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vudtaget ett gott intryck. Den har
god åtkomlighet i en t ät klätterros,
den ger ett bra snitt på skrå uppifrån och neråt, och den behåller
skärpan. Låset sitter till vänster,
och Ladyn passar därför bäst för
högerhänta. Den har ingen dämpning i form av gummikuddar, utan
bara en skruvskalle som möter
godset. Simpelt, men det fungerar.
Sekatören är ingen skönhet , om
sanningen ska fram. Bladspänningen ger ett taffligt intryck, vippan
till låset är överdimensionerad,
materialvalet kunde vara mer
harmoniskt. Dessutom är Ladyn
lite för smäcker. Genom sina små
mått hamnar handen långt fram
och man riskerar att klämma sig på
fjädern. Men sammantaget är Praktika Lady en klart prisvärd sekatör.
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Tel: 46 155 24 20 00
Mobile: 46- 76-80 86 888

www .ars-tools.se

ARS VS·7Z
PROFFSSEKATÖR
Betyg: 19/25.
Kommentar: Bäst i test!
Typ: Sidoskär.
Pris: 600 kr.
Vikt: 2 10 g.
Längd: 180 mm.
Öppet grepp: 134 mm.
Material I skär: Hårdkromat stål.
Bladspänning: Nej.
Trådkapare: Nej .
Angiven kapacitet: 18 mm.
Uppmätt kapacitet: 18 mm.
Köpinfo: ars-tools.se.
0155-242000.
Omdöme: ARS VS-7 Z är det närmaste vi kommer en perfekt sekatör i testet. Modellen är för små
händer, men fungerar lika bra för
stora. Den övre skänkeln är svagt
vinklad åt höger för att bättre
följa högerhandens handflata.
Detta är nämligen en högerhandssekatör, men det innebär inte att
den bara lämpar sig för högerhänta. ARS VS-7 Z har et t så kalllat snäpplås. Man klämmer bara
ihop skänklarna och den öppnar
sig. Och det är då det roliga börjar.
VS-7 Z tvekar aldrig. Mjukt och
snabbt glider den genom virket,
färskt som torrt, på skrå eller rakt
av, smått och stort. Snitten är
mycket bra, den är tyst , greppet
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är bra, åtkomlighet en är god och
sekat ören är vass även på slu tet.
VS-7 Z håller vad den lovat , 18 mm
i diameter. Den enda minusposten
är att det krävs lite för mycket
kraft för att låsa sekatören - men
den andas kvalitet.
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GARDENA
PREMIUM
SEKATÖR BP 50,
8702
Betyg: 18/25.
Kommentar: Orkar inte ända fr~.
Typ: Sidoskär.
Pris: 470 kr.
Vikt: 260 g.
Längd: 210 mm.
Öppet grepp: 143 mm.
Material i skär: Rostfritt stål.
Bladspänning : Ja.
Trådkapare: Ja.
Angiven kapacitet: 22 mm.
Uppmätt kapacitet: 17 mm.
Köpinfo: gardena.com,
036-146500.
Omdöme: En stor och tung sekatör som är välutrustad. Den
har både bladspänning och t rådkapare som klarar 2 millimeter
ståltråd. Däremot klarar verktyget
inte utlovad diamet er. Jobbar tyst
tack vare en dämpkudde. God åt·
komst i snår genom sin längd och
vinkeln på skäret. Låsets placering

på ovansidan gör att sekatören
fungerar lika bra för höger- som
för vänsterhänt a. Greppet är stort
och upplevs som hårt vid längre
t ids arbete. Undre skänkeln har
ett litet extragrepp långt fram
som är tänkt att fungera för ett
pekfinger, men som är snudd på
oåtkomligt. Gardena 8702 är en
distinkt sekatör som ger fina snitt
vid skråklippning. Den behåller
skärpan genom hela testet. En
sekat ör som tycks ha alla förutsätt ningar ett b'ti en testvinnare
- men den goda känslan infinner
sig aldrig.

