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TEST Test GERSÅGAR

TEXT: INGEMAR DAHLKVIST  FOTO: ANDERS LINDH

Drömsågarna
De tvekar inte. Snickarna som testat sågtillverkarnas vär-
stingar är helt överens. Festool är överlägsen. Men till och 
med den minst omtyckta sågen skulle lätt slå ut de gamla 
hyrmaskiner som de använder varje dag på jobbet.

En solklar testvin-
nare, tyckte snicka-
ren Anders Engström 
om Festool Kapex. 
Men han skulle gärna 
vrida handtaget ett 
kvarts varv.
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– ALLA FEM SÅGARNA är bättre än 
de vi har. Om vi fi ck ut den här Meta-
bo-sågen så skulle vi vara nöjda, säger 
Jan Eriksson och pekar på den minst 
avancerade gersågen av de fem mär-
ken han varit med och testat.

Jan och hans arbetskamrater på 
ett NCC-bygge i Stockholm är inred-
ningssnickare. De sågar som de an-
vänder normalt är lite äldre modeller 
av DeWalt. Det är i princip de enda 
som erbjuds av uthyrningsfi rmorna.

Under drygt en vecka fi ck Jan och 
hans arbetskamrater testa de moder-
naste gersågarna som fi nns att köpa. 
Byggnadsarbetaren bad fem maskin-
tillverkare att låna ut det bästa de har. 
Enda kravet var att sågarna skulle kla-
ra att kapa en 70 millimeters, stående 

golvlist. På startlinjen i ett lite stökigt 
förråd i bottenvåningen av ett kon-
torshus i centrala Stockholm ställde 
snickarna upp gersågarna på rad och 
började såga. Men det blev ingen rik-
tigt spännande kamp.

– Festoolen är helt enkelt överläg-
sen, det fi nns inga minus, säger Johan 
Ekendahl.

TESTVINNAREN HAR MÅNGA fi -
nesser. Men den är ändå inte svår att 
förstå sig på. Lätt att använda och att 
ställa in. De skarpt ljusgröna rattarna, 
knapparna och reglagen visar vägen 
till alla möjligheter som Festool er-
bjuder.

Dessutom är sågen inte lika utrym-
meskrävande som konkurrenterna. 

Betygen på res-
pektive test faktor 
är ett medel värde 
av test piloternas 
betyg. Slut betyget 
är en hel hets-
bedömning som 
sätts av redak-
tionen. Där vägs 
kommentarer och 
pris in. 

BETYG

TESTTest GERSÅGAR

FESTTOOL KAPEX KS 120

 

 Inställning

 Bord

 Grepp

 Snitt

 Användarvänlig

 Kommentarer

 SLUTBETYG

DEWALT 717 XPS MAKITA 1013L

Lätt att byta klinga. Passar att 
såga med vänster och höger hand.  
Startknapp sitter för högt. Plus för 
mjukstart. Med grepp på tvären vore 
allt optimalt. Allting lirar!

Plus för ledlampa. Svårt att byta 
klinga. Finns inget man retar sig på. 
Men inte lika lyxig känsla som ettan.

Tunn, fi n laser. Blir galen av kling-
skyddet! För mycket spärrar.
Superfi na snitt. Bra bortsett från ett 
strulande klingskydd.

3,5

4,5

2,5

4,5

2,5

 Pris (inkl.moms)  10 945 kr 6 250 kr 6 200 kr 5 995 kr 5 700 kr 

 Vikt 22 kg 23 kg 21 kg 28 kg 19 kg

 Klingdiameter 260 mm 250 mm 250 mm 254 mm 250 mm

 Sågkapacitet 88/305 mm 88/302 mm 95/305 mm 85/305 mm 81/300 mm

”Makitan 
är fantas-
tisk att 
såga med, 
klingan 
har fl er 
tänder än 
de andra.” 
JAN ERIKSSON

De moderna gersågarna har kapaci-
tet att kapa rejäla dimensioner tack 
vare stängerna som sågarmen kan 
glida på. 

På Festool-sågen glider sågarmen 
framåt, mot användaren. Alla de 
andra sågarna har glidstänger som 
skjuter ut bakåt och tar plats. 

Andra plus som testgruppen pe-
kar på är mjukstart, dubbla laser-
streck – ett för varje sida av klingan, 
snabbtving, sladdvinda och smidigt 
klingbyte.

