
DEN MODERNA HANTVERKAREN [08 2009]28 29

KLÄMT & KÄNT      PRO-FIT DROP & DRILL

DET FINNS VISSA saker man retar sig 
på dagligen men som samtidigt är 
för litet för att orka bry sig om. En av 
dessa irritationsmoment är materialet 
som ALLTID blir kvar i hålsågen och 
som ALLTID är lika jävligt att få loss. 
Lösningen är en chuck med 
skjutbart såghuvud som gör att 
du på ett enkelt och snabbt 
sätt frigör materia-
let från borren (se 
bild 1A). Denna re-
lativt enkla men smarta 
lösning uppfanns av en 
holländare som ledsna-
de på att ägna en liten 

del av tiden till att såga själva hålet en 
väldigt stor del av tiden till att benda 
och banka loss själva materialet ur hål-
sågen. Den heter ProFit och går under 
arbetsnamnet Drop & Drill. Produkten 
har funnits ett tag på marknaden men 
kanske inte fått den uppmärksam 

den förtjänar. DMH anser att smarta 
idéer som underlättar 

dagligt arbete 
ska få 

en andra chans (en annons i DMH för 
ett halvår sedan hade garanterat ökat 
intresset).

Till skillnad mot de flesta andra hål-
sågar har denna såg ett djup på 58 mm 
mot normala 45 mm. Vilket ljushuvud 
som kommit på ett standarddjup på 45 
mm och varför vi andra bara accepte-
rat detta under årtionden kan man ju 
undra då de flesta väggreglarna är just 
45 mm breda. 

PRO-FIT HÅLSÅG

DROP
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FAKTA 

Små enkla lösningar
Profit har små enkla lösningar som 
var för sig inte belönas med hejarrop 
eller vågen, men slår man ihop alla 
ingredienser till ett blir det i alla fall 
ett ”shit vá smart”. Att kunna borra ett 
hål snett in i materialet utan att sågen 
studsar och beter sig som en obstinat 
3-åring vid sängdags är en av sa-
kerna. Detta tack vare den extra långa 
centrumborren som de första centi-
metrarna penetrerar materialet och 
sedan styr och håller hålsågen i rätt 
position(se bild 2B). Eller hur många 
gånger har man inte gjort ett hål som 

PRO-FIT ”DROP & DRILL”

Dimensioner: 16 mm–210 mm

Cirkapris: 100 kr/st–1800 kr/st.

Material: Trä, lättbetong, mursten och 

kakel med en hårdhet upp klass 6.

Övrigt: Säljes bl.a. på Ahlsell, Dahl 

och Onninen

Mer information: www.wareco.se

är några mm för litet och sedan i sin 
envishet försökt att bredda hålet med 
att sätta på en hålsåg en dimension 
större. Man siktar in borrspetsen i mit-
ten av ”jättehålet” och tror att man har 
precision och styrka att utvidga hålet 
trots att borren inte har något material 
att ta fäste mot. Alternativ nummer 
två är att man istället tar fram stickså-
gen och försöker lösa det den vägen. 
Resultatet i båda fallen brukar oftast 
bli ett ovalt och inte ett runt hål. Lös-
ningen hos Profit är att du kan sätta 
två hålsågar på samma centrumborr. 
Sätt på hålsågen för önskad bredd och 

1A. Med en mantelrörelse för du 

chucken bakåt och sedan är det 

bara att lossa materialet.

SMART HÅLSÅG MED 58 MM DJUP SOM HAR DET DÄR LILLA EXTRA 

DU KANSKE INTE TÄNKT PÅ  

”Lösningen är att du kan sätta två hål-
sågar på samma centrumborr.”

2B. Den extra långa centrumborren gör att 

du även kan ”skråa” in dosborren på ett 

smidigt sätt.

2A. Tack vare att du kan ha två dosbor-

rar på samtidigt kan du på ett enkelt och 

snabbt sätt vidga ett befintligt hål. 

innanför denna trycker du in hålsågen 
som det befintliga hålet har (se bild 
2A). Den inre hålsågen fungerar som 
styrning och sedan är den bara att ut-
vidga hålet, SMART!  �

Nya Durofi x Power Tools är de perfekta, lätta 

och prisvärda verktygen för dig som är proffs.

I våra starka och kompakta 10,8-, 14,4- och 

18-voltsserier hittar du borrskruvdragare, 

slagskruvdragare och mutterdragare. Alla med 

miljövänliga litium-jon-batterier, som gör att de har samma kapacitet 

men bara väger 1/3, jämfört med Ni-MH/NiCd-batterier.

 Läs mer om Durofi x och andra verktyg på www.proftool.se

Proffsens lättaste val!


