


Katalog nr 65. 1976-19.77 

( CLAS DHLSDN AB ) 
Postadress: 790 30 INSJÖN 
FIRMAN GRUNDAD 1918 

POSTGIROKONTO 9257-7 

TELEFON I NUMME R 

0247/41000 

Expeditionstider: 

FÖRSÄLJNINGSV ILLKOR 

Kontant försäljning. All försäljning sker enbart kon
tant mot postförskott eller efterkrav . Kred it eller 
avbetalning medgives icke . 

Minimiorder 25 kronor. På grund av de höga exped i
tionskoslnaderna noteras ej postorder under 25 kr . 

Skicka inga kontanter eller frimärken i brev. 

Rabatt lämnas genom direkt avdrag på order som 
uppgår t ill 250: - och därö ver enligt nedan. 

När ordern uppgår till kr 250: -
500: -

• 1000: -
• 2000: -

avdrages 3 °/, 
50/o 
70/o 

10 'lo Orderexpedier ing sker alla vardagar kl. 8.00-16.30 
Lördagar och helgdagsaftnar ingen p~stexp~die~ing. 
Vår buti k hålles dock öppen på vanliga bul 1kst1der:. öpp et köp. Skulle det inträffa att en köpt vara inte 
9-18 , lördagar 9-13 motsvarar förväntn ingarna , får den gärna returneras 

till oss inom t io dagar efter mottagandet. Varan 

Katalogen gäller ·till sept. 1977 då en ny utkommer , 
som sändes utan särskild rekvis ition till alla kunder 
som under senaste året inkommit med order. 
Prisändringar. Vi reserverar oss för ofrånkomliga 
prisändringar til lkomna efter katalogens trycknin g. 
Eventue lla pr issänkn ingar tillämpas omedelbart . 
Tillägg till inkommen order kan tyvärr ej göras . 
Eftertryck av kata logen s text och bilder förbjudes . 

måste dock vara oanvänd och i samma skick som 
den mottogs . Vi gör efter Er önskan utbyte mol en 
annan vara eller betalar tillbaka pengarna . Orsaken 
till returen skall alltid meddelas i brev, som jämte 
expeditionsnolan måste medsändas i returpaketet. 
Returvaror får ej beläggas med lösen av något slag . 

OBS! Frakt tillkommer 

Mervädeskatten, 17,65'/, är inräknad i kata iogens Fraktkostnader. 
Frakten är inte inräknad i våra pr iser. Kostnaden 
för poslpaket är f. n. (sept 1976): 

priser . 

(GARA NTI På radioappa rater, förstärkare, band:'\ I spelare , skivsp_elare och fi lmprojektorer lämnas I 
\! års fullständig gara nt, . _) 

1 3 5 7 9 12 15 20 kg 
6: 70 9: - 11: 30 13: 80 17: 30 24: - 31: - 39: -
Plus postförskottsavg ift : 3: 20 

Banddi g POWE RLINE BBS -20, sågar allt från stål 
till skumgummi. Ram av gj uten alum.-lege ring . Bord 
med stänbart anhåll , 35 x 30 cm, ti ppbart tör ge ring 
inti ll 45° . Extra tyst gång . Dim.: längd 600 mm, bredd 
350 mm höj d 550 mm, max sågdjup 300 mm, max 
såghöj d,75 mm. Vkt 15 kg. Mot or 220 V, 1-fas växel 
strö m, sjä lvsmörja nde . Komplett med motor , uni~er
salblad för trä och metall samt 3 m kabel och st ,ck
propp . 940:-
Nr 40-70 . . .................. .. ... . · · · · · 

Banddgblad till bandsåg K 70, BURGESS. Hård 
lödd sl inga, omkret s 143 cm. 
30-68, fö r allt slags t rä, plywo od och platt or. 14: -
30-69, universal. För metall 2- 25 mm men även för 
trä och plattor . 21: -
30-88, metallsågblad, 24 tänder / tum, för sågning i 
metal l och legeringar. 21: -
30-67, meta llsågb/ad , fintanda t 32 tänder/tum, för 
sågning i tunt gods . 21: -
30-89, knivbl ad för skärn ing i text il, skumplast och 
dyl. löst material. 28: -

Bandsåg 
avsedd för bänkmonlage . 
Kraftigt dimens ione rad o. 
av praktisk konstruktion . 
Kraftigt stat iv av alum i
niumgjutgods . Bordet är 
utfört av lamellträ o. för 
sett med anhåll . Kling 
hjulens axlar lagrade i 
självsmörjande glidlager . 
Det övre hjulet, vilket är 
fjädrande upphlngt är 
medelst ratt och skruv 
lätt ställbart i såväl höjd 
som sidled för inställning 
av klingan . För klingans 
styrning finnes klingleda
re över och under bordet. 
övre klingledaren är lätt 
ställbar upp och netl 

Sågen är monterad med 9 mm klinga . 
Klinghjulens diameter 300 mm. 
Avst ånd frAn klinga till stativ 290 mm. 
Största höjd mellan bord och övre klingledaren 140 
mm. 
Största höjd 885 mm. Största bredd 500 mm. 
Lämpligt varvtal pr minut ca 700 varv . 

Erforderlig effekt ca '/J-'/, hästkraft. 
Axeldiam . för remsk iva 12 mm. 

BandsAg, enligt ovanst. utan remskiva. Vikt 19 kg . 
Nr 40-705 ...................... . ... Pris 580: -

Vid användning av 2.800 v/min. molor och 200 mm 
remskiva på sågen erhålles lämplig hastighet med 
50 mm motorskiva . För 1.400 v/min. motor och 200 
mm remskiva på sågen användes 100 mm motor
sk iva . 

Leveranstid. Efterfrågan överstiger fabrikens kapa
citet varför leveranstiden tidvis kan uppgå till flera 
-veckor . 

Bandslg blad för ovanstående bandsåg, filade och 
hoplödda , i bredd 6 eller 9 mm. Total längd 2000 
mm. 
Nr 30-706 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Pr st 13: 50 

INC A-Ba ndsl g, för sågning i trä , icke järnhaltiga 
metaller och plast. Ställbart bord upp till 45° , med 
ställbart anhåll och djupanslag samt spår för ge
ringsanhåll. Övre hjulet är höj- och sänkbart och äv
en fällbart för att underlätta bladbyte och möjliggöra 
exakt inställn ing av bladet. Lätt inställbar sågblads
styrning, som samtidigt tjänstgör som skyddsanord 
ning är vertikalinställbar . Vibrationsfri gång. Lev
ereras med ett 10 mm brett sågblad för trä. 
Bordets stor lek 320 X 320 mm. Höjd till bordet 370 
mm. Avstånd sågblad-stativ 260 mm. Såghöjd max 
155 mm. Hjuldiameler 280 mm. Sågbladets längd 
1850 mm. Varvtal för trä 1000-1100 v/min . Erforderlig 
motoreffekt 0,5-1 hk. Vikt utan molor 21 kg. Vikt 
med 3-las molor 32 kg. 
Nr 40-45 5 utan molor, med remskiva (A-spår) diilm. 
125 mm. 1100: -

----------------------' Nr 40-456 med flänsmonterad 3-las mofor 380 V, 
'3andslp blad för lnca-bandsåg. 
Nr :30-471 bredd 6, 10 el:er 15 mm för trä. Pr st 15: 50 
Nt 30°4 72 universal för trä och metall. Bredd 10 mm. 
Tandspetshärdat. Pr st 19: -
Nr 1 0-473 för metall. Fintandad . Pr st 21: -

0,75 hk. 1900:-

Geringslinjal med vinkelskala för lnca-bandsågen 
Nr 40-4:i1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105: -

Elektrisk kedjesl g SKIL. Kopplas till ett vanligt jor 
dat uttag för 220 V växelström . Inga avgaser, inget 
störande buller , därför miljövänlig . Kraftig motor , 
inneff. 1200 W . 30 cm svärd. Centrifugalkoppling . 
Idealisk såg för villaägare , t immermän m.I1. som har 
tillgång till elkraft. Med ca 2,5 m ledning. Vikt 4,5 
Kg . S-märkt. 
Nr 40-47 . ... ....... . . . .... . ... . .. ·-· .. . ... 985:-

Sl gkedja. Utbyteskedja för SKIL kedjesåg. 

Nr 20· 695 ..... . . .. .... . .. . ........ • ...... . . n: -
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AEG borrmaskin, för Er som söker det bästa. AEG, 
världsnamn i el, är i sig själv en garanti för preci
sion och kvalitet. Samtliga med självbrytande kol 
samt med skyddsisolering och störningsskydd. Fi
och $ -märkta . 

Typ B2-420. 2 hast. 
Nr 30-1653 . ...... 490:-

?1 9!.~ 
Typ SB2-400. 2 hast. 
Nr 30-1631 . ..... 545: -

Typ SB4-350. 4 hast. 
Nr 30-1632 ...... 475:-

Typ s·B2E-600, elektronisk. 
Nr 30-1633 .. . .. . 910: -

Typ SB2E-450. 
Nr 30-1656 . ..... 645: -

,, '.:_;;, ··-i. 
. .J-P", J 

EXTRA ERBJUDANDE 
Begrä nsat part i 

Handborrmaskin, typ B2-420 med 2 hastigheter , 800/ 
1800 pr min, vid full belastning . Tomgångsvarv 1700/ 
3600. Borrkapacitet i stål 10 mm och i trä 30 mm 
diam . Effekt 420 W in. Chuck 2,5-13 mm. Vikt 2 kg . 
En effektstark maskin med mycket hög teknisk kva
litet. 
Nr 30-1653 ............... , .............. 490:-

Slagborrmaskin, typ SB2-400 med 2 hastigheter. En 
av marknadens bästa maskiner för borrning i be
tong, stål och trä. Även mycket lämplig som driv· 
maskin till AEG :s olika tillsatsapparater . 
Varvtal 850/1900 vid full belastning . Effekt 400 W in. 
Slagmekanismen _ kan frånkopplas . Levereras med 
nyckelchuck, 1,5-10 mm, och sidohandtag med 
djupanslag . Vikt 1,9 kg. 
Nr 30-1631 . .................. . .......... 545:-

Slagborrmaskin, typ SB4-350. Samma utförande som 
SB2-400 men med 4 hastigheter . Elektr isk och me
kanisk omkoppling. Varvtal 740/1000/1600/2100 vid 
full belastning . Effekt 350 W in. Vikt 1,9 kg. Utrust
ning som föregående . 
Nr 30-1632 . .. ...... , .... ... . : .. ..... , ... 475:-

Slagborrmaskin , typ SB2E-600. Har steglös elektro· 
nisk varvtalsreglering· för rätt anpassat varvtal för 
varje arbetsmoment. Har 2 olika mekaniska utväx· 
lingslägen som ger 250-1180 respektive 780-3700 
varv/min . i tomgång steglöst inställb'art. Effekt 600 
W in. Levereras med nyckelchuck 1,5- 13 mm och 
sidohandtag med djupanslag . Vikt. 2,4 kg. 
Nr 30-1633 .. .. .. . .. .. .. . . . .. . . . .. .. .. .. . 910: -

Slagborrmaskin , typ SB2E-450, lika SB2E-600 men 
varvtal 25~1100 resp. 60~3000 varv/min. i tom
gång steglöst inställbart. Effekt 450 W in Vikt 2,1 kg. 
Nr 30-1656 .............. . ... .. . . .... . . . ... 645:-

Slagborrmaskin , typ SB2E-350, 2 växlad och elek
tronisk steg lös varvtalsstyrning : ~1250 och ~2700 
varv/min. I.neffekt 350 W . Vikt 1,9 kg. Chuckens 
spännvidd 0,5-10 mm. Mee! sidohandtag och djup· 
anslag . 
Nr _40-1658 ................... . ..... ....... 540:-

Alla slagborrmaskiner har frånkopplingsbar slagme· 
kanism. 

Slagborrmaskin typ SB2E-450. Elektronikreglerad 
maskin i pre sentför packning ti llsammans med en 
snabbkabelvinda med 10 m kabel 3 X 1 mm' med två 
jordade uttag . Bruttovikt 5,3 kg . 
Nr 40-1793 .. . ........................... 695: -

AEG hemverkstad H-450 de luxe består av slagborr
maskin SB2E-450, handsåg - och bänkc irkelsågtill-
sa!sen HTK 727 samt tillbehör , Vikt 8,5 kg. . 
Nr 40-1781 .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 915:-
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9 asen I emver sta en. 
Med den kan du borra i trä , metall , plast , stål och 
betong. Oc~ använda den som dr ivmaskin för o
lika utrustningar . Sågtillsatsen ökar användnings
området. Du kan kapa och klyva och du kan även 
spårsåga, ger ingssåga och sinka . 

2. Du byter från borr till 
såg med ett enkelt 
handgrepp. OBS! Sä
kerhetsnyhet: U-format 
klingskydd I 

3. Enkel monter ing 
sågbordet. Sätt fast 
handsågen med skruv
tvingarna, skjut på 
bordet och dra fast. 

5. Sinkning av lådsidor . 
Sågk lingan kan stäl las 
in för spårsågning upp 
till 10 mm b.redd. 

Bandslip, AEG. Tillsatsapparat med snabbkoppling 
som passar AEG-borrmaskiner . Plan slipyta 50 x 200 
~m . b~drdfäste o_~h .sidohandtag medföljer , så att 

h
endb ed 1·an anvandas som bänkbandslip och som 
an an s 1p. 

Nr 30-1584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420: _ 

Slipband för AEG-handslip 50 X 800 m Finns i 
~rovlek 60, 80 eller 120 (fini m. 

r 30"1854 .............. ·: .......... Pr st 4: 50 

TILLSATSER till AEG handborrmaskiner. 
Kullagrade och försedda med snabbkoppling. 

C_irkeldg AEG HTK 727. Kombinerad hand- och 
bankcirkelsåg med klingskydd klyvkil och hand
skydd för största säkerhet. Två ' sågklingor för olika 
arb~ten medföljer , diam. 150 mm. Den ena sågkling
a~. 1 hård1;1etall. Ställbart sågdjup , max 42 mm och 
sta.llbar vinkel till max 45°. Höjd på sågbordet är 
stallba'.t och bordet har parallell- och vinkelanslag 
samt sinkfräsanordning . Komplett . 
Nr 30-1654 . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 340:-
Var för sig: 
Nr 30-1634, handsågen med klyvklinga 225: -
Nr 30-1635, tillsatsbordet med kapklin°ga. 135:-

Reserv~linga AEG, 150 mm klyvklinga med 12 hård 
metalltander. 
Nr 20-489 .................................. 85: _ 

Sticksåg . Tillsats STS för AEG-maskiner. Med bänk
faste och en extra sats sågblad. Sågdjup 40 mm 
Sågbordet kan vinkelställas til 45°. · 
Nr 30-1636 .......... ....... .... ... ........ 185:_-

Bänkslipmaskin , AEG-tillsats med 125X 16 mm slip
sk,va, dubbelsidig skyddshuv, ställbart anhåll gn ist-
skydd och bänkfäste. ' 
Nr 30-1583 .......... . ............. . . . ..... 189: -

Hyvel för såväl bänkmontage som manuell hyvling . 
KugghJulsdnven kutter med ställbart djup O 5-1 
mm. Hyvelbredd 70 mm. ' 
Nr 30-1655 .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 460:-
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Plansliptillsats, med sidohandtag och AEG-snabb
kopp ling. Slipyta 210X110 mm. (Passande slippapper 
se Nr 20-2035). Vikt 1,2 kg. 
Nr 30-1585 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 190: -

Borrstativ, AEG 707. Stat ivet har en utliggning på 
12 cm och slaglängd på 6 cm. Passar_ AEG borr· 
maskinerna och andra med 43 mm halsd,am . 195:-
Nr 40-1999 ... . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Maskinskruvstycke AEG 707. 185, _ 
Nr30·1587 . . ......... . .. . .... . . . .. ·· · ····· 

Handcirkelslg AEG HK 190. Stark och säker all· 
roundsåg med gyn~sam effektvikt. Byggd för hård 
kont inuerlig drift. Levereras med hårdmel _allbestyck
ad klinga diam . 190 mm 16 tänder . SågdJup 65 mm, 
spårsågnng t ill 11 mm, vinkelsågning till 45°. Var~
tal !omgång 5500 rim, belastad 3800 r/m. Effekt ,n 
1150 W , avgiven 690 W . Fi- och $-märkt 220 V. Lås
bart underskydd för största säkerhet. Vikt 6 kg . 
Nr 40-1700 . . .......... . ........ . ........ 810:-

Hlrdmetallklinga till HK 190. Diam. 190 mm 16 länd · 
er . Med svart teflonbeläggning . 
Nr 20-494 .... . .... .. . . ......... .. .... . ... 115: -

Svarvutrus lning, AEG borrmaskins1111sals. för trä
svarvning upp till 25 cm diam . mol olansk1van samt 
10 cm diam . och 30 cm långt mellan dubbarna . R?n· 
dell -s lip 3 .svarvjärn och bordstvingar medfölJer . 
Utruslni~gen kan även ställas på högkant och an
vändas som borrslativ. 395, _ 
Nr 40-1651 . . . ...... . . .. . ... , . . , · · · · · · · · · 

Borrmaskin NAREX 2-speed , en tjeckisk verkstads
maskin , av hög kvalitet och till mycke_t fördelak_t,gl 
pris. Två hastigheter 900/2000 v/ min. v,d belastning . 

I Borrkapac itet _ i stål 8 m_m. Eff~kt 280W. För 220V 
växels tröm . F,- och $-märkt. V,kt 2,15 kg. 

Plansl ip AEG -VSS250 med dam1T1påse. En mycket Nr 30-2081 ... . ...... . . . .. . ...... Endast 195:-
effektiv planslip för arbeten på tra och metall. Shp-
plattan 110X 225 mm. Antal svängn i~gar p_ek tts Sidohandtag för Narex borrmaskin . 13: 50 
vid tomgång 24000, vid fullast 13000. vängcir e . • 30-2227 . . .... . .. . .. . ...... . ..... . .. · · · · · · 
mm. Effekt in 250 W , 220 V. Fi- och $-märkt. V,kt 
3,5 kg . Svarv- o. borrstativ NAREX se sid . a 
Nr 30-1683 ... . .............. . ....... 745:-
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Melabo borrmaskiner 

Västtyskt kvalitetsfabrikat. Samtl iga maskiner med skydds iso
lering och störn ingsskydd . Fi- och $-märkta och med 1 års 
fabr iksgaranti mot fabrikationsfe l. Maskinerna leve reras kom
plett med sladd och stickpropp . 
Samtl iga slagborrmask iner är omst äll bara för vanlig borrn ing 
och slagborrn ing. 

