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Den största anledningen till 
att vi valde att förlägga 
 testet just nu är att det 
finns ett antal nya motor-

sågar ute på marknaden. Det handlar 
om nya sågar från Stihl och Dolmar 
samt en Activesåg som är ganska färsk 
på den svenska marknaden. Dessa 
har här fått konkurrera med klassiska 
fabrikat som Husqvarna och Jonsered 
samt ett par uppstickare i form av 
en Shindaiwasåg och en 50-kubikare 
från	Biltema.

Enig testgrupp
Årets stora motorsågstest genom-
fördes i Hattsjö utanför Flärke i 
Västernorrland.	 Som	 vanligt	 	bestod	
Skogsmagasinets testgrupp av fyra 
mycket rutinerade, objektiva och kri-
tiskt granskande testpiloter. Maski-
nerna synades både på arbetsbänk 
och givetvis i praktisk användning, 
där alla testförare provkörde samt-
liga maskiner. Som vanligt gick även 
åsikterna isär emellanåt, men det 

Det var endast ett drygt år 
sedan senaste motorsågstestet 
i Skogsmagasinet. Då rörde det 
sig om populära allroundsågar i 
45-kubiksklassen. Årets stortest 
har dock satt fokus på kraftigare 
maskiner i proffssegmentet, med 
cylindervolymer på omkring 50 
cm³ och däröver. Tuffa maskiner 
för riktig timmerskog alltså. 

Text: Mats Lundberg och Calle Bredberg 
Foto: Calle Bredberg

 

Stihl vann stortest  
i tungviktsklassen
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rörde sig främst om ergonomiska detaljer 
som kan kopplas till de olika körstilarna. 
I huvudsak var testgruppen helt överens i 
sina bedömningar.

Oväntad tvåa
Testvinnare blev Stihl MS 261 C. Sågen har  
flera förträffliga nyheter och är på det stora 
hela en mycket balanserad, stark och bra såg. 
Därefter blev det betyd ligt svårare med rang-
ordningen. Efter långa diskussioner valde vi 
ändå att placera Dolmar först av dem, helt 
enkelt beroende på att prislappen är snäppet 
lägre. Som vanligt var det hopplöst att skilja 
Jonsered och Husqvarna åt. Lite förvånande 
fick alltså Jonsered och Husqvarna dela på 
brons pengen, varumärken som annars är 
vana	att	ligga	i	topp.	Bra	kontakter	och	när-
heten till återförsäljare och serviceverkstad 
är dock faktorer som bör väga tungt i valet 
mellan  sågarna. 

Bågen skiljer
Den främsta skillnaden mellan de  svenska 
sågarna är att bärhandtaget/bågen  sitter i rät 
vinkel mot svärdriktningen på Jonsered sågen, 
vilket innebär att  bågen ska/kan användas 
som riktmedel vid fäll ning. Husqvarnasågen, 
liksom de övriga sågarna i testet, har där-
emot en svagt vinklad båge, vilket medför 
att det istället krävs en siktlinje på maski-

nen.	Bågens	vinkel	är	ändå	i	första	hand	en	
 vanesak. 

Chanslösa sågar
När det gäller de övriga testsågarna fanns det 
tyvärr alltför stora brister för att de ska ha 
en chans att konkurrera med de fyra toppså-
garna.	Shindaiwa-	och	Biltemasågen	spelar	
inte alls i proffsdivisionen och Activesågen 
hade helt oacceptabla vibriationer. Synd på 
den senare, som annars hade haft stora möj-
ligheter att ge sig in den tuffa konkurrensen 
med de bästa sågarna.

Prisvärd såg
Förra gången vi testade sågar höll den gamla 
klyschan ”Man får vad man betalar för” när 
vi summerade resultaten. Den här gången 
stämde den inte helt och hållet. Stihl-sågen 
är nämligen billigare än Jonsereds och 
Husqvarnas testsågar. Det är bara att gratu-
lera Stihl till en innovativ motorsåg i världs-
klass – till ett bra pris! 

Testgruppen, från vänster: Thomas Afvander, Nils-Gunnar Bylund, Jenny Lundqvist och Tage Westin.

