
Lei kkaavaa rdl H k6i ntie
PydrOsaha ja kulmahiomakone ovat molemmat mainioita tyokaluja, Kaksoisterdsaha on

olemukseltaan jotakuinkin niiden vdlimuoto, Yhdistyvdtko siind sahan ja hiomakoneen hyvdt puolet?

I Teksti: Kyiisti lsosaari ja Marko Toivonen

I Kuvat: Kydsti lsosaari

aha, jossa on eri suun-
tiin pyoriv:it terdt, ei
ole mikd"dLn uusi kek-
sinto. Useimmat kak-

soisterisahat ovat kuitenkin
muistuttaneet muotoilultaan j a
otteel taan ldhinnd kulmahioma-
konetta. Holzmannin nd.kemys
aiheesta ndyttid enemmdn pie,
neltd pyorosahalta.

Myos laitteen nimesti ndyt-
tid: olevan lievi6 v:iAntoa. Ikt-
soimme kaksoisterdsahan kdy-
tetyistzi vaihtoehdoisra osuvim-
maksi. Kyseisti nimitystd kziyttd.i
myos testaamamme sahan maa-
hantuoja.

Samalla akselilla rinnakkain,
muLta vastakkaisiin suuntiin
pyorivissi terissi on omat peri-
aatteelliset etunsa. Lihes sym-
metrisesti jakautuvien voimien
ansiosta tyokalu ei tyoston

Vastakkain py<irivien terien ansi-
osta sahauksen voi aloittaa vaikka
levyn keskelta. Teriensti puolesta
saha kaytteytyy sekd edetessd ettii
pakitettaessa kdytdn niissti
samalla tavalla. Sahan keyttiije
saattaa sen sijaan aiheuttaa sydt-
tricin hieman kiertiiviiii liikettii.
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ailana vetele juuri mihinkddn
suuntaan. Myos pyorosahaa vai
r?a\a takapotkun riski on ole-
maton.

Tyoston symmetrislys ei Holz-
mannin kohdalla tosin tdysin
toteudu. Koneen kahvar ovat
selvdsti terzilinj an vasemmalla
puolella.

Varsinkin pidempiii suoria lin-
joja sahattaessa huomasi, ettei
syottovoima kohdistunut terd-
linjan suuntaisesti. Leikkuulin-
3assa pysyminen oli siksi vililld"
hieman hankalaa. trkiytri,jd saat-
toi myos tehdi koneella pientd
kiertdviii liikettzi, joka tuntui
terd.n ahdistuksena.

Ohjuri olisi auttanut asiaa.
Sahan potlassa on kiinnirys-
kierteet, mutta ohjuria ei ollut
tatd kirjoiteLtaessa vield saata-
viila. Maahantuoja on kuitenkin
luvannut asiaan pikaista paran-
nusta.

Puree moniin materiaaleihin
Kaksoisterdsahan vakiovarustuk-
seen kuuluvat kovametallipala-
ter;i.t, jotka kAyvit puun, muo-
vin ja metallien leikkaamiseen.
Uusi terzisarja maksaa siedetrli-
vdt 36 euroa. Kiiyttoaluetta laa-
jentavat timanttiterat maksavat
saman verran.

Puuta. lastuler,yzi ja vaneria
tyostettdessd saha osoittautui
tehokkaaksi. Jopa 2 1 millimetridL
paksusta filmivanerista sai tyos-
tettyd. haluamiaan kappaleita.
Paksuilla materiaaleilla syotossi
piti vain olla hieman malttia.

Kunhan terin sai kulkernaan
suoraan, tyostojelki oli siis-
tidL. Toisin kuin pyorosahoilla
yleensd", edes vaneri eijuuri leik-
kuureunoista rispaantunut. Pak-
sumpaa puutavaraa lovettaessa
rajallinen leikkuuslvyys muo-
dostui rajoitteeksi.

Metalleja sahattaessa oli muis-
tettava teran voitelu. Se hoitui
asettamalla terisuoj aan olevaan
syottolaitteeseen noin kahdek-
san millimetrii paksu voitelu-
puikko. Voiteluaineen syotto
tapahtui pyorituimdllzi apukah-
van vieressi olevaa puikon syot-
torullaa sormilla.

