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Tv6 uto mord ent l igt vockr 
dolo m61orna Som Uhrd· o hreproduktioner ov de k - d 
rede p6 äkta linneduk in oc .. Altzo r. Tavlorna ör an o 
lyxromor. Ytterm6tt BOx6i\~~ rseddo med ovon avb)i~~oi~ 

Nr E 76, Altzor , Vintersöndog . 
Nr E 77, Uhrdin ' Mattrosor . Pris 120: _ 

Pris 120: _ 

Artistskrin E 47 • 
cm, med lös. In~~ okto vo!nöt , stor/. 30X40XJ 
P!;'lett , pl6tinredning hölld Sk1ssponn6 med duk 
nors?ljeförger, 30 cc.::'-t 36 tuber Mussini-konst' 
pehnt,n och fernissa 6 loskor med siccotiv ter 
oc kniv. ' penslor, dubbel palettko p 

Pris 112: -

M61orskrin Nr E 265 samt plats för en an med löstogbar inrednin 
36x2 5x5 cm. lnneh!il . nö 1F4J. Skrinets storlek ~ f0r tub vit oljefärg ·sae;, P~nn6 och polett . E~ 
1· s'j . penslor , palettkniv d bb ,'1· mindre tuber 1no 10 och terpentin ' u e paletlkopp kol' 

· Pris 34, 50 

M61arskrin Nr E 264 f" 
storl. 26,5x l6x 3,5 cm. av°' ~ybörjore . Skrin i 
p_alett, Il tuber srud ieoljeför un,capapp_ lnneh6ll
v111, 2 penslar, polertkopp fl~'· _en stor tub zink : 

' ol10 och terpentin 
Pastellskrin E ,a Pris 15: så 

l7,5X 2,5_ cm med 30 il~kcf 01erat trö, stor/. 22 
ext ra m1uko och av böstci 0(ellkr (tor, 10x65 (r,5;;; 

onstnarskvolitel. ' 
Pris 14, -

Motorböcker 
Bilen Nr 8D 138 av 8. 

Srenslo nd och E. Johns
son, en modern utförlig 
lärobok i bi I ens konstruk
tion och verkningssött . 
, Bilen• är antagen som 
lärobok vid y rkesskolor · 
no för bilmekoniker, en 
rekommendation bättre 
ön n6gon anna n. 280 
dub belspaltiga sidor och 
över 300 bil de r. lnb . i 
vävband. Tryc kt 1955. 3,e 
uppi. Pris 19: -

Traktorboken Nr 8D 
168. En mycket innehö ll s
rik bok om traktorer, de 
ras konstrukt ion, skötsel 
och använd ning . 300 sid 
275 illustr. Inbunden . 

Pris 12: -

Motorcykelreparationer 
Nr 8D 10 av B. Osborne 
En mycke t utförlig hand 
bok om mod ern motor
cykelser vi ce, renovering 
a r och reparat ion er 98 
bilder, W2 sid . Inbunden 

Pris 13: 50 

Den moderna motorcy
kel n Nr 88 521 av Nils 
Tengberg. Behand la r ut· 
fö rligt olika märken och 
modeller, speedway och 
londsvögstövlingor m. m. 
Dessutom beskrivs motor 
cykelns konstruktion och 
a rbetssätt i all o detaljer 
Tryckt 1951. 186 sidor och 
ett 60-tol illustrationer. 

Höft . 9: 75, inb . 12: 75 

Kört ekn ik och trän ing , 
88 496 av den kände töv 
lingsföroren Bertil Carl s
son. En bak som ho r myc
ket att läro ö t alla motor
cyk list er. 68 bilder . 162 
sid. Pris 4: 75 

Min motorcykel Nr 88 
505 av S. Toreson . En il 
lustr . handbok för kör
kortssökande och motor 
cyke lf öro re. lnneh .: Kon
struktion, skötse l, motor
fe l m. m. 80 sidor. 2 :a 
uppi. 1951. Pris 3 : 75 

Mop ed handboken, 88 
64 av Nils Tengber g be
skriv er olika typer av mo
pede r och ger röd om 
skö tsel och vörd so mt 
värde full hjälp vid fe l
sökninga r och repara tio 
ner . 110 sid. 40 bilder . 
Tryckt 1953. 

Höft. 9 : 75, inb . 12: 75 
Mop ed bok en Nr 88 92 

av J Jongä. En bok för 
olle som hor elle r tänke r 
köpa mope d. 55 sid . Ett 
50-tol bilder . Tryckt 1953. 

Pris 3 : -

Bi lmotorer och motor 
'oränslen, BD 116. En mo
::!ern allsidig och lättläst 
motorhandbok av tekno
logie dokto r Nils Gus
iovsson. En teknisk väg
ledning för servicemon-
1en i verkstaden samt en 
lärobok böde för själv
;tud ium och vid läroan
srolter . 701 sidor i sto rt 
format 17x24 cm samt 
729 bilder. Tryckt 1944. 
lnb . Pris 45 : -

Förbrän ningsmotorer Nr 
8D 11 av Nils Gustavs
son. En popu lär beskriv 
ning ov bilmotore r, Hes
;elmonmotore r , bötmoto
rer, 2-tok t förgasormoto
rer, flygmotorer, tändku
lemotorer, _Dieselmotorer, 
m. m. 246 s,d. Tryckt 1948. 
103 fi g. Inbund en i klot 
band . Pris 14: 25 

Elektrisk utrustning Nr 
BD 13. Motorfordonens 
e lektr. utrustning. Grun
derna, det praktiska ut
förandet somt skötsel, 
v6rd och reparatione r av 
allt som här till elekt ri ci
tetens användn ing ö bi
lor , motor cyklar och mo
torböter , av Ca rl Skön
berg . 4 ,e utökade o. om
<Jrb . upplag a n. 500 sidor, 
ove r 300 bil der. Tryckt 
1954. l nb . i klotband 

Pris 13: 50 

Elektriska ackumulato 
rer Nr BB 295. Konstruk
tion - Skötsel - Laddning. 
Av civi ling . Tor e Porsan
der. Tryck t 1953. 4 ,e uppi . 

Pris 3 : 75 

1 Bilboken 
I 8 I l DE A 

CLAS OHLSON & C : o A.- s-::-1·NSJON 

Elektroteknik och Radio 
Den elektriske installa 

tören Nr BD 28 av civil 
ing. J. von Sydow. 2,dro 
helt omarbetade _uppla
gan tryckt 1950. 436 sid . 
313 fig. Värdefull hand 
bok för instollotärer och 
en lämplig lärobok vid 
självstudiu m i elektrotek
nik. Inbunden. Pris 17: -

Elektricite tslära Nr 8D 
127, och elektrisk mät
tEjknik ov civil ing. G . 
Reilond. Ett stor t bond 
rö 492 sidor och med 
500 bilder, teckningar o . 
tabeller. Ny upplaga. 
Tryckt 1954. In bunden i 
klotbond. Pris 40: -

Elektr isko maskine r Nr 
BD 136 och e lektri ska an
lägAningor ov civiling. 
G. Reilond m. fl . Ny upp
logo. Innehöll, Liksrröms
moskiner, synk ronmoski 
ner, t ransfo rmato rer, 
osynkronmaskine r, växe l
strämskommutato rsmoski
ner o. omformo re, l ik ri k
tore, kroftstotioner o . d i
stributio nssystem, bo
stads- o. indust ri anl ägg
ninga r, belysning, e lvär
meteknik m. m. Tryckt 
1954. 750 sido r. 690 bild er 
och tabeller. Inbunde n i 
klotbond. Pris 65: -

Hägs pä nningsteknik Nr 
BD 15. Kraftstat ione r, 
kraftöverföring, ov Ber 
til Domeij. Nögot ur in
inneh. , Starkströmsteknik , 
valtenfoll, turbintyper, 
somkörning, fosn ing m.m. 
1 ll ustrerad . 200 sid. I nb 
i klotbond . Pris 10: 50 

O mlindni ng och beräk
ning av smömotorer Nr 
BB 312, ov civilin ge njör 
Tore Parsonde r . Med räk
neexem pel. 64 sido r . 33 
fig. 8:e upp i. Pris 3 : 75 

Elektrikerns hjälpredo 
Nr BB 432, ov Ba le Broo . 
En mycket inneh61 1srik 
bok i litet lickformot med 
komp lett tabell- och for
melsomin g i matematik 
oc h elek trotek nik. 182 sid . 
7,e uppi. Tryckt 1952. In
bunden i blött k lotband . 

Pris 6: 75 
50 enkla elektrostatiska 

för sök Nr BA 182. Boke n 
är fö rsedd med 19 ill ustr. 

Pri s l : 35 

Bilboken i bilde r BD 135. 
Brund löggonde handled
ning i bi lens konstruktion 
och verkningssätt utorbe
tod ov bilbesiktningsmon
nen ing . Y. Ewertz . Ge
nom sin geniolt enk lo 
metod med pa ra ll e llt lö
pande text o. b il de r kon 
boken lättfattliAt klor
göro hur allt fungera r. 
(Åsatt pris 5, -). 

Reo lisotionspris 1: 50 

Radiotekn isk handbok 
ov ing. Erik Andersen. 
3,e omr,,'1etode och ut
ökode , . ·· logon tryckt 
1951. OumL,c,,lig för allo 
servicemä n inom radio 
bronschen. Verket omfa t
tar sammanlagt co 700 
rikt illu strerade sid. Tvö 
de la r i klotbon d. 

Nr BB 414, de l I. Rc,dio
teknisko grundb !"C]repp 
samt sändore, mottoga re 
och fö rstärk ares konstruk 
tion. Pris 16: -

Nr BB 427, del 2. Be
hondla r mät- och ser
vicetekn iken. Pris 16: -

Radioteknisk uppslags
bok, BB 543 av Ratheise r
Keclik. Ove,rsott frö n tys
kan och beo rbetod ov J. 
Schröder. Boken ä r upp
la gd pö ett södan t sätt 
att de n kon utnyttjas av 
rodiot eknik er med högst 
va ri eran de förkunskaper , 
Fackmannen finne r här 
a rb etsbespara nde kurvor 
oc h diagram samt fo rmler 
oc h tabeller , som hon 
stä ndigt behöv er ; och 
de n expe rimenterande 
a matör en finner en upp
sjö ov kopplingar, kopp
lingsvarionte r och prok
tisko anv isni ngar somt 50 
sido r rärtobeller och soc
kelkopplingsschemor för 
450 rör. 287 sido\. Tryckt 
1952. lnb . Pris 26 : -

Modern radioteknik Nr 
BD 25. En mod ern ho nd
bok fö r yrkesu tövare och 
för in tresserade omotö
rer - läm po d för sjä lv
studier och upplagd som 
kursbok vi lken ger en 
fullt modern och instruk 
tiv hand ledning. Ur inne 
hölle t, allmänt elekt ro 
tekn iska grunde r, rodio
v6go r, antenne r och mo
torledn ing o r, elektroo ku
stik , e lektron rör, modula
tion, förstärko re, osci ll o 
torer, motta gare, söndo
re, krofttil lf ärse l, mätin
strument o. rodionovigo
tion. 471 sidor och 291 
bilde r o. schemor. Tryckt 
1952. Pris höft. 28: -

lnb . 33 : -
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Radiolexikon av ing , H. 

Slac kman. Förkla rin ga r 
pö rad io tekniska or d och 
ull ryck. Med b ilder och 
kopp lingssc hemar. 60-80 
sidor pe r del. 

Nr Pr is 
88 28, del 3. 1: 50 
88 482, de l 7. 1: 50 
88 497, de l 8. 2 : -
88 498, de l 9. 2 : -
88 499, de l 10. 2: -
8B 509, del 11. 2: -
88 526, de l 12. 2 : 50 
88 527, del 13. 2: 50 

The Encyclepaedia of 
Radio and television Nr 
8D 172. En slor mod ern 
enge lsk a lf abe tisk upp 
sla gsbok i radiot eknik. 
768 dubb els poltigo sidor 
med över 3.000 upps logs
ord och 750 bilde r och 
sch'lmor. Första uppi. 
1950. Klotb and . Pris 9: -

Teleteknik Nr 8D 111 
av civ ilin g . V. Tengborg 
ör ett stort standordve rk 
pö öve r 600 sido r och 
med 457 illustr ., tabelle r 
oc h schemor . Nögot ur 
innehölleL Möt - oc h för 
störkorteknik Teleg raf i 
och tel efoni. Sändning , 
Mottagning . Rodionavi 
gering. Bildtelegrafering , 
Te levis ion. Tryckt 1945. 
Inbund en i klotbond. 

Pris 30: -
Vi kortvågslyssnare Nr 

BB 93 ev G. Nardh . 
Ha ndbok fö r DX-are Ta
bell pö över 2000 sta 
tion er, hur mon skriver 
lyssno r ro pport er m. m. 
72 sid. Tryckt 1953. 3: 50 

Magnetisk inspelning, 
88 542, ev C. J. Lebel. 
Teore tisk utredning o m 
inspe lni ng pö band och 
tröd. 64 bilde r o . 64 sid. 
Tr. 1953. Pris 4 : 50 

Magnetofoner 8B 182 
av ing. Magens Vincentz . 
En dansk bok om band 
inspe lning sapp a rater och 
m. byggn adsritningar till 
en amotö rb yggd band
spe lare. 68 sid. Pris 10: -

Vi bygger en modell
järnväg, 88 456. En hand
ledn ing av Sven Lingö 
som utfö r ligt beskriver 
al l! som en mj-bygg a re 
behöv er veta, banbygge, 
landskap, kont ro llb o rd, 
växlar och sign o lsystem 
m. m. 92 sid. med ritning 
a r o. bild er från fä rdig e 
an läggni ngar. 3 ,e omar 
beta de upp lagan . Tryckt 
1954. Pri s 4 : 75 

Experimentböcker för pojkar 

Små elektromotorer Nr 
BB 483 av Odd Rönning
en, visar hur händig e 
pojkar med billigt ma
teria l och enkla ver ktyg 
själva ka n göra 19 in
tressante e lekt ri ska mo
tore r av v itt skilde ty per, 
frön enk la jä rntråds
sp ikmoto rer till mera in 
vecklade motorg enera to 
re r. Boken bestör av 98 
rik t illustr erade sido r p lus 
24 fotografiske p la nscher. 
Tryckt 1954. Kartongband . 

Experimentbok Nr 88 
40, av lwon Bolin. 300 
lä ror ika och rolig a e lekt
ri ska, opti ska, ak ustiska 
och kemisko expe riment. 
Tryckt 1951. Med 71 i 1-
lustr . och teckn inga r . 6 ,e 
upplagen. 243 sidor. 

Pris inbunden 6: 50 
Experimentbak för poj

kar Nr BB 37, av S. 
No rd londe r . Ur innehöl 
let, I nflue nsmaskin, e lek
tromagneter, e lekt r . ring 
klocka, ind uktion sappa-
roter, g nistind ukto rer, 
morsete legr af, bögl jus
lompa, e lek lr . motorer, 
e lektr , generatore r , trans 
formatorer, urverk, lin
ser, reflektor er, kikare 
~kio_ptikonop porat, pro'. 
1ekt1ansappora t, kinema
tograf, sir en, köldblond
ningor, köldm osk in, ång
maskin, vattentu , bin, hek
tag raf, etsn ing ev gl os 
tillve rkn ing av speglar '. 
fosfore scens, kemisko fö r
eningar, fram ställning av 
s1•rar, bengal iska e lda r , 
1ulgransb loss, fy rverkeri 
pjäser, trollerivätskor, le
monade r, vögor, pum po r, 
gyro skop, centrifug. 
branda lo rmapporal, löd
nini;i, gjutning, impr eg
neri ng, glosbehond li ng , 
fotografering, rad io m. 
m. 127 illustr . 158 sid. 6, e 
omarb. uppi. Pris 3: 50 

Pris 6: 75 
Lek med strömmen N r 

88 503. En hobb ybok ev 
J, Jongö , som beskriver 
hur man själv t i ll verkar 
smö e lektriska motor er 
oc h apparater m, m., 
e lektriska ur, synk ron 
motor er, e l-b il o r , impu ls
tö g , kri sta llmott agar e, 
ba lt er imaflaga re fö r ko rt
vög, störningsskydd m, 
m., 140 sid . 62 fig , Tryck! 
1950. Pris 3 : 75 

Pojkar och mekanik Nr 
BD 156 innehölle r teck 
ninga r och anvis ning a r 
på nyltigo och roliga er
tikar sam varje händ ig 
pojke själv kon göra , 
b l. o. cykelbi l, e lektrisk 
lyftkra n, va ttentu rbin, ki 
kare, fjödermotar , tryck
press, hektograf , pa nto
graf, tel efo nanläggning 
rn. m. 100 sid. och 100 
bi lder. Tryckt 1948. 

Pris 3 : 75 
Pojkarnas modellbok Nr 

B8 455 av Odd Rönning
en. En saml ing beskriv
ningar pö intressant a ex
pe rim ent, rolig a leksaker 
och nyttiga grejer sam 
vc,rje skolpo jke själ v kan 
gara; bl. a . troll er iappa
rater o. trollknut a r, olika 
säll skapsspe l, en spe l-
au tomat, prop e ll er b il , 
moto rb öta r, race rkä lke, 

Kemiska trollkonster , 88 
222, o. andra expe riment 
ev lwan Bolin. Någo t ur 
innehöllet, Kemisko troll
konster, fotografier i 
blött, far aoo rmor spök
ljus, fosforescens, 'isblom
mor kristaller , fysio logis
ka_ exp e riment, synvi llor, 
ev ,ghetsmoskin , en sal
maskin och en ljusmolor 
d~n först e luftb a llongen'. 
va rmesnurror, den ma
giskc, fontänen, magne
ter , blommor som kan 
byta färg m. m. 142 sid . 
45 bild er. Inbunden. 4, e 
uppi. Tryckt 1955. 

Pris 6: 50 

Med enkla medel Nr 
8B 42_ av Odd Rönnin gen . 
Beskrivningar med bild er 
pö: draka r , ballong er, 
kame ra , turbine r , kata
pul t, vävsto l jämte ett 
flertal andra mekanisk a 
leksake r m. m, 106 sidor . 
Tryck t 1951. Inbund en i 
klotb ond. Pris 7 : 75 

KONSTNÄ REN 

Tusenkonstnären Nr 88 
38. En bok för händ ige 
persone r , sa mlad och be 
arbetad av Robert Ni c
ke lsen. Med 125 illu str . 
Ur inneh., Möln ing , bets
ning , bronsering, löd 
ning , förkopp ring , för
sil vring, glasarbeten , 
e lekt ri ska an läggning a r , 
bindning av böck er . Sa
ker som man själv kon 
förfärdiga, Trapet s, en
medig kälke, spröng br ä
de, vindflöjlar, d rakar 
o andra lu ft fo rtyg, hö jd
mätare, koklö da , schäs
lo ng, en läs- o. skri vpul 
pet, not ställ , bokhyl la, 
fuktigh etsmätore , en au
tomatisk va ttni ngsapp o
rat, en solväckare, en 
e lektrisk vöckork locka, en 
prak ti sk pump, en regn 
alormapparo t, en solvi
sare, Nyttiga vinkar och 
recept: splitsn ing av tög, 
köl d blandningor, hekto
graf och hektogra fblö ck, 
lacke ring av cyklar, im
pregne ring av tältduk , 
färgning av g löd lampor 
m. m. 196 sido r . Omar 
betad och utök ad upp 
log a, tryckt 1953. 
Pr is höft . 4: 50, inb. 6: -

Min hobb y Nr 8B 487. 

xy lofon, panlograf, vat 
tenturb in, mod e llfl yg
p lan, 3 olika e l-motore r, 
te legraf, stjä rnkikare, ski 
opti ko n, öngmaskin m. m. 
95 sidor och öve r 100 bil 
de r. Inbunden i kartong
bond . Pris 5: 75 

Fickracern Nr 88 431, 
av G. Lönn q uist ,som i 
boken redogör för hur 
man bäst ska 11 konstru
era och bygga en mo
to rdr iven fickracerbil a . 
bana, somt om körteknik 
och trimning . 60 bilder . 
80 sid or . Pris 1: 75 

Att laborera hemma Nr 
88 444. En handledning 
::,v lwon Bolin o. B. Gus
lawe r som beskrive r 150 
k<:,misko expe riment. Hur 
mon inreder etl hemlabo
rato r ium. 1 ll ustr. 80 sid. 

Pris 3, 75 
Den unge experimento

torn Nr BE 70 ev R. Fi
scher . Ett hundratal fysi 
kaliska expe ri ment och 
beskr ivninga r på enkl a 
ap parater härf ö r. , l : 65 

Etl 25-tal ol ika hobbie s 
beskrive s, såsom, samling 
av frim ärken, mynt, a uto 
g ra fer, djur och växte r 
m. m., tecknin g, mö ln ing, 
amatörkeramik , fotogr a
fering, akva rier , radio, 
cyke lb ila r, bygge av 
flygplan, båtar oc h järn 
väga r i model l m. m. 256 
rikt illustr erade dubbel 
spaltiga sido r. Tr . 1948. 
Inbunden . Pris 6: 50 

--------~--------------
CLAS OHLSON & C:'oA ~- B.-;-INSJON 

Diverse handböcker 
Fiolbyggnadskonst Nr 

BB 272. Praktisk och teo
ret isk vägledning av J. 
A . Carlö . Ur innehöllet, 
Virkesval. Mo.Il. Utfört. 
om var je dels tillverk
ning. Hopli mni ngen. Bets
ning och lackering. Lac
kets betydels e. En god 
fiols ege nskaper. Figur er 
i texten samt sorn bilag a 
en ritning i full skola till 
en fiol. 4,e uppi . Tryckt 
1952. Pris 7, 50 

Konsthantverk, B8 429, 
av Ake H. Huld t är en 
mycket inneh å ll srik bok 
va rur mo n kan läro sig 
förfaringssätten vid: in
tars iakonst, trä skulptur , 
grafisk konst , t ygt ryck, 
bat ik , gl asmö lni ng, kera
mik, meta llkon st, silver
smide, konstsm ide, gips
gjutn ing, konstgjutning. 
190 sid . 123 b i lder. Tryck! 
1955. 

Höft. 12: 50, inb ., 19: 50 

Handbok i korgflätning , 
8D 134. Prakti sk vägl ed
ning utarbetad pö upp
dra g av Svenske Hem
slö jd sföreningarnas Riks
förb . ev E. Berglund och 
T. Hy ll en. Beskriv er ut
fö rligt tillväg agångssät
tet vid flätning med vid
jor, spön , rötter, halm 
m. m. I bok en finn es 
prov på böde praktiska 
oc h konstnärlig a model 
ler. 142 sido r . 167 bild er. 
Tryckt 1947. Inbun de n. 

Pris 6 : 50 

Holm , BD 54. En hand
ledn ing i ha lmorbet en, 
sösom ju lstjärnor, l jussta
ke, klo cksta pel, halmkro
na, julb ockar, flät ade 
korgar, holmvä v m. m. 31 
instruktiv a bilder och 46 
sid. Pris 3: 75 

Stoppningsorbeten Nr 
BE 85. Hand ledni ng i mö
be lstoppn. Festa stopp
ningsytor , fötöljstommar , 
mad rasser, tygklädsel, 
reså rin sättning m. m. 

Pris 1: 75 

Amatörbokbinderi Nr 
BB 201, av Kerstin Key . 
4,e tillökad e upp i . 59 
f ig. 123 sid. Pris 5 : 75 

Fläckar Nr 8A 176. 201 
sätt a tt ta ur fläc kar 
m. m. Pris 1: 50 

900 råd och rön Nr BA 
164, för hemmet sösom, 
b lomstervö rd, sjukvö rd , 
fläckbor ttag ning , söm
nad, hemvörd , klädvörd 
m. m. 96 sido r. 1: 50 

Sötvottensakvoriet Nr 
88 96 av G . Aur e ll. Full 
stä ndig handl edning i 
skötsel av ett hemakvo
rium . En mängd fi skar 
beskrivas. 
Pris höft. 9: 75, inb. 12: 75 

Hjälp dig själv Nr 88 
63. Praktiska röd för ut
gif tsbespa ran de hantv erk 
i hemmet ev K. Key. Ur 
innehö ll et, Mö lning, bets
ning, tapetsering, Att 
skära glas och sätta i 
rutor, lödning, ce ment
bruk till betonggjutni ng , 
e ldfast lera, murbr uk m. 
m. 5,e uppi. lv\ed illu str. 
124 sid . Tryck t 1949. 

Pri s 2: 75 

Praktiska fritidsnöjen o. 
hobbies , 8D 92, av K. 
Key.. Nögot ur inneh . , 
Hur jag sjä lv byggd e 
min stuga, drivning av 
meta ll o. c iselering , ets
ning, hur man gö r blyin 
fa ttade fönster och lyktor, 
intarsia, linol eumtryck, 
bärn stensar beten , hur 
man stoppa r och klär om 
sina möbler, gjutning i 
gips, nätkny tning , lj us
stöpning, hur mon halv 
sula r sina ska r själ v m.m. 
'68 sid . 152 illu str. och rit 
ningar. 

Höft 12: 50, inb. 16: 50 

Lärobok i fältmätning 
och avvägning Nr 88 378, 
av C.-Fr . Gelinder . Bo
ken beskriver grun de rna 
fö r fä ltmätning, mätning 
m. hjälp av kompass, av
vä gning , hjälpmedel, 
kor tri tning m. m. Exemp, 
oö täckdikning s- och en 
lantmäterikorta i färg 
finnes i bok en liksom 
kar ttecknen för dessa kor 
tar. Rikt illustr 64 sido r. 
Tryckt 1947. Pris 1: 75 

Recepthandboken Nr 88 
292. Kemisk-teknisk re
cept hond bak fö r hem o. 
industri. En saml ing ti ll
förlitliga recept för till
ve rkning ev de i ma rk
naden vanligast fö rekom 
mande kemisk-tekn iska o . 
kosmeti ska prepa raten 
jämte nögra anvisn inga r 
och röd för den kemisk
tekniska fab r ikanten, ev 
ing _ D. Svanberg . 284 sid. 
Tryckt 1948, 4 ,e uppi. In
bunden i klatbond . 10: -

Recepthandboken Nr 8D 
140 med 2.527 kemiska 
recept av Pierre Gau 
g uin , beskrive r snart sagt 
alla kemiska produkter 
som kan fr amställ as utan 
ko mpli cerade apparate r. 
Samt en kemisk tekni sk 
hand ledning . 315 stora si
do r i format 19X2 6 cm. 
Pris höft . 16: - , in b. 20: 75 

Bygg instrumentet själv 
Nr 8D 31. I nnehöller 
skisser och beskri vnin gar 
på en he l rad förenklade 
stränginstrument som man 
kon göra själv, luto r, 
gitar rer, citt ror och hor 
po r samt spinett o. ham
markl ave r. 94 r ikt illustr. 
sidor i sto rt form at. I nb . 

Pris 3 : -

C L A S O H L S O N & C : o A. - 8 ., I N S J O N 

-Fotografering 

Amatörfotografen Nr 
88 197, en oöverträffad 
fot ografihandbok ev K. 
0. Sjöst röm. Ur inneh.: 
Hur uppstå r den fotog ra
fiska b il den, kameran s 
o lik a de lar, vo l ov ka
mera, negativmateri a lets 
egenskape r, f ra mkollning , 
kop iering, försto ri ng, re
cep t, skärped jup sta be l
le r m. m. 242 fig , 310 sid. 
14,e oma rb , uppi. 
Pris höft. 7 : 50, inb . 9 : 75 

På kamerajakt Nr BA 
116. En praktisk handled
nin g för var je amatör. 
Rikt illu str . Pris 0 : 80 

Handbok i målning Nr 
B8 392, av A. Söderberg . 
Innehåll, Allmänna råd 
vid mölnin g . Mölningsor
bele t utom- och inomhus 
i en nyuppfö rd trävilla . 
Tapetuppsättnin gen, Möl 
ningsrepo ratianer. Deko 
rationsmölning. Textnin g 
a . mölning av sky ltar . 
Må lning pö tyg . Möbel 
målning, Bitlack eri ng . 
Plastisk färg m. m. 144 
sid . 50 bil d . 7,e upp i. 
Tryckt 1951. Pris 2: -

Ytbehandling Nr 88 61. 
Handbok i modern utbe
hand ling för amatö rer o . 
nybö rj are ev G. Fribe rg . 
Läroboken fö r allo ama
törer sam önska lära sig 
de moderne metoderna 
fö r ytbehandlin g med 
ce llulo saprepa rater. I 
de nna bok av ha ndla s pö 
ett lättfattl igt a. inst ruk
tivt sätt hur man steg för 
steg gör ti I I väga för att 
fö fram yto r med en djup 
spegelb lan k glans . Boke n 
är för sedd med ett tjugo
tal illust r . o . schemat iska 
bilder . 5, e utökade uppi. 
Tryckt 1951. Pris 1: 85 

FOTO :s fickbibliotek , 
världens mest lä sta fo to
böcker . Omfottor ned an
stöende 12 bond, vart o . 
ett på öve r 50 sidor och 
ri kt illust re rade. 

Nr 8B 528, Exponering . 
88 529 Porträtt . 88 530 
Filte r 88 531 Utebild er ev 
barn . 88 532 Solsken. 88 
53i3 Londskapsfotografe 
ring. 8B 534 Inomhusbil
de r i da gslju s. 88 535 
Fra mko ll ning . 88 536 För
storing. B8 537 Smöbilds 
komeran . BB 538 Blixtl jus. 
BB 539 Kont ak lkopiering . 

Pris p r band 2 : 50 
Fotolörobok i bild, 88 

540, av Gösta Skoglund. 
Den mod erna läro boken 
med mera bil der än text. 
600 bil de r med korta tex
ter . 203 sid, Mycke t in 
struktiv o. lättfattlig, ide
a lisk fö r nybörjaren som 
tänke r gO in för fotohob 
byn . 

Höft. 10: -, inb . 12: 50 
Kameran i naturen, BB 

541. En lä rob ok i djur- o . 
landskops fotog ra fer i ng 

dö r den kände natu rfolo
grafen Svante Lundgren 
lä r ut sina knep och hem
ligh eter. 70 inspirerand e 
b ild er , 136 sidor. 

Höft . 10: - , inb. 12: 50 

Målning och 
ytbehandling 

Handbok i målning Nr 
88 62, av P. J. Larsson . 
13,e uppi. 136 sid . rik! 
illustr, Praktisk och lätt
fattl ig hjälpr eda för den 
som själv önska r utföra 
sin mölning eller rep , 
efte r nya metoder. Full -
ständig a anv isning a r i 
möln iog med o ljef ärg, 
limfärg, slamfärg, röd
färg . Tapetsering . Tok 
spänn ing . Mormorering. 
Adring. Plast isk färg . 
Krakel ering. Skyltm öl
ning. Bitl ac keri ng. Böt
mö lning. Sporlstugemöl 
ning. Möbelm öln ing. Bo
ning . Betsn ing. Pole ri ng . 
Fernissni ng. Lasering . 
Lac kering . Recept på 
fö rg sommansättni ngor. 
Kostnadsb erä kning. Spac 
ke lf ärg. Färg åtgöng . Om 
pe nslar . Färgh armoni. Ar 
betsbesk ri vning . Tryck t 
1955. Pris 3 : -

Möbelmålning Nr 88 
67. En kortfoltad hand
bok fö r ama törer. Ur in
nehö llet , om ve rktyg och 
moteriali er, tillblandni ng 
ev fä rger, betsning, ek- , 
va lnöt-, björk - oc h ma
hogny ödring, lackering 
m. m. lllu str . med bild er 
i texten samt 5 st. p la n
scher i flerfärgstryck. 8 ,e 
upp i. Pris 1: 85 

Tröådringsverk Nr BE 
32. Omfatt ande 15 färg
planscher i stort. 35X45 
cm med förkl a ra nde text 
av Erik Kock. Pris -4: -

7 
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Snickeri och 

Snickeriboken Nr BE 47, 
hopsnick rad av fackmän 
för hobbyfolk. Populär 
lä robok , praktisk upp
slags bo k, rolig lä sning 
för allo friti dssnicko re, 
slö jdande pojkar, möbe l
ama tö rer, villaäga re, 
sportstugebyggore o . a ll o 
andra entusiaster och 
vänne r av såg, hyvel o . 
hommo re. 140 stora sid . 
30x 21 cm, mer än 30Cl 
instruktiva bi lder. 25 hel
sidor ritningar ti ll trev
liga slöjdarbeten, mo
de rna möble r, praktiska 
byggnodskonstruktione r 
m. m. 10 fackmän på 
snicke r i och slö jd ho skr i· 
vit Snickeriboken unde r 
överinseend e av slöjdin
spektö r Gunn a r Ni lsson. 
Tryckt 1944. Inbund en. 

Pris 5: -
Snickeri Nr BB 53. Lä

robok av Erik Nisses · 
Gagnar . Innehåll: Mede l 
a tt öka virkets varaktig
het, virkets torkning och 
impregnering . Skogsav
verkning och flottni ng . 
Byggnadssn icke ri , Grund 
väggar o. stommen, kläd 
sel, dörr a r oc h fönster , 
lekstola r, go lv, ·trappor 
hophuggningor . Möbel 
snickeri: till skärni~g och 
fogning, g rodning, zink 
ning, toppning, slit sning 
ge r ing, fanering, puts
ning , möbelritningar . Yt
behandl ing: l'ern issning 
b_etsning, boning, pole
rrng , må lning. 112 sid . 
8,e upp i. Tryckt 1950. 62 
figurer. Pri s 2: 75 

Ritningshäfte Nr BB 423 
innehåller ritningar till : 
nystk rona , tamburspegel 
pollar , bokställ , t ropp
stege, bokhyllor, syskrin , 
nätskålar i över 60 olik a 
mod e ller och skörn ingar 
leksakssege lbå t m. m. ' 

Pris 1: -
Ritningshäfte Nr BB 424, 

inneh. ritningar till trol
leri p ropeller, fågelholkar, 
träskeda r, bordslompsto
kar i många o li ka mo
deller, bord, sto l, skåp 
m. m. Pris 1: -

Ritningshäfte Nr BB 422, 
inneh. ritningar till skär
bräd en, knallpulverpistol, 
fiaspel, rävspe l , korott
brickor, ljusstakar, i över 
50 olika mode l le r. Ljus
krono r, honddukshängare, 
öve r 40 o li ka modeller 
till docko r i tr äsku lptu r 
m. m. Pris 1: -

Såga och spika Nr BB 
78. En han d ledning i 
hobbys nicker i för unga 
po jkar . Lätt fa ttliga ri t
ning ar till ett 25-ta l ro
lig a leksa ker m m. 2: -

8 ---- - -

Lilla svarvoreboken Nr 
BA 7. Anvi sningar hur 
mon själv förfär d ig a r de n 
enkla svor vstol en jämt e 
behövlig a patr oner och 
ve rktyg av J. M. Bong . 
9:e uppi. Pris 0: 95 

Möbler Nr BE 46. Ka
tal og över ritningar för 
hantv erk och slö jd. Ut
giv en av Sv. Slöjdför
ening en . Med illu str. och 
ri tningar på modern a 
möb ler. Pris 3 : 35 

Träslag och virke Nr 
3B 30 av Co rl Sågval l. 
!llu st re rad. 103 sid . l n-
1eh., Såg ning, lag ring, 
fan ertillv erkning, beskr iv
ning på 55 alika träs lag. 

Pris 5: 
NÄVERSLOJD 

Näverslöjd Nr RD 143. 
En liten handl ed ning med 
illustr. beskrivning på sex 
alika sake r att göras av 
näver . Pris 1: -

Husbyggnad 

Handbok i bygge Nr 
!lB 48, av T. Ko r lstr öm. 
Praktisk ha nd led ni ng för 
; pa rtstuge- och villabyg-
1are , e ntr e pr enör e r m. fl. 
Ur inneh. : Va l av tomt
p lats . Formulär ti ll kon 
tra kt. Köpebr ev . Lagfart . 
Gr undorbet en. Spräng-
ning sorb ete. Borrståls-
här dni ng. Dräner ing och 
avlopp. Betonggjutn ing . 
Träarbete. Tokkonst ruk
tioner. Taktä ckning . Vin· 
keltrap por med ritning . 
Kökets inredning . Vä rme 
och san itet. Murningsor 
beten . Arb etsbe skrivn ing. 
Förvandlingstob e ll er: kvm 
ti ll kubikf ot , meter till fot , 
Entreprenadko ntra kt . Kost
nod sför slog m. m. Om 
statsl ån: Bo rnri ke lån. 
Egnohemslån. Terti ä rlån, 
småbruka rel ån. Boke n är 
illustrerad med ett 40-tol 
teckningar jämte 18 mi
niaty rritning a r till moder
na villor o. sportstugo r . 
14 ,e utökade upp i. 152 si
do r . Tryckt 1955. 4: 50 

Husbyggnod Nr BD 5, 
redigera d av ing . F. Ej
de rb y . En modern läro
bo k fö r tekniska skolor 
och y rkesskol or somt 
lä mplig handbo k för yr
kesmän inom byggn ods
focke t. lnn eh. : Byggna ds
konstr ukti onen, förarb e
tet, grundgrävn ing, grund
lä ggning, trävägg ar, sten
vä ggar , beto ng, trä
bj ä lklag, betongbottnar, 
pe lar e och va lv, ytter tak 
m. m. 178 bilder, 195 sid. 
Inbund en. Pris 14: 50 

Småstugebygge genom 
eget arbete, Nr BE 20. 
Instruktionsbok redige rad 
av civ.ing. B. Mollm in 
m. in st ruktiva anvisninga r 
o m a ll o bygg nads- och 
irredningsarbet en en eg
na hemsbyggar e ko n göra 
själ v. Va rj e a rb etsmoment 
unde r byggets gång vi
sas genom fotografi er o . 
teckni ngar . 3:o sid . 470 
i ll ustr. Tryc kt 1952. 19: 50 

Husbyggnod Nr BD 169, 
etl innehållsrikt och mo
de rt uppslagsv erk för 
a lla slags yrk esmän inom 
byg gnadsfacket. Behand
lar : byggnads tekn ik , ma
teri a ler, pl a nering, kal
ky lering, admin istration 
m. m. Verket är bundet i 
två kra ftiga klo tbond om 
sammanlagt 1.700 sidor 
och 1.600 illustratione r. 
Tryckt 1952. Pris 105: -
Ha ndböcker om 
CEMENT OCH BETONG . 
Rikt illustrerade, moder
na o. vede rhäftiga böc
ker utgivna av Svenska 
Cementfö reninge n , 
Betonggjutarns ABC, nr 
SD 97, 52 sid. Pris 2: -
Armerade betongkon 
struktioner, nr l!D 93, 48 
sid. Pri s 2: -
Modern pulsteknik, nr BD 
94, 128 sid . Pris 4: -
Helgjutna betonghus, nr 
BD 95, 116 sid. Pris 3: -
Modern bctonggolvteknik, 
nr BD 96, 150 sid . , 4: -

SKOGS-

Cement och betong Nr 
BD 113, av civ iling. Tage 
Bi Ide . Ur in·neh . : Sam
mansättning . Armering . 
Hå lf osthe tsprov. Beto ng
ens t i llredning , centrifu
ger ing . Härdning. Form
by ggnod . Undervattens 
oc h v intergjutning. Gjut -, 
pump-, sprut- o . klinker· 
betong. Eternit , siporex, 
sa ntorin, tretong, sträng
betong m. m. 50 fig. 52 
he lsidesp lanscher. 264 sid . 
Tryckt 1940. Inbunden i 
klotbond . Pris 11: 55 

HPPNA SPISAR ........ 

Oppna spisar Nr BD 
170. Ett häfte m. 40 skis
ser i stor lek 17X2 1 cm 
med trevliga förs lor, t i ll 
öppna spisa r för villor, 
sportstugo r o. stö rre gil
lestugor . En värdefull 
hjälp för murare, villa
byggare och övriga , för 
vilka den öpp na sp isens 
yttr e utf ormn ing är av in
t resse. Pris 3: -

Oppna spisar Nr BE 
84. En handbok utgiven 
av >Hem i Sverig e>. 
Många för slog till spisar 
samt råd om utförande 
oc h konst rukt ion . 96 sid. 
150 ill ustr. Tryckt 1953. 

Pris 6 : 50 
Lagfort o. inteckningar, 

BB 332, av S. Videgren. 
Kcrt väg leda nde juridisk 
framstäl lning angående 
tomter och andra fastig
hete r . 96 sido r. Tryckt 
1949. Pris 3: 75 

Handledning i bokfö
ring Nr BB 461. Full stän
d iga instruktion er om 
bokföring och bokslut , 
hondels juri dik m. m. 78 
sid . Tryckt 1952. Pris 3 : 50 

OCH VIRKESTABELLER 
Skogsbrukstabellen FA

CIT, BB 56, är de n bästa 
hjälp redan v. allo skogs
och vi rkesoffärer . 23,e 
uppi. 134 sid. med prak-
ti ska, lättfattliga tabelle r Bokföring Nr BB 146. , 
för skog på ro t lkbm och Handbok för nybörjare 
kbfJ a llo cm och tum i o. köpmän av Nils Korl -
4 godhetsgrader. Runt gren , auktoriserad revi
vi rke i he la och halva sor . 4, e reviderade uppi. 
tums d iameter. Sågat vir- 1951. Ur inneh.: Räken
ke och sparrar, a llo fö re- skopsböck er, inve ntari e
ko mmande. För a ll o lång - boken , dag boke n, mo
de r mellan 1-100 fot av- ski nbokf ör ing, hjälpböc
lcises ögonblicklige n ku- ker, boks lutstekn ik , å rs
bikmosson, därefter till boks lut, budgetbokföring, 
8.00J fot. Boke n innehål- fi liolbokföring, enke l bok
ler även kontroktsformu- färing . Pris 5 : 75 
lär , red uceringstob. kvo- Bokföring och affärs 
d rotm till kbft, fot till brev Nr BB 502, av H 0 . 
meter, kbf t till standards, Odbert. En handbok för 
praktiska onv isn., där- självstu d ium i bokföring 
av en del nyhe ter om och mode rn hondelskor
sågning, virkesvård m. m. respon de ns. 222 sid. 
Tryck t 1954 Pris 4: - Pris höft. 8 : 25, inb. 9: 50 

C LA S O H L S O N & C : o A7 8., I N SJ O N 

Juridik, handel och bokföring 
En praktisk handbok 

Nr BB 460 av C. Fors. I 
denn a al lmänt omtyckta 
hjälpreda om 336 sidor 
fi nner Ni vad Ni behö
ver veto om t . ex. arv, 
a rvsskatt, boutredning, 
fö rmyndarskap, föräldra
rätt, äkte nskops rätt, an
bud, köp, lån , garantil ån, 
jordfärvärv, skuldeb rev, 
inteckning, statsbidrag , 
a rrende, jak t- och fi ske
rätt , dikning, stängsel-
sky ld ighet, rättegång, 
lagsökning, dagsböter, 
konkurs, acko rd , skad e
stånd, vägbestämmelser, 
folkpension, barnbidrag, 
mod erskopshjälp, lag 
stadgad semester, värn
p likt , statsbid rag till en
skil da vägar o . s. v. jämt e 
över 150 formulär och an
visningar för olika skri
velser . Boken bör ej sak
nas i något hem. Try ckt 
1954. Pris 7 : 50 

Formulärboken Mr BB 
187, av G . S. Gro th . Bo
ken är en oumbärlig 
hjälp vid upprättande av 
orvsskiften, testame nten, 
kontr akt, skuldebrev, bor
gensförbinde lser , privata 
rättshandl ingar, inlagor i 
rätte gångs-, konkurs- och 
utsökningsmå l so mt an
sökningar o. anmälningar 
av olika slog . 4 :e uppi. 
230 sidor. Tryc kt 1951. 

Pris 6: 50 

Handbok Nr BB 377, i 
deklaration och skattebe
räkning av C. Fors Ur 
innehållet , deklarat ion s
skyl dighet m. m., inkomst 
av jordbr uksfosti ghet, an 
nan fast igh et, rör e lse, 
onställn. o . pension, rea 
l isation svinst, inkomst av 
opito l, ol lm. avdrag, för

mögenhetsd ekl. , intäkter 
oc h avdrag vid skogs- o . 
virkesförsäljn ingar, fos
tighetsdekl., besvär öve r 
taxering, straff för orik
tig deklaration, e ftertaxe 
ring, om kä ll skatt, kvor
låtensk o psskott o. s. v. 
Formul är, exempe l o. ta 
beller. Vidare redogöre l
se för hur skotten uträk
nas o. kontrolleras. 176 
sid. Ny uppi. varje år 

Pris 4: 50 
Tidens formulärbok Nr 

BD 103, av J. I. Dahl · 
ström. Något ur inneh ., 
Reverser och borgensför 
binde lser , arr ende, tes
tamente, boupp teck ning 

ktenskop, fullmakter log 
sökning, förmyndarskap 
potent och va ru märke 
stat liga lå n och under · 
stöd, släktn omn m m 
192 sid. Tryckt 1954. 4: 5' 

Lilla lathund Nr BB 282 
Ta belle r fö r stycketo ls· 
räkning, ränteberäkning 
kapi talvä rd et av en liv · 
rä nta, bestämmelserna orr 
arvsskatt och sko tt för 
gåva, om mått och vik1 
m m. Tryckt 1945. 2: 5f' 

Brevställare o. uppslagsböcker 

Uppslagsboken f. skriv
bordet Nr BB 437. M ed 
ledning av denna bok 
kon envar avfatta sina 
brev snabbt, korrekt och 
rak t på sak. Brev som ge 
ett sympat iskt och vede r
häftigt intr yck, och som 
ä ra psyko logiskt rätt fo r
mulerade och därfö r gö
ra avsedd verkan. Inn e
håll: Regler för svenska 
språket. Regler för pri
vatbrev. Regler fö r af
färsb rev . Ansökningar . 
Juri di ska formulär. 260 
ex . på pr ivatbrev, affärs
brev och jurid iska hand
lingar. Ex. på felakt iga 
brev. 70J0 svårsta vade 
ord. Tabeller. 70 kap . 302 
sid. Tryckt 1954. 
Pris höft. 6: 50, inb. 7: 75 

Modorna brev Nr BB 
433. R ag ler fö r modern 
honde,skorr a ,>andens m 
form•, lär t i ll olika slog s 
affär sbrev, privatbrev, 
plots o nsökningor, betyg , 
rever ser , fullmakter m. m. 
Med svensk ord li sta upp · 
tagande ca 9.000 mer el. 
mindre svårstavade o rd . 
149 sid. Tryckt 1951 

Pris 3 : -

Stora brevställaren Nr 
BB 174. In nehåll: Regler 
fö r brevskrivning . Ex. på 
80 priv a tbr ev, 45 kärleks 
br ev, 60 affär sbr ev och 
3,J juridiska handlingar 
Förteck ning på 2.000 svår
stavade ord m. m. 16( 
sid . Tryckt 1951. Pris 3 : 75 

Lille Jätten Nr BB 391. 
Den lilla upp sla gsbo ken 
med det jätt e li ka inne
hållet. Over 2.000 bilder 
och färgplanscher, över 
3.000 registerord, l. 560 
sidor . Inbunden . 18: -

Ordbok Nr BB 339, med 
15.000 främmande ord . 
Deras stav ning , utta l , bö j
ning , här ko mst och be
tydelse, sammanstä llda 
av Harry MoioQder. 2,o 
upp i. Tryckt 1945. Inbun 
den . Pris 4: 50 

C LA S O H L S O N & C~A -:-:-B~ SJO N 

Matematik 
Matematiska uppgifter 

i real examen Nr BB 489. 
Utf ö rliga lösningar och 
svor på reo luppgifterno 
1944-1953 . Samman lagt 
160 problem . En bok som 
är t i ll sto rt värd e fö r allo 
rea labiturient er . Pris 4: 50 

Träningsstilar i mate
matik Nr BB 51 för real 
sko lans högsta kloss. 
Samman lagt 160 räkne 
exempel med facit. 1: 25 

Matematiska formler Nr 
BB 512 fö r rea lskolan. 

Pris 1: 50 

Matematik för alla Nr 
BB 170. Från decimalbråk 
till sammansatt ränta och 
3kvo t ions läro fö r själv
studium av Einar Oster
holm . Fort och rät t lä r 
-./i Er räkna r.ied denna 
väg ledning . 3:e uppi. 
Pris höft . 3 : 50, inb. 4 , 50 

Räknestickan och dess 
<invändning Nr BA 32, 
1v civiling. Tore Porson
::ler . 11 :e uppi. lllust r . 

Pris 2 : -

Räknestickons onvänd -
1ing Nr BA 31, av civi l
ing. Gustav Go ldk uhl. 
I3,e uppi . Pris 2 : 25 

Räknestickan vid el. 
',eräkning . Nr BB 513 av 
:-t A . Lindgr en. En hand
ledning vid avancerade 
'Jer ä nking or. Pris 3 : 25 

Genvägar till snabb 
·äkning Nr BB 443, av J. 
<\lmqvist . Hur mon genom 
knepiga metoder gör 
;nobba uträkningar . En 
,umbärl ig hjälpreda vid 
Jet praktiska räknearbe
;et. 72 sidor. Pris 3: 50 

Alla matematiska form
ler Nr BB 355, en po
pu lär matematikhandbok . 
5,e uppi. Pris 4 : 70 

Korsordsnyckel Nr BD 
102 av G . Fröströ m Ett 
synonym lex ikon omfatt a n
de c :o 40.000 ord. Vid 
nyckeln_$ användn i ng slår 
'llon förs t upp frågeordet 
i den i bokstovsföljd ord-
1ode avdeln ingen . Efter 
,rde t stå r numret på den 
;ynonymgrupp det t ill
hör oc h denna slå s upp 
i den andra i nummer
fö ljd ordnade ov de ln . o . 
mo n finner lätt det rätta 
ordet. 196 sid. Tr. 1951. 

Pris 5: -
Lär Er svenska själv Nr 

BB 401. Svensk gramma ti k 
och still äro av Harry 
Mo iond er. Ett f lerta l av 
snitt ur kända svenska 
författa res verk tjäna att 
åskådl igg öra unde rvis
ningen. liven ly riken och 
dess regle r hor fått sin 
plats i denna innehålls 
rika 256-sidigo lärobok. 
ll lustr. 2,o upp i. 
Pris höft . 4: 50, inb. 5: 50 

Språk 
Lilleputt-ordböcker . För

träffliga små fickböck er , 
storl ek endast 35x 50x 15 
mm o . innehållande icke 
mindre än 12000 ord . Fin
nas i följande editioner, 
BB 176, Svensk-Enge lsk. 
BB 177, Engelsk-Svensk. 
BB 178, Svensk-Tysk. 
BB 179, Tysk-Svensk. 
BB 180, Svensk-Fransk . 
BB 181, Fransk-Svensk. 

Pr bo nd inb. 2: 75 
Svenskt -engelskt lexikon 

Nr BB 2. Ett modernt upp
lagt lexiko n i bekvämt 
fickformat, l lOX 155 mm., 
bund et i starkt klotbond . 
512 sid . Tryckt 1951. 7 : 50 

, ;>;L,AREll 
l!NOli!.Sk.\ 

" 

Lär Er engelska själv 
Nr BB 400, av Harry Moi
onder. Denna nya bok, 
som nått en rekordartad 
spri dning , lä r Er engelska 
lätt och lekande . Me r 
än 2.~00 föremål ära av
bi Id ode och hänvisa ge
nom siff ro r t i ll texten . Ut
tolsbeteckningen är prak
ti sk o . lältfottlig, förkla
ri ngarna utför l iga. Bo
ken avs lutas med ett 
enge lskt-svenskt och ett 
svenskt-enge lskt ordre_gis
te r, vartdera o m over 
4.000 ord . 5,e uppi. 50:e 
tusende!. 312. sid. Tryckt 
1954. Pris ,nb. 7 : -

Fällor i engelska Nr BB 
3. Praktisk handledn ing 
för sko lungdom oc h an
dra som studera r enge l
ska . 46 sid. Tryckt 1951. 

Pris 2: 50 

PARAGLOSSBOCKER 
Engelska b öcker, som 

Ni läse r utan att behöva 
slå i lexikon och ordlis
to r , lock vo re en speciel l 
ord li sta >paroglosS> som 
tillh ör varje bok och som 
på ett paten terat sätt lä 
ses i bredd med boken. 
Bekvä mt och tidsbespa
rande . Gör språkstudier
na till trivsam förströelse 
!Passar ej nybörjare). 
Nr BB 153, Shute: Pasto

ral. Äventyrsroman. 
Pris 10: 30 

Nr BB 154. Storm Jome
son, The Other Side . 
Krigsromon. Pris 7 : 55 

Nr BB 155, Buchon: The 
39 Steps. Spionth rill e r. 
(Förenklad uppi . myc
ket lätt) . Pris 5 : 55 

Nr BB 156, Chri stie: Peril 
af End House. Detektiv 
rom an. Pris 7 : 55 
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Läroböcker teckning och konstmålning 

Dessa mycket gedigna 
och lärorika böcker öra 
utarb etade av artisten o. 
teckningsläroren V. Biörk
man . 

För ny böri are är det 
lämp lig ast att först ge
nomgö de grundlägga~ 
de övningarn a i boken 
Frihandseckni ng. 

Frihandsteckning Nr 8D 
51, gedigen grund läggan
de lär obok i teckning. 
I nne h., Frihandsteckning . 
Perspektiv lära, Skugglä 
ra. Stillebensteckning . 
Teckning med kol och 
krita. Boken omfattar 80 
sid 54 illustratione r och 
11 helsidesplanscher 7,e 
upplagen. Tryckt 1952. 

Pris 3 : -

Porträtt- och figurteck 
ning Nr 8D 52. Behand 
lar ing öende allt inom 
port rätt - och figurt eck
ning . Skisser oc h studier 
i blyerts, kal och krita . 
Boken omfattar 80 sid. 29 
illu str. och 14 helsides
plansche r. 7,e upplagan . 
Tryc kt 1953. Pris 3 : -

Tuschteckning Nr 8D 49. 
En liten men innehö ll sr ik 
vägledning för den som 
vill läro sig teckna med 
tusch. Hur mon tecknar 
med tusch . Penn- a. pen
selteckn ing . Vitt pö sva rt . 
Olika maner . 48 sidor . 
43 illu strat ioner 4,e uppi. 
Tryck t 1950. Pris 1: 8~ 

Djurteckning Nr 8D 47. 
Baken omfattar sk isseri ng 
och färdigteckning samt 
anatom il ära. Ny lät tl ärd 
a. intressant skisserings
metod. 60 sidor , öve r 125 
illustr. 4,e upp i. Tryckt 
1953. Pris 3 : -

landskapsteckning Nr 
8D 50. Behandlar ingöen 
de allt om landskapsteck
ning med blyerts, kal a. 
kr itor , penselteckning o. 
lavering. Boken omfattar 
80 sid. 41 ill ustr . och 10 
helsidesplanscher . 7 ,e 
uppi. Tr. 1952. Pr is 3: -

Akvarellmålning Nr 88 
224. Handbo k för konst
näre r i akvarel lmö ln ing 
av Lenna rt Nyblam. 5,e 
uppi. Tryckt 1946 1: 25 

Reklamteckning Nr 8D 
108. Lärobok för själv
stud ier i reklamteckning, 
av reklamteckna ren och 
läraren Fredde Beman. 
Boken som är modern i 
alla avseenden omfattar 
64 sid. oc h är rikt illu str. 
Tryckt 1953. N ögo t ur in
nehöllet, Om reklamt eck
ning. Material. Kl ichee r 
och tr ycksätt. Uppritning . 
Perspektivlära . Skugglära. 
Stofheckn ing . Layou ter o . 
teckningar fö r annonser, 
broschyrer o . kota log er . 
Arbeten i färg m. m. 

Pri s 3 : -
Teckna och måla Nr 

BO 30 av Gunnar Dal 
blo m och Ingema r Tu
nander. För de n som ha r 
lust att tec kna och möla 
och som vi l l utveck la sin 
förmöga genom a llv ar
li ga självstudie r ä r den
na bok et t ve rkl ig t fyn d. 
144 sid. 194 i ll. varav 16 
sido r i färg . Tryckt 1949. 
Inbunden. Pris 12: -

Konstmålning Nr 8D 48, 
av Mann a Roland . Väg
ledning i tavelmölning 
med oliefärg, akvare ll 
och paste llfä rg fö r ama
törer. En innehöllsrik lä 
robok, som pö ett k la rt 
och instr ukt ivt sätf be 
hand lar a llt vad en ama
tö r behöver veta för att 
lära sig möl a konstnär
ligt. Boken omfatta r 80 
sid. och är rikt illu stre
rad samt försed d med en 
färgp lansch. 8, e upp i.a
gan. Tryc kt 1953. Den 
finn es även på norska 
spröket . Pris 3: -

REPRODUKTION ER 
fl erfärgs konsttryck av 
tavlor som lämp a sig ut
märkt för omatörmö la re 
t ill studium och kop ie
r ing. 

Oljemålningor , land-
skap och sti I leben, av 
svenska konstnär er. 6 
olika rep rodukt ioner 
format 24x28 cm. 

Nr BE 80, 3 o li ka. 
Pr sats 3: 75 

Nr BE 81, 3 o l ika. 
Pr sats 3 : 75 

Blommor Nr BA 192. 
Moderna o l iemö lning a r 
med grova tydliga pen
seldra g . Lätta a tt kopie 
ra. 10 o li ka reproduk t io
ner i format 11 X 15 cm. 

Pr sats 2 : -
Blommor Nr BA 194. 

Vackra o l jemölninga r i 
gamma l fö rnäm stil. Storl . 
11 X 15 cm. 10 olika i var
je sats. Pr sats 2 : ?5 

Blommor Nr BE 69. 
Vackra blomstertav lor eft . 
oljemöln ingar, form . 15X 
20 cm. i satse r om 4 
olika tav lor. Pr sats 2 : -

londskop Nr BA 195. 5 
olika landskap med träd 
och vatten . Format 11 X 15 
cm. Pr sats 1: 25 

Porträtt, 10 olika po r
trätt i olia pö känd a 
kompisitörer må lade av 
stora konstnäre r. Inrama
de blir de äve n små 
trev lig a tavlor fö r t . ex. 
radio- elle r musikhörnan. 
Storl. lOX 14 cm. 

BA 190, 5 ol ika. 
Pr sats 1: 50 

BA 191, 5 olika . 
Pr sats 1: 50 

Oljemålning Nr 88 225. 
Handbok för konstnä re r i 
oljemå lning , av Gott fr id 
Kallstenius. 10,e uppi. 
Tryckt 1952. Pris 3: -

TEXTNING 
lä robok i textning Nr 

8D 46. En praktisk han d
bok med text av V. Björk
man oc h bild er av S. 
Lindström . För affärs fo lk 
som själv a vilja texta o. 
måla rek lamskylta r, p ris
lappa r etc. Boken ä r 
äve n till god hjälp för 
dem som ära intress era· 
de av att r ita gr atula
tioner och andra de
korativa alste r för fest
liga tillfäll en. Modern i 
text och b il de r. Inne hål
ler, Textning ens g runder. 
Skissering . Balans lära. 
Komponering_ Stil sorter. 
Färghar monier. Reklam
sky lt ar. Prislappar . Adres
ser . Gratulation er . An
nonsuppställning ar m. m. 
med 55 illust ratio ner . 15 
stilpl onsc her 10,e uppi. 
64 sido r. Tryckt 1954. 

Pris 3: -
Textning Nr BE 72, av 

konstnä r I . W. Fischer
ström. En han d bok i yr
kes- och dekoration stext
ning för reklam a. konst
hantverk. 64 sid. 22x3 0 
cm. Tryckt 1948. 12: 50 

Porsl insmålni11g Nr 8D 
24. Av Kerstin Ortengren . 
Ur innehölle t , Keramik, 
ve rktyg, oljor m. m. , 
färgblandninga r , upprit
ning, gu ldläggning, tork
ning, b ränn ing , mönster 
med beskrivningar. M ed 
bil de r och förgbilaga . 
180 sidor. Tryckt 1953. 

Hö ft . 19: 50, inb . 25: 50 
Porslinsmålning Nr 8D 

177 En handledning av 
C. Runeborg som be
hand lar a llt man behö
ve r veta för denna konst
utövn ing. Rikt illu stre rad 
förutom 14 fä rgplansche r. 
Tryckt 1950. Pris 7: -

Människokännoren Nr 
8D 100, av Gu stav Lund
gr en, är en populä r han d
ledning i konsten a tt be
dcma människan eft er hu
vudets form, händerna, 
kroppens höllning , hand
stil en m. m., m. m. Me d 
220 bilder och 32 skrift
prov. Tryck t 1951. 

Höft. 6: -, inb. 8 : 50 
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Läkarböcker 
Det fulländade äkten 

skapet Nr 8D 56, av dr 
Th. van de r Velde. Ett 
stort välkänt bakverk om 
samlevnadens fysiologi o. 
teknik. Oversättning av 
dr Curt Franke. 336 sid. 
8 bilder i färgtryck. l nb. 

Pris 16: 50 
Sexuella frågor Nr 8D 

34 av Dr Fabriciu s-Mö l
ler. C:a 600 frågor frön 
sexvallivets al la omrö
den besva ras och kom
menteras av en klok och 
förstöende läkare. 234 
sido r. Pris inb. 14: -

Födelsekontroll Nr 88 
410 av Ni els Nielsen. En 
bok om barnbegränsning 
geno m olika preventiv
metoder. 128 sido r . Il lu
strerad. Tryckt 1945. 3 : 75 

Uppslagsbok Nr 8D 
131 i sexuell upplysn ing 
av dr Norman Ha ir e. Ett 
mycket omfattande bak
verk med föl jonde hu
vudrubriker: Kärlekens ut
veckling. Beskrivning av 
könsorganen. Köns livet 
hos barn och ungdom. 
Puberteten . Sexuell t sam
liv. Kärl ekslek . Könsför
en ingen. Bröllapsnatten. 
Kärl ekens ofullkoml ighe 
te r. Sexuel la abnormite
ter. Veneriska sjukdoma r . 
.504 sidor. 15 he lsides
planscher . Tryckt 1944. 
Inbund en . Pris 16: 50 

Naturkunskap 
' läke väx ter Nr 88 45 av 
N. Hewe. Beha nd la r ett 
stort antal av våra läk e
väx ter, de ras insamling 
och användning för olika 
ökommor. Frön medicinsk
botanisk synpunkt grans
kad av dr D. Car lst rö m. 
186 sid. ll lustr. Tr . 1952. 

Pris 7 : 50 
Våra medic inalväxter 

Nr BO 32, av Gust av Lind 
oc h Nils de Verdier. 48 
helsidesplanscher i fler
fä rg stryck. 4 ,e upp i. Man 
ka n skaffa sig ex lra in
komst genom insamlin g 
av medicinalväxter. Tryckt 
1953. Pris 4 : 80 

ILLUSTRERAD 
F l O R A 

Svenska växter Nr 88 
494 av Björn Ursing. Il 
lustrerad flora som be
skri ver 1.370 arter fan ero
ga mer, varav 820 växte r 
ä ra tydl igt avbi ld ade i 
naturl ig a färger. Enbart 
genom de utmärkta bil
derna ges möjl igh et all 
lär a känna vår a växter. 
En verk I ig önskebok fö r 
a lla botaniskt intr essera
de. 400 sid. Tryckt 1950. 
Klotbond. Pris 24: -

lilla djurboken , 88 11. 
Beskriver våra vanligaste 
svenska dju r. 62 sid. Med 
fä rgbild och text pö varj e 
sida. Pris 1: 50 

Hemmets läkorebok Nr 
8D 160 utarbetad av dr 
A . Tallberg och genom
sedd av nögra av vårt 
lands mest kända specia 
liste r . Denna andra ut
ökade upplaga, tryckt 
1954, omfaftar 1.108 sidor 
med 229 bilder. Registret 
hor 2.500 uppslagsord. I 
alla hem bär finnas en 
modern läkarebak, den 
ä r a ll tid värdefull att ha 
till hands. Hemmets Lä
karebak förklarar o rga
nens funktionssätt, sjuk
domars symtom och ka
rak tär, vad den sjuke bör 
iakttaga oc h vad läka
ren elle r en själv kan 
göra i kampen mot sjuk 
dom vare sig det gäller 
kropp e ll er siäl. Boken 
är bunden i el! starkt o . 
praktf ullt klotband. 

~. JAKT och FISKE 

~~ 

Pris 55 : -

Sjukvård i hemmet Nr 
88 31. En rikt omfattan
de handledning av d ,r 
P. Strömbäck, utgi ven av 
Svenska Röda Korse t . 
Många bild er, 270 sid . 

Pris 5: 50 

Våra nervers vardags
vå rd Nr 88 251, av med. 
d r Jacob Billst rä m. En 
klok och nyttig bok med 
goda röd fö r överan
sträng da, för de som l i
da av sömnlöshet, l är 
dem som har känsl ig a 
nerver m. fl . 160 sido r. 
Tryckt 1950. Pri s 2 : 75 

lilla fjör i lboken 88 12. 
Med färgbild er och utf ö r
lig beskrivning på ett fler
tal arter jä mte anv isning 
på fön gst o. preparer ing. 
60 sid. Pris 2 : 75 

Våra fiskar , Del I , Nr 
BB 136. Sötvattensfisk. 13 
he lsidesplansche r , en del 
i fl erfärgst ryck. 55 sid . 
text. Pris 5 : 75 

Våra fiskar, Del 11, Nr 
BB 137. Hovs fi sk. 6 : 25 

Svenska fågl ar Nr 88 
428, av Folke Räsiö, inne
höller 100 fåg e lb eskri v
ningar, illustr. med foto 
grafi e r och 100 fä rg bi l
der, somt ko rtfattad sak
lig beskrivning av 249 i 
Sve rige ö rsvissa o rter. 
504 sid . 7 ,e kraftigt ut
ökade upp i. Tryckt 1953. 
Pris höft. 10: 50, inb . 13: 50 

Handbok för jägare 88 
436 av Al Ian Petre. Den 
mest lästa jaktboken i 
Sve rige. Oerhört intres
sant och lärorik. 202 sid. 
25 illustr. Pris 3: -

Jakt och villebråd Nr 
BB 140, av jägmäst. Allan 
Petra. I boken beskrives 
vil lebråd ets levnadsvanor, 
olika intr essanta jak tme
toder, jaktsky ttekons ten, 
vapen , hunduppfödn ing , 
jaktvårdsfären inga r m. m. 
En intressant och läro
rik bok fö r varje jäg a re. 
240 sid . 26 bild er. Tryckt 
1952. Pris 6 : 50 

Hundens uppfostran o . 
dressyr Nr 88 441, av 
Hugo Strandbe rg. De ve
de rtagn o och bep rövade 
metode rna fö r dressy r av 
såväl vakt- som jakth un
da r. 172 sid. Ny omar
betad uppi. Tryckt 1947. 
Pris höft. 5: 50, i nb. 7 : 25 

Nya jaktboken Nr 8D 
39. Rådgiva re fö r jägare 
och jaktvänner av Tho r 
Högdah l. 85 ill ustr. Tryc kt 
1~30. 340 sid. Inbunden. 

Pris 5 : -
Handbok Nr 88 508. 

All roun dbok i jak t , fi ske, 
hunddressyr o. skogsvö rd 
av T. Oh li n. Myc ket in
gående och intressanta 
besk ri vn ingar i ovanstö
ende ämne n med mönga 
fu llkomlig a nyhete r frön 
utländska källo r . Upp
stoppn ing av dju r , fög 
lar och fiskar m. m. 256 
sid ., 125 bilder. Tryckt 
1951 Pris 6 : 75 

Konsten att fiska med 
fluga Nr 88 302, han d
ledning av A. Bäklin. 96 
sid. Pris 2 : 75 

Våra ryggradsdjur , Nr 
88 4, 6, innehall er be 
skrivni ng pö hur man 
konservera r o. mont erar 
däg gdjur , föglar, kräl 
diur, grodd jur och fiskar . 
Ave n amatören ka n e fter 
besk rivn inga r i denna 
handbok själv steppa upp 
djur. 
Pris höft. 5: 40, inb. 6: 25 

FAGHBOKEN, 8D 44, av professo r Hialmar Ren
dohl. Denna stora och rikt illu strerade fåge lbok 
ge r en fy llig _bild _av vö rc, s~enska fåglar och 
orden tlig ledn ing far bedo m~,ng av fög .,la rt en 
södan den ser ut i leva nde livet. Boken ar l1ko 
värdefu l l för nybörjaren som för de n avancerade 
fågelkännaren. Syn nerlig en värdefulla är upp 
gifterna om de sällsynta !öglornas utbre _dning , 
dä r lokalnotiser från de senaste ören publi ceras. 
Fögelboken ä r tr yck t på gr avy rp appe r vilket gör 
att b i ldåtergivningen ä r av högsta klass .. Ett 
praktve rk i formatet 27X 19 cm med 600 bild e r 
varav 135 i färg där fjäderdräktens minsta färg 
va ri ationer klart framträde r . 5, e reviderade up p
lagan. 566 sidor. Tryck t 1954. l nb. i klo tb and. 

Pris 57 :50 

Amatörfiskaren , 88 81 
av J. Ap pe lb erg . Ge r 
mönga värdeful la tips om 
fisk och fiskredska p, om 
fiskevotten, fiskevörd, la
ga r o. fö ro rdninga r, Bo
ken ä r trevligt illustrerad 
förutom 8 hels idesp la n
sche r m. 30 fiskar i fä rg . 
Tryckt 1954. Pris 6 : 50 

Spinnfiske Nr 88 301, 
av Nils Färnström. 4 ,e 
uppi. Illu stre rad. 78 sid. 
Tryckt 1953. Pris 3 : -

Hur mon lurar gäddor 
Nr 88 374, av Curt Lin
dhs. N ögat ur innehöl
let, Huggtid erna, spinn
fiske bete n, va r stör 
gäddan, slantfiske, drag
rodd, angelfiske , pimp e l
sti cka m. m. I llu str. 170 
sid . Tryckt 1951. Pris 5 : 75 

Rovriddare Nr 88 138. 
Djup ens Randiga Rovrid
da re, av Curt Lind he. En 
handbok i hur man ska ll 
hitta storabbo rren och 
hur man skall fö honom 
a tt nappa. Raffinerade 
knep av det slo g, som 
gamla du rkd ri vna fiskare
gubbar i a ll a t ider be
hål li t lär sig sjä lva som 
de n allra dyrba raste yr
keshemlighet. 188 sidor. 
1 llust r. Tryckt 1949. 5: 75 

Spinn - o . flugfiske Nr 
BB 416, av 0. Tö rnbl o m. 
En handbok om kasttek
nik med spi nn- och fl ug
spö , dessutom goda t ips 
o m utr ustningen m. m. 90 
sid. 29 bilder. Tryckt 1952. 

Pris 4: 50 

Idrott 
Friluftsboken Nr 88 43 

utgiven av Skid - och Fri
luf tsfrämjandet. En oum
bä r lig bak fö r al la som 
ströva i skog och mark. 
Ger värdefulla råd för 
ca mping, kanotfä rd er , 
be rgbestigning, läg erliv, 
oriente ri ng, träning fö r 
friluftsmärke t, föglar , väx
ter m. m Rikt illustr erad. 
408 sidor. Tryckt 1948. 
Bunden i töl igt linneb. 

Pris 7: 50 
Konståkning på skrid

skor, 8D 179. En modern 
lä robok i figur åkning av 
den engelske speciali sten 
a. olymp iadomaren T. D. 
Richardson. 87 fig . 123 s. 
Try ckt 1954. Pris 6 : 50 

Jiu-jitsu-boken, 88 55, 
med en samling utvalda, 
e ffektiva och lä ttlärda 
grepp för självf ö rsva r . 52 
fotogr. bilder och 63 sid . 

Pris 4 : 75 
Konsten att försvara 

sig, 88 13, visar hur man 
skall bemästra en even
tuell angripare och hur 
man trots blygsamma 
krafter kan föl la den 
stö rsta och sta rkaste man 
till mark en med nög ra 
grepp . 32 bilde r. 72 sid . 

Pris 4 : 75 
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Lantbruk och husdf ursskötsel 
Lantbrukarens praktiska 

handbok Nr BD 142. Ur 
in nehå ll et, snic keri och 
smid e, åkern och åker
br uket, skörden och ma
gasinet, potatis och rot
frukt er, husdjuren, gård 
och byggnader, reds kap 
o. maskin er , trödgården, 
repara ti onso rb eten m. m. Våra fjäderfän, BD 43, 

· 230 sid. och fl era hundra av professor Nils Ol sson 
bild er. Tryck t 1946. lnb . under medverkan av ett 

Pris 11: 50 fl ertal fr amståe nde fack-
Svinskötsel Nr BD 80, män. Den mod ernaste o . 

av agronom erna Hj . Nils- utförligaste bok i ämnet 
son och A. Orborn. In- som någonsin utgetts på 
nehå ll er vad en svinupp- svenska. 23 sidor ögnas 
födare bör känna till om enbart åt hänshusb yg g
svinave ln , svinens utfo d- noder m. detaljerade o . 
ring och stallvård samt måttsatta ritningar på ett 
produkternas avsättn ing . fl erta l typer. Aggens ruv-
164 sid. 46 bilder. Tryckt ning och kläckning med 
1951. lnb . Pris 6: 50 beskrivning på olika 

Svensk fårskötsel BD 35, öggkläckningsmaskine r. 
av Nils l nsulander, stats- Könssortering av dog l 
konsu lent i få rskötse l. Rikt gamla kycklingar . Kyck
il lustr . 235 sid. Tryc kt 1942. linguppfödning m. m. 

Pr is 3: 25 Höns, anko r, gäss o . kal-
Bigårdsboken 88 134. koner behandlas var för 

Handl edn ing i biod lin g sig i olika avdelningar 
av J. H. Söderlund . 112 Boken ger svar på allo 
sid . 101 illustr . 2,a uppi. frågor inom fjä de rfä 
lnb . Pris 2: 25 ave ln av i dag. 475 sid 

Fjäderfä skötsel Nr BB Tryckt 1954. lnb. 27: 5C 
133. Råd oc h anvis ning ar 
för en lön ande fjö de rfä
skätsel, av Signe Fors
berg . Ur inneh.: Hön s
gården s an läggning. De 
bästa hönsraserna, utfo d
ringe n, tor skleve rtranens 
bet yde lse, avelstuppen, 
ave lssto mme ns sa mman 
sättn ing, ave lsägge ns ur
val, kläckning och kläck
borhe t, naturlig ruvning 
och kläckning, maskin
klöckn ing , kolkonh änan 
som ti d ig ruvo re , kyc k
li ngarnas utfodring, ohy
rans bekä mpa nde , känne
tecken på goda och då
lig a vä rphöns, de van
lig aste hönssiukdomarna . 
Ackavel. Gåsavel. Kal 
konavel. Med ca 80 bil
der och teckn ingar. 144 
sid . 5:e upp i. Tryck t 195~ 

Pris 4:50 

Handarbete 
Ritas sylexikon BE 7. 

ABC i sömnad med detal
jerade bilder som steg 
för steg tillsammans med 
lättförstå e lig bildt ext 
åskådliggör de olika 
sömnadssätt en. Även den 
mer avancerade sömmer 
ska n kan ha god nytta av 
de vederhäftiga råden i 
boken, dä r förutom kläd
sömnad även pressni ng 
oc h provning behandlas . 
4i'4 bild er. Tryckt 1953. 

Pris 11: 75 

~ 
;GJ 

Kaninskötsel Nr BD 79 
ufg . genom Sveriges ka
ninav e lsfören ing ars rik s
förbund. 4,e uppi. 18,r 
tusend el 222 sid. 116 il · 
lustr . Tryckt 1948. l nb . 

Pris 4: 2! 
Handbok Nr 88 130 i 

ka ninsköts e l, av J. I 
Do hlsträm. Något ur in 
nehållet, Kaninros er, val 
ov ras, burar och red 
skap, avel och uppföd 
ning, slakt och garvning 
sjukdomar, avyt tring, bok 
fö r ing m. m. Tryckt 194' 
31 f ig. 140 sid. Pris 2: 75 

I 

Trädgård och blommor 

Trädgården som hobby 
Nr 88 66, den nya a 11-
raund trödgår dsboken 
som hjälper Er att fö r
vandla tomten t ill en 
vacke rt bl ommand e träd
gård och a tt sköta den 
Jc'i det enk laste och bäs
ta sättet. 272 sid. 275 ill. 
10 fä rgbild er. Tr . 1953. 
I nb. Pris 11: 50 

Trädgårdsboken, BD 41. 
En handledning i träd
,å rd ens pl a nering o. an
läggning av trä dgå rd s
'<an~ulent Anton Nilsson . 
08 sid. 180 teckn inga r o. 

b il de r varav flera i förg. 
Tryck t 1952. 

Höft. 14: 50, inb. 19: -
Blommande buskar och 

träd Nr 88 7 av Tar Nit· 
,e lius . Ett urval av de 
,östa bland trä dgårde ns 
,rydnadsbuskar och träd. 
~rygt 500 arter är be
krivna och av dessa har 
00 avbildats på färg 
i la nscher varjämfe 130 
vartb il der ing å r i texte n. 
:68 sid . Tryckt 1952. 
ris höft . 10: 75, inb . 13: 75 

Landsbygdens trädgård 
~r BD 143, av trädgårds-
1rkit ekt A. Steen m. fl. 
20 sid . 48 bilder. Tryck t 
947. Pris 2: 50 

Växtdoktorn Nr BB 402, 
w E. I nge lström. 253 sid . 
: a 200 bild . Tryck t 1954. 
r'ris höft. 6: 50, inb. 9: -

Svensk trädgårdsbok Nr 
BB 118, av Nils Dohl
mark, 8,e uppi. 172 sid., 
36 illustr. och belysande 
teckninga r. Tryckt 1952. 
Lättf att l ig och t ill förlitl ig 
handledning i fruktod 
li ng, plant ering ov frukt
träd, beskörning, be
sprutn ing, ymp ning , för
öd li ng, dri vbönksa nlögg
ning. Plantering ov bär
buskar, jordgubbar, köks
väx tadling. Trä dgårdspro 
dukternas t i llgodogöran· 
de , torkning, förvaring, 
försäljning samt odling 
av prydnadsväxter, blom
mor m. m. Boken är prak
tisk och prisbillig. 3: 50 

Trädgårdsrecept Nr 88 
297, av Ulla Malin. En 
bck full av bild er , skis· 
ser och ritning a r, som 
ger mode rna tips hur 
man ska ll få det trivsamt 
och vackert runt vill a n 
med p lattsä ttningar, vat
tenblänk, blomm ar bl and 
sten och i rabatt, tera s
ser , lekp latse r m. m. 114 
sid. Tryckt 1942. Pris 3: 75 

Trädgårdens vackraste 
blommor Nr 88 507, av 
Tar Nitz e li us. Behandl ar 
omk ri ng 400 arter o . sor 
ter, av dessa ö r 100 av 
b ild ade i förg på 32 förg
p lansche r samt dessutom 
87 bilder i texten. Boken 
ä r ett verk ligt fynd för 
trödgå rdsvänne n och fö r 
a ll a som vill se någ ot ut
över det al ldeles van li ga 
\
9
Jt töppa. 300 sid. Tr~ 

Pris höft. 9: -, inb. 11: 75 

Blommorna i hemmet 
Nr 88 490 av trädgårds · 
dir ektö r S. Gr een. Hur 
man får sina blommor att 
tri vas och vilka sorter 
som är lättast a tt od la . 
E11 bok av stort värde för 
alla som vi ll ha ett gräns· 
kande hem. Rikt illustr . , 
även fä rgp lansche r. 80 
sid . Tryckt 1955. 4: 75 

Mänsterblod utgivn a av Fören ingen för Svensk 
Hemslöjd Uppd e lade i nedanstående satser, var
dera bes'tående av 10 st. planscher 21 x:28 cm i 
flerfärgstryck med beskri vni ngar i kartong. 

Mönsterblod Nr BE 43, Mönsterblod t.'lr BE 74, 
ka rt. I . M attor i rölakan, kart. 111. Mobeltyi;ier, 
f lossa och rose ngång . äve rdragstyger, gardine r 

Pris 6: 25 och sängöverkast. 8: -
Mönsterblod Nr BE 44, Mönsterblod Nr BE 75, 

kort. Il. Tra smatto r . 5: - kart. IV . Pryd nadsväva r , 
Mänsterblod Nr BE 86, kuddar löpare och du

ka r! . V. Handarb etsmo· kor ' Pris 9 : 50 
deller, Dukar, kuddar, Mön sterblad Nr BE 76, 
m. m. 36 plansche_r. k 1 V I Trbsma ttar 50 

Pr,s 10: - °.' · .: . , 
Mönsterblad BE 88, kart. o lika monster . Pris 8 : 50 

XI. Vävmönste r till ylle- Mänsterblad BE 87, kart. 
tyger , kostym- och dräkt- X:. Mönster för rya mattor, 
tyger . Halsdukar, filtar o. vavda e ll er knutna . 
plädar. Pris 9: - Pris 12: -

Kokböcker 
Hemmets kokbok Nr 8D 

29, utg iven av fack skalan 
fö r huslig eko nomi i 
Uppsa la. 43,e uppi. Ur 
inneh., Soppor, kötträt
ter och rött er till smör
gåsborde t, väx trätter, så
ser , eft er rätter, tårtor o. 
bakelser, bakve rk, växt
konserver , konse rvering 
av kött oc h fisk samt 
charkute ri va ror m. m. 
Med 20 plansch er i fl er
färgstr yck. 563 sid. Tryckt 
1952. In bunden i kraftigt 
klotb and . Pris 13: 50 

Kartor Musikskolor 
K. A . K:s bilatlas Nr 

BD 60 över Sverige i ska· 
la 1,500.000. Kartorna ära 
i fle rfärg stryck med alla 
väga r tydligt markerade 
i rött. Inbunden i klot
band till sammans med ett 
sto rt ortr egi ster och av· 
ståndstab e ll. Huvudvä
garna är översedda 1952. 

Gitarrskola Nr BE 64 
av Sigva rd Aker'!'an, _ En 
lättfattad sko la for s1alv
studium i modern plekt· 
rumspe lning. Pris 6: 75 

Pris 17: -
K. A. K :s bilatlas Nr 

BD 59 med ortsbeskriv
ning. Samma ko rtbok som 
föregående men dess
utom omfattande 213 si
dor ortsbeskrivninga r med 
stadsplaner och uppg ift er 
om sevä rdheter m, m. 
Klotband. Pris 22: -

, S-N • Bilkarta Nr BD 
121. En kortbok över Sve· 
rige i ska la 1,500.000 tr . 
i fyra färg er vägarna i 
röt t. Inbunde n i klotband 
i bekvämt form at med 
bladen prakti skt ordnad e 
så att man med ett tum
grepp d ir ekt slår upp 
önskat blad. En modern 
vägka rta try ckt 1951. 

Pris 12: 50 
Stockholmskartan Nr 88 

52. Turi stka rta med namn
register . Tr. 1954. 2 : -

Vägkarta Nr BD 122. 

Munspelsskola Nr BA 
105, spelanvisning jämte 
en sam ling omtyckta styc· 
ken i lättfattlig siffer
skrift. Pris 0: 75 

Violinskola Nr BE 4, av 
A. Julin , för själ vunder
visning. lnn eh. musika· 
liska grundreg ler, skalor, 
melodiska övningsstyck
en illust r . och utförlig 
gr~pp tabe ll. Pris 4: 50 

Pianodrogspelsskola Nr 
BE 29. En fullst änd ig lä· 
robok för pi a nod ra gspel. 
Innehå ll et är upplagt på 
ett enke lt och lättfattligt 
sätt, så a tt eleven få r 
kännedom såvä l om no· 
tema som speltekniken. 
Tryckt 1940. Pris 6: -

Drogspelsskola Nr BE 
30. Jularbo-Gyllings drag
spelssko la m. fingersätt· 
ning, är en mycket pra~
t isk och omtyckt skola for 
den som från nybö rj a r· 
stadiet vill a rbeta sig 
fram 1ill skickl ig notspe 
lare. Ny upplaga, he lt 
omarbetad och komplet 
terad av Andrew Walter. 

Pris 4: 50 
Tryckkokboken Nr 8B 

523. Med fullständiga 
koktidtabeller och värde
fulla tips om tr yckkoka
rens rätta skötsel, matens 
preparering m. m. Ut
sökta fotografier, varav 
flera i fä rg . 128 sidor. 

Storo kokboken Nr BD 
112, i ny helt omarbetad 
och utökad upplaga 3000 
moderna recept med 1500 
instru kt iva bilder, därav 
500 förgfotografier. Stor
lek 22x27X4 cm. Tryck t 
1953. Inbunden i vitt klot· 
band . La ndets förnämsta 
kokbok, enastående in
nehå ll srik . Lämpl ig pre
senta rtike l och lys ning s
gåv a. Pris 48: 50 

l CO billiga middagar Nr 
BB 373, av Margit Dahl
bom. Billig men god mat 
för vardagsmiddagen o . 
den lill a bjudn ingen. 119 
sid. 4,e upp i . Tryckt 1953. 

Motormännens vägkarta 
öve r Sverige, i skala 1 ,1 
mil j . 15 bl ad 20X24 cm 
och reg ister ,inbund en i 
spiralr ygg. Pris 6 : -

Europakorta Nr BD 22 
i skala 1 ,5 milj . Aktuella 
gränser och viktiga väg
och järn vä gslinier. Tryckt 
1947 Pris 2: -

Dro.gspelsskolo Nr . __ BA 
104, fö r 2-ra d igt spe l 1am
te en samling omtyckta 
tonstycken i lättfattlig 
siff erskrift . Pris 1: -

Höft. 5: 75, inb . 7 : 50 
Kajsas kokbok, BD 64 

Kokbok speciel lt för lant
Pris 2 : 75 

hushåll. 20,e uppi 325,e De godo smörgåsarna 
tusende!. Reviderad och Nr 88 18, av Vera Tar
moderniserad med bl. a. nerhi elm. Recept på ap
diupfrysning och måniJO titliga smorg åsa r av alla 
andra nyheter. 387 sid. slag till vardag och f est 
Tryc kt 1952. Pris 5: - Synne rlig en instruktiva 

Vår kokbok BD 40, 2,a , bilder, va rav eft f le rt a l 
utökade upplagan . me~ läckra färgp lansc her. 64 
över 200 fotowaf1er I sid. Tryckt 1953. Pris 4: 75 
färg och svart-v itt. 480 s. 
En modern och verkligt 
lä ttförst åel ig kokbok, som 
al lmänt lovordas. Tryckt 
1953. l nb. Pris 15: -

Tidens världsatlas, BE 
B. En mod ern svensk atlas 
till lc'igt pr is. Format 19X 
28 cm med 80 sidor kartor 
i femfär gstryck , 8 sidor 
bildstatistik och 72 sido r 
namnregister upptagande 
20.000 namn . Ett oumbär· 
ligt uppsl agsverk i hem o . 
sko la , på kontoret och på 
resor. Inb unden i e legan t 
oc h ge diget linsonband. 

Pris 34: 50 

VINBOKEN 

Gröna Visbok 'en Nr BB 
488. Den tr ev lig aste och 
mest omväxlande visbok 
som utgi vits i Sverige . 
325 visor, gamla o . nya, 
sorgli t)a o. lustiga, vack 
ra och bu rleska . Bl. a. 
80 visor av dagens mest 
populära trubadurer. Me_· 
lod istäm ma till va r1e vi
sa. Rikt och roligt illustr . 
400 sid. lnb. Tryckt 1953. Vegetarisk kokbok Nr 

BD 73, av Anno Olsson, 
med 593 vegetariska mat
recep t. ~00 sidor. lnb. i 
klo tb and. Pri s 4: 50 

Vorciagsmot Nr 88 16, 
av Vera Torne rhielm. In· 
nehå ller recept på verk
li gt god husmanskost. Tal; 
rik a bild er varav fl era 1 
färg . 112 sid. Tryc kt 1952. 

Pris 4 : 75 

Smått och Gott Nr 88 
19, av Vera Tornerhielm. 
Piffigt och påhirt igt kom

Varma smårätter Nr BA 
113, fö r det fina smörgås· 
bordet. 209 olika rätt er . 
11 ,e upp i. Tryckt 1943. 

Pris 1: : 5 

Vi bakar hemma, BB 8". 
En bok med en mängd ill. 
recept på alla olika sor
ters matbröd och kakor . 
1~6 sid. rnb . Pris 3: 95 

Äta sig slank Nr 88 20, 
av A. W. Brown. Hur 
man bär sig Öl för att 
öla nästan som vanligt 
och snabb t gå ned i vikt . 
80 sid. Tryck t 1951. 21-
30 ,de tusendel. Pri's 4 : 75 

Vinboken Nr 88 88, av 
Ha rry Edelman. Handbok 
i hembe redn ing av vin m. 
recept för al la vanligare 
svenska bär och frukter . 
Nå got ur inneh .: Must_e_ns 
io rdningss tälland e, 1as
:i ing e ns genomförande, 
recept, vinets efterbe 
handling, fin champagne, 
be redd på några timmar, 
champagne en ligt origi
na lmetoden, cham pagne
likören. Hur man själv 
gör recept. Snobbjäs ni ng 
av vinet. Beredn ing av 
vermouth . 23 ,e upp i. Tr . 
1954 134 sid. Pris 2, sa 

Svampplockarens hand
bok, BB 298 av Bengt C_or· 
tin Den stora , fullstan 
diga svampboken beskri
vande 285 svampar va rav 
133 i nat urlig a färg er. 
351 sid. 

Höft. 9: 50, i nb. 12: 50 

Pris 10,-

Gula visboken Nr BB 
65, ett komplem ent till 
Gröna v isboken. lnneh . , 
De populäraste op erett · 
melod ierna och någr a 
trevliga utländska sånger 
samt visor av Povel Ro· 
mel , Olrog, Taube, Karl 
Gerha rd oc h många fle· 
ro kända visförfottare. 
Sammanlagt 266 visor m. 
melo dinote r . 400 sid. Tr . 
1953. I nb. Pris 11: 75 

Lapp-Lisas sånger Nr 
BB 517. Texten til l ryär
mare 100 av Lapp -L,sas 
omtyckta sånger varav 
fl erta let med melodistäm-

Pris 3: 50 mo . 

ponerade smårätte r. ~tt Ät, drick och var smärt, 
fynd för alla som vill BB 87. En klo k och tr ev
bjuda sina gä ster på __ nå- ligt skriven instruktion s
g·ot verk ligt gott. Farg- bok för bantare, med ett 
planscher och svartbilder program som verkligen 
i sto rt a nta l. 84 sidor. r:ier resultat. 114 sid. Tr . 
Tryckt 1953. Pris 4: 75 1954. Pris 5: 75 
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Den gamla visboken , BB 
73. Gamla skillingtrycks-, 
sjö mans·, emigrant- och 
rallarvisor m. m. 219 sid. 

Pris 3 , 50 
200 välkända v isor, BB 

99, innehöll e r alla de se
naste örens stora schla 
gertext er. 192 sid. 

Pris 3 : 50 
Visor man aldr ig gläm

mre Nr BB 185. 180 oför
glömliga visor frön det 
glada öttitolet till de se
naste ö rens stora slag
nummer . 192 sid. Tryck t 
1950. Pr is 3 : 50 

Visor , ballader och se
renader , B8 72, 100 väl
kända Evert Taub e-tex ter . 
156 sid. Tryck t 1954. 

Pr is 4: -

Trolleri 
Mag iska boken, BB 98. 

Troll eri- och kortkonste r 
beskrivna av trollkonstnä
ren B. Bergöä. 110 sid. 

Pris 2 : 50 
Lilla trolleriboken BA 

40 inne höller 70 enk la o. 
lät tl ärdo troller ikonster 
som väcker a I los färvö
och fö rt jusning. 1 llust r. 

Pris 1: 75 
Så trollar man Nr BB 

21, av Char les Hogan . 
En samling effektful la 
trol lkonster, lätta att ut
föra. Rikt och utför li gt il
lustrerad. 80 sidor. 

Pr is 1: 75 
100 roliga trollkonster, 

Nr 8B 311. Med ledning 
av denna bok kan envar 
ulföra 100 fö rbluffande 
trollkonste r utan hjälp av 
appara ter. Tryckt 1942. 

Pris l : 75 
Kortkonst er Nr BB 207, 

för envar utan appara
te r . 73 o l ika kortspels 
l ricks kunna utföras efter 
den na bok med en van-
1 ig kort lek . 80 sidor. Tr. 
1945. · Pris 2 : 25 

Spådomsboken Nr 88 
204. Konsten att spö i 
kort , i kaffesump o . hän 
der m. f l . spödomskons
ter. Tryckt 1950. 112 sid. 

Pri s 2 : 50 
Tankeläsning Nr BA 

163. Hur man lä r sig tan
keläsn ing och bukto leri, 
av N i ls Robert. 63 sid. 
Tryckt 1943. Pris 1: 50 

Minneskonstnär Nr BD 
154, , Hur man blir min
neskonstnä r och sifferak
robat , . Av Gustav Lund
gren. En mycke t intres 
sant bok om mate mat iska 
konststycken . Nö got ur 
innehöllet: det ludolf ska 
ta let, siffera lfabete t, de 
rewentlowsko stereoty 
perna, de hundra ordens 
gö to, det fenomenala si f
ferm innet, mnemolek niska 
kortkonster, synminnet, 
unde rbarn, den eviga ka
lende rn , rold rognin g i 
huvudet, snobbaddi ti on, 
föde lsedagsskämt, si ffer
lek, mag iska kvadrater m. 
m. 96 sido r. Med tabe ll er 
o. figu rer. Pris 3: 85 

Sällskapsliv och förströelser 
Vem vet vad? BA 193, 

500 intressanta och läro 
rika fröga r m. svar. 1951. 