På Stihls såg har muttrarna till kedjekåpan 
 integrerats med kåpan – en mycket bra lösning.
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Norra testar motorsågar – ”TUNGVIKTSKLASSEN”         
Dolmar PS 5105 H • Jonsered CS 2153 • Husqvarna 346 XPG  Stihl MS 261 C • Shindaiwa 490 Proffesional • Active 62.62 • Biltema 17-437

Dolmar PS 5105 H

Utmärkt såg utan  
större brister 
Den här sågen tillhör en ny gene-
ration från Dolmar, en mycket väl avvägd motorsåg. Stark och välvillig – en utmärkt 
konkurrent till de mer etablerade fabrikaten på den svenska marknaden. Inte minst 
gör priset den till en raffinerad rival. Sågen är bra avvibrerad, lättstartad med ”Easy 
Start” och svarar distinkt på gasreglaget. Tillsammans med Stihl är sågen dessutom 
den enklaste att byta kedja på. Luftfilter och service är i klass med övriga proffs-

sågar i testet. Det är över huvud taget mycket svårt att hitta några 
nackdelar med PS 5105 H. I sådana fall skulle det vara att den inte har 
dekompressionsventil och primer, men det är ingenting vi saknade 
under testdagen eftersom  sågen är utrustad med Easy Start.

FAKTA
Ursprungsland Tyskland
Motor 2,8 Kw
Cylindervolym 50 cm³
Torrvikt 5,1 kg
Ljudeffekt 112 db 
(garanterad)
Garanti 24 mån

Husqvarna 346 XPG

Gediget som  
vanligt

Testsågen från Husqvarna var 
utrustad med företagets egen ”TrioBrake”, en kedje broms i delvis samma anda som 
den testade Stihl-sågen, men med helt annan utformning. Av de två bromsvarian-
terna rådde det ingen tvekan att testgruppen föredrog Stihls koncept. Flera av testfö-
rarna hade problem med Triobrake. Vi inser naturligtvis att det i stort handlar om att 
föraren måste vänja sig vid tekniken, men bedömningen var ändå densamma. Rätt 
nyttjad har TrioBrake dock ett vidare skyddsspektrum, då den främst skyddar mot kast 
och felaktigt handlag men även går att använda som ett praktiskt kedjestopp.   
 I övrigt rör det här sig om en mycket bra motorsåg, välbalanserad, rapp, stark och 

FAKTA
Ursprungsland Sverige
Motor 2,7 Kw
Cylindervolym 50,1 cm³
Torrvikt 5,1 kg
Ljudeffekt  
(garanterad) 113 db
Garanti 24 mån

FAKTA
Ursprungsland Tyskland
Motor 2,8 kw
Cylindervolym 50,2 cm3

Torrvikt 5,3 kg
Ljudeffekt  
(garanterad) 116 db
Garanti 24 mån

Leverantör:   
Utterströms, Skellefteå 

Stihl MS 261 C 

Nyskapande  
och proffsigt  

Test- 
vinnare

Det är bara att buga sig för test-
vinnaren, som kammade hem testet tack vare sitt nytänkande. Den mest märkbara 
nyheten är utan tvekan ”QuickStop”. Tekniken innebär att kedjan stannar omedelbart 
när nar man släpper greppet om gasen – och då menar vi verkligen omedelbart – och 
kedjan kan inte rotera förrän gasreglaget tryckts in igen. Alla förare utom en gillade 
QuickStop. Det handlar dock olika körstilar och förutsättningar.  Bakre handtaget är 
något för långt och stort för att förare med små händer på ett ergonomiskt sätt ska 
kunna hantera sågen med QuickStop. Sedan återstår det att lösa hur man ska kunna 
fila sågkedjan på ett naturligt sätt i skogen när den är låst.
 I övrigt har maskinen ”allt”, som flera testförare uttryckte det. Den har bra balans, är 
stark, otroligt lättstartad och har bra riktmedel. Kedjan är lätt att byta och sågen är dess-
utom fantastiskt bra avvibrerad, utan tvekan bäst i testet. Start-/stoppknappen har också 
utvecklats sedan tidigare modeller. En uppskattad nyhet är dessutom att muttrarna till 

kedjekåpan sitter fast i kåpan och alltså inte kan tappas bort. En ypperlig 
lösning, som inte ska bagatelliseras. Luftfiltret är bra (stor yta) och los-
sas enkelt. Sågen är aningen tyngre än de övriga tre toppsågarna. Till 
de övriga små nackdelarna hör att kopplingskåpan sitter ihop med driv-
hjulet samt att man även måste byta koppling när man byter drivhjulet. 
Stjärndrivhjul känns inte heller som en fördel och primer saknas, men det 
störde inte någon under testdagen.

