BYGGAREN PROVAR arbetsbord

Festool STM 1800, ett bra bord som
Ett bra arbetsbord underlättar och snabbar upp jobbet.
Med STM 1800 har Festool utvecklat ett bord som har många
fördelar och med potential att utvecklas vidare.
Byggarens testchef Richard Drotte redovisar både ris och ros.
Till att börja med kan vi konstatera att ett stort stabilt och lättransporterat bord, som Festools STM 1800,
fyller ett behov på marknaden. Med hjälp av bordet
blir stora skivor lätthanterliga och jobbet går lättare
och snabbare än med många andra lösningar, t.ex.
de gamla bockarna som fortfarande kan synas ute på
byggena.
Det är inget hobbybord det är frågan om. Storlek
och stabilitet innebär också en viss vikt. Bordet väger
34 kg, men på grund av konstruktionen är det förhållandevis lätt att transportera.
Här sammanfattar Rickard sina intryck.
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Ergonomi
Ryggen är alltid ett känsligt kapitel och här är arbetshöjden en av de viktigaste faktorerna. Bordets höjd är
ställbar från 700 - 900 mm, villket passar användare
upp till drygt medellängd. För långa personer skulle
10 cm till på höjden underlätta jobbet och spara på
ryggen.
En av de stora fördelarna med STM 1800 är den ﬁfﬁga lösningen för att lätt kunna få upp skivor på bordet. Man tippar bordet 45°, lägger på skivan och rätar
lätt upp bordet horisontellt. Även tunga skivor blir på
så sätt lätta att hantera.
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m kan bli bättre
För dig som inte nöjer
dig med det bästa.

Richard Drotte
Byggarens testchef

Transportering
Väl monterat är bordet enkelt att sätta upp och ﬂytta.
De låsbara hjulen är tillräckligt stora för att klara t. ex.
grusgångar och inte alltför mjuka gräsmattor. Dock är
spårvidden något smal. Man måste se upp så att bordet inte stjälper.
En något bredare spårvidd och möjlighet till att justera hjulen i höjdled för att kompensera för ojämnheter
i underlaget skulle underlätta transport och uppställning.

Till marknadens bästa träskruv
King Cut™ kompletterar vi nu
med ett premiumsortiment –
Träskruv Hi-Speed™.

50% snabbare.
Blixtsnabbt grepp.
Superstarkt montage.

>>
DT-gänga
50% snabbare än
vanlig träskruv.

Turbo point
Unik spets greppar
blixtsnabbt.

FCN-skär
Driver skruven även
i ändträ.

CS+ -rillor
Försänker skruven
snyggt både i trä
och beslag.
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BYGGAREN PROVAR arbetsbord 
Plus: Storleken utvikt 1800 x 2100 och hopvikt för
transport 1150 x 250 x 700. Möjligheten att luta och räta
upp bordet för att utan hjälp kunna lasta på en skiva.
Smidigt och lätt att flytta. Hjul med låsfunktion.
Minus: Något lågt för långa personer. Ytterligare 10 cm
skulle göra mycket. Endast 200 mm spårvidd gör att
det är vingligt när det är hopfällt.
Sammanfattning: Ett rejält genomtänkt och lättarbetat
bord med många finesser. Perfekt för ensamjobbare.
Priset 12 720 kronor i högsta laget.

Vridbart anhåll för
lastning av skiva i
lutande ställning

Så här betygsatte vi

Festool STM1800
Ihopfällt mäter bordet
1150 x 250 x 700 mm

Distansklotsar lite låga för att
riskera att såga i metall

Snäppfäste för
snabbjustering

Ergonomi
Styrka och kraft
Kvalitetskänsla
Smidighet för att uppnå resultat
Resultatet mot vad jag önskade
Nyttovärde mot kostnad
Kan tänka mig att köpa maskinen
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Hur väljer man tak?

Svensk kvalitet
I 100 ÅR har vi försett proffs med

funktionella, stabila, slitstarka och
ergonomiska kärror, vagnar och
redskap. Välj en Hörby Bruk-produkt
så får du en riktig hjälpreda och slitvarg
som du kan lita på under många, många år framöver.
Besök vår hemsida för närmaste återförsäljare!

TÄNK PÅ ALLT
VÅRA TAK FÅR
VARA MED OM
Vi på Byggelit skapar produkter som
passar in i våra hem, produkter som vi
vill ha runt omkring oss. Taken, golven
och väggarna ska ju hänga med ett tag
där hemma och kommer att vara en del
av ert liv ett bra tag framöver, så välj
dem med omsorg är vårt tips.
Välj till exempel Elittaket – ett Svanenmärkt tak med råvara från den norrländska skogen, och ett tak som kan
följa med er i vardagen länge.

byggelit.se

6

BYGGAREN  5

2020

