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Vinn
vinnar- 

sågarna!

Ta chansen och vinn en Dolmar PS 420C eller en Stihl MS 241C. Det enda du behöver göra är att gå in på www.norra.se/tavling. 
Där fyller du i uppgifterna i formuläret. I meddelanderutan skriver du din personliga motivering till varför just du behöver 
en bra motorsåg. Håll dig helst kort, det brukar uppskattas av juryn. Skogsmagasinets jury kommer att utse två vinnare och 
sågarna kommer sedan att lottas ut mellan vinnarna. Ditt bidrag ska vara oss tillhanda senast 5 augusti.

Lycka till!

Testgruppen ansåg att det var onödigt många knappar på Husqvarnas såg. ”Mästaren” Izak Edlund i aktion.

Testgruppen, från vänster: Bo Brännström, Izak Edlund, Karl-Erik Olsson och Peter Böhlin.
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Skogsmagsinet testar motorsågar
Norra
testar

Ett jämförelsetest av det här slaget kräver 
naturligtvis mycket av testpiloterna, som 
måste vara professionella, objektiva och kri-
tiskt granskande. I det här fallet bestod test-
gruppen av Peter Böhlin, Karl-Erik Olsson, 
Bo Brännström och Izak Edlund, samtliga 
mycket kompetenta motorsågsanvändare. 
Izak la för övrigt beslag på SM-titeln i Skog 
2013. Motorsågstestet genomfördes utanför 
Örnsköldsvik, där Erik Sparrman var testle-
dare och samordnare.

Allround-sågar
De testade sågarna ligger i det ”lätta” proffs-
segmentet, det vill säga kvalitetssågar som 
duger till det mesta, utan att ha de starkare 
maskinernas kapacitet för tuffa pass i tim-
merskogen. På många sätt är det dock dessa 
sågar som är intressantast för ” vanligt” skogs-
folk. Sågarna i testet är Dolmar PS 420C,  
Hitachi CS 33EL, Husqvarna 543 XPG och  
Stihl MS 241C, samtliga levererade i original-
skick. Vakna läsare noterar säkert att Jonsered 
saknas bland fabrikaten. Förklaringen till att 

Tyskar i topp
i Skogsmagasinets stora motorsågstest
Skogsmagasinet synar regel
bundet marknadens motorsågar 
– till glädje och ibland besvikelse 
för tillverkarna. Genom åren 
har tidningens tester visat sig 
ha ett gott anseende och hög 
trovärdighet bland både läsare  
och branschfolk.
Den här gången var det dags för 
proffssågar i 43kubiksklassen  
att bekänna färg.

TEXT OCH FOTO:  Calle Bredberg

nöja sig med ”Mest prisvärd”. Prisskillnaden 
mellan maskinerna är hela 1 800 kronor.

Husqvarna sviker
Om Dolmar var en positiv bekantskap så 
var Husqvarna 543 XPG istället en riktig 
kalldusch. Det är naturligtvis svårt att för-
stå hur Husqvarna, som i långa tider har 
tillverkat maskiner i absolut världsklass, 
helt plötsligt väljer att ta fram en mycket 
medioker motorsåg. Man kan tycka att va-
rumärket borde vara viktigare än så. Den 
här Japan-tillverkade modellen är alldeles 
för ”plastig” för att spela i proffsdivisionen.

Vibrationer sänker
När det gäller Hitachi CS 33EL var testgrup-
pen skoningslös i sin bedömning. Framför 
allt medförde vibrationerna att Hitachi-sågen 
hamnade ohjälpligt sist i startfältet. En såg 
som vibrerar på tok för mycket är direkt 
olämplig som arbetsredskap. Vibrationerna 
är förmodligen något som tillverkarna job-
bar på, men däremot verkar det som att ut-
vecklingsarbetet med att få ner ljudvolymen 
har stannat av helt. Ljuden från motorsågar-
na i den här klassen upplevs generellt som 
ganska ”vassa”, där Stihl-sågen utmärkte sig 
som aningen mer störande än de övriga. 