Anders Engström, som är lite kor-
tare än Johan Ekendahl, hittar ett 
minus. Handtaget sitter lodrätt, det 
gör att han måste börja sågrörelsen 
med handen obekvämt högt.

– Det gör att det blir lite svårt att 

FLER
TESTER PÅ

NÄTET

(90x90 grader, 
höjd/bredd)
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MAKITA 1013L
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BOSCH GCM 10 SD PRO. METABO KGS 303 PLUS

Bra att greppet går att ställa om. 
Bordet glappar något. Otymplig.
Klingskyddet är förbannat jobbigt. 
Smarta inställningslösningar.

Hobbykänsla. Basic, men bättre än 
de sågar vi har på bygget.

 Pris (inkl.moms)  10 945 kr 6 250 kr 6 200 kr 5 995 kr 5 700 kr 

 Vikt 22 kg 23 kg 21 kg 28 kg 19 kg

 Klingdiameter 260 mm 250 mm 250 mm 254 mm 250 mm

 Sågkapacitet 88/305 mm 88/302 mm 95/305 mm 85/305 mm 81/300 mm

FLER
TESTER PÅ

NÄTET
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SÅ TESTADE VI

URVAL
● Vi bad fem gersågs-
fabrikat att välja ut sin 
bästa pro� ssåg med 
kapacitet att klara en 
70 mm stående golvlist. 
Testet omfattar inte alla 
tillgängliga fabrikat på 
marknaden.
● I prisklassen över 
5 000 kronor hyr Bygg-
nadsarbetaren normalt 
maskiner till tester. Men 
hyrfi rmorna har ett be-
gränsat utbud av gerså-

gar, nästan uteslutande 
äldre DeWalt-maskiner. 
Testet avspeglar därför 
inte kvaliteten på de 
maskiner som normalt 
används på en byggar-
betsplats. 

METOD
● Träarbetare på en 
byggarbetsplats i Stock-
holm, som arbetar med 
inredningssnickerier, 
använde sågarna under 
en och en halv vecka.

Julafton på bygget. Alla fem sågarna i testet är 
bättre än de Johan Ekendahl (i förgrunden) och 
Anders Engström använder normalt. Raimo Ero-
nen, som sköter förrådet, gillar Makitan bäst.

METABO KGS 303 PLUS

hålla in avtryckaren, säger Anders 
som dock snabbt får mothugg. Johan 
invänder att det lodräta handtaget gör 
att det blir enkelt att såga med både 
höger och vänster hand.

BOSCH-SÅGENS HANDTAG är mest 
avancerat. Det går att ställa in, lodrätt 
eller vågrätt. Men den stora och tunga 
såg som Bosch valt ut förlorar ändå 
mot de fl esta konkurrenterna.

– Det sämsta är spärren som hin-
drar att sågarmen går ner. Den är så 
trög att vi tröttnade helt på sågen, sä-
ger Johan Ekendahl.

Bosch hamnar på fjärde plats, strax 
bakom trean, Makita.

– Makitan är fantastisk att såga 
med, klingan har fl er tänder än de 

andra modellerna, säger Jan Eriks-
son.

– Men också den har ett klingskydd 
som man blir galen på.

Testpiloterna bryter mot reglerna 
och fäster upp spärren till klingskyd-
det på Makita-sågen med ett plast-
band. Annars blir det alldeles för 
många spärrar att hålla in för att man 
ska komma i gång, anser de.

DeWalt blir tvåa i testet.
– Det fi nns egentligen inget man 

retar upp sig på. Men både Makitan 
och Festoolen känns lyxigare, säger 
Jan Eriksson.

Lyxkänsla kostar. Festool-sågen 
kostar nästan 11 000 kronor. Men det 
är inget som avskräcker snickarna i 
vår testpanel.

– Hade jag haft egen fi rma så hade 
jag kört min gamla såg några veckor 
extra för att spara ihop de extra tusen-
lappar som behövs för att få råd med 
den, säger Johan Ekendahl bestämt.

NCC-GÄNGET HADE GÄRNA behål-
lit vilken som av de fem gersågarna. 
Det lär dröja innan någon av dem 
bjuds ut av hyrfi rmorna. På Ramirent 
säger man att man inte hunnit köpa 
nytt i högkonjunktur och nu kan man 
inte köpa nytt eftersom det är lågkon-
junktur.

Men med ett hyrpris på 100 kro-
nor per dag för en gammal skröplig 
DeWalt blir det rätt snabbt lönsamt 
för ett bygge att köpa en ny Festool 
i stället.           
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