byggaren testar

Kap/geringsåg GCM 8 SJL Prof.

Ingen sågning av den nya blåa modellen

S

ärskilt stor kapkapacitet på 70 x 312 millimeter. Kraftfull 1600 watt-motor. Låg vikt och inbyggt handtag
för smidig transport. Ny 2-punkts dammutsug för en
renare och sundare arbetsmiljö.
Så presenterar Bosch den kompakta kap- och geringssågen GCM SLJ Prof. i en pressrelease från i våras. Byggaren beslöt att låta tidningens testpiloter syna korten
från Bosch. Finns det några invändningar mot leverantörens
positiva beskrivning efter att sågen testats under en hel sommar?

Nej, byggproffsen är samstämmiga. Den blå sågen är smidig,
dammar mindre, är lätt att hantera och har en kapacitet som
inte går av för hackor.
Däremot upptäcker de att vissa saker INTE med ett ord finns
omnämnda i företagets presentation. Pressreleasens funktion är
ju att uteslutande framhäva det positiva. Eventuella brister får
brukaren på egen hand upptäcka utifrån sina egna preferenser.
En release är ju inte en bipacksedel som följer med verktygen –
som i fallet med medicin.
Kort sladd, svag laser och ”lite tung” att bära, är några spridda invändningar från våra fyra byggproffs.
Men inget drar ner det totala intrycket för någon till en besvärande låg nivå. Alla gör ”tummen upp” för maskinen och är

Ca-pris:4 295 kr ex moms
Leverantör: Bosch

beredda att lägga upp köpeskillingen för att införliva modellen i
den egna verktygslådan.
Peter Norrbohm

David Bergström, Bergströms Bygg AB, Gnesta

Richard Drotte, Bygg & Inredning AB, Segeltorp

Plus: Smidig och lätt. Enkel att ställa in.
Lasern underlättar. Utmärkt bärhandtag.

Plus: Tyst och bra funktioner såsom tving
för fasthållning, laser och litet stödben.
Dubbla dammutsug. Lätt att bära.

Minus: Att det bara går att ställa in 45-graders
vinkling åt ena hållet.

Minus: Sladden är för kort.

Jag tycker att den här modellen lyckas hävda sig väl

Jag tycker att Bosch visar upp lite nytänkande med den

mot konkurrenternas kap- och geringssågar. Den är
ovanligt smidig med tanke på maxkapaciteten; kapbredd upp till 312 mm. Priset är inte avskräckande, tycker jag, utan jag kan mycket väl tänka mig att köpa den
här sågen. Har stor nytta av den i det dagliga arbetet.

här sågen. Den är ovanligt tyst, är lätt att hantera och
justera. Med tanke på dess storlek är den överraskande
smidig. Dammar mindre, enligt min erfarenhet. Dubbla
dammutsug. Ordentligt bärhandtag. Så visst är den
köpvärd.!

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

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

Greger Ragnarsson, Inmont AB, Trelleborg

Åke Krantz, Allerskog & Krantz, Gustavsberg

Plus: Kapaciteten. Bra inställningar.
Vikten.

Plus: Smidig och enkel. Bra kapacitet.
Välbalanserad.

Minus: Otymplig att bära. Bristfällig laser.

Jag tycker att på det hela taget är det en bra såg även

Minus: Lite tung att bära. För smal anläggningsyta mot bordet.

om den inte sticker ut mot konkurrenterna. Fördelen är
att den klarar långa snitt och funktionerna är lätta att
ställa in. Trots den låga vikten är den smått otymplig att
bära. Lasern är ingen höjdare, den är oprecis och ljuset
svagt. Trots dessa skönhetsfläckar är det tänkbart att
jag köper den här sågen.

Jag tycker att jämfört med andra märkesmodeller står
Boschsågen i en klass för sig vad gäller kapbredden.
312 mm är stort. Den är också användarvänlig och klarar
av att kapa 70 mm virke. Den är enkel att ansluta till
dammsugare. Så det finns inget som talar för att jag
inte skulle köpa den här sågen.

Funktion: 4, bekväm: 3, prisvärd: 3 kvalitet: 3,
nytänkande: (kan inte bedöma).

Funktion: 4, bekväm: 5, prisvärd: 3 kvalitet: 3,
nytänkande: 4.
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