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TESTTest minibågfilar

TexT: nina christensen   foTo: anna simonsson

STABIL FIL
En pålitlig minibågfil är guld värd. Fyra rörmokare 
ägnade en dryg vecka åt att fila på vilken som 
egentligen är bäst.
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en bra minibågfil är guld värd 
och ligger alltid i verktygslådan hos 
en vvs-montör, särskilt när det är dags 
för rotjobb. Därför lät vi fyra vvs-mon-
törer testa sex olika typer av minibåg-
filar i en vecka. De utför ett rotjobb  
i Tumba utanför Stockholm där ett  
miljonprogramsområde just nu håller  
på att stamrenoveras av Rörfixaren 
AB.

Efter en veckas hårdkörning med 
minibågfilarna fick Puk Universalsåg 
en förstaplacering när totalpoängen 
räknades fram. Puk gav fina snitt, 
hade bra skärpa och ett stabilt blad-
fäste. Den sågade bra i både plast, 
gängstänger och kopparrör. Det som 
drog ner betyget något var greppet, 
handtaget, som inte kändes helt bra 
för någon av de fyra vvs-montörerna, 
samt att det var lite krångligt att byta 
blad.

Som god Tvåa,   kom Bahco-268. 
Bahco-268 är en välkänd minibågfil 
för de fyra vvs-montörerna, eftersom 
den regelbundet används inom före-
taget, och två av montörerna tyckte 
fortfarande att den var bäst i jäm- 
förelse med övriga varumärken. 
Det var framför allt greppet som de  
tyckte var bättre på Bahcon jämfört 
med Puk. Annars var de båda båg- 
filarna nästan likvärdiga. Det som 
dock drog ner betyget på Bahco-268 

daniel berlin, tyckte att 
Puk Universalsåg var bäst 

av alla minibågfilar. 

”Om det finns risk 
att såga sig i handen 
är det ju katastrofalt 
dåligt.” Milos saviĆ´
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var att den sågade sämre i plast, och 
att bladets infästningar inte rik-
tigt höll i längden, vilket gjorde att  
bågfilen började såga snett efter ett 
tag.

– Den optimala minibågfilen skulle 
vara en minibågfil med samma stabili-
tet som Puk men med Bahcos handtag 
och grepp, kommenterar Milos Savic, 
resultatet.

Absolut sämst betyg, fick de bågfilar 
som hade för snäv båge.

– Eftersom det inte går att använda 
den utstickande delen, blir det för liten 
sågyta att jobba i den här delen, säger 

Daniel Berlin och pekar på bladet, på 
minibågfilen Irwin. 

varumärkena  ”irwin” och ”Bah-
co 208” är exempel på minibågfilar 
med för snålt tilltagen sågyta. Stanley 
Fatmax, som helt saknar båge, hade 
ingen stabilitet alls i bladet, konsta-
terade flera av vvs-arna i sina utvär-
deringar.

– Enda tillfället då man skulle kun-
na få användning av Stanley Fatmax 
som vvs-are, är om man ska såga jäms 
med en vägg. Men det gör man ju ald-
rig, konstaterar Daniel Berlin.
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allra SämST  betyg fick Bahco-208. 
Milos Savic höll på att såga sig i han-
den när bladet släppte. När han  
skruvade fast bladet igen, vred 
sig bladet och blev snett. Andreas  
Österback drabbades också av att bla-
det plötsligt släppte från infästningen 
på Bahco-208 när han sågade.

– Om det finns risk att såga sig i 
handen är det ju katastrofalt dåligt, 
slår Milos Savic fast.

så testade vi

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 
cirkapris in. Alla 
priser är inklusive 
moms. 

betyg
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Puk unIverSAL mInI

IronSIde (ahlsell)

”Sågar rakt i plast”. ”Stabil, sågar bra 
i både gängstänger och kopparrör”.
”Stadiga snitt”.

”Sågar bra i kopparrör, dåligt i gäng
stänger och snett i plast”. ”När man 
ska byta blad ramlar delarna isär”.
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BAhco-268 

IrwIn  (irwin tools)

”Bra grepp, liten och smidig”. ”Fungerar 
klockrent i hårdare material”. ”Minus  
för infästningarna på bladet”.

”Bågen är för liten. Den sågar snett i plast 
och dåligt i gängstänger”. ”Svajigt blad”. 
”Bladet lossnar vid hård belastning”.
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STAnLey FATmAx (stanley-BlaCk&DeCker)

BAhco-208

”Helt klart skönaste greppet, men är 
det enda som är bra”. ”Bladet nyper 
fast, och böjs”. ”Bladet är för svajigt”.

”Bladet känns löst”. ”Bladet kan 
släppa vid sågning och hamna i 
handen”. 
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urval: 

Detta är inte ett fullsortimentstest, utan vi har valt 
ett hanterbart antal varumärken. En del varumär
ken är gamla och välkända, och en del är relativt 
nya på marknaden. Vi har valt bort lågpriskedjor
nas minibågfilar och vaskat fram sex varumärken 
avsedda för proffs, från större verktygsgrossister. 

testpanelen 
bestod av Jesper 
sehlin Pettersson, 
andreas Öster-
back, Milos savic 
och daniel berlin.

Cirkapris inkl moms 

 95 kr 159 kr  181 krCirkapris inkl moms 

Så gjorde vi:

Fyra vvsmontörer 
testade minibågfilar 
under fem arbetsdagar. 
Montörerna använde 
dem vid rotjobb i ett 
miljonprogramshus.

Minibågfilen går varm när Milos savic jobbar. Verktyget behövs vid arbete i trånga utrymmen.  ´´
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