Handborrmaskin, Metabo 350/2. 2 hastigheter : 2200/ 
2800/ min !omgång. lnelfekt 350 W. Borr kapaci tet : 
stål 8 mm, trä 20 mm. Lev. med 10 mm självspän· 
nande borrchuck . Vikt 1,8 kg. 
Nr 30-1210 ........... . ................ . ... 245:-

Slagb o rrmaskin, Metabo 400/2S-aulomatic . 2 hastig 
heter : 2200/2800/ min tomgång . 41.000 slag/min. 
lneffekt 400 W. Borrkap aci tel : stål 10 mm, trä 25 mm. 
Slagborrkapac itel i betong : 12 mm. Lev. med 10 mm 
nycke lchuck. Metabo säker het sautomatik garanterar 
lång livslängd . Vikt 2,0 kg . 
Nr 30-1211 ....... . ............ . ......... 348:-

Slag bo rrmaskin, Metabo 0168/2S Electronic. 2 has
tigheter och elektronisk varvtalsreglering (i ström · 
brytaren) : 0-1000/2800/ min !omgång. 41.000 slag / min. 
lneffekt 400 W . Borrkapac itet : stål 10 mm, trä 25 mm. 
Slagborrkapac itet i betong : 12 mm. Lev. med 10 mm 
nyckelchuck och sidohandtag med borrdjupsanslag . 
Den steglösa varvtalsregleringen möjl iggör borrning 
utan föregående körnslagn ing . Liksom föregående 
utrustad med Metabos säkerhetsautomal ik. Vikt 2,3 
kg. 
Nr 30-1212 .............. .. ... . ... . ....... . 495: -

Sla gbo rrmaskin, Meta bo 0172/2S-metabomatic, 2-
haslighets slagborrmask inen med elektronisk varv
talsreglering , regleringsautomalik och Metabos sä
kerhetsautomal ik: 0-1000/2800/ min !omgång. 41.000 
slag/ min. lneffekt 400 W . Borrkapacitet : stål 13 mm, 
trä 30 mm. Slagborrkapacilet i betong: 16 mm. Lev . 
med 13 mm nyckelchuck och sidohandtag med borr
djupsanslag . Det på väljarsk ivan inställda varvtalet 
hålls praktiskt taget konstant genom den automat
iska regleringen (ingen efterjustering vid belastning) . 
Snabbkopplig till högsta varvtal 2800 resp. 1000/ min . 
sker genom att trycka in knappen på väljarskivan. 
Vikt 2,5 kg. · 
Nr 30-1213 . . ... .. .... . .......... . ....... . . 575:-

Sl ipmas kin, Melabo Expert . En högvarvig mask in 
· med _en enorm sli pkapacitet. Gör 22 000 svängninqar 
pr min. för snabba re bearbetning. Eff ekt endast 150 
W in, mer behövs inte . Tyst gång. Dubbelisolerad 
molor med slörningsskydd . Slip plattan 90X1 80 mm. 
3 m ansluln ingssladd . 6 sorterade slippap per med!. 
Vikt 2,0 kg. 
Nr 30-1159 . . . . .... ... . . ... .. . . . . ........ 370:-

St icksl g, Metabo-Expert 4330/2, med dubbelisolerad 
universalmotor 220 V. Effekt 320 W in. Två hastighet
er 2200/ 3000 slag/ min. i tomgång. Max. sågdjup i trä 
40 mm. Fotplattan kan ställas i vinkel intill 45°. 3 
Sågblad medfö ljer. Vikt 1,7 kg. 
Nr 30-1762 .. ........ . .... ... ........ . . . .. . 465:-

Stick d gb lad för Metabo-Expert . 5-förpackade . 
Nr 20-2270 för trä. Tandavst. 4 mm. Snedskär pt, ger 
rent snitt . Pr sals 18: -

Nr 20-2271 för hårt trä , lamminat plattor m.m. Tand
avstånd 3 mm. $kränkt . Pr sats 13: -

Nr 20-2272 för plywood, fiber- och spånplatt or. Våg
format, finta ndat 1,2 mm. Pr sats 13: -
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Bänkborrmaskin METABO -Expert- Plus . Med 1-fa s 
·· lst römsmoto r 220 V. l nell ekt 550 W , Ut eff ekt 370 

~ ~Borr kapac itet i stål 13 mm i t rä .30 mm. Va r~tal 
700-1400-2900 pr/ min. genom t rapp sk1vetran sm1ss1on. 
Ut s rång 135 mm, matn ingsdjup 0-80 m.m stall bart 
me~ anslag , stör sta djup borr chuck till fotp latta 
245 mm. St äll bart bord , storl . 20 X .28 cm. Med snabb 
spännande borrchuck 1-13 mm. Vikt 14 kg. 
Nr 40-1207 . .. . . . ... . . ... . .. .. . . . ... . . . . 985 :-

Borrmaskin, METAB O 060. En liten och händ ig 
maskin med god effekt och där t ill ytt ers t pnsvard . 
Med inbyggt överlastnin gsskydd .. 8 mm ch11ck. 
Borrka pacil et i stål 6,5 mm oc h I t ra 15 mni. Tom
gångsv arv 2400/ min. Kont inuerl ig belas tnin g 270 
W in. Vikt 1,7 kg. 185 : -
Nr 30-1744 .. . . . .... . . . ............. . · · · · 

Borrmaskin, METABO 064/2 . Lika löre ii ående men 
med 2 has tighete r 2200 och 2800/ n,in ton, gång . 
Borrka pac itet : 8 mm i stål , 20 mm I tra . Kon tin . be l. 
310 W in. lnb. överbela sln ingsskydd. V ikt 1,9 kg . 
Nr 30-1745 . . ... . ...... . .. . ... . .... . . , .. · 235:-

Borrmaskin, METABO 064 Electron .ic . Lika föregå 
ende men med tyr istorstyrd steglos varvta lsregle
ring mellan O och 2800/ min . 320, _ 
Nr 30-1750 ... . ......... . ....... · .. , · · · · · 

Slagborrmaskin METABO U168'2. Om stäl lbar för van
lig borrn ing samt slagbor rni ng. Denn a mask in slag
borrar i va rje stenar\ och borr a_r I stål UPP. t ill 10 
mm. Kont in. bela stning 320 W , in. Inbyggt överb.e
lastn ingsskydd . Tomgångs varv 1000 och 2800. V ikt 
2,6 kg. Chuck 10 mm. 
Nr 30-2106 . .. . . . . ...... . . . .... ... ..... . . 445: -

SKIL borrmaskin, typ Cord less 2002. En laddnings
bar borrmaskin med inbyggd ackum ulator. En el borr 
utan elström . Maskinen för båten, modellbyggar~n, 
sommarstugan och i övr igt där elström saknas e er 
elkabeln bl i r obekväm . Omkastare för backgång 
var i enom borren även fungerar -som. motoriserad 
skrugvmejsel. Chuck 1,5-10 mm. Kapac1t.et per ladd-

. 125 hål 6X 35 mm i trä . Laddningst1d 16-20 t1m· 

Bandputsmaskin SKIL 400 H. Putsyta 102.x 11.4 mm. 
lnb g d dammuppsamlare med påse. En sida llr helt 
pla~ ;ch gö r det möjligt all putsa mot lodrat yta . 
Du6belisolerad . lneffekt 940 W/220 V. Vikt 6,4 _k~ 
Nr 40-48 .. . . . . . . . . .... . .. . ..... · · .. · · · · .. · 960. 

Bandputsmaskin SKIL 405 H. Lika typ 400 H nien 
utan dammutsug och dammpåse . övriga data lika . 