smidig vid kvistning. Sågen är ergonomiskt utformad och vibratio-
nerna är låga. Liksom de flesta av sågarna i testet borde fällsiktet ha 
varit målat. Det är faktiskt bara Stihl-sågen som har målat ett svart 
streck som riktmedel, medan de övriga nöjer sig med en liten upp-
höjning i kåpan. Svagheterna som finns på Jonseredsågen återkom-
mer även på Husqvarnas såg. Bland annat är det onödigt krångligt 
att byta kedja då man inte kan se drivhjulet.

PLUS:  QuickStop. Lite vibrationer. 
Bra lock och skruvar till kåpan. 
Genomskinlig brän s le  tank och 
målad syftlinje. 

MINUS:  Endast originalsvärd passar. 
Stjärndrivhjul. Vid drivhjuls-
byte måste även kopplingen 
bytas.

PRIS:  Inkl. moms: 7 390 kr utan till-
behör, 7 690 kr med Quick Stop, 
8 590 kr med värme och Quick 
Stop.

PLUS:  Pigg, lättstartad och bra  
avvibrerad.

MINUS:  Inga nämnvärda
PRIS:  7 495 kr inkl. moms

Leverantör: Sibro Bolaget

PLUS:  Stark, smidig, gedigen och 
proffsig.  

MINUS: Mindre bra olje- och bränsle-
påfyllningslock. 

PRIS:  Inkl. moms: 8 300 kr utan 
värme och Triobrake, 9 100 kr 
med värme och Triobrake.

Leverantör:  Sjödins Motor, Mellansel

annikalincoln
Överstruket

annikalincoln
Överstruket
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Norra testar motorsågar – ”TUNGVIKTSKLASSEN”         
Dolmar PS 5105 H • Jonsered CS 2153 • Husqvarna 346 XPG  Stihl MS 261 C • Shindaiwa 490 Proffesional • Active 62.62 • Biltema 17-437

 Testare:  Thomas Afvander, Nils-Gunnar Bylund,  
  Jenny Lundqvist och Tage Westin. 

Jonsered CS 2153

Klassiker som  
alltid levererar
Som vanligt är det förstås svårt att hitta 
några väsentliga skillnader mellan 
Jonsereds och Husqvarnas sågar. De är bägge bra arbetsredskap i alla väder. Förutom 
Husqvarnas kedjebroms är bågvinkeln den största skillnaden mellan sågarna, men det 
är uteslutande en smaksak. Notera dock att inte alla uppskattar den raka bågen/bär-
handtaget, som även utgör riktmedel vid fällning.
 Sågen har dekompressionsventil, primer liksom ställbar oljepump och mät skala på spån-
skyddet. Vår testsåg var även utrustad med automatisk förgasarvärme och handtagsvärme, vil-
ket har sina fördelar men inte kunde testas skarpt den här gången. Det är för övrigt mycket lätt att 

FAKTA
Ursprungsland  Sverige
Motor 2,6 Kw
Cylindervolym 50,1 cm³
Torrvikt 5,2 kg
Ljudeffekt  
(garanterad) 113 db
Garanti 24 mån

PLUS:  En helgjuten och genom-
proffsig såg. 

MINUS:  Inte de bästa olje- och 
bränslepåfyllningslocken. 

PRIS:  Inkl. moms: 8 300 kr utan 
värme, 9 100 kr med värme.

Leverantör:  Skoterservice, Örnsköldsvik

rengöra luftfiltret. Sågens nackdelar är gan ska bagatellartade och 
handlar om att det krävs verktyg för att öppna kåpan över motorn 
samt att det är svårt att byta svärd/kedja på grund av att man inte ser  
drivhjulet. Tank- och oljepåfyllningslocken är inte heller speciellt 
bra. Annars är sågen exem plarisk ur servicesynpunkt. Den får dess-
utom ett litet extra plus i kanten för måttskalan på kedjekåpan, 
som är avsedd för att mäta toppdiametrar. 

nya innovationer med lite gammal 1980-tals teknik. Till nackde-
larna hör också att den saknar riktmärke för fällning och tätning 
 mellan luftfilter och förgasare. Potential finns i sågen, så vi ser fram 
emot att få testa en bättre avvibrerad Active-såg i  framtiden.