Konsten att hålla tal 
Nr 88 367. Av S. Sten
be rg . Hur nybörja ren 
öva r, lär sig behä rska 
rösten o . övervinna ner· 
vositet. Exempe l pö 130 
tal höllna vid festmidda
gor och praktiskt taget 
a l la möjl iga t i ll fällen. 
Hur fören inga r bildas o . 
hur de arbeta. Diskussio
ner och föred rag . 800 ut
ländska ord, de ras uttal 
och belyde lse. 192 sidor. 
Tryckt 1954. Pris 4 : 75 

Oförberedd sam jag 
är ... Nr 88 278. Några 
råd t i l l ta lare, av H. Ar
vidsson. Med exempel pö 
alla möjliga förekomman
de ta l. 128 sid . 4 ,e uppi. 
Tryckt 1955. Pris 3 : 75 

Herr ordförande , Nr 
SB 194. Handledning för 
medlemma r i föreninga r, 
styre lser, klubbar, o. säll
skap, av Gerhard Mog
,usson. Tryck! 1949. 140 
sidor. Pr is 2 : 50 

Råd och rim Nr BB 435. 
Ny i ll ustrerad upp laga . 
Ur inneh., Talarkonsten 
-ned exempe l pö tal. 
Ove r 200 ro li ga te leg ram. 
Föredra g , mätes färhand
lingar, deba tt, rep I ikfä
ring o. d. Förslag t ill tex
te r fö r hög ti dsda gar , hyl 1-
ningsbrev, kondo leans
brev, bjudningsbrev , säll · 
;k apslivets etikett, vers· 
konstens regle r m. m. 152 
sidor. Tryckt 1953. (3, 50 

Hyllningstelegram Nr 
BA 92 t ill föde lsedagar, 
namnsdagar, fö rl ovning
ar , b röllop, jub il eum m. 
m. Pris 0 : 90 

Roliga tal och telegram, 
BB 235. Tusen trev liga 
telegram t ill lalrika till
fä l len samt spi rituel la tal 
m. m. 128 sid . Tryckt 1954. 

Pris 3: -
Rimtips Nr 88 74. Lätl

fatt li gt ri mlexikon fä r yr
kerdikto re och amatö r
r immore . 128 sid . 

Pris 3 : 50 
Konsten att , uppträda 

korrekt , Nr B8 274, av 
Lorentz Bergh . En utför
l ig beskr ivning pö vör 
lids sede r och bruk i nom 
säll skapsl ivet. ~00 sid., 25 
i l lust r . Tryckt 1953. 4: 75 

Fantastiska kortkonster 
Nr BB 206. EII femliotal 
lölla och trevliga korl
konster. 60 sid. Pris 2: 50 

Lär Er dan sa själv Nr 
BB 500, av K. Wade . Be
skriver en ny förenkl ad 
lärometod . Stora dans
kartor utvisar alla steg 
mon ta r under dans runl 
golvet. Fullsländigo kur
ser i fo x-t rot, slow- fox , 
tcn ga , samba, rumba, 
mode rn och gammal vals, 
hambo, schollis o . polka . 
48 donskarlo r . Kursen är 
idealisk för nybörja re . 
Tryckt 1953. Pris 4: 50 

Får jag lov? Nr 88 71. 
Lärobok i modern och 
ga mmal dons av F. Fred
berg . En lällf o lllig och 
modern handl edn ing med 
stegkartor. 127 sid. Tryck! 
1952. Pris 4 : 50 

Pris 1: 25 
Ja elle r Ne /·· 88 97. Den 

nya ral iga rögespa rten 
eft. mag. Knutsans radia 
ide. 1500 fr öga r och svar. 

Pris 2 : 25 
Knep och knåp Nr 88 

372, av Robert Spång 
berg. En samling pro
b lem, spe l och tidsför
driv för barn och ung
do m. 130 i l lustr. 125 sid. 
2,a uppi. 1949. Pris 2 : 25 

Tusen tidsfördr iv, BD 
45, av W . Sperling. En 
samling roliga och intres 
santa matem. problem a . 
kvistiga uppg ifler fö r en
samheten elle r sällskaps · 
livet. Andra reviderade 
uppi. 222 sid. a. 385 teck 
ningar. Pr is 4: 25 

Den nya dansmetoden Yoga , Nr BB 506, , Ut-
N r B8 219, av A. Carral. veckla Edra dolda kraf 
Unde rvisning en li gt den te r>, av Alarik Degerman . 
lättfattliga meladimela- Ett vetenskapligt övnings· 
den. Omfatta r gammal p rogram som ulvecklor o 
vals, schotti s, hombo, onade fys iska oc h psy
po\ko, fox-trot, slow-fox, ki sko kraft er . Tusentals 
modern vals och tango . ·· k h 
26 danskortor. Tr. 1949. monnis a r o yoga att 

ta cka för sin fram göng i 
Pri s 2 : 50 livet. 120 sid. 42 il lustr . 

Kortoxen Nr 8B 515. En Tryckt 1954. Pris 4 : 50 
spel bok som beskriver c ,o 
150 o lika kortspel. De Recept och 
vcrnliga barnspelen, vä l- Beskrivningar 
kanda famil je- och säll-
skapsspe l , bridge, olika Pris pr st. 0, 25 
hasardspel, patienser m. Pris pr 10 si. 1: 75 
m 255 sid. Tryckt 1951. RA l Färnick l ingsbad . 
lnb. Pris 10: 75 RA 2 Tillverkning av 

Patiensboken Nr BA 39. spege lglas. 
Beskrivn inga r över 30 ro - RA 3 I mpregnering av 
liga och intressanta pa- tält. 
tienser med illustr. l: 50 RA 5 Skidval la . 

RA 7 Bo I longgas. 
Små spelbäcker Nr BA RA 8 Oxidering av 

36. Varje bok innehåller meloll. 
reg ler fä r ett av följen - RA 9 Melallfärgning. 
de spel , Nr 3 Prefe rense. RA 10 Pole ring av trä. 
IPriffe ). 5 Poker. 9 Auk- RA 11 Fyrverker i . 
lionsbridge. 10 Japansk RA 13 Myggo lj a. 
whist . 11 Schack. 14 Lätta RA 15 Julgransb loss. 
kortkonster. 18 Kontrakts- RA 20 Skokräm. 
bridge. RA 25 Lädpasto. 

Pris pr bok 0 : 75 RA 26 Framställning av 
Hur mon spelar Canasta blökopior . 

Nr BD 175 av E. Culbert- RA 27 Färsi lvr ingsbad . 
son 108 sid. \ l lustr . Tryckt RA 28 Färkoppring . 
1951. Pri s 4 : 75 RA 30 Hö rpomad a. 

Schack, BB 210. Hand- RA 32 Kä ldblandningor . 
ledn ing i schack utorbe- RA 33 Krukväxtgodning . 
tad av Tom Wilson. Med RA 35 Söpo. 
il lustr . 54 sido r. 2, 75 RA 36 Ackumulalo rl odd -

Hur man spelar schack, ning . 
BD 6, av F. Wigfors, Kom- RA 38 Etsning av stöl . 

I d 
RA 39 Etsning av glas. 

p ettera och genomsedd RA 40 Stäpning av lj us. 
av Gideon Stålberg och RA 43 F 
E. Lundin. 208 dubbelspal- ro mkollning av 
tiga sidor. lnb. Pris 13: 50 film . RA 44 Kooie ri ng. 

Knåp och knep fö r RA 52 Hörvatten. 
barn, BE 6. Ett häfte med RA 53 Fotografiskt blixt -
urklippsblad för hopklist - pulver. 
r ing av hus, f lygpon, tög, RA 56 Förtenning. 
en ci rkus, m. m. Flera RA 58 Parfymer. 
färgt ryckta sidor. 32 ka r- RA 59 Kemiska tro ll -
tongblad sto r l. 21 x 30 cm. konste r . 

Pr is 3 : 75 RA 60 Träb etser. 
H,,mliga klubb-boken RA 61 Met a llbetser . 

Nr 8B 77. Hur mon b il - RA 62 Stereofotog rofe -
do r en klubb och vad ring . 
man gär i den En verk- RA 63 Tennlödning . 
lig t kul bok fö r pojkar. RA 64 Högglans pö foto-
192 sid. , mönga bilder. kopio r . 
lnb. Pri s 5: 75 RA 65 Tape tseri ng . 
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Intarsia mönster 
med ritning a r , mönster o. 
besk ri vningar till vackra 
inlä gg ningar av olika 
l rä slag. 

Mön sterh äft<> Nr RD 130, 
lill bor dslampa, barbord, 
c igarrellskrin o. syskrin . 

Pris 1: 75 

RITNINGAR 
Ritning RB 145 till en li

len lättbyggd punktsvets
appara t för a malär er 
Malas frön ell bilbolteri. 

Pr is 2: -
Ritning N r RD 82, t il l 

en iskälk e. Fris O: 75 

Mäns te rhäfte Nr RD 131, 
till klo ckfode r för bords
uc och för väggur, gar
d inb räda och rodiobord . 

Pris 1: 85 
Mänst erhäfte Nr RD 132, 

till tidning ssläll, bordsur , 
spegelbord och spege l
ra m. Pris 1: 85 

Ritning Nr RD 109, till 
li ten encylindrig öngma 
skin, med 18 mm cy linder
diom. Hö jd 125 mm. Mo · 
skinen är utförd i mäs
singsgjutgods. Pris 2 : -:--

Ritning Nr RD 110, 1_,II 
tvöcylindrig öngmask1n, 
samma som RD 109, men 
i tvöc yl indrigt ulfärande 
Höjd 125 mm. Längd 128 

Män sterhäfte Nr RD 133, 
till lre olika skr in , b ricka 
och räkbord . Pris 1: 75 

Mönsterhäfte Nr RD 134, 
till modern byrå, hand
spegel och pärmar till 
gäst bok somt beskrivning 
på inbindning av denna . 

Pris 1: 85 

Träskulptur 
Modellserie Nr RD 125, 

omfatlar skärning av tas· 
sar, klor och b ladorna
ment fär ben til l stolar, 
bord och socklar . Rit
n\r.gorna upptag er även 
överstycken till denna 
sto lmodell . Trevliga sni
derier och skärninga r ti l l 
brevpressa r och sigill m. 
djurmotiv. Formar beten av 
nätskölor och ljusstaka r . 
Serie l A. Pris p r sats 
ritn ingar och mönste r . 

Pris l : 80 
Modellserie Nr RD 126, 

innehö ll er mönster o. ar
betsr il ningar till lj ussta
kar, lompe tl er, skålar, 
möbe lornament, klockfo
der, go lv ljusstakar m. m. 
Seri e 2 A. Pris pr sats 
ri tningar oc h mönster. 

Pri s 1: 85 

Klockfodra\sritning Nr 
RB 113, innehöllande tr e 
o li ka bordsur, tvö olika 
golvur och två olika 
väggur . Pr is 1: -

Ritning RD 75, till en 
komb . band- o. skivputs
maskin. Ritningar jämt e 
orbelsbeskrivn ing. Maski
nens längd 45 cm. 3: 50 

SLIPSTEN 
Ritning Nr RD 81, til l 

motordr iven sl ipsten. Etl 
{ynd fä r va rj e amatö r o. 
yrkesman. Dr ives av mo
tor •pö c,a l /5-1/4 hkr . 
Hastighet pö slipst enen 
c,a 70-80 varv pr min. 

Fris 2 : -

mm. Pris 2: - Vävstalsritning Nr RD 
Ritning Nr RD 113, till 9. Ritning ti ll en av hus

öngpanna med tube r . mode rsskola rekomm en
Stö ende mod. höjd 350, derad vävsto lstyp för 
diom. 115 mm. Speciellt h_emmet samt till_ en prak 
avsedd för maskinerna t1sk kuggstolln,ng och 
Nr RD 109 och 110. 2 : - kugga r . Pris 2 : -

Ritning Nr RD 67, lill 
sn bonkbandsög . He la 
höjden c ,a l meler . Pris 
för ritning jämt e a rbets
beskrivn ing . Pris 2 : 75 

Bandsågritning Nr RD 
11. Rilning til l en bond · 
,ög lär trampning. Till 
verk as av trä . Höjd 170 
: m. Pri s 2 : -

Rilning Nr RD 74, till 
fon erpre ss med bockar 
och presskiva. Pris 1: -

Vävstolsbeslag, M 849, 
pri ma utföran de av smi
desjärn . Satsen bestör av 
al la smide sbesla g , 14 de
la r, som erfordras till 
vävstol enlig! ovonslöen
de ritning. Pr sats 14: -

Ritning Nr RD 79, till 
en tro mpdriven klyvsög. 
Bordet höj- och sänkbar!. 
Rit ning och a rbelsbesk riv
ning. Storlek 55X 80X80 
cm. Pris 3 : 50 

Ovonslöende illustration viso r en praktisk snic 
kerimoskin som he ll kon byggas av den händige 
amatören, med undantag av sjä lva hyvelkuttern 
med därö sillonde orbelsve rktyg Pris listo pö 
dessa maskind e lar medföljer ritningen. Tota l 
längd 160 cm, häid 90 cm. 

Ritning Nr RD 73, t i l l ovanstående maskin ko m-
plel t med arbetsbeskrivn inga r . Pris 5 : -

Ritni ng Nr RD 80, til l sögbord Nr 2 till ovon 
slöende snicke rimask in. Utrustad med della sög
bord kan ulfö ros en möngfald arbeten med en
barl sågklingan . Pris 3 : -

CLAS 0HLSON _&_C ,oA .- B.,iN SJ ON 

Bygg själv 
en stjärnkjkere ! 

Ni kon själv till verka 
etl 15/150 cm spegelte\e
skop, förstorande upp ti ll 
200 gönger, efte r nedan
slöende handbok, inne
höllonde ritningar och ut
förliga instruktione r fö r 
til lverkningen av sövä l 
de opli ska som meka
niska deta l jerna . Etl av 
de i ntressantoste hobby
arbeten en händig per
son kan ta sig fär med. 
Tota la materialkostnaden 
lär te leskopet bl i r c,a 70 
- 100 kr . beroende pö ut
förande!. Vi lage rför a 
glas och be höv lig mate
rial fär slip ning och po· 
le ring m. m. Prisl ista 
med följ er handboken. 

Handbok Nr BE 36, hur 
man själv bygger ett 
spegel te leskop . 11\ustre
rad beskrivn inA jämte r it
nir,gar av civilingenjör R. 
Schäldslräm. Andra upp i. 

Pris 6: -

Slippulver 
Slippulver fö r slipning 

av opl iska g las samt för 
d iverse andra ändomö l. 
100 gr. fö rpackn ingar . 

Nr Pris 
V 3, g rov l. 60. 0 : 50 
V4 , 120. 0 : 55 
V 5, 180. 0 : 60 
V 6, 250. 0: 65 
V7, 400. 0 , 75 
V 8, 600. 0: 85 
V 9, > 800. 0 : 95 

Polerrätt Nr V 10 lä r 
d ive rse ä ndamöl. Högsta 
kval itet fö r op t iskt b ruk. 
C ,o 200 g i bakelitbu rk. 

Pris 1: 75 

PUNKTSVETS 
Ritning Nr RB 143, til l 

vallencyke l , som man gör 
0•1 en gamma l cyke l samt 
trä oc h maso nil. 

Pris 2 : -
GITARRITNING 

Ritning Nr RB 140, til l 
e11 gilar r . Ritn ingen ä r 
utfä rd i naturlig storl ek 
o . arbe tsbesk rivning med
följer. Pris 5: -

15 
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Båt
ritningar 
i skala l: 10 . 
Åtföljas av a rbet s
beskrivning. 
M oll mönster (spa ntru ta r och stävmöns terl i na-

turlig storl ek kunna erhå ll as till samtlig a bå tri t
ninga r . Pris pe r sats detsamma som för motsva 
rande båt ritn ing. 

De f lesta av hör uppta gna båttyper f inna s av
bi ldade i konstrukt ören John Svenssons bo k >Bygg 
själv Eder båt>. 

Båtritning Nr RD 36. 
Ritning till en rund bott 
nad , klin kbygg d rodd bå t . 
Längd 4,3 m, br edd 1,4 
m. Lätt rodd . Pr is 8: -

Båtritni ng Nr RD 37 i 
li khet med RD 36, men 
försedd med hjälp segel. 

Pris 8 : -
Båtri tning N r RD 90 til l 

en kli nkbyggd, fl a tbott 
nad snipa. Lä ngd 4,5 m, 
br edd 1,5 m. En vacker , 
bä rig bå t, lätt att bygga, 
grund1,ående, lätt rod d o. 
passande till fi ske. 8: -

Båtritning Nr RD 31. 
Ritning till en fl at bottna d 
rodd båt. Längd 4 m, 
bredd 1,3 m, mal lat dju p 
midskepps 0,45 m. 5: -

Båtritning N r RD 105. 
Kl inkbygg d, rund bott nad 
jo lle av tr ä. Vacke r, bä 
r ig och lättro dd . Längd 
3,5 meter . Pris 5: -

Båtritning N r RD 32. 
Ritning t i l l en rod dsnipa . 
Lä ngd 4 m, br ed d på 
mol l 1,3 m. Ma llat d jup 
0,45 meter . Klinkbyggd . 

Pris 5: -
Båtritning N r RD 93 till 

en extra lätt roddb åt, 
byggd av kou rit l immad 
p lyw ood . ..-Längd 3,8 m, 
br edd 1,25 m. Pris 5: -

BATAR BYGGDA AV 
MASONIT 

Båtr itning Nr RD 44. 
Motorb åt med V-botten, 
5,5 m lång , 1,4 m br ed. 
För inom- el . utombords
moto r . Bygg es ov trä o. 
masonit. Pris 10: -

Båtritning Nr RD 46. 
Rodd båt med fl at bott en, 
3,5 m lå ng, br edd 1,3 m. 
Bygg es ov tr ä och ma
sen it . Pris 5: -

Båtrit ning Nr RD 47. 
Rod db åt med fl at botte n. 
Längd 4 m, bredd 1,4 m. 
Bygge s av trä och maso
nit. Pris 5: -

Båtr itning Nr RD 98 till 
en Ca nada-k anot m. flat 
bott en. Längd 4,5 m. Att 
bygge s av trä och ma
son ite elle r kauritlim mad 
pl ywood. Pris 4, -

}6 

SEGELBATAR 
Rit nin g Nr RD 25 till 

Blek ingseka , längd 4,5 
m, bred d 1,5 m, en lit en 
god sjöbåt ov gamma l 
väl kä9d ty p. Klin k~yggd . 

Pris 5: -
Ritning Nr RD 38 till 

Bleking seka . Längd 5 m, 
bredd 1,75 m. Pris 10: -

Båtritning Nr RD 95 t i ll 
en V-bottnad po j kbåt . 
Längd 5 m, br ed d 1,7 m. 
Att bygg es helt e ller de l
vis av kaur itpl yw ood . 

Pris 10: -
Båtritning Nr RO 26. 

Ritning till en halv däckad 
segelkutte r 6 m lång, 2 
m bred , smäcker koster
typ, med 3 olika ta ckel
rit ningor . Klinkb yggd . 

Pr i 10: -
Båtritning I N r RD 16. 

Ritning til l flatbot tnad 
hal vdä ckad segelkutter 
med lös köl. Längd 4,5 
m. bredd 1,5 m, djupgå 
ende c ,a 30 cm. En båt 
so m är enke l och lätt ett 
byg ga , men ändo ck tr ev
li g och modern mod el l. 
Klink byggd. Pris 5: -

Båtr itning Nr RD 94 til l 
en Kosterkutt er. Längd 
7,5 m. Bredd 2,6 m. Att 
bygg as på klink ell er 
krave ll . Smäcker form . 
Ruffad . Idea l isk feriebåt . 
!Skala 1 ,20.l Pris 12: -

Båtritning N r RD 28. 
Oste rsjö koster . Kombi ne
rad segel- och moto rbåt, 
lämplig för såväl fi ske 
som för nöjessegling . Ty
pen är en br ed, styvseg
land e och go d sjöbåt. 
Klinkb yggd . Ritning en vi
sar två olika tacklings
fä rslag . Båten s längd 7 
m. Pris 10: -

Båt ritn ing N r R[l, 34 
ti l l en li ten sna bbg åe nde 
V-bo tten båt lär utom· 
bord smotor. Längd 5,5 m. 
Krave llb vgg d . Pr is 10: -

I 

Båtr it ning N r RD 30 til l 
en li ten kl ink byggd båt 
lä r utombord smot . Längd 
6 m, bredd på mall 1,5 
m Under det långe för
däcket kan anord nas två 
koje r . Pris 10: -

Båt ritnin g Nr RD 103 ti ll 
en semesterbåt . Längd 
6,5 m, br edd 1,9 m. En 
bå t som kon a nvändas i 
öpp en sjö runt våra kus
ter. Ruffat förskepp med 
p lats för 8 pe rsoner el ler 
3 sovpl atser . Pris 10: -

Båtritning N r RD 104 til l 
en semesterbåt. Längd 
7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff 
på förskeppe t med p lats 
lär 10-- 12 pe rsoner kring 
bo rdet. Ett l itet , fa mil je
hote ll , . Pris 10: -

Båtr itning N r RD 127. 
En omtyckt båtty p lä r 
uto mbor dsmotor. Vacker 
och lätt båt som bygg es 
på kl ink e lle r listkrave l l , 
i båda lo I len med ba
sade, lätt a och bi ll iga 
spa nt. Längd 5,5 m, bredd 
1,6 mete r . Pris 10: -

Båtri tning N r RD 128. 
Mod ern strö mli nje form ad 
trubb nos med för däc k o. 
vind ruta. Byg ges på li st· 
krave ll . För ino m- eller 
utombordsmotor. Längd 
5,35 m, br edd 1,8 mete r . 

Pris 10: -

Båtritn ing Nr RD 144. 
Mo dern typ lär inom
bo rdsmotor , l ikna r före 
gåe nde två. Lågt och 
br ett fö rdäck med vind
ruta och t rubbno s med 
fall a nde förstäv. Längd 5 
m, bredd 1,75 m. Båten 
är lätt och kan bygga s 
på kli nk e ll er l istkrave l l 
öve r samma mal la r. En 
4-7 hkr båtmoto r el ler 
li ten bilmo tor använd es. 

Pris 10: -

Båtritn ing Nr RD 17. 
Ritning t i l l en mot orbåt 
6 m lå ng lä r inombords
moto r . Kan byggas på 
klink e ller krav ell eft er 
samma . r itning . Lämplig 
fö r mindre b i lmotor. 

Pris 10: -

Båtritning Nr RD 43. 
Motorb åt m. flat botten . 
5 m lång , 1,33 m bred . 
För såvä l utom- som inom
bord smoto r. Bygge s av 
tr ä oc h masonit . Lätt att 
bygg a. Pris 10: -

Båtrit ning Nr RD 19. 
Ritning till en motorbåt 
5 m lång , 1,5 m br ed. 
Lamplig för insjöar . Pas
sande lär utom- och 
inom bordsmotorer . Kli nk
bygg d . Pris 10: -

Båtr itning N r RD 129. 
Stor mode rn . ruff ad mo
tor båt med fa ll a nde för 
stäv s,:,mt utbogad trubb 
nos, som ger god p la ts 
i ruffen åt 8 persone r . 
Byg ges av 1 tums li st kra
ve ll på sågade spa nt 
och basade svep timmer. 
Längd 7 m, br edd 2 m. 

Pris 10: -
Båt ri tning N r RD 'O. 

Ritnin g till en ruff ad mo-
10rb åt. Lä ngd 7 m, störs
ta br edd 1,9 m. För inom
bords moto r 6- 15 hkr . 
Aven passande för en 
b i I moto r. Ruffen rymmer 
5-6 personer . Krav ell 
byg gd. Pris 10: -

Ritning Nr RD 29, t ill 
en lit en snabbgå ende 
motorbåt som bygg es på 
klink. Användb a r lär så· 
vä l inom- som utombord s
moto r. Båtens lä ngd 5,5 
m bredd 1,6 m. Pr is 10: -

Båtbygge 
Bygg sj ä lv Eder båt , 88 

59. Ha ndbok i enk lare 
båtbygg er i av John 
Svensson. Prakt isk hjälp
reda vid bygga ndet av 
rod d- , segel- och moto r
bå tar m. m. Med 130 teck
ning ar oc h illu stration er . 
190 sid . 6 ,e till ökade upp· 
laga n. 129 bild er, 190 sid . 
Tryckt 1955. Pris 5: 50 

Hur mon ri tar och by g
ger sin båt, nr BB 368, 
av ka pten Gunnar Chri s
te rnin. 3 ,e upp i. Med 
100-tals b i lde r oc h r it
ni ngar . 148 sid . Pris 7 : 50 

Motorb åten Nr 88 91 
av R. Kock. Handbok i 
amatörbåtb ygg e och mo
tor installation . Båtens o . 
moto rns sköt sel o . vård . 
88 sid . 33 bi lder . Tryckt 
1950. Pris 4 : 50 

Båten som hobby , 88 
57. Segelbåtar, motorbå
tar o . roddbåt ar behand
las av expert er ino m var
je omr åde Båtens skötse l 
och vå rd. Manöv rer ing 
m. m. Rikt i llu str. med ett 
pa r hund ra teckningar o . 
fo tografi er. 272 sid . 

Häl t. 13: 50, inb . 15: 75 

Ritning N r RD 78, ti l l 
en insjöe ko , lä ngd c ,a 
4,5 m, största bredd c ,a 
125 cm. En stabil, lätt
rodd och rym lig eka. Ett 
specie l lt monterings sätt 
gör den myc ket lätt
bygg d . Pris pr ritning 
med arb etsbeskr ivnin g o. 
materia lförtec kning . 1: 50 

C LAS OHLSON & C : o A . -8 ., INS J O !'i 

Byggnadsritni ngar 
N edanstående ritningar 

ära ritade av byggnad s
inge njör E. Fors år 1939. 

Pris pr ritn i ng 2: -
Nr RB 76, spo rtstuga 

10,5x 4,5 m, med sto r rum, 
sov rum , kök, ve ra nda o . 
ga rdero ber . 

Nr RB 77, spo rtstuga 
7,20X 4,20 m, med rum o . 
kök , förstuga , garderob, 
vedbod och material bod , 

N r RB 74. Sport- , ja kt
och fi skarstuga med ett 
rum o . kokv rå , fö rstuga 
med skå p. Stor lek 2,9X 
4,2 meter . 

Nr RB 75. Sport·, jak t
och fi s~a rstuga, sto rl ek 
3,5X 4,6 m, med veran da , 
ett rum med kokvrå, sov
pl a ts öve r hela ve ran dan . 

Ritni ngar t . spo rtstugor. 
Ritade ov byggnads in
genjö r G . Solomon sson. 

Pris pr ri tnin g 2: -
Nr RB 59, somma rstuga 

innehål la nde ett stort rum 
med öpp en spis, kök, 
skaff eri , fö rstuga , kä l la re. 

Nr RB 61, sommarstuga 
med kök, skaffe ri, gar
de rob , ett sto rt rum med 
öp pen spis, förstu ga och 
sängka mmare. 

N r RB 62, sommarstuga 
med ett stort rum, kok
vrå, kä ll are, vin d fång, 
öpp en veranda efter he la 
lå ngsida n. 

N r RB 65, kolonistug a 
ty p >Lil lvrå n> med ett 
rum och kokvrå . 

El-handsåg K 447 med kraft ig motor som ger 
hög såg nrngskapac itet. Snabbt omstäl lbar lä r 
olika sågd jup och lutningsvinkla r int i ll 4_?0 • _Aut~
matisk t fung eran de kling skydd ger full stand1g sa
kerhet i arb ete t. Sula och anhål l av stå l. Kul lag
rad motor med f lä ktky lni ng . Effe ktförbrukning vid 
full be lastning 1050 watt . Va rvta l tom gång 4200 
va rv/min. vid be lastning 3000. Klingd ia m. 175 mm. 
Max. sågdjup 60 mm. Vikt 7,5 kg . Längd 37 cm. 
Uppgiv önskad spänning . Pris 455: -

Universolmoskin Nr K 26. Sl ip- , pol er- och borr
maskin samt cirke lsåg i ett . He lt till verkod av 
jä rn och stå l i sta bil konstru ktio n. Höj - och sän k
ba rt sli p- och sågbor d i storl ek 12X 20 cm. Borr
chucke n ta r bo rra r upp till 10 mm. Som t i llbehö r 
medfölja , slipskiva 100X 15 mm, cirke lsåg l OOX l 
mm och po lerskiva lOOX 15 mm. Rems kiv a lä r 8 mm 
rund rom. Toto lvikt 3,8 kg. Pri s 66: -
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Bandsåg 
Föstkla ssig o. modern 
avsedd lä r bän kmont age. 
Kraft igt d imensionerod o . 
av prakt isk konst rukt ion. 

Krafti gt stat iv av stå l
rör . Bo rd et är utf ört av 
la me I lträ , o . för sett med 
onhå ll. Klinghjul ens ax 
lar äro lagr ade i sjä lv· 
smörj a nde gli d lager . Det 
öv re hju let vi lket är f jäd
ra nde upphö ngt, ä r me
dels t ra tt och skruv lätt 
stä llb ar t i såväl höjd 
som sid led lär instä llning 
av klinga n. För klingan s 
styrni ng fi nnes klin g le
da re öve r och unde r bor
det . Ov re klingledaren 
är lä tt ställ ba r upp och 
ned somt lär ol ika kling· 
bredde r . Effektiva skydd 
för såvä l hjul som klinga . 
Såg en ä r montera d med 9 mm. klinga . 

Avstånd frå n kli nga ti l l sta tiv 290 mm. 
Största hö jd mell a n bo rd och övre klingledoren 

140 mm. 
Största hö jd 885 mm. Stö rsta bred d 500 mm. 
Lämpl igt va rvta l pr minut c ,a 700 va rv . 
Erfo rde rli g eff ekt c ,a 1/3- 1/2 hä stkraft . 
Bandsåg N r K 705, enl igt ova nst. utan remskiva . 

Pr is 169: -

Lämpliga remskivor ti ll bandsåg och moto r se 
N r K 707-K 714. 

Vid användn ing av 2.800 v/m . motor och 200 
mm remskiva på sågen erhå ll es lämpl ig hastigh E!'t 
med 50 mm moto rskiva. För 1.400 v/m. motor och 
200 mm remskiva på sågen an vändes 100 mm 
moto rskiva . 

Ba~dsågkli ngo r N r K 706, lä r ova nståend e 
bandsåg , filade och hoplödda, i br edd 6 el ler 
9 mm. Total längd 2000 mm. Pris p r st . 6: -

Beslog till klyvsåg 

Til l k lyvsåg enli gt r it n. RD 79 erfor der lig såQ· 
spin del och borrch uck. Ext ra pri ma svenskt fabri 
kat . 200 mm kling a ä r lämp lig t il l mas~inen . 

Rörspi ndel nr K 681, bestående av , SKF kul
lager löpa nde stå laxel, ¾" di a m., med kling
flä nsar och ki lremskiva enkel, ej som il lustr ., samt 
lagr en inb yg gda i stå ltub . Tota ll ängd c :a 350 mm 
ytte rd iam . 55 mm. Vikt 3,6 kg . Med v_ari e sp,n? el 
fö l jer ett pa r kra mpe r med muttrar fo r m?ntering 
på trä unde rl ag . Pm 62: -

Borrc huck nr K 683, system West cott med max. 
10 mm kap acitet, att anbring as utanför remskiv a n 
på den gä ngad e tapp en i stäl l_et lär dä r eli E:sl 
bef int lig mutte r . Diam. 45 mm, langd 65 mm. Vikt 
0,6 kg . N yckel medföljer . Pris 23: -

Sågkl ingor , av prima 
stå l, filade och skränk
ta. land ning F = 90 tä n
de r Axe lhå l på K 193-
194 15 mm, på K 195-
197 20 mm. 

Nr Dio m. Tjo ck!. 
K 193 100 1,02 
K 194 150 1,02 
K 195 200 1,22 
K 196 250 1,42 
K 197 300 1.63 

Pris 
3: -
5: 10 
7: 25 
9 : 30 

12: 25 

17 



Hondborrmoskinen WOLF, som kon kompletteras 
till en hel moskinuppsättning för hobbyverkstoden . 

Intresserade kunno erhål la en extra broschyr 
på denna moskin. Bestäl l broschyr nr B 12. 

Hondborrmoskin Nr K 234, är en gedigen eng
elsk kvol itetssok. Strömförbrukning vid belostning 
210 W . Varvtal 2400 varv/min, 1300 vid full be
lostn. T<?.tol längd 200 mm. Vikt 1,4 kg. Trebockig 
chuck for upp till 6 mm. Med inbyggd ström
bryt are och 1,8 m kabel. Finnes för llD-130 eller 
22D-250 volt . Pris 98: -

Kontursåg K 489. Den som äger en handborr 
maskin Wo lf , sto tivunde rd el K 298 och stotivp elore 
K 299 l år genom att lägg a till K 489 en e l-driv en 
kon tursåg, som skör trä upp till ½" och metaller 
upp till ¼". 12 blod för trä och 12 st. för metall 
med följ er. Pris 68: -

3vorvtillbehör Nr K 239, förva ndlar pela rbo rr 
maskinen till träsvarv för max 2" diom. och 23 cm 
mellan dubbarna somt upp til l 4" d iom . fro nt
svorvning. (Utan borrstotiv .) Pris 16: -

18 

,~-----------------------~-

Puts- och pol eri ngssots 
Nr K 236, beslå r ov ett 
sidohandtag fö r maski 
nen, en f lexibel gummi -
skiva med centrumoxel , 
en lommskinnshötto somt 
o lik a sondpoppersron -
dell er . Pris 18: -

. Borrstotiv består av en 45 cm hög stölpe:lare 
med hål lar e för hondmoskinen och fot med mat
ning, bor d och spak. Motningsmån 5 crn. Utry mme 
från centrum till pe la re 55 mm. Vikt 2,6 kg . 

Utg öres av följande de lar, 
Borrmoskin shå ll ore Nr K 297. 
Stotivunderdel Nr K 298. 
Stotivpelore Nr K 299. 

0 

Pris 18, 
Pris 35: 
Pris 7:-

,,~~ ~ 
Tillbehärsats Nr K 237, fö r borrning, slip ning 

oc h putsning. Består av sp ind el, 3 tums korbo
rund umskivo, stå lkrotstrissa och polertr issa somt 
4 snobbstålsborrar. (Uta n borrmosk inshåll a re.l 

Pris 27,-

Verktygsmaskinen >Emco-Unimoh är en unive r
sa I-verktygsmoski n och den ideal isko utrust ning en 
fö r hobbyverkstaden somt för y rkesmän såsom, 
skri vmoskinsreporatörer, optik er , tandt eknike r m. 
fl. För bearbetning i stål, meta ller, trä och p last, 
sås_om svarvning, borrning , fräsning, slipnin g, po 
lering m. m. Moskinbödden är av gjutjärn 300X 
85 mm med inbyggd läng dspindel, spindeldocka 
med kullager och omställbar p ina l. Allst römsmotor 
för 110 ell er 2LO volt. Utvöxlings onordningen till
låt er reglering av arbetsspindelns va rvta l i 9 steg 
mellan 30D-9000 va rv/min . Denna maskin kon mon 
omöndro på några ögonbl ick till svarv, bänk
borrm oski~, kon_tursåg, fräsmaskin, yts li pmosk in, 
ve rktygssl,pmoskin, hand borrmask in. Broschyr nr 
B 70, med prislisto, sändes gratis på begäran . 
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Plåtsax K 379 NI BB LEX 
är konstruerad lär att 
dr ivas av en vanlig elek
tr isk handborrmaskin, 
men kon även användas i 
stationära borrmaskiner , 
svarvar etc . Kli pper upp 
till 1 mm plåt med sto r 
precision även efter in
veck lad moll. Klippning
en sker genom sta nsning . 
Rörelsen överför es från 
oxeln ti 11 stonsen med en 
excenter. Pris 29: -

Bänkslipmaskin K 513. 
Med dubbla slip skivor 75 
mm och motor för lik - och 
växelström, 1/15 hkr. I fo 
ten inbyggt motstånd för 
vo rvtol sregl ering med 5 
lägen . Ma x. varv 6.000 
i min. Skruvon s,lutning or 
fö r fl exi bel axel. Dim. 
19x 15x 15 cm. Vikt 3 kg. 
Finnes för 110 ell er 220 V. 

Pris 110: -
Axel K 514, fl exibe l , m. 

chuck, samma typ som 
beskrives under nr K 515. 
Passar även till K 513. 

Pris 51:-

Handslipmaskin K 515. 
Med motor för lik- och 
växe lström , 1/10 hkr. vid 
12.000 v/min. A xialku lla 
ger i ned re och sjä lv
smörjande oljebransloger 
i övre änden. Varvtalet 
reg leras m. fotregulator . 
5 mm flf' x ib e l ax e l i stål 
lindad Kabel med ytter 
hölje av röd plast. Längd 
120 cm. Chuck av stål m. 
4 bocka r för D-3 mm. 
Axial - och rod iolku llag er 
i handtag et som är så 
utformat , a tt det ger gott 
grepp för handen . Ett 
förn ämligt verktyg i god 
kvalitet. Finnes lär 110 
e ll er 220 V. Pris 185: -

Polermaskin K 385, pris 385, - och hondbarrmoskin K 522, pris 260: -. 
Närmare beskr ivning i vår broschyr nr B 67, som dessutom upptager större 
handborrmaskiner pri slä gen från 185, - till 400: - . 

Dubbelslipmaskin K 512 
med 150x15 mm slipski
vo r, gr ov och fin. Med 
0,27 hkr motor, varvta l 
2800/min . Finnes för 110 
e lle r 220 V enfas växel
ström. Extra sta bil ma
skin. Storl. 32x20X20 cm. 
Vikt c:o 15 kg. Pris 236: -

Slip- och palermoskin Nr K 208 är ett lött och 
händigt ve rktyg som nedbringar tid och arbete 
till ett minimum. Förutom för möbelverkstäder är 
de n id ea li sk för vaxn ing och polering av bilor. 
Vikt 2,5 kg. At lö lj es av tallrik för sondpoppe rs
rond eller, filtskiva för polityr somt lommull sskivo . 
Skivornas dio m. 13 cm. Allströmsmotor med stör
ningsskydd. 2,5 m gummisladd. Uppgi v önskad 
spänning. Pris 162: -

Kombinationsmaskin K 511 med SKF-kull ager . 

Elektrisk handsåg Nr 
K 314. En schweizisk kvo
li tetsmoskin i högsta 
kloss. För snickare, de
koratörer m. Il. Ersätter 
både bandsåg och kap
klinga och är därför ett 
värdefullt verlctyg även i 
hobbyverkstaden. Sågar 
trä i upp till 5 cm tjock
lek, väggplattor, papp, 
eterni t m. m. Aven blod 
fö r sågni ng i metallplåt 
medföljer. Ma skinen ger 
fullkomligt jämnt (hyvlat) 
snitt som icke kräver el · 
lerarbe te . Vikt 2,6 kg. 180 
watt. An slutes till vanligt 
väggu ttag och finn es för 
125 e ll er 220 V växel
ström. Originalbroschyr 
N r B 53 på tyska sändes 
till intr esserade på begä 
ran . Pris 395: -
Extra sågblad. PI st . 3: -

Drift med fl at- el ler kilrem, max. kraftbehov c,a 
½ hk, max. varv 3000/min. Med trebock ig borr
chuck ~16 mm, slipsk iva 150x 20 mm, sågklinga 
för trä 150 mm. Ax e llängd 340 mm. Höjd till oxe l
centr. 170 mm. Bo rdsstorl ek 310X265 mm. Ställbart 
sågdjup upp till 30 mm. Vikt 17,5 kg. Pris 210: -

Universalmaskin Nr K · 
1020, med slipskiva, 70X 
12 mm med skyddskåpa 
och anhåll, filtpolertrisso 
somt borr chuck med 3 
bocka r och 5 mm grip
vidd. Moto reffekt 1/7 hkr. 
C ,o 6.000 varv/min. Går 
på både lik- och växel
strö m och finnes för 110, 
130 e ll er 220 volt . Total 
längd 26 cm och höjd 14 
cm. Vikt 3,3 kg. 110: -

K 323 för metall. 
K 324 för trä. 
K 325 för f iberp l. 
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Slipmaskin Nr K 989. 
Kra ftigt utfö rande av 
lackerat gjutjärn . Axel
diom . 15 mm. Utvä x ling 
12,1. Stä llb art anhåll 
med anordning för slip
ning av borrar . Med slip 
skiva 6"x l ". Vikt 3,9 kg. 

Pris 42: -

Slipmaskin Nr K 10. 
Med stativ av lackerat 
gjut jä rn och fostsättnings 
onordning för bo rd. Med 
115X20 mm slipskiva. 

Pris 11: 50 

Slipmaskin K 624 med 
rödl acke rat gjutjärnssto
tiv och ,slip skiva 75X 19 
mm. Utväx ling 1,8. 5: 95 

Verktygssats Nr K 'JJJ7 
består av 10 st. olika 
verkty g med 3 mm skaft 
för snobbrot erande ma
ski ner. Fem olika kera
miska slipstift, nylonbors
te , filtcylinder, fräs, fil o. 
gummiputs. På träklots. 

Pris per sots 16: 50 

20 
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• Gummidisk K 499, 5" för 
polering, med spindel. Putstrissa Nr K 305 BOX 

10 mm, av vit borst med 
liberpappnav. Axelhål 6 Pr is 6 : -

Gummidisk K 501, 7" för mm. Pris 3: -
polering, spindel m. 3/s" Polertrissa Nr K 306. 
skaft. Pris 18: 50 80x25 mm, av vitt bom

Lammu/lshätta K 500, 5" 
passande till K 499. 

Pris 4 : 50 

Lammu/lshätta K 502, 7" 
passande ti 11 K 501. 

Pris 5: 75 

Ståltrådsborstar med 6 
mm axeltapp av järn. 
Vågig ståltråd . Måt t i 
mm. 

Nr 
K •307, 
K 308, 
K 309, 

Diom . Tråd 
40 0.18 
50 0.22 
60 0.26 

Pris 
4: 25 
4: 60 
4: 90 

Q . . 
Slipskivar JKorund-ke

romiskoJ . Storl . 5X l/2" 
med 1/2" oxe lhål. Max. 
tillåtet varvtal 4200/min . 
Nr K 846, fin. 
Nr K 847, mede lfin . 
Nr K 848, medelgrov . 
Nr K 849, gro v. 

Pris pr st. 6: 40 
Slipskivar, storlek 5x l " 

med 112" oxelhål. 
Nr K 926, grov. 
Nr K 927, med ium. 
Nr K 928, fin. 

Pris pr st. 10: 30 

Slipskivor, 75 mm diom . 
och 10 mm oxe lhå l 

K 645, br edd 6 mm. 
Pris 2: 90 

K 646, bredd 12 mm. 
Pris 3: 40 

ullsgorn . Ax elhål 6 mm. 
Pris 3: 40 

Mässingborste Nr K 303, 
100X30 mm, av vågig 
mössingtråd 0,06 mm. Trä
nav med förstärkning och 
konisk t hål 11-7 mm. 

Pris 6: 40 

~ .... 
Cirkulärborste Nr K 304, 

80Xl0 mm av tagel med 
tränav. Axelhå l 6 mm. 

Pris l : 60 
Mässingborste Nr K 301, 

100x 4 mm, av vågig mös
singtråd, 0,06 mm. Axel 
hå l 6 mm. Pris 1, 55 

Stå ltrådsborste Nr K 
302, storl. som föregåen
de men med 0, l mm vågig 
ståltråd. Pris 0 , 95 

Ståltrådsborstar av vå
gig specialtråd 0.30 mm. 
Nav med jörnflänsar och 
13 mm hål. Extra kraftiga. 

Nr Diom . Pris 
K 310, 150X23 mm 14: 50 
K 311, 200x 30 mm 21: 50 

Parallellskruvstycke Nr 
K 293, i extra kraftig och 
praktisk konstruktion . 
Mycket lätt gång . Dubb el 
spindelföring. Vikt c ,a 1 
kg. Svenskt fob r. Käft 
bredd 50 mm. Pris 5: 40 • 

Avdragare . Mycket 
praktiska apparater för 
bort tagande av remski
vor o . d. å maskiner m. m. 
Helt av stål. 
Nr Gripvidd 

K 941 70 mm. 
K 942 140 mm. 

Pris 
14: 10 
22: 50 

Universaltång . Använd
ba r fö r en mångfald än
da mål., t . ex. vid snickeri, 
plåtsla geri - och mek. ar
bete n, rep a rationer m. m., 
då dessa tönger i många 
fall användes med större 
fördel ön skruvtvingar. 
Tången ;;r k'j ick och be
händig att anbringa på 
arbetsstycket och hor en 
kraftig o. hållbar fjäde r . 
Tångens spännvidd är 
resp. 40, 60 och 70 mm. 

Nr Längd Bredd Pr st. 
K 666. 110 17 mm 1: -
K 678. 150 25 mm· 1: 50 
K 530. 180 30 mm 1: 75 

-< Lödtång Nr K 885. Köl 
torna nypas ihop av en 
kra ftig fjäder . Längd 14 
cm. Pris 1: 95 

Bordskruvstycke Nr K 
387, av pri mo svenskt 
fa brikat. Lä ngd 15 cm. 
Svartlackerat. liven bruk
bart som städ. Bredd 28 
mm. Största gripvidd 50 
mm. Vikt 0,8 kg. 

Pris 4: 60 

Slipskivhå/lare K 510 m. 
6 mm skaft och 10 mm 
gängat läste . Pris 2: 25 

Stiftklove K 434, av Skruvstyck·e Nr K 129 av 
blonkslipot stå l . Med ge - gjutgods . Spännvidd 16 
nombo rr ot skaft. Längd mm. Kältbredd 24 mm. 
115 mm. Pris 4: 15 Pris 1: 95 

Sidavbitare K 244 av 
kro mvonodiumstål o . för
kro mad. Kraftig, speciol
hö rdod typ, garanterad 
för pianotråd. Längd 145 
mm. Pris 6: 95 

Sidavbitare K 245, sam
ma tång som föregående 
och med transparent spe
cia lisolering för 10.000 V 
på gr ep pet. Pris 10: 50 

<::: 
Sidavbitare Nr K 51 av 

prima stå l med blonksli 
pode käftar. Längd 14,5 
cm. Pris 5: 75 

Avbitartång K 431. 
Kraftig typ av kromva
nadiumstål. Förkromad a. 
pole ra d . Plastisolerade 
skänklar. Löngd 16 cm. 

Pris 11: 85 

Radiotång K 266 i smi
d igt utförande och hög 
kvalitet. Längd 14 cm. 

Pris 4 : 20 

Radiot ån g Nr K 52 av 
prima stål med bl a nkpo 
lerade, invändigt refflod e 
költar m. avbi ta re. Löngd 
16 cm. Pris 6 : -

Radiotång K 430. Med 
långa , böjda költor och 
avbita re. Högs ta kvalitet 
v kromvonodiumstål. För

kromad och fint polerad. 
Plostisol. skänklar. Längd 
20 cm. Pris 11: 70 

Rundtå ng K 460. För
kromad och helt polerad . 
Längd 16 cm. Pris 5: 60 

Sidavbitare Nr K 106, 
samma som föreg., men 
med greppet isolerat för 
50:JO V. Pris 7: 95 

Radiotång K 71, samma 
som föreg ., men m. grep -
pet isol erat för 5000 V. Flacktång K 461. Med 

Pm 8 : - långa käftar. Förkromad 
~ och helt pol era d .. Längd 
~ 16 cm. Pris 5: 60 

Sidavbitare , Eskilstuna - Radiotån~. :< 248, m. sid -~ 
fab rik at. Svart m. blank - avb ita re. Hog kvalitet av 
slipade köft o r. kromvonodiumstål. För-
Nr K 398 löngd 4½". 2: 25 krom od och helt pol erad. 
Nr K 399 löngd 5½". 2: 7C Löngd 200 mm. Pris 8: 60 
Nr K 400 längd 6½". 3 : 15 Radiot å ng K 420, i likhet 

Flacktång Nr K 397. 
Eskilstunofobriko t. Svart 
med blonkslipode käftar. 
L;;ngd 15 cm. Pris 2: 25 

Avbitartång Nr K 396. 
Eskilstunaf ab rikot Svar t 
med blankslipode költor . 
Löngd 12,5 cm. Pris 2: 30 

0, 

med K 248 men med isole
ra de handtag . Pris 11: 50 

Kambinatianstång Nr K 
104 med flack-, rör- och 
avbitartång somt tråd 
kl ipp are. Bästa kvalitet . 
Längd 19 cm. Pris 4: 75 

Kombinatianstång Nr K 
105. Samma sam föregå 
ende men med isolerat 
grepp (15.000 VJ. 7 : 80 

Kambinationstång . 

Hovtång av prima 
kilstunofabr 

Blonk slipat huvud med 
flack - , rör- och avbitar
tång samt tr ådklippare. 

Es- Bästa kvalitet. 

Nr Löngd 
K 393, 15 cm 
K 394, 17,5 cm 
K 395, ~O cm 

Pris 
2: 10 
2 : 45 
3: 10 

Filklove Nr K 1~0. med 
33 mm breda slipad e 
köftar. Längd 11 cm. 

Pris 2: 40 

Nr K 353, längd 6". 3 : 70 
Nr K 354, löngd 7". 4: 20 
Nr K 355, längd 8". 4: 95 

Kombinationstång Nr K 
799, med handtagen iso
lerade med ext ra tjockt 
gummi. Kombin e rad rör-, 
flack- och avbitart å ng . 
Längd 19,5 cm. Pris 5: 90 
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Låsri ngstång K 432. Av 
kromvonad iumstå l. Förkro
mad och helt po lerad. 
Längd 17 cm. Pris 9 : 55 

Sprinttång K 35, sprint
urdrogare, böjtång och 
sidavbit a re i ett verktyg. 
Bästa kvalitet. Längd 14 
cm. Pris 5: 25 

~ 
Kombinationstång Nr K 

564. Svart med blanka 
köfto r. Kordongerade 
skänklar m. 5000 V-plast
iso leri ng. Rörtång, plåt 
scx, avbitare i ett ve rk
tyg . Längd 200 mm. 

Pris 4: 50 

Kombinatianstång Nr K 
233. Sam föregående men 
m. gummiisolerade skänk
lar (15.000 VJ. Pris 6: 40 

Kombinationstång K 486 
med blonkslipot huvud o. 
lackerade handtag med 
finge rgr epp. Förände rl ig 
gripvidd. Flack-, rör - och 
avbitartångs funktion. 
Längd 18 cm. Pris 3: 15 

,::za<;f::_ 
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Justertönger för finme-
kan iska öndomål. Längd 
13 cm. Tunna, släta köl
tar i tre olika modeller . 
Nr K 763, rak Pris 4: 30 
Nr K 264, vinkel Pris 5: 25 
Nr K 265, böjd Pris 4: 95 

Håltång Nr K 56 m~d 
6 olika hålpipor 2-6 mm 
för papp, läde r o. dyl. 
Längd 21 cm. Pris 5: 60 

Skränktå ng K 433 för 
upp till 1,5 mm blod. 
Mycket praktisk kanstruk
lion. Löngd 180 mm. 4 : 25 

GuldsmecJssax, för 
klippning av tunn mäs
singsplåt m. m. Löngd 7". 
K 391, rak, förn. 4 : 50 
K 384, böjd, I örn. 5: 50 
K 386, rak, svortl. 3: 75 
K 390, böjd, svart!. 4: 75 

AFl:C 
Plåtsax K 419. Av hög

vö rdigt SS-stål med ut
växling . Klipper med lätt 
het hårdaste plåt upp till 
1,5 mm tjo ckl . såväl rakt 
sam i figur. En topprodukt 
inom plå tsaxtillverkning
en. Löngd 26 cm. 21: -

Plåtsox Nr K 575, av 
bösto Eskilstunofobrikot. 
Längd 10". Pris 13: 2J 

Plåtsox Nr K 271. Med 
svartlocke rode skänklar 
och blankslipade skör. 
Anvöndbor till såväl rak-, 
rund - som fosonklippning. 
Löngd 28 cm. Pris 11: -

21 
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Polyg ri ptång N r K 249, med förän der li g gr ip

vi dd upp t i ll 50 mm. Längd 24 cm. En kvalitet s
tå ng av kramv a nadium stå l, förkromad och po le
rad. Pris 7 : -

Polyg ri ptång Nr K 107, av kromvana d iumstål. 
Svart utföro nde med sl ipade käftar . Läng d 24 cm. 

Pris 4: 60 
Polygriptång Nr K 352, miniaty rmode ll, läng d 

11 cm. Kromva nad iumstål , förnick lad . Pris 3 : 95 

Rörtänger i sta bilt utföran de av pr ima stlll. 
Nr Största rördim . Längd Pris 

8: 25 
16, 75 
21: -
30: 50 

K 201, l " 310 mm 
K 202, 2" 530 mm 
K 200, 3" 645 mm 
K 204, 4" 750 mm 

Atlastång, av mattför 
nick lat stå l och med reff 
lade oc h härdade käfta r . 
Den kan a nvä ndas som 
flo ck- och rörtå ng, fil
klove, skiftnycke l m. m. 
Nyckelvidd en kon med 
en skruv ställas o li ka . 

Nr Längd Gripv . Pris 
K 287, 150 15 mm 6: 50 
K817, 225 25m m 10: 50 
K 288, 300 40 mm 15: -

~ -
~ 
Röravskärare Nr K XO, 

fö r koppor- och mässing
rö r upp till 25 mm. ytter
dio m. Två härd ade ru ll or 
och en skärtrisso ov bäs
ta specia lstå l. Aut oma 
tisk matnin g, endas t en 
åtdra gn ing ov skruven 

Rörtång Nr K 108. Ett 
kraft igt och lätthant erl igt 
verkty g ov prima stå l. 
Stö rsta g ripvidd 63 mm. 
lä ngd 230 mm. Pri s 5: 75 

Cykelnyckel Nr Y 259. 
Hyls nycke l av mattlär-
nick let stll l. Passar t ill de 
fl esta mutt rar . Bör finnas 
i va rj e cyke lväsko . längd 
14 cm. Pris 1: 45 

behövs . Infä llb ar gr ad- Hylsnyckelsa.ts K 485 m. 
kniv . Vikt 375 g . lä ngd 5 o lika 6-kanthy lso r av 
hopskruvad 15 cm 17: 50 förnick lat stå l, 55 mm 

Reservskärtrissa Nr K långa jä mte vridst ift och 
228, t ill ovanst. röro v- skruv mejsel. Gripvidd 9-
skära re. Pris 2: 70 21 mm. I plastetu i . 3: 95 

Röravskärare Nr K 332, ov helsmit) specialstå l, 
stork och eff ektiv . Med två rull or och en skär
tr issa. Bygeln mattförk romad, spindeln blankpo le
rad Monterad med skärtr issa för stå lrö r och llt
föl jes av en extra trissa lä r skärning av a ll o 
andra slog ov rör. Bägge tris sorna ti llverkade av 
kroml egerat äde lstål som ge r fint snitt utan gra
der. För rördia m. 3/s" -2 ". längd 38 cm. Vikt 
2350 g r . Pris 38: -

22 

Polygonnycke lsatser av bästa kva lit et, beståen
de ev 6 du bb la nyck la r med til lsamma ns 12 olik a 
gr ipv idde r pr sots IK 536 med 8 nyck la rl. Samt
liga fö rkromade och med pol erade huvuden . 
l ä ngd 15- 32 cm. Ga ra nterad e. 

Nr Grip vidd Materia l 
K 240, 3/s" -l " Specialstå l 
K 362, 10-22 mm > 
K 535, 3/s" - l " Kromvanadium stål 

Pr sat s 
28: 50 
24: 75 
32: -
33: -K 536, 6-22 mm 

Nyckelsatser med dubbla nyck lar av extra pr i
ma fabr ika t . l ängd 11-20 cm. 

Nr K 531, 6 nyc klar med 12 o lika gripvidd er 
från 5/16" - 7/8" . Hä rdat specia lstål. Förnickl ade. 

Pr sats 8 : 80 
Nr K 532, 7 nycklar , gr ipv idd 8---22 mm. Hä rd at 

specia lstål. Förnick lade . Pr sats 10: 25 
Nr K 533, 6 nyc klar av kromvanad iumstå l, grip 

vi dd l /4"-7 /8" . Förkromade . Pole rade huvuden. 
Pr sots 15: 50 

Nr K 534, 8 nyck lar av kromvanadium stå l. Grip 
vid d 6- 22 mm. Pol. huvuden. Förkroma de. 

Pr sot s 19: 75 

- .,, 
Skiftnycklar av hejar -

e~ 

smitt stål. 20° vink el. Tysk 
mode ll. 

N r l ängd Pris 
K 59. 4" 10 cm 3: 70 
K 60. 6" 15 cm 3: 95 
K 61. 8" 20 cm 4: 90 
K 62. 10" 25 cm 7:-

:_ liiii!ii!i!ID Hylsnyckelsat s K 1033, 
~ av förnick lat stlll. Med 

räffla t handtag , lä ngd 15 
. - . cm, och 5 utbytbara hy l-

Sk,ftnyckel K 816. He1ad sor lär 6-kants muttrar m 
av stå l och helt hä rdad . 5- 9 mm g ripv idd. · 
l ängd 15 cm. Gri pvid d 35 Pr sats 7 : 50 
mm. Pris 2: 20 

e-- I 1- 7EZ 

Hylsnycklar av kromv a- Hylsmejsel K 164 med 
nadi umstå l, förnick lade . 6-ka ntshy lsa av po lerat 

Nycke l- l ä ngd st.~I och skaft oy eboni_t . 
N r vidd cm. Pris lan gd 23 cm. Finne s for 

K 334. 8+ 9 mm 12 4: 90 fö ljande muttervidd er , 3, 
K 335. 10+11 • 13 5: 25 4, 5, 6 e ll er 7 mm. 
K 336. 12+ 13 • 14 5: 75 Pr st 3: 20 
K 337. 14+ 15 15 6: 60 
K338.1 6+ 17 16 7: 50 
K 339. 18+ 19 17 8: 50 
K 340. 20+22 18 9 : 75 
K 341. 21 +23 18 10: 50 
K 342. 24+26 19 11: 50 
K 343. 25+28 > 19 12: 50 Polygonnyckelsat s Nr K 
K 344. 27+29 > 20 13: 75 363, läm pl ig fö r motor 
K 345. 30+32 > 20 16: 50 cykliste r. Består av 3 

Svängstift ov kromvano- d ubbla nyck lar av krom
d iumstål för ova nstående. vanadiumstå l, förkroma-

N r Passar nr , Pris de . 6 o lika grip vid de r 10 
K 346. K 334- 339 4: - - 15 mm. l ä ngd 12- 16 
K 347, K 340-345 4: 20 cm. Per sats 9: 50 

cCAS - OHL .S ON & c -;-c,A:: s ::- 1N ·SJON 

Hylsnyckelsats för fin 
mekanik . Av kramvan o
d iumstll l, fö rkro mad. 11 
o li ka hy lsor samt spärr 
m. fl. tillb ehör i plåt skrin . 

K 483, 3/16"-7 /16" . 55: -
K 484, 4-14 mm. 57: -

Hylsnyckelsats K 241 i 
plåt låda. Innehå ll er 9 st 
12-ka nt hy lsor med gr ip
vidd %"- 3/8" samt led- • 
handtag med vr idpinn e. 
Hy lsorna ä r av spec ial 
stå l, förkrom ade och po
le rad e. Pr sots 36: -

Hylsnyckelsats K 313 i 
plåtetui med 7 olika hyl 
sor för 1/8---1/2" W mutt
ra r . Spärrhandtag och 
fö rläng ning sled. 15: 25 

Hylsnyckelsats K 312 i 
"p låtetui med 6 hy lsor 3/16 
-1/ 2" W. Med vin ke l
ha ndtag . Pris 9: -

Nyc kelsats K 382 bestå r 
ov 9 st. svartoxid erad e 
6-ka ntnyckl a r i d im. 1/16" 
-3/8" jämte stä ll av ba 
kelit . Pr sats 8: 25 

Hylsnyckelsats av kramvanadium stål i p låtlåda, 
storl ek 31 x l3 X 5 cm. Med spä rrnycke l och 12 hy l
sor med grip vidd 10-22 mm. Vikt 3 kg . 

Nr K 360, brunerad yta . Pris 58: -
Nr K 361, för kromad, polera de huvud en. 73: -

Verktygssats K 721 med 
5 oli ka skruvmejslar av 
krom va nadi umstå l, täng
er, pin cetter, fil och rosp
borr . Med förvoring sväs
ka av plast . Uppfälld 
stor!. 16x 30 cm. 33: 50 

Hylsnyckelsats av kro mvonadiumstå l i plllt låda, 
sto rl ek 47X 15X 4,5 cm. 18 st. 12-kanthy lsor , grip
v idd 12- 32 mm . SW, sa mt spärrnycke l, fö rl äng
ningar , univ ersolknut m. m. Vikt 6 kg . 

N r K 358, brunerad yta . Pris 98: -
Nr K 359, fö rkromad, pol erade huvud en. 129: -

c::::= = 
Tryckskruvmejsel Nr K 152, mode ll 30, utan f jä

der , omstä ll ba r för höge r- och vänstergång e ll er 
fa st . Förnicklad . 3 alika mejsla r medfö ljer . Hela 
längd en 50 cm. Pris 16: -

Tryckskruvmejsel Nr K 211, Modell 130 A, högsta 
kva l itet, omstäl lbar för höger- e ll er vänste rgång 
somt fast. Med fjäd erutskjutning . Förnickla d . Åt
fö l jes av 3 mejs la r av o l ika bredd. längd ut
skjut en 44 cm. Pri s 18: 75 

Barrchuck Nr K 162, tre
bac kig med 6 mm gdp
vidd . Skaft 7, 1 sam pa ssar 
alla t ryckskruvmejsla r av 
ovanstående typ . 4: 30 

' 5? 
Tryck skruvmejsel K 995. 

Stä llb a r för höger, vän s
te rgång , samt fa st. För 
nicklad. Atfä ljes av 3 st 
mejsla r i alika br edd . 
l ä ngd utd ragen utom 
mejseln 21 cm. Pris 10: 50 

- - - --- -Pf==@ 
Skruvmejslar av extra 

kra ftigt fabrikat förs edda 
med patente rad praktisk 
skruvh å llo re. Klingan av 
b låanlöpt sexkantstål , 
handtag av geno mskin
ligt p last . 

Nr l ängd mm 
K 736 105 
K 738 180 
K 739 245 
K 740 335 

2 ) 

Pri s 
3 : 10 
5: 25 
6: 40 
7 : 35 

Skruvmejsel , extra krafti gt utfö rd 
d iumstå l med förkromad yta . Skaft 

i kromvana
av sla gsäker 

specia lp lats . 
N r Klingmått 

K 951, 6X l 00 mm 
K 952, 8x l50 mm 
K 953, 1ox 200 mm 
K 954, 12X250 mm 

Tota l längd 
180 mm 
240 mm 
310 mm 
360 mm 

Pris 
3: 50 
4: 90 
6: 60 
7: 50 

Verktygssats K 718 med 
18 al ika ve rktyg. Mej slar 
och sylar av kramv ana
dium stlll , p incetter, bor
rar , fi la r, lödko lv och 
speg el. I p lastväska , upp 
fälld storl . 16X 30 cm. 

Pris 26: -

Verktygssats K 729 med 
8 olika verktyg. Skruv
mejslar , sy l, pin cett , filar 
och spegel i plastväska 
16X 16 cm. Pris 12: 25 

Skruvmejselsats K 454 av 
kromvanodium stål bestå r 
av 3 st. mejslar för va n
liga skruvar somt 2 st. fö r 
Philipsskruva r, en rund o. 
en fyrkantig pryl. Klin g
orn as längd 14 cm. Med 
slagfast skaft av transpa
rent p last i gu l färg . Sat
sen förvaras i ett etui av 
plast med tryckknapp . 

Pris 6: 25 
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Skruvmejsel K 505, ställ
bar, Fast, höger eller 
vänstergång _ Lackerat 
handtag i bekväm farm. 
Klingans längd 130 mm 
och 6 mm bred . Pris 1: 85 

Skruvmejsel K 661, med 
140 mm lång och 8 mm 
bred mycket kraftig stål
klinga, gulpolerot trä
skaf t. Helo längd en 265 
mm. Pris 0: 75 

Skruvmejsel K 660, med 
125 mm lång och 5 mm 
bred stålk li nga , pole rat 
trä skaf t. Hela längden 
225 mm. Pris 0: 55 

K"J 

Skruvmejsel K 659, med 
mycket kraftig stå lklinga, 
längd 50 mm, bredd 8 
mm. Hela längden 120 
mm. Gulpolerat träskaft. 

Pris 0: 50 
Skruvmejsel K 658, med 

95 mm lång och 6 mm 
bred stålkling a. Polerat 
trähandtag. Hela lön !Cl
den 175 mm. Pris 0, 25 

Pryl K 662, av bl ank
polerat stå l. Spetsen fyr
kantig m. skarpa kante r, 
skaft av trä, med genom
gåe nde klinga . Hela 
I.ängden 175 mm. Pris 1: 35 

Pryl K 663, är likhet m. 
K 662, men e j fö rsedd m. 
genomgå ende klinga. 

Pris 0 , 75 

.. ,' - Spärrskr :~ 
bilt utförande med till
förlitlig spärrmekanism 
förnicklad hylsa . 

Nr Klin!Cllöngd Pris 
K 156 75 mm 2: 95 
K 157 125 mm 3: 20 

Skruvmejselsats K 326 
fö r urmakare och finme
kaniker. Mejslar av här
da t manganstål med förn. 
rnössingskaft. Sex alika, Spärrskruvmejsel K 158, 
med klingb redd 1-3 mm lit en ~adell f. e lektr ike r 
i etu i av po lerad rödbok a. rad,aamatar er. Klinga 
150x85x2 5 mm. Pris 5: 50 4

13
mmx2". Hela längden 
cm. Pris 3: 10 

Skruvmejslar, samma 
som i ovanst . sats. 

Klinga Läng d 
mm mm Pr st. Nr 

K 37 
K 328 
K 329 
K 348 
K 349 
K 350 

1,0 80 
1,25 90 
1,50 90 
2,0 1()() 
2,5 115 

0: 60 Skruvmejsel Nr K 850. 
0: 65 Trev lig fickmejsel med 
0: 70 skaft av transp arent plast . 
0: 75 Längd 12 cm. Pris O: ~ 
0: 80 

3,0 120 0 : 85 

DPI HM ---
Skruvmejsel Nr K 757, 

för finmekaniska arbeten 
Den har fyra utbytbar~ 
stålk li ngar 1-2 mm bre
da. De extra klingor na 
förvaras i skaftet. Till
verk. av mässing och för
nicklad . Längd 10 cm. 

Pris 1: 35 

--=--==-..m=-
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Skruvmejslar med prima 
stålklinga och handtag av 
plast . 
Nr K 84 Längd 12 cm. 

Pris 0: 35 
Nr K 85 Längd 20 ~m . 

Pris 0: 50 
Nr K 86 Längd 12 cm. 

Med klips: Pris 0 : 55 

fi l 
ci;;;;«====½d 

Stjärnmejslar, med pre-
cionsk ling or av krom- Nr Klingl. Xd iom. Pris 
vonod iumstå l och skaft K 462 30x 4 mm 2: 25 
av gul genomskinlig plast . K 463 BOX 4 mm 2 : 30 
För Phillipsskruv nr 4 o. K 464 lOOx 6 mm 3: 15 
mindr e, 5-9, 10-16 , 18 a . K 465 150x 8 mm 4 : 65 
större. K 466 200x 10 mm 5, 90 

.Metallsågbåge Nr K 732, i mycket kraftig och 
stabi l konstruktion . Försedd med helgjutet hand
tag som ligg er väl i handen, somt ett likal edes 
gjutet stöd fö r vänste r hond. Det godo grepp et 
ma n får på detta verktyg underlätta r arbetet be
tydligt. En kvalitetssak som man trivs med. För 12" 
blad. Vikt 0,7 kg. Pris 10: 50 

J 
... 

Metallsågbåge Nr K 111, ställ bar fö r bladläng
der upp till 33 cm, handtag av trä. Längd c,a 
50 cm. Pris 3: 50 

Metallsågbåge Nr K 565, av smärglat järn, med 
trähandtag passande vanligt 12" blad . Pris 2: 50 

' Såghandtag K 497, fin-
_t-AETAL.LSAGBL~D me~ gergr eppsfarmat m. prak 

f~asta fonder . Hardade I tisk skruvanordning, som 
ta.nder och rygg m':d E;tt stadigt håll er bågfils- o . 
m1ukare mellanpart, . Fo- sticksågb lad Längd 13 
res i två_ olika l andning- cm · Pri s 3 . -
ar, 18 tander pr tum är · · 
fö r klenare järn och stål, 
mässin!CI, koppar och gjut 
järn. 22 tänd er pr tum 
är för järnrö r samt för 
hårt ·stål . Extra prim a 
svensk tillverkn . 12 tum 
långa, 1/2 tum breda . 

Nr K 112, m. 18 tänder . 
Nr K 442, m. 22 tänder. 

Pris pr st. 0: 75 
Pris pr duss. 2: 30 

Figursågblad Nr M 637, 
tandat runt om varför det 
vid figursågning ej behö
ve r vridas . Genom an
bringande av nedanstå
ende hållare passa bla
den i van lig a ställbara 
meta ll sågbågar . Finnes i 
fin-, medelgrov och gro v 

Filsats K 080 med 6 
o liko nyckelfilar m. tr ö
skoft i plastetui. Längd 
utom skaft 10 cm. 5: 50 

Filsa)s K 720 m. 4 o lik o 
filar uto n handtag, lä nqd 
14 cm. I transp are nt plast
etui. Pri s 3 , 50 

huggning. Blad ets längd 
20 cm. Diam eter c,a 2 H S _.. It 
mm. Pris pr st. 1: -

Hållare Nr M 638, för c;;; <9 ovanståe nde blad pas
sande till meta ll sågbå
gar . Pris pr par 0: 50 

Sågbåge Nr K 269 spe
cia lg jord för ovanståen
de figursågblad som fäs
tas i bågen utan sär
skilda hållare. Sågdjup 
15 cm. Pris 4: 25 

..___ e, 
Verkt yg av krom-vana 

diumstål. Blankslipade o. 
lackerade. 

Kryssmejsel K 448, längd 
100 mm. Pris 2: 20 

Huggmejsel K 449, länpd 
HJO, br edd 17 mm. 2: 3~ 

Hålstons K 450, 3 mm, 
längd 125 mm. Pris 1: 85 

Körnore K 451, längd I 
120 mm. Pris 1: 85 
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Verktygssats Nr K 90 
beståe nde av kö rnare, 
huggp ipo 5 mm, mejsel 
och hålstans 4 mm. Primo 
verk tyg i träk lot s. 3: 50 

Verktygssats K 406 m_ed 
4 olika körnar e o. 4 olik a 
håls tan sar , 1,5-4 ,5 mm, 
län gd 10 cm, i ställ av trä . 

Pris 5: 40 

J,,;,(f . .,., __ 

Huggmejsel Nr K 555, 
av ext ra prima Eskilstuna 
fa brikat . 
Längd 4" 6" 8" 
Pris 1: 15 1: 90 2: 7C 

Hålpipa Nr K 956 a, 
bästa oljehärdat stål 
Med skaft och 5 pipor i 
d im. 15, 18, 20, 22 och 25 
mm. Förva ra s i ställ av 
ol jat lövträ. Pris 19: 75 

Hålpipa Nr K 955 av 
mattfö rnicklat stål : Med 7 
lätt utby tbara härda de 
stå lp ipor i dim . 2 till 8 
mm som förvaras i skaftet 
Längd 12 cm. Pris 10, 50 

Bokstovsstansar, av ex
tra prima fabrikat . Finnas 
i 5 olika bokstavshöjder . 
Satserna består av 27 
stansar i plåtetui. 

Nr Bokstavshöjd 
K 891 1 2 mm 
K 892 3 mm 
K 8\13 4 mm 
K 894 5 mm 
K 895 6 mm 

Pr sats 
20: 50 
22: -
22: 75 
25:-
28, -

..... 
Graversticklar Nr K 980. 

Lagerföras i fö ljande ty
per, flackstickel nr 1, 5 
a . 10, bollstickel 1, 5 a . 
10, spet sstickel 1, 5 o. 10 
samt knivsticke l 1, 5 o 
10. Uppgiv önskad typ o . 
nummer. Pr st 2: 30 

Mikrometer Nr K 1017 
fö rnäm sta precisionsutfö
rande. Med friktians 
spär r, 1/100 mm grad e
ri ng, gängstigning 0,5 

A 
mm. Meter till 25 mm. 
Längd 130 mm. Leve rera s 

~ 
i farvaringslåda av trä. 

J\ Pris 42:-

Stick ~t ~: pole rat ~· •• 
li:Jvträ. 

Nr Längd Pris 
K 987. 30 mm 0: 55 
K 984. 30 mm 0: 50 
K 985. 45 mm 0: 55 
K 986. 60 mm 0: 60 

Ritspenna K 278 av si I
vers tål med hårdmetall 
spets var med man kan 
rita på stål, glas, sten, 
kake l m. m. , Seco, -hård 
het. Längd 14 cm . 

Pris 3: 75 

Glasskärare K 142 med 
6 st. stålt ri ssor som efte r 
hand kan framvridas . För
nicklad oc h försedd med 
po ler. trähandtag. Längd 
14 cm. Pris 1: 10 

~=· 
Glasskärare K 260, av 

polerad mässing, med 5 
skär av vilka 4 st. äro 
förvarad e inuti skaftet 
jämte skruvmejse l . 1: 45 

Glasskärare K 331, för 
rundskörning av gl as. Kan 
även a nvändas som van
lig glasskärare. Inuti 
skaftet förvaras lösa skär. 
Med gummifot. Skärdiam. 
från 5 upp til I 17 cm. 

Pris 2 : 40 

Mikrometer K 15. Go d 
kvalite i precisiansutfö
rand e. Med fr iktiansan
ordning _ 1/100 mm del 
ning . Måttvidd 15 mm. 
Längd 88 mm. Pris 15: 50 

Mikrometer K 252 med 
friktion och 1/100 mm del 
ni ng. Måttvidd 15 mm. 

Pris 7: -

Qg ·t-·d 
Mikrometer K 251 utan 

bygel, för mätn ing av 
tråd. Delning 1/100 mm. 
Måttv idd 10 mm. 8: 20 

~ F'2\'IS'•@'1:& r 

Skjulmått Nr K 205 med 
tum- och cent imeterskala. 
En nonieskala. Ett billigt 
men bra skjutmått. Längd 
18,5 cm. Pris 4: 60 

~~ P"''\"'l"""l'f'T•i,1> 

Skjulmått Nr K 945, ett 
bi lligt men fullgott mått 
av prima fab rik at med 
två nonieskalor, 150 mm 
och 6 eng. tum. Använd 
bart för ytte r- , inner- o . 
djupmått. Löparen för 
fl yttas med friktion srull e. 

Pris 6: 30 

Skjulmått Nr K 868, för 
in- och utvändig mätn ing 
samt med djupmått. Alla 
mått avläsas direkt på 
skalan. Av specialstål o. 
helt härd at till stor y t
hårdh et. Skalan är gra 
derad i 160 mm o. 6 eng . 
tum. Med nonieskala fö r 
1/10 mm o. 1/128" avläs
ning . G ängnin g på bak
sidan. Ett högklassigt 
precisionsverktyg . 21 : -

Gängmötore K 388, 
dubbelsidig, m. 28 blad 
för W hitworth- gängor a . 
24 blod för mm-gängo r . 

Pris 3: 60 

Sybkaft Nr K 859, med 
fernis sat träskaft och 2-
backig förnicklad chuck. 

Pris 0: 85 

<ROUij 
Verktygshållare K 161 

med 4-backig spännchuck 
för 3-5 mm. Kraf tigt skaf t 
av trä . Längd 185 mm. 

Pris 3: 50 

Verktygshållare K 160 
med 3-backig förnicklad 
chuck. Spänner upp t i ll 
7 mm. Längd 70 mm. 4: 95 

Sifferstansar, 9 st. stan
sar 0-9, av extra fint 
stål, omsorgs full t utförda 
och förvarade i plåtetui. 

~ L'-r:tC=""i I 

Nr Sifferhöjd Pr sats 
K 780, 2 mm 7 : 50 
K781, 3mm 8 , -
K 782, 5 mm 9: 25 

Skjulmått K 1"9. Stor 
kraftig verkstadsmodell 
med härdade mätytor . 
Gradering i mm och eng. 
tum. Mätlängd 200 mm. 
Cm-gradering på bak
sidan . Pris 10: 50 

Verktygshållore K 159, 
m. spärr för höger-, väns
tergång eller fast . Skjut
ba rt handtag. Spänner 
upp till 7 mm. Längd 85 
mm. Förkroma d . Pris 8: 50 
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ELEKTRISKA lödkolvor, patenterade, svenskt fa
brik at. S-märkta. Alla delar ära lätt utbytbara. 
Levereras med sladd och stickko ntakt. Föras i 110, 
127 eller 220 volt . Vid örder uppgiv Ö11skad volt
spänn ing . 

Nr K 477. Effekt 100· watt . Längd 335 mm. 
Pris 21: 50 

lödkolvställ Nr K 842. Ett praktiskt ställ passa n-
de kolv Nr K 477. Pris l : -

Nr K 619. Effekt 100 wat t . längd 310 mm. 
Pris 26: -

'--- r 

Nr K 825. Effekt 80 watt. l ängd 300 mm. Enkla re 
utförand e ön fö regc'lende . Pris 20: 50 

Reservelement, passande till ovans tc'lende löd-
ko lva r. Vid order ang iv önskad voltspänning. 

Nr K 478, pa ssande Nr K 477. Pris 8: -
Nr K 622, passande Nr K 619. Pris 15: 75 
Nr K 843, passande Nr K 825. Pris 10: -
Reservspetsar til I lödkol va r . 
Nr K 882, passande Nr K 619. 
Nr K 883, passande Nr K 825. 
Nr K 884, passande Nr K 477. 

Pris 3:5 0 
Pris 1: 80 
Pris 3: 90 

t 1)::8-=) 

El-löcjkolv Nr K 844, prima svenskt fabrikat . Med 
sladd och stickkontakt. Effekt 190 watt . lä ngd 300 
mm, vikt 0,8 kg. Finnes för 110, 127 och '.!20 volt . 
S-mörkt . Pris 34: 50 

Reservelement K 845, passa nde kolv K 844. 18: -

El-lödkolv Nr K 822, svenskt fabrikot, S-mörkt. 
Lött utb yrbar lödspe ts. Effekt 75 watt. M ed sladd 
Finnes för 127 elle r 220 volt. Pris 12: 25 

Reservelement K 881, passa nde K 822. Pris 7 : -
~I-lödkolv Nr K 410. Samma utför9nde och sto r

lek som föregc'lende men med 100 wott effekt . 
Uppgi v önsk'od spänning . Pris 11: 50 

Reservelement K 508, passande K 410. Pris 6: -

~:;t;.~='===-______,.) 
lödkolv Nr K 109 för svogsträm . Uppvärmes 

mycke t snabbt , ör liten och lätthant erlig och hm 
längr e li vsläng d på e lementet ön en starkst röms
kolv. Anslutes til l ackumulator e ll er tran sformator. 
6 volt, 25 watt. Längd 23 cm. Pris 15: 50 

Lödkolv Nr K 506. , Optimu s, för bensin, med 
automatisk rensn ingsonordning , själva kolvens 
stor lek 14X 14X62 mm, längd med handtag 30 cm. 
Extra prima svenskt fabrikat. Pris 19: -
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Lödpistol K 568 med i 
handtage t inbyggd trans
formator o. strömbrytare. 
Lött och bekväm at t an
vända. Uppvörmning stid 
4 sek. Lödspets ov spe
cial lege ring som ej oxi
de ra r. Effekt 60 W. Endast 
fö r växelström 110 el ler 
äO V. S-mörk t . Vikt 0,8 
kg. Pris 46: -

Reservspets K 569 till 
ovanstc'lende. Pris 3: 25 

El. lödpistol Nr , K 276, 
ov förstklassigt tyskt fa
brik at. Gediget utföran
de i kraftigt bakelithölje . 
Inbyggd lampa som be
lyse r lödstöll et . Spec ia l
lege ri ng i e lekt roden gör 
den hå l lbar och oxida
ti onsfri. Endast för växel
ström 110, 130 el. 220 V. 
l ödvarm på 5 sekunde r. 
Effekt 55 wat t . Uppgiv ön
skad spänn ing. Pris 42 : -

Reservspe ts K 277 ti 11 
lödpistolen. Pr st. 1: 40 

, lödsats Nr K 102, för
pa ckad i ka rton g, inne
hå ll ande en löd kolv i 
storlek 13x 16x 47 mm, en 
st(rng lödten n, en bit sal
miok, en pensel och en 
fia sko lödsyra, somt f ull
ständig beskrivn. på till
vögogångssatte t vid löd
ning. Pris pr sats 4: 90 

Lödsats Nr K 103, i lik 
het med Nr K 102, men 
med lödko lv i storl . 16x 
19x 55 mm o. större flaska 
lödsyra och tenn. 

Pris pr sats 6: 75 

lödkolvar av koppor m. 
la ckerat tr ähan dtag . Vik 
ten avser endast koppa-
ren. Vikt Pris 
K 99. 30 gr. 1: 35 
K 100. 70 gr. 2: 25 
K 101. 150 gr . 4: 50 

lödlampa K 495 , Pri
mus>. En patentsöl<t nyhet 
bestc'lende av en gasol
fla ska i storl. 30X 7 cm 
samt brännare m. rör och 
venti l. Denna lödl ampa 
tänder genast med en 
lc'lgo som ger en temp . ov 
1700 C. Med normal låga 
räc ker en pc'lfyllning av 
flaskan till ca 8 lim. sam
man lagd brönntid. Flas
kan fylles av aukto ri se
rade gasolombud, som 
finn es över he la landet. 
Samma flaska passa r 
även till sportkök m. m. 
Begä r brosch y r B 71. 
Pris med gasolfylld flaska 

33: -

löc;llampa Nr K 950, fö r 
rödsp rit, brinne r c:o 35 
min. pc', en fyllning . Den 
ger en het sticklåga med 
900° C temp. Idea li sk för 
tenn- e ller hc'lrdlödning 
och härdning av smö de
to ljer. Till ve rkad av mäs
sing och helt förnicklad. 
Höjd 15 cm. Pris 16: 50 

lödlampa för rödsprit, 
med handtag o. lödkolv
slö 11. Ger en het stick
löga. Storl. 75x30x60 
mm. 
K 455, ov vitplöt. 4: 25 
K 456, fö rmä ssingad. 5: 50 
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Lödtenn, 50/50-procen

t igt bä sta engelska löd 
tenn i 2 mm tr öd, horts 
fylld . 

Nr K 685, i ringar om 
Lädlampa K 507, m. 0,15 3 meter. Pris l : 25 

lit e rs behö llare av mäs- Nr K 940, pö plö tspole 
sing. För bensin . Höjd 115 om½ kg. lc:a 23 ';'I. 
mm. Vik t 200 gram. 11: 50 Pris 7: 75 

Blåslampa K 509, med 
extra kraftig behållare 
ry mmande 0,35 lit er. Reg
lerin gsskruv. Vikt 750 gr . 
För ben sin. Pris 24: 50 

Lödsalva K 810, inne
hö ll ande tenn o . magne
sium, varm ed smö löd
ninga r kon göras mycket 
enke lt o . snabbt, I . o. m. 
utan lödkolv, med endast 
en tändsticka . Mycket 
p raktiskt att ha till hands 
lär tillfälliga lödningar. 
I tuber om 50 gram . 

Pris 1: 20 

Gjuteritillbehör till ett 
a matörgjuteri i enlighet 
med beskrivningen i vör 
handbok i detta ämne 
se sid. 4. 

Gjutsand 
Gjutsand Nr K 33, extra 

fin engelsk rödsand. 
Pris pr 5 kg 1: 50 

Blåslampa Nr K 9 för 
gjuteriändamål och and
ra arbeten vilka kräva 
stor värmeeffekt . Med 
vög rät brännare och en 

lödsalva av god kva li 
tet i ble ckb urka r. 

Nr I nneh . 
K 807, 25 gr . 
K 808. 50 gr . 
K 809. 100 gr . 

Pris 
0 : 40 
0: 65 
1: -

Slaglod 
Silverslaglod Nr T 98 i 

band 1,6X 0,6 mm i 50 cm 
längd . Pris l : 10 

Nr N 98, pr 100 g ra m. 
18: -

Flussmedel Nr T 99. 
, Easyflo-Flux > att använ
das i samband med 
ovanst. slaglod var vid 
hård lödning kan ske v id 
c ,a 600° C. Burk a 125 
g. Bruksanvisning med
följer . Pris 4: 25 

ALUM INIU M LÖ DNING 

< .. ""atc :-a~- "· si i'> 

Lödmetall K 937 för löd 
ning av a luminium och 
lätt metall . Användes li ka 
som lödtenn men utan 
syra . Bruksanvisning med
följer . Pr stöng 1: 50 

Deglar för metallgjut 
ning. 

Grafitdeglar 
Nr Höjd Pris 

K 30 6 cm 1: 50 
K 31 8 cm 2: 20 
K 32 11 cm 3: 95 

fotogenför brukning ov ca Gjutjärnsdeglar 
1,2 ltr per timm e. Behö l- Nr Höjd Pris 
lorens rymd 0,75 ltr. Höjd K 274 7,5 cm 1: 50 
22 cm. Pris 42: - K '175 10,5 cm 3: -
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Borrskaft K 865, med 
kraftig 3-backs chuck som 
exakt cent rer ar fr ön de 
minsta borrar upp till 13 
mm borrar. Borrt rycke t 
upptages av ett SKF-kul
lag er, övriga lag er ära 
självsmörjande. Två has
tigh eter och noggrant be
arbetade, helt inkap slade 
kugghjul ov speciallege
r ing. Brästbord och städ
hondtag vr id- o . lö sba ra 
i önskat läge, varigeno m 
borrning på svc'lrötkom
liga stä ll en möjliggöres. 
Längd 45 cm. Vikt 2 kg. 

Pris 42: -

Bänkborrmaskin Nr K 
23, försedd med automa 
tisk matning och automa
tisk tillb aka gc'lng. Mat
ningstr ycke t justerb art 
mede lst stöllskruv . M ed 
kullager, inkaps lad växel 
och chuck för upp till 13 
mm borr a r. He la höjden 
53 cm. Utspröng 12 cm. 
Vikt 8,5 kg. En gedigen 
bor rmaskin av förstk las
sigt fabrikat . Pris 86: -

Borrstopp Nr K 801, för 
t rä - och järnborrar. Till
ve rkat av a luminium, 
krymp lacke rat och mee 
förni ck lad e skruv. Höj d 
70 mm. Pris 3 : 75 

Borrskaft Nr K 888 med 
axialku ll ager och 3-bocks 
chuck för borr p r upp till 
13 mm. Tvö olika utväx 
li ngar erhå llas genom 
fl yttning av veve n. Tota l
lä ngd 43 cm. Vik t 2,6 kg. 

Pris 29: 50 

Borrskaft Nr K 889 av 
prima gjutjärn med frä_sta 
kugghjul och extra stod
dr ev. 3-backs chuck för 
upp till 6 mm. Tota l längd 
34 cm. Vikt 0,9 kg. 11: -

Drillborr M 17 ov järn 
med handtag av trä . 4-
delad chuck av mässing. 
Med 6 borrar. l ängd 25 
cm. Pris 1: 30 

Drillborr K 155, med 6,5 
mm fräst spiral och sär
ski lt kraftigt och fint ~!
föra nde. Behöllore for 
bo rr ar i skaftet. 6 olika 
borrar medföljer. l ängd 
31 cm. Förnicklad . 

Pris 3 : 95 

Drillborr Nr K 4 i ny, 
praktisk model l som med
ger bekväm borrning i 
al la läg en. 3-backs chuck 
för upp till 6 mm borr a r . 
Längd 20 cm. Vär ldspa
tent erad. Pris 21: -

Barrskaft Nr K 94 med 
3-backig chuck fö r max. 6 
mm borrar . Längd 24 cm. 

Pris 8: 50 
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Borrsväng K 413. Av 
kraftig och prakti sk kon
struktion med 3-bock ig 
chuck, som säkert håller 
borrar med o lika fästen. 
Rott monävrerod spä rr av 
ny typ utan knäpp, var
med mon kon ta hur små 
tog som helst. Kullager i 
brä stplotton, som li ksom 
handtaget är av eboni t . 
A ll o metalldelar fint för
nick lade. 10" vevyto. 

Pris 27: 50 
Borrsväng Nr K 36 av 

kraftigt svenskt fabrik at, 
helt förnicklad och med 
4-backs chuck, varigenom 
borr a r med o li ka fästen 
säke rt fost spännos. 10" 
vevyto. Pris 18: -

Böjlig gr iptång . Ett 

Borrsväng Nr K 444, av 
prima svenskt fobr., ut
bytbara delar, helt för
nick lad , kullager i bröst
bord et och härda de stå l
käft a r. 10" vevy to . 12: -

Borrsväng Nr K 445, är 
i likh et med K 444, men 
är försedd med spä rron
or dning. Pris 12: 75 

0: 
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pra ktiskt verk tyg m. va rs 
hjälp mo n fäste r skruva r, 
plocka r upp detaljer etc. 
på svå råt koml iga ställen , Borrsats Nr K 11, be stå
motorer, radioapparater ende av 10 st. cenrum
osv. Till verkad av mös- borrar fr ån 1/4"- l 1/8", 
sing med fjäd er och grip- mejsel, försänkare somt 
klor av st'ål. borrsväng. Bästa Eskils-

Nr Län gd Pris tunofobrikot. 
K 993. 40 cm 3: 50 Pris pr sots 13: 25 

K 994· 50 cm 3: 60 Borrsats Nr K 12, sam-
ma som i sots Nr K 11, 
men utan sväng . 

Pris pr sots 6: 75 

Pincett K 726, dubbel, Borrsväng Nr K 13, som-
.,,ed olika spetsar. Färn., mo som sots Nr K 11, 
:5ngd 10 cm. längd 28 cm. Pris 7: -

Pris 1: 60 

~ > 
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Pincett Nr K 755, för
nicklad, läng d 8 cm. 

Pris 0: 40 
Pincett Nr K 97, för- Ställbar borr Nr K 552, 

nick lod, längd 11 cm. av ex. prima stå l. Eski ls-
Pris 0: 55 tunofobrik ot. Stä llb ar fr . 

15 till 38 mm. Pris 11: 75 
:i- NPPirn@ll/11! -·w tfdit Ställbar borr Nr K 553. 

I likh et med föregående 
Pincett Nr K 98 av men stä llb a r från 22 t ill 

rostfritt stål. Längd 11 78 mm. ' Pris 13: 50 
cm. Pris 1: 30 Etui K 554, passande 

borr K 552. Ti I I verkat av 
~ trä och inrett med fock 
,=ve@ ifi i 2dtl för de lösa skären. 3: 50 

Pincett K 727 av förkro- Etui K 689, passande 
mot stål med böjd spets. borr _K 553. Utfört li ka 
Längd 15 cm. Pris 3: 90

1
som foregå ende. 3: 50 
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• skärn ing av hå l med 2-
::::,==3- 10 cm diameter. 

I 

Borrsats Nr K 280 med 
20 ol ika borrar upp till 
l¾" diom., mejse l, upp
rymmare somt två försän
kore . Bästa Eskil stunofo
brikot . Pris pr sots 14: -

i? 

Sri 1 7 

Försänkare med fyrkan
tigt fäste. 

Nr K 118 med 7 skär 
för trä. Pris 0: 75 

Nr K 119 fl at, fö r järn 
Pris 0: 45 

C]lliibä • 
Skruvmejsel Nr K 860, 

med fy rkantigt läst e för 
borr sväng . Finnes med 6, 
8 el. 10 mm br ed kling a . 

Pris pr st. 0 : 35 

Nr K 703, med cylind
riskt låste somt med styr
topp och stål lå r hårt 
materi a l såsom plåt , iso
lit , masonit o. dyl. 5 : 10 

Nr K 756, med fyrkant
fäste somt med styrspets 
och stå l fö r mjukt mate 
rial såsom papp , läde r, 
po rösa p latto r o. dy l. 
Särskil t lämplig för e lek
triker vi d utskärni ng i 
väggplattor för försänk
ning av dosor och kon-
takt er. Pris 6: 75 

Reservdelar passande 
båda ova nstående hå l
skäror e, var ig enom 4 
olika typer kon kombi
nera s. 

Skärstål Nr K 704, för 
hårt material. Pris 0: 85 

Skärstål Nr K 731, för 
mjukt materia l. Pris 0: 85 

., Styrtapp Nr K 939, för 
ä" • hårt mater ial. Pris 0: 90 

Kakelborr Nr K 63 m. 
fyrkontlä ste för borr 
sväng. Fyra specialhär
dade skär. Borrdiom ete r 
upp till 70 mm. Längd 
20 cm. Pris 10: 25 

Styrspets Nr K 938, för 
mjukt material. Pris 1: 25 

~ 
~ 

Handräknare K 1025, 4-
sifl rig, av förn. "}Össing. 

Läsa backar Nr K 858. Diom . 50 mm. Med tum
Två bockar med f jäder, tryck och ringhål lo re. 
passande vanlig borr- Snobb noll ställ ning med 
sväng. Längd 55 mm. 0: 90 rott. , Pris 14: 75 

Raspborr är ett prak ti skt ve rkt yg vid uppt agn ing 
ov hål och öppningar i trä av upp till l tums 
tjocklek . Spiraltandad rundro sp utfor mad ti ll borr 
i spetsen och med träh andtag . 

Nr K 436. Dio m. 5 mm. Längd 26 cm. Pris 3: 10 
Nr K 437. Dio m. 8 mm. Längd 46 cm. Pris 4: 75 
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Spiralborrar Nr K 3. ,lrvinmodell>, tillverkade 
av pr ima svenskt stål. De skära ett jämnt och 
rent hål i såväl änd - som tvärträ . Spetsarna ära 
sta rka och väl gängade. Borrarna helt polerade. 
Diom tum 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 
Pris pr st. 1: 95 1: 95 2 : - 2: - 2: 10 

1/2 5/8 3/4 7/8 l l 1/4 
2: 15 2: 50 3: - 3 : 60 4: 20 5: 80 

Antennborr Nr K 222 för borrning genom föns
terpost er m. m. Fyrkantigt läste. Längd 20 cm. 
Diom. 4 mm. Pris 0: 65 

Borrförlängare K 997 med led. För borrning på 
svåråtkomliga stä ll en. Arbetar obehindrat inti ll 
55'. Hel t ov stål med fyrkantiga fästen för borrar 
och borrsväng . Längd . 27 cm. Pris 14: 50 

Borrförlängore K 1018 
av stå l med 4-kont lä ste 
somt huvud, diom . 10/16", 
med stoppsk ruvo r f . bo r
rar med 4-kon t fäste. 
Längd 36 cm. Pris 10: 25 

Spiralborrsats K 1, m. 
träspira l borr a r. >lrvin 
model l>, med två skär o. 
finpole rade. 

Satsen innehål ler 9 st. 
bo rra r i fö ljan de diom. 
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 
5/8, 3/4, 7/8 och l tum. 
Svenskt fab rik at. 