Vikt 5,9 kg . , 
Nr 40-44 .. ... . ... . . ..... · · · · .. · · · ........ · 790, -

~~~ Tomgångsvarv 300/min . S-märkt laddaggregat 
medfö ljer . Förvar ingsväska med axelrem . Svensk 

bruksanvisn ing . 295:
Nr 30-1505 . . . · · · .. · · .. · .... · · " "" · " · · 
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Slipband till Skil typ 400 och 405 H. 102X552 mm. 
Grovl. : 40, 80 &ller 120. p •

1 5
. 50 Nr 20-379 . ..... .. . .. . , , , , · · · · · · · · · · · · · · r s • 

Hobbysvarv WICA . Lagrad i dammtäta kullager för 95 mm. Med hjä lp av ex. ändstöd 2b-1853 kan bädd 
max. 6000 varv / min. Bäddrör 800X35 X 4 mm med röret förskjutas så alt den fr ia dubbhöjden blir 200 
fr äst spår för styrn ing av motdocka . Spindelgenom- mm och dubbavståndet förlängs betydligt. En stabil 
gång 10 mm. Nosen gängad med UNF 5/8· och bak - och tekn iskt välutrustad svarv i kokillgjuten alumi
t ill gängad 16X l ,5 mm med mutter och fläns för nium, lackerad i hammarlack och blanka delar glans
sl ipskiva 104X 19X 16 mm jämte anhåll och spräng - förzinkade . Kullagrad motdubb . Medföljer 3 st. nyck 
skydd . Sp indelklo med 4 stålstift . 3-spårig remskiva lar och utstötarpinne. Vikt c :a 9 kg utan motor . 
50---a0-100 mm med Z kilreps pår. Kraftigt och all- Nr 40-73 .. . . . .... .. ... . . .. . . . . . ..... ... ... MO;-
sid igt ställbart anhåll med glidskena . Motdocka Erlra tillbehör: 
med gängat dubb rör och 10 mm genomgång , fram - Slipskiva passande på W ica-svarven . Sto r!. 104X 19 
till uppbrolschat för morsekona nr 1 jämte låsring mm. Axe lhål 16 mm 
och ratt. Dubbavstånd 450 mm och höjd över bädd Nr 20-845 .... .... . ... ...... .. .. .. . ...... . 14:-

Bandputstillsats, utökar 
svarven t ill en prakt isk 
bandputsmaskin . Ställbar 
i både vertikal och hori 
sontalled . Behöver ej 
borttagas vid svarvning , 
endast vridas åt sidan. 
Mothjul et lagrat i olje
bronslager . Som drivhjul 
för bandet användes 
chuck 20-1734. 

Nr 30-1848 .. . . .. 110 : -

Slipband för t rä t i ll ovan
stående bandputs . Finns i 
grovlek 40, 60 och 100. 
Bredd 35 mm. 

20-1855, för vertika l slip
ning . Längd 70 cm. 

Pr st 3:-

20-1 856, fö r horisonta l slip
ning. Längd 90 cm. 

Pr st 3: 20 

20-1857, för metallslip 
ning . Grovlek 100. Längd 
90 cm. Pr st 3: 30 

* TILLBEHÖR TILL WICA-SVARVEN $ 

Chuck för iäste av ar
betsstycken med fri spin
del . för bl.a . invändig 
svarvning. •/, " UNF 
gä nga . Arbets ~tycket hål
les stadigt med 8 st in
sexskruvar . Gripvidd 40 
mm. Användes även som 
drivhjul ti ll bandputstill
sats 30-1848. 
Nr 20-1734 .. . ... 45:-

Remskiva. 3-spåriA, 50-
80- 100 mm. Axelhål 14 
mm. Kilsp är Z. 
Nr 20-1990 .. .. . . 29: SO-

Rem1lciva, samma som 
föregående men med 
axelhålet •/ , " X 20 för att 
passa i stället för chucken 
på AEG m.fl . borrmaski
ner. 
Nr 20-1735 ...... 31:-

t 
Motdubb roterande i olfe
lager med morsekona 1 
fäste . För uppsättning av 
små svarvdetaljer . 
Nr 20-1993 . . . . . . 34: -

Medbringardubb i gängad 
hylsa UNF 5/ , . 

Nr 20-1988 . . . . . . 17: 50 

Remskiva, samma som 
föregående men med 
axeltapp fö r insättning i 
chuck på handborrmaskin . Motdubb. Lagrad i SKF 

Chuckfäste för fastsätt - Nr 20"1851 · · · · · · .33:- dammläla lager . Fästet 
ning av borrchuckar med ~----- med morsekona nr. 1. 

~;:::te. K:1n6a 1:C~; ... I ~ -
20-700' B18 16:25 ~ ~ --V 
-«?': i;;;;;;i -4 Hyls-chuck för fastsätt -

n!ng av mi.ndre trästycken Motorhlllare, 15 x 15 cm 
vid ~varvning av små de- lackerad järnplatta med 
taljer utan ,motd ubb. In- fäste som pass ar på sva r
vänd ig konisk gänga 1", vens bäddrör . Lampfotsborr. Diam. 9,5 

mm längd 57 cm. Passar 
in i dubbröret. 
Nr 30-1991 .. . . . . 32:-

med stoppskr uvar . Stor - Nr 30-1989 . . . . . . 53:
lek 60X 37 mm. 
Nr 20-_726 .. . . . . . . 27: 50 Lämpl. ki lrem nr 30- 1920 
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Planskiva av aluminium, 
diam. 120 mm med mel
lanring och trllgllngad 
centrumbult. Oumb llrlig 

• tillsats för svarvning av 
fat eller skllar och vid 
all invändi g svarvning. 
Nr 20-1958 ...... 51:-

Ändstöd passande svar
vens bäddrör . 
Nr 20-1853 ...... 24:50 

öppen motdubb roteran 
de i olje bronslager , som 
glider utanpå dubbrörs 
nosen så att 16.nghålsborr 
kan användas. 
Nr 20-1997 . . .. . . 19:-

Avdragare, avlägsnar ' 
snabbt oxiderade batteri
polskor utan. skador . 
Längd 14 cm. 
Nr20-2175 . . . . . . . . 7: 50 

Avdragare för · sväns~j ul 
på mopedmotorer . 
Nr Ytt ergänga 
. 20-1637 22 X1,5 mm 
20-1638 26 ><1,5 mm 

Borrstativ paS11ande bC!rr· 
maskiner med halsv,dd 
38-43 mm t.ex. AEG, 
Bosch och Metabo . PJat
tans storlek 170X180 mm. 
Höjd 400 mm. Borrdjup 55 
mm. Vikt 2,5 kg. 
Nr 30-1572 .. . . .. . . 79:---,,,-

V 
·Borrstopp, passar allå 
borrmaskiner med hals-
vidd ~5-43 mm. Av lätt 
metall , spindel av för 
kromat stål , längd 22 cm . 
Nr 20-2290 . . . . . . 11: -

Borrstativ passar alla små 
och medelsto ra handborr
maskiner . Fotplattan, 16 
x2 0 cm, är av pressgj·u
ten lät tmetal l. Stativpe a
ren av stål , 65 cm hög. 
Ställba r höjd av borrma· 
skinen och återfjädrande 
matning med hävarm. 
·Nr 30-1968 . . .. .. 84:-

Borrstativ passar alla 
bor rmaskiner med hals
vidd från 35-43 mm. Plat 
tans stor\. 170X150 mm. 
·Förkromad staliv pelare . 
46 cm lång. Graderad 
skala iör borrd ju p upp till 
6 cm med ställbart stopp . 
Nr 30-2178 .. . .... . 105: -

Maskinskruvstycke av 
lättmetall med stål-
spindel, 120X 125 mm. 
Backbredd 60 mm., 
spännvidd 50 mm. Vikt 
600 g . 
Nr 30-724 . ...... . 24:-

Svarv med bädd a'v prof ilerad lättmetall. Allsid igt 
ställbar t anhåll av stål. Kullagrad motdubb , ställbar 
i hor isonlalled . Medbringardubb med 6 mm lapp att 
sätta i borrmask inens chuck. Största dubbavslånd 
620 mm. Höjd över bädden 100 mm. 3 svarvjärn med 
skaft skruvnycklar och skruv medfö ler. Passar alla 
borr,;,ask iner med halsvidd 35-43 mm. 
Nr 40-2297 ... ... . . . ... . . . . ... . ...... . ..... 185: -

Svarv• o. borrstativ NAREX. Uppbygg t på kraftigt, 
slip at bäddrö r, 30 mm diam. För borrmaskiner med 
44-45 mm halsvidd . Max dubbavst ånd 300 mm. 
Dubbhöjd 80 mm. Låsbar, spakmatad motdubb med 
fjädrande återg ång. Planskiva 140 mm. Anhåll av 
stål 130 mm. En kvali tets produkl som på några 
ögo'nblick förvand lar e~ borrmaski~ . till en ~~arv 
eller en bänkborrmask in med utmark! prec1s1on. 
Total längd 54 cm. Vikt 4 kg. 
Nr 30-2226 . . . .. .. ......... . . . .. · 

178:-
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MULTIDO 

Borrmukinsllltiv MULTIDO omställbar till två ol ika 
infäslningslägen för borrmask inen. För borrn ing, fräs
ning , plansl ipning, kapning med klinga eller kapskiva 
m.m. Ställbart borrdjupanslag med skala . Graderad 
inställn ing av olika kapningsvinkel . Stor presagjuten 
bordsp latta 26 X21 cm. Stålpelaren 50 cm hög. Fästet 
passar borrmaskirter med halsvidder från 38 till 49 
mm. Djupmatn ing 70 mm, utsprång 115 mm. Kling
skydd medföljer . Vikt 7 kg. 
Nr 30-1573 .............. . ..... . . .... . . .... 1115:-

frisbord passande Multi do borrmask instat iv. Av 
blankga lvad 2 mm stålplåt . Stor t. 20X37 cm plus 8 
cm hög kant. Med ställbart läste till bordsplattan och 
med extra fininställning av fräsdjupet. 
Nr 30-1574 . ...... . . . . . ...... . ... .. . . . .. . . . 33:-

Bilden till höger visar stativet monterat med borr
maskin med kapskiva samt påsalt ett maskinskruv
stycke. 

Putsllllsats. far el. borr
maskiner, ·s mm drivaxel . 
sll.ttes direkt i chucken. 
Putsar snabbt trä , metall, 
plast m.m. med ca 2.000 
vibrationer pr min. Puts
yta 185X90 mm. 
Nr 30-1845 .. .... SS:-

(Passande aandpapper nr 
91-207). 

Binkstill passar alla 
borrmask iner med hals
vidd 35-43 mm. Höjd 
frln underkant till borr
centrum 100 mm. 
Nr 30-2291 . . . . . . 12: 50 

Biinkstill. Passar alla 
mindre och medelstora 
borrmask iner. Ett stadigt 
ställ .av brll.nnlackerad 
aluminium, med ställbart 
skydd för slipskiva och 
med ögonskydd av plast 
glas 1IOX'65 mm. 
Nr 30-1989 .... . .. . 31:-

Biinkslip. Gjutet och 
brännlackerat stabilt sta
t iv med smärgelskiva 116 
X 12 mm på spindel med 
utgåer>di3 6 _mm tapp , som 
kan fästas , chuck på en 
borrmask in. · Ogonskydd 
av plastglas. Höjd 14 cm. 
Nr 30-2030 .... .. 43:-
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Nedanstående t illsatser µassar alla slag av borr· 
maskiner. Lösa insatser fö ljer t ill varje tillsats var
igenom de passar t ill halsvidderna 3&-43 mm. 
Kraftöverföringen från borrmaskinen sker på nytt 
sätt med kraft iga 6-kantbultar var igenom de tidigare 
vanliga axelbrotten eliminerats . 

Stickslg med t ippbart sågbord ti ll 45' åt båda si
dorna . Kullager . Sågdjup till 55 mm. Med 3 sågblad . 
Passar alla borrmask iner med halsvidd 3&-43 mm. 
Nr 30-2292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56: -

Cirkelslg av lättmetall. Med t ill 45° tippbart sågbord 
och ställbart anhåll av stål. Bordstorlek 120X 245 
mm . Universaltandad klinga 150 mm. Med kul lager . 
Passar alla borrmaskiner med halsvidd 3&-43 mm. 

Bandslip av lättmetall med kullager . Sl ipbandet hål
les lagom spänt med inbyggd fjäde r. Sl ipyta 400X 
50 mm. För halsv idder 3&-43 mm. Anslute s snabbt 
till varje borrmaskin med sexkantbult , varav 3 ol ika 
medföler . Med handtag och 2 slipband . 
Nr 30-2296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77: -

Nr 30-2294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73: -

Plansliptillsets med slipyta 220X 110 mm. Kullager . 
Fjädrande hållare med gummibelägg för slippappe
ret. Sidohandtag . Passar alla borrmaskiner med 
halsvidd 3&-43 mm. 
Nr 30·2289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58: -

Binkslipmaskin med 125X 13 mm slipskiva. Ställbart 
anhåll och gnistskydd . Dubbelsidig skyddshuv . Kul
lager . Passar borrmask iner med halsvidd 3&-43 mm. 
Nr 30-2295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15: -

Cirkelslg för el. hand
borrmaskin . Med 6 mm 
axeltapp som fästes i 
chucken . Klihgans diam. 
5". Sågdjupet ställbart 10 
-32 mm. Sågbordet kan 
vinkelställas t ill 45°. An
hållet ställbart. Automat
iskt klingskydd . Handtag 
o. kåpa av lackerad lätt
metall . 

Nr 30-1936 .... . . .. 42:-

Universaldg. Amerikans k 
sågtillsats som passar 
alla typer av elektr . hand
borrmaskiner. Mångs idigt 
användbar . Största såg·· 
djup 50 mm. Ställbart 
sidoanh åll 3-2 5 cm oc~ 
likaså ställoart centrum · 
fäste för cirkelrund såg· · 
ning upp till 50 cm dia
meter . Automatisk apAn
blåsare , ståldrev och 
självsmörjande lager. 

Extra slipband till bandsl ip 30-2296. Sats med 3 ol ika 
grovlekar . 5 X 92 cm. 
Nr 30·2298 . . .... . .. . .. . . .......... Per sats 14: 25 

Hyvel av lättmetall , kullagrad . Hyvelbredd 80 mm. 
Planfräst bord med graderad skärdjupinställning till 
0,5 mm. Banddr iven rundkutter med 2 stål samt 
skydd med fjädrande återgån g. Längd 295 mm. Med 
handtag . Passar alla borrm askiner med halsv idd 35 
-43 mm. 
Nr 30-2293 .. . ... . .... . .......... .. .... . . .. 145: -

Stickslg fö r anslutning 
till alla sorte rs elaktriska 
handborrmaskiner . Kåpa 
av lackerad lättmetall. 6 
mm axel med ol jebro ns
lager . 3 sågblad medföl-

·.:.-i_ ___ jer 
Nr 30-1944 ...... 23: 50 

Bladsats med 5 blad för 
sticksåg 30-1944 och 30-

--~::.:::: 1343. Ett blad fö r metall 
• - .och 4 oliktandade fö r trä 

Nr 20-1937 .. Pr sats 3: 50 

'Slgklinga med landning 
för både klyvn ing och 
kapnin\l · Samma som 
medfölJer ovanst. cirkel
såg. Diam 5". Axelhål 13 

Nr 30-1177 ...... . 45:-

Axelsats med 16 mm stålaxel , två lagerbockar med 
självsmörjande bronsl åger. 45 mm A-kilrepskiva, 
dubbla flänsbrickor för sågkl ingor, slipskivor m.m. 
med 1/, " hål. Gängad konisk pinne för po lerve rktyg 
samt kraftig 3-back ig chuck för upp t ill 'I, " borrar . 
Längd 40 cm. 

Nr 30-1943 ........ I: 50 
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Bladuts med 6 reserv · 
blad i olika grovlekar till 
dekoratörsåg 30-1177. 
Nr 20-1193 ...... 13:-

Nr 30-1130 . . .. ..... . .. .. . .... .. ... . ..... 16:-

Axelsats, storlek och utrustning lika föregående 
men med kullager och utan gängad konisk pinne . 
Nr 30-1380 ... . ........ .... .............. . . 15:-

BANDSAGBLAD 
filade och hoplödda. 
Svenskt stål 
Tjocklek 0,5 · mm. 

Bandslgblad för trä . Till
~erkade av kromn icke lstål 
I hög kvalitet. Skränkta 
slipade och hårdlödda '.· 
Samt liga i tjocklek 0,6 
mm. Passar: (Powerline 
(1440 mm), lnca (1876 
mm), 40-705 (2000 mm) 
och Lini (2350 mm). 

Bands l gbl ad passande 
bandsåg K-705, (40-705). Nr Längd Bredd Pris 
Längd .2000 mm. Finns i 30-1079 1440 6 16: -
bredd 6 eller 9 mm. 30-1082 1876 6 17: 50 
Nr 30-706 .... Pr st 13: 50 30-1082 1876 10 18: -

Sågspindel med 20 mm centerlessli pad axel i 30·1082 1876 15 19: 50 
kapsla de kullager för max 5000 varv/ min. längd 370 Bandslgblad passand e 30-1080 2000 6 18:-
mm. La.gerhus och fot av aluminium med ingjuten LI NI-ba ndsåg. Längd 2350 30-1080 2000 10 18: 50 
rö.rförstärkning. I ena änden plansvarvade 80 mm ~~ ·r fJn~~ _i bredd 6, 10 30-1081 2350 6 19: -
kl.ingllans ar, axelhå l 20 mm med vänster- eller höger- Nr 30_2114 . . Pr st 17• __ 30-1081 2350 10 19: 50 
gängad mutter . I andra änden 80 mm dubbel remski va 30-1081 2350 15 21:-
med A-spå r c:,ch morsekona B18 för chuck. r --------- ...l..---------
Nr 30-124, vanstergängad ..... .. ........ . .. 145:-
Nr 30-125, högergängad .... , . ...... ...... 145: -

Mellanring för sågklinga med 30 mm axelhål 
Nr 20-980 ... .. ..... . ..... .. ...... ...... .'. . . 2: _ 

Slgspindel med kraftigt gjutjärnshus och dubbla 
helt kapslade 17 mm .k~llager för max 5000 v/ min. 
Tystgående. Hög prec IsIon och stabilitet. Kan även 
monteras vertikalt. Axellän;id 250 mm. Axelcentrum 
30 mm över bas. Fria änden 50 mm med '/, " gänga 
och 44 mm klingflä~sar. Klingor med upp till 250 
mm d13:m. ~an anbringas med axelhål '/ , ". Passar 
ä~en slipskivor m.m. Med A-remsk iva 50 mm yttre 
d1am. Vikt 2 kA. ' 

Nr 30-1821 med axeländen vänstergängad •/, " 110: 
Nr 30-1822 med axeländen högergängad •1,· 110:-

• 1827 

i[. 
1828 1829 

+ 1830 

Axelsats m~d •t," stål
axel , 21 cm lång, i två 
lagerbockar med kapsla
de kullager och 45 mm A
remskiva . Ena änden vän- 20-1827 medbringare med 
stergängad med plats för ' /1" UNF-gänga . 6: 50 
slipskiva med '!," hål och 
upp till 1" tjocklek mellan 
flänsarna . I andra änden 
flänsar för sågklinga med 
v, · hål, som kan utbytas 
moj medföljande •/, " borr
chuck . 

Svarvdubbar Jör träsva rv
ning. 
20-1828 med medbringa re 
på 6 mm skaft för chuck. 

6: 50 

Nr 3o-1777 · · · · · · 76 ' - 20-1829 motdubb med •t,• 

""liilli 
Chuckskaft. Förnicklad 
chuck 0-6 mm. Lättme
tallskaft. Total längd ca 
14 cm. 
Nr 20-1383 . . . . . . 22 : -

UNF -gänga. 6:-

20-1830 med träskruv och 
'I , " UNF- gänga. 6, _ 

Spindel med konisk 
gängad spets och •!, " 
skaft. Längd 6 cm. 
Nr 20-1132 ........ 5: 75 

/me;Jlillf <J\~I) (J) 
"'"" 0d "' ts 

Stickslgblad. Finns med !te olika fästen (se bilden) 
sc.m passar de mest förekommande fabrikaten . ' 
Faste A B C Användning Pr 2-förp. 
Nr 21-877 21-878 21-879 Trä grov tandat 6· SO 
Nr 21-880 21-881 21·882 Trä : fintandat 6; 80 
Nr 21-883 21-884 21-885 Trä , koniskt HSS 14· 50 
Nr 21· 886 21-887 21-888 Trä, profilsågn ing 9;_ 
Nr 21-889 21-890 21-891 Metall f in HSS 9• 50 
Nr 21-892 21·893 21-894 Tunnpi'åt järn HSS 9; 50 

Universalmaskin . ~ågar , svarvar 1 ,borrar, slipar och 
s.andputsar .. De .olika arbetso pe rationerna kan ut
fö.ras utan v1dlyft1ga omställn ingar . Maskinen är sta
~igt uppbyggd på en 61 cm lång stålpelare med 

1am. 19 mm. Sågkl ingans diam . 10 cm. Sågbordet 
kan snedställas intill 450 och är försett med fjäd 
rande klingskydd . . Borrchuckens störs ta gripvidd 6 
