byggaren testar

Här testas Jobi, Essbox, Bosch och
Ett par ”billiga” skyddsskor, en 15
miljoners satsning på nya förpackningar,
monteringskuddar samt två verktyg som
hör ihop. Under våren har Byggarens
testpiloter prövat lite av varje. Och det
svänger som alltid lite om åsikterna,
speciellt beträffande monteringskuddarna.

G

enialiskt, utropar tre testpiloter medan den fjärde är tveksam till nyttan med att montera fönster med hjälp av de danska uppblåsbara monteringskuddarna Winbag. Det sparar tid, säger
tre. Det tar alldeles för lång tid, säger den fjärde,
Åke Krantz i Gustavsberg. I grunden tycks det
handla om jobbets omfattning och om ackord.
Winbags var helt okända för tre proffsbyggare medan Greger
Ragnarsson i Skåne har haft dem sen 2008. Och han tycker att de
är både outslitliga och omistliga.

Byggarens testpiloter

David Bergström
Bergströms Bygg
AB, Gnesta

Greger Ragnarsson
Inmont AB,
Trelleborg

Richard Drotte
RCD Bygg &
Inredning AB,
Segeltorp

Åke Krantz
Allerskog &
Krantz, Gustavsberg

Greger Ragnarsson
Plus: Behaglig och lätt. Bra pris.
Minus: Bara plus!

Jag tycker att det här är en ovanligt behaglig sko att använda. Den
är kraftig men ändå lätt att bära. Fishbed har blivit mina nya arbetsskor som jag använder varje dag. Verkar slitstark. Vad som kanske är
förvånande är att en skyddssko av det här slaget och i denna kvalité
är så billig.
Funktion: 5, Bekvämlighet: 5, Kvalitet: 5, Prisvärd: 5
Kan tänka mig köpa Fishbed: ja
Richard Drotte
Plus: Pris och funktion.

Fishbed
Skyddssko klass S3
Cirkapris: 598 kr ex moms
Leverantör: Jobi Footright AB

David Bergström
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Minus: Mina fötter!

Jag tycker allmänt att skyddsskor inte passar mina fötter. Får ont
och känner mig obekväm. Jobbar ju mest också inomhus med inredningar. Men det är nog inget fel på Fishbed, skyddsskor måste ju av
naturliga skäl vara hårda. Skulle jag tvingas använda skyddsskor vore
Fishbed ett gott alternativ mycket tack vare ett lågt pris.
Funktion: 4, Bekvämlighet: 3, Kvalitet: 4, Prisvärd: 4
Kan tänka mig köpa Fishbed: nej

Plus: Lätt och smidig till bra pris. Slitstark.

Åke Krantz

Minus: Kan inte hitta något.

Plus: Bekväma. Bra grepp och dämpning.

Jag tycker Fishbed lyckats förena hög kvalitet och funktion med

Minus: Småsaker; lite tunga, lite varma.

ett mycket konkurrenskraftigt pris. S3 klassade skyddsskor brukar
ju kosta dubbelt så mycket eller mer, som mina inkörda skor från
Arbesko. Men vanans makt är stor, det ska mycket till att byta skor
som man trivs med. Även om priset är lågt.

Jag tycker att för att vara en skyddssko är Fishbed ovanligt bra.

Funktion: 4, Bekvämlighet: 4, Kvalitet: 3, Prisvärd: 4
Kan tänka mig köpa Fishbed: ja

Funktion: 4, Bekvämlighet: 5, Kvalitet: 4, Prisvärd: 4
Kan tänka mig köpa Fishbed: ja

Jämfört med andra modeller är den lite tyngre men samtidigt bekvämare. Den har mjuka kanter och plös och greppar bra på hala
underlag. Kanske är de lite för varma.
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Winbag – med lite blandat resultat
De nya skyddsskorna från Jobi gillas också av tre testpiloter
som är smått förundrade över det låga priset med tanke på kvaliteten. Den fjärde vägrar att använda skyddsskor oavsett märke.
”Det är fötternas fel”, säger Richard Drotte i Segeltorp.
Essve som satsat 15 miljoner på att utveckla förpackningssystemet Essbox för att hålla reda på skruv och beslag, såg naturligtvis med viss bävan på hur testpiloternas omdömen skulle falla.
Alla tecken tyder på framgång efter företagets egna tester bland
yrkesfolk, men man kan ju aldrig veta hur Byggarens svårflörtade proffstyckare uppträder. Men Essve kan andas ut… ”Fast vad

ska man till slut göra av alla tomma boxar?” som några undrar.
Bosch har kommit på att taklutningar mäts bäst genom att fästa två verktyg vid varandra – ett vattenpass och en laseravståndsmätare. I monterat skick övergår mätaren till att mäta grader.
Ett relativt fördelaktigt pris – separata vattenpass och lasermätare för proffs är förhållandevis dyra – och praktiska funktioner
gör att testpiloternas samlade omdömen koncentreras till ordet
”bra”. ”Jag har inget negativt att säga, kanske är det min goda
dag”, säger David Bergström i Gnesta.
Peter Norrbohm

