
 B
achos modell 228, med ett klas-
siskt rakt träskaft, vinner. Det 
konstaterar Kalevi Mäkinen, Guy 
Holmgren och Ingemar Ohlsson, 
vvs-montörer på Nils B Nilsson, 

ett NVS-ägt rörföretag i Stockholm, när de 
testat minibågfilar i en vecka.

Nja, riktigt eniga är de inte. Ingemar Ohls-
son vill ha Ironsides svartgula skönhet som 
vinnare. Men Kalevi Mäkinen tror, lite ret-
samt, att det mest beror på bristande mus-
kelstyrka. 

Ironsidens ergonomiskt utformade hand-
tag gör att det är lätt att ta i för mycket. Då 
viker sig bladet och det är svårt att få ett rakt 
och fint snitt. Detsamma gäller för den dy-
raste filen i testet, Bacho 268, med ergono-
miskt utformat plasthandtag som får sänkt 
betyg både för sladdrighet och problem med 
åtkomligheten i trånga utrymmen. 

– Bachon med träskaft har rätt harmoni, 
den blir inte så sladdrig som de med ergono-
miskt handtag, säger Kalevi.

Guy Holmgren talar sig varm för PUK, den 
till utseendet enklaste av bågfilarna.

KLENA SÅGAR BÄST 
FÖR STARKA ARMAR

”Man går inte ut på ett jobb utan minibågfilen”, säger Kalevi Mäkinen som arbetar mycket i 
trånga utrymmen.

Tre bågfilar av miniformat 
slåss om vinnartiteln. En 
stupar på att den har för 
bra handtag. ”När man är 
så här stark är det lätt att 
man får med för mycket 
muskelkraft i sågningen, 
så att bladet viker av”, 
säger Kalevi Mäkinen och 
spänner biceps.
TEXT INGEMAR DAHLKVIST 

FOTO ANDERS LINDH    

OCH KENNETH PETTERSON

TEST MINIBÅGFILAR
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Pris (inkl moms)

Skärpa

Bladbyte

Grepp

Åtkomlighet

Helhetsintryck

Kommentar

Betyg

BACHO 228

89:-

4,5

4,5

4

4

4,5

”Bra såg”
”Handtaget gör att man inte 
kan trycka på för mycket, så 
att bladet viker”

IRONSIDE

90:-

3,5

4

4,5

4

4,5

”Bäst handtag, men med 
risk för att såga snett”

PUK

87:50

4,5

4

4,5

3,5

3,5

”Överraskande bra för att 
vara utan spännskruv”
”Bäst med bakvänt blad”

BACHO 268

177:50

4

3,5

3,5

2,5

3

”För bra handtag, man blir 
för stark och sågar snett”
”Vinglig”

ETC TOOLS JUNIOR

29:-

3

3,5

2

2,5

2

”Bra med bakvänt blad”
”Går ej att spänna bladet”

BACHO 208

126:25

2

3,5

1,5

3

1

”Inget att ha”
”Kort sågsträcka”

STANLEY MINIS

120:-

2

3,5

1

2

1

”Bladet som sticker ut är 
oanvändbart”

ETC TOOLS MINI

45:-

2

2

2

2

1,5

”Fel vinkel på grepp”
”Billig på allt”

–  Man kan vända bladet och såga mot sig. 
Det är bra i trånga utrymmen och det är ju 
där man använder de här, säger han.

Alla tre i toppen är bra, det är de överens 
om i testpatrullen. Men på lite olika sätt. 
Ironside har bekvämt handtag och bra form 
som ger åtkomlighet. Vinkeln på PUK-filens 
handtag är perfekt för kapning med bakvänt 
blad. Och Bacho-klassikerns harmoni är nå-
got som inte bara Kalevi uppskattar.

– Men den är lite sämre när det gäller 
åtkomlighet, säger han och visar hur filens 
framkant farit illa av att stöta emot betong 
och rör. 

Minibågfilarna ser mest ut som sådana där 
ofarliga verktyg som man lägger i treåringens 
leksakslåda. 

