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BYGGAREN PROVAR

Test av Makitas nya serie 40 Voltsmaskiner
Den nya serien från Makita erbjuder en helt ny styrka.
Skruvdragaren har till exempel ett vridmoment på
140 att jämföra med 18 Volts-dragarens 55.
Cirkelsågen ger samma känsla som en nätansluten.

Richard Drotte
Byggarens testchef

Cirkelsåg Makita HS 004 GZ »

Skruvdragare/Borrmaskin Makita DF001 GM 201 »

Testet har bestått av sågning i reglar
på tvärs och längs med.

Richard har skruvat samt borrat med borr och hålsåg.
Plus: Maskinen stängs av automatiskt när man stöter

på motstånd. ”Man slipper följa med tre varv runt innan
den stannar.” Finkänslig i den steglösa avtryckaren. Hävarmen motverkar att maskinen vrider sig. Belysning. Rejäl
metallchuck. Efter att ha fäst borr eller dylikt vrider man
chucken ett klick tillbaka, så sitter den som berget. Handtaget är bekvämt att hålla i. Fäste finns för att hänga i
bälte. Digital momentinställning med hög precision.

Plus: Stark lättsågad speciellt med 1,45 klinga men

även med 2,2 klinga. Stabil - det är lätt att hålla sig på
en linje. Sågen är vridstyv och stark även vid sågning
45 grader längs med en 45-regel. Ställbart djup. Lätt att
byta klinga på.

Minus: Kunde ha funnits en uppsamlare för spånet.

Minus: Bitshållaren är utformad för förlängda bits, borde

Skyddet kan fastna emallanåt vid start av sågning.

varit för standardbits. Skruvdragaren är lite tung med 6
AH-batterier men med 4 AH-batterier väger den ungefär
samma som 18V-maskinen, 2,7 – 3 kg

Sammanfattning: En trevlig maskin. Skönt med samma
känsla som en nätansluten med fördelen att slippa sladden och att leta eluttag.

Sammanfattning: Jättebra och stark. Känns som en
riktig kvalitetsmaskin.

Ca pris 4 295:- + moms exklusive laddare och batterier.

Ca pris: 6 795:- + moms inklusive laddare och
2 batterier. 2 495:- + moms utan laddare och batterier

Makita DF001 GM201 har elektronisk momentinställning

Så här betygsatte vi Makitas
40 V Cirkelsåg HS 004 GZ

Känns snudd på lika lätt att såga tvärs...

4

...som längs med

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
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Så här betygsatte vi Makitas
40 V borr/skruvdragare DF001 GM201

Extra arm för mer kraft vid tyngre borrning
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