poäng: 9

Motor: Skön snabb och ex-

akt gång utan vibrationer

Poäng: 8

Uthållighet: Klar besvikelse 

med sina 381 skruvar. 1,5 Ah 

är i klenaste laget i dagens 

mått mätt. (381 skruvar)

Poäng: 4

Återhämtning: Lyckades 

bättre i denna gren. Helt 

godkänt resultat. 

(147 skruvar) 

Poäng: 6

Kraft, Lågväxel: Med myck-

et vilja segade den ned 

skruven hela vägen. 

Poäng: 7

Kraft, Högväxel: Tappade 

kraften tidigt när motstån-

det blev för högt. Fick ned 

1/3-del av skruven. 

Poäng: 5

Balans och känsla: Ligger 

bra i handen och har ett 

skönt grepp men själva ma-

skinen är lite tung.

Poäng: 7

Användarvänlighet: Grym 

kvalitetskänsla och alla reg-

lage är lättmanövrerade. Mi-

nus för fram/back knappen 

som sitter lite för långt bak. 

Plus för ledljus och batteri-

indikator.

Poäng: 8

Motor: Snabb och exakt 

utan vibrationer. Testets 

bästa. En förklädd Rolls 

Royes. 

Poäng: 10

FLEX ÄR EN robust maskin och när man håller i den känns det 
att det är kvalitet. Den är en av de mer användarvänliga ma-
skinerna men också en av de tyngre i testet. Den skulle inte 
må dåligt av en liten ansiktslyftning då utseendet passerat 
sista förbrukningsdatumet. 

MILWAUKEE HAR INGEN 14,4 V maskin med Li-ion batteri där-
för testade vi deras 18 V. Den känns gedigen och väcker ett 
ha-begär när man ser den, men batteriet på 1,5 Ah är alldeles 
för klent. Skulle ligga i topp i testet med ett annat batteri. 

TUNG KVALITETSMASKIN!
ROLLS ROYCE MOTOR!

POÄNG OCH OMDÖME POÄNG OCH OMDÖME

FLEX AC 14,4 LI MILWAUKEE C18DD

test      SKRUVDRAGARE
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10 NUMMER FÖR:
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Uthållighet: Man fick hålla 

igen på gasen för att inte 

dra ned skruvarna för långt 

i virket. (576 skruvar) 

Poäng: 8

Återhämtning: Hilti har 

lyckats ta fram ett impone-

rande batteri med en åter-

hämtning som till och med 

skulle fått Gunde Swan att 

under sina glansdagar rod-

na av avund. (299 skruvar) 

Poäng: 10

Kraft, Lågväxel: Helt galen 

kraft som skulle kunna driva 

en mindre elbil. Testets star-

kaste maskin som drog ned 

skruven i virket till chucken 

tog emot.

Poäng: 10

Kraft, Högväxel: Inte riktigt 

samma power i denna gren. 

Stannade med 1/5 del kvar 

av skruven.

Poäng: 7 

Balans och känsla: Är re-

lativt välbalanserad men 

är testets tyngsta maskin. 

Detta drar ned betyget.

Poäng: 5

Användarvänlighet: Fram/ 

bak knappen sitter lite långt 

bak. Bra batteriindikator ett 

plus men saknar LED-ljus.

Poäng: 6

Motor: Går tyst och jämt 

men är lite ryck-

ig i start och 

stopp.

Poäng: 8

Uthållighet: Inte i topp men 

samtidigt svårt att klaga när 

man klarar över 500 skru-

var. (522 skruvar) 

Poäng: 8

Återhämtning: Makita var 

den enda som var i närhe-

ten av att kunna utmana 

Hilti i återhämtning. Rug-

gigt bra återhämtning efter 

10 minuter laddning. (257 

skruvar) 

Poäng: 9

Kraft, Lågväxel: Drog hela 

skruven i botten utan pro-

blem och det fanns mer 

att ge. Efter Hiltin var det 

denna maskin som hade 

mest power

Poäng: 9

Kraft, Högväxel: Drog ned 

halva skruven. Tappade 

kraften så fort farten avtog.

Poäng: 6

Balans och känsla: 

Ligger bra i handen och har 

ett skönt grepp.