PRAKTIKA LADY,
5395
Betyg: l S/25.
Kommentar: Bästa budgetval!
Typ: Sidoskär.
Pris: 90 kr.
Vikt: 170 g.
Längd: 175 mm.
Öppet grepp: 97 mm.
Material i skär: Teflonbelagt stål.
Bladspänning: Ja.
Trådkapare: Nej.
Angiven kapacitet: 15 mm.
Uppmätt kapacitet: 15 mm.
Köpinfo: nelson.se, 0477-552 99.
Omdöme: Som namnet antyder
är modellen lämplig för en kvinnohand. Liten, lätt och håller löftet
om kapacitet. Ladyn ger överhu-
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CHIKAMASA PS-7 Y
Betyg: 15/25.
Kommentar: Matchar inte priset.
Typ: Sidoskär.
Pris: 470 kr.
Vikt: 170 g.
Längd: 185 mm.
Öppet grepp: 128 mm.
Material i skär: Härdat kolstål.
Bladspänning: Nej.
Trådkapare: Nej.
Angiven kapacitet: 20 mm.
Uppmätt kapacitet: 20 mm.
Köpinfo: gronytekonsult.se,
023-29655.
Omdöme: En sekat ör som inte
sticker ut, bortsett från sin glada
gula färg. Den är lätt, enkel och
effektiv och gör sitt jobb utan att
knorra. Greppet är format för en
högerhand. PS-7 Y håller löftet
on1att klara 20 millimeter kvistar.
Skråsnitt blir rena och snygga och
sekatören letar sig in i rosbuskarna
utan problem. Låset sitter på vänster sida och är svårt att reglera
med vänster hand. Dämpningen
kunde vara något bättre men
fungerar t illfredsställande. PS-7 Y
behåller skärpan efter testjobbet
men ger inte den där goda känslan
av att vara handens förlängning.
Den har inte lystern. Se bara på
den lilla spaken som öppnar och
låser. Den hör inte hemma på en
sekatör för nästan 500 kronor.

GARDENA CLASSIC
MOTHÅLLSSEKATÖR, 8755
Betyg: 14/25.
Kommentar: För enkla jobb.
Typ: Mothåll.
Pris: 130 kr.
Vikt:~ 20 g.
Längd: 180 mm.
Öppet grepp: 131 mm.
Material i skär: Teflonbelagt stål.
Bladspänning: Nej.
Trådkapare: Nej.
Angiven kapacitet: 18 mm.
Uppmätt kapacitet: 18 mm.
Köpinfo: gardena.com,
036-146500.
Omdöme: En enkel och okomplicerad sekatör av mothållst yp.
Den är alltså tänkt för att mest
klippa rakt av och inte för finlir.
Skråklippning är ingent ing för
Gardena 8755, men används den
som tänkt fungerar den mycket
bra. De små måtten ger god åtkomlighet bland täta rosbuskar.
Sekatören håller utlovad kapacitet men knäpper när man klipper
med den, vilket faktiskt blir lit e
störande i längden. Låset är placerat mit t på ovansidan och passar alltså både höger- och vänsterhänta. Gardena 8755 har ett
litet extragrepp för pekfingret på
den undre skänkeln, vilket fungerar när det inte handlar om kraft.
En liten, lät t och enkel sekatör för
små, lätta och enkla jobb.

FISKARS P26
Betyg: 14/25.
Kommentar: Överkomligt pris.
Typ: Sidoskär.
Pris: 150 kr.
Vikt: 200 g.
Längd: 208 mm.
Öppet grepp: 106 mm.
Material i skär: Teflonbelagt stål.
Bladspänning: Nej.
Trådkapare: Nej.
Angiven kapacitet: 22 mm.
Uppmätt kapacitet: 18 mm.

