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DEN BATTERIDRIVNA STICKSÅGEN är väl 
än så länge inte någon direkt kioskväl-
tare ute i handeln. Dels för att den inte 
funnits så länge på marknaden och 
dels för att det är en maskin som kan-
ske mer används till ”finlir” där den 
ofta är stationerad vid en snickarbänk 
eller liknande där mobilitet inte är lika 
viktigt. Är det då värt att investera i 
en batteridriven sticksåg? Självklart! 
Det är alltid skönt att kunna röra sig 

fritt utan att behöva tänka på om du 
har tillgång till el eller inte, samt att 
batteridrivet alltid går snabbare att ta 
fram och sparka igång. Testpanelen 
blev helt klart positivt överraskad av 
maskinernas power, och på vissa av 
sticksågarna är skillnaden mellan el 
och batteridrivet marginell. Har du all-
tid ett fulladdat batteri tillhands är det 
utan tvekan en utmanare till de gamla 
traditionella sladdmaskinerna! 

MYCKET BRA POWER 

I VISSA AV STICKSÅ-

GARNA SOM MYCKET 

VÄL KAN UTMANA DE 

SLADDDRIVNA VARI-

ANTERNA!

ÄR TESTETS ÖVERLÄGSET lättaste maskin och med deras 3,3 Ah batteri var det 
också den maskin vi kunde köra längst i testet. Men tyvärr kan man inte få allt 
med en så pass lätt maskin och som jämförs med 18 och 28 volts-maskiner. Den 
är klenast i testet och det blir lätt skakigt när man försöker forcera sågningen. 

BETYG
ERGONOMI: Är som sagt testets 

överlägset lättaste maskin och den 

är extremt skön att hålla i. BETYG: 9 

GASREGLAGE: Har ett dubbelkom-

mando innan du kan börja gasa som 

inte är allt för störande. Men att du 

inte kan låsa gasen om du sågar 

länge och långt blir jobbigt för hän-

derna efter ett tag.  BETYG: 5

STOPPTID: Bladet stannar på nolltid 

när du släpper gasen. BETYG: 8

BYTA BLAD: Snabbfäste. Mycket lätt 

att byta blad. Fäll upp en ”flärp” på 

framsidan av maskinen och sedan 

är det bara att sätta in ett nytt blad, 

fälla tillbaka ”flärpen” och köra. 

BETYG: 7

VIBRATION: Det är svårt att få med 

allt när man gör en så pass lätt ma-

skin som Panasonic här har tagit 

fram. En av sakerna som får stryka 

på foten är t.ex. vibrationerna. Sätter 

du inte fast materialet ordentligt när 

du sågar skakar det rätt ordentligt.  

BETYG: 4

SÅGNING OCH KRAFT: Det är tes-

tets klenaste maskin och det blir lätt 

lite skakigt när man sågar samt att 

det är svårt att forcera sågningen. 

Det är däremot mycket lätt att följa 

en linje vid t.ex. figursågning då 

bladet sitter öppet och synligt. BE-

TYG: 5

STÄLLA IN VINKELN: Har förgrave-

rade siffror som visar vinkeln, men 

för att ändra vinkeln krävs en insex-

nyckel innan du kan vrida på sågfo-

ten. Omständigt, och detta drar ned 

betyget.  BETYG: 3

PRESTANDA: Panasonicen var den 

maskin som hade den bästa uthållig-

heten i tid räknat (12 min.) men pga. 

att den är lite klen och att man inte 

kan forcera sågningen hann den bara 

med att kapa 27 löpmeter. BETYG: 7

”Panasonic  
har en liten 
flärp som du  
fäller upp när 
du byter blad”

LÄTT OCH UTHÅLL
IG
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EN RIKTIGT SKÖN och användarvänlig sticksåg som både klarar hårda påfrest-
ningar och som passar för finlir. DeWalt har även lyckats bra när det gäller att 
eliminera större delen av vibrationerna.

MILWAUKEES 18 VOLTARE är en maskin som när man först tar i den känns tung, 
men så fort man sätter den i arbete känns den välbalanserad och kraftfull. Den 
passar lika bra för figursågning som för det tyngre jobben

BETYG
ERGONOMI: Lite hög men välbalan-

serad maskin med ett skönt gumme-

rat handtag. BETYG: 7

GASREGLAGE: Inget dubbelkom-

mando eller tjafs. Tryck på gasen och 

kör. Vi saknar däremot att man inte 

kan låsa gasen om man kör längre 

sträckor. BETYG: 8

STOPPTID: Släpp gasen och bladet 

stannar på nolltid. BETYG: 8

BYTA BLAD: Snabbfäste. Ett stort 

fjädrande lock på framsidan av ma-

skinen som du böjer framåt för att 

frigöra och ta bort bladet. Sedan är 

det bara att sparka in ett nytt blad 

och köra. Mycket enkelt! BETYG: 8

VIBRATION: Mycket låga vibrationer 

i alla moment. BETYG: 8

SÅGNING OCH KRAFT: DeWalten 

går mycket jämnt och fint och du kan 

forcera sågningen hårt utan att den 

tappar kraft. Det är inga problem att 

såga både små runda hål och tvära 

böjar utan att den börjar skaka och 

leva om. En riktigt användarvänlig 

och skön sticksåg. Har en liten fläkt/ 

blås funktion som blåser bort spå-

net framför maskinen när du sågar. 

