
vikt

klippbredd

betyg

trimmerdon

varvtal obelastat

omdöme

batterityp

fabrikat/modell

batterikapacitet/
spänning

pris

Einhell  
BG-CT 18 Li Blue

1 100 kronor

Lithium-Ion

1,3 AH/ 
18 V

Plastkniv

26 cm

8 000 varv/min

2,6 kg

Lågt ljud.  
Bra inställnings- 

möjligheter.  
Robusta stödhjul. 
Plastkniv som är 

väldigt lätt att byta ut. 
Klipper bra på  

lättare vegetation,  
vid grövre och  

tätare gräs räcker  
den inte riktigt till  

hela vägen.  
Batteriets placering  

på framsidan av 
handtaget gör  
den framtung  
utan stödhjul. 

Bristfälliga  
monterings- 
anvisningar.

Biltema GT 18  
(17325)

800 kronor

Lithium-Ion

1,3 Ah/ 
18 V

Tråd

23 cm

8000 varv/min

2,3 kg

Lätt och smidig. 
Reglerbar längd  

med hjälp av  
teleskopfunktion.  

Handtaget och 
klippaggregatet går  
att reglera i vinkel. 

Stödhjul ingår.  
Lätt att montera.  
Bra klippresultat, 
klarar kraftigare 

vegetation än 
förväntat.  

För utmatning av  
tråd trycker man lätt 

ner den i marken.  
En lättanvänd gräs- 

trimmer till ett lågt pris.  
Skramligt ljud från 

hjulen.

Hus & Hem testar

Batteridrivna 
grästrimrar

Bästa 

budgetval

Har du en normalstor trädgård där du 
vill finjustera kanter samt ta det som 
gräsklipparen inte kommer åt är en 

batteridriven grästrimmer perfekt. Det man 
bör tänka på är att det generellt tar cirka 
1,5–4 timmar att ladda ett batteri. Drift-
tiden hos ett fulladdat batteri ligger på 
cirka 30 minuter, vilket innebär att det 
kan bli många pauser om man har mycket 
att trimma. 
RESuLTAT oCH SKILLnAdER
Alla trimrar i testet får godkänt även om 
prestandan skiljer sig åt. Batterierna räcker 
i enlighet med förväntningarna och de är 
smidiga att ladda. De flesta är utrustade 
med tråd medan några använder sig av 
plastknivar. De senare klipper bra och  
effektivt samt är enkla att byta. Vid preci-
sionsklippning är tråden något lättare att 
arbeta med. Nackdelen är att det är svårare 
att byta trådrulle än kniv. 

Testvinnaren är Ryobi RLT36 trots rela-
tivt högt pris medan Biltema GT18 blir 
bästa budgetval.  

Så TESTAdE VI
Vi har utvärderat åtta batteridrivna grästrimrar. 
Testet är utfört i en stor trädgård med varierad 

vegetation med lättare typ av gräs samt  
mera vildvuxet gräs med tätare gräspartier. 
Personerna som testat är i längd 165 cm och  

195 cm. Modellerna är betygsatta utifrån fem 
huvudkriterier som design, kvalitet, funktioner, 

kapacitet och prisvärde. Priserna är tillverkarnas 
rekommenderade. Maxbetyget är 5 poäng. 

Vill du slippa hög ljudnivå, 
avgaser och trassel med 
sladdar är det batteridrivet 
som gäller. Vi har testat  
åtta grästrimrar.
Av mia litström/SmArtSon
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Gardena  
AccuCut 400 Li

1 100 kronor

Lithium-Ion

 
1,6 Ah/ 

18 V

Plastkniv

23 cm

9 000 varv/min

2,4 kg

nätt trimmer med  
bra inställningar. 

Ställbart klipphuvud, 
stång med  

teleskopfunktion.  
Stort handtag som går 

att ändra i vinkel.  
Bra resultat vid  

lättare vegetation.  
Vid grövre gräspartier 
räcker inte kraften till. 

Plastkniven enkel  
att byta.  

något kort för långa 
personer, gasknappen 

långt bak på 
handtaget, saknar 
säkerhetsknapp för 

vänsterhänta.

1 500 kronor

Lithium-Ion

1,5 Ah/ 
18 V

Tråd 

25 cm

7 400 varv/min

2,2 kg

Praktisk  
grästrimmer med tråd. 

Greppvänligt,  
justerbart handtag  
med  gummibeslag. 

Klippaggregatet  
går att vrida.  

Reglerbar stång med 
teleskopfunktion.  
Bra klippresultat.  

Enkel att använda vid 
precisionsklippning 
men vid grövre och 

tätare gräs är kraften 
något för svag.  
Låg vikt gör den 

lätthanterlig.  
Högt ljud.  

något kort för  
långa personer.

Stiga  
SGT 2220A

1 200 kronor

Lithium-Ion 

1,5 Ah/ 
20 V

Tråd 

Ställbar 22 cm

8 000 varv/min

2,2 kg

Lätthanterlig.  
Enkel montering. 
Klipper bra och 

effektivt. 
Inställningsmöjligheter 

på handtaget, 
klippaggregatet och  
på längden tack vare 

teleskopfunktion.  
Vid ändring av 

klippaggregatets vinkel 
finns en spärr som 

trycks ner med foten. 
Smidigt då man inte 

behöver böja sig. 
Saknar säkerhets- 
knapp för vänster-

hänta, svårt att få loss 
batteriet om man har 

små händer.

Stihl  
FSA 65

3 900 kronor

Lithium-Ion

2,2 Ah/ 
36 V

Två trådar 

30 cm

Ingen uppgift hos 
leverantör.

3,8 kg

Mycket effektiv och 
kraftfull grästrimmer 

med stort batteri.  
Klipper sig igenom  

det mesta.  
Två trådar som  

matas ut efter ett tryck  
i marken vid rotation. 
Justerbart handtag.  

Lätt att montera, 
verktyg till montering 

samt skydds- 
glasögon ingår.  
utan batteriet är  
skalet bräckligt. 

Bräckligt plastskal  
när batteriet inte  

är monterat.  
Tar stor plats  

i förvaring. dyr.

Bosch  
ART 26 LI

1 400 kronor

Lithium-Ion

1,3 Ah/ 
18 V

Plastkniv

26 cm

7 400 varv/min

2,4 kg

Lättmanövrerad.  
Låg vikt.  

Plastkniv som är  
enkel att byta ut.  
Bra resultat vid  

lättare vegetation,  
vid grövre räcker  
den dock inte till. 
Teleskopfunktion 

reglerar längden men 
låser fast dåligt.  

I det kortaste läget  
har den en perfekt 

storlek för förvaring 
eller vid transport i bil. 

det krävs ordentligt 
med kraft för att  
få ner batteriet  

i laddningsstationen.

Ryobi  
RLT36

2 500 kronor

Lithium-Ion 

2,6 Ah/ 
36 V

Tråd 

Ställbar 28–33 cm

9 000-10 000 varv/min

4,1 kg

Mycket smidig  
och skön att använda 
då axelband ingår. 

Handtaget är 
ergonomiskt utformat 
och vändbart om man 

är vänsterhänt.  
Gas- och säkerhets-

knappar bra placerade 
och i bra storlek. 

Automatisk  
utmatning av tråd 
fungerar perfekt.  
Stor klippbredd. 
Kraftfullt batteri.  

Lätt att sätta i laddaren. 
Klipper sig igenom  

det mesta.  
Ej reglerbar i längden, 

tungt batteri, dyr.
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