BYGGAREN PROVAR fogsvansar»

Kvalitet eller slit och
Den här gången testar Byggaren fogsvansar, två stycken kvalitetssågar, en
från Bahco och en från Hultafors mot två stycken utmanare bland billiga slit
och släng-sågar, Stanley och Hardhead. Vilken man ska välja beror även på
användningsområde för sågen.
Bahco 2700-22-xt7-HP Superior

Hultafors HBX -22-9

Pris cirka 250–350:– ex moms

Pris cirka 220–280:– ex moms

”Mycket bra fogsvans, men för de
pengarna borde de kostat på sig ett
bättre skydd.”

”Mycket bra fogsvans, som det ska
vara för det priset.”

Vi har sågat i olika sorters material.

Vi har sågat i olika sorters material.

Plus: Teflonbehandat blad, styv, lättsågad med bra resultat. Bra effekt vid sågning längs ådringen.

Plus: Teflonbehandat blad. Mycket bra skydd för tänderna. Styv, lättsågad med önskat resultat. Exakt resultat
vid mätning av 90 och 45 grader

Minus: Utvecklingen har stått stilla när det gäller
skyddet för tänderna. Inte exakt mätning av 90 och 45
grader.
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Minus: Inget.
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Richard Drotte
Byggarens testchef

Stanley
Pris cirka 55:– ex moms

FAST Decking Line
FAST Decking Line erbjuder dig ett antal olika produkter
och trallskruvar som hjälper dig att nå det resultat du önskar
med ditt tralldäck.
Deck ToolTM - Du slipper synliga skruvskallar på din terrass
eftersom skruvarna monteras i sidan på trallbrädan och ger
ett dolt montage.
Deck MateTM - Ger dig synliga skruvar i perfekt raka rader
och är utformad enligt Svenskt Träs rekommendationer för
läggning av trall.
Deck SpacerTM - Ett avståndskryss med 4 olika mått,
gör det lätt att få rätt mellanrum mellan dina trallbrädor.
Deck SupportTM – Smidiga och justerbara terrassfötter
för en stabil och flexibel grund till ditt trädäck. Klarar 800 kg
belastning.

Deck ToolTM

Deck MateTM

Deck SpacerTM

Deck SupportTM

”Mycket prisvärd fogsvans för enkel
kapning. En bra slit och släng-såg”
Vi har sågat i olika sorters material.
Plus: Lättsågad såg med hyfsat bra resultat, effektiv,
bra pris
Minus: Lite sladdrig. Man får koncentrera sig för att få
raka snitt.

>>
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Ett proffs vet.
www.fast-fastening.com
THOMÉE GRUPPEN AB, Bjurögatan 28, Box 50304, 202 13 Malmö
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NORDENS NYASTE
HÖGPROFILPLÅT

BYGGAREN PROVAR fogsvansar»
HardHead från Jula
Pris cirka 64:– ex moms

NYHET! Högprofilplåt TR 136
Borgas nya högprofilplåt har en mycket hög
bärförmåga i kombination med god täckbredd.
Plåtens unika utformning och goda egenskaper gör
att en tunnare plåt kan väljas med bibehållen
styrka, vilket ger bra totalekonomi för din byggnad.
•
•
•
•

Extremt stark profil för hela Norden
136 mm höjd
930 mm täckbredd
Snabba leveranser från Skara

Snabb leverans på
måttanpassad kvalitetsplåt
Plåten producerar vi på bara hela 5 arbetsdagar i
måttanpassade längder!
Vi tillverkar och säljer plåt och byggtillbehör för kompletta tak och väggar direkt till slutkund och byggare.

TAK-/VÄGGPROFIL BPD 18

TAK-/VÄGGPROFIL SINUS

”Mycket dålig såg. Utseendet lovar
mer än vad den levererar. Möjligtvis
kan den fungera att såga i lättbetong
med.”
Vi har sågat i olika sorters material.
Plus: Teflonbehandat blad

VI HAR ALLA
TILLBEHÖR SOM
BEHÖVS FÖR TAKET!

0511-34 77 11 | www.borga.se
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Ergonomi
Styrka och kraft
Kvalitetskänsla
Smidighet för att uppnå resultat
Resultatet mot vad jag önskade
Nyttovärde mot kostnad
Kan tänka mig att köpa maskinen

Hardhead

Så här betygsatte vi

Stanley

Se våra övriga plåtprofiler och tillbehör till ditt hus eller
ekonomibyggnad på www.borga.se

Minus: Tämligen värdelös fogsvans.

Hultafors

PANNPLÅT FÖR TAK ELEGANT

Bahco

TAK-/VÄGGPROFIL EKONOMI
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