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Rentestigning

Hvis du har oplevet, at ren-
ten på din kassekredit er 
steget, så er du ikke alene. 
Fire ud af 5 mindre og mel-
lemstore virksomheder har 
nemlig oplevet rentestig-
ningen inden for et år – og 
det til trods for et generelt 
historisk lavt renteniveau 
på en lang række andre fi -
nansielle ydelser. Det viser 
en analyse fra Håndværks-
rådet.

Hver femte virksomhed 
har en kassekreditrente på 
mellem 7,1-8 pct. og godt 
18 pct. af virksomhederne 

i Håndværksrådets under-
søgelse svarer, at de har en 
kassekredit med en rente 
på mellem 6,1-7 pct. Det be-
tyder, at mere en hver tred-
je mindre og mellemstore 
virksomhed har en kasse-
kreditrente på mellem 3 og 
4 pct. til gengæld har hver 
fjerde virksomhed en rente 
på over 10 pct., mens kun 12 
pct. af virksomhederne har 
en rente på 6 pct. eller der-
under. 

Læs side 4

Hvad koster din kassekredit?

Vinkelsliber-test

Gnisterne sprang fra jernrø-
ret og støvet rejste sig tykt 

fra betonfl iserne, da Mester 
Tidendes testhåndværkere 
testede fem 18 V akku-vin-
kelslibere fra henholdsvis 

Bosch, DeWalt, Makita, Me-
tabo og Milwaukee. 

Læs mere på 
siderne 18-22

Gnistrende stor-test  
Mester Tidendes testpanel i en “vinkelsliber-burnout”. Foto: John Ehbrecht

Har banken hævet 
renten på din kasse-
kredit så er du ikke 
alene.

25
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Håndværkerne er 
trætte af maskiner 
uden snaplås til ud-
skiftning af skiver og 
justering af beskyt-
telseskærm

Af Klaus Tøttrup

- Det holder altså ikke i år 
2012, at man skal fi nde un-
braco-nøglen frem for at ju-
stere beskyttelseskærmen, 
Og det holder altså heller 
ikke, at der ikke som stan-
dard er monteret snaplås til 
udskiftning af skiver, siger 
Mester Tidendes testhånd-
værkere, 

De anbefaler derfor, at 

man ved køb af vinkelsli-
ber kigger efter maskiner, 
som har disse funktioner 
som standard - eller at disse 
funktioner som minimum 
i givet fald kan eftermon-
teres. Som udgangspunkt 
mener de, at funktionerne 
bør være standard på ma-
skiner i det professionelle 
segment.    

Det er ifølge testhånd-
værkerne også vigtigt at af-
prøve maskinens opstart. 
I stedet for at brøle afsted 
med fulde omdrejninger så 
snart maskinen aktiveres, 
så er det vigtigt med en blød 
opstart, som gør det muligt 
at styre maskinen meget 
mere effektivt og som giver 
et bedre arbejdsforløb.  

- Rent ergonomisk er det 
vigtig, at du kan holder godt 
på maskinen. Derfor ved du 
reelt ikke noget om, hvor-
vidt maskinen passer til dig 
før du har arbejdet med den 
i nogen tid. 

Forskellige arbejdsop-
gaver kræver forskellige 
vinklinger af maskinen og 
det ændrer naturligvis den 

måde du holder på maski-
nen på. Så hvis man skal gå 
helt i detaljer, så kan det så-
mænd være lidt af en øvel-
se at vælge hvilken maski-
ne man skal købe, fastslår 
håndværkerne.   

De foreslår, at man i bu-
tikken forsøger at efterlig-
ne forskellige arbejdstillin-
ger.

Det skal du kigge efter før du køber

Metabo W 18 LTX kå-
ret som testens bed-
ste maskine

Af Klaus Tøttrup
Foto John Ehbrecht

- Det er godt nok en vold-
somt stærk akku-vinkelsli-
ber, fastslår Mester Tiden-
des testhåndværkere, da de 
tester Metabo-vinkelslibe-
ren. 