SMART! BETYG: 8

STÄLLA IN VINKELN: Lätta på en 

spak och sedan är det bara att vrida 

sågfoten till rätt läge. Har gradantal 

ingraverat så att du ser vilken vinkel 

du ställt in. BETYG: 8

PRESTANDA: DeWalten var den såg 

som höll laddningen kortast tid (7,30 

min) men helt klart en av de effekti-

vaste sågarna i testet. Lyckades på 

denna tid såga 23 löpmeter. 

BETYG: 5

ÖVRIGT:  Har en blås/ fläkt som hål-

ler spånet borta fram såglinjen.

BETYG
ERGONOMI: Är den tyngsta maski-

nen i testet men den känslan för-

svinner så fort man sätter den mot 

materialet och börjar såga med den. 

Mycket skönt och gummerat grepp. 

BETYG: 7

GASREGLAGE: Inget dubbelkom-

mando eller tjafs. Tryck på gasen och 

kör. Vi saknar däremot att man inte 

kan låsa gasen om man kör längre 

sträckor. BETYG: 8

STOPPTID: Släpp gasen och bladet 

stannar på nolltid. BETYG: 8

BYTA BLAD: Snabbfäst. Har en sorts 

fjäderlucka som du lyfter på och som 

skjuter ut bladet som sitter i maski-

nen, sedan är det bara att skicka in 

ett nytt blad och köra. Mycket smart 

lösning.  BETYG: 9

VIBRATION: Mycket låga vibrationer 

i alla moment. BETYG: 8

SÅGNING OCH KRAFT: En stark 

maskin där du kan forcera sågningen 

riktigt hårt. Det är lätt att göra tvära 

svängar eller små cirklar utan att 

maskinen för den skull börjar skaka 

eller bete sig underligt. Nackdelen 

är skyddsplasten som sitter nere vid 

bladet som skymmer siktet när den 

får spån på sig eller blir smutsig. 

BETYG: 9

STÄLLA IN VINKELN: Har en spak 

som du lossar och sedan är det bara 

att vrida sågfoten till önskad vinkel. 

Mycket lätt! Saknar dock gradangi-

velser som drar ned betyget. 

BETYG: 7

PRESTANDA: Inte den bästa uthål-

ligheten i tid räknat (9,30 min) men 

tack vare sin styrka och att man kan 

forcera sågningen lyckades den kapa 

32 löpmeter. BETYG: 8

ÖVRIGT: Har batteriindikator och en 

blås/ fläkt som håller spånet borta 

fram såglinjen

”Om du vill  
hålla skärlinjen 
ren från spån 
slår du på  
blåsfunktionen”

”Milwaukee har 
ett snabbfäste 
som de kallar 
fixtec”

MJUK & SKÖN GÅNGBÄSTA VAL
ET
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ATT TÄNKA PÅ VID KÖP AV BATTERIDRIVNA MASKINER!
Fler och fler tillverkare gör sina batterier kompatibla med sina egna batteridrivna maskiner, d.v.s. samma batteri passar till skruvdra-

garen, tigersågen, sticksågen mm. Fördelen är att du kan spara en hel del pengar genom att slippa köpa ett komplett paket med 

både maskin och batteri till varje nytt verktyg du köper. Lägg istället pengarna på att köpa till ett antal batterier med olika ampere-

timmar. Då kan du ändra maskinens egenskaper och karaktär både när det gäller vikt och prestanda. Nackdelen är att du blir låst till 

just det märke du valt, och hur sannolikt är det att en och samma tillverkare lyckas göra maskiner du trivs med inom alla segment.

Detta tog vi  
hänsyn till i testet:
ERGONOMI: Hur är vikten 

och balansen i maskinen 

samt hur känns greppet 

och handtaget

GASREGLAGE: Är det lätt 

att komma åt gas- eller på 

och avstängningsknappen.

STOPPTID: Hur snabbt 

stannar bladet efter man 

släppt på gasen? Hur 

många blad har man inte 

böjt som en banan när det 

slår mot materialet bara 

för att man råkat lyfta upp 

sticksågen innan bladet 

stannat. 

BYTA BLAD: Hur enkelt är 

det att byta blad? De flesta 

av dagens sticksågar har 

snabbfäste men hur smarta 

är de?

VIBRATION: Hur mycket 

skakar och vibrerar maski-

nen vid sågning

SÅGNING OCH KRAFT: Hur 

beter sig sticksågarna vid 

sågning? Hur hårt kan du 

forcera sågningen, hur lätt 

är det att följa en krokig 

linje och klarar de att såga 

små runda hål utan att 

fastna eller börja skaka be-

sinningslöst?

