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TEST ELKÆDESAVE

Elkædesaven 
starter altid
Du kan af indlysende årsager ikke tage den med i skoven. Men hjemme i 
haven er den elektriske kædesav fuldt ud lige så god som den benzindrevne. 
Og den starter altid. Vi har testet otte save, der falder ret forskelligt ud. 
Læs testen, så du ved, hvad du skal se efter, før du køber.

Elkædesave er gode for naboskabet pga. støjniveauet, og så er de nemme at 
vedligeholde. Samtidig er de effektive til arbejdet med opskæring hjemme 
ved brændeskuret, bare sikkerheden er i orden.Til gengæld er elsaven 
ikke optimal til afgrening af fældede træer, da man let kommer til at kappe 
ledningen – eller snuble i den.

Sådan har vi testet:

9-10: Helt i top. Fås ikke bedre.
7-8: Rigtig godt. Masser af kvalitet. 
4-6: Middel. Nogenlunde kvalitet.
2-3: Dårligt. Under middel, bør undgås.
0-1: Elendigt. Gå langt uden om.

Sikkerhed: Kædefanget bør helst  
være i metal. Saven skal bremse 
øjeblikkeligt, når gassen slippes eller 
bremsen slås til.
Håndterbarhed: Er saven let at bære 
og at arbejde med?
Effektivitet: Hvor let skærer saven på 
tværs og på langs af friskfældet ask og 
2 år gammelt egetræ?
Holdbarhed:  Vores vurdering ud fra 
savens konstruktion, herunder sværd, 
kædestrammer og motorgang.
Justering: Hvor let /svært er det at 
justere kædens spænding?

De anførte priser er opgivet af grossi-
sterne, og afvigelser herfra vil med ret 
stor sandsynlighed forekomme.

DET BETYDER TESTRESULTATET

Sikkerhed

Håndterbarhed

Holdbarhed

Justering

Effektivitet
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Tekst og foto: Geert Mørk.

PARTNER ES 1900

Ingen perfekt partner
 Kræver værktøj til at montere og spænde 

kæden. Svært at justere kæde med den 
medfølgende spinkle fastnøgle. Et gammel-
dags princip, der heldigvis er på vej ud til fordel 
for nye hurtigspændere. Under arbejdet løber 
kæden videre i over 2 sekunder, når gassen er 
sluppet. Det er rent sikkerhedsmæssigt ikke 
smart med en “løbsk kæde” i fl ere sekunder.
   En slags sikring stopper kæden ved overbe-
lastning, men motoren kører videre med un-

derlige raslelyde. På et tidspunkt under testen 
begyndte motoren også at ryge. Savspåner fl y-
ver ind i savsporet under arbejdet og ødelæg-
ger overblikket. Helhedsindtrykket af saven er, 
at den er noget plasticagtig. 
  Det bedste ved saven er absolut brugsanvis-
ningen, der er blandt testens bedste med fi ne 
tegninger, overskuelige forklaringer og fl ot 
tryk. Her kunne mange af de bedre (og dyrere)  
save virkelig lære noget!

Konklusion: Lidt plasticagtig sav med besvær-
lig kædejustering. Sikkerheden er i bund med 
en kæde, der bare kører videre, efter at gassen 
er sluppet. Find en anden og bedre sav.

Effekt: 1900 watt

Sværdlængde: 38 cm

Kædehastighed: 15 m/sek.

Vægt: 5,0 kg

Brugsanvisning: Rigtig god

www.fl ymo-partner.dk

DATA

AL-KO GINGE KE 1800/40S  

Her er sparet lidt rigeligt
 Denne billige sav fra Al-Ko Ginge saver 

egentlig meget godt, men desværre er der 
sparet på næsten alle detaljer, så helhedsind-
trykket ender med at være temmelig middel-
mådigt. Kæden kører videre i omtrent 1 se-
kund, efter at gassen er sluppet. Det tandede 
modhold (naglen) af metal sidder for tæt på 
sværdet og kommer nemt i klemme i savspo-
ret, og på den modsatte side er modholdet 
nogle sølle plastic“tænder”. 