Der er både overraskel-
se og forundring at spore 
blandt testhåndværkerne. 
Nok hører maskinerne fra 
Metabo generelt til blandt 
de førende, men akku-vin-
kelsliberen imponerer al-
ligevel de drevne håndvær-
kere. 

- En bomstærk og solid 
maskine, som skærer og 
sliber med suverænt kraft-
overskud, fremhæver test-
håndværkerne, som derfor 
kårer Metabo W 18 LTX 125 
til testens bedste – med blot 
2,5 point foran den helt nye 
vinkelsliber DCG412 fra De-
Walt. 

På de følgende pladser 
kommer vinkelsliberne fra 
hhv Bosch, Milwaukee og 
Makita. 

Testhåndværkerne har gi-
vet følgende samlede vurde-
ring af maskinerne (maks. 
point er 20)
• Metabo W 18 LTX: 19 

point
• DeWalt  DCG412: 16,5 

point
• Bosch GWS 18 V-Li: 14,5 

point
• Milwaukee HD 18 AG-32: 

13 point
• Makita  BGA452RFE: 11 

point

Makita skuffer
Nu er der jo mange måde 
at fortolke begrebet ”bom-

stærk” på. Her i testen har 
vi bedt håndværkerne vur-
derer maskinernes kraf-
toverskud og udholdenhed. 
Vinkelsliberen fra Meta-

bo leveres med 4 Ah batte-
ri, mens de øvrige er leve-
ret med 3 Ah batterier. Det 
gør selvfølgelige en forskel, 
men det afgørende i denne 

test er ikke så meget de tek-
niske specifi kationer, men 
den rent praktiske test af, 
hvad maskinen kan præste-
re, når den bruges ved en gi-
ven opgave.

Og her er håndværkerne 
ikke i tvivl, når de skal give 
en samlet vurdering af de 
fem maskiner. 

De er heller ikke i tvivl 
om, at vinkelsliberen fra 
Makita skuffer. 

- Makita har et rigtig godt 
navn og måske er det for-
ventningerne der er for hø-
je, erkender håndværkerne, 
som især er skuffet over ma-
skinens evner til at skære i 
beton i forhold til de øvrige 
maskiner..  

Håndværkerne under-

streger, at der ellers ikke er 
noget at udsætte på Makita-
vinkelsliberen. 

Pris-jungle
Mester Tidendes testhånd-
værkere har afprøvet ma-
skinerne med forskellige 
skære- og slibeskiver i hen-
holdsvis beton og jern.

Håndværkerne har sam-
tidig vurderet, hvordan det 
er at arbejde med maskiner-
ne og skifte skiver og batte-
ri, ligesom de har vurderet 
oplader og transportkasse.

De har også vurderet ma-
skinerne i forhold til pris. 
Her skal der bemærkes, at 
prisvurderingen ikke ind-
går i det samlede resultat 
fordi priserne på maski-
nerne varierer meget – især 
fordi butikkerne jo ofte har 
slagtilbud.

Både kvalitetsmæssigt og 
prismæssigt er der tale om 
maskiner i det professionel-
le segment og derfor er det 
ofte også muligt at forhand-
les sig frem til fornuftige 
priser. 

Metabo-maskine er helt i vinkel 

Alle vinkelsliberne klarede slibeopgaverne rigtig fi nt.

Vinkelsiberen fra Metabo sejrede foran maskinen fra De-
Walt. 

Vinkelsliberne skulle bl.a. løse forrskellige opgaver i beton 
og mursten. 

Selvom maskinerne i realiteten er enhåndsmaskiner, så er 
det rart - og mere sikkert - at have fat med begge hænder.

Testhåndværkerne går 
grundigt til værks og hver 
enkelt maskine vurderes og 
bedømmes både individuelt 
og i plenum.

Stortest

Vinkelslibere
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Resultatet af Mester 
Tidendes afprøvning 
af 18v akku vinkelsli-
bere fremgår af ske-
maets tre dele

1. Tekniske 
specifi kationer

De tekniske specifi kationer 
er fremkommet ved samta-
ler med maskinleverandø-
rerne og oplysninger i ma-
skinernes brugsanvisning. 
Af skemaet fremgår de tek-
niske specifi kationer og 
hvad de enkelte akku vinl-
kelslibere opfylder.

