byggaren testar

Screw Finder
Lokaliserar och frilägger skruv bakom gipsskiva
Cirkapris: 450 kr ex moms

Bra produkt
men sänk priset!
Fiffiga och funktionella verktyg har alltid en prismässig smärtgräns för att vara intressanta. Den
gränsen har med råge passerats för en av nyheterna som Byggarens fyra testpiloter prövat. De
har också testat en golvlaser ”som imponerar” och
ett nytt sätt att ta betalt via smartphone. ”Smart
men folk är försiktiga.”

Under sommaren har Byggarens fyra testpiloter bekantat sig med tre nya verktyg. Först Screw Finder - ett
dornliknande hjälpmedel med magnet för att lokalisera
skruvar och skona gipsskivan så att den kan användas
igen. Sedan Boschs nya golvlaser vars uppgift är att avslöja ojämnheter i golv innan man lägger på plattor eller
liknande. Slutligen iZettle som tar emot kundens kort för
betalning via iPhonen eller iPaden.

Leverantör: Screw Finder

David Bergström, Bergströms Bygg AB, Gnesta
Plus: Enkel och funktionell.
Minus: Priset!

Jag tycker att det här är en praktisk pryl som både förenklar arbetet
att hitta skruvarna och lossa dem utan att gipsskivan skadas. Stark
magnet. Så långt är det utmärkt. Men. Priset är alldeles för högt och
det gör att jag avstår från köp eftersom vi bara i begränsad omfattning gör jobb där prylen skulle passa.
Funktion: 4, bekväm: 4, kvalitet: 4, prisvärd: 1, nytänkande: 3.
Kan tänka mig köpa Screw Finder: nej.

Greger Ragnarsson, Inmont AB, Trelleborg
Plus: Jättebra funktion. Lätt att ta med sig.
Minus: Priset!

Screw Findern fungerar exakt som den utger sig för
att göra, tycker de fyra byggproffsen; snabbt hittar man
den dolda skruven, ett lätt slag så friläggs den för urskruvning och gipsskivan behöver inte kasseras. Men
nyttan har sitt pris – och det är alldeles för högt, anser samtliga. ”Sänk det till hälften och jag köper”, säger
Greger Ragnarsson i Trelleborg.

Tummen upp blir det för Boschs nya golvlaser som lär
vara den första i sitt slag. Mycket bra funktion, tycker
alla fyra varav tre är beredda att ta in den i sitt verktygssortiment. Den fjärde anser att det gamla hederliga
vattenpasset duger, bara det är tillräckligt långt. ”Inget
fel på golvlasern men jag kommer inte att kunna använda den tillräckligt mycket”, förklarar Richard Drotte
i Segeltorp.
Alla fyra är förvånade över att Bosch levererat ett så
känsligt instrument i en vanlig kartong. Alla förutsätter
att det är ett ”misstag”.
Känsligt är det också att betala via smartphone. Testpiloterna anser att iZettle är ett smart och praktiskt sätt
att föra över pengar snabbt till kontot. Särskilt vid små
belopp. Men det finns ett motstånd både hos dem själva
och kunder att testa metoden. Av försiktighetsskäl.
Peter Norrbohm

byggarens betygssystem

0 Underkänd, 1 Med tvekan godkänd,
2 Godkänd, 3 Icke utan beröm godkänd,
4 Med beröm godkänd, 5 Berömlig
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Jag tycker att det är ett smidigt hjälpmedel för att hitta skruvar
och ta fram dem i ljuset. Snyggt och prydligt kan du sedan skruva
loss gipsskivan och återanvända den. Nu har jag inte så mycket av
den typen av jobb och därför är priset alldeles för högt i min smak.
Hälften vore nog.
Funktion: 4, bekväm: 4, kvalitet: 4, prisvärd: 1, nytänkande: 5.
Kan tänka mig köpa Screw Finder: ja (om priset halveras).

Richard Drotte, Bygg & Inredning AB, Segeltorp
Plus: Ursmart funktion. Stabil och slagtålig
Minus: Priset.

Jag tycker att det här är en fullträff. Någon har tänkt till. Hittar
snabbt skruven och gör snygga hål. Skonar gipsskivan. Lite tung att
ha i fickan men den måste ju vara rejäl för att tåla slagen. Men den
är alldeles för dyr!
Funktion: 5, bekväm: 4, kvalitet: 4, prisvärd: 1, nytänkande: 5.
Kan tänka mig köpa Screw Finder: ja (om priset halveras).

Åke Krantz, Allerskog & Krantz, Gustavsberg
Plus: Kraftig magnet. Funktionell.
Minus: Priset!

Jag tycker att 450 kronor är ett alldeles för högt pris i förhållande
till nyttan. Visserligen fungerar den bra och väggskivorna sparas genom liten åverkan och det är också lätt att hitta reglarna. Men det
är inte ofta den kommer till användning. De är inte heller ensamma
på marknaden, det finns andra typer av magnetverktyg. Så se över
priset, är mitt råd.
Funktion: 3, bekväm: 3, kvalitet: 4, prisvärd: 1, nytänkande: 2.
Kan tänka mig köpa Screw Finder: nej.
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iZettle

Bosch golvlaser

Betalsystem för kort via
smartphone etc.

Mäter av ojämnheter i golv

GSL 2 Professional

Cirkapris: 199 kr ex moms för
applikation.
Transaktionsavgift: 2,75 %

Cirkapris: 4 795 kr ex moms
Leverantör: Bosch

Leverantör: iZettle

Plus: Snabb betalning. Enkel hantering. Bra med kvitto.

