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TEST 16 OZ 

HAMMARE!
I

DETTA NUMMER HAR DMH valt 
att vrida tillbaka klockan och 
testa något så traditionellt och 
gammalmodigt som, hör och 
häpna, kräver hederlig gam-
mal muskelkraft för att den ska 

prestera, nämligen hammaren! När vi 
skickade ut hammarna till förtest hos 
ett antal snickare var första reaktionen; 
HAMMARE? Jag använder bara ham-
maren till att knacka in plugg med!

Tester på hammare har gjorts under 
decennier i alla möjliga tidningar där 
resultaten är nästintill identiska. Om 
de läst varandras tester eller blivit 
påverkade av varandra och bara gjort 
några smärre skönhetsförändringar 
låter vi vara osagt. 

ingen klar förlorare
DMH har valt att begränsa oss och 
endast testa proffs-hammare som 
väger upp till 16 oz, det vill säga 454 
gram. Det betyder dock inte att ham-
maren väger 454 gram utan att själva 
huvudet har en maxvikt på just 16 oz. 
Eftersom hammarna i vårt test väger 
mellan 600 och 900 gram undrar 
vi varför man fortfarande använder 
denna uråldriga viktangivelse?  

 Utbudet är minst sagt digert, men 
vi har valt att plcocka ut 20 stycken 
modeller. Vi ska vara ärliga och säga 
att det är nästintill omöjligt att skriva 

olika omdömen och särskilja varenda 
hammare från varandra. Många av 
hammarna är likvärdiga och det är 
endast små skönhetsdetaljer som 
skiljer dem åt. Vilka som var de bästa 
hammarna var nog alla överens om, 
däremot var det svårare att plocka ut 
någon riktig förlorare. När det inte 
finns någonting som sticker ut eller 
att det är något speciellt testpanelen 
kommenterade har ergonomin spelat 
en stor roll i betygsättningen. 

Vi har valt att kategorisera hammar-
na i tre olika kategorier, där 1 är bäst 
och 3 är sämst. Eftersom det är indivi-
duellt vad som är ett skönt grepp, bra 
balans mm. är det svårt att utse en vin-
nare och en förlorare. Våra testpaneler 
har känt och klämt och dragit in flera 
tusen spikar med dessa hammare. Där-
efter har vi sammanställt deras betyg 
och omdömen som vi presenterar på 
kommande sidor.

kategori 1
Här har vi placerat hammarna som 
överlag fick de bästa omdömena av 
våra testare. Hammaren ska ha bra ba-
lans, skönt grepp och driva på spiken 
utan att man ska behöva ta i för kung 
och fosterland. Sist men inte minst ska 
de självklart klara av de påfrestningar 
en hantverkare kan kräva av ett verk-
tyg som vänder sig mot proffsen.

Alla hammarna har först bedömts med 

ett blindtest där grepp och balans 

bedömdes. Detta resultat jämfördes 

sedan med hur hammarna kändes i 

skarpt läge när man spikar. Resultaten 

skiljde sig i många fall väldigt mycket 

åt. Så vi kan rekommendera att inte 

bara stå i butiken och luftsvinga ett par 

gånger innan du köper en ny hammare, 

utan verkligen testa dem på riktigt! Vi 

har bedömt hur testpersonerna upp-

levt vikt & balans, grepp, vibrationer, 

hur bra hammaren driver på spiken 

samt totalkänsla.

Vi har även tagit hjälp av CVK- Center 

for Vibration Comfort AB för att mäta 

upp vilka vibrationsvärden man utsätts 

för vid spikandet. Allt fler tillverkare tar 

fram hammare som säger sig ha lägre 

vibrationer och vara skonsammare för 

kroppen. Är det bara säljfloskler eller 

stämmer det? Nja, svarar vi på den 

frågan. Rent känslomässigt är det stor 

skillnad mellan många av modellerna. 

Däremot var det många av hammarna 

där vibrationerna kändes väldigt låga, 

men där det inte syndes på vårt test-

data. Vibrationerna har testats med 

en speciellt framtagen handske för att 

mäta just vibrationer. 

Resultatet har tagits fram genom 

att två olika testpersoner slagit i 20 

stycken spikar med varje hammare. 

