BYGGAREN PROVAR

Metabos batteridrivna kap- & gersåg
KGS 18 LTX 216 18V
De batteridrivna maskinerna utvecklas mer och mer.
Batterierna har blivit kraftfullare och medger längre körtid
mellan laddningarna. Att slippa nätsladden ger byggaren större
flexibilitet och förenklar tillvaron. Vi har låtit våra testare prova
Metabos batteridrivna kap- & gersåg i sitt arbete.
Så här tyckte de »»

Byggarens testchef
Ulf Ekström

Batterikapacitet: 2 x 8 Ah • Vikt: 13,9 kg • Tomgångsvarvtal: 4 200 v/min • Max sågdjup: 90/45 grader, 65/36 mm
• Stödyta: 345 x 730 mm • Rekommenderat pris exkl. batteri: 2 999 kr exkl. moms • Rekommenderat pris för ett
8 Ah-batteri: 1 199 kr exkl. moms •
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foton: henrik sandberg

Jag tycker att det
är bra med långt
handtag där det
finns plats för både hand
och hand med handske.
Skruvdragaren är stark.
Det märks både vid
skruvning och borrning.”

Henrik Sandberg,
Bergsand Bygg &
Snickeri

Jag tycker att
Metabos kap& gersåg är en
helt okey maskin för
lite enklare jobb där el
saknas. En prisvärd
maskin som är enkel
att etablera och
använda.”

En del detaljer och spakar kunde vara lite kraftigare, fungerar men
känns något plastiga.
Jag tyckte det gick lite trögt i grovt virke, men till paneler, lister m.m.
fungerar den utmärkt. Skönt att slippa sladden. Dammpåsen fungerar
bra. Gott om inställningar och stor kapacitet både på längd och höjd.

foto: richard drotte

Jag har kapat reglar, panel och tryckt virke. Återställt en
trappa och trappräcke efter vindfälle ute i skärgården, där det var
100 meter till närmsta eluttag. Jag har lyft sågen ut och in i bilen
när jag varit hos kund, där jag inte kunde kapa i lägenheten eller
lämna den obevakad utanför. Har även använt den och kapat virke
på brädgården så att jag fick in det i bilen.

Smidighet och flexibilitet med att slippa sladden gillar jag. Kapen
går tyst och startar mjukt. Den har tydliga graderingar på både anhåll
och geringsvinklar. Bra med liggande handtag, belysning och laser.
Lång batteritid. Bra med förlängningar och breddning av anhållet,
tving och spånuppsamlare.

Richard Drotte, RCD
Bygg & Inredning,
Segeltorp

Jag har kapat diverse reglar, golv m.m.
Kapen är lätt och smidig med hyfsat bra prestanda. Har testat
kapning ca 30 mm. Bra med lampa och väl fungerande dammuppsamlare.
Smidigt med batteridrift för vissa ändamål där det är lite svårt
att få el. Vågräta anhållen går att använda som kloss för kapning av
långa reglar.
Några saker som skulle kunna göras bättre. Lasern för kapsnitt
missar med några mm. Lite hackig i utdraget. Tippar vid fullt utdrag.
Fötterna borde varit längre ut eller utdragbara.
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foto: åke krantz

foto: david bergström

BYGGAREN PROVAR
Metabos batteridrivna kap- & gersåg
KGS 18 LTX 216 18V

Jag upplever maskinen som kanske
lite vek och skramlig, men tycker
trots det att det är
en bra maskin för en
liten peng. Naturligtvis
ett stort plus för
batteridriften. Man tar
maskinen dit man vill
Åke Krantz, Allerskog
och börjar direkt att
&
Krantz, Gustavsberg
kapa.”
Vi har kapat olika träslag, ek, furu och tryckt. Vi har även kapat
aluminiumlister. Kapen har bland annat använts för att gera dörrfoder,
fönster och socklar.
Batteriet är ett plus. Bara att plocka fram och köra. Batteritiden är
bra. Kapen är liten och kompakt och håller låg ljudnivå. Handtaget
är bra att arbeta med. Lasern underlättar

Jag tycker att det är en smidig och
bra kap som är lätt att ta med sig.
Det är framför allt skönt att slippa sladden.
Jag hittar inget att klaga på.”
David Bergström, Bergströms Bygg AB, Gnesta

Vi har använt maskinen till att kapa det mesta. Lister, foder, socklar,
reglar, plank och trall.
Metabos kap- & gersåg har många bra egenskaper. Den är lätt. Har
laser och belysning. Bra batterikapacitet. Smidig att arbeta med, lätt
och enkelt att kapa. Skönt att slippa sladd till dom mindre jobben
och där det är svårt att få fram ström. º

Så här betygsatte våra testare Metabos kap & gersåg KGS 18 LTX 216 18V
Henrik
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David

Rickard

Åke

Ergonomi

4

5

4

3

Styrka kraft

3

4

4

3

Ljudnivå

5

4

5

4

Kvalitetskänsla

3

5

4

2

Smidighet för att uppå resultat

5

5

5

3

Resultat mot vad jag önskade

4

4

4

3

Säkerhet mot personskador

5

4

5

3

Maskinvärde mot maskinkostnad

4

4

5

4

Kan tänka mig att köpa maskinen

Ja

Ja

Ja

Ja
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