Automatskruvdragare |

HELT SKRUVAD

FIGHT!

MAX VS BOSCH

BETYG

?

U

NDER HÖSTEN HAR Bosch och MAX lan-

serat varsin batteridriven automatskruv-

dragare, och det känns lite som David mot Goliat
när vi pratar batteridrivet. Bosch är en av världens
största tillverkare av elhandverktyg medan MAX inte
alls valt att gå på bredden, utan istället valt att nischa in
sig på några fåtal verktyg inom sladdlöst.

B

ATTERIDRIVNA SKRUVAUTOMATER HAR funnits i fle-

ra år och totalt finns det cirka 10 tillverkare att välja

mellan. Eftersom varken Bosch eller MAX har haft några

BETYG

?

av dessa varianter i sitt utbud tidigare har de haft några
år på sig att studera sina konkurrenter innan de lanserade
höstens nyheter. Har de lärt sig något då? Ja det tycker vi,
även om det inte går att revolutionera redan bra fungerande produkter allt för mycket. Trots att Bosch och MAX valt
att lägga fokus på lite olika parametrar när de tagit fram
sina maskiner tycker vi att de lyckats väl.
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BETYG

MAX
PJCD551
DMH HAR TESTAT

9

SNABB & PÅLITLIG

M

AX har i sin marknadsföring
kört hårt på att denna maskin
är den snabbaste batteridrivna automatskruvdragare du kan hålla i
handen. Deras påståenden är baserade
på att MAX har det högsta varvtalet
(5 800 varv/minut) i klassen, vilket
egentligen inte säger någonting om
den verkliga prestandan så länge inte
resten av komponenterna är synkade.
Men efter att DMH har testat denna
maskin vågar vi påstå att MAX har rätt,
det här är nog världens snabbaste batteridrivna skruvautomat.

Ergonomi

MAX har ett skönt gummerat och ergonomiskt handtag som sitter som gjutet
i handen. Maskinen är lite tyngre än
Boschen (2,2 kg. mot 1,9 kg.) och känns
även lite framtung, men när man väl
sätter den i arbete känns den välbalanserad.

markant och gör att du slipper växla
över till en ”enpetare” för att komma åt.
MAX har även ett litet fäste på foten av
maskinen där du kan fästa skruvbandet
så att det inte hänger i vägen när du
skruvar. Batteriindikatorn, som indikerar i tre steg, sitter bra till på batteriet
och läses av via ett knapptryck.

Skruva

Smart hållare så att inte skruvbandet hänger
ivägen när du skruvar.

Användarvänlighet

Maskinen andas kvalitet och det är
ingen tvekan om att ingenjörerna har
försökt tänka till när de tog fram denna
modell trots att den har några missar.
Knappen för att ställa in skruvlängden sitter längst fram på nosen av
maskinen och är väldigt pillrig
att komma åt samt att läsa
av. Svarta siffror på svart
bakgrund är ingen
hit. Utöver detta
är det en rätt opedagogisk märkning
för att läsa av hur djupt
man ställt in att skruvskallen ska gå ned i materialet.
Annars är det relativt enkelt att
ladda ett nytt skruvband, även om
man måste ha lite pejl på sin finmotorik
för att få den första skruven på bandet
i rätt läge i maskinen. Det som MAX
även har löst på ett smart sätt är deras
vridbara magasin. Att man kan vrida
magasinet i 360 grader om man skruvar
i trånga utrymmen underlättar arbetet

SLÅR ETT SLAG FÖR
…

Snabb
Pålitlig
Låga vibrationer
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Vissa inställningar är svåra att läsa av
(svarta siffror på svart bakgrund)
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”SNABBASTE
SKRUVAUTOMATEN SOM DMH
HITTILLS TESTAT I
BATTERIKLASSEN”

Här hittar man MAX styrka. Maskinen
har helt galen prestanda och du kan
forcera skruvandet riktigt hårt och den
bara fortsätter att pumpa ned skruv
efter skruv utan att få några
irriterande eldavbrott. Det känns nästan
som att skruvarna drar ned sig själva då
du knappt behöver lägga något tryck
på maskinen för att den ska prestera.
Tiden på runt 22 sekunder för att dra
ned 50 stycken 3,9x32 mm skruvar gör
att maskinen är den snabbaste automatskruvdragaren som DMH hittills har
testat i batteriklassen, bra jobbat!

Uthållighet 3,9x32 mm skruv

Svarta siffror på svart bakgrund är ingen hit.

MAX skriver i sin marknadsföring att
denna maskin drar i tusen skruvar på
en laddning. Det stämmer inte alls, den
drar i 1 650 skruvar på en laddning! Det
3-stegs batteriindikator på batteriet, bra.
är alltid kul när leverantörer underdriver sin prestanda vilket inte händer
allt för ofta. Totalt orkade batteriet dra ned 1 650 skruvar
under 24 minuters skruvande,
vilket ger ett snitt på över en
MAX PJCD551
skruv i sekunden. Och då ingår
Pris exkl. moms ink
l 2 batt laddare:
6 900 kr
bandbyte, pillra loss skruvar
Batteri Volt: 14,4 V
som fastnat med mera, impoBatteri Ah: 3,0
nerande!

FAKTA

Sammanfattning

Det vridbara magasinet underlättar skruvandet
om du ska skruva i trånga uttrymmen.