Vibrationsvärdet från ett slag som 

överförs till handen har beräknats i 

relation till utfört arbete, d.v.s. inslagen 

spiklängd i förhållande till vibration.

Medelvärde har beräknats för två 

olika testpersoner som ingick i tes-

tet. Vi har valt att vikta detta resultat 

mycket lågt eftersom osäkerheten 

med för få testpersoner är för stor. Vi 

presenterar ändå resultatet från mät-

ningarna för att visa hur man kan upp-

leva en vibration i praktiken kontra vad 

mätningarna faktiskt visar. 

Så här gick teStet till

kategori 2
Här hamnar hammarna som 
snubblade på målsnöret för att 
hamna i kategori 1. Det kan till ex-
empel vara att greppet inte känns 
optimalt eller att den är den inte har 
bra balans.

kategori 3
Här har vi lagt hammarna som vår 
testpanel antingen ansåg inte höll 
måttet för att vara en proffshammare 
eller de hammarna som helt enkelt 
var för neutrala. Hammare som fick 
kommentaren ”jaha, den funkar väl” 
eller ”det är en hammare” hamnade i 
Kategori 3. Som sagt, alla hammarna i 
detta test gör sitt jobb, men vissa gör 
det lite bättre och lite effektivare. 

Vibrationsmätning
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KATEGORI 1 

HÄR ÄR EN hammare för dig som 
vill dunka in stora spikar. Träf-
fytan är stor och skaftet är långt 
vilket ger en rejäl hävstång. Förr i 
tiden brukade man vända på yxan 
när man ville få bättre hävstång 
och smälla in större spikar, nu kan 
du istället plocka fram denna pjäs. 
Trots sin storlek har den helt okey 
balans och det långa sköna grep-
pet gör att du kan greppa hamma-
ren på flera ställen om du inte be-
höver maximal hävstång.  Skaftet 
är smalt, men trots detta har den 
låga vibrationer när man smäller 
in spikarna. Den räfflade träffytan 
gör dock fula märken i materialet 
vilket gör att du ska vara försiktig 
med att använda den där du inte 
vill att träffen ska synas. Storleken 
på denna hammare gör dock att 
denna inte är någonting du spring-
er omkring med i snickarbältet. 
Har magnetisk 
spikhållare uppe 
på skallen och en 
riktigt skön design! 
Är kanske inte en Kate-
gori 1 på grund av storle-
ken, men den har så pass 
många bra egenskaper 
när den väl tas fram att vi 
var tvungna att placera 
den i bästa kategorin.

Pris: : 679 kr+m

Vikt: 847 gram 

Längd: 41,5 cm

Vibrationsvärde  

(rms/slag mm): 1,24 

DET HÄR VAR en av favori-
terna i testpatrullen. En tung 
men välbalanserad hamma-
re där du får ordentligt driv 
i slagen. Precis som flertalet 
av Stanleys hammare har även denna 
hammare en extra stor träffyta som gör 
det nästintill omöjligt att missa spiken. 
Och även om du inte träffar den klock-
rent är Stanleyn förlåtande och trycker 
ned spiken i virket utan att den böjer 
sig i onödan. Hammaren känns kom-
pakt och greppet sitter som gjutet i 
handen. Det står ”ANTVIBE” instan-
sat på halsen vilket ska betyda en den 
har låga vibrationer. Enligt Stanley 
har de lyckas minska vibrationerna 
med över 30%. Hur de kommit fram 
till denna siffra vet vi dock inte. Vår 
testpatrull tyckte i och för sig att 
den var riktigt skön att spika med, 
men i våra vibrationstester såg vi 
ingen större skillnad mellan denna 
hammare kontra övriga hammare 
från Stanley. Har magnetisk 
spikhållare uppe på skallen. 

Pris: 375 kr+m

Vikt: 875 gram

Längd: 33 cm

Vibrationsvärde  

(rms/slag mm): 1,57

KOMMENTARER SOM ”BÄSTA ham-
maren” och ”riktigt skön” var 
några av superlativen som dök 
upp i samband med testet av 
denna hammare. De flesta var 
överens om att den hade ett bra 
grepp, skön att jobba med och 
dessutom snäppet längre än de 
vanliga snickarhammarna. Det 
långa skaftet bidrar förstås 
till det goda drivet när 
spiken ska ner. Det här var 
förstahandsva-
let från två av 
panelmedlem-

marna. Greppet 
är grymt och böjen 
längst ned på skaftet är 
fördömligt. Helt klart 
en hammare DMH kan 
rekommendera.