Köpinfo: fiskars.se, 042-3611 50.
Omdöme: Enkel och funktionell.
Ställer man inte högre krav på
sin sekatör än att den ska klippa
av grenar fungerar P 26 utan
problem. Den slimmade designen
gör det enkelt att komma åt i
snåriga vildrosbuskar. Sekatören
passar en manshand lika bra som
en kvinnohand. Låset fungerar
både för höger- och vänsterhänta.
Dessvärre klarar P26 inte utlovad
tjocklek på grenar. 18 millimeter
med t vå händer är max. Den
klarar inte heller skråklippning
uppifrån och ner. Då viker skäret
ut till höger och snittet avslutas
aldrig. Jobbar man med torrt
material klickar verktyget, och
placeringen av låset gör att man
ibland kommer att förirra tummen
dit och låsa sekatören.
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Omdöme: Smäcker sekatör för
finlir i trädgården. Håller d~n
utlovade kapaciteten. Greppet
har ett behagligt ytskikt. God
åtkomlighet i täta buskar, bra - ..
skråklippning, kräver liten kraf t.
Sekatören klickar när den jobbar,
vilket hänger samman med att ..
den inte har några dämpkuddar.
Har en tendens att dra åt v!lnster
när den jobbar. Behåller skärpon.
Som minus ska nämnas klämriskoch funktion. Klämrisk, eftersom
skänklarna slår ihop utan mellanrum samt att låset är fjäderbe· _
lastat och slår ihop med kraft.
Funktion, eftersom man inte kon
reglera låset med en hand. Ten·
dens ti ll rost efter 12 t immars ·
regn. En enkelt och effektiv sekatör som är alltför högt prissatt.