~m . Shpsk.1van. 1 d ,am. 10 cm. Ställbart anhåll samt 
Jigg för skar.pning a~ metallborrar. Axeln av 16 mm 
stål går i SJalvsmöriande bronslager med axialkul
lager för upptag~nde av det axiella trycket. Rem
sk1van, 45 . mm dia~ . för A-re m. Med denna en -
elska kvalitetsmaskin i hobbyverkstaden kan Je 
flesta bearbetnings problem lösas. Största dubb
avstånd 30 cm och största svarvdia m. 11 cm Utan 
motor . · 
Nr 40-540 ................ . . . . . . ..... . . ... 310: _ 
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0 Hårdmetallsågklingor , fö r el
handsågar. M ICOR, - svensk 
kvalitetsprodukt. Världens mest 
sålda märkeskl inga. Spe cia l
lödda hårdmetal lskär som ej 
lossnar . Samtliga med 2,8 mm 
i skäret och 1,9 mm i stommen. 

Tandninq RAE fö r univers alb ruk. 
Nr Diam. Axel hål Passar Tände r Pris 
30-212 120 mm 20 mm AEG 12 72:-
30-213 127 mm '!, " Black & Decker 12 72:-
30-214 140 mm 19 + 13 mm AEG . Metabo 16 95:-
30-215 150 mm 16 mm Bosch, Hobby 16 89:-
30-216 156 mm 1'/ , " Black & D. (U-60) 16 98:-
30-217 160mm 20mm AEG, Maff el X 55 16 98:-
30-228 160 mm ' /, " Sk i l 16 98: -
30-218 170 mm 30 mm Bosch 20 120: -
30-229 170 mm 20 mm Maffel B55 20 120: -
30-219 180 mm 1'/, " + 20 mm Black & D., 

Metabo 20 122: -
30-823 180 mm •/, " B & D/ HD 1000, Skil 20 122:-
30-220 190 mm 30 mm Bosch , Holz-Her 24 135: -
30-220 190 mm 20 mm Metab'o 24 135:-
30-824 200 mm 30 mm Bosch , Holz -Her 24 .138:-
30-824 200 mm 30 mm Maffel B65 24 138:-
30-227 210 mm 1'/a+ •/," Black & D., Skil 24 138>-
30-832 210 mm 30 mm Bosch, Holz -Her 24 138: -

Tandn ing TAE för finbearbetn ing, spec iel lt plattma
ter ial. 
Nr Diam. Axe lhål Passar Tänder Pris 
30-825 180mm 1'/, + •/ , " Black&D ., Ski l 30 175:-
30-826 180 mm 20 mm Metabo 30 175:-
30-827 190 mm 20 mm Metabo 32 198:-
30-828 190 mm 30 mm Bosch , Holz-Her 32 198:-
30-829 210 mm 30 mm Bosch , Holz-Her 32 199:-
30-830 210 mm 1'/, + 5/ , " Black & D., Skil 32 199:-

Klingor med 2 olika hålmått levere ras med svarvad 
pass ring . 

· Hlrdmetallslgklingor MICOR för snickerimaskiner . 
Specialtandade för univ'!rsalbruk såsom kapning och 
klyvn ing i både hårt och mjukt trä , ädelträ , fanerat 
trä , lamells ågning o.s.v. De lämpar sig även . utmärkt 
för spånskivor , belagda plattor, plastsågning och 
dylikt. 
Med hårdmetallklinga kan kapaciteten tred ubbl as 
genom ökad matningshastighet i förhållande till van
lig stålklinga . 
Axelh ål 20 mm eller 30 mm. 

Nr Diam. Tandtal Skärbredd Pris 
30-833 200mm 40 2,4mm 190:-
30-834 250mm 48 2,8mm 225:-
30-842 300mm 60 2,8mm 277:-
30-843 350mm 72 3,2mm 305:-
30-870 400mm 80 3,2mm 360:-
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Sågklinga, av prima stål, 
f ilad och skränkt. Univer
salt andning med 90 tän
der . Yd= diameter, Hd = 
axelhål, Tj = tjo cklek . 
Mått i mm. 

Nr Yd Hd Tj 
30- 193 100 15 1,02 13:-
30-1339 150 13 1.02 22:-
30- 194 150 15 1,02 22:-
30-1340 200 13 1,22 29: 50 
30- 195 200 20 1,22 29: 50 
30- 196 250 20 1.42 37:-
30- 197 300 20 1,63 52:-
30-1341 400 30 2.,0 73:-

Bricka av mässing fö r 
ändr ing av cent rumhål på 
sågklingor . 
20-1783, Diam 20- 10 mm. 
20-1784 , Diam . 20 mm
½ ". 1:-

Sågklinga av prima shef
fieldstål. Fi lad och 
skränkt med tandform G 
för såväl klyvning som 
kapning. Diam. 150 mm. 
Tjocklek 1,2 mm. Hål
diam . '/, " . Lämpligt varv
tal 6000 v/ min. En utmärkt 
klinga för el-handsågar 
m.m. 
Nr 30-1775 . . . . . . 17: 50 

Sågklinga av prima shef
fieldstål. Fi lad o. skränkt 
med landning för såväl 
klyvning som kapning. 
Axelhål 1" = 25,4 mm. 
Nr Diam. Tjockl. Pris 
30-1141 400 1,8 105:-
40-1142 500 2,4 160:-

Sågklinga . Speciellt ut
fo rmad för sågning av 
pl astmateria l som plexi 
gl as, laminatpl att or m.m. 
upp t il l 3 mm tjock lek. 
Aven användbar för lätt
metall. Ext ra prim a spe
cia lstål. 15 tänder per 
tum och nedfräs t peri fe
ri. Diam. 150 mm. Hål
diam. '/ , " . Lämpligt varv
tal 2000 v/ min . V id arbe te 
med denna kl inga bör 
sågbprdet anpassas så 
att tänderna nätt och jä mt 
skär genom arbetsstyc ket. 

Nr 30-1775 . . . . . . 29: 50 

Sågklinga med universal
tandn ing, bästa kval itet , 
hårdförkromad . Diam. 125 
mm. Hål 'h " . Passar el
handsågar . 
Nr 30-165 . .. . . . . . 19: 50 

Sågklinga med landn ing 
för kapsåg och röj nings
såg. Filad och skränkt. 
Diam . 250 mm. Håld iam. 
16 mm. Tjocklek 1,7 mm. 
Bästa svenska fabrikat. 
Nr 30·269 . . . . . . . . 29: -

S igklinga AEG . Fintand
ad kapk linga för AEG 
sågtillsats. Av hårdför· 
kromat kromvanadiums tå l, 
90 tänder, diam . 150 mm, 
axelhål 19 mm med fläns . 
Nr 30-484 . . . . . . . . 32: -

Cirkels ågklinga , hyveltan
dad , som samtidigt sågar 
och hyvlar , varigenom ett 
minimum av eft erarbete 
kräves . Av bästa Shef
fieldst ål. Fi lad och 
skränkt. Axelhål på 30-
1266- 30-1267 'h ", på 30-
1268- 30-1269 20 mm och 
30-1270 30 mm. 

Nr Diam. 
30-1266 150 
30-1267 175 
30-1268 200 
30-1269 250 
30-1270 300 

Tj ockl. Pris 
1,11 27: -
1,30 34:-
1,30 39:-
1,43 46 : -
1,59 63:-

Kapsk ivor, armerade och 
2,5 mm tjocka för elektr . 
hands ågar . 

A. För kapning av stål 
och metall. 
Nr Diam. Hål Pris 

20-j30 76 mm B mm 6: 75 
30-157125 mm' /," 7:50 
30-169 178 mm 22 mm 8: 50 
30-171178 mm 1'/, " 8: 50 
30-313 203 mm 35 mm 12: -

B. För kapning av alumi
nium , verktygs- och rost
fr itt stål. 

Nr Diam. Hål 
30-479 125 1/ , " 
30-902 178 22 mm 
30-903 203 35 mm 
30-906 230 22 mm 

Pris 
7: 50 
8: 50 

12: -
12: 50 

C. För kapning av sten 
betong, marmo r, eternit 
etc. 

Nr Diam . Hål Pris Sågwobbler, komplett m. 
6" frä sklinga av p rima 
Sheffieldst ål, tjocklek '/, " 
axelhål '/ , " . Wobblern in: 
ställbar för spårbredd 
'I""-' !,'' och upp till 2" 
djup. En nyckel medföljt,r . 

30-168125 mm' /, " 7: 50 
30-168 178 mm 22 mm 8: 50 
30-170178 mm 1'/, " 8: 50 
30-312 203 mm 35 mm 12: _ 

Nr 30-1382 . . .. . . 69 , _ 

B_and_puts. En stabil oc h kraft ig liten maskin, hel t ut
förd I gjut gods och stål. Höj - och sänkbart slipbord 
10X 20 ~-m o_ch ställbart anhåll. Ki lspårs kiva 3" fö r 
A-rep . ~amp l,gt __ varvtal ca 1400 _v/ min. oc h erford erl ig 
effekt /, hkr. Langd 34 cm, höjd 14 cm. Vikt 5,4 kg. 
Med ett band men utan motor . Lagrad med kapslade 
kullag er. 
Nr 30-1219 

· ········ . . .. · ········ · . 280: -

Slipband för ovanstående maskin , för såväl tr ä som 
metall. Tygb and 3 X 30" med gro vlek 40 (gro v). 60 
(medelgrov) , BO (medium) eller 100 (fin) 
Nr 30-1272 . . . ... . ' .. . . . . . ... . .. . · Pr st 3: 90 

Bands lip. Tillsatsapparat att drivas av en handborr
maskin. B mm dn vaxel med kulled. Dr ivhjulet kul 
lagr at. Plan slipyta 54 X 130 mm. 
Nr 30-2032 . .... . ..... . . .... . . . . . ........ . . 175: _ 

Sågwobbler . Består av 4 
st snedskurna och grade
rade skivor av lättmetall 
mellan vilka klingan in
sättes . Alltefter inställ
ningen av sk ivorna får 
sågkl ingan en mer eller 
mindre sned ställning i 
förhållande t ill axeln och 
fungerar därvid som fräs 
fö r upptagning av not- , 
g'.ad- och laxspår m m. 
D1am. 7 cm. Axelhål '!,". 
För sågkl ingor upp till 15 
cm. 
Nr 20-1224 ...... 16: 50 

Slipronde ll, " Sand-A
way". En ny självrengö
rande sliprondell till borr
maskinen Fri sikt genom 
skivan medger lätt kon 
troll av arbetet. Blir inte 
igentäppt o. varar mång
dubbelt längre än sand
papper . Diam . 13 cm. I 
sats om 1 st finkornig 
och 2 st grovkorniga 
dubbelsidiga slipskivor 
sam t adapter med ¼" 
tapp . 
Nr 20-571 . . Pr sats 17: 50 

Slipband för bandslip 2032. Finns i grovlek 40 60 80 
120. 1 I I 

Nr 20-2034 .... 

Kapskiva , 180x 1,5 mm. 
En t4nn specialskiva som 
kan fästas på 5" gummi 
disk I handborrmaskin och 
användas både för puts
ning och kapn ing av hår
da material. 
Nr 30-145 . .... .. ... 5: 25 

......... ... Pr st 3: 50 

Navrondell NO RTON för 
vinkelslipmaskiner . Max. 
varvtal 8500/ min . Diam . 
180 mm, axelhål 22 mm. 
För järn /stål eller sten / 
betong och gjutgods . 

Nr Tjocklek Pris 
20-1098. 3 mm f. järn 9: 50 
20-1090 . 7 mm f. järn 12: -
20-1091 . 7 mm f. sten 12:-
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Sliprondell Cintride med 
hårdmetallbeläggn ing . 
Varar 100 gånger längre 
än ett vanligt sandoap · 
per . För trä , tegel , glas
f iber, mllade ytor m.m. 
Diam. 127 mm som pas
sar på 5" gummirondel_
ler . Finnes a) grov , b) me
dium eller c) f in. 
Nr 20-502 .... Pr st 3: SO 

Slipklos s " Ou iksand " i 
stor\. 35 X 75 X 110 mm. 
Består av plastiskt materi
al med slipbelägg på fyra 
sidor . Två olika kornighet 
på varje kloss . Når in i 
hörn och sluter smidigt 
mot buktiga ytor . Kan 
sköljas ren i vatten , tor
kas och användas igen . 
20-853, grov/medium 3: 50 
20-854, medium /fi n 3: 40 

Slippapper 31-207, storlek 
9 X 23 cm. Korund . För 
packning med 10 ark. 
Grov ek Pris pr förp . 
40 grov 2: 70 
60 2: 40 

100 2:-
150 1: 90 
240 f inaste 1: 80 

Slippapper . 110X 265 mm. 
Korn 120 (fin) , 80 (medel) 
eller 50 (grov) . 10-förp . 

. . 
Slipcylinder av mjuk 
skumplasl med monterat 
slipband . 6 mm ,tapp för 
fastsällning i chuck. Idea 
lisk för ·slipning av trä , i 
vinklar , plana och buktiga 
ytor m.m. Bredd 63 mm, 
diam. 140 mm. (med slip
band 2195). 
Nr 30-2194 .. .. .... 13: 50 

Slipband för slipcylindrar . 
Grov (40) , medel (60) el
ler fin (100). 3-fö rp av 
samma grovlek. 

Pr 
Nr Bredd x diam . 3 st 
20-1703 45X 120 mm 7: 50 
20-2195 63 x 140 mm 8: 50 
20-1704 76X 170 mm 9: 75 , 

• 
~ . 

S\ipark . Cintride med 
hårdmet allk orn . Varar 10!1 
!'.!ånger längre än ett van
li!'.lt sandpapper . Storlek · 
93 X 254 mm som passar 
de vanligaste el- pul s
maskinerna. Finns a) grov , 
b) med ium eller c) fin. 

Nr 20-2035 . . Pr förp . 2: 80· 

Nr 20-503 . . . . Pr st 5: 60 

• Sandpappershlllare med 
väl utformat plasthand
tag , som ger ett fast men 
vilsamt grepp . Slipplat 
tan , stor\ 7.5 x 115 mm, 
belagd med svampgum · 
mi. Standardsandpapp er 
delade i 6 delar (8X 14 
cm) passar i hållaren . 12 
sorterade till skurna sand 
papper medföljer . 
Nr 30-290 ........ 16: 50 

Sandpappershlllare av 
svart gummi . Håller pap
peret orubbligt. Sto rlek 
12X 7 cm . 
Nr 20-93 . .. . .. . . . . 9: 75 

Rondeller av prima ko
rundpapper . Förpackni ng 
10 st. 

Grovlek 
5" 

31-205 
40 5: 80 
60 4: 60 
80 3: 90 

120 3: 60 
180 3: 50 
240 3: 50 

Pris pr förp . 

6" 7" 
31-204 31-206 

6 : 50 7 : 50 
5 : 20 6: 70 
4 : 80 5: 60 
4 : 30 5 : 30 
4: 20 5: 20 
4 : 20 5: 20 

- Slippappersats , 50 si 31-
207, 10 av varje grovlek. 
Nr 31-217 .. .... .. 9: -

Slipband av me'a lislipduk 
(textilbu ren) . Bredd 20 
mm, län!'.Jd 15 meter i 
kapsel. Finns i föijanda 
grovlekar : 80 (med elgr ov) , 
120, 180, 240, 400. Den 
senare ext ral in för pole 
ring. 

Rondellsats med 2 st av 
·varje grovlek av ovans tå
ende ronde ller, samman· 
lagt 12 st i varje sats. 

1553 

Sliprondell , diam .: 5", m. 
fastskruvningshylsa och 
axel passande '/, " borr · 
maskiner. Skivkanten är 
rundad . Tillverkad av yt
behandlat specialstål. 

Nr 30-1553 ........ 5: 40 

Sliprondell med grov
huggen rundad ytterring 
samt 4'' plan skiva med 
uthu ggna skär . Lämpl ig 
för färgborllagning o. d. 
Nr 30-1555 ... 5: 90 
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Sandpapper Nr 31-60. A rk 
i storlek 23 X 28 cm . Finns 
i grovlek : 000, 00, O, 1, 2, 
3, 4, 5 och 6. 
Grov\. 000-1 , 2-4 , 5-6 
Per 10 ark 2: 50 2 : 80 3: 30 

Sandpappersats , Ett pap 
per 31-60 av varje grov
lek =9 st. 
Nr 31-1219 Pr sats 3: -

Nr 20-1032 .. Pr st 8: 75 

Sandp ap per i band , 31-
220, bredd 10 cm . 10 m 
långa. Grovlek 00, 0,1, 2, 
3, 5. 

,31- 603, diam 5" sats 5: 75 
31-1215 , diam 6" sats 7: 50 
31 -1216, diam 7" sats 9: 50 

~ 
~ 

Rondeller WOLFCRAFT . 
Kraftig kvalitet med väv 
underlag och gle s ko rn
beläggning . Självrensan
de . Diam. 5" . Tre grovle 
kar . a) grov , b) medel, c) 
fin . Pr 5-förp . 
Nr 30-2164 .... . ... 9: 50 Pris 10 m rullar 

Pr is 50 m rullar 
Grovlek 6 och 7 
Pris 10 m rullar 
Pr is 50 m rullar 

4: 25 
16 :-

Rondellsats , 2 st av var je 
5: 75 grovlek 30-2164. 

22: - 30-2163 .... Pr förp 9: 75 

Vinkelväxel, passa r alla 
handborrmaskiner. Ger 
dubb elt elle r halvt varv · 
tal på utg ående sp indeln 
beroe nde på hur växeln 
vändes. Passande gummi 
di sk nr 30-1022. Kuggdre 
ven är av nylon och kå
pan av pressgjulen me
tall med självsmör jande 
lage r. 
Nr 30-1 083 ...... 24:-

, ) r--, -, ,-, f--§-I~T~~ ~.=;;;J9 

Fil- och rasp sats med 1 O 

Raspstift Nr 20-1561 på olikfor made fil - och rasp - VTT9· .,.··.··'·· 
'/, " skall . Effektiva på de huvuden på 6,3 mm skaft 

36 

Puts - och poleringssats 
passande handborrmaski
ner . Besl år av vinke lväxel 
med ståldrev och sjä lv
smörjande lager , omsät t
ning 1 :2 eller 2 :1, hand
tag , 5" gummiskiva med 
lammski nnshätta samt 
sand pappersronde ller . 
Nr 30-1178 .... . . 42: -

Vinkelväxel , passande 
handborrmaskiner med 
'/ , " chu ck spindel , varvid 
vinkelväxeln sättes in 
mellan borrmaskinen och 
.dess chuck . Beroende på 
hur växe ln vändes , kan 
varvta let fördubbla s eller 
nerväxlas 1 :2. Dreven är 
prec isio nsutförd a och ax
larna går i självs mörjande 
lager . Vik t 0,4 kg . 
Nr 30-1202 .... . . 36:-

llr• ··._...., -~ 

\..~~4'iil~i~?J)JJ 
Polerh ätta med dragsko , 
passande ovanstående 
gummi disk. Av ext ra pr i
ma långulligt lammskinn . 
Nr Diameter Pr is 
20-1052 5" 7: 75 
20-1053 6" 10: 25 
20-1054 7" 11: 50 

"fl esta byggn adsmaterial , Härdat verktygsstå l. 
fi~ermaterial , plast m.m. Komp \. sals i plastetu i. E F G H 
Typ Diam. Längd Pr st Nr 30-2051 . . . . . . 36: -
A ' /, " 1 '/, " 4: 50 ~ Slipstift Nr 20-561, på 6 
B '/, " 1'/ , " 4: 50 er·· ,:,:i lf; ~ . :: mm stålska ft. T illverkade 
C ' /, " 1'/, " 4: 50 av aloxid o. lämpliga för 
D •/," Rund 4: 50 slipning , put sning o. d. i 

• Roterande fil, diam . 18 
mm, bredd 12 mm på 6 
mm spin del. 
Nr 20-1726 ........ 8:-

Gummidisk, diam . 5" med 
'/ , ' axel. 3 sliprondeller 
medfölj er . 
Nr 20-1022 ...... .. 4; 75 

Gummidisk för polerhätta 
samt med läste för sand
pappersrondeller . Med 
spin dela xel för fäste i 
chuck. 
Nr 
20-499 
20-500 
20-501 

Diam. Axel 
5" ¼ " 
6" ¼ " 
7" '/, " 

6: 25 
9:-

1_8,:-

A B C D alla material. 
Typ Diam. x tjock\. Pris 

YT19 
E F G H 

Slipstift Nr 20-560 , kera
miska av aloxi d, som läm
par sig för slipning i så
väl stål som de flesta 
andra material. På stål
skaft med 3 mm diam . 
Typ Diam. X tjock\. Pr st 
A 16 X 6 mm 4:-
8 10 X 6 mm 3: 90 
C 2,4 X 10 mm 5:20 
D 6 X 16 mm 5: 50 
E 16 x 5 mm 5: 20 
F 13 x 2,4 mm 4: 75 
G 13 X 3 mm 3: 75 
H 10 x 10 mm 5:20 

T.T.~t 
Sats, med små pol erverk 
tyg på 2,3 mm skaft. Per
lonbo rste , ståltrådsborste , 
filttrissa 22 x 5 mm och 
filtlins . 
Nr 20-317 . . Pr sats 6: 90 

Polerstift, samma som i 
satsen 20-317. Modell a, 
h, c eller d. 
Nr 20-3141 . . . . Pr st 1: 95 

A 32X 10mm 5: 50 
B 19X 13mm 4:30 
C 6 X 19mm 5: 50 
D 17 X 32mm 7:75 
E 25X13 mm 5:75 
F 32X 6mm 6:20 
G 25 X 3,5 mm 4: 50 
H 25 mm rund 6: 50 

'' t' A B C D 

T t ! f 
E F G H 

Fifstift Nr 20-1562 på ¼ " 
skaf t. Eggen -specia lbe
handlad för arbete i järn 
brons , aluminium och all~ 
mjukare material. 
Typ Di am. Längd Pr st 
A '/, " 1" 8:75 
8' •/, " , . 8: 75 
C 1/, " 1" 8: 75 
D ½ " u/ ,6'' 8: 75 
E '/, " Rund 8: 75 
F '/, " '/, " 8: 75 
G 'I, " 1" 8:75 
H '/, " 1" 8: 75 
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~AY~? 0 Y U Slipskiva (Korundkera -
. . misk) . Storl. sx•/,"_ med 

Slipstift, keramiska med •/," axelhål. Max. t,IIA.tel 
•/, " ska f t. Längd _50- 80 varvta l 4200/min. 
nim . För bearbetning av 30•846, fin . 
säväl stål som . and_ra _ma- 30-847, medel 
terial. 5 st. ohka I d,am. 30-848, grov 
18-25 mm. mont erade å Pr st 16: -
karta . 
Nr 20-1020 . . Pr sats 6: 75 

Slipstift lika föreg A.ende 
men mindre . D,am . 10-
15 mm på 3,2 mm skaft. 
6 olika 
