TEST
Test PAPPKNIVAR

VASSAST
Det var en knivskarp konkurrens om förstaplatsen i tidningens test av pappknivar. Men ännu finns det ingen perfekt
kniv för landets pappläggare.
– Vi använder knivar hela tiden så jag tycker det är lite
konstigt, säger Patrik Törnblom, pappläggare från NorrTEXT: CENNETH NIKLASSON FOTO: ANDERS G WARNE
köping.
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miniskruvdragare

pepparkakor

snickarbälten

gipsknivar

deodoranter

knäskydd

gersågar

”Om kniven är lite
svängd så
blir greppet mycket
bättre.”
JOHAN TÖRNGREN,
PAPPLÄGGARE

Johan Törngren och de andra pappläggarna använde knivarna under två veckor. Testets vinnare blev till slut en Sollex.

Enligt testgruppen finns det flera
detaljer som är viktiga för att en kniv
ska fungera för pappläggarnas arbetsuppgifter. Kniven ska helst vara hyfsats stor och gärna vara lite böjd.
– Om kniven är lite svängd så blir
greppet mycket bättre, säger pappläggaren Johan Törngren.
är att det
inte ska finnas för många detaljer på
kniven där pappen kan fasta. Pappen
kletar lätt ner knivarna och hamnar
då smeten på små rörliga delar leder
det till att funktionen blir sämre. Samtidigt blir knivarna svåra att rengöra.
Men det viktigaste är kanske ändå att
alla delar av plast måste bort. Pappläggarna jobbar ofta med brännarens
öppna låga i den ena handen samtidigt
EN ANNAN VIKTIG SAK

Arbetsmiljö och kraft
– i ett paket

SÅ TESTADE VI
Fyra pappläggare jobbade med
knivarna i sitt dagliga
arbete under nästan
två veckor. Till alla
knivar användes blad
från Stanley eller
Sollex. Varje person
i gruppen satte
betyg och lämnade
kommentarer om
knivarna. Slutbetyget
har satts av redaktionen där även andra
faktorer räknats in.
Bland annat priset
och testgruppens
kommentarer.

som de har kniven i andra handen.
– Det är lätt hänt att lågan kommer in över kniven och då smälter
små plastdetaljer bort på sikt, säger
Johan Törngren.
om att
ingen kniv var optimal. Men det
fanns två som var mycket bra och som
med små justeringar skulle kunna bli
riktigt bra. Den knappa segern i testet gick till kniven från Sollex. Den
uppfattades som stadig med ett bra
grepp. Det var enkelt att byta blad
och den var lagom stor. Den enda
nackdelen var att ”öppnaren” för att
göra bladbyte var av plast.
– Frågan är om den håller på
sikt och så har vi ju problemet med
värmen. Finns ju risk att den smälTESTGRUPPEN VAR ENIG

www.wackerneuson.com
www.wa

Design: westring-welling.dk ·12944v

1 000 pappläggare så är verkligheten fortfarande
den att det inte finns någon verktygstillverkare som fokuserat på att
plocka fram en kniv som riktar in sig
på pappläggarnas behov. De tvingas
jobba med knivar som egentligen är
tänkta för andra arbetsuppgifter.
– Vi använder mest den typen av
knivar som många golvläggare skär
mattor med eller som snickarna använder när de sätter gips. Detta trots
att kniven är vårt vanligaste verktyg,
säger Patrik Törnblom.
De fyra pappläggarna har testat de
sex knivarna i testet på ett nästan helt
platt tak på ett bostadshus vid Gärdet
i Stockholm. Koppartaket har rivits
bort och ersätts nu av flera lager med
papp.
FÖR LANDETS DRYGT

Wacker Neuson är din lösning
– från små arbeten
till tunga uppgifter
Kontakta oss på följande tel.nr:
Malmö 070-593 77 66 Göteborg 070-593 77 88,
Stockholm och norra Sverige 070-593 75 03 och 070-593 77 44
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TESTPAPPKNIVAR
Test
BETYG
Betygen på respektive testfaktor
är ett medelvärde
av testpiloternas
betyg. Slutbetyget
är en helhetsbedömning som
sätts av redaktionen. Där vägs
kommentarer och
pris in.

STANLEY

SOLLEX

STANLEY FAT MAX

Pris (inkl.moms)

202 kr

304 kr

298 kr

Vikt

186 g

221 g

127 g

4,5

4,5

4

Bladet

4

4,5

4

Underhåll

5

4

4

Smidighet

4,5

4

4

Grepp

5

Helhetsintryck
Kommentarer

”Mycket bra kniv, men hur reagerar
den röda öppnaren i plast vid värme.”
”Nummer 2, för mig – mycket bra kniv.”

