BYGGAREN PROVAR cirkelsåg »
Festool HKC 55 EB

Skapar nya möjligheter på
otillgängliga arbetsplatser
Denna gång testar vi Festools batteridrivna cirkelsåg med
styrskena 420. Eftersom vi ville sätta smidigheten ordentligt på prov
använde Richard sågen på ett takarbete med regling etc.
Byggd för krångliga arbetsplatser

Sågen är utvecklad med tanke på otillgängliga och
obekväma ställen där det annars kan vara svårt att
ställa upp en kap/geringssåg. Maskinen drivs med ett
18 V litiumbatteri.
För lite finare sågning, exempelvis bänkskivor kan man
använda en vanlig Festool-skena. Skenan kan snäppas
fast i sågen som på så vis blir en enda enhet vilket
frigör en hand - mycket positivt speciellt vid arbete
på tak.
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Gering och vinkling

Med skenan kan geringen ställas in 0–60 grader och
maskinen går att vinkla max 50 grader mot skenan.
På skenan finns även ett snabbfäste för inställning av
grader. Ett stort plus är en effektiv spånuppsamlare.
Sågklingans diameter är 160 mm och sågdjupet vid 0°,
90° är 0-55 mm (vid 45°/50°är sågdjupet 42/38 mm.
Kvalitetsmässigt känns sågen mycket bra även om den
ibland kan bli lite klen i och med 18 V-batteriet. Det lilla
batteriet gör i gengäld maskinen lättviktig och smidig.

Richard Drotte
Byggarens testchef

Säkerhet och bekvämlighet

Sågningen och hanteringen blir säker tack vare sågdjupsinställning med sänkfunktion, fjärrkontroll för
pendelhuven samt klyvkniv. För fri sikt över sågklingan
kan pendelskyddskåpan fällas bakåt så att klingan blir
fri.

Snabbfäste för
inställning av
grader

Sågen är synkad via Bluetooth®.
Gering från 0 – 60°
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OMLÄGGNINGSBARA LÅS
Anpassat för de flesta snowman- och ovalcylindrar på marknaden.
abus.com/se
Skenan snäpps fast i sågen som blir en enda enhet
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Sågen kan vinklas 50° mot skivan
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Plus: Lätt att arbeta med på lite otillgängliga ställen.
Sågen går även att använda med vanlig Festool-skena
för finsågning. Skenan kan snäppas fast i sågen som då
blir en enhet, vilket frigör en hand. Gering 0–60 grader
med skena. Vinklingsbar 50 grader gentemot skenan.
Snabbfäste för gradinställning på skenan.
Effektiv uppsamlare för spånet.
Minus: Något klen ibland med bara ett 18V-batteri.
Sammanfattning: Ett bra komplement i maskinparken
Tar en stund att vänja sig vid men sedan funkar den bra.
Ca Pris: 8 550:- + moms inklusive laddare, 2 batterier
och styrskena 420.

Så här betygsatte vi

Festool HKC 55EB
Ergonomi
Styrka och kraft
Ljudnivå
Kvalitetskänsla
Smidighet för att uppnå resultat
Resultat mot vad jag önskade
Säkerhet mot personskador
Maskinvärde mot maskinkostnad
Kan tänka mig att köpa maskinen

Festools HKC 55 EB har en effektiv spånuppsamlare
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TRÖTT PÅ
AMATÖRER?
Du är inte ensam. Vi portade alla amatörer för att kunna göra
byggproffsens arbetsliv så snabbt, smidigt och kul som möjligt.
På länken nedan berättar Pirra, en av grundarna av 100% Proffs,
om filosofin och upplägget som har förändrat livet
för tusentals byggproffs i Stockholm.
100procentproffs.se/pirra

ANCHOR -20

NORDIC

Kemiskt ankare, som härdar ner
till -20 °C, på fuktiga ytor och
även under vatten

Du hittar Tec7-produkterna i
bygg-, järn-, färg- och VVS-fackhandeln
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