Pris för komplett sots 
i etu i Kr. 29: 50 

Spiralborrsats K 2, är i 
likh et m. K l , men i nneh. 
6 borrar i fö ljan de diom. 
1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 och 
3/4". Svenskt fabrikat. 

Pris för komplett sots 
i etui Kr . 19: 75 

Borrställ Nr K 776, av 
bakelit, m. pl ats fö r 50 
meta llb orrar i grovlek 
1,0, l ,l. 1,2, 1,3 O. S . V. 
upp till 5,9 mm. Grov
leken på varje hål tydlig! 
angiven. Platta ns storl ek 
145x90x~O mm. Ett prak
tiskt och tidsbesparand e 
borrstä ll. Pris 1: 50 

Borrställ K 141, lika fö
regående men med hål 
för 40 borrar 6-- 10 mm 
diom. Plattans storl. 200x 
llO x20 mm. Pris 3, 50 

Gängverkty 11 K 467, 10 
mm a rmatu rg ä ng å såväl 
bock som topp. Längd 90 
mm. Ett praktiskt verktyg 
fö r install atöre r m. f l. 

Pris 4: 95 

~~ 
~ 

Gängkloppa K 435, för 
mm-gängor . 6 hål 2,6-6 
mm. Levereras med en 
fräst topp till varje di
mension. God kvalitet. 
Längd 185 mm. Pris 19: 50 

Svöngjärn K 504 av stå l. Fyrkant gängtopps
hållore samt hållare för 20 mm runda AÖngsnitt. 
Längd 24 cm. Pris 4 : 25 

CLAS OHLSON & C : o A.-~sTÖN 

Metallborr 
Spirolmetallborr Nr K 92, av ext ra prima kol

stål med cylindriskt föste fö r borrning i metall, 
järn och trä . 
Diom. mm 1 1,5 2 2,5 3 3,5 
Pr is pr st. 0 : 25 0: 25 0: 25 0: 28 0: 30 0: 30 

4 4,5 5 5,5 6 6,5 7- )~5 -
0: 30 0 : 35 0: 40 0: 45 0: 50 0: 55 0: 60 0: 65 

8 8,5 9- 9,5-10-11 - 12 13 
0: 70 0: 80 0:90 1: 05 1: 30 1:60 1: 95 2:30 
1-8 mm av avans!. K 92. Pr sats 5: 75 

Borrsats r K- 95 med 15 st olika bor rar från 
Spiralmetallborr K 875, små kolstålborror med 

diom.: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm. Pr st 0 : 30 
Borrsats K 879, beståen de av ovanstående 7 

småbor rar 0,3---0,9 mm. Pris pr sots 1: 60 

Snabbstålborr 
Snabbstålborr Nr K 300. Korta spiralborr av 

extra prima snobb stål, med cy lin d ri skt fö ste, stor 
skörförmå go i metall och jä rn somt stor varaktig 
het. 
Diam . mm 1.0 1.1 1.2 1.5 1.6 1.7 1.9 
Pris pr st. 0: 60 0 : 60 0: 60 0 : 60 0: 60 0 : 60 0 : 60 
2.0 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9 3.0 

0: 60 0: 65 0: 65 0 : 65 0 : 65 0: 65 0: 65 0: 65 0: 70 
3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 4.0 4.1 

0: 75 0:75 0: 75 0: 75 0 : 85 0:85 0:85 0: 85 1: -
4.2 4.4 4.5- 4-:-6 4.9 5.0 5.1 5.2 5.5 

1: - 1: - 1: - 1: 15 1: 15 1: 15 1: 30 1: 30 1: 30 
5.6 5.9 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 7.0- 1:2-

1: 50 1: 50 1:50 1: 85 1:_9~ 10 2: 15 2:20 2: 30 
7.5 7.7 8.0 8.2 8.5 9.0 9.5 10.0 

2: 40 2: 40 2: 50 2: 60 2: 90 3: 25 3: 50 3: 80 
Snabbstålborr K 292, små cylindriska. Diom. mm: 

0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 och 0,9. Pr st. 0: 95 
Borrsats K 330 består av 7 st. borr K 292, 0,3 

mm---0,9 mm. Pr sots 5: 85 

Borrsats K 494 beståen
de av 9 ko lstålsbo rro r 1-
5 mm i prakt isk hållar e 
av plast. Pris 2: 10 

Borrsats K 493, 13 ko l
stå lb orror i dim . 1/16"
¼" i trevligt etui av p last 
med knäppe . Pris 5: 40 

Borrsats K 492, 7 st bor
rar 1/16"-¼ ". I etui. 

Pris 2: 95 

Borrchuckar, t rebockigo, 
sjä lvce ntrerand e med cy
l indriskt skaft . Tre olika 
storl eka r . Längd 11-1 4 
cm. 

Nr 
K 146, 
KW, 
K 148, 

Skaft Gripv . Pris 
10 mm 6 mm 5 : 60 
10 mm 10 mm 6: 50 
12 mm 13 mm 8: 75 

~ 
~ m 
Borrchuck K 516, system 

Jaco b. Fö rnämsta preci
sio nsutförond e. 3-bock ig . 
Med nyckl ar . 
För borrar 0- 6 mm 18: -
För borr ar 0-10 mm 22 : 50 
För bor rar 0-13 mm 29 : 75 

Dorn ti ll ovanstående 
borrchuckor. 
K 517 Q-6 mm. Dorn nr l . 

Pris 4 : 90 
Borrsats K 724, t röspi-

ro lborrar med 6 mm cy- K 518 för borrchuck 0--10 
lindri skt föste. 1/4", 5/16", mm och 0--13 mm. 
3/8", 7/16" o. 1/2" i plast- Kona nr 1 2 3 
etui. Pr sots 7: 60 Pris 4: 90 5 : 90 8: -

?.9 



Hammare , av bästa 
svenska stå l. Slog o . pän 
noggran t härdad e. Skaft 
av bok . 

Nr 
K 898 
K 899 
K 900 
K 901 

Vikt gram 
80 

200 
400 
600 

Pris 
2: 35 
2: 70 
3: 9G 
5: 25 

Kulhammare av prim a 
svenskt stå l med slag och 
kula härd ade och slipa 
de. Skaft av ask. 
Nr Storl. Vikt 

K 40 0 180 
K39 1 250 
K42 3 430 
K 41 5 600 

Pris 
2: 70 
2: 90 
3: 90 
5 : 25 

~ :> ii!4$ 
Snickarehammare Nr K 

790. Hel t blank med skall 
av ask och fö rstärkning s
skenor vid fä stet . Med 
spiku td rog ore. Vikt 510 
gr. Längd 33 cm. 5: 85 

~ -~ st' 

Magnethammare Nr K 
791 med ALNICO -mog
net . Huvud av heja rsmitt 
stål och förnicklat. Höjd 
10 cm. Pris 5 : 50 

Hammarskaft Nr K 421, 
av ask, fy rka ntigt fäste 
30x 16 mm. Längd 36 cm. 

Pris 0: 60 
Hammarskaft , ovalt fäste. 

Nr Längd cm Pris 
K 422. 25 0: 35 
K 423. 35 0 : 40 
K 424. 45 0: 60 

& i 11 
=,--- ·----m: .. 

Meterstockar av trä. 
Förstklassigt svenskt fa
bri kat. Bredd 17 mm. 

K 121. Mete r och eng. 
tum med början från var
dera ändan . Längd 1 me
ter. Hop fälld 14 cm. 2: 20 

K 122. Dito, längd hop-
fä ll d 21 cm. Pris 1: 15 

K 123. Dito, lä ngd 2 me
ter, hopfäl ld 24 cm. 2: 25 

30 

C ·; 
Stif tapparat Nr K 947 

med magneti sk kol v ov 
stål ott hålla små nubb 
el ler stift som slås i med 
ett slog av handen . Myc
ket pr aktiskt , exempelvis 
vid insättn ing ov tät
nings li ster m. m. Längd 11 
cm. Pris 3: 40 

Stiftapparat Nr K 70 
med magnetisk kolv för 
islogn ing av små sp ik, 
stift m. m. somt med spår 
för islogn ing av specio l
klo m!Tier. Dessa medfö lj a 
i rikligt sortim ent jämt e 
järnpl otta f. nitning. Allt 
förva rat i träsk ri n sto rl . 
21 X 8X 4 cm. Pris 6 : 50 

Stiftapparat Nr K 66 
samma som föreg. men 
utan låda och klammer . 

Pr is 3: 50 
Klammer Nr K 67 för 

ovonst. stiftoppor at . I på 
sar med c ,o ~OC) st. 
Längd mm. 

8 11 14 18 22 
0: 25 0: 30 0: 35 0: 40 0: 45 

I --,1 
Gummiklubba, av svart , 

massivt gummi med tr ä
skaft . 

N r Längd Vikt 
K 819. 29 180 
K 820. 29 300 
K 821. 40 600 

Pris 
4: 25 
4 : 75 
8: 25 

Strykmått Nr K 47. Med 
rund stång av stål och 
härdade rit sspetsor jämte 
fäste fö r blye rtspenna . 
An hå ll av vitbok . Längd 
21 cm. Pris 5: 90 

Kombinationsvinkel Nr 
K 289, med an slog för 
såvä l 90- som 45-groders 
vinkel. Anslaget ställbart 
och för sett med stopp
skruv . Linja len gradera d 
i eng. tum o. mm. Längd 
25 cm. Pris 5 : 40 

Såltmåttbond Nr K 1014, 
sjä lvspring ande bond, 2 
m långt , bredd 16 mm. 
Tum- och cm-gradering. 
Kapse l av plåt. Pris 1: 30 

Stålmåttband graderat i 
mm och tum. Bredd 10 
mm. Bake li tkaps el 47 mm 
d io m. 

K 1012, 1 m Pris 1: 80 
K 1013, 2 m Pris 2: 30 

Stålmåttband, längd 2 
m, bredd 13 mm. Grade
ri ng tum och cm. Sluten 
kapse l med fj äder som 
dra r in band et. Kapsel av 
plåt. 

Nr K 1015 med spä rr . 
Pris 1: 75 

Nr K 290 utan spä rr. 
Pris 1: 50 

Strykmått Nr K 933 av 
lacke rad lättmetal l och Stålmåttband svenskt 
dubbla graderade li nje- fabrikat, högsta kval itet, 
ler av förn ick lat stål. kapse l av rostfr it t stål 
Längd 16 cm. Pris 4: - Längd 2 meter, gradering 

Strykmått Nr K 934 i meter och eng. tum. 
f
.. ' K 784 bredd 10 mm. 4: 50 

samma s'?~ oreg_., men K 785 b dd 13 4· 75 
med en l1n1ol. Pris 3 : 50 re mm. · 

Strykmått med mm-gr a
derad stång av stå l somt 
huvud av o luminum med 
låsskruv . 

Nr Skol längd 
K 1021 100 mm 
K 1022 200 mm 
K 1023 300 mm 

Pris 
1: 25 
1: 40 
2 : 50 

Stålmåttband Nr K 291, 
läng d 2 m br edd 13 mm, 
graderin g på båda sidor
na i cm o. tum. Kapsel 
av p låt med anslog fö r 
invändi g mätning. 1: 90 

Vinklar , av extra prima 
fabr. med g rad erad stål 
linjal och a nslog av gjut 
järn. Längde n avser mått
skolans längd. 

Ans lagsvinklar . Pris 
K 814, Längd 20 cm. 3: 70 
K 815. Längd 30 cm. 4: 95 

Geringsvinklar. Pris 
K 812. Längd 20 cm. 3: 70 
K 813. Längd 3 0cm. 4: 95 

Skränkklacka K 1035, 
ett precisionsmått som vi 
sor skränkningsgraden 20 
gånger för storad på en 
sko la . Passar allo slogs 
sågb lad och klingor och 
är snobb att använda. 
Bruksanvisning med följ er . 

Pris 8 : -

Skränkklocka Nr K 253 
, ELIT, . Fullt utslag på 
sko lan motsvara r 1,25 
mm i skränkn ing , och 
var je skolstr eck vispr 5/ 
100 mm, varför en myc
ket noggr an n skränkning 
kon erhå llas. Storl. 5X 8 
x l cm. Pris 14: 75 

Skränkverktyg K 446. 
Patente rad nyhet. Kom
binerat skränkverktyg o . 
skränkk locko varmed mon 
skränker en skogssvo ns 
absolut rätt på 5 min. 
Förnicklat . Bruksanv is
ning medfö lj er. 24: 50 

Skränktång K 988 i ny 
mode ll. Kon användas till 
al lo förekommande ved
sågar, ha ndsågar , fog 
svansar m. m. Ger snabbt 
och lätt den rätta skränk
ningen. Längd 19 cm. 

Pris 3: 40 

Handsåg Nr K 488, av extra prima Sondviks
fo brikot. Svängd rygg , ornerat och lackerat hand
tag av rödbok . Bladlängd 26" med 6 ra ka tänder 
pr tum. Pris 18: 15 

Handsåg Nr K 258 av extra prima svenskt fobr . 
Svängd. Kraftig t handtag av bok i behaglig mo
de ll . Filad och skränk t 22"-klingo av bästa sven
ska stål. He la längd en 66 cm. Pris 10: 75 

Handsåg Nr K 257, med handtag av bok och 
14" kl inga, filad och skränkt. Hela läng den 46 cm. 

Pris 3 : 95 

Hålstans Nr K 686, av 
po lerat stå l och med här- Trädgårdssåg K 417. 
dod stons. Stansar 6 mm Dubb eltond od m. hond
hå ld iom ete r . Lämp lig för tog av röd bok . Filad o 
upptagning av hå l i såg- skrä nkt . Längd m. han d
b lod . Pris 2: 35 tog 50 cm. Pris 4: 25 

Kofot Nr K 677, till ve rkad av Sondviks stål Nr 
090. Nyttigt och bro verktyg för villaäga re, snic
kare, affä rer, montör er m. f l. Vikt 1,3 kg. Längd 
48 cm. Pris 3 : 95 

Skärslev Nr K 80-4, av 
stål, med lack era t hand
tag. Klingons stor lek 9X 
15 cm. Pris 2 : -

Iläggningsslev K 803, av 
stå l, med lackerat och 
nitat ha ndtag . Blo dets 

Linjeringsapparat Nr K storl . 12,5X 18 cm. 3: 80 
932. En praktisk sak för Murslev Nr K 802, o_v 
snickare, e l-mont örer, stål, med lackerat o . ni 

målare m. fl . y rkesmän . tot handtag. " 
Den bestå r av en spo le St?rl. 8 10" 
med vev o. 8 m lina, al lt Pm 2: 95 3: 90 
inneslutet i en dosa av ~ 
mässing med tätslutonde 
lock. Dosan fylles med 
krita e ll er annat (ärg-
stof f och med det in-
färga de snöre t kon sedan Slipskiva Nr K 805, av 
räta linjer snabbt slå s stå l, med nitat oc h loc
upp. Apparatens längd kerot handtag. Skivans 
18 cm. Pris 5: SO storlek 11 X 26 cm. 4: 15 

CLAS OHLSON & c-;-;,A .- 8., INSJON 

Ryggsåg Nr K 490, av ext ra prima Sondviks
fobrikot . Lackerat handtag av bok med mössings
skruvo r . Vitpolerat och rikt at blod med löstagba r 
stålrygg . Bladlän gd 14" . Pris 7:7 0 

Sticksåg K 255 filad och skränkt. 15"-k li ngo och 
kraft igt bokhandtag . Hela längd en 50 cm. 3: 50 

Sticksåg K 256 av extra prima svenskt fabr ikat . 
Ferniss. bokhandtag och 3 utbytbara blod 12", 14" 
och 16" filade och skränkto . Hela längden 54 cm. 

Pris 8 : 55 

Universalsåg K 392. Av ny, ~ote ntskydd?d _kon
struktion. Det dubbelledade fasta t kon 1nstol los 
för ett otal vinklar och sågen blir därför använd
ba r för uppgifter, där andra såga r ej kon komma 
ifråga. Medföljande blod i högklassigt stål: stick
såg för metall med draglandning, sticksåg för 
trä , trä dgår dssåg, rasp borr 7 mm. diamet er ,_ fin
tandad grod såg . Bladl ängd ca 30 cm. Med vaska 
av ga lon för blod en. Pris 16: 85 

Vattenpass Nr K 702, omsorg sfullt utför t av 
krymplocke rod aluminium med blonkslip ode on
lägg syto r . Försett med en våg- och två lod lib e ll er , 
samtliga justerbara. Ett kvolitetsvottenposs till lågt 
pris. Längd 60 cm. Pris 11: -

Vattenpass K 200 av lättm etall med planslipad e 
yto r. 6 olika libeller . Längd 60 cm. Pris 14: 90 

Avvägningspass Nr K 411, av ek, med genom
gå ende sikte fö r avvägning . Försett med hörn
beslog på under sida n. Ställb ar våg- och fa st lod
blåso . Längd 70 cm. Pr is 9: 75 

Snickarepass Nr K 412, av ek, med stä ll bar våg
och fast lodb lå so, änd sikte och skydds glas. Längd 

40 cm. ~~!!1l ~i1!!.'l=,,,,,- Pris 5: 90 

~l'@l~10 

Vattenpass K 389 av 
lättmetall. Fullständigt 
fukt- och stötsäker t med 
libelle r i massivt p lexi 
gla s. Längd 40 cm. 16: 75 

~ Våg- och lodbeslag Nr R· d K 857, med sprit fy ll da 

I
g los injuste rode på en 

Libell K 1031 för valen- p låtp lo tto i sto rl . l 0X 14 
pass. Storl. c ,o 50X9 mm. cm att fostskruvos på 
Spritfylld . Pris 0: 60 rätskivo. Pris 4: 75 
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Hyve lb önksbesog Nr K 262. Ny förbättrad mo

dell av järn, med sta rka stålskruvar. Fostsättos lött 
på en planka e. dyl. Mycket lämpligt för bygg
nodssnickore. Består av fr om- och bokstycke jämte 
3 st. bänkhokor och allo erforderliga träskruvar 
för fostsöttning. Pris 13: 50 

Lövsåg Nr M 592, av 
f jädrande stålrö r och m. 
infäll bart handtag av 
björk . För van li ga löv
sågb lod, sågdj up 30 cm. 

Pris 2 : 95 

Lövsågsbåye Nr M 1, av 
slip a t järn, med pol erat 
tr äha ndt ag. För 13 cm 
bl od. Båger s lä ngd 30 
cm. Pri s 1: 80 

LOVSAGSBLAD 

Nr M 300, prima b lod 
för trä . Grov lek l , 3, 5, 
8, 10 och 12. 
G rovl. 1-8 pris p r duss. 

0 : 25, gr oss 2 : 10 
Grov l. 10- 12 pris p r duss. 

0: i30, gr oss 2 : 70 
Nr M 301, extra prima 

snobb sågblod fö r trä . 
Grov lekar som M 300. 
Grov l. 1-8 pris pr duss. 

0 : 35, gross 2 : 95 
Grav t. 10- 12 pris p r duss. 

0: 40, gr oss 3: 55 
Nr M 302, pr ima meto ll 

sågb lod. G rov l. 3/0, 0, l , 
2, 3 och 5. 

Pr is pr duss. 0 : 35 
gross 2: 80 

Nr M 303, extra prima 
snobbsåg bl od fö r meta l l. 
G rov leka r : 8/0, 5/0, 3/0, 
0, l , 2 oc h 4. 

G rov l. 8/0-5/ 0 pri s pr 
duss. 0 : 70, g ross 6: 50 

Grov l. 3/(}-6 pris p r d uss. 
0: 45, gross 3 : 85 

Nr M 304, extra pri ma 
vridna , a ll sid igt tandade 
lövså gbl od fö r tr ä, g ip s 
oc h p laste r. G rov lekar 0, 
2, 4 oc h 6. 

Pri s pr duss. 0: 40 
gr oss 3 : 25 

Grosspriset endas t vid 
köp av samma nummer 
oc h g rovlek. 

BANDSAGBLAD 
Sä lj es i önskade läng

de r, e j hop lödda. 
Sågblod Nr K 767, fö r 

tr ä , 3X0,50 mm. 
Pris pr meter 1: 45 

Sågblad Nr K 768, fö r 
meta ll , 4X0,65 mm. 

Pris pr mete r 2 : 90 
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nicklod. Ställ ba r f. blod
längde r 80-170 mm. 

Pr is 9: 25 

Lövsågningsmaskin Nr 
M 795 m. he lsvetsat järn 
stati v och båg e av spe
cio lstå l som spä nner b lo
det vä l. En mycke t stabi l 
maskin meg. smidig oc h 
stad ig gång, avsedd att 
monteras på bänk och 
tra mpas med stigbygel 
e lle r drivas för hand. To
tal höjd 32 cm, längd 35 
cm, v ikt 1,7 kg. 19: 50 

··- ... ···· ·-

Bardshyvelbönk Nr K 866, ä r en li ten praktisk 
hyvelbönk fö r nytto- och hobbyarbeten i hemmet . 
Den tas from vid behov och spännes lätt och 
snabbt fast vid et t bord elle r en bänk. Den är 
till verkad av björk och spännskruven somt styr
ningarna ära av stå l. Längd 66 cm, bredd 14,5 cm. 
Vikt 2,9 kg . Pris 22: -

Bordshyvelbönk Nr K 943 är kortare än före
gående, men i övrigt helt l ika : Längd 36 cm. 
Vikt 2, 1 kg . Pris 15: -

, e ..... e:-- -::: ~=-- e----
Tving Nr K 867, av fernissad björk, med spänn

vidd !rån O till 45 cm. Läng d 55 cm. En praktisk 
tving tillrä ck lig fö r hobbyverkstad en och små
snicker ier i hemmet. Pris p r st. 1: 60 

l iJPP 
M 11 M 114 M 115 M 116 Rundhyvel Nr K 173, 

med böjlig stå lsula , in
stä llb ar för hyvling av så· 
vä l p iano som buktiga 
yto r . Försedd med 44 mrr 
brett dubbeljärn med 
stä ll skruv. Längd 26 cm 

Skruvtvingar av järn. Samtliga med spännvid d 
eco 50 mm. 
Nr M 11, bl ankt järn . Byge ln 
NrM114 , , 
Nr M 115, förn. 
Nr M 116, , 

13x 4 mm. Pr st. 0 : 45 
5 mm. Pr st. 0 : 35 
6 mm. Pr st. 0 : 55 
8 mm. Pr st. 0: 75 

I -:r:: 
Skruvtving Nr K 566, av 

lackera t jä rn med tr ä
handtag . Spännvidd 17,5 
cm. Pris 2: 40 

Simshyvel Nr K 167, av 
lacke rat järn. Försedd 
med ställskruvor fö r jär-

Pris 29 : -

Hyvel Nr K 166 av lac
kerat järn . Smärglod sulc 
i stor lek 85X 30 mm. 

net oc h fö r spå nöppn ing- Hyvel Nr 
Pris 1: 95 

K 145, lik a 
ens stor lek . Storlek lOOX föregående, men utan 

,~ 25 mm. . Pm 3: 20_ h~nd'.o g._ Pris 1: 75 

~ . 4 ~ 
Skruvtving l)lr K 192, av 

järn med träskaf t . M ycket 
prakt iska, lätthan ter l iga 
och starka . På skruve n 
som är försedd med pl att
gängo r är en rote rande 
bricka. Spännvi dd cm 

12 20 40 
Pr st. 4: 75 6 :50 10:50 

K 168 K 169 K 170 
Hyvlar av lackerat och smörg lot 1orn. 
Hyvel Nr K 168 med 33 mm brett hyve lj örn . 

Längd 14 cm. Pris 3 : 30 
Hyvel Nr K 169 med 40 mm brett hyvel jö rn ocli 

med hävarm oc h låsskruv fö r stå linstä ll ning en. 
Längd 18 cm. Pris 5: 95 

Hyvel Nr K 170 med 42 mm brett stå l, som ko n 
fly ttas till en spånöppn ing 1 cm från konten var
igeno m I. ex. hyvling in i hörn unde rl ättas . Längd 
19,5 cm. Pris 6: 90 

C L A S O H L S O N & C : o A. - 8., I N S J O-N 

Rubank Nr K 896, i elegant mod e ll av slip at 
järn med praktiskt ställbart stålfäste. Refflod sula. 
Längd 35 cm. Stålbredd 2". Vikt f,3 kg. Pris 29: -

Rubank K 897, i utföran de som fö reg ående men 
längd 45 cm, stå lb redd 23/8". Vik t 3,1 kg. 37 : -

Putshyvel Nr K 674, av 
jä rn , extr a pr ima Eski ls
tunofa bri kot . A mer ikansk 
mode ll . Järnet ställbart i 
såvä l djup- som sidled. 
Ha ndtag et av brun po le
ra t lövträ . Reffl od under
sida. Hyvelns längd 24 
cm, järn ets bredd 2 tum. 
Vik t 1,5 kg. Pr is 24: -

~ 
Putshyvel Nr K 886, av 

lättmeta ll . Längd 26 cm, 
bredd 6 cm. Elegant fros t
lacke rad översida, b lank
po lera • ha ndta g med 
refflo t gr epp oc h med 
2" hyve l järn. P(is 10: 50 

Hyvel Nr K 230, stä ll 
bar, ko mbinerad sims- o. 
fa lshyve l av järn med 38 
mm bre tt hyvelstå l och 
löstagbara anhåll . Lä ngd 
21 cm. Extra prim a 
svenskt fabrik at. 23: -

Folshyvel K 869, för a ll o 
slog av falsning i porösa 
trä fi berplatto r. De ol ika 
instä ll ninga rna sker utan 
hjälp av verktyg, endast 
med v ingm utt rar. Utför 
två skä r på en gå ng . Ett 
oumbärl igt ve rktyg vid 
dy lika a rb eten. Längd 28 
cm, största b redd 5½ cm. 

Pris 16: 75 

Putshyve l Nr K 862, av 
rödbok, längd 24 och 
br edd 6 cm. Med prim a 
l¾" dubbe lt hyv e ljärn. 

Pris 8: 50 

Hyveljörn Nr K 671, 
enk la. Am er ikan sk mo
de ll. Extra pr ima Eskils
tunofobrikot. Bredd i tum 

1¾ 2 2% 
Pr st. 3: 80 4: 10 4 : 90 

Huggjärnssots Nr K 229 
innehå ll a nde 8 st. olika 
huggjärn i kort mode ll av 
bästa Eski lstunofobrikot 
med mosurskoft . Dimen
sione r från ¼"- 11/4 ". I 
fern issat kra ftig t bjö rk
et ui , storlek hopfä ll t 25X 
l7 X7 cm. Pr is 42: -

tw,,. ... 

Hugg järn Nr K 557, 
ext ra prima fab r . Fasa
de somt fö rsedda med 
polerade skaft av björk 
och två mässingsringor . 
Bredd i tum. 

Pr st. 
5's 

4{'10 

¼ 3/, ½ 
3: 70 3: 85 3 : 95 

¾ l 
4:2 5 4: 90 
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Lockb ettlor Nr K 669, 
av extra prima Eskils
tunofobr ikot. Bredd i t um ¼ % ½ Olj ebry n_e N r K 874, av 
?r st. 3 , 70 3 , 80 4 , 75 s~_ort fyll, tsten i ~x tra 

Huggskälpar Nr K 670, hog k~al,tet. G~.r hogsto 
av ex tra prima Eskilstu- eg gskorpo .. Anvondes m. 
nofabr 1/:" d jup a Bredd t unn moskino l10. _Storlek 
i tum.· 2 

• 180x55x l5 mm_ Pris 4 : 50 

Pris 
½ 

4: 10 

¼ % 
3 : 20 3:30 

¾ l 
4 : 30 4 : 95 

Huggjörnsskaft Nr K 27. 
Diom mm 19 24 
Pris st . 0 : 80 0 : 95 

Filskoft Nr K 29, av 
prima lövträ, med he l
pressad ring. Längd i cm 

8 10 12 
?r st. 0 : 24 0: 26 0 : 28 

-~ 
14 -~ -~ 

~ 

:! 
Verktyg ssats Nr K 929 

;ned träsniderijärn av stål 
-ned bästa eggskärpo. 
Skaft av polerat lövt rä . 
Längd 16 cm. I satser m. 
sex st. olika verk tyg. 

Pr sots 13: 5:J 

Verktygssats K 957 med 
;ex verktyg l ika ovonstå
ande sots i något enkla re 
atföro nde men av prima 
ve rktygsstå I. Pr sots 5 : 50 

Bryne Nr K 693, märke 
>Corborundum,. Ett litet 
f inkornigt bryne . Storl. 
76X23X 10 mm. Pris 1: -.,. ·~ 

Bryne Nr K 694. Ett 
kombinera t bryne m. ena 
sido fl medelfin och andra 
sidan f in. Märke ,Ca r
borex,. Storl ek l50 X50X 
25 mm. Pris 3 : 15 

fil::: """ iil 
(e= (i[::: ....... 

· = C ···iil 
I<; L . mm iil 
\~ 

I~ 
Verktyg ssats Nr K 231, 

för t räsnid er i. Satsen in
nehå ll er 6 ol iko verktyg 
med pole rade träsk aft, 
lä ngd 17 cm. Svenskt kvo
lit etsutföronde i spec ia l
stål. Pr sots 16: -

~ 
Skedkniv N.r K 50, med 

eg g på båda sidor somt 
i spetsen. Berg s fabrikat. 
Längd 16 cm. Pris 3: 65 

·~ ·~ '~ -~ '! ·~ t ! '~ i 1 
- - ~- '-' u- vv --

Bildhuggarjörn av förstk lassigt svenskt fabrika t . 
Stå len noga härdade men ej slipade . Med po
le rade skaft av vitbok. Verktygens he la längd 
24 cm. 

N r 

K 177 
K 178 
K 179 
K 180 
K 181 
K 182 
K 183 
K 184 
K 185 
K 186 
K 187 
K 188 

Bi ld 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
K 
L 

M 
N 

B~~d Pris I l ] i ~ 
1~ t :~ ~ 
9 3: 95 

10 3: 95 
3 3: 95 ~ ~ ~ - ~ 
6 3 , 95 rz ,....... : 
8 3: 95 

15 4 . 45 Bildhuggarjärn Nr K 
6 4; 75 190. Som ovanståe nde 

men i satser om 6 st. 8 i,~~ ve rktyg 13nligt i ll ustr . He
l ~ 4 : 20 lo längd en med skaf t 21 

' cm. Pris pr sots 22: -
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Hobbyverktyg . Praktiska, fö rstklassiga special
ve rktyg för model lbygge, tröskulptur , linoleum
snitt m. f l. hobb ya rbeten . Skaften öro fö rsedda 
med kraftig chuck sam höller de utb y tbara verk 
tygen stadigt. Bla den av finaste verkty gsstöl 
skarpslipade . ' 

~ 
Hobbyskrin Nr K 918. Ett stabi lt , po lerat tr ä

skrin storlek 26X 14x6 cm, med 3 alika verktygs
skalt, 10 sorters knivb lad, 6 stämjörn, 4 halkjärn , 
2 huggpipor, ett sögblad, en gradhyvel och en 
kantsköra re av p last, en spönhyvel av metall samt 
en sandpappershö llar e med extra sandpappe r . Ett 
ele gant skri n med förstklassiga verktyg, alla mo
dellbygga res och hobby isters önskedrö m I 55, -

Stämjärnssals Nr K 917 
inneh ö llan de ett skaft K 
907, 6 alika stämjärn, 4 
a li ka knivblad samt 1 sög 
oc h 1 knivb la d i 7,5 cm 
löngd . Ställ med plastku
pa över verktygen. En ut
mörkt sats fö r trö skulpt ur. 

Pris 22, 50 

Sportkniv K 5'0, m. blad 
av ro stfritt stö l, skaft av 
fernissad masurbj örk. Sli
da av löder med förnick
la de beslag. Knivens 
längd 14 cm. Marafabr . 

Pris 4, 75 

Campingyxa K 520, med 
eggskydd av läder och m. 
tryckknapp. Extra prim a 
svenskt fabr ikat . Egg
bredd 70 mm, he la läng
den 35 cm. Pris 6 , 50 

Yxskaft, av b jörk 
sväng d mod e ll. 
K 425. Längd 40 cm. 1, 10 
K 426. längd 50 cm. 1, 30 
K 417. Längd 60 cm. 1, 60 
K 428. längd 70 cm. 1, 90 

Holkjärn Nr K 915, 4 
halkjörn för trösnideri, i 
alika mod ell er , för kniv 
K 907. Pr sats 5, -

Stämjärn Nr K 914, 5 
träsnid erijärn i a lik a mo, 
deller för kniv K 907. 

Pr sats 6, 25 

·+ 
Joktdolk K 261, smidd 

av järnbeslaget stö l , skaft 
av polerad björk. Slidan 
av blan kpole rad a lumi
nium . Extra prima Mora
fabrikat . löng d 24 cm. 

Pris 9, 75 

Handyxa K 521, av pri
ma svenskt stö l. Eggbredd 
1()0 mm. längd m. skaf t 
c ,a 40 cm. Pris 4, 75 

Kilsäkring Nr K 1028 av 
järn . En patent. säk ring 
som löser säke rt träkilar 
i yxska ft m. m. 

Pr st. O, 30, duss. 2 , 50 

Knivskrin Nr K 916, sto r\. 
17X8X 4,5 cm, innehöller 
3 olika verkt ygsska ft, ett 
av lättmetall för fina re 
arbeten, ett av samma 
typ men kraftiga re samt 
ett myck et kraftigt med 
handtag av plast. 11 st. 
utbytbara knivb lad i oli
ka modeller medfö lja. 

Pris 22, 50 

Modellkniv Nr K 906, 
samma som den lättaste 
modellen i skrin K 916. 
längd 12,5 cm. Med ett 
blad. Pris 3, 50 

Modellkniv Nr K 907, 
samma som den krafti 
gaste typ en i skri n K 916. 
längd 11,5 cm. Med ett 
blad. Pris 6 , 50 

Bladsals Nr K 908, 5 
b lad i 3 olika mod el ler, 
fö r kniv K 906. Pris 3, 25 

Bladsals Nr K 910, 5 
o li ka bl ad för kniv K 907. 

Pris 3, 25 

~ 
Bladsals Nr K 913, 2 st. 

7,5 cm löng a sögblad för 
kniv K 907. Pr sals 1, 50 

~ 
Bladsats Nr K 912, 2 st. 

7,5 cm lönga knivblad för 
kniv K 907. Pr sats 1, 50 

W Ej 

Tållknivar, av Morafa
brikat . Knivarna öra till
verkade med inlagt stöl , 
av högsta kvalitet . Med 
mahogn yfä rg ade bj örk
skaft . Beslag och blad 
blankslipade. 

-) 
Skomakarekniv, av ex . 

prima stöl. Eskilstuna
fabrikat. löngd 21 cm. 
Bredd 2 cm. 

Nr K 438. Rak 
Nr K 439. Höge rböjd. 
Nr K 440. Vänsterböjd . 

Pris 1,-

Skaft Nr K 673, för 
skomako rekn ivar . Till ver
kat av brunbetsad bok 
och f9 rs~II med beslag 
av massing . Pris 2, 90 

Läderkniv Nr K 556, 
ex tra pr ima fabrikat 
längd 18 cm. Po lerat trä 
skalt. Pris 1, 85 

Slidknivar, av Mo rafa
brikat med skaft av po
lerad masurbjö rk o. fö r
nicklade beslag pressa-
de sli do r. ' 

Nr Längd cm 
K 246. 13 
K 72. 16 
K 73. 18 
K 74. 20 
K 75. 22 

Pris 
2:10 
2, 40 
2, 70 
3:-
3: 50 

Kraftiga hyllkonsoler, 
av helpressad plöt. Svart
lackerade. 

Nr Storl i tum. Pr st. 
M 658. 3X 4 0: 25 
M 659. 4x 5 0: 30 
M 660. 5x 6 0, 35 
M 661. 6X 8 0, 40 
Förnicklade . 

Nr l ängd cm Pris Nr Storl i tum . Pr st. 
K 76. 16 1, 25 M 843. 3x 5 0: 30 
K 77. 20 1, 55 M 844. 4X 5 0: 35 
K 78. 22 1: 75 M 845. 5x 6 0: 40 
K 79. · 27 2 , 25 M 846. 6x 8 0, 45 

Slidknivar . Samma sorts 
knivar som K 76-K 79, 
men med pressade slidor . 

Nr lä ngd cm Pris 
K247. 13 1, 60 
K 80. 16 1:85 
K 81. 20 2, 35 
K 82. 22 2: 65 
K 83. 27 3 , 35 

Hyllhakar Nr M 158, 
av förmässingat järn för 
bokhyl lor m. m. 

Pris pr duss. 0, 40 

Hylsor Nr M 160, av 
för mässingat järn . 

Pris pr duss. O, 15 
Pris pr gros s 0 , 95 
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Skruvlådo K 476 av 
arön lackerad stålp lö t m. 
28 fack. För skruvar, mull · 
ra r och cindra smärre de
tal jer, som det annars ä r 
svå rt att hölh ordning 
pö . Stor!. 55x 220x 400 
mm. Pris 18: 95 

Lådavskiljare Nr M 565, 
av plö t . Mycket p raktiska 
ti ll fösten fö r mindre hyl
lo r i skåp och för avbalk
ninga r och småfock i lö

, do r. För 4 mm tjo cka mel-
' 1onstycken. l öngd 6 cm. 

Pris pr duss. 0: 40 
Pr 100 si. 2: 90 

Sconfix-hå lloren, är en 
prak tisk hö llar e för t rö d
gör ds- och spo rtr ed skap, 
handve rktyg m. m. Det är 
ett ögonbl icks verk att 
sätta upp och ta ned 
föremöl, v il ka hö llas mot 
en gummiplatta mell an 
tvö reffl ade gumm ivalsar 
i fjädrande stölföste n. 
Hå ll e r reds kap upp till 
15 kg . vikt. li r öv en, fä st 
v id bötkanten, en ut
mör kt hållare för spinn
spön a . dy l. 

Hållore Nr U 1050. 
Mindre typ. Pr st. 1: 10 

Hållare Nr U 1051. 
Större typ . Pr st. 1: 25 

Hållare K 498 fö r upp
hängn ing av verktyg pö 
vägg e ll er hylla . Fjöd
rande skönklo r av !örn . 
stöl med säker gripför
mågo . längd 50 mm. 

Pri s 0 : 75 

Fjäder U 388 av galva
niserad stå ltråd. längd 
430 mm, diam . ~2 mm, går 
att utd raga ti ll ca 125 
cm längd. Försedd med 
dubb la tyska öglor. 
l ömplig som stänga re av 
grindar , porta r, dörra r 
m. m. Pris 1: 05 

Spikbleck Nr M 758. 
, Korrugerade och spel
; sade stå lskivo r fö r som
I manfogning ov trä. l ätta 
att slå in, spräcka ej 
träet . 5 ko rrugeringor , 

; bredd 12 mm. I påsar 

Krok U 389 av varmgal 
vaniserat järn 8 mm 
grovt, försedd med kraf
tig t rägäng. Längd 78 
mm. lämplig krok för f jä
der U 388. Pris 0: 45 

om 50 st. Pr påse 1 : -
i Spikbleck i~r M 759. 

Som föregående men i 
1 bredd 18 mm. I pösor 
, om 50 st. Pr påse 1: 30 
,I Spikbleck Nr M 760. 
' En pöse sorterad e spik-
1 bleck. rn st. i 10 olika 
• bredder . Pr påse 1, 20 

länkrulle Nr M 787 m. 
hjul av gummi i cliam. 38 
mm. Enke lt kuilog er mel 
lan byg el och fäst;,latta. 

Pris 1: 30 
lönkr ull e N r 111 788 m. 

hju l av gummi i dia m. 50 
mm. Byg e ln löper i kul 
lqger. Pris 1: 9J 

Ottomanrulle Nr M 767, 
med gumm ir ulle, 37 mm 
diom . Försänkt mode ll. 

Pris pr si. 0 : 70 
länkrulle Nr M 695. i 

kraftigt utförande . Be
slag et ä r av blankt järn 
och rullen av massiv ba 
kelit i stor!. 20x 40 mm. 

Pr st. 0: 95 

Ottomanrulle Nr M 768, 
med bakelitrull e . Diame
te r 40 mm. Fästbygel av 
järn 55x23 mm. 

Pris pr st. 0 : 55 
Ottomanrulle Nr M 12), 

lika föreg. men m. gum
mihju l och mässingslager. 
Föstbygeln 60x25 mm. 

Pr st. 0: 85, duss. 8 : 40 

Thevagnshj ul, m. vulka· 
niserad gummiring. lämp
liga fö r the- a. barbord, 
serveringsvagnar m. m. 

Hj .-diom. Hj.-br. Pris 
Nr mm. mm. pr st. ' 

M 559. 40 8 O, 75 
M 560. 50 10 0: 80 
M 561. 65 12 1, 10 
M562 . 75 14 1: 50 

Möbeltass ti I lverkod av 
plast. Monteras läll, sitter 
stadigt och skyddar go l
vet mot repor somt för
hindrar o ljud. 
Nr M 122 med filtinsats. 
20 mm. d iam. 

Pr 4 st. 0f 90, duss. 2: 30 

Nr M 123 med filtinsats. 
25 mm. dia m. 

Pr -4 st. 1: 20, duss. 3 , 40 
Nr M 124 med plastinsots, 
20 mm. diam. 

Pr 4 st. 0 : 70, duss. 1: 90 

Gummifot Nr M 53 för 
möbelben m. m. Tillv. av 
brunt starkt naturgum mi. 
Storl. Höld iom. Pr st duss. 

1 20 mm 0 : 20 1: 75 
2 25 mm 0: 35 2, 85 : 
3 30 mm 0: 50 4 : 60 I e @ ' ~mm . ,, 00,7:50 1 

Rull~ Nr M 718, ov svart ,111 
bakeli t . Bredd 20 mm, · 
axe lhå l 6 mm. Dobbskor ov svart na-
Diom. mm. 40 45 50 turgummi. Med håldiom. 
Pr st.: 0 : 25 0: 40 0 : 55 avses uttänjt mött. 

Rulle Nr M 719, av vitt Nr Höldiam. Pr st. 
gummi. Mått 20X40 mm. M 61. 14 mm 0: 30 
Axel hå l 6 mm. Mässings- M 62. 16 > 0: 40 I 
loger. Pr st. 0 : 50 M 63. 19 , 0 : 45 

M 64. 20 0: 50 1 

Dörst opp are, av brunt 
g ummi med metallbuss 
ning för fö stskruven. 

M 65. 31 > 0: 55 ' 
M66. 34 > 0 : 60 f 

LJ§~{:j t 
Gum mifött er av brunf ' 

g11mmi me:d ingjuten me· I 
ta llbr icka i hölet {ej på 

:1 Blad skru: t?N';I-: 70J, 

' av blankt järn . 
' längd 2". Pr duss. 0 : 70 

Längd 2½" . Pr duss. 0 : 75 

Dör rn,ärr Nr U 2. En 
patent sökt nyhet, som hål 
ler ytterdörra r , garage · 
portar etc. öppna i öns
kat läge. Av aluminium. 
Längd 23 cm. Pris 4: 75 

Nr Storl. mm. Pr st. 
U 1065. 30X30 0,25 
U 1C66. 38x 35 0: 35 
U 1067. 38X40 0 : ~0 
u 1068. 38x50 o, 45 
U 1059. 38X 65 0 : 55 

MN4;:ll- Storl. Pr st. duss. \ 
M 43. 13x7 0: 03 0 : 60 . 
M M. 20x6 0 : 11 0: 9J . 
/,\ ~5. 20X\0 0 : 12 1: - I 
M 46. 20x14 0 : 16 1: 3) 
M 46 finns även svart . 

I 
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Hl IE t(i) ,:-. 
0- ~ : : Möbelgångjärn av 1 
I O mm tjockt jörn . Bredden 

Möbellås , sto rl ek 70X45 ,. ~ 1 :-i beräknad uppfällt. Säl jes 
3 1 , .,, i 50 cm längd er. lötto att 

X l mm. Med nyckel . ~ f:) 0 kapa el. skar va till öns-
M 755, höger. Q c d 1· d 
M 756, vänster . (Som b; f. ,o ong . 
den! . Pr st . 1: lr Koffertlås av förnickl at Nr Bredd Förg Pris 

,. jörn , med nyckel. M 576 25 mm förn . 0: 85 
it ,._ d r M ,4.47 fyrkantig modell. M 577 25 mm brunox . 0 : 80 
WI! WI S I 55 36 M 578 32 mm förn . O: 95 

tar · X mm. M 579 32 mm brunox. O·. 9' 

Kistlås Nr M 58 av 
jö rn med nyckel. Stor lek 
75 X50X 18 mm. Dubbla 
regla r. Mycket lämpligt 
t i ll do lokistor o. dyl . 

Pris 1: -

lås Nr M 986 av järn 
med innerdelor av mäs
sing . 2 nycklar. Storlek 
50 x4 0Xl2 mm. Pris 2: 40 

Skåpregel Nr M 781 
med trekontnyckel. Sär
skil t lämpl ig för sk6p p6 
b6ta r. Storlek, själva lå
set , 65x30 mm. Pris 1: 10 

Fönsterlås Nr M 770, av 
järn , förnicklade . 

Pr si . 0: 35, duss. 3: 5) 

c:NIII • Overfallshosp Nr M 712; 
av svartl ackerat järn. 
l ängd 95 mm. Pr st. 0 : 35 

Skåpregel Nr M 971, 
av rostfri pl6 t. Höggl a ns
pol era d . Siö lvstä ngonde 
pr akt isk och bekväm mo
dell för bl. o. käkssk6p. 
Plattans storlek 4X5 cm. 

Pr st. 0: 90 
Pris pr duss. 9 : -

Pris 0: 80 ' 
M 210 trekantigt . Storlek 

68~X45 mm. ' P: i:~: 75 ,~~ 
I ' ' Rapids nöppe M 182 av 

I 
förn . stå l, 12x2 5 rim . 

C• Pr 6 st. 0: ~5 

Portföljl ås Nr M 829 
av färn . mässing. Storl. 
55X 65 mm. Pris 1 : 60 

@ 
6 

M 177 M 178 
Kullås M 177 

sing . 

Ml80 
av mös· 

Nr M 177/2 M 177/3 
Diom. 12 mm 14 mm 

Skruv för möbelbe slo g. 
Nr M 156, förmössi ngod. 
längd mm. 8 10 
Pris pr duss. 0 ,, 0 0 : 22 

Nr M 157, förkopprod. 
längd mm. 8 10 
Pris pr duss. 0 : 23 0 : 25 

n 
Pr si . 0 : SJ 0 : 60 Möb elhandta g av vit 

m. för 
mittcn. 

Snöppore M 178 av elle r svart plast, 
oxid. fiäderstål . Bredd 30 kromat bond i 
mm. Pr 6 st. 0 : 60 Med fös tskruvor. 

M 18C, som fä reg. Nr Längd Pr st. 
Pr 6 st. 0 : 55 M 679. 100 mm 0 : 70 

M 181, d,o kraftigare. M 681. 73 mm O: 6iJ 
Pr 6 st. 0 : 70 ~-

~ ar 
~;"'izii&:p 
Kull ås M 175 av förn. Hand tag Nr M S!>4 elc-

järn. 10X45 mm. gan t ut forma d modell i 
Pr st. 0 : 25, 6 si . l : 20 förk rom ad mässing. Med 

Kull ås M 176, du bb e lt , fästskruvor . längd 115 
ov förn . järn, 10X4 7 mm. cnm. Pris 0: 85 

Pr st 0 : 30 . 6 st. 1: 40 

Möbelknopp Nr M 7.40, 
av svart el. benvit plast 
med ingjuten träskruv . 
Diom. mm. Pr st. duss. 

10 0: 15 1: 40 
15 0 : 16 1: 50 
20 0 : 20 1:95 
25 0 : 30 3: -
35 0: 36 3 : 60 

Ringhondtag, av oxide
rad mässinp . 

Nr Diom. 
M 710, 40 mm 
M 711. 55 mm 

Pris 
0: 90 
1: 10 

Etiketthandtag, i kraftig 
mode ll av pressad pl6t. 
Stor!. 80x 35 mm. 

N r M 728, fö rnick lat. 
Nr M 729, oxiderat. 

Pr st. 0 : 65 

l åd handtag av ro stfritt 
stål. 

Nr 
M 852. 
M 853. 

Bredd 
65 mm 
75 mm 

Pr st. 
0 : 50 
0: 55 

Ha nd lag Nr M 6. Kraf
tigt och elegant utföran 
de i benvi t plast. lä ngd 
8,5 cm. 

Pr st. 0: 40, duss. 4: 10 
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> Klaffströd. längd utföll! 
17 cm. 

Väskhandtag Nr M 692, 
av kraftigt sva rt el. brunt 
läder m. inlagd stålfjä
der och förnickl. glidbe
slog . Pris p r sf, 2: 30 

~ 

Kislbeslag av handsmitt järn i konsts mide, väl 
gjort arbe te, kraftiga och stabila . 
Handtag Nr M 552, Framstolpar Nr M 556. 

Storlek 20 x l0 ,5 cm. längd 27,5 c~. 
Pris pr st. 2 : 85 Pm pr st. 0 : 95 

H • låt Nr M 553 Hörnb eslog Nr M 567, 
ornp · Hö·d cm 27 34 40 

Storlek 8x8 _cm. Pr ~t 2: - 2: 15 2: 30 
Pris p r st. O: 35 Kisibeslagsots Nr M 

Nyckelskylt Nr M 554. 570, inneh. allo e rfor-
Storl ek 5x 6 cm. derli ga beslog till en 

Pm pr st. 0 : 35 kista enl. illustrationen, 
Overliggare Nr M 555. utom hörnbeslog M 567. 

Längd 38 cm. Pr st. l : - Pris pr sots 11: -
Rit ning Nr RA 115 till kista storl . 80x5 0x 40 cm. 

Pris 0 : 30 

-- -- --
. . . : . /. 

Ki stbeslag Nr M 55. I satser bestående av 4 
hörnbes lag i längd 36,5 cm. , 2 hand tag , 4 lock
hö rn och 1 nyckelsky lt. Tillv erkat av slät , ohom· 
rad svo rt pl6t. Den som så önskar kon själv hamra 
ytan. Pris pr sots 4: 50 

Resårbotten Nr M 775, 
komplett med 8 kedjor 
oc h fjädrar i båda än· 
dorna. Utan trörom och 
fästkrompor. längd c ,o 
100-190 cm. Bredd c ,o 
6(}-70 cm. Pris 4: 60 

Resårbotten Nr M 776, 
som föreg . men bred a re . 
10 kedj or . Pris 5: 85 

Detaljer t i ll resårbottnar . 

Hörnvinkel Nr M 734, 
av hand smitt järn . Storl. 
10X4X10 cm. Pr st. 1: -

D10? 
Söngbottenkätting 

N 378, galvaniserad : 

Oval er M 774, av gol 
Nr voniserod tråd. 

Pris pr m 0: 20 
Pr 25 st. 0 : 25 

Pris p r 25 m 4: 50 Krok M 778, golv . längd 
Dubbellänk Nr M 777, 4 cm. Pr duss. 0: 15 

golv onise r . längd 5 cm. 
Pris pr duss. 0 : 25 Krampa Nr M 779, gal-

anmmmnmmiO> 
vaniserad. längd 25 mm. 

Pr 25 st . 0 : 25 
längd 30 mm. 

Pr 25 st. 0 : 30 
Spiralfjödror Nr M 773, 

mycket kraftig, total Skruvögla M 780, l ängd 
längd 7 cm. Pr st. 0 : 12 40 mm. Pr dussin 0 : 35 

Pris pr duss. 1: 15 
CLASO ,-nso N & CoA~B., I N SJ O N 

Nr M 716, förnicklat . 
Nr M 717, oxiderat. 

Pris pr por 3: 80 

~ 
Lockstöd Nr M 252, av 

förnickl. oc h bl ankpo le
rat järn. Vinkelskenons 
längd 14,5 cm. Kon an
vändas för såväl höge r 
som vänster. Pr st. 0: 55 

Hörnbeslog ov 1orn , 
fö rni ck lat. Djup 28 mm. 
M 230, med gummifot. 

Pris pr st. 0, 35 
M 204, utan gummifot . 

Pris pr st. 0 : 30 
Hörn beslog ov jörn, 

svortoxid ero t. Diup 21 
mm. 
M 83, med gummif ot. 

Pris pr st. 0: W 
M 82, uta n gummifot. 

Pris pr st. 0: 15. 

Schatullhoke ov för -
mässingot järn . Pr duss. 
M 902. 21 mm 0: 40 
M 903. 25 mm 0 : 60 
M 904. ~9 mm 0 : 65 

Schatullhakor m. klock . 
Vänster och hög er . Duss. 

Nr längd Pr por por 
M 900 , 2 mm 0 : 10 0 : 85 
M 898 37 mm 0 : 15 1 : 45 

G ångjärn, ov plåt , för 
småskrin, sparbösso r 
m. m. 
Nr M 541. Storl . 13X 12 
mm. Pr duss. 0: 40 
Nr M 542. Storl. l8 X 12 
mm. Pr d uss. 0: 50 

Skrinlås Nr M 540, ov 
svenskt fabri kat. ti llver· 
kol ov iärn. Med nye· 
kel. Storlek 38X 17 mm. 

Pr st. 0: 20, duss. 1: 50 

Handtag av pl6 t, lac
kerade i brun färg. 
längden avse r handtaget. 
M 870. 115 mm Pr st. 0 : 45 
M 871. 135 mm Pr st. 0: 50 

l : :o 
1: 35 
1: 50 

M 874 M 872 M 873 
Hondtagsplålor m. ring , 

av jam , fö rnickl. 
Nr Ring br ed d 

M 874. :;;o mm 
M 872. 27 mm 
M873 . · 17m m 

Pr por -
0: 20 
0 : 20 
0 : 25 ~x 

Rullsälja M 879, dubbel, 
av förn . järn. 
Bredd mm Pr st. 

13 0 : 06 
16 0 : 08 
19 0 : 10 
25 0 : 12 

duss.' 
0: 45 
0 : 60 
0 : 75 
1: -

Dubbla nitar fö r läder
varo r. M 877-878 av 
förn. iärn . M 875-876 ov 
förn. mässing 

Nr Storl. Pr duss. 
M 877. 7X 7 mm 0: 12 
M 878. 8X7 mm 0: 15 
M 875. 7x7 mm 0: 25 
M 876. 8X7 mm 0: 30 

® 
® ®<;)g 

Tryckknoppsots M 118. 
Stons och I duss. 11 mm 
tr yckk nappar för port· 
monnäer , väskor, fodral 
m. m. Pr sots 2: 75 

Tryckknappar M 119 
som i ovanst. sots . Olik0 
färge r finnas. I askar 
om 18 st. Pris l: 20 
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~-V -0 
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~~4) 
Flönskrok av förmås· 

singot och zopon locke rot 
järn . Storleken är be· 

' räknad från fl änsen. 

R~setlkr~k Nr M 96. 
Storlek mm/pris pr duss. 

16 19 25 
0: 57 0: 65 0: 82 

Klädhängare Nr M 97. 
Storl ek mm/pris pr duss. 

13 16 19 22 
0 : 53 0 : 58 0: 63 0 : 72 

Ringskruv Nr M 98 av 
blonkdrog en järntrå d . 
Helq längd en mm/pris pr 
duss. 

18 24 27 
0: 33 0 : 38 0 :4 2 

Sats Nr M 111 innehå l· 
lo9de 25 st. sorterade 
st·orlekor av ovanstående 
f länskrokor och r ing· 
skruv. Pris pr sols 1: 20 

Nyckelhålsbus sning Nr 
M 708, av benvit plast. 
Hålet 14 mm. 

Pr st. 0 : 12, duss. 1: -
Nyckelskyl tar av benvit 

p last, 16 mm nyckelhål. 
Nr Höjd Pr st. Duss. 

M 943 38 mm 0: 25 2: 10 
M 944 45mm 0: 25 2: 10 

Resårförstär ka re, är 
prak ti sk för förstärkning 

' av spira lerna i stoppade 
möbl er somt till kedje
bottnar i sänga r o. oll o· 
maner . Läll o att anbrin
ga och mycke t effektiva . 

U 1044, ersätte r mell on 
snörning i soffor, fåtölj er 
o. dyl. Ger ny spänst åt 
ned sullno stoppmöb ler. 

Pr st. 0 : 20 
Pr ·5J st. 8: 50 

U 1045, kraft igare typ, 
specie llt avsedd för ked
jebot tnar . 15-25 sådana 
förstärkare räck er att 
göra en uttä njd kedj ebot· 
ten som ny. 

{· 

lfi--

Pr st. 0: 25 
Pr 50 st. 11: -

Sänghakar Nr M 685, 
a v järn. Pri ma svcn~kt 
fa brika t. Längd 6 turn. 

Pri, pr sots 14 por ] 2 : 60 

Målarpensel Nr K 470 
(anstrykare) med kluven 
borst, extra prima kvo lit e, 
fabrikat Molitor . Vulkoni · 
serode och kroftgt lind a· 
de. En mästerp ensel. 
Storl. Borstl. Diam. Pris 
Nr mm. mm. 

2 70 20 
4 75 25 
6 80 30 
8 85 35 

10 90 40 
12 95 45 
14 100 50 
16 105 55 

1: 45 
2 : 25 
3: 35 
4: 95 
7: 25 
9: 85 

14: 80 
18: -

Färdrivare Nr K 351, av 
grävlingstiår . Bredd 2½" . 

Pris 7: 30 

Hårpen sel K 473, f inas
te kvolit e, i bl eck hyl so. 
Bredd i t, m 1 ½ 21/, 

~ 
~ 
Fernisspensel Nr K 904 

är i likh et med K 905 
men i lägre kvolite och 
kortar e borst. 
Bredd 1 ½" 2" 3" 
Pris 0 : 90 1 : 30 1 : 50 Målarpensel Nr K 150 

(a nstrykare) , med svart • 
ren borst i a luminium- li!mil ! iFifiwii?b. 
hy lsa . Vulk anise rade. 
Stor l. nr Diam. mm Pris Lackpenslar Nr K 82l3, 

2 20 0: 80 f la ta av vill tage l , vulko-
4 25 0: 90 niserode. 
6 30 1: 10 Bredd mm 12 14 16 
8 35 1: 25 Pr st. 0· 5n 0· 55 0· 60 

10 40 1: 45 . " . · 
12 45 1: 80 Lackpensla r Nr K 824, 
14 50 2: - som foregå ende , men av 
16 55 2: 45 prima svart har . 
18 60 2 : 75 Bredd mm 12 14 16 
20 65 3: 10 Pr st. 0: 95 1: 10 1: 25 

Moddlare K 457, av fin 
svart borst . Tjo cklek 5 
mm. 
Bredd 
Pris 

2" 2½" 3" Plafondpensel K 469, m. 
0 : 75 0: 95 1: -15 prima gr å borst . Storl. 

70X 160 mm. Borstens 

lackeringspenslar Nr K 
9J5, högsta kvolite, vul· 
konise rode , i tjoc k flat 
mode ll med lång bor st, 
i förnicklade hylsor med 
polerade trä skaft. 
Bredd 1 ½" 2" 3" 
Pris 1: 35 2: - 2 : 60 

längd ca 110 mm. För 
strykning av li mförg m.m. 

Pris 29: 50 

Plafondpensel K 408. 
Garanterat ren svart 
borst i aluminiumklädd 
plott a av lövträ i storl . 

l ackeri ngspensel K 472, 50X l40 mm. Borstens 
extra tjock, med slipad längd ca 75 mm Pris 9: 50 
vit borst. Med polerat Plafondpensel K 409 i 
träska ft . Längd 25 cm. plotta av a luminium storl . 
Fabrikat Molitor. En pen· 75X l 75 mm. Garant erat 
sel för fackmannen. ren, svart borst i längd 
Bredd 3". Pris pr st. 8: 75 ca 80 mm. Pris 15: 50 

~ ~ 
Fördrivare K 364. Tjockl. 

8 mm av prima vit borst. 
Bredd l ½" 2½" 3'/z" Gaffel pensel K 471, 9-
Borstl. mil) 45 55 65 delad, i b leckfottn ing 
Pris 1: 30 2: 65 3: 90 Bredd 3" . Pris 2 : 95 

Penselhandtag Nr K 992 
av bakel it . Passar a l lo 
penslar . Handtag et ger 
en verklig vilo åt hand en 
och under lätta r arbet et i 
hög grod . Pris 3: -

Ströpplare K 827, ä r ett 
mycket praktiskt och a r
betsbesparan de verktyg 
för ströppling av storå 
ytor. Rullen är ~3x5,5 cm 
och överd rages m. en ut· 
bytbar grovmaskig stru m· 
po av mjukt, vi ll garn . 

Pris uta n strumpa 11: 50 
Strumpa fö r ovanståe n

de ströpplor e, finnes i två 
o lik a moskgrov l. 
Nr K 8,9, för limfärg. 
Nr K 831, för oljefärg . 

Pr sf. 4: -

~:,:;;;; I? 
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Färgrulle K 452. Kon· 
struerod för >roll ermål
ning >, den nya, lällo 
må lningsmetoden m. lo
t<, xfärg er för vägga r. 
Medelst den na rull e kon 
även en nybörja re 
snabbt få släta, fina ytor. 
Av vit t får.skinn på ba ke
litt rumma . Storl . 80X1 80 
mm. Rengöres lä tt i val· 
ten efter användni ng . 

Pris 9: 75 

c=:-
Stålspackel Nr K 806, 

m. pånitat la cke rat hand· 
tog. Bredd i mm. 

30 55 75 
Pris 1: 10 1: 40 1: 75 

t4·c.· . . ·• 
Kittkniv Nr K 783, av 

vitpo lerat prima stål m. 
ni tat träskaft . Hela läng
den 18 cm. Pris 1: 10 

Sickling Nr K 491, av 
Sondv iks-fabrikot. Extra 
prima sick ling av härdat 
och polerat stål. Storlek 
0,60X62 x 125 mm. 0: 90 
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Träbets 

I 
Betser Nr M 668. Ljus· 

äkta, vattenlösliga o . am
moniakbes tändig a äkta 
betse r, av Herd ins fobr. 
Säljes i påsar inn ehål 
land e färg för c ,o ¼-½ 
liter träb ets. Bruksanvis
ning medfoljer va rj e på
se. Finnes i följande fär 
ge r : Räp 51, Mahogny 52, 
Gu l 53, Orange 54, 
Brunocker 55, Ljusgrön 57, 
Mör kgrön 58, Ebenhol z
svort 59, Cede r 60, Moss· 
grö n 61, Ljus ek 62, 
Mö rkmohogn y 63, Märk 
valnö t 65, Marinblå 68, 
A ntikgrön 69, Modebrunt 
71, Mahognybrun 72, 
Ljus valnöt 75, Silvergrå 
77, Gråbrun 78, Oliv
br unt ·80, Gammal brun 
81, Antik ek 82, Mellan
brun ek 83, Mö rk antik 
ek 84, Stå lbl å 85, Räd· 
brun 86, Björk 94, Gul 
bjö rk 95, Alm 96. 

Pr påse 0 : 50 

BRONSFÄRG 
pa keterad i påsar om 10 
gram. 
Nr , Färg Grovl. Pris 

M 28. Aluminium FlOO 0: 32 
M 31. Ljusguld FlOO 0: 3~ 
M 33. Koppor FlOO 0: 32 
M 35. Mörkguld FlOO 0 : 32 
M 36. Eldfärgad F50 0: 30 
M 38. Grönbron s F50' 0: 35 
M 40. Blåbron s FSO 0: 40 

Bronstinktur Nr M 42 f. 
tillblondn ing av brons· 
fä rg er med ovonståe .nde 
bronspulver . I flaskor 
om 100 gram . 

Pris pr fiasko O: 9n 

Bronserpensel Nr E :i.98 
av prima svart tagel. 
Bredd 10 mm. Pr st. 0: , 5 
Bredd 12 mm. Pr st . 0: ,8 
Bredd 14 mm. Pr st. 0 : 30 
Bredd 16 mm. Pr st. 0: 35 

BI a d'g u Id 
Bladguld M 159 av 22 

kora t guld, orange . I 
böcker om 25 blod 
storl ek 83x 83 mm. 

Pris pr bok 6 : -
Bladguld M 169 av 23 

korat guld, dukat dubbel
guld. Förpackning som 
föreg. Pris pr bok 8 : -

*-=-~ iWi 
Stålbo "rste K 47 4 med 

skaft av bok . 25 mm lå ng 
stålborst i fyra rode r . 
Längd :i.9 cm. Pris 1: 55 
, K 475 med kraftig, ge

nomgående stålborst fast· 
ffätod med mässingtråd . 
Samma storl. Pris 3: 90 

Stålskrapa K 189, krof
•ig typ , som ta r bra. Egg
br edd 5 cm, längd 31 cm. 

Pris 3: 80 

Båtskrapa Nr K 925. 
Längd 24 cm, med två ut
bytbara skropstå l, 7 och 
10 cm. Två skrapo r i en. 

Pri s 3 : 25 

Sandpapper 
Sondpapper Nr M 60. 

Ark i storlek 24x28 cm. 
Finnes i grovl ek: 000, 00, 
O, 1, 2, 3, 4, 5 och 6. 
Grovl. Pr ork 
00:>-3 0: 10 
4-5 0: 12 
6 0 : 15 
Sandpapper i band, 

Nr N MlO, br edd 10 cm. 
10 m långa. Grov lek 00, 
0, 1, 2, 3. Pr 10 m 1: 70 

Runda sandpappersark, 
M 190, diom. 125 mm. 
Grovl ek 00, 1, 3. 

Pr 10 ork 1: 15 

Smärgelduk 
Smärgelduk i storl. 21 X 

29 cm. I grovl ek , 000, 0, 
FF, 1, 2, 3. 
Nr M 821, norm o lkvolitet . 

Pr ork 
000---1 0: 40 

2 0 : 45 
3 0: 50 

Nr M 822, kraftig, högsta 
kvalit et. Pr o rk 
000---1 0 : 70 

2 O: ~ 
3 0: 80 
Smörgelduk Nr N 39? 

i rullor. Högsta kvalit et. 
Bredd 21 cm. I gr.ovl ek 
000, 0, FF, 1 och 3. 
000---1. Pr m 2: 40 
Nr 3. Pr m 2 : 55 

Sandpappershålla re N r 
K 93. Av svart gummi . 
Hå ller papperet orubb 
ligt . Storlek 14X7 cm. 

Pris 3: 95 

C L A S O H L S O N & C : o A. · B., I N S J O N 

Faner " ) 

Fanersortiment Nr M 628 för inläggninga ·r s. k. 
intarsiaarbeten m. m. Sortimentet utgöres av miast 
10 olika 1 mm faner av svenska och utländska 
träslag i bilor i en till 6 kvdm storlek. Samman- · 
lagt c,a en kvm pe r sortiment. Pris 8: 75 

Möbelfaner, störr e format än ova nstående; för 
fo nrin g av mindr e möbl er m. m. Finnes i 60 cm. 
långa och ~0---30 cm. br eda blod buntade (6--8 
likt ecknode blod) till buntar om c ,o en kvm. 
M 802. Alm Pr bunt 7 : 5'.l 
M 808. Mahogny, honduro s 7: -
M 811. Mahogny, sope li 5 : 50 

Mikrofaner 
Mikroholz , äkta lövtunt fane r av hög sta kval i

tet som är limmat på speci a ltillv erka t pappe r, och 
behand lat enligt en patenterad metod som gör 
träfibr erna smidiga , så att trä et ' inte reser sig, 
och ger enast ående böjligh et vid bearb etning. 
Faneret kon böjas knivvasst med e ll er mot fiber· 
riktningen. Mikroho lz är mycket lät tarb etat och 
ger resu lta t över all förväntan . Kon med van ligt 
tapetklister klistras på väggar för ponelning och 
med flytande kol lim e ll er annat läm pligt lim 
klistras på vi lket under lag som helst utan press. 
Mik roholz använd es dessuto m inom slöjd· och 
möbelindus tr in , bokbinderi och till etuier och kar
to nger, till rekl a m- och skyltmo teriol, lampskärms · 
tillv erkning och hobbyarbeten . En händig perso n 
hor oanade möjligh ete r med detta material . Det 
kon betsas, loc kas, bonas , plastb ehandlas, slipas, 
poleros etc. Mikroho lz levereras i ru ll or om 3 
e ll er 10 löp meter i 70 cm br edd och finn es i föl· 
jonde träfä rger : 

Nr M 141, björk. I Nr M 144, jocoro ndo. 
Nr M 142, valnöt, lju s. Nr M 146, mahogny . 
Nr M 143, valnöt, mörk. 

Pris pr 3 m 9: 50 pr 10 m 29: -

,Mikroholz M 140 i satser med fem olik a o rk i 
stor lek 25x35 cm av ovan ståe nde sorte r. 

Pr sots 3: -

NYHET 
Jopan foner. Ett exro lövtunt mikrofoner \0,10 mm) 

poppersbyret. Säljes i p iano ork 50X75 cm. Sex 
ol iko färger av lltländsko träso rter finnes på loge r, 
nr M 230-M ~35. 

Pris pr ork 1: 50, 10 ork. )3 : 50 

Mikrofoner, 0,20 mm tjockt. I pia no ork storlek 
50X7 0 cm. Följa nde sorter av naturträ fi nnes på 
log er , M 227, Afrikansk mahogny . M 2: 8, bj örk. 
M 229, lönn. 

Pris_ pr ork 1: 3;, 10 ark 11: -

------------------ --
1 

PROVSATS B 72 med nio ol ika pro vb itor på I 
ovanståe nde mikrofoner. Satsen sändes g-rotis • 
på begäran. 

Kalkerpapper 
Kalkerpapper Nr M 52, 

blått, för kop ierin g av 
lövsågs mönster, monogr . 
m. m. I ork storlek 44X 
57 cm. Pr ork 0 : 1.0 

·fanernål Nr K 765, m. 
bake litskaft och nål av 
stå l. Längd 23 mm. 

Pris pr 6 st. 0: 45 
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Trä plost är formb ar , 
vatt enfast ach kl istrande 
fö r reparat ioner ;,v a llo 
slags träinredningar , s6-
som : utfy llning av spric 
kor , foga r , kv:s:~6 I e l(, i 
bard , stolar . gcl v, darrar 
m. m. 

N r 
M569 . 
M 589. 
M590. 

I nneh611 
150 gram 
250 gram 
500 gram 

Pris 
1: 30 
2: -
3 : 20 

I . . -
Konsthortslim, Casca rit , 

i pulve r . Bla ndas endast 
med ka llt vatten och är 
genast fär d igt fö r bruk. 
Anvä ndes för all slag's 
trä limningor där absolu t 
vatten fast li mfog for dras. 
Nr M 823, i burk med 175 
g ram. Pr is 1: 60 
Nr M 824, ½ kg burk. 

Pris 4 : -

I 
Flytond e kolli m, färdi g

berett för användn ing . 
Bästa lim för fane r ing a . 
hobb ysnickeri. Lätt a tt 
arb eta med ach säke rt 
bindande . Pris 
M 825, ¼ kg burk. 1: 70 
M 826, ½ kg burk . 2: 70 

Kollim M 59, ö r i pul
verfarm a . upp löses i ka llt 
vatt en. 

Pr 100 gr a m 0: 85 
Pr ½ kg bur k 3: 30 

Sämskski nn Nr K 383, 
extra pr ima. Anvä ndes 
vid m6 Ining , putsning , 
bilt vätt m. m. Leve reras 
i föl jand e storl eka r : 
Storl ek cm. Pris pr st. 

22x 25 1 40 
32X 35 3 95 
40x 42 6 90 
43x 45 8 
50X5 3 11 75 

40 

Skriv- och kontorsmateriel 

Skissblock med 100 b l. 
slätt vitt pr ima träfritt 
papp er . 
Nr Storl ek cm 

P 83. 15X 21 
P 84. 21 x 30 

Pris 
0: 95 
1: 85 

Postblock N r P 37. 100 
prima oostpopp er i kvor 
to formot , b lockat med 
kraftig kartong . Storl ek 
22X 28 cm. Pr bloc k 2: -

Rutblock med 1()0 
Postblock P 41, 50 ark rutat pr ima tr äfritt 

li njerat fint brevpapp er . per 
Sto rl . 17x 27 cm. Nr. 

bl ad 
pop -

Pris pr bloc k 0: 95 p 80. 
P 81, 
P 82. 

Storlek cm 
10X 15 
15x 21 
2l x 30 

Skrivblock med 
l injerat pr ima 
papp er. 
Nr Sto rlek cm 

P 78. 15X 21 
P 19. 21 X 30 

Pris 
0: 55 
1: -
1: 95 

100 bl. 
trä fritt 

Pris 
0: 95 
1: 80 

Skrivblock m. 100 blad 
. Kuvert P 38, avse dda linj er at koncep tpap per. 

for postp app er N r P 37. Nr Stor lek cm Pris 
Vita Litogr a ferade pö p 65. rn x 15 0: 40 
insidan . Sto rle k 12½X p 76. 15X2 1 0: 70 
15½ cm. 50 kuvert i ko r- p 77. 21 x30 1: 30 
tongmo pp, pri s 0: 85 

Kuvert P 39, för pa ppe r 
Nr P 41. Vita m. gr ött fo
de r . Storlek 9½ X 17½ cm. 

Pris pr 50 st. 1 : 75 

Kuvertsols P 69. I nneh.: 
25 st . 11,5X 16 cm, 15 st. fokturopärm Nr P 26 i 
16X 23 cm, 5 st. 18x2 5 cm fint utförand e med tyg
och 5 st. 23x 32 cm. Med klad d rygg oc h br o me
kartongmapp , Pris 2: 40 koni sm. A4- kvorto fo rmot. 

26X 31 cm. Pris 4: 90 

Register N r P 27 för 
avon stöende po rm, av 
kraftigt papp er med for 
stärkta höl. Pr is 0: 80 

Anteckn ingsböcker , med 
pä rmar av vo xdu ksimit . 
oc h med 96 kassa bak s
li njerade sido r. 

Pris 
0: 75 

Nr Storlek cm 
P 18. 8X l4 
P 19. rnx 17 
P , 0. 12X 19 
P 21. 17x 20 

?' r~ Anteckningsböcker, med 

1
: 
40 

80 s_idar li njerat pappe r , 
· , pa rmor av gu l gla ns-

Voxduksböcker, l in jera - kar tong . 
de ach med alf a beti skt Nr Stor lek cm 
regi ster i kant en. P 17. 7X ll 

Nr Sto rl ek Si dar Pris P 16. ax 14 
P 22. l() X 17 96 1: 55 P 15. 10X 17 
P 23. 12X1 9 128 2: 10 P 14. 12X l 9 
P 24. 17X20 96 1: 95

1 
P 13. 17X2 0 

Pris 
0: 18 
0 : 25 
0 : 30 
0: 40 
0: 55 

Spirolblock m. omslag 
av kartong ach innehöl 
la nde 100 blod koncept · 
pa pp er, l inj erat el . rutat. 
N r Pris 

P 5, l inj . 10X 17 cm. 0 : 45 
P 6, rut. rnx 17 cm. 0: 50 
P 7, linj. 17X 21 cm. 0: 80 
P 8, rut. 17X 21 cm. 0: 85 

~ 
Hålslog Nr S 203, av 

kraft ig plöt , la ck. Stan
sar h61 pa ssande vanli 
ga konto rspä rmo r. Be
h6 1Io re för av fall i bot 
tenpl attan . 

Pris 4: 90 

Häftopporot Nr S 194, 
för sövä l nit - sam nål 
häftning . Genom batt en
p io tton s utfo rmning äve n 
a nvändb ar som häftt6ng . 
Dessutom vid affische
ring , fästand e av ad ress
lap par pö löder etc . 
Längd 13 cm. Pr is 8: 50 

Häftklommer Nr S 188, 
passa nde ava ns! . häfta p
parat Nr S 194 i askar 
om 1000 st. Pr ask 0: 70 

Häftklommer Nr S 11 
>24/6> passand e Rexel, 
Rapid, Record , Bukarna , 
Senator , Sigmo , Zenit 
m. fl . I askar om 1000 st. 

Pr ask 0: 65 

1~ 
Kuvertfuktore Nr S 234. 

Liten pra kt isk appara t 
fö r fuktn. av kuve rt, ad
resslappa r etc. A v för
nicklad mässing . Stor le k 
17x 54 mm. Pris 0 : 75 

Brevöppnare S 158, av 
färg ad p last, med första
ring sg las i skaft et. Lä ngd 
1? cm. 

Pris 0: 35, duss. 2: 85 

C'"7'L~A~s-=o"""H,..,L:--=S-O~ N~~ &~ C~, o-A-. --8-.-, _I_ N_S_ J_O_ N 

Tejprulle av transpar ent 
cello fan , självhäftande . I 
plöthöl lore cned ovr ivar e. 
S 190. Bredd 13 mm 1: 20 
S 191. Bredd 19 mm 1: 60 

Kontorsgummi Nr S 59, 
i f iasko m. pr akti sk själ v
täta nde pöstrykore av 
gu mmi. Flaska inneh. 80 
gra m. Pris 1: 40 

Kontorskl ister N r S 115, 
är ett stark t pa pp erskl is
ter. I alum in iumbur k med 
pe nsel. I nneh. 100 gram . 

Pris 1: 20 
Nr S 116. Burk inneh. 

200 gram . Pris 1: 95 

Hektogrof , enklast e och 
b il l igaste apparat var 
med mon kon möngfal 
di go skrivelse r, cirkulär , 
prislistar m. 'm . i upp t i ll 
4 fä rger p6 en gång . 
För handskrift och teckn. 
Nr U 887. Folioformat . 
390x 250 mm. Pris 26: 50 
Nr U 888. Kvartafa rmat. 
285X 250 mm. Pris 21: -
Nr U 889. O ktovfarmot. 
135x 230 mm,. Pris 14: 25 

Hektogrofmossa Nr U 
890, för omg jutning ell er 
pöbättring av beg . hek
tograf er . Beskrivnin~ 
medfölj er . Kartong om 1 2 
kg . Pris pr ka rtong 7: 

Hektografblöck Nr U 
891. Fö rgkroftigt , ger pö 
ovan stående hektog rafer 
upp til l 80 st. gado av· 
tryck. Finnes: Blåsva rt , 
violett, bl ått , rött ach 
grönt. Pri s 1: 25 

I 
Stämpeldyno r i löda av 

lacke ra d pl åt. Fi nnes m. 
dyna i färg erna violett, 
rätt elle r svar t . 
S 73, 64X 42 mm I : 35 
S 74, 119X71 mm 2: 30 

Stämpel /ärg Nr S 75, i 
flaskor om 20 gram med 
pensel och bake lit kapse l. 
Viol ett , svart e l ler röd 
färg. Pris pr fla ska 1: -

Stömpelfö rg Nr S 189. 
>Ameri con>, d ryg och 
färg stark specia lprodukt 
som ej torkar i dy nan 
men som omede lbar t tar 
kar ach ej smetar vid 
stämpling . Fiasko om 25 
gram . Viol ett, svart , b lå 
eller räd fä rg. Pris 1: 95 

Gummisnodd av 
prima gummi färp . 
sar am c :o 50 st. 

extra 
i på-

Nr Dio m. 
S 209. 3 cm 
S 210. 4 cm 

Pr 50 st. 
0: 25 
0: 45 

Sax U 287 för kantors · 
ach unive rsal bruk. Extra 
hög kva li tet. Förn. o . po
lerad. Längd 15,5 cm. 

Pris 3: 95 

HALDA P 
Vack er skrift I 

Lä tt anJag l 

Tys t gång! 
Sv,nsk 
k valitet! 

Holdo P ä r hemmets skri vmaskin fra mfö r a ndra 
- sjä lvklar fö r a ll o sam har skriva rbete hemma. 
Den är liten oc h lätth a nter l ig mon med en stor 
maskins a l lo fördela r samt lj uddä mpande botten
p lat to med gu mmikl ädd ro m. O ch Ha ld o P är 
b illig att ägo. Robotprov har visat a tt den är 
god för 20 6rs norma l daglig skri vni ng - c ,a 70 
mi lj one r neds lag töl den uta n att förslita s! 

Pris med e lega nt lättm etallväsk o 480: -
Pris men va nli g po rtabl eväsko 450: -
Pr is med p lost huv uta n väska 395: -

M ärkpenno Nr E 216. 
Es mycket prakt isk pen
na för textnin g av af
fi scher ach p lakat, varu 
mörkning a . textning på 
a lla slags ytar: Pappe r, 
trä, g las, meta ll , feta 
yto r m. m. to rkar ägon-

Reservoo rpenna Nr S bli ck li gen, vatt enfast a. 
167, ,Tawer>, av svar t e l. perma nent. Länq_d_ 12 cm. 
grå pl ast förnäm ma- Med penna n fe l Ier pö
de ll. Besfog av g uld- fy l lni ngspipe tt ach en 
dau ble ach pennstif t av fi asko svart fär g . 11: -
14 Ko r. gul d. Tillf örli t
li g t pumpkalvsy stem m. 
genomskinl ig b löckbe hö l
lare . Pris 24: -

Reservoarpenno Nr S 8, 
>Tower D> ä r helt lika 
fö regöe nde med undan· 
tag av stif tet, som är 'tlv 
rostfri metall, kro mir i-
diu m. Pri s 8 : 75 

Reservoorpe nna N r S 9 
ö r en kulp enno sam skr i
ver med vanl igt reser
voorbl öck ach är dä rför 
lö tt ach bi ll ig att fyllo. 
Har pumpkolvsystem m. 
genomskinlig bläckbehå l
lare. Genomskriftskopiar 
kan härmed skrivas med 
bläckpenna. Pris 16: ~O 

Specialbläck för ovan - , 
stående penna i flasko r 
inneh. 100 el. 50 gr . Fin
nes i färg erna rätt, 
svart , gr önt ach blött . 
Pipett medfölj er. 
E 21. 50 gr . Pr is 3: -
E 217. 100 gr . Pris 4: 80 

Lyxbl äck N r S 61, ti ll 
reservoa rpenno r i flasko r, 
innehöllande 40 gram. 

Pris 0 : 70 

Rött b läck S 60 i flo s
kar innehållande 40 gr . 

Pris 0 : 60 

Rodervatte n Nr S 1 U, 
särskilt kraftigt a. effek
tivt för borttagande av 
blöckfläckor pö pa pp er , 
tyger m. m. I bakelit
hy lsa. Pris 1: 50 

S 16 S 17 S 18 
Trycker ier av extra pr ima tyskt fob r ikat. Gummityper med stare och l i l la 

a lfabe tet, siffr or, ski ljetecken m. m., p incett, sammanskruvboro typhålla re 
~ 

oc h fä rgdyno. 
N r Antal type r Sti lhöjd Låda ns storlek 

S 16, 225 4 mm. 19X 15X 3,5 cm. 
S 17, 350 4 mm. 22X 17,5X4 cm. 
S 18, 3.50 5 mm. ~4X19x4 cm. 

C l A S O H L S O N & C : o A. • B., I N S J O N 

Pris 
6: 60 
8: 95 

11: 50 

Skörpe nna S 47 av stål. 
Passar i vanlig t penn
skaft. För raderin g, retu
scheri ng ach skärn ing av 
pa pper. Pr st. 0 : 20 
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fyrfärgspenna Nr S 3. Helautomatisk . Genom 
tryck på en knopp föres önskad spets from, med 
rött , grönt, blått el le r blyertsstift. Pennan ör he lt 
av förkromad metall. En tub reservstift i sort. för
ger medföljer. Pris 12, -

Kulpenna Nr S 219. En 
elegant penna med me
tollhuv , fö rsedd m. klips. 
Finnes i svart e ll er kop
porförgo d plast . Längd 
12½ cm. Pris 0: 95 

Kulpenna Nr S 222 ör 
en kraftig penna ov plast 

, i sort . fö rger. Huv med 
kl ips av plast. Löngd 13 
cm. Pri s pr st . 0 : 65 

Pris pr duss. 4: 80 

Fickpenna Nr S 221. 
Skruvpenno med blyerts
stift. Skaft av plast med 
förnicklad spets o. klips . 
Längd 13 cm. Pris l : :o 

Kulpenna Nr S 220 är 
i kombination med bly
ertsstift vi lket framfö res 
genom vridn ing på skaf
tet. Huv med klip s av 
br onsfä rg ad plast och 
spe tsar av fö rgylld me
tall. Pris 1: 50 

Bl)·ertspenna Nr S 225, 
,Eagle, ett prima eng
elskt fabrikat, finnes i 
hårdh etsg roderno, HB, F, 
H, 2H, 3H, 6H och 6B. 

Pris pr st. 0: 55 

Kulpenna Nr S 235, m. ~ =~;;;:;:;;;;;;.,;;;:;a"r,i 
snör e och skruvögla för ~ 9iRliito nm42cQ~ 
upph ängni ng, varigenom 

Ritbestick Nr E 25, för ingen1orer, ritare och 
tekn. stud. Precisionsinstrument i hög kvalitet av 
pol. stål och förn. mössing. Sommetsklätt etui i 
storl . 12X27 cm med innehåll en l. illuftrationen. 
Bl. o. med streck- och punktli nje ring soppo rot. 

Pri's 66: -

Ritbesti ck Nr E 286, innehålland e 2Jossor e, fiä
de rp ossore, d ragstift, förlöngningsle m. m. För
varas i sommetsklö tt etui i stor lek 230X85 mm. 

~~ 
~ D ~ -~= _ .. ,=-c 

': ·= 
-o-.== 

P.itbest ick E 92. Som
metsklät t etui 16x8 cm 
inneh. 2 passa re m. m. 
Förn. och polerad mös
si ng, Pris 13: 75 

Pris 16: 50 

-- --~ ·~=-- 1•oiw=--, o-- -o r ... , -o~=-· 
Ritbestick Nr E 49 med 

passare av pol erad och 
förnicklad mässing i 
sommetsklött etui i stor 
lek 165x 65 mm. Pris 7 : 50 

---o ·-·--o, .•• - --

pennan all tid finnes på Timmermanspenna Nr 
sin plats då mon behö - K 46, oval. Med gr ov Passare E 91 av förn. 
ver den. Pris 0: 65 blyerts. Pris pr st. O: 20 mässing. Löngd 12 cm. 

Skolbestick Nr E 48 m. 
passare och dragstift i 
etui storl ek 135X50 mm. Pr duss. 5: ,4() Med p lastetui. Pris 2 : 25 

Reservpatroner passen· 
de ovanstående somt de 
flest a av kulspetspen 
nor . Finnes med röd el
le r b lå posta. 
Nr S 236, röd. 
Nr S 237, blå. 

Pr st 0 : 30, duss. 2: 40 

Radergummi Nr S 126, 
för blyerts, snedfasa t 
båd a öndorno. Längd 65 
mm. Pris 0 : 30 

Radergummi Nr S 168, 
lika föregående, men m. 
hal va gummit för bläck
rod erin g . Pris 0: 40 

Timmermanspenna Nr 
K 49, ex. prima kvalitet. 
Hård eller mjuk bl yerts 
finnes. Pris pr st . 0 : 30 

I 

Pennformerare S 35, 
dubbe l, med g rov- somt 
spetsformerore. Pris 1: 65 

Pennformerare S 36 som 
föreg. o. med behållare . 

Pris 2 : 75 

Pennformerare Nr S 224 
med två knivrull or . Gju
tet och frostla cke rat sto

Pennfo rmerare S 34 med tiv att skruva fas t i bord . 
spånbeh öl lore av plast . Spånbehållore av cellu
lOX4 cm. Pris 1: 30 loid. Höjd 10 cm. 14: -

Pris 2: 90 

Textschobloner, av cellulo id med 3, 5 elle r 7 mm 
hög stil, rak e ll er lut ande. Satserna består av 
schab lone r till stora o . lilla a lfabetet somt siffror . 

Schablon Nr E 195, rak stil. Pris pr sots 4: 90 
Schablon Nr E 196, lutande stil. Pr sots 4 : 90 

OBS I Uppgiv önskad stilstorlek . 
Schablonhållare Nr E 197, längd 16 cm. Pris l: 95 
Schablonhållare Nr E 233, längd 28 cm. Pris 2 : 25 
Schablonpenna Nr E 198, för tusch. Finnes fö r 3, 

5 el ler 7- mm stil. Pris 2 : -

Kurvmollor, av glos-~ 
klq rt böjligt material. cr,i O . 

Nr E 239, längd 31 cm. 
Pris 2 : ;:5 

Nr E =40, lä r.gd 16 cm. 
Pris 1: ~O 

2 _________________ .:.._-,C"L'A.;;S-0__...,.H,-,-L "S"O"'N;:-;-&;c--;C~, o---,A-. _-cB,-.,-,--1 ~N~S,_J~O~N1 

Ea " "PP~ • . , , ... ... . O<h ,, ••• M~7;.7/JW belparand~ jlmfflr1 .,ed parallell-
linjal ,. -.inkelha .ltar, 16n 1k.alor och ,,.ct, .. , .... 

KITAPPA/lAT 
' 1, Alla leder I p1ralltll o1ram, r •1~mt1 

lro Rintdd a med ._ull11~r. 

2 , ApparuNi ln'tref• • med fjld ra, Ri1 
utbalan,erinirt"n , Nlcon merkostnad 

TISr denna de11lj tillkommer dJNl a ~ 
3, Rlthu .,udet hgpt YII I b1nd~n CKh 

arbc-tu ehtt umma pfiodpe, -om 
tn 11or rh1ppan11 . 

4 . Vlnkelqmrid~ ..s•~ •-99•. Aulorna • 
111 k inetll lln lng och ll1nin1 ffl r nr 

JS:e 1rad . Mdlanl:igen lisas manu~llt. 

S. Skalorna kro 260 , es p. 350 mm lln11 
och Vec1or levereraa Inkl, tel par 

mtd d.:lnin~ I• I och I : 2,5, 

Ritapparat N r E 1.54 ,VECTOR, med parallell
systemet av blåonlöpt stål och med 8 st. kullage r. 
Linjalerna av aluminium. För ritbräden i fo rmat 
upp till c,o 90x65 cm. Pr is 67 : -

63X38 cm. 
88X63 cm. 

Pris 
14: 75 
27: -

Vinklar, av glosklor polystyren, med .. graverad 
måttsko lo . Längden avse r måttskolons longd. 

45-GRADERS. 60-GRADERS. 
Löngd cm Pris Nr Längd cm 

15 1: 90 E 177. 20 
N r Pris 

1: 90 
2: 70 
2: 90 

E 180. 
E 181. 
E 182. 

20 2: 70 E 178. 25 
25 2 : 90 E 179. 30 

Linjaler, av hård glos
klor celluloid med fasad 
ko nt o. grode ri ng i mm. 
Svenskt fob r. Praktiska 
oc h hå llbara. 

Grod skiva Nr E 242, 
av gloskl o r vinyl ite. Pre
cisionsskolo 180 gr ade r 
med holv groder sstreck 
fasad kont . Längd 16 cm. 

Pris 2 : 60 

Rengöringsgummi S 12 
för rit are. Stor lek 25x 
25x5 0 mm. Pris O: 90 

Nr 
E 206. 
E 207. 
E 244. 

Löngd 
20 cm. 
30 cm. 
40 cm. 

Pris 
1: 10 
l : 40 
1: 95 

Skolgrad,kivo E 274, av 
mm ce lluloid. Dio m. 10 

cm. Pris 0 : 80 

Q ' . . 

Grodskiva Nr E 241, 
av po lystyren . Grdd erod 
0-200 nygrad er och m. 
cm-skola. Löngd 15 cm. 

Pris 2: 25 

. Röknestickor av vörldsmörket NESTLER, pre ci
sionstillve rkode av ädelt rä med graverade cellu 
loidskolor. Splitterfri löpare m. förn. rom . Total 
längd 295 mm. Allo försedda med samtliga er 
forderl ig o sko lor. 

Nr E l , Nestler >Dormstodt, 
Nr E 2, Nestler >Rietz, 
Nr E 3, Nesller >Elektro, 

Pris 38: -
Pris 23 : -
Pris 37: -

Fickräknest ick or , N ESTLERS precisionsti I !verkning 
av stork vit ogonit, tunn modell. Försedda med 
samtliga erforderliga skolor. Skollöngd 125 mm. 
Med läderfodral. 

Nr E 4, system , Dorm stodt>. 
Nr E 5, system , Elektro, 

Pris ;5, -
Pris 25: -

Fickräknesticka Nr E 6, NESTLER, endast med 
grundsk o lor, trigonometriska sko lor och måttskolo . 
Med läd erfodral . • Pris 14: -

,,- · t-,:L· 

Reduktionsskalor av vit 
ogonit med 6 olika sko
lor . Längd 30 cm. 

Nr E 35. Delning l , 100/ 
200/250/'3fl.J/400/ 500. 

Nr E 257. Delnin g l, 20' 1 
~5/50/75/1001125. 

Pr st 13: 50 

~ i 

Räknesticka Nr E 201 
av lövt rö med tryckta 
skolo r . Längd 27 cm. Med 
fodral. Realiseras 3: 95 

Ritmoll Nr E 165, av Räkneapparat Nr S 240 
celluloid, ör en utmärk t fö r addition och subtrok
hjölp vid ritorbet en. t,on av upp till 7-siffr i
Moll för dro gand e av go tal. Med någon trci
sekt ionerings lin je r somt ning kon mon uppnå stor 
hjölplin je r vid textning snabbhet. Storl ek I 15X 
m. m. Bruksanv isning 57 mm. M ed etui. Utför
medfölje r . Längd 12 cm. Jig bruksan visning med-

Pris 0 : 95 följer. Pris 7 : 25 

Ponto graf E 136. En stabil och välgjord appara t 
av förnissod ek och med mässingsb eslog. Bilder 
kunna förstoras i 10 o l ika förstoringsgroder och 
upp till 150 cm storlek. Rekommenderas till deko
ratörer, skyltmålo re, tecknare m. f l. för uppför 
storing av bilde r , mönster, karto r , ritningar, mo
nogram m. m. Bruksanvisning medfölier. Pris 7: SJ 
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Palettkopp av förtent 

gl6t med fiäderläste. 
ia m. 40 mm. 

E 262, dubbel . Pris 1: 15 
E 263, enkel. Pris 0: 70 -· Palettkniv E 157, med 
85 mm klinga. Pris 1: 75 

Paleltkniv E 43, ext ra 
prima, 120 mm klinga och 
polerat skaft. Pris 4 : 90 

Linolja ren prima 
kvalitet i 25 g flaskor . 
Nr E 279, kokt linolj a. 
Nr E ~80, r6 linolja. 

Pr flaska 0: 65 
, Siccat iv Nr E 23. På-

l
skyedar torkn ing en av 
oljefärg. 25 gr . fiasko. 

Pris 0: 60 
Terpentin 

Terpentin Nr E 22, i 
, fl askor inneh611ande 25 
, gram . Pr fl aska 0:. 65 
.J • Tavelfernissa i flaskor 
l om 50 gr . 
. Nr E 24, blank. 
I Nr E 30, matt. 

