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MILWAUKEE 

EN LÄTT OCH MOBIL MASKIN SOM KLARAR STÖRRE DIMENSIO-
NER MEN GÖR SIG SOM BÄST OM DU SKA KAPA TRALL, PANEL,  
FODER, SOCKLAR ELLER LIKNANDE.

T E S T

BATTERIDRIVEN
KAP OCH GERSÅG 
18 VOLT
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PERFEKT FÖR PANEL, FODER, 

SOCKLAR MM.

Milwaukeen är utrustad med en teleskop-    

arm, eller egentligen två kullagerförsedda 

ledstänger, som gör att den klarar dimen-

sioner ända upp till 60x270 millimeter, 

men den gör sig ändå bäst när det gäller 

att kapa foder, socklar, panel eller liknan-

de. Då kan du trycka på lite hårdare utan 

att klingan kilar fast samtidigt som batte-

riet håller mycket längre. För att underlät-

ta sågningen är maskinen även utrustad med ledljus, laser och dubbla utblås om 

du vill koppla på en dammsugare. 

SAKNAR EN SÄKERHETSDETALJ

Milwaukeen är välbalanserad och har ett 

stabilt handtag som gör den lätt att bära 

med sig. Alla reglage och vred sitter bra 

till och är lätta att manövrera. Klingbytet 

sker enkelt tack vare spindellåset som 

du aktiverar genom ett knapptryck. I de 

vanligaste vinklarna, 0°, 22.5°, 30°, 45°, 

och 50°, har du fasta förinställda lägen 

åt både höger och vänster.  Maximal lut-

ningsvinkel är 48° till vänster och -2° till 

höger. Ska du gera från vänster, se till att 

flytta anhållet, (se bilden ovan) annars 

kommer klingan gå i det. Pinsamt nog 

måste vi erkänna att just detta hände oss 

i ett stressat läge när vi skulle testa alla 

funktioner och inställningar på maskinen, 

vilket resulterade i att Milwaukee fick 

skicka en ny klinga med vändande post. 

Även om vi tar på oss den missen borde 

det finns någon slags säkerhet som gör 

att man inte ska kunna såga i anhållet när 

man gerar över 10°. 

MOBILITETEN GÖR ATT DEN 

KOMMER ATT ANVÄNDAS

Fördelarna med Milwaukees batteridrivna 

kap och gersåg är självklart mobiliteten 

och den relativt låga vikten. Det störs-

ta motståndet för att släpa fram den 

sladdrivna gersågen när du bara ska 

göra enstaka kapningar brukar ofta vara 

kopplat till otympligheten. Här får du en 

maskin som bara väger strax över 14 kilo 

inklusive batteri, och då sinar ursäkterna 

lika snabbt som pengarna i F!:s stats-

budget. Den passar perfekt till arbeten 

där man inte har en fast plats att placera 

sågen på eller där det är begränsad el-

ler ingen tillgång till el. På ett fulladdat 

batteri (4,0 Ah) klarar den att kapa cirka 

45 stycken 45x220, så har du dubbla bat-

terier och ska kapa mindre dimensioner 

klarar du dig rätt länge innan du behöver 

uppsöka ett eluttag. Däremot kan du inte 

stressköra dessa 45 kapningar i ett sträck 

för då blir batteriet överhettat och måste 

ta en paus på några minuter innan det 

återigen är redo för batalj mot virket. I 

vårt test skedde det gång på gång efter 

25 till 30 kapningar. Det uppstod även en 

prestandasänkning på upp till 25 procent 

på batterierna efter att vi utfört detta ut-

hållighetstest 4-5 gånger. Om det var för 

att litium-jonbatterierna fick gå för hårt 

eller om det var något annat som låg bak-

om vågar vi inte uttala oss om. 

1.  På/av knapp för LED-ljus och la-

sersikte. 2.  18 volts batteri som även 

passar Milwaukees övriga 18-volts-

maskiner. 3.  Två kullagerförsedda 

ledstänger som gör att du kan 

kapa upp till 270 mm bredd. 4. 

Dubbla utblås för att koppla 

på dammsugare. 5.  Max 

lutningsvinkel 48° höger, 

-2° vänster. 

Gerar du över 10° måste du fytta anhållet annars kommer klingan gå i det, vilket pinsamt 

nog hände DMH i ett stressat läge när alla funktioner skulle testas. 

I vinklarna, 0°, 22.5°, 30°, 45°, och 50° har 

du fasta förinställda lägen åt både höger 

och vänster.

VIBRATION

Vi har i detta test även mätt vilka vibrationer maskinen ger ifrån sig via en special-

gjord handske framtagen från företaget CVK. Vibrationerna har mätts upp under 

uthållighetstestet där vi kapade 45x220 mm. reglar. Milwaukee har själva uppgett 

att vibrationsvärdet i trä är 1,9 m/s2, DMH mätte fram 1,4 m/s2.

1,4m/s2

FAKTA MILWAUKEE M18 SMS216
Pris exkl. moms: 4 490 kr
Max varvtal: 2 700 varv/min.
Klingdiameter: 216 mm.
Volt: 18 volt

Vikt maskin inkl. batteri 4,0 Ah: 14,5 kg.
Max gervinkel: 50° höger, 50° vänster
Max lutningsvinkel: 48° höger, -2° vänster

Max skärbredd:
Gering 0°/ Lutning 0°: 60x270 mm.
Gering 45°/ Lutning 0°: 60x190 mm.
Gering 0°/ Lutning 45°: 48x270 mm.
Gering 45°/ Lutning 45°: 48x190 mm.

Uthållighet 45x220 mm: Cirka 45 stycken 
kapningar (45x220 mm) på ett 4,0 Ah batteri.

DMH har använt special-

framtagna handskar som 

mäter vilka vibrationer 

man utsätts för när man 

bl.a. använder elhand-

verktyg.  

Sammanfattningsvis 
är Milwaukee en kompetent kap och 

gersåg som har alla finesser och gadgets 

som de sladdrivna varianterna. Den är 

liten och kompakt vilket gör att den både 

är lätt att flytta runt och inte tar så myck-

et plats i skåpet. 

Man ser tydligt hur vibrationerna peakar under själva kapningen och sedan sjunker när 

under tiden som man laddar på med nytt virke.
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”KAPAR 45 STYCKEN 
45X220 MM PÅ ETT  
FULLADDAT 4,0 AH 

BATTERI”

För ett par år sedan 
lanserade Makita den första batteri- 

drivna kap och gersågen (som DMH 

även testade och gav bra omdömen), 

och nu har Milwaukee utmanat Makita 

genom att lansera sin egen variant på 

18 volt. Vi kan förstå att många drar 

öronen åt sig när man hör talas om en 

batteridriven kap och gersåg, men den är 

inte alls så tokig så länge du förstår att 

den inte ska ersätta den sladdrivna vari-

anten fullt ut. Att den sedan säkert klarar 

80 procent av ditt behov när det gäller 

att kapa eller gera är en annan femma. 

Självklart kan du inte forcera sågningen 

lika hårt som du är van vid att göra, men 

låter du maskinen göra jobbet tar den sig 

igenom även större dimensioner smidigt 

och effektivt. 

+
Användarvänlig.

Bra klingbroms.

Mobil.

Bra kapacitet även om man får ta det lite lugnt när 

man går på större dimensioner.

Batteriindikator på batteriet som indikerar i fyra steg.

–
Saknar något slags säkerhet 

för att inte såga in i anhållet när 

man gerar.

Begränsad kraft eftersom den 

är batteridriven.


