
Vinklerne halter
●  De lovede vinkler, når sålen skal 

tippes, er tilsyneladende svære 
at overholde. Flere maskiner er 
upræcise – enkelte meget, andre 
blot en anelse. Men lover man  
0° eller 45°, er det kun et rimeligt 
krav, at sålen så også ender i  
0 eller 45°, ellers er det sjusk. Men 
når det er sagt, så er stiksavens 
force ikke præcision eller evnen 
til at lave lige snit. Den er bedst  
til kurver – vil du have lige snit, er 
rundsave langt at foretrække.

 V i har tidligere testet stiksave og 
givet dem point i to grupper – 
med bøjlegreb og med stavgreb, 

også kaldet D- og T-greb. Denne gang 
tester vi begge typer på en gang. Men er 
det rimeligt at teste de to grupper sam-
men? Ja – det mener vi. For selv om man 
er lejlighedsvis hjemmehåndværker, 
kan behovet for en stiksav godt strække 
sig fra det helt enkle og økonomiske til 
det dyre og avancerede, helt afhængigt 
af hvor ofte og til hvilken type opgaver 
man skal bruge sin stiksav. 
 Valget mellem de to hovedtyper af 
save ser ud til at være lidt kulturbe-
stemt. I Skandinavien sælger T-grebet 
bedst til håndværkere. Men sjovt nok 
foretrækkes D-grebet af håndværkere i 
fx Sydeuropa. Så der er i høj grad tale 
om smag mere end absolutte brugsfor-
dele. Også for os andre.

I Skandinavien opfattes D-grebs-
savene som hobbypræget værktøj. 
Sandt nok til en vis grad, men der fin-

des altså også D-grebs-modeller, som 
er vældig dyre og af meget høj kvalitet. 
Festool, der er kendt for at lave prof-
værktøj i topkvalitet, er et 
eksempel. 
 
Se på detaljerne
Skal man udpege 
en egentlig forskel på 
de to grupper, er det, at 
D-grebet har fortrin, når saven bru-
ges med én hånd. Omvendt er T-grebet 
betydeligt bedre at gribe om med begge 
hænder. Har du behov for kurvesnit 
med meget høj præcision, kan der der-
for argumenteres for T-grebs-model-
lerne. Men ellers er det vigtigere at se 
på kvaliteten af savenes indstillings-
muligheder, nøjagtigheden i vinkling af 
sålen, og smidigheden, når der skal 
skiftes mellem forskellige klinger. 
 Savenes motorkraft afviger ikke så 
meget fra hinanden blandt testmodel-
lerne, så den har vi ikke vægtet højt.

 Stiksaven  er din ven, når der skal saves korte snit, 
saves i kurver eller bare rigtig hurtigt i træ, metal, 
plast, tegl og mange andre materialer. Vi tester  
otte modeller, nogle med bøjlegreb, andre med 
håndværkernes stavgreb – og konstaterer, at det 
ikke er grebet, der er afgørende.

Stiksav
til de hurtige snit

Styringen af  
den såkaldte 
hopstang, der 
styrer klingen,  
er afgørende for 
præcisionen.

Valget af klinge er 
i sidste ende 
afgørende – så vælg 
efter opgaven.

En solid og kipbar sål er 
et plus. Desværre er 
vinklerne ofte upræcise.

Pendulfunktionen øger 
savehastigheden, men 
flosser også træet mere.

Klingen skal kunne skiftes  
uden brug af nøgle.

Det er en fordel, hvis alle 
knapper kan betjenes med 
handsker på.

Et godt greb er en vigtig 
faktor, uanset om du 
vælger D- eller T-greb.

Mulighed for at tilslutte 
støvsuger er et plus.

Ergonomi
Betjening

Robusthed

Funktion

40 %

25 %
15 %

20 %

Robusthed vægter vi med 25 %
Da motoreffekten på de testede 
modeller ikke afviger meget fra hin
anden, har vi ændret overskriften på 
dette testparameter fra styrke til 
robusthed. Det betyder, at vi i højere 
grad vurderer savenes byggekvalitet, 
materialer og oplevelsen af soliditet og 
holdbarhed end deres motorstyrke.

Funktion vægter vi med 40 % 
Vi tester savenes funktioner, og hvor 
godt og præcist de virker. Klingeskif
tets smidighed lægger vi vægt på, men 
også smigindstillingen af sålen, som 
er løst med blandet succes på savene, 
og som i flere tilfælde simpelthen ikke 
holder de lovede vinkler.