1 
Pris pr fla ska 1: 50 

Knästaffli E 37. Av go· 
bon och vitbok i stor!. 42 I x 34 cm. Bokstödet kan 
utdragas t ill 55 cm höjd . 
Med 2 sp6r för pann6er 

1 samt handtag. Ett lätt
hanterlig: och mycket 
omtyckt staffl i . 
I Pr is 7: 50 

.« 

Staffli Nr E 267, med 
3-delade ben, har blivit 
mycket o mtyckt, d6 det 
tar li ten plats ihopfällt 

samt ?Jessutom är mycket stabilt . Lämpligt för 
olje- och akvareilm6 1ning äve n i låg sittande 
stä llning. Tillverk at av rödbok. Ben längd 136 cm. 
Total längd hopfällt 62 cm. Pris 34 : -

Staffli Nr E 268 tillverkat av utva ld f~ra och 
fernissat. Största benlängd 145 cm. samt hopskj u
tet 86 cm. Pris 15: 25 

_Staffli Nr __ E 164 av betsad fura med beslag av 
mass1ng. Ho1d c ,a 160 cm. Ett billigt och bra 
staffli för amatörmå lare. Pris 12: -

..c:= 

Artistpenslar Nr E 230, Artistpenslar Nr E 2-48, 
flata , prima grävlings- runda, m. lackerat skaft. 
hör, m. la ck. skaft, längd Extra prima nöth6r . Längd 
~a 30 cm. c,a 30 cm. 
Storlek 2 4 6 Storlek 2 4 6 
Pr st. 1, - l, 20 1, 40 Pr st. 1: - 1: 15 l, 30 

8 10 12 8 10 12 
l : 60 1, 80 2 : - l: 55 1: 85 2: 20 

16 20 24 
2, 75 3: 75 4 , 75 Streckpenslar, i bleck-

Artistpensla ·r Nr E 229 hylsor med vita skaft, c,a 
av extra prima borst i 30 cm. 
förn . hylso r med lack. Nr E 227, flata . 
skaft. Längd ca 30 cm. Nr E 228, runda. 
Storlek 2 4 6 Storlek 2 4 6 
Pr st. 0 : 50 0 : 60 0: 70 Pr st. 0 : 30 0: 35 0: 40 

8 10 12 8 10 12 
0: 80 0 : 90 l : - 0: 45 0: 50 0: 55 

16 20 24 16 20 24 
1,:.:0 1: 50 1: 90 0: 65 0: 80 1: 10 

E 32, vu lkaniserad e hår
penslar. 

1 2 3 
Akvarellpenslar i bleck- 0: 28 0 : 32 0: 38 

hy lsor, lbckerod e skaf t. 4 5 6 
He la längde~ 17 cm. 1- 0 : 42 O, 45 0, -48 

Artistoljefärg Nr E 283, 
,Goya,, Reeves världs
berö mda engelska lobr . 
i tuber med c,a !IJ gr . 
Nr RO D A. 
l. Alizarin , karmosin . C 
2. Skorlett Lack. C 
3. Engelskt rätt . A 
4. Kadmium röd . 6 
5. Karmin . D 
6. Cinob er (Vermilion). E

1
• 

8 RUNA . 
7. Ljusocker . A 
8. Bränd terra. A 
9. Bränd umbra . A 

10. Obränd umbra. A 
11. Van Dyckbrunt. A 

GULA . f 
12. N eape lgul, lju s. B · 
13. Kod miumgul, lju s. E 
14. Kodmiumgul, medel . E 
15. Kodm iumor onge . 6 

GRO N A. 
16. Kro mgrön, mörk . B 1 

18. Olivgrön. 
17. Viridiangrän . CD~, 

19. Smaragdg rön. 
20. Gränjard. 

8 LA . 
21. Ultramarinblö . B 
22. Kabaltblö. D 
23. Mauve Vio lett. B 

SVART. 
24. Elfenbensv art. A 
A=pris 1, 75 
B=pris 2: -
C=pris 2: 50 
D=pris 4: -
E=p ri s 5: -

Studiefärger Nr E 28, 
av bästa fa bri kat i tu
ber. Storlek 7½X 1½ cm. 
finnas i föl jande färger. 
Nr Pris pr tub 0: 60 
19. Bensvart. 
2. Zinkvitt. 

GULA . 
3. Kromgult, l jus. 
4. Kro mgult , orange. 
5. Ljusocke r. 
6. Terra obränd. 

10. Gu ldacker. 
RO D A. 

7. Cinnob er- imit . 
8. Kropplack-im it. 
9. Engelskt rött . 

BL A. 
13. Kobaltblö. 
14. Ultramarin. 
24. Par iserb lö. 

B R U N A . 
11. Terra bränd. 
12. Umbr a. 
21. Van Dyck brunt. 

GRO N A. 
15. Smaragdgrönt. 
17. Zinkgrönt , mörk. 
18. Zinkgrönt, ljus. 
22. Krorpgrön t, mör k. 
23. Kramgrönt , lj us. 

12 är starleksnummer. 8 10 12 
E 225, s. k. skolpenslar . 0 , 75 1: 10 1' 85 ~j 1111 

1 2 3 E 31, av mördhör. Extra ~- .,. 1 
0: 15 0: 18 O: ; 2 prim a. Molitor fabrikat. 

4 5 6 l 2 3 Zink vi tt Nr E 20, i ex. 
0: :.6 0: 30 0: 35 l : 20 1: 65 2: 05 stor tub, star l. 15x3 cm. 

8 10 12 4 5 6 Pris pr tub 1: 95I 
0, 40 0: 52 0, 652:90 4:3 0 5, 85 
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Pannåer Nr E 11 för 
olje mölning, tillverkade 
av 4 mm hörd masonit. 
Preparerad med vit yta. 
Använde s numera all · 
män! av söväl amatörer 
som konstnäre r . 
Storl. F2 F4 
Pris 0 , 55 0: 80 

F5 
1: 10 
FlO 

2 : 20 
F6 FS 

1: 30 1: 70 

OBS I Pö grund av pack 
ni ngssvörigheter är 3 
pa nnöer det minsta antal 
som sändes av de tvö 
största format en. 

AKVARELLPAPPER. 
Akvarellblock Nr E 282, 

innehö llan de 15 ark 
svenskt handgjort akva
re llpappe r. Grov eller 

, fi n yta. 
Format 

F2, 24x19 cm. 
F3, 27X22 , 
F4, 33X24 
F5, 35x27 
F6, 41 X33 , 

Pr black 
5:-
6: 30 
8 : 30 
9: 80 

13: 70 

Skissblock ___ !IJ~lad 
pri ma ritpapper i spiral
b lack pö styv bottenkar
tong. 

Nr 
E 213. 
E 214, 
E 215. 

Storlek cm. 
14X20 
18X24 
22x27 

Pris 
0: 85 
1: 30 
1: 65 

Rjtp11pper 
Ritpapper i ark. Matt, 

god kvalitet. 
Nr Storl. cm Pr 10 ork 

E 79. 50X65 2 : 25 
E 80, 32x50 1: 10 

Ritkartong . Vit kartong 
med g lät tad yta, läm p lig 
fö r tuschteckn . Extra fin 
kva lit e. 

Nr Stor!. cm 
E 81. 25X32 
E 131. 25Xl6 

Pr 20 ark 
2: 75 
1: 40 

Millimeterpapper Nr E 
87. Storlek 30x 40 cm. 

Pr is pr 10 ark 1: 60 

RITKOL 
Ritkol Nr E 276. 5 st. 

15 cm lång a fin aste rit
kol i kar tong med sand
papper. Pris 0: 50 

Kilromar Nr E 14 för 
uppspänning av duk till 
ol je m61ning . Komplett m. 
kilar . 
Storl. 
Pris 

F6 
1: 65 
Fl2 

2 : 25 

FS 
1: 80 
F20 

2: 75 

FlO 
2:
F40 

3 : 50 

Målarduk i god svensk 
hellinn ekvalitet. 

Nr Bredd Pris/m. 
E 56, 70 cm 7: -
E 57, 140 cm 15: -

Målarduk av extra pri 
ma holrändskt fabrikat. 
N 345, halv linne. Bredd 
70 cm. Pr mtr 4 : 90 
N 346, hellinn e. Bredd 70 
cm. Pr mtr 7 : 30 
N 347, hellinne extra pri
ma. Bredd 70 cm. 

Pr mtr 9: 90 
Bred d 105 cm. 

Pr mtr 14: 80 
Prover nr B 68 pö mö

larduk sändes pö begä
ran. 

Målningssats E 10. Kom
plett sats för mölning m. 
o li eförg p6 riktig möla r
duk av en tavla i stor!. 
40x30 cm samt 2 st. 14x 11 
cm. Mölningen sker efter 
ett helt nytt syste m som 
gör att även den som 
aldrig hölli t i e n pensel 
t idigare redan första 
göngen ern6 r ett str61an
de resu ltat. Motivet är 
uppritat p6 duke n med 
nummer för var je färg . 
Finnes med olika motiv, 
landskap, stadsb ild er, 
sti ll ebe n m. m. I kartong 
med duk, pe nse l, 27 ol"\e
färger, palett oc h utför ig 
bruksanv isning. 

Endast 12: 75 

1 

I E 60 -<O - E61 

E 63 E 62 E 64 

TAVELRAMAR, trävita av slätt kvistrent trä . 
Limmad li st, som ej slör sig . Ramarna levereros 
färdiga för hoppsättning, med ti llp assade hörn 
med skruvhöl . Skruv medfö lj er. 

Ram Nr E 60. Tavel mött och pris pr ram, 
F6 F8 F10 Fl2 F~O F<40 

11: 50 12: 25 14:- 15:50 17: 50 22: -
Ram Nr E 60. Tavelmött och pris pr ram . 
F6 F8 FlO F12 F20 F40 

9: 75 11: - 12: 50 13: !IJ 15: 25 19 : -
Ram Nr E 62. Tavelmött och pri s pr ram: 

F2 F4 F6 FS 
3: 90 4 : 50 5 : 50 6 : -

Ram Nr E 63. Tave l mött och pris pr ram, 
F2 F4 F6 F8 FlO 

4: 25 5: - 5: 75 6 : 25 7:50 

lnkantram Nr E 64, tr ä- ,_ _______ _ 
vit. Passar in i de öv r iga 
ra marna oc h ökar där
med ramb redden med 
minskning av tav elm6tt en . 
Ytter m6tt Tavel mött Pris 

F 2 18X l3 cm. 2 : 50 
F 4 27x 18 , 2: 80 
F 6 35X27 , 3: 20 
F 8 40X 32 , 3: 40 
FlO 49X40 > 3 : 75 
Fl2 55x 44 , 4: -
F20 67x54 > 4 : 50 
F40 94X75 , 5 : 30 -

STANDARDFORMAT 
F 2= 24X l9 cm. 
F 4= 33X24 
F 5= 35X27 
F 6= 41 X33 , 
F 8= 46X38 , 
FlO= 55X46 , 
F12= 61 x50 > 
.F20= 73x60 • 
F40= 100X81 

Akvarellskrin Nr E 278. Ett sto rt och stiligt skrin 
av Reeves enge lska fabr . Lackerat stabilt plöt
skrin med 20 färger i parslinskopp ar , en tub zink
vitt, 3 hörpe nslar och vattenkopp. Stor lek 24X 
14X3,5 cm. Vikt 0,7 kg . Pris 19: -

Akvarellfärglåda Nr E 277 med Rseves bästa 
kostnä rsförge r i enastöende kvalite t , 18 o lika 
färge r samt en pensel i lack erad plötlöda i lit et 
fickformat . Stor!. 12X 4,5X l cm Pris 11: 50 

Fixerspruta Nr E 18, av Färg låda E 36 med '17, .. • 
förnickl. meta ll, längd 12 olika akvare llfärger i Forgloda Nr E 194, av 
cm. Pris 0 : 85 pors lin skoppar. Bästa p_löt, mi:d 1~ st- laf9 nd-1 

Fixativ Nr E 19. Fixe r- stud iekvalitet. Löda av farger I ol ika kulo rer. 
medel för kol- och bly- lack erad plåt i stor!. 22 Lödans storle k 8,5X20 cm. 
erts teckningar . 25 g fl os- X 10 cm hopfälld 13: 75 Pris 3 : 30

1
1 

ko . Pris 0 : 60 
C L-A-S O H L SON & C: o A. - 8 ., 1 N SJ O~N~--'--------------------,-,45· 



AKVARELLFÄRG. 
Akvarellfär ger Nr E 41, 

extra prim ö färgrika vat 
tenfä rg er i runda 3 cm 
kokor. Föl jande kulöre r 
fi nnas, Nr 2 kormin, 8 
lju sgr ön, 9 vit , 11 sep io
brun, 12 viol ett, 15 kod
miu mor ange, 16 citron · 
gul , 20 terro, 22 rosen
röd, 23 kromoronge, 24 
kob o ltb lå, 25 ultramarin. 
27 grön cinnobe r, 28 
mörkgrön, 33 umbro och 
36 sva rt. Pr st. 0: 15 

Plc~c:lfärg E 155, är en 
vatt enlös lig temperoförg 
med enas tåe nde töck 
kroft, starkt koncentrerad . 
Torkar mat t. Den kon an
vända s i textp enno, pen
sel eller färgspruto och 
fäste r på papper, kar
tong , papp, t rä och väv. 
Färg en ör utmärkt till al l 
reklam- och dekorotions
orb eten. Tubern a c ,o 7 
cm långa . 

Finnes i fö lj ande fä r
ger , 1 sva rt , 2 vit, 4 
zinnober, 5 mörk röd, 6 
cor min, 7 gu l, 8 orange, 
9 koboltbl å , 10 himmels
blå , 11 ultramar in, 12 
grön , 13 ljusb run, 14 
mörkbrun . 

Pris pr tub 0 : 65 

I 
Tusch E 42, garante rat 

va ttenfast och \öttflyton
de. Finnes i fö ljand e 
fä rg er , 1 svart, 3 orange, 
4 ljusg rön, 6 mörkgrön, 
S gu l, 7 koboltblå, 8 ul
tramarin , 10 cormin , 11 
zinnob er , 14' violett , 15 br . 
sienno, 16 murstensräd, 
17 sienna, 18 sepi ob run, 
19 gr å. I fl asko r , 15 g, 
med penna i korken . 

Prst 0 :6 5 
Gu ldtu 5ch N r E 238. 

Flaska med c ,o 15 gr. 
tusch i guldfärg. 0: 80 

Tuschpa tro n E 33, med 
svart tusch. Praktisk och 
bekväm vid fyllni ng av 
drags t if t. Okrossba r . 

Pris 1: -

Cirkelpa ssare Nr S 186, 
a v mässing, a tt sätta på 
bly ert spe nnan Pris 0: 30 

46 

. Porslin små ln ing sfä rger E 26. Lackerad p låt låda 
,n,nehå ll onde 12 tuber sorte rad e färge r, lösning s
mede \, gla syr, penslar och palett. Härmed ä r det 
för a matör er möjligt a tt dekore ra porslin och 
gl os med bestä ndig glasyr , då den med fö ljande 
specialglasyren brönnes i vanlig hushå ll sugn. Ut
förlig a anvisninga r medfö l jer. Lådans stor lek 23x 
9X2 cm. Pris 29 : -

Bronsfärg E V fö r avans!. porslinsfä rgl ödo . fin-
nes silv er- och gu ldfärg . Pr tub 1: 10 

Gla syr E 29, >Mol lond Glaze ,. 1 ½-oz fiasko . 
Pris 6 : -

Pennetui med 18 cm löngo l ärgp ennor i högsta 
kvalitet lä r teckning m. m. ävenso m för lö rgl ögg
ning av fotografier, (utföres på matt pa ppe r som 
först tunt påstrykes 50/50% terpe ntin- l ino lja ) ger 
utmärk t resu ltat även för nybö rj are . Pennorna fi n
nas i svart poppetui e l le r vadde rat äkta löder 
etui med dragkedja. 
Nr E 128, 12 penno r 
Nr E 129, 24 pennor 
Nr E 300, 12 pennor 
Nr E 301, 24 pe nnor 

poppetui 
poppetui 
läde retui 
läde retui 

Pris 6 : 50 
Pr is 11: 25 
Pr is 14: 75 
Pris 23: -

Textpenna E 99, blå , 
längd 25 mm. 

Pr 6 st. 0: 50 
Textpennor Nr S 13, 

ATO -mode ll. 11 st, pennor 
i bredd 0,35-2,8 mm, 
uppsatta på ko rta . 

Pr sots 2, 20 

Textpennor Nr S 14, 
RfDIS-,nod e ll. 9 st. pen
nor i bredd ½-5 mm, 
upp satt a pö korta . 

Pr sots 1, SO 1 

Plakatpennar · Nr S 15, 
7 st. olika pennor i · 
bredd 5-20 mm, uppsa t
ta på ko rta . 

Pr is pr sots 2 : 60 

UfD 

Pennskaft E 10) lä r små 
textpenno r (E 991. 

Pris 0 : 35 
Pennskaft S 40, dubbelt , 

fö r textpe nnor S 13, 14, 15. 
Pris 0,: 45 

Plastel in Nr E 185, är 
en svensk modeller ings
mossa fö r ko nstnä rer, 

~ ~ sko lor, indus tr ie r , veten-
~skap m. m. Sälj es i block 

Pennetui E 94 med 12 
mjuka pastellpe nnor i ut
va lt fö rgsortiment fö r ar
tis t- och reklamöndo möl. 
Papp etui 10x 18 cm. 

Pris 6 : 25 

~ik-iw 
Mä rkpcnna S 6 för t rä , 

löd er , tyg , metall m. m. 
Ge r vattenlasta linje r 
sam sitt e r kvar . Finnes i 
svart, röd, bl å, gr ön och 
gul färg . Pr st. 0: 2J 

Linoleumsnitlsots E 90. 
Utgör es av skaft med 
chuck och 5 knivar, fä rg, 
fö rgpl otto , vals somr en 
linoleumpl att a 10,5x 15 
cm. Pri s 8: 75 

. om c,o ½ kg. 
_Pennetu , E 95 med 6 Finnes i fä rgerna gr å, 

m.1uko _ pastellp ennor. bl å grön, röd, gul oc h 
La mp liga fo r reklamt ext- ·t ' Pris pr block 2: 30 
ning m. m., då de ger en v, · . 
vacker oc h fy l lig skr ift. I _ Modell erpinne . E 189 
plåt etui 18X 5 cm. lo ngd 15 cm. Pris 0 : 20 

Pris 2 : 75 

Pennskrin S 32 av pl ast. 
Utru stat med pennväs sa
re, fä rsto ri ngsglos, linja l 
och _räkneapparat. Stor\ 
:;.ox 5x2, 5 cm. 

Pris 2 : 70 

Linoleumsnittsats Nr E 7 
beståend e av skaft, 5 
alika skärpe nnar och ut
dragare. Pr sots 2 : 50 

Evighetsblack Nr S 232 
av hårdg lättad kartong 
med förnick lade metall
kanter. Skri ften åstad
ko mmes med en spetsig 
träp inne e ll er dy l. och 
borttag es på ett ögon- 1 

bl ick genom att utdra 
ga inne rde len . Storl ek 
ll ,5X8 cm. Pris 0 : 75 , 

Evighetsblack Nr S 231
1 som föregående men i 

stor lek 16X 11 cm. 1: 10 
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Färgkritor Nr E 221. 
Fyrkant ig a , vottenökto o . 
gif tfr ia . 12 st. olik färg a
de krito r i kartong i stor\. 
J15x 55X 12 mm. 

Pr kort . 0 : 65 

Färgkritor N r E 219. 
Runda, 9 cm långa , va t
te näk to och giftfria färg
kr ito r överkläd da med 
pappe r . 12 st . olik a i kar
tong i sto r lek 50X 95x 18 
mm. Pris 0 : 75 

Modellerl åda Nr E 186, 
6 st. olikfärgade stänger 
av mode ll eri ngsmosso. 

Pris pr kartong 0: 60 

Modellerlåda Nr E 187, 
med O ol ikfärgade stä n
ge r av modelle rings mos
sa. Pris pr kartong 0: 95 

~ 
~ 

Tryckeri N r L 644, inne 
hå llan de c ,a 158 st. 5 mm 
höga gummityp er med 
stora och lil la alfabet et 
somt siffro r och skiljetec
ken. Typhållare , pin cett 
oc h fö rgdyno medföl jer. 
Kart ong i sto rl ek 12X 15 
cm. Pris 1 : SO 

Avtrycksbilder Nr L 757, 
i höften med 54 vackra 
avt rycks bilde r i färg i 
for mat 35X 28 mm i var 
je häf te. 9 o lika höft en 
finnas , nr 4- 12, med b i l
de r på blommor , dj ur, 
båtar, b il or, flyg maski
ner . m. m. Pr häfte med 
54 bilde r . Pri s 0 : 45 

~=:=.:-: - .. ~u i Trolleri : och skämtartiklar 
,, 

Frimärken Nr L 961, en 
fin samling med 100 ali
ka frimärk en från he la Hood ine-Kort Nr L 616, 
vä rld en. Pris 0 : 85 med vilk a mon på ett en-

Fyndg ruvan N r L 962, k_e lt sött för vond_lo r åttt 
en presentkartong med t ill t~öor och tvortom . n 
rikt innehåll, ett sä ll - I verk li gt effektfu l l tr? ~
synt frimärk e, 10 olika konst. Pr so ts 0 . ~O 
ko lonifrimärk en, 100 o lika 
frimärk en från he la vär l
den, frimörk sfo stsöttore, 
dubbl ett bok och frimärks
a lb um med tandnings 
möta rc. Pris 3 : 50 

Hektog raf Nr L 970 för 
ba rn och sko lungdom att 
tr ycka skoltidninge n, 
program, bi lder m. m. i 
upp till tr e färger pö 
en gå ng . För handskrif t 
och teckning. Av ett o ri
g inal kon togas 70-80 
oodo av tr yck. T ryc kyto 
13x22 cm. Kompl ett upp
sättning bestående av 
hektogrofmosso, 3 f l. 
bläck, penna och svamp 
i trevlig karto ng . 

Pris 9 : 85 

Strutmystcriet N r L 861. 
Konstnär en gör en pap
persstru t och slå r i de n 
vatt en men ögonblick et 
efte r ä r vattn et fö rsvun
net. Han gör en ny stru t 
oc h hä l le r genast det 
bo rttrol lod e vattnet ur 
denna . Ett mycke t bro 
nummer . Kompl et ta hjälp
medel med beskrivning. 

Pris 1: 75 

Ringtrick N r L 864. Ett 
snöre få r knytas mellan 
tro l\kons tnör ens handl e
de r varefter han helt 
ofö rklar l igt kon häng a 
upp en under sökt ring 
på snöret. Lätt att ut
för a . Komp \. med bruks 
o nvisn. Pr is 0 : 50 

M ynttr ick Nr L 862. Ett 
mynt, som gärna får mör
kas, trolla s bort . En ask 
lägg es from på bordet 
oc h öppnas, däri ligg er 
en a nnan ask o. i den
na en tr edj e ask. Varje 
osk är vä l omb unden. 
Läng st in ligg er en liten 
hopknu ten på se och i 
denna det borttrollade 
mynte1. Ett av de mest 
häpnadsväckande troll e
ri nummer som finns . Be
skr iv ning och t illb ehö r. 

Pr is l' : 50 

Tro l ler i låda Nr L 761, 
innehåll er mate ri a l och 
beskrivning till 4 ol ika, 
lött utfö rda trolleri tricks 
sam; besk r ivn ing på en 
kortkon st. Pris 1: 25 

r...., 

~' \/\ ~ 

lifi 
Knolltä nclslickor N r L 

955 vanliga tändstickor 
9E ~ \ som avg o en knal l nä r · 
IU\ ,l lll\l) de tän das. Rolig skömt- 1 

artikel. I påsar om 10 
Tryckeri N r L 645, in- st icko r . Pris 0 : 25 

nehå l londe c ,o 225 st. 
gu mmityp er och d ubbe l Oj,.....,~,Z) 
ty phål la re, pinc ett oc h Trall sp i ral N r L 675, m. 11,

1 
' 

förgdyno. Kartong i stor\ . en ring som det är tåla- ~ - __ 
14X 17 cm. Pris 2: 70 modsp rövo nde om inte ,, 

Tryckeri Nr L 646, in- omöjligt för den o inv ig-
nehå l londe c ,o 370 st. de a tt få bor t m~n som _ ~ _, 
gu mmityp er och 3-du b- genom ett enkelt trick 
be l typhållare, pincett kon löstogas på ett Knallin lägg Nr L 411, 
och förgdyno. Kartong i ögon blick . Beskri vning för cig arre tter. Avge r en 
sto r\ . 19X25 cm. 4 : 80 medfölj er. Pri s O: [0 k_roffi() smäll vi_d on -

~~ ~ l l \3"!,4 0,0~ 
~ •oi'• L 2'J os o<osmos, 

sa. Medföl ja nde p i l ler in
sättes och tändes varv id 
ett oskyldigt skämt fram
ka ll as. Pris 0 : 65 

6i ld try ckeri Nr L 937 bestå r av 10 stämplar med 
dj urbilder somt förgdyna. Trevli oo b ild er fö r 
barn att färglägga . Förvaras i kar to ng i stor\. 
23x 13x 2,5 cm. Pris 3: 50 

Bildl ryckeri Nr L 933. Som för::igående men merl 
blomst er bi lder . Pri; 3 : [0 

Piller L '42. Reservp il 
ler t i ll L 243. Pr du;;. 0: 45

1 
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Rökare L 145. Består av 
en förgylld gipsfigur och 
10 Mogic cigar retter . En 
cigarrett sättes i figurens 
mun och antändes. Figu
ren röker nu en lång 
stund med diupo bloss o. 
kon även göra räkrin ga r. 
Synne r ligen lyckad och 
he lt ofarlig skämtortikel. 

Pris 1: 
Cigarre tter L 146 i på

sar om 10 st . Pr påse 0: 55 

Cigarrer L 147 i påsar 
om 10 st. Pr påse 0 : 60 

å '
·-,, 

" 
~ j'{ 
,, ,' 
\~ 
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Foto-Fix Nr L 84. Spru
tor he lt överraskande 
en vattenstråle i ansik tet 
på offret. Pris 0: 75 

Tipsy Joe L 302 är verk
ligen ett mysterium. Den 
som inte vet hemligheten 
kon a bsolut inte få Tipsy 
Joe o tt stå upprätt. Höid 
7 cm. Beskrivni ng med
fölier. Pris 2: 50 

Chokladkaka Nr L 85. 
Förvi llande li k rik t ig 
chok lad. Sprutar vatten. 

Pris 0: 65 

~~ 
Groda Nr L 688. Fiä

dern fast k lämmes i det 
under grodan befint liga 
gummi- becket varefter 
den place ras på ett 
bo rd ell er dyl. Efter en 
stund gör den ett öve r
raskande hopp. En rol ig 
skämto rti kel. Pr st. 0: 25 

Jo-Jo Nr L 509, av svar
vat och lackerat trä. 50 
mm diom. Pris 0 : 40 

Jo-Jo L 131 av pol erad 
aluminium. Pris 2: -

Metallpussel Nr L 863. 
Sex olika konstlås av 
ståltråd, förpack. i ko r-

tacnSl: 40 

~!l1 
~-<1 

Metallpussel L 866, sots 
med 6 st. olika konstl ås 
av ståltråd, varav några 
synnerligen svå ra o. kne
p iga. Förpackade i trev-
1 ig förvari ngsask. 

jl ''" 
Trollbläck Nr U 806. 

Med detta blä ck blir 
skrift en osynlig om man 
skriver med ett rent 
pennstift. Skriften fra m
kallas över värme men 
försvinn er då papperet 
kallnar. Framkallningen 
kon återupprepas hur 
många gånger som helst. 

Pris pr flaska 0: 45 
Trollvatten Nr L 865. En 

vätska varm ed bilder ur 
dagstidningar o . nytryck
ta veckotidningar lätt a. 
ty dligt kan avtryckas på 
ett annat papper. 10 cm 
häg flaska med bruksan-
visning. Pris 0: 65 

'
,.,.,.,,, ,\~/·'½ 

_-.i''?' · ~)'!;~ 1;~u . :,:·:~~w 
,• ,•;f' 
I•\~ 

' 
Päls-apa Nr L 685, ut

förd av silkesmiukt lång
hårigt skinn i svart oc h 
vitt. Höjd med sva ns c ,a 
20 cm. Trevlig lek sak el
ler bilmoscot. Pris 1: 10 

,@o· 
Djurögon av glos med 

meto ll ög la . Liusbruna m. 
svart pupill. 

Nr Diam. 
U 1011. 10 mm 
U 1012. 12 mm 

Pr par 
0: 30 
0: 35 

Fickfortuna Nr L 401, 
av röd galalit, med för
nicklade kulor ach med 
hela översidan täckt av 
gl oskla r celluloid. Ett 
omtyck~ poän gspel. Stor
lek 11,5x 17 cm. 2: 35 

Roulett Nr L 86. Sättes 
igång medelst try cknin g 
på en knopp . Hölie av 
fint förnicklad mässing. 
Diom. 5 cm. Pris 1: 45 

Stenkulor Nr L 711, 
vanliga spelkulor 18 mm 
i diom . Glaserade. Säl -

l·os i påsar om 50 M. ku
or i olika färger. 

Pris pr påse 0: 45 , 

Glaskulor i vackra 
marmore rade färger. 

Nr Diom . Pris 
L 132 17 mm ½ duss. 0 : 30 
L 133 23 mm ½ duss. 0 : 60 

~11 
Magnethundar Nr L 710. 

Ett pa r mycke t roand e 
hundar sam kan gära 
många tri cks. De dansar, 
snurrar runt o . rusar p6 
varandra. Pr pa r 1: 40 

Elektriska boxare Nr L 
> 15-spelet ~ Nr L 170, 812, bestå r av två bo xa

Ert t1dsf_or9riv , ens_om~et re i en ask av ce lluloi d. 
elle r tavlingsspel , soll- Nä r mon gnider med 
skop. Helt av plast. hand en ovanpå asken 

Pris 1: 85 k()mmer boxarna i li vlig 

Ordkarusell Nr L 171. 
Ett intr essant tidsfördriv 
i korsordssti I, med en 
mängd ol ika lösningar. 
Helt av plast. Stor!. 6x6 
centimeter. Pris l: 85 

Loppspel Nr L 759, om
tyckt sällskapsspel, ro
ande för både yng re o . 
äld re . Består av en bä
gare av tr ä somt 20 ba
kel itbri ckor i olika fär
ger, pockat i ko rtong . 

Pris 0 : 95 

4..!.!~·::\6t;ffl 
Kaleidoskop Nr L 52, 

roande och intressant 
,s tjärnkikare» som visar 
ständigt skiftande mön
ster av stor färgprakt. 
Längd 28 cm. Pris 2: 80 

ro relse och utkämpa en 
illusorisk match . Storle k 
22X l3x5 cm. Pris 2 : 65 

Fåge l Nr L 161 av plåt 
lackerad i glada färger, 
med fiäderverk . Tripp ar 
omkring och pickar på 
ett lustigt sätt. Längd 10 
centimeter. Pris 1: 50 

Råtta Nr L 162, av gum 
mi i röttgr å färg. Med 
urverk . Kilar omkring på 
golvet som en riktig råt 
ta. Längd med sva nsen 
12 cm. Pris l: 80 

Nalle -Lufs Nr L 61. 
Rullar, ringer o. komme r 
tillbaka av sig siäl v. Av 
,>last i vockro färgfir. 
Diom. 11 cm. Pris 3: 40 
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Gåg ubbe Nr L 160 av 
lacke rad plåt och med 
fiäde rverk . Efter upp
dra gning spatserar hon 
omkring mycket lustigt 
och naturtroget. Höid 
ll cm. Pris 2: 95 

Blunddocka Nr L 982 
av mycket kraftig plast, 
den håller t . o. m. att 
tram pa på. Hor blund
ögo n och rö rliga armar 
och ben. Längd 25 cm. 

Pris 4: 50 

Barnens bibliotek Nr L 
1026. Består av 12 små 
sag oböcke r iämte låne 
kort förvarat i kartong i 
stor !. 20X3J cm. Pris 2: -

Dammsugare Nr L 174. 
Naturtroget utförd i 
p last klädd med konst
läd er. Med tillb ehör som 
kunna monteras på slan
gen . Längd utom s!anQ 
95 r:im. Pris 2: 45 

il 
Barntelefon Nr L 41, med vilke n samtal kla rt 

oc h tyd lig t kunna höras på över hundra meters 
avstånd. Består av två telefondosor av plåt. 8 
met . ledningssnöre so mt monteringsonvisningar . 

Pris 0 : 95 

Nr L 60 av 
plast. Med fingerskiva L 285 L 284 
samt klocka som ri nger . Barnklockar, __ _ 
Mikrote lefonens längd L 285, med f1oder så att 
165 mm. Pris 3: 60 klo ckan t ickor och gå( en 

stund efter uppdragning
en. Pris 1: 10 

L 284 med viso rna ställ 
bara med uppdragsskru
ven som på en riktig 
klocka . Pris 0 : 60 

L 282, ett flickur med 
imit . ädelstenar. Pris 0 : 60 

Dockspis L 236. En tju
sig skalenlig mode ll av 
Husqvorno-E lspis av loc- Armoandsur L 229 med 
kerad plåt med kokkärl si_äl~lyso~de tav l':' och 
oc h ugnstillbe hör . Stor!. rorl 1go visare . Pns 0 : 40 
l4 X 12xl8 cm. Stoppur L 230. Tickor 

Pris 9: 75 och gå r efte r uppdrag 

Spis Nr L 120 av plast, 
för dockskåp. Storlek 7X 
4X4 cm. Pris 1 : 70 

~ 
Diskbänk L 121 av plast, 

för dockskåp. Storlek 9X 
4X5 cm. Pr is 1: 65 

Badrum Nr L 119. Med 

ning. Startas och stoppas 
med en tryckknapp . 
Diom. 5 cm. Pris 1: -

Dockur L 249 fi\rs ert 
med fjäderverk så att 
det tickor och går som 
en riktig klo cka med rör
l iga · v isare. En verkligt 
trevlig sak som ger liv 
åt doc kskåpe t. Höid 
utom pendel 45 mm. 

Pris 2: 40 
Fotlampa Nr L 122 av 

pla st med skä rm av siä lv
lysond e materia l. Passar 
do ckskåpet . Höid 7 cm. 

Pris 0: 45 

in redning av plast en- • 
ligt i llustration. Stor !. 16 Kylskap i'lr L· 1059 for 
x 12X 12 cm. Pris 3 , 70 dHo

0 
__ c

1
dk_sk

9
å_

5
pet. Av vit plast 

cm. Pris 1: 25 
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Tubkikare av plast . Ger 
skorp bild och 3 ggr för
sto ring . 
N r 

L 18, 
L 19, 

Längd 
22 cm 
32 cm 

Pris 
1: 40 
2: ,0 

H 
Pojkkikare Nr L 167, av 

plast med gloslinser, som 
ger c :o 2 ggr förstoring 
och mycket klara bilder . 

Pris 2: 60 

Kamera L 238. En ro lig 
leksak. Ett klick och en 
bild komme r ut färdig. 5 
olika skämtkort finns i 
kame ran. Storl. 6 XBX3 
cm. Pris 1: 85 

Fickbio L 278 med fä rg 
bilde r. Då mon b läddror 
fort i häft et uppstår rör 
liga bilder. Stor!. axs 
cm. Fyra olika serie r f: n
nas. Pr st. 0 : 60 

Metallafan L 8ll ör ett 
vä lkänt , lätts pelat o. om
tyckt instrument fö r barn. 
12 stämmor. Pris 1: 60 

Periskop Nr L 636. En 
mycket omtyckt leksak, 
som gör det möiligt att 
titta över plank, runt om 
härn, elle r att osyn l ig 
spana från ett göm ställ e. 
Längd 47 cm. Pris l : 95 



~ 
Cowboy -pistol L 235, 

laddas med knollremso 
varefte r HJO skott kan 
skjutas i följd . Kraftigt, 
gedi get utföran de . 7: 50 

Browning Nr L 99 av 
svartlackerad plåt för 
knollp ulv err emsor . Skju
ter 100 skott i följd. 
Löngd 10,5 cm. Pris 1: 65 

, 
Stortpistol Nr L 920 av 

pressad, svartlack erad 
plåt, löngd 12 cm. Myc
ket söke r som stortp istol, 
klicka r ej . Till pistolen 
passar endast nedanst. 
skott L 921. Pris 1: 75 

Startskott Nr L 921. 50 
st. skott för pistol L 920 
förpackade i ka rt ong . 

Pr kartong 1 : 25 

Knallremsa Nr 
med 100 skott pr 
; ask. 

Pris pr 12 askar 0 : 60 
Pris pr gross askar 4: 75 

Knallpulver Nr L 25< i 
aska r med 50 skott. 

Pris pr 12 askar 0: 55 
Pris pr gro ss mk o r 4 : 50 

Knallkork Nr L 53, pas
sande vanliga knollkork 
pi stoler. I askar om 50 
st. Pris p r ask 1: ~O 

Minimiålder 18 år för 
inköp av knallkork. 

Vattenpis tol Nr L 371 j 
form av en ry mdfa rkost 
av genomskin lig plast . 
M ed kra ftig pu mp som 
vid avfyr ingen skju te r en 
fi n vattenst rå le ända t i ll 
10 mete r. Pisto len rymmer 
ca ¼ ltr. -vatte n. Längd 
24 cm. Pris 5: ~5 

Fantommasken Nr L 47 
av sjölvlysonde pl astväv 
med resårband. KusliAt 
eff ektfull. Pris 0: 65 

Motorcykel Nr L 374. 
Modernt utformad med 
störtbågor o. v indskydd. 
Dub b le stödhjul ov gum· 
mi ger lugn o ch stadig 
gång . Bolonshj ulsmotor 
m. motorkn atte r . ·Tillv er
kad av vacker t la ckerad 
plåt. Längd 28 cm. Ob s. 
storleken. Pris 8: 75 

Motorcykel L 274, ned 
clown . Av plåt i vac l r::, 
färg er oc h med f jäd er
verk. Gå r med motorl jud 
och ä ndrar av sig själv 
körriktning när den kom
mer till bord ska nten. 
Längd 18 cm. Pris 3 : 75 

4 . 

-
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Motorcykel Nr L 163. 
Av fint lackerad plåt 
med urv erk. Kör rund 
bana med motorsmatter . 
Längd 9 cm. Pris l : 60 

Fjörrstyrd båt Nr L 373. En flott utfärd passa
gerar båt he lt i plast med inbyggd helkapsla d 
e lektris k mot or . Styrn ingen jämt e motorn s start 
och stopp f järrmanövreras mede lst en 2 mm plost 
slong , 6 m: r. lå ng, med gummiboll. O l ika tr yck 
på bo ll en påverkar den känsliga sty rmeka nismen 
i önskad riktni ng . Slangen går upp genom bå 
tens bo tten samt d ärefter under vatten ytan och 
blir al ltsö osyn li g,, varför bå ten skenbart är ra 
diakantrol lerad . Ett vanl igt ficklampsb atleri utg ör 
~trömkälla . B~tens längd 40 cm. Pri s , 2: -

Leksaksbåtar av lackerad pl åt , reakt ionsdr ivna 
med ånga. Eldas med meta tab letter e ll er stea rin 
ljus . Båtarna gå r fart i vattn et med et t motor lik
nande tuff-t uff-lj ud. 

Nr L 255, bog serb åt med pr å m. He la läng de n 
30 cm. Pris 2: 2J 

Nr L ~56, atla ntångar e . Lä ngd 15 cm. Pris 1: 60 
Nr L 257, motorbåt. Längd 13 cm. Pris 1: 35 
Bränsl e L :se till ovan ståe nde bå tar . Påsar med 

5 tablett e r. Pris 0: 35 

Mo torbåt . Den reak
t ian sdri vna racerbåten. 
Drives med meta-tablett, 
stear inljus e. dyl. a. går 
med god far t med ett 
t revligt töff-töff-ljud. Den 
är av lackerad plåt i två 
färger . Ställbart roder. 

Nr I.ängd Pris 
L 943, 13.5 cm. 1: 45 
L271, 17 cm. 1:95 

Racerb J t Nr L 886 är 
mycket e legant med mo
d ernaste l injer. Vatt en
tä ta skott, alltså osänk
ba r. Rodret vrides med 
ra tten i fö rar-rummet. Re
aktian sdrif t som ovanst. 
båt . Längd 18, bredd 8 
cm. Pris 3: -

Månraketen Nr L 186, ör en mycket omtyckt 
och rolig leksak, tjusigt utford i lack erad p låt . 
Med en uppdragning gör raket en över 50 >mån
resor>. Längd 49 cm. Pris 7: 25 

Racerbana Nr L 179 med en urverksd ri ven bi l 
som kör runt banan i hög fart . He lt av lack erad 
plåt och i storl. 43 x 27 cm. Pris 3: 60 

Automatgevär Nr L 1069. Laddas med 5 ofar
liga mjuka gummikulor som kan avfyras i snabb 
följd. Ett träffsäkert gevä r som kan använd as 
för målskjutning såväl inom- som utomhu s. Längd Bilbana L 375 med en li ten bil som åker upp 
80 cm. Med 5 kulor. Pris' 0: - och ner efter banan c,a 2 min. efter varje upp-

Kulor Nr L 1070, extra kulor fö r ovan ståAnnn dragn ing av fjäderverket. He lt av lackerad plöt. 
aeviir . Påsar om 5 st. Pris 1: 25 I änad 33 cm. Pris 3: 60 
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Tunne lbana Nr L 158. 
Beståe nde av lok o . två 
vagna r jämte en oval 
bona med tunnel av la c
kerad plöt . Efter upp 
dra gning en kör tåget 
runt med god fart . Storl . 
14X~O cm. Pris 4: 60 

«: ml) 
Tåg Nr L 156. Rälsbuss 

med urverk och rundbon o 
i diam. 16 cm. Pris l : 95 

Motorbåt Nr L 155 av 
lac kerad plåt med fjä 
de rve rk. Längd 15 cm. 

Pris 1: 60 

Lastbil Nr L 968 av lac 
kerad plåt med styran
ord ning och tippflok. 
Längd 14 cm. Utan slä p
vagn. Pris 1: 90 

Släpvagn Nr L 969 m. 
tip pflak och med kopp 
l ing som passa r till la st
bi l Nr L 968. Längd 8 cm. 

Pris 0: 95 

Dansös Nr L 176, i 
plexi gla sdoso diam. 6 
cm. När man skruvar på 
en ratt rör sig dan sösen 
smidigt och naturligt. 

Pris 3: 25 

Bil Nr L 369 >Honso 1800>. Har kra ftig el ektrisk 
motor och vä xe ll åda fö r 2 hastigh ete r och fri
gång . Styrbar. Strömkä l lan är ett ficklamp sbatt eri 
i hylsa av plas t med strämvändar e för körning 
fram och bock . Från batt erihylsan gå r en 2 mlr . 
lå ng, mjuk led ning till bil en. Skal enligt utfärd 
i vackert lackerad plåt . Längd 26 cm. Utan bat
teri . Pris 16: -

Lastbil Nr L 180, en gedigen kvalit etssok ut
görande skolomo del l av MAN-Diesel. Stark t fjä
derverk, gummihjul, styrinrättn ing, tippflaksmeka
nism m. m. Längd 30 cm. Vik t 0,7 kg. Pris 22: -

Leksaksbilar av lack erad plåt med 
och gummiringar . Längd 7-9 cm. 
Nr L 181, lastbil . 
Nr L 182, ambulans. 
Nr L 183, tankbil. 
Nr L 184, 'jeep. 
Nr L 185, stridsvagn. 

Pr st. 1: -'O 

Bancltraktor Nr L 383.' En trogen kopia av en 
stor traktor och kan manövreras fullständigt som 
en sådan. Utförd av fi nt lackerad plåt med kraf
tiga, räffl ade gummiband, voriflenom den kan ta 
sig öve r trösklar och and ra hinder . Driften ske• 
från en handmotor med pistolgrepp och växel
spak va rmed traktorns alla funktioner skötas så· 
som gång rakt from, höger och vänster, bock 
samt skä rblad ets höjning och sänkning. Kraften 
från handmotorn överföres genom en mete rlå ng, 
mjuk bowdenkobel. Genom _den ~innrik_'? _konst ruk
tionen och de många manovreringsmo 1l1ghet<:rna 
blir detta en fängslande leksak, som man ,cke 
tröttnar på. Längd 28 cm. Pris 26: 50 

flygande tefat L 272. 
Trevlig oc h ofarlig lek
sak med propeller av 
mjukplast. Kan därför an 
vändas såvä l inne som 
ute . Med starkt stortsnö
re av perlon och auto · 
malisk åte rgång . Stig'. 
höjd ca 20 meter . 1: 25 

Helikopter L 273. Ut
förande och användning 
som föregående men m. 
flygkropp och pilot samt 
kabin av genomskinlig 
plast och gummihjul. 

Pris 3: 90 

Fjädermotor Nr L 730, 
att montera på träl eksa
ker m. m. ilir lätt att fost
sätta . Ett kraftig verk 
som med snäckd rev dri
ver hjulaxeln . Axellängd 
10 cm. 4 st. hjul m. gum
mir ingar, 5 cm dia mete r, 
medfö lj er. Pris 2: 20 
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Sportbil Nr L 286. Ett 
nytt tekniskt mästerverk 
från Västtysk land. Allt 
från de avtagbara gum
miringarna på vita fälgar 
till tändningsnyckeln fun 
gerar som på en ri ktig 
bil. Växellåda för 2 has
tigheter fram, frig å-ng o. 
back. Motorn är e lektrisk 
och drives med ett fi ck
lampsbatter i i bagageut
rymmet. Tillverkad helt 
av vackert la ck.erad plåt 
m. vindruta av p lexiglas. 
Längd 26 cm. Utan batteri . 

Pris 23: 50 

Sportbil L 370, med 
bensinstation vilken även 
tjänstgör som igångsätt
ning scinord ning för bilens 
balans motor. Efter tryck 
på en knapp startar där
på bi len med hög fart. 
Längd 16 cm. Pris 4:75 

Volkswagen Nr L 187, 
med stilig plastkaross, 
förkromade navkapslar o. 
gummiringa r. Med ba
lansmotor som igångsät
tes på ett ägonbltck . 
Längd 21 cm. Pris 3: 85 

Bondtraktor Nr L 166 
med släpvagn. Går med 
urverk. Längd med släp 
vagn 20 cm. Pris 3: 40 

Traktor Nr L 372. Sto
bi It utförande i lackerad 
plåt med gummiringar . 
Med ledad framaxel var
för tr akto rn lätt tar sig 
öve r hinder. Rattstyrd o. 
3-väx lad. Elmotordriven . 
Matas med 3 st . batterier 
T 430. Längd 18 cm. Utan 
batt erier . Pris 19: 25 

Racerbil L 292. Med ba
lansmotor och g ummih jul. 
Längd 24 cm. Pris 2 :30 

51 



Elektriskt tåg L 189. Bestör av lok med tender 
<?Ch tvö personvagnar samt räls, spörvidd 32 mm, 
till en 2,0 cm löng aval bana. Drift frön väx el
strämsnät 220 V över kartslutningssäker transfar
n:!Otar med reglerinjl lär alika hastighet. Lokets 
langd 16 cm. Kraftig motor med omkastare lär 
fram och back. Strölkostare fram . 2-rälsdrift . 

Pris komplett 58, -

Elektriskt tåg L 188 med lok, tender och 1 per 
sonvagn. Räls och drift över 220 V transformator 
som färegöende . Lokets längd 13 cm. Utan om
kastare och belysning . Pris komplett 33: -

Ele~triskt tåg L ~87 av vackert lackerad plöt i 
amerikansk expressmodell. Bestör av lok och tvö 
vagnar somt räls till en 170 cm. löng rundbana. 
Helt kapslad, kraftig elmotor som d ri ves med fick
lampsba!teri i loket. Omkastare lär fram o. back. 
Lokets langd 16 cm. Spårvidd 0 . Pris 15,75 

Ele~triskt tåg N_r L 382. Lok, tender och tvö 
bogg1evagnar. utfo rda i vackert lackerad plöt 
samt skenar till en 29() Cl_!l löng, aval bana jämte 
batterilåda ":!ed stramstallare . Spårvidd 16 mm 
r!O. Lokets langd 13 cm. Drives med ett vanliAt 
fi ck lampsbatteri. Pris 19, 75 

Mekaniskt tåg L 288, uftärt av lackerad plöt, 
med lok, tender och två vagnar samt räls till en 
270 cm. löng aval bana . Loket har kraftig fjä
dermotor sam_t brnms och backslag, som regleras 
med spak'?r , forarhytt en. Hela tögefs längd 72 
cm. Spörv,dd 0. Pris 19,75 

Tögsats L 289. Bestör av lok med urverksmotor 
fender samt tvö vagna r och räls till en 130 cm'. 
löng run?bana. Lokets längd 14 cm. Pris 6:50 

Mekaniskt tåg L 981, i sti ligt utförande av 
lackerad plåt . Består_ av lok med kraftigt urverk 
och !ender, två bagg1evagnar samt räls, spårvidd 
C>, till en 230 cm lån g oval bana. Hela tågets 
langd 62 cm. 1 oket väger 0,4 kg och satsen totalt 
1,4 kg. Pris 10, 50 

Tög, vagnar 
och skenar. 
Spörvidd 0, 
3'.? mm. 

Skenar, isolerade, för 
elektr . 2-rälsdrift e ller för 
urverkståg. Längd 25 cm. 

L 195, rak . 
L 196, böjd. 

Pr st. 0: 60 

Korsning L 293, lär ur
verkstög . Spörvidd 0=32 
mm. Längd : 9 cm. 

Pris 1 :95 
Korsning L 277 f. elektr. 

2-rälsdrift. Pris 6: 50 

Växel för urverkstög . 
L 193, höger . 
L 194, vänster. 

Pris pr st. 2: 75 
Växel L 276, f. elektriska 

tög med 2-rälsdrift. Hö
ger- och vänsterväxel. 

Pris pr par 13: -

.I. ii§ • i 
Räls av mässing för mo

del ljärn väg. Meterläng 
der, säljes i färp. om 6 m. 

Nr Höjd Pr 6 m 
L177, 3mm. 4 , 20 · 
L 992, 4 mm. 5: 70 

Rälsbuss L 192 av lac 
kerad plåt och med kraf
tig fjädermotar. Narmal
spårvidd 32 mm. Längd 19 
cm. Vikt 3 hg. Pris 7, 20 

Personvagn L 237 av 
lackerad plöt . Längd 16 
cm. Pris 2, -

•• Resgodsvagn L 191, av 
lackerad plöt med skjut 
dörrar . Längd 16 cm. 

Pris 2 :-

Tankvagn L 190, fyr 
axlad längd 16 cm. Höjd 
7 cm Pris 2: 40 

Dvx-bia Nr L 152, av 
kraftig bakelit med fjä 
derverk och utrymme lär 
ficklampsbatteri inuti. 
Varje film räcker 5 minu
ter och en uppdragning 
räcker lär en hel film. 
~p~araten. ger ljusstarka 
rorl 190 bilder i storlek 
20X 15 cm. Endast nedan
stöende specialfilm kan 
användas . Med lampa 
men utan batteri a. f i lm. 
Storl. 12x7x9 cm. 27, 50 

Dux-bia Nr L 153 är 
som ovanst . apparat, 
men saknar urverk och 
drives i stället med vev. 
Höljet är av lackerad 
plöt. Storl. 7X9X10 cm. 

Pris 18,-
Dux-film Nr L 154, spe

cialfilm lä r Dux-bio. Föl
jande filmer finnas , A) 
Rödluvan, B) Snövit, C) 
Hans a. Greta del 1, D) 
D ,a del 2, E) Baxnin gs-

Lokchassi Nr L 7, fa··r match, F) Musse Pig g och 
_ Pluto, G) Musse Pigg i 

sl(om ti llf örs<:I genom spökslottet. H) Musse 
n:i1tt- e ll er s,daskena. För Pigg i Afrika, Kl Bambi , 
1,k- a. växe lströ m 12-20 L) Micky pö "takt, Ml Pö 
V. Effekt ca 10 watt. 4- k 
hju lsdrift. Fram a. back cir us, Ni Rabinson Cr u-

d I 
sae akt 1, 0) D ,a akt 2 

me est slrömställa re pö Pi D ,a akt 3, R) Mäster'. 
motorns översida . Själv· katten i stöv lar akt 1, S) 
smörjande rotarlager. D ,a akt 2, T) Tamtegub
Spörvidd HO. 116 mm). barna ak t 1, U) D ,a akt 2, 
Storlek 90x45X27 mm. W) Aventyrli g resa . X) 
Vikt 160 Q. Pris 21: - Haren och igelkotten, Y) 

Hjulsats Nr L 9, 4 st. Skottkamma rän , Z) In-

Tå L 159 B 
,. hjul lär ändring av ovan- dianöverfallet, A) r·1ur-

g . estuende av lok med urverk, tender tå d h 
h .• s en e c assi till spör- fäktning, A) Pinacch·,a. 

ac personvagn 1amte rundbana ·, d "1am. 38 cm. "dd O (32 v1 . mm). Pris pr film 1, 80 
1 

______________ _;Pc.'.r..'.:is~4.:..., ~75~-- - Pr sats 4, 20 
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Hemkino L 247 för 16 mm smalfilm. Stabil och 
tillför litlig tysk projektor med god optik. Film
fram matningen av en typ sam skonar filmen. Med 
vev samt linhjul för matardrift . Ställba rt bild· 
fönste r . Tomspol e för 60 m film medföljer. Utan 
lampa. Pris 88, -

Kinolampa L 248 passande avan st. apparat . 
75 W. 110, 127 elle r 220 valt. Pris 8 : 50 

Hemkino L 246 för 35 mm normalfilm . En kraftig 
appa rat som ger perfekta, skarpa och 1·1usstarka 
bilder. Ventilerat lamphus för vanlig be ysnings
lcnnpa på 60-75 watt. Höj- och sänkbar lamp 
socke l och ställbart bildfönster . Med 2 tomspolar 
fö r 30 m film . Utan lampa . Pris 52, -

Hemkino Nr L 297 för 
8 mm film . En välbyggd 
app arat helt av vacke rt 
faco neftlackerod plåt m. 
förni cklade delar. Pölit
lig och lättgöende meka
nism. Välventilerat lamp
hus med höj- och sänk
ba r lampfattning. Ställ
ba rt bildfänster. Med 
vev. För 15 m. f ilm. Höjd 
19 cm. Komp lett med lam
pa. Uppgiv spänn ing . 

Pris 55 : -

Hemkino Nr L 296 lär 
16 mm film. I övrig t sam 
för egående. Pris 44 : 50 

Tecknade kortfilmer m. 
Kalle An ka och Musse 
Pigg lä r smalfilm spraj ek
tore r . Brandsäkra . Flera 
alika filmer finnas. Film
fö rteckning nr B 60 sän
des på begäran. 

Nr Bredd Längd Pris 
L 62, 8mm 15m 14, 50 
L 63, 8 mm 30 m 25, -
L 64, 16 mm 15 m 17, 50 
L 65, 16 mm 30 m 34, -

Biograffilm Nr L 1006, 
norma lfilm 35 mm lär 
leksaksb iagrafer. Längd 
ca 25 m. Pris 1, 50 

Hemkino 
KORD, för 16 mm film . 
En liten billig men väl
byggd projektiansappa 
rat sam ger skarpa och 
stadiga bilder. He · 
tel, välventile rat I 
hus av aluminium. 
ljuskälla användes 
vanlig 60 watts, 
glödlampa, T 1855, T 
el ler T 1857 å si 
Ställbart bildfönster 
och remskiva för 
Höjd 18 cm. Med 
spole för 15 m. fil 
utan lampa. Pris 

\ 
~ \ ~~: I~ 

, Sagotelevision , 
173. Med musikver 
spelar en vacker 
samtidigt sam de 
en sagofilm i färg 
den ena ratten 
belysnings~ . a. me 
andra salter 
igång . En ny 
trevlig leksak i g 
utförande . Hölje 
plast i starl . 12x9 
Ficklampsbatteri 
des. Med en film 
utan batteri. Pris 

C LA S O H L SO N & C : o A. - 8., I N SJ 0 

Bygg låda , Teknoseh 
med skruvar, muttrar, 
brickor, axlar m. m. 
med vars hjälp man kan 
ihopmontera bilor, flyg 
maskine r, kranar, väder
kvarn m. m., m. m. Bygg
nadsfö rklaringar medföl
jer. Lådans storlek 12x 18 
cm. 
Nr L 586, nr 1. 
Nr L 587, nr 2. 

Pris pr sats 1 : 75 
Bygglåda Nr L 605. 

,Teknaset> Special , kam
pletteringslåda m. kugg 
hjul. Pris 3: -

Bygglåda Nr L 606. 
•Teknasef• E)ektra, kam
pletteringslåda för elek
triska experiment. 3 : -

[]< __ -:Ja 

Bygglådorna , Teknoseh 
nr 5, 7 och 8 inneh. nya 
delar som ytterligare ut
ökar byggnodsmöjlighe
terna i synnerhet av rör 
liga modeller. 
L 601, >Teknaseh nr 5 

Pris pr sats 5: ~ 
L 784, ,Teknaset, nr 7 

Pris pr sats 12, -
L 602, ,Teknaset, nr 8. 

Denna sats innehåller 
även en el. motor som 
kan draga modellerna. 
Lådans storlek 37X27X4 
cm. Pris pr sats 18, -

Bygglåda Nr T 554, 
ELECTR I C-BOY. I nnehå I
ler en liten ring klocka , 
lampa, ledningar samt 
strömbryta re, varmed man 
kan montera en riktigt 
funktionerande el. ring
ledning och belysning . 
Lätt att montera. A nvis
j g medföljer. Pris 6 : 40 

® 
AA 

0 ~0 
Morse-telegraf Nr T 553, 

esfående av 2 telegraf
ycklar, 2 sumro r , 1 röd 
ch 1 grön signa ll ampa 
. hållare jämte led ning , 
evli gf förpackat i kar 
ng . Fungerar fullt rik

gt och ä r utmärkt fö r 
,lärande av morseteck-
n. Kopp ling sanvisning 

ed morsealfobetet med
lj er. Pris 13: 50 

.. 
Motor L 361, tWh irl
indt. Motor hus av plast 
. självsmö rj ande brons 
ger , Alnico-ringmagn et 

ch kolborsta r. Gör 6000 
rv/min. med 6 volt bat
ri och 0,25 A . Längd 7 
. Vikt 60 gram. 

Pris 9: 75 
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Modellmot or L 263. En 
liten men kroftig kugg
växelmotor för likström 
3-6 V. Mycket lämplig 
för drift ov bygg-kon
struktioner m. m. 2 rem
skivor. Motorns längd 35 
mm. Med kuggväxeln 65 
mm. Motorn kon med ett 
handgrepp lösgöras från 
plotton och onvöndos se
parat. Pris 6 : 85 

Motor L 364, >Tornado>. 
Helkapslad likströmsma
tor för 4-6 V batteri. 
6000 varv/min. Längd 35 
mm. Vikt 40 grom . Lämp
lig inbyggnadsmotar i 
båtar och modeller. 

Pris 6: 75 

Modellmotor L 4 med 
Alnico-magnet. Helkaps
lad med hölje av plast. 
För likström 4-6 V. Ström
förbr. endast 25 mA. 
Starl. 39X32x30 mm. 

Pris 9:50 

Modellmotor U 399. 
Med gjutna lagersköldar 
och bronslager samt cen
trifugalregulator. Preci
sionsutföronde i alla de
taljer. Användas bl. a . i 
smalfilmkamerar och fick 
inspelningsapparater m. 
m. Mycket kroftig trots 
det lilla formatet . Storl. 
42x34x22 (Tim. Vikt 85 g. 
För lik- och växelström, 
4,5 V. Strömförbrukn. 0,1 
watt. 3000 v/min. 

Pris 29:-
D :o U 398, utan regu la-

tar. Pris 24 :50 

Elektrisk Moto r Nr L 
1048. Hor en patentsökt 
anordning för hastig
hetskantroll kombinerod 
med bockslag. Mycket 
lämplig båtmotor. Di
mensioner, 70x60x30 
mm. För 4½ till 9 V l ik
ström. Pris 11: -

·-~ 

' 
si -~ ,-..... ~ ... ~~ 

Byggsats L 116 till liten 
elektrisk motor. Alla de
taljer färdiga för sam
mansättning . Med mante
ringsschablan å kartong 
en. Mycket lättbyggd. 
Drives med 4-6 volt bat
teri eller transformator 

Pris 1: 65 

~~ 
Ankare N r L 561. Dia 

meter 30 mm. Pris 0: 40 
Kolle kte r N r L 562, av 

mässing, 3-delad, Diame
ter 8 mm. Pris 0: 45 

Svagströmskontakter för 
dockskåp och elektriska 
leksaker. Stiltovstånd 7 
mm. 

Vägguttag T 491, diam. 
18 mm. Pr st. 0: 25 

Stickprapp T 492. 
Pr st. 0: 20 

Tryckkontakt T 493. 
Pr st. 0: 40 

Byggsats L 100 innehål 
ler alla erforderliga de
lar för montering av en 
induktionsapparot sam 
lämnar en krtiftig, regler
bar sekundärspänning. 
Brytarfjäder med silver
kontakter, handelektroder 
med ledningar, färdig
lindad spole med såväl 
primör- sam sekundär
lidningar . Kopplingsan
visning o. arbetsbeskriv
ning. Pris pr sats 2: 25 

Motorbyggsats Nr L 
742, för montering av en 
liten elektrisk motor som 
drives med ett vanligt 
ficklampsbatteri och kan 
göra upp till 5.000 varv 
pr minut. Byggsatsen in
nehåller c,a 20 de lar a. 
erforderlig tråd jämte 
ritn ing och arbetsbeskriv
ning. Storlek 67X80 mm. 

Pris pr sats 1: -

Strömb rytare Nr T 89, 

-- .

~ ~ .._._ro __ · r= d"'o""c'-'k-sk::.å;.:p::.:::,o;,.c.:h.;..e::;l~e:.:.kt_r_. L. _ _ ... leksaker. Diam. 19 mm. 

Motor Nr L 6, PICC 
LO, rund typ för inbyg 
nod i lok. m. m. Stabil 
kro ftig med sjö lvsmö 
jande lager. Permane 
magnet. För 12 './, l i 
ström. Storl. 55x22 m._ 
Vikt 45 gr. Pris 10: :> 

Motor Nr L 50, lik 
föregående men för 
volt likströ m. Pris 10: 7 

Mod ellmotor N r L 104 
,Taycol Loco>. En lite 
precisionsbyggd moto r 
snäckdrev, utväxling 40/ 
i första hand avsedd f" 
,HO, mode l ljärnvägar 
spårvidd 16 mm, me 
även till många and r 
mekaniska funktioner d" 
stor kroft fordras och u 
rymmet är litet. Perm 
nentmagnet, 5-delad r 
tor, bronsgrof it-borstar 
fosfarbronslager. För 1 
V. likst röm. Dimensione 
längd 58 mm, bredd 12 
mm, djup 21 mm. Vikt c 
60 g . Pris 38: 

5 

nsportvagnshjul U 64. Fälga r av pressad 
g stålplåt med nav av stå lrör för axeldiam. 
m. Massiv gummiring i dim. 230X30 mm. 
rad i grön eller röd fär g. Pr st. 6: 50 
nvagn shjul L 130. Lika ovanstående men 
av för 12 mm axeldiam. och med massiv vit 
iring i dim. 210X20 mm. Utom till born
r är detta hjul lämpligt för trompbilar lek-
m. m. Lackerot i grön färg. Pr st.' 5: 50 

_ul i miniatyr för leksaks bilar m. m. Däcken 
1llverkade av extra pr ima bildöcksgummi 
vtagbaro från fälgen. Fälgarna är försedda 
lagerbussningar av mässing. Ringarna är 

utom på hjul L 974 som är massivt och 
gre belastning. 

Storlek 
82Xl9 mm 
95x20 mm 

110x2 1 mm 
110X21 mm 

Fälg 
A lum. 
Alum. 
Jä rn 
Järn 

Axelhål 
6 mm 
6 mm 
8 mm 
8 mm 

Pr st. 
2: 10 
2: 20 
2: 60 
3: 10 

0N & :o A. - ., I NSJO~ 

Angmaskin Nr L 720, 
är försedd med patente
rad anordning för has
tighe tsreglering, fram, 
back a . stopp med sam
ma spak. Ångpannan är 
försedd med ångdom a. 
säke rhetsventil. Ångma
skinens gångtid med en 
påf yllning ca 30 minuter. 
Med följande tillbehör: 
Spritlampa, trott och 
skruvnyckel. Höjd 14 cm, 
pla ttans storlek 13x8 cm. 
Säker gång garanteras . 
En gedigen svensk kva
lite tsprodukt . Pris 11: 50 

Traktor Nr L 985, med 
ångmaskin av samma 
fa brikat som Nr L 7~0. 
Med rattstyrning o. spak 
fö r hastighetsreg lering 
samt fram och back. 
Hjulen har riktiga gum
miringar på fälga r. Ca 
30 min. gångtid med 
en fyllning sprit och vat
ten. Traktorn kan äve~ 
köros stationärt som 
kraftkälla för dive rse 
leksaker. Längd 18 cm 

Pris 26: -

Vattenturbin Nr L 960 
med slang och munstycke 
att träda på vqttenled
ningskronen. Vid vanligt 
vattentryck går turbinen 
med mycket högt varvta I. 
Med remskiva . Storl . 13X 
8 cm. Pris 2: 25 

Nylonprop ellrar FROG, 
för modellmotorer. 

Nr Diam. Stign. Pris 
L 365, 6" 4" 1 : 30 
L 366, 8" 6" 2: 25 
L 367, 9" 6" 2 : 75 
L 368, 10" 6" 3: -

Utombo rdsmoto r L 356, 
FURY av amerikanskt fab
rikat, för modellbåtar. 
0,75 cm glädstiftsmotor på 
1/12 hkr. varvtal 14000. 
Hela höjden 14 cm. Vikt 
125 g. Pris 69:-

Dieselmotor U 948, 
,KOMET>. Cylindervolym 
2½ cml. Varvtal med pro
peller ca 11000, med ba
lanshjul ca 16000 varv. 
Höjden är 63 mm, bredd 
41 mm, längd 80 mm, vikt 
125 gram, 2/10 hkr . Varje 
motor är provkörd och 
garanteras körkla r . Be
skrivning medföljer. 

Dieselmotor U 1221, ,ED 
Mk IV,. Utrustad m. kul
lager och roterande in
sug. Varvtal 10000/min. 
Cylindervolym 3,46 cc. 
Effekt ¼ hkr. Vikt 180 g. 
utan bränsletank. 75: -

Diese lmotor U 314, 
BWM. Tysklands nyaste 
och populäraste motor, 
tillförlitlig och effektiv. 
Cylindervolym 2½ cc, 0,24 
hkr. Vikt 135 g med tank. 

Pris 49: -
Propel ler N r U 337, av 

plast, passande 2½ cc
motore r . Längd 20 cm. 

Pris 3: 75 

Dieselmotor Nr U 345, 
JAGUAR, 2,48 cc. Effekt 
0,24 hkr vid 1'.2000 varv/ 
min. Den nya sensations
motorn som slagit tys~o 
hastighetsreko rdet. ~n 
tillförlitlig kvalitetspro
dukt. Vikt med plastspin
ner utan tank. 95 g. 

Pris 46: -

Modellmotor U l ~OJ. 

Pris 58: 50 

ETA 29 med glödstift !tän
des med 1,5 volts batte ri 
vid startenl. Den förnäm
sta motorn i sin klass så
väl ifråga om konstruk
tion, precision som effekt. 
Dubbla kullager, roteran
de insug och 180' utblås
ningsöppning. Effekt 0,6 
höstkrof vid 15.000 varv/ 
min. Cylindervolym 4,85 
cc. Vikt utan tank 210 g. 

Diesel motor U 1219, ,Ed 
Bee>, den populäraste 
enkubikaren f. flyg-, bil
a . båtmodeller. Gör 7000 
varv/min. och hor rote
rande insug. Tronsparent 
bränsletank. Cylindervo
lym 1 cc. Vikt 77 g. 

Pris 45: -

Dieselmotor U 274, 
Fronk I. 0,75 cc. Varvtal 
10-14000 varv/min. Tyskt 
fabr. Utan tank, vikt 55 g. 
1/12 hkr. Pris 33: -

Motor L 355, ,OK CUB>. 
Ame r ikansk 0,8 cc gläd
stiftmoto r i byggsats med 
färdiga delar som sätts 
ihop på c,o 15 min. 
Svensk beskrivning. Kom
plett m. tank, propeller, 
glödstift m. m. Pris 29: 50 

Mätglas J 28, av glos, 
med etsad gradering. 
Rymmer 100 kbcm. Oum
bärligt bl. a. vid uppmät
ning ov bränsle till mo
dellmotorer. Pris 3: 95 

Trott U 928, av plast. 
Diam. 52 mm. Pris 0: 35 

Glöds tift Y 268, gän ga 
¼", höjd 17 mm, vikt 4 
gram. För 1,5 V tändspän
ning. Pris 6: 50 

Min iotyrtöndstift 
Y 270, gänga ¼", höjd 

20 mm. v ikt 3 g r. 6: -

Ångturb in Nr L 954 m. 
en 14 cm hög ångpanna 
med säkerhetsventil. Att 
sättas på spis eller kok
p latta, med ångledning 
ti ll själva turbinen. Den 
kan göra upp till 20 OOJ 
varv/min. och är kroftigt 
nervöxlad genom ett 
snäckdrev till en remski
va. Pris 8: -

Svänghjul Nr U 960, av 
svarvat och polerat järn, 
fö r dieselmotor. Pris 3: 90 Pris 96: -

Y 271, gänga %", höjd 
~8 mm, vikt 8 gr. 4: 50 
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Cosco-lim U 1097, i tu
ber om c ,o 30 kgcm. Ut
märkt lär hobbyarbeten 
o. speciellt där en snabb 
bindning erfordras. Vat
tenfast och mycket håll
bart . Pr tub 1, 20 

Bolsolim L 629, modell 
plan-cement snabbtor
kande och starkt bindan
de. I tub, inneh. 15 kbcm. 

Pris 0 : 75 
FÄRGDOPE 

Färgdope L 796 specia l
lack fär modellplan . Fin
nes i fä rg erna gult, 
orange, rött, blått, grönt, 
vitt, svart, silve r och färg
löst. 
Liten flaska (25 g). 0: 75 
Stor flaska (HJO g) . 1: 75 

JAPANPÅPPER 
Joponpopper Nr L 627 

i hög'sta kvalite. Vitt . I 
stor lek 45X68 cm. 

Pris pr ark 0: 25 
Pris pr 10 ark 2: -

\MS -
Gummiband L 786, för 

gu mmimotorer, bästa kva
litet , di m. 5X 0,8 mm. 

Pris pr mtr 0: 35 
Pris pr 5 mlr 1: 50 

/ 
. 

, . 

Bolsopropell ror f. gum-
mimotorplan. Färdigfo r-
made men op utsade. 
Nr Diam . Pris 

L 78 15 cm 1 : -
L 79 20 cm 1 : 40 
L 80 25 cm 1 : 75 

• Reoktionsmolor L 1008, 
,Mini jel >. Enkel i kon
struktion och skötsel samt 
mycket driftsäker o. oäm. 
Kan anvä ndas på små 
modellbåtar, bilar och 
flygplan med spännvidd 
25-45 cm. Dragkr af t 14 g . 
Netto vikt 8 g. Bränslepa 
tron 4 g. Levereras kom
plett med tillbehör och 6 
bränslepatroner . 12: 50 

Bränslesols L 128, till 
Minijet. Innehåller al lt 
för 10 flygningar. 

Pr sats 2: 75 

Byggsats L 798, , PI PFR 
CUB, . Det välkända 
sportplanet i en o mtyckt 
modell i skala l /20. Den 
har gummimotor och fly 
ger mycket bra även m. 
start från marken. Model
len bygges av balso med 
klädse l av japanpapp er . 
Byggsatsen innehålle r 
a I It som behövs l är byg 
get utom lim och dope . 
Spännvidd 54 cm. 

Pris 4 : 75 

Bolsoflok L 'J27 fär mo
de llb ygge och reparatio· 
ner. Kartongen innehåller 
en balsaklots samt 1(}--20 
st. flak 25-50 cm långa 
och 1- 5 mm tjocka samt 
flygv ape nemblem . 

Pris 2: 60 

Byggsatser till fartygsmodeller i ska la l, 100. 
Innehå ll: Ritning, arbetsbeskrivning och allt trä
material, skrovb lock, rundhult m. m. samt färger 
och lim . Dessutom ett stor Of\lal skeppst illb ehör , 
va ntskruv, block, a nkare, ratt, kätting m. m. 

Slötskonare L 21. Största längd 42 cm, höjd 26 
cm. Kompl ett byggsats 22: -

Briggen , Gerda , L 22. Största längd 44 cm, häid 
33 cm. Komplett byggsats 47: -

TÄN DSTI CKSSP LI NT 
Splint L 175, är osvavl ade tändsticko r för hob

byarb eten. I förpacknin g om 1.000 st. Pris 1: 15 

56 

Byggsats L 755, ,AUS
TER>, Sveriges populäras
te ska lamo de ll med ena
stående flygförmåg o. 
Satsen består ov utstan
sade balsadelar och alla 
andra delar fä r bygge t . 
Spännv idd 44 cm. 

Pris 4: 50 

Byggsats L 948, >Pi rot> , 
en gummimotordriven mo
del l m. bra flygfärmågo 
och . som är lätt att byg
ga. Delarn a är utsågade 
av bästa balsa o . satsen 
är komp lett med a ll a de
lar. Spä nnvidd 38 cm. 

Pris 3: -

Byggsats L 947, >Lövet>, 
en lättbyggd stavmodell 
med gummimotor . Spänn
vidd 25 cm. Komplett sats. 

Pris 1: 35 

Byggsats L 799 till en 
helikopter, som går med 
gu mmimotor och har en 
fönvånande god flygför
mågo, höjder upp till 50 
m har uppnåtts. Satsen 
innehåll er a llt erforder
ligt material med delar 
av balsö. Rotordiam . 75 
cm. Pris 5, 75 

Byggsats L 975, , Blue 
Bird >, gummimotor-driven 
modellracerbil. Den är 42 
cm lång och kan köras 
inomhus kring polstav och 
utomhus på snö och is. 
Satsen består av erfor der
liga delar av trä och kar
tong, hiul, färdig prope l
ler m. m. Pris 4: 75 

~
~ -

Byggsats L 950, ,S jö 
fåge ln>. Modellflygplan 
med flottörer eller hiul 
(med!. ävenJ. Det har 
god flyglärmågo och kan 
starta och landa på vat
ten. Bygges av balsa och 
beklädas med iaponpap 
per. Spännvidd 55 cm. Allt 
material som erfordras, 
men ej lim och dope, in
går i satsen. Pris 4 : 50 

Byggsats L 815, >Lill 
Klas>, en stav modell med 
gummimotor, som det är 
lätt för nybörjaren att 
bygga och flyga. Den är 
helt av ba lsa och hor alla 
delarna färdigsågade fä r 
montering. Spännvidd 46 
cm. Pris 2 : 95 

Byggsats L 81, , Falken> . 
Lättbyggd stavmodell m. 
utmärkt llyglörmågo. 
Spännvidd 40 cm. Kom
plett byggsats ov balsa. 

Pris 2: 25 

Byggsats L 949, >Kid>, 
en utmärkt segelmode ll 
för nybörj a re . Lättb yggd, 
då spryg lar oc h alla öv
riga de lar ära utsågade 
i bals a o. klara fär hop
limning. Spänvidd 60 cm. 
Komplett byggsats. 3: 5~ 

Segelflygplan L 150. Ett 
lit et enke lt men mycke t 
hållbart plan med goda 
flygegenskaper. Startas 
med katapu lt och kan in
stäl las fär såvä l glidflykt 
som loopings . Vingbredd 
21 cm. Pris 2 : 85 

CLAS OHLSON & C:o A.-B., INSiON 

,...ust ANG PIPER CUB LONG MIDGET 

Amerik anska byggs atser t i l l flyg ande gummimotordrivno modeller. Sot· 
serno är innehåll sr ika och lättbyggda med färdiga delar i balsa och 
plast. Samtl iga med spännvidd 45 cm. Svensk byggbeskrivning . 

L 352, Mustang. 6: 901 L 353, Piper Cub . 5: 25 L 354, Long midget . 6: 90 

Byggsats L 358, >Frog 45>. En friflygand e vacker 
skola modell fär 1,5 ccm dieselmotor. Komplett 
byggs ats med bolso- och plywoodd elar utskurna 
och numrer ade med motsvarande nummer på den 
stora ritningen , al la tillbehör såsom gummihiul, 
spin ner m. m. Beskrivning på E:ngelska . . Spänn
vidd 122 cm. Pris 24 : 50 

Byggsats L 359, , Zephyr> . En friflygande mode I I 
för 0,5 ccm motor. Kompl ett byggsats som före
gåe nde men med plasthjul. Spännvidd 84 cm. 

Pris 8 : 50 
ECC Telecommonder-

sändo re, mottagare och 
rode rmekon ism av hög
klassig engelsk tillv erk
ning, fär fjä r rko ntroll av 
mode ll er såsom; modell
pion, motorbåtar, segel
båtar, isslädar, bilar m.m. 

"'~ 
~ 

~ 
Byggsats L 816, Jupiter , 

ett friflygande modell
p lan f . diese lmotor. Bygg
satsen är utförd i balsa 
o. innehåller kontursåga
de spryglar . Spännv idd 
105 cm. Pris 12: 75 

Relä T 502 är ett hög
käns li gt, polariserat relä , 
skyddat med p lastkåpa 
storl . 22x l 5x30 mm. Vikt 
28 gram. Balansera t an
kare. Känslighet 20 milli 
watt. Pris 32: -

Relä T 391, känsligt och 
tillförlitligt, specio -ltill
verkat lär rodiosty rning . 

T388 • T 383 Arbet ar vid strämä nd
Sändare T 388 är för- ringar av 50 mikroA. och 

sedd med en 1,25 mtr mellan 0,5 o. 3 mA. Stor· 
lån g spiutanten n, har mo- lek :C5x30xl0 mm. Vikt 
näverkontakter av try ck- 15 gram . Resistans 4500 
knappstyp och är tack oh m. Pris 29: -
va re sin ringa vikt mycket Specialrör T 392, HIVAC 
lätt hanterlig. Tillförd ef- XFG l , för radiostyrning. 
lek t 4,5 watt. Erforder lig a Vikt 4 gram. Kopp ling s-
bottener 2 st ... T 441, l st. schema till mottagare 
T 346 .. Med ro r m~n utan .medfölier. Pris 13: -
batterier. Pris 79: -

Mottagare T 389 med RADIOSTYRDA MODELLER 
rör och relä. Stor lek 63X 
38x 32 mm. Vikt 60 gram. Kungl. Telegrafstyrelsen 
Levere ras med utförlig har medgivit nyttjande av 
bru ksanvis ning på sven- radioan läggningar avsed
sko och i övr igt med er- do för fjärrkontroll av 
for de rligt antal kontak1- modeller utan avlä gg on
don o. kopplingsdetalier de av särskilda prov . 
för insta ll ati on i modell. Mon har endast att if ylla 
!Erforde rliga batt erier, 3 en ansökningsblankett Nr 
st. T 181 och 1 st. T 346.1 B 59 vilke n t illh andahå l-

Pris 79: - les av oss gratis . 
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\J 
Byggsats L 357, >Texan >, 

flygvapnets skolp lan i 
mode ll fö r linkontroll och 
0,5- 1,5 cc motor . Kropp 
o. ving ar färdigformade 
i bo lsa, färdig motork åpa 
i meta ll, 2 piloter i plas t 
m. m. Spännvidd 46 cm. 
En enastående ameri 
kansk byggsats m. svensk 
beskriv nin g. Pris 14: 50 

Byggsats L 253 till l in
kontrollmodellen KLEFF, 
extre m stuntmodell för 
motorer om 0,75-1,5 cc. 
Spännvidd 56 cm. Kompl. 
bolsabyggsats med alla 
dela r färdiga för sam
mansättning . Lätt all byg
ga - stcålande fl ygegen
skoper. Pris 8 : 95 

Jaktplan L 360, FROG 
Mk ' V. Färdigt modellplan 
med a lumi niumk ropp och 
gummimotor med kugg
hiulsväxel oc h plostpro· 
peller. Startar själv från 
marken och kan konstfly
ga, Leve reras färdigt att 
flyga i speciallåda med 
snob bup pdro gni ngsoppa
rat. Spännvidd 30 cm. 

Pris 10: 50 

Byggsats L 37, VESPUS, 
Linkontrollmodell, speci
ellt för , ED-Bee> el ler an
nan enkubiko re. Den a r 
helt av balsa och mycket 
lättbyggd och pa ssar ny
böriore. Alla de la r är så 
gott som färdiga för mon
tering. Allt material 
bl. a . gummihiul medföl
ier. Spännvidd 44 cm. 

Pris 7: 50 

Ballonger 

Ballonger av sta rkt 
gummi i olika färger . 
Kunna gasfyllas eller 
uppblåsas till nedan an
given längdXdiam. cm. 

Nr Storl. Pr st. Duss. 

Vormluftsballonger av 
eldsäker t impregnerat 
specialpapper. Jättestora 
ballonger som stiga fan
tastisk t högt . 

Nr Höjd Pris liggform. 
L 265. 135 cm. 
L 266. 200 cm. 
L 267. 2B5 cm. 

3: 35 L 135, 26x l5 0: 10 0: 50 
6: - L 136, 30x22 0: 12 0: 60 
9: 75 L 138, 40X30 0: 20 1: 50 

--------- L 201, 50X40 0: 35 2: 75 
GUMMI BALLONGER 

Ballonger, extra stora 
o. kraftiga, för meteoro
logiska arbeten. Bästa 
kva lit e. 
Nr Vik t Diam. Pris 

U 352 12 gr. 45 cm. 0: 75 
U353 35 , 90 > 1:65 
U 354 80 > 120 • 4: 50 

Ballong Nr U 355 i 
transparent utförande. 
Vikt 100 gr. Diam. ca 120 
cm. Pris 5 : 60 

Zeppelinform. 
L 203, 45x l4 0: 20 1: Ml 
L 204, 70X l6 0: 30 I : 95 
L 205, 80x22 0: 35 2 : 50 

Korvballong . 
L 28. 140X 10 0: 30 2: 20 

Skruvba I long , 
L 29, 120x l0 0: 25 1: 55 

St. 
L 208, Ventilb a ll ong 0: 20 
L 209, Fantasiba llong 0: 35 
L 210, Skrikdocka 0: ,4() 
L 206, Skri kb lå sa 0: 20 
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Badminton spel U 1249, med två rackets med 
natursena och lädergrepp, 2 st. ballar samt nät, 
stolpar, linor och stogpinnor samt spelregle r . Allt 
förpackat i väska. Pris 28: -

Badminto nspel U 1250, med två rackets, en boll. 
nät samt spelregler. Utan stolpar. Förpackat i 
kartong . Pris 18: -

Bordtennisspel U 911 
med två rackets m. g ummi 
på boda sidor och stolpar 
med skruvtv ing , 122 cm 
nöt, prima boll samt spel
regler. A l lt förvarat i ele
gant kartong. 

Pri s pr sots 11: -

Badmintonboll U 1271, 
av plast, med 5 gg r läng
re liv slängd och samma 
flykt som den bästa fj ä
derboll. Pris 0: 95 

Rullskridskor U 376. 
Kraftigt utförd a i stål m. 
förnicklade fotplattor , 
stäl lb ara för skonummer 
32 ti 11 42. Trissorna i 
diam. 50 mm. löper i kul
lager . Häl koppa av platt
löde r med vristrem. Des
s::, ru I lskridskor ör myc
ke: lättgå ende och allt
igenom av högsta kva
litet . Pr por 29: 50 

Bordtenn isboll U 951 av Armstörkore U 1053, av 

Luftgevär U 1263, >Stella,, för kulor eller pilar. 
Alla metalldelar blåanlöpta . Spännes genom ned
böjning av pipan. Laddas i bakre änden av en 
ur mynningen uttagbar hylsa . Längd 81 cm. Kol. 
4,5 mm. Vikt 0,8 kg. Pris 17: 50 

czg 

Luftgevär U 1264. Utförande som föregående 
men laddas baktill . Kraftigare och med högre 
preci sion . Ställba rt sikt e. Längd 86 cm, kal. 4,5 
mm. Vikt 1,1 kg. Pris 29: -

Luftpist al U 1159, >Ko
ma 3>, i krafig t utföran 
de, laddas med ett hand
tag som utdrages bak till. 
Alla metal ldel a r blåan 
löpta . Kal. 4½ mm. Längd 
25 cm. Vikt 300 gr am. 

Pris 8: 50 

Kastpil U 315 med styr
vinga r av plast och fram 
del av metall. Spetsen 
kon losstogas o. vändas 
inåt, så att pilen blir 
helt ofarlig. Pris 1: 05 

--<U 
Kastp il L 87, av svarvat 

trä med pressphanvingar 
o stålspets. Pilens hela 
län gd 18 cm. Med bly
tyngd . Pris pr st. 0: 18 

Prickta vla L 1005, av 
tree tex för kastpilar. 10-
ringad . Storl. 23x23 cm. 

Pris 0: 40 

Luftpistal U 1160, , ze
nit>. Til lverkad av svenskt 
kva litetsstå l med slätbor 
rad massiv stål pipa . 
Stäl lba rt spetsko rn och 
tryckpunktsavtryck. Ele
gant uformad kol v av po
lerad va lnöt . Alla meta ll 
dela r blåonlöpta. Kol. 4½ 
mm. läng d 28 cm. Vikt 720 
g. Pris 38: -

Spetskulor U 991, , Dio
bolo > för luftgevär, kal. 
4,5 mm. I askar om 100 st. 

Pr ask 0: 50 

Lu,ftgevärspilor U 275, 
kalibe r 4,5 mm. 

Pris pr duss. 0 : 85 
Luftgevörspilar U 892, 

kaliber 6,3 mm. 
Pris pr duss. 1: 10 

prima fabrik at. ex . kraftigt och elastiskt 
Pris pr st. 0 : 30 rött gummi. längd 50 cm, Licensfr ia skrä mskotts-

Bordtennisboll U 1162, kan utdragas ti Il över 150 och stortpistoler. Säljas 
extra prima. Pr st. 0: 40 cm. Pris 2: 45 ej till minderåriga. 

TYSKA KVALITETSMUNSPEL ~ 

TI 
M,.,,., L 33<. Modern~ ! Sk,öm,k,,,,,:r,e, U 

instrum ent i plasthölje, 1_)0 .. Svartoxiderad och 
mycket behagligt oc h hy- Munspel L 335 med 80 forn_1cklad. lo dda__r auto-
gieniskt . Lättspelat och stämmor . Spelas på båda mat,skt _6 skott. Langd 13 
med härlig ton . 32 stäm- sidorna, en sida är i G- cm. Kaliber 6 mm: 
mor på mässingsplattor, dur och en i C-du r . Elt Pris 12: 50 
C-du r. l ängd 14 cm. Med spel med härlig ton, som 
etui. Pris 4 : 25 fyller höga anspråk. Stor-

Munspel L 336, >Efri- lek 150X 55 mm. Med etui. 
Chram atic,, med 40 stäm- Pris 7 : 75 
mor på mässingplattor 
och stömdrag, varigenom 
spelet omfattar hela kro
mati ska skola n, C-dur. 
Fyllig och vacker ton . 
längd 15 cm. Med etui. 

Pris 9: 25 

Skrämskottspistol U 
1272. Svartoxidera t hand
tag och förnicklad pipa. 
Längd 14 cm. Kaliber 6 
mm. Pris 6 : 75 

Skrömskottsb rawning U 
463 med magasin så att 6 
skott kan skjutas i följd. 
Kaliber 6 mm. Svartoxide
rad, tung och gedigen . 
Vikt 290 g. Längd 10 cm. 

Pris 19:-

PATRONER 
Skrämskottspot roner U 

111, kaliber 6 mm fö r 
ovanståend e pistoler . I 
aska r om 100 skort. För 
inköp av dessa skott 
fordras att kunden fyllt 
18 år. Pris pr ask 3: 30 

58 C LÄS - OHLSON &- C , o A .- B~INSJON 

Lamphållare Nr T 1719, 
för normala belysnings 
lompo r . Av ba kelit med 
mässingsgöng. S-mör kt. 

Pris O :85, duss. 9 ,
Lamphållare Nr T 62 av 

mässing. Normalgäng . 
s-mä rkt. Pris l :30 

Lamphåll are Nr T 1789, 
::iv kraft ig svart bake lit. 
Mig nongäng . S-märkt . 
Storlek 28X52 mm. 

Pr st. 0 :90, duss 9 :25 

Lamphållar e av brun 
ba kelit med inbygg d 
try ckströ mbryt are . Nor
mals:iönf-1. S-mörkt . 
N r T 126, med helgängad 
ytte rmantel för skä rm
ri ng. Pris 2:50 
\Jr T 127, slöt yttermantel . 

Pris 2:35 

• Lamphållare Nr T 1796, 
helgöngnd. Ti I Iver kod av 
bake lit med po rslinsinsots 
och mässingsgöng. Utan 
rin g . S-märkt . 

Pris 0 :80, duss. 8 :40 
Skärmr ing Nr T 1797, 

passande ovanståend e 
la mphållare. 

Pr st. 0:15, duss. 1 :20 

Lamphållare Nr T 1752, 
med inbyggd strömbryta 
re . För la mpor med nor
mal gäng _ S-märkt. Av 
ba kelit. Pris 2:95 

(I 
Hylsa, diam . 45 mm, för 

nor mal lamph ållare. 
Nr T 1948, höjd 70 mm. 
Nr T 1949, höjd 80 mm. 

Pr st. 0:45, duss. 4:40 

Elekt.-isk materiel 

~ \!l s,r,,,,,,, ., bokellr 
med förn . stift . Extra pri
ma. S-märkt . 250V/6A . 

lnsatslnmphållare N( T Nt T 752, svart el . brun. 
1693, av ba~el1t m. _ mig- Pr st. 0:55, duss. 5 :40 
na__ngäng. Stnllba_r langd . Nr T 2109, vit. 
Gt;ngat n1ppelfaste . S- Pr st. 0:60, duss. 6 :-
mar kt. st. 1 ,10, duss. 10:80 Stickpropp T 2088 av 

Ljusimitationshylsor av svart bakelit. Prima fabr. 
papp i vaxgul fä rg och S-mörkt. Oförn. stift. 250V 
med droppimitation. /6A. 

Hylsa, diam. 25 mm, för Pr st. 0 :45, duss. 4:80 
mignon insatslamphålla- Skarvuttag, kraftig mo-
N. T 1946, höjd 80 mm. dell med beröringsskydd . 
N; T 1947, höjd 100 mm. S-mörk t, 250V/10A. 

Pr st. 0 :35, duss. 3:60 Nr T 753• svart. 8 :40 Pr st. 0 :85, duss. 

Kascher ing Nr T 2136. 
lamphåll a re av bak eli t 
med metal lgönga och 
par slin sinsats samt hel 
gängat fä ste för skä rm 
jäm te skärm r ing a. try ck
strömbrytar e. Vinkelnip 
pe l av mässing oc h kåpa 
ov bengul p last. S-mörkt. 

Pris A:85 

Spiralorm Nr T 2163, 
böjbar i al la r iktn ing ar . 
Använ des till lösl ampor , 
ga lvlampor, mikr ofon sta
t iv och dylikt. Till v. av 
mässing med invändig 
resp. utvänd ig 10 mm ar 
maturgäng i ända rna. 
längd 20 cm. Polerad. 

Pris 2 :60 
Nr T 2114, d ,o förnick-

lad. Pris 4 :50 

I · 
Mutter Nr T 274, 10 mm 

a rmaturgäng, förn . 0:10 
Rörnippel Nr T 275, 10 

mm armaturgäng. 
län gd mm 13 20 

Pr st. 0 :15 0:20. 

la 
Nippel Nr T 201, av 

ba ke lit med gäng för 
trådgenomföring, 10 mm. 
i diamet er . Svart e ll er vit. 

Pr st. 0 :08 
Pr duss. 0 :80 

Flönsnipp el Nr T 1951, 
av mässing. Gänga 10 
mm. st. 0:15, duss. 1 :25 

Nr T 247, vit . 
Pr st. 1 :10, duss. 11 :-

Kontakter av brunt kraf
tigt gummi med innerde
lor av steatit . "Ar mycke t 
tåliga mot omi ld behand
li ng och därfö r en ut
märkt verkstod ssladd 
koppling. 

Stickpropp T 122. 
Pris 3:10 

Skarvuttag T 123. 
Pris 8 :-

Stickprapp av bakelit 
med jor dningskontak t . 
Kraftig model l. S-mörkt . 
10 A. 250 V. 
Nr T 1887, svart. Pris 1 :45 
Nr T 245, vit. Pris 1 :95 

Vägguttag av bakelit 
för ovanstående kontakt 
med jordn ingsuttag. S
märkt. 
Nr T 1886, svart. Pris 3 :25 
N r T 244, vit. Pris · 3 :60 

Vinkelnippel , svä ngbar , 
180 grade r och låsba r 

i a lla lägen med kläm 
skurv. Gängad h_ylso i 
ena och gängad tapp i 
andra änden. Helt av 
mässing. 
T 1702, oxiderad. St. 1 :25 
T 1703, mässing. St. 1 :05 
T 1701, förni cklad. St. 1 :20 

Apparatuttag , av bake -
1 it med gummi infö ring för 
sladd en. S-märkt . Använ
des för stryk järn, värme
apparate r m. m. 

Nr T 1888, med steatit-

prof,P;t. 1 :40,"duss. 13:80 

Nr T 129, med steati t
prapp och jo rddon. 

Pr st. 1 :65, duss. 16:80 
Nr T 1690, med bakelit-

praf,.P-st. 1,- , duss. 9:60 

~ ' 
Apparatintag N r T 1925, 

med mässingstift o . hylsa 
av a lumin ium. Pris 1 :15 

Färgrening skontakt av 
bake lit, möjligg ör anslut
ning av två stickproppar 
till samma vägguttag . 
10 A/250 V. 
T 168, svart. 
T 169, vit. 

