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Tillverkarna strävar stän-
digt efter att utveckla 
skivbytet och göra det så 
enkelt och smärtfritt för an-
vändaren som möjligt. Fram 
till början av förra året fanns 
det indirekt två system: ett 
där du trycker in spindellåset 
och sedan lossar låsmuttern 
med en haknyckel, och ett 
system där låsmuttern kan 
lossas för hand utan hak-
nyckel. För det sistnämnda 
gäller verkligen uttrycket att 
kärt barn har många namn: 

”M-Quick-system”, ”Fixtec”, 
”Snabbspännmutter”, ”Verk-
tygslös snabbchuck”. 

Nu har dock Bosch tagit 
skivbytet till nästa nivå med 
sitt X-lock system, där du 
helt enkelt bara trycker ski-
van på plats. Varken verktyg 
eller starka nypor behövs. 
Däremot krävs det speciella 
slipskivor med X-lockfäste. 
Dessa är dock kompatibla, 
så att de även fungerar på 
vinkelslipar med traditionella 
fästen. r

BYTE AV KAPSKIVA –  ENKLARE ÄN NÅGONSIN!

DÅTID: Fäste där 
du trycker in spindel-
låset och använder 
haknyckel för att lossa 
låsmuttern.

FRAMTID: X-lock-
fäste där två käftar lå-
ser fast skivan när du 
trycker den på plats. 

NUTID: Tryck in 
spindellåset. Sedan 
är det bara att lossa 
låsmuttern med ett 
par starka nypor. 

Alla vinkelslipar är testade 
med samma modell av kap-
skiva för att få ett så exakt 
och jämförbart testresultat 
som möjligt. Alla vinkelslipar 
har testats minst tre gånger i 
varje moment, och då med ny 
skiva varje gång. Alla resultat 
som presenteras är ett snitt 
av minst tre testomgångar. 
Materialen vi redovisar våra 
testresultat från är stål och 
betong. Vi har även testat 
vinkelsliparna i betongtegel, 
och där vågar vi påstå att alla 
vinkelslipar i testet klarar ma-
terialet utan problem.  

ERGONOMI:
Här har vi bedömt greppet och 
stödhantaget, samt om det är 
skönt gummerat eller ej.

SKYDDSKÅPA:
Hur lätt är det att vrida och 
manövrera skyddskåpan?

BYTE AV KAPSKIVA:
Krävs det extra verktyg för 
att byta kapskivan, eller kan 
det ske utan verktyg? På en 
modern vinkelslip tycker vi 
att man ska kunna byta skiva 
utan verktyg. Därför blir det 
4-5 poäng i avdrag om man 
måste ha extra verktyg för 
att utföra detta moment. 

KRAFT/EFFEKTIVITET:
Stål:

Här har vi mätt hur lång tid 
det tar att kapa fem stycken 
8 x 120 mm plattjärn. Testet 
har gjorts minst tre gånger 
med ny kapskiva varje gång. 

Vi har också tagit hänsyn till 
hur vinkelsliparna beter sig 
beroende på vilket tryck man 
håller på dem.  

Betong:

Här har vi testat effekti-
viteten hos maskinerna i 
betong. Betongen i testet är 
fabriksbetong av kvalitets-
klass C50/60. Det kanske 
inte säger så mycket, men 
för att vara övertydlig kan vi 
garantera att den är HÅRD 
och ELAK.

BATTERI:

Dagens batterier ska ha bat-
teriindikator som helst indike-

rar i minst fyra steg. Fyra steg 
eller fler ger 10 poäng, tre 
steg ger 7 poäng.  

MOTORBROMS/SÄKERHET:
Har maskinen dödmansgrepp, 
och hur effektiv är motor-
bromsen?

VIBRATIONER:

Här har vi mätt vibrationerna, 
både vid kapning av stål och 
betong, med en speciellt 
framtagen vibrationshand-
ske. Och vi har mätt vibra-
tionerna både på höger och 
vänster hand. Med hjälp av 
ett datorprogram har vi sedan 
analyserat vibrationsvärden, 
gränsvärden med mera.

ÖVRIGT:
Har vinkelslipen flera has-
tigheter, eller andra inställ-
ningar/gadgets som är värda 
att nämnas?

SÅ GJORDES TESTET

I testet användes två modeller 
av slipskivor från Bosch med X-
lockfäste, skivor som också är 
kompatibla med standardfästen. 