2. ALECTIA’s 
arbejdsmiljø 
vurderinger

Arbejdsmiljøkonsulenterne 

- Vibeke Rasmussen, fysiote-
rapeut og Finn Stabell, byg-
ningsingeniør - har under-
søgt vinkelsliberne på fl ere 
måder. 

De har bl.a. testet ma-
skinerne over et par dage, 
inden de testede dem sam-
men med håndværkerne. 
Vibeke Rasmussen testede 
vægt, greb m.v. og Finn Sta-
bell målte og vurderede støj 
og hånd-arm vibrationer.

Vurderingerne af arbejds-
miljøet er ligeledes foreta-
get af ALECTIA. 

Karaktergivningen er ba-
seret på de anbefalinger og 
retningslinier som er skitse-
ret i maskindirektivet og på 
ALECTIAs erfaringer.

3. Håndværkernes 
vurdering
De inviterede håndvær-
kere fi k først lov til at prø-
ve samtlige vinkelslibere 
for at have et sammenlig-
ningsgrundlag. Derefter fi k 
de stillet én maskine til rå-
dighed ad gangen. Efter af-
prøvning skulle de udfylde 
et spørgeskema om maski-
nen, herefter skulle de give 
karaktererne: ***** – **** – *** 
- ** - *. Fem * er bedst. 

Resultaterne blev talt 
sammen og gennemsnittet 
udregnet.

Endvidere fi k håndvær-
kerne lov til at komme med 
personlige kommentarer, 
som fremgår af de enkelte 
omtaler. Indbyrdes havde 
de også mulighed for at ud-
veksle erfaringer.

 

Testresultaterne

To af ALECTIA’s ar-
bejdsmiljøkonsulen-
ter – Finn Stabel og 
Vibeke Rasmussen 
– har testet maski-
nerne i forhold til 
arbejdsmiljø. Der er 
set på ergonomi, støj, 
vibrationer mm.

Ergonomi
Vægten på maskinerne er af 
stor betydning for arbejds-
stillinger og belastning af 
muskler ved brugen. De fi re 
maskiner fra henholdsvis 
Milwaukee, Makita, Metabo 
og Bosch ligner hinanden 

meget, hvad angår vægt og 
håndgreb. DeWalt’en vejer 
derimod knap ½ kg mere 
end de andre, hvilket gør 

den mere belastende at ar-
bejde med.

Maskinerne skal kunne 
bruges både til slibning og 
skæring, hvilket stiller krav 
til et fl eksibelt håndgreb. 
Milwaukee, Makita, Metabo 
og Bosch er alle opbygget 
med et godt rundt greb, som 
dog er lidt vel stort selv til 
en bred håndværkerhånd. 
DeWalt har et fl adere hånd-
greb som fungerer rigtig 
godt ved slibning, men ved 
skæring får man desværre 
ikke et godt fast greb om 
det fl adere håndtag.

Ulykker
Vinkelsliberen er et farligt 
værktøj, som ofte er invol-
veret i ulykker. Det har der-
for stor betydning, hvordan 

håndgreb og start/stop knap 
fungerer sammen, således 
at grebet er sikkert og ma-
skinen kan stoppe med det 
samme, hvis noget uventet 
sker. Her hænger ergonomi 
og sikkerhed ikke altid godt 
sammen. 

På DeWalt og Milwaukee 
kan start/stop knap ikke lå-
ses, hvilket kan være fi nt 
set ud fra et ulykkessyns-
punkt, idet maskinen vil 
stoppe prompte, hvis man 
mister grebet. Til gengæld 
gør det maskinen sværere 
at holde på, hvilket specielt 
er tilfældet for DeWalt’en. 
Milwaukee én har en start/
stop knap, der ligger langs 
hele håndgrebet, hvilket gi-
ver et godt greb om værktø-
jet.

På Makita, Metabo og 
Bosch kan start/stop knap 
låses. Det gør maskinen 
mere fri at holde på, til gen-
gæld stopper maskinen ikke 
før knappen er deaktiveret. 