MAX vinner denna duell på att
den är riktigt skön att skruva
med. Den har låga vibrationer
och du slipper lägga något
tryck på maskinen för att
den ska prestera. Ska du bara
skruva upp några gipsskivor
spelar det kanske ingen roll,
men ska du gipsa ett längre
tag kommer den att spara
energi och kraft åt dig. ✖

Vikt maskin: 1 743 gra
m
Vikt batteri: 510 gra
m
Vikt med batteri: 2
253 gram
Max varv/min: 5 80
0 varv/min
Längd x bredd x höj
d: 359x82x201 mm
Skruvdimensioner:
25–55 mm
Skruv-Ø, max: 4,2 mm
Ljudtrycksnivå: 74,9
dB
Vibrationsvärde: 1,52
m/s2
Vridmoment, max hår
d/mjukt skruvdragning):
i.u
TESTRESULTAT:
Tid att skruva ned 50
st 3,9x32 mm: 27 sek
Uthållighet fulladdat
batteri: 1 650 skruva
r
på 27 min
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GSR 18 V-EC TE
+MA 55

DMH HAR TESTAT

LÖJLIGT LÄTT

B

osch automatskruvdragare är
på 18 volt kontra MAX 14,4 volt.
Trots detta är denna maskin
nästan 300 gram lättare, vilket gör den
till den lättaste av alla automatskruvdragare. Den har en kolborstfri motor
som ska ge en längre livslängd samt
bättre uthållighet. När man tar upp den
i handen känns den löjligt lätt och man
undrar nästan om den innehåller några
komponenter. Även om den är lätt och
lite plastig känns den ändå gedigen och
genomtänkt.

Ergonomi

Boschen är som sagt löjligt lätt. Handtaget är lite tjockare än på MAX men
ligger ändå mycket bra i handen tack
vare det delvis gummerade greppet.
Det långa magasinet gör även att det är
lätt att hitta ett bra tvåhandsgrepp med
styrarmen.

och som tänds när du trycker på gasen.
Trots att nosen sitter mitt i vägen för
LED-ljuset ger det ändå ett ganska bra
ljus när det är mörkt. Batteriindikatorn,
som indikerar i tre steg, sitter på batteriet och läses av via ett knapptryck.

Skruva

Tjockt delvis gummerat handtag ligger bra i
handen. LED-ljuset sitter på foten av maskinen.

Användarvänlighet

”I DMH:S TEST LYCKADES
VI DRA IN IMPONERANDE
2 600 SKRUVAR OCH
HÅLLA PÅ I 54 MINUTER”

Lätt
Uthållig
Kolborstfri motor

Bosch har tagit fram en riktigt användarvänlig maskin med lättmanövrerade
reglage och vred. Att växla över
till en enpetare är inga
som helst problem
även om det
krävs en del
muskelkraft för
att lossa ”nosen”
från maskinen. Vredet där du ställer in
skruvdjupet sitter bra
till och är mycket lätt att
läsa av. Däremot får du
vrida som en galning för
att pendla mellan ”max” och
”min” djup. Piggen till nosplattan, där du ställer in vilken
dimension du har på skruven,
är även den lätt att komma åt
och reglera. Men Bosch har gjort
samma misstag som MAX, svarta
siffror på svart bakgrund. Bosch har
även utrustat denna maskin med LEDljus som sitter på foten av maskinen

Går inte att forcera skruvandet allt för hårt

Boschen är ganska enkel i sitt utförande
och har inga stora delar som är i vägen
när man skruvar. Det gör att det är lätt
att komma åt även i trånga utrymmen.
Däremot får man lägga mer tryck på
denna maskin när du skruvar kontra
MAX. Det lägre varvet gör även att du
inte kan forcera skruvandet lite aggressivt som på MAX, och gör du det är det
lätt att en skruv fastnar i ”loppet”. Men
att dra ned 50 stycken skruvar (3,9x32
mm) på 27 sekunder är ingenting att
skämmas över. Sannolikheten att du behöver en snabbare maskin än så när du
sätter upp gipsskivor är inte troligt.

Uthållighet 3,9x32 mm skruv

Ta bort magasintillsatsen så kan du tillfälligt köra
Boschen som enpetare (finns enpetartillsats)

Bosch skriver i sina produktblad att
denna maskin klarar upp till 4 000 skruvar på en laddning, vilket kan stämma
om man kör med lite mindre dimenSvarta siffror på svart bakgrund är inte tydligt
sioner. I DMH:s test lyckades vi dra in
när du vill se skruvdimensionen du ställer in.
imponerande
2 600 skruvar och hålla på i 54
minuter innan batteriet gav
upp. Nu kom Bosch inte upp i
BOSCH GSR V-EC TE
MAX prestanda när det gällde
+55MA
Pris exkl. moms ink
l 2 batteriladdare:
hastighet, men en uthållighet
5 295 kr
på 2 600 skruvar är det bästa
Batteri Volt: 18 V
resultatet vi mätt upp i våra utBatteri Ah: 4,0 Ah
hållighetstester när det gäller
Vikt maskin: 1 322 gra
m
automatskruvdragare, grymt!

FAKTA

Sammanfattning

Bosch har en maskin som
har lite skönare inställningar
på knappar och vred kontra
MAX. Men samtidigt känns
inte totalintrycket lika
gediget som på MAX samt
att den inte har samma
prestanda och sköna användande vid skruvning. ✖
Batteriindikatorn sitter på batteriet och indikerar i tre steg.

Vikt batteri: 608 gra
m
Vikt med batteri: 1 930
gram
Max varv/min: 4 20
0 varv/min
Längd x bredd x höj
d: 359x78x239 mm
Skruvdimensioner:
25–55 mm
Skruv-Ø, max: 4,2 mm
Ljudtrycksnivå: 75 dB
Vibrationsvärde: 2,5
m/s2
Vridmoment, max hår
d/mjukt skruvdragning): 25/5 Nm

TESTRESULTAT
Tid att skruva ned 50

Uthållighet fulladdat

på 54 min
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Vredet för att ställa in skrudjup sitter bra till,
men kräver en del skruvande att justera.

st 3,9x32 mm: 22 sek
batteri: 2 650 skruva
r
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