
 Multiskannerne i testen kan 
alle finde træ, metal og 
strømførende kabler i vægge 

og under gulve. I hvert fald på papiret.
For i praksis viser det sig, at det 

sværeste er at finde trælægter, når de 
skjuler sig under mere end et enkelt 
lag gips. På trods af at producenterne i 
flere tilfælde lover, at skannerne kan 
se igennem både to og tre lag.

Da gipsvægge ofte bygges af to lag 
gips, er værdien af en skanner, der 
kun kan se igennem et lag, temmelig 
lille i mange tilfælde.

Det går bedre med strømførende 
kabler. Dem finder alle skannerne. 
Men flere af dem registrerer kabler, 
der er over en meter væk, og så ryger 
pointen sig en tur.

Leder du derimod efter metal, fx 
skelettet inde i en gipspladevæg, er 
der god hjælp at hente i alle tilfælde. 
Dog betyder det en del, hvor dybt 
metallet ligger, og hvor tæt to stykker 

metal er på hinanden. For eksempel 
giver skanning af et armeret beton-
gulv ingen udslag. Den tætte afstand 
mellem armeringsnettets masker 
forvirrer  instrumenterne.

Til træ- og metallægter kan du 
godt købe en skanner inden for 
prisrammen  300 til 1000 kroner.

Vil du også kunne finde pex-rør, 
skal du – i hvert fald endnu – op og 
give 4000-5000 kroner.

Som du kan se af testen her, er der 
ingen entydig sammenhæng mellem 
pris og kvalitet. 

Testvinderen er ganske vist 
testens næstdyreste, men herefter er 
der ingen garanti for at få stor værdi 
for pengene.

Da en skanner af denne type er et 
instrument, du kun har brug for en 
sjælden gang imellem, kan du med 
fordel overveje, hvor mange funktio-
ner du reelt har brug for, og om 
naboen eller kollegaen vil dele.

 Multisøgeren  hjælper dig med at 
finde den lægte, du skal bore i, den 
metalskinne, du skal skrue i, eller 
det kabel, du absolut ikke må ramme.  
Vi har testet seks maskiner, der  
klarer opgaven med at finde 
det skjulte med meget 
forskelligt resultat og til 
vidt forskellige priser.

røntgensyn
Skan væggen og få

Displayet viser dig, hvad 
skanneren har fundet, og 
hvor det er.

Knapperne skal helst være 
simple og logiske.

Et elektromagnetisk felt 
finder metalgenstande.

Skanneren må gerne være 
behagelig at gribe om.En puls på 50 Hz opdager 

kabler med spænding 
selv dybt inde i væggen.

En radarsensor måler præcist, 
hvor en funden genstand  
befinder sig. Findes på de mere 
avancerede, professionelle 
modeller.

Multisøgeren kan 
skanne efter kabler  
med spænding.

Metalrør eller 
metallægter finder  
alle søgerne med  
stor præcision.

ErgonomiBetjening

Funktion

30 % 60 %

10 %

Funktion vægter vi med 60 %
Skannernes funktion vægter vi så højt, 
fordi den er afgørende for den samlede 
brugbarhed. Vi har testet instrumen-
terne i virkelige situationer, set på 
deres følsomhed og præcision og prø-
vet deres evne til at afsløre træ under 
et, to og tre lag gipsplade og finde ind-
murede kobberrør og elkabler. Også 
armering under 3-4 cm beton og klin-
ker har vi udsat dem for.

Betjening vægter vi med 30 %
Producenterne har valgt meget for-
skellige betjeninger til instrumen-
terne. De rækker fra det uhyre enkle 
med kun en enkelt knap til sofistike-
ret brugerkontrol med et helt betje-
ningspanel og avancerede display 
med et stort antal data og symboler. 
Fælles for dem er dog, at de alle er for-
holdsvis lette at lære brugen af, trods 
store betjeningsforskelle.

Pengeposerne viser dig, hvor meget 
du får for pengene. Jo flere sække, jo 
bedre forhold mellem pris og kvalitet.
Priserne er vejledende cirkapriser.
Du kan sandsynligvis finde bedre til-
bud i byggemarkeder eller ved at søge 
på internettet.

Ergonomi vægter vi med 10 %
Det ergonomiske design har nok 
betydning, men vi har vægtet det lavt 
i denne sammenhæng. Der er tale om 
små og lette instrumenter, som typisk 
skal bruges i kun få minutter ad gan-
gen. Så selv en lidt fantasiløst udfor-
met “æske” vil ikke trætte eller irritere 
brugeren. Bare den fungerer.

www.goerdetselv.dkGør Det Selv

TEST
Gør Det Selv tester værktøj og materialer for dig.  
Har du en idé til, hvad vi skal teste, så send os en 
mail på test@goerdetselv.dk

9–10: TopKvaliTET. Fås ikke bedre.

7–8: RigTig goDT. Masser af kvalitet.

4–6: MiDDEl. Gennemsnitsprodukt.