Nr 20-2269 . . Pr sats 5: 50 

UtUt 
Filstift för hA.rt trä, plast , 
järn och metall. Sats m<:d 
6 st olikformade små fil 
stift på 3,2 mm skaft. 
Nr 20-2192 Pr sats 16: 50 

5X1" Slipskiva , storlek 
med •!, " axelhål. 
30-926, grov . 
30-927, medium . 
30-928 , fin 

Pr st 21 :-

• Slipskiva med spA.r o~h 
anhA.11 spe·ciellt för kniv 
och saxs lip ning. Med 
axeltapp att fästas i borr 
mask in. Diam. 5 cm . 
Nr 30; 2196 . . ...... 5: 90 

Polermeclelsats med fyra 
olika med el. Användbart 
för polering av alla metal 
ler , även förkromade och 
förnicklade , verktyg , mat
silver juveler mm.. Den 
poler~de ytan få,'l,n spe
gelliknande glans . 
Nr 20-1541 . . Pr sats 9 : 75 

Stiltrldsborstar i förn ick
lad kraftig stålhy lsa med 
6 mm skaft. Total längd 
80 mm, diam . 20 mm. 
20-1723, med flat spe ls 
20• 1724, med kon isk spets 

Prst 6:5 0 

Cylinderrasp , passande 
el-borrmaskiner . Cylinde r 
32X 40 mm med 6 mm 
axel. För färgborttagning 
och bearbetning av trä , 
plast och mjuka metaller . 
Nr 20-613 .. . .... . 9: 50 

Mässingborste , ~irkulär , 
med tränav . Väg,g tunn 
mässingtråd 0,06 mm. A•· 
elhål 6 mm. 
Nr D iam. X bredd Pris 
20-301 85 X 5 mm 6: -
20-303 100X2 5 mm 27:-

~ 
~ u 

Stllkoppsborsle med 6 st'1trldsborsle 
mm axeltapp och borst - uelhål. Diam . 
kransd iam. 60 mm. Vågig bredd 6 mm. 
0,25 mm stältråd. Nr 20-1722 

med 1/," 
75 mm, 

.... 3:-
Nr 20-1824 . . . .. . . . 7: 50, 

•~ K1397 K1401 

Slipskivhlllare, .även an
vän dbar a för polertr issor , 
sågklin gor o. d . 6 mm. 
drivaxel. Förkromade . 

Slipskivaats, bestA.r av 3 
st skivor -i storlekarna 
(diam x tjocklek) : 3 X•/, " , 
2X'/, " och 1'/, X 1". Till 
dessa följe r universalhål 
lare på '/, ' axel. 
Nr 20-1540 . . Pr sats 9:-50 

Stllkoppsborsle med 9 
mm a,eltapp och bors_t
kransdiam . 100 mm. Vågig 
0,38 mm stålt råd . 

11 
_ 
50 Nr 20-1825 . . . . . . . . · 

Cirkulärborste , d ia m. 80 
mm, av prima svart bo rst 
i tränav . 
Nr 20-304 . . . . . . . . 3: 90 

Fäste 
Vidd Diam . Pr is 

'20-1394 1/," 1/," 2: 75 
20-1395 'I•" 11, " 4 : 75 
20-1396 1/, " ¼" 4: 50 
20-1397 'I• " 1/, " 6: 50 

20.140 .1 fö.r förlängning pA. · Slips~ivsat s med 6 ol ira 
'i" axel Oiam .: '/, " shpsk,vor på 6 mm ax_ar 
V~dd· ,/ ,, Pris 10, 50 att sätta i chuck. Sk,v -

1 • 
1 

• bredd 12 mm. D,am. 25, 
28, 35, 38, 45 och 50 mm. 
Nr 20-1831 Pr sats 29:-~ 

~ 

Slipskiva, av spec ialt!ll
verkning för höga hastig
heter . Hög kvalitet med 
utm ärkta egenska per . 

Stor!. 
Nr mm Hål 
20-1402 75 X 10 '/, " 
20-1403 100X 13 ' /•" 
20-1404 100X 13 '/, " 
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Pris 
7:50 
8: 50 
8:5 0 

Polersa ts innehA.llande 1 
st l~mpt rissa 4 X½ _" samt 
polermedel fö r universal
bruk. Trissan har •!," hA.I 
och är tillverkad av hög 
klassig t material. 
Nr 20-1545 .. Pr sats 9:-

Stllkoppsborste, tillve _r
kad av 0,25 mm vågig 
stålträd . 6 mm axel. 
Nr Diam. Pr st 
20-1550 a 30 mm 7: 25 
20-1550 b 40 mm 7: 75 
20-1550 c 60 mm 9: 50 
20-1550d -80mm 11: 50 

• Stlltrldsborste med 6 mm 
axelapp av järn . Vägig 
stälträd, 0,2 mm. 
Nr Diam. X bredd Pr is 

Puts lriHa, 75X 25 mm. Vit 
borst på tränav . Axelhål 

tt:w-305 . . . . .... 12:-

Ulllris sa, 70X 18 mm på 
trä nav. För högglan spole 
ring av metall er . Axelhål 

~:"20-306 ........ HO 

Stlltrldborsle av våg ig 
specialtråd 0,30 mm . Nav 
med stålflänsar och 13 
mm häl. 

'20·307 40 X 6 mm · 8 : 25 

Nr .-StorJ. P ris 
20-315, 100X~ O mm :21:-
20-310 , 150 X 20 mm '.24:-
20-311, 200 X 30mm 29:-

20-308 50 x 10 mm 8: 50 
20-309 60 X 16mm 8:75 

Bänkslipmaskiner i kraftig , ~nstruktion för verkstads
bruk. Två slipsk ivor , grov och fin med sky ddshuvar . 
Ku llagra d molor , varvtal 2750 v/ min. Grågrön lacke
ring. 
Slipmaskin DS 200. 3-fas växe lström 220/380 V. Ef
fek t : 0.7 kW (ca 1 hkr). Slipskivor 200 X 30 mm. Hela 
maskinen , längd 54 cm , bredd 26 cm , höjd 27 cm . 
Vik t 22 kg. 
Nr 40-871 ....... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . 575:-
Sliomaskin ES 160. 1-fa s växels t röm 220 V. Effekt : 
300 W ut. Sliosk ivor 160X 20 mm. Hela maskinen , 
längd 43 cm , b redd 18 cm . höjd 21 cm. Vikt 15 kg . 
Med S-m ärkl sladd och stic kp ropp . 
Nr 40-7.35 . .. .. ... . ... . .. . . ... .. ... . . . ..... 385:-
Skyddsglas. Fällbara skyddsglas 10 X 10 cm med f äst 
anor dninq passande ovanst. mask iner . 
Nr 30-275 .......... ........ ........ Per pa r 44: -
Utbylesskivor , grov - eller 130-276 160X 20 mm 16: 
finkorniga . Axelhål 32 mm. ! 30-277 200 X 30 mm 22: -

Kompressortillsats för montering på ena spindel
ändan på slipmask inen 40-735. Består av kom pres 
sor, max. arbetstryck 2,5 kp/ cm', pumpnipp el med 
tryckm ~tare samt färgp isto l med 4 m slang. Arbets 
tryck på färgspr ulan 1.5 kp/ cm' och luftmängd 60 I/ 
min. Vikt komplett 4,6 kg. 
Nr 40-734 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395: -

Skyddsglasöaon i lätt mo
dell av p lasl qlas med 
miuka sidoskydd oc h re
sårband. 

12: 50 Nr 30-2047 . . . . 6: -

Slip sten TORMEK ST-250. En rejäl sl ioste n som drivs 
av en vanlig handborrmask in, vars effekt gott räcker 
för slipn ing även av större verktyg som yxor oc h liar. 
Bo rrmaskinens dr ivaxel dr iver en aumm isk iva varvid 
anl iggn ingstryckel automatiskt regleras. Inga kugg
växlar eller remmar. Gotland-slipsten 250 X 50 mm. 
lagrad i självsmörjande glidlager . Vattenbehällaren 
kan tas bort för tömning och rengöring. Prakt iskt 
slipstöd gör att ett verktyg stadigt kan hållas mot 
stenen i önskad vinkel. En maskin för yrkesmän och 
hobbyfolk som kräver toooskärpa hos sina verkty g 
och som bara kan erhållas ~enom vattens l ipni nQ. 
Vikt 13 kg . Komo l. med drivaxel för borrmaskinen och 
sexkantnyckel. Fästet passa r alla de- vanligas te före 
kommande borrmaskinerna. 
Nr 40·288 .......... . . ... . . ... .. . . .. . . .... 245 : -
/utan borrmaskin). 

Gravyrpenna . Eldr iven 
rits - och märk penna, av
sedd för märkn ing av 
detal jer och maski nde lar 
inom industr in där man 
inte kan slå in märken 
med stans. Fö r uppmärk
ning av krökta linjer , 
märkning med arbet s
nummer , skrivning av 
namnskylta r. Skrifte n har 
förde len att vara bestän
dig utan att tränga djupt 
i materia'.et. Laddas i 
skaftet med 2 st batt erier 
2R10. St ifte t är av hård
metall. Bruksanvisning 
medföl jer . Sto rlek 20 X 
180 mm. Strömbrytare i 
skaftet. 
Nr 20-270 . . .. .. .. 34 : -

Slipapparat . Ett mångsi
digt användbart verk tyg , 
i första band avsett för 
repara t ion eller stensko tt 
och småskador på bilar . 
Äv en mycket lämpl iga för 
fin sli pn ing och märkning 
på stål , glas och andra 
hårda material. Motorn s 
varvtal ca 6000/ min. 
Spännh ylsa för lätt byt e 
av verk tyg , ska ftd iam. 3 
mm. Hylsa av slagtå lig 
plast. Storlek 37 X 190 mm. 
Sl ipstift typ 20-560-D 
medfölier . Utan batterier 
(3 st R14). 
Nr 30-392 . . . .... . 32: -

Skyddsmask mot farliga 
partik lar (ej gas) vid slip
ning , ste nbo rrning 1 sprut 
måln ing m.m. Av mjuk 
formba r al umin iumplåt 
med cellulosafilter. Med 
5 extra f ilter. 
Nr 20-748 . . . . . . . 5: 75 

Extra filter till skydds
mask . 10-lö rp. 
Nr 20· 749 Per lörp 3: 50 
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Roterande filar för tr ä, 
metall, m. fl . mater ial. 
Specialhärdade huvuden 
med 6 X 30 mm skaft . I 
sats med 6 ol ika (utan 
hällare) . 
Nr 30-1721 Pr sats 29:-

Avdragare med tre be n i 
kraft igt utfö rand e av sli· ' 
pal still. 

30-960, benl ängd 12 cm , 
spänndjup 10 cm . Vikt 0,6 
kg. 33:-

30-961, benl ängd 14 cm , 
spänndjup 12 cm . Kraftig 
1yp, kan även vändas fö r 
att gripa inifrån . Vikt 1,1 
kg. 54:-

Gravynnaskin POWERLINE . Kraft igt utförd i slag
fast nylonhölje . Avs edd fö r såvä l hobby som yrkes
arbeta re. Maskine n har två hastigheter , steg löst 
variabel s lagl ängd samt balanserad viktfördelning 
och dä rigeno .m lätt att arbeta med. För gravering 
och dekorer ing i metall , glas , plast , keramik etc . 
Märkning med namn e ller nummer . Etsning och präg 
ling, träsnide, model lbygge m.m. $-märkt och dub
belisoler _ad . I prakt iskt etu i med 13 tillbehör . 220 V, 

30 w. Nr 30-545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172: -

Gravynnaskin POWERLINE mod ell 172. Lika före
g ående men med en hastighet. 4 st hår dmetall
sp e tsar för märkning och gravyr medfö ljer . I etui . 

Slip- och filstiftsats med 
5 olika slipstift av åloxal 
sa mt 5 olika roterande 
filar . Samtliga med '/•" 
axeltapp . I plastfodra l. 
Nr 30-2052 Pr sats 24: 50 

220 V/20 W . $ -märkt . 
Nr 30-~55 . ... . .... . . . . .. ....... . .. . ... . .. 133:-

Reservspetsar 
Nr 
20-541 Hårdmetall 
20-542 Diamant I 

Polisen rekommenderar 
Pris outplån lig märkning med 

12: 50 gravyrpenna av stöldbe-
55:- g ärligt 9ods . 

Limpistol med smältmun 
stycke . Når rätt temp . ef 
ter ca 3 min. En termo · 
stat håller därefter tem
peraturen på rätt nivå . 
Umpatroner som matas 
in i bakstycket , smäl te r 
och bildar en flytande , 
lättarbetad mas s a me d 60 
sek. härdn ing . 220 V $
märkt . 3 lim- o. 3 fogtät 
ningspatroner medföljer . 

Bänkbryne stor!. 2 X 5 X 15 
cm. Ena ha lvan me dium, 
den and ra fin . 
Nr 20-1095 ... . . .. . 6: 50 

Oljebryne , Arkan sas , för 
finare eggverktyg . S tor.I. 
10X25 X 100 mm. 
Nr 20-1094 . ....... 23: -

Bryne. Ett litet finkornigt 
bryne. Storlek 76 X23 X 
10 mm. 

Nr 20-693 ........ 3: 50 

Slipstiftsats , keramiska av 
aloxid för all slipning , 
puts ning o. d . Fastsatta 
på 1/ , " axel. 12 olika i 
plastl åda med genom 
skinligt lock. 
Nr 20-1543 29:-

Avdragare med 2 kraftiga 
hejarsmidda armar. 
·Största gripvidd 10 cm . 
Vikt 0,6 k9. 
Nr 30-1972 . ..... 16: 50 

Avdragare , enklare mo
dell fö r remsk ivor upp till 
ca 12 cm diam . 

Nr 30-1971 .. . . . ... 8:-

Avdragare . Mycket prak
tiska apparater för bort 
tagande av remskivor o.d . 
på maskiner m.m. Hell av 

Nr 30-557 . : . . . . . 98: - Vattenpass litet och be-
Reservpatroner,5 -lörp . händigt för fickan . Storl. 

stäl. 
Nr 
30-941 
30-942 

G ripvidd 
70mm 

140mm 

Pris 
32:-
48: -

Maskinskruvstycke a 
gjutst å l 120X 130 mm me 
dubbel spindelföring . 
Backbredd 70 mm. 
Sp ännvidd 65 mm. Vi 
1,7 kg . 

20-576 Lim F'orp.3:60 125X 14 X 14 mm. 
20-577 Fogmassa " 3: 60 Nr 20-1470 . . ...... 4: 95 

Nr 30-1131 49: 
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• PIAtbockningsverlcty · b k 
M_as_kinskruv~ke av st!'~en . Stö rsta plåt~re ,dd ~ mod~I för hfbbyverk -

t Il p mrn,um 2,5, järn 1 mm. M d cdm. ax pllttiockl. alu-
gJU le':!"· ra isk kon- lä tt bocka till ett chass i e~c hettlta verktyg kan man 
!!~ ng'boanr med rörlig käft mll. Stabi lt utförande vikt 8 5. ke efter egna önske-

för koniska ar : Nr 40-17M , , g . 
be tss_tycken . Frästa V- · · · •· · · · · · · · · · · · · · ·, .... ... . . .. . 115·-

~~k b;r~~:~k .a .;as!i!~ ~ CSJ1WiJBse' .., . 
d ardtyp. Backbredd 57 • 
mm, spännvidd 38 mm <=> • 
Vikt 1,1 kg. . 

Nr. 30-1111 ... . .. 48:- 2 8 --a O I 
Maskinskruvstycke. · Stö r- ~ 
re och krafti gar e än före
glen de , i övrigt lika T Adb Bac kbredd 75 mm s änn · r ock. Ett ställbart 
vidd 65 mm. Vikt' 2i kg. b~(ktyg för bockning och 
Nr 30-1182 ...... 19,_· N/':.~ ~-e·t~~l-trl \:2S 

~-~ 
Mask,nskruvstycke av · 
gjutjärn . Backbredd 46 
mm. Spännv idd 35 mm Rörbock för jämn böjning 
Vikt 1 kg. · av •t. • mässing- och kop-
Nr 30-2091 . . . . . . 4l:- pa rrör . Rad ie 3 cm . <N,~<,Y 
Universalklimma lika 20-
678 men med lättare fjä
de r. Import . 
Nr LänAd Br. Gap . Pr st 
20-1940 100 17 35 1· 75 
20-1941 150 25 60 3; 25 

R_örbackar . För fas ts ätt
n,ng av rör och axlar 
pa ssar alla typer _ a~ 
skruvstycken . Sp ännvidd 
76 mm 
Nr30-2090 

Universalklämma av stll
~ll.t med mycket krafti 
~~der . Kvick och beh än~ 

iq att anb rin!]a pi. ar-
betssty~ket istä llet för Skyddsbackar av slagtl
sk ruvtv,nga r. Alla mått i lig PVC-hl rdplast me d 
mm. Svenskt fabr ikat. permanent magnetfäste 

Sp änn - för skruvstycken . 
Nr Längd vidd Pr is ~ 744 Bredd Pr par 
20-182 11 o 35 2, 70 20: 744 b 75 mm 14: -
20-e78 150 60 3, 40 20_744c 100mm 18:-

Sk~S?cke av gjutgods . 
Spannv,dd 16 mm. Käft 
bredd 22 mm. För sml 
hobbyarbeten . 
Nr 20-ffl ........ 4; 50 

S~ruvstycke! . av press -
91uten alumrn,umlegering 
För mind re arbetsstycken· 
~äftbredd 40 mm, spänn'. 
vidd 32 mm. Vikt 150 g 
Nr 20-1033 . . . . . . . . I: 7S 

Skruvstycke med 
sugfot varmed skruv
stycket snabbt spänner 
fast på släta ytor . Har två 
käftar med backbredder 
na 31! och 60 mm ställ
bar a ' alla lägen samt ett 
st äd . Fint utförande i 
gJulst å l med blå hammar
lack ering och blan kslip . 
arbetsytor. Vikt ca 2 k . 
Ett praktiskt universal 
skruvstycke. 

l 

. 

Skruvstycke av grålacke 
rat s tålgjutgods med sfäd 
och lösa backar . Vrid
bart he lt runt pl botten
Filattan och 16.sbart i ,dia 
A_gen. Backbredd 80 mm 

Vikt 5 kg. · 

Nr 30-1151 . . . . . . 49, _ 

S!<ruvstycke av lackerat 
grutgods med stlld och 
utbytbara backar , b redd 
63 mm. Största spännvidd 
40 mm. Do ld sp indel. Vrid 
bart he lt runt bottenplat 
tan och 16.sbart. Vikt 2 1 
kg . ' 
Nr 30-163 . . . . .... 42:-

Skruntycke av Ajutaods i 
god kval itet med här dade 
stllbackar , bredd 100 mm 
spännv idd 120 mm. Vikt 12 
kg. 
Nr 30-987 ........ 105: _ 

Parallellskruvstycke i kral 
. t,gt utförand e med utbyt 
bara , härdade stålbackar 
bredd 75 mm, och helt 
tack! spindel. Största 
spännvidd 75 mm. Längd 

. hopskruvat 27 cm Vkt 
4,7 kg. . I 

20-530 200 70 4: - 20-744 d 125 mm 23: -150mm 26:- Nr 30-1715 . .... . 34:- Nr 30-1- 95:-
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Sidavbitare av kromvana-
... . . k diumst ål. Förkrom ad och 

B01hg griptång . E~ pra • högglanspo lerad . Kraltig , 
t is_kt ve rkty~ me k vars specialhärdad typ för pia
hJalp man faster ~ ruvar , notr åd . Länq d 145 mm. 
plockar upp detal1er etc . IN 20 244 32. _ 

Bordsskruvslycke av hög· 
klassigt gj utgods . Fint 
sli pade och polerade 
backar och städ . Käft
bredd 40 mm gripvidd 45 
mm. Vikt 0,9 kg .. 
Nr 30-620 18: 50 

Verkstadsskruvstycke i 
hög kva litet med störst a 
styrka då käkarna ar he
jarsmidda i ett stycke o. 
härdade , (ej gju tna} , samt 
med härdat städ . Spin 
de ln är garanterad uta n 
dödgång . V ridbart helt 
runt på bottenplatan och w 
låsbart i alla lägen . Back - , ~' 
bredd 115 mm, spännvidd . å' -
125 mm. Vikt 12 kg. , 

Nr 30-987 270: -1 " 
., 

Parallelltving med ledba-
~C ;;:ue ra spannbackar. den ena 

med spår . 
Pris 

18: 50 
28 :-
45:-

Nr Spannvidd 
Stiltklove av blankslipat 20-324 25 mm 
stål. Med genomborrat 20-325 75 mm 
skaft. Längd 115 mm. 20-326 130 mm 

Nr 20-434 ........ 
15

: 
5
0 ~ 

? '2 ·;T) " 

Lödpincell, förnick lad , 

på svåråtkomliga ställen , r • · · · · · · · · · 

i motor e r, radioappar ate r Sidavbitare, samma tång 
o.s .v. Längd 40 cm. 

5
. 
75 

som föregå.end e och med 
Nr 30-993 .. · · · · · · · tr anspare nt specialiso le

ring är 10.000 V på grep 
pet. 
Nr 20-245 . . .... .. 37: -

= Sidavbitare av pr ima st ål 
med blan ks lip ade källa r. 
Längd 125 mm. 
Nr 20-51 .. ........ 10: 50 

Sidavbitare, samma som 
fö reg ., men med greppe t 
isolerat för 5000 V. 
Nr 20-106 . . . . . . . . 14: 75 

Gripmagnet med 45 cm 
lån gt pl astskalt med ögla . 
Magnet en , 20 X 5 mm, har 
stor lyftkraft och kan an
vän das för att plock a upp 
småprylar , verktyg o .d . 
frän svåråtko ml iga ställe n 

bilmotorer . und er galler ~ 
m.m. · O ~ 
Nr 30-1719 ........ 5: 50 ~ 

längd 15 cm . Böjd spets. 
Nr 20-1564 ... . ... . 4: 50 Skränktång för upp till 1,5 

mm blad . Ställbar . Längd 

~< Sidavbitare " H: " forh ård ~ stå.ltrå.d. Mycket hög pre 
cis ion i led och skär 
Plas tad e skänklar . 19 cm. 

Nr 20-959 .. .. 13: 75 

Pincett med nålvass pre 
cisionsspets . Rostfr. stål. Q 
Längd 125 mm. J 