FAKTA
Ursprungsland Italien
Motor 3,4 kw
Cylindervolym 61,48 cm3

Torrvikt 5,6 kg
Ljudeffekt  
(garanterad) 115 db
Garanti 24 mån     Leverantör: Sibro Bolaget

Active 62.62

Stark men alltför  
skakig

Det här är den klart starkaste sågen i 
testet. Med tanke på de krafter som lurar under huven valde tesgruppen att benämna så-
gen ”Testets Ferrari”. Sågen har en välbalanserad sågkropp och visade sig även vara den 
klart starkaste maskinen i startfältet, med mycket kraft kontra vikten, men ändå långt ifrån 
den dyraste. Någon valde också att kalla den för ”Vibrationernas mästare”, vilket träffade 
mitt i prick. Sågens vibrationer överskuggar alla dess fördelar och medför att vi inte kan 
 rekommendera den till någon. Detta trots att den är stark och lättstartad. Tekniskt varvas 

PLUS:  Stark och lättstartad. 
Mycket kraftfull.

MINUS:  Alltför mycket  vibrationer. 
Inget riktmärke för  fällning.

PRIS:  Inkl. moms: 5 495 kr

PLUS:   Lättstartad, bra svärd.

MINUS: Plastig och svag. Dåligt 
kastskydd, saknar syftlinje 
och dålig fångtapp. 

PRIS:  Inkl. moms: 1 799 kr

Leverantör: Biltema

Biltema 17-437

Inget för  
trädfällning
Vad kan man förvänta sig för det blyg-
samma priset 1 799 kronor? Knappast en 
fullblodsmotorsåg som kan konkurrera med de allra bästa fabrikaten. Det hade vi inte för-
väntat oss heller, men vi hoppades på ett  någorlunda rekommendabelt budgetalternativ. Nu 
blev det inte riktigt så. Inte i den här divisionen, där vi förväntas kunna fälla och kvista rejäla 
norrländska frötallar. Reglagen, exempelvis start/stopp, choke och oljepåfyllning, är  under 
all kritik. Sågen är svagast i testet och kändes lite trött med lågt vridmoment på motorn. 
Sågkroppen är bra med god balans, men ”plastig” och inger en ålderdomlig känsla. Sågen 
saknar syftlinje och dekompressionsventil, dessutom är ked je fång tappen sämst i klassen. 
Kastskyddet har också en tendens att kila fast sig i kåpan. Vi kan tyvärr inte rekommendera 

FAKTA

Ursprungsland Okänt
Motor 2,0 kw
Cylindervolym 50 cm³
Torrvikt 6,5 kg 
Ljudeffekt  
(garanterad) 114 db
Garanti 12 mån

sågen, varken till huggning av grövre träd  eller till vedbacken. Till 
råga på allt var det helt hopplöst att hitta uppgif ter om ursprungs-
landet. Vi vet helt enkelt inte var motorsågen är tillverkad. Några 
fördelar hittade vi dock. Den är lättstartad, har ett bra original   -
svärd och det är ganska lätt att rengöra luftfiltret. Sågen har faktiskt 
också både primer och ställbar pump för kedjeoljan. Observera att 
viktuppgiften på sågen är inklusive svärd och kedja.

utom  dåligt avvibrerad och har generellt plastiga lösningar. Det 
raka omdömet från testgruppen är att det här är mer en hobby-
såg än en huggarsåg för de tuffa uppgifterna i skogarna.

FAKTA
Ursprungsland  Japan
Motor 2,2 Kw
Cylindervolym 47,9 cm³
Torrvikt 4,7 kg
Ljudeffekt  
(garanterad) 114 db
Garanti 24 mån

Shindaiwa 490 Proffesional

Främst en hobbysåg
Till fördelarna hör att sågen är lätt och 
relativt lättstartad. Servicemässigt är 
den också helt okej och har hyfsade 
reglage, trots ett något ålderdomligt 
utförande. Tyvärr slutar de positiva omdömena där. Sågen är i svagaste laget, men vi mås-
te samtidigt vara lite förlåtande mot den  motorsvagaste sågen i testet. Den har också dålig 
man överbarhet på grund av kastskyddet, som bara är upphängt på en sida. Sågen är dess-

PLUS: Lätt och lättstartad.  
Bra balanserad.

