
 Kap/geringssaven  er uundværlig, når du 

skal til at bygge et skur eller lægge et gulv. 

Den er perfekt til masseproduktion af skrå og 

lige snit, og med teleskopudtræk er den i stand 

til at gabe over ret store dimensioner træ. 

Vi har testet otte gode maskiner.

Se, hvem der vinder.

kapsaven
Skær lige og på skrå med

Saven bør have 
arbejdslys og helst et, 
der kan flyttes.

Saven skal kunne stilles i 
skrå vinkler både lodret og 
vandret. Så får du optimal 

udnyttelse af maskinen.

Gør Det Selv

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

•   4/2014 34 Tekst: Jann Wagner • Foto: Lasse Hansen •   4 /2014 

En skruetvinge skal der 
være til at fastholde emner 

under savningen.

Udtrækket skal køre stabilt 
frem og tilbage, så snittet 

bliver præcist.
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 H
ar du ikke en kap/geringssav 

allerede, så ved du ikke, hvad 

du går glip af. Det er måske ikke 

værkstedets mest uundværlige 

maskine, men den dag du skal skære 

en masse brædder ud til et stakit, et 

gulv eller et brændeskur, så vil du 

elske denne multifunktionssav.

For den kan befri dig for en masse 

arbejde. Du indstiller den lynhurtigt 

fra at save 90° snit til en anden vinkel. 

Og det både om den vandrette og den 

lodrette akse, så fodpaneler, der skal 

mødes i udvendige eller indvendige 

hjørner, saves hurtigt og fuldstændig 

præcist ud på ingen tid.

Træbeklædning, som skal skæres 

skråt af i bunden, kan fx saves på kap/

geringssaven, så er du sikker på, at 

både længden og vinklen er ens.

Derfor bør du overveje at anskaffe 

en kap/geringssav og lægge fukssvan-

sen og skærekassen på hylden. Inve-

steringen er hurtigt tjent hjem på al 

den tid, du sparer.

For at gøre det lidt lettere for dig at 

træffe et valg har vi testet otte maski-

ner, du kan finde i byggemarkederne 

og på internettet. Læs testen, se, hvad 

der passer til de krav, du stiller, og til 

din pengepung. Så er du godt rustet. 

Du kan godt begynde at glæde dig.

Savklingen skal være sikret 
med en skærm, som dækker 
den, og som kan vippe op, når 
saven sænkes mod emnet.

Håndtaget skal være 
behageligt at holde i. 
Om det skal være 
vandret eller lodret, må 
være en smagssag.

, 

Der skal være anlæg i begge 
sider, som lange ting kan hvile 
på, mens du saver.

Klingen skal afpasses efter det 
materiale, du saver i. Og den 
skal være af god kvalitet for at 
give det bedste snit.

Ergonomi Funktion

Betjening

30 %

50 %

20 %

Funktion vægter vi med 50 %
Vi har skåret lister og tømmer og 
vurderet, om savene kan leve op til 
vores krav om præcision og kapacitet. 
Vi har testet savene med den klinge, 
de blev leveret med. Er den præcis nok 
til finere opgaver? Er der ekstra funk-
tioner på savene? Hvor stærk er den, 
og hvor store emner kan den klare? 
Er der god støtte for emnerne, der skal 
saves, og kører udtrækket uden slør?
 
Betjening vægter vi med 30 %
Hvordan er greb og knapper placeret? 
Kan saven justeres uden værktøj, eller 
følger det med? Er der dybdestop eller 
andre finesser? Klingeskiftet – er det 
let? Er skalaerne tydelige at aflæse?

Ergonomi vægter vi med 20 %
Under ergonomi har vi set på, om greb 
og skruer er behagelige at holde på. 
Men også støvgener og den fysiske 
sikkerhed er bedømt. Har håndgre-
bene de rigtige vinkler, og er der bære-
håndtag? Og er de skridsikre? Er klin-
gen afskærmet betryggende, og hvor-
dan ligger det med opsamling af støv/
savsmuld? Er der en støvpose, og kan 
maskinen tilsluttes støvsuger?

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 maskiner-
ne billigere på tilbud i byggemarkeder 
eller på nettet.

www.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 

Kr. Kr. Kr.Kr. Kr. Kr.
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EINHELL RT-SM 305L 1700 kr.

5,2

Klingediameter:  210 mm

Tænder: 24 stk.

