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VID EN FÖRSTA anblick när man ser spi-
ken blir man direkt nyfiken på om den 
verkligen kommer hålla och klara av att 
med hela sin längd penetrera ned i mate-
rialet? Vi packar snabbt upp spikpistolen 
som skickats med från tillverkaren (och 
som vi återkommer till lite senare), laddar 
magasinet och drar av några snabba skott 
i en fururegel. De första skotten lyckas inte 
trycka ned spikarna helt i regeln men efter 
att ha justerat djupanslaget på spikpisto-
len rättades problemet till, och följande 
skott trycktes ned helt och hållet. Vi måste 
erkänna att vi blir imponerade och det blir 
nästan som ett gift att provskjuta i olika 
material och tjocklekar för att se vad den 
orkar med. Men efter ett tag inser vi att vi 
måsta hejda oss och gå igenom specifika-
tionerna från tillverkaren av både spikpi-
stolen och spiken så att vi kan påbörja ett 
mer genomtänkt test. 

SPIKEN SVETSAS FAST I TRÄET

Spiken är tillverkad i specialbehandlad 
bok vilket gör att den inte absorberar vat-
ten och sväller, samt att den blir mögelre-
sistent. Tack vare friktionen som uppstår 
när spiken går in i virket får spiken en 
temperatur på cirka 200 grader som i sin 
tur gör att den indirekt svetsas fast i ma-
terialet. Det gör att den enligt tillverkaren 
ska ha en draghållfasthet på hela 240 N 

(spik har cirka 280 N). Av förståeliga skäl 
har ännu ingen massproduktion kommit 
igång och för närvarande tillverkas spi-
ken bara i 3,7 millimeters diameter och i 
längder mellan 50 och 65 millimeter. Det 
märks även på priset att den är i uppstarts-
fasen då den enligt återförsäljaren Motek 
kommer att kosta ungefär tio gånger så 
mycket som varmförzinkad spik i motsva-
rande dimensioner. 

KRÄVER EN SPECIALTILLVERKAD  
SPIKPISTOL

Nu går det inte att skicka in en rulle träs-
pik i vilken spikpistol som helst som klarar 

rundbandad spik och bara köra. Det krävs 
även att du äger en Fasco F44AC CN15-
PS65 LIGNOLOC som är en spikpistol 
framtagen specifikt för just denna träspik. 
Äger du ingen får du räkna med att hosta 
upp ytterligare cirka 8 000 kronor. Maski-
nen i sig är en stålklädd och robust pjäs 
som andas kvalitet. Magasinet är lättladdat 
men det gäller att behandla rullen med 
den bandade spiken varsamt för annars 
är det lätt att de lossnar från plastbandet. 
Däremot är vredet för att justera spikdju-
pet trögt, och saknar både markering och 
gradering. Hela systemet drivs med kom-
pressorer som klarar 8 bar. ✖

Sjunker trycket i kompressorn till 6-7 bar är risken 
stor att spiken inte går hela vägen ned i materialet.

 TEST I FURU 

Hela systemet med spikpistol 

och spik ska som vi nämnt tidi-

gare drivas med en kompressor 

som klarar 8 bar. Till skillnad 

från när man skjuter vanlig 

spik, där man bara ställer in hur 

djupt spiken ska penetrera ma-

terialet, krävs det mycket mer 

finlir för att få ett bra resultat 

med träspiken. Först gäller det 

att ställa in spikdjupet till rätt 

position, vilket inte är helt lätt 

eftersom vredet på spikpistolen 

saknar markeringar. Därefter 

är det viktigt att kompressorn 

har rätt tryck. Sjönk trycket till 

6 bar gick inte spiken ända ner 

i virket, vid 8 bar gick hälften 

ned för djupt medan den andra 

hälften blev perfekta. Det gör 

att det blir lite lotteri eftersom 

man aldrig vet hur resultat 

blir även om du provskjuter 

några skott i snickarbänken 

innan du ger dig på det skarpa 

målet. Kommer spiken gå ned 

för långt, för kort eller blir det 

perfekt? Det vet du inte förrän 

efteråt. Skjuter du med tradi-

tionell spik kan du i nödfall, om 

inte spiken går ned helt i ma-

terialet, ta fram hammaren och 

slå ned de sista millimetrarna 

eller till och med centimetrarna. 

Det går inte med träspiken. 

Det känns som att spikpisto-

len inte är helt kalibrerad med 

LignoLoc för att klara perfekta 

infästningar varje gång. Accep-

terar du däremot att resultatet 

inte blir exakt lika varje gång är 

fördelen att du både kan slipa 

och såga i materialet utan att 

riskera att slippappret eller såg-

bladet tar skada.

 SAMMANFATTNINGSVIS 

Även om vi är imponerade 

över LignoLoc-spiken har vi 

inte riktigt klurat ut använd-

ningsområdet. Jobbar du i för 

tunt material är risken stor 

att träspiken spräcker mate-

rialet - vilket inte händer om 

du förborrar och skruvar. Den 

ersätter inte heller den tradi-

tionella träpluggen som ger 

dolda infästningar. Kvar blir att 

jobba i lite större dimensioner 

där sprickbildning kan uteslu-

tas. Tillverkaren själv skriver 

att den passar för applikatio-

ner som till exempel trägolv, 

tillverkning av pallar, staket, 

uppsättning av skivmaterial, 

tillverkning av miljövänliga 

möbler med mera, vilket visar 

att användningsområdet är lite 

spretigt. Men nu när du vet vad 

den går för kanske du har egna 

idéer där den skulle passa in.

”LignoLoc träspik är en innovativ upp-
finning men vi har inte riktigt klurat ut 
det ultimata användningsområdet.”

TEST AV

EN ÄKTA  
TRÄSKALLE 
RULLBANDAD TRÄSPIK  

ANPASSAD FÖR SPIKPISTOL

DMH HAR SOM FÖRSTA TIDNING KOMMIT 

ÖVER OCH FÅTT TESTA VÄRLDENS FÖR-

STA BANDADE TRÄSPIK SOM SKJUTS IN 

I MATERIALET MED SPIKPISTOL. SPIKEN 

HETER LIGNOLOC OCH KOMMER FRÅN 

DET TYSKA FÖRETAGET BECK FASTE-

NERS GROUP OCH ÄR SÅ PASS NY ATT 

I SKRIVANDE STUND HAR INTE ENS PA-

TENTET GÅTT IGENOM.

FAKTA 
LIGNOLOC TRÄSPIK
➔ Längd: 50-65 mm

➔ Diameter: 3,7 mm

➔ Material: Pressad bok

➔ Kapacitet: 200 spik per 

rulle

➔ Pris: Inget pris fastställt. 

Men cirka 10 ggr dyrare än 

varmförzinkad spik i motsva-

rande dimensioner

FAKTA  
SPIKPISTOL F44AC  
CN15-PS65 LIGNOLOC:
➔ Pris: Cirka 8 000 kronor

➔ Vikt: 2,4 kilo

➔ Kapacitet: 50-65 mm

➔ Lufttryck: 5–8 bar

Är trycket över 8 bar går spiken ned för långt. Att 
både ha rätt tryck på kompressorn och rätt djupin-
ställning på spikpistolen är inte helt lätt.

Spiken som är tillverkad i bok ska vara mögelresistent och 
inte absorbera vatten vilket gör att den inte sväller.