Pris exkl moms: 

450 kr+m

Vikt: 732 gram 

Längd: 36,5 m

Vibrationsvärde (rms/

slag mm): 1,97

DENNA HAMMARE ÄR uppbyggd 
på samma sätt som storebror 
TR16XL, men med den skillnaden 
att denna är lite kortare och har 
en mer böjd klyka. Helt klart en 
mycket kompentent hammare 
med ett grymt skönt grepp och 
som ger en bra känsla man spi-
kar. Den driver på spikarna bra 
även om man inte får samma 
drag i slagen som 
med storebrodern. 

Pris: 375 kr+m

Vikt: 730 gram  

Längd: 34 cm

Vibrationsvärde (rms/slag 

mm): 1,79 

Som att Spika med 
bakSidan av en yxa

75% Större träffyta

stanley 
mig 15

Hultafors 
tr16Xl

stanley  eXtreme 
antiVibe

Hultafors 
tC16Xl
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”16 oZ är 
maxvikten på 
hUvUdet och 
Säger inget om 
totalvikten”

Här syns skillnaden på träffytan. ”Stanley Antivibe” till höger

en av 
favoriterna

Skönt grepp

Nytt från TEBO, en borrmall med gummipackning 
som håller både borr och kylvatten på plats. 

Störst på verktyg och tillbehör för plattsättare

Drill guide

NYHET!

Granito Dry Chuck

Granito Wet

Granito Dry

Borra i granitkeramik?
Inga problem!

Diamanthålsågar från
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HÄR VAR DET till en början lite 
blandade kommentarer. Vissa 
tyckte den var lite trög att jobba 
med medan vissa tyckte att den 
kändes riktigt bra omgående. Men 
efter ett tag när hammarna fick gå 
runt och denna modell dök upp 
för andra eller tredje gången blev 
kommentarerna allt positivare, 
och slutligen blev denna ham-
mare en av favoriterna. Bra grepp 
med ett tjockt avslut på handtaget 
som gör att den inte glider ur 
näven, även om man håller långt 
ned på det. Mycket bra balans i 
denna modell och den driver ned 
spikarna effektivt och distinkt. 
Har magnetisk spikhållare uppe 
på skallen. Snygg design trots att 
det bara är en vanlig hammare 
utan några speciella gadgets.

Pris: 309 kr+m

Vikt: 789 gram

Längd: 34 cm

Vibrationsvärde 

(rms/slag mm): 

1,42

HÄR ÄR YTTERLIGARE en av test-
panelens favoriter. Hör till en av 
testets tyngre hammare men trots 
detta har den bra balans och vikt-
fördelning över hela verktyget. 
Har ett smalt skönt grepp med en 
gummering 
som sitter 
som klistrad i 
handen. Dock 
var uppfattningen 
att man får jobba mer 
med hela armen för 
att driva på spiken. 
Trots detta blev den 
förstahandsvalet av 
en av panelmedlem-
marna.

Pris: : 450 kr+m

Vikt: 835 gram 

Längd:34 cm

Vibrationsvärde  

(rms/slag mm): 1,90 

DET HÄR ÄR en uppskattad ham-
mare av alla i testlaget. Har sam-
ma uppbyggnad som Vaughan 
R16 men med en lite annorlunda 
träffyta samt urskålning i hu-
vudet för spikutdragning. Den 
har ett skönt smalt 
grepp och balan-
sen och viktför-
delningen i ham-
maren är mycket 
bra. Trots sin relativt lätta 
vikt driver den på spiken 
riktigt bra! Har magnetisk 
spikhållare uppe på skal-
len samt spikutdragare på 
sidan av skallen.

