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Coline/ 
Art nr 34-4032
499 kr

1 600 W

Fogmunstycke.

 
 
82 dB

7 m

+ Bra bärhandtag. 

– Suger dåligt. 
Högt ljud. Rör runt 
smutsen. Mycket 
kort rör och sladd. 
Ingen markering på 
reglaget. Inga hjul på 
munstycket. Ingen 
automatisk sladd-
vinda. Snäv öppning 
för byte av påse.

Samsung/ Eco Wave 
VCCSC62JOV38/XEE
1 595 kr

1 200 W

Fog- och möbelmun-
stycken, samt liten 
borste.

72 dB

10,5 m

+ Tyst. Effektiv upp-
sugningsförmåga. 
Smidig. 

– Tung. Inget 
roterbart slangfäste. 
Ingen automatisk 
sladdvinda.

Philips/ 
FC9194*
1 999 kr

2 200 W

Fog- och möbelmun-
stycken, samt liten 
borste.

77 dB

11 m

+ Bra munstycke 
med rundade, borst-
klädda hörn. Stora 
hjul på munstycket. 
Idealisk för mattor. 
Två bärhandtag. Stor 
påsevolym. 

– Repas lätt.

* Finns i butik från 
mars 2013.

Siemens/ Green 
Power VSQ4GP1268
2 184 kr

1 200 W

Fog- och möbelmun-
stycken.

 
77 dB

10 m

+ Fullt roterbara hjul. 
Bekvämt handtag på 
röret. Bra munstycke 
som kommer åt bra i 
vrår. Stor påsevolym.

– Tungt munstycke. 
Svårt att byta påse.

Electrolux/Ergos-
pace Green ZEG301
2 325 kr

1 350 W

Fog- och möbelmun-
stycke, samt liten 
borste.

71 dB

13 m

+ Låg ljudnivå. Två 
bärhandtag. Lång 
räckvidd. 

– Munstycket loss-
nar lätt från röret. 
Slangen viker sig. 
Ingen markering på 
reglaget. Ingen au-
tomatisk sladdvinda. 
Snäv öppning för 
byte av påse.

Miele/ 
S6230
2 590 kr

2 000 W

Fog- och möbelmun-
stycken, samt liten 
borste.

74 dB

10 m

+ Bra sugförmåga 
på både golv och 
matta. Följsam. 
Fullt roterbara hjul. 
Reglage med tydliga 
steg och symboler.

– Förvaring av tillbe-
hör runt sladdfästet.

Bosch/Free’e 
BSGL52237
2 649 kr

2 200 W

Fog-, möbel- och 
parkettmunstycken.

 
77 dB

15 m

+ Suger bra, speci-
ellt mattor. Fullt ro-
terbara hjul. Följsam. 
Lång räckvidd. Tyd-
liga effektlägen. Bra 
effektivt munstycke 
som kommer åt. Fullt 
roterbart slangfäste. 

– Tung och tungt 
munstycke.

TEST

Så testade vi Brukartestet 
är gjort av Wiseguide. Tio 
dammsugare med påse har 
testats på plast- och lami-
natgolv, samt på lång- och 
korthårig matta i hemmiljö. 
Som tillägg har havregryn 
och pellets använts för att 
undersöka uppsugningsför-
mågan. Ljudnivå, räckvidd, 
vikt och rörets längd har 
mätts upp. Hanterbarheten 
har bedömts under arbetets 
gång. Dammsugarna har 
betygsatts efter kriterierna 
hanterbarhet, kapacitet, funk-
tion och kvalitet, vilket ligger 
till grund för totalbetyget.

Priserna är de som tillver-
karna rekommenderar.

Betygsskalan är 1 till 5, där 
5 är bäst.

Märke/modell
 
Pris
Effekt
Tillbehör
 
 
Ljudnivå
Räckvidd
Plus & minus

Hoover/ 
TCP 1805
595 kr

1 800 W

Fog- och parkett-
munstycken, samt 
liten borste.

82 dB

8 m

+ Bra bärhandtag.

– Högt, jobbigt ljud. 
Mycket kort rör. 
Ingen markering på 
reglaget. Få lägen. 
Inget HEPA-filter. 
Är inte följsam, drar 
snett. Ingen automa-
tisk sladdvinda. 

Dirt Devil/ 
Popster M7012-2
795 kr

2 000 W

Fog- och möbel-
munstycken, samt 
liten borste.

77dB

7 m

+ Följsam och lätt.

– Suger dåligt. Kort 
skaft. Fäste för tillbe-
hör på röret. Ingen 
markering på regla-
get. Inget HEPA-filter. 
Svårt få munstycket 
plant mot golvet. 
Ingen automatisk 
sladdvinda. Dåligt 
bärhandtag. Liten 
påsevolym.

Andersson/ 
VMC 3.1
1 190 kr

2 400 W

Fog- och möbel-
munstycken, samt 
anslutningsdel.

75 dB

12 m

+ Fullt roterbara hjul. 
Enkelt byta påse. Fjärr-
kontroll på slangen. 
Bra handtag på röret. 

– Munstycket samlar 
inte upp smutsen. 
Tung. Slangfäste och 
hjul inte följsamma. 
Ingen indikator för 
full påse. Ingen 
automatisk och trög 
sladdvinda.

BÄSTSÄMST

HÖGLJUDD

Test: Dammsugare

Totalbetyg


