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Snabb, Kraftfull, Användarvänlig

Hög ljudnivå

DMH HAR HAFT Paslodes gasdrivna 
spikpistol liggande i vår verktygsarse-
nal i flera månader innan vi äntligen 
hittade rätt projekt för test. Under 
tiden har vi gått och sneglat på lådan 
och varit nära att vid flera tillfällen 
skjuta av några spik rakt ned i skriv-
bordet bara för att få testa den. Det 
är som vi nämnt i tidigare tester mer 
macho att testa något som låter, smäl-
ler och mer påminner om ett vapen 
kontra att se 10 olika sorters målarfär-
ger torka. 

Det första som slår oss är att pisto-
len kräver både batteri och gas. Batteri 
för att bl.a. antända och pumpa fram 
gasen och gaspatronen för att skjuta 
iväg själva spiken. Efter att ha läst, 
eller snarare ha tittat på den sjukt pe-
dagogiska bruksanvisningen, trycker 
vi in gaspatronen i handtaget, skickar 
in batteriet och laddar ett spikmagasin 
på mindre än 20 sekunder, sedan är 
det bara att åka! Det är en match som 
inte ens en femåring kan misslyckas 
med. 

Spikpistolen kan se klumpig ut men 
den är välbalanserad och väger endast 
3,7 kg. Du kan blåsa av cirka 1250 skott 
på en gaspatron och batteriet klarar 
ungefär 4000 spikar på en laddning. 
Rekylen är nästan obefintlig och den 
är klar för ett nytt skott innan du har 

hunnit sätta ”mynningen” mot nästa 
mål. Spikmagasinet kan kännas lite 
underdimensionerat när man ökar 
tempot och t.ex. ska spika panel. Men, 
37 spikar i magasinet drar ned vikten 
och det går fortare att sätta in ett nytt 
spikmagasin än du hinner trycka in en 
ny snus. Maskinen ska klara ned till 
15 minusgrader och levereras med två 
batterier. Så, så länge du har en extra 
gaspatron till hands behöver du aldrig 
oroa dig för oplanerade avbrott. Nack-
delen är åtkomligheten, är det trångt 
och du inte har 3-4 dm till godo kom-
mer du inte att kunna skjuta i spiken. 

För oss som är vana att springa runt 
med en tung otymplig kompressor 
som kräver ström och en slang som 
förr eller senare ligger ringlad som 
en anakonda runt vristen är detta en 
dröm. Du dundrar i spik efter spik 
på tiondelen av en sekund och med 

en enkel 
”vridning” 
på spikmun-
stycket styr 
du hur långt 
in du vill att 
spiken skall 
penetrera ma-
terialet. Så även 
den mest konser-
vativa hantverka-
ren kan fortfarande, 
om han vill, få äran 
att banka in den sista halvcentmetern 
av spiken bara för få glänsa med sin 
yrkeskunskap som krävt årtionden av 
precisionsträning.

Som de flesta andra maskiner som 
skjuter in sitt offer i olika material är 
ljudnivån inte helt hälsosam för våra 
parabolantenner (öronen), så även 
denna gång. Hörselskydd är ett krav 

PASLODE IM90I GASDRIVEN SPIKPISTOL

SLUTSNUBBLAT 
ÖVER SLADDAR 
& SLANGAR!

PASLODE IM90I

Kapacitet: 1 000 infästningar/h

Infästningar per gaspatron: 1 250 st

Infästningar per laddning batteri: 4 000 st

Magasinkapacitet: 37 spik 

Vikt: 3,7 kg 

Mått: (L xHxB): 380x324x113 mm

Spikprogram: 51-90 mm

Rekommenderade priser (exkl. moms)

Spikpistol: 7 500 kr   

75mm spik 2,500st+2 gastuber: 1 147kr/låda

90mm spik 2,500st+2 gastuber: 1 326kr/låda

Betyg:  
Kraft, 9 • Användarvänlighet, 9 • Rekyl, 8 
Tyngd, 8 • Ljudnivå, 6 • Byta spikmagasin, 109

FAKTA 

om man inte redan efter ett par år har som önskan att få ett 
pipande ljud i skallen som med ett modernare ord kallas för 
tinnitus.

DMH gillar dock Paslodes spikpistol skarpt och inom 
kort kommer det vara lika självklart att ha en sladd/ slang-
lös spikpistol i verktygslådan som en batteridriven skruv-
dragare. �

Paslode smäller i spik efter spik på tiondelen av en sekund.

Sladdlös spik-

pistol borde

vara lika själv-

klar i verktygs-

lådan som en 

batteridriven 

skruvdragare.


