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Multimaskinen, och då menar vi den oscillerande mul-
timaskinen, är ett verktyg som kanske inte används 
alltför frekvent. Men när den väl plockas fram finns 

det få eller inga andra verktyg som kan utföra samma arbeten 
som den kan. Just att de är oscillerande gör att du kan såga, 
slipa, kapa med mera i utrymmen där det är nästintill omöjligt 
att komma åt med andra verktyg. Fram till för några år sedan 
var det bara sladdrivet som gällde, men på senare år har det 

även börjat dyka upp kraftfulla batteridrivna multimaskiner. 
I detta test vi har valt att fokusera på batteridrivna multi-

maskiner på mellan 14,4 och 18 volt. Det är intressant att se 
hur tillverkarna valt att utveckla sina maskiner för att göra 
dem så ”multi” som möjligt. Tyvärr har vi inte möjlighet att 
redovisa varenda litet tillbehör eller skriva om alla sågblad, 
slipplattor eller klingor som finns att tillgå då det finns  
hundratals tillbehör och moduler att välja mellan. ✖

SÅ GJORDES TESTET
Då multimaskinerna inte har 

likadana tillbehör anpassade 

för att utföra samma arbeten 

gick det inte att göra jämfö-

rande tester i alla moment. 

Alla maskiner har trekantsslip, 

sågblad för trä, trä/spik, klinga 

samt spackel. Så där har vi 

gjort jämförande tester mel-

lan maskinerna i olika material 

och moment. Efter det har vi 

testat maskinernas tillbehör 

individuellt. Nedan följer en 

förklaring där vi kunde göra 

jämförande tester på alla ma-

skiner.  Tyvärr har tillverkarna 

fegat lite när det gäller att ta 

fram blad eller klingor anpas-

sade för bara metall. Däremot 

har de sågblad anpassade för 

trä/spik, men överlag håller 

ingen av dessa måttet.

Test trekantsslip

Här användes ett 120x500 mm 

råplan. Först slipades ytan i två 

minuter med 60-papper, där-

efter checkades resultatet av. 

Efter det ritades kraftiga streck 

över hela ytan. Här gällde 

det sedan på tid att med ett 

120-papper först att slipa bort 

strecken, men även att få en 

perfekt finish på ytan.

Kapa tre galvaniserade spikar 

(3,4 mm i diameter)

Här gällde det att på kortast 

möjlig tid att kapa tre galva-

niserade 3,4 mm spik. Alla 

tillverkare har sågblad för trä/

spik, men det var få av dessa 

blad som klarade denna ut-

maning. Då har vi bytt till ett 

rent metallblad och testat om 

maskinen. Har vi bytt blad har 

vi redovisat detta.

Såga med klinga i 22 mm  

råplan

Alla tillverkare har en klinga 

som tillbehör. Men vissa av 

dessa oscillerande maskiner 

klarar inte denna uppgift 

över huvud taget. Här har vi 

tagit hänsyn till avverknings-

förmåga och hur effektiva 

maskinerna är. Vissa maskiner 

tog sig fram millimeter för mil-

limeter men friktionen gjorde 

att materialet började ryka 

kraftigt och nästan brinna. 

Kapning och håltagning i  

20 mm furu

I första testmomentet gällde 

det att kapa en 20x100 mm 

furulist. Det ska illustrera ett 

dörrfoder som måste kapas 

om man lägger in ett nytt golv. 

Detta moment var självklart en 

barnlek för de flesta och hur 

smidigt det gick hade snarare 

med sågbladet att göra.

Håltagning: Här gällde det att 

ta ut ett 30x30 mm hål i en 

20 mm furuplanka. Det är här 

de oscillerande maskinerna 

är unika. Sätt bara sågbladet 

mot materialet och låt maski-

nen göra jobbet. 

TIPS!
Det är lätt att vilja forcera 
oscillerande maskiner när de 
stöter på tufft motstånd och 
det känns som om det inte 
händer någonting. Det gäller 
framför allt sågbladen. Många 
gånger blir resultatet bara 
sämre när man trycker på. Nu 
reagerar alla maskiner olika, 
men testa att bara hålla 
balansen och låta maskinen 
göra jobbet. 

Spackeln

Ett effektivt tillbehör om du 

vill ta bort fastlimmade mate-

rial såsom mattor. Här testade 

vi hur effektivt verktyget var 

att ta bort både själva mattan 

och limmet från underlaget.

Uthållighet

Här fick maskinerna jobba 

hårt. Vi satte på ett trä/spik 

blad och lät de fulladdade 

maskinerna såga non-stop i 

trä till batteriet tog slut. Här 

skilde det sig otroligt mycket 

åt mellan maskinerna både 

när det gällde uthålligheten 

och vibrationerna.