 Saven ryster en del under brug, men til gen-
gæld er der et fi nt spånudkast, der sikrer godt 
overblik under arbejdet.   
  Brugsanvisningen er rigtig god i stort A4-for-
mat med alle data og nødvendige informatio-
ner. Hurtigspænderen til kæden hører til i den 
bedre ende, og det er nemt at montere både 
kæde og skjold. Nogle få og billige ændringer 
ville gøre dette til en rigtig fi n hobbysav.

PRIS: 799 KR.

Konklusion: En sav med et godt potentiale, 
der desværre ikke er udnyttet. Hvis man fi k styr 
på kædebremsen, fl yttet naglen og fi k justeret 
rystelserne, var der tale om et godt køb.

Dårlig detalje. Modholdet 
(naglen) sidder så tæt på 
sværdet, at det låser sig 

fast i savsporet.

Temmelig upraktisk. 
Under oliepåfyldning skal saven 
ligge ned, men niveaumåleren 

sidder på den modsatte side. 

PRIS: 899 KR.
4,2

4,0

TESTRESULTAT

6,0

4,0

Justering

Holdbarhed

Effektivitet

Håndterbarhed

Sikkerhed

Effekt: 1800 watt

Sværdlængde: 40 cm

Kædehastighed: 12 m/sek.

Vægt: 4,9 kg

Brugsanvisning: God

www.ginge.com

DATA

6,8TESTRESULTAT

5,0

5,0

Justering

Holdbarhed

Effektivitet

Håndterbarhed

Sikkerhed

3,0

4,0

8,0

7,0

9,0
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TEXAS EK 2000-40

Kan faktisk det hele
 Testens store overraskelse! Her får du virkelig 

noget for pengene. Lige fra vi åbnede kar-
tonen fra leverandøren, var der kun positive 
overraskelser. Saven er nem at samle, og juste-
ringen af sværd og kæde er nem med hurtig-
spænderen, som virker enkelt og præcist. 
Brugsanvisningen er i et forholdsvis lille A5-for-
mat, men med alle nødvendige oplysninger. Vi 
ville dog gerne have set nogle bedre sikker-
hedsanvisninger og lidt bedre tegninger. 

  Saven har en dejlig 
stor oliebeholder, og 
som testens eneste sav fulgte der en lille fl aske 
olie med. Godt tænkt. Også sikkerheden er i 
top. Når gassen slippes, stopper kæden omgå-
ende, og motoren slår over i en slags friløb. Det 
er en meget sikker og behagelig måde at ar-
bejde på, og saven ligger roligt i hånden under 
arbejdet.  Den billigste sav viste sig at kunne 
klare det hele på fornuftig vis.

PRIS: 799 KR.

Konklusion:  Selv om saven kan virke en smu-
le plasticagtig og måske mangler lidt fi nish, 
kan den det hele og vil for de fl este være en 
fi n hobbysav.

JONSERED CD2121

Solid med god balance
 Jonsereds save laves af Husqvarna, der også 

laver Partner. Ud over farven adskiller den 
røde Jonsered sig ved at stoppe meget hurtigt 
( på under 0,5 sekunder), når gassen slippes. Et 
stort plus for sikkerheden! Motoren ligger som 
testens eneste på langs, men man vænner sig 
hurtigt til balancen, som viser sig at være helt 
fi n. Motorens placering betyder også, at saven 
ikke fylder så meget, hvad der kan være en for-
del i fl ere situationer. 

Saven er udstyret med elektronik, der betyder, 
at kæden starter langsomt op, hvilket er beha-
geligt, fordi det ikke rykker så meget i saven 
ved start. Det kræver dog lidt tilvænning. 
  Overbelastningssikringen virker næsten for 
godt! Der skal ikke meget modstand til, før sa-
ven stopper, hvilket skete mange gange under 
arbejdet. Ingen tvivl om at det skåner saven, 
men man skal lige vænne sig til teknikken.

PRIS: 1495 KR.

Konklusion: En anderledes sav i en fi n kvalitet 
og med en rigtig god brugsanvisning. Kan man 
acceptere den gammeldags kædespændings-
nøgle, er her en solid partner i mange år.

