
SLIK ER TES TEN 
UT FØRT

STOR TEST: KNIV SLI PE RE

Noe å bry ne  
seg på

Alle mo del le ne er tes tet på to 
jakt kni ver og to kjøk ken kni-
ver. For å gi et likt ut gangs-
punkt er kni ve ne slø vet før 
sli ping/skjer ping med tre 
drag over sli pe stein med eg-
gen ned. Så har kni ven blitt 
brynt og skjer pet i hen hold til 
bruks an vis ning, og re sul ta tet 
er vur dert. 

Det fin nes in gen mål for 
skarp het. I den ne tes ten er 
det brukt stan dard ko pi pa-
pir som er holdt ver ti kalt og 
med et lett strøk skå ret ned 
fra kan ten. En "me get kvass" 
kniv skjæ rer det te med lett-
het og et ter la ter ren skår ne 
pa pir kan ter uten fryn ser. 

Er ikke kni ven fullt så 
skarp, men bare "kvass", 
skjæ rer den fort satt helt 
greit, men kan te ne er litt 
fryn se te. Kniv blad i ka te-
go ri en "ikke helt kvass" har 
pro ble mer med å skjæ re pa-
pi ret med fle re stopp og re vet 
pa pir som re sul tat.
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Det som kjen ne teg ner 
en kvass kniv, er at 
god set yt terst på eg gen 
er svært tynt. Ved hard 
be last ning vil det en ten 

knek kes av bi ter der som stå let er her-
det, el ler den yt ter ste eg gen vil bøye/
leg ge seg der som stå let er mykt. I beg ge 
til fel ler er re sul ta tet det sam me, eg gen 
blir sløv og skjæ rer ikke e� ek tivt len ger.

Alle som har for søkt, vet hvor van-
ske lig det er å få skik ke lig kvass egg 
med et håndbryne. Ho ved år sa ken er 
at det er van ske lig å �n ne kor rekt sli-
pe vin kel og å gjen ta sli pe be ve gel sen 
likt, tak et ter tak. Hvis eg gen er rund 
el ler svært opp hak ket, må den sli pes 

grun dig, slik at du får fram ny, rett egg 
med kor rekt vin kel. For å av vir ke til-
strek ke lig med stål raskt uten varm-
gang trengs vann kjø ling. Her din gen 
av eg gen be gyn ner å øde leg ges al le re-
de ved ca. 150 °C, så hvis du fris tes av 
en kjapp løs ning på tørr smer gel ski ve, 
kan det te ta knek ken på her din ga, og 
du får en egg du hele ti den må sli pe 
på nytt. Det er vik tig at kni ven er ren 
før sli ping. Fett og skitt fra kni ven vil 
el lers lett set te seg på sli pe ski ve ne og 
re du se re e� ek ten hos dis se.

Opp gitt vekt er sel ve sli pe ren. Der-
som det trengs jig ger/hol de re, er det te 
ikke med i vår vekt.

Tekst/foto: Arne T. Ha mars land

Lyn skar pe kni ver er en drøm å job be med, mens slø ve 
kni ver er et ma re ritt. Å sli pe kni ven bar ber blad skarp 
er noe som har vært for be holdt de få, men det kom mer 
sta dig nye og for bed re de sli pe verk tøy. Iføl ge re kla men 
skal det gå som en lek å få en lynkvass kniv i lø pet av 
se kun der, men er det så en kelt? 

KJEKT Å VITE
Sli ping for mer egg og egg vin kel og 
gjø res på sli pe stein. Sli pe fla te/egg 
po le res på lær/filt. 
Skjerping ved li ke hol der eg gen du har 
for met ved sli ping. Til det te bru kes 
skjerpestål, bry ne og kjøk ken sli pe re. I 
den ne pro ses sen ret ter du opp en egg 
som har "lagt" seg. Når eg gen har blitt 
bøyd slik fram og til ba ke noen gan ger, 
be gyn ner bi ter å ram le av, og når det te 
gjør kni ven sløv, hjel per det ikke len-
ger med ved li ke holds skjer ping. Da må 
det ny sli ping til.
Egg vink ler: Tra di sjo nelt sli pes kjøk-
ken kni ver med spis se re egg vin kel enn 
jakt kni ver. Og blant kjøk ken kni ver 
har vi "vest lig egg" og "asia tisk egg". 
Sist nevn te har svært spiss egg vin kel 
og en stor slak sli pe fla te. Dis se for-

