
 Kapp-/gjærsagen  er uunnværlig når 

du skal bygge et uthus eller legge et gulv. 

Den er perfekt til masseproduksjon av skrå 

og rette snitt, og med teleskoputtrekk er den 

i stand til å gape over ganske store emner. 

Vi har testet åtte gode maskiner.

Se hvem som vinner.

kappsagen
Sag både skrått og rett med

Sagen bør ha 
arbeidslys, og helst 
et som kan flyttes.

Sagen skal kunne justeres i 
skrå vinkler, både loddrett og 

vannrett. Da får du optimal 
utnyttelse av maskinen.

Gjør Det Selv

TEST
Gjør Det Selv tester verktøy og materialer for deg. 

Har du en idé til hva vi skal teste, så send en 

e-post til test@goerdetselv.dk

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

Det skal finnes en  
skrutvinge, som kan holde 

emner under sagingen.

Uttrekket skal kjøre stabilt 
frem og tilbake, slik at 

snittet blir nøyaktig.
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 H
ar du ikke en kapp-/gjærsag fra 

før, vet du ikke hva du går glipp 

av. Det er kanskje ikke verkste-

dets mest uunnværlige maskin, men 

den dagen du skal kappe en masse 

bord til et gjerde, et gulv eller et ved-

skjul, så vil du elske denne multifunk-

sjonssagen.

Den kan nemlig gjøre en masse 

arbeidsoppgaver mye enklere for deg. 

Du justerer sagen lynraskt fra å sage 

rette snitt til skråsnitt, uansett om det 

er det vannrette eller det loddrette 

planet på emnene som skal skrå-

skjæres. Kapp-/gjærsagen fikser 

snittene både raskt og nøyaktig.

Trekledning som skal kappes skrått i 

bunnen, kan for eksempel sages på 

kapp-/gjærsagen. Da er du trygg på at 

både lengden og vinkelen blir riktig.

Det er med andre ord mange grun-

ner til at du bør vurdere å skaffe deg en 

kapp-/gjærsag, til fordel for den gamle 

gjærekassen. Investeringen tjenes 

raskt inn på tiden du sparer.

For å gjøre det litt enklere for deg å 

treffe et valg, har vi testet åtte maski-

ner du kan finne i byggvarehusene 

eller på nettet. Les testen, se hva som 

passer til kravene du stiller – og til 

bankkontoen. Da er du godt rustet. 

Det er egentlig bare å glede seg.

Sagbladet skal være dekket av 
en skjerm. Skjermen skal vippe 
automatisk opp når sagen 
senkes ned mot emnet.

Håndtaket skal være 
behagelig å holde i. 
Om det skal være 
vannrett eller loddrett, 
må være en smakssak.

I begge sider skal det være 
anlegg, som lange ting kan hvile 
på mens du sager.

Bladet skal avpasses etter 
materialet du sager i. Det skal 
være av god kvalitet for å gi 
det beste snittet.

Ergonomi Funksjon

Betjening

30 %

50 %

20 %

Funksjon vekter vi med 50 %
Vi har skåret lister og bjelker, og 
vurdert om sagene kan leve opp til kra-
vene om presisjon og kapasitet. 
Vi har testet sagene med det bladet 
de ble levert med. Er det nøyaktig nok 
til finere oppgaver? Har sagen 
ekstra-funksjoner? Hvor sterk er sagen, 
og hvor store emner kan den kappe? 
Er det god støtte for emnene som skal 
sages, og er uttrekket uten slark?
 
Betjening vekter vi med 30 %
Hvordan er grep og knapper plassert? 
Kan sagen justeres uten verktøy, eller 
følger verktøy med? Har sagen dybde-
stopp eller andre finesser? Er bladskif-
tet enkelt? Er skalaene tydelige å lese?

Ergonomi vekter vi med 20 %
Under ergonomi har vi vurdert om 
grep og skruer er behagelige å holde 
på. Men også støvingen og den fysiske 
sikkerheten er bedømt. Har håndgre-
pene riktige vinkler, og finnes bære-
håndtak? Er de i såfall sklisikre? Er 
bladet betryggende skjermet, og hvor-
dan er det med oppsamling av støv/
sagflis? Finnes det en støvpose, og 
kan maskinen kobles til en støvsuger?

Pengeposene viser deg hvor mye du 
får for pengene. Jo flere sekker, desto 
bedre forhold mellom pris og kvalitet.
Prisene er veiledende cirkapriser.
Du kan sannsynligvis finne maskine-
ne billigere på tilbud i enkelte 
bygg-varehus eller på internett.

www.gjoerdetselv.com

9–10: TOPPKVALITET. Fås ikke bedre.

