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TESTTest tigersågar

TexT: cenneth niklasson   foTo: anders g warne

Rykande het tiger
Tigersågen från Hilti ryter bäst i Byggnadsarbetarens test.
   – Den är lätt att använda och vibrerar minst, säger rivaren 
Michell Eriksson.
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TESTTest tigersågar

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

  

Pris (inkl.moms) 

Vikt/spänning/växlar

 greppet

Vibrationer

 bladbyte

 sågeffektivitet

 användarvänlig

 Kommentarer

 ToTALBeTYG

  

Pris (inkl.moms) 

Vikt/spänning/växlar

 greppet

Vibrationer

 bladbyte

 sågeffektivitet

 användarvänlig

 Kommentarer

 ToTALBeTYG

Hilti WSR 36-A

MilWAukee HD 28 SX

”Smidig och enkel att jobba med.” 
”Vibrerar minst.”

 ”Vibrerar för mycket.” ”För litet 
grepp.”

5

4

4,5

5

4,5

3

3 

3

3

3

10 900 kr

9 150 kr

4,4 kg/ 36 V/6 vxl

4,1 kg/28 V/2 vxl

BoScH GSA 36 V

DeWAlt 305 kl

”Bra och stadig att köra.” ”Lätt att 
byta blad.”

”Vibrerar för mycket.” ”Krångligt att 
byta blad.”

3,5

3

3,5

4

4

2,5

2

2

3

2,5

6 645 kr

8 900 kr

4,2 kg/36 V/2 vxl

3,7 kg/36 V/ 1 vxl
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TiGersåGAr är utsatta för 
hårda prövningar på bygget. 
Det är en dammig miljö och 
det är ofta flera olika material 
som bladen ska forcera. Riv-
ningsarbetare är en yrkes-
grupp som till och från an-
vänder tigersåg under stora 
delar av dagen. De brukar för 
de mesta köra maskiner med 
sladd, då batteridrivna inte 
räckt till. Trots det valde vi 
ändå några rivningsarbetare 
som testpatrull när vi skulle 
testa några av de starkaste 
batteridrivna tigersågarna. 

Testgruppen var skonings-
lös i sina omdömen. Det är 
egentligen ganska lätt att 
förstå. Att köra tigersåg un-
der flera timmar varje dag 
tar hårt på kroppen. Då vill 
ingen använda maskiner som 
är osmidiga, vibrerar eller 
krånglar på något annat sätt.

Alla som deltog i testet 
tyckte att maskinen från 
Hilti var bäst. Och det be-
rodde främst på att den vi-
brerar minst. Rivningsarbe-
taren Renen Sierra testade 
tigersågarna när han kapade 
upp innerväggar till stora 
block. Väggarna innehöll så-
väl gips- och plyfaskivor som 
reglar av både plåt och trä.

– Hiltin matade på hela ti-
den i en jämn fin fart. Sågen 
från Bosch var helt okej, men 
de andra två började vibrera 
alldeles för mycket när de 
kom fram till reglarna, säger 
Renen Sierra.

Att maskinerna vibrerar 
så lite som möjligt tycker han 
är den viktigaste faktorn.

– Det blir för jobbigt och 

värker i händer och under-
armar om det är för mycket 
vibrationer.

Ett vanligt problem med 
tigersågar är att det fastnar 
damm i munstycket där 
sågbladet ska monteras. Då 
blir det svårare att snurra på 
munstycket så att bladet går 
att stoppa in. Två av sågarna 
– Hiltin och Boschen – har 
små flänsar på munstycket 
som förbättrar greppet. 
Munstycket på sågen från 
Milwaukee saknar fläns. 
Sågen från DeWalt har en 
helt annan konstruktion för 
bladbytet, något som rivaren 
Michell Eriksson ogillade:

– Det sitter en grej på si-
dan som ska lyftas och det 
var lite krångligt. 

föruTom mindre vibratio-
ner utmärkte sig Hiltin ge-
nom att den har fler ”växlar”. 
Den går att köra i sex olika 
hastigheter.

– Många kanske tror att 
det bara är att såga på, ju 
högre fart på bladet desto 
bättre. Men jag ändrar ofta 
hastighet. När rör ska kapas 
med metallblad går det inte 
att köra för fort för då blir 
bladen för varma och slits ut 
fort. Hiltin går ju att reglera 
i flera nivåer och det är över-
lägset.

Testpatrullen tyckte att 
batteriet på Hiltimaskinen 
var okej då det räckte under 
en halv dag. De andra ma-
skinerna dog lite tidigare.

– Vi upplevde en klar skill-
nad mellan Hiltin och de an-
dra tre, säger Renen Sierra.

urvAL: 
Vi valde ut några av de star
kaste batteridrivna tigerså
garna på marknaden.  
meTod: 
Vi lät en grupp rivningsar
betare testköra maskinerna 
under en vecka i det vanliga 
arbetet. 

Testkörde under 
en arbetsvecka

så testade vi

renen sierra med vinnaren.