Gode detaljer. Kædestrammer, 
hurtigspænder, oliepåfyldning og 

bremser i fi n kvalitet til lav pris.

Motoren sidder på langs. Den 
smalle, afl ange facon giver god 
balance i saven under arbejdet. 

Effekt: 2000 watt

Sværdlængde: 40 cm

Kædehastighed: 13,5 m/sek.

Vægt: 5,3 kg

Brugsanvisning: Kunne forbedres

www.texas.dk

DATA
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8,0
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Justering

Holdbarhed

Effektivitet

Håndterbarhed

Sikkerhed

Effekt: 2000 watt

Sværdlængde: 40 cm

Kædehastighed: 15,2 m/sek.

Vægt: 4,4 kg

Brugsanvisning: God, overskuelig

www.jonsered.dk

DATA

7,2

7,0

TESTRESULTAT

7,0

7,0

Justering

Holdbarhed

Effektivitet

Håndterbarhed

Sikkerhed
8,0

7,0
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  Saven har en dejlig 
stor oliebeholder, og 

GODT 
KØB
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BOSCH GKE 35 BCE

Kunne være bedre
 Udstyret med elektronik, der sikrer nogen-

lunde konstant kædehastighed under ar-
bejdet, og det betyder god trækkraft. Elektro-
nikken styrer også start og stop på kæden, 
men opstarten er næsten for blød. Når man er 
godt i gang med arbejdet, virker det mere og 
mere irriterende, men det betyder selvfølgelig 
mindre slitage og dermed også længere leve-
tid. Saven har et hurtigspændesystem, der vir-
ker udmærket, men der skal ikke meget olie på 

det smalle røde hjul, før det bliver svært at 
spænde kæden. Under arbejdet oplevede vi 
rystelser i saven uden at fi nde årsagen. Og en 
stophastighed på næsten et sekund på kæden, 
når gassen slippes, må kunne gøres bedre. Fle-
re justeringer gjorde dog resultatet lidt bedre. 
  Udmærket brugsanvisning til samling af sa-
ven, men der kunne godt have været forklarin-
ger til korrekt arbejdsteknik af hensyn til sik-
kerheden. Lær af Jonsered!

PRIS: 1994 KR.

Konklusion: En dyr sav med minusser. Den 
langsomme opstart er sikkert ment godt, men 
er irriterende under arbejdet. Kæden stopper 
for langsomt, og der er for mange vibrationer. 

MAKITA UC 3520A

Fuldt ud professionel sav
 Testens bedste og mest præcise kædespæn-

dingssystem. Dejlig stor knap, der kan slås 
ud og giver et godt greb, når spændingen på 
sværdet skal løsnes og spændes. Eneste minus 
er, at knappen er fjederpåvirket og derfor hele 
tiden skal presse mod justerskruen. Stor knap 
med fi ntandet gevind, der giver helt præcis ju-
stering af kæden, selv med tykke handsker. 
Supergodt! Saven er helt rolig under arbejdet, 
og kæden stopper meget hurtigt, når gassen 

slippes. Håndtagene er beklædt med en tyk 
gummibelægning, der giver et suverænt godt 
greb. Brugsanvisningen er klar og tydelig med 
mange gode billeder og anvisninger. 
  Makita har stor erfaring i at levere til den pro-
fessionelle bruger, og det ses og mærkes på 
denne sav. Et lille minus er dog, at der mangler 
en kæde i låget til oliebeholderen. Den kunne 
forhindre, at låget falder på jorden og forsvin-
der under arbejdet.

PRIS: 1620 KR.

Konklusion: En tryg og stabil sav næsten 
uden minusser. Og så er det ikke engang den 
dyreste. Fuldt professionel sav til en fornuftig 
pris, der kan holde til hårdt arbejde i årevis.

Den sorte hurtigstrammer til 
sværdet gør det nemt at fjerne 

dækslet og skifte kæde.

Gummibelagte håndtag og en 
super hurtigstrammer gør Makita 

til den perfekte sav.

Effekt: 1800 watt

Sværdlængde: 40 cm

Kædehastighed: 13,3 m/sek.

