
29

TEST 

3
AT 

G
IR

A
F

F
E

R
!

G
MÅLARENS BÄSTA VÄN!

SPARA 
TID OCH 
SKONA

DINA
AXLAR 

GIRAFFEN ÄR ETT extremt bra hjälpmedel för att slipa både 
väggar och tak, men fortfarande envisas många målare 
med att inte investera i en riktigt bra utrustning. Visst, det 
kan kännas surt att lägga runt 10 000 kronor plus dammsu-
gare (om du inte redan har en), men den kommer att kunna 
räknas hem i både sparad tid och skonade axlar på nolltid. 
Giraffen borde vara lika självklar i en målaren verktygsarse-
nal (och vissa andra hantverksgrupper också för den delen) 
som en hammare är hos en snickare. 

Ett måste för att få ut maximal slipning och minimalt 
med damm är att man självklart även införskaffar en 
dammsugare. Många gör misstaget att snåla på dammsu-
garen, gör inte det! Lägg redan för början lite krut på en 
rejäl kvalitetsdammsugare som inte är för liten utan klarar 
de krav din giraff ställer. Det kommer du att tjäna på i 
längden. Priset ligger på runt 5 000 kronor och då har du 
en dammsugare som du även kan koppla till andra maski-
ner samt fungerar som industridammsugare. 
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SPIT HAR TAGIT fram en extrem 
lätt maskin men i gengäld känns 
den plastig. Det krävs lite kon-
centration för att hålla plattan mot 
väggen när man slipar annars blir 
det lite hoppigt och studsigt. Sträck-
er man ut armarna och har sliphuvu-
det en bit från kroppen är det lätt hänt 
att plattan släpper trycken från väg-
gen. Resultatet blir att plattan tippar 
och att dammet inte hamnar i damm-
sugaren utan istället flyger ut i luften. 
Reglagen sitter i och för sig i närheten 
av handtaget men är så pass långt 

ifrån att du ändå är tvungen 
att byta grepp för att sätta 

på eller stänga av maskinen. 
En markering på hastighetsv-
redet skulle inte skada. Det är 
testets billigaste maskin men 
vi är tveksamma till om den 
håller måttet för att användas 
frekvent av en hantverkare. 
Våra testare tyckte att den 
skulle vara en grym maskin 
för hemmabrukare. Men 
eftersom Spit inte vänder 
sig mot den målgruppen 

misstänker vi att de 
kommer att återpla-
cera sina utvecklare 
till ritbordet och lan-
sera en uppdaterad 

proffs-maskin inom 
kort.

 FLEXEN PÅMINNER MYCKET om 
Festoolen i gången, men åtkom-
ligheten när det gäller reglagen gör 
att den förlorar kampen. Du måste 
byta grepp för att komma åt av-
stängnings och hastighetsknappen. 
Teleskoprörsfunktionen är en smart 
lösning som gör att du med ett enkelt 
vred kan styra längden på giraffen. 
Smart när du behöver komma åt där 
det är trångt. Handtaget är utformat 
så att du kan ha det i handen och ba-
lansera och styra maskinen med rak 
underarm när du slipar (stavhopps-
grepp), det minskar påfrestningarna 
på axlarna och under-
lättar arbetet enormt 
när du slipar tak 
eller högre upp på 
väggen. Även Flex-
en har en tendens 
att släppa från väg-
gen när man har 

plattan en bit från kroppen. 
Flex har även tagit fram 

en smart trekantslip som 
är mycket lätta att byta till 
när du ska slipa i hörn eller 
kanter. Trekantslipen krä-
ver dock lite extra fokuse-
ring då huvudet roterar lite 
som de vill om man inte tar 
kommandot direkt. Flex le-
vererar sin giraff i en prak-

tisk jätteväska i hårdplast 
där du får plats med både 
maskin och tillbehör 
utan att du måste plocka 
isär den, mycket bra! 
Men som sagt, konfigu-

rerar Flex maskinen så 
att alla reglage hamnade 
i handtaget skulle den 
nästan vara komplett. 
Dock drar trekantsslipen 

upp betyget.

SPIT  
DWS 225

FLEX

LÄTT MEN PLASTIG!

HÖRNSLIP PÅ KÖPET!