2–3: DåRligT. Under middel, bør undgås.

0–1: ElEnDigT. Gå langt udenom.

DET bETyDER KaRaKTEREn

SåDan HaR vi TESTET 

Kr. Kr. Kr.Kr. Kr. Kr.
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En Bosch-light version Gisper ved to lag gips
Konklusion: pDo Multi forekommer faktisk for dyr 
sammenlignet med sin blå storebror, som den slet 
ikke lever op til, hverken i præcision eller følsomhed.

Konklusion: Med tre specifikke indstillinger til 
detektion gennem forskellige pladetykkelser er det 
besynderligt, at den kun kan se gennem ét lag.

Funktion:  Mens artiklen bliver til, er Bosch i færd med at 
lancere en erstatning for PDO med navnet PMD 10. Bosch 
lover øget følsomhed, større præcision og lys i displayet. Det 
ser vi frem til, for denne model lever ikke op til forventnin-
gerne. Den finder intet træ bag to lag gips. Det er for dårligt.

Funktion:  Bag ét lag gips finder Stanley-instrumentet en 
trælægte med større præcision end konkurrenterne. Ved to 
eller tre lag gips er der intet signal overhovedet. Metal og 
strømførende kabler lokaliseres med rimelig præcision.

Betjening:  Efter læsning af den udmærkede brugsvejled-
ning er betjeningen ligetil. Uden vejledningen forekommer 
zoomknappens navn noget misvisende. Den justerer blot 
følsomheden  og tillader en mere præcis udpegning af et 
skjult objekt, men den zoomer ikke.

Betjening:  Énknapfilosofien gør betjeningen særdeles 
enkel, og den støttes af en god brugsvejledning. Skanneren 
har ingen afbryder og kan blot lægges væk efter endt måling 
– eventuelt i en lomme, hvor dens størrelse passer godt. 
Batteriforbindelsen  er et svagt punkt, hvor lodninger kan 
briste . Faste kontaktpunkter er bedre.

Ergonomi:   Skanneren er bekvem at bruge, da den forbliver 
tændt og aktiv efter tryk på ON. Man skal altså 
ikke trykke en knap ned hele tiden, og det er 
behageligt i det lange løb.

Ergonomi:  Her er skanneren nede i en god 
størrelse. Det er testens mindste. De afrun-
dede former gør den behagelig at håndtere. 

Pris/kvalitets-forhold Pris/kvalitets-forhold

STanlEy 77-255boScH pDo MulTi 600 kr. 300 kr.

6,1

Mål i mm, L x B x H: 165 x 73 x 35

Vægt med batteri: 173 g

Lys i display: Nej

Etui medfølger: Nej

Batteri medfølger: Nej

Lydsignal:  Ja

Batteriindikator:  Nej

www.stanleyworks.dk, tlf. 49 76 27 77

Mål i mm, L x B x H: 204 x 83 x 34

Vægt med batteri: 272 g

Lys i display: Nej

Etui medfølger: Ja

Batteri medfølger: Ja

Lydsignal:  Ja

Batteriindikator:  Ja

www.bosch.dk, tlf. 44 89 84 10

5,4

Faste kontakter bør er-
statte denne lednings-
forbindelse til batteri-
et. Lodninger er sarte.

Zoomknappen skal 
man læse om i vejled-
ningen for at forstå. 
Navnet forvirrer.

Funktion: 

Betjening: 

Ergonomi:

Funktion: 

Betjening: 

Ergonomi:

blacK & DEcKER 3-i-1ZiRcon i 700 1030 kr. 280 kr.

5,1

Udformningen med 
greb er komfortabel i 
brug, men fylder ret 
meget i en lomme.

Mål i mm, L x B x H: 220 x 85 x 55

Vægt med batteri: 266 g

Lys i display: Ja

Etui medfølger: Nej

Batteri medfølger: Nej

Lydsignal:  Ja

Batteriindikator:  Ja

www.blackanddecker.dk, tlf. 70 20 15 10

Mål i mm, L x B x H: 188 x 88 x 34

Vægt med batteri: 262 g

Lys i display: Ja

Etui medfølger: Nej

Batteri medfølger: Nej

Lydsignal:  Ja

Batteriindikator:  Nej

www.ankas.dk, tlf. 36 41 02 00

7,0

En detalje, Zircon har 
for sig selv, er en prak-
tisk indbygget blyant-
stift til at markere med.

Særpræget formgivning Grebet er det bedste
Konklusion: Den todelte krop forekommer overflødigt 
kompleks. Formålet med den er blot at aktivere 
instrumentet under skanningen.

Konklusion: b&D bør give skanneren her en 
opdatering i elektronikken. prisen er naturligvis 
tiltalende, men teknisk er det tæt på et stykke legetøj. 

Funktion:  Træ lokaliseres præcist, også bag to lag gips. Også 
ved metal- og elsøgning er præcisionen ganske fin.