skjel le ne er i stor grad tra di sjon, det 
som egent lig be stem mer egg vin ke len 
er stål ty pen. Et hardt/sprøtt stål må 
ha but te re egg vin kel for ikke å chip pe 
(knek ke av bi ter). En egg vin kel på 
rundt 30 gra der er et godt kom pro miss 
for man ge bruks om rå der. Vel ger du en 
spis se re egg vin kel, får du en skar pe re 
kniv, men en egg du må være for sik tig 
for ikke å øde leg ge.
Hard het: Rock well-ver di en (HRC) an gir 
stå lets hard het. Bil lig kni ver med bløtt 
stål lig ger gjer ne rundt 53–54 HRC, 
mens har de kniv blad gjer ne lig ger på 
60–61 HRC. En hard het på ca. 56 kan 
være et godt kom pro miss.
Form på eg gen: På en rund sli pe stein 
får sli pe fla ten en svak bue inn over. 
Den blir kon kav. Et sli pe bånd gir litt 

et ter når sli pe fla ten pres ses mot det, 
og det gir en sli pe fla te som bøy er ut-
over, kon veks. Ret te sli pe stei ner som 
dras langs eg gen, vil gi en nøy tral rett 
sli pe fla te. Ta vare på eg gen, så slip per 
du å bry ne så ofte!
Kjøk ken kni ver: Ikke la kni ve ne lig ge 
i skuff el ler set tes i opp vask ma skin 
sam men med and re me tall red skap. 
Hvis du f.eks. skal skra pe av skjæ re-
bret tet, bruk bak si den, ikke eg gen.
Jakt kniv: Bruk den smart: Må du 
kap pe inn mot bein, bruk de in ners te 
cm av bla det og spar res ten av eg gen, 
ved flå ing unn gå å skjæ re i pels som 
in ne hol der sand/skitt. Må du gjen nom 
det: Prøv å spret te fra inn si den slik at 
eg gen spa res mest mu lig.
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Prak tisk bruk
Flek si bi li tet 

Stør rel se/so li di tet
To talt 3

Prak tisk bruk
Flek si bi li tet 

Stør rel se/so li di tet
To talt 6

Bil te ma kniv sli per
Bil te ma, www.biltema.no
Type: Ma nu ell med sli pe rul ler
Vekt: 116 gram
Pris: kr 119,-

Ma nu ell kniv sli per med tre spor. Grov sli ping 
med wolframkarbid samt fin sli ping av hen-
holds vis venst re og høy re side. Egg vin kel ikke 
opp gitt. To se pa ra te sli pe stei ner for saks, 
un der en kvad rat cen ti me ter sto re og med 
kor ning 100 og 180. Van ske lig å få slipt saks 
i prak sis.

Su ge kop pen er for svak til å hol de sli pe ren 
i ro un der bruk. Når kniv bla det dras gjen nom, 
vrir sli pe ren seg på gum mi fo ten, og kniv bla-
det ki ler seg. Får ikke slipt de in ners te 12 mm 
på bla det, men det gjør egent lig in gen ting, 
for de fer dig slip te kniv bla de ne er slø ve re enn 
de var før sli ping. Det er mas sivt med ri per på 
hele sli pe fla ten, og eg gen har ty de lig rå rand.

Finn noe an net å bru ke pen ge ne på, den ne 
er ubru ke lig.

Me nu ett kniv sli per
JULA, www.jula.no
Type: Tørr hjul sli per,  
to hjul
Vekt: 170 gram
Pris: kr 149,-

Lett, ma nu ell hjul sli per med to hjul, ett for 
grov- og ett for fin sli ping. Stei ne ne rul ler og 
skal gi rik tig sli pe vin kel og sli pe både når kni-
ven går fram over og bak over. Gum mi pro fi ler 
un der og er go no misk grep gjør at du lett hol-
der den stø dig med en hånd un der ar bei det. 
Speil ven des un der bruk for venst re hend te. 

