En stycken handvåg av okänt märke inköptes på Elservice som är med i Elkedjan. Vi kallar den ES för
enkelhetens skull…
VÅGEN ÄR AV PLAST, ser ut som en lillebror till den större våg, LF Digital som jag också har, och som finns
på marknaden i olika versioner, och som är med aluminiumhölje. Den här vågen, ES, är lite lättare än LFvågen, men har samma rejäla handtag som storebror, och ES har ett mycket bättre
batterifack. Storebror har inbyggt måttband, vilket saknas på ES. Men i ärlighetens
namn, så är metall-måttbandet något som rostar.
ES-VÅGEN HAR INBYGGD bakgrundsbelysning av siffrorna, vilket är ett rejält plus,
drar kanske lite mer batteri, men väldigt värdefullt. Bägge vågarna har Tara, att du
kan hänga på tex ett vågnät, trycka ”Tara”, och sedan lägga i fisken hänga på nät och
fisk och säcken räknas bort.
ES-VÅGEN HAR AVSTÄNGNING efter ca 90 sekunder, sker alltså automatiskt. Du kan
välja vikt i Gram, KG, LB (Pound) samt OZ (Ounce). Just gramskala är bra om det är
lättare fiskar, från 1 kg och upp till 9 kilo. Lite lättare att se då. Bägge vågarna har 10gramsskala. ES går till 40 kg, LF till 25 kilo.
HANDTAGET är som sagt rejält. Stadigt att hålla i, samt att det i jämförelse med
storebror LF, så går ES i en slits, så när du skjuter ned handtaget, så är det fast och
stadigt. Inget som hänger och rasslar. Mycket bra. Större krok också på ES, vilket är
bra när man vill hänga på saker.
BATTERIER: LF har ett par knappcellsbatterier, krångliga att byta, behövs en liten
stjärnmejlsel till luckan. ES, där petar du lätt upp luckan, och det är två stavbatterier,
AAA, alltså minsta modellen, vilka är lätta att få tag i vilken butik som helst.
Knapparna i ES knappar ligger inne i höljet, och kommer då inte att kunna starta så
lätt av sig själv. LF’s knappar sticker upp, vilket gör att den kan gå på av sig själv.
PRISET ÄR KANONBRA. 119 kr, överkomligt för de flesta. Du behöver minst fyra,
kanske fem, (1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg), Samson fjädervågar för att täcka in denna
våg, och varje Samson kostar nästan 300 kr styck.

ES till vänster
LF till höger

ANNAT: Bra med bakgrundsbelysning, samt att den har en holdfunktion, vågen låser
vikten så det inte står och fladdrar på skalan, så man ser när vikten låses. Om man då
den låsts, trycker ”Tara” så blir den vikt som var på displayen vid vägningen, även
kvar när man tagit bort fisken. Har du sedan ett mjukt glasögonfodral över hemma, så
passar vågen fint i det och är skyddad.
SLUTSATS: ES, Elservicevågen, är mycket smidig, handtaget sitter bra med fin slits för
att sitta stadigt, batteribyten smidiga, går att vända batterierna snabbt när du inte
använder den. Till det priset är det en bra våg, och vid test på Postens krönta våg, så
höll den sig hela tiden i svag underkant, så det var inte vid något tillfälle som den
I ett glasögonfodral…
slog för mycket.
PRIS:
 ES: 119 KR
 LF-DIGITALMODELLEN runt 250-350 KR.

