Byggaren testar
Blått multiverktyg

får bra betyg
Specialverktyget multicutter förknippades från början med Fein,
men numera har den införlivats i
konkurrerande tillverkares sortiment.
I höstas kom Bosch med en ny
sladdlös modell som våra proffsbyggare provat under en längre tid. Och
Bosch kan andas ut. Alla är samstämmiga i sitt slutomdöme; ”en mycket
bra maskin”. Effektiv, smidig och med
ett praktiskt snabbfäste. David Bergström och Åke Krantz kunde inte hitta
något att anmärka på medan Richard
Drotte tycker att den är ”en aning
klumpig” och Greger Ragnarsson är
lite tveksam till priset.
Modellen som provkörts har beteckningen GOP 18 V-EC där de sista
två bokstäverna står för motorn som
saknar kolborstar. Kraftkällan är ett så
kallat CoolPack-batteri och två stycken medföljer maskinen. Snabbfästet
är av typen SDS som konkret innebär
att bytena görs med en liten spak.
Allt detta och lite mer därtill gör intryck på våra mångåriga byggproffs
som vet vad de behöver i verktygsväg
och vad som krävs i det dagliga arbetslivet.

Peter Norrbohm

Multicutter, batteridriven. Modell: GOP 18V-EC Prof.
Ca-pris:4 395 kr ex moms (inkl två 4,0 Ah-batterier)
Leverantör: Bosch

David Bergström, Bergströms Bygg AB, Gnesta

Greger Ragnarsson,

Plus: Effektiv och smi-

Plus: Lätt och smidig.

dig. Bra snabbfäste och
väska. Batteriernas laddningskapacitet.

kapacitet.

Minus: Har inte hittat några.

Minus: Priset.

Jag tycker att maskinen fungerar utmärkt
och jag sätter högsta betyg på funktion
och kvalitet. Den är högeffektiv och enkel
att hantera och avger låga vibrationer. Det
finns också gott om tillbehör. Som ni förstår
finns det inga hinder för mig att köpa in ett
exemplar till verktygslådan.

Jag tycker att den här typen av maskin
med sin mångsidighet har ett stort användningsområde för en all-round-snickare.
Trots det lite väl höga priset kan jag tänka
mig att köpa den här multicuttern. Kvaliteten uppfattar jag som hög.

Funktion: 5, bekväm: 4, prisvärd: 4
kvalitet: 5, tillförlitlighet: 5.

Enkel att byta verktyg
på. Batteriets laddnings-

Funktion: 4, bekväm: 4, prisvärd: 3
kvalitet: 4, tillförlitlighet: 4.

Richard Drotte, Bygg & Inredning AB, Segeltorp

Åke Krantz, Allerskog & Krantz, Gustavsberg

Plus: Praktisk och stark. Lätt att byta blad.

Plus: Väldigt smidig och mångsidig. Distinkt

Batteriindikator. Kraftig och lätthanterlig
väska. Mjukstart.

Minus: En aning klumpig.
Jag tycker att multicuttern är en väldigt bra maskin och den
känns robust även om den inte är helt bekväm att hålla i. Snabbfästet gör skäl för namnet. Den har mjukstart vilket är en klar fördel
när man lägger an mot materialet, att det inte hugger. Ordentliga
bärhandtag på väskans kort- och långsida. Självklart är maskinen
köpvärd.

Funktion: 5, bekväm: 3+, prisvärd: 4 kvalitet: 5,
tillförlitlighet: 5.
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Inmont AB, Trelleborg

fäste. Effektiv. Batteriladdningen håller
länge.

Minus: Svårt att hitta något att kritisera.
Jag tycker att det här är ett utmärkt alternativ och vill gärna
ersätta min nuvarande favoritsåg – Fein – med den här modellen,
som dessutom är effektivare. Batteriet gör den visserligen något
klumpigare än en eldriven men å andra sidan slipper du sladden.
Enkelt att skifta verktyg.

Funktion: 5, bekväm: 4, prisvärd: 4 kvalitet: 5,
tillförlitlighet: 5.
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