Fer dig slipt/skjer pet egg er matt og opp skra-
pet. Med et skik ke lig sløvt ut gangs punkt blir 

eg gen klart kvas se re, men den når ikke opp i 
klas sen "kvass". Un der tes ten grei de vi ikke å 
sli pe fram en egg som vi vil le hatt gle de av å 
bru ke på tur.

Prak tisk bruk: Kvass egg, en kel å bru ke, lett å 
for stå bru ken, god bruks an vis ning med tips, 
helst på norsk, står stø dig un der bruk. Vekt lagt 
med 40 %.
Flek si bi li tet: Eg ner seg til både sli ping og 
skjer ping, kan sli pe saks, øks og and re red-
skap samt kni ver med ser ra ter te (bølgeslipte) 
blad, fun ge rer på ke ra mis ke kniv blad, eks tra-
ut styr som ut vi der bruks om rå det til gjen ge lig, 
fun ge rer uten strøm. Vekt lagt med 40 %.
Stør rel se/so li di tet: Li ten og lett, so lid bygd, 
tå ler ju ling, har ut bytt ba re sli te de ler. Vekt lagt 
med 20 %.

SLIK LE SER DU TA BEL LEN 

Prak tisk bruk
Flek si bi li tet 

Stør rel se/so li di tet
To talt 7

Glo bal ke ra misk vann sli per G-91 SB
Glo bal, www.global-kniver.no
Type: Våt sli per, 2 sli pe hjul
Vekt: 185 gram
Pris: kr 500,-

Li ten, lett hånd sli per med to ke ra mis ke hjul, 
ett grovt og ett fint. Lok ket over sli pe hjule-
ne åpnes for vann fyl ling før sli ping. Van net 
ren ser sli pe stei ne ne og for hind rer at eg gen 
blir over opp he tet. Kni ven dras fram og til ba ke 
med et lett press over det gro ve sli pe hjulet 
sju–åtte gan ger. Så gjen tas pro ses sen på det 
fine hjulet. Det er ikke mu lig å vel ge egg vin-
kel, du får den sli pe vin ke len de to ke ra mis ke 
hjule ne er stilt inn på. Ren ses et ter bruk med 
rennen de vann.

Sli pe ren er lett og rask å bru ke, og kni ve ne 
blir "kvas se", men den sis te fi nis hen fram til 
"eks tra kvass" mang ler. Må hol des med en 

hånd un der bruk. Kan bru kes speil vendt for 
venst re hend te. Sli pe spal ten er i plast og ca. 
3 mm bred øverst. Er kniv bla det bre de re enn 
det te, får du ikke brukt sli pe ren. Må ten sli pe-
ren er kon stru ert på, med fø rer at de in ners te 
ca. 5 mm av kniv bla det ikke sli pes på ene 
si den og de in ners te ca. 15 mm ikke sli pes på 
and re si den. Et al ter na tiv for en kelt å kun ne 
bry ne kni ve ne når du er på tur. 

STOR TEST: KNIV SLI PE RE

BE
ST

E LETTVEKTER

NR 10 2016
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Prak tisk bruk
Flek si bi li tet 

Stør rel se/so li di tet
To talt 6

Prak tisk bruk
Flek si bi li tet 

Stør rel se/so li di tet
To talt 6

Prak tisk bruk
Flek si bi li tet 

Stør rel se/so li di tet
To talt 6

Arc tic kniv sli per mod 8426
OHB Nordica, www.ohbnordica.no
Type: Ma nu ell med fjæ ren de sli pe pro fi ler
Vekt: 252 gram
Pris: kr 799,-

Ma nu ell sli per med åtte fjæ ren de sli pe sta ver 
med dia mant be legg for sli ping og ke ra misk 
be legg for skjer ping. Vip pe bry ter gjør det mu-
lig å vel ge 30 el ler 40 gra ders egg vin kel. I tes-
ten ble det be nyt tet 30 gra der. Sli ping skjer 
ved å "sage" fram og til ba ke med 2 cm be ve-
gel ser fram/til ba ke og litt opp/ned til hele 
bla det er igjen nom, og så gjen ta pro ses sen 
to gan ger til. Sam me pro sess ved skjer ping. 
Bladet må ikke tryk kes så hardt ned at det når 
bunn, og kniv bla det må hol des rett opp og 
ned. En kel norsk bruks an vis ning.