Nr 20-1689 ........ 8: 50 

Lbringstång av kr9mva 
nadiumst ål. Förkromad O: 

delvis pol erad. Längd 1 
cm . 20-432 och 20-1510 
för ytterring , de båda 

Pincett med släta flata 
spetsar. Förnicklad , längd 
10,5 cm. 
Nr 20-725 . . . . . . . . 2: 75 

u 

Pincett av förnicklat stil.I. 
Längd i cm. Prec isionsut
förande. . 
Nr Spets Längd Pris 
20-727 . Böjd 15 9: 75 
20-733 , Rak 12 7: 50 

Hovtång smidd av prima andra för innerr_ing. p . 
stål Sv~rt med blanksli- Nr Längd Nabb ris i k .. It Längd 20 cm . , 20· 432 18 Rak 24 : 50 
pa e a ar . • 20-1510 17 Böjd 27:-
Nr 20-1274 . . ... . . . 7: 50 20-1511 18 Rak 22:-

20-1512 16 Böjd 23:-

långsats, består av . 4 
olika låsringstänger hka 
ovanstående men av 
verktygsstå.l. Svart. Längd 
13-14 cm . 
Nr 20-280 .. Pr sats 33: -

~ 

Nr Längd 
20-408, 125 mm 
20-409, 160 mm 

Pris 
16:-
16: 50 

Radioting , " Hit " med av
bitare och lå.ng näbb . 
Hög precision . Plastade 
skänklar . Längd 160 mm. 
Nr 20-410 ....... . 17: -

Radiotång, sam ma som 
fö regående men med 
skänklarna plastisolerad e 
för 10.000 V. 
Nr 20-411, ... . .... 18: 75 

~ ~ 21+ 

~ 265 

J~stertång för f_(nmeka 
niska andam ål. Langd 13 
cm . Tunna , släta käftar i 
tre olika modeller . 

Håltång med 6 olika hål 
pipor 2-5 mm för papp , 
läder O dyl. Längd 21 cm . 
Nr 20-56 ..... .. . ~ 15: 75 

Griptång, av mattförnick
lat stå.I och med räfflade 
och härdade käftar . Den 
kan användas som flack· 
o. rörtå.ng , filklove , ski_ft. 
nyckel m.m. Nyckelv1d· 
den kan med en skr uv 
ställas olika. Gripv idd 25 
mm. Längd 225 mm. 

flacktång. Med långa 
käftar. Förkromad o. hell 
oolerad. Längd 16 cm . · 20-263, rak 

20-264, vinkel 
10: 51 
13: -
11:51 

Nr 30-817 ...... .. 17: 50 · 
Nr 20-461 ........ 13: 50 20-265, böjd 
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Precisionstänger fö r elek tronik och finmekan ik. 
Med dubbel led och bladfjäder. Blanka huvuden 
och handtag med röd PVC-isolering . Längd 115 mm. 

Nr 20-2231 Sidavbitare 
Nr 20-2232 Avbitartång 
Nr 20-2233 Do med bett i 45° 
Nr 20-2234 Flackt ång 
Nr 20-2235 Böjtång 
Nr 20-2236 Spetstå.ng 

28 :-
29:-
29:-
23:-
23: -
23:-

långsals med 6 olika instrumenttänger Enligt bilden. 

Radiotång med långa , 
böjda käftar och avbi tare . 
Högsta kvalitet av krom 
vanad iumstål. Förkro mad 
och fint pol erad. Plast iso
lerade skänklar . Läng d 20 
cm. 
Nr 20-430 . . . 31:-

Radiot ång med sidavbita 
re . Hög kvalitet av verk
tygsstål. Förkromad och 
helt polerad . Längd 200 
mm. 
Nr 20-248 . . .. . . . . 22: -

Radiotång , i l ikhe t med 
20-248 men av kromvana 
d iumst å.l oc h med isole 
rade handtag . 
Nr 20-420 . . . . . . . . 27: -

Radioting av prima stål ~ 
med blankpolerade , in-
vändigt räffl ade käfta r m. 0 
avbitare. Längd 14 cm . 
Nr 20-52 .. . .. .. .. . 6: 90 

Radioling med avbitare . 
Hög kvalitet och smidigt 
ut (örande i slipat stål. 
Längd 14 cm . 

Nr 20-266 ...... .. 19 : -

Kombinat ionsting. Svart 
med blanka käftar. Kor
dongerade skänklar med 
10.000 V-plastisolering . 
Rört ång, plåtsax, avbitare 
i ett verktyg . Längd 200 
mm. 

Rundtång. Förkromad och 
helt poleral. Länqd 16 cm . 

14: 75 Nr 20-480 . .. .. .. . 14: 50 Nr 20-564 .... .... 

Kombinationstång. Blank
slipat huvud med flackrör
o . avbitartång samt tr å.d
avklippare . Svarta qreop . 

Kombinationstång av stål 
med blanksl ipat huvud o. 
med iso lerat grepp 
(10.000 V) . Längd ·21 cm . 
Nr 20-1456 . . . . . . 16: -

. Längd 11-13 cm. Förnickl åde 
och med gula pl asta de skänklar. I tygfodral med fack . 
Nr 20-2224 . .. . .. ....... ..... ............ 84:- ===: ::~~~ ~= 9:-~ 9:75 

En serie tänger av BKT Eskilstunafabrikat. De är av 
extra prima stå.I, helförkromade och blankpolerade. 
Alla tänger 11,5 cm länga. Med dubbel led . En för
nämlig sats för alla reparatörer, hobbyister m.fl. 

Sid~vbilare 20-1645 24: 50 I Platting 20-1642 22: 50 
Avb,_tartång 20-1646 27:- Böjtång 20-1643 22: 50 
Rad1otång 20-1647 28:- . Flackting 20-1644 22: 50 

20-355, längd 8" 11:-

Av kromvadiumstå.l, för 
nicklad och polerad . 
20-1216 160 mrr. 19: 50 
20-1217180mm 22:-

Kabelskalare. Snabbt in
stäl lbar . Även avb itare. 
He lt av härdat stå.I med 
p lastklädda handtag . 
Längd 13 cm . 

· Nr 20· 872 .. .. .. .. 12: 50 

Polygripling, mattförkro-1 Sidavbitare, svart med 
mad . Längd 24 cm . dubbel led . Längd 41/,". 
Nr 20-1244 ...... 34:- Nr 20-1237 42:-
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Tinger av polerat och törkromat kvalitetsstl l. En 
synnerligen prisvärd ser ie. 
Nr 
20-652 Ändavbitare , lä~~d 
20-666 Sidavb itare 
20-653 
20-1155 Böjtlng 
20-654 Flacktlng 

110mm 
100 " 
150 11 

135 " 
\25 " 

: 
Pris 
1:50 
4: 711 
4: IIO 
5: 50 
1: 30 

Kabalr.koting. Utformad tör pressning av · 1½, 2½ 
och 6 kvmm kabelskor . Glingad bultavklippare för 
M 2,6, M 3, M 3,6, M 4 och M 5. Avbitare för trld 
sa mt skalare för avisolering av 0,75-10 kvmm ka
bel. Plastklädda skänk lar. Längd 19 cm. 
Nr 30-701 . .. .... . ... . ...... ....... . . . . .. . 24:-

Polygripting "Super 
Ego", av polerat och 
förkromat sill med plast
klldda sklnklar. Rlfflade 
raka kitta r. Stabil kon
struktion med gripvidden 
stillbar i olika splr . 

Nr Ll ngd Gripv. Pris 
2G-4t8 200 25mm 12:-
26-512 240 35 mm 14: 50 
20-52'7 300 45 mm 11: -
26-506 400 110 mm 33:-

~ 
PolygriptAng, av kromvanadiumstål och ställbar i 
olika gripvidder . 
Nr Utföran<lR · 

20-1145 Förkromad och isole rad . 
20-1147 Förkromad . 

Längd Pris 
12 cm 14: 50 
24 cm 15:75 

~ 

~ 
Rörting BARCO, bästa svenska fabrikat. 

Kabalskalan. Helautoma
t isk skaltlng för blde 
gummi- och plastisolerad 
trld med 0,5-2 mm diam. 
ledare. Skalar och klipper 
aw i önskad längd samti 
digt med ett grepp . 

Nr Gripvidd Rördiam . Längd Vikt 

30-208 36 mm 1 • 280 mm 0,7 kg 
•209 52 mm 1½ " 370 mm 1,3 kg 

Längd 175 mm. 

~ 
Kabalakalara. Ett prak
tiskt och snabbt arbetan
de verktyg för blymantel
kabel. Handtag av plast 
med skärtand av hlrdme
tall , varmed man först 
gör ett runtomsnitt och 
därefter llngsglende 
sklra . Ställbart sklrdjup . 
Längd 14 cm. 
Nr 20-158 ... . . ... 11: 50 

•210 78 mm 2½ " 565 mm 2,7 kg 

Rörting i stabilt utförande av prima stll . 
tyska fabrikat. METABO. 
Nr Gripvidd Rördiam . LAngd Vikt 

•201 42 mm 1 • 340 mm 0,9 kg 
•111 54.mm 1'/, " 400 mm 1,3 kg 
•202 70 mm 2 • 530 mm 2,3 kg 
J0-203 105 mm 3 " 720 mm 4,2 kg 

Pris 

41:-
74:-

120:-

Blsta 

Pris 
31:50 
52:-
76:-

,110:-

= 
PolygriptAng av kromva
nadiumstll med ny, pa
tenterad snabb inst lllni ng 
av 8 olika gripvidder , upp 
till 35 mm. Längd 24 cm. 

Förkromad och med iso
lerade skänklar. 
Nr 20-1111 . .. . . .. . 32:-

UniYaraaltllng med rlffla 
de och härdade käftar 
och i övrigt med mattför 
nickling . Ställ o. läsbar 
gripvidd upp till 35 mm. 
Fingergreppshandtag för 
uppläsning . Ungd 19 cm. 
Nr 26-1114 .. . .. ... I: 50 

Kraftavbitare för stlltrld . 
Smidda hlvstlngsskänk c 
lar av verktygsstll med 
härdat och blankslipat 
bett . Svartlackerad , längd 
20 cm. 
Nr 20-1.314 . . . . . . ~: 50 

Bulbn, mindre modell 
för högst 4 mm klipp. 
Längd 21 cm. Svart med 
plastbelagda handtag . 

Bultsa• med . hejarsmitt huvud ol]ehlrdade sklr 
(Rockwell C 56---61). Justerbar med excentr isk bult. 
Skänklar av atilrör med gummihandtag . 
•2200 Ungd 14", 35 cm. Klipper 6 mm. 51:-
30-2201 Ungd 18", 45 cm. Klipper 8 mm. 14:
•2202 Längd 24", 60 cm. Klipper 10 mm. 12:-

P1'ba• för fasonklipp
ning. Prima tyskt fabrikat. 
Llngd 26 cm. 
Nr 26-1311 . . . . . . 24: • 

Nr 20-2141 . . . . . . 22: 50 
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Plitnibblare som lätt klip
per hål av alla format i 
plåtpaneler m.m. av max 
O,S mm. stål plåt eller 1 5 
mm. aluminiumplåt. . ' 

~ Nr 30-788 . . .. .. .. 4":-

Plåtsax med utväxling. < 
Finta~da de skär med ut- · 
formning för hål och fi
gurklippn ing. Längd 25 
f;/, ·,ik:t°' stklassi gt tyskt 

Nr30-453 ... . .. . . 22: -

PIAtsax. Med svartlacke
ra.de skänklar och blank
s_l,pade skär . Användbar 
till så väl rak-, rund- som 
laso nklippning. Längd 28 
cm. 
Nr 20-271 ... .. ... . 44: _ 

Slki~sax klipper alla slags 
P a or: laminat , (Pers-

Fasonsax med utväxling 
för sh,r klippkraft i plåt 
upp till 1,5 mm tjocklek . 
Svagt tandade skär 
Skänklar av pressad stål: 
plåt med plasthandtag . 
Längd 250 mm. 
Nr 30-601 , höger 
Nr 30-602 , vänster 
Nr 30-603, rak Pr st 24 , _ 

S_ax med mycket vassa 
hardade stå lskär . Speci
alsax för många hantverk 
Längd 15 cm. · 
. Nr 20-2206 . . .. . .. _11: 50 

Grensax med förkromade 
rörskaft och gummihand 
tag . Längd 52 cm. . 
Nr 30-2149 ..... . 28: _ 

~~idgirdssax, s .k. seka
or med knivegg som skär 

~ot plant mothåll av mäs
s ing. Saxen är fint för
kromad ~ed plastk lädda 
grepp. Länge! 21 cm. 
Nr 20-2205 10: 50 

Kvi5tsax av förstklassig t 
fabrikat. Längd 21 cm var
av de blanka st ålskären 
ca 7 cm. Lackerade hand
tag . Försedd med fjäde r 
och låsanordning . 
Nr 30-1706 ... . .. 13: 75 

torp, Pertinax) plast me- • ta ller, läder m.m. L~v m Hacbax att drivas av el borrm k 
3 olika skär för last . . koppling som passar till AEG as _ in. Med snabb-
tall och för figurklippn~e- c~ . Säkerhet sspärr i sidoha-~~skiner . Saxlängd 32 
Nr 30-2172 32• g. sNlapper handt aget slutar saxen attgektl: Så fort man 

· - r 30-1586 a 1ppa. ... . ....... : · · ·· · 245 :-

Nyckelsats med sexkant
nycklar av förn. stål i 
konstläde _rväska . 
20-1227, 11 olika nyckelvid
der SW '!,"- '!," . 17:-

20-1228 , 11 olika nyckelvid 
der 1,5-12 mm. 13, 75 

Nyckelsats, bes tåe nde av 
8 st 6-kantnycklar av yt
~!'hand lat st ål. Nyckel
v!dde r: 1 ½, 2, 2'/J, 31 41 S, 
5 /, och 6 mm i plast
fodral. 
Nr 20-1516 . . . . .... 4: 50 

Ny~kelsats med 9 st svart
d~ide:ad~ 6-k~ntnyckla r i 

,m. lu -•t, • och ställ 
av bakelit. 
Nr 20-382 . . . . . . 13, 75 

Nyckelsats med a st förn . 
6-kantnycklar av krommo
lybdenstål uppsatta på 
nyckelring . f-

2
2222- Nyckelvidd · 1 5 . 

' ,5, 3, 4, 5, 5,5, s· m:n~ 
Pr sats 5:40 

20-1691. Nyckelvidd : 2, 
2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. 

Prsats 7: 20 
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-Stor blocknyckelsats med 14 si- s;;;idda och förkro-
made nycklar av krommolybdenstål. Gripvidder i mm- , ..,_ - _,,,.. 
mått från 10 till 32. Längd 12---42 cm. Med fackindelat Ringnyckelsats av bästa tyska kvalitet. Består av 6 

eller 8 si dubbla 12-kant ringnycklar . Med 12 resp . 
16 olika gripvidder per sats . Längd 15-32 cm. 

fodral. Total vikt 4,3 kg. 
Nr 30-440 .. . . . ... . . . . ... . . .... ... . ........ 155:-

-~\~~~t) ~ 
Ledhylsnyckel BAHCO 

Förn. 
Antal 

Nr Gripvidd nycklar Material Pr sals 
30-535 •t,- 1" SAE 6 st Kromvanadiumstål (13: -

8 si Kromvanadiumstål 52: -Nyckelsats med 6 st dubb
la nycklar av förn . speci
alstål. 
30-1535 Vikt 300 g . Grip
vidder 6-17 mm. 13: -
30-1536 Vikt 385 g. Grip
vidder 8-19 mm. 19: SO 

med utbytbara härdade 30-536 6-22 mm 
hylsor m. 12-kants grepp. 
Ftlrkromat skaft m. största ~~ ~ 
styrkan vrid ningsrikt-~ · 

3 

ningen. n 
Nyckel --==== l!....-...! 

vidd Pris 
Polygonnyckelsats lämp
lig för motorcyklister. Be
står av 3 dubbla nycklar 
av kromvanadiumstll , för
nicklade. 6 olika gripvid
der 10--15 mm. Längd 12 
-16 cm. 

nml)~S"!::ll~:=2::l-d~ 20-1"441 8-9 mm 29:-'t:::iii' 20-1442 10-11 mm 32:- Ringnycke lsa ts med 6 st 
11,;1', 

1

--1), 20-1443 12-13 mm 33:- dubbla 12-kant nycklar av 
~ - 20-1444 14-15mm 38: - kromvanadiumstål. Ftlr· 

-, -,, 20-1445 16-17 mm 40 nicklade och polerade. 12 
o:::,y 20-1446 18-19mm 46:= olika gripvidder från 10-

Polygon-nyckel , av krom- 20-1447 19-22 mm 49: _ _ till 22 mm. 
v,!nadiumstål. Ftlrkromad . 20-1448 21-23 mm 53; - Nr 30-

3
64 · · Pr sa ts 36: -

Nr 30-363 ....... 12: 50 

Nr Gripvidd mm Pris 
20-1712a 6+7 5: so 
20-1712 b 8+ 9 6:-
20-1712 C 10+ 11 6: so 
20-1712d 12+ 13 8: 75 
20-1712 e 14+ 15 10: so 
20-1712 f 16+ 17 12: -
20-17129 18+ 19 15 : -
20-1712 h 20+22 17:-
20-1712 i 21+23 18: -
20-1712 k 24+26 19: so 
20-1712 m 25+28 22 :-
20-1712 n 27+32 28:-

20-1449 24-27 mm 82: -

~ ~ 
Lednyckel , METABO 
Bästa tyska fabrikat i för-
kromat kromvanadiurrstål 
med polerade huvuden . 
Gar anti. 
20-2001 8+ 9 mm 22: so 
20-2002 10+ 11 mm 23 : SO 
20-2003 12+ 13 mm 26:-
20-2004 14+15 mm 28:-

30:-

Polygonnyckel. Ger 8 nycklar i en . Inget sökande 
efter del rätta nyckelmåttet - alla 8 är ständigt till 
hands. Längd 250 mm. Hejarsmitt och förkromat 
specialstål. 
30-2179 , gripvidd : 11, 13, 14, 15, 16, 17 19, 22 mm. 
30-2180, gripvidd: 7/1,, ½ , 9/u , 19

/ 321 S/ 1 1

1 
11

/ 16 , J/•, 7/
1 

tum SAE. Pr st 29: SO 

20-2005 16+ 17 mm 
~ 20-2006 18+19m m 

20-2007 20+ 22 mm 
20-2008 21 + 23 mm 
20-2009 24 + 27 mm 

33:- ·· 
36 :-
38:-
43:-

Nyckelsals med dubbla nycklar av extra prima fa
brikat. Längd 11-22 cm. Blankförnicklade . 20-2010 30+ 32 mm 56:-

20-2011 1/ ,+• 1 .. • 26: so 

~ ~ 
Dubbelnyckel . Tu nn och Ledhylsnycklar av krom-

lätt av kromvanadiumstål. 
vanadiumlegeral stål. För-

Förkromad med slipade 
kramade och polerade . 

huvuden. 15° nyckelvin- Nr Nyckelvidd Pr st 
kel. 
Nr Gr ipvidd mm Pris 20-2151 8-9 13: 75 

20-55 a 6+7 2: 90 20-2152 10-11 14: so 

20-55 b 8+ 9 3: 20 20-2153 12-13 15: 50 

20-55 C 10+11 3: 50 20-2154 14-15 16: 25 

20-55 d 12+ 13 4:20 20-2155 16-17 17: -

20-55 e 14+ 15 5: 10 20-2186 17-19 17: so 

20-55 f 16+ 17 5: 90 20-2156 18-19 17: 75 

20-55 g 18+ 19 6: 80 20-2157 20-22 18: so 

20-55 h 20 + 22 8:- 20-2158 21-23 19: 75 

20-55 i 21 +2 3 8: 50 20-2159 24-27 28: -

20-55 k 24+ 26.. 10: 25 20-2160 l/,-7 / ,, 14: 75 

20-55 m 25 + 28 11: 50 I 20-2161 'h-'h, 16: 25 

20- S n ~ 14· 20-2162 s,_11 / u 17: so I 
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30-531 , 6 nycklar med 12 olika gripvidder från ¼" 
- 7/ , ". Härdat specialstål. 18: 
30-532, 8 nycklar , gripvidd 6-22 mm. Härdat spe -
cialstål. 19: 
30-533, 6 nycklar av kromvanad iumstål , gripvidd '/," 
- '/, " SAE. 38 : -

Nyckelsats med 8 si dubb
la nycklar av krommo
lybdenslål , förkromade o. 
polerad e. Längd 12-24 
cm . 16 olika gripvidde r 
6- 22 mm. Med fackinde
la\ plastfodral. 
Nr 30-441 . . . . . . . 48: -

Hylsnyckelsa ls , gripvidd 
3/,,H- 7/,6''. 6 st sexkant · 
hylsor på skaft, längd 1 o 
cm, samt ett plasthandtag 
iso le rande 5000 V. Med 
plastetui. 
Nr 30-1419 ... . .... 7: 80 

8 lL ( ll•II "= .. E 
Hylsnyckel av kromvana
d iumstål , förnick lad . 

Lednyckelsats med 6 st 
forkromade lednycklar av 
krom-molybdenstål, storl . 
B-19 mm. I plastväska 
Nr 30-2080 .... . ... 81; _ 

Nyckel Längd 
Nr vidd mm cm 
20-334 8+9 12· 
20-335 10+11 13 
20-336 12+13 14 
20-337 14+ 15 15 
20-338 16+ 17 16 
20-339 18+ 19 17 
20-340 20 + 22 18 
20-341 21 + 23 18 
20-342 24 + 26 19 
20-343 25 + 28 19 
20-344 27 + 29 20 
20-345 ~n + 32 20 

L'."dnyckelsats med 4 st 
forkromade led nycklar av 
krom-';'olybdenstål. Tum-
mått : /,.-¾ '/ ,-• / ,1 

Pris - 11/u , ¾.....:...11,.' "• 
1 

5: 75 I plastväska. 
7: - Nr 30-2249 Prsats 55:-
7: 50 
7:75 
8: 75 

10: so 
11:5 0 
13:-
14:-
15:50 
18:-
19:-

Hylsnyckel för 6-kant
muttrar . Förn . och med 
_katt av plast. 20-1676 har 

l~ngd 18 cm medan de 
vnga är 20 cm. 

Pris 

~~ 
y 1842 

~ 1843 

Reservdelar till hylsnyc
kelsatser . Tyskt kvalitets
fabrikat av förkromat va
nadiumstål. Samtliga med 
'h" lyrkantfäste . 

Vinkelfed 20-1839 18: 75 
Hylsvidd 

4 mm 
5,5mm 
6mm 
7 mm 
8m m 
9mm 

10mm 
11mm 
13mm 

. Förlängningsstlng 
3: 75 20-1840 längd 13 cm 8: 7S !; 30 20-1841 längd 25 cm 11: SO 

!: 50 20-1842 T-handtag 12: 75 

5
:: ~0-1':t43 Spärrhandtag, 

6; 75 ang 28 cm . 28: SO r 50 20-1844 Skruvmejsel 6· 75 
20-1845 Sviin!I 21; _ 

NYHET 
olygripn yckel som pas
ar a lla 6-kant muttrar 
åde metr iska och tum ' 
ed gr ipvidd från 9 till 22 
m. Sia lvspännand e 
ängd 21 cm. · 
r 20-990 ... . . . . . 15, _ 