 BETYG
Vibration  .........................................8

Låga vibrationer med den runda 

plattan men trekantsslipen drar 

ned betyget en aning

Balans & tyngd  ...............................8

Hyfsat lätt maskin där det är lätt 

att hitta en behaglig balans bl.a. 

med hjälp av teleskopröret

Ljudnivå ...........................................7

Lite dovt ljud men en aning högre 

än Festoolen

Dammevakuering ...........................8

Att plattan har en tendens att släp-

pa när man har den långt från krop-

pen som gör att det läcker ut damm 

drar ned betyget. Annars fungerar 

dammevakuering mycket bra.

Reglage och funktioner  ................6

Reglagen sitter alldels  

för långt ifrån greppet. 

Totalbetyg

 BETYG
Vibration ..........................................7

Inte så mycket vibrationer men dä-

remot lite hoppig och studsig när 

man slipar.

Balans & tyngd ................................9

Mycket lätt och balanserad maskin 

Ljudnivå ...........................................5

Har ett lite tjutande ljud

Dammevakuering ............................4

På grund av att den är lite hoppig 

släpper plattan lätt från väggen 

som resulterar i dammutsläpp

Reglage och funktioner .................5

På och avstängningsknappen 

når du inte utan att byta grepp. 

Hastighetsvredet är litet och utan 

markeringar

Totalbetyg

Trots att relglagen sitter i handtaget 

når du dem inte utan att byta grepp

Handtaget gör att du inte på-

frestar axlarna lika mycket.
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Festool Spit Flex
Modell LHS 225 DWS225

Cirka pris exkl. moms 8 995 kr 

(exkl. sele och teleskoprör)

6 900 kr 13 900 kr

(inkl. trekantsslipen)

Effekt 550 W 550 W 710 W

Diameter platta 215 mm 225 mm 225 mm

Varvtal 340-910 v/min 280-950 v/min –

Vikt 4,6 kg 4,6 kg 4,8 kg

Max längd 230 cm 150 cm 170 cm

TESTRESULTAT/ POÄNG

Vibration 9 7 8

Balans & tyngd 7 9 8

Ljudnivå 8 5 7

Dammevakuering 9 4 8

Reglage & funktioner 10 5 6

EN RIKTIGT GENOMTÄNKT maskin 
där reglagen sitter mycket bra till 
och är lättmanövrerade. Festool 
har som enda tillverkare förstått 
vikten av att ha alla reglage i när-
heten av handtaget så att man 
når dem utan att behöva byta 
grepp eller släppa ena handen 
för att komma åt dem.  Den 
har extremt låga vibrationer 
och ligger som ett strykjärn 
på väggen. Denna giraff har 
även ett smart vred som 
styr vakuumet i slangen. 
Suger plattan fast för hårt i 
underlaget blir maskinen 
svårmanövrerad, men 
då är det bara lätta 
på vakuumet och 
fortsätta slipning-
en på ett enkelt 
och smidigt sätt.

En smart detalj 
med Festool är att du 
kan plocka bort en del av halsen och 
få en kortare och mer behändig slip-
maskin som är bra mycket mer lätt-

manövrerad när du ska slipa 
där det är trångt eller under 
midjehöjd. Festools variant på 

teleskoprör gör att du får en to-
tallängd på hela 230 cm. Om du 
sedan har styrkan för att kunna 
utnyttja hela den längden är i och 

för sig tveksamt. Vi undrar 
däremot varför själva röret 
inte tillverkats i ett lättare 

material då maskinen blir onödigt 
tung. Vi rekommenderar därför att 
även investera i Festools sele med 

telesoprör (kostar runt 2000 kr.), den 
kommer att underlätta slipningen och 
spara många axlar.

FESTOOL

 BETYG
Vibration ..........................................9

Maskinen går jämt och smidigt 

med väldigt låga vibrationer.

Balans & tyngd ................................7

Mycket bra balans och med selen 

som tillbehör kan du bestämma 

och ställa in viktfördelning efter 

eget tycke och smak. Tyngden drar 

ned betyget.

Ljudnivå ...........................................8

Lite dovt ljud som inte är allt för 

störande 

Dammevakuering ............................9

Plattan ligger som ett strykjärn på 

väggen och den släpper knappt 

ut något damm över huvud taget.  

Se dock till att insugshålen inte 

beckar igen när du kör länge med 

maskinen.

Reglage och funktioner ............... 10

Alla reglage sitter på handtaget 

och är lätta att komma åt. Ett fö-

redöme!

TotalbetygFestool har som enda tillverkare lyckats 

samla alla reglage i hantaget.

9

9 85
Totalbetyg
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