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TESTGrejer&grepp

Efterspackling vid gipsmonte-
ring förpassas snart till histo-
rieböckerna. Åtminstone om 
Supercut lyckar erövra världen.

I många länder är fortfarande de 
tunga och svårhanterliga 120-skivor-
na vanliga på byggena. Supercut från 
tyska Flextos är maskinen som sågar 
och fräser i de vanligaste typerna av 
byggskivor upp till 1 300 x 2 600 mil-
limeter. 

Sågbordet är stort som ett pingis-
bord och maskinen hanteras på ett 
liknande sätt;  Bordsskivan är trede-
lad och när de båda ytterskivorna fälls 
upp är bordet 650 millimeter brett 
och kan rullas genom en dörröpp-
ning.

ÖVER ARBETSBORDET  hänger ett le-
dat och rörligt stativ i vilken det sitter 
ett såg-skär-fräsverktyg som påmin-
ner om en handöverfräs.

Fräsdjup och koordinater pro-
grammeras från en kontrollpanel 
vid bordets långsida. Laserstrålar 
markerar var frässpåret ska göras på 
plattan.

När maskinen är programmerad är 
det bara att trycka på startknappen 
varefter överhandsfräsen rör sig helt 
automatiskt över skivan.

Maskinen kan användas för de 
fl esta typer av byggskivor, men störst 
nytta gör den sannolikt vid arbete 
med gipsskivor. 

DEN KAN TILL EXEMPEL  programme-
ras för att fräsa ett v-format spår i ski-
vans insida, ända ner till pappskiktet 
på skivans utsida. Då kan gipsskivan 
vikas till vinkelräta hörn, till exempel 
vid inbyggnader av ventilationskana-
ler eller rörstammar.

cision i klass med möbelsnickeri. 
Slangen för utsug kopplade till fräsen 
ser till att all fräsning sker damm-
fritt.

KENNETH PETTERSON

Tryck på knappen och fräs
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■ Bara hälften så tung att tippa jämfört med en traditionell 
skottkärra. Det lovar tillverkaren BTS-Europe om denna 
kombination av skottkärra och vanlig tvåhjulig kärra. För att 
tippa lasten framåt gör man som vanligt. Handtagen är låga 
vilket gör att man får bra tippkraft utan att behöva anstränga 
ryggen. För att tippa lasten i sidled placerar man händerna 
vid bågarna på handtagens yttre övre del. Då fördelas kraften 
utan att man behöver överanstränga kroppen.

Eftersom det inte blir några synliga 
skarvar behövs ingen spackling, inte 
heller armering eller förstärknings-
beslag. Tidsbesparingen blir rejäl 
samtidigt som man uppnår en pre-
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Den nya tyska fräsmaskinen premiär-
visades i Skandinavien vid byggmässan 
Scandbuild i Köpenhamn. Den är bland 
annat till för inbyggnader av rörstammar.

SKOTTKÄRRAN SOM GÖR DIG DUBBELT SÅ STARK

vid bågarna på handtagens yttre övre del. Då fördelas kraften 
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