Nyckelsals . Kombi-nyck . 
lar med en fast nycke l 
och en ledad 12-kanthylsa 
med samma gripvidd 
Förkromade och po lera: 
de . Sats med nyckelv id
derna : 10, 11, 13, 14 och 
17 mm. Längd 18-25 cm 
I fodral. · 
Nr 30-759 54: _ 

Blocknyckelsal s med 12 
si förkromade blocknyck
lar_ a~ kromvanadiumstål. 
Gnpv,dd 8- 19 mm 
Längd 12-23 cm· Med 
fackindelat pla stfodral. 
Nr 30-2082 ...... 57: _ 

~ - ... M ~ .~ --·-D 

Skiftnyckel "Bahco " smid
da av specialstål. Bästa 
svenska fabrikat. 
Nr Gripv . Längd Pris 
30-1055 13 mm 4• 17· so 
30-1056 19 mm 6" 19: 75 
30-1057 26 mm 9• 24; 50 
30-1058 30 mm 10" 34· 
30-1059 34mm 12" 51; = 
30-1060 43 mm 15" 78:-
30-1061 53 mm 18" 125:-

~-- §1 

Skiftnyckel av hejarsmitt 
st ål. Import erad kvalitets 
nyckel i svensk modell. 

Blocknyckelsats med 8 st Nr Län!'ld Pris 
förkrom. nycklar av krom- ,20-59 4" 10 cm 10: 25 
vanadiumstål lika föreg . 20-60 6" 15 cm 10: SO 
men tummått : •/ 16, '/, , , , ,. , 20-61 8" 20 cm 14:-
1/ ~! ' / u , 5/,

1 
11/u och J/, . 20-62 10" 25 cm 19:-

Langd 12-22 cm. Med 20-1148 12" 30 cm 25: 50 
fodral. 
Nr 30-2266 ..... .. . 49 : _ 

~ 22-

Blocknyckel Nr 20-1278 . 
Kvahtetsverktyg . av hej
arsmitt kromvanadiumstål. 
Förkromad och med po
lerad e huvuden . Ena än
den med öppen nyckel 
och andra med 12-kant 
ri~gnyckel i samma mått. 
F_inns med följande grip
vidder och i längd från 
105 till 270 mm. 

mm 6 7 
Pr st: 4: 30 4: 40 

9 10 11 
4: 70 4: 90 5: 40 

13 14 15 
'6: 40 7: 30 7: 60 

17 18 19 
9:- 9:50 10:-

21 22 24 
11:75 12: SO 15:75 

Självspännande nyckel för 
ro~, mutt rar m.m. Helt 
h"Jarsmitt spec ialstål 
Forkromade och polera : 
de. 

20-2215 längd 20 cm 17: 75 
20-2216 längd 25 cm 23: 50 
20-2217 längd 30 cm 32, _ 

Skiftnycklar av hejarsmitt 
kromvanadiumstål förkro
mad_e och polerade. Hög 
kvalitet. 

20-2056 
20-2057 
20-2058 
20-2059 
20-2060 

Längd 
4" 10 cm 
6" 15 cm 
8" 20 cm 

10" 25 cm 
12" 30 cm 

14: so 
14: 90 
18: 30 
22: -
29: so 

Tändstiftsnyckel m. ställ
bar spärr och ledat 25 cm 
långt handtag. Hylsa med 
21 mm gripvidd och med 
2 _förlängningar. Allt av 
heJarsm il1 förkromat stål 
Nr 30-1030 38, _: 

(I) 
Tändstiltshylsa av förkro
mat och polerat stål med 
2.1 mm gripvidd och '/,• 
faste . Läng d 70 mm 
Nr 20-233 . . . 5: SO 
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Hylsnyckelsats med 18 si 12-kanthylsor 10-32 mm 
spärrhandtag , 2 lörlängningsst ång, T-handlag och 
sväng . Alla detaljer förkromade och hylsorna pole 
rade. Tillsammans 24 delar . Förpackat i lackerad 
plåtlåda , 45X19X5,5 cm, med handtag . Vikt 6 kg. 
Detal jerna med ½"-fäste . 
Nr 30-2064 .. . ... . ...... . . . . .. ...... . ...... 125: -

Hylsnyckelsats med 16 tint förkromade delar av 
hejarsmitt och härdat stå.I. 12 si 12-kanthylsor 10-
22 mm, spärrhandta9 , vinkelhandtag och 2 olika för
längningar . I plastlåda storlek 28X13X3,5 cm. Vikt 
2 kg. Detaljerna med •!," -fäste . 
Nr 30-2147 .. . .. . .... .. ... . . . ............. . 18: -

Hylsnyckelsats best åe nde av 15 st 12-kanthylsor 4--
12 mm, tänds tiftshylsa , spärrnyckel och förlängningar . 
Allt förkromat med polerade hylsor . I plastetui . 
Nr 30-232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84: -

Hylsnyckelsats med 10 st 12-kanthylsor SAE. •1,.•-
1/," och 10 st 12-kanthylsor 8-22 mm. spärrnyckel , 
förlängningar , universalknut samt hylsa för tänd
stift. Alla delar förkromade och hylsorna polerade . 
I lackerad plåtlåda. Fäste'/, ". 
Nr 30-2250 ..... . .. . ... . _ .................. 115 :-

Hylsnyckelsats med 13 st 12-kanthylsor 10--24 mm, 
spärrhandtag , T-handta g och förlängning . '/," -fäs te . 
Allt av . förkromat och polerat krommolybdenstål. I 
lackerad plåtl åda 37X13X4 cm. Yikl 2,9 kg. 
Nr30-446 · ········ · · ··· ········ · ···· ··-···· 76:-

Hylsnyckelsats med 11 st 6-kanthylsor 4--12 mm. 
Vridhandlag med omställbar spärr , 3 förlängningar 55, 
130, 150, varav en med vinkelled samt ett T-handtag . 
Allt blankförkromaL ¼ " fyrkantfästen . I lackerad 

Hylsnyckelsats med 35 förkromade delar . Innehåll : 
11 st 6-kanthylsor 4--12 mm för '/, "-fäste samt spärr
nyckel , förlängning och vridhandtag med '/," -fäste. 
Med >/,"-fäste ingär 10 st 12-kanthylsor 13-22 mm, 
en förlän!lning och en lörvandlingshylsa till '/,"-fäste. 
Med '/," -fäste ingär 5 hylsor 23-32 mm, spärrnyckel , 
förlängning , T-handtag och tändstiftshylsa . I plåtlåda 
storlek 44X19X4,5 cm. Vikt 4,6 kg . . 
Nr 30-2258 . . . . ....... . ................ . . . . 145: -

plåtlåda 10X 19 cm. 
Nr 30-2027 ................ . .... . .. . ... . .... . 42: -

Hylsnyckelsats med 15 polerade och förkromade de
taljer med 1/,"-fyri<antfäste . Innehåll : 11 st 12-kant
hylsor 10--22 mm, tändstiftshylsa , spärrhandtag , vin
kelhandtag och förlängning . I plMlåda storlek 29X 13 
X4 cm. Vikt 2,5 kg. 
Nr 30-2265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71: -
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Hylsnyckelsats, mattför
kromad med 6 st smA. 6-
kantshylsor , gripvidd 6--
11 mm och 8 st ~raftigare 
12-kantshylsor , 9, 10, 12, 
14, 17, 19, 22 och 24 mm 
samt spärrnyckel. · 
Nr 30-1271 ........ 11: 50 

~ott':nlnJckel, "Bedford ", med splrr och ,1,• fyr-
an äste fö_r hylso r. Skalor 3-15 kgm och 20_ 110 

lbs/fot f_ör ,n~tällning av önskat moment Slä 
automatiskt vid överdrag . llngd 42 c irkt f ~er 
Nr 30-1114 . . . . . . . . . .. . . . ............ ~ : .. 

1 

• • 115,~ 

OJ~~===~\).-. 
: : ~~20 mk:~'';ct~~'oote 1i!3/f hyls.or. Sk~la 
momentet. Llngd 48 c ot visar vrod-
Nr 30-111 m. . ...... . .... . .. . .. . . . .. . .. ... ..... 51:-

Tolvb nthylsor Nr 20_1713 
av kromva nadium med 
'/," fyrkantfäste . G'ripvidd 
mm. 
Pris pr ~t. 
8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15 
16 ' '. ' 
17, 18, 19, 20, 21, 22 t= 
23, 24, 25, 26 8· 75 
27, 28, 29 10; 50 
30, 32 11:50 

S':<n'-j•elsats med 3 
ohka skruvmejslar för 
vanliga skruvar samt 2 st 
för Philipsskruvar, en rund 
·oc.h en fyrkantig pryl. 
Klingornas längd 14 cm. 
Slagfast skaft av transpa 
rent plast. Satsen förva
ras i ett etui av plast. 
Nr 20-454 ..... ... 13: 50 

C 

Sl<rwmeiselsats med 4 
~lika förluomade · magne
tiska khngor. . Mejsel
bredd 4 ocli 5 mm samt 
krysspår 4 och 5 mm. Olik
färgade plasthandtag. He
la längden 20 cm. 
Nr 20-2223 Pr sats 17: -

Skruvmejselsats, med Pi
stolgrepp o. spärr . Hand
tag av plast och förkro
made delar . 2 spär- och 
2 kryssmejslar medföljer . 
llln.gd med mejsel 20 cm. 
Etui med knäppe . 
Nr30-8GI ........ 21:-

Skruvme jse lsats med 
spärrhandtag som passar 
alla mejslarna för i och 
ur~ragning. Med satsen 
fölJer 3 spA.rskruvmejslar 
_bredd 6, 8 och 10 m,,; 
samt en stjärnmejsel nr 
2. Klin!llängd 10-20 cm 
Nr 30-504 .. ... ... 51: _: 

·= eff i & 2-·,S) 

S~jselsats med 4 
kvalotetsskruvmejslar av 
~öm. .kromvanadiumstA.I. 

K
.000
1
. V isolerade handtag 
ingor 5,5X100 7X125. 

9 X 150 sa mt stjirnmejsei 
nr 2. I plastetui . 
Nr 20-172 . ..... .. 2I: 75 

l.A 
~ 

jo iiii .a B 

~ = C 

Instrumentverktyg Små . . 
fack inredda plastlådor Allprec,s~onsverktygssatser i 
mässinghandtag och ·sv ~ v~~ Y~ med föri<romade 
klingor. Hela längden 11 acmoxi5 erl~k e härdade stål -. o I a pr sats . 

A. öppna sexkantnycklar , gripvidd 4 4 5 5 5 5 h mm. , • , , , oc 6 

'Nr 20-2133 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. Per sats 12: -

N
B. Hylsnycklar , gr ipvidd 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 r 20-2131 · 1 

' 
1 1 

, , , , • mm. 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . .. Per sats 13: 50 

~c· hS2tj5ärnmejsel nr O och 1 samt insexnyckel , mm. 1,5, 2 
Nr 20-2132 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Per sats 12:-

lnstrumentmejselsats 
Mejsel av härdat stäl ·med 
mlssingskaft och rote
rande bricka . 5 olika i ~4edd : 0,8, 1,2, 1,6, 2 och 
, mm. 

.Nr 20-1385 .. Pr sats 12:-

Urmab,-jslar av hlrdat 
s~A.I med förkromade mls
singskaft . 10 olika i bredd 
0,6-2,0 mm. I plastetui . 
Import. 
Nr 20-2019 .. Pr sats 17: _ 

Skruvmejsel n\ed utbyt
b'!ra verktyg i skåftet. 4 
olika skruvmejslar , borr 
och sylar . 
Nr 20-1178 ... .. .. . 5: 25 

S~nmnejselsats med 6 
ohka fonmek.-mejslar i 
Pl.astkassett . Härdad stA.l
klmga, bredd O 8-3 9 mm 
med . skaft av ' förk'romad 
mlssmQ . 
Nr 30-1950 . . Prsats11:IO · 

J.Jt ·r~ 

Instrumentmejsel med 6 
mycket smA. klingor av 
blåanlöpt stA.1 och . för
nicklat skaft. Klingbredd 
0,6-2 ,5 mm. Sats i plast 
fodral. 
Nr 20-2209 : . . . . . . . 5: ID 

s .kruvmejsel för finmeka
niska arbeten . Den har 4 
utbytbara stålkling or 1-2 
mm breda förvarade i 
s~aftet. Tillverkat av mäs-1;~:: förnicklad . llngd ' 

Nr 211-757 .... . . .. I : 75 

c:::z._:t 

I 

S~jselsals med 6 
olika skruvmejslar, 1 syl 
och 1 träborr . Alla verk
tygen pa ssar in i ett med
följande kraftgrepp av 
stark plast. Allt förvarat i 
fodral . 

SluwnMjsel Nr 20-IS , m. 
klinga av kromvanadium- -
stål och handtag av plast. 
l ängd 10 12 14 

Nr 30-21121 .. Endast 4: 15 Pris I: 45 0: 50 0: 55 
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- Skruvmejslar -

C 

Skruvmejsel med vändbar 
klinga . Stjärnmejsel och 
spårmejsel, bredd 6 mm. 
Längd 85 mm. 
Nr 20-2165 .. .. .... 2: 60 

~ 

Skruvmejsel med kromva
nadiumstålklinga m. sex
kanthuvud för skiftnyckel
grepp. Skaftet av okross
bar plast isolerande 
10.000 V. Mycket kraftig 
kvalitetsmejsel 

Nr Klingl. X bredd Pris 
20-591 75X 3,5mm 4: 15 
20-592 100X 5,5 mm 5: 30 
20-480 125X 7 mm 7:-
20-593 150X 9 mm 8: 40 
20-594 200 X 11 mm 12: 50 

Skruvmejsel i hög kval itet 
med fyrkantig klinga , här
dad och förkromad . Röda 
skaft av greppvänlig halv
hård plast. 

Nr Klinga Pris 
20-2220-A 75X 5 mm 3: 20 
20-2220-B 100X 6 mm 3: 90 
20-2220-C 150X 7 mm 6: -

( ;;a,~:--- - -

C, 

Skruvmejselsats med 3 
olika spårskruvmejslar , 
bredd 3, 5 och 7 mm samt 
en stjärnmejsel. Per sals 
i plastfodral, 23 X 5 cm. 
Nr 20-1980 ........ 6: 50 

Magnetm ejsel m. 6-kant
hyls a och ~ klingor i skaf
tet. Två stjärn- oc h två 
vanliga , 5 o. 7 mm bredd . 
Kvarhålles magnet iskt i 
hylsan. Förnicklad och 
med skaf t av plast. Längd 
19 cm. 

11: 50 Nr 20-1024 

rr:=~~ ~ 
Vinkelskruvmejsel av för
nickla t kro mvanadiu mstål. 
Nr Längd Bredd Pris 
20- 630 100 5 mm 2:-
20-1517 125 6 mm 2: 80 
20- 631 150 8 mm 4: 50 
20- 632 175 10 mm 6: 50 

j 

Stjärnmejsel 

Skruv mejsel , ext ra kraftigt utförd i kro mvanadi um
stål med förnicklad yta . Skatt av slagsäker special-

20-2221-A 75X 5 mm 4: 40 
20-2221-B 1oo x6 mm 5:3 0 
20-2221-C 150X7 mm 8: 25 

plast. 
Nr 
20-951 
20-952 
20-953 
20-954 

.... 

Klingmått 
8 X 120m m 

10X 150 mm 
12X200 mm 
12X 250 mm 

Total längd 
210 mm 
260 mm 
310m m 
360 mm 

P ris 
3: 50 \ ,==== == ~we-------?:~~; 
4: 90 
7: 60 
8: 50 

Elekt rikermejsel med smal 
klinga av kromvanadiu m
stål och skaft av stark 
plast isolerande 10.000 V. 
Nr Kl ingl. X bredd Pris 
20-595 60 x 2,5 mm 1: 60 
20-596 100 X 4 mm 1: 80 
20-597 160X 5 mm 2: 90 
20-598 200 x 5 mm 3: 10 

Klingl.Xdia m. Pris 
Stjärnmejsel med preci- Nr 
sions kl inga av kromvana
di umstål och skaft av gu t 
geno mski nlig plast. För 
Phi lipsskruv nr 4 o. mind
re, 5- 9, 10- 16, 18 och 

20-462 30 x 4,5 mm 4: 30 
20-463 80 x 4 mm 2: 80 
20-464 100 X 6 mm 4: 20 
20-465 150 x 8 mm 6: 85 
20-466 180X 10 rnm 10: 20 

Elektrikermejsel med kraf
t ig t t ransparent skaf t iso
lera,nde 10.000 V. Kraft ig 
kromvanadiu mklinga. 

störr e. 

Skruvmejsel av extra kraf
ti gt fab rikat fö rsedd med 
patenterad prakt isk skruv
håll are. Klingan av bl åan
löpt sexkantst ål, handtag 
av genomskinlig plast. 
Längd med skaft . 

Skruvmej sel 11Stri pmast er" 
med kabe lskalare i skaf
t et. 4 mm kl inga av krom
vanadiumstål. Längd 15 
cm. 
Nr 20-858 4: 40 

Nr Kli ngl. X bredd Pris 
20-1692 75X 5mm 1: 95 
20-1693 100X 6 mm 2: 10 
20-1694 125 x 7 mm 3: 10 
20-1695 150X 8mm 3: 25 
20-1696 200 x 9 mrr 6: 25 
20-1697 250X 10 mm 7: 50 

Vinkelskruvmejsel med en 
vanli g mejsel och en 
stjärnmej sel. Av kromva
nadiumst ål. Mejs elbred 
den lika med vidden på 

Nr 
20-736 
20-737 
20-738 
20-739 
20-740 

Längd mm 
105 
145 
180 
245 
335 

Pris 
5: 50 
7:-
8: 25 
8: 75 

11:-

Skruvmejsel med spän
ning spro vare 100- 500 V. 
Kromvanadium stål. Helt 
isole rad , äve n klingan . 
Längd . 1'Z cm. 
Nr 20-1698 .. ...... 4: 60 a=:==-t:~-

Skruvmejsel med skruv
håll are. Förn icklad 4 mm 
klinga med plastska ft. 
20-2188 längd 17 cm 2: 75 
20-2189 längd 22 cm 2: 90 
20-2190 längd 27 cm 3: 10 

stjärnmejseln . 
Nr Bredd 
20-1518 5 mm 
20-1519 6 mm 

Pris 
2: 60 
2: 90 

Fickmejsel med spän
ningsprovare 100~ 380 V. 
Isol erat skatt och kli nga . 
Längd 11 cm. 

Skruvmejsel med rund 
kromvanad iumstålkli nga. 
Isolerande (10.000 V) rö 
plastskaft. ~ 

Vinkelskruvme jsel med 
två olika vidder för Phili p
skruv. Kromvan~di umstll l. 
Nr Amer.nr Längd Pris 
20-617 4+ 9 10 cm 2: 95 
20-618 10 + 18 15crr. 7:50 
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Skruvmejsellampa . Kan 
anvä ndas so m fickl ampa, 
samt lysande skruvmejsel 
med fyra olrka utby tba ra 
kli ngo r. Prakt isk för all a 
slags repar at ioner oc h b ra 
att ha i bi len. Utan batte
. rier (2 st 32-2313}. 
Nr 20-1418 ........ 8: 50 

Nr 20-600 . . ...... 2: 60 

Fickmejsel med indrag
bar klinga och spännings
provare 100-5 00 V. 
Längd 15 cm. 
Nr 20-589 ........ 9: 80 ' 

Nr Kli ng.xdi am. Pri 
20-1925 75X 5 mm 1: 
20-1926 100X 5 mm 2: 1 
20-1927 125X 6 mm 2: 
20-1928 150 X 7 mm 3: 
20-1929 175X 8 mm 5: 
20-1930 200X 9 mm 5: 
20-1931 250X 10 mm 7: 1 

-=-== 
Trycksk.ruvmejsel med spärr , omställbar för hö er-
eller vanstergång samt fast Med f "' d t k' I! Förn 'ckl d Atföl' · Ja eru s Jutning 
Läng1d u~skjuten J:~,:.v 3 mejslar av olika bredd : 

Nr 30-2187 , .. ... ...... .. ..... . .... . ..... _ 37, _ 

M~jselsa~ , bestå r av 3 st I ov~nstående trycks kruv
ol,ka kl in!lor, passande mei sel. 

Nr 20-931 . . Pr sats 6: 95 

Tryckskruvmejsel, om
ställba r för höger - eller 
vänste rgång samt fast 
Aterfjäd rande. Med ut '. 
bytbara kl ingor. 2 spår-

Tryckskruvmejsel. Stäl l
bar för höger -, vänste r
gång samt fast. Förn ick
lad. Längd utdrag en .utom 
mejseln 21 cm. 
Nr 20-995 . . . . .... 19: 75 

Böjlig skruvmejsel med 
isolerande plast skaft 
Klingbr edd 3 mm. Hel~ 
län!ld en 19 cm. 
Nr 20-1279 18: 50 

och 2 stj ärnmejsl ar samt 
3 t räborrar , 2 _ 2,8 _ 3,5 
m.~ ' som förvaras i ska ft et. 
Lanad utskj uten 33 cm 
Nr 20-2259 . . . . .. . . 32,'-

Borrchuck, trebackig med 
4 mm gripv idd . Skaft 7 1 
som passar alla tryc k
skruvmejs lar av ovanst å
ende typ. 
Nr 20-162 .. . ..... 8: 75 

I 
~kruv mejsel med fy rkan
tigt _ fäste för borrsväng . 
Smidd av kromvanadium
stål. 
Nr Kl ingl. X bredcl Pris 

20-647 110 X 6 tnm 
20-648 120 X 8 mm 
20-649 130><10 mm 

4: 85 
5:-
5: 25 

Skruvutdragarsats. Inne
håller 5 st skruvutdragare 
av kromvanad iumst ål i 
plastfodral. DiamJspets 
diam .: 11n, 9/5, 713, 5/2 
och 4/ 1'/, mm. 
Nr 20-1514 Pr sats 12: 75 

Skruvutdraga re. Mrc ket 
eff ekt ivt hjälpmede fö r 
utdragning av skadade 
eller brut na skr uvar. Först 
borras ett hål i den ska
d,ade skr uven. Utdragarna 
~r av bästa spec ialstå l o. 
, längd 65-100 mm. 

Nr 
20-1579 
20-1580 
20-1581 
20-1582 

Spets
Diam . dia m. 
mm mm 

5 2 
6 3,5 
8 3,5 

12 6,5 

Pris 
1: 90 
2: 10 
2 :60 
3: 85 

Slagskruvmejsel , ställbar 
·f~r kraftig i eller urdra g
ning av skruvar och mutt
rar, t.o .m. fas t rosta de. Ut 
bytbara spårk lingor 10-
1_2 _mm breda oc h kryss
me1slar nr 2 och 3. Dess
utom kan van liga hylsor 
!"~d fyrkantfä1te infästas 
,stallet för klinghållaren. 
Mycket kraftig konstruk
tion . Hela satsen i pl åt
låda. Vikt 1 kg. 
Nr 30-2023 . . . .. _ 52: _ 

Slagskruvmejsel lika före
gående men för mindre 
skruvar . Handtag et 27 X 
135 mm. Med 6 olika ut

B_öjlig skruvmejsel, total 