Kan bru kes til skjer ping av ser ra ter te blad, 
men ikke til sli ping av dis se. Skal fun ge re 
både på kull stål og rust fritt. Kan ikke sli pe 
sak ser el ler ke ra mis ke kni ver. Sli per ikke likt 
in nerst på bla det, på høy re side står 5 mm 
igjen, mens på venst re side står ca. 15 mm 
igjen uslipt.

Sli pe ren er rask og en kel i bruk. I tes ten 
fikk vi med eks tra inn sats noen av kniv bla de-
ne opp i ka te go ri en "kvass". And re kniv blad 
nåd de ikke opp, og rev mer enn de skar i 
pa pir tes ten. 

Sharp X-treme mod 9967
OHB Nordica, www.ohbnordica.no
Type: Elek trisk med to sett ro te ren de sta ver
Vekt: 894 gram
Pris: kr 999,-

Tostegs elek trisk kniv sli per, står stø dig på fire 
gum mi knot ter un der bruk. Ett hjul med 20 ke-
ra mis ke sta ver og ett med 20 dia mant be lag te 
sta ver. Sta ve ne i beg ge hjule ne er flek sib le og 
til pas ser seg au to ma tisk egg vin ke len. Sli per 
alle kni ver unn tatt ser ra ter te bla der. Dia mant-
ski ve er ut bytt bar.

Dia mant ski va sli per fram ny egg, og de 
ke ra mis ke sta ve ne ved li ke hol der eg gen. 
Sta ve ne ro te rer når PÅ-knap pen hol des nede. 
Kniv bla det set tes nedi ved skaf tet og pres ses 
be stemt ned mens det dras lang somt mot deg 
i lø pet av 3–4 se kun der. Gjen tas til bla det 
er noen lun de skarpt. Så gjen tas pro ses sen i 
spo ret med de ke ra mis ke sta ve ne. Lett trykk, 
be ve gel se over 3–4 se kun der og 3–4 gjen tak. 
Vik tig å hol de kniv bla det rett opp og ned. Grei 
norsk bruks an vis ning.

Har over opp he tings vern for mo to ren. Dia-
mant hjulet va rer ca. 2000 sli pin ger før det 
bør byt tes. Sli pe hjul kan ren gjø res med for 
eks em pel en tann børs te mens det ro te rer. 

Får ikke slipt in ners te 25 mm av bla det. 
Ris ter og støy er un der bruk, selv un der skjer-
ping. Sli pe re sul ta tet er god kjent. Knivs eg ge-
ne kom mer i klas sen "kvass", men den sis te 
fi nis hen mang ler.

SharpX mod 9960
OHB Nordica, www.ohbnordica.no
Type: Elek trisk med ett sett ro te ren de sta ver
Vekt: 700 gram
Pris: kr 699,-

Elek trisk sli per med 20 ro te ren de ke ra mis ke 
sta ver som ikke kan byt tes. Has tig het 330 
om drei nin ger/min. Gir ef fek tiv sli ping og en 
egg vin kel på ca. 40 gra der. Fun ge rer på alle 
stål kni ver. Gum mi ert og pro fi lert PÅ-bry ter 
hol des nede un der sli ping. Står stø dig på fire 
gum mi knot ter.

De ke ra mis ke sta ve ne sli per og skjer per 
kni ve ne. Kniv bla det set tes ned i spo ret og 
trek kes mot deg i drag på 3–4 se kun der.