Byte av tillbehör och använ-

darvänlighet

Här har vi framför allt tagit 

hänsyn till hur lätt det är att 

byta tillbehör. 

Ergonomi

Hur är greppet? Går det att 

byta grepp och fortfarande 

behålla ett skönt grepp? Hur 

lättmanövrerade är alla knap-

par och vred?

Vibration

Vibrationerna skiljer sig otro-

ligt mycket åt beroende på 

vilket tillbehör man använder 

samt var på maskinen man 

håller. Därför har vi redovisat 

ett betyg på vibrationerna 

efter varje nytt testmoment. 

En högt betyg innebär låga 

vibrationer.

Gadgets

Här har vi tagit hänsyn till hur 

stort utbud av tillbehör som 

finns till maskinerna samt om 

det finns batteriindikator och 

ledljus.
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AEG OMNI 
18V/4,0Ah
HÄR HAR AEG gått ”all in” och tagit fram 
så många olika udda tillbehör till denna 
maskin att man undrar om alla verkligen 
kan fungera. Kortfattat kan vi säga att alla 
fungerar; vissa lite bättre än andra, men 
de fungerar. Vad sägs om tigersåg, vinkel-
skruvdragare, vinkelborrmaskin, hamma-
re, sticksåg och spärrskaft i ett och samma 
verktyg? Men ska vi vara ärliga så är detta 
ett verktyg för konsumenter och inte för 
proffsen. Även om tillbehören fungerar 
okej är de alldeles för klena när man jämför 
dem med verktyg som bara ska klara av ett 
eller ett par moment, typ tigersågen. Om vi 
återgår till själva grundmaskinen har den 
ett smalt skönt gummerat handtag som 
passar folk med mindre händer. Har du 
större händer är det lite tajt att få plats med 
fingrarna utan att komma åt gasknappen. 
Den har alltså ingen på/av-knapp utan en 

gasknapp, vilket vi gillar. Det vi inte gillar 
är man inte kan låsa gasknappen vilket 
gör att du blir ordentligt trött i nyporna 
samt inte kan byta grepp på maskinen 
utan att den stannar. AEG:s lösning 
för att byta tillbehör när man använder 
tillbehöret som är själva ”multimaski-
nen” med sågblad, klinga med flera är 
helt galen. För att lossa skruven som 
håller fast tillbehöret måste du använda 
en insexnyckel. Förutom att det är om-
ständligt och tar lång tid sitter det även 
ett par fixeringsplattor på skruven som 
är lätta att tappa när den lossas. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att 
vi själva inte skulle köpa detta verktyg, 
men vi skulle alla gånger kunna köpa 
den till syrran eller någon annan som 
bor i lägenhet och behöver ett allt-i-ett-
verktyg.

ALLT-I-ETT-MASKIN FÖR KONSUMENT

TREKANTSLIP
AEG:n har ganska låga vibrationer men 

känns lite ineffektiv. Efter två minuters 

slipande med 60-pappret är resultatet 

halvdant. 

Med 120-pappret fick den jobba en hel 

del. Det tog hela fem minuter innan våra 

streck var nedslipade och ytan hade den 

finish vi ville ha. Här märktes saknaden 

av att kunna låsa fast gasen. Efter några 

minuter blir vi ordentligt trött i nyporna 

av att trycka på gasen. Att då inte kunna 

byta grepp är en stor nackdel.

Betyg trekantsslip

Effektivitet och resultat: 2

Vibrationer: 3,5

KAPA TRE GALVANISERADE 3,4 
MM SPIK
Här får AEG:n slita en hel del. När den 

stöter på tufft motstånd slutar den att 

oscillera i någon tiondels sekund innan 

den drar igång igen. Totalt tar det femton 

sekunder att kapa de tre spikarna, men 

SLUT-
BETYG

2,5
trots allt slit ger inte AEG:n ifrån sig några större vibrationer. 

Tyvärr är effektiviteten alldeles för dålig. 

Betyg

Effektivitet: 2

Vibration: 3,5

SÅGA MED KLINGA I 22 MM RÅPLAN
Det här var inte AEG:s bästa gren. Klingan orkar visserligen ta 

sig igenom virket, men sedan är det stopp. Hur mycket man än 

trycker på är det enda som händer att det börjar ryka om vir-

ket. Trots detta känns inte vibrationerna av speciellt mycket.

Betyg

Effektivitet: 1

Vibration: 3

KAPNING OCH HÅLTAGNING I 20 MM FURU
Dörrfoder: AEG tar sig igenom och kapar fodret på ett helt 

okej sätt även om det är rätt skakigt.

Håltagning: Den här uppgiften klarar AEG:n helt okej. Håll bara 

balansen på maskinen så tar den sig igenom virket på nio  

sekunder.