Poäng: 8

Användarvänlighet: Regla-

gen sitter bra till och är lätt-

manövrerade. Har LED-ljus 

men ingen batteriindikator.

Poäng: 8

Motor: Tyst behaglig motor 

utan vibrationer. Lite slö 

motorbroms

Poäng: 8

DET ÄR INGEN tvekan om att Hiltin utstrålar power och det är 
en av testets starkaste maskiner, men den känns ändå gam-
malmodig på grund av sin storlek och vikt. Det är dags att ta 
fram en lite lättare maskin som känns mer up to date.

MAN BEHÖVER INTE vinna en enda tävling i skidor för att ta 
hem världscupen, det räcker med att vara i topp tillräckligt 
ofta. Lika är det med Makitan. Den är inte bäst i någon en-
skild gren men sammantaget är det en kompetent maskin 
som överlag har höga poäng och inte har några dåliga sidor.

STARK SOM EN OXE!

KOMPETENT MASKIN

POÄNG OCH OMDÖME

POÄNG OCH OMDÖME

HILTI SF 144-A

SAMMANSTÄLLNING

MAKITA BDF 442 
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Hilti Metabo Durofix Festool Flex Hitachi Makita Milwaukee Panasonic Dewalt 

Namn SF 144-A BS 14,4 Li RD 1695 T15+3 AC 14,4 Li DS 14 DSL BDF 442 C18DD EY7440 DC 732

Webbadress hilti.se metabo.se prof-

tool.se

festool.se flexscan-

dinavia.se

hitachi-

power

tools.se

makita.se milwau-

keetool.se

panaso-

nictools.

se

dewalt.se

Cirka pris exkl. moms 4 590 kr 1 995 kr 1 995 kr 4 950 kr* 2995 kr 3 290 kr 3 400 kr 2 995 kr 2 950 kr** 2 995 kr

LEVERANTÖRSUPPGIFTER

Antal växlar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Varvtal 1:a max 380 450 360 450 500 350 400 350 400 400

Varvtal 2:a max 1 440 1 600 1 300 1 500 1 800 1 200 1 400 1 400 1 350 1 450

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

Max vrid hårt förband 70 Nm 40 Nm 32 Nm 40 Nm 75 Nm 40 Nm 44 Nm 38 Nm 44 Nm 37 Nm

Max vrid mjukt förband 33 Nm 20 Nm – 27 Nm 25 Nm – 30 Nm 20 Nm 26 Nm –

Kapacitet stål/metall – 10 mm – 16 mm – 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm

Kapacitet trä – 20 mm – 35 mm – 36 mm 38 mm 32 mm 35 mm 35 mm

Antal batterier ingår 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Batteri volt 14,4 V 14,4 V 14,4 V 14,4 V 14,4 V 14,4 V 14,4 V 18 V 14,4 V 14,4 V

Batteri Ah 2,6 Ah 1,3 Ah 2,8 Ah* 2,6 Ah 2,6 Ah 3,0 Ah 3,0 Ah 1,5 Ah 3,0 Ah 2,0 Ah

LED-ljus Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Batteriindikator Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej

UPPMÄTTA VIKTER

Vikt maskin (gram) 1 462 1 143 1 118 1 246 1 435 1 183 1 226 1 430 1 105 1 323

Vikt batteri (gram) 542 335 563 587 489 535 504 417 535 585

Vikt totalt (gram) 2 004 1 478 1 681 1 833 1 924 1 718 1 730 1 847 1 640 1 908

TESTRESULTAT/ POÄNG

Uthållighet antal skruvar 8 3 9 10 9 9 8 4 8 6

Antal skruvar efter  

10 min laddning

10 3 6 6 5 6 9 6 5 4

Kraft lågväxel 10 7 8 6 8 8 9 7 8 9

Kraft högväxel 7 5 6 9 8 6 6 5 6 9

Balans & känsla 5 9 8 7 6 10 8 7 10 7

Användarvänlighet 6 8 8 7 9 8 8 8 8 6

Motor 8 8 9 9 8 9 8 10 9 7

POÄNG 54 43 54 54 53 56 56 47 54 48

** Inkl lampa

* Fr.o.m. maj leveraras 3,0 Ah som standardbatteri

* Inkl. tillbehör 


