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Så här testade vi
Brukartestet av högtryckstvättarna
är utfört av testföretaget Smartson.
Vi har testat högtryckstvättarna
med de munstycken som medföljer

maskinerna på kantsten, stenplat-
tor, asfalt, fordon, utemöbler, samt
på utegrill och sopcontainrar. Un-
der provningen har vi bedömt och

Läs alla tester 
på nätet!

test&råd Þ icakuriren.se
betygsatt tvättresultatet och maski-
nernas hanterbarhet när det gäller
reglage, slang, elkabel, tank, kopp-
ling, hjul, draghandtag och möjlighet

att lyftas. Vi har också bedömt kvali-
tet och funktion på munstycke, tank,
slangens material och längd, samt
spolhandtag med mera, samt be-

dömt hur prisvärda de är. Detta har
lagts samman till ett totalbetyg.
Priset är det som tillverkarna uppger.
Betyget är 1–5, där 5 är bäst.

TEST:
Högtrycks-

tvättar HÖG TID FÖR HÖG TRYCK

Märke/modell

Pris

Max pump/
arbetstryck

Vikt

Slanglängd

Plus

Minus

Totalbetyg

Homework 
HPI 1650

800 kr

200/110 bar

16 kg

5 m

Lätt att lyfta. Kompakt.

Kort slang och spolrör.
Tunn stråle. Saknar för-
varingsplats för spol-
handtag på maskinen.
Slangen saknar snabb-
koppling till spolhand-
taget.

Nilfisk-Alto
C110.2-5 X-tra

1000 kr

110/70 bar

6,7 kg

5 m

Lätt att lyfta. Enkel att
använda. Bra slangför-
varing.

Kort slang. Svårt att se
av/på.

Biltema
17-533

1250 kr

180/100 bar

20 kg

8 m

Slangrulle.

Endast ett fast mun-
stycke. Tillbehör finns
ej att köpa. Slangen
saknar snabbkoppling
till spolhandtaget. 
Svaga plastdetaljer.
Tunn stråle. Svårt att 
se av/på. Dåliga hjul.

Kärcher
K3.68

2400 kr

120/110 bar

15 kg

6 m

Enkel att använda. 
Rejäla hjul. Lätt att 
fylla på behållare.

Kort och styv slang. 
Pilligt koppla bort
slangen från spolhand-
taget.

Stihl
RE128 Plus

3400 kr

150/135 bar

17 kg

9 m

Stålarmerad slang. Bra
längd på spolröret. In-
skjutbart draghandtag.
Slangrulle. Tydligt på-/
avvred. Extra lyfthand-
tag. Extra förvaring un-
der kåpan.

Små hjul. Draghand-
taget glappar.

Foma
747

3500 kr

140/130 bar

19 kg

10 m

Stålarmerad lång
slang. Tre olika spolrör
medföljer. Två tankar
för rengöringsmedel.

Ingen sladdhållare.
Slangen saknar snabb-
koppling till spolhand-
taget.

Kärcher
K5.85

3700 kr

130/125 bar

16,2 kg

7,5 m

Inbyggd slangrulle.
Stor tank för rengö-
ringsmedel. Smidig
snabbkoppling till spol-
handtaget.

Smutsfräsen ger vibra-
tionen i spolhandtaget.
Små hjul.

Nilfisk-Alto 
E140.2-10 S X-tra

3700 kr

140/135 bar

17,5 kg

10 m

Stålarmerad, lång
slang. Inskjutbart
draghandtag. Slang-
rulle. Tydligt på-/av-
vred. Extra lyfthandtag. 

Kort spolrör. Små hjul.
Draghandtaget glappar.

Alcon
G150x

4950 kr

150/140 bar

24 kg

11 m

Stålarmerad lång
slang. Hög kvalitet på
pump. Två tankar för
rengöringsmedel som
är lätta att fylla på.
Slangrulle.

Stor och tung. Slangen
saknar snabbkoppling
till spolhandtaget.

Kränzle
1150T

7150 kr

135/115 bar

26 kg

15 m

Stålarmerad lång
slang. Hög kvalitet på
pump. Slangrulle.