Betyg

Effektivitet: 3

Vibration: 3
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SPACKEL
Det känns att AEG:n är klenare än sina 

konkurrenter men trots detta gör den sitt 

jobb. Spackeln är svår att styra i höjdled 

så att man hamnar parallellt med mate-

rialet och inte gräver ned sig. Men annars 

fungerar den ganska bra och tar sig fram 

med relativt låga vibrationer.

Betyg

Effektivitet: 2,5

Vibration: 3

STICKSÅG
Det här var faktiskt ett av tillbehören som 

fungerade bäst. Sågen är ganska effektiv 

och det går att såga i snirklar. 

Betyg: 3

TIGERSÅG
Nja, det här var ingen höjdare. Ingen till-

stymmelse till varken kap eller klyvförmåga.

Betyg: 1

VINKELSKRUVDRAGARE
Den här är inte så tokig. Det är inget 

kraftpaket som går att jämföra med en 

vanlig skruvdragare, men för att vara ett 

tillbehör till en multimaskin fungerar den 

ganska bra. Vi mätte fram ett max vrid-

moment i mjukt förband på 11 Nm.

Betyg: 3

HAMMARE
Varför tar man fram en hammare som till-

behör? Oss veterligen är det bara Milwau-

kee (ingår i samma koncern som AEG) 

som också har en batteridriven hammare, 

så efterfrågan kan inte vara alltför stor. 

Men om vi struntar i att den känns onö-

dig är det faktiskt power i den. Den klarar 

att slå ned en 4,3x100 spik på 10 sekun-

der. Nu kanske den är mer anpassat för 

dyckert, men eftersom den lämnar fula 

märken i materialet och låter helt galet 

mycket är det ingenting vi skulle rekom-

mendera att lägga pengarna på.

Betyg: 2

UTHÅLLIGHET
Totalt sett presterade AEG:n i topp när 

det gällde uthålligheten, men det var 

ingen lätt väg dit. Efter 13 minuter lade 

maskinen av på grund av överhettning. 

Efter fem minuters vila kom den igång 

igen och gick sex minuter till. Då lade 

den av igen och fick vila i fem minuter till. 

Efter det gick den ytterligare tre minuter, 

för att sedan lägga av. Slutligen gick den 

ytterligare två minuter till innan batteriet 

var helt slut. Att maskinen lägger av på 

grund av att den är för varm är en säker-

hetsdetalj för att inte köra sönder den. 

Ska man se det positiva så fungerade 

denna detalj mycket bra på AEG:n Totalt 

gick maskinen i 25 minuter, vilket också 

är det resultat vi redovisar.

Betyg

Uthållighet: 4 (25 min) 

Vibration: 2,5

BYTE AV TILLBEHÖR OCH  
ANVÄNDARVÄNLIGHET
Att behöva använda insexnyckel för att 

byta verkstyg drar ned betyget kraftigt.

Betyg: 2

ERGONOMI
Betyg: 4

GADGETS
Ledljus, batteriindikator i fyra steg. Är det 

något AEG har så är det gadgets. Även 

om många inte kommer att användas 

alltför frekvent och kanske inte presterar i 

topp finns de ändå där. 

Betyg: 5

VIBRATION
Sammanfattar vi vibrationerna i de olika 

testmomenten på AEG:n så är de helt 

okej. Den långa kroppen och det gum-

merade handtaget fångar upp de värsta 

skakningarna i de flesta momenten. 

Snittbetyg: 3,1
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Bosch 18 V-EC 
18V/4,0Ah
BOSCH MULTIVERKTYG HAR ett tjockt 
gummerat grepp som skulle vara bra 
mycket skönare att hålla i om de hade 
gjort utskärningar för fingrarna. Den 
har inte överdrivet många tillbehör, 
men de flesta man kan behöva om man 
införskaffar en multimaskin. Bosch 
har löst tillbehörsbytet på ett mycket 
smidigt sätt. Lätta på spännet som gör 
att kolven som håller fast tillbehöret 
kniper, därefter är det bara att sätta in 
ett nytt tillbehör, dra åt spännet och 
köra. Bosch har en på- och avknapp 
som sitter på ovansidan av kroppen 

samt ett vred där du kan välja mellan 
sex olika hastigheter. Bosch har utrustat 
denna maskin med en sorts mjukstart 
som gör att det tar en sekund eller två 
innan den nått sitt maxvarv. Ingen bra 
lösning tycker vi då du måste vänta till 
den varvat upp innan du kan sätta till 
exempel sågbladet mot materialet. Har 
den inte hunnit varva upp är risken att 
den hugger tag i materialet eller att 
den helt enkelt inte orkar utföra sina 
uppgifter och kilar fast. Annars är detta 
en mycket kompetent maskin med låga 
vibrationer och god effektivitet.