Bosch GLM 80 och R 60
Lasermätare och vattenpass som kombineras
Cirkapris: 2095 kr ex moms (Komplett)
Leverantör: Bosch

David Bergström

Richard Drotte

Plus: Praktiskt kombination, särskilt
vid lutande ytor. Lättmonterad.

Plus: Noggrann. Pris. Kombinationen.

Minus: Inget negativt.

Jag tycker att idén är bra men lösningen är inte fulländad. När

Jag tycker det är påhittigt att av två delar få tre verktyg. Vatten-

lasermätaren är monterad på vattenpasset kan den bara mäta grader, visserligen noggrant men avståndslasern borde kunna användas
parallellt. Hittar heller ingen belysning. Priset är dock helt okey då du
får två verktyg som kan kombineras med en tredje funktion.

Minus: Lite opraktisk.

passet kan användas separat, liksom laseravståndsmätaren. Monteras de ihop ställs mätaren om till att mäta grader med stor noggrannhet. Passar perfekt vid mätning av snedtak och trappräcken.
Med ett enkelt handgrepp sätter du dit eller lossar mätaren från
vattenpasset.
Funktion: 4, Ergonomi: 3, Kvalitet: 4, Prisvärd: 4, Nytänkande: 4
Kan tänka mig köpa GLM 80 med vattenpass: ja

Funktion: 4, Ergonomi: 3, Kvalitet: 4, Prisvärd: 4, Nytänkande: 3
Kan tänka mig köpa GLM 80 med vattenpass: ja
Åke Krantz
Plus: Mångsidig.

Greger Ragnarsson

Minus: Känns lite klumpig och skör

Plus: Mångsidig.

Jag tycker att det här är en lyckad kombination av två olika verk-

Minus: Saknar skyddsväska för
ihopmonterade verktyg.

Jag tycker att kombinationen känns lite ovan men idén att kunna
förena två olika verktyg är säkert vettig. Tillsammans med vattenpasset blir lasermätaren en avancerad gradmätare. Priset är också
rimligt med tanke på vad du får för pengarna. Vattenpasset och
mätaren är enkla att montera ihop.
Funktion: 4, Ergonomi: 3, Kvalitet: 3, Prisvärd: 3, Nytänkande: 4
Kan tänka mig köpa GLM 80 med vattenpass: ja

tygstyper som ger flera användningsområden. Lasermätaren mäter
avstånd när den inte är ihopmonterad med vattenpasset då den mäter grader. Perfekt för att kolla taklutningar etc. Sammantaget bara
positiva omdömen, förutom att mätaren monterad på vattenpasset
känns lite bräckligt.
Funktion: 4, Ergonomi: 3, Kvalitet: 3, Prisvärd: 3, Nytänkande: 4
Kan tänka mig köpa GLM 80 med vattenpass: ja



byggarens betygssystem

0 Underkänd, 1 Med tvekan godkänd, 2 Godkänd, 3
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Icke utan beröm godkänd, 4 Med beröm godkänd, 5 Berömlig
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Winbag

Essbox

Monteringskudde för att fixera
fönster etc
Cirkapris: 800 kr ex moms (4 st
winbags och bälteskrok)
Leverantör: Aston Sweden

Förpackningssystem med boxar och
väska för skruv och beslag.
Cirkapris: Väskan 475 kr ex moms.
Boxarna är ”gratis”, innehållet kostar.
Leverantör: Essve
David Bergström

Plus: Perfekt hjälpmedel. Sparar tid.

Plus: Grymt bra lösning. Lätt att hantera
och transportera.
Minus: Inget.

Minus: Ingen väska.

Jag tycker att hela systemet är genomtänkt. Är jättenöjd och har

Jag tycker Winbags är suveränt bra vid montering av dörrar och

också skaffat fler väskor. Boxarna är lättöppnade, tåliga och enkla
att packa i väskan. Men i takt med att du köper skruv och beslag
från Essve växer högen av tomma boxar. Till sist vet man inte vad
man ska göra av dem. Kanske skulle de ingå i ett retursystem, du tar
med dem till Essve och fyller på med lös skruv, till ett lägre pris. Värt
att pröva.

