FYRA STICKSÅGAR I
Våra testpiloter har testat fyra
sladdlösa sticksågar av märkena
Festool, Bosch, Makita och
Milwaukee. Omdömena skiftar.
Värderingar som allifrån smidig till
klumpig fälls om de olika märkena.
Inte ens testvinnaren Festool
kommer undan utan viss kritik även
om den får riktigt höga betyg.
Det här är det första testet med
Byggarens nya testchef Ulf Ekström.
Testerna av arbetsredskap för er
hantverkare kommer att bli fler i
år än tidigare. Vår
testpanel kommer
att ge er läsare den
bästa vägledning
i valet av redskap.

Festool sticksåg Carvex
PSC 420 Li 18
Rekommenderat pris:
4 500 kr ex moms

Åke Krantz, Allerskog & Krantz, Gustavsberg

Plus: Skönt med mjukstart. Lätt att byta blad.
Bra med autofunktion. Lampan slocknar när
man kör upp och ned. Lätt att komma åt startknappen även för vänsterhänta.

Ulf Ekström

David Bergström, Bergströms Bygg AB, Gnesta

Plus: Mycket bra kapacitet på både batteri
och sågningen. Ligger bra i handen. Lätt att
byta blad. Strömbrytare på båda sidor. Otroligt
bra ledbelysning, 3 års garanti. Stöldförsäkring med 500 kr i självrisk. 24 timmars service är riktigt
bra.

Minus: Sågbordet går inte att ställa i vinkel.
Sammanfattning: Att Festool har tänkt på nästan allt.
Genomgående bra kvalitet..
Betyg: 1 till 5 där 5 är toppbetyg.
Smidig: 5, bekväm: 5, styrka/kraft: 5, resultat: 5,
ljudnivå: 4, säkerhet: 3, kvalitet: 5, prisvärd: 4

Minus: Inget att klaga på.

Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Ja

Sammanfattning: Festool sticksåg är riktigt bra och det
känns att det är riktigt bra kvalitet.

Ranking: 1

Betyg: 1 till 5 där 5 är toppbetyg.
Smidig: 5, bekväm: 5, styrka/kraft: 5, resultat: 5,
ljudnivå: 4, säkerhet: 5, kvalitet: 5, prisvärd: 5
Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Ja
Ranking: 1
Richard Drotte, RCD Bygg & Inredning, Segeltorp

Plus: Lätt att sätta på och stänga av med
dubbla knappar. Ökar farten vid sågning.
Minus: Lite hög ljudnivå.

Henrik Sandberg, Bergsand Bygg & Snickeri

Plus: Ergonomin. Ligger bra i handen. Ejektorn
som skjuter ut använda blad funkar kanon.
Enkelt att byta hela anhållet vid behov eller
ta bort det för att komma åt där det är trångt.
Start/stopp-knapp på båda sidorna. Steglös hastighet.
Justerbar bladstrykare – inget wobblande när man använder smalare blad. Nedskjutbar plastkåpa vid bladet som
gör dammutsugningen effektivare.
Minus: Ingen anmärkning.

Sammanfattning: Bra maskin när man vant sig vid den.

Sammanfattning: Ergonomin och de smarta finesserna gör
den till en testvinnare för mig.

Betyg: 1 till 5 där 5 är toppbetyg.

Betyg: 1 till 5 där 5 är toppbetyg.

Smidig: 5, bekväm: 5, styrka/kraft: 5, resultat: 5,
ljudnivå: 3, säkerhet: 4, kvalitet: 5, prisvärd: 4

Smidig: 4, bekväm: 5, styrka/kraft: 5, resultat: 5,
ljudnivå: 4, säkerhet: 4, kvalitet: 5, prisvärd: 4

Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Ja

Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Ja

Ranking: 1

Ranking: 1
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Bosch sticksåg GST
18 V-Li S
Rekommenderat pris:
4 298 kr ex moms

Åke Krantz, Allerskog & Krantz, Gustavsberg

Plus: Smal och skön ”kropp” att hålla i. Lätt
att komma åt startknappen. Lätt att ställa in
hastigheten på vredet.