VINKELSLIPAR 
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KRAFT/EFFEKTIVITET 
Stål:
Du kan nästan bete dig hur 
du vill när du kör denna ma-
skin. Tryck på allt vad du or-
kar eller låt maskinen göra 
jobbet, den gör det den blir 
tillsagd att göra utan att 
kila fast eller tappa varvet. 
Imponerande! Poäng: 10 

Betong:
Samma imponerande 
resultat här. Den äter sig 
igenom betongen hur lätt 
som helst. Poäng: 10

ERGONOMI 
Smalt, skönt handtag 
där även gummeringen 
på stödhandtaget är helt 
okej. Bästa lösningen för 
gasknappen enligt vår 
mening. Det är lätt att 
hålla full gas oavsett var 
på maskinen man håller. 

Greppet är perfekt, även 
för användare med mindre 
händer. Poäng: 9

VIBRATION 
DeWalten ligger i topp när 
det kommer till låga vibra-
tionsvärden, framför allt på 
handtaget. 
Poäng stål: 8, 
Poäng betong: 8

SKYDDKÅPA 
Skyddskåpan kan manöv-
reras 360 grader. Tryck 
in spaken på insidan av 
skyddshöljet, därefter 
snäpps det fast i bestäm-
da vinklar. Poäng: 7

MOTORBROMS 
Bra motorbroms. Poäng: 8

BYTE AV SLIPSKIVA 
Håll in spindellåset, däref-
ter använder du haknyckeln 

för att lossa spindelmut-
tern. Värt att notera är att 
DeWalt inte har samma 
dimension på haknyckeln 
som övriga maskiner i tes-
tet. Poäng: 5

BATTERI 
Batteriet är på 54 volt och 
har batteriindikator som 
indikerar i tre steg. Den här 
maskinen är utrustad med 
DeWalts Flexvolt-batteri 
som även är kompatibelt 
med DeWalts 18-volts-
maskiner. Vår testmaskin 
var utrustad med ett 
12Ah/4Ah-batteri med en 
vikt på nästan 1,5 kilo, som 
även är kompatibelt med 
med DeWalts 18V-maski-
ner i XR-serien. Poäng: 7

HASTIGHETER 
DCG414 har en hastighet: 
9 000 rpm. 

POÄNG: 9,0

Den här maskinen spelar i en helt egen liga jämfört med alla maskiner 
vi tidigare testat när det gäller kraft och effektivitet. Vi vågar påstå att 
det inte ens finns många sladdrivna vinkelslipar som du kan pressa lika 
hårt som denna modell. r

”Imponerande power!”

DeWalts 54-voltsbatteri är även kom-
patibelt med DeWalts 18V-maskiner i 
XR-serien. 

DEWALT DCG414
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Tryck in spindellåset, sedan krävs haknyckel för att 
lossa låsmuttern.  

DeWalt har en av de bästa lösningarna rent ergono-
miskt när det gäller gasknappen. 

DeWalts vinkelslip är den starkaste och effektivaste vinkelslipen av alla 11 maskiner i testet.

10 10 10
9

8 8
7

8

5

7

Kraft Effektivitet
stål

Effektivitet
betong

Ergonomi Vibration stål Vibration
betong

Ändra läge
på

skyddskåpan

Motorbroms Byte av
kapskiva

Batteri

Poäng

VIBRATIONSVÄRDE BETONG
m/s2

12

10

8

6

4

2

0

VÄNSTER HAND

6,69 m/s2

HÖGER HAND

4,05 m/s2

FAKTA: DEWALT
DCG406

Cirkapris maskin
exkl. moms

 2 990 KR 

Cirkapris exkl. moms 
2 batterier + laddare

5 990 kr 
(12/4Ah) 

Volt 54V

Antal hastigheter 1

Max varvtal/min 9 000

Skivdiameter 125 mm

Kolborstfri motor Ja

Vikt maskin gram 2 150 

Vikt batteri gram 1 451 
(12 Ah) 

Vikt total gram  3 601 

Ljudnivå 95 dB

UPPMÄTTA 
VIBRATIONSVÄRDEN: 

Betong h hand m/s2 4,05

Betong v hand m/s2 6,69

Stål h hand m/s2 3,12

Stål v hand m/s2 4,74

VIBRATIONSVÄRDE STÅL
m/s2

12

10

8

6

4

2

0

VÄNSTER HAND

4,74 m/s2

HÖGER HAND

3,12 m/s2
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KRAFT/EFFEKTIVITET 
Stål:
Det går att pressa på riktigt 
hårt utan att maskinen 
tappar varv eller kilar fast. 
G3613DA hör till en av de 
starkaste och effektivaste 
vinkelsliparna i de två tes-
ter vi gjort, även om den 
har långt kvar till DeWalts 
54-voltare. Poäng: 8

