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TESTTest bågsågar

röm–sågen

Billigaste sågen tog näs-
tan hem segern och stor-
favoriten hamnade
i skamvrån. Det var upp-
och-ner-vända världen 
när Byggnadsarbetaren 
testade bågsågar. 

TexT: björn wendelborn barr   
foTo: anders g warne

gunnar Olsson,  
ante gustavsson,  
Jouni Kemppainen, 
och Per gustafsson 
testade bågsågar.



   nr 14  november  2012  byggnadsarbetaren   45

röm–sågen
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TESTTest bågsågar

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) 

 

bladspänning:

bladbyte:

 grepp:

 Fäste:

 Kommentarer

 ToTALBeTYG

  

Pris (inkl.moms) 

 

bladspänning:

bladbyte:

 grepp:

 Fäste:

 
Kommentarer

 ToTALBeTYG

G-Man

FXa

”Bäst i test”, ”Åker och köper den 
ikväll!”, ”Min vinnare”.

”Bladet är uruselt”, ”Knappt okej”.

5

4

4,5

4,5

2

3,5 

2

3

99 kr

79 kr

BilteMa SawS

Bahco erGo Force

”Identisk med G-man”, ”Överras-
kande bra”, ”Köpvärd!”

”Konstruktionsfel”, ”Bladet ska sitta i 
mitten fram”, ”En besvikelse”.

4

4

3,5

4

1,5

2

4

1,5

70 kr

225 kr

ironSide

BeSt toolS

”Handtaget är för vasst”, ”För platt”, 
”Slö”.

”Sämst blad i hela testet”, ”Köp den 
inte!”

2

2,5

2

3

2

3

2

2

99 kr

75 kr
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FLER 
TESTER PÅ 

NÄTET

Sex SåGAr är utlagda på en 
arbetsbänk på NCC:s bygge i Al-
vik, Stockholm. Runt dem står 
fyra allvarliga män. Efter att ha 
testat dem i mer än en vecka ska 
domen fällas. Snickaren Per Gus-
tafsson lyfter upp den brandgula 
Bahco-sågen – dyrast i testet och 
förhandstippad vinnare – och 
konstaterar krasst:

– Det är bara skit med blad-
spänningen på den här. Det gick 
inte att såga, bladet bara vek sig.

De tre andra i testgruppen 
nickar instämmande, något har 
hänt med bladfästet under de se-
naste åren.

– Jag har själv en 
äldre Bahco men 
där sitter bladet fast 
inne i själva fästet, 
inte som här där det 
sitter på sidan. Varje 
gång man spänner 
bladet nu vrider det 
sig lite, säger tim-
mermannen Ante 
Gustavsson.

I STäLLeT är det 
en svensktillverkad 
såg som tar hem 
storvinsten: G-man 
har både bra blad-
spänning och ett 
skönt grepp. Dessut-
om känns plastskyd-
det lagom stort och 
säkert för knogarna.

– Dragen flyter på bra, det ska 
gå som i smör om man överdriver 
lite och så känns det här, säger 
Per Gustafsson och provsågar lite 
i en träbit.

Så här mycket bågsågande blir 
det nästan aldrig annars för bygg-
nadsarbetarna på NCC. Eldrivna 
sågar har tagit över det mesta av 

jobben. Mest används de för reg-
lar i trånga utrymmen då man vill 
slippa dra kabel. Men fortfarande 
finns det starka åsikter om båg-
sågen, eller svensksågen som den 
kallas utomlands. Betongarbeta-
ren Jouni Kemppainen tycker att 
alla sågar i testet kändes för lätta. 
Dessutom gillar han den runda 
formen på äldre sågar bättre, i 
dag är alla stöpta i samma tillplat-
tade modell. Framför allt sågen 
från Ironside är så platt i formen 
att den nästan skär in i handen 
när man använder den, säger han.

– När deT GäLLer 
bågsågar vill man 
att det är rejält. Den 
måste vara både sta-
bil och vass.

Förutom G-man 
är det bara en enda 
såg som lever upp till 
testgruppens hårda 
krav. Biltemas mo-
dell Saws för 70 kro-
nor, billigast i hela 
testet. Ante Gus-
tavsson är övertygad 
om att det är samma 
fabrik som tillverkar 
båda fabrikaten.

– Titta på dem! 
Det är bara färgen 
och plastskyddet 
som skiljer dem åt, 
annars är de iden-
tiska. Det är synd 

att det kostar trettio kronor extra, 
säger han.

Både fästet och bladspänning-
en får höga betyg men det som 
verkligen står ut är skränkningen 
på sågbladet. Biltemasågen biter 
tag bra i träet och spånet strilar 
fram vid varje drag. Precis som 
det ska vara med andra ord. 

betongaren Jouni Kemppainen visar hur bra vinnarsågen från g-man 
fungerar.

n Vi köpte sex van-
ligt förekommande 
bågsågarna på den 
svenska marknaden. 
Vi gör inte anspråk 
på att testa alla 
märken som finns på 
marknaden. 
n Fyra man från NCC 
använde sågarna 
under en dryg vecka. 
De har betygsatt 
sågarna på skala där 
ett är sämst och fem 
bäst. 

Sex vanliga 
bågsågar

så testade vi

Gör det möjligt

Känner du igen 
 ett bra  lån?

Allt detta får du med Nordeas Medlemslån. 
Förutom en förmånlig ränta på 6,20 % ingår 
två försäkringar som skyddar dig vid arbets -
löshet, sjukdom, olycksfall och dödsfall, 
helt utan kostnad.

För en kredit med rak amortering om 100 000 kronor med en rörlig 
räntesats på 6,20% och en löptid av 5 år uppgår den effektiva 
räntan, beräknad per den 31 oktober 2012 enligt Konsumentverkets 
riktlinjer och inklusive eventuella avgifter och kostnader enligt vad 
som angivits ovan, till 6,38 %. Det totala beloppet att betala blir, 
baserad på aktuell räntesats, 115 758 kronor och storleken på 
första avbetalningen 2 183 kronor.

Ansök idag på: 
nordea.se/medlemslan 
eller ring 0771-22 44 88
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