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Uttrekkssag for profesjonelt bruk
Kronebygg AS fikk utdelt uttrekks-
agen Bosch GCM 8 SJL Professional 
til testing. Etter et par uker der sagen 
hadde vært i bruk av forskjellige 
personer, hver dag, tok vi en prat, 
for å høre hvordan inntrykket og 
brukeropplevelsen var. 

Simen Garberg (bildet) har også tid-
ligere testet ut forgjengeren til denne 
sagen, (GCM 8 SJ), og hadde dermed 
grei erfaring for både sammenligning av 
de to sagene og mulighet for å vurdere 
de forbedringene som var gjort.  

- Det som gjør uttrekksagen enestå-
ende er at den har en horisontal kutte-
kapasitet på 312mm. Det er ikke vanlig 
for annet proffutstyr i denne klassen. 
Dette gjør det selvsagt mye enklere å 
jobbe med større arbeidsstykker som 
store, tykke laminatplater, gulvplank 
og parkett, eller møbler og kabelkanaler 
for den del.  -Selv har jeg mest brukt 
den på småmaterialer som listverk og 
innepanel, og det er godt å kjenne at 
man har en sag som takler både store og 
små arbeidsstykker, sier Simen Garberg.  
–Det gjør det ganske mye enklere og 
mer effektivt på arbeidsplassen.

Forbedringer og gode detaljer
- Hvis vi skal se på forbedringene på 
denne sagen i forhold til forgjengeren 
er det flere praktiske detaljer som bør 
nevnes. At skjærebredden er økt med 
rundt 15 % og at motoren har ca 100 
watt mer kraft, er vel noe av det som 
har mest å si for det praktiske rundt 
kappingen/skjæringen. Den kraftige 
1600 watt-motoren driver sagbladet 
med 5500 omdreininger i minuttet, noe 
som gir en renere skjæreflate og minker 
støvmengden. 

Simen tar oss med rundt og peker og 
forklarer. Han er spesielt fornøyd med 

at det er topunkts støvavsug, og i tillegg 
en ekstra støvkanal som er plassert i 
bakkant ved selve sagarmen.

 – Det er en utfordring å jobbe i sage-
støv hele dagen, og vi er avhengige av 
gode avsug og effektive måter å få støvet 
vekk fra luften vi jobber i. Selv om man 
bruker maske ved slike type jobber, har 
det mye å si at utstyret samarbeider. 
Støvkanalene og topunkts støvavsug er 
virkelig med på å holde arbeidsluften 
ren. En del andre uttrekkssager i denne 
klassen er utformet slik at støvsugeren 
kobles direkte på sagen. Dette gjør det 
gjerne litt tungvint, fordi man må flytte 
på støvsugeren hele tiden for å få den 
til å følge bevegelsene i sagen. Men på 
Bosch sitt proffutstyr er det montert på 
en svært fleksibel mellomslange som 
gjør det hele mer brukervennlig og gir 
en mer riktig arbeidsflyt. 

Savner ingenting
Da Conpot spør Simen om det er noen 
av de praktiske detaljer han savner, om 
det er noe fra forrige modell som har 
blitt utelatt på den nye Bosch GCM 8 
SJL Professional, kommer det et kontant 
nei. - De gode funksjonene fra forrige 
maskin har fulgt med over til den nye, 
sier han, og gir som eksempel laserly-
set som gir en mer nøyaktig saging og 
softstart-mekanismen som gir en kon-
trollert og rolig oppstart av maskinen.

Conpots utsendte vil i tillegg få 
trekke fram det integrerte håndtaket 
som gjør sagen svært lett å flytte med 
seg. I en arbeidshverdag der man løfter, 
flytter og bruker kroppen hele dagen, er 
det viktig at arbeidsverktøyet er laget 
med tanke på HMS og brukervennlig-
het. Uttrekkssagen veier kun 17 kilo, og 
med det integrerte håndtaket er dette 
et verktøy man vil ha stor nytte av på 
de fleste arbeidsplasser. Men selv med 
lav vekt er verktøyet fullstendig stabilt. 

Kuttekapasitet 0˚ 
Kuttekapasitet 45˚ gjæring 
Kuttekapasitet 45˚ helling 
Gjæringsinnstilling 
Hellingsinnstilling 
Dybde x lengde x høyde 
Turtall, ubelastet 
Sagbladdiameter 
Sagbladhull-ø 
Vekt  
Nominelt effektopptak  

Støy- /Vibrasjonsinformasjon:
Svingningsemisjonsverdi ah| 
Usikkerhet K 

70 x 312 mm
70 x 214 mm
48 x 312 mm
52˚ V/60˚ H
47˚ V / -2˚ H
91 x 46 x 41 mm
5. 500 o/min
216mm
30 mm
17,3 kg
1 600 W

2.5 m/s2

1.5 m/s2
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