Vægt: 4,3 kg

Brugsanvisning: God, med billeder

www.makita.dk

DATA

9,4

9,0

TESTRESULTAT

Justering

Holdbarhed

Effektivitet

Håndterbarhed

Sikkerhed

Effekt: 2100 watt

Sværdlængde: 40 cm

Kædehastighed: 12 m/sek.

Vægt: 5,0 kg

Brugsanvisning: Kunne forbedres

www.bosch.dk

DATA
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6,0

7,0

7,0

7,0

Justering
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Håndterbarhed

Sikkerhed
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TEST- 
VINDER

STIGA SE190

Man undres over prisen
PRIS: 1095 KR.

Konklusion: Saven er dyr i forhold til kvalitet 
og udstyr. Vi mangler argumenter for at vælge 
denne sav med en dårlig brugsanvisning og 
upraktisk fastnøglejustering. 

STIHL MSE 180C

God kvalitet med Stihl
 Denne sav oser af kvalitet, fra pakken åbnes. 

Brugsanvisningen er meget omfattende 
med detaljerede beskrivelser af sikkert arbejde 
med en kædesav. Når man har prøvet quick-
strammesystemet til sværd og kæde et par 
gange, virker det helt optimalt. Eneste minus, 
vi kan fi nde, er det lille tandhjul til at spænde 
kæden med. Det er svært med store handsker. 
Saven hører til i den lette ende, og balancen er 
helt i top under arbejdet. 

Sværdets længde på 
35 centimeter passer  
fi nt til de fl este opgaver 
og gør arbejdet sikkert og nemt. Kæden stop-
per næsten omgående ved slip af gas. Alt fun-
gerer perfekt på denne sav, og den føles og 
arbejder fuldstændig som en benzinsav. Og så 
er olielåget som testens eneste udstyret med 
en solid metalkæde! Godt tænkt, Stihl.

PRIS: 1995 KR.

Konklusion: 2000 kroner kan lyde af meget, 
men hver en krone er givet godt ud! Stort set 
kun plusser til en sav, som er let, i god balance, 
med masser af kræfter og topkvalitet.

Gammeldags kædestrammer, 
som er svær at komme til 
med det spinkle værktøj.

Hurtigstrammeren virker perfekt, 
og det lille hjul øverst indstiller 

kædespændingen præcist.

Effekt: 1900 watt

Sværdlængde: 35 cm

Kædehastighed: Ej opgivet

Vægt: 4,6 kg

Brugsanvisning: Svær at læse

www.stiga.dk

DATA
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TESTRESULTAT
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6,0
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Justering

Holdbarhed

Effektivitet

Håndterbarhed

Sikkerhed

Effekt: 1800 watt

Sværdlængde: 35 cm

Kædehastighed: Ej opgivet

Vægt: 4,6 kg

Brugsanvisning: Omfattende

www.stihl.dk

DATA

9,6

8,0

TESTRESULTAT

Justering

Holdbarhed

Effektivitet

Håndterbarhed

Sikkerhed
10,0

 Det er en gåde, hvorfor en sav med et gam-
meldags spændesystem, en dårlig brugsan-

visning og sparsom konstruktion skal koste 
næsten 1100 kroner. Da vi hældte olie på sa-
ven, knækkede den underdimensionerede pla-
sticsnor, der skal holde låget fast til saven. Og 
spænding af sværd og kæde foregår med en 
lille fastnøgle, der gør det til en stor udfordring 
at justere saven ordentligt, fordi skruen sidder 
for tæt på sværdet. 

Dette system er besværligt og forældet og bør 
ikke fi ndes på en ordentlig sav fremover! 
Brugsanvisningen ligner noget, der er fotoko-
pieret i en fart og i for lille et format (A5), og 
kvaliteten ligger i bund. Saver fi nt, men virker 
løs i konstruktionen. Sikkerhedsmæssigt er der 
ikke noget at klage over. Kæden stopper om-
gående, når motorbremse aktiveres, og på un-
der 0,5 sekunder, når gassen slippes. 

10,0

10,0

10,0
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