BYGGAREN PROVAR sladdlösa borrskruvdragare (modell mindre) 
Liten smidig maskin för
enklare jobb, starkare än vad
utseendet skvallrar om”

Fakta – Sladdlös borrskruvdragare
GSR 12V-35 FC Professional
Pris: 2 316:– ex moms
Vridmoment (mjukt/hårt/max): 20/35/- Nm
Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln): 0–460/0–1 750 v/min
Batterityp: Lithiumjon
Chuckvidd, min./max: 0,8/10 mm
Batterispänning: 12 V
Vikt exkl. batteri: 0,59 kg
Momentlägen: 20+1
Verktygsmått (höjd): 181 mm
Laddningstid (80 %/100 %) cirka: 36/50 min [3,0 Ah]
Vikt med batteri: 1 kg

foto: bosch professional

Bosch GSR 12 V 15 FC

Borrdiameter
Borr-Ø trä, max.: 32 mm
Borr-Ø stål, max.: 10 mm

Så här har vi testat: Diverse skruvande och borrande
med grov borr samt borrande med hålsåg.
Plus: Många tillbehör som är lätta att byta, känns som
den starkaste maskinen i testet. Lampa, batteriindikator liten och smidig, tyghölster för fastsättning i livrem
många tillbehör, bra låda.
Minus: Lite tjockt handtag, går ej ställa ifrån sig upprätt.
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foto: bosch professional

foto: bosch professional

Skruvdiameter
Skruv-Ø, max.: 8 mm

BETYG: (Ett till fem där fem är toppbetyg.)

Ergonomi

3

Smidighet för att uppnå resultat

5

Styrka, kraft

4

Resultatet mot vad jag önskade

5

Ljudnivå

4

Kvalitetskänsla

4

Maskinvärde mot maskinkostnad

4

byggaren  8

2019

Makita DF331DSAX6
Fakta – Sladdlös borrskruvdragare
Makita DF331DSAX6
Pris: 2 316:- ex moms

Richard Drotte
Byggarens testchef

Liten smidig och
förhållandevis stark för
sin storlek. Skön att
jobba med för enklare typer av
jobb”

Hur väljer man tak?

Så här har vi testat: Diverse skruvande och borrande med grov
borr samt borrande med hålsåg.
Plus: Smidig maskin med bra balans i handtaget, hyfsat stark,
batteriindikator, gummiklätt handtag för bra grepp, tydliga siffror för momentinställning, lampa.
Minus: Priset i förhållande till tillbehör, inga tillbehör såsom
vinkelväxel m.m.

BETYG: (Ett till fem där fem är toppbetyg.)

Ergonomi

5

Smidighet för att uppnå resultat

4

Styrka, kraft

4

Resultatet mot vad jag önskade

5

Ljudnivå

4

Kvalitetskänsla

4

Maskinvärde mot maskinkostnad

3

byggaren  8

2019

TÄNK PÅ ALLT
VÅRA TAK FÅR
VARA MED OM
Vi på Byggelit skapar produkter som
passar in i våra hem, produkter som vi
vill ha runt omkring oss. Taken, golven
och väggarna ska ju hänga med ett tag
där hemma och kommer att vara en del
av ert liv ett bra tag framöver, så välj
dem med omsorg är vårt tips.
Välj till exempel Elittaket – ett Svanenmärkt tak med råvara från den norrländska skogen, och ett tak som kan
följa med er i vardagen länge.

byggelit.se
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BYGGAREN PROVAR sladdlösa borrskruvdragare (modell mindre)º

Festool CXS Li 2,6
Lättarbetad maskin för
enklare arbeten.”

Fakta – Sladdlös borrskruvdragare
Festool CXS Li 2,6
Pris: 3 035:- ex moms
Batterispänning: 10,8 V
Antal växlar: 2
Tomgångsvarvtal 1:a/2:a växeln: 0–430/0 - 1300 min–1
Borr-Ø trä/stål: 12/8 mm
Vridmomentinställning 1:a/2:a växeln: 0,3–3,4 Nm
Max. vridmoment trä/stål: 10/16 Nm
Chuckspännvidd: 1–10 mm
Batterikapacitet Li-jon: 2,6 Ah
Vikt med Li-jon: 0,9 kg

Det lätta valet
Masonite Beams I-balk underlättar byggandet
av välisolerade och täta hus eftersom balkens I-profil medför
mycket små köldbryggor.
För ett hus med stomkonstruktion i trä kan den totala
energiförbrukningen därför sänkas med upp till 7 %
genom att enbart använda I-balk. Produkterna skräddarsys
efter ert önskemål och är enkla att hantera, även manuellt.
Fråga oss gärna inför ert nästa
objekt. Då kan vi hjälpa till att
projektera hållbart, resurssnålt
och effektivt.

Så här har vi testat: Diverse skruvande och borrande med grov
borr samt borrande med hålsåg.
Plus: Lätt att byta tillbehör, tyst, lätt viktmässigt, många till
behör, bra hållare för att hänga maskin i bältet, bitshållare för
4 bits på maskin, batteriindikator, bra låda samt lampa.
Minus: Kunde ha varit lite starkare. Jämfört med de andra krävs
specialbitshållare för att passa i maskinfästet.

BETYG: (Ett till fem där fem är toppbetyg.)

SÄNK ENERGIFÖRBRUKNINGEN
GENOM ATT ANVÄNDA MINDRE
MATERIAL TILL DIN HUSKONTRUKTION

masonitebeams.se
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Ergonomi

4

Smidighet för att uppnå resultat

4

Styrka, kraft

5

Resultatet mot vad jag önskade

5

Ljudnivå

4

Kvalitetskänsla

4

Maskinvärde mot maskinkostnad

4
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