Kapacitet ved 90°: 65 x 310 mm

Watt:  1800 W

Hastighed:  4800 o/min.

Lys/laser:  Nej/ja

www.einhell.com, tlf. 87 20 12 00

Pris/kvalitets-forhold

Fast støvopsamler i 
stedet for pose. Vi 
foreslår, at du slutter 
støvsuger til i stedet.

Lidt langsom starter
KONKLUSION: Lidt gammeldags sav med meget 
langsom start og nogen usikkerhed i indstillingerne. 
Fin kapacitet og fornuftig pris.

Funktion:  Rigtig god plads under klingen og en kapacitet på 
65 x 310 mm ved vinkelrette snit. Desværre slår klingen en 
del og giver et meget bredt, upræcist og groft savspor. Moto-
ren er kraftig, men starter meget langsomt op. Og at lasersig-
tet lyser midt i savsporet, er ikke særlig smart.

Betjening:  Faste indstillinger på de gængse vinkler. Kan 
drejes til 60° mod højre og 52° mod venstre. Skalaen er lidt 
utydelig, og indstillingen usikker. Det er besværligt at kæntre 
klingen, men dybdestoppet fungerer fint og er let at indstille.

Ergonomi:  Udmærket vandret greb og bærehåndtag. 
Eneste sav med fast støvopsamler – men den er ikke 
bedre end de andre. Studsen på 36 mm passer 
til gengæld til de fleste støvsugerslanger.

Funktion: 

Betjening:

Ergonomi:

HITACHI C8FSHE 2600 kr.

Klingediameter:  216 mm

Tænder: 30 stk.

Kapacitet ved 90°: 65 x 312 mm

Watt:  1050 W

Hastighed:  5500 o/min.

Lys/laser:  Ja/ja

www.hitachi-powertools.dk, tlf. 75 14 32 00

8,2

Den høje kant giver god 
støtte ved lodrette snit 
og vippes nemt ned, når 
klingen kæntres.

Traditionel kraftkarl
KONKLUSION: Lidt voldsom i opstarten, men med god 
præcision og smarte detaljer. Lasersigtet skuffer lidt, 
men der er masser af funktioner for pengene.

Funktion:  Rigtig god plads under klingen. God præcision og 
fin stabilitet i de faste indstillinger. Kræfterne rækker, men er 
ikke overvældende, trods den voldsomme start. En fin detalje 
at tvingen kan bruges, når saven er kæntret, hvor der er mest 
brug for den. God, stabil slæde og godt arbejdslys.

Betjening:  Præcise og synlige skalaer, men der mangler tal 
for faste indstillinger. Lasersigtet forsvinder, når saven vip-
pes ned, og det er unægtelig ikke særlig smart.

Ergonomi: Godt, lodret pistolgreb. Leveres med støvopsam-
ler. Stor sugestuds, der ikke passer til almindelig støvsuger 
– adapter hertil burde følge med. Sikkerheden er ret enkel 
med en mekanisk blokering af klingen og en  
udmærket skærmsikring. 

Funktion: 

Betjening:

Ergonomi:

Pris/kvalitets-forhold

Gør Det Selv

TESTRESULTAT

TÆT PÅ

Kr. Kr. Kr.Kr. Kr. Kr.

TÆT PÅ

TESTRESULTAT

Kr. Kr. Kr.Kr. Kr. Kr.
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Pris/kvalitets-forhold

MAKITA LS0714F 3800 kr.

Klingediameter:  190 mm

Tænder: 24 stk.

Kapacitet ved 90°: 52 x 300 mm

Watt:  1010 W

Hastighed:  6000 o/min.

Lys/laser:  Ja/nej

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

8,5

Todelt slæde giver et 
langt og meget stabilt 
udtræk, og saven fylder 
mindre på værkstedet.

Lille klinge stor kapacitet
KONKLUSION: God og lækker sav, som oser af kvalitet. 
Sikkerhed i top, men sikkerhedslåsen driller lidt. 
Men en maskine, som er tæt på at vinde testen.

Funktion: 

Betjening:

Ergonomi:

Funktion:  Todelt slæde giver stabilitet og langt udtræk. Rig-
tig god kapacitet i forhold til den lille klinge. Selv med en grov 
24-tands klinge leverer den et flot rent snit. Stabil og præcis i 
alle indstillinger, og motoren kan, trods kun 1010 watt, klare 
hårdt træ i maskinens maksimale dimensioner.