HAR INGA DÅLIGA SIDOR

TREKANTSLIP
Boschen jobbar lite i smyg, den har låga 

vibrationer och till en början känns det som 

om det inte händer så mycket. Men när vi 

granskar resultatet efter två minuters sli-

pande med 60-pappret har den utfört sitt 

arbete med ”väl godkänt”.

Med 120-pappret tar det två minuter och 

trettio sekunder innan våra streck är bort-

slipade och ytan är len och fin.

Betyg trekantsslip

Effektivitet och resultat: 4

Vibrationer: 4

KAPA TRE GALVANISERADE 3,4 
MM SPIK
Bladet för trä/metall håller inte mått-

tet. Nästan omgående blev tänderna 

nedslitna och vi var tvungna att byta till 

deras metallblad. Effektiviteten när vi 

satte på metallbladet är det inget fel på 

då det bara tog åtta sekunder att kapa 

tre spikar. Däremot måste du hålla ett 

fast grepp om maskinen för att den inte 

ska fladdra runt allt för mycket samt vara 

koncentrerad för att bladet inte ska gräva 

ned sig och göra fula märken i virket. När 

det gäller vibrationerna ligger Bosch i 

topp, det är knappt att man känner av 

dem var man än håller på maskinen.

Betyg

Effektivitet: 3,5

Vibration: 4,5

SÅGA MED KLINGA I 22 MM  
RÅPLAN
Boschen är en av två maskiner i detta test 

där klingan tar sig igenom materialet med 

godkänt resultat. Just i det här momentet 

SLUT-
BETYG

4

måste du trycka på rätt hårt för att det ska 

hända någonting, och det klarar den bra 

samtidigt som vibrationerna är låga.   

Betyg:

Effektivitet: 3,5

Vibration: 4

KAPNING OCH HÅLTAGNING I 
20 MM FURU
Dörrfoder: Bosch har ett skönt blad 

som äter sig igenom virket på ett effek-

tivt sätt. Det är lätt att hålla linjen och 

har du bladet lite vinklat klarar du allt i 

ett och samma moment. 

Håltagning: Här imponerar Boschen, 

det är bara att sätta bladet mot virket 

så löser maskinen resten. På 4,5 sekun-

der har den tagit sig igenom virket och 

det sker, som nästan alltid när det gäl-

ler denna maskin, med låga vibrationer.  

Betyg

Effektivitet: 4

Vibration: 4 
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KAPA 15 MM KROMAT 
KOPPARRÖR
Det var bara Bosch och en tillverkare till 

som skickade med ett rent metallblad.  

Tyvärr var det bara 20 mm brett vilket gjor-

de att bladet hoppade fram och tillbaka 

på materialet innan det fick riktigt fäste. 

Metallbladet fungerar, men effektiviteten 

är sådär trots att vi sågade i ett ganska 

mjukt material. Med deras multiklinga får 

man bättre stabilitet men effektiviteten 

saknas även här. Det tar runt 20 sekunder 

att ta sig igenom ett kromat kopparrör på 

15 mm med både metallbladet och klingan. 

Det ger väl inga stående ovationer, men 

samtidigt har man inga andra alternativ om 

röret sitter riktigt trångt till. Här gäller det 

att låta maskinen göra jobbet; ju mer du 

trycker desto sämre presterar den. Lägg 

bara bladet eller klingan mot materialet så 

jobbar den som bäst. 

SPACKEL
Mycket effektiv spackel som är lätt att 

styra så att den inte gräver ned sig i  

materialet. Den tar bort både lim och matta 

utan några större problem samtidigt som 

vibrationerna är låga. 

Betyg

Effektivitet: 4

Vibration: 4

UTHÅLLIGHET
Efter 17 minuter och 30 sekunder gav 

Boschen upp. Förutom att det är ett bra 

resultat blev inte maskinen heller varm 

trots mycket hård påfrestning.  Som vanligt 

presterade maskinen utan att ge ifrån sig 

några större vibrationer.

Betyg

Uthållighet: 3,5 (17 min, 30 sek.) 

Vibration: 4

BYTE AV TILLBEHÖR OCH  
ANVÄNDARVÄNLIGHET
Betyg: 4

ERGONOMI
Betyg: 3

GADGETS
Batteriindikator i fyra steg. Steglös has-

tighet i sex steg. Boschen har inte alltför 

många tillbehör men den har det mest 

nödvändiga.

Betyg: 3

VIBRATION
Bosch har lyckats riktigt bra med att få 

bort vibrationerna på denna maskin oav-

sett vilket tillbehör man har på.