Funktion:  Bag en gipsplade giver skanneren en mindre 
præcis  lokalisering af træ, og den giver helt op, når den skal 
scanne gennem to plader. Metal afsløres, men det er ikke 
overbevisende nøjagtigt. Vekselspænding giver udslag i en 
mur, men lokaliseringen er over 1 meter fra det nærmeste 
kabel.  Ikke videre anvendeligt. 

Betjening: Underste kropsled er fjedrende og skal trykkes 
mod underlaget, mens skanneren flyttes for at søge. Det 
giver en irriterende modstand på ru overflader. Brugsvejled-
ningen er en lille foldet seddel. I denne prisklasse må man 
forvente bedre materiale. Funktioner vælges med en for lille 
omskifter, der mangler tydelige klik. Men displayet er tyde-
ligt, informativt og godt oplyst. 

Betjening:  Displayet er oplyst og har tydelige markeringer . 
En omskifter vælger detektion af træ eller metal. El-spæn-
ding vises ved lys i en rød diode. Knappen under omskifteren 
holdes nede under brug. Det fungerer o.k.

Ergonomi:  Todelingen af kroppen og fjederbelastningen 
fremmer ikke bekvemmeligheden under brug. På nederste 
kropsdel sidder en markeringsknap, som kan 
bruges til at markere fx en lægtes position via 
en indbygget blyantstift. Godt tænkt.

Ergonomi:  Udformningen med greb fylder meget, men er 
faktisk vældig god at holde på under søgnin-
gen. Knapperne er store og tydelige og sidder 
fint placeret, når de skal betjenes.

Funktion: 

Betjening: 

Ergonomi:

Funktion: 

Betjening: 

Ergonomi:

Pris/kvalitets-forhold Pris/kvalitets-forhold

www.goerdetselv.dkGør Det Selv
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boScH gMS 120 pRoFFToolMaTE DT-908233 125 kr. 850 kr.

9,3

Gode knapper med  
tydelige symboler gør 
det enkelt at bruge 
den blå GMS 120.

Mål i mm, L x B x H: 197 x 87 x 32 mm

Vægt med batteri: 265 g

Lys i display: Ja

Etui medfølger: Ja

Batteri medfølger: Ja

Lydsignal:  Ja

Batteriindikator:  Ja

www.bosch.dk, tlf. 44 89 84 10

Mål i mm, L x B x H: 160 x 65 x 32 mm

Vægt med batteri: 170 g

Lys i display: Nej

Etui medfølger: Nej

Batteri medfølger: Nej

Lydsignal:  Ja

Batteriindikator:  Ja

www.silvan.dk, tlf. 87 30 87 30

6,8

Det kræver omhu at 
indstille funktionsvæl-
geren, og det er svært 
at se, hvad der står.

Langt bedre end ventet Avanceret og pålidelig
Konklusion: Et enkelt og letanvendeligt instrument til  
en lav pris. logisk og enkel betjening, meget fin 
ydelse, men har problemer med træ bag to lag gips.

Konklusion: Testens mest vellykkede instrument på 
alle vurderingsområder. absolut et godt valg ved 
større behov og langt bedre end sin grønne lillebror.

Funktion:  Bag ét lag gips vises kanten af en lægte med stor 
præcision på et tydeligt display og med klart lydsignal. Metal 
og el-førende kabler udpeges med nøjagtighed. Også arme-
ring under 4-5 cm beton giver præcise udslag på skærmen.

Funktion:  Skanneren giver både præcise visninger og 
mange informationer, der kan gøre nytte hos den krævende 
bruger. Træ bag to lag gips er intet problem, og opmærknings-
hullet lige i centrum gør det nemt at markere måleresultater.

Betjening:  Funktionsvælgeren har fire trin. Dens klikind-
stilling er snæver, og man skal være omhyggelig med knap-
pen. El detekteres under alle funktioner. Der er ingen afbry-
der. En knap på siden skal holdes nede under brug.

Betjening:   De forholdsvis mange knapper her er faktisk en 
stor fordel, da de er logiske og ligefremme at betjene. Bosch 
fortjener også ros for testens absolut bedste brugsvejledning, 
og via den bliver man hurtigt dus med instrumentet.

Ergonomi:  Det kan måske godt genere lidt, at aktiverings-
knappen hele tiden skal holdes nede under brug. Automatisk 
afbrydning af strømmen efter nogle sekunder 
kunne have lettet brugen lidt. Men overvej- 
ende er instrumentet bekvemt at anvende.

Ergonomi: Skanneren forbliver tændt, indtil man slukker 
igen. En automatisk afbryder efter nogle minutters inaktivi-
tet savnes. Man kan glide instrumentet nemt 
over en flade i alle retninger og vinkler uden at 
holde eller trykke på bestemte måder. 

Funktion: 

Betjening: 

Ergonomi:

Funktion: 

Betjening: 

Ergonomi:

Pris/kvalitets-forhold Pris/kvalitets-forhold
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