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Gipsskruemaskiner med snor
har stadig godt fat i markedet
Mester Tidende har
testet en række af de
førende 230V gipsskruemaskiner på
markedet. Makita løber med sejren blot
et enkelt point foran
Hilti
MesterTest
Af Klaus Tøttrup
Foto: John Ehbrecht

Med 230V som energikilde går man aldrig død for
strøm og man er som regel
sikret et formidabelt kraftoverskud. Selvom akku-maskinerne har vundet frem
og præsterer rigtig godt (se
testen af akku-gipsskruemaskiner i Mester Tidende nr.
4, 2013), så er der stadig et
solidt marked for maskiner
med snor.
Grænsen for hvornår
man skal vælge en akku-maskine eller en 230V-maskine
er ﬂydende, men ofte er det

opgavens omfang der bestemmer om det bliver den
ene eller den anden. Mange
håndværkere vælger at have
en af hver slags, bl.a. fordi
mange gipsskruemaskiner
også kan fungerer som bore-skruemaskiner og leveres
med indstilleligt borehoved,
så de kan anvendes til gipsskruer, som ikke er båndede.
Den test, som Mester Tidendes testteam har gennemført drejer sig imidlertid udelukkende om
gipsskruemaskiner
med
automat til båndede skruer. Det er ITW, der har leveret de båndede NKT-skruer,
mens Optimera har leveret
gips, stålproﬁler og båndede
skruer til Fermacell-pladerne.

Detaljeret test
Mester Tidendes testteam
følger er detaljeret testskema og skal udover maskinerne ydeevne også vurdere
betjeningsvenligheden, ergonomien og placeringen af
bl.a. betjeningsgreb, af- og

påmontering af skrueautomat, ladning med båndede
skruer, indstilling af dybe
og skruelængde m.v.
Testhåndværkerne skal
også vurdere de transportkasser, som maskinerne leveres i både hvad angår indretning og størrelse.
De mange vurderinger
bliver til point og det er således muligt både at udpege et
samlet vinder, men også at
udpege vindere af de enkelte delområder som vurderes
- f.eks. vurdering af design
og ergonomi.

Mester Tidendes testteam
fanget i et roligt øjeblik
umiddelbart før testen af
230V gipsskruemaskinerne
sættes i gang.

til ﬂere forskellige kriterier.
Vi lægger naturligvis
største vægt på, at maskinen fungerer effektivt og er
let at betjene. Men det giver
god mening at vurdere både
transportkassen og maskinens design og ergonomi,
understreger testteamet

Tæt kamp i toppen
Samlet vinder i testen er
de to maskiner fra Makita
skarpt forfulgt af maskinen fra Hilti. Blot et enkelt
point skiller således første
og andenpladsen. På tredjepladsen, blot 4 point fra førstepladsen, følger maskinen
fra Spit. Så konkurrencen er
benhård i toppen.
De øvrige maskiner i testen fra henholdsvis Bosch
og FEIN er på ingen måde
voldsomt distanceret, så

konklusionen er, at maskinerne i Mester Tidendes test
er de førende markedet.
Den hårde kamp mellem
nr. 1 og 2 - Makita og Hilti afgøres i sær på transportkassen og design og ergonomi. Hilti er helt suveræn,
når det gælder skrueautomaten, men scorer dårligere
når det gælder transportkassen og ligger også i bund når
gælder design og ergonomi.
Vurderer man udeluk-

kende skrueautomaten og
dens funktion sammen med
maskinen, så er det Hilti der
vinder foran Spit og Makita.
Vurderer man udelukkende i forhold til design og
ergonomi, blander en helt
fjerde maskine sig i feltet nemlig FEIN. Her er rækkefølgen Makita, FEIN og Spit

Giver god mening
- Opgaven har været at vurdere maskinerne i forhold

Det
rigtige valg
Maskinerne i denne
test er blamdt de
bedste på markedet
og testhåndværkerne understreger, at
samtlige maskiner
stort uanset opgave
i forhodl til gipsskruning vil være
et rigtig valg.

SAMLET RESULTAT AF GIPSSKRUMASKINE-TEST (230v)
Makita 6843

Makita 6842

Hilti SD 5000

Spit 217

Bosch GSR 6-45

FEIN SCT 5-40 UM

FEIN SCT 5-40 UM 5-40 MM

87
78
26
191

87
78
26
191

103
69
18
190

95
73
19
187

81
73
25
179

72
75
24
171

72
75
25
171

Automat
Maskine
Kasse
Point i alt

Risiko for ømme Skipper Skræk underarme
Ensidigt gentaget arbejde og ensidigt belastende arbejde kan ende med skade. Så vælg
en gipsskruemaskine,
hvor der er tænkt på
ergonomien
Af Klaus Tøttrup

MesterTest
Når der er skruet et æske båndede skruer i gipspladerne
kan man godt mærke, at underarmsmusklen er spændt
og håndleddet har været be-

lastet. Selv ikke de bedste
gispsskruemaskiner på markedet kan helt fjerne den belastning det er at lade kroppen fungere som en maskine
med ensidigt gentaget og ensidigt belastende arbejde.
De bedste gipsskruemaskiner er imidlertid optimeret til at afbøde de værste gener. Sådan er det også med
maskinerne i Mester Tidendes test.