David Bergström, Bergströms Bygg AB, Gnesta

Plus: Riktigt smidig och bra maskin, Bra batterikapacitet. Bra sågkapacitet. Ligger bra i
handen. Ledbelysning. 3 års garanti.
Minus: Har inget att klaga på.
Sammanfattning: Kompakt och kraftig i alla lägen. Optimal
kontroll vid sågning.

Minus: Knepigt att byta blad. Sitter precis
intill själva fästet.
Sammanfattning: Den ligger riktigt bra i handen. Synd att
man måste ända in till pendeln för att byta sågblad.
Betyg: 1 till 5 där 5 är toppbetyg.
Smidig: 5, bekväm: 5, styrka/kraft: 4, resultat: 4,
ljudnivå: 3, säkerhet: 3, kvalitet: 4, prisvärd: 3
Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Ja
Ranking: 2

Betyg: 1 till 5 där 5 är toppbetyg.
Smidig: 5, bekväm: 5, styrka/kraft: 5, resultat: 5,
ljudnivå: 4, säkerhet: 4, kvalitet: 5, prisvärd: 4

Henrik Sandberg, Bergsand Bygg & Snickeri

Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Ja

Plus: Smalt grepp. Steglös hastighet. Kort.
Belysning bra. Gummering på utsatta ställen.
Startar och stannar snabbt men ändock mjukt.

Ranking: 2
Richard Drotte, RCD Bygg & Inredning, Segeltorp

Plus: Klart smidigaste maskinen. Ergonomisk.
Direktstopp.

Minus: Riktigt svårt att komma åt att byta
blad. Känns klen i bladinfästningen. Skjuter inte ut bladet
själv. Kan vara skönt om bladet är varmt. Bara start/stopp
på en sida.

Sammanfattning: Smidig maskin att hålla i.

Sammanfattning: Innovativ maskin i kombination med
trådlös laddning. Väldigt smidig och ergonomisk sticksåg som
kunde vunnit om det inte var för bladbytets skull, drar ned
smidigheten från 5:a till 3:a.

Betyg: 1 till 5 där 5 är toppbetyg.

Betyg: 1 till 5 där 5 är toppbetyg.

Smidig: 4, bekväm: 5, styrka/kraft: 4, resultat: 4,
ljudnivå: 4, säkerhet: 4, kvalitet: 4, prisvärd: 4

Smidig: 3, bekväm: 5, styrka/kraft: 4, resultat: 4,
ljudnivå: 4, säkerhet: 3, kvalitet: 4, prisvärd: 4

Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Ja

Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Ja

Ranking: 2

Ranking: 3

Minus: Ingen belysning. Lite trög på/av-knapp.
För stort urtag vid bladet.
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Makita sticksåg DJV181RMJ
Rekommenderat pris: 4 590 kr ex moms

Åke Krantz, Allerskog & Krantz, Gustavsberg
David Bergström, Bergströms Bygg AB, Gnesta

Plus: Sågar bra. Led-belysning. Vibrationsdämpad.
Minus: Startknappen har inte så bra grepp.
Sammanfattning: Det är en bra såg med bra kvalité men den
faller inte mig i smaken.
Betyg: 1 till 5 där 5 är toppbetyg.
Smidig: 3, bekväm: 2, styrka/kraft: 4, resultat: 3,
ljudnivå: 3, säkerhet: 3, kvalitet: 4, prisvärd: 3

Plus: Bra med mjukstart. Låg ljudnivå. Lätt att
byta blad.
Minus: Hög kropp”, jobbigt att hålla i när man
kör upp och ned. Knapparna sitter lång fram,
måste använda två händer för att starta. Det är en on/offknapp och en låsknapp, dubbla knappar för att starta..
Sammanfattning: Det är ”jobbigt” att starta sågen med
2 knappar som är placerade alldeles för långt fram.
Betyg: 1 till 5 där 5 är toppbetyg.

Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Nej

Smidig: 4, bekväm: 3, styrka/kraft: 4, resultat: 4,
ljudnivå: 4, säkerhet: 3, kvalitet: 4, prisvärd: 3

Ranking: 4

Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Ja

Richard Drotte, RCD Bygg & Inredning, Segeltorp

Plus: Plattan går ihop lite framtill vilket gör
det lättare att kapa smala urtagningar. Sågar
bra. Belysning, direktstopp. Ökar farten vid
sågning.