David Bergström

fönster. Du sparar mycket tid på att använda de uppblåsbara kuddarna vid justering i ramen. Jag har använt dem vid åtskilliga tillfällen och de verkar stryktåliga. Eftersom ett ”kit” består av 4 kuddar
borde det ingå en liten förvaringsväska.
Funktion: 4, Ergonomi: 3, Kvalitet: 4, Prisvärd: 4, Nytänkande: 4
Kan tänka mig köpa Winbag: ja
Greger Ragnarsson
Plus: Går inte att undvara!
Minus: Inte ett enda.

Jag tycker att Winbag är ett smart lösning på ett problem, att

Greger Ragnarsson
Plus: Genialisk lösning. Stabil väska. Priset.
Minus: Vikten när väskan är fylld.

snabbt kunna fixera fönster och dörrar vid montering. De är enkla
att blåsa upp och tömma på luft, du vinner mycket tid. Mina killar
kan inte undvara de här monteringskuddarna som vi haft sedan
2008. Och de tycks vara outslitliga, under dessa år har ingen Winbag-kudde behövt kasseras.

Jag tycker att Essve har löst mycket av nuvarande problem med

Funktion: 5, Ergonomi: 5, Kvalitet: 5, Prisvärd: 5, Nytänkande: 5
Kan tänka mig köpa Winbag: Ja

Funktion: 4, Ergonomi: 3, Kvalitet: 5, Prisvärd: 5, Nytänkande: 5
Kan tänka mig köpa Essbox: ja

Richard Drotte
Plus: Funktion. Styrkan.
Minus: Finns inga.

Jag tror att det här är ett exempel på hur en klurig hantverkare
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Funktion: 5, Ergonomi: 4, Kvalitet: 5, Prisvärd: 5, Nytänkande: 4
Kan tänka mig köpa Essbox: ja

att transportera och hålla ordning på beslag och skruvar. Skönt att
hädanefter slippa pappkartonger. Boxarna tycks vara tåliga, frågan
är om de också tål vinterkyla då plast gärna kan bli spröd. Tomförpackningarna kan man ju dessutom återanvända till allt möjligt.

Richard Drotte
Plus: Kanonbra lösning. Praktisk och överskådlig.
Minus: Väskans form.

Jag tycker att Essbox äntligen får ordning på mina skruvar! Lätt

ställts inför ett praktiskt problem och fått en idé om hur det ska lösas – och dessutom genomfört den. Kände inte till den här produkten innan testet. Är ju helt perfekt för att rikta dörrar och fönster.
Har testat trycket och kudden släpper inte ut en millimeter trots att
vi belastade den med ett 100 kilos skåp under en timme.

att ha koll på sortimentet i boxar med samma höjd i väskan. Perfekt
överblick och enkelt att lägga tillbaks överblivna skruvar i stället för
att kasta dem när man inte hittar förpackningen. Boxarna kan ju
också fyllas på. Men de fäster inte alltid i väskbotten. Väskans form
borde också vara fyrkantig för att få bättre utrymme i den. Men
designen är väl viktigare…

Funktion: 5, Ergonomi: 4, Kvalitet: 4, Prisvärd: 4, Nytänkande: 4
Kan tänka mig köpa Winbag: ja

Funktion: 5, Ergonomi: 4, Kvalitet: 5, Prisvärd: 5, Nytänkande: 4
Kan tänka mig köpa Essbox: ja

Åke Krantz

Åke Krantz

Plus: Säkert bra för små projekt.

Plus: Smart och genomtänkt lösning.

Minus: Inget för stordrift.

Minus: Storlek på väska. Vikten.

För oss är Winbags inget alternativ. Vi har ofta stora jobb som körs

Jag tycker att Essbox är väldigt användbar vid servicearbeten när

på ackord och då fungerar inte dessa kuddar. Mina killar protesterade när de prövade Winbags vid montering av 600 fönster. Tar för
lång tid och passar heller inte alltid då utrymmet mellan regel och
karm är för litet. Funkar säkert bra vid enstaka projekt, typ att sätta
in fönster i en timmervägg.

du kan fritt välja det innehåll du behöver för stunden. Det är ju bara
att byta ut enskilda boxar i väskan. En annan stor fördel är att du
kan ta bort locken på boxarna och stänga väskan och därmed ha full
koll på vad du har i sortimentet. Väskans lock tätar mot boxarna. En
nackdel är att en välfylld väska blir tung att hantera.

Funktion: 2, Ergonomi: 3, Kvalitet: 4, Prisvärd: 2, Nytänkande: 4
Kan tänka mig köpa Winbag: nej

Funktion: 3, Ergonomi: 2, Kvalitet: 3, Prisvärd: 4, Nytänkande: 5
Kan tänka mig köpa Essbox: ja
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