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DU VET HUR det känns ibland: Man 
har knappt hunnit komma till jobbet, 
hällt upp sin första kopp kaffe och 
slagit på en trevlig aria ut La Traviata 
eller kanske Mozarts mässa i C-moll 
(K.427) innan någon idiot drar igång 
vinkelslipen och börjar kapa arme-

ringsjärn. Det är vid dessa tillfällen 
man kan känna att man valt ett yrke 
som är gravt missanpassat för musik-
älskare. Men du behöver inte avregist-
rera firman och söka fyrvaktartjänst 
riktigt än – det finns hopp! Markna-
den har begåvats med inte mindre än 

fem proffsanpassade ljudlösningar, 
signerade Bosch, Makita, DeWalt, 
Milwaukee och Hitachi. DMH har 
utvärderat, jämfört prestanda, test-
lyssnat och vägt extrafunktioner och 
bonustillbehör mot varandra. 
TEXT: NIKLAS NATT OCH DAG

Om man inte råkar ha en osedvanligt livlig fantasi, som kan förvandla även den mest slentrianmässiga spikislagning till ett James 

Bond-inspirerat äventyr, kan det vara bra med lite audiell stimulans. En vanlig lösning på detta hos civila stavas mp3-spelare. An-

ledningen till att dessa ej är att föredra på den genomsnittliga arbetsplatsen har med kommunikation att göra: Den som går runt 

med lurar i öronen behöver allt som oftast knackas på axeln, och det kan vara opraktiskt om man till exempel behöver hjälp med 

att få loss foten ut flismaskinen. Dessutom är hörlurssladdar ett av de mest självmordsbenägna föremål som finns: De vill inget 

hellre än att slinka in mellan ett par polygripkäftar. Alla dessa problem kan lösas genom att arbetsplatsen förses med byggstereo. 

BOSCHS BYGGSTEREODESIGN 

ÄR felfri: En geometriskt 
perfekt blå kub, innesluten 
i en störtbur av aluminium, 
enligt uppgift kapabel att 
skydda klossen från tvåme-
tersfall mot betonggolv. 

GML 24V-CD lyckas med 
konststycket att vara testets 
i särklass snyggaste pjäs, 
samtidigt som den har en 
ytterst brutal, industriell air. 
Det skulle kunna rycka in 
som nödrekvisita i vilken 
Hollywoodrulle som helst, i 
rollen som grejen på vilken 
hjälten måste välja mellan 
att kapa den 

röda eller den gröna kabeln 
innan digitaldisplayens 
nedräkning når noll. 

Även funktionsmässigt 
dominerar Bosch testet. 
Inbyggd mp3-spelare finns, 
och för dig som föredrar 
förra generationens teknik 
finns även en klassisk cd-
spelare. Man briljerar även 
genom att leverera pjäsen 
med tillhörande fjärrkon-
troll – ett riskfyllt drag, med 
tanke på att fjärrkontroller 
är en tämligen förvirrad 
organism som har förmågan 
att försvinna spårlöst även 
i spartanskt möblerade 

vardagsrum; inse faran att 
släppa lös en dylik dosa på 
ett bygge. Men visst, för 
den ordningssamme ger det 
mervärde att kunna ändra 
låt eller radiostation utan 
att behöva lämna stegen. 

Dina batterier (12-25 volt, 
endast från Bosch) laddas 
problemfritt av stereon när 
nätverkssladden är inkopp-
lad. Utöver detta finns två 
vanliga nätuttag där du kan 
plugga in andra nätdrivna 
verktyg, och alltså använda 
radion som en ovanligt pre-
sentabel förlängningssladd. 
GML 24V-CD är testets 

vinnare med Usain Boltska 
marginaler.

Radiostationer i minne: 20

Laddar batterier? Ja.

AUX-port? Ja. 

Pris: 2 595 kr.

Vikt: 8,5 kg. 

Mått: 360x360x360 mm.

BOSCH GML 24V-CD

Snyggast och bäst.

Något skrymmande.

Betyg:  
Mobilitet, 9 • Ljud, 10 • Funktioner, 1010

Varför byggstereo? 

