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TESTTest cirkelsågar

TexT: Cenneth niklasson   foTo: anders G Warne

KÄNSLAN
AVGJORDE
Det blev en målfotovinst för sågen från DeWalt  
i Byggnadsarbetarens test av cirkelsågar. Det som 
avgjorde striden var ”den sköna sågkänslan”.

sågvärk? Patrik schaubach, bo Mattson 
och erling andersson har låtit cirkelså-
garna gå varma under två veckor.
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TESTTest cirkelsågar

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 (m moms)/Vikt:

sågdjup 90/45 grad:

 greppet

ställa in sågdjup

 ställa in för snedsågn.

spärrknapp

 Klingskydd 

sågkänsla

Kommentarer

  

Pris (m moms)/Vikt:

sågdjup 90/45 grad:

greppet

ställa in sågdjup

 ställa in för snedsågn.

spärrknapp

 Klingskydd 

sågkänsla

Kommentarer

DE WALt (D23551)

MiLWAuKEE  (CS 55)

”Skön sågkänsla, men lite för tung.”

”Känns lite lätt för att såga virke med.”

3
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3

1 998 kr/ 5,0 kg

2 259 kr/ 3,7 kg

52/37 mm

56/37 mm

HitAcHi (C 6BU2)

MAKitA (5604R)

”Känns mycket bra att såga med.”

”Krånglig att ställa in för snedsågning.”

3
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3

3

1,5

3

3

2 398 kr/3,5 kg

1 590 kr/3,9 kg

54/39 mm

54/35 mm

HiLti  (WSC 55)

”Bra sladdlängd men lite tung.”

2,5

4
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2,5
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4 481 kr/4,7 kg

55/40 mm

sågen från Hilti, som erling 
andersson testar,  fick kritik för 
att spärrknappen placerats på 
ovansidan av handtaget.

4 3,5 3

3 3
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”DeWal-
ten och 
Hiltin är 
lite tyng-
re och 
klarar av 
att såga 
grövre 
virke 
bättre.” 
Bo MattSon,  
SniCkaRe

www.byggnadsarbetaren.se   l  miniskruvdragare  l  pepparkakor l  snickarbälten  l  gipsknivar  l  deodoranter l  knäskydd l  gersågar
FLER 

TESTER PÅ 
NÄTET

På en arbeTsPlaTs i centrala 
Stockholm har några byggnadsarbe-
tare testat fem sågar. Snickarna har 
använt sågarna i samband med upp-
sättning av innerväggar. 

Reglar har kapats och skivor sågats 
till. 

Kampen mellan sågarna var hård. 
Testpatrullen tvingades gå in på detal-
jer för att kunna skilja dem åt. 

Bland annat diskuterades längden 
på sladden.

– Det är bra om sladden är lång. Den 
ska helst vara så lång så att det går att 
såga en vanlig skivstorlek på längden, 
utan att skarvsladden kommer med i 
spelet, säger snickaren Patrik Schau-
bach.

när deT gäller just sladdens längd 
rankade han sågen från Hilti högst.

– Den sågen har en utmärkt sladd-
längd, men å andra sidan tycker jag  
att den sågen känns för tung, säger 
han.

Vinnarsågen från DeWalt hade 
egentligen inga brister. Någon tyckte 

att den var lite för tung, men samman-
taget fick den högst betyg. 

Och så hade den som sagt – bäst såg-
känsla.

– Den var smidig att använda. Bra 
grepp, enkelt att trycka in spärrknap-
pen, lätt att styra och så var det en-
kelt att justera inställningarna, säger 
snickaren Erling Andersson. 

Han rankade sågen från DeWalt 
som etta och den från Hilti som tvåa. 
Sågen från Hilti var den enda som 
hade spärrknappen ovanpå handta-
get. Något som snickarna inte tyckte 
var så bra.

– Hiltin är bra, men den faller på att 
spärrknappen sitter på ovansidan av 
handtaget, då är den svår att komma 
åt. Sedan är greppet lite för grovt och 
klumpigt, nästan som på en bilmaskin, 
säger Erling Andersson.

alla fem sågar i testet får godkänt 
av testpatrullen, men några av dem har 
detaljer som i längden skulle bli irri-
terande. 

Sågen från Makita har en för kort 
sladd och två rattar som måste lossas 
vid inställning för snedsågning. 

Sågen från Milwaukee uppfatta-
des av testpatrullen som för lätt och 
ostadig. 

Två av sågarna – den från Hitachi 
och den från Milwaukee – gick inte att 
ansluta till dammsugare.

– många gånger måste vi koppla 
in dammsugare och då måste vi an-
vända maskiner där det är möjligt, 
säger snickaren Bo Mattson.

Men han tycker att alla cirkelsågar i 
testet är okej, men att de har lite olika 
egenskaper som gör att de är bra vid 
olika arbetsmoment.

– deWalTen och Hiltin är lite tyng-
re och klarar av att såga grövre virke 
bättre. Vid lättare jobb, till exempel 
sågning av spånskivor, kan det vara 
bättre med en lättare maskin. Men 
om jag ska välja en vinnare så blir det 
sågen från DeWalt. Den klarar av det 
mesta.  
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