Tung. Svårt att se vad
som är av/på. Slangen
saknar snabbkoppling
till spolhandtaget. Ing-
en tank, endast slang.Bäst! Bra!

Sämst!

Skrymmande!

–

+

Hur bra högtrycks-
tvätten rengör är
viktigt, men viktigt
är också att den är
praktisk och enkel
att använda. Myck-
et av det kan man
se bara genom att
granska den i buti-
ken.

Slangen bör vara
minst 8–9 meter
lång och gärna vara
stålarmerad och ha
en snabbkoppling
till spolhandtaget.

Spolhandtaget ska
ligga skönt i han-
den och det ska va-
ra lätt att trycka in
och hålla intryckt.

Spolröret bör vara
så långt att man
inte behöver gå
böjd för att kunna
arbeta med det.
Det bör inte heller
kännas tungt till-
sammans med
spolhandtaget.

Slangrulle under-
lättar förvaringen
av både slangen
och själva hög-
tryckstvätten.

Storleken är viktig
då maskinen ska
förvaras när den 
inte används.

Tanken för rengö-
ringsmedel kan se
ut på tre olika sätt:
lös, inbyggd eller
enbart en slang
som man sticker
ner i ett kärl. Det
finns för- och nack-
delar med samtli-
ga. Men bra är om
den är lätt att fylla
på, tömma och
rengöra.

Ta bort mossan på uteplatsen och
garageuppfarten, spola bort be-
läggningar från hustaket, tvätta
båtskrovet, bilen och utemöbler-
na och fräscha upp både soptun-
nan och utegrillen. En högtrycks-
tvätt kan vara högst användbar,
inte bara för husägaren.

Vi har testat tio högtrycks-
tvättar i olika prislägen, från 

800 kronor upp till 7_ 150 kronor.
Bäst är Stihl RE128 Plus för 
3 400 kronor. Den rengör bra och
är praktisk då den har en lång
stålarmerad slang och bra längd
på spolröret. Nästan lika bra är
Nilfisk-Alto E140.2-10 S X-tra.
Det som främst skiljer dem åt är
att den senare har ett kort spolrör
som ger en mindre bekväm ar-

betsställning, även för
en person med nor-
mallängd.

Sämst är maskinen från
Biltema. Förutom att
den är sämst på att spo-
la rent har den endast
ett munstycke som ska
fixa allt. Strålen som
kommer ut är mycket
tunn, dessutom gick plastdetal-
jer på maskinen sönder under
själva provningen.

Tillverkarna pratar om vilket
maximalt pumptryck, även kal-
lat maxtryck och arbetstryck som
maskinerna har, mätt i enheten
bar. Det kan skilja stort mellan

de båda trycken, som för
Homework som anger
ett pumptryck på 200
bar, medan arbetstrycket
endast är 110 bar. Det är
arbetstrycket som är in-
tressant, inte vilket maxi-
malt tryck motorn klarar
av.

Arbetstrycket skiljer
sig mycket, mellan 70

och 140 bar. Men man ska inte
enbart titta på hur många bar
högtryckstvätten har, för hur bra
maskinen är på att göra rent be-
ror också på munstyckets ut-
formning.

Vilken modell du ska välja be-
ror på vad du ska använda den till
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och hur mycket du tror att du
kommer att använda högtrycks-
tvätten. De billiga modellerna
med ett arbetstryck på under 
110 bar klarar av enklare rengö-
ring; att tvätta av bil och utemöb-
ler och ta bort mossan på mindre
ytor i trädgården. De dyrare och
större maskinerna klarar mer krä-
vande rengöring och större ytor.

För att inte maskinen ska bli
stående i ett mörkt hörn är det bra
om det finns extra tillbehör att
köpa till, som borstar av olika slag
för tvätt av bilen, liksom slangar
för till exempel rengöring av igen-
täppta rör och avlopp. Det gör 
användningsområdet större och
därmed nyttan av maskinen. ■

Högtryckstvättens bästa tid är nu, när
vintersmutsen ska bort. Satsa på en 
modell som har extra tillbehör. Det gör
användningsområdet större. FOTO GUNNAR ASK

Råd vid köp

Ta bort smuts och mossa
på stenplattorna utanför
huset klarar alla modeller.
av.


