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Testföretaget Wiseguide har utvärderat 
sex svabbvagnar. Testet är utfört i kon
torslokaler på golv med plastmatta. De 
vagnar som så krävt har monterats ef
ter medföljande bruksanvisning. Varje 
hink har fyllts med tio liter vatten och 
ett flertal olika svabbskaft och svabb
garn har använts. Vi har valt att inte 

utvärdera svabbskaften då de ofta kan 
väljas som tillbehör efter önskemål.

Mått och vikt är tillverkarnas angiv
na och priserna kan skilja mellan åter
försäljare. Produkterna är betygsatta 
efter kriterierna användning, kvalitet 
och funktioner. 

Maxpoäng är 5.

Gipeco Gipresso mopp-
pressvagn komplett

Hygienteknik  
Svabbvagn Speedo

Nilfisk Svabbvagn Kombi, 
rostfri press

Sting 
svabbvagn

Svabbvagn  
Long tall Sally

Nick 
svabbvagn

Betyg 4,7 4,3 3,3 2,7 2,3 2

Kommentar BÄST I TEST MEST PRISVÄRD DYRAST OSMIDIG, GNISSLAR TUNG, SVÅRSTYRD TRÖG, TUNGARBETAD

Mått L75xB46xH95 cm L60xB38xH92 cm  L55xB40xH107 cm L55,5xB40xH94 cm L57xB34xH93 cm L62xB42xH88 cm

Vikt 12,5 kg 9 kg 3 kg 6,9 kg 7,5 kg 6,1 kg

Volym, hink 28 l 15 l 15 l 26 l 12 l 25 l

Funktioner Trådkorg, krok, skaft
hållare, fotpress, låsba
ra hjul, tömningsgrepp 
på hinken. 

Trådkorg, skafthållare, 
handpress, låsbara 
hjul.

Plats för trådkorg, fot och 
handpress.

Trådkorg, skafthållare, 
handpress.

Handpress, tömnings
grepp på hink, botten
sil.

Integrerad hylla, skaft
hållare, handpress.

Cirkapris 6 100 kr 1 700 kr 10 100 kr 1 900 kr 2 000 kr 1 850 kr

Omdöme Gedigen konstruktion 
av metall med skönt 
gummerade handtag. 
Körhandtaget sitter lite 
lågt för att vara opti
malt för en lång person 
och kan inte justeras. 

I övrigt är vagnen 
väldigt genomtänkt 
med trådkorg högt pla
cerad för lätt åtkomst, 
skafthållare och liten 
krok. Hjulen är låsbara 
och hinken enkel att få 
på plats under pressen 
samt utformad med 
rejäla handtag för töm
ning. 

Vagnen är störst i 
testet och stabil men 
samtidigt en av de lät
taste att manövrera och 
att köra över trösklar. 

Det bästa med vag
nen är den effektiva 
fotpressen som gör att 
du inte behöver belasta 
armar, axlar och rygg.

Svensktillverkad vagn 
i metall med press i 
plast. Testets smidi
gaste vagn som också 
är ensam om att ha höj 
och sänkbart handtag. 

Ett fäste för svabb
skaftet medföljer och 
kan klämmas fast på 
tråget. Två låsbara hjul 
gör att den lätta vag
nen står på plats när du 
pressar. Själva pressen 
sitter lågt vilket gör 
att du slipper höga lyft 
med en tung svabb. 
Tyvärr medför det 
även att en lång person 
har svårt att använda 
hela sin kraft i upprätt 
läge. Pressen måste 
också tas bort innan 
hinken kan tömmas – 
opraktiskt. 

Trådkorgen slår mot 
chassit när du kör, vil
ket i längden blir irri
terande. Här borde det 
gå att hitta en bättre 
lösning. 

I det stora hela en 
mycket bekväm och 
välgjord modell.

Svabbvagn med både fot 
och handpress. Dock är 
pedalen som manövrerar 
pressen mindre än på 
Gipresso moppressvagn, 
vilket gör den svårare att 
hantera med kraft. Inte 
heller handpressen är op
timal då den sitter så nära 
körhandtaget att du inte 
kan dra pressen i botten. 

Vagn och press är 
tillverkade i metall och 
det finns rost på sina stäl
len. Det finns plats för en 
trådkorg på framsidan, 
en mer opraktisk lösning 
än om den vore placerad 
på baksidan och upptill – 
inom räckhåll när du kör 
vagnen. 

