
44  byggnadsarbetaren  nr 11  oktober  2014    nr 11  oktober  2014  byggnadsarbetaren   45

TESTTest fasonsaxar

TexT: katarina connheim   foTo: anders G Warne

Få fason på saxen
Stubai är mest allround och funkar till det mesta. Den blev därför det 
självklara valet när Årets plåtslagare fick testa fasonsaxar.

fasonsaxen är� plåtslagarnas 
viktigaste verktyg. Med fasonsaxen 
klipper plåtslagarna till runda for-
mer i plåten. Plåtslagarna på Oskar 
Jansson Plåt & Smide använder den 
ofta, såväl i verkstaden i Högdalen  
i Stockholms södra förorter som ute 
på taken på olika slags plåtjobb. 

Men fasonsaxen ser ut som den all-
tid har gjort och tillverkarna har inte 
satsat på någon ny, spännande pro-
duktutveckling av saxen.

– Nej, den har sett likadan ut sedan 
järnet uppfanns, säger Michael Swed-
berg, en av testdeltagarna.

Han har precis som sin arbetskam-
rat Mikael Larsson arbetat länge i 
plåtbranschen och i våras fick de belö-
ning för sin yrkesskicklighet, och blev 
utsedda till Årets plåtslagare. Bland 
annat var de ansvariga för plåtarbeten 
vid uppförandet av kopparpaviljong-
erna på Strömkajen i Stockholm.

– Det var kul att få utmärkelsen 
efter att ha slitit och jobbat flera år  
i yrket, säger Michael Swedberg.

Byggnadsar�BeTar�ens test-
grupp, där även plåtslagarlärlingen 
Matilda Bjurberg ingår, har testat 
och betygsatt sex saxar i två grupper; 
dels tre fasonsaxar och dels tre saxar 
med utväxling. En utväxlad fasonsax 
är kraftigare och med den ska det gå 
lätt att klippa i tjock plåt. Men test-

Michael swedberg, Matilda 
bjurberg och Mikael Larsson 

testar sex olika saxar. 

”Det var kul att få 
utmärkelsen efter 
att ha slitit och job-
bat flera år i yrket.”

Michael Swedberg oM  
utMärkelSen åretS plåtSlagare
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TESTTest fasonsaxar

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: utväxlade
fasonsaxar
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Stubai

allpro

Klart bästa saxen. Bra sax som är 
smidig, klipper fint.

Rapp i fjädringen. Bra kraft. Den 
bästa av de utväxlade.

4

4

4

3

4

3,5

3,5

4

1 031 kr

297 kr

558 g (v), 568 g (h)

422 g (v), 416 g (h)

bahco

MidweSt

Klumpig. Gör märken i plåten. Så 
stabil att den blir klumpig.

Lite för stor i greppet. Handtagen är 
lite för vinklade. Dålig kraft för att 
vara utväxlad.

4

3

3

3

4,5

2,5

3,5

3,5

1 523 kr

586 kr

606 g (v), 608 g (h)

430 g (v), 432 g (h)

erdi

erdi

Klumpig, för korta käftar. Tung och 
tråkig att klippa med.

För korta skär, klumpig och inte skön 
att hålla i. Helt värdelös. 

3

2,5

2,5

2,5

1,5

1,5

2,5

2,5

 1 114 kr

1 265 kr

624 g (v), 632 g (h)

614 g (v), 608 g (h)

Vi har löst 
Stockholmarnas 
byggproblem 
sedan 1903

Nacka. Måndag–fredag 06.00–19.00, lördag–söndag 09.00–17.00. 
Sickla Allé 2–4. Telefon 08-723 47 00.

Knivsta. Måndag–fredag 06.30–18.00, lördag 09.00–15.00. 
Hyvelgatan 1. Telefon 018-34 28 25. 

fredells.com

gruppen tycker att de inte har 
så mycket nytta av de utväxlade 
fasonsaxarna och att de är klum-
piga. 

– Midwest och Allpro är  
så stora i greppet. Käftarna  
är för kraftiga, säger Matilda  
Bjurberg.

Men testgruppen dömer inte 
helt ut de utväxlade saxarna.  
Mikael Larsson tycker att All-
pron gav mersmak. 

– Jag ska nog köpa en och pro-
va lite mer. Det är både en kraft-
sax och en fasonsax, men den är 
lite kort i skären för att klippa 
långa sträckor. 

den Tr�edje utväxlade fason-
saxen, Erdi, får lågt betyg. Den 
är tung och klumpig, tycker test-
gruppen.

– Den känns billig och har ett 
litet skär och grymt oskönt grepp 
för mig med stora händer, säger 
Mikael Larsson.

Fasonsaxen Stubai är den plåt-
sax som de använder mest. Det 
är också den som får det högsta 
betyget av de vanliga saxarna. 

– Den funkar till det mesta. 
Den är slitstark och håller länge, 
säger Mikael Larsson.

När det gäller Bahco-saxen 
tycker testgruppen att räfflorna  Fasonsaxarna är inköpta hos grossist och priset är bruttopris utan rabatter inklusive moms. 

betyg: fasonsaxar

så testade vi

■ Vi lät tre plåtslagare testa 
sex olika faxonsaxar under 
en vecka. De satte sedan ett 
betyg från ett till fem och gav 
skriftliga omdömen.
■ Redaktionen har sedan 
satt slutbetyget som är en 
helhetsbedömning.
■ Fasonsaxarna har köpts 
in hos grossist och är några 
av de fasonsaxar som finns 
på marknaden. Vi gör inte 
anspråk på att testa alla 
märken som finns.
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i skären tar ner betyget. Räfflorna   
gör att saxen hugger direkt, men 
det blir märken i plåten.

Den tredje fasonsaxen, Erdi, 
får godkänt av testgruppen, men 
inte mer. 

– Skären vrider sig vid bulten, 
så den blir lite racklig. Den är 
kort i käften, och då handtagen 
är långa blir den klumpig, säger 
Michael Swedberg.

”Käftarna  
är för kraftiga.”

Matilda bjurberg

FLER 
TESTER PÅ 

NÄTET

Michael swedberg i full 
färd med att testa de olika 
saxarna. 

Michael swedberg och 
Mikael Larsson blev Årets 
plåtslagare 2014. 


