
Guide: Sådan vælger du det rette elværktøj  

Der er mange ting, man skal tage højde for, når man skal vælge elværktøj til byggepladsen eller 

værkstedet. Vi har lavet en lille guide, der hjælper dig på vej. 

1.     Hvilken maskine har du brug for? 

Start med at finde ud af, hvilken maskine du skal bruge. Skal du bruge en tykkelseshøvl, en 

geringssav eller noget helt andet? Der findes et stort udvalg af elværktøj, og hver maskine har sin 

helt egen funktion. Er du er i tvivl om, hvilken maskine du skal bruge, kan du altid læse om 

maskinerne her på siden eller kontakte vores faguddannede personale, der hjælper dig med at finde 

det elværktøj, der passer til dine opgaver.  

2.     Har du brug for én funktion eller en kombi-maskine? 

Nogle elværktøjer opfylder flere funktioner på én gang – de såkaldte kombi- eller multimaskiner. 

Hvis du arbejder professionelt med elværktøjet, kan der være en fordel at anvende maskiner, der 

kun kan én ting, da ydelsen og effektiviteten for den enkelte maskine nedsættes lidt, når den skal 

kunne flere ting. Det betyder, at har du en maskine til hvert formål, så du er sikret masser af kraft og 

præcision.   

3.     Skal det være med eller uden ledning? 

Næsten al elværktøj findes i batteridrevne og elektriske versioner – hvad er du mest til? 

Batteridrevet elværktøj er det bedste og mest praktiske valg, når du skal have den med rundt til 

forskellige arbejdsopgaver i løbet af dagen. Du slipper for besværet med at trække en ledning efter 

dig og kan hurtigere gå fra én opgave til en anden. Elværktøj med ledning har den fordel, at du ikke 

skal oplade batterier. Du sætter den blot i stikkontakten, hvorefter du kan bruge den hele dagen 

uden at bekymre dig om batteriniveauet. Hvis du vælger den batteri-løsning, er det en god idé at 

undersøge, om der følger batterier og oplader med. Hvis det ikke er tilfældet, eller hvis du bare 

gerne vil have et ekstra batteri liggende for en sikkerheds skyld, så husk at tilkøbe dem. 

 4.     Har du et favoritmærke? 

En afgørende beslutning, når du vælger nyt elværktøj, er at finde ud af, hvilket mærke den skal være 

fra. Hos Carl Ras har vi et stort udvalg af elværktøj fra mange forskellige brands, der hver især har 

deres unikke fordele. Vi anbefaler, at du sætter dig lidt ind i dem, så du kan få en idé om, hvilket 

brand der passer til dig. Gå på opdagelse her i webshoppen og læs om de forskellige mærker. Du er 

også altid velkommen til at kontakte vores faguddannede personale, der gerne hjælper dig med at 

finde det perfekte elværktøj. 

 

https://www.carl-ras.dk/tykkelseshoevl-dw733?product=39503115/39503115

