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TEST ELSKYFFLAR

ELSKYFFELN SER VID en första 

anblick knappast ut som en produkt 

som är framtagen för att orka med 

någon mer avancerad skottning utan 

snarare en produkt för lata radhusä-

gare som inte orkar skotta sin fem 

kvadratmeter stora infart till huset. 

Men skenet kan bedra och DMH 

ändrade uppfattningen när vi väl fick 

chansen att testa skyfflarna för att se 

vad de går för. 

OM VI VÄLJER bort lata radhusäga-

re, är målgruppen för dessa elskyfflar 

allt från fastighetsskötare som har till 

uppgift att hålla rent utanför portar 

till hantverkare som behöver hålla 

rent fram till, eller runt, byggplatsen. 

Även om skyfflarna gör sig som bäst 

när det är nysnö klarar de även av 

upp till ett par decimeter blötsnö 

beroende på vilken maskin du väljer. 

Fördelen med elskyffeln kontra den 

manuella muskeldrivande snöskyffeln 

är att du sparar ryggen samtidigt 

som du kan skjuta bort snön upp till 

tio meter, och på så vis slipper intil-

liggande vallar som växer från dag till 

dag. Den tar inte mycket mer plats 

än en vanlig snöskyffel, så den är 

även lätt att transportera med sig så 

att du alltid har den till hands. 

VI HAR VALT ATT TESTA TVÅ 
OLIKA VARIANTER AV SNÖ-
SKYFFLAR FRÅN TRE OLIKA 
TILLVERKARE, EN BATTERIDRI-
VEN OCH TVÅ SLADDRIVNA 
VARIANTER.

   ➔ TEST 
ELSKYFFLAR
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DET HÄR ÄR den enda bat-

teridrivna skyffeln i testet men 

trots detta är den överlägsen 

de andra. Den skjuter bort snön 

längst, det går att rikta skov-

larna till både höger och vänster 

så att du slipper gå över samma 

snö två gånger och sist men 

inte minst, du slipper sladden! 

Många är skeptiska till batteri-

drivet, och framför allt när det 

gäller dessa varianter av ma-

skiner, men här överraskar Clas 

Ohlsons märke Cocraft. Skyffeln 

är både kraftfull och uthållig. Vi 

har kört över 1000 kvadratme-

ter i både nysnö, blötsnö, snö 

med grus i, och den klarar höga 

påfrestningar utan att vika ned 

sig. Får du testa den kommer du 

vilja ha den!

 NYSNÖ 
Till skillnad mot vanliga snö-

slungor som skickar ut snön 

genom ett rör så skickar dessa 

maskiner ut snön på ovansi-

dan av skoveln. Det gör att 

du inte kan trycka in skyffeln i 

tjockare snö än vad höjden är 

på skyddskåpan där skovlarna 

sitter. I detta fall är höjden cirka 

30 centimeter. Håller du dig till 

under 25 centimeter snö är det 

bara att trycka på och snön kas-

tas 7-8 meter bort. Väljer du att 

vinkla skovlarna och skjuta snön 

åt sidan minskar kastlängden.

 BLÖTSNÖ 
Det är inga som helst problem 

att trycka sig igenom och skjuta 

bort 10 centimeter blötsnö 4-5 

meter. Är det tjockare får du 

ta det lugnare och kanske köra 

om samma yta två gånger. Är 

det riktigt tjockt (till exempel 

en snövall) kan du skjuta bort 

snön lager för lager tills du nått 

marknivå. 

 UTHÅLLIGHET 
Maskinen har ett 36-voltsbat-

teri på 2,5 Ah. Allting beror på 

hur tjock och tung snön är, men 

under vår testperiod körde vi i 

snitt 25 minuter på ett fulladdat 

batteri. Vi märkte ingen skillnad 

på uthålligheten om 

det var nollgradigt el-

ler tio minusgrader ute. 

Är det 25 centimeter relativt lätt 

snö hinner man att köra över 

cirka 150-200 kvadratmeter un-

der den perioden om man håller 

ett bra tempo. 

 FINISH 
Här blir det barmark efter att 

du gått fram med skyffeln. Vill 

du inte gå ända ned till backen, 

om det är grus eller liknade, är 

det bara att luta maskinen i en 

brantare vinkel.

 ÖVRIGT 

➔ Du kan ställa in både längden 

på skyffeln (teleskoprör) och 

höjden på stödhandtaget på ett 

enkelt och smidigt sätt vilket gör 

det lätt att hitta ett skönt grepp 

vare sig du är kort eller lång.

➔ Cocraften har vridbara 

skovlar som vinklas både till 

höger och vänster genom ett 

vred som sitter på ovansidan av 

skyddskåpan.