4

4,5
”Guldhjulet kan bli lite trögt ibland.”
”Nummer 1 för mig.”

”Skön att jobba med.” ”För många
plastdetaljer.”

TOTALBETYG

IRWIN

BLACK RHINO
Pris (inkl.moms)

95 kr

198 kr

119 kr

Vikt

160 g

135 g

244 g

4

3

3

3,5

3,5

2,5

Underhåll

4

3,5

2

Smidighet

3,5

4

3

Grepp
Bladet

Helhetsintryck

3,5

3

2,5

Kommentarer

”Knappen man drar fram och tillbaka
kan lätt bli trög.”

”Lätt och bra men lite plastig.” ”Lite
för liten.”

”Tung, klumpig.” ”Tror plastluckan för
bladen kommer att gå sönder med
tiden.”

TOTALBETYG
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Starka så in
i Norden.
BIG-GRUPPEN är nordens ledande fristående
bygg- och industrikedja och är leverantör av
verktyg, maskiner, skydd och förnödenheter till
proffsmarknaden.
Vi finns representerade från Finnmark i norra
Norge till Skåne i södra Sverige.
Vår styrka är lokalt engagemang och hög
kompetens i kombination med BIG-gruppens
stordriftfördelar med starka leverantörsavtal,
koncept, IT-lösningar, logistik och import.
Vi erbjuder såväl lokala företag som riks- och
nordiska kunder branschens största urval av
kvalitetsprodukter och olika tjänster.

Patrik Törnblom byter ofta blad på sin kniv eftersom han arbetar mycket med detaljer.

ter. Det skulle vara bra om
det gick att få en lösning av
metall i stället, säger Johan
Törngren.
På andra plats kom kniven
från Stanley – den med en
guldratt på sidan.
Den har inga plastdetaljer,
men där finns det risk för att
nedsmet av papp hamnar runt
ratten som då fastnar. Den blir
då svår att göra ren. Just den
här modellen av Stanley finns
i två versioner. En där bladet
är fixerat i utfällt läge och en
där bladet går att dra in genom ett reglage på ovansidan
av kniven.
– Jag använder den modellen där bladet alltid är utfällt.
För oss pappläggare ska det
vara så få rörliga delar som
möjligt, säger Patrik Törnblom.
Pappläggarna byter ofta

blad på knivarna. Orsaken
är att bladet blir kladdigt av
papp och då försvinner skärpan. Men trots att de ofta
måste skifta blad är det inte
speciellt viktigt att bladbytet
går snabbt.
ofta då
jag tycker om att jobba med
detaljer. Då måste bladet
vara vasst, men om bytet tar
30 sekunder eller en minut
att byta spelar ingen roll. Det
viktiga är att kniven fungerar
att jobba med för då blir slutresultatet bra, säger Patrik
Törnblom.
Även de andra knivarna i
testet fick hyfsade betyg. Ingen
blev totalsågad, men flera av
dem var för ”raka” i sin konstruktion och hade för många
små plastdetaljer och rörliga
delar.
– JAG BYTER BLAD

Think BIG. Hos oss hittar du Fischers produkter
för säker infästning i alla väggar.

Sverige
Eskilstuna IP Industripartner Gislaved Emil P Gävle Maskin & Verktyg Göteborg/Hisings
Backa Prevex Göteborg/Sisjön Prevex Götene Movab Halmstad IMAB Helsingborg
IMAB Jönköping Sohlbergs Kalmar Lundgrens Järn Karlshamn Hjelmbergs Järn Ljungby
Sohlbergs Malmö Prevex Skene Skene Järn Skövde Bygg & Industripartner Skaraborg AB
Stockholm/Bromma Flinks Järn Stockholm/Globen Flinks Järn Stockholm/Hornsberg
Flinks Järn Stockholm/Solna Lundqvist Maskin & Verktyg Stockholm/Sätra Flinks Järn
Stockholm/Vällingby Toolcom Uppsala Maskin & Verktyg Vimmerby Albins Västerås
Maskin & Verktyg Växjö Stål & Verktyg Örebro Skydd & Verktyg i Örebro
Norge
Albert E Olsen - Tromsø Maskinforretning - Quale - Tingstad - Industrisenteret - Kyvik Industrivarehuset

www.big-gruppen.com
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