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Test KAKELSKÄRARE

TEXT: KATARINA CONNHEIM   FOTO: ANNA SIMONSSON

Bästa skäret
Kakelskäraren Montolit T2 blev vinnare i Byggnads-
arbetarens test av kakelskärare. Testpanelen tyckte att 
det var en mycket bra skärare med smarta funktioner.
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TESTTest KAKELSKÄRARE

 

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

 Handtag

Plattan

 Armen

 Skärare/knäck

 

Kommentarer

 TOTALBETYG

  

Pris (inkl.moms)

Vikt

 Handtag

Plattan

 Armen

 Skärare/knäck

 

Kommentarer

 TOTALBETYG

MONTOLIT 63 T2

SIGMA 2B

”Mycket bra skärare med smarta 
funktioner som funkar bra.”

”En meningslös skärare.  Lika stadig 
som en bebis.”

4

1

3

1,5

5

4,5

4,5

4,5

2

4

3

1,5

4

3

3

4,5

4 137 kr

3 481  kr

8,1 kg

5,9 k g

SIGMA 3B (63 CM)

MONTOLIT 63 P2

”En enkel, men bra maskin. Den gör 
det den ska.”

”Jobbigt med omvänt handtag. Den 
har alldeles för plottriga funktioner 
som bara tar tid.”

4 010 kr

4 244 kr

 9,2 kg

8,3 kg
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PLATTSÄTTARNA  Max Hed-
strand, Richard Stolt och Cliff 
Johansson håller på att sätta upp 
kakelplattor i badrum och kök i 
nybyggda hus i Ursvik i Stock-
holm. Kakelskäraren är deras 
viktigaste arbetsredskap och 
tempot är ofta högt på bygget. 

– Allting räknas i tid. Då gäller 
det att maskinen funkar, säger 
Max.

Sigma 63 B är den kakelskära-
re som de brukar använda. Mon-
tolit T2 har de aldrig använt. Ef-
ter att ha provat fyra olika slags 
kakelskärare i några dagar och 
tittar på egenskaper som hand-
tag, platta, arm och skärare har 
plattsättarna i Ursvik utsett en 
vinnare. Det blev Montolit T2. 
Särskilt de två yngre byggnads-
arbetarna, 20-årige Max Hed-
strand och 21-årige Richard Stolt 
är lyriska när de berättar om ka-
kelskäraren. Max tycker framför 
allt att den har bra stödfunktio-
ner; exempelvis stödvingen som 
fälls ut för att ge stöd åt plattan. 
Det fi nns också en stoppfunktion 
på måttstocken som fälls upp och 
sedan fälls tillbaks igen. 

–  Den är också lättare att vika 
ihop än de andra och smidig att 
bära. Skitbra! säger Max.

– Den är skön helt enkelt, fyl-
ler Richard i.

CLIFF GILLAR  också Montolit 
T2, men måste han välja så före-
drar han den gamla trotjänaren 
Sigma 3B som han brukar an-
vända.

– Den gör det den ska och den 
är stadig och bra. Ni kommer 
också tycka om den om 20 år, sä-
ger Cliff och slänger en menande 
blick på  Max och Richard.

Två kakelskärare får lägsta be-
tyg i Byggnadsarbetarens test; 
Montolit P2 och Sigma 2B. Mon-
tolit P2 har omvänt handtag, vil-

ket Cliff tycker är jobbigt. 
– Det är för många moment 

när man ska knäcka plattorna, 
ritsa och lyfta upp handtaget för 
att sedan trycka det igen. Det blir 
inget fl yt, förklarar han.

Kakelplattorna blir allt större 
i badrum och kök. Plattor med 
måtten  30x60 och 60x60 är 
inget ovanligt. Sigma 2B, som 
är en slimmad variant av Sigma 
3B, är lätt att bära, men i övrigt 
alldeles för smal och vinglig att 
skära plattor med. 

– Den är meningslös. Lika 
vinglig som en kajak, tycker Ric-
hard Stolt.

URVAL: 
Kakelskärare för profes-
sionellt bruk är en mycket 
nischad produkt. De grossis-
ter vi var i kontakt med ansåg 
att Montolits och Sigmas 
produkter är de enda som 
har en verklig spridning på 
landets byggen. Det fi nns fl er 
fabrikat, men dessa är, enligt 
grossisterna, inte längre 
aktuella på den svenska 
marknaden i någon större 
omfattning. Av rättviseskäl 
valde vi två produkter från 
vardera tillverkaren. Kravet 
var att de var jämförbara i 
fråga om vilka maxmått på 
kakelskärarna de klarade av 
att skära.

METOD: 
Tre plattsättare använde 
kakelskärarna under drygt 
en vecka i sitt arbete på 
ett bostadsbygge i Ursvik i 
Stockholm. De fi ck sedan 
skriva kommentarer och 
sätta betyg i Byggnadsar-
betarens standardiserade 
testformulär.

SÅ TESTADE VI

The Sound Solution

Smart &
       Smidig

Peltor™ Lite-Com™ Pro från 3M 
är ett hörselskydd med inbyggd 
kommunikationsradio som går att 
programmera på egna kanaler. 
Med hjälp av röststyrd sändning kan 
man arbeta med båda händerna 
fria, samtidigt som man har radio-
kontakt. Lite-Com™ Pro täcker hela 
frekvensområdet 403-470 mHz.
Givetvis passar Lite-Com™ Pro 
utmärkt ihop med Peltors hjälmar. 

Lite-Com™ Pro säljs endast via 
Peltors Approved Partners samt 
auktoriserade Lite-Com™ Pro ÅF.

Läs mer på www.personskydd.se

         Peltor™ Lite-Com™ Pro

Kakelskäraren 
Montolit T2 blev 
favorit bland 
plattsättarna 
Max Hedstrand, 
Cli�  Johansson 
och Richard 
Stolt.
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