TEST KLYVSÅGAR

DEWALT
DCS 7485

POÄNG

8,7

”STARK OCH
EFFEKTIV"

DMH TESTADE DENNA klyvsåg

redan 2017, och då var vi riktigt
imponerade av kraften i denna
maskin. Då var det världens
första batteridrivna klyvsåg
och i normala fall brukar det
finnas en del barnsjukdomar
när man är först på bollen. Men
bevisligen gjorde DeWalt sin
hemläxa mycket väl redan från
start, för den håller fortfarande
måttet och är en riktigt kraftfull klyvsåg.
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MODELL

DEWALT
DCS 7485

Cirkapris exkl. moms

6 500 kr

CIRKAPRIS 2 BATTERIER OCH
LADDARE:

4 500 kr (2,0/6,0 Ah)

Volt:

54V

Kolborstfri motor:

Ja

Vikt maskin:

21,5 kg

Max varvtal:

5 800 RPM

Klingdiameter:

210 mm

Klyvbredd:

610 mm

Geringskapacitet:

-3 till 480

Sågdjup:

65 mm
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TEST KLYVSÅGAR

DeWalt är den kraftfullaste sågen i testet. Det är inga som helst problem att gå på material
som hård ek.

Batteriet är på hela 54 volt och är kompatibelt med DeWalt 18-voltsmaskiner.

KRAFT:

Den här maskinen är på hela 54 volt
och det märks när man pressar den
hårt. Det är inga som helst problem att
klyva 45 mm reglar eller gå på till och
med ek. Den jobbar sig igenom virket
både snabbt och effektivt och är den
starkaste sågen i testet.
GAS/MOTORBROMS:

DeWalt har valt att placera sin påknapp under en platta, vilket gör att
det är lite pillrigt om man klyver i
snabb takt och väljer att sätta på och
stänga av maskinen mellan varje klyvning. Däremot har den bra säkerhet då
det bara att trycka till hela plattan så
stannar klingan på cirka en sekund.
Alla inställningar sitter bra till och är lättåtkomliga.
HÖJA/SÄNKA KLINGAN:

Snurra på veven under sågbordet för
att sänka eller höja klingan. Max sågdjup är 65 mm.
VINKLA KLINGAN:

Lätta på ett vred under sågbordet och
vrid klingan till rätt vinkel, och lås vredet igen. Vinkelbeteckningarna är inte
helt lätta att se och det är lite trögt att
vinkla klingan samt fixera den vid en
exakt vinkel.
KLYVBREDD:

Maximal sågbredd är på 610 mm. Lätta
först på ett vred på sidan av sågbordet. Därefter flyttar du anhållet, som
styr sågbredden, genom att snurra på
en liten ratt på kanten av maskinen.
För att få ut den sista decimetern i
bredd måste man flytta ut anhållet
manuellt ytterligare en decimeter. Plus
för tydliga måttangivelser.

Stor bra ratt för att flytta anhållet när du
ändrar klyvbredden.

Klyver man i snabb takt och stänger av maskinen mellan varje klyvning kan det vara
lite pillrigt att komma åt på-knappen.

33
Test batteridrivna klyvsågar_DMH9-20.indd 33
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TEST KLYVSÅGAR
POÄNG

8,2

METABO
TS 36 18 LTX BL 254 18V

”MJUK OCH
STABIL GÅNG"

METABO HAR VALT att integrera
denna klyvsåg med en hopfällbar vagn på hjul. Paketet blir
några kronor dyrare men det är
det värt då man får en mycket
kompakt och mobil såg utan
att behöva köpa till ett stativ
eller vagn. Den har alla inställningar och reglage man kan
kräva av en klyvsåg även om en
del lösningar kunde göras mer
användarvänliga. Det drar ned
slutpoängen några tiondelar.

MODELL

METABO
TS 36 18 LTX BL 254 18V

Cirkapris exkl. moms

9 700 kr

CIRKAPRIS 2 BATTERIER OCH
LADDARE:

3 000 kr (6,0 Ah)

Volt:

36V

Kolborstfri motor:

Ja

Vikt maskin:

34,5 kg

Max varvtal:

5 000 RPM

Klingdiameter:

254 mm

Klyvbredd:

630 mm

Geringskapacitet:

46,50

Sågdjup:

87 mm

DEN MODERNA HANTVERKAREN 9 2020
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TEST KLYVSÅGAR

Metabon sågar sig igenom virket med en stabil gång och låga vibrationer.

Den integrerade vagnen gör att du får en
smidig och mobil klyvsåg.