Minus: Otymplig. Måste trycka på två knappar för att
starta. Går inte att ha utan belysning. Stjäl lite mer av
bladet ca 1 cm.

Henrik Sandberg, Bergsand Bygg & Snickeri

Plus: Kort. Smidig. Kompakt. Belysning. Vinklingbart anhåll. Stannar på direkten. Steglös
hastighet. Start/stopp på båda sidorna.
Minus: Man måste använda nyckel/verktyg
för att vinkla anhållet. Användandet av låsknapp innan
start.

Sammanfattning: En maskin som sågar bra, men är klumpig
att hålla i.

Sammanfattning: Känns robust. Laddar fort. Smidig kompakt sticksåg som jag upplever vibrerar mindre. Att behöva
använda två knappar för att starta känns inte bra.

Betyg: 1 till 5 där 5 är toppbetyg.

Betyg: 1 till 5 där 5 är toppbetyg.

Smidig: 4, bekväm: 3, styrka/kraft: 5, resultat: 4,
ljudnivå: 4, säkerhet: 3, kvalitet: 4, prisvärd: 4

Smidig: 4, bekväm: 4, styrka/kraft: 4, resultat: 4,
ljudnivå: 5, säkerhet: 4, kvalitet: 4, prisvärd: 3

Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Ja

Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Ja
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Milwaukee sticksåg HD18 JSB
Rekommenderat pris: 3 665 kr ex moms

Åke Krantz, Allerskog & Krantz, Gustavsberg
David Bergström, Bergströms Bygg AB, Gnesta

Plus: Sågar bra. Känns stabil. Bra vid grövre
sågningar. Bra batterikapacitet.
Batteriindikator och led-ljus. Smidigt att byta
blad. Bra transportlåda.

Minus: Vikten, känns lite klumpig och tung. Ligger inte så
bra i handen.
Sammanfattning: Bra och en mycket kraftig maskin men är
lite för klumpig för min smak.
Betyg: 1 till 5 där 5 är toppbetyg.
Smidig: 3, bekväm: 3, styrka/kraft: 5, resultat: 3,
ljudnivå: 4, säkerhet: 4, kvalitet: 5, prisvärd: 3

Plus: : Lätt att vinkla sågbordet (45 grader).
Kraftfull. Lätt att byta blad.
Minus: Tung. Endast 2 lägen för hastighet.
Knappen sitter ovanpå kroppen, svårt att starta med en
hand.
Sammanfattning: Att den är alldeles för tung om man jämför
med konkurrenternas.
Betyg: 1 till 5 där 5 är toppbetyg.
Smidig: 2, bekväm: 2, styrka/kraft: 5, resultat: 2,
ljudnivå: 3, säkerhet: 4, kvalitet: 4, prisvärd: 3
Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Nej
Ranking: 4

Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Nej
Ranking: 3
Henrik Sandberg, Bergsand Bygg & Snickeri

Plus: Vinklingsbart anhåll utan användande av
verktyg. Batteriindikator. Enkelt bladbyte.

Richard Drotte, RCD Bygg & Inredning, Segeltorp

Plus: Att kunna vinkla plattan utan nyckel.
Priset.
Minus: Tung. Svårt att såga ur smala urkantningar. Har inte direktstopp.

Minus: Ej steglös hastighet. Alldeles för lång.
Känns tung och osmidig. Placering av
på/av-knappen placerad där man varken har tummen eller
fingrar. Stannar inte på direkten.

Sammanfattning: Känns lite klumpig men sågar bra.

Sammanfattning: Känns inte riktigt genomtänkt. Stor.
Klumpig, Oergonomisk Gammalmodig.

Betyg: 1 till 5 där 5 är toppbetyg.

Betyg: 1 till 5 där 5 är toppbetyg.

Smidig: 3, bekväm: 3, styrka/kraft: 4, resultat: 3,
ljudnivå: 4, säkerhet: 4, kvalitet: 4, prisvärd: 4

Smidig: 2, bekväm: 2, styrka/kraft: 4, resultat: 3,
ljudnivå: 3, säkerhet: 3, kvalitet: 3, prisvärd:2

Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Nej

Kan tänka mig köpa mitt testverktyg? Nej

Ranking: 4

Ranking: 4
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