Kroppen hamnar långt 
från vagnen när du kör, 
vilket gör det svårt att gå 
upprätt. Pressen är pla
cerad högre än på övriga 
modeller vilket ger en ökad 
belastning vid lyft av den 
blöta svabben. 

Trots flera synpunkter 
gör fotpressen Svabbvagn 
Kombi till ett alternativ 
att föredra framför andra 
modeller.

Systermodell till vagnen 
Nick där press och hink 
är identiska men här 
är vagnen av metall i 
stället för av plast. Även 
hjulen skiljer sig åt. Sting 
är enklare att köra, men 
ändå inte smidig, och 
hjulen gnisslar. 

Vagnen är försedd 
med en avtagbar tråd
korg som är placerad 
nedtill och har ett fäste 
för svabbskaft att fästa 
på pressen. 

I övrigt inga bekväm
ligheter. Pressen fästs 
över hinken och måste 
tas loss innan hinken 
kan tömmas, ett moment 
som är önskvärt att 
slippa. 

Något högre handtag 
än på Nick samt öppen 
baktill så att du inte slår 
i fötterna när du kör, 
vilket är positivt. Vagnen 
måste dras baklänges 
över trösklar. 

Trots de utseende
mässiga likheterna med 
Svabbvagn Speedo är 
Sting ett sämre val.

En avskalad modell 
utan körhandtag. Du 
för fram vagnen genom 
att styra med press
handtaget, vilket gör 
den mer svårmanöv
rerad i jämförelse med 
övriga. 

Utan skafthållare 
och hylla, krok eller 
annat för övrig förva
ring. I hinken sitter en 
sil som samlar smutsen 
i botten och hindrar 
den från att yra runt i 
vattnet. 

Vagn och hjul är 
av plast. Pressen är i 
metall och är lätt att 
lyfta av men eftersom 
hinken sitter fast i 
hjulbenen måste hela 
stycket lyftas för töm
ning. Det är tungt, 
otympligt och under
lättas inte av handtaget 
på hinken som är vasst 
och kantigt. Du måste 
dra presshandtaget 
ända ner för att krama 
ur svabben, vilket inte 
är optimalt för längre 
personer som då måste 
krumma med ryggen. 

En vagn till största del av 
plast, även press. Inte
grerad förvaringshylla i 
plast längst ned som inte 
bara är svår att nå utan 
också är placerad så att 
du slår i dina fötter när 
du kör. 

Handtaget monteras 
med enkla klickfästen. 
Konstruktionen är klen 
och verkar ge vika vid 
minsta belastning. 

Du kan inte som på 
de flesta andra modeller 
pressa ned handtaget för 
att lyfta framhjulen över 
ett hinder, exempelvis 
en tröskel. 

Trots att materialvalet 
håller vikten nere är vag
nen den trögaste att föra 
fram, hjulen rullar helt 
enkelt inte friktionsfritt. 

Hinken kan inte tas 
bort utan att först av
lägsna pressen. Tyvärr 
är även presshandtaget 
lågt placerat vilket gör 
det svårt för en längre 
person att i upprätt läge 
pressa med ordentlig 
kraft.

Användning 5 5 3 3 2 2

Kvalitet 5 4 4 3 3 2

Funktioner 4 4 3 2 2 2

Köpställe www.gipeco.se,
03618 19 00

www.hygienteknik.se, 
02110 41 00

www.nilfiskalto.se,  
031706 73 15

www.tradehouse.se,  
04018 00 00

www.stadgrossimpor
ten.se, 0847 333 00

www.tradehouse.se,  
04018 00 00

 Testresultat

ERGONOMIFAKTA
Ju fler faktorer som påverkar den manu-
ella hanteringen av en svabbvagn, desto 
viktigare är det med låg maxvikt. Faktorer 
kan vara om bördan eller lasten plötsligt 
kommer i rörelse, utförs med dålig balans 
eller är:
• tung
• stor
• otymplig
• svår att få grepp om
• instabil

• placerad på ett avstånd från kroppen 
• placerad så att man böjer eller vrider
 bålen.
Användbara tips och råd samt statistik 
och regler kring städning och arbetsmiljö 
finns att läsa på www.alltomstad.se. Allt 
om städ består av städare och städföretag 
som är organiserade inom flera fack- och 
arbetsgivarorganisationer. Här finner du 
även filmkilpp med råd om hur du städar 
ergonomiskt.

Så gjordes testet


