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test      PANASONIC 3,3 AH BATTERI LI-ION

Grym uthållighet
Lätt 

I dagens läge inga  
nackdelar

I NORMALA FALL skulle DMH aldrig 
göra ett enskilt test på ett nytt bat-
teri då man i det flesta fall inte har 
något att jämföra med om man inte 
vill presentera renodlade laborato-
rietester. DMH har som mål att alltid 
testa produkterna ute i verkligheten 
och presentera resultatet utifrån hur 
de presterar där de oftast används. 
Eftersom vi i förra utgåvan gjorde ett 
test på skruvdragare där batteriet hade 
stor inverkan på resultatet och vi i 
samma stund fick Panasonics nya bat-
teri kan vi göra detta jämförande test 
då vi använder exakt samma maskin 
men med ett annat batteri. Panasonics 
nya 14,4V, 3,3 Ah kontra 3,0 Ah. 

42% MER UTHÅLLIGHET 
Panasonic har en hel del tekniska 
detaljer varför deras batterier är både 
effektivare och lättare i och med hur 
cellerna är uppbyggda, men vi tänker 
inte gå in på detta denna gång. När 
det gäller uthålligheten, det vill säga 
hur många skruvar vi lyckades dra in 
med ett fulladdat batteri, lyckades 3,3 
Ah bra mycket bättre än  3,0 Ah bat-
teriet. 838 skruvar kontra 542 skruvar, 

det är en ökning med hela 42% 
och de är det överlägset bästa 
resultat vi mätt upp jämfört 
med något annat batteri och 
maskin! 

HÅLLER DET DE LOVAR

När det gäller återhämt-
ningen (hur många skru-
var orkar batteriet dra in 
efter endast 10 min laddning) 
ligger ökningen på cirka 15%. 
Att mäta kraftökningen var svå-
rare och där var vi för rättvisans skull 
tvungen att ta hjälp av en moment-
nyckel. Vi mätte i mjukt förband och 
ökningen låg även där på cirka 15%. 
Det som imponerar är att 3,3 Ah bat-
teriet endast väger 8 gram mer. Pana-
sonic lovar i sin marknadsföring att 
detta batteri har 25% högre kapacitet 
än sitt 3,0 Ah batteri och det vågar vi 
påstå håller.

DMH HOPPAS NUMERA att utvecklingen 
av batterier avstannar en aning då 
våra testare är ganska less på att ägna 
timmar åt monotont skruvande för att 
tömma dagens Li-ion batterier. �

Panasonic 3,3 Ah Panasonic 3,0 Ah Bäst i test DMH #4-2009

Antal neddragna skruvar med fulladdat batteri 838 st. 589 st. 725 st. (Festool 14,4V 2,6Ah)

Antal neddragna skruvar efter 10 min laddning 147 st 127 st. 299 st. (Hilti 14,4V 2,6Ah)

Panasonic äger!
NYTT BATTERI SOM DOMINERAR!

tänk miljövänligt vid köp av 
batteridrivna elverktyg!

Att man tar antalet amperetimmar i 

beaktning när man väljer batterimaskin 

kanske inte är allt för konstigt, men nu 

har du även ett antal olika varianter 

av batterier att ta hänsyn till vid val av 

maskin. Utan att bli allt för tekniska kan 

vi bara säga att väljer du att köpa en 

ny batteridriven maskin skall du välja 

ett Litium jon batteri De har lägre vikt 

och högre kapacitet kontra NiCd eller 

NiMh och är mycket mer miljövänliga.
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