7–8: RIKTIG GOD. Mengder av kvalitet.

4–6: MIDDELS. Gjennomsnittsprodukt.

2–3: DÅRLIG. Under middels, bør unngås.

0–1: ELENDIG. Gå langt utenom.

DETTE BETYR KARAKTEREN

SLIK HAR VI TESTET 

Kr. Kr. Kr.Kr. Kr. Kr.
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HITACHI C8FSHE 4287 kr

Bladdiameter:  216 mm

Tenner: 30 stk

Kapasitet ved 90°: 65 x 312 mm

Watt:  1050 W

Hastighet:  5500 o/min

Lys/laser:  Ja/ja

www.hitachi-powertools.no, tlf.: 66 92 66 00

8,2

Den høye kanten gir 
god støtte ved loddret-
te snitt og vippes lett 
ned når bladet kantres.

Tradisjonell kraftkar
KONKLUSJON: Litt voldsom i oppstarten, men med 
god presisjon og smarte detaljer. Lasersiktet skuffer 
litt, men du får mange funksjoner for pengene.

Funksjon:  God plass under bladet. Fin presisjon og bra 
stabilitet i de faste innstillingene. Det er nok krefter, men de 
er ikke overveldende, til tross for den voldsomme starten. 
Tvingen kan brukes når bladet er kantret, da det er mest bruk 
for den. God, stabil sleide og godt arbeidslys.

Betjening:  Nøyaktige og synlige skalaer, men det mangler 
tall for faste innstillinger. Lasersiktet forsvinner når bladet 
vippes ned, det er ikke veldig smart.

Ergonomi: Godt, loddrett pistolgrep. Leveres med støvopp-
samler. Stor sugestuss, som ikke passer til vanlig støvsuger 
– adapter burde fulgt med. Sikkerheten er ganske enkel, 
med en mekanisk blokkering av bladet og en  
utmerket skjermsikring. 

Funksjon: 

Betjening:

Ergonomi:

Pris/kvalitets-forhold
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BOSCH PCM 8 S 2598 kr

Bladdiameter:  210 mm

Tenner: 48 stk

Kapasitet ved 90°: 70 x 282 mm

Watt:  1200 W

Hastighet:  5200 o/min

Lys/laser:  Ja/ja

www.bosch.no, tlf.: 64 87 89 50

Støttebøylene på side-
ne er supplert med en 
flyttbar stoppkloss 
i den ene siden.

7,2

Pris/kvalitets-forhold

Seriøs hobbysag
KONKLUSJON: Et godt alternativ til en allround sag til 
hjemmehåndverkeren. Den har flere fine funksjoner 
og god presisjon, med et fint, rent snitt.

Funksjon: 

Betjening:

Ergonomi:

Funksjon:  Kraftig og stabil sleide, som styrer sagen sikkert. 
Motoren håndterer store emner uten å miste turtall, og det 
210 mm store 48-tanns bladet leverer et rent og nøyaktig 
snitt. Laseren vrir seg litt når sagen forskyves, og dybde-
stoppet mangler til/fra-funksjonen.
 
Betjening:  Alle grep og skruer er praktisk plassert og lette å 
betjene. Hakkinndeling til de vanlige vinklene er uten slark, 
men innstillingene flytter seg for lett, så du må etterspenne. 
Laser og arbeidslys er på batteri; det er upraktisk.

Ergonomi:  Ergonomisk godt, vannrett grep, med ekstra 
grep i toppen til å bære maskinen. Stuss til støvpose 
eller støvsuger følger med. God og stabilt 
fungerende sikkerhetsskjerm.

TETT PÅ

TESTRESULTAT  

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

Gjør Det Selv

TETT PÅ

TESTRESULTAT  

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

MAKITA LS0714L 4230 kr

Bladdiameter:  190 mm

Tenner: 24 stk

Kapasitet ved 90°: 52 x 300 mm

Watt:  1010 W

Hastighet:  6000 o/min

Lys/laser:  Nei/ja

www.makita.no, tlf.: 99 40 76 00

8,5

Todelt sleide gir et 
langt og stabilt uttrekk, 
og sagen tar mindre 
plass i verkstedet.

Lite blad, stor kapasitet
KONKLUSJON: God og lekker sag, som oser av kvalitet. 
Sikkerheten er på topp, men sikkerhetslåsen krangler 
litt. Alt i alt en maskin som er tett på å vinne testen.

Funksjon: 

Betjening:

Ergonomi:

Funksjon:  Todelt sleide gir stabilitet og langt uttrekk. Veldig 
bra kapasitet i forhold til det lille bladet. Selv med et grovt 
24-tanns blad, leverer den et flott, rent snitt. Stabil og presis i 
alle innstillinger, og motoren kan, til tross for kun 1010 watt, 
klare hardt tre i de maksimale dimensjonene for sagen.

