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Frässtålet är svårt att lossa.

FAKTA
MAKITA RT0700C 
Pris exkl moms: 2 600 kr. Inklusive 
två- och enhandsmodulen,  
vinkelmodul, djupanslag. 
 

Vikt: 1,8 kg.

Varvtal: 10 000- 30 000 r/min
Verktygsfäste: 6 mm/8 mmm

akita har tagit fram en 
riktigt behändig och an-
vändarvänlig handöverfräs 
som även fungerar som 

en enhandsfräs. Med ett par undantag, 
bland annat hastighetsreglaget 

som är lite pillrigt att komma 
åt, är detta en genomtänkt 
maskin med många an-
vändbara tillbehör. Modu-
lerna för att skifta mellan 
en- och tvåhandsfräsning 
samt vinkelfräsning är 

mycket lätta att byta tack 
vare bra fasta lägen. 

ATT FRÄSA
Även om man för det mesta kör på högsta 
fart finns det sex olika hastigheter att 
välja mellan. Modulen för tvåhandsfräs-
ning har sköna gummerade handtag som 
är lite vinklade för att du ska få ett stadigt 
grepp när du fräser. Ställskruven som styr 
djupet har en rörlig gummimanschett 
som du kan flytta upp och ned på skru-
ven för att kalibrera ett nolläge. En smart 
lösning som gör att du slipper sätta fräs-
stålet i exakt position för att måttenheten 
på maskinen ska stämma. Därefter är det 
bara att vrida fram önskat djup med ställ-
skruven, och läsa av måttet på maskinen.

nen. Använder man sex millimeters fästet 
kan manschetten i hålet där frässtålet ska 
tryckas in ibland hamna för långt in. Det 
gör att du är tvungen att lossa hela mut-
tern för att komma åt manschetten och 
sätta den i rätt läge igen. Mycket irrite-
rande! På åtta millimetersfästet sitter ofta 
frässtålet fast så hårt, trots att man lossat 
muttern, att man måste använda en tång 
för att få loss det. Också irriterande.

SAMMANFATTNING
Det finns småsaker som Makita skulle 
kunna förbättra på denna maskin, men 
överlag är det en riktigt kompentent fräs 
med många bra tillbehör som är lätta 
att byta. Ska du köpa en ny fräs så  se 
till att köpa en där du har möjlighet till 
enhandsfräsning. Det är bra mycket smi-
digare framför allt om du inte behöver 
använda parallellanslaget. 

ÖVRIGA TILLBEHÖR
•Parallellanslag. 
•Rullanslag: Perfekt om du ska kantfräsa 
böjda ytor.
•Dammunstycke.
•Kopieringsanslag.

Lätt att byta mellan 
modulerna.
Bra inställning för 
fräsdjupet.

De fjädrande benen på tvåhands-
modulen känns robusta och är perfekt 
inställda så man slipper lägga allt för 
mycket tryck på maskinen för att få ned 
stålet i materialet. Ska du fräsa lite längre 
sträckor finns en spak som via ett enkelt 
tumgrepp låser stålet på önskat djup. 
Spaken sitter perfekt till så att du slipper 
ändra position eller ta ett nytt grepp för 
att komma åt den. Mycket bra! 

Byter du till modulen för enhandsfräs-
ning får du en smidig fräs där det är lätt 
att följa en utritad linje. Däremot är sik-
ten si sådär, men som tur är blåser  
maskinen bort spånet från siktet vil-
ket gör att det är helt okej ändå kontra 
många andra enhandsfräsar.

BYTE AV MODULER
Det är löjligt enkelt att byta mellan Makitas 
olika moduler. Tryck in modulen, dra åt 
spärren, sedan är det bara att köra! Mycket 
bra och smidig lösning.

BYTA FRÄSSTÅL
Makitan har en spärrkil som du trycker in 
med tummen för att låsa motorn, sedan los-
sar du muttern som håller fast stålet med 
den medföljande fasta nyckeln. Har man 
dragit åt muttern för hårt kan det vara svårt 
att få ett riktigt bra motgrepp om maski-
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”GENOMTÄNKT FRÄS MED MÅNGA 

ANVÄNDBARA TILLBEHÖR”

Makitan har bra fasta lägen för att ställa in 

fräsdjupet. 

På några sekunder förvandlar du Makitan 

från en tvåhandsfräs till en enhandsfräs.

Vinkelmodulen är en av 

många tillbehör till 

Makitan.

Det är mycket enkelt att byta modul på 

Makitan. Lossa bygeln, dra ut modulen och 

sätt in en ny.

Reglaget för att styra hastigheten är lite 

pillrigt att komma åt, speciellt om du har 

handskar på dig.
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