Betjening vægter vi med 20 %
Den ligefremme, logiske betjening af 
greb og knapper og fast udstyr er vig
tig her. Vi ser tillige på, hvor nemt og 
hurtigt det er at tilkoble spånsug og de 
klare, støvbegrænsende plasthuse 
omkring klingen, som flere af savene 
har med ved leveringen.

Pengeposerne viser dig, hvor meget 
du får for pengene. Jo flere sække, jo 
bedre forhold mellem pris og kvalitet.
Priserne er vejledende cirkapriser.
Du kan sandsynligvis finde bedre  
tilbud i byggemarkeder eller ved at 
søge på internettet.

Ergonomi vægter vi med 15 %
Her er det især maskinernes hoved
greb, vi interesserer os for. Vi ser også 
på, hvor vellykket maskinernes vibra
tioner og støj er dæmpet.
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TEST
Gør Det Selv tester værktøj og materialer for dig.  
Har du en idé til, hvad vi skal teste, så send os en 
mail på test@goerdetselv.dk

9–10: ToPKValiTET. Fås ikke bedre.

7–8: RigTig goDT. Masser af kvalitet.

4–6: MiDDEl. Gennemsnitsprodukt.

2–3: DåRligT. Under middel, bør undgås.

0–1: ElEnDigT. Gå langt udenom.

DET bETyDER KaRaKTEREn

SåDan haR Vi TESTET 
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aEg STEP 1200 XboSch gST 90 E PRofESSional 1400 kr. 1600 kr.

8,8

Motoreffekt: 730 watt

Slagantal: 500-3000 pr. minut

Slaglængde/Pendul: 26 mm/4 trin

Blæs frakobles/Lys: Ja/Nej

Faste smigtrin: 0/45°

Ledningstype:  Gummi, 400 cm

Vægt:  2,4 kg

www.aeg-pt.dk, tlf. 43 56 55 55

Motoreffekt: 650 watt

Slagantal: 500-3100 pr. minut

Slaglængde/Pendul: 26 mm/4 trin

Blæs frakobles/Lys: Ja/Nej

Faste smigtrin: 0/45°

Ledningstype:  Gummi, 250 cm

Vægt:  2,3 kg

www.bosch.dk, tlf. 44 89 84 10

Klingeskiftet sker smi-
digt med en stor udlø-
serknap, der minder 
om Makitas løsning.

7,9
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AEG har fundet den 
bedste løsning til vink-
ling af sålen. 45° er dog 
en smule upræcis.

blacK & DEcKER KS 900 SDEWalT DW 343 K 1060 kr. 750 kr.

5,6

Motoreffekt: 620 watt

Slagantal: 800-3200 pr. minut

Slaglængde/Pendul: 20 mm/Ja

Blæs kan slås fra/Lys: Nej/Nej

Faste smigtrin: 0/15/30/45°

Ledningstype:  Plast, 310 cm

Vægt:  2,65 kg

www.blackanddecker.dk, tlf. 70 20 15 10

Motoreffekt: 550 watt

Slagantal: 1900-3100 pr. minut

Slaglængde/Pendul: 20 mm/3 trin

Blæs frakobles/Lys: Nej/Nej

Faste smigtrin: 0/45°

Ledningstype:  Gummi, 420 cm

Vægt:  2,0 kg

www.dewalt-nordic.com, tlf. 70 20 15 10

5,6

Sålen frigøres nemt 
med grebet og kan 
vinkles. Men vinklerne 
er ikke nøjagtige. 

Et klart plasthus om 
klingen og et vinklet 
sug monteres let til 
støvopsamling.

Når enkelhed er allerbedstSolid men suget halter
Konklusion: ingen overflødige detaljer plager dette 
overbevisende design fra aEg. Det er tysk nøgternhed 
og “kvadratisk, praktisk, god”-tænkning fra a til Z.

Konklusion: En god og solid maskine. Stor præcision 
og godt greb. Desværre kan støvsuger ikke tilsluttes 
permanent, hvis sålen skal vinkles.

Robusthed:  Høj kvalitet fornemmes fra det øjeblik, hæn
derne fatter om maskinens slanke krop. Gode materialer og 
fasthed hele vejen igennem.

Robusthed:  Som vanligt er der ikke noget at klage over på 
blå Bosch, når det kommer til solide konstruktioner. Plade
sålen er billigere end støbt letmetal, men kvaliteten er fin.

Funktion:  Stor og tydelig, tværgående klingeudløser. Høj 
slaglængde, minimalt slør i styrerullen og en overlegen og 
letbetjent vinkling af sålen. Dog en lille afvigelse i 45°.

Funktion:  Selv om sålen kun har to faste vinkler, er det et 
stort plus, at de er til at stole på. Fin præcision, ligesom styre
rullen har minimalt slør. Spånblæseren kan afspærres.