FEIN i front
Når det gælder maskinens ergonomi er FEIN en suveræn
vinder.
- Man kan godt mærke, at

der er gjort meget for balancen i maskinen, grebet og dimensioneringen for at skabe
en maskine, der skåner kroppen, siger testhåndværkerne,
der i samme moment fremhæver en forholdsvis simpel,
men meget effektiv løsning
på FEIN-maskinerne: Et velcrobånd med en blød gummiplade som løber fra bagenden
af maskinen og ned til bunden af grebet. Når hånden
fatter om grebet kan man
spænder båndet hen over
håndryggen, så maskinen på
den måde er spændt fast til
hånden. Det betyder, at man
ikke behøver bruge så mange

kræfter på at holde fast om
maskinen, ligesom man kan
slappe af i hånden, når man
lade armen falde ned.
- En meget effektiv løsning som absolut fortjener
anerkendelse, understreger
håndværkerne.
- Generelt gælder det om
at vurdere vægt og balance
og sammenholde disse vurderinger med maskinens generelle funktionalitet. Samtlige maskiner i testen er
professionelle maskiner i den
bedste ende af markedet, understreger testhåndværkerne.

Håndværkerne er meget tilfredse med den effektive løsning
med et bånd med velcrolukning på FEIN-maskinerne

DESIGN OG ERGONOMI
Design
Ergonomi
Funktion
Point i alt

Makita 6843
26
25
27
78

Makita 6842
26
25
27
78

FEIN SCT 5-40 UM
24
30
21
75

FEIN SCT 5-40 MM
24
30
21
75

Spit 217
21
26
26
73

Bosch GSR 6-45
25
25
23
73

Hilti SD 5000
24
24
21
69
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Stiller store krav til skrueautomater
Skrueautomater til
båndede skruer skal
være lette at justere
og man skal kunne
stole på, at indstillingen holder
MesterTest
Af Klaus Tøttrup

Skrueautomaten fra Hilti

løber med sejren i Mester
Tidendes test. Testhåndværkerne fremhæver, at
Hiltis skrueautomat er
nem at betjene og at betjeningsknapper og -hjul
er solide og yder lidt modstand, så man er sikker
på, at indstillingen bliver
ved med at være, hvor den
skal.
Maskinerne i testen har
vidt forskellige systemer
i forhold til indstilling

Automaten fra Makita fremhæves som en automat, hvor
båndet nærmest “smutter på af sig selv”.

af, hvor dybt skruen skal
skrues i og indstilling af
skruelængde.
Testhåndværkerne
fremhæver, at det er er
vigtigt, at indstillingskapper og -hjul er placeret på
en måde, så man ikke under arbejdet kan komme
til at dreje på hjulet med
kanten af hånden. Det er
også afgørende, at indstillingshjul kører forholdsvis stramt og kan justeres

i nogle hak, så justeringen
bliver, hvor den skal.
Når det gælder ladning
af automaten med båndede skruer er det afgørende,
at båndet så at sige “selv
ﬁnder vej”.
Ifølge testhåndværkerne er alle maskinerne i
testene lette at lade, men
automaten fra Makita
fremhæves som en automat, hvor båndet nærmest
“smutter på af sig selv”.

VURDERING AF SKRUEAUTOMAT
HiltiSD 5000

Spit 217 - Makita 6843

Makita 6842

Bosch GSR 6-45

FEIN SCT 5-40 UM

FEIN SCT 5-40 MM

30
24

22
23

22
23

23
18

19
18

19
18

23
26
103

25
25
95

25
25
96

25
15
81

20
15
72

20
15
72

Automat af og på
Ladning af båndede skruer
Indstilling af dybde
og skruelængde
Overordnet funktion
Point i alt

Håndværkere fortrækker
store kasser
MesterTest
Af Klaus Tøttrup

For Mester Tidendes testhåndværkere er det vigtigt,
at de transportkasser gipsskruemaskinerneleveres i
er indrettet, så det et let både at pakke maskinen ud og
pakke den sammen i kassen
igen.
- Vi gider ikke bøvle med

ledninger, der skal ligge
helt præcist i kassen for at
den kan lukkes. Og vi gider
ikke transportkasser, hvor
der ikke er plads til nogle
ekstra bits, borepatroner og
andre ting vi kan få brug for
i forbindelse med arbejdet.,
siger testhåndværkerne, der
udpeget kassen fra Makita
som den bedste i testen bl.a.
fordi der er plads til, at maskinen ligger samlet i kassen - altså med automaten

sat på og fordi der er god
plads til ledningen.
Også maskinerne fra
FEIN, Spit og Bosch kan ligge samlet i kassen, mens
maskinen fra Hilti skal skilles ad for at ligge i kassen.
- Kassen fra Hilti er ellers
ﬁn, fordi der f.eks. er gjort
plads til at fastholde instruktionsvejledning i et separat rum, påger testhåndværkerne og tilføjer, at man
er helt ude i petitesserne.

For maskinen fra Hilti er til
gengæld meget let at samle.

Kassen fra Makita udpeges
som den bedste bl.a. fordi
der er plads til, at maskinen
ligger samlet og fordi der er
plads til ledningen

INDRETNING AF TRANSPORTKASSE TIL 230V GIPSSKRUEMASKINER
Point i alt

Makita 6843
26

Makita 6842
26

FEIN SCT 5-40 UM
24

FEIN SCT 5-40 MM
24

Spit 217
19

HiltiSD 5000
18

TEKNISKE DATA:

MAKITA 6842
Effekt: 470 Watt
Omdrejninger: 4.700/min

MAKITA 6843
Effekt: 460 W
Omdrejninger: 6.000/min

FEIN SCT 5-40 UM
Effekt 450 Watt
Omdrejninger: 4.000/min

HILTI SD 5000
Effekt: 710 Watt
Omdrejninger: 5.000/min

FEIN SCT 5-40 M
Effekt: 450 Watt
Omdrejninger: 4.000/min

SPIT 217
Effekt: 600 Watt
Omdrejninger: 6.000/min

BOSCH GSR 6-45
Effekt: 701 Watt
Omdrejninger: 4.500/min