STÄLLA IN VINKELN: Kan 

man vinkla sågfoten och 

hur lätt är det i så fall.

PRESTANDA: Hur många 

löpmeter klarar sticksågar-

na såga i 10 mm formplyfa 

på ett fulladdat batteri? Vi 

har inom parentes även an-

givit hur länge (i tid) man 

kunde såga med maskiner-

na innan de gav upp. Denna 

parameter betygssätts 

dock inte då det är antalet 

löpmeter som gäller. 

Panasonic 

EY4541

Milwaukee 18V 

HD18JS

Dewalt

DC330 KL

Milwaukee 28V

V28JSB

Volt 14,4 volt 18 volt 18 volt 28 volt

Cirka pris exkl moms 3 200 kr 4 290 kr 4 160 kr 5 990 kr

LEVERANTÖRSUPPGIFTER

Slaghastighet/ min 2 400 2 700 3 000 2 800

Slaglängd 20 mm 26 mm 26 mm 26 mm

Max sågdjup trä 65 mm 135 mm 135 mm 135 mm

Max sågdjup metall 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Geringskapacitet 0-45 0-45 0-45 0-45

Antal steg pendelrörelse 3 steg 4 steg 3 steg 4 steg

Dimension (LxH) 270x177 mm 285x213 mm

Vibrationsvärde trä m/s2 8,8 m/s2 6,3 m/s2 11 m/s2 10 m/s2

Vibrationsvärde metall m/s2 3,1 m/s2 3,5 m/s2 9 m/s2

Ljudeffektsnivå dB (A) 88,1 dB 94,5 dB 98 dB 96 dB

Batteri Ah 3,3 Ah 3,0 Ah 2,0 Ah 3,0 Ah

Antal batteri ingår 1 2 2 2

Laddtid batteri 50 min 60 min 40 min 60 min

Vikt maskin gram 1 644 2 852 2 362 2 481

Vikt batteri gram 546 681 689 1 039

Totalt gram 2 190 3 533 3 051 3 520

TESTRESULTAT

Ergonomi 9 7 7 7

Gasreglage 5 8 8 6

Stopptid 8 8 8 3

Byta blad 7 9 8 9

Vibration 4 8 8 9

Sågning & Kraft 5 9 8 10

Ställa in vinkel 3 7 8 9

Prestanda 7 8 5 9

Betyg 6,0 8,0 7,5 7,8

TESTPANELEN HADE LITE hat-kärlek till denna maskin. När vi först plockade ut 
den ur lådan undrade vi vad Milwaukee tänkt med när de tog fram denna av-
långa och tunga maskin. Men när vi sedan började använda den växte den mer 
och mer, och till slut hörde den till mångas favoriter.

BETYG
ERGONOMI: Unikt utseende med 

ett tjockt grepp som kräver ett par 

bastanta labbar. I början känns den 

baktung och otymplig, men det av-

långa hantaget gör att du kan hålla 

maskinen på många olika sätt som 

gör att det är lätt att hitta ett skönt 

grepp. BETYG: 7

GASREGLAGE: Har till skillnad från 

de andra maskinerna en på och av 

knapp. Bra att du slipper anstränga 

fingrarna genom att hålla ned gasen 

hela tiden, dåligt då det tar längre 

tid att stänga av maskinen. BETYG: 6

STOPPTID: Saknar motorstopp. Var-

för har man på en annars mycket bra 

maskin snålat in på denna detalj? 

BETYG: 3

BYTA BLAD: Snabbfäste. Samma typ 

som på deras 18 voltare. BETYG: 9

VIBRATION: Mycket låga vibrationer. 

Vänder på en femöring utan skak-

ningar eller vibrationer. BETYG: 9

SÅGNING OCH KRAFT: Ett riktigt 

kraftpaket som bara matar på. Den 

är stor och lite baktung men det 

glöms bort så fort man börjar an-

vända maskinen. Då går den mjukt 

och smidigt och det är mycket lätt 

att såga i snirklar och följa tvära 

böjar. Milwaukeen har precis som 

DeWalten en smart blåsfunktion som 

håller spånet borta från såglinjen. 

BETYG: 10

STÄLLA IN VINKELN: Samma lösning 

som deras 18-voltare men fördelen 

att denna har gradantal så att du ser 

vilken vinkel du ställt in. BETYG: 9

PRESTANDA: Självklart den starkaste 

maskinen då denna var den enda 

28:a voltaren. Den hade inte längst 

uthållighet, (10 min) men den var 

klart effektivast och klarade 41 löp-

meter under denna tid. BETYG: 9

ÖVRIGT: Batteriindikator och en 

blås/ fläkt som håller spånet borta 

fram såglinjen

Milwaukee 
har en steglös 
knapp för sin 
blåsfunktion för 
att hålla såg-
linjen ren från 
spån.

KRAFTPAK
ET