KRAFT:

Även om Metabo inte är den starkaste
maskinen i detta test klarar den med
lätthet att klyva både 45 mm reglar
och ek. Tack vare stabil mjuk gång var
Metabo en av favoriterna när det skulle
klyvas ett hundratal 28x120 mm trallbrädor.
GAS/MOTORBROMS:

Lyft på en platta under sågbordet för
att starta maskinen, och tryck in den
för att stänga av den. Klingan stannar
på cirka två sekunder.
HÖJA/ SÄNKA KLINGAN:

Snurra på veven under sågbordet för att
sänka eller höja klingan. Här känns Metabos lösning lite mer gedigen kontra
de andra två maskinerna. Metabo har
den största klingan (254 mm) vilket gör
att den har ett sågdjup på hela 87 mm.

Beroende på vilken bredd man klyver sitter måttenheterna på två olika ställen på framsidan
av maskinen. Det blir lite förvirrande innan man lärt sig hur man ska läsa av måtten.

VINKLA KLINGAN:

Lätta först på ett vred under sågbordet. Därefter snurrar du på en knopp
för att vrida klingan i rätt vinkel. Bästa
lösningen och det är lätt att fixera vinkeln samtidigt som gradbeteckningarna är tydliga.
KLYVBREDD:

Lösningen för att ställa in klvybredden
är inte så smidig. Istället för att flytta
anhållet med en ratt, som på de andra
maskinerna, tar man tag i en spak och
drar hela anhållet till rätt bredd. Maximal klyvbredd är 630 mm men ska du
utnyttja bredder på över 30 cm har
Metabo gjort det lite väl omständligt
och placerat måttangivelserna på två
olika ställen på maskinen.

För att flytta anhållet måste du lätta på ett
handtag och sedan dra det till rätt bredd.
Inte lika smidig lösning som en ratt som de
andra maskinerna har.

Det är lite pillrigt att byta batterierna som
sitter på baksidan av maskinen. Det går heller inte att läsa av batteriindikatorn på det
inre batteriet utan att dra ut hela paketet.
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TEST KLYVSÅGAR
POÄNG

MILWAUKEE
M18 FTS210

8,5

”LÄTT OCH
SMIDIG"

MILWAUKEE HAR VALT att utrusta många av sina powermaskiner med 18 volt, och
det gäller även denna klyvsåg. Det är en lätt och smidig
maskin som du enkelt flyttar
runt på bygget. Alla reglage
och inställningar sitter bra till
och är mycket lättmanövrerade. Det är en genomtänkt
och användarvänlig klyvsåg.

MODELL

MILWAUKEE
M18 FTS210

Cirkapris exkl. moms

6 300 kr

CIRKAPRIS 2 BATTERIER OCH
LADDARE:

5 000 kr (12 Ah)

Volt:

18V

Kolborstfri motor:

Ja

Vikt maskin:

20,6 kg

Max varvtal:

6 300 RPM

Klingdiameter:

210 mm

Klyvbredd:

622 mm

Geringskapacitet:

470

Sågdjup:

63,5 mm

DEN MODERNA HANTVERKAREN 9 2020
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TEST KLYVSÅGAR

För att utnyttja den maximala klyvbredden på 622 millimeter flyttar man anhållet ett steg
till höger.

Trots att Milwaukeen "bara" är på 18 volt klyver den både reglar och ek utan problem.

KRAFT:

Trots att Milwaukeen ”bara” är på 18
volt är det en riktigt kraftfull såg som
kan pressas hårt utan att den tappar
varvet eller kilar fast. Den jobbar sig
igenom både 45 mm reglar och ek på
ett snabbt och effektivt sätt.
GAS/MOTORBROMS:

Lyft på en skyddkåpa under sågbordet och dra sedan ut en platta för att
starta maskinen. När du ska stänga av
den trycker du in hela skyddkåpan så
stannar klingan på cirka en sekund. Bra
enkel lösning.
HÖJA/ SÄNKA KLINGAN:

Snurra på veven under sågbordet för
att sänka eller höja klingan. Max sågdjup är 63,5 mm.

Milwaukees klyvsåg är genomtänkt och där alla reglage och inställningar sitter bra till och
är mycket lättmanövrerade.

VINKLA KLINGAN:

Lätta på ett vred under sågbordet
och vrid klingan till rätt vinkel, och lås
vredet igen. Det är tydliga gradbeteckningar där det är lätt att vrida klingan
till rätt vinkel och fixera den.
KLYVBREDD:

Vrid på en ratt på framsidan av sågbordet för att flytta hela anhållet upp
till 520 mm bredd. För att utnyttja den
maximala bredden på 622 mm. måste
du flytta ut anhållet ytterliga en decimeter manuellt. Bra enkel lösning med
distinkta lägen förutom att måttangivelserna är lite plottriga.

Ska man vara lite petig kunde siffrorna som
visar klyvbredden vara lite större med tydligare avståndsstreck.

DMH:s klyvsåg var utrustad med Milwaukees största 18-voltsbatteri som är på 12 Ah.
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