Byggaren provar º
Grönt ljus för gröna korslasrar
Leica, Hultafors, Bosch och Stanley. Där har ni leverantörerna av de fyra

modeller av korslasrar som Byggarens testpiloter prövat, granskat och
bedömt och vars resultat nu ligger färdigt för allmänt beskådande.

E

n korslaser ingår ofta i byggföretagens rekvisita för att
underlätta monteringsarbetet.
Närmast oumbärlig för köksoch badrumsbyggare när det
ska sättas kakel och klinkers
efter raka linjer och på olika nivåer och
avstånd.
Det är därför inte så konstigt att just
korslasrar länge stått på Byggarens testpiloters önskelista. Under sommaren fick de
också chansen. Ur fyra leverantörers utbud
av korslasrar enades de om fyra modeller,
som de ville granska närmare.
Eftersom modellerna inte är helt jämförbara, det skiljer både i pris, utrustning,

laserljusets färg och funktioner, vore det
orättvist om de bara skulle sorteras efter
en rankinglista – punkt slut. Visst, varje
testpilot har sin topplista och utdelar poäng
för olika egenskaper. Men de ska samtidigt
ange vilka testmodeller som de kan tänkas
köpa – en billigare och enklare modell kan
ju vara prisvärd även om den inte är lika
användbar som en mer komplex och – i
testpilotens ögon – bättre modell.
Ibland räcker det med en spade för att

gräva en grop i stället för att skicka fram
en grävmaskin.
De fyra korslasrarna består av två modeller som avger rött ljus – Bosch GLL-3

80 och Hultafors XL-2 – och två med grönt
ljus – Stanley Fatmax FMHT1-77348 FCLG-Grön och Leica Lino L2G.
En sak har testpiloterna gemensamt –
de föredrar det gröna laserljuset. Men det
betyder inte att grönlasrarna därmed hamnar främst.
En testpilot – Greger Ragnarsson – har
av olika omständigheter bara kunnat testa
tre modeller.
”Lätthanterlig.” ”Lite klumpig.” ”Behändig.” ”Bra pris.” ”Stabilt stativ.” Vilka
modeller som får dessa smakprov av omdömen framgår av följande sidor.
Peter Norrbohm

DET NATURLIGA VALET TILL GOLV OCH VÄGG

NOVOPAN spånskivor kan användas till golv, vägg och innertak i normalt uppvärmda
rum och i rum där den relativa luftfuktigheten bara tillfälligtvis överstiger 65 %.
Konstruktioner med spånskivor kännetecknas av ...
• Enkla och torra konstruktioner
• Snabbt montage
• Hållbara, stabila och miljövänliga lösningar
Läs mer om våra produkter på novopan.se
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Byggaren provar korslasrar »
Bosch: GLL-3 80 med stativ BT 150
Ca-pris: 4 775 kr (4 705 kr utan stativ)

David Bergström, Bergströms Bygg AB, Gnesta

Plus: Kapaciteten och funktionen.
Tillbehören. Förvaringsväskan.
Minus: Inga.
Sammanfattning: Mycket bra och smidig laser. Ljusstrålen
är knivskarp och kan ställas in i tre lägen. För övrigt den enda
modellen i testet med tre kryss. Säger ”pip” när den hamnar
fel. Klart bäst i testet!
Funktion: 5, bekväm: 5, prisvärd: 4, kvalitet: 5,
tillförlitlighet: 5
Totalt: 24
Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Absolut.
(Har redan samma Boschmodell sedan tidigare.)
Ranking: 1
Åke Krantz, Allerskog & Krantz, Gustavsberg
Richard Drotte, RCD Bygg & Inredning, Segeltorp

Plus: Funktionell med kors på vägg, tak och
golv samtidigt. Ljudsignalen (!)

Plus: Kapacitet och funktion. Räckvidden.
Stativ med snabbkoppling. Runtomsvängande.
Minus: Saknar magnetfäste samt gemensam
låda för stativ och laser.

Minus: Storleken. Priset. Stativet. Ljudsigna
len (!)

Sammanfattning: En mycket praktisk modell med många
funktioner till ett rimligt pris. Kan ge 6 stycken kors med lång
räckvidd. Lättjobbat vinklingsbart stativ med bra höjd. Hade
varit en fullträff med grönt laserljus!