Klassens segrare
När vi summerar sommarens motorsågstest 
konstaterar vi alltså att de två tyskarna ham-
nar i topp. Det är dock viktigt att poängtera 
att resultatet kunde ha blivit ett helt annat 
om det hade rört sig om motorsågar i ett an-
nat segment. När det gäller klassen som vi 
har valt att kalla för ”lätta proffssågar” råder 
det ingen tvekan om att Dolmar PS 420C 
och Stihl MS 241C ligger i en division för sig.

Testfakta på nästa sida  →

Jonsered inte finns med beror helt enkelt på att 
de inte har någon motorsåg i den här klassen.

Två vinnare
Årets motorsågstest bjöd på en del överrask-
ningar, av både positivt och negativt slag. Det 
visade sig snabbt att två sågar var i en klass 
för sig, nämligen Dolmar PS 420C och Stihl 
MS 241C. Den stora överraskningen bland 
dessa är naturligtvis Dolmar-sågen. Att hitta 
en  slutlig testvinnare bland de två var däremot 
lite knepigare. Alla testare var dock fullstän-
digt överens i sina bedömningar och det hela 
slutade med två testvinnare, men med olika 
rubriceringar. Stihl-sågen kan stoltsera med 
titeln ”Bäst i test”, medan Dolmar-sågen får 

Smidiga sågar kvistar bäst.
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Dolmar PS 420C

Rejäl såg till rätt pris
FAKTA

Ursprungsland Tyskland

Motor 2,2 Kw

Cylindervolym 42,4 cm³

Torrvikt 4,9 kg

Ljudeffekt (garanterad) 113 db

Dolmar-sågen ger ett mycket gediget intryck. Sågen har 

ett bra register, svarar bra på gasen och går som en sy-

maskin. PS 420C är den enda motorsågen i testet som har 

en återfjädrande stoppknapp, som dessutom stannar i 

stoppläget vid ett extra tryck. Tanklocken är rejäla.

Nackdelarna är få och små. Sågen saknar dekompres-

sionsventil (pys), liksom Husqvarna-sågen, medan de öv-

riga sågarna har ventilen. Åsikterna går dock isär om det 

är en nackdel eller fördel, så vi har valt att inte bedöma 

den detaljen. PS 420C är tyngst i testet och kan kanske 

kännas lite klumpig vid kvistning i jämförelse med de an-

dra sågarna. Siktlinjen är bra, men det är förunderligt att 

Dolmar inte har gjort linjen i en avvikande färg. Svart mot 

svart syns inte speciellt bra. Man kunde också önskat sig 

ett större starthandtag. I övrigt – en kanonsåg!

PLUS: Mycket prisvärd.  
 Gedigen konstruktion.  
 Bra motorregister.

MINUS: Aningen klumpig.

PRIS:  5 487 kr (inkl. moms) 

Leverantör: Skogma

Hitachi CS 33EL

Alldeles för skakig
FAKTA

Ursprungsland Japan

Motor 2,09 Kw

Cylindervolym 43,0 cm³

Torrvikt 4,0 kg

Ljudeffekt (garanterad) 112 db

Om vi ska börja med att vara snälla kan vi konstatera att 

det här är den billigaste och lättaste sågen i testet. Den är 

hyfsat smidig och fungerar godkänt i klenare skog och vid 

kvistningsarbete. Tyvärr vibrerar Hitachis såg alldeles för 

mycket och har en rad andra brister som sänker betyget. 

Kastskyddet är vekt och siktlinje saknas, vilket innebär att 

man måste ta bågen till hjälp vid syftning. Bland de övriga 

bristerna märks att strömbrytaren saknar återfjädring, att 

påfyllningshålen är små samt att kedjespänningen har en 

gammaldags placering i framkant, under svärdet. Hur vi än 

vrider och vänder på det hamnar Hitachi CS 33EL i botten. PLUS: Lätt.

MINUS: Dåligt avvibrerad.  
 Flera svaga detaljer.