Pris: 560 kr+m

Vikt: 763 gram 

Längd: 33,5 cm

Vibrationsvärde  

(rms/slag mm): 1,85

växer med tiden tUng med välbalanSerad

stanley 
aVX

VaugHan 
r16

VaugHan 
V3
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”teSta din nya 
hammare live 
innan dU 
köper den”

KATEGORI 1 
driver på 
bra
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”DEN HÄR ÄR bra”, inleder första 
man i testlaget med. Denna mo-
dell har samma uppbyggnad som 
Vaughans TO16 men med den 
skillnaden att den här hammaren 
har ett glasfiberskaft och är 5 mm 
kortare. Den driver på bra i spik-
ningen och den känns inte lika 
stum som TO16. Det skulle däre-
mot inte skada att ha en avsluta-
ande böj på handtaget för att få 
bättre grepp om man håller längst 
ned på skaftet. Men som med 
många andra hammare i detta test 
är det svårt att urskilja små detal-
jer när det handlar om en person-
lig känsla. Helt 
klart en bra 
hammare men 
utan att sticka ut 
åt något håll.

Pris: 450 kr+m

Vikt: 750 gram  

Längd: 33 cm 

Vibrationsvärde  

(rms/slag mm): 1,56

EN SJUNGANDE HAMMARE! Varje 
gång man träffar spiken sjunger 
det till en stund i järnet. Förutom 
detta var denna hammare annars 
över förväntan från flera håll. 
Däremot gillade inte några grep-
pet samt att den 
nästan kändes 
för lätt (testets 
lättaste hammare). 
Men överlag var de 
flesta överens om att 
den är en välbalanserad 
hammare som driver på 
spiken okey.  Har glasfi-
berskaft.

Pris: 216 kr+m

Vikt: 650 gram  

Längd: 33 cm

Vibrationsvärde 

 (rms/slag mm): 1,44

glaSfiberSkaft lätt men SJUnger

VaugHan 
fs16

Hultafors 
tg 16

STANLEY MIG 14 har samma design 
och utformning som deras MIG 
15, men med några undantag. 
Denna hammare är också lång 
med trots detta är den relativt lätt. 
Den är fem centimeter kortare 
än MIG 15 vilket gör att den är 
mer lätthanterlig. Trots att den 
är lite kortare driver den ned spi-
ken nästan lika bra som MIG 15. 
Testpanelen tyckte att den växte 
med uppgiften och ju mer man 
använde den ju skönare blev den. 
Dock ansåg vissa att den var lite 
”vobblig” när man jobbade. Den 
stora träffytan gör att även den 
med nedsatt syn eller igenim-
made glasögon kan briljera med 
klockrena träffar. Mycket skönt 
och långt grepp där du enkelt kan 
byta och hitta ett nytt grepp om 
du inte vill använda hammarens 
fulla hävstång. Har magnetisk 
spikhållare 
uppe på skal-
len. Samma 
sköna design 
som MIG 15!

Pris: 659 kr+m

Vikt: 763 gram 

Längd: 36,5 cm

Vibrationsvärde  

(rms/slag mm):  

1,34

HÄR ÄR EN hammare som tappar 
ett par poäng på sitt grepp. Själva 
gummit runt handtaget är i och 
för sig skönt. Men greppet är för 
smalt och den saknar en böj el-
ler knopp längst ned på skaftet 
vilket gör att man får en känsla av 
att den ska glida ur näven. Rättar 
man till detta är Bahcon en rätt 
skön hammare med bra vikt och 
balans som driver ned spikarna 
helt okey. Skaftet är gjort av glas-
fiber vilket ska 
dämpa och 
reducera vibra-
tionerna. Men 
enligt våra tester såg 
vi inte att denna ham-
mare skulle ha lägre 
vibrationer än någon 
annan hammare, sna-
rare tvärtom.

Pris: 175 kr+m

Vikt: 747 gram 

Längd: 33,5 cm

Vibrationsvärde  

(rms/slag mm): 2,05

DET HÄR ÄR ett märke som det 
märks att alla uppskattar. Vaug-
han har en historia i branschen 
med ett gott renommé. De är 
alltid bra, som någon uttryckte 
det.  Och det är inget undantag 
med denna modell. Denna är skön 
att jobba med och känns bra i 
handen. Däremot skulle det inte 
skada med en böj eller en liten 
avslutande knopp i slutet av hand-
taget för att få ett bättre grepp 
om du håller 
ett par fing-
rar nedanför 
skaftet. Kräver 
dock att man får driva 
på lite mer för att få 
samma utfall kontra 
övriga hammare från 
Vaughan. 