Sammanfattning: En på flera sätt effektiv laser med många
inställningar, som dock känns lite stor och klumpig. Gillar ljudsignalen som varnar när lasern kommer ur läget men ogillar
ljudnivån som skär i öronen. Lite för rangligt stativ och lite för
oprecis. På 9,5 meter blir linjen ca 4 mm och det är på gränsen
för att få ett exakt mått.

Funktion: 3+, bekväm: 4, prisvärd: 4, kvalitet: 4,
tillförlitlighet: 4

Funktion: 5, bekväm: 2, prisvärd: 2, kvalitet: 4,
tillförlitlighet: 4

Totalt: 19+

Totalt: 17

Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Ja

Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Ja

Ranking: 1

Ranking: 2

Bästa lösningen.
Välj grönt.
Innovativa lösningar. Gröna verktyg.
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Välj mellan olika kraftfulla paketlösningar med varierande alternativ
av verktyg, antal och amperestyrka

3 ÅRS

GARANTI

hitachi-powertools.se
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Hultafors: XL-2
Ca-pris: 1 799 kr (utan stativ)

Åke Krantz, Allerskog & Krantz, Gustavsberg

Plus: Användarvänlig. Bältesväska. Varnings
signal.
Minus: Kvaliteten. Precisionen.

David Bergström, Bergströms Bygg AB, Gnesta

Plus: Storleken. Priset.
Minus: Inställningstiden. Stabiliteten. Saknar
väggfäste och stativ.
Sammanfattning: Priset är den stora fördelen med Hultaforslasern. Men man får ju det som man betalar för. Den är
ostadig och känns plastig och det tar lite för lång tid att ställa
in den. Modellen riktar sig nog främst till händiga privat
personer.
Funktion: 2, bekväm: 2, prisvärd: 3, kvalitet: 2,
tillförlitlighet: 3
Totalt: 12
Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Nej.
Ranking: 4

Funktion: 3, bekväm: 3, prisvärd: 1, kvalitet: 2,
tillförlitlighet: 2
Totalt: 11
Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Nej
Ranking: 4
Greger Ragnarsson, Inmont AB, Trelleborg

Plus: Storleken.
Minus: Begränsade funktioner. Inget stativ.
Sammanfattning: Liten nätt laser för enklare
mätjobb. Spelar inte i samma liga som Leican.
Känns mer som ett alternativ för hemmasnickaren.
Funktion: 3, bekväm: 3, prisvärd: 4, kvalitet: 3,
tillförlitlighet: 3

Richard Drotte, RCD Bygg & Inredning, Segeltorp

Plus: Okomplicerad och lätthanterlig. Priset.
Minus: Känns plastig. Kort räckvidd. Ganska
svag. Inget stativ.
Sammanfattning: En behändig liten laser med grundläggande funktioner till ett mycket attraktivt pris men med begränsad räckvidd och relativt ljussvag.
Funktion: 3, bekväm: 4, prisvärd: 3, kvalitet: 3,
tillförlitlighet: 3
Totalt: 16
Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Ja
Ranking: 4
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Sammanfattning: Den här plastiga modellen är visserligen
billig men heller inget för proffsen. På 9,5 meter är linjerna
ca 6 mm breda vilket är för mycket. XL-2 är mycket enkel att
använda och förvaras i en praktisk bältesväska. Bra med en
varnande ljudsignal. Till sist, Hultafors borde kunna bättre!

Totalt: 16
Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Nej
Ranking: 3

Läs våra
tester på
www.
byggaren.se

BESTÄLL
TAKSTOLAR

direkt från Sveriges
största tillverkare!

Derome I Borås I Halmstad I Kalix I Kristianstad
Mjölby I Varberg I Västervik. Vxl 0340-66 64 40
trateknik@derome.se I www.derometrateknik.se
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Byggaren provar korslasrar º
Leica: Lino L2G
Ca-pris: 6 865 kr (5 687 kr utan stativ)
David Bergström, Bergströms Bygg AB, Gnesta

Plus: Konstruktion och kvalitet. Det gröna
ljuset. Magnetfäste. Förvaringsväskan.
Minus: Priset. Inget tredje kryss.
Sammanfattning: Modellen är lätt att jobba med och den
verkar slagtålig. Monteras på ett stadigt stativ. Gröna laserljuset syns bäst på lite längre håll. Saknar ett tredje kryss vid
mätningen.
Funktion: 4, bekväm: 4, prisvärd: 2, kvalitet: 5,
tillförlitlighet: 5
Totalt: 20
Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Ja.
Ranking: 2