Betjening:  Faste innstillinger til loddrette vinkler, men 
skalaen er litt vanskelig å lese. Godt lasersikte. Sagen 
mangler arbeidslampe, og det er litt vanskelig å betjene 
sikkerhetslås på henholdsvis startknapp og skjerm.

Ergonomi:  Det loddrette håndtaket kunne vært litt mer 
behagelig. God sikkerhet med lås av startknapp og dobbelt 
sikring av sikkerhetsskjermen. Sponsuget 
virker mest effektivt med tilkoblet støvsuger.

SKIL MASTERS 3855 2499 kr

7,2

Tvingen som holder 
emnet, er veldig 
kraftig på denne 
kappsagen. Det er bra.

Bladdiameter:  216 mm

Tenner: 48 stk

Kapasitet ved 90°: 65 x 305 mm

Watt:  1500 W

Hastighet:  5000 o/min

Lys/laser:  Ja/ja

www.skil.no, tlf.: 64 87 89 50

Et godt kjøp
KONKLUSJON: Stor kapasitet, mange funksjoner 
og utmerket presisjon. Du får mye for pengene med 
denne sagen. Testens beste kjøp.

Funksjon:  Nesten like stor kapasitet som de dyreste sagene, 
og utmerket presisjon. I tillegg med rikelig med krefter. 
Kraftig, jevntkjørende sleide og godt lasersikte, som 
markerer hvor venstrekanten på bladet vil treffe emnet. 

Betjening:  Hakk og skala til forutbestemte vinkler kunne 
vært tydeligere, og skalaen som viser vinkelen på bladet når 
det kantres, er vanskelig å lese. Den vannrette skalaen er fin. 
Lettbetjent dybdestopp, med smart til/fra-funksjon. Store, 
kraftige fingerskruer, som er enkle å betjene.

Ergonomi:  Godt vannrett grep med behagelig belegg og 
ekstra bærehåndtak i toppen. Sikkerhetsskjermen fungerer 
fint. Stuss til støvsuger er montert på sagen, 
men det følger også med en sponpose.

Funksjon: 

Betjening:

Ergonomi:

Pris/kvalitets-forhold

www.gjoerdetselv.com

TETT PÅ

TESTRESULTAT

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

TESTRESULTAT

TETT PÅ

Kr. Kr. Kr.Kr. Kr. Kr.
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DEWALT DW777MILWAUKEE MS 216 SB 3980 kr 4830 kr

6,3

Teleskopstengene kjø-
rer inn i DeWalt-sagen. 
Det sparer plass, men 
gir kortere uttrekk.

Bladdiameter:  216 mm

Tenner: 24 stk

Kapasitet ved 90°: 60 x 270 mm

Watt:  1800 W

Hastighet:  6300 o/min

Lys/laser:  Nei/nei

www.dewalt.no, tlf.: 22 90 99 10

Bladdiameter:  216 mm

Tenner: 48 stk

Kapasitet ved 90°: 60 x 270 mm

Watt:  1800 W

Hastighet:  6000 o/min

Lys/laser:  Ja/ja

www.milwaukeetool.no, tlf.: 80 01 24 93

6,8

Laser og arbeidslys 
tennes og slukkes etter 
behov med separate, 
beskyttede brytere.

Enkel, men utmerket sagSterk og plassbesparende
KONKLUSJON: Det du ser, er det du får. Ingen 
overraskelser, men heller ikke noe lasersikte eller lys. 
En gjennomprøvd modell som ikke er helt ny lenger. 

KONKLUSJON: Sterk sag. Likevel håndterer den ikke 
like store dimensjoner som de øvrige sagene, på 
grunn av den spesielle utformingen på uttrekket.

Funksjon: 

Betjening:

Ergonomi:

Funksjon: 

Betjening:

Ergonomi:

Pris/kvalitets-forhold Pris/kvalitets-forhold

Funksjon:  Uttrekk med stenger som forsvinner inn i maski-
nen, på samme måte som Milwaukee-sagen. Det er ikke 
særlig stor plass under bladet, så kapasiteten er beskjeden. 
Modellen har vært på markedet en stund, så du får en 
gjennomprøvd modell uten verken store feil eller finesser. 

Betjening:  Hakk og lås til vinkel i samme håndtak; det 
fungerer enkelt og greit. Kan kantres 45° til begge sider, og 
det er mulighet til å legge den ytterligere 3° til hver side.

