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En bajonetsav hører normalt til det mere kraftige 
elværktøj, men det gælder ikke denne udgave fra 
Bosch. Der er tværtimod tale om en kompakt, lille 
sag, som drives af – hold nu godt fast – et ganske 
lille 10,8 volt batteri fra Boschs serie af små blå 
batteridrevne stykker værktøj.
 Bajonetsaven er seneste skud på stammen, og 
vi har haft lejlighed til at prøve den ganske grun-
digt af. Styrkemæssigt er det imponerende, hvor 
mange kræfter det lille batteri er i stand til at give 
saven, men prisen kommer i form af, hvor kort tid 
det tager at dræne batteriet. 
 Vi lod saven skære en stribe håndledstykke 
grene af friskt træ, og her nåede vi sjældent over et 
kvarters e� ektiv arbejdstid, før der skulle skiftes 
batteri. Maskinen leveres med to batterier, lynlader 
og ku� ert. Ladetiden er en halv time, så det giver 
– teoretisk set – god mening. Vi havde dog stor 
glæde af et tredje batteri – ikke mindst fordi 
batteriet skal have tid til at køle af, når det har 
været på hårdt arbejde.
 Ergonomisk er saven en fornøjelse. Den ligger 

godt i hånden og er udstyret med behageligt soft-
grip-materiale. Saven virker gennemført robust, 
men � nesser som justerbart anlæg må man und-
være. Til gengæld er den forsynet med lys, og så 
giver den kompakte udformning mulighed for at 
komme til, hvor andre – større – save ikke kan være 
med. Med ku� ert (L-Boxx), ekstra batteri og 
lynlader er Bosch GSA 10,8 V-LI Professional set 
til 2000 kroner. Den � ndes også i en 
udgave, der leveres uden lader 
og batteri, og den er her set til 
998 kroner.
Bosch, tlf. 44 89 84 10 
www.bosch.dk

KØKKENHYGIEJNE 
DE LUXE. Franke har 
netop lanceret en ny 
serie køkkenvaske 
med en over� ade, 
som reducerer 
bakterievæksten 
med 99 procent ved 
hjælp af en speciel 
sølvlegering. Priser 
fra 2380 til 10.230 kr. 
www.frankedanmark.dk, tlf. 86 24 90 24 

Overraskende råstyrke af så lille 
og kompakt en sav. 

Batteritiden er ganske kort, når saven 
skal bestille noget.–

+

Boschs nye akku-

bajonetsav vejer kun 

1,2 kilo og er den mest 

kompakte i klassen.

Stærk mini 
med begrænset 
batteritid
Bajonetsaven 
har, på trods af 
det lille batteri,  
stor styrke. Til 
gengæld koster 
det lidt på den 
tid, du kan køre 
med saven.

Indhentet i uge 38, 2011

kr. 109,-
www.bygmaonline.dk

kr. 137,-
www.billigbyg.dk

kr. 177,-
www.homeshop.dk

Dana trælim D2 
Inde 490, 750 ml. 
Priser inkl. fragt

For den kompakte 
udformning og 
overraskende styrke 
giver vi fire stjerner.
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