Pris: 450 kr+m

Vikt: 738 gram  

Längd: 33,5 cm

Vibrationsvärde  

(rms/slag mm): 1,66

lång och välbalanSerad 

förlorar på greppet förbättra greppet 
längSt ned på Skaftet!

stanley 
mig 14

baHCo  
428-16 

VaugHan 
to16

”avancerade teSter av vibra-
tionSvärdena Stämmer inte 
alltid överenS med hUr dU 
SJälv Uppfattar dem ”

vibriationS-
teSter är en 
vetenSkap
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KATEGORI 2 

För att få fram ett så rättvist vibrations-

värde som möjligt måsta man träffa spiken 

med samma kraft och hastighet varje gång

Peter Jönsson från CVK- Center for Vibra-

tion Comfort AB förbereder den speciellt 

framtagna vibrationshandsken inför ett 

nytt testmoment. 
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EN AV DE mindre hammarna i tes-
tet rent utseendemässigt. Denna 
är en helsmidd variant som är rätt 
skön att spika med även om man 
måste driva på lite mer för att 
få maximal utdelning. Det gum-
merade greppet 
med lufthål upp-
skattades inte av 
alla i testpanelen. 
Annars en hammare som 
inte sticker ut åt något 
håll.

Pris: 260 kr+m

Vikt: 734 gram  

Längd: 33 cm

Skaft: 

Vibrationsvärde  

(rms/slag mm): 1,58

liten & nätt

edwin 16 oz 
Helsmidd

TILL SKILLNAD MOT Stanleys övriga 
hammare i detta test har denna 
modell ett ganska intetsägande 
utseende. Den första kommen-
taren kring denna var att den till 
en början kändes lite klumpig. 
Greppet är bra utformat för 
handen men 
vissa uppskat-
tade inte gum-
mit runt skaftet 
som kändes obekvämt. 
Annars en hammare 
som hamnar i ingen-
mansland där den inte 
sticker ut åt något håll.  

Pris: 199 kr+m

Vikt: 764 gram  

Längd: 33,5 cm

Vibrationsvärde  

(rms/slag mm): 1,40

NÄR MAN TAR upp denna hammare 
och börjar känna och klämma på 
den känns den lite ”billig”. Man 
lägger direkt märke till denna mo-
dell då gummeringen runt skaftet 
har underliga ”lufthål”. Från bör-
jan kanske det är tänkt för att få 
ett mjukare och mer ergonomiskt 
grepp, men det är precis tvärtom. 
Greppet är i och för sig mjukt, 
men det känns som om hamma-
ren ska glida ur näven när man 
börjar smälla in spikarna. Från 
början var det bara negativa re-
aktioner på denna hammare, men 
efter ett tag när testpanelen lyck-
ats bortse från det dåliga greppet 
kom det en och annan positiv 
kommentar. Sammanfattningsvis 
kan man säga att om man bortser 
från det osköna handtaget driver 
den in spikarna ganska okey. Den 
skulle däremot inte må dåligt av 
en lite skönare design. Det här är 
en hammare man tar fram i smyg 
och spikar med.   

Pris: 271 kr+m

Vikt: 717 

gram  

Längd: 32,5 cm

Vibrationsvärde  

(rms/slag mm): 2,11

intetSägande oSkönt grepp

stanley 
steel- 
master

gebe
EN AV DE lättaste hammarna i tes-
tet som är ganska neutral och inte 
sticker ut på något sätt när man 
slår i spikarna. Det är inte förrän 
vi börjar analysera resultaten av 
vibrationsvärdena som man ser 
att Hultafors TS 
har de absolut läg-
sta vibrationerna 
av de testade ham-
marna. Det var dock ing-
en i testpanelen som lade 
märke till detta under 
själva testet. Utöver detta 
har den ett ganska runt 
handtag med skön gum-
mering runt skaftet.