Voitelupuikossa on muovinen
ulkokuori,jonka sisdlld on vaha-
maista voiteluainetta. Sahan
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TEKNISEI TIEDOT
Holzmann DBS124

Konetyyppi: kaksoisteriisaha puulle, muoville ja
metallille
Maahantuoja: Veistokone, puh. 040 779 8800,
www.veistokone.ti
Valmistusmaa: Kiina

Varusteet: terdava i n, 10 terd nvoite I u pu i kkoa
Terdt:2x725mm
Suurin sahaussyvyys: 3l- mm
Liitiintdteho: l-200 W kayttojannite 230 V

Kierrosluku: 5500 min-1
llmoitettu melu (LwA): l-03 dB
Mitat (l x k x p): 130 x 200 x 310 mm

Vidajohto: 1,9 m

Paino:3,2 kg
Takuu: 2 vuotta, ammattikdytossd 1 vuosi
Hinta: 123 euroa

Metalleja tydstetteessa kaksoisterii kaipaa voitelua. Se on toteutettu voi-
telupuikoilla, joita sydtetiiiin teriisuojan piidllii olevan ruuvin avulla. Jotta
puikko tulee kokonaan keytetyksi, sen sy<ittcisuuntaa on muistettava
vdlill2i vaihtaa.

teret syovet puikon kuorta site
mukaa kuin puikkoa syotetddn.

Kun voitelupuikosta oli kulu-
nut reilut puolet, puikko oli
kdd"nnettdvzi niin, etti siti syo-
tetddn terdlle vastakkainen odd
edelld. Muutoin puikkoa ei iaa-
nut kaytetrya loppuun.

Testeissimme saha upposi
alumiiniin lzihestulkoon kuin
veitsi voihin. Kuparin sahaami-
nenkaan ei tuottanut tuskaa.

Myos haponkestivdL teris-
putki meni poikki ilman sen
suurempia ponnistuksia. Ohje-
kirja lupailee jopa valuraudan
Ieikkaamista, mutta tete emme
ter;ti sAds*iriksemme kokeilleet.

Pys$e ja pikkundppiirti
Monipuolisten tyostomahdol-
lisuuksien lisiksi Holzmann

osoittautui varsin mukavaksi
kdyttdd. Ildyttoote rodemiin roi-
mivaksi, kytkimet jzimrikoiksi
ja voitelun syottorullan kdytto
sujui etukahvassa olevan kd.den
sormilla ilman yletontd sormi-
nzippirTytfti. Paksut tyohansik-
kaat kd.dessd" tilanne voi olla
haastavampi.

Aiemmin harmitellun kiytto-
otteen ja sahauslinjan keskind.i-
sen epdsymmetriryyden lisiksi
ei testikirjanpitoomme kerty-
nyt juuri muita moitteita. Hie-
man paksumpia putkia katkais-
taessa leikkuusyryys loppui tosin
kesken. Ruuvipuristinta piti siis
tyon lomassa hetkeksi loysdtd,
jotta putken sai pyord.ytettyi
uuteen Ieikkuuasentoon.

Maahantuojan mukaan kak-
soisterdsahalla tehrivdi metallin
leikkaamista ei pidetii ruliryone.
Lupausta ei ole syytd epziilln,
mutta jarkea kannattaa kuiten-
kin kdyttaiii.

Ainakin yhti haponkestd.viii
tereslaaLua katkaisLaessa saimme
aikaan selvisti havaittavaa kipi-
nointil. Muissa toissd kipinoin-
tid ei liiemmin esiintynyt.

Myos kuulon suojaamiseen
kan na[raa kiinnittd:i huomiota.
Varsinkin ohuempia metallima-
teriaaleja tyostdessii syntyi reso-
nanssiidnii reippaasti. Kuulon-
suojamien kdytto on enemmdn
kuin suositeltavaa. Z

Vakiotere puree puu-
hun, muoviin ja eri-
Iaisiin metalleihin.
Kovapalat ovat varsin
pienet, joten teroi-
tusvaraa ei juuri ole.
Onneksi uuden terii-
parin hinta on vai4,36
euroa. Saatavilla oh1'

mytis timanttiterepari,
joka maksaa saman
kuin kovametallipa-
lateriit.
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