Ergonomi:  Loddrett betjeningsgrep med innebygget løft av 
sikkerhetsskjermen. Sagen er utstyrt med en stuss til 
støvsugeren, men det er ingen pose. Bladet beskyttes godt av 
en metallskjerm, og maskinen er i sin helhet 
enkel å flytte rundt på.

Funksjon:  Kraftig motor med mye overskudd. Den 
omvendte uttrekkssleiden, der stengene går inn i sagen, 
gjør uttrekket litt kortere enn på de andre maskinene. Til 
gjengjeld tar maskinen mindre plass, og den er lett å trans-
portere. Lys og lasersikte har separate start-/stoppknapper.

Betjening:  Gode, stabile hakk til faste vinkelinnstillinger. 
Kan kantres 45° til begge sider, og 3° over hvis det er nødven-
dig. Mangler brukbart dybdestopp, og lasersiktet er dobbelt 
når bladet står stille; det er vanskelig å styre etter.

Ergonomi:  Det loddrette håndgrepet kan være litt ubekvemt 
for håndleddet. Kraftig sikkerhetsskjerm i metall gir god 
beskyttelse. Ingen sponpose, men to stusser 
til støvsuger, der begge krever en adapter.

Gjør Det Selv

TESTRESULTAT

TETT PÅTETT PÅ

TESTRESULTAT  

Kr. Kr. Kr.Kr. Kr. Kr.Kr. Kr. Kr.Kr. Kr. Kr.
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BLACK & DECKER  SMS 216 2599 kr

Bladdiameter:  216 mm

Tenner: 24 stk

Kapasitet ved 90°: 62 x 305 mm

Watt:  1500 W

Hastighet:  4800 o/min

Lys/laser:  Nei/ja

www.blackdecker.no, tlf.: 22 90 99 00

5,6

Vippefunksjonen på 
skjoldet sikres kun av 
en enkel plastbøyle.
Det føles usikkert.

Grei til grove snitt
KONKLUSJON: Billig sag med ganske stor kapasitet. 
Men uten nevneverdig presisjon. Derfor er den best 
til grovere kapping av bjelker og bord.

Funksjon: 

Betjening:

Ergonomi:

Pris/kvalitets-forhold

Funksjon:  Fin kapasitet på 62 x 305 mm, men det er litt slark 
i hakkene på de faste innstillingene, og sleiden kjører ikke 
helt jevnt. Men med 4800 omdreininger og bare 24 tenner, 
skal det ikke kjøres for fort hvis et tålelig resultat skal oppnås. 
Skjermen har det med å støte mot emnet.

Betjening:  Gode og lettleste skalaer. Sagen kan dreies 47-48° 
til begge sider, og kantres 45° til hver side. Tvingen kan ikke 
benyttes hvis bladet kantres 45°. Utmerket lasersikte.

Ergonomi:  Vi liker at det vannrette grepet gir håndleddet en 
naturlig arbeidsstilling. Støvsugerstuss til standardstøvsuger 
eller til den medfølgende posen. Skjermen må av og til 
hjelpes over emnet, noe som kan  være veldig 
farlig for fingrene.

Pris/kvalitets-forhold

BOSCH GCM 8 SJL 4990 kr

9,0

Bladdiameter:  216 mm

Tenner: 48 stk

Kapasitet ved 90°: 70 x 312 mm

Watt:  1600 W

Hastighet:  5500 o/min

Lys/laser:  Ja/ja

www.bosch.no, tlf.: 64 87 89 50

Smart å plassere grepet 
til kantrefunksjonen på 
siden, der det er lettere 
å nå enn på baksiden.

Lekker luksus
KONKLUSJON: Det står proffsag i manualen, og det 
stemmer. Bra maskin, med alt hva du kan forlange 
av en kapp-/gjærsag.

Funksjon:  God kapasitet og godt med krefter. Faste innstil-
linger til de mest brukte vinklene, i tillegg til faste vinkler ved 
kantring av bladet. Behagelig oppstart, nøyaktig og tydelig 
lasersikte – og testens lengste uttrekk.

Betjening:  Alle grep er godt plassert og gjennomtenkt. 
Lett justerbart dybdestopp, jevnt glidende og stabil sleide. 
Skjermen kobles automatisk fri når du griper rundt hånd-ta-
ket. Skalaene er godt plassert og lette å avlese.

Ergonomi:  Det loddrette håndtaket kan skape litt lei vinkel 
for håndleddet, men sagen har et bra ekstrahåndtak til å 
bære den i. Maskinen leveres uten sponpose, men med et 
todelt utsugingssystem, som er testens mest 
effektive når det kobles til en støvsuger. 

Funksjon: 

Betjening:

Ergonomi:

www.gjoerdetselv.com

TETT PÅ

TESTRESULTAT
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