Støj
Alle maskinerne støjer så 
meget, at det skal bruges 
hørerværn, for at forebygge 
hørerskader.

Test af arbejdsmiljøet ved brug af 18 v vinkelslibere

Karaktererne er givet efter følgende skema: 

God Overmiddel      Middel  Under middel Dårlig 

***** **** *** ** *

1. Tekniske specifi kationer       
 

 DeWalt Milwaukee Makita Metabo Bosch
 DCG412 HD18AG-32C BGA452RFE W18LTX 125 GWS18V-Li

Spænding  18V 18V 18V 18V 18V

Batteritype 3,0 Ah Li 3,0 Ah Li 3,0 Ah Li 4,0 Ah Li 2,6 Ah Li

Nominelt omdrejningstal 
pr. minut 7.000 9.000 10.000 5.000 10.000

Max. slibeskivediametre mm. 125 115 115 125 115

Slibespindelgevind M14 M14 M14 M14 M 14

Max. gevindlængde for 
slibespindlen mm Ej oplyst  Ej oplyst  Ej oplyst 20 22

Vægt inkl batteri kg 2,7 2,4 2,3 2,4 2,3

Maskinen er set til kr. 
excl. moms 2.500,00 3.248,00 4.065,00 3.099,00 2.298,00

Fakta om vibrationer
Arbejdstilsynet skriver i vejledning 6.2 Hånd-arm-
vibrationer, følgende:

Hånd-arm vibrationer opstår især, når man bru-
ger slående, roterende eller vibrerende håndværktøj 
som fx mejselhamre, borehamre, motorkædesave og 
vibrerende og roterende slibemaskiner. Der kan også 
opstå vibrationer, når man bruger håndførte maski-
ner som fx vibrationstromler og havefræsere.

De første tegn på skadelig påvirkning fra hånd-
arm vibrationer er typisk snurrende eller følelseslø-
se fi ngre. Efter længere tids belastning er der risiko 
for at få såkaldte “hvide fi ngre”. “Hvide fi ngre” viser 
sig i anfald, når det er koldt, som hvide, kolde og fø-
lelsesløse fi ngre. Anfald kan også opstå ved berøring 
af fx koldt værktøj.

Vibrationsbekendtgørelsen indeholder en aktions-
værdi og en grænseværdi for den daglige vibrations-
belastning (8 timer).

Begge værdier skal forstås som “gennemsnit” 
over en arbejdsdag. Kortvarige perioder med kraftig 
vibration er derfor tilladte. 

Aktionsværdien på 2,5 m/s2 eller derover angi-
ver, hvornår der skal handles i forhold til vibrati-
onsbelastningen. Overskrides værdien, skal årsagen 
undersøges, og der skal planlægges og gennemføres 
tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at 
begrænse belastningen mest muligt.

Der vil ikke blive tale om, at arbejdet stoppes. Fin-
des der ikke egnede foranstaltninger, kan arbejdet 
fortsættes, selvom aktionsværdien overskrides.

Tabellen nedenfor viser, hvor lang tid man dagligt 
må udsættes for vibrationer, hvis vibrationsbelast-
ningen på 2,5 m/s2 ikke skal overskrides:

 2,5 m/s2  8 timer
 3,5 m/s2  4 timer
 5 m/s2  2 timer
 7 m/s2 1 time 
 10 m/s2 30 minutter 

Grænseværdien for vibrationsbelastning på 5,0 m/s2 
må under ingen omstændigheder overskrides.

Overskrides værdien, skal der derfor straks tages 
initiativ til at bringe belastningen under grænsevær-
dien. Samtidig skal årsagen til overskridelsen påvi-
ses og der skal tages organisatoriske og tekniske for-
holdsregler mod en gentagelse af overskridelsen.

Grænseværdien træder først i kraft 6. juli 2010 for 
arbejde med arbejdsudstyr, der: 

• blev stillet til arbejdstagerens rådighed før 6. 
juli 2007, og

• som ikke under hensyn til den seneste tekni-
ske udvikling og organisatoriske foranstaltninger 
kan overholde grænseværdien.