Pr st. 1 :50 
Pr st. 1 :65 

Förgreningskontakt Nr 
T 222, 10 amp. S-märkt . 
4 stickprappar kan här
med ansluta s till samma 
väggu ttag . Förgreningen , 
som är förs edd med 1 m 
kabel och stickp ropp, 
hänges pö väggen eller 
placeras på golvet. Fin
nes i brun ell er vit bake
lit . 

Pris brun 6:80, vit 7 ::20 

Kontaktskydd T 174. Ett 
enkelt och effe ktiv t skydd 
att sätta i vägguttagen , 
så att småbarn e j kan 
få ström. Pr st. 0 :30 

Bussning T 486 av ben 
vi t pla st med 10 mm a r
maturgä ng och kabelhöl 
lar eskruv. Utgör skydd öt 
kabeln vid ingöng i me
tal lrör m. m. 14X2 1 mm. 

Pris 0: 25, duss. 2: 25 
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Vägguttag Nr T 744 av 
oorsl in med brun bokelit 
'<öpo. 19 mm sti ftovstönd. 
S-mörkt. 

Pris 1 :45, duss. 14:30 
Vägguttag Nr T 2058, 

~ :O vit. 
Pris 1 :60, duss. 16:20 

Vägguttag . Infä lld typ 
med töckplotto av bak e
lit. Diom . 85 mm. S-mörkt. 
r 2157, brun. Pr st . 1 :60 
r 246, vit. Pr st. 1 ,95 

Kuhlodoso Nr T ~090. 
av porslin med köpa av 
benfärgad plast . 4 kopp-
1,ngsskruvor. Storlek 55X 
55 mm. S-mörkt . 

Pris 1 :40, duss . 14:40 

Lampsockel av bakelit 
m. ingjuten gängad mös: 
singbussning, passand e 
normollamphöllo re. Diam . 
60 mm. 
T 1794. Rak, för tak. 
T 1795. Sned, för vägg. 

Pr st. 0 :50 

... 
Kronutta g av bakelit , 

trepolig . S-mörkt . 
T 1798, svart. Pr st. 0:50 
T 240, vit. Pr st . 0 :60 

Strömbrytare , med kö
pa av vit e lle r brun bak
elit. Diam. 60 mm. S
mä rkta. 250V/6A. 
Nr T 2039, enpolig. 

Pris vit 1 :75, brun 1 :55 
Nr T 2040, kronomkoppl. 

Pris vit 2:65, brun 2 :40 
Nr T 2041, trappomkoppl. 

Pris vit 2:10, brun 1 :90 

• Strömbrytare, för in
fölln. Plattan ov vit eller 
brun bakelit. Diam. 85 
mm. S-mörkta . 250V/6A. 
Nr T 2042, enpolig. 

Pris vit 2:25, brun 2:
Nr T 2043, kronomkoppl. 

Pris vit 3:05, brun 2:80 
Nr T 2044, trappomkoppl. 

Pris vit 2:60, brun 2:35 

Vr id- och dragström 
brytare , manövreras me
delst vridning el le r drag
ning med snör e . Prakt isk 
ö svörötkom lig a stä llen, 
trappor e tc . S-märkt. 

Utan pö ligg ande 
Nr T 2159, brun. Pris 2:50 
Nr T 2160, vit. Pris 2:90 

Infälld mode ll 
Nr T 2161, brun . Pris 3:25 
Nr T 2162, v it. Pris 3 :75 

• Sladdströmbrytore av 
Kronpropp av bakelit 

trepo lig . S-mörkt . ' 
bakelit i stor lek 55x2 4 
mm. 2 A/250 V. S-mörkt. 

T 1799, svart. Pr st. 0:55 
T 241, vit. Pr st . 0 :65 

Kopplingslist 
bakelit med 
koppling. 
Nr 

av brun 
mässing -

Nr Pr . st . duss . 
T 2123, brun . 1 :20 12:60 
T 208, vit . 1 :30 13:20 

• I 

Sladdströmbrytore av 
ba keli t med vippbrytare 
fö r 4 Amp _ 250 V. Längd 
68 mm. S-mörkt . 

Tryckströmbrytare för 
inby ggnad . S-mörkt. 

T 2153 för 0-3 mm gods . 
T 2154 för ca 6 mm 

god s. 
Pr st. 0 :75, duss. 7 :-

Dragströmbrytare för 
inbyggnad . Storl. 27X 15 
mm. S-märkt. 

Nr T 2156 för hori son-
tal montering . Pris 1: 10 

Nr T 2155 för vertikal 
montering . Pris 1 :05 

' Fotströmbrytare Nr T 
160, enpolig . Stor!. 28x 
16X35. Gummiknopp 20 
mm diom. 2A/250 V. 

Pris 2:60 

REGLERSTROMSTÄLLARE 
ev godkänt ovenskt 

fabrikat. 

• Reglerströmställare Nr 
T 1997, 2-p alig ss rie-po
ral lellkopplore. 10 A 250 
V. Pors linssockel och bo 
ko litköpo, diam . 64 mm. 

Pris 6:30 

Reglerströmställore Nr 
T 1999 för inbyggnad . 
2-polig ser ie-porollell 
kopplor e. 15 A 250 V. 

Pris 7 :25 

I 
Vippsträmställore Nr T 

:ooo, i bakelitköpa, storl. 
100x75x 45 mm. Typ , av 
-pö, 3-polig. 25 A 380 V. 

Pris 10:40 

.. Kvicksilvers trömbrytare för upp till :220 valt. De 
ara t dlvi:,rkade ?V no rmalglas och utan gni st
s_kydds,nlogg söv ,d a e j an na t ongives. Maximalt 
t,llötes 120 bryt_ninga_r pr timme. Kortvar igt öve r
skrid_ande _av markstramm e n upp till dennas dubb 
la varde _t,ll ö te_s. Uppgifterna för belastningen av -
ser re nt 1ndukt1onsfri mot stånds be lastning. · 
N ,a Stor!. Amp . max . Vippvin- Pris 

T 470 
T 471 
T 472 
T 473 
T 474 

T 475 

6x: 4 
10X 30 
10x45 
10x 45 
18x72 

7x7 5 

T 476 10X62 
T 477 43x6 0 

0,5 
2 
6 

15 hördgl os 
~5 hå rdgl as med 

gnistsk ydd 
me d rö rlig elektrod 
genom magnetfält 
utifrön 

10 
10 med ca 5 se k. 

fördröjd i- och 
urkoppling 

kel. ca . 
1 
5 
6 
6 

4 

5 

20 

2:70 
· 2:90 

4:60 
6:75 

17:50 

7:50 
7:25 

14:90 

45 mm. Pris, 4 Amp . 6:10, 
6 Amp. 6:95, 10 Amp . m. 
speciolhö rdglos 9:40. 

Kvicksilverströmbrytare 
T 482 r 483 T 483 med : 5 graders om -T 2007, 2-polig 

T 2008, 4-pol ig 
T 2111, 12-pa lig 
T 2111, d ,o vit 

Pr st. 
0 :25 
0:45 
1:20 
1 :40 

Nr Pr st. duss. 
T 1697, brun . 1 :80 19:25 
T 1699, vit . 1 :95 21 :30 

. . .. kostar vinkel. Storlek l0 X 
Kv1cks1lverstrombrytore 165 mm. Pris: 4 Amp . 6 :70, 

T 482 med 10 graders om - 6 Amp. 7 ,75, 10 Amp. 
kastarvink e l. Storlek lDX 9:- . 
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Svagströmsmateriel 

Strö mbrytare Nr T 2010, 
enpol ig . 250 V, 2 A. 
s-mörk t. Pris 1: 10 

Omk astore Nr T 2011, 
enpo lig. 250 V, 2 A . 
5-märkt. Pris 1 :20 

• Strömbry tare Nr T 2012, 
tvöpo lig. 250 V, 2 A. 
5-mä rkt. Pris 1 :45 

Om kastare Nr T 159, 
tvöp olig . 250 V, 2 A. 
S-märkt. Pris 1 :70 

Strömbrytare Nr T 2013, 
en po lig . 250 V, 6 A. 
S-märkt. Pris 1 :60 

Termo 

kontakt-

Termostatkontakter, för
se dd a med kvicksilver
strö mbrytare och bime 
toll fjöder . 

Kontakterna kunna an 
vända s e xempelvis för 
au tomatisk brandal ar m, 
fö r signaler ing vid f. lög 
tem p . i garage, vä xthus, 
,k yc klingmödrar>, källare 
o. dyl. e lle r för autom a
tis k temperaturreglering 
vid e lektrisk uppvärmning 
och oljeeldning . Ett kopp 
lingssc he mo fö r nögra 
anv änd ni ngsom röd e n 
med följe r . 

Termostat Nr T 1683 in
stä llb a r för viss tempera 
tur mellan 0- och plus 50° 
C., dö r t illslag sker vid 
fa lland e temp . och b ryt
ning d ö den över stigit s. 
Brytförmög a 6 A. vid 
ma x. 250 V. Känsligh e t 
plu s/minus 3° Ce lsius . 

Pris 24 :-
Termostot Nr T 1692 li

ka fö regöende men med 
bry tförmögan 4 A. vid 
ma x. 250 V. Känsligh et 
pl us/minus 2' C. 24:-

Termokonta kt Nr T 1597 
ä r injusterod för ti llslog 

Tryckknapp av bakelit, 
40 mm diom . 
Nr T 1802, brun Pris 0 ,65 
Nr T 2106, vit Pris 0:70 

Tryck kontokt för ring
ledning. Tillv . av svart 
bake lit med vit knopp. 
T 2009, utan fä stplotta, fö r 
montering i upp till 4 mm 
tjock panel. Pris 0 :70 
T 56, med förn . fästplatta. 

Pris 1 ,10 

Tryckkontakt av bakelit 
me d namnbricka och 
själ vlysande knopp . Stor 
lek 95x33 mm. 

T 551, svart. Pris 1:70 
T 552, vit. Pris 2 :-

~ 
Dörrkontakt Nr T 233 av 

mä ss ing och stål med sil
ve rkontakt. Klockan ringer 
nä r d ör re n ö ppnas och 
slänges. Pris 1 :60 

I· . Z;;;Z 
Dörrkontakt T 550 för 

infölln. G e r kontinuerlig 
kontakt vid öppen dörr . 

Pris 1 :30 

Strömbrytare T 84, av 
sva rt. bak e lit med vipp 
arm. Diam. 35 mm. 1 :-

Strömbrytare, av brun 
ba ke lit med vippbrytare . 
Diam. 50 mm. 6 Amp . 

Nr T 1705, e npolig . 
Pris 0:40 

Nr T 1725, tra ppomka s-
tare. Pris 0 :60 

~ 
ning vid plus 60' C., för Höngst römbrytare Nr T 
b randala rm m. m. brytför - 2122, a v brun bak e lit m. 
möga 4 A. vid max, 250 inne rd e lar av mäs sing. 
V, Pris 12 ,- Längd 65 mm. Pris 0:85 

Ringklockor och sumrar. 
I rund modell med 

stölklong 70 mm diom . 
T 4 ringklocka för väx 

e lst rö m 3-5 V. Pris 2:80 
T 5 rin gklocka för lik-

ström 3-5 V. Pris 3 :20 
T 6 summer för växe l-

ström 3-5 V. Pris 2:80 
T 7 summer för likström 

3-5 V. Pris 3 :20 
Summer Nr T 2120 för 

3-5 V. Lik- och växel
strö m. Liten mod ell. I me
tallhö lje storlek 50x 15 

Pris 1 :45 

Ringklocka Nr T 10 pö 
bottenplotta av lackerad 
plöt i benvi t färg och 
med plats för ficklamps 
batter i i klockan. Längd 
16 cm. Pris 4 ,75 

Ringklocka T 5J9, av 
ben vit plast m. förnicklad 
;tölklang 63 mm diom . 
Längd 135 mm. För lik- o . 
väx e lströ m 3-5 V. 

Pris 2 :95 

Gonggong T 295, dub
beltonig , för ba tte ri e ller 
ring led ni ngstransformo

to r. Tvö t ryckkontokte r 
kon anslutas sö att den 
e na g e r enk e l och don 
a ndra dubb e l ton. Höjd 
18 cm . Pris 18:50 

• 10 

Nummertablå ov svart 
bak e lit med glosfönster. 

T 534, 3 nummer. 7:50 
T 535, 6 11 :75 
T 536, 10 13,-
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Summer T 546, 3-5V. med 
köpa av bakelit . Stor!. 85 
X70 mm. Pris 2 :70 

Alarmklocka T 545, 3-5 
V. Stor förn. stö lklang 
med ex tra kraftigt ljud. 
Län gd 15,5 cm . Pris 3:80 

Ringklocka T 549, 3-5 V, 
i miniatyrmodell , längd 
8 cm . Pris 2:20 

Stickpropp för svag
ström, tillv. av bakelit, 14 
mm stiftavstönd. 
T 2107, sva rt Pr st. 0 :35 
T 209, vit . Pr st. 0 :40 

Skarvuttag Nr T 88, för 
ovo nst. stickpropp. 

Svart O :30, vit O :35 

Vägguttag för ovons t . 
Stickp ropp . 
T 2108, svart. Pr st. 0:30 
T 227, vit . Pr si. 0 :35 

Lamphöllare, med fot 
ov bak e lit. För illumina
tionslompor m. m. 

Med dvärggäng . 
Nr Pr st . Duss . 

T 67, svar t. 0:40 3:60 
T 2093, vit. 0 :45 4 :20 

Med mignongöng . 
Nr Pr st. Duss. 

T 1803, svart. 0 :50 4:80 
T 2092, vit. 0 :55 5 :40 

Hylsa Nr T 2102. Passar 
lampo r med dvärggäng . 
Av mässing. Pr st. 0,08 

Pris pr duss. 0:75 

Hylsa Nr T 2103. I lik
het med T ~102 men med 
mignong öng. Pr st. 0 :18 

Pris pr duss. 1 ,75 
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EL-stängsel 

-*-Byggsats Nr U 708. Alla erforderliga delar till 
en elstängselappara en l. ritni ng RD 76, utom låda 
och batteri er. Pris pr sats 28:50 

Ritning Nr RD 76, til l elstän gsel l är batte ridrift. 
A ppara ten kan användas til l äver 3000 m lång 
stäng sel1·råd. Pris pr ritni ng med arbetsbeskrivning. 

I nduktor Nr U 701, spe
cia lt rons fo rm ator, passan 
de t ill appa rater en l. rit 
ning Nr RD 76. Pris 19:-

1', ·MDa 

Kontoktfjäder Nr U 828, 
av lackera t stål med sil 
ver ko ntakt. Försedd med 
3 justeringsskruvar . Pas
sa r till vår indukt or Nr 
U 701. Med denna fjäd er 
i kombin ation med br yta 
re Nr U 829, blir gnist an 
kra ftig oc h gången lätt 
a lt justera. Pris 2:15 

Brytoreapparot Nr U 
829, lär e l. stängselapp a
rater . Med silverkontakt. 
Storlek 85X55 mm. 

Pris 3 :50 
Kondensator T 490/0, 1. 

Pr st. 0 :50 
RESERVDELAR TILL 
BRYTAREAPPARAT 

Lagerskål Nr U 856, av 
mässing . Pr st. 0:10 

. Axel Nr U 857. Längd 
20 mm med kona o.ch 
spets . Pr st. 0 :20 

Lagerskruv Nr U 858, 
av mässing m. mutt er. 
LänQd 17 mm. Pr st. 0:20 

Fjäder Nr U 860, av 
mässing m. centrumfäst e 
och löd ögla. Pr st. 0:60 

PLATTA och ROR ' 
Monteringsplatta Nr U 

700, av isalit, starl . 135X 
175 mm. Tjocklek 4 mm. 

Bakelitrör 
grovlek 10 
~o cm. 

62 

Pris 1 :60 
Nr U 705, i 
mm, längd 

Pris 0:25 

Kr. 0 :75 

Apparatlåda, av golv . 
oc h lack erad plåt , pas
sar appara t enligt ritning 
RD 76. 

Nr U 710, m. plats lär 
stör sta typen bat ter ier 
(ring ledn ingse lement). 

Storlek 18X l4 X 27 cm. 
Pris 11 :-

Nr U 1117, med pl ats 
fö r de vanligaste små
batt e rierna . Sta rl . 18X 14 
xl6 cm. Pris 9 :50 

Transformator Nr U 
877, att användas i sam
band med neda nstå ende 
e lement och kondensator 
för nätanslutning till 
växc lströmsnät av el-
stängsel. Primär omkopp
ling sbar lär 110, 130 och 
220 V. Pris 12:60 

Selenelement Nr U 876, 
för likriktni nq av växe l
strömmen irå n transfor 
mator Nr U 877. Ger c,a 
7 valt och max . 150 milli
a mp. likström . Likstr öm
men anslutes till el-stäng
selappar ate n i stä llet fö r 
batte rier. Kapplingsanvis
ning med följ er. 

Pris 6:50 
Kondensator Nr T 2164. 

Elektrolytkand. 12 V 1000 
lv\fd. Pris 5,25 

~ 
Isolator Nr U 711, av 

po rslin . Tråden behöver 
ej no jas fast vid iso la 
lorn utan endas t läggas 
in i den för tr åd en av
sedda urtagningen . 

Pr st. 0 :20, duss. l :90 

Träskruv Nr U 854, av 
järn, pa ssande fö r pors
linsiso latorer. 

Pr duss. 0,35, gross 3:20 

~~ 
PLASTISOLATORER 

Elstängselis o la tarer av 
::>krossbar t konstharts , 
:nånga gång er sta rkare 
och lättare än porslin. 

Isolator Nr U 1266, naj 
ning sfri i li khet med U 
111. Stor l. 25x 30 mm. 

Pr st. 0:25, duss. 2:60 

Isolator Nr U 1265, 
storlek 22X22 mm. 

Pr st. 0 :12, duss. 1,-

• Isolator U 1302, för el
stängsel. Tillv erkad av 
ce llulosaacetat av spe
cie ll hårdh et, tål våld
sam behandling utan att 
skadas. Behöver icke 
skruva s utan fästes med 
spik . Storl ek 26X 18X 10 
mm. 

Pr st. 0:12, duss. 1:20 

~9 
Isolator Nr U 648, av 

vitt porslin. Stor l. 30x3 0 
mm. Pris pr duss. l: 10 

Porslinsrullor Nr T 1140, 
av vitt porslin. Stor lek 
16X22 mm. Pr duss. 0:95 

Grindhandtag U 647, 
med kad mierod stå lfj äder 
och rött trähandtag. Hel a 
längden 28 cm. 

Pr st. 1 :25, duss. 12:-

STÄNGSELTRAD 
Järntråd Nr U 730, gal 

va niserad. Grovlek 1,75 
mm. Lämplig tråd lär 
elektr. krea lursstängsel . 
Säljes i ring ar om 500 m. 

Pris pr ring 17 ,50 

T S9S T 608 T &11 

Skollampor för radio 
mm. Storlek 10x 29 mm. 
Socke l E 10. 

Nr Volt Amp. St. 
1 595 2 0,2 0 : 35 
T 596 4 0, l O: 35 
T 597 4 0,3 0: 35 
T 598 4 0,6 0: 35 
1 599 5 0,2 0 : 35 
T 600 6,3 0,25 0: 35 
1 601 6,3 0,3 0 : 35 
T 602 8 0,3 0: 35 
1 603 10 0,05 0 : 40 
1 604 10 0,2 0 : 40 
1 605 15 0,1 0: 45 
1 606 18 0, 1 0 : 45 
1 607 24 0,05 0: 60 

Med sockel BA 9 s. Stor
lek 11 X24 mm. 
1 608 3,5 0,15 
1 609 6,3 0,3 
1 610 24 0,05 

0: 45 
0: 45 
0: 65 

Skollampor i rörfarm. 
Storlek 11 X39 mm. 

Nr Volt Amp, 
1 611 4 0,3 
T 612 6,3 0,3 
1613 18 0,1 

St. 
0: 48 
0: 48 
0: 48 

T 2077 T 585 T 587 

Glädlompor för cykel
be lysningar mm. Storlek 
15x2 8 mm. Sockel E 10. 

Nr Valt Watt St. 
T 2077 4 1,2 0: 35 
T 2075 6 0,3 0: 35 
1 2078 6 1,8 0: 35 
T 2079 6 2, l O: 35 
1 2089 6 2,7 0: 35 
1 2081 6 3 0 : 35 
1 2082 8 4 0 : 40 
1 2083 10 4,5 0: 40 

Glädlompor för fick
lampor , stavlampo r mm. 
Storlek 11 x2 4 mm. Sockel 
E 10. 

Nr Volt Amp. St. 
1 645 2,2 0,2 0 : 32 
1 2072 2,5 0,2 0 : 32 
1 646 2,5 0,3 0: 32 
T 2073 3,5 0,2 0 : 32 
T 647 3,5 0,3 0 : 35 
T 2074 3,8 0,07 0: 35 

Storlek 11 X21 mm., flat 
modell. 
1 585 2,5 0,2 0: 32 
T 586 3,5 0,2 0: 32 

Storlek 11 X23 mm., med 
iins. 
1 587 2,2 0,2 0 : 40 
1 588 2,5 0,2 0: 40 
1 589 3,5 0,2 0: 40 

Storlek 10x 24 mm., med 
lins. 
1 590 1,2 0,2 0 : 40 
T 648 1,5 0,15 0: 40 

llluminotionslompor m. 
strömbr ygga , för ser ie
koppling. Sockel E 14. 
Storlek 35x65 mm. 

Nr Volt Watt 
1653 6 5 
1654 8 5 
1 655 14 5 

St. 
0 : 95 
0: 95 
0: 95 
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T 19 28 

lär stapp lj us. 
15 s. Storlek 

T623 

Bill ampo 
Sockel BA 
25x 45 mm. 

Nr Volt Wa tt St. 
T 623 6 15 0: 90 
1 624 12 15 0 : 90 A B C D F 
T 625 24 15 1: 10 A. Glödlampor m. soc- B, Småklotlampor med 

Socke l BA 15 d. kel E 27 Jnormall . Klara. sockel E 27. Klara. Längd 
1 1959 6 15 O: 95 Nr Valt Watt Pris 68 mm, di a m. 40 mm. 110, 

12 15 O: 95 T 1041 6 15 1: 50 130 elle r 220 volt . 

) 
I 

H. Symaskinslampa U 
896, socke l B 15. 110, 130 
a . 220 valt. 25 W . Starl. 
25X77 mm. Pris 1: 80 

T 
1963 

1 1042° 6 25 1: 50 U 1080, 15 watt. 
Billampo i kulfarm. Soc- T 1043° 6 40 1: 70 u 1081, 25 wat t . 

ke l BA 15 s. Storlek 18>< T 1044: 12 15 1: 50 U 1082, 40 watt. 
35 mm. T 1045. 12 25 1: 50 

1: 40 G-1. Rärlampor socke l 
1: ,m E 14, kla ra. 25 W. 110, 130 
1: 60 och 220 V. 

T
~

928 
Volt Watt 

0
7t45 T 10~6. 12 40 1: 70 C. Småklotlompor med 

T 1930 
6 5 0·. 45 T 13, 8. 24 15 1 : 50 sockel E 14. Klara. Längd 

12 5 T 1329 24 25 1: 50 70 mm, diam. 40 mm. 110, 
T 1929 6 10 0: 55 T 1330° 24 40 1: 70 130 e ll er 220 V. 
T 1931 12 10 0 : 55 T 1047° 32 15 1 : 50 U 357, 15 wa tt. 

Soc kel BA 15 d. T 1048° 32 25 1: 50 U 1086, 25 watt. 
l : 40 
1: 40 
1: 60 T 1956 6 3 O: 50 T 1049° 32 40 1: 70 U 1087, 40 watt. 

1 1960 12 3 0: 50 T 1870° 110 15 1: 10 
i m{ 1~ ~ 8Jll 1 1051: l lO 25 l : - Färgade småklotlompar, 
1 1958 6 10 0: 55 T 1052• llO 40 1 : - med sacke.l E 14. Röda, 
T 1962 12 10 0: 55 i lm· ll8 ~ t ~ gröna, blå elle r gula . 15 
T 1964 24 5 0: 60 T 1053: 130 15 1 · 10 watt. 

Sockel BA 9 s. Storlek T 1054_ 130 25 1: _ U 1084 130 valt. 1: 75 
11 x 24 mm. 1 1055 130 40 1 ; _ U 1085, 220 valt . 1: 75 
T 643 

6 3 g= ~~ T 1856° 130 60 1: 20 D. Päronlampor U 1154 

T 
644 

wl2-
3f: ! liff i! ~ li ~ fijt:~~: ~~n~i;:;z_1110~ 

(fil) . + m~: ~ 1~ L ~ Pris 1: 50 
(D T 1058. 220 40 1: - E. Kronljuslompor, soc-

T 651 ·r 629 T 634 

Billampa. Kombinerat 
stopp- oc h bakljus . Stor 
lek 25x 23 mm. Sockel BA 
15 d . Watt 5/15. Pr st. 1 :35 
T 651 6 valt. 
T 652 12 valt. 

Billampa lär sökarlju s 
m. m. Sockel BA 15 s. 
Storlek 35X 58. 

1 1857. 220 60 1: 20 kel E 14, klara. Storlek 
1 1241. 220 75 1: 40 94X32. 110, 130 eller 220 
T 1242. 220 100 1: 50 va lt . 
T 1874. 220 200 3: 50 T 1863. 15 watt. 1: 70 
1 1580. 240 15 1

1 
', _10 T 1861. 25 watt. 1: 70 

T 1581. 240 25 
1 1582. 240 40 1 : - F. Kronljuslampor 1 
1 1858. 240 60 1: 20 1862, bländskyddade , sac-
T 1583. 240 75 1: 40 kel E 14. Längd 10 cm. 
T 1584. 240 100 1: 50 25 W . 110, 130 a . 220 V. 
1 1875. 240 200 3: 50' Pris 1: 70 

T 629 6 25 1:30 ~ 
T630 6 50 J:50 
T 631 12 25 1: 30 

Miniatyrlampor lär lek
saksbelysning . Sockel E 
5,5. Storlek 6xl4 mm. T 632 12 50 1: 50 T6t4 T638 

T 633 24 50 1 : 70 6 
Billompa lär strålkasta- ~ 

re med he l- och halvljus . U 

T 656 14 valt . · 
T 657 19 volt. 

Pr st. 0 : 50 

Nr Längd Pris 
U 1088. 85 mm 1: 80 
U 1089. 115 mm 1: 80 
U 1090. 140 mm 1: 80 

Koltrådslampor , sockel 
r 27. Passar i speciella 
fa ll såsom motstånds- el. 
värmelampar . Lämpliga 
sam vä rmee lement i käl 
la re unde r tid er med 
f rast ri sk. 110, 130 a. 220 
Volt. 
T 1941. 
T 1942. 
T 1943. 

45 watt . 
90 watt. 

175 watt. 

2 : 50 
2: 50 
3: 50 

Värmelampor för 
hönserier . 

Värmelampa för upp
värmn ing av kycklingfos
termödrar. Viol ett inner
matt e rat specialglas. Soc
kel E 27. 110, 130 e ller 220 
valt . 
T 649. 90 watt. 2: 80 
T 650. 115 watt. 2: 80 

N r Valt Watt St. © w 

Sockel BA 15 d . Storlek Ts1a T626 rs•• Spolformlompor m. sac- Glimlampo T 1423, sac-
35x 59 mm. Konuollampa lär bilar kel S 7. Storlek 8X31 mm. kel E 14. Strömlärbrukn. 

Nr Valt Watt St. m. m. Sockel BA 7 s. Stor- Nr Valt Watt St. 0,25 milliamp. Stor lek 13 
T 634 6 50/35 2 : 10 lek 7x20 mm. T 638 6 3 0: 48 x30 mm. 110--130 el . 200 
T 635 12 50/35 2 : 40 Nr Valt Watt St. T 639 12 3 0: 48 -260 V. Pris ·2, 55 

Med sockel BA 20 d. T 618 6 0 6 0 : 50 
Storlek 35X70 mm. 1 619 6 1'.2 O: 50 Med socke l S 8. Storlek 
T 636 6 45/40 2: 85 T 620 . 12 1,2 O: 50 11 x39 mm. 
T 637 12 45/40 2: 85 1 621 24 3 0: 60 1 640 6 
-------'---- Med sockel BA 9 s. Stor- T 641 12 
20 0/ 0 RABATT lek 8,5X23 mm. 1 642 24 

5 
5 
5 

0: 48 
0: 48 
0: 60 

1626 6 1,5 0: 45 
lämnas på alla bil lam- T 627 12 1,5 O: 45 
pa r, skal lampor, fick- T 628 24 3 O: 55 
lamps - och cykelbelys- Med sockel E 5,5 . Star
ningsglödlampar, illumi- lek 5,5 X21 mm. 

Lampor lär julgran sbe
lysning, ramper mm. Soc
kel E 10. 

mer. 

nations- och julgransbe- T 614 6 0,6 
lysnings lampar vid order T 615 6 1,2 
å 10 st. av samma num- T 616 12 1,2 

1 617 24 3 

Starl. 15x100 mm. Ben-
0: 55 v it . Med strömbrygga. 
0: 55 Nr Valt Watt St. 
0: 55 T 593 7 3 1: -
0: 65 T 594 14 3 1: -

Lampsocklar . Skala 1/3. 0 ,9 e 
~iji~oaa 
ES,s EIO E 14 E 27 BAISs BA20d BA15d 8A9s BA7s 

Glimlampa T 1425, soc
ke l E 14. Strömförbrukn ing 
l milliamp . Stor lek 16x 52 
mm. 110--130 eller 200-
230 V. Pris 2: 70 

Glimlampa 1 918, soc
kel E 27, klara, m. spiral
katoder. Användes lär 
nattbelysning i sovrum a. 
korridorer. Strömförbruk
ningen är så gatt sam 
ingen. Användes även lär 
div. , provningar i radio 
verkstäder m. m. 110, 130 
och 220 V. Pris 3: 30 
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0 ,, 
1,oot 1100 0 

El. propp Nr T 1061. 
DZ I (liten modell). fö r 
upp till 250 volt. S-märkt . 
Amp . Pr. st. Pr25st . 

4 0 :20 4 :-
6 0 :22 4 :25 

lO 0 :24 4 :50 
15 0 :25 4 :75 

El. propp Nr T 1062. DZ 
11 (stor modell( . för upp 
till 500 volt. S-märkt. 
Amp. Pr. st. Pr25st . 

4 0 :20 4 :25 
6 0 :20 4 :25 

lO 0 :23 4:60 
15 0 :26 5:-
20 0 :28 5:40 
25 0 :30 5 :75 

Propphuvud Nr T 1066. 
DZ gänga 11. Pris 0 :40 

~ 
Evighetspropp T 514 är 

vad som hittill s saknats. 
Har man en evighets 
propp är man aldrig utan 
proppar . Endast ett tryck 
på knappen och proppen 
tjäns tgör på nytt. Enkel, 
bekväm och driftsäker. 
Gänga E 27 (stor modell). 
Amp . 4 6 lO 15 
Pris 9 :70 9:75 10:60 11 :50 

Evighetspropp T 515 är 
i likhet med T 514 men m. 
gänga E 21 (liten modell) . 
Amp _ 4 6 10 15 
Pris 9 :70 9 :75 10:60 11:50 

Sökringssocklar av gla
serat vitt porslin. Gänga 
DZ Il . 500 V/25 A. 

Nr T 124, fö r främre 
anslutning. Pris 2:70 

Nr T 125, för anslutning 
på tavlans baksida. 

Pris 3 :25 

Miniatyrlompor för mo
deller, dockskåp o. dyl. 
Diam. ca 5 mm, 3,5 volt , 
0,18 Amp . 

Nr T 146 med 5 cm. 
isol. anslutningstrådar. 

Pris pr st. 0 :50 
Nr T 147, med gängad 

sockel, 5 mm. Lamphål
lar ehy lsa medföljer . 

Pris pr st. 0 :65 
Japanska ficklamps -

glödlampor , 
T 2070 2,5 0,2 0: 25 
T 2071 3,5 0,2 0 : 25 

Arbetslampa fö r såväl skrivbord som verkstad. 
Är alltid redo och aldrig i vägen. Rekord i rörlig 
het . Armar av 4-kantiga rör, längd 100 cm. förg 
benvit. En svensk kvolitetsprodukt. Med sladd och 
stickkontakt. 

Nr T 518, med bordföste . 
Nr T 519, med väggläste . 

Pris 59 :
Pris 59 :-

Lysrörsarmatur U 413, 
en modern a ll rounda rma
tur, S-mörkt . Drift säker, 
enkel, prisbillig och lätt 
att monte ra . Avsedd för 
40W lysrör . 220V. 

Pris 22:75 

Vägglampa Nr U 1061, 
i mycket e legant a . prak
tiskt utförande. Sockeln 
av benvit plast och den 
mattpo lerade skärmen ör 
vridbar så att skenets 
styrka och riktning kan 
regl eras. Inbyggd tryck
strömbryta re. Använd es 
som sänglampa, spegel
och toalettbordsbelysning 
m. m. Storlek 19X7X 7 
cm. Pris 15:25 

Väggbel ysnin g Nr U 
1195, i rörlorm m. cham
pagn efärgat gl as o. för 
nickl ade metall de lar. M . 
strömbrytare och mignon -
lamphållare. Längd 21 
cm. Pris 10:75 

Väggbelysning Nr U 
105, av benvit plast med 
dragströmbrytare . Matt 
glas med guldbrons erad 
avskörmn. Särski It lämp
lig som sänglampa. Pas
sande glödlampa Nr U 
1090. Stor!. 21 x 9x 6 cm. 

Pris 11 :50 

9l@li?iAW 
Slavlampa T 448. Ny

het. Med fo kusinställning 
och 3 glödlampor , klar , 
röd och grön, i revolver
fattning m. sekundsnabb 
väx li ng. 3 reservlampor 
i särskilda hå llar e inuti 
stav lompan medföljer. 
Höggl a nspolerad hyl sa 
och 60 mm förs i lvrod re
flektor. Längd '..::2 cm. 
Passande batterier är 2 
st. T 435. Med glödlam
por men ulon batterier. 

Pris 3 : 50 

Glödlampa T 489 pos· 
sonde till T 448. Röd e l-

Hisspendel U 380 av 
benvit bake lit. Längd 28 
cm, utdragen 125 cm. 
Den kan regleras i öns
kad höjd. S-märkt . Vac
ker och praktisk . 

Pris 8: 35 ler grön . Pris 0: 30 

Dynamoficklam pa Nr T 
1527. Ficklampan utan 
batteri. Dynamon drives 
med handen på ett enkelt 
sätt. Förde len med denna 
dy.Pamola mpo är att mon 
icke längre ä r bero ende 
av livslängden hos några 
batterier utan a lltid har 
en fick lampa fär di g för 
användni ng . Den är av 
rostfri konstrukt ion, hor 
automat isk smörjn ing, 
okrossba r lins och är 
praktisk! taget outslitlig. 

Pris 11 :50 

Stavlampa Nr T 2052 i 
nytt praktiskt utförande 
med vridb ar front varig e
nom lju set kon rikt as dit 
mon önskar. M etollclip 
för upphängning på liv
rem gör bägge händerna 
fria. Av förkromad mäs
sing. liingd 20 cm. Batte 
ri er, 2 st. T 594. Med 
glödl ampa men utan bat
terie r. Pris 6 :50 

Strå lkastarlampa Nr T 
192 med fokusinställning 
för ljusknippets koncen
trering för räckvidd långt 
över 100 meter. Helt t ill 
verkad av förnicklad 
mässing. 80 mm reflektor . 
Längd 19 cm. Levereras 
med . punktljusglödlompo 
men utan batter ier . (Pas
sande: 2 st. batterier T 
435.1 Pris 4:75 

Strålkastarlampa Nr T 
191 hell lik a föregående, 
men med 50 mm reflek
tor . Med glödlampa men 
utan batt erie r. Pris 3:30 

Miniatyrlampa T 97 av 
plast med nyckelkedja . 
Med glödlampa men utan 
batt eri . Passande batt eri 
T 430. Längd 6 cm. 

Pris 1 :65 
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TUDOR-Pertrix batterier 

Elstängselbatteri U 720, 111 passa r till nästan alla i =--....-: 
Stavbatterier. IT 435 är 

den vanligaste typen.( Lådbatterier, 4,5 volt. 
N r Volt Stort. Pr st. Nr Stor lek mm Pris 

marknaden förekomman 
de elstängs elapp orat er. 
Storl ek 170x 35x 70 mm. 
7,5 volt. Pris 5:60 T 430, 1,5 11 x 30 mm 0:45 T 438, 100X34X70 1 :80 

T 431, 1,5 14x 50 • 0:45 T 439, 100x65X7 0 3,45 
T 432, 3 20X71 • 0 :55 
r 433, 1,5 20x 36 0:30 I 
T 434, 1,5 25X 49 0:50 • . 
T 435, 1,5 33X 60 • 0 :60 

T 346, 1,5 V. 27x 98 mm TIIP.911 
med plug inkontakt . , •• "" 

Pris 1 :25 

Ficklampsba tteri T 437, 
4,5 volt. Norm a lstorlek 62 
X 21 x 65 mm. Pr st. 0 :65 

Torrbatteri i 436 med 
två skruvkontokt er. Har 
stor kapa citet, konstant 
drif tsspönning och lång 
livs längd . En god ström 
kä lla för rad io , ringled
ningor, loka ltelefon er 
m. m. 1,5 volt. Stor!. 65X 
165 mm. Pris 3 :95 

Stavlampa Nr T 2053 m. 
ytterhö l je av helvulkoni 
serat svart gu mmi. Stöt
säker, vatt ensäker och 
gnistsäker. Godkänd av 
Sprängäm nesi nspektio
nen. Passande batterier 
ör 2 st. T 435 samt glöd 
la mpa för 2,5 V. Längd 
19 cm. Pris utan batte ri er 
och glödlampa. Pris 5:95 

Laddningslikriktare Nr 
T 337. För 6 V. 0,5 A . 
ladd ningsströ m. En liten 
prisvärd likriktare i för 
sta hand avsedd fö r mc
batterier . Med färkopp 
lingsmots tånd ä r den ut
märkt även för laddning 
av mindre ackumu la to rer, 
sam strömkälla i stället 
fö r ficklampsbatterie r ti 11 
småmotorer m. m. i bake 
li thölje slorl. 65x1 00x 55 
mm. Finnes för 220 eller 
127 V. växelström . Uppgiv 
önskad spänning . Ej o m
kopplingsba r . Pris 28:-

Anadbatterier med nor
malceller. Kon seriekopp
las till önskad spänning, 
45, 67, 90, 112 eller 135 V. 
Nr Volt Stor!. mm Pris 

T 442, 22½ 85X 50X72 3:85 
T 443, 45 100X 60X 135 7 :80 

Anodbatt eri er , små, 
med stapelcell er. Tryck
knappskontakter. 
Nr Volt Storl. mm Pris 

T 440, 45 64X 25x 95 7:
T 441, 67½ 70X34X95 10:--Anodbatteri T 181, mi-
niatyr, för hörapparater 
m. m. 22½ V. Stort. 26xl6 
x 50 mm. Pris 3:25 

Motorcykelbatter i Y 90, 
, Lucas>. Oladdat . Kap a
citet 13,5 Ah vid 20 tim . 
urladdning. 6 vol t . Stor!. 
123x 91X l62 mm. 39 :-

Motorcykelbatteri Y 91, 
lika föregåend e, men 
dessutom med pat enterad 
gummiupphängging för 
neutralis ering av vibra 
tioner . Höje r avsevärt 
batteriets livslängd . Stor 
lek 172X 91 x l62 mm. 

Pris 42:-.. 
Kabelmuff Y 382 av 

svart gummi till motor cy-
kelbatterier . Diam. 24 
mm. Pr st. 0 :18 

Verkstadslikriktare Nr T 342. En modern och hög 
effektiv laddapporat för ve rkstäder och industrier, 
varmed mon kan ladda alla förekommande batte 
ri er, från de minsta radiobatterier till de största 
24 V lastbilsbatterier, enstaka eller i la ddningsko m
binati aner. Steglös strömreglering med spec ial
regl ertransformator, som i motsats t ill motstånds
reg lering a rb etar utan strömför luster och utan av
sättningar. Kortslutningssöker selenv entil , amp .me
ter och röd signallampa . En termoöversträmsauto
mat bryter likströmskr etsen vid överskrid a nde av 
den maximala la dd ning sströmmen och vid felpo l
ning. Detta ger ett automatiskt skydd för såväl 
apparat som batterier . Max-effekten medger ladd
ning av en 24 V ackumulator med 7,5 A laddnings 
ström. Max. likspänning vid 7,5 A ör c ,a 35 V. 
Stor lek 34X 27x l9 cm. Vikt 14 kg . Omkopplingsbar 
för 110, 127 eller 220 V. 1 års garanti. Pris 370:-

C LAS OHLSON & C : o A.-8., INSJON 

Ac kumulato rer ,SAAJ , . 
levere ras oladdade och 
utan syra . 2 och 4 volt. 

Nr T 730, 2V/25 amp.· 
tim . Vikt 2,1 kg . Pris 13:90 

Nr T 731, 2V/50 amp.
tim . Vikt 3,1 kg. Pris 19:50 

Nr T 73\3, 4V/50 amp. 
t im. Vikt 6 kg. Pris 32:-

RESERVPLATTOR. 

Ac kumulatorplattor , 
stor!. 105x 105 mm. 
T 738, plusp latta . 2:30 
T 739, minusplotta . 2:05 
T 735, plusplatta 

med polska. 3:50 

Pluspolsats T 734, består 
av 2 st. plusplattor med 
polskor. Passar ackumula 
tor T 731. Pr sats 6:-

M inussats T 736, består 
av 3 st. minusplattor med 
polskor. Passar till acku
mulator Nr T 731. 

Pris pr sats 7 :50 

Philips 
laddningslikrjktare 

Laddningslik riktare Nr 
T 1967 av Philips fabrikat 
för laddning av 2, 6 e ll er 
12 volts ackumulato rer m. 
strömstyrkor från 0,25 til l 
3 A vid laddningen. Om 
kopplingsba r f. alla före 
kommande nätspänningar 
mellan 110 och 250 V. 
växelström 50 perioder . 
Komplett monterad med 
sla dd och stickpropp . 

Pris 150:-

Likriktarrör Nr T 2024, 
Philips, typ 1119, reserv
rör t ill ovan st. likrik ta re. 

Pris 17:-

65 



-Loddn ings l ikr iktore Nr 
T 336. För 4 V./0,25 A. 
elle r 4 V./0,5 A. eller 6 
V./0,5 A. laddningsström. 
Kapslad i stabilt bakelit
hölje i storl ek 75X 135X60 
mm. Autom atisk ladd
ningskantrol I. Lämplig för 
laddning av mc-batt er ier 
och andra mindre acku
mulatorer . Med kab el och 
stickpropp. Omkopplings
bar för 220/127/110 V. 
växelström. Pris 48:-

Laddn ingsl ikrik tar e N r 
T 335. Omställbar för 6 
och 12 valt. Max. ladd 
ningsström 2,5-3 A. Med 
strömsignallampa och 
säkring på sövöl primör 
som sekundärsidan. Se-
lenelem ent. Kapslad i 
ventilerat, frostla cke rat 
plåthö lj e i stor!. 16x 11 X8 
cm. Lämp lig fö r laddning 
ov bil- oc h motor cyke l
batteri er. För växelström 
220 och 127 vo lt. Med 
gummikablar och stick 
propp fö r paneluttag på 
bilens instrumentbräda . 
Saknas sådant uttog an
vändes mellonkoppl. T 
338. Pris 95 :-

~ 
Mellankoppl ing Nr T 

338. Bestå r av paneluttag 
kaps lat i meta l lhö lje samt 
försett med kabla r och 
klämmor fö r ans lutning 
till bi lbatteriet. Prakti skt 
vid strömuttag och ladd
nin11 då paneluttag icke 
fi nnes på bilens instru
mentb räda. Pris 8:75 

Mella nkoppl ing Nr T 
339. Liknar föregående 
men med inbyggt mot
stånd, som reducerar 
laddningsströmmen från 
3 A. ti ll 0,6--0,9 A . Lämp
l igt att använda i sam
band med loddn ingslik
riktare T 335 vid lad dning 
av radio-, mc- oc h ondro 
mindre ackumulatore r . 

Pris 9:50 

:w 
Balterielimin ator Nr T 

26 omvandlar belysnings
nätets spänning till en 
ofarlig likspänning, som 
kan användas för elektr. 
leksak stög, motor er , e l
stöngsel, belysn. i dock
skåp, laddning av acku
mulatorer m. m. Bestå r 
av kortslutn i ngssäker 
transformator jämte se
lenelemen t i skyddskåpa 
ov kraftig plåt och 2 m 
sladd med stickpropp . 
Finnes för 127 och 220 V. 
växelst röm. Lämnar 12 V/1 
A likström . Vid order 
uppg iv nätspänning. 39:50 

Reg lertra nsformatorer 
med steg lös reg lering ov 
den sekundära växe l
strömmen. Samtliga även 
med ett sekundä ruttag m. 
konstant spänn ing . Vid 
order uppgiv nätspän
ningen. P.assar bl. o. 
Mörklin modelltög men 
aj Fleishmann som endast 
går på l ikström . 

Transformato r T 428 m. 
max. 20 V/40 W sekun
därt. Utrust ad med tryck 
knapp för impulsgivning 
vid fjärrstyrning ov tåg, 
kontrollompa och kort
; lut ningssöke r . Storl. 11 x 
15x8 cm. Pris 34:-

Tra nsformator T 427 m. · 
max. 18 V/18 W sekun
därt. Med kontro llompa 
och 4 tryckknappa r för 
impu lsgi vn ing till växlar 
o. dyl . på mode l l järnvä
gar . Storlek 9X 12x7. 

Pris 24:50 

Tran sfo rmator T 426 m. 
max. 16 V/15 W sekun
därt. Stor!. 11 x9x6. 

1 Pris 17:50 

Loddn ingsklömmo r, av 
golv. järn . Extra kraftiga . 

Nr 
T 1575. 
T 1576. 
T 1577. 

Längd Pris 
Amp . mm pr st. 

10 50 0 :40 
25 70 0:45 
50 100 0:55 

LIKRIKTA R-ELEMENT • 
Selenelement, av först

klassigt svenskt fabrikat. 
Elementen för 2x9 V. 
växelsp. ör kopplade i 
1-fas push-pull (2 plattorl, 
övriga i 1-fas brygga (4-
8 p lattor!. Elementen T 1846-1947 ör försedda 
med kylflönsar i stor!. 12x 12 cm. Kopplingsschema 
medföljer elementen med anvisningar om anslut
ningen till nedanstående transformatorer. För ele
menten gälla föl/"ande e lekt ri ska data. 

Nr Max. växe sp. Max. liksp. Max. likstr. Pris 
T 1842. 2x 9 v. c,a 7 V. 0,6 A. 5,60 
T 1843. 18 V. > 14 V. 0,6 A. 9:75 
T 1844. 2x9 V. > 7 V. 1,2 A. 11 :90 
T 1845. 18 V. > 14 V. 1,2 A. 18:75 
T 1846. 2x 9 V. 6,5 V. 3,0 A. 13:25 
T 1847. 18 V. 13 V. 3,0 A. 21:50 
T 1848. 36 V. > 28 V. 0,6 A. 17,50 
T 1849. 36 V. > 27 V. 2,4 A. 42:50 

Med max. likström avses ström vid motstånds
be lastn ing, vid batteribelastning ör till åtna ström
styrkan 2J % lägr e. 

Transforma torer pas-
sande ovanst. likriktar e
element. Med kopplings
pl intar för såväl primör 
som sekundärsidan_ Pri
mör 110, 130 och 220 Volt. 

Sekundär Pass.elem. Nr Vikt Pris 
0,6 A. T 1842-43 0,6 17:30 
1,2 A. T 1844-45 1,0 22:-
3,0 A. T1846-47 1,6 29:-
2,7 A . T 1848-49 3,5 41 :-

Likrik tor ele ment T 385 
fö r max. 24 V, 2 A l ik
ström. Mycket kra ftig 
konstrukt ion . Längd 15 
cm. Vikt 1,1 kg. 26:-

Tro Qsforma tor T 386, 
lämp lig att använda i 
komb. med ovanstöende 
elemen t. Prim. 110, 127 o . 
220 V, sek. 5-44 V i sex 
uttag . Vikt 3,4 kg. 

Pris 29:50 

Transformator Nr T 1571. 
Primör 110, 130 o. 220 
volt. Sekundä rspä nning 
m. sex uttag fö r spän
ningarna 4, 8, 12, 16, 20 
och 24 volt. l Amp. Vikt 
925 gr . Pris 18:30 

Omformare fr ån engelska armens fältradio, helt 
fe lfr ia, bortsett frön yttre, obetydliga skavanker i 
la ckeri ng etc. Motorgen erato rerna ha dubbla kul
lage r . Priserna l ig ga långt under tillverkn ingskost
naderna. 

M otor generator Nr T 54. Dr ives med 12 vo lt lik
ström och av ger 250 volt /60 mA. och 6,5 volt/2,5 
Amp. glättad lik ström. 1 nbyggda sil kretsa r , dross
la r, kondensatorer m. m. Gummiupphängd motor 
med nästan ljudlös gång. I metallhölje. Längd : 0 
cm. Vikt 4,5 kg. Pris 20:

Vibrotoromformore T 55. Komp lett , helt inbyggt 
aggregat m. transformatorer, drosslar, kondensa
torer, l ikriktare etc. Drives med 6 vo lt likströ m 
och ger 160 volt/40 mA. l ikström. Vikt 3,7 kg . Stor
lek 220X220X65 mm. Pr is 25:-
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Transformatorer Enda st för växelströ m. 

SPAR
TRANSFORMATORER 
för 110, 127 och 220 volt. 
50 pe r . Användes då en 
ele ktr. apparat för växel
strö m skall anslutas till 
nät med annan växel 
spänning än den appara
ten är avsedd för . T. ex . 
om man hor en dammsu
gar e, radioappa rat e l ler 
stry kjärn för 110 volt och 
nätet är på 127 el ler 220 
vo lt så ti llkopp las en 
spartranslormato r i lämp
lig storlek. Bör monteras 
in i apparaten eller gö
ras oåtkomlig i sepa rat 
låda. Rådgö r med en 
elekt rike r . 

Nr Watt 
T 858, 15 
T 568, 50 
T 569, 100 
T 570, 200 
T 571, 300 
T 572, 500 
T 573, 1000 

Kg_ 
0,4 
1,0 
1,4 
2,4 
3,7 
6,2 
7,8 

Pris 
9:85 

12:50 
16:25 
22:50 
28:-
39:50 
57:-

Transformator använd
bar t . en mångfa ld olika 
ändamål såsom d r ift från 
belysningsnäte t av 6 e ll er 
12 vo lts moto rer , belys
ning v id såg verk, fa br i
ker och verkstäde r , e l ler 
annars d ör kraft ig skak
ning gör att van liga la m
por icke hålle r, t. ex. i 
handlam por . En g löd lam
pa för 6, 12 e ll er 24 vo lt 
ger l ika stort l jusutbyte 
som motsvarande nät
spä nning slampo men ha r, 
på g rund av sin g rova 
glöd tråd , en mång falt 
stö rre livslängd. Transfo r
matorn beta lar sig därför 
på kort tid genom mins
kade kostnader fö r lam
por. Anslutni ng kan ske 
t ill 50-per. enfas vöxe l
strömsnät, 110, 130 o. 220 
vo lt s spänning. Vikt c ,a 
3 kg . Med koppl ingsplint. 
Effekt 130 watt. 

N r T 1619, med utta g 
fö r 6-12 volts sekundär
spänning. Pris 39:

Nr T 2027, uttag för 6, 
12, 18, 24 V. Pris 41 :-

Nr T , 028, uttag för 12, 
24, 36, 48 V. Pris 41,-

Ring ledningst ronsfo rmo-
tar Nr T 303, med kraf-
tigt vitt bakelithölje . Se-
kundört uttag för 3, 5 e l-
ler 8 volt l omp. Primör 
110-130 eller 200-250 
vo lt. Uppgi v nätspänning-
en. Pris 5:75 

Ringledn ingstronsforma
tor, av Aseos fö rstk lassi
ga fabrikat. Sekundär 
spänning 3, 5 och 8 volt . 
Max . belastn. 0,5 Amp . 
$-märkt . Storlek l 00x74x 
50 mm, vikt 0,45 kg. Helt 
p lå tkapslad . Tomgån gs
förb rukning endast 0,5 
watt. 

Nr T 1565, 110- 130 vo lt . 
Nr T 1566, 200-240 vo lt . 

Pr is 10:50 

Skyddstronsformotorer 
med skilda pri mö r- och 
sekundärlindningar. Sta
bilt utf örda med kopp 
li ngsplintar . Primär 125 
och 220 V, sekundär 12 
och 24 V. 

T 564, 
T 565, 
T 566, 
T 567, 

Belastn. kg 
25 VA 1,1 
50 • 2,1 

100 , 3, l 
250 , 6,3 

Pris 
16:50 
20:75 
27:-
48:-

C L A S O H L 5 0 N & C : o A. - B., I N S J O N 

Kollekto rer för motorer 
o. generatorer av bästa 
svenska fabrikat. Sli ts
br edd 0,6 mm. Mått i mm. 

Ant a l Axel Ytterdiam. 
Nr lameller dia m. X bredd . Pr is 

T 306. 3 4 14x 4 2:-
T 307. 6 4 14X 9 2:15 , 
T 308_ 8 5 11x10 2:35 , 
T 309. 8 7 ~0X 13 2:70 
T 310. 12 6 20X13 2:85 
T 311. 12 8 20x l3 2:85 
T 312. 12 8 26x15 3:90 
T 313. 16 8 20xl3 2:80 
T 1628. 16 7 26xl5 4:40 
T 2149. 18 5 18X 9 2:-
T 1629. 18 7 23xl6 3:40 
T 1630. 22 7 26xl5 4:60 
T 1633. 24 7,5 26Xl5 4:20 
T 1632. 24 8 28xl6 4:80 
T 1631. 26 8,5 28X20 5:30 
T 1634. 28 17,1 46X31 6:80 
T 1635. 28 19 47X31 6:85 
T 1945. 36 8 29X l6 2:85 

T 560 T 561 T 562 T 563 
Stato r- och rotarpl åta r av c ,o 0,5 mm ensid igt 

isolerad p,at . Pr iserna avse r 10 por plåta r. 
T 560. Diam . 16 och 30 mm. Pr 10 por 0:65 
T 561. 25 > 50 , > 10 > 0:75 
T 562. > 32 , 55 , , 10 > 0:85 
T 563, > 36 , 59 , , 10 , 0:90 

eaa mM 

·- www Elbors tar av grafit med 
stål fjäder . 
N r Diam . 

T 29, 3 mm 
T 30, :l 
T 31, 4 
T 32, 5 
T 33, 6 , 
T 34, 5X5 
T 35, 6x 6 

Längd Pr pa r 
10 mm 0,55 
23 0:60 
20 0:60 
25 0:65 
25 0:65 
15 1 :20 
30 1 :40 

Bussningar av bakelit, 
til l sladdgeno mfö ringar 
m. m. Svarta , vita eller 
röda. Må tt : Håld iam.x 
längd. 

T 1780. 
T 1781. 
T 1782. 

mm Pr st. Duss. 
7X10 0:06 0 :45 

10X20 P:08 0 :70 
12X l0 0 :09 0:85 

G lödritningsopp orat Nr 
K 1027 för växelström 
110, 127 e ll er 220 V. Med 
transfor mato r helt kaps
lad i metallhölje . Sekun
därspä nning 1, 2 och 3 V. 
Hand tag med l m kabel 
och 3 glödspetsar. 

Pris 59:-

Extro glöd spets K 1051. 
Pr st. 0 :35 

Bussningar av svart 
gu mmi . Kabel geno mfö
ring o. dyl. fö r 1- 2 mm 
plåt . Må tt håldi am.- yt
terd io m. 
Nr Diam . mm. 

T 139. 3,5-10 
T 140. 5 -10 
T 152. 3,5-12 
T 141. 8 -14 
T 142. 6,5-1 5 
T 143. 11 - 19 
T 144. 13 -25 
T 145. 15 -25 

Pr ½dus s. 
0 ,45 
0:45 
0:45 
0:50 
0:50 
0:55 
0:65 
0 ,95 

Sots N r T 154, ett sorti
ment av ovanst. buss
ningar. 10 olika. 

Pris 0:80 

I • Gu mmimuff Nr T 2025 
för ledningsinföring i ap
parater och kontakter . 
Längd 35 mm. Pr st. 0 :12 

Pr duss. 1 :-

00000 
g~oo 
Fiberb ri ckor N r M 2. 

Sortimen t m. 100 st. iso
leringsbrickor i 25 olika 
dimensioner från 6-30 
mm. Pris pr sats 0:95 
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Silverkontakter 

Kontoktnitor ov massivt silve r . Måtten ongiv a: 
huvud ets diom. X hö jd, skaftets löngdxdiam. 

Nr Storlek i mm. Pr 10 st. Pr 100 st. 
T 282. l,5x0 ,5 -l ,5x0,9 0 ,25 0 ,85 
T 283. 2,oxo,7 -4 ,0xl,O 0,40 1,85 
T284. 3,0x l ,0-3,5x l ,7 0 ,60 · 3,95 
T 285. 4,0xl,2 -4,0 x2,2 0 ,85 6 ,50 
T ;:36. l ,9X O, 15---0,6x0,9 0 :25 0 :75 
T 287. 2,5x0,5 -2,5x l ,5 0 ,40 2 ,40 
T 288. 3,0Xl,O -l,3X l ,5 0 ,55 3 :20 
T 289. 4,0X 0,6 -l ,2X2, 0 0:60 3 :65 
T 290. l,OX0,6 - l ,2X 0,6 0 :25 0 :75 
T 291. l ,5x l ,O -1 ,ox o,9 0 ,30 0 :8~ 
T 292. 2,0X 1 ,0 -1,2>< 1,0 0 :35 1 :05 
T 19J. 3,0><2,0-2,0x l ,5 0:55 2 :85 

BIMETALL SILVERTRAD 
Bimetall , i kallvalsade Rent silver i ma ss iv 

band . Spec . motstånd c,a tråd, lämplig till ol- bry-
0,80. Temp.-amråde max . ta rkantakter m. m. 
250° C . Böjer sig vid tam- N r Diam. Pr dm . 
peratu rfärändringar . An- N 52, 1 mm 0:30 
vändes b l. a. ti ll ter ma- N 222, 2 mm 1:10 
kontakte r, visa rete rmo
metrar, labaratarie b ruk, 
m. m. 

Nr 
N 329. 
N 343. 
N 330. 
N 331. 
N 332. 
N 3"33. 
N 334. 
N 335. 
N 336. 
N 337. 
N 338. 
N 339. 
N 340. 
N 341. 

Dim. mm. 
2xo, 10 

13x0, 13 
3x0, 15 
4X0,?0 
5x0,30 
5x0,50 
8x 0,50 

lOx 0,40 
lOx0,70 
lOX0,80 
lOxl ,O 
16xl,O 
25x l,5 
~Ox2,0 

Pr dm 
0 :15 
0 :30 
0 :20 
0 ,25 
0 :30 
0:45 
0:55 
0 :60 
0 :75 
0 :80 
0 :85 
1 :25 
2 :70 
2 :85 

~ 
Spolmaskin Nr T 300 

är en oumbär lig apparat 
fö r alla sa m expe r imen
terar med radio och 
e lektriska apparater vid 
lindning av spolar. Man 
kan med denna maskin 
lin da spola r a. rör från 
en diam. av 4 mm. ti ll 60 
o ch längder upp t ill 160 
mm. Hela längden 27 
cm. Pris .1,65 

,_ e 
Spalrör Nr T 100, av 

isal it, lämpliga fö r va
ri ometrar och avs täm 
ningsspalar m. m. G ods
tjock lek 2 mm. Längd 10 
cm. Yttre diam. Pris pr st. 

20 30 40 mm. 
0 :70 1 :- 1 :45 

Spolrör T 251, gods
t jock lek 5 mm. Dia m. 40 

mm C~ © B 0,10 

Porsl insknopp Nr T 199, 
av vit t porslin. 16x20 mm. 

Pr duss. 0 :95 
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Skyddsslang för e l- led
ningar . Go lv. böj lig stå l
spiral. 
Nr 

N 48, 
N 49, 
N 50, 

lnv. diam. 
6 mm 

12 mm 
15 mm 

PRESSPHAN 

Pris 
1 :10 
l :50 
1 :80 

Pressphan Nr T 197, i 
ark starl. c ·a 10 kvdm. 
Tjock lek mm. 0,15 0,20 
Pris pr ark 0 :25 0:30 

0,30 0,50 0,70 
0 :35 0 :40 0 :50 
1,0 1,5 2 

0 :70 0 :95 1 :20 

OLJEDUK 

Oljeduk Nr T 1466 
(Camb ricJ, fö r lindn ing 
av transf., e lektr. moto
rer m. m. 110 cm bred, 
gul färg. Tjocklek 0,18 
mm. Pris pr dm. 1 :-

Pr mtr. 7:-

0ljesiden Nr T 1968, 
b redd 96 cm, tjocklek 
0,10 mm. Pr dm. 1 :10 

Pris pr mtr. 8:-

Il 
Schellock Nr T 314, 

oumbärlig vid lindning 
av , motorer m. m. I nneh. 
100 gram. 

Pr is pr flaska 1 :60 

Celluloid Nr T 315, fly
ta nde färglöst. Oumbär
lig t vid tillve rkning av 
alla s lags spo la r för ra
dio. I 100 gram f laska. 

Pris p r flaska 1 :75 

Isoleringsba nd , vita , 15 
mm breda i plåtaskar. 

N r. Längd m. Pris 
T 1835. 5 0:60 
T 1836. 10 l :-
T 1837. 25 2:35 

Isole ringsband , svarta , 
15 mm breda . T 1592 i 
aluminiumpapper, övriga 
i plåtaska r . 

Nr. Längd m Pris 
T 1592. 5 0:40 
T l!l38. 5 0:55 
T 108. 10 0,95 
T 1593. '25 2: 15 

Mipolamslang Nr N 
234, av plastmassa med 
hög iso la tion. Mjuk och 
smid ig. Finnes i a lika 
fä rger och glaskla r . Inre 
dio m. i mm. 
Diam. 0,5 

0 :05 Pr m. 
Pr 25 

l 
0:08 
1 :60 

4 
0 :13 
2:60 

10 
0:40 

m. 1:10 
1,5 2 

0 :07 0 :10 
1:80 2 :-

5 6 
0 :18 0 :25 
3 :60 4 :50 

12 14 
0 :45 0:50 

SYSTOFLEXROR 

0,75 
0 :07 
1 :30 

3 
0 : 11 
2 :20 

8 
0 :35 
7:-
20 

0:80 

Systollexrör Nr T 193, 
för iso ler ing av kopp-
1 i ngstrådo r i l m läng
de r . Inre diam . i mm och 
p ris pr lä ngd . 
0.75 l 1,5 2 
0 :20 0 :20 0 :25 0 :30 

3 4 5 
0 :35 0 :40 0 :45 

fll"UIWWAOJPAMUMil!lwJ 

Elementstav , med vär
mespiral lindad på eld
fas t stav med fästen av 
mässing . Lämplig till ka
miner a . dyl. 125 eller 
220 V. 

N r 
T 2116. 
T 316. 
T 317. 
T 318. 
T 319. 
T 320. 
T 321. 
T 322. 
T 323. 
T 324. 
T 325. 
T 3~6. 
T 327. 

Längd Pr 
Watt mm 

; 50 225 
375 ~25 
375 250 
375 275 
50:J 225 
500 250 
500 '275 
750 225 
750 250 
750 ")75 

1000 225 
1000 250 
1000 275 

GLIMMER 

st . 
3 :50 
3 :25 
3 :30 
~ :35 
3 :30 
3:35 
3 :40 
3:50 
3 :55 
3 :60 
3 :70 
3 :75 
3 :80 

Nr T 1607, s. k. vä rme
mikanit, i 0,5 mm t jacka 
p lottar. 

Starl. 5X:20 cm. 
Starl. lOXLD cm. 

Pris 
0 :60 
l :10 

lsalerpärlar av steatit. 

N r 
T 1817. 
T 1818. 
T 1819. 
T 1820. 
T 2020. 
T 2021. 
T 2022. 
T 2023. 
T 2134. 
T 2135. 

Diam. Hå l Pr c :a 
mm. m,n. 50 st. 
3,2 1,4 0:15 
4,2 1,7 0:20 
5,1 2,3 0:25 
6,7 2,9 0:35 
8,2 3, l 0:55 

10, 1 3,9 0 :85 
11,1 4,4 1:10 
12,7 5,5 1 :50 
6,5 4,0 0 :40 
8,5 4,7 0 :90 

,.

c::;.--11-u1-m-m-1m-ut-m-us-in"""m-us-m-tt=>-
r 11u • rtu, 

T212S "112' ~" - ~ ~ 1 JIII T JIJf r IIIO 

Elementkropp Nr T 2125, 80X40 mm. Pris 0:85 
Skruvbussning Nr T 2126, 19X l4 mm. Pris 0:40 
Tvåhål sbussning Nr T 2127, 15x l2 mm. Pris 0:10 
Ändbussning Nr T 2128, 16XB mm. Pris 0:10 
Parbussning Nr T 2129, ytterdiam. 13 mm, 

håld ia m. 4 mm. Pris 0 :15 
Dubbelbussn ing Nr T 2130, 35X 16 mm, 

hå ldia m. 5 mm. Pris 0 :15 
Motbussn ing Nr T 2131, d iam. 16 mm. 

håldiam. 5 mm. Pris 0:08 
Elementplotta Nr T 2132, d iam. 130 mm, 

tjocklek 17 mm. Pris 2,50 
Elementstov, !bild T 2133), diam. 17 mm. 
Nr T 328, längd 275 mm. Pr si. 0 :60 
Nr T 329, längd 250 mm. Pr st. 0 :65 
Nr T 330, längd 275 mm. Pr st. 0 :70 I 
Hå llare T 33,1 passande ovanstående element-

stavar . Pr par 0 :60 I 
CLAS OHLSON & C : o A . -B ., INSTo · r'f 

VÄRMESP I RALER 

Vä rmes p ira le r av KAN
THAL-t råd, fö r st rykjärn, 
ka mine r, kokplattor, ka
stru lle r, ugn ar m. m. Spi
ra le rna finnas för föl ja n· 
de spänningar, 110, 127, 
220 och 240 valt. 

Stryk jä rnss p iral . 
Nr Watt Pris 

T 1808. 400 0 :85 
T 1809. 450 0 ,9Q 
T 1810. 550 0 :95 

Kaminspi ral. 
Nr Walt Pris 

T 1811. 250 l :-
T 1813. 500 1 : 10 
T 1814. 750 l :80 
T 1822. 1000 1 :90 

Kokpl a ttsp iraler för 
kok p la tto r, kast rull e r , ug
na r . Enkla sp iral er. 

Nr Watt Pris 
11 334. 370 1:10 
T 1335. 5CO 1 :30 
T 1336. 750 l :70 

Spiraler i satser om 2 st. 
lika långa med samma e f
fekt. R=snabbspiral (Ra
pid). 

N r 
T 1823. 
T 1824. 
T 1825. 
T 1826. 
T 1827. 
T 1828. 
T 1829. 

Watt 
2x 350 
2X 450 
2xs oo 
2x600 
2x 600 R. 
2x7 50 
2X900 R. 

Pris 
1:9 ) 
2:25 
:u o 
3:-
3:20 
3:35 
3: 95 

Spiraler i satser om 2 st. 
alika lö ng a med olika e f
fek t. 

Nr Wat t Pris 
T 1830. 8.0+383 3 :-
T 1831. B. 0+380 R. 3 :15 
T 1832. 1100+4C0 3 :35 
T 1833. 1500+300 3 :80 
T 1834. 1500+300 R. 3 :95 

08S1 Sp ira lerna med 
e ffekt öve r 1000 W. Nr 
T tij:l6- T 1834, finnas en
dast fö r spänningarna ~20 
och 380 va lt . 

Reserv e lement, isolera · 
de med glimmer och as
best, passande visso ty
per av strykjärn och 
kastruller 130 elle r 220 
valt . 

Kastrullelement , runda, 
c, a 120 mm diam. 
T 332. 400 watt. Pris 2 ,60 
T 333. 500 2 :75 
T 334. 600 3 :20 

Strykjärnselement 
Nr Sta rl. mm. W. Pris 

T 574, 135x7 0 370 2 :10 
T 575, 135X70 400 2:40 
T !i76, 165X88 450 3 :-

M OTSTANDSTRAD 
Kant ha l-A, band och tråd , fö r vörmeelement, 

s&ykjärn, lödkolvar , motstånd m. fl. liknande ön
d a mål. Spec. motstå nd 1,39 ohm p r mtr och kvmm. 
max. 0 leme ntte mp e ratur 1300° C. 

Ruad tröd . Ba nd (p la ttvalsad tråd). 
Diam. 
i mm. 

Pris Nr mm. prmt r 
Nr 

N 2~4. 
N 205. 
N 206. 
N 207. 
N 208. 
N 209. 
N 210 . 
N 211. 
N 212. 
N 213. 
N 214. 
N 215. 

p r 10 m. N 165. O,l X0,5 0 :10 

0,15 
0,18 
o,:o 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 

0:30 
0:3D 
0 :30 
0 :35 
0: 45 
0 :60 
0 :75 
0: 90 

N 166. 0,2X0,5 0: 12 
N 167. 0,2xl,O 0 :16 
N 168. 0,2x 2,0 0 :20 
N 169. 0,2 x3, 0 0 :48 
N 170. 0,3 X0,5 0 :14 
N 171. 0,3X l ,O 0: 24 
N 172. 0,3X2. 0 0:43 
N 173. 0,3x3,0 0 :68 
N 174. 0,4X l ,O 0 :28 
N 175. 0,4X2,0 0 :60 

1 :20 N 176. 0,4 X3,0 0 :90 
1 :40 N 177. 0,5X l ,O .0 :38 
1 :63 N 178. 0,5x2 ,0 0 :68 
l :9J N 179. 0,5x3,0 0 :90 

MC>lstå ndstråd spirall indad på asb es tkärna . 

Nr 

N 216. 
N 217. 
N 218. 
tl 219. 
t~ 220. 
N 221. 

Motstånd 
o hm per m. 

250 
500 
750 

1020 
1500 
2000 

Be lastni ng 
i amp. 
0,40 
0,35 
0,30 
0 30 
0,25 
0,25 

ISOL ERAD KOPPARTRAD 

Pris 
pr mtr 
0 :65 
0:70 
0 :75 

, 0 :80 
0 :85 
0:9 J 

[E = onkelema I je ra d. DE= clubb e lernal je ra d. 
Dia m. Mtr./ EE DE 
mm hg . N r Pris/hg . Nr Pris/hg . 

o,06 3800 N 198, 10 ,30 N :·55, 11 ,-
o,og 2100 N 199, 5 ,40 N 256, 9, 2J 
0,09 1700 N , 36, 4 :80 
0,10 1400 N 200, 3:6~ 
0,12 950 N 238, 3: 10 
0, 15 620 N 239, 2 :50 
0,18 440 N 240, 2:35 
O,'O 360 N 241, 2 :20 

gjg ng ~ ~!t -U~ 
0,35 120 N 244, 1 l :85 
0,40 90 N 245, 1 :80 
0 50 57 N 246, 1 :70 
0,60 40 N 247, 1 :65 
0,70 29 N 248, l :60 
0,80 22 N 249, 1 :55 
l ,CO 14 N 250, 1 :50 
1 ,20 10 N 251, 1 :45 
l ,5J 6,4 N 252, l :45 
1 70 5 N 253, 1 :40 
2,00 3,5 N 254, l :40 

N 257, 
N 258, 
N 259, 
N 260, 
N 262, 
N 263, 
N , 64, 
N 265, 
N 266, 
N 267, 
N 268, 
N 269, 
N 270, 
N 271, 
N V2 , 
N 273, 
N 274, 
N 275, 

5 :90 
4 :60 
3:60 
3:-
2 :70 
2 :60 
2 :50 
2 :40 
2: 30 
2:20 
2:10 

·2 :-
1 :90 
1 :80 
1 :75 
l :70 
l :65 
1 :60 

Vid köp över 1 kg. av samma so rt läm nas 20 % 
ra bat t på hg-pris erna . Inklusive koppartillägg_ 

Gummikabel < 
R D V, av extra p rima fab rika t. Mjuk a flert råd ig a 
gummiisol e rad e kopparkablar hopvri dna och om 
vulkaniser ade me d kraftigt gummi t ill e n rund 
sladd. Alla prise r inklus ive kopp a rtillägg . 

Nr Leda re o. area Pr m. Pr : 5 m. ?r 100 m. 
N 358, 2X I kvmm 0 :90 20 :50 74:-
N 342, 2X l.5 1:10 24:50 89:-
N 352, 2x2,5 l :80 42:- 151 :-
N 359, 3xl 1 :15 ; 6 ,- 94 :-
N 388, 3xl,5 1:40 32 :- 116:-
N 353, 3 X2,5 2 :30 53 :50 193:-
N 411, 4 X l ,5 1:80 42:- 152 :-
N 354, 4x 2,5 2: 75 63 ,- 228 :-
R D V K 
N 357, 2X0,75 0 ,70 15:50 56 :-
N 393, 3X0,75 0:85 19:50 71 :- ' 

Cl. _A_S OHLSON & C : o A . -B ., INSJON 

PVC-ka be l Nr N 2~5, 
RKXK, aval plastisolerad 
dubbelledare 2X Ö,75 kv
mm, ben vit eller brun , 
färg . Bä,ta ledning för 
bards- och golv lampo r 
m. m. Stark, . smidig och 
re nl ig. Pri s pr· mtr' 0 :50 

Pris p r 25 mtr 10:
Pr 100 mlr 36 :-

< 
Plast-kab el N, . N · 428, 

RKX 2X0,75 delba r . Stark 
och se g ;so lering, brun 
e l. benvit. Lömplig la m
pe ttsl adc'. Pr mtr 0 :40 

Pris pr , 25 mtr S.:
Pr 100- mtr "2&",-;-

~ 
Pla stka be l N r N .\29, 

2x0,75, delbar. Mycket 
mångt rådig 195 tråda r a 
0,07 mm pr lecjare, gör 
kabeln mycket böjlig och 
smid ig . Anvöndes på ra k
ap "para ter, ·h"å rflä ktai o. 
dy l. · Pris pr mtr 0 :65 ' 

Pris pr 25 mir 14,-

Enke lledare N" 229 MVG, 
är ~~-trödig, .gummiiso le
rad och glansgorh 'ia/n flö 
ta rl h rea 0,75 kvmm. 

Re0 liserås, pr m 0:18 
Pr 100 m 12:-

\n if , 

11 ' ' ' !' I 

Enkell ed a l e Ni '.N ';39~, 
24-trådig k~J'.)parköbel 
0,75 kvmm area. ~lastiso
le rod i färgern a I sva rt, 
be nvi t, röd, blc;, eller 
gr ö n. ··. 1 

Pr m 0 :10/ _'f5. m 4 :25 

Enke lle dar e, EK, en trå
dig blank kopparledare 
PV-isale rad i förgerna 
svart, vit, röd , blå eller 
gr å. 

Nr N 31, area l ,5 ·mm2. 
Pr m 0 :26, 25 m 5:25 

Nr N 32, area 2,5 mm2. 
Pr m 0 :40, 25 -m S:25 

Enke lledare · Nr N 33, 
FK, 7-lrådi g bl ank kop
pa r . PV-isolerad i alika 
färg e r. Area 1,5 mm2. 

Pr m 0 :28, 25 m 5:75 

Enke lle da re Nr N 34, 
RKUB bilkapplingstråd, 
a rea 2,5 mm2. 51 x0,25 mm 
koppa rkabel py : isole rad 
i alika fä rger. 

Pr m 0 :45, 25 m 9:25 
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Ringledningstråd N 384, 
d ubbe lledore, 2X0.7 mm 
m. stork vit PVC-isolering . 
Lämpl ig även som högta
larledning o. dyl. Kon 
spikas direkt på vägg 
med vanlig trådspik. 

Pris pr mtr 0:20 
Pris pr 25 mtr 4:50 
Pris pr 100 mtr 16:-

Ringledningstråd . Kop
partr åd 0,5 mm, bomulls
omspunnen, vornd och 
tvinnad. Två- el 1er trel e· 
dore . 

Pr is pr 
Nr 

N 26, 2X0,5 
N 27, 3X0 ,5 

25 m 100 m 
2:50 7:-
3:50 10:-

< 
Blykabel Nr N 361, te

lefon blykabe l EEB 2X 0,6 
mm. Två kopparledare, 
emalje rade, bomullsom 
spunno, pappersisol erade 
somt blymantlad e. 

Pris pr mtr 0:60 
Pris pr 25 mtr 12:50 

Ringlednings- och kopp
lingstråd av koppor. En
kel ledare, p last isolerad . 

Nr · Are a Prm 25m 
N 61. 0,3 mm2 0 :13 2:50 
N 68. 0,5 • 0 :15 3:
N 69. 1,0 , 0 :18 3:75 

KOPPLINGSTRÅD 

Koppl ingstråd Nr N 203 
entrådig push-bock. För
tent koppartråd 0,8 mm. 
Skjutbar flätad och vaxad 
dubbe l bomulls isol ering . 

Pris pr mtr O :25 
Pris pr 25 mtr 4 :95 

Kapplingstråd, Nr N 
387, llertrådig push-bock . 
13X0,20 mm. Förtent. 

Pris pr mtr 0:25 
Pris pr 25 mtr 4 :95 

Kopplingstråd, Nr N 
4J3, entrådig push-bock 
med fö rt. koppartråd 0,80 
mm, med flätad skärm
str umpa av kopp or. 

Pris pr mtr 0:40 
Pris pr 25 mtr 9:-

ledningstråd Nr N 390, 
mycket böj I ig, stork och 
smidig dubbel ledare , s. k. 
härapporotledning. Hud
färgad . 

Pris pr mtr 0 :30 
Pris pr 10 mtr 2:40 
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Ledning Nr N 404 ext ra 
mjuk, fl er trådig, platt 
koppartråd virad på bom
ullstrådor . Plastisolerad. 
Lä mplig som ledni ng till 
rodiohörtelefoner m. m. 

Pris pr mtr 0:70 

Telefonsladd N 28, dub
bel ledare med samma le
dare som ovans tående 
men gummiisolerad och 
glonsgornsomflätad 
sladd. 

Realiseras, pr m 0:25 

IL~ 
Telefonsladd Nr N 56 

för handm ikrotel e fon, m. 
4 isol. ledare , med svart 
glonsgornsomflötning. 

Pr mete r , 1 ,10 

ledning Nr N 402, mjuk 
si lkesamflätod enke l kop
parkabel 83X0,05 mm. 

> 

Pris pr mtr 0:18 
Pris pr 25 mtr 3 :50 

MIKROFON 
LEDNING 

Mikrofonsladd N 385, 
plostisol. mjuk ledar e 
med fl ätad skärmstrumpa 
samt ytterst en kraftig 
PVC-slong . Mjuk och smi
d ig . Pris pr mtr 0:80 

Pris pr 25 metr 15:-

Mikrofansladd N 386, 
som färeg. men med två 
ledare oc h skär m. 

Pris pr mtr 0:95 

Pickup-ledning N 392, 
smid ig dubbe ll ed ore med 
f lät ad skä rmstru mpa . Yt
terdiom . 3 mm. 

Pris pr mtr O :30 

::'Il'' 

Bondkabel, pol yt hen-
isol. tvåledore fö r häg
fr ekv. , dipolontenner, 
feederledn. o . dy l . 

Nr lm p. Bredd Pr m 
N 382. 150 ohm 5 mm 0:45 
N 380. 300 > 7 > 0,50 
N 383. 300 > 10 > 0:55 

I 

Tändkabel Nr N 35~, 
för bilor och mc, gummi
isole rad och lackerad . Yt
terdiom . 7 mm. 

Pr mtr 1 :10 

ANTENN KABEL 

Antennw ire bestå r ov 
49 st. kablade elektrolyt
kopportråda r. 

N 228, trådgrovl. 0,15 
mm. Pr mtr O:~O, pr 25 mtr 
3:65, pr 100 mtr 12:50. 

N 196, trådgrovl . 0,20 
mm. Pr mtr 0 :25, pr 25 mtr 
4:35, pr 100 mtr 16:-. 

N 197, trådgrovl. 0,25 
mm. Pr mtr 0 :37, pr 25 mtr 
6:90, pr 100 mtr 25:50. 

Antennwire Nr N 391, 
av blank koppartråd 7X 
0,50 mm med skyddsiso le
ring av polythene. 

Pris pr 15 mtr 3:50 
Pris pr 30 mtr 6:75 

NEDLEDNING 

Nedledning Nr N 233, 
mjuk, färtent koppa rka
bel, fl ertrådig enkelleda
re 12x0 ,20 mm. Isolerad 
med seg och stork tran s
parent plast . 

Pr m 0,12, 25 m 2:25 -Ledningshållare Nr T 
2121 av glosklor plast för 
uppföstonde av läsa slad
dar till lampor, radio
apparater m. m. Storlek 
19x l3 mm. 

r r is 0:15, duss 1 :40 

: 
Skarvklämma Nr T 1800, 

av bo kel it , ersätter löd
skarvar och isolation vid 
koppling ov 0,75-1,5 
kvmm led ning . l ängd 20 
mm. lsol. 380 Volt . Trå
darn a ihopvride s och 
klämman skruvas på . 

Pri s pr 10 st. 0:95 

-se:~ 
Provlampa Nr Y 12, fö r 

bilreporatörer . Bestå r av 
en glödlampa för 6-12 
V i bakelithö lje m. sladd 
att ansluta til l godset och 
en nålvass spet s att bl. a . 
sti cka •genom kabe li sol e
r ingen för att söka led 
ningsf el. Pris 8:50 

Testledning Nr T 2105. 
Praktisk test-ledning med 
15 cm lång testpinne oc h 
förnicklad spets ov nysil
ver. Testpinnen kan an
slutas till kro kodilk läm
ma. Anslutning skontokt 
för instrument. Längd 125 
cm. Säljes i sats med en 
röd och en svart led ning . 

Pris pr por 4 :40 

Testpinne Nr T 2104, ov 
svart, röd eller vit plast. 
Längd 14 cm. Förnicklad 
spets och hyls a för ba
nankontakt. Pr st. 0:95 

Testpenna Nr T 18, för 
max . 250 V. Användes för 
fastställa nde om en led 
ning är spönningsföron de 
och för pol bestä mning vid 
l ikström. Län gd 11,5 cm, 

Pris 6:50 

=g 

Testpenna Nr T 74, för 
tändstiftsprovning på bi
lar o. motorcyk lar. Kom
bine rad med blyertsskruv
penno. Längd 13 cm. 

Pris 5:50 

Cellprovare T 280. Mä
ta rhus och handt ag ov 
bakelit. Mä tområd e 2,5-
0-2,5 V. Med parallell
kopp lad strömb rygga på 
100 A. Tyska kvolitetsin
strument. Pris 33:-

Cellprovare T 281 som 
föregående men med tre 
strö mbryggor på 20, 100 
och 100 A som kunna in
kopp las efter be hov . 

Pris 48:-

Syraprovare Nr Y 5 av glos med gummiblåsa. 
Löngd 28 cm. Pr is 5:25 

CLAS OHLSÖN & C : a A.-B. , INSJÖN 

Instrumentpaneler Nr T 
1645, ov hördo d 4 mm 
masonit , frostlackerade i 
mörkgrönt (Holdogrönt) . 
Pryd liga, hållbara och 
lätt bea rbetade appa rat
pa nele r . 
Storl. i cm. 

15x25 
2ox25 
20x40 
25X 40 

ISOLIT 

Pris 
1 :40 
1 :60 
2:10 
2:75 

lsolitplattor Nr T 102 av 
svart polerad isolit . Tjock
lek 4 mm. Plattorna kon 
erhå llas i nedans tående 
sto rlekar. 

lDXlO 10X 15 lDXW 
Pr st. 0:85 1 :- 1 :35 

l 5x25 20X 30 25x 40 
Pr. st. 2:50 4 ,- 7:50 

INZUt·l•##•nM 0II 
ltMAl.'.O•IMolj 

Skyltar , av a luminium , 
vit text å svart botten . 
Storl ek 34x5 mm. Volt, 
Til l och från, stor lek 
35x l 2 mm. 

Nr Pris 
T 1503. Mikrofon 0:20 
T 1504. Pick-up 0,20 
T 1505. Jord O ,20 
T 1506. Ant enn O :20 
T 1507. Volt 0 :30 
T 1508. Till -Från 0:25 

STANNIOL 
Stanniol i ork storl. 32 

X50 cm. 
U 1036, medel Pr ork l ,20 
U 1037, tunn . Pr ork 0:50 

T 1484 T 1485 T 1486 T 1487 T 1488 
. Ratt~, och vred av prima högglanspolerad boke-

1,_t, forseddo med ingjut en metallbussning och 
fostskruv, utom T 1484 och T 1485 som hor inlagd 

' lbs mutter för fästskruven . 6 mm hål . 
Nr Dio m. mm. Höjd mm. 

T 1484. 30 17 
Pris pr st. 

0:50 
0:60 
0 :60 
0:70 
0:70 

T 1485. 40 17 
T 1486. 40 20 
T 1487. längd 36 mm. 14 
T 1488. Längd 44 mm. 17 

Radiorattar av benvit 
pl ast. 
T 224, 47 mm. Pr st. 0:35 
T 225, 50 mm. Pr st. 0,45 

Pilrattar av benvit plast. 
Nr längd Pr st. 

T 86, 37 mm 0:65 
T 156, 46 > 0:80 

ttfJ~~ 
Vred och knopp av ben

vit plast. 
Nr Storl . Pr st. 

T 130, längd 30 mm 0,50 
T 131, > 50 0:55 
T 132, ~0x l3 0:45 

•• Ratt Nr T 103, graderad 
frå n lCO-O öve r ha lva 

Planetväxel T 501 av 
ässing fö r 6 mm oxel. 
ängd 7 cm. Utväxling 
,6. Pris 10:50 

Förlängningsaxel T 136. 
iom . 6 mm, längd 70 mm. 

Pris 0:45 

Koppling Nr T 215 för 
6 mm oxlar. l ängd 18 mm. 

Pr st. 0,25 
Stoppring Nr T 214 för 

6 mm oxlar. Pr st. 0:15 

14@ 

tE 
omkretsen. För 1/4" oxel Trimnyckelsats Nr T 138, 

!!J~~ 
T40J T28 T\729 T952 T387 

Bananstift m. plastskaft 
i olika färger . 

Nr T 403 me d stansat 
mässingstift, fö rnicklat. 

Pr st. 0,12, duss. l ,25 
Nr T 28, banan m. fyra 

fjädrar . 
Pr st. 0 :15, duss. l :50 

Nr T 1729, massivt klu
vet stift, !örn . 

Pr st. 0:15, duss. l :40 
Nr T 952 som föreg . 

men med beröringssökert 
skaft, dold skruv. 

Pr st. 0 :20, duss. 2 :
Nr T 387 med mjukt 

pl astskaft, klämkontokt 
utan skruv. Förn. sti ft . 

Pr st. 0 :12, duss. l :25 

fä 
Il> 

Bananstiftskruv T 2144, 
fyrdelad av mässing med 
två muttrar. Längd 33 mm. 

Pr st. 0:30, duss. 2:60 

Anodpropp T 186, med 
gängad ebon itknopp . Fin
nes i sorterade färg er. 

Pr st. 0:18, duss. 1:90 

Batteriklämma Nr T 134 
av förnicklad mässing. 

Pris pr st. 0 :25 

~ ~ ll I 
T 189 T9SI T408 T304 

Skarvhylsa Nr T 189, 
av bakelit, med metoll
inlögg och hå l fö r ba
nanstift i bägge ändor. 

Pr st. 0:20, duss. 2:20 

Ändhylsa Nr T 951 av 
svart, röd el. vit bakelit 
med skruv och foder ov 
mässing. För bananstift. 
Längd 22 mm. 

Pr st. 0:18, duss. l :90 

Ändhylsa T 408, dvä rg, 
för 3 mm stif t. 

Pr st. 0:12, duss. 1:20 

Dvärgstift T 304 passan
de ovonst . hylsa . 3 mm. 
förnickl . stif t. 

Pr st. 0,12, duss. 1 ,30 

,,,, 
Tl88 T404 Tl978 T402 

Kontakthyl sor av förn. 
mässing för bananstift . 

Nr T 188, med metall
huvud och löd nobb. 

Pr st. 0 :20, duss. 2 , 10 
Nr T 404, med metall

huvud och geno mgående 
hål. 

Pr st . 0,20, duss. 2,
Nr T 1978, med isolerat 

huvud i ·sort. förgel och 
lö d nobb . 

Pr st. 0 ,~5, duss. 2 ,50 
Nr T Ml2, med isolerat 

huvud och genom gående 
hål. 

Pr st. 0 :24, duss. 2:25 

~,~i 
Tl87 T409 Tl35 T248 

Kontakthylsa T 187 för 
he lisol erad montering i 
1-3 mm panel. Svart , 
röd, grö n el ler blå . Med 
löd nobb. 

Pr st. 0 ,25, duss. 2 :50 
Kontakthylsa T 409 hel

isole rad och med genom
gående hål. 

Pr st. 0:25, duss. 2:60 
Kabelsko T 135 av sta n

sad p låt. Ba kelit skaft i 
o li ka färger . Pr st. 0 :15 

Kabelsko T 248 av förn. 
mässing med isol. skaft i 
ol ika färg er. Pr st. 0:20 

Krokodilklämma Nr T 
742, med stor k fjäder. 

Pr st. 0 ,12, duss. 1 :25 

,qz? 
Krokodilklämma Nr T 

1547, m. p latt spets, vil
ken gör br q kontakt på 
finar e trådar. 

Pr st. 0 , 15, duss. 1 :50 

Krokodilklämma T 94, 
med isol. skaft med hål 
för bananstift. Pris 0:40 

4 
Krokodilklämma Nr T 

21. Helt isolerad , räd e l
ler svart. Med fäste fö r 
bananstift . Pr st. 0:85 

= Diom. 50 mm. Pr st. 0 ,75 '(1 V plast. Tre dubb la Kantaktdon, oförväxel -
Diom . 75 mm. Pr st. 0 ,95 hylsnyck lar med 6 ol ikq ba ra. Pincett I( 725 med släta 

Pr por 1 ,- flata spet sar. Förnick lad, 
> l :15 längd 10,5 cm. 

Knopp Nr T 106, 32 mm vidder somt en du bb el T 393, 2-pol . 
i diameter. Pris 0 ,55 mejsel . Längd 10 cm. T 394, 3-pol. 

> l ,30 Pris l : 40 Knopp Nr T 107, 27 mm Pr sats 4,- T 395, 4-pol . 
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SKAllAMPOR 

Med dvä rgsockel (van 
lig ficklamp smo de ll) utom 
T 1900 som är med mig
no nsockel. 

N r Pr st . 
T 1897, 6V/0,3A. 0 :45 
T 1898, 6V/0,4A. 0:45 
T 420, 18V/0,05A. 0 :20 
T 659, 19V/0,097A. 0:50 
T 1900, 110V/4W . 2:-

liten bojo nettsockel. 
T 1904, 6,3V/0,5A. 0:60 
T 1905, 6,5V/0,3A. 0:60 
T 1906, 110V/4W . 2 :-

Skallampar , se ä ven 
sid. 62. 

Glödla mpa T 420, Phi
lips 18V/0,05A. (1 duss . i 
serie vid 220 V fö r ilumi
not ion sra mpe r o . dyl. ) 

Pr sL e nda st O :20 
d uss. 1 :80 

Finsäkringar i gl os rö r 
5x 20 mm med fö rn . änd 
hy lsor . Sä ljas i fö rp . med 
10 st . av sa mma värd e e l
ler styckevis . 

T 399 för 20 mA. 
Pr st . 0:80, 10 st . 7:

T 398, 50 e ller 80 mA. 
Pr st. 0 :40, 10 st . 3:25 

T 397, 0,10, 0,16 ell e r 
0,20 A. 

Pr st . 0 :25, 10 st. 2:
T 396, 0,25 0,5, 1,0, 1,5 

2 e ller 3 A. 
Pr st. 0 :20, 10 st . 1 :40 

ttj> ==@ . 
T 1708 T 1711 

Kab e lsko Nr T 1711, av 
fär silvr. mä ssing , 19 mm 
län gd med 4,5 mm höl. 

Pr st . 0:15 
Pris p r 10 st . 1 :10 

lödöron Nr T 1708, 
län gd 16 mm, 3,5 mm hö l, 
av fö rsilvrad mäss ing . 

Pr 25 st. 0 :65 
l 6dö ron Nr T 1709, 

län gd 21 mm, f. ö. som 
fär eg öe nde . 

Pr 25 st. 0:75 

SKAlWIRE 
Skolw ire Nr N 326, 7-

tröd ig knytbor silkestöl 
wire fö r radiosko lor o . 
d y l. Pr mtr 0:15 

Pr 100 mtr 8 :50 

T 405 T 69 T 70 

Omkopplare Nr T 1490, 
fö r e nhö lsmonto g e. 1/4" 
oxel. Längd med oxe l 9 
cm. Finnes med föl jande 
poler gö nger an tal lä
g en, l x7 , l X l0 , 4x 2, 

Skallamphållo re 
mä ssing , d värggäng . 

Nr T -'05 me d fäs tskruv 
i bo tten. 

av 3x3 , 2X4 oc h 2 x 5. Vid 
o rder uppg iv önskat pol 
ta l. Pris 3 :70 

Pr st . 0 :12, d uss . 1 :15 
Nr T 69 med fibe rfäste, 

län gd 25 mm. 
Pr st . 0 :16, du ss. 1 ,50 

Nr T 70 m. fot av mä s
sing . 

Pr st. 0 ,20, d uss . 1 :85 

' Signollomphållare Nr T 
133 a v mä ssing oc h bo 
boke lit för glimlo mpor 
med mignong ä ng . För en
hö lsmonter ing 24 mm i 
up p til l 12 mm panel. Fin
nes me d klor, röd e lle r 
gr ön g losk upo . Pris 3:30 

la mphå llare Nr T 2096, 
fö r 30 mm lön go gl im
lo mpo r med mign ongäng . 
Av sva rt bo kel it. Lä ngd 
35 mm. Dio m. 6 gä nga de 
de le n 23 mm. Pris 1 :90 

lamphållare Nr T 2095, 
lika föregöende men fö r 
52 mm löngo glimlom por. 

