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MED NÖJE!
TEST AV BYGGSTEREOS SOM ÄVEN KAN
LADDA DINA VERKTYGSBATTERIER!
DET FLESTA VERKTYGSTILLVERKARE har en egen

variant av byggstereo i sitt sortiment, men få
har än så länge tagit fram en stereo där du även
kan ladda dina verktygsbatterier. Det kanske
inte är en produkt som byggbranschen skriker
efter, men det är ändå smart att ha två olika
funktioner i en och samma produkt, särskilt om

det är brist på eluttag. I detta test har vi tagit
med de tre tillverkare som tagit fram denna kombiprodukt: DeWalt, Hilti och Milwaukee. Även om
det fortfarande bara är en byggstereo som kan
ladda verktygsbatterier har vissa tänkt till lite extra för att få fram en så smart och användarvänlig produkt som möjligt.

"MOBILA STYRNINGEN
AV STEREON AVGJORDE"

SÅ GJORDES TESTET:
Ljud:
Ljud är individuellt, men en byggstereo
måste kunna gå på hög volym och ha
en bra bas! Alla stereos låter bra på låg
volym men här vi har testat hur de låter
när man trycker på.
Inställning av kanaler mm:
Visst, man kan läsa bruksanvisningen,
men helst inte. Här har vi värderat enkelheten att ställa in och söka kanaler samt
parkoppla mobilen med Bluetooth.
Vad händer vid ingående eller utgående samtal om jag spelar musiken från
mobilen via Bluetooth?
Får man ett samtal vill man inte att hela
bygget slutar dansa bara för att musiken stängs av. DeWalts app är den enda
som låter musiken fortsätta även om
det ringer.

Lyssna/styra musik/användarvänlighet:
Vilka enheter på stereon går att styra
via mobilen och hur smidigt är det att
byta låt och ändra volymen?
Laddningsmöjligheter ut/ingångar:
Vad mer kan man göra förutom att
ladda sina verktygsbatterier?
Räckvidd bluetooth:
Här har vi testat hur lång räckvidd
Bluetooth har i både öppen miljö och
i en villa med tre våningar.
Övrigt:
Finns det något annat som kan vara
intressant att nämna har vi skrivit
det här.
Poängskala: 1-10 där 10 är bäst.

Vad är DAB och DAB+?
DAB (Digital Audio Broadcasting) är en
form av digitalradio som använder MPEG1
Audio Layer 2- eller AAC+-formatet. Ljudet är brusfritt men DAB fungerar inte i
hela Sverige.
DAB+ är sändningsteknik som bygger på
samma plattform som DAB, men som utnyttjar en modernare ljudkodning.
Tänk på att…
Ingen av dessa tre byggstereos kan koppla
upp fler än en mobil enhet samtidigt. Om
någon har kopplat upp sig går det inte att
”ta över” stereon förrän personen i fråga
har kopplat ur sig igen. Tänk på det innan
du låter ”byggets sämsta musiksmak” ta
över stereon.

D E N M O D E R N A H A N T V E R K A R E N 4 2 02 1

38

39

TEST BYGGSTEREO

MILWAUKEE
M18 PRCDAB+
MILWAUKEES BYGGSTEREO HAR ett riktigt bra ljud. Den har
stora bra och lättåtkomliga knappar och rattar. Däremot är
den tyngst i testet och väger hela 10,7 kilo, men i gengäld får
du en bra bas på köpet…och en integrerad ölöppnare…

TEST BYGGSTEREO
POÄNG

8,0

”BÄST LJUD
MEN TUNG"
På baksidan av stereon sitter den integrerade ölöppnaren (eller kapsylöppnare för
er som föredrar sodavatten).

Bakom luckan sitter laddningen för batteriet (18V)
samt USB och AUX-uttaget.

Ljud:
Sammantaget levererar Milwaukee
det bästa ljudet där du kan trycka på
högsta volym utan att det börjar skråla
i högtalarna. Den har en bra bas och
det finns högtalare runt hela stereon
som gör att du kan placera den mitt i
rummet och alla får ändå samma ljudupplevelse.

MILWAUKEE
M18 PRCDAB+

Tack vare att Milwaukee har högtalare runt
hela byggstereon låter det lika bra var du än
står i rummet.

Pris exkl. moms

3 995 kr

Radio

DAB/DAB+/FM/AM

Kan ladda följande
batterier:

18V

Bluetooth:

Ja

Ingångar:

USB/Aux

Högtalare W:

40W

Vikt:

10,7 kg

Mått:

559x412x172 mm

Övrigt:

IP57-klassad

Inställning av kanaler med mera:
Kortfattat tycker vi att Milwaukee har
en helt okey och logisk menyuppsättning även om vissa moment skulle
kunna göras enklare. Får du leka runt
lite, och kanske med en instruktionsbok till hands första gången, kommer
inställningarna att sitta i ryggmärgen.
Displayen och volymratten är belyst,
däremot saknas belysning på inställningsknapparna. Som tur är dessa
knappar stora och tydliga med vit text
på svart bakgrund.
Vad händer vid ingående eller utgående samtal om jag spelar musiken från
mobilen via Bluetooth?
Musiken avbryts vid in- utgående samtal. Men när samtalet avslutas fortsätter
musiken automatiskt.
Lyssna/styra musik/användarvänlighet:
Kopplar du upp dig via Bluetooth för
att spela din egen spellista via till exempel Spotify kan du styra ljudvolym
och låtval via mobilen. Däremot måste
stereon vara på högsta volym för att
du ska kunna höja till max via mobilen.
Har du inte det blir inte volymen högre än det som är inställt på stereon.