Men skenet bedrar. De är vassa, smidiga 
och flitigt använda av proffsen, mest i kop-
parrör som sitter på plats och framför allt 
på rot-jobb.

– Man går aldrig ut utan en sådan här i 
lådan, säger Kalevi.    

Men de använder dem sällan vid bänkjobb. 
Kanske om de ska kapa i gängor, då blir det 
tunna bladet en fördel när det är viktigt med 
ett rent snitt, utan grader.

Om det råder en viss oenighet om vinnare 
så är enigheten desto större när det gäller 
förlorare. Tre stycken minibågfilar åker i sop-
tunnan direkt.

Det är ETC Tools mer hobbybetonade fil 
Mini som är billig på alla sätt, enligt Kalevi. 

Testpatrullen från Nils B Nilssons rörfirma: 
Kalevi Mäkinen (i förgrunden), Guy Holm-
gren och Ingemar Ohlsson (inte med på bild) 
renoverar på Blasieholmen i Stockholm. 
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Pris (inkl moms)

Skärpa

Bladbyte

Grepp

Åtkomlighet

Helhetsintryck

Kommentar

Betyg

BACHO 228

89:-

4,5

4,5

4

4

4,5

”Bra såg”
”Handtaget gör att man inte 
kan trycka på för mycket, så 
att bladet viker”

IRONSIDE

90:-

3,5

4

4,5

4

4,5

”Bäst handtag, men med 
risk för att såga snett”

PUK

87:50

4,5

4

4,5

3,5

3,5

”Överraskande bra för att 
vara utan spännskruv”
”Bäst med bakvänt blad”

BACHO 268

177:50

4

3,5

3,5

2,5

3

”För bra handtag, man blir 
för stark och sågar snett”
”Vinglig”

ETC TOOLS JUNIOR

29:-

3

3,5

2

2,5

2

”Bra med bakvänt blad”
”Går ej att spänna bladet”

BACHO 208

126:25

2

3,5

1,5

3

1

”Inget att ha”
”Kort sågsträcka”

STANLEY MINIS

120:-

2

3,5

1

2

1

”Bladet som sticker ut är 
oanvändbart”

ETC TOOLS MINI

45:-

2

2

2

2

1,5

”Fel vinkel på grepp”
”Billig på allt”

FAKTA SÅ HÄR GJORDE VI

Vi köpte åtta modeller av minibågfilar 
i fackhandeln. Urvalet gjordes efter 
samråd med vvs-montörer och 
fackhandeln. Vi gör inte anspråk på att 
ha testat alla märken.
Prisuppgifterna är inköpspriser. 
Tre vvs-montörer på en byggarbetsplats 
i Stockholm har använt minibågfilarna 
i sitt normala arbete under en vecka. 
De har betygssatt enligt kriterier som 
redaktionen satt efter samråd med vvs-
montörerna.
I slutbetyget, som redaktionen satt, är 
testpatrullens betyg sammanvägt med 
pris och kommentarer. 
   

’’Bladen är för gro-
va. Man får inte 
tillräcklig kraft för 
att kapa något med 
dem.’’

Den är till och med sämre än den ännu billi-
gare ETC-filen Junior. Junior har en förmild-
rande omständighet, det går att vända bladet 
baklänges, precis som på PUK-filen.

De andra två förlorarna är de rätt dyra Ba-
cho 208 och Stanley minis, specialmodeller 
för trånga utrymmen, utrustade med vanliga 
bågfilsblad. De är helt onödiga, anser test-
patrullen.

– Bladen är för grova. Man får inte till-
räcklig kraft för att kapa något med dem, 
säger Guy.

Han håller upp den Stanley-fil han testat. 
Bladet som sticker ut framför den lilla bågen 
är vikt, inte en utan två gånger.

– Helt värdelös, säger han.
– Och så blir det för kort sågsträcka i bå-

gen. Släng skiten, fyller Kaleivi på sågningen 
av de två bågfilarna som ingen i testpatrullen 
vill ha med i verktygslådan. ●
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