
DEN MODERNA HANTVERKAREN [3 2014]94 9594 95

 | Logosol SH 230 LOGOSOL SH 230 |  

LOGOSOL 

SH 230 
  BYGGSÅG  

DMH HAR TESTAT

Byggsågen kräver 3-fas, men spånsugen går 
på 220V.

T
ill en början när man bara 
tittar på Logosols byggsåg 
kanske den inte väcker ett 
allt för stort ”ha-begär”.  

Vet man dessutom att ursprungsmodel-
len funnits på marknaden i snart två 
decennier förstår man kanske varför. 
Men som man säger; Döm inte hunden 
efter håret, och detsamma gäller här! 

Kapar, hyvlar och profilfräser 
i samma moment
Efter att DMH haft byggsågen oupp-
packad i ett par veckor tog vi oss änt-
ligen tid att packa upp och montera 
ihop den med den medföljande spån-
sugen. De flesta har använt en vanlig 
planhyvel där man ställer in vilken 
tjocklek man vill ha på det färdig-hyv-
lade virket, och sedan är det bara att 
trycka in arbetsstycket i hyveln och… 
KLART!  Det kanske inte riktigt är så 
enkelt, men nästan. Logosols byggsåg 
SH 230 adderar ytterligare ett par 
finesser; den hyvlar, kapar och profil-
fräser, och allt detta i ett och samma 
moment. Att det finns andra bygg- 
sågar som klarar av likvärdiga upp- 
gifter är ingen nyhet, men DMH  
lockas ändå av att den, trots sina 87 
kilo, är relativt mobil. Två personer  
lyfter utan problem, både på och av 
den från bilen, för att sedan placera 
den på plan mark där den sedan kan 
rullas fram till lämplig position. 

Det blir mycket skruvande
Innan du lärt dig alla inställningar, 
ställskruvar och vred känns sågen 
onödigt komplicerad. Skruvarna måste 
först lossas, lossas igen och lossas 
ännu en gång innan de sedan ska dras 
åt, dras åt igen och dras åååt!  

”HYVLAR, KAPAR OCH 

PROFILFRÄSER I ETT OCH 

SAMMA MOMENT”

Det blir mycket skruvande.
Dålig bruksanvisning. 

Hyvel, fräs och kap i en och  samma maskin.
Man kan göra unika profiler.

En kraftfull klinga på 180 mm.

De fjädrande anhållen och den kraftfulla 
valsen gör att du bara behöver trycka in vir-
ket i maskinen sedan löser den resten själv.

Frässtål, klinga och hyvelstål sitter på kuttern.

Det finns en tydlig mått-
angivelse för att ställa in 
vilken tjocklek du vill ha 
på det färdiga arbets-
stycket. 

Ska du fräsa helt rundade hörn måste du fästa en plyfaskiva på bandet för att frässtålen inte 
ska penetrerar bandet. Skruvarna som håller plyfan på plats kunde vara lite mer lättåtkomliga.
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Om du sedan kommer på att du vill 
byta frässtål måste du göra om samma 
procedur igen, fast omvänt! Och samti-
digt ska du ha koll på att alla stål sitter 
åt rätt håll i förhållande till kuttern. Inte 
helt enkelt, och det där ständiga skru-
vandet skapar frustration efter ett tag.

När man precis lärt sig hur man 
använder denna byggsåg för att plan-
hyvla och profilfräsa på ”ytan”, kom-
mer nästa moment. Vill du till exempel 
fräsa socklar eller foder där du vill ha 
en rundad avslutning måste du fästa en 
medföljande plyfaskiva på bandet för 
att frässtålen inte ska penetrera bandet. 
Och där krävs det ytterligare fyra skru-
var för att fästa denna platta, varav två 
som man knappt kommer åt! När denna 
platta sedan är på plats stämmer inte 
längre måttangivelserna när det gäller 
fräshöjden, och man måste hela tiden 
vara på sin vakt för att inte göra fel.  