FELC06

Betyg: 13/25.
Kommentar: Mycket rostbenägen.
Typ: Sidoskär.
Pris: 450 kr.
Vikt: 250 g.
Längd: 200 mm.
Öppet grepp: 139 mm.
Material i skär: Härdat stål.
Bladspänning: Ja.
Trådkapare: Ja.
Angiven kapacit et: 20 mm.
Uppmätt kapacit et: 20 mm.
Köpinfo: greentools.se,
+4526 489949.
Omdöme: En av de dyrare i Felcoramiljen med ett rakt huvud, god
apacitet och bra grepp - där
1verskänkeln är lätt vinklad åt
'
1öger. Håller utlovad kapacitet.
1ycket bra åtkomlighetj tätt
1uskage. Snygga snitt på skrå.
FELC04
Utrustad
med både bladspänFISKARSP68
Betyg: 9/25.
ning och t rådkapare. Intrycket av
Kommentar: Mycket rostBetyg: 13/25.
kvalitet är stort. Fördelarna spelar
benägen.
Kommentar: Tveksam.
dock ingen roll när den rostar. EfTyp: Sidoskär.
Typ: Sidoskär.
ter 12 timmars regn får sekatören
Pris: 370 kr.
Pris: 220 kr.
svåra angrepp av ytrost. Båda
Vikt: 200 g.
Vikt: 250 g.
bladen och plattan som håller
Längd:
215 mm.
Längd: 205 mm.
bladspänningen lyser röda. Och
Öppet grepp: 148 rnm.
Öppet grepp: 89-127 mm.
där försvann kvalitetskänslan. Har
Material i skär: Härdat stål.
Material i skär: Härdat stål.
man en gång fått rostangrepp på
Bladspänning: Nej.
Bladspänning: Ja.
en metallyta krävs att den görs
Trådkapare: Ja.
Trådkapare: Ja.
kliniskt ren, annars kommer den
Angiven kapacitet: 25 mm.
Angiven kapacitet: 24 mm.
bara att bli sämre och sämre.
Uppmätt kapacit et: 20 mm.
Uppmätt kapacitet: 20 mm.
Köpinfo: greentools.se
Köpinfo: fiskars.se, 042-361150.
.
Omdöme: Fördelen med denna
+45 26 48 99 49.
Omdöme: Ett billigare syskon
sekatör är att man kan ställa in
den efter hur stor hand man har.
i Felcofamiljen. En sekatör för
stora händer som smäller rejält
Nackdelen är att man då samtiGOLDENSTAR
när man klipper eftersom den
digt minskar kapaciteten. Å andra
MINI, 1650
helt saknar dämpkuddar. Låssidan håller inte P68 vad den loBetyg: 11125.
vredet är underdimensionerat.
var, utan klarar bara 20 millimeter
Kommentar: För dyr.
Kapaciteten är inte som utlovas.
och då med två händer. Jämfört
Typ: Sidoskär.
Åtkomligheten är dock god bland
med Fiskars P26 är den lite lyxiPris: 400 kr.
rosorna , den ger fina snitt vid
gare med mjukare beläggning på
skråklippning men tvekar när
Vikt : 150 g.
den övre skänkeln. Låset sitter
Längd: 165 mm.
materialet blir lite grövre. Den
mellan skänklarna och fungerar
Öppet grepp: 125 mm.
behå ller skärpan och är utrustad
både från höger och vänster.
Material i skär: Hårdförkromat
med trådkapare som klarar 2 milliLiksom på P 26 kan man råka låsa
stål.
meters ståltråd. En robust och
sekatören med tummen. Reglaget
Bladspänning: Nej.
att förändra greppet sitter t ill
effektiv sekatör - om det inte
Trådkapare: Nej.
vore för det där med rost. Efter
vänster. Den klickar när man anAngiven kapacitet : 15 mm.
12 timmars regn är båda bladen
vänder den, den klipper hårt och
Uppmätt kapacitet: 15 mm.
angripna av ytrost. Ett angrepp
missar ibland att klippa genom
som man måste åtgärda omedelKöpinfo: gronytekonsult.se,
virket. Den klarar inte av att lägga
023-29655.
bart innan skäret är helt förstört.
ett snitt i papper efter testet.
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ARS VS·7Z
PROFFSSEKATÖR
Betyg: 19/25.
Kommentar: Bäst i test!
Typ: Sidoskär.
Pris: 600 kr.
Vikt: 210g.
Längd: 180 mm.
Öppet grepp: 134 mm.
Material I skär: Hårdkromat stål.
Bladspänning: Nej.
Trådkapare: Nej.
Angiven kapacitet: 18 mm.
Uppmätt kapacitet: 18 mm.
Köpinfo: ars-tools.se.
0155-242000.
Omdöme: ARS VS·7Z är det närmaste
vi kommer en perfekt sekatör
i testet. Modellen är för små
händer, men fungerar lika bra för
stora. Den övre skänkeln är svagt
vinklad åt höger för att bättre
följa högerhandens handflata.
Detta är nämligen en högerhandssekatör,
men det innebär inte att
den bara lämpar sig för högerhänta.
ARS VS-7 Z har ett så kallat
snäpplås. Man klämmer bara
ihop skänklarna och den öppnar
sig. Och det är då det roliga börjar.
VS-7 Z tvekar aldrig. Mjukt och
snabbt glider den genom virket,
färskt som torrt. på skrå eller rakt
av, smått och stort. Snitten är
mycket bra, den är tyst, greppet
är bra, åtkomligheten är god och
sekatören är vass även på slutet.
VS-7 Z håller vad den lovat, 18 mm
i diameter. Den enda minusposten
är att det krävs lite för mycket
kraft för att låsa sekatören – men den andas

kvalitet!

Dyrast levererar ARS VS-7Z.
En trädgårdsmästare från västkusten
uttryckte saken så här: "I den bästa av världar
ska redskapet kännas som en förlängning
av handen." En annan menade att när
en sekatör är som bäst ska det kännas som
att "skära med en varm kniv genom smör".
Bland de testade sekatörerna hittar vi bara
en som passar in på dessa beskrivningar:
ARS VS-7Z. Den är dyrast i testet men värd
nästan varenda krona då den är en ren
fröjd att jobba med. Den har ett mjukt men
ändå distinkt drag, och tvekar inte. Sekatören
är ljudlös, har ett behändigt format
- även för stora händer - och en smart
låslösning. Den enda anmärkning vinnaren
får är att den kräver en del kraft för att
låsa.
Testets besvikelse är Felco4, som visar
sig vara mycket rostbenägen. Den tvekar
i skär, klarar inte utlovad diameter och är
stor och tung.
Inte heller den lilla Golden
Star Mini lever upp till förväntningarna.
Den är högt prissatt med tydlig klämrisk
och har tokig placering av låset. •