Plus: Smidig och noggrann. Fjärrkontroll.

Minus: Hög avgift för stora belopp.

Minus: Var är lådan?

Jag tror att byggbranschen inte är riktigt mogen för den här betal-

Jag tycker att det här är ett bra exempel på hur laserteknik kan

ningsformen. Själv är jag konservativ och vill gärna fakturera i lugn
och ro och skicka fakturan som vanligt till kunderna. Jag gör dessutom ganska stora jobb och då blir avgiften för transaktionen ganska
kännbar. Men privat eller för firmor som gör servicejobb är det ett
vettigt alternativ. Tanken får väl mogna…

användas på nya områden. Det är hur enkelt som helst att numera
kontrollera golvytan, speciellt vid större ytor. Vi har haft stor nytta av
den. Fast man blir fundersam över hur Bosch hanterar leveransen.
Skicka ett känsligt instrument i en vanlig låda är inte acceptabelt. Så
hoppas jag inte lasern levereras i vanliga fall.

Funktion: 3, bekväm: 3, kvalitet: 3, prisvärd: 2, nytänkande: 3.
Kan tänka mig använda iZettle: ja, privat men inte i företaget.

Funktion: 4, Bekväm: 4, Kvalitet: 4, Prisvärd: 4, Nytänkande: 4.
Kan tänka mig köpa GSL 2 Professional: ja.

Plus: Suveränt betalningssätt. Praktisk och snabb.

Plus: Lättanvänd och hög noggrannhet

Minus: Kundernas misstänksamhet.

Minus: Ingen skyddsväska! Svagt..

Jag tycker att det är en utmärkt metod att ta betalt, åtminstone

Jag tycker att golvlasern har stora fördelar och tycks vara unik i sitt
slag. Mätresultatet får du fram snabbt och noggrant under avsevärt
bekvämare former än normalt med mätsticka eller vattenpass. Fast i
vissa lägen är det dock överkurs, vid nyproduktion är ju golven redan
besiktigade och då ska man inte behöva kontrollmäta med hög precision. Och priset är rimligt.

när det handlar om mindre summor. Kunderna tycker likadant men
är ändå skeptiska. Det känns osäkert för dem att stoppa kortet för
betalning i en iPhone särskilt om det är hantverkare som inte är välkända. I Skåne är folk misstänksamma mot nymodigheter efter att
kort skimmats i stor omfattning. Så det lär ta sin tid att få med kunderna på noterna.
Funktion: 4, bekväm: 4, kvalitet: 4, prisvärd: 4, nytänkande: 5.
Kan tänka mig använda iZettle: ja.

Funktion: 5, bekväm: 5, kvalitet: 5, prisvärd: 4, nytänkande: 5.
Kan tänka mig köpa GSL 2 Professional: ja.

Plus: Enkel att installera. Snabb hantering

Plus: Hög noggrannhet. Fjärrkontroll.

Minus: Säkerheten inte okej.

Minus: Mindre bra instruktionsbok. Ingen skyddslåda

Jag tycker att idén är bra men passar bäst för branscher som han-

Jag tycker att Boschs golvlaser har ett nytänk. Fast sett till priset

terar små belopp typ loppmarknader eller om man handlar på Blocket. Tror knappast att kunden betalar en faktura på 45 000 kronor
via iZettle och för oss blir avgiften dessutom kännbar. Hanteringen
känns också osäker då det inte krävs pinkod utan en signatur som är
enkel att förfalska.

och laserns enda funktion är målgruppen företag som specialiserat
sig på golvläggning. Hade den haft fler funktioner kan det motivera
det höga priset och också bli ett intressant alternativ för mig. De
golvjobb jag gör idag klarar jag gott och väl med ett långt vattenpass.

Funktion: 5, bekväm: 5, kvalitet: 3, prisvärd: 3, nytänkande: 4.
Kan tänka mig använda iZettle: nej (inte i firman).

Funktion: 4, bekväm: 4, kvalitet: 4, prisvärd: 2, nytänkande: 4.
Kan tänka mig köpa GSL 2 Professional: nej.

Plus: Smidigt betalningssätt. Bra cash-flow.

Plus: Smidig och snabb

Minus: Avgiften hög vid stora summor

Minus: Inget.

Jag tror att det här sättet att snabbt överföra pengar från köpare

Jag tycker Bosch har hittat ett elegant hjälpmedel för att kontrol-

till säljare kommer mer och mer. Det är enkelt och kunden får kvitto
direkt. Men för vårt företag som specialiserat sig på stora byggprojekt är det här inget alternativ. Då fakturerar man på sedvanligt vis.
Men för privatpersoner som gör småaffär liksom hantverkare med
mindre serviceuppdrag är det här en intressant metod.

lera golvytor. Man får en snabb överblick och eventuella bulor och
ojämnheter avslöjas tydligt. Går mycket snabbare än att mäta på
traditionellt vis. Vad jag vet finns det inte något liknande laserinstrument på marknaden. Jag hoppas dock att Bosch i normala fall
levererar känsliga verktyg i en stötsäker låda och inte som nu i en
vanlig kartong.

Funktion: 4, bekväm: 3, kvalitet: 3, prisvärd: 2, nytänkande: 4.
Kan tänka mig använda iZettle: nej, inte i företaget.
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Funktion: 5, bekväm: 4, kvalitet: 4, prisvärd: 4, nytänkande: 5.
Kan tänka mig köpa GSL 2 Professional: ja.
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