FAKTA
LOGOSOL SH 230
Pris SH 230: 17 800 kr exkl. moms.
Matningsbord, benställ, hjulsats: 2 670 kr
Grundsats profilstål, kilar: 4 430 kr
Pris spånsug 1,1 kW: 2 550 kr exkl m
Planhyvlingsbredd: Max. 230 mm 
Planhyvlingshöjd: Max. 52 mm 
Profildjup: Max. 15 mm 
Varvtal kutter: 6 000 v/min. 
Sågklingediameter: 180 mm 
Totaleffekt: 3,2 kW 
Matningshastighet: 5 m/min. 
Elanslutning: 3-fas, 400V, 16A 
Vikt: 87 kg 

Total höjd, längd, bredd inkl. 
matningsbord: 1180, 2210, 600 mm

Även om måttangivelserna är tydliga gäller det att 
vara koncentrerad för att få alla mått rätt om du vill 
hyvla, fräsa och klyva i ett och samma moment.

Logosol har ett antal färdiga profilstål som du kan använda.

Plötsligt känns allting väldigt 
enkelt
Fram till nu känner jag mig rätt förvir-
rad och undrar hur jag ska komma ihåg 
alla inställningar, vred och moment 
som ska utföras innan jag kan få fram 
en snygg, hyvlad och profilerad sockel.  
Jag gör samma moment om och om 
igen, och sakta men säkert börjar jag 
fatta logiken, och till slut känns allt helt 
naturligt och väldigt enkelt. Anhållen 
tillsammans med en rejäl vals, som 
direkt tar tag i virket och matar in den 
genom maskinen med mycket bra pre-
cision, gör att du inte behöver vara så 
noggrann när du trycker in materialet i 
hyveln. Det blir bra ändå!

Perfekt för den som vill sätta 
sin egen prägel på utseendet 
Logosol har ett stort antal frässtål i 
olika profiler som du kan pussla ihop 
och kombinera för att få ett unikt 
utseende på dina foder, socklar, lister 
med mera. Till en början måste man 
tänka lite tvärtom för att se det färdiga 
resultatet framför sig. Men när man 

Vill du vara unik kan du pussla ihop din egen profil. 
Därefter placerar du stålen på kilarna och för in dem 
i skåran på kuttern och spänner fast dem. Lite pill-
rigt, men med lite övning går det på ett par minuter.

till slut fattat hur det fungerar blir det 
nästan maniskt. Man får lust att bryta 
loss vartenda foder och sockel i hela 
huset för att ersätta dem med en unik 
egendesignad profilerad variant.  
Vi inser att det här definitivt är en 
maskin du tar med dig till den kräsne 
kunden som vill ha en egen prägel på 
utförandet. Men då krävs det samti-
digt att uppdraget är större än att göra 
iordning en garderob. Just eftersom 
det är en hel del skruvande är det 
ingen maskin du drar igång för att 
fixa en meter sockel, utan minst tju-
gotalet meter känns rimligt för att det 
ska vara värt mödan. Var dock noga 
med att du väljer torrt kvalitetsvirke. 
För det man kan sakna på SH 230 är 
att man inte steglöst kan reglera mat-
ningshastigheten på materialet när 
det går igenom fräsen/hyveln. Det gör 
att arbetsstycket kan bli fnasigt om 
det inte är tillräckligt torrt, och du kan 
bli tvungen att hyvla två gånger för att 
få ett bra resultat. 

Nu har vi inte gått in närmare på 
detta, men Logosol SH 230 passar 
alldeles utmärkt som vanlig planhyvel 
eller om du vill göra andra profilerade 
varianter såsom panel eller liknande. 
Det är egentligen bara fantasin som 
sätter gränsen så länge du håller dig 
inom rätt dimensioner på arbetsstycket 
(se under Fakta). Om man räknar bort 
investeringen för att införskaffa denna 

byggsåg så finns det även en hel del 
pengar att spara på att göra sina egna 
profilerade foder, socklar, panel eller 
vad det nu kan vara. Vid några snabba 
prisjämförelser ute i bygghandeln fann 
vi att man kan spara upp till 80 procent. 
Då har vi i och för sig inte räknat in 
tiden det tar att tillverka sina egna vari-
anter, men ändå. 

På det stora hela är det en kompetent 
maskin förutsatt att du får en grundlig 
demonstration innan du tar den i bruk. 
Bruksanvisning följer med men ger inte 
mycket hjälp på traven när det gäller 
stålbyte, fräshöjd med mera. Vill du se 
en sådan demonstration av Logosol 
SH230 går du in på dmh.nu. ✖

Mata in det obearbetade arbetsstycket… 
och ut kommer en färdig profilerad sockel.

En annan variant av egen designad sockel.  