Betjening:  Sug og støvspærrende hus om klingen monteres 
nemt. Rigtig velfungerende afbryder, topplaceret og bedre for 
venstrehåndede. Smidigt og velplaceret greb til sålvinkling.

Betjening:  Suget kan desværre ikke blive konstant på 
maskinen, da det forhindrer vinkling af sålen. For at komme 
til justeringsbolten skal suget fjernes. Ikke så smart. 

Ergonomi:  Den slanke krop gør maskinen bekvem at gribe 
om. Også frontknoppen har en vellykket form. 
Vi kan dog godt savne lidt bløde belægninger. 
Dæmpet støj fra motor og mekanik.

Ergonomi:  Nogle vil formentlig savne en slank hals at gribe 
om under forreste knop. Men det er en vane
sag, og maskinens hovedgreb med blød belæg
ning på krop og hals er ganske glimrende.

Ikke overbevisende En tænkende stiksav
Konklusion: Et lidt aparte og ikke særlig formskønt 
udseende går desværre igen i både mekanikken og 
den ergonomiske indretning.

Konklusion: Du vælger klinge og en af savens syv 
forvalgsindstillinger til opgaven, og saven indstiller 
hastighed og pendulering. fint til den mindre erfarne.

Robusthed:  Maskinen virker solidt bygget af fornuftige 
materialer. Alligevel kan man ikke komme bort fra en lidt 
blikagtig fornemmelse af især pladesålen.

Robusthed:  B&D’s design er overvældende detaljeret. Det 
kan godt give mistanke om noget legetøjsagtigt. Men saven 
virker ret robust. Kun tapperne til sålvinklen er for spinkle.

Funktion:  Langsgående klingeudløser flytter stemplet. Det 
irriterer. Der skal hele to løse nøgler til at justere den skæve 
sål. Kort slaglængde. Moderat rulleslør.

Funktion:  Automatikken virker udmærket. Men sålens 
vinkler passer ikke i nogen af de opgivne gradtal. Kontrol er 
nødvendigt. Alt for stort sideværts slør i klingens styrerulle.

Betjening:  Sug og klingehus monteres let. Sidstnævnte 
afspærrer blæseren, som ikke kan afbrydes. Afbryderen går 
så stramt, at det generer. Pendulgrebet er mere vellykket.

Betjening:  Den store funktionsvælger er tydelig og nem at 
betjene. Spånsuget er nemt at montere. Grebet til vinkling af 
sålen sidder bekvemt på siden uden at komme i vejen.

Ergonomi:  Saven er naturligvis brugbar, men i sammenlig
ning med både testens øvrige modeller og 
andet elværktøj fra DeWalt må vi sige, at den 
halter noget rent ergonomisk.

Ergonomi:  Hovedgrebet og aftrækkeren er ganske glim
rende formet. Det samme er fronten af saven, 
hvor man kan gribe med den anden hånd. Støj 
og vibrationer er på et acceptabelt niveau.
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boSch PST 1000 PElMETabo STE 100 PluS 1800 kr. 850 kr.

6,5

Den grønne Bosch er  
testens eneste sav, 
som har parallelanslag 
med i kufferten.

Motoreffekt: 650 watt

Slagantal: 0/500-3100 pr. minut

Slaglængde/Pendul: 23 mm/4 trin

Blæs frakobles/Lys: Ja/Ja

Faste smigtrin: 0/22,5/45°

Ledningstype:  Plast, 245 cm

Vægt:  2,2 kg

www.bosch.dk, tlf. 44 89 84 10

Motoreffekt: 680 watt

Slagantal: 1000-2800 pr. minut

Slaglængde/Pendul: 26 mm/5 trin

Blæs frakobles/Lys: Nej/Nej

Faste smigtrin: 0/15/30/45°

Ledningstype:  Gummi, 370 cm

Vægt:  2,6 kg

www.metabo.dk, tlf. 43 31 34 00

9,1

Fingerbeskytteren svin-
ges ud og giver god 
plads til klingemonte-
ring. Fin detalje.

MaKiTa 4351 cTKSKil 4585 Ma 800 kr. 1400 kr.

8,3

Det er en simpel, men 
god, detalje, at nøglen 
til vinkling af sålen har 
sin faste plads her.

