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URBERG MULTI TOOL G2 MULTIVERKTYG MTT151 BAHCO GERBER CENTER DRIVE W/ BIT SET

Verktyg Sax, träsåg, konservöppnare, flasköppnare,  
skruvmejsel, karbinhake, vinöppnare, 
stjärnmejsel. 2 p. Ingen tång. Knivblad – cirka 
7 centimeter, ganska tunt och aningen glappt 
men vasst. 1 p. Ingen bitsmejsel. 

 3

Träsåg, tre skruvmejslar, stjärnmejsel, tandat 
blad, konservöppnare, linjal, fil, tandad kant 
typ fiskfjällare, enkel spikutdragare. 4 p. 
Konservöppnare ger extra 1 p. Tång – fjäder-
belastad, smal spets, avbitare, glapp kan anas. 
2 p. Knivblad – cirka 6 centimeter, ganska 
smalt, vasst. 2 p. Ingen bitsmejsel.

 9

Fil, pryl, tandat blad, spikdragare, flask-
öppnare, linjal, fästögla. 1 p. Har varken sax 
eller konservöppnare. Tång – fjäderbelastad, 
saknar glapp, har avbitare och vajerskalare 
med ett vändbart eller utbytbart blad med egg 
på tre sidor. 3 p. Knivblad – 8 centimeter och 
ganska grovt. Vasst, men med en anmärknings-
värt rå egg. 1 p. Två bitsmejslar och 14 bits av 
olika typer men generellt ganska grova. 2 p.

 7

Låsning och 
klämrisk

Inga riktiga lås för några verktyg, ej heller för 
knivbladet.

 0

Inga riktiga lås för några verktyg, ej heller för 
knivbladet.

 0

Väl fungerande låsning till alla verktyg, lite 
grovt och glappt utformat men till synes 
starkt. 

 4

Fodral Inget fodral.

 0

Fodralet har en bra knapplåsning, men 
 balanserar dåligt i dangler. 

 1

Rymmer både verktyg och bits. Kardborrelås 
på locket. Kan fästas hängande eller i bältets 
riktning. 

 2

Passning Ganska tunna verktyg med en liten tendens 
till glapp. Glapp i saxen. Lite för rundade 
skruvmejslar.

 0

Allt är tajt med lagom motstånd. (Det lilla 
glappet i tången är undantaget och har redan 
kostat en poäng.)

 2

Allt känns starkt, men tångens infästning och 
låsning är lite glapp och skramlig.

 1

Grepp Ligger godkänt i handen.

 1

Ligger bra i handen, lättarbetat med grepp-
vänliga ytor. 

 2

Utformat så att man kan få bra kraft till 
exempel med bits i skruvmejselfunktion, men 
egentligen inte så ergonomisk i övrigt. Kräver 
ibland två händer.

 1

Vikt Cirka 150 gram. Cirka 240 gram. Cirka 270 gram.

Garanti Tre års reklamationsrätt för produktionsfel. Två års garanti. 25 års garanti.

Cirkapris 209 kronor. 199 kronor. 1 648 kronor.

Omdöme Ett verktyg i enkelt utförande med ganska få 
funktioner som dessutom saknar den riktiga 
kvalitetskänslan. Det är en allvarlig brist att 
knivbladet saknar låsning.

 4

Många funktioner i ett billigt verktyg. Urvalet 
av funktioner verkar dock lite mer anpassat för 
arbete än för friluftsliv. Med tanke på märket 
är det inte oväntat. Det är en allvarlig brist att 
knivbladet saknar låsning.

 14

Ett rejält verktyg med kraftigt utformad tång 
och bitsmejsel. En i grunden bra produkt 
som tappar poäng på att den har relativt 
få funktion er. Bredvid de båda andra dyra 
verktygen känns den också snäppet mindre 
ergonomisk.