Snittbetyg: 4,1
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DeWalt 
18V/4,0Ah 

DET HÄR ÄR en helt sprillans ny maskin 
från DeWalt som knappt hann svalna 
innan den lämnade fabriken och leve-
rerades till DMH för test. När det gäller 
ergonomin och användarvänligheten 
märks det att DeWalt har försökt att 
lära sig av de andra tillverkarnas miss-
tag när de tagit fram denna modell. 
Först och främst är greppet riktigt 
skönt. Det är smalt, gummerat och sit-
ter som gjutet i handen. För det andra 
har maskinen en gasknapp och ingen 
på- och avknapp vilket gör att man får 
en bättre känsla när man använder den. 
Skulle man behöva vrida maskinen 
i en vinkel där man inte kommer åt 

gasknappen på ett bekvämt sätt eller 
vill vila nyporna om man kör under en 
längre tid kan man låsa gasen på full 
rulle. Nackdelen med DeWalts lösning 
är att säkerheten kanske inte är den 
bästa då det är lätt att komma åt gasen 
när man ska byta tillbehör. Sist men 
inte minst är den extremt lätt att byta 
tillbehör på. Tryck in spaken som särar 
på klorna och som håller fast tillbehö-
ret, sedan är det bara att trycka in ett 
nytt tillbehör. TOPP! Enda nackdelen 
är väl att DeWalts tillbehör bara passar 
till just DeWalt. Är du mattläggare ska 
du ta en extra titt på deras multiklinga 
med skärspets, den var imponerande!

GRYM UTHÅLLIGHET OCH MYCKET LÄTT 
ATT BYTA TILLBEHÖR

TREKANTSLIP
När man använder trekantslipen känns vib-

rationerna av en del. Det är ettriga vibra-

tioner som efter ett tag gör att man byter 

grepp och flyttar handen bak på batteriet. 

Dock blir resultatet riktigt bra efter två 

minuters slipande med 60-pappret, inga 

kanter eller sliprosor att anmärka på.

Med 120-pappret lyckades DeWalten på 

två minuter och tio sekunder slipa ned våra 

streck och få en fin len finish. Bra effektivi-

tet, men vibrationerna är påfrestande.

Betyg trekantsslip

Effektivitet och resultat: 4

Vibrationer: 2

KAPA TRE GALVANISERADE  
3,4 MM SPIK
Vi testade först maskinen med DeWalts 

trä/metallblad. Efter två spikar var bla-

det helt slut och det var meningslöst att 

fortsätta. Vi bytte då till deras metallblad. 

De första två spikarna kapades på fem 

sekunder. Efter det var tänderna återigen 

rätt illa åtgångna och den sista spiken tog 

femto sekunder att kapa. Däremot hade 

SLUT-
BETYG

3,5
DeWalten i detta moment ganska låga vi-

brationer. Håller du i handtaget känns inte 

vibrationerna speciellt mycket även om 

maskinen får jobba hårt.

Betyg

Effektivitet: 2

Vibration: 3,5

SÅGA MED KLINGA I 22 MM  
RÅPLAN
Här får DeWalten jobba hårt. Klingan tar 

sig igenom materialet och tar sig fram om 

man trycker på en del, men det känns inte 

så hälsosamt för maskinen i längden.

Betyg

Effektivitet: 2

Vibration: 3

KAPNING OCH HÅLTAGNING I 
20 MM FURU
Dörrfoder: DeWalts träblad är smidigt att 

använda om du ska kapa ett dörrfoder eller 

liknande. Med rätt teknik och rätt vinkel på 

bladet kan du såga dig igenom materialet 

i ett svep utan att behöva göra om samma 

moment om och om igen.  

Håltagning: När det gäller att ta ut ett hål i 

samma material är det bara att sätta såg-

bladet mot virket och låta maskinen göra 

jobbet. Den tar sig igenom virket på nio 

sekunder, men det vibrerar en hel del.  

Betyg

Effektivitet: 3

Vibration: 3

SPACKEL
DeWalts spackel tar effektivt bort både 

matta och lim. Det är lätt att kontrollera det 
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stabila bladet samtidigt som gasknappen 

gör att man kan stoppa bladet omgående 

om man kör fast. Däremot ger maskinen 

ifrån sig ettriga vibrationer.

Betyg

Effektivitet: 3

Vibration: 3

MULTIBLAD
Den här klingan är ett multiblad som vi 

testade att skära i mattor och liknande 

material. Den rundade spetsen gör att du 

får mycket bra kontroll och det är som att 

skära genom smör. Här har DeWalt tagit 

fram ett helt galet effektivt blad som var-

enda mattläggare borde vara intresserad 

av. Toppbetyg!

Betyg: 5

UTHÅLLIGHET
I denna gren utklassade DeWalt alla andra 

maskiner. Att under hårt arbete hålla ut i 

över en halvtimme är imponerande! Och 

inte nog med det, maskinen visade inte en 

tillstymmelse till att bli varm.

Betyg

Uthållighet: 5 (30 min, 45 sek.) 