Sli per ikke de in ners te ca. 20 mm av kniv-
bla det. I test var sli pe ren over ras ken de ef fek-
tiv. Ved å føl ge bruks an vis nin gen og av slut te 
med 5–10 fjær let te drag, fikk vi knivs eg ger i 
klas sen "me get kvas se".
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Prak tisk bruk
Flek si bi li tet 

Stør rel se/so li di tet
To talt 7

Prak tisk bruk
Flek si bi li tet 

Stør rel se/so li di tet
To talt 6

Prak tisk bruk
Flek si bi li tet 

Stør rel se/so li di tet
To talt 9

Scheppach Ti Ger 2000S
JULA, www.jula.no
Type: Våtslipemaskin med lær ski ve
Vekt: 8300 gram
Pris: kr 1499,-

Stor elek trisk bord mo dell med sli pe-
stein, vann kar, lær ski ve og vin kel mal. 
Sli pe jigg for kor te og lan ge kni ver samt 

sak ser og øk ser fås som til be hør. Inn stil-
lin ger, im preg ne ring av lær ski ven samt 
bruk av vin kel mal er kort for klart i norsk 
bruks an vis ning. Et ter litt fram og til ba ke 
ble kni ve ne svært skar pe. Det er ikke be-
skre vet hvor dan rå egg fjer nes, og det var 
pro ble ma tisk å fjer ne den ne på lær ski va. 
Ma ski nen fun ge rer slik den skal, men 
det er en del små plukk som trek ker ned: 
Små inn stil lings hjul som er litt tun ge å 
bru ke, må ha verk tøy for å stram me til 
sli pe ski ve, leng de jus te ring kniv hol der er 
slar ke te, AV/PÅ-bry ter på bak si den når 
det sli pes/skjer pes med ro ta sjons ret-
ning, lan ge kni ver kom mer lett i kon flikt 
med av stands skru er på sli pe jigg. Mang-
ler løf te hånd tak.

Smiths Diamond edge 2 
Fri lufts ma ga si net, www.magasinet.no
Type: Elek tris ke sli pe ski ver, ma nu el le  
ke ra mis ke sta ver
Vekt: 1360 gram
Pris: kr 599,-

Tostegs elek trisk kniv sli per for glatt og 
ser ra tert egg. Mykt gum mi be legg på top-
pen gir godt grep un der sli ping. Fire gum-
mi føt ter gir god frik sjon mot un der laget. 
Ma nu elt spor med ut bytt ba re ke ra mis ke 
sta ver for skjer ping samt for sli ping av 
ser ra tert blad.

Venst re og høy re side sli pes hver for 
seg på det dia mant be lag te sli pe hjulet. 
ON/OFF-bry ter, ma ski nen sli per uten 
at du må hol de knap pen inne. Kniv bla-
det set tes i spo ret 
og pres ses ned til 
sli ping star ter, dras 
så sak te mot deg, 
ca. 2,5 cm per se-
kund. Nor malt vil 10 
run der på hver side 
være nok til å kves-

se en sløv egg. Så dras bla det gjen nom 
de ke ra mis ke sta ve ne ca. 10 gan ger med 
et be stemt trykk. Egg vin kel kan ikke jus-
te res. Prak tisk ren se skuff med mag net 
sam ler jern spon.

Sli per ikke in ners te ca. 10 mm av 
bla det. I test fikk vi egg av ty pen "kvass" 
ved først å sli pe slik bruks an vis nin gen 
be skri ver og så gjen ta pro ses sen med 
fjær lett trykk både på dia mant ski ve og 
ke ra mis ke sta ver. Eng elsk bruks an vis-
ning.

Tormek T-4
Tormek, www.tormek.com
Type: Våtslipemaskin med lær ski ve
Vekt: 8000 gram 
Pris: kr 2980,- + sli pe jig ger

Stor elek trisk bord mo dell med sli pe stein, vann kar, 
vin kel må ler, stein jus te rer, lær ski ve og slipepas-
tatube. Olje til lær ski ve føl ger ikke med. Sli pe jig ger 
fin nes som eks tra ut styr, du kjø per det du tren ger til 
din sli ping/skjer ping. 