 SPECIFIKATIONER 

Pris exkl moms:  1 995 kr inkl. 

batteri och laddare

Batteri: 36 V/2,5 Ah

Varvtal: 1 500 rpm

Vikt: 7,5 kg inkl. batteri

Teleskop: 92–125 cm

Röjningsbredd: 33 cm

Maxsnödjup: 30 cm

+
➔ Stark och effektiv

➔ Vridbara skovlar

➔ Sladdlös

➔ Bra finish

–
➔ Ingenting vi kan klaga på.

www.clasohlson.se

COCRAFT 
PROS36-B 
SNÖSKYFFEL

POÄNG 
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”FÅR DU TESTA 
DEN KOMMER 
DU VILJA HA DEN”

Cocraft är den enda skyffeln där du 
kan vinkla skovlarna.



TEST ELSKYFFLAR

31

HAR DU KONSTANT tillgång till 
el och inte tycker att elsladd 
är något störande moment är 
Stiga ett prisvärt alternativ. Den 
har ett högt varv och är riktigt 
effektiv, däremot slungar den 
inte iväg snön lika effektivt och 
jämt som Cocraften. Samman-
taget är dock Stigan en maskin 
mer anpassad för den lata 
radhusägaren än för fastighets-
skötaren. 

 NYSNÖ 
Är det upp till 15-20 centimeter 
nysnö klarar Stigan att slunga 
iväg snön 4-5 meter även om 
du trycker på hårt. Maxdjupet 
är runt 25 centimeter men då 
måste du ta det lite lugnare för 
att maskinen ska hinna med att 
forsla bort snön.

 BLÖTSNÖ 
Maskinen är stark och skjuter 
iväg 15 centimeter blötsnö 2-4 
meter beroende på hur hårt 
du pressar den. Går du för fort 
fram hämtar den andan och 
slungar (pulsar) iväg snön i 
ojämn takt och längd. Men tar 
du det lugnt klarar den blötsnön 
utan problem.

 FINISH 
Skovlarna går inte ända ned i 
backen utan lämnar ett cirka 
centimetertjockt snötäcke efter 

sig. Mellanrummet mellan mar-
ken och skovlarna gör att den 
kan skjuta tillbaka lite snö om 
du går för hårt fram och inte 
håller skyffeln i rätt vinkel.

 ÖVRIGT 
Det finns två vingmuttrar, en 
för att ställa in längden på 
maskinen, och en för att ställa 
in höjden på stödhantaget. Bra 
och enkel lösning för att hitta 
en personlig inställning som 
passar din längd.

 SPECIFIKATIONER 

Pris exkl moms:  950 kr 

Varvtal: 2 200 rpm

Motoreffekt: 1 100 W

Vikt: 6,5 kg

Röjningsbredd: 31 cm

Maxsnödjup: 26 cm

+
➔ Stark

➔ Enkelt att ställa in längd och 
flytta placeringen av stödhan-
taget. 

–
➔ Går inte att skjuta snön åt 
sidorna

➔ Sladden

www.stiga.se

STIGA 
ST 1131 E 
SNÖSKYFFEL

”EFFEKTIV OCH 
STARK, MEN 
SLADDEN STÖR”

POÄNG 
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ÄVEN OM DEN här maskinen 
tar sig igenom en decimeter 
blötsnö är det en konsument-
maskin för mindre ytor. Den 
känns plastig och trycker du 
på för hårt hinner den inte 
med att slunga iväg snön. Tar 
du det däremot lugnt fungerar 
den helt okej. Men helhets-
känslan gör ändå att det här 
är en maskin som inte håller 
måttet jämfört med de andra 
maskinerna i testet. Men hur 
mycket kan man begära för 
runt 700 kronor?

 NYSNÖ 
I 15-20 centimeter nysnö 
slungar maskinen iväg snön 
3-4 meter. Går du på lite för 
hårt hinner den inte med att 
forsla bort snön utan då får 
man dra tillbaka maskinen 
några decimeter och köra om 
samma yta igen. Egentligen 
inga konstigheter, men det 
märks att Cotechen inte har 
samma kapacitet som de två 
andra maskinerna.

 BLÖTSNÖ 
Ska du använda denna maskin 
när det är blötsnö får du tänka 
dig för var du ska placera snön 
så att du inte bara skjuter den 
framför dig då den drar bara 
iväg en decimeter blötsnö 1,5-2 
meter.

 FINISH 
Precis som Stiga lämnar Cote-
chen efter sig ett cirka centi-
metertjockt snötäcke.

ÖVRIGT
Det går att anpassa både 
längden på maskinen och pla-
ceringen av stödhandtaget. 
Men det kräver att du har en 
skiftnyckel till hands vilket gör 
att du troligtvis kommer be-
hålla den inställning du gjort 
från början.

 SPECIFIKATIONER 

Pris exkl moms:  750 kr 

Varvtal: i.u

Motoreffekt: 1 100 W

Vikt: 6,5 kg

Röjningsbredd: 32 cm

Maxsnödjup: 23 cm

+
➔ Priset

–
➔ Plastig

➔ Går inte att skjuta snön åt 
sidorna

➔ Sladden

www.clasohlson.se

COTECH 
ST32 
SNÖSKYFFEL

POÄNG 
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”EN KONSUMENT-
MASKIN FÖR 
MINDRE YTOR”


