TEST

Skjæredybden
kan justeres
opptil 26,5 mm

Trinnløs tilting
opptil 45 grader.

Det lille og
tynne bladet
er lett å styre.

Du kan sage det
meste med én hånd

DETALJER

Den lille sirkelsagen er enkel å styre med én hånd. Den er lett, rask og overraskende
effektiv når det skal skjæres i tynne plater og lister, samt på trange plasser.
BOSCH GKS 12V-26
MINISIRKELSAG
Sett til 3650 kroner (med to batterier)
Spenning:
Omdreininger i min.:
Skjæredybde (90°)
Skjæredybde (45°)
Bladstørrelse:
Vekt med batteri:

12 volt
1400
26,5 mm
17 mm
85 mm
1,4 kg

www.bosch-pt.no

Ved første øyekast kan sagen
se ut som et leketøy. Men ikke la
deg lure, for det er ikke tilfeldig at
sagen er en del av Boschs
profesjonelle blå serie.
Er du en “tremann” på jakt etter
en sirkelsag til mindre oppgaver,
som skal kunne styres helt
presist, er den lille 12 voltssagen et
praktisk verktøy. Skjæredybden er
justerbar, og den kan sage plater
og andre emner på helt opptil
26,5 mm. Ved så tykke emner
mangler den lille maskinen dog litt
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moment, og du må gå sakte frem
for å unngå at bladet går i stå når
du sager. Men holder du skjæredybden under 16 mm, jobber

“… HOLDER DU
SKJÆREDYBDEN
UNDER 16 MM,
JOBBER
SAGEN MEGET
EFFEKTIVT …”
sagen både effektivt og lenge
på én opplading.
Sagen kan tiltes trinnløst til like
over 45 grader. Til tross for den
beskjedne størrelsen, er det blitt

plass til både et justerbart anlegg,
som også kan brukes sammen
med en føringsskinne, og en stuss
til tilkobling av støvsuger.
Maskinen er montert med et
85 mm sagblad, som er 1 mm tykt.
Sagen er lett å styre på frihånd og
den leverer pene og rene snitt.
Sagen er solid og lekker, og for
mitt vedkommende har testen
av sagen skapt et behov jeg ikke
visste at jeg hadde. Prisen er kanskje litt høy, men det er heldigvis
kvaliteten på sagen også.
Vi har sett sirkelsagen med lader og to batterier til 3650 kroner.
Uten batteri og lader har vi sett
den til 1240 kroner.
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KONKLUSJON Den lille sirkelsagen er et fint presisjonsverktøy.
Den er lett å styre og etterlater seg et pent snitt. Sagen er effektiv
hvis du sager i emner på opptil omkring 16 mm. Ved den maksimale
skjæredybden på 26,5 mm må den dog jobbe hardere.
Liten, lett å styre.
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RENT ARBEID
Selv om sagen er liten
og kompakt, er det
blitt plass til å montere en stuss, så du kan
koble til en støvsuger.
Stussen monteres/
avmonteres lett med
én enkelt skrue.

BRUK EN SKINNE
Hvis du monterer
anlegget på hodet,
slik at det vender opp,
kan du bruke sagen
sammen med flere
forskjellige
føringsskinner.

Litt svak ved maksimal skjæredybde.
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