Betong:
Här kan man jobba sig ned 
flera centimeter i betongen 
utan att maskinen tappar 
varv eller ger upp. Poäng: 8

ERGONOMI 
Ett skönt men tjockt gum-
merat handtag där även 
det vibrationsdämpande 
stödhandtaget har gumme-
ring. Eftersom handtaget är 
ganska långt är det lätt att 
hitta ett bekvämt grepp var 
du än håller på maskinen. 
Poäng: 8

VIBRATIONER 
HiKOKI presterade väldigt 
olika beroende på om vi 
körde i stål eller betong. 
I betong hade maskinen 
överlägset högst vibra-
tioner, även jämfört med 
18-voltarna, medan den 
hade låga värden när vi 
körde i stål. Här testade vi 
också maskinen flera gång-
er om, med ungefär samma 
resultat varje gång. 
Poäng stål: 8, 
Poäng betong: 4

SKYDDKÅPA 
För att vrida skyddskåpan 
lossar du vredet som sitter 
på insidan av kåpan, däref-
ter är det bara att vrida det 
till rätt position och spänna 
fast det igen. Vredet sitter 
dock ganska hårt, så det 
krävs ett par starka nypor 
för att lossa det.
Poäng: 7

MOTORBROMS 
Halvdan motorbroms. 
Poäng: 5

BYTE AV SLIPSKIVA 
Håll in spindellåset, däref-
ter lossar du spindelmut-
tern med haknycklen.
Poäng: 5

BATTERI 
Batteri med batteriindi-
kator som indikerar i fyra 
steg. Poäng: 10

HASTIGHETER 
Sex hastigheter finns att 
tillgå (3 000–9 500 rpm) 
samt även ett ”auto-läge” 
(5 500–9 500 rpm). Has-
tigheten regleras steglöst 
via ett vred nere på foten 
av maskinen, som dock är 
mycket pillrigt att komma 
åt. I auto-läget anpassas 
hastigheten automatiskt 
efter motståndet. 

POÄNG: 7,2

Det här är HiKokis muskelmaskin på 36 volt. Den känns mer 
genomtänkt än HiKOKIs 18-voltare som vi testat tidigare, och är 
självklart både starkare och effektivare. Men trots att dessa två 
maskiner är snarlika så har denna modell betydligt högre vibra-
tioner, speciellt i betong. r

”Stark och effektiv”

HiKOKIs 36V Multivolt-batteri är även 
kompatibelt med HiKOKIs 18-volts-
maskiner.  

HIKOKI G3613DA 
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8 8 8 8 8

4

7

5 5

10

Kraft Effektivitet
stål

Effektivitet
betong

Ergonomi Vibration stål Vibration
betong

Ändra läge
på

skyddskåpan

Motorbroms Byte av
kapskiva

Batteri

Det krävs haknyckel för att byta skiva på maskinen.HiKOKI har sex hastigheter, samt ett ”auto-läge” som 
anpassar hastigheten efter motståndet. 

HiKOKIn är stark och effektiv i både stål och betong. Däremot är vibrationsvärdena betydligt högre i betong, 
även jämfört med 18-voltarna.  

Poäng

VIBRATIONSVÄRDE BETONG
m/s2

12

10

8

6

4

2

0

VIBRATIONSVÄRDE STÅL
m/s2

12

10

8

6

4

2

0

VÄNSTER HAND
10,04 m/s2

HÖGER HAND
9,87 m/s2

VÄNSTER HAND
3,98 m/s2

HÖGER HAND
3,52 m/s2

FAKTA: HIKOKI
G3613DA

Cirkapris maskin
exkl. moms

 2 790 KR 

Cirkapris exkl. moms 
2 batterier + laddare

2 635 kr 
(5,0 Ah 
Multivolt) 

Volt 36V

Antal hastigheter 6 + AUTO

Max varvtal/min 3 000–
9 500

Skivdiameter 125 mm

Kolborstfri motor Ja

Vikt maskin gram 2 190 

Vikt batteri gram 690 
(5,0 Ah) 

Vikt total gram 2 880 

Ljudnivå i.u

UPPMÄTTA 
VIBRATIONSVÄRDEN: 

Betong h hand m/s2 9,87

Betong v hand m/s2 10,04

Stål h hand m/s2 3,52

Stål v hand m/s2 3,98
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