MINUS: Hög ljudnivå, endast  
original svärd. 
Stoppknappen.

PRIS: Inkl. moms: 4 995 kr. 

Leverantör:  
Skoterservice, Örnsköldsvik 
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Luleå • 0920-311 00 
www.nmab.se

Skellefteå • 0910-58 91 00 
www.abllm.se

Umeå • 090-189315 
www.traktorcity.com

John Deere traktorer
Palms skogsvagnar

Japa vedmaskiner • Farmi flishuggar
OFA slirskydd och mycket mer

Prata med din lokala återförsäljare!

Norrbotten
ARVIDSJAUR, Mellanströms 
Motor AB, 0960-13350 • BODEN, 
AB S. Nilssons Motorservice 0921-
10209 • GÄLLIVARE, Norrskens-
motor & Fritid AB, 0970-66699 • 
KALIX, Kalix Maskiner 0923-12290 
• KIRUNA, Maskinaffären B. Lund-
ström AB, 0980-18736 • LULEÅ, 
Kalix Maskiner, 0920-88466 • 
PAJALA, Andor Maskin o Fritid AB, 
0978-10115 • RÅNEÅ, Manfreds 
Maskin i Råneå AB, 0924-23019 • 
ÄLVSBYN, AB Gårdings Järnaffär, 
0929-55750 • ÖJEBYN, Traktorcity 
i Norrland, 0911-66420 • ÖVERKA-
LIX, Larsons Järn AB, 0926-10017 
• ÖVERTORNEÅ, Nybergs Radio 
& TV, 0927-10271

Västerbotten
BJURHOLM, Balsjö Handel & Ben-
sin AB, 0932-50070 • BURTRÄSK, 
Hällgrens Motor AB, 0914-10402 
• HEMAVAN, V J Berglunds 
Järnhandel AB, 0954-30021 • 
LYCKSELE, TEMAB, 0950-10480 
• SKELLEFTEÅ, Utterströms Skog 
& Marin & Trädgård AB, 0910-
15580 • STORUMAN, Ringcen-
tralen i Storuman, 0951-10862 • 
UMEÅ, Skog & Trädgård Umeå 
AB, 090-178110 • VILHELMINA, 
Motorfi rma Lennart Appelqvist AB, 
0940-10809 • VÄNNÄSBY, Jo-
hansson Maskin AB, 0935-39930

www.husqvarna.se

Byt upp dig till en säkrare motorsåg vid köp av en triobrake-
såg. Med Triobrake arbetar du säkrare och ergonomiskt rätt. 
Triobrake erbjuder tre sätt att aktivera kedjebromsen - auto-
matiskt vid kast eller manuellt med vänster eller höger hand. 
Finns endast på Husqvarnasågar. 

1.000 kr för din gamla funge-
rande motorsåg vid köp av en 
Husqvarna Triobrake-såg.
Gäller 17 sept - 15 nov

Att tänka på vid  
filning av sågkedja

• Det är viktigt att du börjar på den 
 sämsta tanden, som exempelvis kan 
vara stensågad. Om du måste fila tjugo 
fildrag på den tanden så måste du även 
göra det på alla andra tänder. Detta så 
att tänderna inte ska bli olika långa.

• Använd rätt filmall. På bilden är det 
Husqvarnas rullmall som visas, men det 
finns flera andra typer av mallar. Bland 
annat har Stihl har en mall som fästs på 
filen. 

• Hittar du spruckna tänder ska du genast 
kassera kedjan. Kedjan ska också kasse-
ras när tänderna är kortare än två mm.

• När du filar ner underställningsklackar-
na (ryttarna) måste du använda en mall. 
Ryttarnas uppgift är att begränsa spån-
tjockleken. Ju mer du filar ner  dessa ju 
mer tar kedjan för sig och blir i och med 
detta både kastbenägen och farlig. 
Använd alltid rätt mall till rätt kedja. 

• Använd alltid handskar vid filning.

Text: Erik Sparrman Foto: Calle Bredberg

2 mm