Sli pe stein med 220 kor ning, 4 cm bred og med 
dia me ter 20 cm. Mon te res/de mon te res uten bruk 
av verk tøy. Sli per ef fek tivt alt stål in klu si ve HSS. 
Stein jus te rer har en grov og en fin side. Med den fine 
si den kan du jus te re slipesteinskorninga fra 220 til 
1000 korn. Med den gro ve si den ak ti ve rer du sli pe-
stei nen for grov sli ping.

El mo tor på 120 W og 10 000 ti mers le ve tid. An-
be falt drifts tid er 30 min per time. Opp le ves som stil-
le gå en de og be ha ge lig å job be med. Inn stil lin ger har 
sto re plast ratt som er let te å ope re re med fing re ne. 
AV/PÅ-bry ter er plas sert på top pen, lett til gjen ge lig 
og godt mer ket uan sett om du sli per med el ler mot 
ro ta sjons ret ning. Prak tisk, vel plas sert løf te hånd tak 
på topp. Vin kel må ler kan til pas ses sli pe stei nen et ter 
hvert som dia me ter end res, to mag ne ter for fes te på 
ma ski nen. So lid ABS-plast og hel støpt sink i over del 
gir en me get so lid og va rig ar beids ma skin. Prak tisk 
drypp be skyt tel se for å unn gå søl på ben ken ved 
bry ning av lan ge kni ver fås kjøpt. Mag net i vann skål 
hol der på stål par tik ler. Me get grun dig norsk bruks-
an vis ning og bok med in struk sjo ner og tips samt 
in struk sjons-DVD føl ger med. 

Sli ping/skjer ping går raskt og med "me get kvass" 
som re sul tat. 7 års ga ran ti.

STOR TEST: KNIV SLI PE RE

BE

ST I TEST
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Prak tisk bruk
Flek si bi li tet 

Stør rel se/so li di tet
To talt 7

Prak tisk bruk
Flek si bi li tet 

Stør rel se/so li di tet
To talt 7

Prak tisk bruk
Flek si bi li tet 

Stør rel se/so li di tet
To talt 8

Vulcanus Clas sic
DNG Norge, www.dng-norge.no
Type: Ma nu ell med fjæ ren de ke ra mis ke 
sta ver
Vekt: 290 gram
Pris: kr 850,-

En kel og lett sli per med to flek sib le 
ke ra mis ke sta ver i sta tiv av so lid ABS-
plast. Tå ler opp vask ma skin. Et par drag 
gjen nom er nok, in gen fare for varm-
gang/ska de på her ding.

Kort bruks an vis ning trykt på un-
der si den. For å sli pe dras kniv bla det 
gjen nom den v-for me de åp nin gen med 
kniv spis sen ned, for å skjer pe med 
spis sen opp. Fun ge rer også for ser ra ter-
te blad. Da hol des kni ven ho ri son talt, 
og vink les vek sel vis høy re og venst re 
når den dras gjen nom. Sli per må hol des 
fast med én hånd un der bruk.

Sli ping gjen tas til kni ven er pas se 
skarp. Så ven des kniv spis sen opp, og 
skjer ping gjen tas til kni ven er skarp. 
Ikke jus ter bar egg vin kel. Ved sli ping 
av gis fint me tall spon. Ren gjør der for 
kni ven et ter sli ping.

I test fikk vi ikke kniv bla de ne opp i 
klas sen "kvass" selv med å kjø re se ri er 
med fjær lett trykk til slutt. Et sløvt kniv-
blad blir mye kvas se re enn det var, men 
det stop per opp i klas sen "ikke helt 
kvass". Sli per ikke in ners te ca. 5–10 
mm av bla det. Fin nes også i Professio-
nal mo dell bygd i 5 mm rust fritt stål.

Vulcanus po cket clas sic
DNG Norge, www.dng-norge.no
Type: Ma nu ell med fjæ ren de ke ra mis ke sta ver
Vekt: 65 gram
Pris: kr 600,-

Sam men legg bar, li ten, lett og kom pakt en het som 
pas ser godt i lom ma el ler på tur i rygg sek ken. 
Sli per/skjer per både glat te og ser ra ter te blad. For 
sli ping dras kni ven med et lett press gjen nom den 
v-for me de åp nin gen. Gjen tas til kni ven er pas se 
skarp. For skjer ping snus Po cket med fot støt ten 
fra deg og pro ses sen gjen tas. Det te er vist med 
fi gu rer på sel ve sli pe ren. 