Pris: 200 kr+m 

Vikt: 709 gram 

Längd: 34 cm

Vibrationsvärde 

 (rms/slag mm): 1,14

EN ANNAN I raden av klassiska 
snickarhammare. Denna har lik-
som flera andra i testet ett grepp 
med en böj i botten av skaftet som 
inte riktigt uppskattas. Annars är 
det en lätt hammare som man får 
jobba lite med för att driva på spi-
kandet. En basic-hammare utan 
några extra faciliteter.
Pris: 112 kr+m

Vikt: 723 gram  

Längd: 33 cm

Vibrationsvärde 

(rms/slag mm): 1,71

lägSta vibrationerna

baSic-hammare

Hultafors 
ts16

edwin 16 oz

”många 
av hammarna 
förlorar på 
oSkönt eller 
dåligt grepp”

EN RELATIVT NORMAL hammare 
med en neutral framtoning. Den 
har en rätt tung skalle som driver 
på och underlättar spikandet vil-
ket uppskattades av testpanelen. 
Men tyvärr tappar man lite av 
känslan på grund av greppet. Det 
är, precis som deras glasfibermo-
dell, smalt och saknar en böj eller 
knopp längst ned på skaftet vilket 
gör att man får en 
känsla av att den 
ska glida ur näven. 
Visst, den ser ut 
som en traditionell ham-
mare ska göra och den är 
billig, men 2012 vill man 
ha lite mer lull-lull och 
design när man springer 
omkring på bygget.

Pris: 135 kr+m

Vikt: 764 gram 

Längd: 32 cm

Vibrationsvärde  

(rms/slag mm): 1,80

dåligt grepp

baHCo 
429-16 

KATEGORI 3

DET HÄR ÄR en riktig ”stekpanna”. 
Missar du spiken med denna ska 
du antingen uppsöka ögonläkaren 
eller byta jobb. Stanley Graphite 
har precis som namnet avslöjar ett 
skaft av grafit vilket gör att större 
delen av vikten är placerad i skal-
len. Den kan kännas lite framtung 
men i gengäld får du bra driv i 
spikandet. Däremot har den ett 
sjungande tinnitus-framkallande 
ljud när man träffar spiken vilken 
är lite irriterande. Eftersom det 
är en relativt kort hammare söker 
man automatiskt ett grepp längre 
ned och delvis utanför handta-
get, och då får man inte riktigt 
det grepp man eftersträvar. Det 
känns nästan som om hammaren 
ska glida ur händerna, och det 
skulle inte skada med en liten böj 
eller miniknopp som förbättrar 
greppet. Annars en riktigt skön 
hammare att spika med, men det 
sjungande ljudet drar ned betyget 
ett snäpp.

Pris: 239 kr+m

Vikt: 816 gram 

Längd: 32,5 cm 

Vibrationsvärde 

(rms/slag mm): 

1,84

teStetS Stekpanna

stanley 
grapHite

… med  
spikHållare
KOPIA AV EDWIN 16 oz men med 
magnetisk spikhållare.

Pris: 144 kr+m

Vikt: 719 gram  

Längd: 33 cm

Vibrationsvärde 

(rms/slag mm): 1,79
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resultat
per 
tillVerkare
Här är snittvibra-
tionerna för alla 
testade hammare 
per tillverkare 

SammanStällning av vibrationerna

fler prodUktteSter hittar dU på vår hemSida

hUltaforS tS16 1,14

Stanley mig 15 1,24

Stanley mig 14 1,34

Stanley SteelmaSter 1,40

Stanley avx 1,42

hUltaforS tg 16 1,44

vaUghan fS 16 1,56

Stanley extreme antivibe 1,57

edWin 16 oZ helsmidd 1,58

vaUghan to 16 1,66

edWin 16 oZ 1,71

edWin 16 oZ med Spikhållare 1,79

hUltaforS tc16xl 1,79

bahco 429-16 1,80

Stanley graphite 1,84

vaUghan v3 1,85

vaUghan r16 1,90

hUltaforS tr16xl 1,97

bahco 428-16 2,05

gebe 2,11

tillverkare antal teStade hammare medel per fabrikat (rmS/ Slag mm)
Stanley 6 1,47

Hultafors 4 1,58

Edwin 3 1,69

Vaughan 4 1,74

Bahco 2 1,93

Cebe 1 2,11

vibrationSvärde: rmS/Slag mm

WWW.denmodernahantverkaren.Se