Stor upplyst display och volymratt. Knapparna saknar belysning
men är tydliga och lättåtkomlga.

Det går inte att styra FM/DAB-radio
på stereon via mobilen. Så om det är
ett måste rekommenderar vi att ladda
hem dina favoritstationers appar till
mobilen och köra radion därifrån.
Laddningsmöjligheter ut/ingångar:
Här kan du ladda alla Milwaukees
18-voltsbatterier när du kör stereon via
eluttaget. Den finns en USB-kontakt
för att ladda till exempel mobilen samt
en AUX-utgång, men dessa är pillriga
att komma åt då de sitter innanför
luckan där batteriet är placerat. Vill
du köra den sladdlöst kan du driva
stereon med någon av Milwaukees
18-voltsbatterier.

Räckvidd bluetooth:
Milwaukee säger själva att deras räckvidd är cirka 30 meter. Men på en öppen yta lyckades vi styra stereon från
hela 80-90 meter innan kontakten
började svaja. Inomhus var det inga
problem att placera stereon på bottenvåningen i en trevåningsvilla och
förfarande ha full kontroll när man står
på övervåningen.
Övrigt:
➔ Stötdämpande gummerade kanter.
➔ IP57-klassad. Skyddar mot damm
och vattenstänk.
➔ Byggstereon kan fästas och staplas
på Milwaukees lådsystem "PACKOUT".
➔ Integrerad ölöppnare.

D E N M O D E R N A H A N T V E R K A R E N 4 2 02 1

40

41

TEST BYGGSTEREO

TEST BYGGSTEREO
POÄNG
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DEWALT
DWST1-81078
DEWALT ÄR ENSAMMA om att ha tagit fram en app till sin byggstereo. Så ladda
hem den och du kan styra alla funktioner från mobilen. Klockrent! Det här
en riktigt användarvänlig byggstereo med bra ljud och överskådlig touchdisplay. Har du flera olika batteriplattformar där DeWalt är en av dem ska du
välja denna stereo om du vill få maximal mobilitet.
(Ladda hem appen DEWALT SOUND SYSTEM på App Store eller Google Play)

Under luckan finns laddstationen där du
kan ladda 10,8/18/54V samt uttag för USB
och AUX.

Den upplysta displayen med
touchknappar gör byggstereon
mycket användarvänlig.

Ljud:
DeWalt har placerat högtalare på både
fram- och baksidan av stereon som gör
att alla får samma ljudupplevelse även
om du ställer stereon mitt i rummet.
Den når inte riktigt upp till Milwaukees
ljudkvalitéer, men den har ett riktigt bra
ljud med bra bas.

”ÖVERLÄGSEN
MOBIL STYRNING"
DEWALT
DWST1-81078

Laddar du hem DeWalts
app får du en överlägsen mobilitet och kan
styra nästan allt från
mobilen.

Pris exkl. moms

2 395 kr

Radio

DAB/FM/AM

Kan ladda följande
batterier:

10,8/18/54V

Bluetooth:

Ja

Ingångar:

USB/Aux

Högtalare W:

45W

Vikt:

8 kg

Mått:

470x350x170 mm

Övrigt:

IP54-klassad

Inställning av kanaler med mera:
Mycket pedagogisk touchdisplay där
det är enkelt att spara och lagra kanaler. Display och knappar är belysta
vilket gör allt överskådligt och lättåtkomligt. Alla inställningar ovan kan
även göras direkt i appen. DeWalts
touchdisplay och app är överlägsen när
det gäller användarvänlighet.
Vad händer vid ingående eller utgående samtal om jag spelar musiken från
mobilen via Bluetooth?
Kör du inte musiken via appen avbryts
musiken när det ringer, och när samtalet avslutats måste du sätta på musiken
igen. Kör du däremot musiken via appen fortsätter musiken som vanligt och
avbryts varken av ingående eller utgående samtal.
Lyssna/styra musik/användarvänlighet:
Du kan självklart koppla upp dig via
Bluetooth för att lyssna och styra din
musik. Men kör du via DeWalt-appen
får du tillgång och kan styra nästan alla
funktioner på stereon via mobilen. Via
appen kan du även sätta på och stänga
av stereon, styra och ställa in alla kanaler på både FM och DAB.

Det är lite störande att nätsladden är lös och inte sitter fast i stereon. Det blir
ytterligare en sladd att hålla reda på så att man inte glömmer den.