PRIS:  5 170 kr (inkl. moms) 

Leverantör: Traktorekonomi, Skellefteå

Husqvarna 543 XPG

Smidig och balanserad 
– men plastig

FAKTA

Ursprungsland Sverige/Japan

Motor 2,2 Kw

Cylindervolym 43,1 cm³

Torrvikt 4,7 kg

Ljudeffekt (garanterad) 113 db

Med tanke på att 543 XPG är en helt ny såg på markna-

den förväntar man sig kanske lite nya, innovativa lös-

ningar/förbättringar. Tyvärr levererar inte Husqvarna 

något sådant den här gången. Det normalt så starka varu-

märket bidrar förstås också till att man blir lite besviken. 

Detaljerna och finishen på 543 XPG imponerar inte, den 

ger ett allmänt ”billigt” intryck. Till fördelarna hör att 

den smidiga sågkroppen gör den bra att kvista med och 

 sågen har ett riktigt bra sikte. Tomgångsinställningen är 

av en annan lösning, enkel och verktygslös, än de övriga 

sågarna i testet, men det är trots allt en smaksak vad man 

föredrar. Testgruppen reagerade även på att det var sepa-

rata choke- och stoppknappar. Till råga på allt lossnade 

chokespaken från infästningen i förgasaren under testet.

PLUS: Välbalanserad.  
 Bra riktmedel. Lättstartad.

MINUS: Plastigt finish och glappa  
 detaljer. Små tankhål.

PRIS: 7 700 kr (inkl. moms  
 och handtagsvärme). 

Leverantör: Utterströms, Skellefteå

Skogsmagsinet testar motorsågar

Mest 

prisvärd
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FTG Cranes AB
Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors 

Tfn: 0521-26 26 30. Fax: 0521-26 26 39 
E-mail: info@ftgforest.com

www.ftgforest.com

Mowikranen har egenskaper som ingen annan skogskran har 
- det finns ju bara ett original. Tillsammans med Mowis välbyggda 
skogsvagn får du ett lättkört och smidigt skogsekipage som gör ditt 
arbete i skogen snabbt, effektivt och roligt - många år framöver. 
Se hela programmet hos din återförsäljare eller på www.mowi.se

Din bäste vän i skogen.

Norra
testar

Stihl MS 241C

Ettrig  
kvalitetssåg

FAKTA

Ursprungsland Tyskland

Motor 2,2 Kw

Cylindervolym 42,5 cm³

Torrvikt 4,8 kg

Ljudeffekt (garanterad) 116 db

Vi konstaterar att Stihl håller stilen. Den här sågen finns i 

fyra versioner, med och utan olika finesser, där test sågen är 

den näst dyraste i sällskapet. Det här är en kraftfull motor-

såg som snabbt går upp i varv, en såg som andas kvalitet 

rakt igenom. Till skillnad mot de övriga sågarna i testet sit-

ter muttern till kedjekåpan fast i kåpan, vilket innebär att 

den inte kan tappas bort. Å andra sidan har just den här 

sågen enbart en mutter, medan de övriga sågar na har två. 

Testsågen har också så kallad ”QuickStop”, vilket innebär 

att kedjan stannar omedelbart när man släpper greppet 

om gasen. MS 241C har även elektronisk motorstyrning, 

benämnd M-Tronic, en teknik som har funnits några år och 

fungerar bra. Tekniken innebär i grova drag att man aldrig 

behöver ställa in förgasaren manuellt. Reglage och lock är 

bra, men observera att man inte bör fylla kedjeolja ända 

upp, då locket får svårt att låsa. MS 241C har den högsta 

ljudvolymen bland testsågarna och just där hittar vi det 

enda minustecknet i protokollet.

PLUS: Stark och varvvillig.   
 Välbyggd. Lättåtkomligt  
 och bra luftfilter.

MINUS: Högljudd.

PRIS:  7 290 kr (inkl. moms) 

Leverantör: Utterströms, Skellefteå

Bäst  
i test

Testgrupp: 
Bo Brännström, Izak Edlund, Karl-Erik Olsson och Peter Böhlin.