Test sli ping vis te at sli pin gen tar godt, og et ter 
en del drag er kniv bla det/sli pe ren full av jern fil-
spon. Et ter skjer ping blir eg gen bruk bar, men ikke 
"kvass". Det te gjel der også når det for sø kes med 
først sli ping, så skjer ping med mind re og mind re 
press de 10 sis te dra ge ne.

Worksharp Ken Onion
Alterno, www.alterno.no
Type: Elek trisk bånd sli per
Vekt: 1410 gram 
Pris: kr 2249,-

Flek si bel elek trisk bånd sli per 
med en rek ke inn stil lin ger og 
valg mu lig he ter, som har det du 
tren ger for sli ping/skjer ping av 
kni ver, sak ser og div. red skap. Kan fes tes 
på benk, ide elt for fri hånds sli ping. Sli pe ren går 
ned i kjøk ken skuff, er re la tivt stil le og rens lig i 
bruk. 
    Ty de lig mer ket jus ter bar inn stil ling av egg vin-
kel mel lom 15 og 30 gra der, for re ell egg vin kel 
må dis se tal la gan ges med to. 1,9 cm bre de 
og 30,5 cm lan ge sli pe bånd med fjær be las tet 
stram ming og va ria bel has tig het. Kniv sli pe ren 
kom mer med fem sli pe bånd, eks tra grov (P120), 
grov (X65), me di um (X22), fin (X4) og eks tra fin 
(6000). Sli pe bel tet gir litt et ter un der sli ping, og 
eg gen blir svakt kon veks.

God vei led ning som vi ser kor rekt egg vin kel, 
sli pe bånd og hvor man ge drag som trengs på 
hver side. Kni ven pres ses for sik tig mot bån det og 
dras med ca. 2,5 cm/sek til kniv tup pen er midt 
på sli pe bån det. 

Kan ten på bel tet sli per ser ra ter te eg ger og 
buk åpn ere. Fun ge rer også godt på saks og verk-
tøy som f.eks. øks. For å kom me til må av og til 
sli pe guiden de mon te res, trek kes rett opp. Uten 
sli pe gui de kan den også bru kes hånd holdt på 
gro ve sli pe job ber som øk ser, gress klip per blad 
mm. Hele slipebåndhodet kan ro te res, og det er 

der-

for lett å fin ne en god ar beids vin kel.
God eng elsk bruks an vis ning i pak ken, god og 

grun dig norsk bruks an vis ning på net tet. Egg vin-
kel på inn stil lings hjulet må gan ges med to for å 
få re ell egg vin kel.

Hen dig stør rel se, støy er for holds vis lite. Spe-
si elt med de gro ve sli pe bån de ne blir det en del 
sli pe støv rundt ma ski nen. La get for høy re hend te.

Kni ver ble slipt med "me get kvass" som re sul-
tat. Sli ping av buk åp ner og ser ra ter te eg ger gikk 
raskt og med "kvass" som re sul tat i test. En kelt 
og greit å sli pe både saks og øks i test. Sen tre rer 
sli pe bån det godt. Ikke pro ble mer med "av spo-
ring".

Worksharp Ken Onion

per

sliper 
ger og 

ter, som har det du 
ping av 

skap. Kan festes 
håndssliping. Sliperen går 

der-
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Flek si bi li tet 

Stør rel se/so li di tet
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Prak tisk bruk
Flek si bi li tet 

Stør rel se/so li di tet
To talt 7

Edge craft Chefs Choi ce mod 120
Vå pen lof tet, www.lava-norge.no
Type: Elek trisk med ro te ren de sli pe ski ver
Vekt: 2045 gram
Pris: kr 1499,-

Elek trisk bord mo dell med ro te ren de ski ver. 
Sli pe-/skjerpeprosessen skal lage struk tur 
på egg. (Trizor-Plus Edge): Yt terst en glatt 
tra di sjo nell sli ping, like oven for den ne en 
fin-ser ra tert sone og lengst opp en grov-ser-
ra tert sone. Sli per kjøk ken kni ver, jakt kni ver 
og ser ra ter te blad (spor 3). Står stø dig på fire 
gum mi knot ter. 3 sli pe spor, spor 1 med grov 
dia mant for sli ping av me get slø ve/øde lag te 
eg ger, spor 2 med fin dia mant for fin sli ping 
og spor 3 for po le ring og skjer ping av eg gen. 