Laddningsmöjligheter ut/ingångar:
Här har du en full laddstation där du
kan ladda 10,8/18 och DeWalts Flexivoltbatterier (54V) när du kör stereon
med sladd. Det finns USB-kontakt och
en AUX-utgång. Det som är lite störande är att nätsladden är lös med en
adapter och inte sitter fast i stereon
samt att USB-kontakten är lite pillrig att
komma åt innanför luckan där batteriet
är placerat.
Räckvidd Bluetooth/app:
Nu vet vi inte hur stort bygge ni befinner er på men vi lyckades styra stereon
med både appen och Bluetooth från
hela 100 meter på en öppen yta. Vi

testade inte längre bort, men det borde
räcka gott och väl. Inomhus kan du
placera stereon på bottenvåningen i en
trevåningsvilla och ha full kontroll när
du står på övervåningen. Däremot saknar DeWalt en extern antenn som gör
att den du kan få kontaktproblem om
den placeras i trängre utrymmen. Det
drar ned poängen ett snäpp.
Övrigt:
➔ Stötdämpande gummerade kanter.
➔ IP54-klassad. Damm och
vattenavvisande.
➔ Byggstereon kan fästas och staplas
på DeWalts lådsystem, TSTAK.

D E N M O D E R N A H A N T V E R K A R E N 4 2 02 1

42

43

TEST BYGGSTEREO

TEST BYGGSTEREO
POÄNG

7,0

HILTI
RADIO RC 4/36-DAB
DET ÄR INGET fel på Hiltis byggstereo.
Den har Bluetooth och du kan köra
dina spotifylåtar via mobilen, ladda
dina batterier, lyssna på både FM och
digital radio. Men ändå får man inte
den där ”vill-ha-känslan” när man testar den. På lägre- och mellanvolymer
låter den bra, men på högre volymer
blir det rätt skråligt.

Bra tydlig och upplyst display. Däremot är knapparna och
texten lite för små.

Hiltis byggstereo klarar att ladda alla deras
batterier mellan 12 och 36 volt.

Ljud:
Hilti har placerat sina högtalare på
framsidan av stereon vilket gör att det
bästa ljudet självklart är framför den.
Ljudet är bra så länge man inte trycker
på för hårt. Trycker man på för mycket
blir det skråligt och det känns som att
högtalarna kan spricka vilken sekund
som helst.

”SKRÅLIG PÅ
HÖG VOLYM"
HILTI
RADIO RC 4/36-DAB

Bra placering av uttaget för USB och AUX. De andra tillverkarna har gömt uttagen under en lucka.

Pris exkl. moms

3 800 kr

Radio

DAB/DAB+/FM/AM/
NFC

Kan ladda följande
batterier:

12-36V

Bluetooth:

Ja

Ingångar:

USB/Aux

Högtalare W:

2X20W

Vikt:

6,95 kg

Mått:

289x296x350 mm

Övrigt:

IP54-klassad

Inställning av kanaler med mera:
Får du lägga någon minut kommer
du snabbt underfund med hur alla inställningar och knappar fungerar. Allt
är pedagogiskt upplagt. Displayen är
bra upplyst men inställningsknapparna
saknar belysning och är små med liten
text. Däremot är volym- och frekvensratten stora och tydliga.
Vad händer vid ingående eller utgående samtal om jag spelar musiken från
mobilen via Bluetooth?
Musiken avbryts. När samtalet avslutats
sätts musiken på igen.
Lyssna/styra musik/användarvänlighet:
När du parkopplat mobilen med Bluetooth kan du styra och spela upp din
egen musik som du har i mobilen. Men
du kan inte styra FM/DAB-radio, så där
måste du ladda hem dina favoritstationers egna appar om du vill kunna styra

Högtalarna är placerade
på framsidan av stereon
och når inte upp till samma ljudupplevelser som
Milwaukee eller DeWalt.

radion från mobilen. Precis som på Milwaukee måste du ha högsta volym på
stereon för att kunna höja till max via
mobilen, annars blir det inte högre än
det som är inställt på stereon.
Laddningsmöjligheter ut/ingångar:
Kör du stereon via elnätet kan du samtidigt ladda alla varianter av batterier
från Hilti. Däremot krävs det en extra
adapter för att ladda deras 12-voltsbatterier. Och vill du driva stereon
sladdlöst fungerar alla Hiltis batterier
utom 12 volt. Den har USB-kontakt och
AUX-utgång som sitter smidigt till vid
bärhandtaget.

Räckvidd bluetooth:
100 meters räckvidd borde räcka långt
även om man jobbar på ett storbygge.
För det är så långt bort från stereon
vi testade om vi kunde styra den. Den
klarar garanterat några meter till, men
då får du ha riktigt bra hörsel om du
ska ha någon nytta av det. Inomhus är
det inga problem att styra stereon från
övervåningen om du placerar den på
nedersta våningen i en trevåningsvilla.
Övrigt:
➔ Stötdämpande gummerade kanter.
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