BYGGAREN PROVAR

Fakta – Metabo Lackfräs 724 S
Vridmoment: 2 Nm
Skärcirkeldiameter: 80 mm
Axiellt fräsdjup: 0–0,3 mm
Nominellt upptagen effekt: 710 W
Tomgångsvarvtal: 10 000 /min
Rekommenderat cirkapris: 2 599:- exklusive moms

Metabo Lackfräs 724 S
I det här numret testar Byggaren en lackfräs från Metabo.
”En produkt för proffs med lite fingertoppskänsla. Relativt lätt att använda
men kräver lite övning för önskat resultat då den är en blandning av fräs
och elhyvel.” sammanfattar testchefen Richard Drotte.

Byggarens testchef

Richard Drotte

Bra maskin för en liten peng ”
Har använt den för att fräsa bort färg på dörrar och trappsteg.

Marko Kreivi,

Allerskog & Krantz,
Gustavsberg
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Plus: Bra med lite vibrationer kommer åt bra på svåra ställen. Minus: Känns lite klumpig.

»»

15

foto: metabo

BYGGAREN PROVAR Metabo Lackfräs 724 S

En mycket
effektiv maskin
till att få bort
gammal färg med. ”

Väldigt effektiv
maskin, säkert
användbar för
målare eller
fönsterrenoverare.”
Henrik Sandberg,

Bergsand Bygg &
Snickeri
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Richard Drotte, RCD
Bygg & Inredning,
Segeltorp

Jag har använt Jag har slipat/fräst bort gammal färg från
f oder, även gett en bänkskiva ny yta.

Jag har tagit bort färg på breda foder som ska målas om med
70 års olika lager med färg.

Plus: Kommer in till kanter, betydligt effektivare än att slipa,
lämnar en fin yta.

Plus: Mycket effektiv, blir som nytt trä efter behandling, smidig
att komma åt med, skön att jobba med.

Minus: Verktyg för att justera djupet.

Minus: Kommer inte på nåt värt att nämnas
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A D V O K A T B Y R Å N

BJÖRN SJÖLANDER AB
Juridiska processer i domstol
såsom t ex gällande felaktiga
badrum och kök • Tvister enligt
konsumenttjänstlagen
• Småhusentreprenader
• Familjerätt • Brottmål
• Rättshjälp • Rättsskydd.
Ring oss för kostnadsfri rådgivning!

Tel: 031-711 93 40

www.advokatbyransjolander.se

En mycket
bra maskin
till att få
bort gammal
färg med.”
David Bergström,
Bergströms Bygg AB,
Gnesta

Jag har tagit bort färg på brädor som ska målas om
och fräst bort färg från en gammal tröskel
Plus: Effektiv, tar bra, lätt att jobba med, smidig när
man sätter på damsugarslangen, ligger bra i handen
och ger bra resultat.
Minus: Inget att klaga på.

Så här betygsatte våra testare Metabo Lackfräs 724 S
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Ergonomi

3

4

4

2

Styrka kraft

4

5

5

3

Ljudnivå
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Kvalitetskänsla

4
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Smidighet för att uppå resultat

4

5

5

3

Resultat mot vad jag önskade

5
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Säkerhet mot personskador

4
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Maskinvärde mot maskinkostnad

4
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4
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Kan tänka mig att köpa maskinen

Ja

Ja

Ja

Nej
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