Richard Drotte, RCD Bygg & Inredning, Segeltorp

Plus: Konstruktionen. Grönt laserljus. Magnet
fästet. Transportlådan.
Minus: Saknar snabbfäste på stativet. Inställ
ningen. Priset.
Sammanfattning: En kraftig laser på stabilt men lågt stativ.
Levereras med magnetfäste och batteriladdare och allt ryms
i en hård transportlåda. Noga med att lasern står i våg för att
fungera vilket kan vara lite kinkigt. Klart bästa lasern i testet.
För att motivera priset bör du ha stort behov av lasermätning.
Funktion: 4, bekväm: 3, prisvärd: 4, kvalitet: 4,
tillförlitlighet: 4
Totalt: 19
Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Ja
Ranking: 2
Åke Krantz, Allerskog & Krantz, Gustavsberg
Greger Ragnarsson, Inmont AB, Trelleborg

Plus: Konstruktionen. Kvaliteten. Tillbehören.

Plus: Kapaciteten och funktionen.

Minus: Priset. Mätalternativen.

Minus: Möjligen priset.

Sammanfattning: En enkel och stabil korslaser
men i förhållande till det höga priset, är antalet inställningar
för få. Stativet får mer än godkänt, det är lätt att ställa in och
står stadigt på marken. Väggfästet med inbyggda magneter
är toppen vid montering av stålkonstruktioner.

Sammanfattning: Det märks att Leica är ett
proffsmärke och står för hög kvalitet. Den här
korslasern är inget undantag, mycket bra räckvidd
med en laserstråle som håller skärpan minst 20 meter bort.

Funktion: 4, bekväm: 4, prisvärd: 3, kvalitet: 5,
tillförlitlighet: 4

Funktion: 4, bekväm: 4, prisvärd: 4, kvalitet: 5,
tillförlitlighet: 5

Totalt: 20

Totalt: 22

Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Ja

Kan tänka mig köpa mitt testverktyg?Ja

Ranking: 1

Ranking: 1
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Stanley Fatmax FMHT1-77348 FCL-G-Grön
Ca-pris: 3 440 kr

Åke Krantz, Allerskog & Krantz, Gustavsberg

Plus: Konstruktionen. Grönt laserljus.
Varningslampa. Precisionen.

David Bergström, Bergströms Bygg AB, Gnesta

Minus: Funktionen. Priset.
Plus: Storleken. Räckvidden. Tillbehörs
väskan.
Minus: Saknar ett tredje kryss. Lite ostadig.
Sammanfattning: En lätthanterlig och smidig modell till ett
vettigt pris. Den gröna strålen syns bra och är distinkt även på
längre håll.
Funktion: 3, bekväm: 3, prisvärd: 3, kvalitet: 4,
tillförlitlighet: 4
Totalt: 17
Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Ja.
Ranking: 3

Sammanfattning: På pluskontot hamnar hanteringen av
lasern: modellen är liten, smidig och välbyggd med varningslampa vid misspassning. Bra precision då linjerna är ca 3
mm på 9,5 meters avstånd. Att bara kunna ställa in ett kors
begränsar användningsområdet till enklare jobb, vilket gör att
priset är i högsta laget.
Funktion: 2, bekväm: 3, prisvärd: 3, kvalitet: 4,
tillförlitlighet: 3
Totalt: 15
Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Ja
Ranking: 3

Greger Ragnarsson, Inmont AB, Trelleborg

Richard Drotte, RCD Bygg & Inredning, Segeltorp

Plus: Kompakt smidigt magnetfäste. Grönt
laserljus. Stöttålig konstruktion.
Minus: Lite långsam inställning. Lite väl mjuk
väska. Magnetfästet håller inte laserns tyngd
vid 90 graders vinkel.

Plus: Det gröna laserljuset.
Minus: Precisionen.

Sammanfattning: Smart klämfäste och magnetfäste.
Smidig korslaser där allt ryms i en väska.

Sammanfattning: En hyggligt praktisk laser för
inte alltför komplicerade jobb där dess största
förtjänst är det gröna ljuset. Syns klart bättre än rött ljus.
Däremot tappar ljusstrålen skärpan redan på kortare avstånd,
det vill säga ljusstrålen blir bredare.

Funktion: 3+, bekväm: 4, prisvärd: 4, kvalitet: 3+,
tillförlitlighet: 3+

Funktion: 3, bekväm: 3, prisvärd: 3, kvalitet: 4,
tillförlitlighet: 4

Totalt: 17+++

Totalt: 17

Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Ja

Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Nej

Ranking: 3

Ranking: 2
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