Motoreffekt: 720 watt

Slagantal: 800-2800 pr. minut

Slaglængde/Pendul: 26 mm/4 trin

Blæs frakobles/Lys: Nej/Nej

Faste smigtrin: 0° – 15/30/45° ved skala

Ledningstype:  Gummi, 260 cm

Vægt:  2,5 kg

www.makita.dk, tlf. 76 25 44 00

Motoreffekt: 710 watt

Slagantal: 0/800-3000 pr. minut

Slaglængde/Pendul: 23 mm/4 trin

Blæs frakobles/Lys: Ja/Ja

Faste smigtrin: 0/15/30/45°

Ledningstype:  Gummi, 400 cm

Vægt:  2,2 kg

www.skil.dk, tlf. 44 89 84 10

5,3

Udviklingen er løbet 
fra klingefastspæn-
ding med nøgle. Det 
gøres bedre i dag.

Rigtig god økonomisavTungt, præcist artilleri
Konklusion: Den grønne bosch virker næsten som en 
opdateret model af Skil-saven med samme udstyr, 
men hvor børnesygdommene er fjernet.

Konklusion: Topkvalitet lyser ud af denne Metabo-
maskine. Den er gennemtænkt, enkel og velformet i 
alle detaljer og udmærker sig ved præcise sålvinkler.

Robusthed:  Saven virker overbevisende solid i materialer og 
opbygning. Designet er tidssvarende og smart og har klart 
betydning ud over udseendet.

Robusthed:  Den solide konstruktion og de robuste materia
ler sætter deres præg på den umiddelbare oplevelse med 
denne sav. Det bundsolide koster til gengæld lidt på vægten.

Funktion:  Der er lidt snæver plads til fingrene ved klinge
hæftet, men det griber hurtigt klingen. 0vinkel på sålen er 
o.k., mens de to øvrige vinkler er upålidelige.

Funktion:  Kun sammen med den blå Boschsav præsterer 
Metabo helt præcise sålvinkler, men Metabo har fire af dem. 
Fingerbeskytteren tillader god plads ved klingeskift.

Betjening:  På startknappen indstilles en maks.hastighed. 
Men knappen har alligevel indbygget speeder. Det virker godt 
ved fx kritisk opstart. Kan låses ved maks.hastighed.

Betjening:  Suget monteres let sammen med støvhuset om 
klingen. Sålen vinkles med en central unbrakoskrue, hvis 
nøgle har sin faste plads på maskinhuset. 

Ergonomi:  Det gummibelagte hovedgreb er særdeles 
bekvemt og skridsikkert. Designet af savens 
front giver fint tohåndsgreb. Også denne sav 
har fint, indbygget arbejdsbelysning.

Ergonomi:  Den tunge maskine håndteres godt via sit slanke 
halsgreb under frontknoppen. Det er muligvis 
en smagssag, men vi foretrækker bløde  
gummibelægninger og kan savne dem her.

Lidt modernisering ønskes Japansk kompromisløshed
Konklusion: På mange måder en god hobbysav til 
prisen. Men det trækker ned, at Skil ikke udvikler 
saven og forsyner den med et nemt klingeskifte.

Konklusion: ikke kun prisen fortæller, at der her er 
tale om en professionel stiksav. Det gør det meste af 
savens indretning og udstyr også.

Robusthed:  Motorhus og sål virker enkelt og solidt. Klinge
hæftet med unbrakoskrue tror vi dog ikke på i længden. Så 
spinkel en skrue er let at slide op, hvis den da ikke bliver væk.

Robusthed:  Fornemmelsen i brug og mellem hænderne 
siger, at Makitasaven er bygget til langvarig, solid og pro
blemfri ydelse. Dog uden at vægten er gået alt for højt op.

Funktion:  Justering af sålen sker med et patentproplignende 
greb, som er vanskeligt at spænde ordentligt, når sålen er 
vinklet. Vinklerne er upræcise, og der er noget styrerulleslør.

Funktion:  Klingeskift kan klares med handsker på en stor,  
tværgående udløser. Styrerulle helt uden slør sørger for  
retvinklede snit i kurver. Stor slaglængde udnytter klingen.

Betjening:  Spånsuget er fast indbygget, og spånblæseren 
kan slås fra, når en støvsuger tilkobles. Betjeningen af knap
per og greb er ligefrem, men låsning af hastighed driller lidt.

Betjening:  Suget monteres let og har munding helt fremme 
ved klingen. Vinkling sker med nøgle i en solid konstruktion. 
0vinklen er præcis, men lille afvigelse på de øvrige.

Ergonomi:  Savens hovedgreb må i sammenligning med 
testens to øvrige Dgrebssave vurderes som 
middelgodt. Indbygget belysning af savlinjen 
er et plus, man savner på langt dyrere save.

Ergonomi:  Makita har formentlig testens mest bekvemme 
Tgreb, fordi den forreste knop er velafrundet 
og ikke for stor. Blødt gummi om halsen er et 
plus. Støjsvag mekanik og blide vibrationer.
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