Betjening:  Faste indstillinger til lodrette vinkler, men ska-
laen er lidt svær at aflæse. Smart arbejdslampe på indstillelig 
flex-stang. Der mangler et lasersigte, og det er lidt besværligt 
at betjene sikkerhedslås på hhv. startknap og skærm.

Ergonomi:  Det lodrette håndtag er knap så behageligt som 
ønskeligt. God sikkerhed med lås af startknap og dobbelt sik-
ring af sikkerhedsskærmen. Spånsuget virker 
mest effektivt med tilsluttet støvsuger.

SKIL MASTERS 3855 2000 kr.

7,2

Tvingen, som holder 
emnet fast, er meget 
kraftig på Skils kap-
sav. Det er godt.

Klingediameter:  216 mm

Tænder: 48 stk.

Kapacitet ved 90°: 65 x 305 mm

Watt:  1500 W

Hastighed:  5000 o/min.

Lys/laser:  Ja/ja

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

Rigtig godt køb
KONKLUSION: Stor kapacitet, masser af funktioner 
og udmærket præcision. Det er meget at få for kun 
et par tusinde kroner, afgjort testens bedste køb.

Funktion:  Næsten lige så stor kapacitet som de dyreste save 
og udmærket præcision. Og rigelige kræfter oven i købet. 
Kraftig, jævntkørende slæde og godt lasersigte, som marke-
rer, hvor klingens venstrekant vil ramme emnet. 

Betjening:  Hakker og skala til forudbestemte vinkler kunne 
være mere tydelige, og skalaen, der viser vinklen på klingen, 
når den kæntres, er svær at se. Den vandrette skala er fin. Let 
betjent dybdestop med smart til/fra-funktion. Store, kraftige 
fingerskruer, som er lette at betjene.

Ergonomi:  Godt vandret greb med behagelig belægning og 
ekstra bærehåndtag i toppen. Sikkerhedsskærmen fungerer 
fint. Studs til støvsuger er monteret på saven, 
men der følger også en spånpose med.

Funktion: 

Betjening:

Ergonomi:

Pris/kvalitets-forhold

www.goerdetselv.dk

TÆT PÅ

TESTRESULTAT

Kr. Kr. Kr.Kr. Kr. Kr.

TESTRESULTAT

TÆT PÅ
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DEWALT DW777MILWAUKEE MS 216 SB 3000 kr. 2700 kr.

6,3

Teleskopstængerne kø-
rer ind i DeWalt-saven. 
Det sparer plads, men 
giver kortere udtræk.

Klingediameter:  216 mm

Tænder: 24 stk.

Kapacitet ved 90°: 60 x 270 mm

Watt:  1800 W

Hastighed:  6300 o/min.

Lys/laser:  Nej/nej

www.dewalt.dk, tlf. 70 20 15 11

Klingediameter:  216 mm

Tænder: 48 stk.

Kapacitet ved 90°: 60 x 270 mm

Watt:  1800 W

Hastighed:  6000 o/min.

Lys/laser:  Ja/ja

www.milwaukeetool.dk, tlf. 43 56 55 61

6,8

Laser og arbejdslys 
tændes og slukkes efter 
behov på separate, be-
skyttede kontakter.

Enkel men udmærket savStærk og pladsbesparende
KONKLUSION: Du får, hvad du ser. Ingen overraskel-
ser, men heller ikke noget lasersigte eller arbejdslys. 
En gennemprøvet model, der ikke er helt ny længere. 

KONKLUSION: Superstærk sav, der dog ikke tager så 
store dimensioner træ som de øvrige save på grund 
af udtrækkets specielle udformning.

Funktion: 

Betjening:

Ergonomi:

Funktion: 

Betjening:

Ergonomi:

Pris/kvalitets-forhold Pris/kvalitets-forhold

Funktion:  Udtræk med stænger, der forsvinder ind i maski-
nen, har denne sav tilfælles med Milwaukee-saven. Ikke så 
meget plads under klingen, så kapaciteten er ikke så stor. En 
ældre herre, så du får en godt gennemprøvet model uden de 
store udskejelser eller finesser. 

Betjening:  Hak og lås til vinkel i samme håndtag; det funge-
rer enkelt og ligetil. Kan kæntres 45° til begge sider, og der er 
mulighed for at give den yderligere 3° til hver side.