MER BULLER 

PÅ JOBBET!
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LIKSOM I FALLET Bosch har 
Dewalt insett värdet i att 
ladda ägarens batterier 
medan man sjunger för 
honom. DC011 sväljer och 
tankar dina 7,2-18 voltsbat-
terir (endast från Dewalt)
medan nätverkssladden 
är ikopplad. Att inte alla 
aktörer på marknaden inte 
har denna funktion är för 
övrigt anmärkningsvärt: 
Laddningsstödet motiverar 
köparen att samla på sig fler 
verktyg ur just denna tillver-
kares sortiment, och många 
av de stereor som bjuds är 
knappast så speciella att de 
motiverar ersättandet av 

den gamla fula, färg-
bestänkta transistor-
radion. Utöver bat-
teriladdningen är 
det sparsamt med 
funktionerna: En 
radio med åtta 
programmerbara 
stationer bjuds man på, vil-
ket förvisso är helt tillfylles 
med tanke på det svenska 
radioutbudet, men ändå fär-
re än hos konkurrenterna. 

Formen? Det är tufft, det 
är hårt, det är osäljbart till 
djurgårdssupportrar. En av 
de märkligare tillbehören 
på marknaden kan beskådas 
på just DC011:s ena sida: Ett 
cd-fack i hårdplast. Detta 

förutsätter dels 
att du har någon form 
av cd-spelare att plugga 
in i bandaren, som alltså 
rimligtvis måste vara lika 
damm- och stöttålig som 
DC011, och dels att du över 
huvud taget lyssnar på cd-
skivor fortfarande. Bästa 
sättet att få någon form av 
användning för facket ifråga 
är att tälja upp ett litet hål i 
luckskarven för mp3-spelar-

sladden, så 
kan du ha din Ipod  
eller -Phone där 
istället. 

Radiostationer i minne: 8

Laddar batterier? Ja.

AUX-port? Ja. 

Pris: 1 990 kr.

Vikt: 6 kg. 

Mått: 710x380x935 mm.

MILWAUKEES SEDVANLIGT 

KRÄFTRÖDA bidrag till bygg-
stereovärlden är – ganska 
ful, va? Förutsatt att man 
inte tycker att själva Mil-
waukee-loggan är ett konst-
verk av rang; den dominerar 
såväl front som baksida i 
gjuten respektive broderad 
form. Formen känns oge-
nomtänkt – som om den 
inte visste om den helst 
ville vara kompis med bröd-
rosten eller ostkupan. När 
det gäller estetiska kvalitéer 
hos en byggbandare kan 
man diskutera huruvida det 
verkligen är en nackdel om 
den är ful. Om den ser för 
bra ut kan det 

eventuellt bli en källa till 
ångest första gången man 
tappar cirkelsågen på den. 
Hur som helst: Är det fult 
du vill ha, behöver du 
inte leta längre. 

Som namnet antyder 
kan du driva din Milwau-
keebandare med märkets 
batterier i spannet 12-28 
volt. Ingen laddning, dock. 
Bortsett från en AUX-in-
gång, där du kan plugga in 
precis vad du känner för (vi 
nominerar mp3-spelaren), 
begränsar sig funktionerna 
till radio. 20 stycken radio-
kanaler kan förprogramme-
ras och läggas på minnet, 
vilket är 17-18 fler än vad du 

behöver. 
På baksidan 
befinner sig en tygficka för 
förvaring av småsaker, om 
du mot förmodan skulle ha 
för få fickor på jobbmunde-
ringen.   

Ljudet är JS1228:s starkas-
te sida. Basboostfunktionen 
gör att du kan chockväcka 
renoveringsobjektets gran-
nar i arla morgonstund lika 

effektivt som 
med borrham-
maren. 

Radiostationer i minne: 20 st

Laddar batterier? Nej.

AUX-port? Ja. 

Pris: 1 245 kr.

Vikt: 7,5 kg. 

Mått: 490x370x260 mm.

Bra ljud.

Frånstötande.

Batteriladdningsfunktionen.

Få radiostationer. 