Vibration: 3,5

BYTE AV TILLBEHÖR OCH  
ANVÄNDARVÄNLIGHET
Betyg: 5

ERGONOMI
Betyg: 4

GADGETS
Dammsugarutsug, 

ledljus, djupanslag, 

batteriindikator i tre 

steg. DeWalt har 

ganska många tillbe-

hör men för få som 

är anpassade för 

metall. Extra plus för 

mattverktyget.

Betyg: 4

VIBRATION
Överlag har DeWalt lyckats att minimera 

vibrationerna ganska okej. Men när de väl 

slår igenom är det små ettriga vibrationer 

som känns i fingrarna.

Snittbetyg: 2,9

Fein Multimaster 
14,4 V/3,0 Ah  
MULTIMASTERN ÄR LILLEBROR till Fe-
ins Supercut. På utsidan är de nästan 
identiska, och det som skiljer dem åt är 
att denna maskin är på 14,4 volt kontra 
Supercuten som är på 18 volt. Maskinen 
känns robust och gedigen när man hål-
ler i den, men Fein kunde lagt mer krut 
på ergonomin när det gäller handtaget. 
Det är tjockt och saknar utskärningar för 
fingrarna. Motorn går jämnt och fint och 
du har sex hastigheter att välja mellan 
beroende på vilket material du ska an-
vända maskinen till. På/av-knappen sit-
ter bra till ovanpå maskinen som startar 

i högsta hastighet direkt. När man vant 
sig vid processen att byta tillbehör går 
det på nolltid. Men spännet som måste 
lossas innan man byter tillbehör är rätt 
trögt på slutet samtidigt som det är lätt 
att klämma fingrarna när man ska spän-
na det igen. Tillbehöret fixeras med en 
genomgående bult. Därefter fäster man 
allting genom att dra åt spännet. Allting 
sitter ordentligt, men som vanligt när 
man har att göra med lösa delar gäller 
det att hålla koll så man inte tappar bul-
ten när man vänder fram och tillbaka på 
maskinen.

KLARAR SIG BRA TROTS SINA 14,4 VOLT

TREKANTSLIP
Multimastern vibrerar lite och är bekväm 

att jobba med då det är lätt att hitta ett 

nytt bra grepp när man blir trött i händer-

na. Dock är resultatet inte mer än okej ef-

ter två minuters slipande med 60-pappret.

När vi går på med 120-pappret får den 

slita lite mer. Det tar tre och en halv minut 

innan strecken är nedslipade och vi har 

fått en bra finish. Multimastern blåser inte 

bort dammet vilket gör att det lätt ham-

nar under slipen som i sin tur kan ge lite 

sliprosor om du inte är noggrann.

Betyg trekantsslip

Effektivitet och resultat: 3

Vibrationer: 3

KAPA TRE GALVANISERADE 
3,4 MM SPIKAR
Fein var den enda tillverkare vars trä/

metallblad höll måttet och lyckades kapa 

tre galvade spikar med hedern i behåll. 

Totalt tog det nio sekunder innan de tre 

spikarna kapitulerade. Vibrationerna är 

hanterbara men du måste vara stadig på 

handen och koncentrerad så att inte bla-

det hoppar och far på spiken.

Betyg

Effektivitet: 3,5

Vibration: 3

SÅGA MED KLINGA I 22 MM  
RÅPLAN
Multimastern får slita hårt för att jobba sig 

igenom virket och man måste trycka på 

SLUT-
BETYG

3,5
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rätt hårt för att den ska prestera. När frik-

tionen till slut blir för hög börjar det ryka 

ordentligt om virket, en indikator på att det 

är dags att sluta.

Betyg

Effektivitet: 2

Vibration: 3

KAPNING OCH HÅLTAGNING I 
20 MM FURU
Dörrfoder: Inga bekymmer för Multimas-

tern. Det är lätt att följa linjen på frihand 

och vinklar du bladet rätt tar du dig fram 

utan problem.  

Håltagning: Här gäller samma procedur 

som med de andra maskinerna, håll balan-

sen så tar sig Multimastern igenom virket 

på bara 6,5 sekunder. Bra jobbat!

Betyg

Effektivitet: 4

Vibration: 3

SPACKEL
Multimastern är effektiv när det gäller att 

ta bort både lim och matta, men det gäl-

ler att hålla tungan rätt i mun så att verk-

tyget inte gräver ned sig i materialet. Har 

du riktigt hårt underlag fungerar den som 

bäst. Däremot ger den ifrån sig ganska 

kraftiga vibrationer.

Betyg

Effektivitet: 4

Vibration: 2,5

UTHÅLLIGHET
Det här kanske inte var Multimasterns 

bästa gren. En uthållighet på nio och en 

halv minut under hård påfrestning hade 

hållit för några år sedan, men inte nu. Dä-

remot blev inte maskinen lika varm som 

storebrorsan Supercut blev efter uthållig-

hetstestet.