Pris 2:-.. . 
lamphållare Nr T 2097 

för st röms ig no llomp or m' 
dvärggä ng . Av sva rt bo '. 
kel it med skydd shuv a v 
klo r p last . Län gd 40 mm 
diom . ö gä ngad e de len 
15 mm. Pris 1 :50 

Lomphållare Nr T 2098 
S?m':'o som fö reg . me n i 
v,t farg . Pris 1 :60 

• Omkopplare Nr T 260, 
me d 6 mm o xe l och pe r
tin o xp lotto diom . 35 mm. 
Enpo lig med 3- 11 läg e n. 
Knä pp för varj e läg e . 

1 x3 kont. Pris 1 :35 
l x 5 , 1,45 
l x 8 , , 1:55 
1 X 11 > > 1 :60 

• Omkopplare Nr T 262, 
2-p o lig med 3- 11 läge n. 
Diom. 45 mm. 

2x 3 kont. Pris 1 ,95 
2X5 > 2 :20 
2X7 > 2 :50 
2X 11 > 3 :10 

O mkoppla re Nr T 263 
so m för e g . men 3-pol ig. ' 

3x3 kont . Pris 2: 10 
3X 5 > 2:50 
3x 7 , 2:75 

Omkopplare Nr T 26 1 

4-po lig med 2 e ller 3 
läg e n. 

4X2 kon t . Pris 2:10 
4X3 > 2:40 

• 
, , Säkringshållare T 2099, 
~ ~ a v svort ba ke lit för fin-
~ sä kringar 5x 20 mm. Sto r-

~ lek 42X 17 mm. Pris 1 :65 

T 48 T4 9 ; 750 ~ O 

Vridkondensato r, lite n 
model l, per tina xisol e rad . 
Storlek 38x 38 mm. T 200 
- 221 ä r diff e re ntialko n
d e nsato r. 

Nr Kopoc . pF 
T 270. 200 
T 271. 540 

Pris 
1 :65 
1 :90 
1 :80 
2:20 Lödöro n T 48 med rö r-

nit. Förn. Längd 16 mm. 
Pr 25 st O :-'O 

Lödöron T 49, fyrbenta 
med rörni t. Förn . 

Pr 10 st 0:45 
Säkringshålla re T 750, 

Pr po r 0: 15 

T 220. 2X270 
T 221. 2x 540 

Säkringshållare T 117 
fö r bil rod iosäkri ng or . Trimmerkondensato r T 

Pris 1 :80 467, 3-20 pF. Pr st 0:65 

Vridkondensa tarer , fö rst
klass igt sve nskt fa brik at , 
med kullag e r. 
Nr T 1982, e ngong s, 75 pF. 
Sto rl. 42x 60x 33 mm. 

Pris 4 :-'0 
Nr T 1983, tvögongs, 2X 
75 pF. Sto rl. 42X60 X62 
mm. Pris 6:
Nr T 1984, e ngongs, 463 
pF. Storl . 42x 60x 33 mm. 

Pris 4 :40 
Nr T 1985, tvögongs, 2X 
463 pF. Storl . 42x 60x 62 
mm. Pris 6:-

Nr T 149, treg o ng s, 3x 
450 p F. Storl . 42x 60x 85 
mm. Pris 6:

Nr T 150, t re gongs, 3x 
500 p F. Storl . 48X80X 125 
mm. Pris end ~ .U :75 

Vridkondenso tor Nr T 
219 me d ste otitp lotto 38X 
48 mm. Aluminiumplott a r. 
Ko poc. pF 25 50 100 

Pris 2:60 2:80 3:-'0 

Vridkondensotor Nr T 
268 fö r kortvög ssä ndore 
o . mottagare . Ke ra miska 
gav lar 48x 48 mm, för 
höga frekv e nser . Plottov
stö nd för 800 V. 

Kopoc . 75 200 
Pris 9 :25 12:60 

• Detektorspole NrT 1450, 
med 4 uttog oc h vridba r 
ö te rkopplingsspol e. En
hö lsmont e ring . För mel 
lan - och löngvög . 

Pris 3:85 

,4 CLAS OHLSON &- C , o A.- 8., IN ST ÖN 

Pappe rsko ndensatorer, 
T 490, rullb lock. Pro vsp . 
1500 V. likström . Voc uum
impr egn e rod e . 
50, 100, 150, 200, 300, 500, 
750, 1000, 1500 o . 2000 pF. 

3000, 5000, 
25000 pF. 
50000 pF. 
0,1 Mfd 
0,25 > 
0,5 

Pr st . 0:25 
10000, 15000 o . 

Pr st. 0 :35 
> > 0:45 
> > 0 :50 
• > 0 ,80 
> > 0:90 ---Glimmerkondensotorer 

Nr T 1115, induktionsfr ia, 
med töckp lottor av pe r
tin ox, va ximpr eg ne ra de 
och för se dda me d för
s ilvrade o nslutningströ
do r. Max . orbets sp. 500 
V. liksp ., 300 V. 50-pe r. 
vöxe lspönning . 
Kap . pF 25 50 100 150 
Pr. st . 0 :60 0 :65 0 :70 0 :75 
250 500 1000 2000 5000 
0 :75 0 :80 1 :- 1 :20 2:-

Elektro(ytkondensotor 
T 1686 i pe rt inox el. a lu
miniumhyl sa med löd trö 
dar . Max . o rb etss p . 450V.1 

Mfd 8 16 32 I 
Pris 1 : 50 2: 20 2: 80 

8+8 16+ 16 32+3 2 
2 : 30 3 : - 4: 50 

KONDENSATORSATS 

Kondensatorsals Nr T 
50 inne hö ller c :o 50 st 
rullblo ck-, g limmer - o ch 
e le ktro lytkonde nsotorer i 
vari e ra nde värd e n. Fa
briksnya o . av prima fa
brikat . Kata logvä rd e öve r 
30 kr. 

Pris pr sot s e nda st 4: 50 
Ett FYND fö r rodioomo 

töre r och rep a rat ö re r. 

MOTSTANDSSATS 

Motståndssats T 51 inne
hö lle r c, o 50 st so rte rad e 
skiktmotstönd. Fabr iksnya . 
Kata logvärde öve r 15 kr . 

Pris pr sot s enda st 2:25 

Skiktmotstånd, ind uk-
tio ns- o ch kopoci tets frio. 

Lågvolts- eleklrolytkon- Tole rans 10 %. Med lä d 
densalor, med löd trödor . tröd or . Finnes i fö ljande 
Ma x. orb .-sp ä nning 25 V. o hmtol : 50, 100, 200, 300, 

N r µF Pris 500
1 

1 K, 2K, 3K, SK, 10K, 
T 1735. 10 0 : 90 2011., 30K, 50K, 100K, 200K, 
T 363. 25 1: - 300K, 500K, l M, 2M, 3M, 
T 362. 50 1: 15 SM oc h 10M ohm . 
T 1511. 100 1: 35 Nr T 774. Max. b e la st-

Eleklrolytkondensa tor 
T 1005, stöe nde mode ll i 
o lum.-bägor e, e nhö lsfo st
sättn ing, ho lvto rr typ . 
Ma x. o rbetssp. 450 V. 
Mfd 8 16 32 
Pris 2: 20 2 : 80 3 : 50 

8+8 16+ 16 32~ 32 
2 : 95 3 : 75 5: 40 

Nr T 488, 50 Mfd/200 V. 
Pris 2: -

ning 1/2 watt . Pr st . 0: 20 
Nr T 153. Ma x. be last 

ning 1 watt . Pr st. 0 : 30 
Nr T 1640. Max. be la st

ning 2 wo ll . Pr st. 0 : 40 

Störningsskyddskonden
salorer i pe rtino xrör med 
o nslutni ngssloddor . Av
se dda fö r smö motor e r , 
sö som , Räknemoskiner, 
mindr e fläk tar , ring kloc
kor, symaski ne r, damm 
suga re etc . Ma x. te mp. 
60° C. för 220 V. växe l-

Blockkondensa tor Nr T strö m e ller 440 V. lik-
38. I al uminiumbron se rad ström . 
p löt lödo . Max . arb e ts- Nr Ka p . i µF. Pris 
spänni ng 500 V. likström, T 662. 0,1 2 : 70 
220 V. vä xel ström . T664. 2x 0,l 3 : -'0 
µF 0, 1 0,25 0,50 T 665. 2X0, 1 + 0,005 5: 20 
Pr st. 2 :50 2 :80 3 :30 3 :75 T 661. 0,07 + 0,0025 2 : 80 

2 4 6 8 T663 . 0,1 + 100ohm . 3 :30 
5:30 8:75 12:2515,60 T 666. 0,5 + 50 o hm. 4: 30 

CLAS OHLSON & C , o Ä. - B., INSJÖN 

Potentiometrar, av bäs
ta fa br ikat , hörd ko lban a 
uta n skrapningar . 

• Nr T 1648. Uta n s!rö m-
br ytor e . Log . Stor! . : 0,5 
1 e lle r 2 meg ohm . Med 
isole ra d o xel. Pr st. 2: 20 

Nr T 411, so m f..ire o . 
men med o isr) lerod oxr-i:1 

Pr st . I : bJ 

Nr T 1647. Med 2-p o lig 
strömbry tar e. Log . S10, ! 
0,5, 1 elle r 2 mego hm. 

Pris 3: 60 

Potent iometer Nr T 1989, 
tröd lindo d , linjär , i bok e
litköpo, max . bela stning 
5 wat t. Finne s i fö ljan de 

Sildrossel Nr T 1136, 
ma x. be lostn . 200 mA. 
Likström smotst . c :o 150 
o hm. I ndukt o ns 21 Hy. 
vid 100 mA. 10 Hy . vid 
200 mA. Pris 15: 80 

Sild rossel Nr T 2141, 
max . be lostn . 100 mA. Lik
strö msmotstö nd 500 o hm. 
I nd ukto ns 20 Hy. vid 60 
mA. Pris 8 : 35 

Sildro ssel T 682. Max . 
strö m 300 mA, mot stönd 
c, o 125 o hm. Induk tan s 10 
H vid 200 mA. Vikt 1,8 kg . 

Pris 18:30 

Sild ross e l T 683 som T 
682 me n med vä rd et 20-4 
vid 10--200 mA. Fö r sw ing 
cho ke kop p ling . 

Pris 18:40 

l ågfrekvenstransform. 
Nr T 2018, omsättnin g 1 :3. 
Ka psla d . Vikt 440 g ra m. 

· Pris 8: 80 
storleka r. , 
30, 50 e lle r 100 o hm 2 : 75 Utga ngstr on 5.forma tor N r 
1000 oh m. 3 : 25 T 354, p rim9nmp . 5000 
10000 o hm. 4 : 70 o hm, sek undoru llo !] 3, 5 

Pote ntiomet e r Nr T 22, 
trå dl indad . 70 o hm. 5 
wa tt . Lämpl ig so m vo lym
kontroll pö ext ra hög
tolore lödo _ Pris 1: 60 

f9 . 
. 

Mots tån d , trödli ndad e . 
Nr T 418. 100 oh m/3W . 

Pris 0 : 25 

Hörtel e fontransfo rma tor 
Nr T 422 fö r an slutning av 
hö rte le fa n (2000--4000 
ohm l till lögohmi gt hög
toloreut to g (2- 10 o hm) 
på radio . Ma x. 1 W. Vikt 
50 g. Pris 3: 95 

och 8 o hm. Pris 6 : 50 

Vibrator Nr T 1882. 
Bilvib rotor , omvan dl ar 
likst rö m frön bilba tte ri 
e . d . till 115 pe r. pulse
ran de strö m vilke n kon 
uppt ronsfo rmeros till öns
kad spänn ing . Med 4-po
lig so cke l fö r o me r. rör 
höll o re. 6 el le r 12 V. 

Pris 16: 75 
Vibratortransformatar fä , 

uppt ron sform e ring av b il
batte riströ m frön en vib
ra to r ti ll nätspä nning a r . 
Fö r d rift av mindr e e l-a p
pa rate r sös om rokop po 
rot, la mpo r, liten ra dio 
m. m. 

Nr T 684. Primä r 2x 6V, 
se k. 127 och 220 V. 25 W . 
Vikt 0,9 kg. Pris 17 :75 

Nr T 685. Primö r 2X 12V, 
se k. 127 och 220 V. 50 W. 
Vikt 1,8 kg . Pris ?.2:50 

NÄTIRANSFORMATORER. 

Nött ro nsformo lo rer . o kopsl ode med fria utta g a v 
mjuk ka be l. Primä r 110- 127- 220V 

Nr Sek undä r Vikt kg Pris 
T 676, 2x 300V/120 mA, 2x 3,15V/5A, 5V/3A 3,3 34:50 
T 677, 2x 400V/165 mA, 2X3,15V/3A, 5V/3A 3,6 36:50 
T 678, 2 x !50D-600- 735VI 225 mA 6,7 72:-
T 679, 6,3V/5A, 5 V/3A 1,8 21 :50 
T 680, 2X3, 15V/5A 0,9 16:50 
T 681, 2x 2,5V/5A 0,9 16:75 
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PERMADYN 
HOGTA LARE 

RADIO ROR 
fö ras i lag er en ligt 
särskild rörli sta nr B 
56, sam jämt e ra batt
villkor sänd es på be
gär an. 

Rörhållare Nr T 1070, 
av högvärdig bakelit m. 
ingjut en fästplatt a. 8-pal. 
akta I sockel . 

Pr st. 0 : 55, duss. 5, 40 

• Rörhållar e av pertinox . 
T 217, acta I. Pr st. 0: 55 
T 218, 7-palig. > > 0 : 55 

Rörhållare för euro
peiska stiftsocklo r . 
T 455, 4-po lig. Pr st. 0 , 55 
T 456, 5-polig. > > 0: 60 

6 -f 
Rörhållare av perti nox 

för miniaty rr ör. 
Nr T 2169, 7-po lig . 0: 40 
Nr T 216, 9-polig . 0: 45 

Rörhållare T 340, Rim
lock, 8-polig i bakelit m. 
halv skärm. Pr st 0 : 60 

Skörmburk Nr T 2 fö r 
miniatyrrör . Av alumi
nium. Pris 0: 35 

Extrahögtalare T 675 
med (,½" -högtalare med 
vol ymkontr Bardsmod e ll. 
dubb e lsidig med gal ler 
lika på båda sidor. Låda 
av mahogny 21x19 x 10 
cm. Pris 31 ,-

av bä sta fabr ikat, i mo
dernt utförande. To lspo· 
leimpedans 8 ohm/400 
per . Tono mfång 50-10 .COO 
p/s. 

N r 
T 1602, 
T 1603, 
T 1586, 
T 1587, 
T 1588, 
T 1589, 
T 415, 
T 1590, 
T 416, 
T 417, 

Di o m. Max.e ffekt 
2½ " 6½ cm 1 W 
2½" 6½ cm 1,5 W 
4'' 10 cm 1,5 W 
5" 13 cm 1,5 W 
6" 16 cm 2,5W 
8" 20 cm 3,5 W 
8" 21 cm 6 W 

10" 25 cm 6,5 W 
10" '.<6 cm 12 W 
12" 31 cm 15 W 

Vik t 
150 g 
225 g 
300 g 
310 g 
320 g 
580 g 

1050 g 
1150 g 
2000 g 
2700 g 

Pris 
9 : 75 

14: 50 
9 : 25 

10: 50 
12: 50 
13: 75 
22: 75 
26:- · 
49: - · 
84: - · 

Bredbandshög ialar e, 40-13.500 p/s. 8 ohm 3 W . 
Ticanalmognet. 
T 673, 6" 16,5 cm 8.500 gouss 500 g 14: 75 
T 674, 6" 17 cm 13.500 gouss 1270 g 29: 50 

Ovala högtalare med 
utmö rkl lj ud kvo lit et. l mp . 
0 ohm vid 400 p/s. 

Nr 
T 1604, 
T 1605, 
T 298, 
T 29}, 

Storl. 
2" X3" 
2" x 3" 
4" X 6" 
7" X 10" 

Max.effekt 
1 W 
l½W 

Vik t 
160 g 
235 g 
380 g 
840 g 

Pris 
11: 25 
14: 75 
13: 50 
19: 75 

& 
Högtalare Nr T 164, 3". 

Storl. 75x75x 45 mm. 
Max . be lastn ing 0,5 W. 
I mp. 3 ohm. Pris 13: 25 

2 W 
5 W 

Högtalare Nr -r 166. 
Särsk ilt låg och robu st 
modell specie l It fö r bi 1-
rodio. Storl. 6"-170x40 
mm. Max.belastning 3 W, 
imp . 3 ohm. Pris 23 : -

Extra högtalare 
Att ansluta till ext ra hägtoloreuttoge t på Eder 

radio . Lämplig för sov rum, kök m. m. Tråd nr 
N 384 passar till ledning. 

Högtalarlåda av bake
li t i grön, beige eller räd 
färg och med tygklädd 
öppnin g . Lådans diame
te r 145 mm. Försedd med 
löstagbar fot . Plats för 
5" -högta lore . 

Nr T 2086, utan högta-
la re. Pris 4: 95 

Nr T ,2087, med högta-
la re. Pris 15: 50 

Högtalarlåda Nr M 766 
tillverkad av trä och ve
laur iserad (filtbesprutat} 
i grön, räd eller sand
färg. Baffelöppningen ä r 
försedd med tyg och lis
ter. Starl. 185x 105X195 
mm. Plats för 6" hög
talare. 
Pris utan högtalare 9 : -

Extrahögtalare i låda 
av sapelimahogny . Med 
volymkon troll. 

Nr T ,52 med 5" -hög
ta lare. Be lastning 2 W. 
Lådan s storlek 16x 15X 9 
cm. Pris 23: -

Nr T 516 med 6" -hög
tal a re. Be lastning 3 W . 
Lådans stor lek :23X 20X 12 
cm. Pris 32: -

Mikro -plugg T 378 att 
inkopplas mellan en extra 
högt a lar e och rodiooppa 
rot ens grammofonintag , 
va rig enom högt a laren 
fö rvandlas till en utmärkt 
mikr o fon . Pr is 13: -

Strömställare T 538 med 
relä varmed t. ex. en ra
dio kon kopp las på eller 
stängas av från extrahög
talaren, som ka n vara i 
ett annat rum. Ing en me
ra ledni ng än högta lar
ledningen behöves och 
impulse rna lämnas av ett 
fickla mpsbatte ri som kon 
fö rvaras i högtalar lådan. 
Komplett med sladdar och 
kontakte r men utan ma
növerknopp. Kopplings
schema medföljer . 

Pris 29:-

Manöverknopp T 537 att 
montera ·;n i ext rcihögta
larens låda fö r impul sgiv
ning till ovannämnda 
strömställare . Pris 3:25 

Hörtelefon Nr T 176 
OMEGA, 2X2000 Ohm. 
Av svart bakelit med en
kel stålbygel. Wo lfr am-
magne . m g an-
slutn ing sledning. 11: 50 

Hörtelefon Nr T 158 
OMEGA, 2X 2000 Ohm . 
Extra kän slig och ljud
stark . Dubbelringmagnet 
av högvärdigt walfrom
slål m. mjukjärnspalskor. 
Dubbel, läderklädd by
gel a. vita lelefandosar . 
130 cm ledning. Pris 17: 50 
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Byggsats 
1 till en enkel, bi ll ig radio som en pojke ka n bygg a. 

Ritning Nr A 90, till 
enrör s rad iomott o gar e f. 
hörte lefon . Drives med 10 
f ickl ampsbatteri er. Rit
ning och a rb etsbeskriv
ning ära tydliga och ut
fö rlig a varför det är lätt 
och en kel t a tt bygga en 
lite n rodio motto ga re med 
vi lken a llo större stat io 
ner i Europ a på mellan-

I och lå ngvåg kunna av
lyssnas. Enda st lödverk
tyg , mejsel och tång be
hövs fö r a rbetet . 

Pris 0: 60 

Rodiobyggsots Nr T 544, 
inneh . e tt radiorör so mt 
allo erford erliga del a , 
för bygg a nde av enrör s
mottogare enl. ritning A 
90. Batte r ier, appa ratlå
da , r itning , antenn och 
hörtelefon ingår icke i 
satsen . Pris pr sots 16: 75 

Radiolåda Nr T 93, till
verkad av brunbetsad o. 
fernissad bjö rk, enligt 
ritning Nr A 90. From
panel borrad. Storl ek 24 
X17 X 12,5 cm. Pris 7,-

Radiorör V 65, sa mma 
som i avonst. byggsats. 

Pris 2 : 80 

02 OMEGA far mellan
åg. Litet form at, endast 

I 
~ 

T 1879 T 1880 T 1881 

Antenner ov aluminium 
rör, frist ående med prak 
tiska fästen . Starka, lätt 
monterade och effektiva 
vertikalantenner. 

Fönsterantenn Nr T 1879 
är 150 cm lång, tvådelad 
och försedd med skydds
nylso. Fästet ställbart i 
tre lägen . Pris 9 : 75 

Fönsterantenn Nr T 1880 
är l ikhet med Nr T 1879, 
men tredelad och 310 cm 
lång. Pris 11: -

Tokantenn Nr T 1881 är 
fyrdelad o. försedd med 
överkaps lade ska rvar och 
kraftig lö stano rd ning . 420 
cm lång. Pris 23 : -

Ox 60x 30 mm, utan de- J 
ektar. Passande detek-
or ar T 73 elle r T 155. 

Pris 5: 75 

ende av kristalldiod-mot 
tagare, dubbel hörtele
fon, ant enn- och jordled
ning som; banankontak
ter. Allt förpackat i kar 
tong . Pris 27: -

Kristallmottagare T 494 
m. germoniumdiod, hög
könslig och selektiv . Sam
ma app a rat som i ovan 
ståe nde sa ts. Pris 8 : 75 

j OBS. Kristall mattagare 
i kunna i allmänhet en
: dost användas inom ett 
: område intill ett por mil 
i från en sänd orestotian . 
i Vid god o mattognings 
j förh å llanden och med 
I en bro utomh usantenn 
I kon i v isso fa ll betyd
: lig t avlägsnare stotio 
! ner- höras. 

Detektor Nr T 73, med 
köns lig kristall, monterad 
på ebonitplatta m. stick
kont akter a. dammskydd . 
Förnic klad. Pris 1: 95 

Kristall Nr T 2003, för 
detektorapparate r. 0 : 60 

-----4iii-

Kristalldiod Nr T 155, 
typ 1 N48, använ des sam 
de tektor i kristallmotto· 
gore, som därigenom kon 
bygga s i miniat y rformat, 
i nst rumen t m. m. Max . 
temp . 75° C, får ej lö
da s. Storlek 5x 20 mm. 

· Pris 5 : 50 

Kristalldiod T 688. Typ 
DS 160= 1N34 för univer
salbruk. Pris 3 : 80 

C LAS OHLSON & C : a A.-B ., INSJON 

Antenn Nr T 58, av a lu-
miniu mrar , teleskopiskt 
utd ragbar konstruktion, 
4-delod och t. m. lång . 
Ytte rror ets diom 20 mm. 
Kra ftigt ställbart golv. 
fä ste . Pris 29: -

Fönsterantenn Nr T 460 
av bilontenntyp, 4-delod 
och av förn. mässing men 
med ställb ar t föste för 
montering på tok, föns
terkarm elle r båt. Längd 
2 mtr . Pr is 11 : -

Inomhusantenn Nr T 
1532, ä r en utmärkt an
tenn som är lätt att upp
montera . Utdragbar sp i
ra l med två isolerade 
stift so mt gumm ii solerad 
nedledning med banan
stift . Pris 1: 70 

Bilantenn Nr T 120, tor
pedant enn , 4-de lod , 
längd 2 m. Tillv erkad av 
förkrom ad mässing. Ba
ke litfä stet är inställbart 
för olika lutning svi nklo r. 
1 m. koa xi a lkabel med 
stif tansl utning. Pri s 18: -

Bila nte nn Nr T 119, för 
sidomont er ing, 4-de lod, 
max.längd 190 cm. I öv 
rigt som för egå ende. 

Pris 13: 50 

lsolatorkedja Nr T 296, 
med ga lvaniserad , kraf
tig f jä der o . två porslins
isolotor er . Pris 1: 40 

Antennisolator T 65 av 
grön t porsl in , storlek 27 
x 36 mm. Pr st. 0 : 25 

Jordledningsklämma T 
466 ställbar fö r olika rö r
d iom. lOX:220 mm. För
nicklad. Pr st. 0 : 50 

D :a T 412, enklare och 
förzinkad. Pr st 0 : 30 

Antenngenomföring Nr 
T 1816, av mässing med 
koniska tätningsmuffor 
av bakelit och dubb la 
föstmuttrar för tråden i 
varje ände. En prakt isk, 
drogfri genomföring för 
5 mm hål. 

Längd 20 cm O: 75 
25 > 0 : 80 
30 > 0: 90 

(====:a= 
Antenngenomföring Nr 

T 1591. Klämmes fast mel
lan / fönster och karm. All 
borrning obehövlig. Längd 
25 cm. Pris 0 : 85 

Antennomkopplare med 
bakelitsockel , längd 10 
cm. 
T 2100, brun. 
T 2101, v it. 

Pris 0 : 75 
Pris 0: 85 
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Mikrofon Nr M 573. 
Kolpulvermikrolon med 
inbyggd tronsformator . 
Hölje och fot av pressad 
bak elit. En lit en tr evl ig 
mikrofon , för anslutning 
till grammofonuttaget pö 
radioapp arater . Matas 
med van!. fick lampsbat
teri. Pris 14: 25 

Stavmikrofon T 497 för 
anslutning till radions 
grammofoni ntag . Utfor-
mad som en stavlampa i 
stor!. 30x95 mm. Med 3,5 
mtr ledning och banan
kontakter. Passande bat
teri 1 st. T 434. 

Pris utan botteri 11: 75 

Mikrofon T 496 att skru, 
vo i vanlig ficklampa el 
ler stov la mpa. Användes 
som T 497. Pris 7: 20 

Mikrofonkapsel Nr T 
276, kolkornskapsel , L.M. 
Ericssons fabrikat, omon
tera.d, avsedd ott inbyg
gos i fordrol efte r behag. 
Motstönd 40 ohm. Diam. 
50 mm. Pris 4: 75 

Mikrofonkapsel T 520, 
lika föreg. men 300 ohm 
och begagnad, fe lfri. 

Pris 1 :50 

Kristall handmikrofon 
M 188 ACOS MIC 35-1. 
En högklassig engelsk 
mikrolon i oömt löttme 
tallhölje . Särskilt lämp 
lig fö r inspelningsönda
möl, refröngsöng m. m. 
Hög känslighet, 55 dB, o . 
lrekvensomröde 50-5000 
P/s. Höljets stor!. 55X75 
X22 mm. 1,3 mtr . mikro
fonkabel. Pris 24: -

Mikrofon Nr M 57. 
Kristallmikrofon, känslig
het -52dB, omföng 30-
10000 p/s. Mycket lämp
lig även för söng och 
musik. Mikrofonhöljet är 
av bakelit med sugfot , 
sö att den kan fästas pö 
en polerad möbel, eller 
pö ett piano , gita rr m. m. 
Med kabel och skruvkon
takt . Pris 39: -

Mikrofonelement Nr M 
83-4. Krista ll system RO
NEITE i hölje av plast, 
stor !. S4x16 mm. Förnäm
ligt utfö rande. Pris 21: -

Telefonjack Nr T 161, 
tvöpol ig, för enhöls pa
nelmontage. Pris 1: 10 

Telefonpropp Nr T 162 
med bakelitskaft. Passar 
ovanst. jack. Längd 60 
mm. Pris 2: 40 

!i 1 ~111 

Bygg själv en 

inspelningsapparat! 

Trödinspelningsverket Nr M 500 är ett komplett 
verk med tvö fyrpoliga induktionsmotorer och in
spe lning shuvud av märket PMF. Upplindningshju
let är omställbart för 78 och 33 varv pr min. Det 
är försett med ti dvisare med nollställning som 
anger inspelnings tid i minut er samt läge pö trö
den av viss inspelning . Basplatt an är av vackert 
fosonettlackerad stölp löt i storlek 3SSX 270 mm. 
Finnes endast för 110 eller 220 volts växelström . 
Levereras fullt färdigt och avprovat . Pris 165: -

Förstärkarbyggsats Nr T 350 innehölle r alla er
forderliga detaljer med borrat och lackerot 
chassi , högta lar e, anslutningskontakter, rör, trans 
formotor er, drasslar och ledningar. Kopplings
schema RD 146 medfölj er g ratis . Pris 128:-

Kopplings schema RD 146 med utfö rl ig handled -
ning till förstärkare nr T 350. Pris 3 : -

Deta lj erna i byggsat s nr T 350 säljes även var 
för sig. Prislista pö begäran. 

En specialbroschyr nr B 51 pö trödspelaren med 
tillbehör sändes _p_ö be,.g :.i-~~-----~ 

av transparent plast . 
Pris 1: -

Ändband M 72. (Tröden 
föstes vid banden med 
tejp .) Pr par 0: 25 

Tele fonjock T 480, med 
brytkontak t. Pris 2 : 35 

KristallmikrQfon Nr 
833, RONETTE, i elegant ,, 
svart eller vitt hölje av 
plas t med gängat löste 
för handtag. En god mik
rofon med jämn öte rg iv
ning av a ll a frekvenser. 
Känslig het - 52dB. Längd 
80 mm., diam. 62 mm. 
Utan sladd och utan fot. e Mikrofontransformator 

Nr T 2017, omsättn . 1, 40. 
Passar ovanst. kolkorns
kopslar och a ll a andra 
lögohmi ga mikrofoner. 

Pris 7 : 30 

Förvandlingspropp T 481 
pmsan de till sladdkon 
takt T 348. Pris 2: 30 
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Mikrofonkontakter 
förkr omad mässing. 

Nr 
T 358, chassiko ntok . 
T 348, sladdkontakt. 

Pris 29: -

Mikrofonsladd M 836, 
läng d 4 meter. Monterad 
med tvö sladdko ntak ter. 

Pris 7: 50 

Mikrofonstativ Nr M 74 
med fot av meta ll med 
gummifött er, lrostlacke

av rad i benvitt elle r svart 
och 15 cm böjba r, förkro

Pris mad spiralorm av mös-
1: 10 sing med gängat föste 
1: -40 för mikrofonen. Pris 7: -

Tonhuvud Nr M 47 
PMF, ett av marknadens 
abso lut förnämsta fobri
kat. Kombinerat för sö
vä l inspe lning som rad e
ring . Jämn frekvenskurva 
intill 10,000 p/s. - 56 dB. 
Impedans 750 ohm. Ny
lonslitbana . Diam. 33 mm. 

Pris 52: -

CLAS ÖHLSON & C : o A.-B., INSJON 

Kristal ltonarm Nr M 761 ,Ronette>, av benvit 
bakelit, e_!'tra elegant och med utmär kt kristall
pickup. Langd 28 cm. Pris 28: -

Kri stallt onarm M 127 > Tandem>, l?ttviktspickup 
ed tvö saf irstift för normal- och m1krospör. Hu

~udet vr idas i önskat läg e för standard eller LP-
skiva r. Nöltryck 8 g . Pris 42: -

Tonarm , löftviktsutfö-
rande med kristall- eller 
magnetsyste m. Automa 
tiskt stopp med strö mbry
tare inb yggd i foten . Höl 
jet ä r av benvit plast . 

Elektroljuddosa Nr M M 128, m. magnetsystem. 
557, , Dux>, med univer- M 129, m. kri stal lsyste m. 
so lfä ste som passar olla Pris 3-4: 50 
tonarmar . Skärmad an
slutningssladd. Utomor
de ntl igt god och fullän 
da d ötergivning pö hela 
ton regist ret . Kraftigt ljud . 
Utgön gsspänning c, a 2 
vol t. Pris 21: -

Elektrodosa Nr M 911, 
en prima magnetpickup , 
bake lithölje med unive r
sa lfäste . Med sladd för 
ans lutning direkt till ra
dioap parat . Pris 18: 75 

Kristallinsats Nr M 690, 
passand e till tonar m med 
krista ll system. Piezoelek
trisk kristall i bakelitkap
sel, komplett med nöl
skruv. Pris 10: 50 

Kristallinsats Nr M 831, 
RONETTE, för krista llpi ck
up. Komp lett monterad m. 
ans lutning skontakter och 
nölsk ruv. Storlek SOX 17X 
15 mm. Pris 15: 25 

Kristalltonarm M 189 m. 
safi rstif t och metallorm 
med motljödring som re
ducernr nöltrycket ti!. 10 
g_ Förstklassigt fabrikat. 

Realisationspris 19: 50 

Ljuddosa M 172 ,Aku
stic, glimmermembran o. 
högglonslörnicklad . Preci
sionsutlörd . Diom. 72 mm. 

Pris 11: 50 

Ljuddosa M 171 ,A ku
stic, metallmembran. För
nicklad. 67 mm i diam . 

Pris 8 : 75 

Tonarm M 406 av förn. 
massing. Längd 19 cm, 
höjd 5 cm. Pris 8: 50 

Telefon-pickup M 130. Föstes 
uta n nögra ingrepp pö tele fon en 
som bilden visar oc h anslutes till 
en radios grammofonintag, vari
ge nom telefonsamtalen förstä rkas 
och höras i högtalaren. Böda 
de talande höras lika starkt . 
Kan även anslutas till en in
spe lningsapparat , så att te lefon
samta l kan inspe las. Ett böde 
ro ligt och vä rdefu llt komp le
ment till tele fonen. Med 3 m 
sladd och stickp ropp som passar 
alia moderna radioapparaters 
picku pintag. Pris 34: -

C LAS OHLSON & C : o A.-B ., INS J O_N __ _ 

Grammofonverk M 139 
fö r resegrammofoner. En
kelljöderverk med sned
uppdrag. Ställ bar regu 
lat or fö r 78 varv /min. 
Spelar en 30-cm skivsida 
pö en uppdragning . Stor 
lek 50x90 x 100 mm. A•16i
jes av skruvar o. beslag. 

Pris 28: 50 

Grammofonverk M 138, 
lika föreg . men med vög
rätt uppdrag och stöende 
regulator . Stor!. 56X93X 
103 mm. Pris 24 : -

Grammofonfjädrar, ti ll
verkade i Sverige av 
extra prima svenskt !jå
derstöl, med runda och 
polerad e kan ter . Fjäd 
rarna motstö i geno msnitt 
en oavbruten serie upp
dragningar ov c ,o 10000 
utan att brista. Försedda 
m. hål i bägge ändarna . 

Bredd X Längd 
Nr tja ck!. mm cm Pris 

M ~08 16X 0,5S 220 1: 55 
M 216 18X0,SO 300 2: 15 
M 211 20xo,so 300 2, 40 
M 218 20x o,55 350 3, -
M 219 23x0,60 300 3: 35 
M :z.o 25x o,5o 350 3, 55 
M22I 25X0,5S 350 3:85 
M 287 20X0,55 300 2: 60 
M 288 ~0x0,60 350 3: -
M 289 22X 0,5S 300 3 : -
M290 25x0,5S 400 4: 20 

Ned anståe nde fjä d rar 
är fö rsedda med hake i 
inre o. hål i yttre änden, 
passande till Cal umbia a. 
Husbondens röst m. Il. 

Bredd X Längd 
Nr tjock!. mm cm Pris 

M 366 25x 0,55 350 3: 90 
M367 25x 0,SS 400 4:25 
M 368 25x 0,66 472 6: 30 

Skivtallrik M 908 sam
metsklödd och med för
nicklad kant. Centrum
hål för konisk motoraxel. 
Diam . 25 cm. Pris 10: 50 

Skivtallrik Nr M 67 av 
plöt o ch IJ ltbespruta ;1 
Rak kant for kanrdr .. ,. 
Diam . 25 cm. ~ ris 9: 25 

GRAMMOrONSTIFT 

/11 
M 108, s. k. guldnål, 

längd 19 mm, för pickup 
och skivväxla re. I askar 
om 100 st. Pr ask 1: 05 

M 109, vanli g starktans
nål, löngd 16 mm. Askar 
om ~00 st. Pr ask O: 85 

M 110, , Durable,-pick
upnålar, som räcker för 
15 speln ingar och ger 
verkligt god återgivning 
av gra mmofonskivorna . I 
askar om 100 st. 

Pr ask 1: 70 

Safirnål Nr M 3, för 
lätt a pickuparm ar med 
nåltryck under 35 gram . 
Skonar skivorna. Ing et 
besvär med nålb yte. 

Pris pr st. 5: -

Skivalbum Nr M 909 
rymmande 15 st. 25 cm 
skivor . Med pärmar av 
kraftig kartong i röd el
ler blå färg. Register. 
Storlek 35X27 cm. 6: 75 

Skivalbum M 910 rym
mand e 12 st. 30 cm. Sta rl. 
40X32 cm. Pris 6: 75 

Engelsk språkkurs 
Radiotjän st har i samarbet e med Sonara utgivit 

tvö maderna grammofon kurser i enge lska, en !}Y· 
börjarkurs av dr I m. Björkh age n och en fortsatt
ningskurs ,Sve nsson i England >, intalad av lektor 
Fr. Charlesworth. Vardera kursen_ omfattar _ )2 
dubbelsidiga 25. _cm-skivor , samt en over lOO-s1d1g 
illustr. textbak 1amte ordlista. 

Grammofonkurs i Engelska del I. Nybör jarkurs. 
Pris komplett i väska. Kronor 55: -

Grammofonkurs i Engelska del 11. ,Sve nsson in 
Englan d>. Pris komplett i album . Kranar 55: -

Fransk språkkurs 
, Franska på grammofon , av Clara Westman

Ostrogo rsky 6 st. skivo r. Med lä robok . 
· Pris 35: -
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Ett bätt re föngstres ultot 
ger ang e ldone t , Pang>, 
enär de tta kon placeras 
pö vidst räckta omröden, 
bakom uddar och skär . 
M ed ,Pang• blir upp 
märksamheten väckt ge
nar.i en kraftig knall, och 
signolfiödern utvisa r vor 
fi sken noppat . Mekoni :
men fungerar sö fort fi s
ken tag it betet och fiö-

' dem gött upp_ Ti ll verkad 
av kroftiri mässing och 
rostfri tt stöl. 

Angeldon X 416 , Pang,, 
komp lett färdigt med me
kanism, rev, krok och 
spröt . Pr st. 1: 95 

Pr 6 st. 11 : 50 

För de som siälvo vil l 
mont era angeldon med 
knal/ signal, finnas lösa 
mekanismer en l igt ovon
stöendo detolib il d. 

Mekanism X 417 , Peng , 
av mässing . Kon använ
das till allo an ge ldon. 
Lättmonterat. Pr st. 0 : 50 

Angeldon X 172, med 
rym lig trä rull e . Levereras 
fu l lt komplett med krok, 
sprö t och 15 m. löng rev . 
Ett p rä kt ig t angeldon till 
/ögt pris. 

Pr st . 1: 50, duss. 17: 50 

H 
Fil Nr X 368, av pr ima 

svenskt fobrikor. En fin
huggen fil , speciellt av
sedd för skärp ning av 
f iskkroko r, finm ekaniska 
arbe ten m. m. Längd 10 
cm. Med skydds hy lso. 

Pris 1: -

An ge ldans rulle Nr X 175 
av galv. p löt . Upplind a r 
c,a 20 m. rev. Utan rev. 

Pr st. 0 : 25, dvss. 2: 75 
Rulle N r X 189, som 

föregöende, m. 15 m b/ö 
gäddrev Nr 12- 15 upp
lindad ö rull en. 

Pr st . 0 : 55, duss. 6 : 25 
Nr X 387. Moson itr ull e, 

sta rl ek 70 mm i d iam . 
IJton rev. Pr st. 0: 25 

Pr d11ss. 2, 90 

L 
Ang e/k rok av stål , ex tr a 

n rim a kva litet 
Nr X 166, längd c :o 11 

cm. Pris P' st. 0 : 2C 
Pris pr dass. 2 : 90 

N r X 167, län gd ca 
'2 ,5 cm. Pris pr st. 0: 35 

Pris pr dJss. 3, 60 

Ange/spröt Nr X 173, 
ov ext ra prima f iöder
stöl, med rör' lackerad 
sign alkork. Löngd 50 cm. 

Pr st. 0 , 26, duss. 2: 60 

Als ig-Kro k Nr X 131, ä r 
en patenterad stönd- oc h 
löngr evskrok avsedd för 
fiske med levande agn. 
O öve rträffa d dö ognfis
ken e i pö minsta sött ska
das av kroken och dä r
för kan l~ a i möngo 
dygn . Pris pr 6 st. 1: ~O 

Pris pr 12 st. 3, 75 

-········ ·---~·-
' M ek. Göddkrok Nr X 

305, ti ll ve rkad av brons, 
fö rsedd med ext ra kraf
tig f iöde r av rostfri tt stöl. 
Fasta krokens längd 115 
mm. Saxen slör ovanifrån. 

Pr st. 0 , 35, duss. 3: 60 

Pirk, typ Bergman , 
prima kvalit et . Finnes i 
färgern a , silve r {SJ, kop 
por {Kl och S/K. 

Nr Längd 
X 432. 60 mm. 
X 434. BO mm. 

Pris 
1: 60 
1: 85 

Pirk X 435, typ Silion, 
i prim a kval itet. Finnes i 
färger som ovanstöen de 
pirk. Längd 70 mm. 1: 80 

Pirk N r X 72. >Kviddon >, 
end ast 20 mm löng, myc
ket begärli g för herr, sik, 
laxöring och abborre. 
Monterad m. 45 cm lö ng 
gutt o fs. Pri s 0 : 85 

Abu -spinnaren hor he lt 
slagi ; igenom och visat 
sig var a enostöend e 
föngstgivonde f. all slogs 
fi sk. Den är lik a säker i 
gödd - och o bborrvotten 
som för la x, loxöri ng och 
horr, Färg, sebra, sil ver 
e ll er gul d. 
Nr Längd Vikt Pris 

X 21 30 mm. 6 g. 2 : -
X 2.:. 40 mm. 12 g_ 2: 50 
X 23. 50 mm. 18 g . 2: 75 
X 24. 70 mm. 30 g. 3 : 50 

, Sweep-droget X ~OJ 
li k; en mör ; eller löio. 
Genom den svaga böj
n ing en bli r drage t rote
ra nde och konstruktionen 
medg er, ot; draget kon a boios e ller rotas efter be
hag Finnes I fårgerna 
mo, , el ler 1010 Longd 11 
cm Vikt 25 gr Pris 4: -

~ Stö ndkro ksre dskap Nr 
X 367, ,nnehöller ~O st. 
stöndk roksvindo r av alu
minium med pömo nter od 
8 mtr lö ng mörkfärgad 
gäddrev. Därt ill hör 20 st. 
fö rtent göd dkrok av stöl 
med fastsatt mössings
tof s. Förpackat i t rölödo, 
invä nd ig t avde lad i 2 
fock . Lödons storl ek 26x 

Stiärndrage; Nr X 56_. 
et ; utmä rk, a bborr- och 
ör ingsdrog, m. g uldfjäll 
pö utsidan o. helfö rsilv
rod insid a . Skedens 
längd 50 mm, monterad 
med fiöderklödd krok . 

Pri s 1: 75 

161!~8,'.m il ~ 
~ C'.? Expert-d raget Nr X 401, 

, · :- --: . - en enkel , p raktisk ono rd-
~ · ·• · ning gör detta , drog 

• ~·~-:- vosskyddo t . Fastna r icke 

Långrev Nr X 106, av 
15-tröd ig t , vattentvinnat 
bomullsgarn. Revens 
längd 100 mtr, 50 st. 
Kir by-k rok i ord inär sto r
lek fo stknutno pö c ,a 70 
cm lån ga tofsar, förp . i 
kor;. Mörkfärgad. 4, 50 

Dragv inda X 404, med 
meta/loger. Diom. ca 9 
cm, längd m. hon dtoo 25 
cm. Revt rumm an s kon 
struktion är södon alt li
nan snabbt torkar. I trum
man finns p lats för tvö 
d rog. En stork och prak
tisk dragvinda . 

i bottenv'egetotioo e l ler 
vass. Vikt 14 gram. Fär
ger, mottsilve ,·, guld o. 
koppo r . Pris 3 : 2~ 

Metspärulle Nr X 397, 
för p impel- och metspö, 
tillverkad av kraftig alu 
minium och mässing, de n 
rymmer c ,o 70 meter lina 
o. ä r försedd med spä rr. 
Vid inspelning av rev 
lösgö res spärren auto
matiskt. Revtrummon ta
ger 1 dm rev pö va rj e 
va rv. Diom . 60 mm. Vikt 
70 gram. Pr is 4: 50 

Reo li sotionsp ri s 1: 95 80.- _______ .....;.. __________ _,C~L~AT""rS~OHTSO~N..-&.-cC..-, a-A~.-- ~B-., ~l~N,-;-,::S~J~O~-~N 

Glasfiberspön är framtidens spinnspän och som 
redan hor vunnit stor popularitet i marknaden. De 
äro avvägda så att kastet blir det bästa. Nedsänkt 
lättm etollh ondto g med kork. 2-del ode . Med tygfod 
ra/. Extra prima . 

X 26 längd 4½ fot. 
Pris 25: 50 

X 'Z7 längd 5 fot. 
Pris 27 : -

Spinnr ul/e Nr X 93, RE
CORD 150J C, ä r en ut
märkt precis ionstillverkod 
sve nsk spinnrulle m. tyst 
gåe nde, spi ra lskurna drev 
pö bry gg a. A xe l av sil
vers tö l, iusterboro oxe l
kop por med ogotinloger. 
Löstagba r revspri do re m. 
vän dba r knivbu lt . Här dad 
frå nkopplings bor sttil 
spö rr . Utfär d i mattfö r
nic klad mässing. 

Rullfäste Nr X 2, ti ll 
kastspö. För den som 
sjä lv vill göra en kost
e ller p impe lspö med mo
dernt rullf äste. Pressg ju
ter i lättmetall. Längd 24 
cm. Ringmutter medfölier . 

Spinnspö Nr X 418. Av heldr ogno, cy lind r . 

Pris 25 : 50 
Spin nrull e Nr X 409, 

RECORD 1600 C, liknande 
ty p 1500, men i alltige
nom högr e kvolite. Med 
äk ta ooo tl oge r, knivbult 
av rostfritt stö l , hårdför
kromad evighetsskruv o. 
he lg juten lättmetal/spole , 
somt justerba r brom s. En 
ve rk lig kvolitetsrulle som 
stoppar fö r lång varig 
a nvändn ing . Pris 35: t0 

~ ---·G 
'c:- ?:'J 

Pimpelspö Nr X 366 av 
bj ö rkply wood. Med rym
lig pimpellödo. Ferni ssat. 
Längd 37 cm. · 

Hopfäl lb art. Pris 2: W 

Bomullsrev N r X 100 av 
12/15-trödigt f iskgorn, bl l 1-
förgot , uppi. i rullor . 
Lämp lig ti l l löngr evo r, 
ståndk rokor, angeldon 
m. m. 100 mtr. Pris 2 , -

200 mtr. Pris 3 : 75 

Fisklino , s. k. simpelko rt 
tillve rkad av ext ra prim a 
lingo rn. Enostöende stork. 
Lämp lig för långrevar, 
d ragrevo r, angeldon, 
stö ndkrok m. m. Upplagd 
i rull a r innehöllonde c,o 
75 meter. 

Pris :l : -· 

Korkhandtog för spinn
spön, rundsvorvode och 
borrade. X 28 för framhandtaget. 

Pris 0: 95 
X 29 för bokhandtaget 

Pris 1: 85 

Nylonrev, massiv, ljus
grön geno mskinlig rev . 
Mycket sto rk. Plost ru liar 
med 100 m rev. Samman
hängande län g der upp 
t ill 400 m. 
Nr Diom. 

mm. 
x 11. o.~o 
X 12. 0,25 
X 13. 0,30 
X 14. 0,35 
X 15. 0,40 
X 16. 0,50 
X 17. 0,60 
X 18. 0,80 
X 19. 1,00 

Be
lostn . 
1,8 kg. 
2,7 , 
4,0 > 
5,0 • 
6,3 • 

10,4 > 
12,0 > 
20,0 • 
35,0 > 

Pris pr 
100 m 
1: 65 
1: 95 
2: 15 
2: 60 
2 : 95 
3 : 85 
4 : 7~ 
7: 50 

10: 50 

Nr X 299, grovlek 16-6 . N ätkas se Nr X 376, flä -

Sondviks stålrör. Handtag med ned fä llt rullf äste 
och grepp som ligg er utmärkt väl i handen. Rev
öglor av rostfritt stö l. Längd 5 fot. Tredelat , men 
i öv rigt lika bild en. Med tygfod ra l . Pris 22: -

Fiskredskopslåda X 396, 
tillv er kad av fast unico 
popp. Invän digt delad i 
fock för olika redskap. 
Försedd m. gångjärn och 
6 locke t o rd et fi skred
skop. Stodek 23x 12x 4 
cm. Pris 1, 50 

Redskopsväska Nr X 3 
hand tag oc h förn. be
slog. Inde lning m. fl era 
olik a foc k för spinnrull e, 
krok m. m. och 8 fock 
för drog. Stor/. 15x 31 x7 
cm. Pris 8 : 50 

U 1247 U 12413 
Luftmodross av kraftig gummerod väv i grö nt 

el ler blått. Storlek med kudde c ,o 73x 207 cm. 
Idealisk a flytm odrosser vid bod och en utmärkt 
camp ingbädd , reservbädd i sommarstugan etc . 
Tar obetydlig plats i rygg säck en. 

Pris 65 : -
Pris 75: -

Luftmadrass Nr U 1247, , Popu lor> . 
Luftmadrass Nr U 1248, ,Su perb ,. 

Bälg Nr U 1253, under - I 
lättar uppblösningen ov 
luftm od rosser och bod 
bötor . Pris 5 : 20 

~-·-------__,jXX...:> 
Tältpinne Nr U 21!9, av 

a luminium . Längd 29 cm. 
Pr st. 0 : 55 

~"~ ...• ~ ~-
aosco 

• Tältimpregnering• 

• Patronfodral Nr U 1033, 
av kraftig bak e lit. Passa r 
5 st. von/. hage lp at ron er. 

Pris 1, ;:s, duss. 8: 50 

Pris pr rul le 1: 80 lod av kraftiot garn. Stor
Nr X 309, grovlek 16-9 . lek c,o 30X 30 cm. En hän

Pris pr rulle 2 : 65 d ig kasse för pak et , frukl , 
Draglinor av rent häl- fisk ell er andra saker. Tältimpregnering Nr U 

sing eli n, impregnerade o. Tom tar den mycket liten 55, konserverar du ken o . 
flätade. Finnes i ob lekt plats i fic kan eller hand- hö/ler den mjuk o. smi
e ll er grön fä rg, Upplagd väska n. dig somt vatten tät sö att 
i 4 sammanhängande N r X 376 av vit t bomulls- den matstö r det mest 
dockor o 25 m. Pr'iset är garn. Pri s 1: 65 ihållande regn . 1 li ter 
pr 25 m. Nr U 346 av förgat nylon- räcke r till 3 kvm yta . 

Nr Sty rka Pris garn, ext ra stork och O öve rträ ff a t impr egne-
X 425. 19 kg 1: 85 trevlig . Aven lämplig ri ngsmede l för tölt, pre-

Joktdolk K 294 av rost 
fri tt stö l. Utmärkt vid jakt, 
fiske och friluftsliv. Hop 
fä ll d ta r knive n obetyd!,g 
plats. Fullt lika stad ig 
som en fast kniv. Längd 
utfäl ld 21 cm. Pris 9: 50 X 427. 25 kg 2 : 30 badväska. Pris 3: 85 senningar a. dy l . Burk 

X 429. 35 kg 2 : 95_,.! ... -,,--.,--,-.,,.,...-, -._ ..,..,.--- o-m_ l _I i_te_r_. ___ Pr_i_s _4_: _so __________ ' 
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Sty rstång Nr Y 336, 3/8" förkromad, för cykla r 
och motor cyk la r. Bredd 70 cm. Pris 4: 95 

. Motocross-styre Y 416 med stag . Av 3/8" förkromat 
stål rör . 73 cm brett . Pris 9: 75 

Cykelväxel Nr Y 70, 
, Versal • en enke l och 
kraft ig konst ruktion, en
ligt den kända och be
pröv ade principen med 
o li ka stora ked jehjul. 
Med ett enkelt l'lond
grepp på väx elspak en 

kon mon få tre olika utväx lingor på cykel n. Det 
ä r upp enbart vi lka fö rde lar en treväx lad cykel 
hor då mon kon anpassa utväxli ngen a llt efter 
väg ens beskaffenhet. Pris utan kuggkrans 18: -

Kuggkronsar, fö r , Versal• cy kelväxel passa nde 
Torp edo elle r Novo frihjul snav . 

Nr Y 73, med 17-1~21 kuggar . 
Nr Y 75, 16-18--20 
Nr Y 76, 17-20-23 Pris 6: 50 

Cykelställ Nr Y 54, 
, Polh emsstädet> är stark t 
e legant o. prakt iskt . Den 
pa tenterade ano rd ningen 
m. polhemsk nut hor läst 
proble met ott få from 01tt 
städ som hå ll er fö r ollo 
µMrestn ingor. Extra br ett 
oc~ stab ilt grepp i ne::l
fäl lt läge. Pri s 5: ~O 

~ 
Sadelskydd Nr Y 257 

ov o kvinyl, Possor ollo 
sede ltype r . Pris 0: 70 

Sadelskydd av ga lon 
med tjo ckt fod er ov 
skumgummi, kraftig resår 
runt om. Mjuk och vo rm 
dyn a för cyke lsitsen. 

Y 4-44 fö r cykeln, stor-
lek 24X 25 cm. Pris 3: 45 

Y 445 f. mopeden , stor
lek 25X26 cm. Pris 3: 95 

Y 446 sto rlek 28x 30 cm. 
Pris ,1: 45 
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Cykelslirskydd Nr Y 40, 
>Effekt iv • ov o lj ehärdat 
mongonstål. Stor hållbar
het och eff ektiv grip fär
mågo. Nöt er e j däck en. 
För 28" hjul. Pris 3: 50 

Cykellås Y 419. Med 
klocka vars visa re ställas 
på angiven t id , varefter 
låset öpp nas endast ge
no m att trycka p6 en 
knopp. Ing en nyck el som 
kon topp as bort . Av lätt 
meto l/ och !örn . stå l. 

Pr is 4: 60 

. Cykellyktkabel Y 418 
med en yttre skyddss pirol 
ov rostfri tt stil l. 

Pr st. D: 60 

~ i 
~1 - ~ -~ 
Kabelhållare Nr Y 245, 

ov svart , rätt elle r vitt 
gummi. En prakti sk h6I
lore : skyddar lacke ring 
en, skramlor e I, sitter sä
kert. Pris 0: 12, duss 1: -

I 
Cykellack Nr Y 47. H6II 

bor, med hög glan s. 
Da mmtorkar p6 c ,o 4 o. 
hö rdnor p6 12 t immar . 
Burkor i storl ek 50X50 
mm. Finnes i färg er na: 

Cykelhandtag av extra 
pr ima rödbrunt gummi. 
Nr Längd Pr por 

Y 99, 13 cm. 1: -
Y.100, 17 cm. 1: 20 

--Handtag Nr Y 17 av 
svart gummi för lätt vik
tare. Längd 11 cm. 

Pris pr por 1: 30 

'\ ~-----~~ I . -~ 

Motorhandtag Nr Y 101, 
ov kra ftigt svart gummi . 
Bononfo rmot, längd 17 
cm. Pris pr por 1: ?5 

Svart, brun, mahogny, ,_ 
gr6, grön, räd, orang e 
och blå . 

Pr burk 1: 30 

~ 
MC-handtag Y 427 av 

svart , finmänstrot gummi , 
som ger gott grepp . 
Längd 130 mm. H6I 22 el 
ler 25 mm. Pr por 1: 40 

Randningsapparat Nr ~G K 282 för lack ering ov 
rände r p6 cykelfälgor, 
skärmar m. m. Apparaten 
är helt av mässing med 
3 olika munstycken för 
rondningsbredd er : 1, 1,4 · 
och 2 mm. Pris 9 : 50 

Cykelborste Y 34, med 
borst av tunn st6Itr 6d, för 
rengöring av nav, kedjor 
o. dy l. Längd 31 cm. 

Pris 0: 55, du ss. 5: 50 

Cykelborste Y 37, lika 
som föreg6 ende, men pri
ma svart borst . 

Pris 0: 55, duss. 5: 50 

Atom-ventilen Y 468. 
Ventilinsots av biltyp , som 
possor a ll o cyke lvent il er . 
Lättare pumpning . Ab so
lut tätning . Trycket mät
bart. Pr st. 0 :45 

VENTILGUMMI 

Ventilgummi Nr Y 19, 
!ormgjor da ov rät t gum
mi i bästa kvotitet . 10-
oc h 100.-förpoc kningo r i 
påsar. 
?r 10 st. 0: 45, 100 st. 3: 50 

Hastighetsmätare Nr Y 62 
m. vägmä tare ,SMITHS, . 
Kuggkrons ov stål och 
fib erdr ev. Lättg6ende 
fl ex ibe l öve rfö r ing i bow
de nkobe l . Registrerar upp 
till 60 km/tim. och 10000 
km. för 26" hjul. 

Pris 34: -

Strålkastare Y 38' med 
inbyggd vä g- och has
tigh etsmätare för cyklar 
och mopeder. Registrera r 
upp till 10000 km och 60 
km/tim. Synnerligen sto
bil och e legant utfärd i 
förkrom ad mässing. Kom
p lett med fl ex ibel kabel 
oc h snäckd rev som lätt 
fä stes p6 fram oxel n. För 
28"-hjul. Pris 33: -

Strålkastare Y 385, som 
fär eg6 ende men m. hos
tigh etsr.iätor e för upp till 
70 km/tim. och med hel
och halvljus. Kra ftigare 
snäckdev. Pris 39: -
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Cykelbelysning, , Koiser> i e legan t utfö ra nde, 
med mode rn form . Lockerod somt blonko delar 
för kromade . Dynamon hor självsmör jand e log er. 
Str6 Ikosta ren ä r komplett med h6IIore och gl öd
la mpa . 

Nr Y l58, dy namo,, 6 volt 3 wott 
Nr Y 359, str6 Ikostore 

Pris 12: 50 
Pris 5: 95 

Cykelbelysning Nr Y 
283. Den pat ente rade, 
fr iktio nsfria Roleigh , Dy
nahub, är helt oberoen
de av snö och slirigt väg 
lag. Best6r av ett kom
ple tt fromnov med inmon
te rad generator utan rör
li ga delar, strömlinjefor
mad strölkostore med för
kromad frontring och räd 
bakly kta . Kompl. med 
slod dor o ch glödlampor . 

Pris 39:-

Bakljus Nr Y 93, för 
moto rcyk lar och lättvi k
tare. Lamphöljet , diom. 4 
cm, är av röd plast och 
ge r rätt sken bok6t . 
Nu mmerpl6ten beiy ses 
ge nom ett celluioidfons : 
te r . Pris 1: 50 

Fotpum,p Nr Y 42, av 
st6Irör 32 mm diam . 
Längd med handtaget ti3 
cm. Ventil en ställbar för 
cyk lar, mc och bilor . En 
verklig t praktisk hem:no · 
pump. Pris 8:95 

MC-sökarljus Y 477, att 
fästa p6 styrst6ng en. Helt 
förk romad och vridbar i 
allo riktningar p6 en kul
led . Ger ett kraftigt och 
koncentrerat str6Iknipp e. 
Leverera s komplett med 
6V/25'W lampa och ström
brytare . Längd 15 cm, di
om. 11 cm. Pris 36:50 

Cykelbel ysning Y 79, 
Phi lips ,PH ILID YNE, hor 
3 watts effekt och spä n
ning en 6 volt . Lyser bro 
t. o. m. när mon gör med 
cy'kel n. Gen eratorn är 
inkapslad i e legant och 
do mmtä tt hölje, som icke 
ox ideras. Str6Ikostor en 
är i modern droppform, 
för kromad och hög gl ans
polerad med okrossbar 
lins av plast . Kompl ett 
med generator , str6 Ikos
tare, el .-bakljus somt 
sladda r . Pris 23:-

~ ·e e '~ 
Cykelverktygsvöska K 

723 med ringovt ogor e, 
skruvmejse l somt en nyc 
kelsols med 10 olika grip 
vidder. Förnicklad e och i 
väska av tyg . Pr is 4 :35 

Mopedväska K 719 in
neh6IIonde univer sal nyc
kel, magnetfil , metol l
tr6dsborste, rört6ng, 
tänds tiftsnyck e l, ringo v
togore somt tv6 skniv
mejslor . Fodral et av pla st. 

Pris komplett 8:25 

Vägmätare , Lucan för 
cyklar . Mäter upp till 
10.000 kilometer . Minsta 
av läsning 100 met. Mon
te ras p6 fromoxeln . 
Nr Y 15, för 28" ringar. 
N r Y 16, för 26" ring ar. 

Pris 5: 25 

Verktygsvöska Nr K 250, med 10 o li ka verktyg 
för motor cyk lar . Innehöll, tv6 ringovtogor e, d ub· 
bel tändstiftsn ycke l av kromvo nodi umst6I, komb i
notionst6ng, st6Ibo rste, skruvmejsel och fyra olika 
dubbla skruvnyck lor . I vä ska av konst läd er 14: 50 
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Mc-hjälm Y 434, av alu
minium, med nedfä llbart 
nackskydd av tygfod rad 
ga lon. En mycket väl 
gjo rd och effektiv hjälm . 
Finnes i röd, bl 6 och 

vi t färg sc,mt storl . No l 
= 55-56, No 2 = 57-
58, No 3 = 5~. 

!Riktp ris 40:- 1 
Rea li seras 24,-, 

Mo torglasögon Y 428. 
Ger fullt tillförlitligt 
skydd för 5gooen somt 
är mycket behagliga och 
lötto att bära . 

Svarta 3 : 95, vi ta 4 : ~ 

Motorglasögon Nr Y 71 
som föreg6ende men 
fodrad e med skumgummi. 

Svarta 4: 95, vita 5: 30 

Ansiktsskydd Nr Y 360, 
av cellulo id med rund 
fastsydd f iltkon t, som 
smiter mjukt och tätt t;!f 
ansiktet. Ställbart grönt 
solskydd . Effektiva ste 
skydd 6t ansiktet mot 
ky la, dr og, regn och 
bländning . Storlek l, 2 
ell er 3. Pris 3: 95 

Skyddsglasögon Nr U 
937. Utfo rmade s6 att de 
sluta tölt kring ögo nen 
och öro därför lömpl ig o 
som ögonskydd mot b ilist, 
damm o. dyl. Oumbärl i
ga vid dammande ar be
ten och cyke l6gni ng m. m. 
Tillv erkade av celluloid . 

Pris pr st. 0:30 
Pris pr duss. 3:-
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MC-spegel Y 482, helt 
b lonkförkromod och med 
rekt angulär färminsk
ningsspegel 6x 9½ cm pö 
kull ed med 25 cm löngt 
styrstöngsfäste. Pris 9:50 

MC-lös Y 483. Tillförlit 
lig t kraftigt lös för mo
tor cyklar. Bestör av tvö 
krafti ga klammer, lås
stö ng och nycklar. Dö 
cykeln ej är löst, förva
ra s lösstöngen i medföl
jand e höllore, som fästes 

. bo kpö nummerplöten . 
Pris 17:50 

Motorcykellås Nr Y 280. 
En kra ftig, fjädrande stöl
byg el längd 65 cm, helt 
överklädd med gummi. 
Med dy rkfr itt lös och tvö 
nyc klar. Pris 9 : 50 

Sadel Y 157 i extra kraf
tigt utförande tör mope
der och lättvikta re . Helt 
av gummi i svart fä rg pö 
tät sittande längsgöen de 
spiral er. Bredd Bl cm. 

Pris 24: 50 

Backspegel Nr Y 94, för 
cyk lar och moto rcykli:ir. 
Spegelgloset skyddas rJnt 
om av en gummiri ng, 
diom. 10,.5 cm. Stabilt 
fä ste. Pris 2: 10 

Pakethållare , för mc, 
med fyra sugfötter och 
spännband av gummi . An
bringas ovonpö bensin
tanken. Helt förkromad e. 

Nr Storlek Pris 
Y 474. 18X 19 cm. 7 :50 
Y 475. 21 X22 cm. 8:20 

Fotstöd Nr Y 10, för 
motor cyk lar. Kraftigt ut
förand e i svartlackerat 
jör n med gummiklädda, 
uppfällbara steg. Längd 
28 cm. Pr por 9: 50 

Mo torcykelstöd Nr Y '137, 
av stölrör med krof1igt 
fäste . Svart lacke rat . 
Längd 30 cm. Pris 7: .80 

El-signal Y 18 för cyk
lar och mopeder. Kraftig 
ton. Ett stavbot teri T 435 
användes. Med tryckkon
tokt och sladd men utan 
ba tteri. Pris 6 ,75 

Signalhorn Y 470 med 
svart gummib löso och för
kromad frontring. Storl. 
55X55 mm. Med kraftig 
dubbelton. Pris 1 :75 

Signalhorn Nr Y 335. 
Av frostlackerad lä ttme
tall och förni cklat fäste . 
Kraftig ton. Längd 24 cm. 

Pris 5: 70 

Bensinmätare Nr Y 46. 
För motorc ykl ar . Helt av 
förnicklad mässing. Ytter 
diom. 42 mm. Pris 4: 50 

--Fjäderbälg Nr Y 377 av 
svart gummi för motor
cy~lor med telesk op fjäd
ring. Passar bl. o . NV 
och Omen . Storl . 6xl9 
cm. Höldiom. 25 och 31 
mm. Pr st. 2: 20 

Fjäderbälg Nr Y 380 
lika föreg . men med höl
diom. 24 och 38 mm. Pas- , 
sor bl. a. Rex, Kärnan, 
Svalan. Pr st. 1 :80 

-Fjäderbälg Nr Y 378, 
konisk, passar bl. a. Mo 
nark , Jowo och DKW. 
Storl . 5x 15 cm. Höldiom . 
25 och 38 mm. st. 1: 70 

Fotrulle Nr Y 344, storl . 
38x 105 mm. Höl 20 mm. 

Pr st. 1: -

Fotrulle , storl. 45X 115 
mm. 

Nr . 
Y 341. 
Y 342. 
Y 343. ,..___ 

Hö Idi om. 
12 mm 
18 mm 
23 mm 

Pr st. 
1: 40 
1: 20 
1: 10 

$W 
Ljuddämpare för lättv iktsmotorcyklor . Tillv . ' av 

kra ftig plöt och med elega nt blankpol erad för 
kro mning . Längd 50 cm. 

Nr Y 232, med fäste för 30 mm rör. Pris 12: 40 
Nr Y 2l3, med fäste för 36 mm rör. Pris 12: 50 

·QJ ' Ljuddämpare. Trott med lösta gbar insats sö att 
tra tten bli r öppen. Förkromad kraftig stölplöt . 
Y 394, rörfäste 36 mm. Längd 48 cm. Pris 18: -
Y 395, rörföste 43 mm. Längd 58 cm. Pris 21: -

m 

Ljuddämpare Nr Y 251 i kraftigt utförande och 
förkr omad. Längd 50 cm. Fäste lär 30 mm. rö r. 

Pris 14: 25 

Dubbelsits Y 383. Ged ige t utförd 
med svampgu mmi som gör öndo 
ned till botten. Kraftig svart galon
klädsel med röda kanter . Längd 
62 cm, största bredd 23 cm. 

Pris 55: -

Dubbelsits Y 435 med Dunlop i l lo svamp
gummistoppn ing och golo nklödsel, svor1 
och röd. Storl . 53X 22 cm, för mindre motor
cyklar. Pris 39:75 

Ljuddämpare Y ~17 för 
mopeder. Förkromad. 
Storl . 30X 5 cm. Fäste för 
22 mm rör. Pris 10: 75 
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I 
Kickstar tgummi Nr Y 

340, storl . 30X 85 mm. 
Höl 14 mm. Pr st. 0: 75 

- ·[ 
. '· 

Växelped a lg ummi Y 
337, storl . 18x25X45 mm. 
Ovalt höl 6-10 mm. 

Pr st. 0: 40 

Bramspedalgummi , storl. 
30X65 mm. 

Nr Höld iom. Pr. st. 
Y 338, ½" 0: 60 
Y 339, oval 10Xl8 0: 50 

Fölgbram s Nr Y 59. Av 
förkromat stöl . Lött att 
montera och passar varj e 
cykel. Pris 11: 50 

Kopplingshandtag Y 391, 
gjutet och förni cklat. För 
1.-v. Längd 12 cm. 

Pris 3:50 

~ 
Koppling shandtag Y 393 

för mc. Förkromat. Längd 
15 cm. Pris 6: 80 

Kopplingshandtog Y 392 
för lv. Pressat och för
kromat. Pris 3: -

0 
a 4 

Transpar ent pla stslang , 
be nsin- och olj ebeständig . 
Mött , inre diom.Xyltre 
diom . 

Bensinslang N 438. 
5X 8 mm. Pr m. 0: 80 
6X 9 mm Ps. m. 0: 90 
7X10 mm. Pr m. l: -

Oljeslang N 439. 

Bawdenkabel överklädd, 
svart eller sil verförgod. 
Extra mjuk . 
Nr N 4, för 1,25 mm stöl
li na . Pris pr mtr . 0: 55 

Pr 10 mtr . 4:40 
Nr N 5, för 1,50 mm stöl
lino . Pris pr mtr . 0: 60 

Pr 10 mtr. 5: 25 

Stållina för bowdenko
bel. 
Nr N 3, grovlek 1,25 mm. 
Pr mtr. 0: 25, 10 m. 2: 20 

Nr N 413, grovl ek 1,50mm. 
Pr mtr. 0 : 30, 10 m. 2: 50 

~ 
Y 262 ~20 

Sträckare, dubbel skarv
hy lsa av fö rn. mässing . 
Med hylsa fö r 5 elle r 6 
mm bowdenko bel. Längd 
52-65 mm. 
Nr Y 262. 5 mm. Pris 1: 15 
Nr Y 263. 6 mm. Pris 1: 20 

Sträckare Nr Y 328, 
enke l, för 6 mm kabel . 

Pris 0: 95 

Ändhylsa Nr Y 264 förn . 
5 e ller 6 mm inv . diom., 
för bowdenko bel. 
5 mm. Pris pr st. 0: 08 

6 mm. 
Pr duss. 0: 50 

Pris pr st. O, 10 
Pr duss. 0: 65 

Wirestopp av mässing. 
Nr Y 192, längd 6 mm. 

Pr st. 0: 25, duss. 2: 50 
Nr Y 193, längd 20 mm. 

Pr st. 0 : 33, duss. 3: 35 

YJ 17 YJ/8 YJ/ 9 YJ20 

Nr Diam. x län gd 
Y 317. 6x7 
Y 319. 6X 10 
Y 320. 6,Sx8 
Y 321. 9x 11 

YJ21 

Pris 
0: 25 
0 : 22 
0: 24 
0: 30 

Förgasare Nr Y 11, ZE
N ITH typ 10 MS. En kvo
li tetsfärgosare speciellt 
konstruerad för hjölp mo
tor er mellan 45 och 100 
kbcm. Pris 35: -

Förg asare Nr Y 447 
Amal typ 308, med lult
filt er , för mopede r och 
dylika mindre motorer. 
Standard fäste 12 mm. 

Pris 45: 50 

Förgasare Nr Y 448 
Amol typ 352, för HVA 
98 cc m. fl . Standa rd
läste 19 mm. Utan lult
fi I ter . Pris 38: -

Förgasare Nr Y 449 
AMAL typ 361, fö r HVA, 
BSA m. fl. Utombordsmo
tor er Ald ell och liknan
de. Standard fäste 25 
mm. Utan luf tfilt er. 

Pris 47: 50 

Tändstift, KLG. 
Normal mode ll. 
Nr Y 272. 10 mm, typ T 50 
Nr Y 273. 14 mm, typ F 20 
Nr Y 274. 14 mm, typ F 50 
Nr Y 275. 14 mm, typ F 80 
Nr Y 277. 18 mm, typ M 30 
Nr Y 278. 18 mm, typ M 50 
Nr Y 279. 22 mm, typ A 30 
Pris 4: -, pr 6 st. 18: 50 
Vattentät modell. 
Nr Y 276. 14 mm, typ WF70 
Nr Y 281. 18 mm, typWM50 
Nr Y 282. 18 mm, typWM60 
Pris 6 : 80, pr 6 si. 29: 50 

Tändstiftsförskruvn,ng av 
mässirg möj liggör an
vändning av töndsl 1ft m. 
mindre gäng ön original. 

Nr Gän gförv ond l. Pris 
Y 315. 14-18 mm. 1: 30 
Y 316. 18-22 mm l : 60 

Tändkabelmuff Nr Y 314, 
av gummi. 

Pr st. 0: 12, duss. 0: 9~ 

Tändkabelsko Nr Y 364 
av bakelit med mössing
ir ,sats passande tändstif
tet. Pr st. 0: 65 

Ventilhatt Nr Y 9, för 
bilor och motorcyklar. 

Pr st. 0: 18, duss. 1: 90 

.3 •..- · 
Kabelsko Nr Y 158, för 

töndko belns spolönda. 
Pr st.' 0: 10, duss. 1: -

f 
11!(;:1. , Kabelsko Nr Y 159, för 
rn o töndkobel, med f jäder-' OJ föste till tändstiftet. y Pr si. 0: 10, duss. 0: 90 

nz YJZ7 t-t, 
Luftfilter Nr Y 450 

AMAL , för ovonstöende 
förga sar e, med unda ntog 
av typ 308. Pris 13, -

Förg asarmunstycken 
Nr Y 260. Engelsk Amol 

i nr 50, 60, 70, 80, 90 ell er 
100. Pr st. 0: 50 

Nr Y 326, ställbart mun· 
stycke Sochs. Pris 4: 60 

Bensinkra n i bä sta ut
förande av förn. mässing . 

Nr Gänga Pris 
y 322, 1/a"- ¼H 3: 30 
Y 323. ¼"- ¼" 2: 90 
Y 324. ty p HVA 3: 70 

4X 7 mm. Pr m. 0: 60 Luftrenare Nr Y 4, Ställskruv Nr Y 327 för 
Si l Nr Y 325 av fin mås

singd uk'. Längd 40 mm. 
Passar till ovanst . bensin
kro nor. Pr st. 0: 50 

6x 9 mm. Pr m. 0: 80 .diom. 70 mm. Fäste 25 reg lagekabeln till Sochs-
8Xll mm. Pr m. 1: - mm. Pris 2: 70 förgasare . Pris 0: 50 
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Tändstiftsnyckel Nr Y 
67, av kromvonod iumstå l. 
fö rkromad . Dubbelsidig 
med 21 och 26 mm g ri p· 
vidd. Pr is ~= 20 : 

'fändkobel, läng d ~0 
cm, med iän dstift s- och 
spolon slutning ov ba ke l it. 
Nr Y 345, fö r Hvo . 
Nr Y 346, för I lo , Sochs. 
Nr Y 347, för Rex. 2: 75 

Kabelskor för bilb atte
rier. Synnerligen kraftig 
typ av förb lyod mässing 
Nr Y lS-4, pos itiv . 
Nr Y 155, negativ . 

Pris pr st. 1: 20 

Bult Nr Y 173, med mut
ter, passar batterikab el
skor . Pr st 0 :30, duss. 2 :70 

Kabelsko Nr Y 156 med 
f lätat bond ov koppor för 
bilb atterier. 'Total löngd 
23 cm. Pris 3:40 

Kabelsko Nr Y 370 av 
mässing m. bake lit skolt . 
Löngd 48 mm. Pris 0:50 

Kabelskor, av kraftig 
förtent mässing . För kab
lar med nedanstående 
area. Pris pr 
N r kvmm st. duss. 

Y 16). 1½ 0 :04 0:35 
Y 161. 2½ 0:05 0:45 
Y 162. 4 0:06 0:60 
Y 163. 6 0:07 0:75 
Y 164. 10 0:08 1: 10 
Y 165. 16 0:12 1:35 
Y 166. 25 0:18 1 :80 
Y 167. 35 0:25 2:75 
Y 168. 50 0:40 3:95 

Poneluttag Nr T 33 fö r 
mo ntering på b i lens in
strumentbräda . Pr is 1 :30 . Tändlås Y 402. Ström

Stickpropp Nr T 82 fö r 
sla ddl a mpa m. m. 

Pris 1 :40 

• Vägguttag Nr Y 374 
passande sti ckpr opp T 
82. Tillv. av sva rt bake
lit. Pris 2:20 

Ciga rrtä ndare av svart 
bake l it, med trycks tröm
bryta re. För sta nda rd 12 
mm pa ne luttag . {T 831. 

Y 410 för 6 V. Pris 4: -
Y 411 för 12 V. Pris 4: 10 

·-

bry tare med 2 lögen 0---1 
och 2 nyck lar . Diam . 33 
mm. Pris 7: 10 

Tändl ås Y 397. Ström
bryt are med 3 lög en 1-
0---2 och 2 nyckla r. Dia m. 
33 mm. Pris 7: 30 

~ 
Strömbrytare med 3 lä

gen 0---1- 2, 30 A . Knopp 
av benvit plast med in
byggd kontro ll ompa. 
Säkri ng för 20 A . 
Y 398 för 6 V. Pris 7: 25 
Y 399 lä r 12 V. Pris 7: 30 

Strömbrytare med cen
trn lfa stsättning a . slutet 
bak e lithus. Sva rt knopp 
diam. 24 mm. 

Omkastare lär kör r ikt
ningsvisa re. Av bakelit 
med fa stsättn ingsbygel 
och spa k av förkr omad 
meta ll. Knopp av röd 
pl ast med kantroll a mpa , 
sim visar när körriktn ings 
visa ren e ll er bli nklj uset 
ör i fun kt ion . Lätt att 
mon tera . Passande reserv
g lödlam por T 615-T 617. 
Nr Pris 

Y 82, Vit , lär 6 V 12,80 
Y 83,. Vit , för 12 V 12:85 
Y 80. Svart, lär 6 V 11 :45 
Y 81. Svart, lär 12 V 11 :50 

Säkr ingsdosor av bak e- Y 404 med göngläng d 
lit för en till sex bilsök- 4 mm. Pris 1: 20 

Omkastare Nr Y 367 
för riktning svisore . För 
pan elmontering och med 
kontro ll ampa. Finnes lär 
6 eller 12 V. {Reservlam
pa nr T 618-T 621!. 

ringar . Med 8 amp. sök- Y 405 med gänglängd 
ring ar . 15 mm. Pris 1: 20 

T 444, enpolig 1 :- Strömbrytare Nr Y 368, 
T 445, tvåpo lig . 1 :35 vippbrytare till-från för 

Med lampa pris 4:50 

T2147, fyrpolig. 2:40 panelmontering. Omkastare Nr Y 369 m. 
T 446, sexpo lig . 3:45 Pris 1 ,45 0-läge i mitten för t . ex. 

fö~ou~~kfiriP\~nlvmTm ~:/ af i~ ri ktni 'i\ngsvisa re. Pris 2:-
bel. Pr st 0 :25 0 

-- l 

.. ~ : 
-

D
.. .. b 

1
.. Omkopplare Nr T 1815, 

Släpvognskoppling. 4-
polig stick propp och d ,o 
uttog med lock . Kraftigt 
utförd i bakelit och lätt
metall med fjädrande 
låsbygel. Längd 80 mm. 
Nr Pris 

T 173. Kontoktuttog 4:
T 172. Stickpropp 4:50 

Pådrag l 1806 för bil
värmor e. Mot stånd och 
strömbry tare med signal
lampa . Finnes för 6 eller 
12 V. Pris 4: 50 

. _orrstro'!' r_yl ore or av svart bak elit. Två-
1nfallning , dorrkarm etc . vägskop pl are med noll
Storl. 40x 30x2 4 mm. läge i mitten Kan mon
Nr _ T 77, br_yte~ ström~en teras på po~el el. med 
{slackerl v,d intryck ning medföljande bygel , på 
av knappen . Pr ~t 1 :40 cykelsty re el. d y l. Dia m. 
N! T 452, s!ute~ strom~ en 37 mm. Pris 1 :65 
{tanderl v id intry ckning 
av knappen. Pr st 1 :40. ~ 

Strömbrytare Nr T 79, 
för svagst röm. Med fäst - J 

platta i storlek 52X 26 

•C- -- ~~ ~ 

W Omkopplare Nr T 80, 
Strömbrytare Y 415. 

Standardutförande i svart 
bakelit för backningslam
pa . Diam. 36 mm. 

Pris 1: 60 

för hel- och ho lvljusom
kopp li ng uta n strömav
brott. fä ste för 7/8" styr
stå ng. Tillv . av svart ba
kelit. Pris 2:10 

Stickpropp Y 403 ror 
slrömuttog ur outom. ci- Störningsskydd Y 406, 
go rr ettändordosor. Storl . 2,5 uF för bilgenerotorn. 
20X60 mm. Pris 1, 80 28X 55 mm. Pris 4: 75 

Tryckkontokt Nr T 78 
av svart bakelit med vit 
kna1w. Med silverkontak 
ter lä r hög belastning. 
Centrallastsättning . Stor
lek 32x21 mm. Pris 2:20 

Omkopplare Nr T 81, 
för hel- och halvljus som 
föreg ., somt dessutom 
med t ryckknapp för sig
na I. Fäste 7 /8" . 

Pris 2:60 
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Omkopplare Nr Y 86, 
för hel - och ha lvl ju1. 
Kraft ig typ fö r bi lar . Av 
bak eli t med innerdel ar 
av mässing. Stad ig fä st
platta av järn . Storlek 
95X 50 mm. Pris 5:90 

~ . rtf . 
Sökarljus Y 476 för b i lor . Helt förkromat. Strål 

kastare n vri d bar i a ll a riktning ar. Glo sring en med 
refl ekt orn kon med ett enkelt handgr epp lösgöra s 
~ch on~andas som slo ddl ampo; 4 m kabel är upp 
li ndad I lamphus et. Refl ektordiom . 112 mm. En s_yn
ner lig en ged igen och elegant utfärd la mpa . Fin
nes med 6 eller 12 V lampa. Pris 86:-

Fotströmbrytare Y 422 
för avb ländni ng. Kraft igt 
utfärd i lättm eta ll. Dia m. 
55 mm. Pris 4: 35 

Strömställare Y 420. In
kopplor bromsljuset vid 
ett oljet ryck av 3,5 otä . 
Gorar.teras för ett try ck 
av 150 otö. Med gäng a 
M l0 x l SW22. Pessar 
samtliga tyska och fr an-
ska bilar. Pris 2: 75 

Strömställore Y 421. 
Samma som Y 420 men 
med gäng a 1/a" NPT SW 
22 lär eng . och amerik . 
b ilo r. Pris 2: 75 

Signallampa Y 371 ov 
svart ba ke lit lär ponel 
mont., pessar glöd
la mpor med dvärgsock el 

Pr is 1 :40 

agQIJ;JlF 
Kontrollompa Nr Y 373 

för pane lmontering . En
das t en I i ten knapp lOX 1 
mm blir synlig. För lam
pa med 7 mm bajon ett 
socke l. IT 618-T 6211. 

Pris 1 :50 

Taklampa T 1807 för bi
lo r. Storl ek 40X l06 mm. 
Förnicklad. Med ström
brytare. Sockel S 8. 

Pris 4:85 

Glödlampa T 507, pas
sande t ill taklampa T 
1807. 6 e ller 12 volt. 3 W. 

Pris 0:90 

_Billampor, se I 
Sid. 62- 63. 

Körriktningslampo Nr Y 
247, av pla st m. gängad 
röd huv. Storl ek 8X 9 cm. 
Liten enpolig swansockel. 
Passande glödl ampa : T 
1928 e l. T 1930. 

Pr st. 5:50 

Körriktningslompa Nr 
Y 376 fö r bilor. Kraftigt 
och stiligt utfö rande ov 
spl itterfri tt materiel med 
po lerad för kromning. 

Töts luton de gummipack
ning. Höjd 9x 6x 4 cm. 

Pr st. 6:80 
Passand e g löd lo mpo : T 
1928 el. 1930. 

Blinkgivare, i bake li t
hö lj e, ger bl inka nde kör
rikt ningslj us. Egen för 
brukning 1 W. Storl ek 
70X 35x 23 mm. Med kopp
li ngsanvisning . 
Nr Y 84 för 6 vo lt. 
Nr Y 85 för 12 vo lt. 

Pris 6:25 

Testverktyg Y 433 fö r 
bil ar och mc beståe nde 
av ledning spr ovar e med 
la mpa i handtag et somt 
sladd och klämma jämt e 
tä ndstilt sprova re. Förva
ras i pla stetui . Pris 9: 70 

Dimljuslampa Y 400. Av 
förk romad mässing med 
gul Fresnel-lins. Diom. 130 
mm. Pris 29: -

Hållare Y 401 lä r dim 
lju slamp a att lastskruvo s 
på kofångar en. Pris 3: 50 

Bocklampa Y 390 av fint 
förkromad mässing . Storl . 
11 x 6x 8 cm. Med ställ 
bart fäst e och gl ödl am
pa 6 6e l. 12 V. 

Pris 15:25 

T 

Backlampa Nr Y 240, av 
förkro mad mässing med 
facettglas. Kraft ig t kad
mierat fä ste. Dia m. 102 
mm. 
Med g löd lamp a 6 e ll er 
12 V. Pris 11 :-

Pejlingsstång Nr Y 174 
lär bilor . Fäste och stång 
förnicklat . Oglor för vim 
pel. Längd 42 cm. 

Pris 2:65 

Baklykta Y 484, ova l, 
med stoppljus och nom
merplåt sbe lysning . Gedi 
get utförd i la ckerad p låt 
och pla st. Storl . 10X 7X7, 
cm. Passande gl ödl a mpor 
5+ 10 W, T 1928-1931. 

Pris 6:75 

Baklykta Nr Y 375 med 
stoppljus och nummer

plåtsbelysning. Tillve rkad 
ov kraftig svart bakel it. 
Plostg los med förkromad 
r ing . Diam. 65 mm. Pas
sande glödlampor 5+ 10 
W , T 1928-1931. 

Pris 4:75 

Baklykta Nr Y 252 med 
stopplju s, för lastb i lar o . 
slä pvagn a r. Svartlack e
rad med förni cklad ri ng 
o . splitt erfria g los. Diam . 
9 cm. Passande glödlam 
por S+ 10 W, T 1928- T 
1931. Pris 6:65 

Sladdlampa Nr Y 246, 
för bilar . Helt av pl ast 
för lampa med li ten en 
po l ig swa nsocke l {T 1929 
e l. 1931). uta n lo mpo . 
Längd 145 mm. 4 m sladd 
med krokod ilklä kmmor e tt 
kopp la t ill bilb atteri et . 
En oö m lo mpo som ta r 
li ten plats. Pris 6:51 

Sladdlampa Y 466 l ike 
med för egå ende men med 
sugfot som ko n sättes fe st 
på va rj e slät y ta på b i
len. Lampans läng d 11 
cm. Pris 5 :25 
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(oeoJ 
Instrumentpanel Y 437 pa ssande Volk swagen . In

sättes i stäl let fö r högtalargallret . Bestå r av ben
sinmätare med vorn ingssignol , elekt r . ur och olje
temp . mätare. Komplett med t ill behör för installa 
tionen , lätt att monter a. Fobr'i kot Mota -Meter . 

·· Pris 145: -
El. bilur Y 436 med låg 

strömför br ukn ing. Elmog
neti skt impulsuppdr cig m. 
gångr eserv. Diom . 60 
mm. 6 e ller 12 V. Samma 
som i ovonst6ende inst ru
mentpanel. Pris 46: -

1
• O.ljetemp.mätare Y 438 
för Volkswagen. Vä, me
könnoren l=tfor mod som 
oljemätst ido med 4,3 mtr 
ledning. Mätområde 0-

o
t 
Y 479 V 480 
,Valkswagen,-spegel 

helt blonkf ärkro mod och 
med rund spegel, diom. 
10 cm. Finnes med två 
olika specialfästen för 
Volkswag ens dörrgång 
järn, se b ild . 

Y 479. Fästes i ,stället 
för gångjärnets bult . 

Pris 11 :50 
Y .CSO, med klommo som 

passar över gång järn et. 
Pris 11 :75 

Vattentemp.-mätore Y 
424, för bil or. Grad erad, 
bel yst sko la fr ån 40 t i ll 
100° C. Diom. 40 mm. Ca 
125 cm lång, ko ppa rflä 
tad, fl exibe l kab el med 
skruvfäste för kylv otten
slo ngen. Pris 24: -

1200. Diom . 52 mm. Med t-fJ 
sko lbelysning och var - '-
ningss ignol. Pris 53: -

C)r() '.~ 

Vattentemp.m äta re Y 
423, fö r bilor , som för e
gående men med skola i 
diom . 52 mm. och räd 
va rni ngsla mpa v id 1()()0 
C. Pris 29: 75 

Hållare Y 442 för fäs
tande av ovanstå ende ol 
jete mp. mötore vid ratt
stån gen. Förkromad. 

Pris /: 50 

Håll are Y 443 som fö 
reg. men dessutom med 
röd sig no llom po för ben
sinr ese rven , Med strorn 
brytare för montering på 
krane n till reservtan ken. 

Pris 15: 50 

Backspeglar, för lastbilar. Med kulled och tele
skopfäste för snobb inställning i önskat läge . Pri
ma spege lglo s med kraftig skyddskont av svart 
gummi. 
Nr Y 7, fyrkantig, 20X 12 
och bokstycke. 
Nr Y 8, rund . Diom . 14 cm. 
stycke. 

cm. Mottförni ckl . fäst e 
Pris 12:50 

Lackerat fäste o . bok
Pris 8:-

Treflex Y 363, regle
mentsenliga reflex anord
ninga r för fordon. Finnas 
vita för from- och röda 
för bokmontering. Storl. 
12x 12 cm. Pris 3 ,75 

Backspegel Nr V 256, 
av 6 mm slipat spegel 
g los i stor.t. 15X6 cm. 
Fäste med ku I led . 3 :25 

Backspegel Y 478. Vac
ker rektangulär förminsk 
ningsspege l 6x 15 cm med 
kraftigt specialfäste som 
passar på bildärror . Kon 
göras fost i al lo läg en 
och ä r lätt att montera. 
Helt fö rkr omad . 

Pris 11 :75 
Backspegel V 481, rund 

spege l, diom . 10 cm, med 
samma fäste som ovonst. 

Pris 11 :50 

Bitspegel Y 396 med 
rom av plast och /jäd er
hållore. Avsedd att fäs
tas på solskydde t i bi 
len. Storl. 9X17 cm. 

Pris 3:50 

Solskydd Y 472. Med 
rom av plastmaterial och 
r,uto av spec ialb ehand 
lad ce lluloid . Lätt att 
montera på standard
skydd el ler direkt på ka
rossen. Nedbringar risk
ken för solblöndning och 
gör föraren fri från de 
besvärliga solglasögo
nen. Komplett med fost
sättni ngsklom mer. Stor! . 
40X 18 cm. Pris 9:50 

Kylargaller Y 487 för 
Volvo PV 444. Dekor ativt, 
lätt att montera . Bästa 
utförande i förkromad 
mässing. Stor!. 21 x 74 cm. 

Pris 42:-

Avgosrörförlöngning Nr 
Y 6, snäckfo rm. Rrostfritt 
hög glanspol erat stål. 
Storlek 14X l8 cm. Pas
sar allo rärdiom. 

Pris 7:50 

Avgasrärförlängning av 
färn . plåt . längd 20 cm. 
Y 331, för l" rör 2:30 
Y 208, för 1 ½" rör 2 :60 

Askkopp Y 409 av ben
vit pla st med sugfot och 
fastsättni ngsskeno. Höjd 
75 mm. Pris 2: 50 

Blomvas Y 485 av glos
klor plast med gummi sug
fot. Höjd 12 cm. 

Pris 2:95 

Klädhängare att fösta 
på bilrutan. Tillv. av färn . 
mässing. 

Pris 
0:85 
1: 25 

Nr Krokar Längd 
Y 461, 2 6 cm 
Y 462, 4 15 • 

Bilklödhöngare Nr Y 
303, av aluminium . Hakas 
på rutans överka nt. 

Pris 0:70 
Bitklädhängare Y 13 av 

rost fritt stål. 
Pr st. 0:50, duss. 4:35 
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,_ DO [W4152] 
Besiktningssk'ylt , ovo I. 
Y 253, aluminium. 

Nummerskyltar av spe
cio I lackerad plåt. 
Nr Stor!. 

Pr st. 0:25, duss. 1 :95 
Y 254, färn. mässing . 

Pr st. 0:38, duss. 3:25 

Y 351. 3-siffr. 
Y 352. 4-siffr. 
Y 353. 5-siffr . 

Pris 
1 :35 
1 :45 
1 :55 

Mopedskylt Y 432 av 
aluminium . 

Pr st. 0:35, duss. 2:60 
Skattekvittahållare av 

plas t . 
Y 248, 

Y 249, 

utan namnplåt. 
Pris 0:60 

med namnplåt . 
Pris 0:85 

Skattekvittah611ore Nr 
Y 172, av celluloid och 
alu miniump låt . Pris 0:65 

Skottekvittahållare Nr 
Y 169, med celluloidfö ns
ter och pl ats fö r namn
gravyr . Till v. av förnick
lad p lå t. Pris 2:25 

Skattekvittoram Y 430 
av plåt med gummität
ning . För MC . Pris 2:20 

S-plåt, internationellt 
godkänd typ med notio
nolitetsfärgerno. Alumi

Pris utan siffro r. 

Y 354 för 5-siffr. i två 
rod er. Pris 1 :70 

Y 355 för traktor . 1 :35 

SIFFROR och BOKSTÄVER 
av svart plast med plast 
nobbar, som nitas med 
lödkolv på pl åte ns bok
sida. 

Siffror Nr Y 357 för bi 
lor och motorcyklar . 

Pris pr st. 0:15 

Bokstäver Nr Y 356 för 
bilor och motorcyklar. 

Pris 0: 15 

,4 
Registreringsskyltar gjut

na av aluminium, la cke
rade och med slipade 
kanter . 
Y 180, för 4-siffr . nr. 1 :95 
Y 181, för . 5-siffr. nr . 2:15 

ABCD 
123t 

Bokstäver Y 186 gjutna 
av aluminium . Finnes från 
A-Z . Pr st. 0:18 

niu mplåt i stor l. 194X144 Siffror Y 185 ~jutno av 

N~· Pl6ttj ock lek Pr st. aluminium. r st. O:lS 
Y 170. 1 mm 2 :10 
Y 171. 0,5 mm 1,60 

S-märke Y 431 i dekolko
moniutföronde . Overföre s 
direkt på bilkorossen 
fort , lätt och uton hjälp 
medel. Beskrivning med
följer. Svart S på vit bot
ten .. Storlek 17X 11 cm. 