Betyg:  
Mobilitet, 8 • Ljud, 9 • Funktioner, 3

Betyg:  
Mobilitet, 9 • Ljud, 8 • Funktioner, 6

DEWALT DC011 MILWAUKEE JSR 1228

8 7



TEST      BYGGSTEREO

DEN MODERNA HANTVERKAREN [07 2009]30

DET FÖRSTA INTRYCKET av 
Hitachis UR18DSL är på 
samma gång positivt som 
negativt: Är den inte lite 
väl fin för att ha på bygget? 
Man kan tänka sig hur man 
ligger vaken på nätterna 
i kallsvettig skräck för att 
råka sätta första rispan i den 
fina, glänsande digitaldis-
playen. Man kan föreställa 
sig Kafkaliknande scenarier 
där man tvingar på sina 
anställda slipsar och radar 
upp dem i givakt medan 
UR18DSL gör entré på ar-
betsplatsen buren på en röd 
plyschkudde. Men här på 
DMH hatar vi inte saker för 
att de är vackra, och vi ska 

heller inte låta 
oss distraheras 
från det faktum 
att detta är ett 
rent bruksföre-
mål kapabelt 
att tåla minst 
lika mycket 
stryk som testets 
övriga stereoap-
parater. 

AUX-porten ger dig 
i vanlig ordning möjlighet 
att bygga på paketet efter 
behag, men i grundutföran-
det är UR18DSL en radio. 
Så långt allt väl: Antennen 
gör sitt jobb, Bass Reflex-
funktionen borgar för ett 
tillfredsställande maffigt 
ljud, och kanaler går att 

programmera. En märklig 
funktion som UR18DSL är 
tämligen ensam om är USB-
porten. Att ha en USB-port 
är ingen dum idé, förutsatt 
att man är en dator. Det är 
alltså inte UR18DSL. USB-
portens användsbarhet 
begränsar sig därför till att 

ladda mobiltelefoner 
(eller annan USB-lad-
dad teknologi), vilket 
alltså förutsätter att 
just din mobiltelefon 
är utrustad men en 
USB-laddare. En bra 
tanke, och eventuellt 
även en praktiskt så-
dan, men ändå  tja. 
Hitachis bidrag till 

bandartestet är en tämligen 
lättviktig dylik, vilket är en 
fördel i sammanhanget. 

Radiostationer i minne: 20

Laddar batterier? Nej.

AUX-port? Ja. 

Pris: 1 695 kr.

Vikt: 3,3 kg. 

Mått: 231x184x281 mm.

MAKITAS BIDRAG TILL bygg-
stereobranschen är en 
glorifierad radio, varken 
mer eller mindre. Detta 
begränsar köpargumenten 
ungefär till huruvida du 
gillar utseendet eller ej, 
samt att du kan använda 
den utomhus även om det 
duggregnar. Den märkli-
gaste detaljen på stereon är 
hörlursingången: Vips kan 
man förvandla sig BMR100 
från en vanlig byggstereo 
till världens tyngsta bärbara 
radio. Detta är naturligtvis 
komplett överflödigt. Idio-
tin blir extra tydlig då den 
testade modellen saknade 
AUX-jack: Inte nog med att 

den saknar funktioner, den 
har dessutom eliminerat 
möjligheterna för dig att 
tillföra dina egna. Man tar 
sig för pannan.

Enligt efterforskningar 
som testpanelen har gjort 
har till och med Makita själ-
va insett att originalversio-
nen tycks ha designats un-
der alkoholens inflytande, 
och släppt en ny version där 
just hörlursporten ersatts 
av en AUX-ingång. Denna 
är vit, och på fackspråk 
känd under beteckningen 
BMR100W. 

I brist på funktioner att 
bedöma får vi koncentrera 
oss på det yttre: BMR100 

ser bra ut, visst. Det är till 
på köpet mycket lätt, och 
formen är väldigt ut-
rymmesbesparande. 
Ljudmässigt blir 
det också godkänt, 
men det kan inte 
nog understrykas att 
avsaknaden av AUX-
port på originalver-
sionen är en extrem 
begränsning. 

Radiostationer  

i minne: 5

Laddar batterier? Nej.

AUX-port? Ja. 

Pris: 1 869 kr.

Vikt: 4,2 kg. 

Mått:166x263x305 mm.

Mobilladdning via USB.

Lite för snygg.

Ser bra ut.

Ingen AUX-ingång.

Betyg:  
Mobilitet, 10 • Ljud, 8 • Funktioner, 7

Betyg:  
Mobilitet, 9 • Ljud, 7 • Funktioner, 1
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HITACHI UR18DSL 

MAKITA BMR100