Edge Craft Chefs Choi ce mod 700
Vå pen lof tet, www.lava-norge.no
Type: Elek trisk med ro te ren de sli pe ski ver
Vekt: 2168 gram
Pris: kr 1995,-

Elek trisk bord mo dell med ro te ren de ski ver. 
Står støtt på fire gum mi knot ter. Sli per både 
stål blad (kjøk ken kni ver/jakt kni ver/ser ra ter te 
blad) og ke ra mis ke blad. Tre sli pe spor: Spor 
1 for sli ping av stål kni ver, spor 2 for sli ping 
av ke ra mis ke kni ver og spor 3 med ul tra fin 
dia mant ski ve for po le ring og skjer ping av 
både stål og ke ra misk. Van li ge kni ver kjø res 
i spor 1 og 3. Ke ra mis ke kni ver i spor 2 og 3. 
Ser ra ter te kni ver kun i spor 3. Hvis du ikke 
har ke ra mis ke kni ver: Vur der Chefs Choi ce 
mod 120. 

Gir 30 gra der egg vin kel både stål og ke ra-
misk. Fjæ ren de plast pro fil hol der kniv blad 
stø dig un der sli ping. Magnetoppsamler for 
stål spon un der spor 1. Sli pe støv fra ke ra mis ke 

kni ver må fjer nes med støv su ger. Ren se sy-
stem for ski va i spor 3. Det te, samt ren sing av 
sli pe støv inne i sli pe ren, ut fø res år lig. Hvis du 
har skjer pet en ke ra misk kniv, rens den fine 
dia mant ski va før du skjer per en stål kniv.

Kniv bla det set tes ned i spo ret og en van lig 
kjøk ken kniv dras med jevn be ve gel se gjen-
nom på 4–5 se kun der. Al ter ne ren de sli ping 
venst re/høy re inn til 10 gan ger på hver side 
ved sløv egg. Fort sett til du får en jevn rå egg 
langs hele bla det. I spor 3 dras det gjen nom 
to gan ger på hver side for å skjer pe. 3 års ga-
ran ti. Eng elsk bruks an vis ning. 

I test kom van li ge kniv blad opp i "kvass", 
men den sis te fi nis hen mang ler. Mu li gens for-
di det un der skjer ping opp står litt vib ra sjon i 
kniv bla det. Ikke tes tet på ke ra mis ke kni ver.

STOR TEST: KNIV SLI PE RE

ver må fjer

STORSTORSTORSTORTEST:TEST: KNIVKNIVSLISLIPEPERERE

Har ma nu ell ren gjø rings me ka nis me for po le-
rings ski ve ne i spor 3.

Fjæ ren de plast pro fil hol der kniv vin kel 
stø dig un der sli ping. Kniv bla det hol des ho ri-
son talt og fø res ned i spo ret. Nor malt er det 
nok med ett drag på venst re og ett på høy re 
i hvert steg (spor). Ved be hov dras kni ven 
gjen nom to gan ger. 

I test kom fle re kniv blad i grup pen "me get 
kvass" et ter to drag gjen nom i spor 2 og 3. 
Res ten stop pet på "kvass". Sli ping/skjer ping 
går raskt, en kelt og kon trol lert. 3 års ga ran ti. 
Norsk bruks an vis ning føl ger. Kort eng elsk på 
ma ski nen.

Fleksibilitet 
Størrelse/soliditet

Totalt 7

egger, spor 2 med fin diamant for finsliping 
og spor 3 for polering og skjerping av eggen. 

Har du tips om en god 
re por ta sje om jakt, fis ke 

el ler fri lufts liv?

Send en mail til:
britt.pedersen@egmont.com

Tips oss!