 15



SVENSK JAKT  Nr 10  2019 53

»

MULTIVERKTYG ASAKLITT LEATHERMAN WAVE+ (MED BITS) SOG POWERACCESS DELUXE

Verktyg LED-lampa, konservöppnare, flasköppnare, 
stjärnmejsel, tre skruvmejslar, pryl, träsåg, fil, 
enkel spikutdragare, sax. 5 p. Sax och konserv-
öppnare ger extra 2 p. Tång – fjäder belastad 
med avbitare, inget glapp. 3 p. Knivblad – 
cirka 4 centimeter, måttligt vasst. 1 p. Ingen 
bitsmejsel. 

 11

Konserv- och flasköppnare med wireskalare, fil 
med två tydligt olika ytor, tandat blad, träsåg, 
linjal, fästögla, fast skruvmejsel, sax. 3 p. Vass 
och tajt sax, bra konservöppnare. 2 p. Tång – 
smal spets, avbitare med utbytbara blad, inget 
glapp, men inte heller fjäderbelastad. 2 p. Kniv-
blad – drygt 7 centimeter långt, ganska slankt 
och mycket vasst. 2 p. Dubbla bitsmejslar, 44 
bits av olika typer och dimensioner. 3 p.

 12

Träsåg, mejsel, ¼” drive, pryl, linjal, tresidig 
fil, crimptång, burköppnare, flasköppnare, 
tre skruvmejslar, stjärnmejsel, vinkelmått, 
fästögla. 6 p. Burköppnare ger extra 1 p. Tång 
– smal spets, inte fjäderbelastad men i stället 
utväxlad och med en crimpfunktion, avbitare. 
3 p. Knivblad – cirka 7 centimeter, smalast i 
testet, vasst. 2 p. Bitsmejsel med 14 bits av 
olika typer. 2 p.

 14

Låsning och 
klämrisk

Inga riktiga lås för några verktyg, ej heller för 
knivbladet. 

 0

Väl fungerande lås på alla verktyg, lätt-
hanterliga.

 5

Bra lås till alla verktyg, lätt att öppna och 
stänga alla verktyg.

 5

Fodral Fodralet har en bra knapplåsning, men 
 balans erar dåligt i dangler.

 1

Fodralet har en mycket bra knapplåsning, men 
rymmer inte bitshållarna och balanserar dåligt 
i dangler.

 1

Rymmer både verktyg och bitssats. Stänger 
med stor kardborreyta. Hänger bra i dangler 
och kan fästas på Molle-bärsystem.

 2

Passning Allt är tajt med lagom motstånd.

 2

Allt är tajt med lagom motstånd.

 2

Väldigt mjuk och följsam att använda, inget 
glapp.

 2

Grepp Verktyget ligger relativt väl i handen, men 
upplevdes halkigare än övriga i blött skick. 

 2

Verktyget ligger väl i handen, är lättanvänt och 
känns inte särskilt halkigt trots ytor i metall. 

 2

Ligger bra i handen, känns inte halkig. 

 2

Vikt Cirka 270 gram. Cirka 250 gram. Cirka 240 gram.

Garanti Två års garanti. 25 års garanti, ska täcka i stort sett allt utom 
rost, utbytbara delar (som bits), fodral och färg.

25 års garanti. Gäller tillverkningsfel, inte 
felaktig användning.

Cirkapris 279 kronor. 1 599 kronor. 1 295 kronor.

Omdöme Många funktioner i ett billigt verktyg. 
 Materialvalen är lite annorlunda jämfört med 
de dyrare märkena, men om det här verktyget 
varken rostar eller blir glappt med tiden är det 
ett seriöst alternativ. Det är dock en allvarlig 
brist att knivbladet saknar låsning.

 16

Gedigen kvalitetskänsla med mycket bra 
passning. Ligger väl i handen, har många 
användbara funktioner och störst urval av bits. 
Det senare är ett plus inte minst vid arbete på 
vapen eller kikarsikten.

 22

Testvinnare! Verktyget har testets största 
antal funktioner och en rejäl kvalitetskänsla. 
Ett verkligt mångsidigt multiverktyg i ett bra 
utförande.

 25