Betyg

Uthållighet: 2

Vibration: 2,5

BYTE AV TILLBEHÖR OCH AN-
VÄNDARVÄNLIGHET
Betyg: 3,5

ERGONOMI
Betyg: 3

GADGETS
Batteriindikator i fyra steg, djupanslag. 

Steglös hastighet i sex steg. Är det något 

Fein har satsat på så är det tillbehören. Det 

finns ett litet specialtillbehör för nästan vil-

ket moment du än vill utföra.  

Betyg: 5

VIBRATION
Vibrationerna känns av i många av testmo-

menten, så här har Fein en del att förbättra. 

Kroppen är rund och stor så det borde 

finnas utrymme att lägga in vibrationsdäm-

pande material.

Snittbetyg: 2,8
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Fein Supercut 
18 V/3,0 Ah
FEINS KRAFTPAKET PÅ 18 volt har en 
tillbehörslista som skulle ta en sida att 
redovisa. Utseendemässigt skiljer det 
nästan ingenting mot deras Multimaster 
men förutom voltantalet har Supercuten 
ett större fäste för tillbehören som är 
framtagna specifikt för denna maskin. 
Har du redan en Multimaster och vill 
uppdatera dig till en Supercut kan du dä-
remot använda dina befintliga tillbehör 
genom att sätta på en adapter. Tvärtom 
funkar däremot inte. Även denna maskin 
har ett tjockt handtag som saknar utskär-
ningar för fingrarna. Nu håller man inte 

lika strikt i en multimaskin som i till ex-
empel en skruvdragare, men lite mer er-
gonomi skulle inte skada. När man vant 
sig vid processen att byta tillbehör går 
det på nolltid. Precis som på Multimas-
tern måste man efter man lossat spännet 
fixera tillbehöret med en genomgående 
bult. Visst, sannolikheten att tillbehöret 
lossnar eller börjar glappa är minimal 
med Feins lösning, men samtidigt är det 
lätt att tappa bulten när man vänder och 
vrider på maskinen. Det finns sex hastig-
heter som enkelt ändras genom vredet 
bak på maskinen. 

BRA PÅ DET MESTA

TREKANTSLIP
Fein Supercut har riktigt låga vibrationer 

när du använder trekantsslipen. Blir du 

trött är det lätt att hitta ett nytt bra grepp 

på maskinen samtidigt som vibrationerna 

fortfarande är lika låga. Efter två minuters 

slipande med 60-pappret var resultatet 

mycket bra.

Med 120-pappret krävdes det knappt tre 

minuter innan våra streck var nedslipade 

och vi hade en fin finish på ytan. Precis 

som Multimastern blåser den inte bort 

dammet vilket gör att du måste se upp så 

att dammet inte hamnar under slipen och 

skapar små sliprosor.

Betyg trekantsslip:

Effektivitet och resultat: 4

Vibrationer: 4

KAPA TRE GALVANISERADE 
3,4 MM SPIKAR

Supercuten är den maskin som var stabi-

last av alla i detta moment. Lägg bladet 

mot spiken och låt maskinen göra jobbet. 

Den gräver inte heller ned sig och gör fula 

märken i virket som de flesta andra ma-

skinerna gör. Ska du slippa känna av vib-

brationerna gäller det att du håller ett fast 

grepp mitt på maskinen, håller du handen 

längst bak på batteriet skakar det en hel 

del. Mycket bra effektivitet då den lycka-

des kapa våra tre spikar på sju sekunder.

Betyg

Effektivitet: 4

Vibration: 3

SLUT-
BETYG

4,5

SÅGA MED KLINGA I 22 MM  
RÅPLAN
Här dominerar Supercuten. Den är stabil, 

och det går att forcera sågandet hårt. 

Klingan äter sig igenom virket mycket ef-

fektivt och den klarar av att både kapa 

och klyva!

Betyg

Effektivitet: 4,5

Vibration: 3,5

KAPNING OCH HÅLTAGNING I 
20 MM FURU
Dörrfoder: Det är lätt att hålla linjen även 

när man kör på frihand, och vinklar man 

bladet lite kapar man fodret i ett och 

samma moment. Lätt som en plätt!

Håltagning: Låt maskinen göra jobbet! 

Lägg sågbladet mot virket, håll balansen 

på den, och sedan är du igenom mate-

rialet på 4,5 sekunder. Effektiv och låg-

vibrerande.

Betyg

Effektivitet: 4,5

Vibration: 4

SPACKEL
Här är Supercuten riktigt effektiv men den 

ger ifrån sig höga vibrationer. Den tar bort 

både lim och matta utan problem, men 

du måste vara stadig på handen så att 

spackeln inte gräver ned sig i underlaget. 

