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Lätt och smidig. På/av knapp på sidan av maskinen,  
Underdimensionerad fjäder för skyddskåpan.

Kraftfull, smidig och stabil.  
Gasreglaget sitter i handtaget. Inga direkt dåliga sidor

MUR, BETONG ELLER SPÅRFRÄS, kärt 
barn har många namn. Tillsammans 
med vinkelslipen måste det vara ett av 
de farligare verktygen att använda om 
man slår på arslet mitt i användandet. 
Men ändå är säkerheten inte speciellt 
utvecklad och många tillverkare väljer 
fortfarande att ha en på och avstäng-
ningsknapp kontra ett gasreglage på 
dessa maskiner vars klinga roterar 
8000 varv i minuten. 

DMH har valt att kika på några frä-
sar med olika användningsområden 
beroende på storlek och vikt. Det finns 

egentligen tre olika kategorier av frä-
sar, de lätta och smidiga som är anpas-
sade för väggar och porösare material, 
de kraftfulla och tyngre som man med 
fördel använder för golv och hård be-
tong och kombomaskinerna som till 
stor del funkar för både och.

Fräs först, bila sedan
Fräsen har dock fler fördelar än att 
bara spåra där du ska lägga ned led-
ningar eller vattenrör. Ska du t.ex. bila 
bort en betongplatta är det ett grymt 
verktyg som kommer göra jobbet både 

snyggare och snabbare. Genom att 
skära ett rutnät i plattan, och sedan 
bila, lossnar betongen både lättare 
och mer kontrollerat så att du slipper 
oplanerade jättekakor i kanterna som 
kräver både tid och extra flytspackel.

DMH har tagit ut fyra maskiner 
anpassade för olika användningsom-
råden beroende på behov. Vi har valt 
att sätta omdömen istället för betyg 
eftersom det vore orättvist att jämföra 
äpplen med päron, eller som i detta 
fall tyngre powermaskiner mot lättare 
finlirare.  �

HILTI HAR ETT par olika fräsar för olika användningsom-
råden men vi valde att kika på deras största maskin som 
klarar en bredd och ett djup på hela 60 mm. Maskinen är 
anpassad för vågräta arbeten då den är alldeles för tung att 
hålla lodrätt under en längre period. Det är ett muskelpaket 
som skär sig ned till sitt maxdjup utan problem. Trots sin 
storlek är den lättmanövrerad och även den mest hårdförda 
och aggressiva betongen är inga problem att ta sig igenom. 
Gasreglaget sitter i handtaget och detta är ett plus ur säker-
hetsperspektiv. Tappar du kontrollen är det bara att släppa 
gasen så stängs den av.

MILVAUKEE HAR TAGIT fram en riktigt bra allroundmaskin 
som lämpar sig lika bra för vägg som golv. Den går mjukt 
och är genom sina breda hjul ruggigt stabil och extremt 
skön att föra fram. Klingan skär igenom såväl hård 
betong som lättbetong utan problem. Maskinen på-
minner mycket om en sänksåg och den är faktiskt 
lika lättmanövrerad som en sådan. Gasreglaget 
sitter, precis som Hiltin, på handtaget. Det blir 
lite som ”död mans grepp”. Bra säkerhetstänk 
och smidig att använda. 

METABON ÄR KRAFTMÄSSIGT inte anpassad för arg betong 
utan gör sig mer rättvisa på porösare material. I början 
känns den lite hoppig, men när man vet hur den ska köras 
blir den rätt behändig att föra fram. Tyvärr är fjädern för 
skyddskåpan alldeles för underdimensionerad och kåpan 
fastnade vid ett par tillfällen i uppfällt läge. På och av-knap-
pen sitter på sidan av maskinen och det känns ur säker-
hetsperspektiv inte helt okey. Tappar man kontrollen över 
fräsen är det inte helt lätt att komma åt avstängningen. 

HILTI DCH 180-SL

MILWAUKEE WCS 45

METABO MFE 30 

Kraftfull, stabil, klarar bra djup och bredd. 
Gasreglaget sitter i handtaget.

Vikten

KRAFTPAKET FÖR HÅRDA UNDERLAG

BÄSTA ALLROUNDMASKINEN

ANPASSAD FÖR LÄTTARE FRÄSJOBB

BETONG

VÄLJ RÄTT FRÄS FÖR RÄTT ÄNDAMÅL!

DMH TAR EN NÄRMARE TITT PÅ 

FRÄSAR!
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Lätt och stabil. På/av knapp svåråtkomlig 
och svårmanövrerad

TROTS SIN STORLEK fungerar Makitan helt okey även på hår-
dare betong även om en kraftfullare maskin är att föredra 
vid större ytor. Den är stadig, lättmanövrerad och har en 
jämn skön gång. Det stora minuset är på och avstäng-
ningsknappen. Den sitter, precis som på Metabon, 
på sidan av maskinen och är både svåråtkomlig 
och svårmanövrerad. Visserligen blir det lättare 
att stänga av och sätta på den när man lärt sig 
tekniken, men tappar man kontrollen över fräsen 
är det inte helt omöjligt att den hinner ställa till 
med en hel del oreda innan man lyckats få av den. 

SKA DU INVESTERA i en mur, betong, spårfräs lägg redan från början in 
en ordentlig dammsugare i budgeten, och helst en dammsugare som är 
anpassad för just den maskinen du väljer. Både av hygieniska och miljö-
mässiga skäl är detta ett måste då betongdamm verkar ha en förmåga att 
både sprida sig och expandera 100 gånger om när det går från fast be-
tong till dammform. T.ex. Milwaukees dammsugare drar igång automa-
tiskt när du sätter på fräsen. Detta sker då inte trådlöst eller via tankeö-
verföring. Dammsugaren har en egen elkontakt för fräsen som känner av 
när du sätter på eller av maskinen. Stjärna i kanten för detta! Priset för en 
dammsugare ligger på cirka 4000 kr, och det är välinvesterade pengar  då 
du även kan använda den för andra ändamål som tex grovdammsugare.

MAKITA SG 1250

Att tänka på vid köp!

SAMMANFATTNING

ALLROUNDMASKIN FÖR MINDRE JOBB

Hilti Metabo  Milwaukee Makita

Modell DCH 180-SL MFE 30 WCS 45 SG 1250

Cirka pris exkl moms 10 860 kr 5 640 kr 7 493 kr 4 800 kr

Vikt 9,2 kg 3,9 kg 6,6 kg 4,1 kg

Spårdjup max 60 mm 10-30 mm 17-45 mm 6-30 mm

Spårbredd 0-60 mm 0-30 mm 0-45 mm 0-30 mm

Diameter klinga 185 mm 125 mm 150 mm 125 mm

Varvtal 6,500 v/min 8,200 v/min 5,800 v/min 9,000 v/min

Effekt 2600 w 1400 w 1900 w 1400 w

Webadress www.hilti.se www.metabo.se www.milwaukeetool.se www.makita.se
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