Pr st. 1 :-, duss. 6:60 
S-märke Y ,j88, lika fö

reg . somt med röd reflex 
runt ovalen. Självklistron
de , lätt att anbringa. 

Pris 3:

Nyckelfodral Nr U 1025, 
av extra prima läder 
speciellt för bilnycklar . ' 

Pris 1:-

Biltermameter Nr U 91 
som föstes på rutan med 
gummisugfot . Graderad 
+60 till -40 . Diameter 37 
mm. Pris 3:50 

Tryckmätare Y 440 i 
klockform, graderad 0,5 
-3,5 kg/c m2. Diom . 50 mm. 
I läderfodral. Pris 9:-

Bilmatto Y 451 av mönst
rat, kraftigt och smidigt 
grönt gummi. Sorl. 35X50 
cm. Pris 7 :,40 

T ryckmätare Y 4-41 I i ko 
föreg . men g1aderod 0,5 
-5 ,5 kg/cm2 och med 40 
cm onsl utning sslong . 

Pris 11 :90 

• 54@i!) 
. T ryckmätare V 439 för 

lågtrycksdäck, 0,5-3 kg . 
Längd 12 cm. I läderfod 
ral. , Pris 8:40 

Tryckmätore kombine
rad skruvpenno med bly
ertsstift . Förnicklad me
tall, längd 14 cm. 
Nr Mätområde 

Y 458, 0,2--2 kg/cm2 
V 459, 0,5-3,5 km/cm2 

Pris 9:20 

Reservtank av lac kerad 
kraftig p låt med skruv
propp och utdr agbar rör
pip . Bör höra till utru st
ningen i varje bil. 
Nr Y 386, rymd 5 ltr. 

Pris 16:50 
Nr Y 387, rymd 10 ltr . 

Pris 20:50 

Bensintratt Y 465, av 
tronsp . mjukplast med in
gjuten finmaskig mäs
singssil. Diom. upp till 22 
cm., pipen nedtill 27 mm. 
Kon transporteras hop 
vikt utan att ta skada. 

Pris 3:60 

Biltvättbarste Nr Y 2 av 
kraftigt gummi och med 
prima borst. Slongfäsle 
av lätt metall pa ssande 
både ½" och ¾" slang, 
refflo t gummihandtag. 
Längd m. handtag 32 cm. 

Pris 18:75 

Sämskskinn för biltvätt. 
Se sid. 40. 

(flil 
Palervan te K 577, ,Auta· 

fi x, av lammskinn . Re
po r ej lackeringen . 

Pris 4:25 

Vindrutespolare Y 460 
bestående av ni ppe l med 
du bbelt munstycke , plast· 
slang somt vätskeb ehålla
re av mjukplast . Pressas 
samma n med hande n sö 
att vattnet sprutor ut. 

Pris 4:95 

FI åkt U 387 av benvit 
plast med röd propeller . 
Mycket kraftig motor för 
vanligt ficklampsbatteri 
som förvaras inuti foten . 
En mycket praktisk fläkt 
vid torkni ng av film , för 
att hålla bakrutan fri fr . 
imma i bil en, somt såsom 
bordsfläkt m. m. Försedd 
med strömbrytare och 
ställbar fläkt. Pris 12,75 
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Ventilkedja av mässing. 
N 405, mäss. Pr m. 0:55 
N 406, färn. Pr m. 0:60 

D :a , kraftigare. 
N 409, mäss. Pr m. 0 :60 
N 410, förn . Pr m. 0:65 

Högtryckssmörjsprutor 
av förstklassig svensk 
till verkning. Smärjtryck 
300 alm. Ytbehandling s.k. 
va penfinish. 

Nr Y 30, i revolvermo
dell med trähand tag. Vo
lym 250 kbcm. Läng d 310 
mm., diam . 45 mm. 6:25 

Nr Y 31. Backven tilkan
struktian en has denna 
typ ökar pe r pumpslag 
a vg ~ven fettkvan titet ge
nom att förhindra öter
sug av fettet i högtrycks
cylind ern. Längd 210 mm, 
diam . 45 mm. Pris 9:30 

Nr Y 32, liten typ men 
fullt e ffektiv och passan
de för mc och mindre 
maskiner. Stor!. 200X30 
mm. Smärjtryck 400 alm. 

Pris 5:95 

Munstycken till avan
stöende smörjsprutar. 

Nr Y 33 trattformat, pas-
sande till Y 32. 1 :30 

Nr Y 35 dito passande 
till Y 30 och Y 31. 1 :35 

Nr Y 36 spetsformat, 
passan de till Y 32. 1 :40 

Nr Y 38 dito possonde 
till Y 30 och Y 31. 1 :45 

Smörjnipplar med fjä d
rand e kulventil för tryck 
smärjning. 1/8" elle r 1/4" 
gasgö r.g. 

Nr Typ 
Y 102. Rak 
Y 103. 45° 
Y 104. 90° 
Y 105. Rok 
Y 106. 90° 

Göng 
1/8" 
1/8" 
1/8" 
1/4" 
1/4" 

Pr st. 
0:25 
0:40 
0 :40 
0:45 
0:60 

ll 
Oljespru ,o Nr Y 39 av 

stö l i gediget utförande. 
Magasinsvolym 260 kbcm. 
Ytbehandlad i s. k. va
penfinish . Med 3 spetsar 
av mässing, 17, 10 och 6 
cm. Stor!. utom spets och 
handtag 45X240 mm. 

Pris 7 :85 

Rattar ov svart finpo
lerad bakelit i kraftigt 
utförande. 

Nr M 989. Diam. 85 mm 
med 3/8" fyrkantigt höl. 

Pris pr st . 1 :75 
Nr M 990. Dia m. 100 

mm med 1/2" runt höl. 
Pris pr st . 2: 15 

Nr M 155. Diam. 200 
mm, med 3/4" höl. Med 
vev. Pr st. 11:75 

ft •• 
Knopp, av massiv svart 
bakelit med gängat höl. 
För växelspakar, manö
verormar o. dyl. 

Diam. Göng Pris pr 
Nr mm W" st. duss. 

Slangkopplingar av 
mässing med 3/," rärgäng 
samt en eller tvö ½"· 
slangfästen. 

Utan kran. 
Y 298. Typ A Pris 2:50 
Y 299. Typ B Pris 2 :85 
Y 300. Typ C Pris 2:90 

Med avstängningskran . 
Y 223. Typ D Pris 3 :60 
Y 301. Typ E Pris 4 :10 
Y 302. Typ F Pris 4: 15 

Slangklämma Nr Y 250, 
av golv . plöt. Storlek 3/8, 
5/8 och 3/4" . 

Pr st. 0:18, duss. 1 :45 

Slan!lklämma Nr Y 145, 
av kadm ierat järn. Prak
tisk typ, som passar allo 
slangar upp till 10 c m 
diameter. 

Pr st . 0 :20, duss. 1 :90 

M 236 M 237 "1 261 ~ 244 

Slangkoppling M 236 
enke l, av mässing , 

1/2" 1:15, 3/4" 1:75 

Slangkoppling M 237 
dubbel, av mässing . 

1/2" 1 :95, 3/4" 2 :75 

Reparatiansrör M 241 
av mässing, 

½" 0 :30, ¾" 0 :45 

Strölrör av svarvad 
mässing . 
M 244 för ½" 

M 245 för ¾" 

sla ng . 
Pris 2:10 

slang . 
Pris 2:95 

M 23 8 M 242 M 24 7 

Slanganslutning av !liU· 
ten och svarvad mässing . 
För anslutn ing av slang 
till vanlig ogängad tapp
kran. 
M 238 ½" kran-½" slang. 

Pris 3 :60 
M 239 ½" kran-¾" slang . 

Pris 5:75 
M 240 ¾" kran-¾" s lang . 

Pris 6:10 

Strölrör av svarva d 
mässing, stä llbart frön 
ströle till dusch. 
M 242 för ½" slang . 

Pris 5 :95 
M 243 för ¾" slang . 

Pris 6:40 

Y 228.' 25 1/4 0 :35 3:50 
Y 176. 30 5/16 0 :45 4 :30 
Y 177. 35 3/8 0:50 5:
y 229. 40 3/8 0:75 7 :70 
Y 178. 45 1/2 0 :75 8 :
y 304. 45 M 10 0 :70 6:-

ej~ 
M 250 M 248 Strölrör, pol . konstruk

tion med kran, varmed 
Slangklämma med ving- inställning kan ske frön 

mutter. stän gning till ströle och 
M 250 för ½" slan g. finaste dusch. Av gjuten 

Pris 0:45 och svarvad mäs sin g . 
M 251 för ¾" slang. M 246 för ½" s lang. 

Pris 0:50 Pris 9:50 

Slangkoppling Nr Y 297. 
Monteras ö bilens kylvat
tenslang för ½" -slangut
tag till värmeledning. 

Pris 1 :90 

Skyff e l M 248 av mäs 
sing. Passar strö lrär 244-
245. Sprider vattnet i en 
bred, kilform ad sektor. 

Pris 3 :50 

-~tJttll~ 
Y22 Y23 Y24 Y25 Y2G Y27 Y28 Y29 

Smärjnlpplar med fjädrande kulventil för tryck
smärjning. Med gasgäng, utom Y 22 o ch Y 25. 
Nr Typ Gäng Pr st Y 25, rak SAE 1/4" 0:18 

Y 22, rak 6xl mm 0 :18 Y 26, rak lub. 1/8: 0 :20 
y 23 45° lub 1/8" 0 ·25 Y 27, rak hydr. 1/8 0:20 

' 0 • 0 ·28 y 28, 45° hydr. 1/8" 0:32 
~ ~~; ~. :~g: 1;::: o:28 YY 8299, 9o•k hl ybdr. 11//84: oo:3322 
Y 88, 90° lub . 1/4" 0 :32 ' ro u · · 

M 247 för ¾" slang. 
Pris 10:25 

Säkerhetsventil Nr Y 
221, viktbelastning, längd 
30 cm. Regl e rbar frön 1 
till 6 kg/kvcm tryck. 1/2" 
rörgäng . Pris 9:80 

Luftventil Nr Y 225 fö r 
hydroforer m. m. 1/8" rör
gäng. Pris 1 :35 

LODFRIA Rärkopplingar, s . k. kompressionskopp
lingar, ära sna bba o . ti llförlitliga räranslutningar 
utan lödn ing eller gängning . De kunna isär- och 
hop skruva s och äro täta även för mycket höga 
tryck. Tillver kade helt av mässing . Rärdiam . avs e r 
utvändigt mött . 

I IFJfjt!aa 
117-122 123-127 128-135 136-143 
Nr Rördiam . Pr st. Tapp med 1/8" gasgäng . 

Y 117. l id" 0:85 Nr Rärdiam. Pr st. 
Y 118. 3/16" 0:90 Y 128. 1/8" 0:60 
Y 119. 1/4" 0:95 Y 129. 3/16" 0 :65 
Y 120. 5/16" 1:10 Y 130. 1/4" 0:70 
Y 121. 1/4"-5/16" 1 :25 Y 131. 5/16" 0:80 
Y 122. 3/8" 1 :40 Y 132. 3/8" 0:95 
Y 123. 1/8" 1 :90 Tapp med 1/4" gasgäng. 
Y 1-2A. 3/16" 1 :95 Nr Rördiam . Pr st. 
Y 125. 1/4" 2:10 Y 133. 1/4" 0:80 
Y 126. 5/16" 2:25 Y 134. 5/16" 0:90 
Y 127. 3/8" 2 :60 Y 135. 3/8" 1: 10 

Tapp med 1/8" gasgäng . 
Nr Rärdiam. Pr st. 

Y 136. 1/8" 0:95 
Y 137. 3/16" l :-

Reservnipplar och slut- Y 138. 1/4" 1 :05 
muttrar till lödfria rör- y 139. 5/16" 1 :20 
kopplingar . Y 140. 3/8" 1 :65 

NIPPLAR. Topp med 1/4" gasgäng . 
Nr Rördiam . Pr st Duss. Nr Rördiam. Pr st. 

Y 107. 1/8" 0:06 0:50 Y 141. 1/4" 1 :35 
Y 108. 3/16" 0:08 0:70 Y 142. 5/16" 1 :55 
Y 109. 1/4" 0:10 0:88 Y 140. 3/8" 1 :65 
Y 110. 5/16" 0:12 1 :-
y 111. 3/8" 0:13 1 :10 

SLUTMUTTRAR. 
Nr Rärdiam . Pr st Duss. -Y 112. 1/8" 0:15 1 :60 Rörkopplingar av 

Y 113. 3/16" 0:18 1 :80 sing med gasgäng. 
mös-

Y 114. 1/4" 0:2A 2:30 Nr För rördiam . 
Y 115. 5/ 16'' 0:28 2:90 Y 206. 1/8"-1/8" 

Pr st . 
0 :55 
0 :95 
1 :35 

Y 116. 3/8" 0:32 3:20 Y 349. 1/4"- 1/4" 

Rörkoppling 
gängad muff 
rö ranslut ning. 

Nr Ga sg. 
Y 288. 1/8" 
Y 289. 1/8" 
Y 290. 1/8" 
Y 291. 1/8" 
Y 284 .. . 1/8" 
Y 285. 1/4" 
Y 286. 1/4" 
Y 287. 1/4" 

med gas
och lödfri 

Rör 
1/8" 
3/16" 
1/4" 
5/16" 
3/8" 
1/4" 
5/16 
3/8" 

Pris 
0 :75 
0:80 
0:85 
0:90 
1 :15 
1:-
1 :10 
1 :30 

Y 350. 3/8"-3/8" 

T-rör Nr Y 329 av mäs
sing för 1/4"-rö r . Längd 
30 mm. Pris 0 :85 

Rörkoppling Nr Y 144, 
s. k. Fordkoppling . 0:45 

Rörmuff av mässing. 
Y 292. 1/8" gasg. 0:55 
Y 293. 1/4" > 0 :85 

Rörkoppl ing av mäs

Trevägskran, he lt av 
mässing med gasgängad 
1/8" tapp och tvö lika 
lödfria räran si'utningar . 
Nr Rördi a m. Pr st. 

Y 151. 3/16" 8 :50 
Y 152. 1/4" 8 :60 
Y 153. 5/16" 8:70 

~al 
Avtappningskran av 

mässing m. gasgängad 
tapp . 

Nr Rördiam. Pr st. 
Y 149... 1/8" 4:20 
Y 150. 1/4" A:40 

Vinkelkranar av mäs
sing med lödfri koppling 
för rör et och tapp med 
1/8" rärgäng. 
Y 146. 3/16" 5:75 
Y 147. 1/4" 5:80 
Y 148. 5/16" 5:85 

!. 
AvstänAningskran Nr Y 

222. Med ratt o. nö lven
ti ltät ning. 3/8" rörgäng. 

Pris 4 :95 

T 

Silvers tå l 
SANDVIKS 20. 

Användes vid tillv erk
ning av diverse finmeka
niska detaljer, sösom , 
Axlar, ta ppar, skruvar o . 
andra smöd e lar. Levere
ras i 50 cm längder. 

Diam. Pr. pr 
Nr mm. längd 

K 368. 1 0 :25 
K 369. 2 0 :30 
K 370. 3 0:40 
K 371. 4 0 :45 
K 372. 5 0:65 
K 373. 6 0 :90 
K 374. 8 1 ,30, 
K 375. 10 2:15 
K 376. 12 2 :75 
K 377. 16 4 :50 
K 378. 20 6:75 

Axelstöl Nr K 367 ,diam . 
6 mm, längd 50 cm. 

Pris pr längd 0 :40 

~ 
Stoppringar K 978 av 

järn , med stoppskruv. Ax
e lhöl mm./Pris pr st. 

3 4 5 6 8 
0 :42 0 :52 0:58 0:65 0 :68 

10 12 16 20 25 
0:75 0 :80 0 :90 0 :95 1 :15 

28 30 35 
1 :55 1 ,80 1 :95 

Kugghjul K 551 av mäs
sing, sva rvad e och frästa 
modul 0,75. De kan lätt 
lödas e ller lättras fast pö 
en silverstölaxel. Mycket 
starka och i precisionsut -

Avtappningskran av förande. Idea liska expe-
mässing, längd 30 mm. rime ntdetaljer . Alla hju-
y 198, 1/8" gasg . 0:80 le n har 7 mm. kuggbredd 
Y 199, 1/4" gasg. 0:95 och '6 mm. höl utom min-

~ i . h'.~'i. hjulet som har 5 mm. 

-·-- Kugg- Ytter- Pris 
antal diam p r st . 

mm 
Kronfläns av mä ss ing, 

gasgäng . 
Y'194, 1/8". Pr st. 0 ,70 

Rörkoppling Nr Y 200, 
för 1/4" rör, be stöende 
av lödnipp e l och slutmut
ter av förnicklad mässing . 

sing . 
Nr 

Y 202. 
Y 203. 
Y 204. 
Y 205. 

Gasgäng. 
l /8"-1/4" 
l/8"-3/8" 
l/4 "-3 /8" 

3/8"-1/2" 

Pris Y 195, 1/4" . Pr st . 0 :75 

12 
15 
20 
24 
30 
36 
40 
46 
54 
60 

10,50 
12,75 
16,50 
19,50 
24,00 
28,50 
31,50 
36,00 
42,00 

46,50 

1 :60 
1 :95 
2 :30 
2:65 
3:10 
3:35 
3:70 
4:05 
4:40 
4:80 

Pris 0 :60 

Kopparrör 
Glödgade kopparrö r, 

s. k. olj e rör, i längd er 
om ca 7,6 mtr i kartong . 
Godstjocklek 0,80 mm. 

0:45 · Propp av mässing med 
0 :55 konisk gasgäng. 
0 :65 Nr Y 188, 1/8" . Pr st. 0 :35 
0 :85 Nr Y 189, 1/4". Pr st. 0:50 

Nr Y 190, 3/8". Pr st. 0 :75 
Nr Y 191, 1/2" . Pr st. 0:95 

Nr Ytterdiam. Vikt pr mtr Pris pr mtr Kart. Tanklock av mässing Snöckdrev M 135. Be-
N 62 1/8" 0,053 1 :80 10:50 med flänsfäste. stör av 2 hjul med sned-
N 63 3/16" 0,089 2 :- 12:30 Nr Y 196, 30 mm diam. skurna kuggar, diam . 12 
N 64 1/4" O, 124 2 :50 15:50 Pris 3 :30 och 23 mm med kuggtalen 
N 65 5/16" 0,160 3 :20 19:- Nr Y 197, 40 mm diam. 15 o. 30. Axelhöl 3,5 mm. 
N 66 3/8" 0,.;_19:..:5 ___ 3;;.,;:.c:_50;,..,,.~=2-1~:5_0 ________ P_ri_s _4_,9_0 ______ P_r_p_a_r_l_:-. 
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Lagerhus, av lättmeta 11 
med självsm ä r\and e glid
lage r av ferra it. 
N r För axeldiam . Pris 

K 921. 8 mm. 2:-
K 922. . 10 > 2 :10 
K 754. 12 > 2 :20 
K 923. 16 > 3:-
K 924. 20 > 3 :70 
K 979. 25 > 4:80 

Självsmörjande lag er 
a v oljebron s. 

N r 
K 133. 
K 134. 
K 135. 
K 136. 

1 K 137. 
K 138. 
K 139. 
K 140. 

Mött mm 
d-DxL 
4-10 x 4 
5-10x7 
6-10 x 9 
8-12 X 12 

10-16 x 15 
12-18 X 12 
16-22 x 16 
20-28 x 20 

Pr si. 
1:30 
1 :35 
1 :40 
1 :45 
1 :55 
1 :60 
1 :70 
2 :10 

Självsmörjande lag e r 
av ferrolit . 

Nr 
K 212. 
K 213. 
K 214. 
K 215. 
K 216. 
K 217. 
K 218. 
K 219. 
K 220. 
K 221. 

Mött mm 
d-DxL 
5- 10X5 
6-10 x 6 
7-12 x7 
8-12 x 8 
8-12 x 16 

10-1 6x 15 
12-1 8X 12 
16-22 X24 
20-28 x 20 
25-35 X25 

KULLAGER 

Pr st. 
0:50 
0:50 
0:55 
0:55 
0:60 
0 :60 
0 :65 
0:95 
1 :10 
1 :45 

a v SKF,s världsb. fabr . 
Högsta prec . o . kvalite. 
Mött i mm : För axeldia
meterXyttre diam .X 
bre dd . 

Enradiga RAD IAL-

Nr 
K 198. 
K 199. 
K 1038. 
K 579. 
K 1039. 
K 580. 
K 581. 
K 582. 
K 583. 
K 578. 
K 1040. 
K 1041. 

KULLAGER. Pris 
Mött mm 
3x 10x 4 
4X 13X5 
4X 16X5 
5X19x6 
7X22 X7 

1ox 30x 9 
12X32X 10 
15x 35x 11 
20x 47x14 
22X38X8 
25X52X 15 
30X62 X 16 

pr st 
3 :-
3:75 
4:30 
A:35 
4:40 
5:20 
5:20 
5:70 
7:60 
3:-
9:10 

10:90 
Enkelverkande AXIAL

KULLAGER, med plana 

Nr 
K 584. 
K 585. 
K 586. 
K 587. 
K 588. 
K 1042. 

92 

brickor. Pris 
Mött mm pr st 

10X24X9 6:20 
12x26x9 6 :30 
15X28X 9 6:50 
20X35X 10 6:90 
25X42x 11 7:80 
30X47X 11 8:30 

REM- och KlLSPARSKIVOR, av prima fabrikat , C@) 
sva rvad e i gj uten lättmetall och försedda med 
kraft ig stopp skr uv. Oborrade axelhöl, men med W 
cent rumm ark ering för uppborrning. 

I 
Kilremmar, ändlö sa, av 

extra prima gummi med 
cord . Profilmött : topp -

I br e dd x höjd. 
' , Profil A , 13X8 mm. 
~ __ Utvändig längd=inv . 
U'.I langd+5 cm. 

Plana 
bre da. 

remskivor , 35 mm Kilspårskivor , för kil-
rem profil LT, eller run d

Nr Pris rem 6-8 mm. 
K 707. 
K 708. 
K 711. 
K 712. 

Diom. mm 
200 
120 
100 

15:50 Nr Diom . mm Pris 
14:50 
9:75 
7:-
6:-
4:95 
3:75 

8:- K 709. 200 
6:40 K 752. 160 

50 4:90 K 710. 120 
K 713. 100 
K 753. 75 
K 714. 50 

Remskivo Nr K 680, för 
3-5 mm rundrem , bor
rad för 8 mm oxel, men 
kon uppborras f . grövre 
a xel. Med stoppskruv . 
Försedd med 2 st . spör 
m. 28 o ch 40 mm diam. 

• Kilspårskiva Nr K 996. 
Trappskiva för spörprofil 
A Ytterdiam. 75-100-
125 mm. Bredd 56 mm. 

Pris 2:60 

Kilrepskivor av 
lätt me ta ll m. spör 
för A-profil 18X 
13X8 mml o . med 
stoppskruv . Ski
vorna levereras 
obo rrade men 
med markerad 
ce ntr um för upp
bo rrning till ö ns
kad axeldiam . 

Nr 
K 970. 
K 971. 
K 972. 
K 973. 
K 974. 
K 975. 

Diam . 
50 mni 
75 > 

100 > 
150 > 
200 > 
250 > 

~ 

Pris 16:75 

Pris 
4:25 
5:25 
6:90 
9:75 

15:50 
19:50 

Axelsats Nr K 977. Axe l av silverstöl 285X 10 mm. 
Med muttrar och brickor samt stoppringar . Lager
hus av lättmetall med självsmörjande lage r. Utan 
kilrepsk iva . Pris 9:60 

Varvräknare Nr K 259 för upp till 10.000 varv 
höge r- elle r vänstergöng. Snabb nolls tällning. Le
vereras i etu i o ch med tvö utbytbara drivar e av 
stöl och gumm i. Pris 16:50 

Slagtäljare Nr K 21 m. 
gaffel fö r fram- o . ö te r
göende rörelser . Lämplig 
till diverse orbetsmoski
ner , pressar, nitmaskiner 
m. m. Registrerar upp till 
9999. Enkel nollställning . 
Dim. 60x 28x2 3 mm 

Pris 16:75 

Räkneverk Nr L 593, 4-
el ler 5-siffrigt . Kan an
vändas som varvräknare, 
Be gagn ade men felfria. 

Pris 1 :25 

Nr Typ lnv . längd 
K 837 A26 66 cm 2:70 
K 838 A35 89 > 3:-
K 839 A46 117 > 4:-
K 836 A55 140 > 4 :75 
K 840 A68 173 > 5:50 
K 841 A85 216 7 :25 
K 1()05 A 105 267 8 :75 
K 1006 A136 345 > 11 :50 
Profil LT: 10X5,6 n;im. Ut· 
vändig längd=inv . längd 
+3 ,5 cm. 
K 1007 LT23 
K 1008 LT28 
K 855 LT33 
K 1009 LT36 
K 1010 LT41 
K 1011 LT52 

55 cm 
68 > 
80 > 
88 > 

100 > 
128 > 

2 :10 
2:40 
2 :85 
3 :-
3:35 
4 :30 

Lädersnören Nr N 344 
runda av bästa kärn lä 
der . 

,Diam . 3 mm. 
4 > 

Pr m. 0 :50 
- ,- 0:60 

5 > -,- 0:80 
6 > -,- 1:15 

> 8 > -,- 2:20 
Gummi snö ren Nr N 418, 

runda av kraftigt gummi. 
Diom. 3 mm. Pr m. 0:90 

4 -,- 1:-
5 -,- 1:20 
6 > - , - 1:50 
8 > - , - 2:20 

11 
I NSEX-skruv med cy-

1 indri ska huvuden och 6-
kanthö I. Seghärdade, 
brotthöllfasthet 100 kg/ 
kvmm. Skruvlän gd en räk
nas utom huvud . Samtlig a 
med mm-gänga . 
N :o Gänga Längd Pris 
M 91 6 mm. 16 mm. 0:40 

, 6 22 > 0:45 
M 92 8 16 > 0:45 

8 22 > 0:45 
8 40 > 0:50 

, 8 50 > 0:55 
M 93 10 22 > 0:55 

10 40 > 0:60 
, 10 50 0:65 

M 94 12 , 40 > 0 :75 
> 12 > • 50 > 0:80 

Sexkantnycklar Nr M 95 
av stö l, för insexskruvar. 
Pas sa r mm-gäng : 6 
Pr st , 0 :40 
8 10 12 14 

0:55 0:70 1: 10 1 :50 

CLAS OHLSON & C,o A.-B., INSJON 

1f W1r1f f @@ 
A 8 CD E ~, 

A. Rärnit Nr M 945. 
Borrad mässingnit , d iam . 
3,6 mm, huvuddiam . 9 mm. 
l ängd mm 5 8 
Pr 25 st. 0 :55 · 0 :57 

11 14 19 
0 :60 0:65 0 :70 

A. Rärnit. Nr M 946. 
Borrad olumi niumnit, 
diam . 4,8 mm. huvuddiom . 
9 mm. 
Längd mm, 8 11 
Pr25st.: 0 :55 0 :60 

A. Rärnit Nr M 947. 
Förkopprad järnnit, diom . 
3,7 mm, h<Jvud 8 mm. 
längd mm, 6 8 
Pr5U st. : 0 :35 0 :37 

10 12 16 
0:40 0:42 0:45 

B. Tvåspe tsnit Nr M 948. 
Mässing, di 6 m. 3,6 mm, 
huvud / ,4 mm. 
längd mm : 8 11 14 
Pr25st., 0 :55 0:60 0:65 

E. Järnskruv med kull
rigt huvud. Withworths 
gäng . längd i mm och 
pris pr 25 st ., 

Nr M 954. 1/8" W. 
6 10 14 22 

0:40 0:40 0:42 0:45 
Nr M 955. 5/32" W . 

6 10 14 22 
0:40 0:42 0:45 0:50 

Nr M 956. 3/16" W. 
6 10 14 22 

0:42 0:45 0:48 0:55 
Nr M 957. 1W W. 

8 12 19 38 
0:58 0:60 0:62 0:75 

Järnskruv Nr M 958. 
Kullrigt huvud. S I-mm
gänga . Möttsiffrorna an
ge: längd/diam . mm. Pris 
pr 25 st. : 
6/3 10/3 14/3 22/3 
0 :38 0 :38 0 :40 0 :42 
6/4 10/4 14/4 22/4 
0 :40 0 ,42 

B. Tvåspetsnit Nr M 949, 
jörnnit , d1om. 3,8 mm, hu- 0 :42 
vud 8 mm. 8/6 

I ,1 .J 

0:45 
1,/ 6 
0 :52 

0:45 0 :50 
14/5 22/5 
0:48 0:50 

Längd mm, 6 8 O 50 
Pr Il)() st . : 0 :60 0 :62 \ Mutter, 

19/6 38/6 
0:55 0:68 
6-kon t av 10 12 16 . 

0 :65 0 :70 0 :80 .örn. w ·11hworths 
C. Aluminiumnit Nr M gä~~-M 

962
• 

952, försänkt huvud. Mött- ~ongdiam., 1/8 
S1ttrorno ange r längd/ Pris pr 25 st . : 0 :30 
diom . mm. 3/2 5/32 3/16 1/4 5/16 
Pris pr 100 st. 0:40 0:35 0:45 0:55 0 :75 
5/2 10/2 5/3 8/3 N M 963 SI ·· 

0:45 0 :50 0 :50 0 :50 r ' -gang. 
10/3 16/3 20/3 10/4 Gängdiam .' 3 
0 :55 0 :62 0 :75 0 :78 4 rris pr ~5 st. olo 
16/4 20/4 20/5 20/6 0:35 0:45 0 :55 0 :75 
0:88 1 :05 1 :60 2 :40 G. Brickor Nr M 964. 

C. Järnnit Nr M 953, Bla nka unaerläggsbrickor 
försänkt huvud . av järn . 
längd/diam . mm: 3/1,5 -löldia meter mm , 
Pr 100 st . : 0:38 Pris p r 50 st. : 
5/1,5 3/2 5/2 10/2 4 5 6 
o~ o~ o~ o~o~ o• o~ 
5/3 10/3 20/3 10/4 

3 
0 :30 

8 
0:85 

0:45 0:55 0:80 0:85 S A T S E R 
, 2014 20,5 ;kruvar, muttrar oc h bric-
1 o ,80 1 ,05 kor i satser. 

D. Aluminiumnit Nr M ~ris pr sots 0:85 
950, kullrigt huvud. SkrUV$Ots Nr M 981, ca 
längd/d iam . 3/1,5 5/1,5 50 sr . sorterade skruvar 
Pr 100 st.: 0:40 0:45 med W"-gong. 
3/2 5/2 12/2 S/3 Skruvsats Nr M 982, ca 

0:42 0:45 0:50 0:50 SO st . sorterade skruvar 
lU/1,5 12/:3 12/4 12/6 med S1-gang. 
0:48 0:58 0:95 1 :95 Mutterours Nr M 983, ca 

D. Järnnit Nr M 951, 50 sr. sanerade murrror 
kullrigt huvud . ,ned W"-gong. 
längd idiom. mm: 3/1,5 Mutter sot• Nr M 984, ca 
Pr 100 st .: 0:38 50 st. san erade muttrar 
5/1,S 10/1 ,5 3/2 5,2 med S1-gong. 
0 :40 0 :48 0:38 0 :40 Bricksars r'lr M 985, ca 
10/2 5/3 10/3 10/4 100 st. sort e rade mutter -
0:48 0 :48 0 :58 0:65 brickor. 
16/2 16/3 16/4 16/5 
0:60 0:70 0:80 0:90 

~ Skruv Nr M 4, blankt ~ 
järn. 5/16" X l". '-

Duss . 0:25, gross 2:25 ,...,__•""I .,,.. 
Bult Nr M 117 av järn t--- - -t -

1/4" X3" med tvö bricko r Spiksots Nr M 125. In-
och en ving mutter. nehöller ca 200 st . sorte-

Tillsommans pr st . 0:20 rad nubb och smöspik. 
duss . 1 :95 Pris pr sats O :35 

CLAS ÖHLSON & C:o Ä.- B., INSJÖN 

Järngängad skruv, av förnicklad e ller oförnick
lad mä ssi ng , med kullrigt lk) eller kullrigt försänkt 
(kfJ huvud. Whitworths gängning. 
Dimension Nr och pris pr dussin 
1/8" X l/2", M 880 förn . 0:60, M 881 oförn. 0:-45. 
1/8" Xl" M 882 0:65, M 883 0:50 
1/8" X l 1/2", M 884 0:80, M 885 0:65 
3/16"X 1/2", M 886 > 0:60, M 887 0:45 
3/16"X 1", M 888 0:90, M 889 , 0:75 
3/16"X11/2", M 890 1 :20, M 891 > 1 :05 
1/4" Xl/2", M 892 0:95 M 893 0:80 
1/4" X l ", M 894 1 :35, M 895 1 :20 
1/4" X 1 1/2", M 896 > 1 :65, M 897 > 1 :50 

Angiv med k el ler kf ef te r bestäl lningsnumret om 
kullrigt eller ku llrigt försänkt skruvhuvud önskas . 

Mässingsmutter, passan
d e till ovanstöende skruv. 

Nr Pr duss . 
M 351. 1/8" ofö rn. 0 :35 
M 354. 1/8" förn. 0:45 
M 352. 3/16" ofö rn . 0:45 
M 355. 3/16" fö rn . 0 :7 5 
M 353. 1/4" oförn . 1 :-
M 356. 1/4" förn. 1: 15 

Mutterbrickor av mäs -
sing . Pris pr 

Nr duss . 100 st . 
M 357. 1/8" 0 :15 0 :95 
M 358. 3/16" 0 :20 1 :20 
M 359. 1/4" 0 :25 1 :80 

Kupolmutter M 194 av 
färn . järn . 
Gän ga Pr st. 
M 4 0:06 
M 5 0 :07 
M 6 0:08 
M 8 0 :09 
M 10 0 :10 
M 12 0 :12 

Vingmutter M 
blank t järn. 
Gänga Pr st. 
M 3 0 :07 
M 4 0 :08 
M 5 0 :08 
M 6 0 :10 
M 8 0 :13 
M 10 0 :22 
M 12 0:32 

Vingmutter M 
pol. mässing. 
Gänga Pr st . 
M 3 0 :10 
M 4 0:11 
M 5 0 :12 
M 6 0 :16 
M 8 0 :32 
M 10 0:50 
M. 12 0:80 

Pr du ss. 
0:55 
0 :58 
0 :65 
0 :75 
0 :90 
1 :15 

193 a v 

Pr duss . 
o.~ 
0:65 
0:68 
0:85 
1 :20 
2:-
3:-

192 av 

Pr d uss. 
0:80 
0:90 
1 :05 
1 :50 
2:95 
4:65 
7:55 

Vingmutter Nr M 791 av 
opo lerad mä ssin g . , 
Storl. Pr st Pr duss . 
1/4" 0:20 1:90 
1/'2!' 0:50 5:30 

Vingmutter Nr M 733 av 
presgjut e n lättmetall. 
Sto rl . Pr st Pr duss 
1/8" 0:12 1:-
3/16" 0 : 13 1: 15 
1/4" 0: 15 l :35 
5/16" 0 :20 1 :75 
7/16" 0 :30 2:80 

Skruv T 414 med mm
gäng, förnicklad , med en 
mutter, kul lrigt försä nkt 
huvud . Dia m., 3 mm. 
Längd mm . . Pris pr duss . 
10 15 20 25 30 

0 :30 0 :32 0 :35 0 :38 0:40 
Skruvbrickor M 51, förn . 

Plana underläggsbricko r 
fö r kf-skruv. Pr duss. 0: 18 

' Stoppskruv, typ SSS, 
härdade, med spels. 
Nr Gäng Längd Pr ds . 

M 85, 1/4" 8 mm 0 :85 
M 86, 5/16" 12 1 :20 
M 87, 3/8" 16 1 :50 
M 88, M3 5 > 0:65 
M 89, M4 6 > 0 ,70 
M 90, M5 8 > 0:75 
M 133, M6 12 > 0 :90 
M 134, M8 12 > 1 :20 

Nitsals Nr M 977, rör 
nitar c ,o 50 st. sorterade 
M 945-947 . 

Pris pr sa ls 0 ,90 
Nitsats Nr M 978, tvö

spetsnitar c,a 50 st. sorte
rade M 948-949 . 

Pris pr sats O :80 
Nitsals Nr M 979, alu

miniumnitor c :o 100 st. 
so rterade M 950 och 952. 

Pris pr sots 0:75 
Nitsats Nr M 980, järn

nitar c: o 100 st. sortera· 
de M 951 oc h M 953. 

Pris pr sots O :55 

Nitsats Nr M 797. Ett 
sortiment med c ,a 150 st. 
olumi niu mnitor olika 
storlekar. 

Pris pr sats 0:70 
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Sortimentsots Nr M 585, 
innehöller fir75 st. olika 
delar sösom skruvar, 
muttrar , brickor, nitar, 
fjädrar, bultar m. m. 

Pris pr sots 1 :25 

Spirolfjäder U 913 av 
golv . stöltröd. Längd 13 
cm. Diom. 22 mm. 

Pris O :45, duss. 4 :20 

Olj e-Kuli U 358, är 
av genom ski nligt, e la s
ti skt plastmate rial, som 
töl allo för ekommande 
smörj - och lösningsme
d el . Rymmer 300 kbcm . 
M eka nism av mässing m. 
te leskoppi p, som kon ut
drag as efter behov och 
i inskjut et läge helt till 
sluter kannan. Höjd m. 
utdrag en pip 28 cm. 

Pris 6: 75 
Olj ekonna Nr K 1043 

med geno mskinlig be
hö llor e av p last. Höjd 
125 mm. Pris 1 :30 

Kullogerfelt Y 220 i tub, 
c ,o 40 kbcm. Pris 0:50 

Kedjefett Y 226 i tub, 
40 kbcm. Pris 0:55 

Smör jolja Nr U 1020. 
Rekol)'lmenderos för syma
skiner, cyklar, hushölls
moskiner o. d. Plötkonno 
inneh. 100 gram . Med 
skruvlock och pip . 1 :15 

Rastoljo Nr Y 219. Ett 
specia lmedel som skyd
dar mot och upplöser 
rost. Intränger och av 
lägsnar gni ssel i t. ex. 
bilfjödrar . Lösgör eff ek
tivt fast rostade skruvar, 
muttrar o. dyl. 100 gram s 
plötkonno med pip . 

Pris I :20 

Oljekonna K 401 med 
oljehus av genomskinlig 
plast . Rymd c,o ¼ I. G e
dig et pumpsystem av 
mässing och 15 cm löng 
pip av koppor. Pris 11: 50 

Oljekanna K 128 med 
oljeh uset av polerad kraf
tig mässing . I öv rigt li ka 
föregöende . Pris 10: 25 

=@e 

Oljedroppare Nr U 
1269. Avger vid lätt tryck
ni ng med fingr et en 
droppe olja. Ti ll verkad 
av bakelit . Lätt ötkom
lig, renlig och oljebespa
rande . Pris 4 :95 

Oljedrappore U 359. 
Med genomskinlig plost
behöllore. Oljeröret till
slutes a utomatiskt genom 
fjädertryck . Renlig och 
bekväm att använda . 
Längd med rör 15 cm. 

Pris 3:15 
Symoski nsoljo U 148. 

Färglös, pr ima kva lit et. 
Fiasko a 50 gram. 

Pris O :50 

Plexiglas är ett kristallklart konsthorts glo s, som 
kon sögos, borras och gängas somt även böja s 
och formas i lög värme . Vid beställning av plexi 
glas erhölles pö begäran beskrivning pö hur 
plexiglas bearbetas . Sälje s i fö ljand e tjo cklekC;Jr 
och format. 

P I a I t o r. Rör i 10 cm. längder . 
Nr Storl . Tjockt. Pris Godstjockl_ek 2 mm. 

cm mm N r Diameter Pris 
U 1016 1SX 20 2 4 2· 35 U 1240 20 mm 1: 60 
U1 01710 x l64 ' 1; 70U1241 30 > 1: 90 
U 1019 lOX lO 8 1 · 95 U 1242 40 > 2: 40 

. U 1248 50 > 2: 65 
R u n d b u I I . Godstjocklek 3 mm. 

Nr Längd Diom. Pris U 1244 60 mm. 4: 25 
U 1164 c% ½" l : 40 P O L E R MED EL 
U 1165 10 ¾" 2: 35 Polermedel Nr U 1168 
U 1166 10 1" 3: 40 fcr plexiglas . Sög- och 

brottytor m. m. kunna med 
detta polermedel slipas 
upp till full glosklorhet . 
I förpackn . om 100 gram . 

CEMENT 
Cement Nr U 1167 för 

klistring av plexigla s. I 
flaskor om 50 gram 1: 50 

CELLULOID 
Celluloid Nr U 1064 i 

glosklora skivor i forma 
tet 20X 30 cm. 
Tjo ckt. i mm / Pris pr skiva 
0, 12 0, IS 0,2 0,3 0,4 

0: 45 0 : 50 0: 60 0: 75 0: 90 
0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 

1: 10 1: 75 2: 10 3: - 3: 80 

Självlysande färg Nr U 
1233, för klockvisare, 
strömbr ytare och andra 
saker som mon behöver 
kunna se i mörkre t. I 
flaskor om 5 gram med 
bruksanvi sning . Pris 1 :50 -~ Storkl im, BIND EMIN, 
för o li t slogs materia I. I 
tuber med helautomatisk 
fö rslutning. 

U 341, 15 gram 
U 342, 30 
U 343, 60 

0:80 
1 :20 
1 :75 

Pris 0: 90 

Slöjdlim U 456. Det nya 
sensationella universal 
limmet, överlägset a ll o 
andra fl ytande lim för 
slöjd, hobby och repara
tione r i hemmet. Säker 
hetstub av plast. Längd 
15 cm. Pris 1 :50 

A I u m i n, den flytan 
de metallen, ör ett eno
stöende ,metal lkli ster> 
som limmar allt, även 
allo slogs metaller. Ut
märk t fö r tätning av kok 
kärl , bilkylo re m. m. 

Nr M 591. Tub storlek 
12X70 mm. Pris 0:85 

Nr M 593. Tub storlek 
20x90 mm. Pris 1 :50 

Q:;; 
~-

:: ·-

~ I ~ i 
ll LIM Skumplost N 44 i ljus -<?5 ,n V grön pastellfärg. Tjocklek 
- RX-lim Nr U 1096, i flos- 20 mm. Användes för 

kor om 25 kbcm med pen- stoppning av stolsitsar, 
Smörjfett Nr U 954, om. sel. Coscos välkända fly- soffdynor, madrass er m. 

smörjmedel av högsta tond e lim som limm ar allt . m. Ljuddämpn . och isole
kvol it e, lämpligt för fis- Vattenfa st oc h färglöst. ringar m. m. Levereras i 
ker ull o r, gevär, konto rs- Pris 1 ,20 önskad storl ek. 
och hushöllsmoskiner, in- k o 4 
strument m. m. Rostskyd - Plostlim Nr U 1155, Cos- Pris pr vdm . : 0 
donde . Tubstorl ek 90X 15 co, fö r lagning av regn- Vid köp över 25 kvdm . 
mm. Pris 0,85 koppor, väskor m. m. av 0:30, 50 kvdm. 0,28, 100 

;;...,.-------------------~ p;:..l..:o..:st. Pris 1 :40 kvdm. 0:25. 94 CLAS O H L S O N & C : o A-.~-B~.-, ~, -N~S J O Nl 

Skruvki N Nr M 757 i 
burkor om c ,o 100 gram . 
Bästa och bekvä maste 
hjä lpmedel vid fästande 
av skruv a . d. i betong
o . tegelvä ggar . Efter att 
ho fuktats med vatten är 
mossan genast fär dig att 
användas. Bruksanvisning 
med fö lj er . Pris 1 :40 

' 

Anslutningsslodd, för Skarvsladd med S-märkt Lompslodd med S-märkt 
ka miner , kok~ottor, stryk - stickpropp o. skorvuttog. stick propp och lomphöl-
järn m. m. ed S-märkt Plastkabel. lore med normal-gäng . 
appara tuttag och stic k-

Nr Längd mtr Pris 
Plastkabel. 

propp, gummikab el 2X l Nr Längd mtr Pris 
kvmm. T 1910. 3 3:40 T 1913. 1,5 2:70 

Nr Längd mtr Pris T 1911. 5 4:20 T 1914. 3 3:35 
T 1994. 1,5 3:95 T 1912. 8 5:40 

T 1915 ... 5 4:15 
T 1995. 3 5:20 T 1916. 8 5:35 
T 1996. 5 6:85 T ~065. 12,5 7 :25 T 2064. 12,5 7:20 

Hondlampo Nr T 499 av svart bakelit, med normol-lomphöllore, gloskupo 
och skyddsko rg med krok. S-märkt . Längd 27 cm. Utan sladd. Pris 4 :70 

Hondlompo Nr T 1992, ovonstöende monterad med 5 mtr gummik abel och 
stick propp . Pris 9:30 

Handlampo Nr T 1993 med 8 mtr kabel och stickpropp. Pris 11 :25 
Hondlompa Nr T 2066 med 12,5 mtr kabel och stickpropp . Pris 13:75 

Fotogenkamin Nr U 92, 
,Peo rl > är ett komb. 
kamin-käk som böde ko
kor och värme r. Engelsk 
tillverkn ing. Med dubb el 
brännore . Idealiskt fö r 
böten, camping och som
marstuga n. Eldas med fo
togen elle r vornol en och 
brinn er dygnet om fö r en 
kostnad av endast ett 
por ören per timme. 
Höjd 30 cm. Lättskött och 
osfr itt. Pris 26:-

Spritkomin Nr U 1214, 
trevlig modell av plöt m. 
grön frostlockering . Brin 
ner osfritt i ca 9 tim . pö 
en fyllning av 3/4 liter 
rödsprit. En id eal isk vä r
mekällo i sportstugo r o. 
dyl. Godk . av Spräng
ämnes inspektionen. Storl . 
35Xl7X28 cm. Vikt 2 kg . 

Pris 22,-

Spritkök Nr U 1100, 
, HAAJ, är det enklas te 
o. säkraste av allo sprit 
kök. Ti Il verkat av mäs
sing och bleckplöt i ställ 
av brons erat järn i storl. 
13x l 3X5,5 cm. Pris 3:75 

Campingkök Nr U 1306 
ESBIT för värmetobletter. 
Hopfä ll t endast 97x7 3x 
18 mm och dä rfö r lärt att 
medfö ra . En '.2.0-osk tabl et
ter medfölje r. Pris 2:75 

Värmetabletter Nr U 
1305 ESBIT ett torrbränsl e 
med hög vär meeffekt. 
Säkert och giftfritt. I ask 
om 20 tabletter. Pris 1 :50 

Hondlompo Nr T 2045 
av bake l it. För billom po r 
med socke I 15d {T 1958, 
1962). Längd 19 cm. 

Pris 4:80 

El-kamin Nr U 1177, 
1000 watt, m. omkopp
la re för hel och halv 
effek t. Gedi get, utför a n
de med gr önt frostla cke
rat hölje och blankp ole
rad reflektor . Finnes för 
125 e ller 220 volt. S-mörkt. 

Storl. 29xl4 X24 cm. 
Utan sladd. Pris 20:50 

Kamrörskamin Nr U 1193 tillverkad av smidda 
komflänsrör. Längd 55 cm, höjd 16 cm. Särskilt 
lä mplig för uppvä rmning av garage, magasin, e ld
farliga lokaler etc. Effekt 500 W . 125 eller 220 V. 
S-mär kt. Pris 44:-

Kamrörskamin Nr U 1204, som färegö ende men 
med 1000 W eff ekt. längd 105 cm. Pris 65:-

C LA S O H L S O N & C : a A. · B., I N S J O N 

Värmefläkt U 477 THER
MOWIND. Arb etar efter 
helt nya principer, som 
gör den till marknadens 
mest eff ekt iva värmekäl
lo. En inbyggd, tystgöe n
de fläkt blöser 7 kbm. 
luft per minut genom ett 
trödgoller, där den upp
värms 50 till 80 grader 
allt efte r pökopplod ef
fekt. Genast vid pökopp
lingen sprid er Thermo
w ind behaglig värme i 
hela rummet och int e en
dast framför apparaten. 
Fläkten kon även gö med 
fr öns logen värme, olltsö 
för kylning. Provad och 
god känd av SEMKO -
S-märkt Mött 20x22x2 4 
cm. Vikt 3,4 kg . Max . ef
fekt 1750 watt. Kon efter 
behov koppl as ned till 
1000 eller 750 wa tt . l ö rs 
garanti . 220 V växel
ström. Pris 155:-

El-kamin Nr U 957, med 
650 wa tt glöd spi ral somt 
reflekt or av blankpol erad 
aluminium. Hölje av frost
lacke ra d pl öt. Storlek 30 
xlffx l9 cm. Utan sladd. 
Finnes fö r 110, 127 och 
220 V. En liten stabil och 
billig kamin. O BS I Angiv 
önskad spänning I 
S-märkt. Pris 14,75 

Strålkam in Nr U 1206 
med bla nkpo lerad ställ
bar refl ektor, diom . 25 
cm. Frostlacke rad lju s
grön fot. Effekt 500 W. 
125 e l. 220 volt. S-märkt. 
Utan sladd. Pris 27 :50 
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Värmes trå lore Nr U 116, 
för värmebehondling vid 
sjuk dom och skado r. Av
ger infrorödo strålar. In
vö ndigt försp eglad lam
pa , diom . 125 mm. Livs
län gd 1000 timma r. För
nick lat stä llbart stativ. 
125 e ll er 220 vo lt, 250 
wat t. Pris 38:50 

Reservlampa Nr U 117, 
samma som i ovanst6en 
de vö rmestrå lor e. 19:50 

Sollampa Nr U 118, 
med ultraviol etta strålar . 
För hä lsosamma och 
br unfärg ande >solbad> i 
hem111et under den sol 
fo lt ig o å rstiden. Lompon 
använde s lämplig en i 
samma a rmatu r som 
ovon st. vä rmestrålore el
ler i vanlig stöl lbo r go lv
ell er bordsor mo;,ur. 250 
W. Endast fö r 220 volt 
väx els tröm . Pris 59:-

Kokplatta Nr U 1101, 
180 mm diom., monterad 
i stö 11 i stor I. 265X265 
mm, höjd 115 mm. Hällen 
lackerad i mörkg rönt, un
de rr edet i be ige . 700 W 
eff ekt. Svensk tillverk 
ning, S-mörkt . Finnes för 
110, 127 och 220 volt. 

Pris 21 :50 

0 
Doppvärmare för upp 

vä rmning av ol leho ndo 
vätsko r (do ck ej frätand e 
vätskor! . Finnes för 125 
eller 220 V. S-mörkt . Med 
slodd. Längd uto m hand 
tag . 

N r 
U 1178. 
U 1191. 
U 1207. 

Effekt 
150 
300 
500 

Lä ngd Pris 
12 8:30 
15 12:25 
20 U :75 

El. våffeljärn Nr U 46. 
Utfört av förn ickl at gjut
järn med ytt erkåpo r ov 
blonkpol erod, förnicklad 
stålplå t, vär mer såväl 
över som under samtidigt . 
Fot av pressad stålplåt , 
med uppvikt kont f. spill. 
Kon p laceras direkt på 
bordet och gör grädd 
ningen till ett nöje - os
fritt , apt itligt och renligt. 
Diom. 180 mm. Effekt 700 
wot t. S-mö rkt. Finnes för 
110, 130 och 22J V. 49,-

Elkastrull U 70 fö r bile n och båte n. Medan Ni kör 
kok o r den kallet e ll er maten. Den rymmer 2 lit er , 
varav 3/4 l iter i lös insats så att den kon vär ma 
två skilda motrötter samtidigt. Kastru l len ä r tillv er
kad av a lumin ium och utvä ndigt lackerad i vack er 
färg . Den är försedd med stenullsisol er ing va rför 
den hå ll er maten var m ca en timme efter urkopp 
ling en. Strömförbr.ukningen är 120 watt , ungef är 
vad strå lkastarna förbruka r . Finnes för 6, 12 e ll er 
24 vo lt . Leve reras med 90 cm. gummikabel oc h på
monterad stickp ropp T 82. Pris 48:50 

Element U 453 passande ovanstå ende elka strull. 
120 watt. Finnes för 6, 12 elle r 24 volt . 3 :95 
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EL-julgronsbelysning m. 
16 ljushå llare av grön 
bak elit med kulled och 
klämmor somt 18 ljusimi
to tionslo mpor 12 i reserv! 
i vaxgul färg o. fö rsedd a 
med strämb ryggo i soc
keln . Komplett med stick
kontakt i kartong . 
U 1102. För 110--130 vo lt. 
U 1103. För 220--230 volt . 

Pris 31:
Reservlompor, sid. 63. 

Strykjärn Nr U 1142 med 
pl ans lipad botte n och 
förni ck lad öve rd el. Bot 
tenyta l15 X 175 mm. Effekt 
400 W. Prima svenskt 
fabrikat. Med knap pspå r 
och fot . Finnes fö r 125 
e ll er 220 volt. S-mörkt . 

Pris 15:75 

Resestrykjärn U 47, lit et 
och lö tt men ändo ck ef
fektiv t. Om kopplin gsbart 
mellan 127 och 220 volt. 
100 W. Bottenpl otta l0 8x 
55 mm. Med sladd och 
fodral av plast väv. Vikt 
0,8 kg . Pris ,8 :-

vid köp ov kamin, stryk 
järn och ondro el-a ppa 
rater att upp ge önskad 
spänning somt att samti
digt beställa en onslut 
ningssl odd . 

Min iat yrkök Nr U 1229, 
SIEMENS, av blank pol e
rad aluminium. Användes 
iö r g räddning, ån gkok 
ning, kokn ing av gryt 
rätter, e fterstekning m. m. 
Ar till ovärde rl ig nytto 
för den som sakna r ugn 
och snabbt vil l grädda 
en koka e ll er dyl. Diom. 
25 cm. Receptbok med
följer . Effekt 500 W . Fin
nes fö r 125 elle r 220 V. 

Pris 33:-

Vormvo :tenlla sko U 4,CS 
av f inaste röda po rogum
mi med abso lut täts luton
de , gängad propp. Stor
lek 35X 20 cm. Pris 5:SO 

Vormvottenflosko U 4,,16 
i I ikhe t med U 445 men 
med ri bbade sido r var
igeno m en luftspol t upp
står mella n hude n och 
dynan. Vörm everko n bl i r 
härvid mild a re och mera 
fördela d. Pris 7 :f/J 

-= Slipspressare Nr U 1185. En effekt iv elek trisk 
sl ipspressore. Bruksanv isning medfölje r. Längd 56 
cm. Strömför br ukning 75 W. Finnes för 110, 130 
elle r 220 V. S-märkt. Pris 13:-

Hårtorko"re Nr U 1298, för växe l- och l ikström. 
Ge r såväl vor m som kol l lu ft. Elegan t utförd i vit 1 

plast med relfl ot handtag, som ger stadigt grepp . 
Längd 24 cm. Med sladd och stick propp. För 127 
elle r 220 V. 450 watt . Vid orde r uppgi v spänning . 

Pris 63:-

C LA s- o"H -c s·o N- &- C : 0 A .- B., I N SJ ON 

Slipapparat U 400 >Ro
to- Bryn>. En effek t iv och 
gedigen apparat för slip 
ning av hushåll sknivorno, 
som härm ed snabbt fö r 
utomo rde ntlig skärpa. 
Föstes på vägg el le r 
skåpdö rr. Pris 3:75 

~rn ~~ 
masoni t med Perstorp s-~ U 
plattor på båda sidor . Ett . 
utmärkt skärbräde som ä r Kapsyler av m1uk plast. 
hygien iskt och starkt, su- !illslu te r fiaskon på ett 
ger ej i sig lök- eller sill- ogonbl,c~ . . 
smak. Lött att rengöra. U 93 for ptlsnerfl. 
U 383 25xl4 cm 2:50 Pr st. 0: 12, duss. 1,-
U 384 33X 17 cm 3:50 U 94 för mjöl kfl. 
U 385 40X 20 cm 4:50 Pr st. 0:15, du ss. 1 :20 

Kökssåg K 418. Fintan 
dad klinga och skorp sli
pad rygg, vilken tj änst
gör som huggkniv. Myc 
ket praktiskt ve rktyg . 
Längd med handtag 46 
cm. Pris 3: IS 

Slipskaruse ll Nr U 1141 
av lätt meta ll, lacke ra d i 
brunt o. guld. Den rot e
rande häng a ren hor 
p la ts för 16 slip sar . Sko
por ordning och redo i 
garde roben. Storlek c ,o 
l5 x l3 cm. Pri s 2:95 

Råkostkvarn Nr U 963. 
Kraftigt lacke rat stä ll av 
järn , med cylind er av 
rostf ri plåt. River snabbt 
all o slogs gr önsake r, även 
skorpo r, ostkanter o. dyl. 
Höjd 18 cm. En verkligt 
prakt isk hushålls hj älp. 

) Thermos U 306. > Ther-
mo-Stobi I> med hölje av Hängare Nr u 90 med 
korrug era d aluminium. kraftig sugfot 50 mm 
Bägare av plast . Rymd diom. , håller många ki-
1/J ltr. Pris 3 ,75 los vikt. Den ä r lämplig 

Potatisskalare ·u 5 av 
rostfritt stål. Patenterad . 

Pris 1 :35 

S 
som klädhä ngare i bil , i 

/ it 

Pris 4:40 

I) badrumm et fo stes den på 
kakelväggen fo r uppsätt
ning av klodstreck m. m. 

Pr is l :35, duss. 13 :SO 
Fiskfjällare U 179 av ny 

och mycket eff ekti v typ . 
Helt av rostfritt stål. 
Lä ngd 25 cm. Pris 1 :85 Blixtlås som lämpa r sig ~ 

for tö lt, mo lg orderobe r 
m. m. 
N r Längd cm. Pris 

U 139. 100 2:95 
U 140. 150 4 :25 

Mandelkvarn Nr U 1295 
av lock. gjutjärn o . förn . 
plöt . Användbart . många 
änd amå l i hushåll et . Höjd 
20 cm. Pris 2:25 

Rakbladskniv K 766, är 
en patenterad mycket 
praktisk hållare för rak 
bla d. Ett utmärkt univer 
salverktyg vid fönst er
put sning , löderplosti k, 
mode llb ygge, tapets e
ring, skrapnin g m. m. Blo
det bytes med ett enkelt 
handgre pp. Förnicklad . 

Pris 1 :95 

Nyckelskylt Nr U 936 
av rostfritt stöl, försedd 
med cellu.loidskyddod eti 
kett. Lämplig för väskor, 
fruktträd, mjölkflaskor 
m. m. Längd 55 mm. 

Pr st. 0:35, duss. 3:25 

ll 
Vaskrensore Nr U 1251 

·av gummi med skaft ov 
trä . Arbetar efter tryck
sug-principe n och ä r 
mycket eff ekt iv. Längd 55 
cm. Skåldiom . 10 cm, för 
disk ho och tvättställ m.m. 

Pris 2:15 

Vaskrensore Nr U 1252, 
som föregående men m. 
skåldiom. 14 cm för slask
tratt. Pris 3:30 

KRANPACKNINGAR ® • 

U 166. 200 S:SO 
SPECIAL-BLIXTLAS för 

tölt, låset ho r dr ogklöpp 
på båd a sidor. Extra 
kraf t ig a. 
U 8. 
U 9. 
U 141. 

110 
150 
175 

4:85 
6:53 
7 :50 

Syetui U 1 lSO av bake
lit. Innehåller spole med 
5. oliko sorters t råd , 2 sy
nålar jämt e trådovsköro
re av ro stfritt stå I. 

Pr st. 0:85, duss. 6:85 

SPAX-packningen är av helt ny konstruktion och 
gör tjänst i många år, dess över lägsenh et gent- Nålpåträdningsopparot 
emot gängs e kronpackn ingar av andra typer from- U 344. , Häxa>. En po-
gå r genast vid jämförelse . te nterod nyhet varmed 
U 484. Diom . 16 mm. Pr st 0:30, du ss. 2:45 t. o. m. helt bli ndo kon 

Hängare Nr U 130 med 
sugfot. Fostsättes på ett 
ögo nbli ck på kakelväg
gen i köket e ll er bad 
rummet . För g ryt lappar, 
handduka r m. m. 

Pris 0:35, duss. 2:95 

Handdukshängore Nr U 
1183. Ni behöver aldrig 
leta i o I lo hörn efter 
event. häng are på hand -, 
duken uta n stick er bara 
in en flik i den na prak
tiska hängare och hand
duk en sitter säke rt uppe. 
Lika sna bbt ryckes de n 
ner ig en. Till ve rkad av 
gummi och benv it elle r 
grön plast . Pris l :95 

Nålpötrödore Nr U 1022 
är en i sin en kelh et ge 
nia lisk hjälp vi d påträ d
ning av synålar . 

Pr st. 0 :10, duss. 0 ,65 
Pr kartong om 250 st. 9 :SO U 485. Diom. 17 mm. Pr st 0:30, duss. 2:50 trä utan svörighet . Med 

U 486. Dio m. 22 mm. Pr st 0:40, duss. 3:25-=.......:..t::.r:::.å:::.d.:::o.:.v.:::sk:..:ö::.:r.:::o::.r:::.e:.. . .......:.P.:.r:::is.......:.1..::,7..:5:...:.. _________ _ 
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Vindflöjel Nr U 1231, med figur er av snidat trä, 
med riktiga kläd er av tyg och skin n. Gubben sli
pa r och gumman drar oförtröttligt veven så länge 
de t bl åser . Myck et trevlig . Längd 75 cm. 
Obs! storleken . Pris 16:75 

Byggsats U 1169, till en 
1rev li g fågelstuga av tr ä 
betsad i fl era färg er. Sat
sen innehå ll er a ll a erfor 
derliga delar fär di ga a l t 
spikas ihop . Spik med fö l
je r . Storl ek 25x 21 x 21 cm. 

Pris 4 :25 

Gravvos Nr U 1259, är 
e legant utfärd i kraftig 
bak elit med jord spett av 
järn o . fo1bri cka av mäs
sing. Vasens hö jd 14 cm. 

Pris 2:65, 6 st. 8:85 

Personvåg Nr U 356. 
Trev lig t utförd i bengu l 

Fåg elmalkorg U 1180. 
Fästes dir ekt på fönst er
rutan med den krafti ga 
gommisugfote n och sitter 
sedan säkert. I korg en, 
som är av fört a nt och 
lackerad stå ltr åd , ilägg es 
ta lg , ostka nter, br äd el. 
annan lä mplig fåg el föda. 
En såda n korg , el ler fl e
ra med olika mat , på et t 
fönster formlig en d ra r 
fågl arna till sig . Ett dy 
li kt , fåge llän ster, är ett 
g latt inslag i vinterbil 
de n, ett trevligt sällskap 
för bå de ung och gam
mal, samt en god hjälp 
för vå ra nyttofågl ar i 
vinterkylan . 

Pr st. 1 :-, duss. 7 :85 

Sugfot U 1181 samma 
som till lågelmatkorg U 
1180. 

Pr st. 0:30, duss. 2:40 

, emalj m. förkromade de
fo r. Plastk läd d fotplatta 
o. starkt förstorande li ns, Fröoutomot U 381 till
var ig enom viktsif fra n är verkad av plast i l yra 
mycke t lätt a tt av lösa. vack ra färger , räd, grön, 
Väger upp till 135 kg. blå eller gul och med 
Storl. 33X 28X 7 cm. transparent fröhus . Enkel 