Om du inte ska köra på ett riktigt hårt un-

derlag rekommenderar vi att du använder 

en trubbigare spackel för att minska risken 

att köra fast.

Betyg

Effektivitet: 5

Vibration: 2,5

SLIPRONDELL (FUNGERAR 
ÄVEN PÅ MULTIMASTERN)
Självklart ska man använda en sliprondell 

om man ska slipa större ytor. Skillnaden 

i effektivitet märks direkt, men samtidigt 

vibrerar detta tillbehör betydligt mer än 

trekantsslipen. Efter två minuters slipande 

med 60-pappret har vi fått fram en riktigt 

bra yta, men samtidigt känns vibratio-

nerna i händerna av.

Nu fanns det inget 120-papper till detta 

tillbehör utan vi testade med 180-papper. 

Efter en minut och tio sekunder var ytan 

lika len som en barnrumpa. Mycket bra ef-

fektivitet och fin finish.

Betyg sliprondell

Effektivitet och resultat: 5

Vibrationer: 2

UTHÅLLIGHET
Här matar Supercuten på med galen ef-

fektivitet under tolv minuter och tjugo 

sekunder innan batteriet är slut. Tyvärr 

sker det med mycket höga vibrationer 

samt att maskinen är ordentligt varm.

Betyg

Uthållighet: 3

Vibration: 2
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BYTE AV TILLBEHÖR OCH  
ANVÄNDARVÄNLIGHET
Betyg: 3,5

ERGONOMI
Betyg: 3

GADGETS

Batteriindikator i fyra steg, djupanslag. Steglös hastighet i sex steg. 

Förutom att du kan använda alla tillbehör som finns till Multimastern har 

Supercuten ytterligare några stycken. Är det något Fein har satsat på 

så är det tillbehören. Det finns ett litet specialtillbehör till nästan vilket 

moment du än vill utföra.  

Betyg: 5

VIBRATION
Det skiljer otroligt mycket på vibrationerna beroende på vilket tillbehör 

man använder. På ett verktyg känner man knappt av vibrationerna, och 

på ett annat är det rejält skakigt. Snittbetyg: 3,2

Sammanställning
Multimaskiner
 AEG BOSCH DEWALT FEIN  FEIN
 OMNI GOP 18 V-EC DCS 335 M2 Multimaster Supercut
  Professional

  Cirkapris exkl moms 1 996 kr 4 395 kr 3 995 kr 3 990 kr 4 795 kr
 2 x 1,5 Ah,  2 x 4,0 Ah,  2 x 4,0 Ah,  2 x 3,0 Ah, 2 x 3,0 Ah laddare
 laddare laddare laddare laddare Inkl. 8 blad, 
     15 slippapper

  Varvtal  0-20 000 8 000-20 000 0-20 000 11 000-18 000 11 000-18 500 

  Volt 18 V 18 V 18 V 14,4 V 18 V

  Batteri Ah 4,0 Ah 4,0 Ah 4,0 Ah 3,0 Ah 3,0 Ah 

  Kolborstfri motor Nej Ja Ja Nej Nej

  Vikt maskin 900 1364 1060 1183 1268 

  Vikt batteri 713 608 635 591 648

  Vikt totalt 1613 1972 1695 1774 1916 

  BETYG

  Trekantsslip 2 4 4 3 4 

  Kapa spik 2 3,5 2 3,5 4

  Såga med klinga 1 3,5 2 2 4,5 

  Kapning och håltagning 3 4 3 4 4,5

  Spackel 2,5 4 3 4 5 

  Uthållighet 4 3,5 5 2 3

  Byte av tillbehör 2 4 5 3,5 3,5 

  Ergonomi 4 3 4 3 3

  Gadgets 5 3 4 5 5 

  Snittbetyg vibration 3,1 4,1 2,9 2,8 3,2

  Betyg 2,5 4 3,5 3,5 4,5 

 AEG BOSCH DEWALT FEIN  FEIN
  OMNI GOP 18 V-EC DCS 335 M2 Multicutter Supercut
  PRISEXEMPEL  Professional

 Sågblad OMNI Sågblad AIZ Sågblad, trä/spik,  Longlife bim Wood

 BIM 28 mm 128 kr 20EC HCS WOOD 75 kr 43x30 mm 126 kr 65 mm 219 kr

 Sågklinga OMNIPRO Sågklinga ACZ Sågklinga E-Cut standard

 88MM 135 kr  85EC WOOD 149 kr 100 mm 140 kr 35 mm 190 kr

 Klingset OMNIPRO   Segmentkniv E-Cut universal  

 9 DELAR 698 kr   100 mm 92 kr 29 mm 193 kr.

    

 Alla tillbehör (sticksåg,   Skrapa 62 kr Set, E-Cut Universal 28,44,35

 tigersåg, mm) 600 kr/st   (2st) ,65 (2st) 639 kr