Fakta om 
målinger
Der er foreta-
get orienterende 
støjmålinger med 
støjmåler Brüel og 
Kjær 2260. Målin-
gerne er foretaget 
ved brugerens øre. 
Der er foretaget 
orienterende vibra-
tionsmålinger med 
vibrationsmåler 
Brüel og Kjær 4447 
forsynet med tre-
vejs hånd-arm-ac-
cellerometer. Stortest

Vinkelslibere
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Arbejdsmiljø

Mester Tidende samarbej-
der med ALECTIA i vores 
værktøjstest. 

Firmaet er Danmarks 
største autoriserede arbejds-
miljørådgiver. Det rådgiver 
om ledelse, sundhed og ar-

bejdsmiljø med det formål 
at skabe sunde og attraktive 
arbejdspladser. ALECTIAs 
konsulenter er eksperter i 
de nyeste arbejdsmiljøten-
denser og sikrer øget værdi 
hos kunden gennem højere 
produktivitet og trivsel. 

Firmaet omsætter stra-
tegi til konkrete handlin-

ger. Gennem et indgående 
branchekendskab og indsigt 
i den enkelte kundes behov 
skaber det et bedre arbejds-
miljø og dermed en mere at-
traktiv arbejdsplads. 

ALECTIA udbyder des-
uden en bred vifte af kurser 
og uddannelser inden for ar-
bejdsmiljø og ledelsesudvik-

ling. Firmaet ser det som en 
central opgave at sikre, at 
dets kurser altid er på for-
kant med de udfordringer, 
kunderne står overfor. 

 jfr

ALECTIA er råd-
givende ingeniø-
rer og konsulenter. 

Danmarks største autoriserede arbejdsmiljørådgiver
ALECTIA er rådgivende ingeniører og konsulen-
ter. Firmaet rådgiver om bygninger, processer 
og produktivitet. Om at få mennesker til at trives 
indenfor og natur til at trives udenfor. Samspillet 
mellem fi rmaets eksperter har gjort fi rmaet til en 
førende international rådgiver. 

Læs mere på alectia.com

Vibrationer

Specielt ved slibning er vi-
brationsniveauet ved brug 
af maskinerne så højt, at 
det er begrænset, hvor læn-
ge man må bruge maskinen 
om dagen. Ved et niveau på 
5 m/ s2 må maskinen bruges 
i 2 timer pr. dag. Ved skæ-

ring er der ikke de samme 
begrænsninger på tiden, 
idet vibrationsniveauet lig-
ger omkring 2,5 m/s2, hvor 
man må arbejde i 8 timer – 
Det er dog altid godt at hol-
de pauser og begrænse ti-
den med brug af vibrerende 
værktøj.

Fakta om støj
Arbejdstilsynet skriver i Vejledning D 6.1 støj, følgende:

Følger af støj:
Støj har en række sundhedsmæssige virkninger på mennesker: 

•  Vedvarende støjbelastning over 75-80 dB(A) indebærer risiko for høre-
skader

•  Vedvarende støjbelastning på 85 dB(A) indebærer risiko for alvorlige 
høreskader

•  Vedvarende støjbelastning på 90 dB(A) indebærer, at risikoen for alvor-
lige høreskader er næsten tre gange så høj som ved en støjbelastning på 85 
dB(A)

•  Støjniveau er et udtryk for støjens styrke. Støjbelastning er et udtryk for 
gennemsnittet af de støjniveauer, som en person udsættes for over en 8 ti-
mers arbejdsdag

•  Ingen må udsættes for en støjbelastning på over 85 dB(A)

En støjbelastning på 85 dB(A) svarer til et støjniveau på: 
85 dB(A) i  8 timer
88 dB(A) i  4 timer
91 dB(A) i  2 timer
94 dB(A) i  1 time
97 dB(A) i  30 minutter
100dB(A) i  15 minutter

Overskrides støjgrænserne, skal der derfor straks tages initiativ til at bringe 
støjen under grænseværdierne. Samtidig skal årsagen til overskridelsen på-
vises, og der skal tages tekniske og organisatoriske forholdsregler mod en 
gentagelse af overskridelsen.  

Stortest

Vinkelslibere
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