Ergonomi:  Lodret betjeningsgreb med indbygget løft af 
sikkerhedsskærmen. Saven er udstyret med en studs til 
støvsugeren, men der er ingen pose. Klingen beskyttes godt 
af en metalskærm, og maskinen er i sin helhed 
nem at flytte rundt med.

Funktion:  Kraftig motor med masser af overskud. Den 
omvendte udtræksslæde, hvor stængerne kører ind i maski-
nen, gør udtrækket lidt kortere end på de andre maskiner. Til 
gengæld fylder maskinen mindre og er let at transportere. 
Lys og lasersigte har separate tænd/slukknapper.

Betjening:  Gode, stabile hak til faste vinkelindstillinger. Kan 
kæntres 45° til begge sider og 3° over, hvis det er nødvendigt. 
Savner brugbart dybdestop, og lasersigtet er dobbelt, når 
klingen står stille; det er svært at styre efter.

Ergonomi:  Det lodrette håndgreb kan godt vride lidt i hånd-
leddet. Kraftig sikkerhedsskærm i metal giver god beskyt-
telse. Ingen spånpose, men der er to studser til 
støvsuger. Og begge kræver en adapter.

Gør Det Selv

TESTRESULTAT

TÆT PÅTÆT PÅ

TESTRESULTAT

Kr. Kr. Kr.Kr. Kr. Kr.Kr. Kr. Kr.Kr. Kr. Kr.
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BLACK & DECKER  SMS 216 2300 kr.

Klingediameter:  216 mm

Tænder: 24 stk.

Kapacitet ved 90°: 62 x 305 mm

Watt:  1500 W

Hastighed:  4800 o/min.

Lys/laser:  Nej/ja

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

5,6

Skjoldets vippefunkti-
on sikres kun af en 
spinkel plastbøjle. Det 
er ikke betryggende.

OK til de grove snit
KONKLUSION: Billig sav med ret stor kapacitet. Men 
uden nævneværdig præcision. Så den er bedst til de 
grovere udskæringer af tømmer.

Funktion: 

Betjening:

Ergonomi:

Pris/kvalitets-forhold

Funktion:  Fin kapacitet på 62 x 305 mm, men der er noget 
slør i hakkerne på de faste indstillinger, og slæden kører ikke 
helt jævnt. Men med 4800 omdrejninger og kun 24 tænder 
skal der ikke køres for stærkt, hvis et tåleligt resultat skal 
opnås. Skærmen har det med at støde på emnet.

Betjening:  Gode og letlæste skalaer. Saven kan drejes 47-48° 
til hver side og kæntres 45° til hver side. Tvingen kan dog ikke 
benyttes, hvis klingen kæntres 45°. Udmærket lasersigte.

Ergonomi:  Vi kan godt lide, at det vandrette greb giver 
håndleddet en naturlig arbejdsstilling. Støvsugerstuds til 
standardstøvsuger eller til den medfølgende pose. Skærmen 
skal af og til hjælpes op over emnet, og det kan 
være meget farligt for fingrene.

Pris/kvalitets-forhold

BOSCH GCM 8 SJL 3500 kr.

9,0

Klingediameter:  216 mm

Tænder: 48 stk.

Kapacitet ved 90°: 70 x 312 mm

Watt:  1600 W

Hastighed:  5500 o/min.

Lys/laser:  Ja/ja

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

Smart at placere grebet 
til kip-funktion på si-
den, hvor det er lettere 
at nå end bagpå.

Lækker luksus
KONKLUSION: Der står professionel på manualen, 
og det holder. Superfin maskine med alt, hvad man 
kan forlange af en kap/geringssav.

Funktion:  God kapacitet og masser af kræfter. Faste indstil-
linger til mest anvendte vinkler og endda faste vinkler ved 
kæntring af klingen. Behagelig opstart, præcist og tydeligt 
lasersigte samt testens længste udtræk.

Betjening:  Alle greb godt placeret og gennemtænkt. Let 
justeret dybdestop, jævnt glidende og stabil slæde. Skærmen 
kobles automatisk fri, når man tager fat om håndtaget. Skala-
erne er godt placeret og lette at aflæse.

Ergonomi:  Det lodrette håndtag kan give lidt vrid i håndled-
det, men der er et superfint ekstrahåndtag til at bære saven i. 
Maskinen leveres uden spånpose men med et todelt udsug-
ningssystem, der er testens mest effektive, når 
der tilkobles støvsuger. 

Funktion: 

Betjening:

Ergonomi:

www.goerdetselv.dk
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TESTRESULTAT
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