Pris 44:- lastsättning på fönster-
posten. Höj d 130, bredd 
85 mm. Pris 2:25 

~~~ 

För VIN
beredningen 

Vinjäst, av ,Edelmans> 
fabr. I flaskor rä ckande 
för 30 li te r vin . 

Nr U 102. Mad eira. 
Nr U 103. Portvi n. 
Nr U 104. Sherry . 
Nr U 107. Champagne . 

Pris pr fia sko 2:25 
Vinsyra U 42, i påsar 

6 10 gram . Pris 0:15 
Vinfärg U 44. För färg 

ning av vin. I kapslar 
om 12 gram. Finnas i föl
jan de färgnyanser . 
Portvin , Madeira, Sherry. 

Pris pr kapsel l :-
Arousontobletter U 232, 

använ des för att av bryta 
jäsning en e l. borttaga 
jästsmo k. I rullar om 10 
st. ta bl etter . 

Pris pr rul le 0:50 

0) 
Gummis lang , röd lobo

ratorieslong i mjuk och 
smidig kva li tet. 
Nr Inr e d io m. Pr m. 

0:60 
0:80 
1 :40 
2:50 

N 394. 2,5 mm. 
N 395. 4,8 , 
N 396. 8,0 , 
N .397. 12,8 

Bordständore U 37 4 i 
mycket trevlig modell, av 
förkromad och förgylld 
meta ll. Höjd 11 ½ cm. 

Pris 14:50 
Bordständore U 375 i 

form som en Aladdin 
lompa, av förkromad me
ta ll. Storl ek ll x7 ½ cm. 

Pris 11,-

Cigarrettändare U 372. 
Elegant förkroma t utf ö
ran de. Stor lek 42X 37 mm. 

Pris 3:25 

J äsrör U 41. Passar för 
damejeonner om 10 t i ll 
65 lit ers rymd. 

Pris pr st. 1 :20 
Häve rt U 106, för av 

dragning av vinet , gumm i
slangen 125 cm lång och 
glassugrör. 

Pris pr st. 2:80 
Etiketter, för vinflaskor, 

i vackert litogr. tryck , i 
svart, guld o. röt t. Stor 
lek 9x l2 cm. 

Nr U 226, för Madeira . 
Nr U 227, för Portvin . 

Pris pr duss. 0:80 
Kapsyler U 229, av 

tennfolium , passande van
liga vinflaskor . Finnes i 
svart, röd o . gul färg. 

Pris pr duss. 1 :25 
Vinboken BB 88, \se si-

dan 131. Pris 2:50 

Vinprovare U 22. Enkel 
och tillf örlitlig konstruk 
tion . Mäter upp till 25 % 
a lkoholhalt . Med bruk s
anv isning . Pris 2:25 

Bordständore U 373 i 
extra stil igt utfö rande av 
förkromad meta ll. Bric
kans storl. 19½x 13½ cm. 

Pris 12:75 

-Cigarrettändare U 261. 
En pålitlig och omtyckt 
tändare. Höjd 6 cm. 

Pris I :60 

Tändsten U 262 ti ll ci 
garrettän dare. Hylsa m. 
6 stenar . Pr is 0:20 

Cigarrettpistol U 115. 
Askkopp U 1004. Med Kombinerat fodral o . tön-

Si!vo, vä lkä nda kvolite tskompasser . ett tryc k på knoppen töm- dare. Vid tr yck på ovtry c-
U 961, , Silva 15, , milit ä rmodel len. Pris 35,- mes askfatet i den under kare n öppn as loc ket och 

' U 68, ,S il va h, sportkompa ss. Pris 21 :- liggande tä ta behålla - vid nästa tr yck tän der lå-
U 69, >Silva 2>, juniorkompass . Pris 17:- ren. Hejd 15 cm. gan . Elegant svar t utfö -
li 71, , Silva 5>, skolkompass. Pris 6:50 Förnicklad 16:- ra nde. Pris 6:75 
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RAK
apparater 

Rakapparat Nr U 53, 
BRAUN, fö r snob b och 
pe rfekt rakning. En av 
de effektivaste o. mest 
omtyckta rakappara ter
na och de n mest >slät 

Spelkort U 313, pr ima 
linnepressade och fernis
sade. 55 kort per lek . Fin
nas med rött elle r b lått 
mönster på bak sidan . 

rakande >, med sitt tunna skärblad, endast 0,05 
mm tjo ckt. Rad io störningslri. Med väska. Omk opp
li ngsba r fö r 125 e ller 220 V väx elstr öm. Pris 49 :-

Pr lek 3:25 

• 
Hårputsore Nr U 1283, 

med vilk en mon själv 
, kon putso håret fullt per
fekt. Oms tällba r f . olika 

: skärl ängde r . Omtyckt och 
populär bl and både do
mer och herrar . Spo r tid 
o. pengar . Ti ll ve rkad av 
plast , van li gt ra kbla d in

. sättes. Pris 1 ,60 

Hårklippningsmoskin Nr 
U 39, av förnicklat och 
blankpolerat stål. Stä ll
bar för 3 olika hårläng
der med hjälp av en läs 

' dubbelkom . Pris 9:75 

< . 
. 

Shingelmoskin Nr U 40, 
bästa fobr ., av polerat o . 

, förnicklat stål. Klipp er in
till 1/10 mm. Pris 6:80 

~ '\. 
~ 

Fjädervåg Nr U 126, av 
lack erat järn . Lämplig 
som hushållsvåg, fiskvåg 
m. m. Väg er upp till 12 
kg. Pris 0:95 

Rakapparat Nr U 300, 
>Braun de Luxe,, har 0,04 
mm tunt skär blad m. 10,5 
cm2 skäryto, 3,8 m skär
egg - d. v. s. stör re än 
någon an nan e lekt risk 
rakapparat. Det bety der 
att Ni blir mest välrakad 
och på kortar e t id med 
Braun de Luxe. Radio
störnings fr i växelst röms
motor omko pplingsbar 
för 110 e ll er 220 V. 1 års 
garanti . I elegant skinn 
etui. Pris 80:-

Manschettknappar U 
962, av prima rost fritt 
stål, blan kpo lera de. Slöt, 
förnäm modell med rör 
lig bokplot ta. 

Pr på r 1:-

Simglasögon Nr U 972, 
ti llverkad e av gummi och 
med splitt erfritt glas . 
Gummilam ell er göra att 
glasögonen sluta absolut 
vattentätt · kring ögone n. 
Bästa fobrikat . Pris 3: -

Simfötter i ny patentan 
mäld modell. Tillpassas 

'· Fickkniv K 573 m. kork- individuellt vid påsätt
;skruv , konservöppnare, ningen och är mycket be 
•ett sto rt blad , gryl, glas- hagliga att använda. Ge
skörore. Längd ihoplälld nom att skovelprincipen 
,90 mm. Pris 1 :65 är fullt utnyttjad uppnås 

Fickkniv K S74 
0
- r -

1 I,.k- stor hastighet och stabi-
lit et. 

het m. K 573 men försedd u 410. Storl. Medium, 
med kapsylöppnare och \ängd 30 cm. Pr par 12:
skruvmejse l i stället för u 411. Stort. Senior, 

:glasskärare. Pris 1 :60 \ängd 35 cm Pr par 13:-
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Rakapparat U 48, PH 1-
LISHAVE-DUBBEL med 
dubbla rot erand e knivar, 
ger en snabbare och be
kvämare el-rakning. Den 
är självsmörjande o. hor 
självskärpond e kniv ar . 
Störningsfri. Tystgåe nde . 
S-märkt . Omställbar lär 
olika nöt spä nnin gQr och 
g6r p6 blide lik- och 
växelst röm. 1 års garanti. 
Med stiligt läd erfod ral. 

Pris 75:-

Rakapparat U 50 ä r av 
schweizisk kvalitet . till
förlitlig och effektiv . Om 
stöllbor lär 110--220 V 
växslströ m. I läderfodrat 

Pris 36:-

Cyklopöga U 409. Fram
ställd av finaste gummi 
kvalitet, med bästa pass
form och okrossbart föns
ter av plexiglas samt 
rostfria bes lag . 

Pris 7: 50 

~~ E7 
Snorkel U 412. Av lätt 

och stork plast med ven
til och munstycke av fi 
naste gummi. Ventilkula 
av celluloid som automa
tiskt hindrar vatten att 
tränga in i snorkeln vid 
dykning. längd 50 cm. 

Pris 7 :50 

Strigelopporot U 785. 
En mycket eff ekt iv, lätt 
skött och e legan t appa
rat till ve rkad av mässing 
med hölje ov plas t. Ex
tra pri mo svenskt fabri 
kat . Stor lek 61 X 37X2S 

Riktp ri s 11 :50. 
Pris 6,50 

Pr 10 st. 55:-

Kassaskrin U 334. Av 
vacke rt foconett lackerod 
st0lpl åt i storl. 260X 180 
x 95 mm. Lös 5-de lad in
sars för mynt och I6s 
med 2 nycklar. 

Pris 19:50 

Kassaskrin U 335. Som 
föregående men extra 
kraf ti gt utfört och i storl. 
260Xl80 x 100 mm. Syn
nerl igen solitt , dy rkfritt 
lås med dubbla reglar 
och 2 nycklar. Rekommen
deras. Pris 32:-

Kassaskåp U 449 för in
murning . Helt av st61. 
Brand - och stöldsäkert. 
Extra kraftig , dubbelväg
gig dörr med 3 låskolvar 
och dyrkfritt lås. Ytter 
mått i cm., höjd .«l, bredd 
53, djup 31. I nnerm6tt I 
cm, höjd 30, bredd 43, 
djup 25. Vikt 31 kg. Ett 
kossosk6p av denna typ 
och stor lek är fullt till 
räckl igt för privatbehov 
och ger 61 oersättliga 
handlingar och dokument ' 
m. m. ett säkert skydd vid 
brand och inbrott. Over
droget med rostskyddan-
de färg. Pris 215,- , 



Sportt ermometer U 1118 
av mässing i form av en 
skid a, med säkerhetsnål
föst e på boksidan . Längd 
6 cm. +4 Cr-25. Pris 1 :25 

Biltermometer U 1119, 
C. F. gradering . Med nål 
pö boksidan varmed den 
lätt fäst es pö önskad 
plats i bil en. Häid 6 cm. 
+4Cr-l 5, 1 :30 

Termometer U 101 för 
källare, kylsköp, kylrum 
m. m. +4Cr-30 °. 1: 60 

Akvarietermometer U 
21. Flyter i upprätt läge . 
Utmärkt även som bad
termom eter, för fotogra 
fiska bod m. m. Längd 
150 mm. +45-20. 1 :30 

Köttermometer U 1292 
med rostfri plotta och 
spets. Termo mete rn an
vänd es vid ugns- o . gryt
stekni ng av kött och gör 
slut på all gissning om 
när steken är färdig . 
Bruksanvisning medf ö lj er . 
Längd 165 mm. +90. 2:85 

Febertermometer av 
förstkla ssigt tyskt fobri
lcot. Längd 13 cm. 
U 219 m. spets. Pris 2:30 
U 218 m. kula. Pris 2:50 

Hylsa för feberte rmo
metrar av vinröd plast e l
ler förn. mässing . 
U 221 pla st. Pris 0 :25 
U 220 mässing . Pris 0:50 

Rumstermometer U 428 
med mässingskolo pö no
turfärg~d träplotta . +50 
-28. Longd 20 cm. 1 :90 

Skol:ermometer U 431 
pö vitlackerad träplotta . 
+40--0 . Längd 26 cm. 2:35 

Badtermometer U 1151 
i oliod trähylsa . +75-0 . 
Längd 25 cm. 1 :90 

-roo 

:i:.·; 
'· . 
' ' ., . , 

r' 1. 

Rumslermometror. 
U 1121 pö al uminium 

plotta, längd 11 cm. +40 
-10. 0:95 

U 1120 på lack erad trä 
pl otta, längd 11 cm. +40 
-10. 0:90 

U 1122 med Reoumur 
Celcius och Fahrenheit 
grad erin gar etsade i 
tj ock mässingplotto. Höjd 
13 cm. +4Cr-O. 2: 10 

U 432, poppskolo längd 
11 cm. 0:45, duss. 4:20 

U 426, pl astskola läng _d 
10½ cm. 0:95 

U 427, pl astskola längd 
12 cm. 1 :50 

Fönstertermometer, 
spritfylld. 
U 1123 +50-40°. Längd 
20 cm. 2:35 
U 1290, med förnicklade 
mässingb eslog. Längd 22 
cm. +50-50. 3:10 
U 175, som fästes pö ett 
ögonblick med gummisug
fot på fönste rru tan. Längd 
22 cm. +40-40 . 3:60 

Fönstertermometer U 
1289, M ini-Moxi , monte 
rad på slipad glasplotto . 
Omställningsvred av för
nick lad mässing . Visor 
nattens lägsta och dagen s 
högsta temperaturer . 
Platta ns stor !. 200X60 mm. 
+50--40. 15 :50 

Termometer U 77, , Mo 
lotherm ,, or~etor enligt 
samma princ ip som de 
välkända Molo -Meter 
fjärrtermometrarna f. bi: 
lor. Instrumentet som , 
varje detoli är pre c;!· 
sionsutfö rt , v isor sövo l 
ytter- som innertempero
tur . Ytte rtemperoturen re
gis tr era s av instrumentet 
genom en 2 meter lång 
smidig wire, som ledes 
till utsidan av huset ge
nom t. ex. fönsterposten. 
Termome tern kon även 
använ das i en bil dö mon 
ser såväl ytte r- som in 
nertemperotu ren . Storlek 
95x80 x 32 mm. 39:75 

-~ 

Fönstertermometrar, 
spri tfylld o. 
U 430 med läste av ro st
fritt stöl. Borttages frön 
fönstret på ett ögonblick. 
Längd 21 cm. + 50-50 . 

3:25 
U 429 med fäste av vit 
plast . Längd 20 cm. +40 
-40 . 2:60 

Resetermometer U 79 
som förvaras i förn . mäs
sing hy lso. Längd 14 cm, 
med klips och ring, Gra
derad +50-50 . 4:85 

_ ..... -··· r= ,,,,~ 
Minimotermometer U 

1288, rund gl ostermome
ter med färn\ckl ode änd
bes log. +4Cr-40° C. 
Längd 17 cm. Visor dyg
nets lägst a temperatu r. 

3:95 

Barometer Nr U 1267 i 
hö li e av polerat mohog-' 
nyförgot trä . Diom. 13 
cm. Kupi gt glos i förnick
lad ring . Pris 19:75 

Barometer Nr U 1189 i 
e legant utformat trähölje 
i form av en skeppsrott. 
Barometerhusets diom. 13 
cm. Kupigt glos . 

Pris 27:-

Vädorlekshus U 1277 
med lodur och termome 
ter. Höid 25 cm. Vid vac 
kert väder ko mmer gum
man ut och vid döligt 
väder gubben. Huset i 
vack ra tyrolerförger. 

11:20 

Väderlekshus U 1301 i 
likhet med U 1277 men 
utan klocka. Höjd 18 cm. 

5:85 
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Tyrolerur U 250. T rev
ligt utfört i form av ett 
tyrolerhus . Pendel n är ut
formad som en gunga 
med ett nationalklätt por 
som hor en f jädrande rö
relse upp och ner. Prima 
mössing sverk med fjäd er
uppdrog Storlek utom 
pendel 20x 16Xl0 cm. 

16:-
Tyrolerur U 251. Samma 

utförande som föregöen 
de men med inbyggt mu
sikverk som spelar en 
va cker melodi varje he l 
timme . 29,50 

Leltstugeur U 1307. Et1 
l ilet näpet pend elur med 
pr ima fjöd erver k av mäs
sing. Emolitovlo med 
blomstermotiv , 6 cm i dia
meter. . .7:85 

Gökur i 0 0 11 ga mla go 
do schworzwoldkva liten 
Med tonfjöd erslog och 
gök som ropar en gö ng 
va rj e kvart oc h dessutom 
vid he l ti mme antalet 
timma r. Prima mässing 
verk med säker göng . 
Vackert och d i upt skulp
terr,ri f ra msid a . 

U 462, hö jd 40 cm. 59:50 
Gökur U 1312, vack ert 

skulp terat mane r m. hare 
och fåg e l. Lämplig kloc 
ka fö r joktintresse rod e 
pers . Höjd 68 cm. !Ob s 
höjd en. ) I övrigt som nr 
U 462. 89:50 

Gökur U 1258 med pri
ma mässingverk och gök 
som ropar en göng varje 
kva rt . Hö jd 24 cm. 12:50 

Väggur U 1257 av sni
dat och brunbetsat trä i 
gökurs mod e I I, men utan 
gök. Pendelverk med lod . 
Höjd 18 cm. 5:85 

Gökur U 1309 är i lik 
het med U 1258 men för
sett med tonfjöders iog 
och gök som ropar halv 
och he ltimmesslog. För
sett med 2 lod. Höjd 28 
cm. 28:50 

Urbygglådo U 1308 med 
a llo detalje r för som
monsöttande av ett riktigt 
väggur, som gör med lod 
och pende l. Hö id 18 cm. 
En intressant och lärorik 
byggsats. Svensk monte
ri nqs o nvi sn ina 7 :95 

Il 12 I 
ID' .,.,Z 
9 ·'Y-' .1 • 8 4 

7 6 6 

Kök sur U 249 med 8-
dagar s p rima verk och 
fyrkantig tavla i bengul 
fä rg . Storl. 28X23 cm. 

16:-

Väckarur U 244. Elfen
bensfärgad tav la med 
nottlysonde siffror och 
visa re. Lackera t hölje 
med förgyllda fötter och 
handtag . Kupigt glo s. 
Diom. 9 cm. 7,95 

Väckarur U 1294, med 
lackerat fodral , 11 cm. i 
diom . Med kraftig klang . 
Prima mössingsve rk. 12:50 

Resevöckorur U 340. M. 
etui av imit. ormskinn i 
stor!. 35x80x90 mm. Gott 
verk . Förgyllda, självly 
sande siffror och visare. 

17:75 

Resevöckarur U 329. 

Kopplingsur T 163, för 
auto matisk t i ll - och frön 
kopp ling av eloppo rat er 
e ll er belysning pö instä ll
da t ider , kon instä lla s för 
72 till - och frönkopp ljng 
ar unde r 24 t im. 600 watt 
bryteffekt. Syn kronve rk 
fö r 130 e lle r 220 V växe l
ström. Storl. 135x 165x 60 
mm. Pris 95:-

Byggsats T 59 till elek tr . 
kopplingsur, för inbygg
nad i radio elle r tröd 
spelore . En till- och frön
koppling kan inställas öt 
göngen. M ed självstar
tande synkronverk för 
220 V växels tröm . Preci 
sionst ill verkot. Engel skt 
fabrika t. Lött att monte
ra. Slutförsöljes till det 
lo go pri set av kr . 38:-

Signalur U 224. Kon in
ställas att ge signal vid 
varj e önskad tid mellan 
~O min . En värdefu ll 
h jö lp i köket och mörk 
rummet. Fint utförd i ben 
gul ema lj med ljus tavla . 
Höjd 10 cm. 11 :50 , 

Mycket tr evl igt utföran
de i form av en flygvös - Cykelur U 265 ,Exoct> . 
ko med hot el lmä rken och M ed prima verk i förkro-

A/iiniayreendyl U 478. blixtlås . Gott verk med mot hölje o . fös te för 
Vackert uford i guldbrons- Moraklocka U 6. Av självlys and e tavla och styrstön gen. Svar t tavla 
lackerad metall och med mölot trä m pr ima mös- kupigt glos . Gr ön eller med siölvlysonde sif fror 
ett utmärkt V!)rk med ku- singsverk. Höjd 32 cm, En brun färg . Stor!. 30x 70x och visa re. Vattenskyddat 
plgt glos . Hoid 23 cm. uppskottad presentorti- 90 mm. 25,50 och med söker gång . 

· Pris 12:75 kel. 11 :75 Di am. 55 mm. 8:85 
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Pendylverk U 206. 14 da
gars glrng m. halvtimm es
slag pi) klo cka. Groham
göng. 10-kuggade dr iva
re av hört stöl. Verkbott
no r av 1,5 mm tjo ck mäs
singplöt i storl. 95x 117 
mm. Polera de fjä de rhus, 
bot1nar, pende lupphä ng
ning och pendel. Rund, 
elfenbensfärgad urtavla 
med rom erska siffror . 
Frantregl ering . Polerade 
och grav erade renässan s
visa re av mässing. Halv
massiv g losring av po le
rad mässing, 175 mm i 
diom . och kupigt glas. 
Ett gedig et pendy lverk av 
förnämst a tyska t illve rk
ning . 69:-

Pendylverk U 207. Sam
' mo som U 206 men me.:l 
gJasr-ing i diam . 190 mm. 

69:50 

Bladg uld , se sid. 39. 

Batter iurverk U 193. I 
rund mod e ll ,m. centrum
fastsättning. Högklassigt 
onkarverk och dommtöt 
köpa ov bak e lit, 65 mm 
i diam. Ett fi cklampsbat
te r i användes som ström
kä l la och räcke r ca 6 
mö noder . Röd kabe l an
slutes till plus (batt eri ets 
kar ta f jäde rl . 34:50 

Batte ri urve rk U 457 är i 
likhet med U 193 men med 
7 stenar. 43:75 

+ntU~f~ 
U134 U l9S U4S8 U t9& 

Urvisare av mässing, 
fo rm en l. i l lustration . Pas
sar batteriverk U 193 och 
U 457. Timvisa ren fö r ca 
3 mm. ox e l och minutv. 
för ca 2 mm. oxel. 
N ,o Minutv . längd Pr por 
U 194 50 mm. 1 :85 
U 195.. 58 > 1:65 
U 458 83 > 1 :75 
U 196 110 > 1 :95 

Väg gu rverk U 211. 8-
dagars W estmins te r-ve rk 
helt av mässing. Vä llj u
dande Westminster-slag 
pö 8 stavar. Mat1f ö rsilv 
rod tavla och pende l. 
Svarta vi sa re. Verkels 
storlek 130X 130 mm. Tav
lans d iom. 205 mm. Ton
stavarnas längd 39 cm. 
Kompl ett f ör inby ggnad 
i fodr a l. Ett fö rnämlig t 
verk . 68 :50 

Bordsverk U 191. 8 da
gars prima anko rverk 
med 4 stenar . Polerad 
glasring 115 mm diom. 
och kupigt g la s. Elfen
bensfärgad tav la m. för
gy l lda rom erska siffror 
oc h visare. Ett högklassigt 
verk i förnäm t utförande . 

26:50 

Insatsverk U 248 fö r in 
bygg nod . Pr ima mässi ngs
verk. Diom. 11 cm. För fo 
de r i t jockl. 35-45 mm. 
2-färg od tavla med fö r
gy ll da rome rska siff ro r 
och v isare. Po lera d mäs
singsglos ring m. dio m. 12 
cm och kupig t g los. 13:75 

Insatsverk med förgy ll d 
frontring och ro merska 
siffro r och visa re . Prima 
mässingsverk , d io m. 62 
mm. Pris 8:35 
N r Urtav lans fä rg: Urvisare U 459 är i lik

het med U 196 men minut
visarens längd 55 mm. 

Pr par 1 :65 

U 245, e lfen ben. 
U 2"6, koppar . 

Bordsurverk U 210. 14-
dogors Bordsur verk Bim
Bom, 5 stavar i län gd 28 
cm. Pendel av polerad 
mässing, längd 11 cm. 
Verkets storl ek 106x9 4 
mm. Med visare. Passan
de tav lor U 338 e l ler U-
339. 36:50 

Urtavl a U 338. Med fö r
gy l Ido, orob . siffror och 
po lerad glosring av mäs
sing. Kupigt glos pö 
gön g järn. Diom. 180 mm. 

9:50 

Urtavla U 423 är i lik
het med U 338 men med 
silv erb ron serade siff ro r 
och förkromad glosring . 

8:70 

Urtavtla U 339. Med fö r
gy l lda, romerska siffror 
pö sifferring i matt el fen
be nsfärg . Massiv glosring 
av polerad mässing somt 
kupigt glos pö göng järn. 
Diom . 190 mm. En förnäm 
urtavla . 11 :75 

Insatsverk fö r inby gg
nad i fod ral efter behag . 
Verket ko n även monte
ra s pö en sköpdö rr . Pri
ma mässingsve rk med 40 
ti m. göngtid . Dio m. 55 
mm. För fode r fr ön 30--
45 mm. t jackl. Med ara
b iska e ll er rome rska siff 
ro r. 

U 75, med fö rn icklad 
fr ontrin g . 

Pr st. 5: 25, d uss. 49: 75 
U 1293, med po le rad 

mässingfro ntr ing 
5:85, duss. 54:35 

U 74 är i likhet med 
U 75 men för sett med väc 
korve rk. 

7 :85, d uss. 7.5:60 

Urve rk U 208. 8-dogors 
gångverk lä mpligt för 
bords- och köksur. He lt 
av mässing. Stiftonka r
gö ng. Nivorox-spiro l , 
lagrad i 2 safirer . Front
uppdrog. Storlek 57X7 3 
mm. Med visare. 14:50 

Urverk U 209. 8-da ga rs 
pendelg ön gverk för 
bords- och köksu r. He lt 
av mässing. Frontu pp - , 
drag. Bredd 60 mm, hö jd 
med pendel 100 mm. Me d 
v isare. 10:65 

Batt eriur verk U, 933. Ett 
4 stenars onko rverk av 
högsta kvolite i dommtätt 
hölje av plast. Centrum
fostsättning . Ett f icklamps
batteri använ des sam 
strömkä ll a och räcker 5--
6 mönode r. Storl. 60x 35x 
28 mm. 28:-

Visare passande til l 
ve rk U 933. Pr pa r 1 :50 
U 144 minu tv., län gd 95 
mm. 
U 145 minutv. läng d 127 
mm. 

Synkronverk U 742 fö r 
110 e ll er 220 V. Växe l
str öm. Et1 verk för dem 
som själva önska t i l lve rka 
ett e lekt riskt ur att ko pp
la direkt pö bel ysni ngs-
nätet. Centrum fostsätt -
ni ng. 24:90 

Visare pa ssande ti ll 
verk U 742, med seku nd
V isa re . Pr sats 1 : 75 
U 142 minu tv . längd 95 
mm. 
U 143 minutv . längd 127 
mm. 
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Ura rmband av ext ra 
pr ima bo xko lvsläder. Fin
nes i färgerna brunt, 
be ige ' elle r grått. 
U' 322 bredd 12 mm 1: 30 
U 323 bredd 18 mm 1: 3.', 

Urormband av mocko 
skinn . finnes i brunt eller 
beige . · 
U ,324 b redd 12 mm 1: 45 
U 325 bredd 18 mm l : 50 

1, Ura rmband av läde r i 
krok odilimi t. Bruna. 
U 326 bredd 12 mm 2: 90 
U 327 bredd 18 mm 2 : 95 

Ura rmband U 328 av 
läde r i kordellutföran de
Fi.nnes i sva rt , beige e ller 
rosa. Pris 2: 95 

C 
Urarmband U 1281 av 

sp irall indad , f jädrande 
ro stf r i ståltröd . Behag ligt 
a tt använda. Bredd 13 
mm, fäste 16 mm. 

Pr st. 2: 40, duss. 19: 95 

~ 
Urarmband U 317 av 

ro stfri tt stöl. Bredd 16 
mm. Elegant f jädrande 
model l som gör att fö r
lä nga e l ler förkorta. 4: 95 

Urarmbond U 347, som 
U 317 men med över de l 
i dobu le oc h unde rde l 
ro stfri tt stö l. 9: 85 

Urarmband U 903 av 
ro stfrit t stöl, pol erat. 
Bredd 11 mm. Pr is 1 :95 
Bredd 16 mm. Pris 2:-

u 
Urarmband s.k. sax länk 

av rost fr itt stö l, ex tr a 
p r ima Japansk t fabr ika t . 

N r Bredd Pr st . Duss. 
U 167 16 mm 3 : 65 31: 95 
U 482 10 mm 3 : 85 33: 50 

Saxlänkar U 233 av 
rostfr itt stål. Bredd 16 
mm. Tyskt fa b rikat . Längd 
13 eller 14 cm. 9: 6!> 

Uro rmband U 417 av 
rostfritt stöl. Extra prima 
iyskt fab rikat. s. k. sdx
länk böjbar även i sid
led. Rekomm enderas . Av
kortas enkelt till önskad 
längd. Bredd 16 mm, 7 :85 

Uror mband U 419 är i 
li khet med U 417 men ut
fört i om er . dou bl e. 
Bre dd 16 mm. 12: 75 

Ura rmb an d av välkän
da mä rket , Fixoflex> . 
Böjb a rt även i sidled. 
Enkelt att fö rl änga och 
förkorta bandet. 

Bredd 8 mm 16 mm 
U 416 Doubl e 22:- 24:
U 4 18 R. stöl 18:- 18:50 

ARMBANDSUR 
REALISERAS 

Onskor Ni en ny kloc 
ka Passa dö pö och rek 
virera vör broschyr B 64 
som upp ta ge r herr - och 
damarmbandsu r i o l ika 
pri slägen vorö vi lämn ar 
30 % rab a tt ex tra på de 
lögo bruttopris e rna . 

UR
reparatio ner 

Vi ö tag o oss rerr,ro
tion er pö alle slags iick
och armband sur och ga 
rantera ett för stkl assigt , 
fa ckmässigt arb ete till 
lägsta möjl iga prise r. 

Om Ni önska r fö en 
klocka repare rad, slö in 
den omsorgsfullt i ett pa 
ket och lägg äve n i pa
ketet et t skr iftligt medd e
land e o m vad ,Ni vill vi 
skall gö ra öt kl oc kan t. 
ex. reng öring , ny fjäder, 
nytt gl os etc. Repa ratio
nen kommer där efter att 
utf ö ra s pö kor tast mö jl i
ga tid. 

Om vi efter und ersök 
ning av klockan skylle 
a nse att rep a rotion skost 
naden blir väl hög i för
höll ande till klockans 
värde, medd e la vi Ede{ 
på förhand reporot ions
kostnoden, vareft er Ni 
sjä lv för avgöra om kloc
kan skall ta gas i arb ete 
e l le r e j . 

Vi GARANTERA att re
parot ionskostnade n blir 
den lägsta möjl iga, ulon 
eftersättande av ford
ringarna på omsorgsfullt 
a rbete. 

Musikverk U 37. Schweiziskt fabrikat , för inmon
ter ing i ett oändligt anta l sake r sösom skrin, fl as
kor, leksaker m. m. Speltid ca 3 min . Med 18 stä m
mor. Sto rl ek 52x45 x 18 mm. 

Föl ja nde melod ier f innes, Ha rr y Lime, Bjä ll er
klang, Ja mö hon leva, Trink- Tr ink-Brooe rl ein , 
Rose Marie, G od nattvalsen , Sti ll a natt, Parad
marsch, He lan gör, Sjösolovols, , Svarte Rud~ lf , 
Do nauwellen, Blö Donau och Du gamla , d u fria. 
Uppgiv reservmelod i. Pris pr st. 7 :65, d uss. 69:65 

Musikverk U 131, spe ltid 5 minute r. Sto rl ek 64X 
54X 24 mm. Med 22 stä mmor. Vikt 200 Aram . M elodi 
>Flottarkä rl ek, Sto r Dust, Begin The Beguine>. 

Pris pr st. 8:95, duss. 85:-
Musikverk U 132, med 28 stämmor, sto r vals, 5 mi

nute rs spe ltid. Sto r lek 69x57 x 2S mm. Vikt 210 g ram . 
Ett k lang rent verk med vacker musik. Följande me
lodie r finnes, Lily Mo rl ee n, Wiener Blut, Ave Ma
ria, Dol la rprinsessan , Bloue Donou och Vört land, 
vört la nd. Pris pr st. 13:60 

Musikverk U 391 med 36 stä mmer och sjö lvstängo 
re. Storlek 85X6 0 mm. Kraft ig och fy ll ig ton. 2 me
lodie r pö varje verk. Följande melod ier finnas: 
B16 Donou - Donouwe l len - Sti ll a natt - 0 Du 
He lig a . Pris pr st . 24:50 
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RAD I UM-L YSMASSA I 
Etui för urmak'pr:e, in ne

höllande radiumlfsm osso 
jäm te bind - oc~ l{i snings
medel somt erfo_.t:der.lig a 
ve rktyg för att anbringas 
pö urvisa re m. m. · Lys
mosson , som är i pulver 
form, l ervaras i glastuber 
inneh ö ll onde 1/4 gram 
e ll er 1 gram, och o li ka 
l jussty rko r . 

Nr Ljusst . Vikt 
U 434 2 , 1/4 gr. 
U 435 5 
U 436 8 
U 437 2 
U 433· 5 
U 439 8 

>. 
1 gr . 

s-

Pris 
1 :85 
2 :60 
3:95' 
3 :50 
6:50 

10:85 

U,m okar e lupp , s. k. 
stenhölslupp . 
U 474 12xfö rst. 4,40 
U 475 15xförst. 4:85 

Lokal 

telefon 

Lok a lte lefon T 500 för 
montering på vägg. Med 
inbyggd summer i kåpan , 
som är av krymlockerod 
p löt och rymmer även 
batteri erna. Handmik ro
fonen, Te leverkets fobr ., 
är av svart bakelit . Lämr.
l ig som lokaltelefon får 
avstönd up p till 300 mtr. 
Vanlig a ficklampsbatter i
er användes dö 1-4 st. 
kan kopplas i ser ie be 
roende pö avs töndet mel
lan apparat e rna . 

Pris pr st. 24: -

Batter ier fö r lokaltele
fon T 500 med ovs tö nd ca 
25-300 meter mellan ap
paraterna. 

N r Volt 
T 437 4½ 
T 692 9 
T 693 13 
T 694 18 

Mtr. 
25 

100 
20;) 
300 

Pri s ' 
0: 65 
1: 50 I 
2: 25 
2: 95 

Lämpli g led ning för lo 
kalte rdfo n är N 3e4 sidan 
70: 



Spe9elreflexkamera J 
105, Beoutyflex V. Två
ögd kamera för format 
6x6 på film 120 l6X 9l . , 
Läderklädd kamerakropp 
med förk romade de lar . 
Doimer onastigmot 3,5/00 
mm, full t korri gerat för 
fä rg somt T-behond l. 
Kopplat sökarobjekti v 
va rig eno m absolut skär
pa erhålles . Synkro nise
rad specialslutare med 9 
hastigh ete r, 1-1/ 200 sek. 
somt B. Fronto vtryck. Ljus
schakt med inbyggd lupp 
och spor tsökare i locket . 
Fi lmtypindikoto r o . skör
pcdjupsk ol o. En ka mera , 
hög kvalite t som ger bil 
der med utsökt skärpa o. 
briljan s. Med bere d
skapsväsko av kraftigt lö
der. 245: -

Filmkamera J 115, Mil · 
ler Cine 8 mm, en fö rst
kla ssig dubbe lått okom e
ra med ontirellexbeh . ob 
jektiv . Anostigm ot 2,5/12,b 
mm fiir såväl svartvit som 
färg f i lm. Med fast fokus 
som ge r skorpa bilde r 
frå n 1 m till oän d li gt. 
Fjäderm otor med öve r 30 
sek. gångti d och regula
tor med 5 o lika hast igh e
ter. Räkneve rk och kikar 
sökare. Storl . 6X ll x13 
cm. Med gar anti. 285: -

Väska J 116 av löder till 
Mil ler Cine. 29 : -

Filmkamera J 113, Ko· 
dok Brown ie Movie, med 
antirefl exbe h. objektiv 
Ektonon 2,7/13 mm, fixfo 
kus. Tecknar vid t. ex. 
bländare 11 skarpt från 1 
m til l oändligt. Genom
siktssökore . Ladda s med 
dubbel 8 mm film, svart
vit e ll er fä rg. Kraftig ty st 
gående motor med c,o 40 
sek. gångtid . Storl . 140X 
95x 60 ·mm. 255: -

Väska J 114 av löde r till 
Brawnie Moxie . 23: -

1()4 

Kamera J 127, ,Agfo -
Silette> är en snobb- Kamera J '1:17, >AQfO 
skottkomera i småb ilds- lsole tte 11> 6x6 cm lfilr;n 
format . Genom ett has- 6X 9 cm, stor _spole). Ka
tigt tryck på en snobb- merohus _ov lat lrf!elol l m. 
spönningshöv orm from - robu s1tklodsel. Forkromo 
moto s filmen samtidigt d.e kanter, beslo\l oc.h 
som slutar en spänn es. Sidor . lnby Q\l_? k1~orso
Den är utrustad med kore . o~h _ sjo_lvutlosore. 
skörpedjupskolo, in~yggd Frontlinsinstal ni~g med 
bl1xtkon to kt, antir ef lex tvåpur,ktsmorke~ing. Ut-
behandlat ob je ktiv Apa- t~g fo r trådutloso~e. sta
to r 1, 3,5/4,5 cm i Pron- t1vmutter . Med. on.tireflex
toslutore med sJ'älvutlö so- behandlat ob1ekt1v Agfa 
re, B, 1/25, 1 50, 1/100, Agnar 4,5/8,5 i Pronto -slu-
1/200 sek., spärr mot dub - l_ore B, 25-, 50-, 100- o.ch 
belexp ., nippel för tråd- .00-dels sekund, s~orr 
utlösare . 135: _ mot dubbelex pon~ring, 

Beredskapsväska J 128 t~ngentovt ryck. D1men-
ov oxläde r, för kame ra s,_oner , 4x 9,8X 14,5 cm. 
J 127. 30, _ Vikt, 500 gram . 125: -

Kamera J 126 ,lsolette 
I> är lika J '127 men uta n 
spär r mot dubb elex pone
rin g och skör ped jupr ing . 

105:-
~e.redskapsväska J 225. 

ori ginal av läd er för 
Agfa lsolette I o . 11. Med 
stotiv mutter och oxe l rem. 

23: 50 

Miniatyrkameran REX, 
mind re än en tändstic ks
ask. 

Kamera J 65 ,Rex> med 
optik 1: 5,6. Bildstorlek 
13x 13 mm. Med genom-

Kamera J /4. MAN EX 
BOX 120. Bildfo rmat 6X 
9. För 8 bilder på rtill 
fi lm 6x 9 cm 120. Kame
rahus av metall, klätt m. 
konstläder. 2 bril jontsä
kore . Slutare för tid Q: 
ögonb lick med spärr. 2 
bländare . Inbyggt gt1I· 
filter och fä ste för tråd
utlösare. Menisk ob jekti v 
1: 11. 2 stoti vmuttrar . En 
synnerligen prisvärd ka
mera . 18: 50 

Kamera J 203, UNI BOA 
FOR RULLFILM, 6x 9 cm 
m. metallspo le. Bi ldfor 
mot 6x6 cm. Helt av bo · 
kelit. Extra sto r och lius 
stork spegelsök ore . Slu 
to re för tid o. ögo nblick 
Storl ek 100x95X 90 mm 
En elegant oc h mycket 
pr isvärd kame ra som ge• 
utmärk ta bilder. 18: -

Beredskap sväska J 204 
för UNIBOX-kome ron o~ 
mönsterpressat l jusbrun, 
läde r. 12: -

Kamera J 200, >Lumi
rex>, för film på me· 
toll spo le 6X9 cm. Kame
ra hus av metall klält med 
konstläde r. Dimensione r : 
150xOOx36 mm. Toppov
tryck, romsökare. Front
lin sinstä llninQ . Lumiere 
sluta re för 1/10, 1/25, 1/50, 
1/100, 1/200, T och B. syn
kron isering för lampblix 
ta r. Dubbelonos tigm ot 
Spect or 4,5/105 mm. 72: -

siktssökore. Kamerahus Rullfilm J 66 till kamera 
0". svart bak elit . Ogon- J 65. För 8 bilder. O, 80 
bl1ckssluto re. 7: 50 

Väska J 198 av brun lö
derimit . m. remma r. Pas
sar kamera J 200. 11: -

'll:~·~1;:1·-,\.' 
)I • - \ r _, ' l 

I • ·. ,. ', 
•. ,. I 

Kamera J 172, , Phatox, 
för rul lfilm 6x9 cm. med 
meta ll spole. Med genom
siktsöko re, ti d- och ögo n
blicksinstöl lning, fM 1/25 
och 1/100 sekund, två 
b lä ndare och toppovtryc
kare . Spi ralformig t ob
lekt ivutdrog som på små
bil d komero r. Kamera ns 
storlek 15x 9 cm. Tillv er
kad helt av bak el it. Med 
beredskopsvösko o. po r
trättlins . 38: -

Kamera J 201, ,Kodok- Brow nie 6'.tJ C>, för 
rullfi lm 6X 9 cm på metallspole. Lättskött lådk o· 
mera av metall, som tar skorpa och bro bida r 
från c,o 3 mtr till oändligt. Utru stad med två sto
ra , tydliga briljontsäkor e för höjd· och tvärfor 
mot. Slutare för ögonblick och B-exponering . 

22: 50 
Kamera J 202, ,Kodok -Brownie 620 E>, för film 

6X 9 på metallspole. En ele gant och välutrustad 
lådkamera, försed d med inbygg d försättsl ins för 
avstånd från 1 t i ll 1¾ m och inbyggt gulfilter . 
Avtryckaren kon låsas för undv ikande av oavsikt
lig ovtry ckning . Slutare för ögonblick och B-ex
pone ring , synkronise rad för lampblixtar . Stora , 
tyd liga briljontsökore . 32: 50 
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Kamera J 257. IDEAL. 
Sto bi It utformad kamera
kropp I helmetoll. Autom . 
fram sprin gande o. sjä lv
låsa nde objektivtub . Op
tisk ge nomsi ktssäkare . 
Toppovtryck . Synkro kon
tokt . Frontl insinstö llnlng 
1,5 till oänd ). Color 
Achrom ot f=7 J . Slutare 
för tid och ögonblick . 2 
blän da re. Stotivmutter . 
Bildstorl . 6x6 cm. (film 
6X9). Detta kamerafynd 
hor fin esser som mon an
nar s endast finner hos 
betydlig t dyrare appara 
ter . Pris 36: -

Beredskapsvöska J 258 
av plastläder för ovan 
stående ka mera . 10: 50 

I 

Blixtkamera J 225 CO 
WI, med ägonbl ickssluto · 
r~ somt s.vnkronoggre ga1 
for lampbli xtar . JPosson
de batteri er 2 st T 431 ). 
Bil dfo rmat 3x 4 cm. 

Pris 9: 50 
Film J 256, 3x4 cm. 8 

exp . 32 sch. Pon. 
Pr ru lle 1: 20 

~--• Sola-Filter i f jädran de 
påsticksfott ning . Tillver 
kat av optiskt glos i färg 
er~o gult, orange, rött o . 
Q!Ont. Upp giv önskad 
forg . Levereras i alumini
umask. 
N :o För ob jt. 
J "8 27 mm 
J 49 281/1 > 
J 50 30 
J 51 32 
J 52 37 

Pris 
3:65 
3:70 
3:85 
3:95 
4:25 

Ceneiplan-filter, kvoli
tetsfilter i fjädrande på 
sticksfottning . Tillverkat 
av optiskt, i mossan fär
gat glos . Medelgult 3X. 
Vid order uppgiv objek 
tivytterdiom . 

Nr Obj .diom. Pris 
J 223, 22-25 mm 8: -
J 239, 27-28 mm 9: -
J 240, 29-30 mm 9: 75 
J 241, 32-33 mm 10, 50 

Etui J 22" för filter och 
linser upp till 42 mm. 

0: 75 

Exponeringsmätare J 
40 >Horvex, . Fotoelektrisk 
med en del extra finesser, 
som gör instrumentet syn
nerl igen bekvä mt ott an
vända . Avläsning sker di 
rekt utan omräkn ing . Mät
omröde : 1/3000 sek.-2 
min . DIN - och ASA -gra
dering . Ett kvolitetsinstru
ment för stora a"språk. 
Kompl. med beredskaps
etui av läder. 75: -

•-' 

' 

Expaneringsmätare 
46. ,Mini Rex I I>. En ti ll 
förlitlig fot oelektrisk mä
tare m. sekundsnabb av
läsn ing, to n omräkn ing . 
ASA- och DIN grad ering . 
Format , 0x55x23 mm. 
Komplett m. beredskaps
et ui av I· der m. blixtlå s. 

42: 50 

Motlju sskydd J 221 med 
på sticksfott ning f . diom . : 
27, 28½, 30, 32 eller 37 
mm. Angi v önskad stor! . 

Pris pr st. 2 : 35 

Etui J 222, för motl jus
skydd upp till 42 mm 
ytt erdio meter. Av pr ima 
brunt läde r . Med utskär 
ningar för remmen till 
kameraväska n. 3: -

, Fata-dul:1!), J 43 för 
trickfotogrofering, s. k. 
dubbelgångor ebild er. 
Apparaten passar allo 
kameror. Beskr. medföl 
jer . 6, 25 

Kulled J 247. Av förk ro· 
mad metall, f . såväl tysk 
som engelsk gänga . Stall 
bor i rät vink e l. Höjd 50 
mm. Pris 5: .50 

Projektor J 235 NOR IS 
för 8 mm smalfilm . För
sedd med inbyggd motor 
och host igh etsreglering . 
Antir efle xbehandlat ob 
jekt iv, Plankor 1: 1,6/2b 
mm, som ger hårsk orp 
avbil dni ng . Aterspolning 
med moto r . Projektorn le
vere ras i förvoringskof 
fer! med lås och handtag 
Utan lampa 230: -

Lampa J 236, 100 W för 
ovonst. projekt or . 110, 127 
e ll er 220 V. 11, -

Småbild sprajeklor J 234, 
Belir ex. Format 5X 5. Tysk 
produkt , utförd i vä rme
beständig , arm erad ebo· 
nit . Utru stad med osfä· 
risk kondensor och ob
jek ti v Belistor 1, 3,5, 80 
mm. Bildhondhållor e, vi l
ken kon vridas för hori 
sonta l- eller ve rti kal bild, 
somt med växeroni för 
dio postiv 5x 5. Kompl . 
med la mpa och sladd . 127 
e ll er 220 V. 95: -

Avståndsmätare J 254 
REPOMETER kombinera d 
med expone ring smäto re 
av gråkilstyp med besiff
rad e gråtoner. Avlä sning
en QOrs av den svag ast 
synlig a siffra, som kon 
avläsas . I öv rig t följes 
bruksanvisning en. Av · 
ståndsmätning en sker på 
så sätt, a tt skivan på in
strumentet s sido vrides 
tills de i okulor et synliga 
båda bild erna helt täcka 
varandra, varefter av 
ståndet kon avläsa s di
rekt å grad era d skola . 
Avlä sning kon ske ned till 
0,6 mtr . Med skena fö r 
kamerans söka rsko och 
lä de retui. Pris 24: 50 

Metollrörstativ J 245 m 
förni cklade innerrä r och 
svart emal jera de ytterr ör. 
4-delot . Fotspe tsår av 
g ummi. Längd hopskj utet 
40 cm, utdrag et 124 cm. 
Vändbar tallrik för tysk 
och eng. gänga . 

Pris 16: 50 

Metallrärstotiv J 246. 
Flat form och därför lätt 
ott medföra . Solitt o . ele
gant utfört ov mässing m. 
synl ig a delar hägglons
forkrom ode. Plostäver
drogno ytt errär . 7-delot l 
Längd hopfällt 23 cm, ut
drag et ti l l 111 cm. Vänd
bar skruv med tysk och 
eng. gänga. Halk fr ia fot
spetsar av gummi. 

Pris 35: 50 

Fickstativ. Utför t av 
blankpol erad a lumini um 
och förnicklad mässing . 
Med stadig kull ed som 
håll er kamer an orubb ligt 

varje önskat läg e. 
J 199 med tysk skruv. 

8: 20 
J 112 eng . skruv. ¼". 

8: 25 

Universalled J 220 
PRESTON . För vanliga 
kamero r och smolfilms
komero r. Hel t vridbar 
runt horisontal/ ver tikal
axla rna och lö sbar i allo 
lägen endas t genom vrid
nin g på handtaget . 

10: 25 



Kull ed J 108. Stabi lt 
utför d i fö rnick lad ach 
sva rtla äero d met.oll. M . 
mell anskruv och pa ssar 
d5rf ör böd e tysk och 
engelsk ' gänga . Sto rl ek 
32X70 mm. 10: 50 

M ella nskruv J 111 för 
kamero r med tysk stativ
göng . '' 0: 35 

Transformationss kruv J 
110 med, ty sk mutte r och 
eng . skruv . 1: 80 

,.-~ 
Trödutlösare J 57. 

läng d 10 cm. Pris 1: -
20 > > 1: 50 

> 50 > > 2 : 70 
> 100 > > 4: 25 

Självu t lösar e med ur
ver k, att använda dö 
den fotograferand e själv 
vill vara med i bi lde n. 
J 71, inskruvas d irekt i 
slutar en. Stä llbar för ali
ka slutare. 13: -
J 231 att anbringas pö 
meta l ltr6dsutl ösa re. 8: -

Självutlösa re J 259. 
,H aka Autaknips 11>, reg
lerb ar för ögonbli ck ach 
t ide r mell an 1/2 ach 10 
sek. Pris 11: 75 

Blixtaggregat J 25. Ar
beta r med en elektrisk 
energi av 25 volt och 8 
amp. medelst kondensa
tor och batteri T 181 pö 
22,S volt. Här igenom er
nös ab sol ut konstant fö r
dröjn ing och full tön dsö
kerhet oa vsett om batte
riern a ä r bru kade läng
re eler korta re t id . · Ele
gant utförande. Bajonett 
socke l m. utkastare . Man
teri ngsskeno oc h tysk ka
mera skruv. Kompl. med 
slad d 3 mm men utan 
batte ri 22: -

Synkroblixt J 102. Ett 
mycket pr isvä rt och so
li tt aggreg at med kon
de nsator och batt er i T 181 
22,5 V, i sv.a rt plasthöl je. 
Hölla resko nedtill . Kom
p!. med sladd men utan 
batter i. Ba janett fo tt ning. 

, 12: 75 

Fotola mpa J 179, 500 
watt, 13000 lumen. För 
110, 127 elle r 220 valt. 

9: -
Fotosol J 178, foto lam

pan fö r amatö rer. 300 
watt, 10000 lumen. Finnes 
för 110 127 e ll er 220 vol t. 

4: -
Kartongrefle ktor J •185, 

för el l jusla mpor. 1: -

' Blixtpat roner J 67, rök-
svaga . pul verb li xta r. Stor
lek 1, 

Pr st. 0: 40, 10 st. 3: 40 
Stor lek 3: 

Pr st. 0: 55, 10 st. 4: 80 

KODAK F,llM 

Synkrablix t J 103. Ele
gant utfö rd med konden
sator oc h 22,5 V bat - ' 
ter i i svart ba ke lit . Ba
jonett fat tning med utkas
tar mekan ism. Med slag g 
och hö ll aresko men utan 
batteri . Pr is 16: 50 

Verichrome ä r en mjuk, 
högkän slig l jusgörd sfri 
fi lm. Känsligh et 50 ASA = 

Hölloreorm J 104, gu m
miklädd 145 mm lö ng . 
För kameror som saknar 
pöstickssk o. 

Pris 1: 85 

29 Sch. 
Nr . 

J 77. 
J 79. 
J 80. 
J 81. 

Storl ek Pr is 
4X 6,5 2: -
6x 9 2, -
6x 9 p lötsp. 2 : -
6,5X l l 2 : 50 

Kodak Plus X är en 
hastig , finkorni g, pankro 
mati sk f i lm. Känsligh et 50 
ASA=29 Sch. 
J 86. 4X 6,5 2: 20 
J 87. 6X 9 2: 20 
J 88. 6X 9 pl ötsp . 2: 20 

Kodak Super XX är en 
Lampblixtar PHOTO - ytt erst könslig fil m för 

Plåtar Nr J 36, Ge
voert Ponchromo so . En 
högkän sli g , pankromatisk 
p lOt, 32 Sch. 
Format crh. 
61/,x9 

9X 12 
10X 15 

Pr d.uss. 
4: 50 , 
7: 35 

10: 10 , 
Gevoart Rida ; po pper i 

form at '6½X 9½ cm, vit t, 
b la nkt. 25' och ·100 förpi 

J 117, Extra hart . 
J 118, Hart !ha rt), 
J 119, Norma l. 
J 120, W eich (mjukt ). , 

Pris 1: 25 o . 4 : ~5 pr förp . 
AGFA -LupexpapP,er .i 

fo rma t 6½ x 6½ ·cm., vitt 
b lankt . 20 bloös och l OQ 
b lo,ds förp ackninga r. 
J 135. Hör t, LH 1 
J 136. Norm a lt LN 1 
J 137. Mjuk t LW 1 · 
Pr is 0: 75 o. 3: 40 pr förp 

Förstoringspopp er. AG- , 
FA-Broviro. J 138- J 140 
är v itt bl ankt, stor lek 13 . 
x 18 cm. J 141, J 142 är 
vi tt ha lvmatt i storl ek 18 
x2 4 cm. 10 blods färp. 
J 138. Hört BH 1. 
J 139. Nor ma lt BN 1. 
J 140. M jukt BW 1. 

Pris pr fä rp . 2: 10 . 
J 141. Nor ma lt BN 112. 
J 142. Mjukt BW 112. 

Pris pr fä rp . 4: 20 

FLUX fö r ba tteri tändning . dö liga ljusförhöll ande n. 
Behagliq at t använda , Känsli ghe t 100 ASA = 32 Skyddsfodral ov söm-

~ vk~eMedar~~~lon: \1sa~~:i : J~i· 4X 6,5 ~1~~~~1, a : l~c~c h g~~h~~~ 
som passa r a la b lix tagg - J 90· 6x 9 t ~ l iga skydd för fate n, kar -
rega t. Finnes i tre ali ka j 91 · 6x 9 plötsp . 2: 20 tar , körkort m. m. 
sto rl ekar . · N r Sto r lek Pr st. Duss. 

J 177, PF 3, ger 5500 AGFA FILM P 70 55X 70 0: 30 2: 50 
ini . lumensek. pO 1/100 Agfa-lsopanfilm P 71 65X 95 0: 35 3: 15 
sek. Pr st . 0: 60 är en fin karnfil m av hög - P 72 90x 120 0: 55 4: 80 

J 205, PF 14, ger 10000 sto kva lite t. K~n sli.ghet P 73 95X 130 0: 60 5: -
int. lumensek . pö 1/70 32 ASA=27 Sch. · P 74 115xJ 55 0: 75 6: 90 
sek. Pr st. 0: 75 J 95 4X 6,5 2: 20 P 75 160X 220 1: 25 9: ~ 

J 176, PF 25, ger 16000 J 97 6x 9 2: 20 
int. lumens.ek. pö 1/60 J 96 6x 9.,,l öt sp. 2: 20 
sek. Pr st. 0: 95 J 99 35 mm. 36 exp. 2: 85 

Lampblixta r. utan sockel J 98 Patron 36 exp. 4: 75 
och därför bill iga . ljus - AGFACOLOR -FILM 
mängd 6500 lumensekun
der. läng d 50 mm. Fabri 
kat Philips PFl. Tändspön
ning 3- 30 vol t. 

N r Färg Pr st., Pr 10 st. 
J 260 Glaskl a r 0: 45 4: 35 
J 261 BIOfärg . 0: 50 4: 75 

Adapter J 262 ml lamp
utkasta re, den sattes i 
bli xtut lösar ens lamphö l
lare och lampblix tarna J 
260 och J 261 nedtr yckes 
i denna. 0 : 75 

35 mm fö rgfi lm i pa tron. 
J 93 20 exp . 17: 50 
J 94 36 exp. 22: 60 
O mvöndni ngsfi lm 8 exp. 

J 129. 6x 9 trösp . 16: -
J 130. 6x 9 pl ötsp. 16: -
Smalfilm AGFA. 

Priser inkl. fra mkallnin g . 
2X 8 mm. 7,5 m. 
J 133, I sopan. 15: 50 
J 134, Agfacol or . 25: 90 

Diaram J 109. DI APLEX. 
Nykonstrukti on . Med tvO 
hand grepp inlögg es fä rg
bilde n mell an glas ski
vo rna och kon I iko . lött 
bytas ut. Det trOkigo 
monteringsorbete t bort 
fal le r helt. Av obegrän 
sat h~ll bor pressbokeli t,. 
För fil m 24X 36 mm. 

Pr st. 0: 45, duss. 4: 25 

Fromkollnin gsdosg J 106. Av ba kelit i kroftig1 
utföran de med spira l insats. Stä ll bar för fo rmat 
24X36, 4x 6½, 6x 6, 6X 9 och 61/,x ll cm. Pot. kon
struktion med synkroni serad vert ikal och horison 
tal f il mräre lse, som ger ful lkomli gt jämn fr am
ka l lnin g. 13: 50 

Framkollningsdosa J 107. Samma utfö rande som 
före göe nde men enbart fö r 16 mm fil m. 2 fi lmer 
av 80 cm längd kon fra mka lla s samti digt . 12: 50 

Häg g lonspress J 206. Behändig ele ktr isk tork 
appa ra t avsedd för ama törens behov . Dubb el
sidig tork yto 24X30 cm på vardera sidan . Ti ll 
pressen används g lonsplOto r mot vi lka kopio rna 
pO vanl igt sött fo stpr essos i valt till stOnd . .. Mo tto 
bil de r upplöggo s med bok sidan mot glon splOten. 
I bögge fo l ien hö lls bi lder na pi ano av spönn 
duken. Torkt iden är 5- 10 min. Effekt 140 watt . 
Finnes fö r 125 el ler 220 volt. Utan glan splOta r. 

26: 
.. Glan splåt J 207. Högg lonsförkro mod mössing
p lOt 20X 30 cm. 0,5 mm tj ock. Avsedd för sOvö l 
gl anspressar som för IOngsom torkni ng , 9: 80 

Glan splåt J 208 av högglanspo lerad al uminium 
24x 30 cm. 4 : 50 

Universalframkallare . 
Kodok D-72, fö r pa pper 
somt skOlfr omko l lning av 
fi lm o . plOtor . En mjukt 
a. klar t arbeta nde fr am
k,o ll ore som ger goda 
re.su lto t med vacker gra 
dotion . 

J 164. Förp ackning för 
200 kbcm bruksfö rdig lös
ning . 0: 50 

J 167. Förpackning fö r 3 
lit er bruksförd ig läsning . 

2 : 30 
J 163. Or igin a lfla ska fö r 

750 kbcm bruksfördig läs
ning . 1: 40 

Kodak finkornframkal 
lare o·-76 för film och 
plåta r . Ger ultm'l nt korn 
och medger dä rfö r kraf
tig försto ring. 

J 33. Burk för 1 l it. läs-
nin g. 2: 25 

J 34. Burk fö r 4 I it . lös-
ning . . 4: 45 

Surt Fixersalt J 35. Ko
dak, i burkor om 200 g r. 
För 2 lite r bod . 1: 50 

Vätmedel J 237. För
hindrar uppko msten av 
tor kfl öcko r pö negat iv o . 
kop ior . Endc;,st 3 cc pr 

Må tt av syra fast mjuk
p last, gro era!. 

J 242, 250i kbcm Pris I : 20 
J 243, 500 ~bcm Pri s 1: 50 

Trall av y ra- och ol je
beständig mjukplåst. 

N r Stor lek Pris 
U 348 77* 120 mm 0: 75 
U 349 60f 90 mm 0: 45 

"f5I 
Emaljskli av kra fti g vit

ema lje rad stOlp låt med 
blO kanter 

J 209, st rl ek 14x l9 X 5 
cm. 6: 75 

J 210, s or lek 19x 26X 
4,5 cm. 8: 75 

Emaljskål av krä mfä r
gad stOlpl Ot. 
J 15, för 9X 13 cm I : 45 
J 16, för lOX 15. cm 1: 70 
J 17, fö r 13x 18 cm 2: 40 
J 18, för 18x 32 cm 6 : 95 

lt r from ko lln . el.ler skälj -
yötsko erfordr as o. dä r- • wzc@-~ 
för mycket d ryg't i bru- ------
kel .. Kopior för genom 
detta medel utomor dent- Pincett av rostfritt sta l. 
lig t hög och var akti g J 72 13 cm IOng. 1: -
spegelgl ons. I flaskor J 232 14 cm lling, med 
,om 150 cc. 3: 25 f jäde r. 2: 25 

c;CAs OHLSÖN, & C : o Ä.-8., INs)ON 

Färstor ingsapparat J 37. 
>Uniprint Junior > för ne
gotivformat : 6X 9 cm-

Gummirulle J 73 med 
stabi l metallbygel och 
massiv, mjuk gummivals . 
Längd 13 cm. 6: 50 

·~ 

-~ 
24x36 mm. Med opo lglas AKRISKOP,.J 14. Ett op
men kan utan ändri ng för- ,ti skt instrument meq vars 
ses m. d_ubb el kondensor .. hjö ,lp mon stö,IJer in för
Mycke t lott och snob~ (!It stor ingsopporot en direkt 
a rbeta med oc_h dorf or pO negativ ets silve rkorn 
'?mtyckt av omatore r. O b- varig enom absolut skör-
1ekt1v 1, 6,3/75 mm oc h tre po lött och snabbt ernOs. 
o~moskning sbleck. Ljus- Helgj ute t ,sta tiv. Hö jd ISQ 
ko l lo : opa l lampa 100 mm. Bruksanvisning med-
wo tt . Uta n lampa. 96: - fö ljer. 19: 75 

Opollampo J 38. För Projektion.s~ock J 27, 
färstor ingsopporat er. 100 med vars h1olp mon kon 
wat t. Finnes för 110 och rita pO g los med bl äck , 
220 volt . 3: 25 blye rts el ler fö rgpennor, 

Dubbenkondensor J 39 
med fattn ing . Passande 
>Uniprint Junio r> för sto-
ring sopporol . Diamete r 
120 mm. 56: -

Byggsats J 64 til l hel
autom at isk färstor ingsop
porot UN IPRINT 55 med 
dubb elkond ensor. 

Pris komp lett 290: -
Vidare beskriv ning 

broschyr B 65. 

Färstoringsob jektiv, Wi
lon We tzla r. Särski lt 
konstruera t för försto 
r ing söndo mOI. Förgkorr i
·gerot och T-beho nd lat . 
I ri sblön dare med glick
i nstö 11 ni ng . 
J 68 1: 4,5/50 mm 
J 69 1 : 4,5/75 mm 
J 70 1 : 4,5/105 mm 

-44: -
49: -
56: -

Skärmaskin J 31 med 
centimeterrutot skörbord 
av bakeli t. Kniv och an
höll av pri ma stö l, Ce l
lulo id linjo l. Skörl öngd 16 
cm. 17: 50 

Skärmaskin J 32 >Pro
minent>. He lt av stal , lac 
kerad oc h med g rade rad 
celluloid li njol. Skör löngd 
25c m. 31, -

va rigenom mon direk t 
gör skioptikon bi lde r. 
Ave n I.är reg lomöndomO I 
ä r defto lock vä rde full t . 
Avläg snas lött utan att 
efte r lämna spar. Flaskor 
om 25 gr . 3: 50 

11.,,..:. ~~ 
Fotovätska J 44. Ljus- ., 

kö nslig läsning fö r ko 
pi eri ng av fotogra fie r pO 
tyger och även andra 
mater ia I. Ger tvö ttökta 
blO fä rg . Förfa rande t ä r 
mycket enkelt oc h bruks
anvisning medfö l] er . 1: 95 , 

• Fotohörn J 181, transpo
reAto och du bbelsid igt 
gummerade . I askar om 
100 st . Pris pr ask 0: 50, 

10 askar 3: 65 
För smalfifmaren 

Skorvapparat J 155 ä r 
oumbä rl ig vid ska rvning 
av bio f i lm 8 och 16' mm 
Fabrikat >Eumig>, 29: -

Filmk itt J 156 ä r an
vändbart för a ll o fi lmer . 
>Ag fa>. i flaskor om 25 
kbcm. 2 , 35 

Fi lmhjul av alumin ium 
med askar av a luminium. 
J 157 8 mm 60 mtr •4: -
J 159 8 mm 120 mtr 5: 75 
J 160 16 mm 120 mtr 5: 75 
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Framkallning o. kopiering 
Vi mottag a fi lm och pllrtar för fra mkalln ing 

och kopi er ing . Kontakt - och sto rkopior utföras 
pö blan kt vi tt papper. Förstoringar på halv
matt kartongtjo ckt papper. 

FRAMKALLNING 
Rullfilm , alla format . Pris pr rulle 0: 90 

KOPIERING 
Kontaktkopia 4x 6½ cm 

6x 6, 6x9 cm 
6½ X ll, 8X10½ , 
9Xl2 cm 

Pr st. 0: 25 
Pr st. 0 : 33 

Pr st . 0 : 40 
Pr st. 0:"6 

Pr st. 0: 52 
Pr st . 0 : 58 

Storkopia 7½ X 10 cm 
• , 9xl2 cm 

10Xl5 cm 
Förstoring efter negativ , 

Format 13xl8 cm 
18x 24 cm 
24X30 cm 

Pr st. l : 65 
Pr st. 2: 8.) 
Pr st. 3: 90 

Förglöggning av foto9"afier är mycket popu · 
lärt, lött att läro och samtidigt en rolig hobby. 
Nögra stör re artistiska anlag erfcrdrc s z; 

Fotofärger J 30. I satser innehölland e en tub 
vard era av 12 sort erade for ge r, förs vog nings
medel, pal ett , terpen ti n, bomull och pinnar . Bruks
anvi sning. Pr sats 13: 95 

FOTOFÄRGER J 10. Sat
sen innehöll er 4 olika 
transparenta färger , rött , 
blött, gult och grönt, som 
kunna blandas till nero 
olika färger och nyan 
ser. Med ledning av den 
medföljande bruksa nvis
ningen kan var je amat ör 
själv utan svörigh et färg
lägga sina fotografier . 

Pris pr sots 3: 75 

Fotofärger J 29. I satser 
om 9 transpar enta spe
cialfärger i fl askor jämte 
pensel. Med dessa färger 
kunna även blanka bilder 
färgläggas och högglan
sas. Genom blandning 
kan varje tänkbar färgton 
ernös. Pris pr sats 7: -

Moderna fotoalbum med blod av ljus kartong . 
Dels spiralhäftade och dels med löstagbara blod. 
Storl ek 23x24 cm. 

J 158. Pärm klädd med löderimit., spiralhäftade 
blad, 40 sidor . 3: 95 

J 162. Styv vadderad pärm, klädd med skinn 
och naturfärgat linne. Deko r , ,Törnros• , spiral · 
hö ftad e blod, 70 sidor. . 11: 10 

J 22. Dito klädd med konstläde r. Dekor , ,Pc!,-
fö gel, , löstagbara blod, 60 sidor. 9 : 60 

J 24. Dito helt klädd med skinn . Storlek 24X25,b 
cm. Dekor, ,Fregatt,, Löstagbara blad, 60 sidor . 

18: -
J 23.' Dito helt klä dd med skinn. Storlek 23x2 4 

cm. Dekor , ,Orn, . Spiralhäftade blad, 60 sidor. 
13: 50 

fäs 

Filmarkiv J 238 i utfö 
rande som bokband i 
linne och texten ,Foto 
ark iv• i guld pö rygg en. 
Med 14 mappar i for
mat l2 X 13 cm. och plast 
för rubrik . Detta arkiv, 
som pryder sin plats i 
va rje bokhylla , löser 
problemet var negativen 
skall bevaras överskc!id
l igt och väl skyddade . 
Storl . 215x160xl50 mm. 

15: 50 

1~ • Stereoskop U 214. Bild 
kikare för 3-dimensionel 
la bild er, som ger eno 
stöende naturtroh et och 
liv öt bil derna . 5 olika 
londskopsbilder medföl · 
jer . 6: 75 

Rotator Nr U 264 för 
4,5 volts fi ckl ampsbatt er i. 
Bästa rörliga skyltfönste r
reklam för alla brans cher . 
Gör 6-8 veckor med 
samma batteri. Bästa 
schweiziska precisions · 
fabrikat . Hölje av svart 
bake lit med plats för 
batteri inuti. Med 10 cm 
skiv ta llrik . Pris "6:-

• lupp med infattning av 
svar t bakelit, storlek 30X 
36 mm. 
N ,o 
U QO 
U -471 
U 472 
u "73 

Först. 
2½x 
3½x 

5X 
10)( 

Fokus 
4" 
3" 
2" 
l" 

Pris 
1:65 
1:75 
2:-
3:35 

Trc!idröknare U 1179. 
Har skorp optik med för
storing 16 ggr. Gjord av 
mässing i hopfällbar fir~
modell . Pris 3:20 

~ 

Spegel U 1208. Tandlä 
karspegel av förkromat 
rostfritt st6I. Diameter 22 
mm. längd 16 cm. Värde 
fullt hjälpmedel vid diver 
se undersökningar inom 
radio och finmek onik m. 
m. 3: 50 

lösglas i god kvalitet 
med stor försto r ing . 
Glaslins i förnicklad in
fattning med skaft av 
bake lit . 
Nr 
U 84 
U 85 
U 86 

Diam . 
60mm . 
75 , 

100 , 

Pris 
3:85 
5:95 
9:85 

Förstoringsglas U 23, 
med 45 mm glaslins. Vrid
bart inföst i fo dra l av lö
der. 2:20 

Kartmätare direkt av - Dörrkikare Nr U 1203. 
lösbar i km och delar Monteras i dörr och med
dörov för 8 olika kort· ger genom ett sinnrikt 
skolor, dubbelsidig . Helt linssyste m överblick över 
av förnicklad mässing hela det angränsande 
med kupiga glas . Med rummet. Observation i 
läder etui. andra riktn ingen är dör-

U 1286, med bygel. emot omöjlig . Ställbar I 
U 1285, med skaft . för olika dörrtjocklekar. 

. 6: 80 Pris 3:50 I 
C LA S O H L SO N & C : a A. - 8., I N SJ O N 

GLASÖGON 
Vöra gl asögon är i modernaste form och monte

rad e med ext ra pri ma meniskeng las. Bögarna är 
av celluloi d °'rh ska lmarna förstä rkta . De monte
ras med glas efte r kundens önskan, men har Ni ef 
vet skap om erf ord er lig styrka sö utlämnar vi ett 
te~tprov B 78 va rmed d ioptrin nögotsönör kan be
stommas. Synfe l som ej uppkommit av ölderdom 
möste undersökas av läkar e. 

Om leve rerad e glasögon ej skulle passa för na-
turligtvis ombyte göras eller pe ngarna liter. 

Pö lager har v i följande d ioptrier , 
+ för äld re och - för närsynta personer . 
0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2 25 2 50 
2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50 och' 6'.oo: ' 
A~d ra styrkor anskaffas även . Ang ivna P.D.= 

pup1l lo vst6nd i millimeter . 

~ 
Glasögon U 361 för da

mer , brun överdel och 
gla sklar underd el . P.D. 
60, 62, 64 och 66. 

Pris 18:60 

Glasögon med skalmar 
och öve rd el av brun cel
luloid, underde l av för
gy lld metall. Moderna o. 
el eganta . 

U 468 för damer. P .D. 
62, 64 och 66. Pris 29:60 

U 41,7 för herrar . P.D. 
66, 68 och 70. Pris 29:65 

nfodral U 447 
ium, lock med 
insidan klädd 

._ -. ---- -oi~7" --- -,...,,..,....,.-J ch utsidan med 
längd 145 mm. 

Pris 2:"5 
Glasögon U 365 för löd erim . 

herrar . Brun överde l och 
glasklar ned erdel. Mo
d ern form. P.D. 66, 68 och 
70. Pris 2":60 

Kikarglasögon U 333. 
Med okularinstöllning för 

Gla sögon U 466 för bägge ögonen samt ställ-
herra r , med mycket kraf- barh el för oli ka ögo nov
tiga bögar och breda stön d . God opt ik. Försto
skalmar i trevlig gröbrun ring 2½.x Fjädra nde 
färg. Reko mmender as , skalmar av pl ast med 
höllbar a och med god meta llinlägg . Ej att för-

Solglasögon med fär
gade prima meniskg los i 
bruna bögar med paten
terad f\' öd ring i skalmar 
na. I p astetui. 

Nr U 4'0, för herrar . 
Nr U "-'1, för damer . 

Pris 7: 50 

Sal9tasägon U 19 med 
polariserade splitterfria 
glos i gr0bl6 färg . Ame 
rik . vörldspotent . Polari
seringen gör att alla ir
riterande och blä ndande 
ljusreflexer försvinn er. 
Fodral av konstlä de r . 

12: 60 

Dimglasögan U 78, med 
sköldpaddsfärgad e bö 
g_or i amer ikansk modell 
Ger god sikt i d imma , dis 
och skymning . 7 : "5 

Skolmikroskap U 98. 
Av mässing. Med ställ
bar bel ysningssp egel o . 
fjädrande pr eporathölla
re . Skörpein ställning ge
nom vridning av ok ula
ret. Med 3 preporatgl os. 
Förstoring 50 ggr. Höjd 
9 cm. 5, 35 

Mikroskop U 396, med 
gjutet och frostlackerat 
stat iv . Ställbar spegel. 
Instä l lning med dubbla 
sp indeldrev . Preparat 
glo s. Förstoring lOOx. 
Hö jd 14 cm. Pris U :75 

Mikroskop U 99. Precl 
sionsutföra nde med kugg
stöng och drev för inställ
ning . Fällbart för olika 
vinkelinstöllningar. Runt 
bord med fjädrande pre
parathöllare. Revolver · 
blän dare . l oku ler och 
3 akromatiska objektiv. 
Förstoring : 60, 120 och 
180 ggr . Med 6 pr epo
ratglas och förvari ngslO· 
da ov trä . Höjd 20 cm. 

5": -
Objektglas U 480, stor

lek 18X 58 mm., 0,80 mm. 
tjockt. I askar om 50 st. 

Pr ask 2:10 
Objektglas U 4131 är I 

likhet med U 480 men för
sett med finslipad för
d jupn ing. Pr 10 st. 2: 25 

Täckglas U 479, storle k 
18x l8 mm., 0,15 mm. tjockt 
I askar om 50 st. 1 :85 

Mikroskop U 1187, av 
fro stlackerad metall med 
förkromad obj ektivtub. 1 
objektiv o . 1 okular . Frik
tion sgro vinstöl lning . Fin
inställning medel st snäck
gön g. Stäl lbar pla nspe
gel o. fyrkantigt obje kt
bord med fjädrande höl
lare . 5 preparat medföl
jer. Försto ring ca 60 ggr . 
Höjd 16 cm. 18: 50 

,·~Il""("!·--- ,-,""', 
-- --~' 

Fickmikroskap U 1300. Ett precisionsutfört titel 
mikro skop med 6 förstoringsgrader, 40--120 ggr. 
Svortlocke rad hylsa med fint förnicklade delar . 
Förnämsta ty ska tillverkning. Storlek 14SX 17 mm. 

36:-
pas sform . P.D. 66,. 68 och växla med en betydligt Fickmikroskop U 228 i samma storlek och ut-

. 70. Pris 22: 35 enklare typ som finnes . seende som föreg. men med förstoring 40, 50 och 
·;;:.-;,.7"",,_-,uT-;:-;;.-;:7,;--;;:;-::-.-..--.-...:--i-P-;ri;-s.;1;.:5.:.::.:50:::..:.._::;60~g~gr:..:.· _____________ ~10:Z5 
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Prima kikare av först klassigt tyskt fabrik at i 'mo· 
derno ste utfö rande och med T·op tik (antir efl ex · 
beha ndla de l inser!. Enaståen de op tisk kvalitet , 
som uppf y ll er högsta onspr ök. Samtli ga kikar e 
med bärrem och läd erväska . 

Nr Förstoring X Storlek Vikt Pris 
o bjektivdiom. 

U 188 10X 32 17X l4 cm . 0,55 kg 176: -
U 16 10x 45 18x l 7 cm 0,6 kg 215: -
U 17 7X 50 20x ·17 cm ' 0,9 kg 230: -
U 189 12x 60 ~0,><20 cm 1,1 kg 295: -
U 190 15X 60 21X 20 cm ,1,2 kg 325: -

Prismakikare av Iranskt fabrikat med god optik 
och i förstk lassigt utförande . Med läd erväska. 

N r Förstoring X Storlek Vikt Pris 
objektivdio m. , 

U 1190 8X 25 15X ll cm 0,45 kg 
0,5 kg 
0,6 kg 
0,6 kg 

77: -
90: -

152: -
168: -

U 1232 Bx 30 16X 11 cm 
U 230 10X 40 16x l 5 cm 
U 231 10x 40T 16x 15 cm 

Japanska prismakikare är särski lt pr isbi l liga och 
av er känt god opti sk kvalit et och med T-opti k. 
Utförde i van lig tysk modell med mitt skruv som 
ovonstö ende och i svart läderklädsel. Med kik ar· 
fodral av bru nt piggs vinsläde r. 

Pr is Nr Förstor ing X Storlek Vikt 
objek t ivdio m. 

U 267 8x 30 16X 11 cm 0,5 kg 
0,7 kg 
1,0 kg 
1,1 kg 
1,1 kg 
1,2 kg 

95: -
98:-

124: -
129: 50 
136: -
146: -

U 420 7x 35 17X 15 cm 
U 268 7X 50 20X 17 cm 
U 269 10X 50 20X 18 cm 
U 270 12x50 20X 18 cm 
U 421 16x50 20X 18 cm 

B&AQL 
Tubkikare U 225, 25X 40, kvolite tskikore med 

a kromat iska l inser . Tre utd rog av mässing, klot
överkl äd d. 25x fö rsto ring . Läng d 74 cm. Mött hop· 
skju te n 25X 5 cm. Vi kt 0,65 kg . 139: -

Tubkikare U 49. 40 ggr för storing. Ob jekti v· 
diom. 40 mm. Längd utdra gen 57 cm hopskju ten 
21 cm. Extra pr ima T·op t ik, ant i refl exbeha ndla d . 
Tuben och de tvö ändm uff orno är försedda med 
svart läd erklädsel. 282: -

Större kikare och astr onomiska tuber fi nnas 
up ptagn a i vör spec ia lbr oschyr nr B 55. Sändes 
pö begäran . 

ifo 

Mölkikare U 460 med 3. 
ben ! goffe lstot iv av lät t· 
meta l l som medger sno bb 
instä lln ing och låsni ng i 
a ll o läge n. Kika ren är 
fö rsedd med pr isma och 
oku lo rinstä l ln . somt för· 
nä mlig T-op tik med en 
uto morde ntlig pre sto· 
t ionsför mögo . Försto ring 
20x . Obj .-diom . 40 mm. 
Synfäl t vid 1000 m. = 35 
m. Vikt 500 g. Längd 21 
cm. Sta t ivets höjd 27 cm. 
Utom vi.d möl skytte är 
denna ki kare synnerligen 
lä mplig fö r jägare, o rni· 
to loger m. fl. vid de ta lj· 
studier i natu ren. Lösgo
res pö ett ögonblick fr ön 
stati vet och är därfö r lätt 
att medföra. Pris 87: -

Tubkikare med bä sta optik av samma nsatt a ak
romat iska och ontirefl exbe ho nd lode linser . O bjek· 
t ivd iam. 30 mm. Teleskopis kt utdrog i tre delar 
med förkromade rör . Längd ihopskjuten 18 cm. 

U 394. 20x för st. Utd r. längd 28 cm. , 34: -
U 395. 30X först Utdr . längd 36 cm 38: -

Strobo skop t>lr M 596, 
Kikare U 109. Mittd rev vor vto lsmätor e för gram· 

och stä llbar lär ol ika mo.faner , visor 33, 45 och 
ögonovst ö nd. Fö<Stori ng 78 va rv/minut. Endast för 
2½ ggr . Ljussty rka 40. växels trö m. Til lverkad av 
En utmärkt kikare för styv ka rtong , ,med br uks· 
spo rt och jakt . Hö jd 12 onv.isning. Pr st. 0: 20 
cm. Linser av prima op · 
ti skt glo s. 11: 75 

Skivspelare 
koppling sbor f 
lH}-250 vo lt v 
med kontdrift 
med AGA ,s f " 
pi ckup med s 
ringsplotto ns s 

Skivspelare 
instä ll es önska 
min. Pickupen 
dord· och mik 
stopp . Moto rn 
omkoppl ingsbo 
31 X27 cm. L..-------- .,.,..,,..,,.,.,,.._ __ _ ._. 

Skivspelare M 10 DUAL '05 G , S-märk t . Me d 
High-fid e lity· pickup med dubbel sofir och nö lro sp· 
fi lter. Skyddsk öpo , nätsladd och st ickkonta kt . Rott
inställ ni ng fö r 33, 45 och 78 varv . Lält alt mon· 
lera in i rod iomöbel eller I fristö ende ro m. Di m., 
326x263 X l 11 mm. Omkopplingsba r för 110/ 125 och 
220/240 V väx el ström . Pris 160: -

CLAS OHLSON & C,o A.-8 ., INSJO N 

Elmotor, fabrika t , Elec· 
trol ux,. Kraftig t utf örd 
med stator ov pr essg juten 
lä tt metall. Sjä lvsmö rjon · 
de loger. Centrifigolr e· 
gu lotor och snäckd rev 
varig enom hastigh ete n pö 
utg öe nde oxe ln kon va
ri era s mell a n 50- 90 varv 
/min. Effekt 30 watt. Med 
2-spörig remskivo fö r 3.5 
mm. rundre m. Skydds hö l
je av focone tll oc kerod 
p löt, omkopp li ngsbar för 
spännin ga r mella n 110-
250 V. Storl ek 180X lOOX 
85 mm. Vikt 2,2 kg. Ax eln 
ä r försedd med fr ig öng 
Det ä r en utmär kt motor 
fö r dr ivande av dive rse 
anor d ning ar vid s~ylt 
ning, mind re ri dö moskine 
ri, leksaker, modelle n· 
lä ggni nga r, smö linban or 
oc h hi ssar m. m., m. m. 

T 689 för växe lström. 

Moto r U 331. För symo· 
ski ner . Kompl ett med fot · 
regul ato r, dri vrem och 
sladd somt fä ste, som 
passa r till alla type r av 
symaskiner. M ed d enna 
motor kon N i lätt ä ndra 
Er tromp mosk in til l e lek
trisk d r ift . 1/15 hkr . Finnes 
fö r 110 och 220 V. l ik
och vä xe lström . Uppg iv 
spännin g vid order . 

Pris 93: -

smotor T 230. 
600 v/min. Ca 
ed ax ie ll t mon
ckf jäd er som 
sätt ningen av 

oc h där med 
gön gen unde r 
e lo livsläng d. 
i axe lände. 6 
Stor l. uto m ax· 

mm. Vikt 710 
per. vä xel· 

V. Pri s 27 :50 
nsmotor T 231. 
m för egöende 

slod i kraftig 
köpa . Storl. 75 

Vik t ' 1000 gr. 
r 120 och 220 

ord er uppg iv 
ng . Pris 36:-

----r---....i nsmotor DUAL 
helt kapslad , 4-poli g ty p 
i förnämsta utförande. 
Konstant var vtal. Strö m· 
förbrukn . ca 15 wat t . 
Sto rt-vridmoment ca 145 
cmg . Drifts -vr idmomen t 

1 ca 150- 300 cmg . Axel · 
ln:luktoon,motor 4-po lig di om. 6 mm. Fri axelände 

kraft ig typ, helt kap slad 30 mm. Sjä lvsmörj and e 
i metal lhölje . Konsta nt lo ger och tvö flä ktar för 
varv ta l 1400 pr min. kyl ning en . Lagerskö lda r· 
Strömförbru kning ca 15 no ho r gängad e höl för 
watt. Sjä lvsmörj ande lo- monter ing en. Diom . 80 
ge r . Storl ek 80x 65x 55 mm. Vik t 700 g . Denna 
mm. A xe ld iom. 5 mm. Vikt motor ä r särski lt lämp lig 
800 gr . Om kop pli ngsbar för bo ndi nspe lningsoppo· 
för 120 och 220 V. växe l- rote r. För 110, 127 e ll er 
ström. 220 V växelström. 

Nr T 15, medu rs göng . T 671, 1400 va rv/min. 
Nr T 16, motur s gÖng. T 672, 2800 va rv/min. 

Pr st. 32:- Pris 39: 50 
cLAs OALsON & c,o A.-B., iNslON 

T 581 T 583 T 584 
Motor T 580, Elektr o lux KER 3. I nduktionsmoto r, 

va rvta l 2600 va rv/min . Med påm onterat tronsmis · 
sio nshjul av gu mmi. Strömfö rbrukning c ,o 20 W . 
Endas t för 110-130 V växelström. Storl. c,o lOx lO 
X 8 cm. Pris 10: -

Motor T 581, Elekt rolux KER 7. lndu ktions motor , 
vo:v to l 2600 va rv/min. Med pömon terode tronsmis· 
sio nshjul med växel sö a tt tre o lika hast ighete r 
erhö ll es. Strömfö rbr. c,o 25 W. 220 V växelström. 
Storl . lOX 10x8 cm. Pri s 18, -

Motor T 583, Elektrolux KSR 2, med ställbar cen
trifuga lregu lator och tronsmissio nshjul av gummi. 
Endast fö r 120 V växelström. Storl . 8X8X 15 cm. 

Pris 12: -
Motor T 584, Elektrolux KSR 7, med stä l lba r cen· 

tri l ugo lregulo tor och t ronsmissions hjul med växel , 
så att dessutom tr e ol ika utväx lingor erhålles. 
Kol lektermoto r, lög strömförbrukning c ,o 10 W. 
Endast lär 110 V växe lström e ller batterid ri ft 45 V 
(150 mAI. Storl. 10X8X 14 cm. Pris 16: -

__ Transfor matore r , som gör d et möjligt att a n
van da ovonstöe nde moto rer pö andra spönnin g· 
ar , s0 sid. 67. 

T 704 T 705 T 706 T 707 
Reläer ur te leo utomotväxlor . Beg . o. felfria. En 

til l f lera kopp lingslunktion er . 
T 704, 1-poli gt 
T 705, 2-po li gt 

2 

lmpulsräknore . Elektri s· 
ko räkneverk f5r c, o 10 
-2 4 V l ikstr öm. Begog · 
node men justerade och 
fe lfria . 

N r Pr st. 
Utan noll stä llni ng . 

T 556, 4-siffr igo. 3:-
T 558, 5-siff r ig o. 3 :50 

Med no ll stölln ing. 
T 557, 4-siffrigo . 4:-
T 559, 5-siffr ig o . 4 :50 

Motor T 522 för 6, 12 e l-

T 706, f lerpolig t 
T 707, dubbelr elä 

-
2 .so 
2 75 
3 50 

Relä T 450 m. 800 oh ms 
spole, till sla g vid 20 V. 
Kortsluter tre pol er vid 
til lslag . Storl. 50x2 5X 20 
mm. Pr is 3: 75 

ler 24 V lik· och växe l- Stegvälja re frön os. 
ström, strömförb rukning regist er i te leo utomotvöx · 
24 W . Med ett kull ager o . lor . Med kontoktbo rsto r i 
ett själ vsmörjande g lid· 1, 2 e ll er 3 däck, so m gö r 
loger . Pressgjute t moto r- from ett steg fö r va r je im· 
hus, d iom. 6 cm. Särskilt pu ls till 27 steg . Matnin g 
lö mplig som fläk tmotor 24 V l ikström . 
fö r vindruta eller bakruta T 701, 1 kont ok tdä ck. 4: -
pö bilor . Ang iv önskad T 702, 2 konto ktdäck . 5: -
spänning . Pri s 21: 50 T 703, 3 kontok tdäck . 6: -
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MO DELU/!.RNV.Ä.G MED ANGlOK . 
Sp6rvi dd 48 mm. 

_Universalmas kin K 540. S6gar , svarva r, bar rar , 
slipar och sandputsar . De olika arb etsopera tio · 
nerna kunna utföras utan vid lyf t iga omstöllni ngar 
Maskin en ä r stadigt uppbyggd p6 en 61 cm. löng 
stölpelar e med diam . 19 mm. Sög klingons di am. 
10 cm. Sögbordet kan snedställ as intill 45° och ör 
fö rsett med f jädran de kling skydd . Borrchuc kens 
stör sta g r ipv idd 6 mm. Sl ipski van i diam . 10 cm. 
ställba rt a nhöll samt ji gg för skärpning av me· 
tallborr a r . Ax e ln av 16 mm. stöl gör i självs mör
jand e bro nsloge r med axia lkullag er fö r uppta gan 
de av det axie l la t rycket . Med den na enge lska 
kvalitet smaskin i hyb byverkstad en kunna de fle sta 
bearbetn ingspr ob lem lösas. Utan motor . 

Pris 155: -

• 

Ånglok L 385. Extr a 
kraftigt utförande med 2 
cyl indrar samt pat . anor d
ni ng för gö ng fra m, 
stopp , ba ck samt regl e
ring av hastigh eten. A ula· 
mali sk stopp a nordn ing. 
Ång pann a av he ld ragen 
mässing med ö ngdom o. 
slaglo d lödd a fö rbind ning
a r, som utesluter sönde r
bränning vid ev. torrkok 
ning. 2-16gig spr it lampa 
av mässing . Svartlackera t 
med rö da hjul. Län gd 200 
mm. Vikt B50 g. Komp l. 
med t i l lbehör och bruks· 
'1nvisning . Pris 51 :-

Tender L 386. Längd 130 
mm. Pris 6:50 

G odsfinka L 389. Hel
täckt med 2 skjutdörra r . 
l äng d 180 mm. Pris 11 :-

Personvogn L 390. Lac
kerad i grönt med svart 
tak. län gd 220 mm. 

Pris 11 :40 
Växel L 391. Höger . So

litt utförd pö stadig bot
tenplatta. S~enorna nog 
g rant lagda med punkt
svets. Pris 8 :20 

Växel L 392. Vänster. I 
öv rig t som föregöe nde. 

Pris 8:20 
Skenor L 393. Av blank

d raget stöl med tapp och 
urtag. längd 58 cm. 

Pr styck O :45 
Skorvskenor L 394. Sats 

om 15 st. sta nsade med 
tapp och urta g . Längde r
na är an passade sö , atl 
dessa anti ngen enstak a 
e ll er flera i kombi natio n Motor T 406 för 6 V li k

och ,·öxelstr öm. Strö mför
brukn ing 40 W. Pressg ·1u
tet moto rhus med sjö v
smör jand e lager. Storl . 7 
>< 11 cm. Vikt 1,2 kg. 

Go dsvagn--,1;L~ !!!.a...llWl-1U WIJ;i,l;J..l,lj:i.Ll::""'iUe~tt~a~vs~.o.c;1...1.,. 
gavl ar och si 

Stormlykta U 424 ä r en 
ny lykta för foto gen med 
350 nor mallju s. Den är 
mycket stabil , stormsö ker , 
driftsöker , e leg ant och 
til\ta lande . Effektiv spi
ra förgasar e som är det 
tekniskt bä sta brännarsy 
stemet. Lampan är lika 
lämplig inomhus som ut
omhus. Fabrikat >Opti mus 
930>. Pris 44 :50 

Pr is 23: -

Fickmejsel K 600 med 
spönnings provare 100-
500 V. Isolerat skaft och 
klinga. Längd 11 cm. 

Pris 3 : -

~ 
V,nkelskruvmejslar med 

tvö olika vidd er för Phil
lip-skruv. Kromvan ad ium-

180 mm. 
Go dsvagn L 

med fä llb ara 
Lä ngd 180 mm. 

Stoppanardni 
Med föllbar 
Fastskruvas ö 
önskat ställe e l 

A B 

stöl. . f - I" . 
Nr Amer .nr Lä ngd Pris s,g ar s op non 

K 617 4+ 9 10 cm 2: 75 stöl S?m de Il 
K 618 10+ 18 15 cm 3: 50 materia[ . Pö st 

3 mm d,am . 

([ >= JfJ Tx_p 1~ia~ ·rl 

Vinkelskr uvmejslar av B 16 X 13 
!örn . kromvanad iumstöl. C 2•4X 10 

Nr Längd Bredd Pris D 6 X 16 
K 630 100 4 mm 1: 80 1 i~ ~ t4,_.....,_.:-- r'---- --,cd'-~- ,- --, 
K
K 632631 200150 8 mm 32: 6050 G 6 X 1,6 mm 1; 50 

Univers al instrume nt T 
850. Mötomröd en : 5, 25, 
250, 1000 V lik- och vöxe l
spä nning . 11000 ohm/V) . 1, 
10 a . HJO mA likströ m samt 
10 Kohm och 100 Kohm 
motstö ndsmötning . Hölj e 
ay lackerad plöt med 
p lastpa nel. Storl. 85x l20 
X35 mm. Mod testslad
dar . Japanskt fa b rikat, 
god kva l ite t ti ll lögt pris. 

Endast 54 : -

112 

13 mm : H 10 X l0 mm 2, 10 

~l!J!!aL-iii0 
Skiftnycklar ,Boh co, , 1 

15° vinkel, smidda av 
specia lstö I. Bästa sven
ska fabrikat . 

N r Gripv . ' Längd Pris 

K 1055 
K 1056 
K 1057 
K 1058 
K 1059 
K 1060 
K 1061 

12,5 
19 
26 
30 
34 
43 
53 

mm 
110 
152 
205 
255 
305 
380 
455 

4 30 
4 85 
6 
7 50 
9 90 

16 Sil 
22 50 

El. ba klykt a Y 486 för 
cyklar . Sockel av alumi
nium med röd plast köpa . 
Storl. 6x3 cm. Med sladd 
men ut. glödlampa lpas
sande T 2075), Pris 1: 75 

Symaskin L 261. En stor 
och pr äktig symaskin m. 
pökostad mekanism och 
"~vändb a r för enklar e 
sAmnad. Fint lackerad m. 
fF.•nick lade delar samt 
h•,lys ning . Klamma för 
fi, :tsöttniQg vid bard . 
S1url. 22Xl3 X 16 cm. 

Pris 27: - . 
C LA s ö H L S O N & C , o A. - B., I N s J o N 

REGISTER Man schettkna ppar 99. 
Metallsö g b6gar 24. 

Ackumula to re r 65. 
Ackumulatorprovare 70. 
A lbum 108. 
An teckn ingsböcker 40. 
Antenner 77. 
Arti stmateriel 44-46 . 
Avdra gare 20. 
Badmin tonspel 58. 
Ba l lo nger 57. 

Böcker och r it ningar 
D'{kargla sögon 99. 
Dorr k i ko re 108. 
Dörrkontakt 61. 
Dörrsto pp a re 35. 
Elmotorer 53, 111. 
Elba rstar 67. 

öra ej upp ta gna i reg istret. Mete rstack 30. 

Bc,nanstift 73. 
Bond sög 17. 
Barometra r 100. 
Batter ier 65. 
Batter ie liminata r 66. 
Bensinsla ng 85. 
Bensinta nk 89. 
Betser 39. 
Bi ldhu gg arjörn 33. 
Bi lt i l lbe hör 84-90, 96. 
Bimetall 68. 
Bla dg uld 39. 
Blin kgiva re ffl . 
Bly ertsp ennor 42. 
Bläck 41. 
Bakstavsstansar 25. 
Bord tennisspel 58. 
Borrar 27-29. 
Barr chuckar 23, 29. 
Borrf örlöngare 29. 
Borrm askine r 18, 27. 
Borrsvä ngar 28. 
Bowdenkabel 85. 
Bri ckor 67. 
Bronsfärg 39, 46. 
Bryn en 33. 
Bussningar 67. 
Bögfil a r 24. 
Böt ritningar 16. 
Böhk rapa 39. 
Celluloid 68, 94. 
Chuckar 23, 29. 
Cyk eltillbehör 82-86 . 
Degl a r 27. 
Detektorspole 74. 
Dieselmotore r 55. 
Dabbskor 35. 
Doppvärmare 96. 
Dragk edjor '17. 

Elkominer 95. 
Elspira ler ~9 . 
Elstöngseldelar 62. 
Evighetsb lock 46. 
Fakturapärm 40. 
Faner 39. 
Fiberbrickor 67. 
Ficklampor 64. 
Fi lar 24. 
Filk love 20, 21. 
Film, b io 53. 
Film, foto 106. 
Filmapparat er 53, 105. 
Fiskredskap 80, 81. 
Fixa rspruta 45. 
Fjäd rar 35, 37, 94. 
Fotomaterie l 104- 107. 
Fotoelement 72. 
Fögelmatkorg 98. 
Fär ger 44-47, 108. 
Förga sare 85. 
Fcrstoringsglas 108. 
G j"uterimate r ie l 27. 
G asskörare 25. 
G lasögon 109. 
Gl immer 68. 
G lödlam por 62-64 , 74. 
G löd ritning sapp . 67. 
Grammofonde lar 79, 110. 
Groversti cklar 25. 
Gummifot 35. 
G ummih/"ul 54. 
G ummik ubbo r 30. 
Gu mmiba nd 41. 
Gummimuff 67. 
Gummi slang 98. 
Göngjörn 36, 37. 
Gångmätare 25. 
Göku r 101. 

Drag spel U 1173 MARITA . Ett du rspe l , ström
linjemodell. Vackert yttre, elegant modell , höll 
bara stä mmor . Pr isbi l ligt . Ett fynd för durspe la
ren . 2-radi gt, 21 tang enter, 8 basar . Stor lek 28,5 
X17 ,5 cm. Vikt 3 kg . 180: -

Drag spel U 1174 MARINA . Ett p ianospel av kva· 
litet sam de stora , ehuru i mind re format . 2-
körigt, 25 tan genter, 12 basar . Storlek 33x 17 cm. 
Vikt 4,4 kg . 205: -

Som specialitet för de ssa smöspel kan lram
höl las att base n är koppl ad enligt ett nytt system, 
vil ket ger samma fyl l ig a ton sam ett fullstart in
strument. Spelen levereras i trevliga koffertfodral. 

Realiseras 

Ha mmare 30. Mi krof oner 39. 
Hand lam por ffl, 95. Mikr ofoner 78. 
Ha ndtag 36, 37. Mikrom ete r 25. 
Hektograf 41. Mi kroskop 109. 
Huggjärn 33. Mipol o mslang 68. 
Hugg mej$la r 24, 25. Mod ell flyg 55. 
Hyl snycklar 22. Motorgl asögo n 83. 
Hyvelbönk beslag 32. Motstöndströd 69. 
Hyv lar 32, 33. Munspel 58. 
Hölsköra re 28. Murslevar 30. 
Höl sla g 40. Musikve rk 103. 
Höl stansar 25. Muttr a r 93. 
Hö ltö ng 21. Mölarduk 45. 
Hö rklip pn.-maskin 99. Mö larsk ri n 2, 45. 
Hö rtorka re 96. Mölorv erk tyg 38. 
Häftappara t 40. Möttb and 30. 
Högtala re 76. Mö:glas 55, 107. 
Hörn beslag 37. Mät instr ument 71, 72. 
Hörtelefone r 76. Möbelgöngjä rn 36. 
lmpu lsräk na re 111. Möbelhandtag 36. 
lnspe lnin gströd 78. Möb e lrullar 35. 
Isolato rer 62, 68. Möbel tass 35. 
Isol erings band 68. N ippl ar 90, 91. 
lso lerpö r lor 68. Nita r 37, 93. 
lsoli t 73. Nummerp löt 89. 
Julg ransbelysning 96. Nöl pö trödare 97. 
Ka belska la re 21. Olj a 94. 
Kab elskor 74, 86. O l jeduk 68. 
Kabel 69, 70. Olj eförg 44- 47. 
Kake lb orr 28. Olj eka nnor 94. 
Ka lkerpap per 39. O mkopp lare 74, 86. 
Kameror 104. Paneler 73. 
Ka mine r 95. Ponnö er 45. 
Kanthaltr öd 69. Pantog ral 43. 
Kortmä ta re 108. Pa ppe r , millim.· o . rit - 45. 
Kassa~krin 99. Pennor 41, 42. 
Kika re 110. Pennfo rmare 42. 
Ki lramar 45. Penslar 38, 44. 
Kilr emmar 92. Pincetter 28, 73. 
Kistbe slog 37. Plakatf ör ger 46. 
Kilspå rskivo r 92. Pla stslang 68. 
Kl ister 41, 94. Plexiglas 94. 
Klockor 101-103 . Pl6 tsax 19, 21. 
Knallkark 50. Polermaskin 19. 
Kniva r 34, 8\, 99. Po lertri ssa 20. 
Kofot 31. Porsli nsknopp 62, 68. 
Kokp latto r 96. Porsli nsmö lni ngsort . 46. 
Kolbo rsta r 67. Potenti omet ra r 75. 
Kol lek tor er 67. Prespha n 68. 
Kompasser 98. Proppa r, ele ktr . 64. 
t-o nde nsatorer 74, 75. Raderg ummi 42. 
Kan sall er 34. Rad iode la r 73- 77. 
Kopparrö r 91. Raka rtik la r 99. 
Kap part röd 69, 70. Roma r 45. 
Kra na r 90, 91. Rasp borr 28. 
Kron packn ing '17. Ratta r 73, 90. 
Kr istalldiod 77. Recep t 14. 
Kristallpick -ups 79. Relä er 111. 
Kri sta l lmottagare 77. Remskivor 92. 
Kro kar 38. Reser voarpe nnor 41. 
Kugghjul 91. Resörbotten 37. 
Kullag er 92. Ringklo ckor 61. 
Kulad osor 60. Ringledning stran sf. 67. 
Kuvert 40. Ritappar at er 43. 
Kvick si lverströmbr . 60. Ritbesti ck 42. 
Ladda pparat 65, 66. Ritpap pe r 45. 
l addn ingsklömmar 66. Rullar 35. 
Lag er 92. Rullslcrldskar 58. 
Lamphöllare 58, 61, 74. R6ko stkvarn 97. 
Lampor 62-64 . Rökn eap paro t 28, 43, 92. 
l ed ningshö lla re 70. Räknestick or 43. 
Leksaker 47-58 . Röravsköra re 22. 
li kri ktar e 65, 66. Rörko pp lingar 91. 1 

Likr ikt are lement 62, 66. Rör spin de l 17. 
Lim 40, 94. Rörtönger 22. 
li njaler 43. Sand pappe r 39. 

Slumpsatser i nnehöllan- lin o leumsnitt 46. Sax 41. 
Vatten pa ss K 687 av de en mängd alika lek - Lultg evö r 58. Schella ck 68. 

g laskla rt pl ex iglas . Stor- sake r och spel som utgött l uftma
1
d
03
ra s

1
ser 81. SSildcff elrinstgan3Bsa· r 25_ 

lek 15X 16x 100 mm. Ett ur vör katalog . Utsöljes Lupp , 08. 
oumbärlig t och trevligt för endast c,a 1/3 av ti- Lödav ski l ja re 35. Signalhorn 84. 
li c_kvatf enpass för bygg - digare katalogpris . Sot- Lös 36, 37. Sllve,-kanta kter 68. 
mastar e, murar e, ar k:tek· serna finnas sammanställ- Lädersnören 92. Silverstöt 91. 
ter , snickar e m. fl. da för kr . 5: - el. 10: -. Lö nkrulla r 35. Sllvertröd 68. 

Riktp ris 6: 50, Slumpsats 88 550. Böck er . l ödmate ri e l 26, 'ZJ. Siälvlysande färg 94, 103. 
vört reklampris 3: 65 Her kastet 15: -, n ... u..;:3;:.' -- _;·_ L_ö_v_s_ö_g_n_in_g_s_v_e_rk_tv_g_ 32_. __ s_1_ö_lv_s_m_ö_r_ja_n_d_e __ 1,a_g_e_r~ 92-.·.,,; 
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Skolwi re 74. 
Skiftnyck l a r 22, 112. 
Skjutmått 25. 
Skrivmoski n 41. 
Skruv 92, 93. 
Skruvmejsla r 23, 24. 28. 
Skruvstycken 20. 
Skruvtvin gar 32. 
Skruvöglor 38. 
Skrönktån g 21, 30. 
Skumplost 94. 
Skåpreg ler 36. 
Slad dar , e lektr . 95. 
Sladd la mpo r 87. 
Slog lod 27. 
Slangkoppl ingar 90. 
Slipmaskiner 19, 20. 
Sli pskivor 20. 
Slipsp ressare 96. 
Smärgelduk 39. 

1 
Smörjn ipp lar 90. 
Spol moskin 68. 
Spikb leck 35. 
Spr itkom in 95. 
Spritkäk 95. 
Stonniol 73. 
Stereosko p 108. 
Stick lo r 25. 
Stickp ropp 59, 86. 
Stif topparo t 30. 
Stoppri ngor 91. 
Stoppsk ruv 93. 
Strykjörnselement 69. 
Strykmått 30. 
Strömb ryta re 60, 61, 86, 87. 
Stå lslan g 68. 
Stömp lo r 41. 
Störn ingsskydd 75, 86. 
Svarv 18. 
Symoskins motor 111. 
Systof lex 68. 
Syraprovare 70. 
Såga r 17, 18, 31. 
Sågb lod 24, 32. 
Sågklinga 17. 
Säkr ingar 64, 74. 
Sömskskinn 40. 
Tel·prulle 41. 
Te efon 103. 
Telefo nja ck 78. 
Tenn, för lödn ing 27. 
Termok ontokte r 61. 
Termometr ar 89, HJO. 
Testp inne 70. 
Tevo gnshjul 35. 
Textpe nno r 46. 
Tonhuvud 78. 
Tra nsforma tor 65, 66, 75, 

78. 
Trycke ri 41, 47. . 
Tryckknap pa r 37. 
Tråd 69-70. 
Tråds pela re 78. 
Tröp lost 40. 
Tusch 46. 
Tälti mpregner ing 81. 
Tändst ift 55, 85. 
Tö nger 20. 
Ur o . urve rk 101, 102. 
Ur-:irmb ond 103. 
Vorm vot tenflo sko 96. 
Vo!Jenpass 31. 
Var vräknar e 92. 
Ver ktygshå ll are 25. 
Verktygslå do r 23, 35, 83. 
Ventil kedjor 90. 
Vibrator, omf. 66, 75. 
Vinber edning sa rt. 98. 
Vindflöj el 98. 
Vingmuttra r 93. 
Vink lar 30. 
Vr idkondensotor 74. 
Vögguttag 59, 60, 86. 
Vör mee lement 95, 96 
Värmef lökt 96. 
Vörm espirale r 68, 69. 
Vövstolssmide 15. 
Yxor 34. 
Ångm askiner 54. 

Fleischmann modelljärnvägsmaterlel, spår HO 
Fleischmans modelljörn

våg spår HO efter inter
nationell norm med två
skensröls och likströms
drift. Spårvidd 16,5 mm. 

Lokomotiv L 306, snö ll 
tågslokom ot iv, omstä ll 
bart fö r räls e ll er luftled 
ning, fr o m oc h bo k auto
matisk kopp ling , tvö ut
by tbara strål kastarla m
por. Längd 165 mm. Dr iv
kraft: ca 14 vol t lik 
strömsmoto r med högvör
dig a pe rmonentstö lmog 
neter . Effekt ca . 4 watt . 
Loket kon lo stigningar 
upp t i ll 12 %- Samt l iga 
hju l av meta ll och nov
isolerade. Pris 56:-

Tenderlokomotiv L 307. 
Synner lige n vördefu llt för 
mindre mode ll anlä gg 
ningar dö man kon 
östadkommo en intres
sant kö r- och ra ng erdrift . 
Längd 110 mm. Mot or 
som l 306. Pris 45:-

Lokomotiv L 308, snä ll 
tågslokomotiv, 6-oxl ig t, 
med 4-ox lig tende r. Eno
stöe nde de ta ljrikt. Med 3 
a rbetande dr ivhjul ssotser 
med spörk ron sor i speci 
ol utföron de. lä ng d 275 
mm. Moto r som l 3il6. 

Pris 74:-
Kol L 344. Reservko l m. 

f jädra r fö r moto rerna. 
Pris pr par 0:75 

Lampa L 345 m. prop p
fo ttnin g , för lo k. 14 vo lt . 

Pris 0:90 
Va gnarna N ,o L 309, 

L 310 och l 311 öra utrus
ta de m. rörliga boggie r, 
spetslag rode hjuloxlor . 
Vagn skaros ser av stark 
lit og raferad stöl p lö t, ge
nombrut na fö nste r m. cel
lo n pö insida n, tok av 
pl ast med imiterade luft 
ventil er . Fra m oc h ba k 
dr agb ä lg av e lastisk 
pla st, automati sk kopp
l ing fro m och bok. 

Vagn L 309 snölltögs 
vag n, 4-axlig , gr ön. 
l än gd 245 mm. Pris 13:50 

Vagn L 310 restouront 
vogn DSG, 4-oxlig, räd, 
löng d 245 mm. Pris 13:50 

Vag n L 311 resgods
vagn , 4-ax lig , skjutdö r
rar pö ömse sidor , grön , 
längd 245 mm. Pris 15:50 

Vagnarna L 312-317 
öra av metallgjutgod s m. 
rik a de talje r, imit erade 
bramsklossar, fot steg , 
vagnskarosse r av plast m. 
för nämlig präg l ing , rör li
ga skjutdörra r , avtagbart 
tok , auto mat isk koppl ing, 
hju l med sva rvad e stöl
axlar med spet slagring. 

Vagn L 312 personvagn . 
längd 145 mm. Pris 9:50 

Vagn L 313 ky lvagn, vit . 
längd 115 mm. Pris 9:50 

Vagn L 314 godsvagn. 
Längd 115 mm. Pris 9:50 

Vagn L 315 godsvagn, 
högsid ig. Längd 115 mm. 

Pris 7 :50 

Vagn L 316 godsvagn , 
högsidig, lastad med kol , 
längd 115 mm. Pris 8 :50 

Vagn L 317 tankvog n m. 
brom shytt . Längd 112 mm. 
>She l l, e ll er >Esse>. 

Pris 10:50 

Vagnarna L 318-320 
är i enklare utförande o. 
m. icke automatisk kopp 
li ng. 

Vagn L 318 personvagn . 
Längd 120 mm. Pris 3:-

Vogn L 319 god svagn. 
Lä ngd 105 mm. Pri s 2:75 

Vagn L 320, öppen 
godsvagn, brun med text. 
län gd 105 mm. Pris 2:50 

Tågsats L 321. Snölltög 
bestöe nde av lok l 308 
med tender , l resgods
vagn l 311, 1 restaurang
va gn l 310, 1 personvagn 
l 309, 16 st . bö jda skenor 
l 329, 11 ra ka skenor l 
326, 1 ovkoppling sskeno 
l 337 oc h en a nslutnings 
skena l 333. Bonlöngd 
600 cm. Tögets lä ngd 106 
cm. Pris 137 :-

Tåg sol s L 322. God stög 
bestöe nde av e l lok L 306 
och 5 olika va gnar L 313, 
314, 315, 316 och 317. Ske
nor, 12 st l 331, 5 st 326, 
1 st L 333 och 1 st 337. 
Tögets lä ngd 79 cm. 

Pris 115:-
Tågsots L 323. Godstög 

bestöe nde av lok L 307 
och vagnarna l 314, 315 
och 317. Skenor : 12 st. L 
331, 5 st l 326, 1 st L 333 
och l st L 337. Tö gets 
längd 49 cm. Pris 86:-

Somtligo tögsot ser le
vereras i stiliga specia l
ka rtong er med avde lade 
fock . Transformator med
följer icke. 

Obs. För d rifte n av tö
gen erfordras likström, 
som erhö lle s frön nedon
stöend e transforma tor 
plus köroggre got . 

Köroggregot L 325, dri 
ves med 14 V växelström 
och avg er li kström konti
nuerl igt regl erba r frön 
4-1 4 V/0,75 A med pol
vö ndore . Moto rströmm en 
till köroggregotet tag es 
frön L 324 el ler an nan 
tran sformator . Pris 32:-

Tronsformotor L 324, 
eff ekt 30 W , m. inbygg d 
termosökri ng som gör 
den ko rtslutning ssöker. 
Konsta nt växelspänn ing 
14 V vid max . 2,2 A. An
vändbar som motortrans
formator till ett el. fl era 
kö rogg regot L 325. S
mörkt. Endast för växel
ström I Uppgiv nätspän
ning vid order. Pris 39:50 

Eric G. Petterssons Boktr. AB, Insjö n 1955 

Fleischmon nrölsen ä r 
ti l lve rkad av smid igt iso
leringsmote rio l i fä rg som 
or iginalsyl lar och med 
korrekt sy ll ovstånd . Räls
höjden ä r 5 mm, sken
kretsens dio m. 75 och 120 
cm. Skenpro fil drogen av 
speciols tå lp löt. Enkel 
montering och pe rfekt 
sommonhöll ni ng av sken
lägg ninge n geno m en ny 
sorts skenskorv. l 329 oc h 
L 330 för 120 cm sken
krets, L 331 och l 332 för 
75 cm skenkrets. 

Nr Form. lä ngd Pris 
L 326 Rak 196 0:60 
L 327 Rak 98 0:50 
L 328 Ra k 24 0:40 
L 329 Böjd 236 0 :70 
L 330 Böjd 118 0:55 
L 331 Bö jd 192 0:60 
L 332 Böjd 96 0:50 

An slutningsske no L 333 
f. ans lutn ing av kör spön 
ni ng. Längd 98 mm. 

Pris 1 :10 
Avkopplingsskeno L 337 

för handd rift . Längd 98 
mm. Pris 1 :50 

Av koppl ingsskeno L 338 
m. el ektromag netis k dr ift . 
Fjärrsty res frön stä ll ver k 
Längd 98 mm. Pris 7 :50 

Stoppboc k L 339, längd 
48 mm. Pr is 2:50 

Korsning L 3-40. De kor
sade skeno rna ä ra ski ido 
från varandra elekt ri skt . 

Pris 7 ,75 
Växel L 341 för elektro 

magn eti sk d rif t med be
lysning. Fjä rrkoppl as från 
stäl lverket. Utförl ig be
skri vning över on vönd
ningssätt en medföljer . 

Pr por 3-4:-
Vöxel L 342 är i likhet 

med L 341 men för hand
drift . Pr por 17:-

St~llplo _tto L 3-43 för 
mono vrenng av elektro 
magnetiska ortikl. Längd 
50 mm. Pris 2:25 

Overgång L 346 med 
blinkljus. Bommarna hö
jes o. sänkes automatiskt 
när töget pa ssera r, var
vid det vita ljuset över
gö r i rött l jus. Sto rl ek 
195X160 mm. Pris 27:-

0vergång L 3-47 som 
L 346 men uta n vaktkur o. 
lj us. Längd 135 mm. 

Pris 7 :70 
Brobyggnad L 348 pv 

trä o . plast med metal l
brygga . Längd 90 cm. 

Pris 0:85 
Godsmagas in L 3-49 m. 

vri dbar lyftkr an, ov vac
kert lack era d plöt i na
turliga för~er . Längd 30 
cm, höjd 9 cm. Pris 10:50 

Station L 350 av pressad 
o . lacker ad plöt i vackra 
naturliga färg er. Mo
dern t oc h trevl igt utfö
rande. Storlek 43x l4 x 11 
cm. Pris 18:50 

modelljärnvägsmaterjal, spår, HO. 

L 311 L 309 

L 312 L 313 L 3H 

L H9 

Flygplansots T 505 >Robot> inneh611er allo erforderliga 
delar utom klädsel. Delarna är fullt färdiga för montering 
med fasningor och urtog varför endas t en limtub er fordra s 
för att plocka ihop planet. Spännvidd 150 cm., vikt 1200 
gram lkampl. med radio\ , vingbelastning 40 g/dm . Lämplig 
motor 2,5 cc. Radioutrustning till >Robot> är avsedd att 
vara ECC. Detta är ett mycket trevligt och specialko nstrue
rat flygplan för radiokontroll. Pris för hela satsen 41: 50 

Text pl vidstlende sida. 

L 310 

L 315 L 316 L 317 

Båtsats T 506 ,Delfin, innehöllonde allt mate 
rial för byggande c.v en trevlig böl som är spe
cialkonstruerad för rodiakontroll . lämplig moto r 
2,5 cc., b6tens längd 64 cm., bredd 19,5 cm. Bord 
ach däck är utfärda i björk och hytten i mahogny . 
Böten säljs i monteringssots , som innehö l ler allt 
atom färg , lim och metalld elar. 

Pris för hela satsen 24 : 50 



VÄRLDENS MINSTA RADIO. Fick
radio T 667, Regency , en amerikansk 
tronsisloropporot för mellonvög . Del 
lilla formatet till trots ger den myc
ket god mottagning och dess permo
dyn-högtolore ger normal rums-ljud
styrka utan distorsion. 4 tr ansisto rer 
ersötter de vanliga rodiorören och 
endast ett litet billi g t höropporot 
botteri, T 181, erfo rdr as. Apparaten 
som endast är 125X75X33 mm rym
mes lött i en rockfic ka. Vi kt 330 
arom med batt eri. Pris 295: -

Reseradio T S40 i komplett 
byggsats med all koppling och 
lödn ing färdig varf ör den Öler
stöende monlerin gen kon g öras 
pö en liten stund, även av en 
icke rodiokunnig . Apparaten 
hor 4 rör med 6 rörfunktioner, 
permodyn -högtalore , inbyggrl 
ferr it-stovon tenn . Mellonvög 183 
-588 m. Plastvä ska i storl. end. 
W8X146 x 63 mm. Passand e bat
terier 1 st T 441 + l st T 435. 
K omplelt bygg sats endast 86: -

Bordsradio SOUVENIR, en motta 
gare med smlJ dimensioner men sto 
ra fördelar . Oval högtal a re pö 4X6 
tum sörjer för ypperlig ljudötergiv
ning . Inbyggd antenn . 4 rör med 7 
rörfunktione r . Omkopplingsbar för 
110-130--220 V pÖ både växel- och 
likström . Förbrukning 38 W . Trevlig 
löda av bakelit i färgerna mahogny
brun el. benvit. Sto rl. 27X 19X 13 cm. 

Nr T 541, för mellonvög. 
Pris brun 120: -, vit 125: -

Primus sportkök U 425 för G aso l med 2 Gasol 
flaskor . Modernt utformat, frostl ackerat hölje i 
sto r l. 35x 23x 8,5 cm Onskeköket för sportstugon 
o ch bilen . Tänder genast utan förvä rmning . Sot
fri, reglerbar lö go . 1 ltr . vatten kokor på . 5 min. 
va rtill ötgör ca 13 g gasol. Varje gaso lfla ska 
rymmer 350 g . Vikt kompl. med 2 flaskor 5 kg . 
Begä r broschyr B 71. Pris 97: -

Verktygslåda för bilr eporot ö rer. lnnehöllond e 66 
kvolitetsverktyg av kromvonodiumstöl, lär allo fö
reko mmande reporalioner. Lödon ör av lackerad 
krafti g plöt och kon föllos upp , som bild en visor 
sö alt verktygen är lätt öt ko mligo . Hopfällt mött , 
20 x 20x 42 cm. Vikt 20 kg . I nnehöllsförteckning nr 
B 52 sändes pö begäran . 

· Nr K 356, med ve rktygen bru nerade . Pris 242: -
Nr K 357, med verktyg en förkromade, polerade 

Elektrisk sugpump U ~54 med ollströmsmotor för 
220 elle r 1101130 V. 290 watt. Anslutes till vanligt 
väg g uttag. fn utomordentlig pump för lanthem 
oc h sportstugor dör lyfthöjden från vattenytan 
icke öve rstige r 8 meter. Vitemaljerat hölje med 
inbyggd strömb rytar e, onslutningskobel somt rö r
kappling. Pris 260: -huvude n. Pris 290: -

I 
Självsprutande färg . Aer1>salför po ckod amerikansk plast 

fä rg SPRAYON nu i Sverige. En del av innehölle t utgöres 
av flytande fre onga s och endast genom rryckning pö en 
knopp pressas färgen, ytterst f infördelad, ul genom mun
stycket och avlagras som en v(it film . Aven den vid mål 
ning helt ovane kon med den na färg östodkommo godo 
resultat. Färg en lämpar ~ig lä r prak tiskt taget vilket mote · 
riol so m he lst , sövöl trä som meta ll, glo s etc. 1/3 kg pr 
burk . Finnes fä rgl ös so mt i 12 vack ra kulörer . Pr burk 8 : 50 

Nr M 195 A Färg lös 
> B Silv er 
, C Guld 

D Märkblö 
E Ljusbl ö 

, F Grön 
> > G Orange 
> ,> H Ci tron gul 

K Ljusgrö 
L Skör 

> M Högröd 
> > N Benvit 

> S Svart 

Id 
Hylsnyckelsats av kromvonodiumstål i plåtlåda, storlek 

47 x 15 x 4,5 cm. 1a st. 12-kanthylsor, gripvidd 12-32 mm 

SW, somt spärrn yc ..i, lörlö ngn ingor, universal knut m. m. 

Vikt 6 kg . 
Nr K 358, brunerad )!fat. 

Nr K 359, förkromo ,d, ;ro ler;,e.ie huvuden . 

Pris 116.-
Pr is 138.-

Hylsnyckelsats av kr om vonadiumst ål i plåtlå da , storlek 

31 x 13 x 5 cm. Med spärrnyc kel och 12 hylsor med gripvidd 
10-22 mm. Vik t 3 kg. 

Nr K 360, brunerad yta. Pris 62.-
Nr K 361, förkromad, poler ade huvuden . Pris 73.-

Polygonnyckelsats Nr K 363, lämplig för motor
cyklister. Består av 3 dubbla nycklar av kromvono

diumstål, förkromade. 6 olika gripv idder 10-15 mm . 

Längd 12-16 cm. Per sots 10.25 

Verktygslåda för bilreporolörer . 
Innehållande 66 kvolllelsverklyg av 

kromvonodiumstål, för allo före
kommande reparationer . Lådan är 
av lackerad krafti g plåt och kon 

fällas upp, som bilden visor så alt 

verktygen är lä11 åtkomliga . Hop· 
fällt mått : 20 x 20 x 42 cm. Vikt 20 
kg . Innehållsförteckning nr B 51 
sändes på begäran . 
Nr K 356, med verktygen brune 
rade . Pris 176.
Nr K 357, med verktygen förkro 

made, polerade huvuden. 
Pris 332.-

Polygonnyckelsats. Beslår av 6 dubbla nycklar 

med tillsammans 12 olika gripvidde r. Längd 15-32 
cm. Smidda av vonodlumstål och förkromade med 

polerade huvuden. 

Nr K 240, gripvidd 3/a"-1 ". Per sots 32.-
Nr K 361, gripvidd 10-22 mm SW. Per sots 28.-

Fasta nycklar, dubbla, av förkromat vonodiumstål 

med polerade huvuden . Längd 11-20 c'!'. 

Nyckelsats Nr K 242 med 7 nycklar, gripvidd 8-22 
mm. Per sols 14.75 
Nyckelsats Nr K 243 med 6 nycklar, gripvidd 
5 / 1• "- 7/a". Per sols 12.50 

Hylsnyckelsats Nr K 241 i plåtlåda. Innehåller 9 si. 
hylsor med gripvidd 3/a"-1 • samt ledhondtog med 

vridpinne . Hylsorna ära av kromvonodiumstål, för
kromade och polerade . Per sols 42.-



I 

Sprutpistol Nr K 210. »Burgia 53» ny för
bättrad konstruktion, Prisbillig komplett 
elektrisk apparat, som icke kräver några 
som helst ytterligare tillbehör . Fungerar 
direkt efter inkoppling till vanligt vägg
uttag och finns för 110 eller 220 volt växel
ström. Sprutor färger, lacker, oljor, fer
nissor, flytande bonvax , insektsmedel m. m. 

Beskrivning medföljer. Pris 98,-

Elektrisk handsåg Nr K 314. En schweizisk k- ·alitetsmoskin 
i högsta kloss . För snickare, dekoratörer m. fl. 11:rsätter både 
bandsåg och kopklingo och är därför ett värdefullt verktyg 
även i hobbyverkstaden. Sågar trä i upp till 5 cm tjocklek, 
väggplotto r, papp, etern it m. m. Även blad för sågning i me
tallplåt medföljer . Maskinen ger fullkomligt jämnt (hyvlat) 
snitt som icke kräver efterarbete . Vikt 2,6 kg . 180 watt . An
slutes till vanligt vägguttag och finnes för 125 eller 220 V växel
ström . Originalbroschyr nr B 53 på tyska sändes till intresse-
rade på begäran. ____ Pris 465.-

Slip· och polermaskin Nr K 208 är ett lätt och händigt verk
tyg som nedbringar tid och arbete till ett minimum. Förutom 
för möbelverkstäder är den idealisk för vaxning och polering 
av bilar . Vikt 2,5 kg. Åtföljes av tallrik för sandpappersron
deller, flitskiva för polityr samt lommullsskiva. Skivornas 
diam. 13 cm. Allströmsmotor med störningsskydd . 2,5 m 
gummisladd . Uppgiv önskad spänning. Pris 188.-

Elektrisk handborrmaskin WOLF. 
Pris 98.-

(Se vidare sidan 30.) 

Slip- och fräsapparat Nr K 206 för slipning, fräsning, !il
ning, putsning, polering, gravering m. m. Allströmsmotor 
220 V, försedd med överbelastningsskydd och strömbrytare. 
Kyles av inbyggd fläkt. Kullagrad. Varvtal ca 30 000 per min . 
En precisionsmaskin av bästa tyska fabrikat. Försedd med 
1,5 m sladd med stickpropp. Apparatens längd 235 mm, diam. 
42 mm, chuck 3 mm. Vikt 900 gram. Pris 192.-

Verktygssats Nr K 207 består av 10 st. 
olika verktyg med 3 mm skaft passande 
till apparat K 206. Fem olika keram iska 
slipstift, nylonborste, filtcylinder, fräs, fil 
och gummiputs. På träklots. 

Pris per sots 16.50 