langd 24 cm. 3 kl ingor m 
bredd 4, 3 resp 2 mm. 
förvaras i det 'tran spa~ 
renta skaft et. Isolerat 
skaft och klinghölje . 

Skruvidragare med fr ik- byteskl lngor , längd 125 
t,onsd rag vid tryck . Pas- mm. Kli ngbredd 5, 6 och 7 
sar. i borrmaskin . Stjär n- mm både spårme jsel oc h 
meisel oc h spårmejse l 5 kryssmejsel. Hela satsen 
mm saft 8 olika 6-ka nt- 1 lackerad plåtlåda. Vikt 
hylsor /, ,- ' / ,. medföl je r 750 g. 

S_kruvn:iejsel med fyrka nt- Nr 20-723 . . . . . . .. 16: _: · Nr 30-930 ... . . .. . 38: _ 

fast e för borrsväng. Vänd-~ 
bar med kli ngb redder 6. 

r scffJi 

Nr 20-1690 ...... 44:-

Sylborr, försed d med spi
ralsk_är för lätt are hålupp 
tagning . Total längd : 18 
cm. 

Nr 20-1464 8: 25 

och 9 mm. Smidd , härdad ~ 
o. blånad. Längd 115 mm 
Nr 20-867 .. . ...... . 5, 35 

Skruvutdragare i satser 

--Skruvidragare. Passar bå
de stora och små elborr
maskiner varmed $kruvar 
snabbt och lätt dras i 
Med 6 mm mejselklinga 
och ext ra Phili psmejse l. 
Nr 20-816 . . . 29, 50 

J om 5 utd ragare med till-
hörande borrar . Oumb är
l igt _ verktyg för urtagni ng 
av brutna och skadade 
skr uvar . Passa r skr uvd im . 
3- 6, 6- 8, 8- 11, 11- 14 
0 - 14- 18 mm. I plåtet ui. 
Nr 30-157 .... .. . . 26, _ 

rry~. med plastskaft och 
ra ,g, 10 cm lång kl inga 

~v kromvanadiu mstål med 
,yrkantspets . 
Nr 20-651 ... 3: 95 

H61stans av pole rat stål 
o. härdad stans. Stansar 
6 mm håld iam. Lämplig 
för uppt agn ing av hål · 
sågbla d. 

1 

Nr 20-686 . .. .. .. . 7: 50 

Skruvdragare. Revers ibel 
både idragare och ut
dragare för borrmaskin 
Red uce ringsväxel mins~ 
~ar varv tale t 11 :1 och 
o_ka'. kraften 11 gånger 
v,_d ,drag ning. Vid utdrag
ni ng red uceras varvet 
4.:1. Kli nga med håll are 
for spårsk ruv och klinga 
f~r P_hili ps-skruv samt 
f~s.te för '/, " -hyls or med
foli er. USA -fabr ikat 
Nr 30-1085 . ... . . 47: -
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Verl<typsats med 3 hugg
me1·sIar 9, 13 och 16 mm 
2 o ika hålstansar, en dr iv~ 
dorn oc h en körnare . 
Samt liga verkty g av för
kromat kromvanadiumst ll. 
Förv. i plastv isk a. 
Nr 20-2072 . . . . . . 19: 75 

Verktygssats med 2 hugg 
mejs lar, 1 kryssmejsel , 2 
dorn o. 1 körnare t i llver
kade av krom vanad ium
stll. Ställ av lackerad 
pilt 
Nr 30-523 .. .. .. . . 39: -

L J -c:: - , e 

Verktyg av bomvanadl
umst{f Blankslipade och 
lackerade . 

Huggmejsel: 
Nr Längd 
20-449 A 100 mm 
20-449 B 150 mm 

Pr st 
4:50 
7:40 

Hllstans 3 mm, längd 125 
mm. 
20-450 . . . . . . . . . . . . 3: 75 

Körnare, längd 120 mm. 
20-451 . . . . . . . . . . . . 3 : 75 

Hilpipor. Sats med 5 oli
ka hålp ipor 5, 6,5, 8, 10 
och 13 mm, av härdat stål. 
Nr 20-2118 Pr sats 17: 75 

31 

Ritspenna med diamant
spets för märkni ng av alla 
material . Pole rat skaft av 
hårdtrL Längd 17 cm . 
Nr 20-1408 . . . . . . 30 : 50 

~- En sida grov oc h 
fin Ilat samt en sida grov 
och fin halvrund. Llngd 
25 cm. 

· Nr 20-2181 . ... . . . . I : 50 

Hilpipor. Sats med 11 
olik a, varj e mm 2-12 . 
Med st l! II av pil t 
Nr 30-955 . . Pr sats 34:-

Bokstanstansar, av pri· 
ma fabr ikat. Finns i 5 
olika bok stavshöjder . 
Satserna bes tå r av 27 
stansar . 
Nr Bo kstavshtijd 
20-891 2 mm 
20-892 3 mm 
20-893 4 mm 
20-894 5 mm 
20-195 6 mm 

Prsats 
13:-
13:-
61:-
71:-
87:-

Sifferstan .. ,, 9 st stansa r 
0-9 , av extra f int stål , 
N r Siff e.rhöjd Pr sats 
20- 780 2mm 21:-
20- 781 3 mm 21: -
20- 782 4 mm 22: -
20-1349 5 mm 27: 50 
20-1350 6 mm 34: 50 
20-1351 8 mm 47: 50 
20-1352 10 mm 63: 50 

I ' 1589 1590 1!,91 

R-ötsi>- · Rex. Med in
lagd hlr dmet allspet s, som 
ritsar stål och gla s m.m. 
Förnicklad . oc h med fo 
dral och kli ps. Llngd 15 
cm . 
Nr 20-253 . .... . . . 7: 50 

Rötsi>- av härdat 
kromst ll. Längd 11 cm. 
Med skydd shylsa. 
Nr 20-1823 .. . . .. . . 3: 25 

Glesskirare m. diam ant
skä r. Skär upp till 3 mm 
glas . Fö rnicklad och med 
pole rat tr ls kafl Llngd 13 
cm. I pla stfodral . 
Nr 20-1406 ...... 25: 25 

Glassk i rare som ovan 
men ski r upp ti ll 6 mm 
glas . 
Nr 20-1407 41: 50 

Glasaklrare med hlrdme 
tallt r issa och härd at fäs te , 
som tål hårt tryck. Ett 
kvali tetsve rktyg fö r yrkes
män. Platt träskaft . 
Nr 20-144 . ... , ... 19: 75 

Graversticklar. Varje typ 
finns i nr 1 (fin) , nr 5 (me
del) och nr 10 (grov) . 
20-1589 Flackstickel. 
20-1590 Bollst ickel . 
20-1591 Spetsstickel. 

Pr si 12: 75 

Glasskirare för rundskä r
ning av glas . Kan även an
vindas som vanl ig glas 
skärare . Inuti skaftet för 
varas lösa skär . Med gum
mifot. Skird iam. från 5 
upp till 17 cm. 

Stickalskaft av lövtr ä. 
Nr Längd Pris 
20-184 30 mm 1 : IO 
20-185 45 mm 1 : 75 Nr 20-331 .. . . . . . . · I : 50 

Filsats med 5 o lika fila r . . 
An satsfil HY, halvru nd 8", 
sågf i l 8" fla t, sågfil s· 
t rekant, 6" rund. Import 
Nr 30-2025 .. Pr st 25: 51) 

Fihats för finmekan ik. 12 
st pr ima nålfilar i o lika 
profiler , llngd 16 cm . 
Med sti ll av tr ä. 
Nr 30-1280 .. . . . . 19:-

Fillbft av bakel it med 
chuck för ovans !. nålfilar. 
Nr 20-1281 . . . . .. . . 3: 25 

-·-··-----
Filsats med 10 ol ika nll
filar med f in huggning för 
f inmekan iska arbeten . 
Längd ca 16 cm. I plast
fodra l. 
Nr 20-381 . . Pr sats 19: 

Filsats med 6 olika nll 
filar . Samma som de 
ti ll vänste r på b ilden . 
plastfodra l. 
Nr 20-389 12: 

' 

SURFORM-ve rktyg, den effektiva metoden för både 
grov - och finbearbetning av såväl järn och metall 
som trä , plast m.m. De utbytbara bladen , av bästa 
härdade specialstål , har 500 små rakbladsvassa 
skäreggar med spånöpr,ningar . --

Surformfil. Arbetar många gånger snabbare än van
liga filar . Längd med skaft 42 cm. Med plant stan
dardblad. 
Nr 30-1483 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 : 50 

Skrapa med ett litet böjt skä rblad , 6 X 4 cm. Ett re
servbla d medföljer . 
Nr 30-1489 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 50 

Stöthyvel med plant finskä r. Längd 14 cm. 
Nr 30-1490 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22: 50 

Surforrnhyvel med plant 10'" standardblad och väl
format kraftigt handtag . Längd 31 cm. 
Nr 30-1485 ..... . . . . .. .. . ....... . .......... 38: 75 

Skrubbhyvel med böjt 15 cm lång t skärblad . Hand
tage t vändbart i två lägen. 
Nr 30-1484 .................... . . . ..... . ... 28 : 75 

Utbytesblad , läng d 255 
mm passande fil 30-1483 
och hyvel 30-1485. 
20-1486 standard 
20-14 87 finskär 
20-1488 halvrunt 
20-1491 för metall och 
plast . . . . . . . . Pr st 10 : 50 
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Cylinderfräs pass~nde el
borrmaskiner. Består av 
2" fr äscyl inder oc h uni
vers alade pter . 
Nr 30-1495 ..... . 39 : 50 

Utbytesblad, längd 
mm för stöthyve l 
skrubb hyvel. 

oc h Utbytescylinder , diam. 2" , 
bredd 13/ , ". 

Nr 20-149 2 6: 75 Nr 30-1497 . . . . . . 24: 50 ::,i~,,~ ,..--_~ 
Versafile. Ett verktyg fö r b"a rbe tning av såväl jär n 
som t rä och divers e mj ukare mate rial. Vändb art 
blad av Sheffieldst ål med högsta eggskärpa . Plast
skaft . Tota l längd 39 cm. 
Nr 20- 115 . ... . .. .......... . ... .......... . 16:-
Nr 20-11 6 utbyte sblad för Versafile . Pr st 4 : 75 

Hobbyfilar. Ob e, gs, med 
kraft igt hand tag. Blad
längd 20 cm. 
20-1174 , slöjdfil med en 
sida medelfin och en sida 
ras p. 
20-1175 , skärpfi l med en 
sida dubb elg radig och en 
sida engra d ig eggfil. 

Pr st 11: 75 

-. -
• 

-·-· - -

1151 1152 1153 ns, 11ss 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 
11561157 1158 us, 

Filar av öbergs vilkända 
fabrikat Extra prima. 

Nllfil, läng d 16 cm. Me
delfin , dubb elgradi g. 
Nr Form Pris 

10 : -
8: 50 
8: 20 
6 : 50 

11:- i 

20-1151 Halvrund 
20-1152 Trekantig 
20-1153 Flat 
20-1154 Rund 
20-1155 Kniv 
Nålfil, finaste huggning. 
Nr Form 
20-1156 Halvrund 
20-1157 Trekantig 
20-1158 Flat 
20-1159 Rund 

Pris 
10 : -
8: 50 
8 : 20 
6:50 

Magnetfil, enkelg radig. 
Nr 20-1161 . .. .. ... 5: 25 
S6gfil,A -huggning , fin , en
gradi g , dubb el. "Wasa ". 

Nr 20-1162 a, 5 tum 9:
Nr 20-1162 b, 6 tum 10 : 25 

Trekantfil, dubbelgradig. 
20-1163 a. 6" medelfin 

10: 50 
20-1163 b. 8" medelgrov 

12 : 75 

Knivfil, dubbelgradig . 6". 
20-11648 Fin 15: 50 
20-1164 b Medelfin 14 : 50 

Rundlil 
gradig . 
Längd 

6" 
8" 

10" 
12" 

20-1165 , dubbel -

Huggning Pris 
Fin 10: 50 
Medelfin 11 :
Medelfin 14 : 50 
Medelgrov 17: 50 

Halvrund fil 20-1166 , dub
belgradig . 
Längd Huggning Pris 

6" Fin 19:-
8" Medelfin 20 : -

12" Medelgrov 31:-

Ansatsfil 20-1167 , dubbel
gradig, en kant ohuggen . 
Längd Huggning Pris 

B" Medelfin 12:-
10" Medelfin 16: -
12" Medelgrov 20 : -

Rasp, halvrund, båda si· 
dor huggna med medel 
grov raspgrad 1 kanterna 
med filgraä. Längd 10". 
Nr 20-1168 ...... 24: 75 

Pansarfil, vals tandad på båda sid orna. Dessa filar 
skär mycket s_nabbt och lämnar samtidigt en f in, slät 
yta. Lika anvandbar på pl ana som buktiga yto r och 
såvä l för de flesta metaller som ti ll trä. Med hål för 
filhållare. 
20-772 standard huggning 12" 
20-773 fin huggning 12" 
20-774 standard huggning 14" 
20-775 fin huggning 14" 

29:-
31:-
36:-
39:-

Magnatfif, enkelg rad. 
Längd 150 mm. 
Nr 20-1938 .. Pr 2 sl3: 50 

Filh6llare passande 14" 
pansarfilar. Ut an fil. 
Nr 30-1342 . . . 37:-

4m, · _) 

Filkarda för rengöring av 
f i lar och raspar. Storl . 4 X 
24 cm. 
Nr 20-1139 . . . . . . . 4: 30 
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Filsats med 6 olika nyc
kelfilar med plastskaft i 
plastetui. För trä , plast o. 
metall. Längd med skaft 
17 cm. 
Nr 20-380 12: 50 

Nr 20-1247 . Filskaft av 
mjukplast. 

Lövsåg av fjädrande stål
rör . För vanlig a lövsåg
blad, sågdj up 30 cm

7 Nr 31-592 . . . . . . . . : 50 

' ··························-·················n Metallsågbåge i mycke t kraft ig och stabi l konstruk 
tion. Försedd med helgj utet handta g som ligge r väl 
i handen, samt ett likaledes gj utet stöd för vänster 
hand. För 12" blad . Vikt 0,7 kg. 

19
, 
50 Nr 30-732 .. ......... . . . ....... . . . . ...... . 

Bågfil SANDVIK för yr
kesmän. Kraftig konstruk
tion med hävstångs blad
spännare . Även 45° in· 
fästn ing samt st icksågs
infästning av bladet. Plats 
för reservblad i bågen . 
Med ett Sandflex-blad . 
Nr 20-17 ..... . .... 33 : -

M inibågfil. En behändig 
såg för mindre metallar 
beten. Bladlängd 17 cm. 
5 st fintandade metall
sågblad medföljer. 
Nr 30-604 .......... 9: 75 

Reservblad till 30-604. 
Nr 20-605 Pr 10 st 4 : 50 

1-- ~ 
a Längd 68 mm Pris 1: 50 
b Län~d 84 mm Pris 1: 50 
c Längd 98 mm Pris 1: 75 · 
d Längd 114 mm Pris 2 : 25 
e Längd 130 mm Pris 2 : 50 

Guldsmedssåg , förnick 
lad. Ställb ar för blad
längder 80- 170 mm. 
(Passande blad 11-303.) Bågfilsblad " Sandflex" . 
N~ 20-415 .. . ... . . 22 : SO Bi-metall : tandkanten av Modefisig av förnicklat 

stål. En ovärderlig såg 
för mindre arbeten i trä 
och metall . Hela längd en 
25 cm. Bladlängd 15 cm, 
bredd 6 mm. 32 tänder 
per tum. Med ett blad . 

,1-----------, snabbst ål och ryggen av 
seg t stål. 

Såghandtag, finger
grep pslormat med p.rak
tisk skruvanordning , som 
stadigt håller bågfils ; och 
stick sågblad . Längd 13 
cm. 
Nr 20-497 . . . . . . . . 6: 50 

Såghandtag för metall
sågblad . Har stor an
vändni ng på många stäl
len, där en metalls åg
båge ej får plats . 
Nr 20-1384 . 3: 75 

Sågsats för figur s~gning 
i trä och metall . Formck
lad båge med trähandtag . 
Vridbara fästen för in
ställning av bladet i varje 
önskat läge. Med 5 blad 
av oljehärdat stål i bred
der 2- 6 mm. Bladlängd 
165 mm. 

LöVSAGBLAD 

Grossprisel endast vid 
köp av samma nummer 
och gro vlek. • 

Lövsågblad. Längd 13 cm. 
Ang iv grovl .eksnr vid be
stä lln ing . 
11-300 , prim a blad för trä. 
Grovlek 1, 3, 5, 8, 10 elle r 
. 12. 
Gro vl. 

1- 8 
' 10-12 

f'r duss . 
1: 40 
1: 65 

gross 
12 : -
14 : so 

11-301, extra pr ima snabb
sågblad för trä . Gro vlekar 
som 11-300. 
Grovl. Pr duss. 

1- 8 1:60 
10- 12 1: 85 

gross 
14: 50 
16 : 50 

11-303 , extra prim'a snabb 
sågblad för metall . Grov 
lekar : 8/0, 5/ 0, 3/0, 0, 1, 
2 eller 4. 
Gro vl. Pr duss . 
8/0-5 /0 5:-
3/0-4 3: 80 

g ross 
48: -
35:-

Nr 30-797 . . Pr sats 5: 50 11· 304, extra prima vridna, 
allsidigt tandad e lövsåg

Reservblad till ovanstå- blad för t rä, gips o. plas
ende sågbåge. 4 st för ler . Grovlek ar 0, 2, 4 eller 
trä och olika metaller . · 6. 
Nr 20-1045 . . Pr sats 1:90 Pr duss 1 : 90, gross 17: -
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Nr 20-18 Pr 2 st 8 : 50 

Nr 20-1214 ...... . . 2: 25 

Sågblad fö r ovanstående 
mod ellsåg. 

Bågfil -med handt aget av Nr För Dussin 
lacke rad lättmetall oc h 20-1293 Metal l 6: -
båge av forn . stålrör . 20-1294 Trä 5: 50 
Ställ bar för 10" -12" blad. ~ · 
Nr 30-1285 . . . . . . .. 17: -

' u 
Bågfil . Tillverkad av pri 
ma stålrör med väl utfo r
mat handtag o. grepp av 
lättmetall . Ställb ar fö r 10" 
-12" blad . 
Nr 30-1284 . .. ... . 16:-

--- ~. 
Metallsågblad s. k. båg
filsblad . Extra prima 
svensk t illver kning . 12" X 
'h" . Kvalitet SOLO . 
20-112 med 18 tänder / tum. 
20-442 med 24 tänder / tum . 

Pr10 st 5:50 

SOLO WOL FRAM 
20-664 med 18 tänder / tum . 
20-665 med 32 tänder / tum. 

Pr 10 st 7: 50• 

Bågfilshandtag . En ut
märkt hållar e för bågfils
blad , användes på svår
åtkomliga ställ en. Stabilt 
utförand e i slagt ålig plast , 
längd 20 cm. 2 blad med
följ er. 
Nr 30-2129 .... .. . . 6 : 75 

Metallsågblad KAPMAN , 
legerat verktygsstål. 24 
tänder / tum. Längd 12". 
20-102 Pr 3-förp . 3: -

Metallsågblad KAPMAN
snabbstål. 24 tänder /tum . 
LänAd 12" . 
20-103 Pr 2-lörp . 5: 80 

Metallsågblad KAPMAN , 
super-Highspeed m. pro
gressiv !andning jämnt 
stigande fr ån 14 till 30 
tänder/ tum. Längd 12" . 
20-104 . . . . . . P-r st 3: 50 

Sågji gg JOINTMASTER , belönad med guldmedalj 
på Ini. ~ppf innarmäs san i . Bryss el. Ideal isk fö~ ge
rings-, sink- och tapp sågning , då en mängd vinklar 
kan ställ as in och fixer ingen är orubbl ig. Exakt ut
föra nde i pressgjutgods , format 21 X 21 cm. Svenskt 
instruk t ionshäfte medfö ljer. 
Nr 30-350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 : -

Listsåg, Sandv ik 309, spec iellt lämpl ig för ger ings
sågning av lister m.m. tillsammans ~ed Sandvik 
9eringss töd _ Fintandning ger fina sn,ttytor . Tand
spetshär dad. Bl adlängd 50 cm. 
Nr 30-563 ..... .. .. . . . . .. .. . ... . ....... . . . .. 37: 50 

Geringsstöd , Sandvik, inställbart för · sågni ng i 7 
olika vink lar. Tar alla material och dimens ioner från 
smala liste r till grova pl,mk . Pressgjut en metall . Vikt 
500 g . 
Nr 30-562 . . ·. . .. ... . ... . . . . ....... . . .. ... . 35: -

~~ 
Ge ringslAda av trä . 30 cm 
lång och 9 cm bred med 
25 cm lång såg. 
Nr 30-2018 . . 15: 75 

Geringslåda i hårdplas t 
25 cm lång och 6,5 cm 
bred . Med 35 cm lång såg. 
Tyskt fabrikat. 
Nr 30-2088 . . . . . . . . 9: 75 

GeringslAda, Stanley , helt 
av metall . Inställbar för 
sågning i 30, 45, 60 eller 
90 graders vinkel. Max. 
sågdjup 89 mm. Vikt 1,9 
kg. 
Nr 30-1530 ...... 93: -

Handsåg, EIA , Bushman, l,å sta svenska kval.itets 
såg. Specialplasthandtag med 45° och 90° vinkel
anslag , samt våg- och lodvattenpass . Måttskala , 52 
cm, på ryggen . Bladlängd 24", hela l~ngden 69 cm. 
Mycket prakt isk med många verktyg , ett. , 

Nr ~0-1608 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 41: -

Handsåg . Tand spetshärdad som ej behöver filas , 
av extra prima Sandviksfabr ikat. Hållriktigt , kra ft igt 
svart handtag . Bladlänqd 22" med 7 länder pr tum. 
Nr 30-251 . . . . . . . . . . . . . . ........ 39 : 75 

Handsåg av extra prima Sandviksfabrikat. Svängd 
rygg ornerat kraft igt plasthandt ag. Bladlängd 26" 
med 6 raka tänder pr tum . 
Nr 30-488 ......... . . . . . ..... . ..... . .. . . . . 82 : -

Handsåg STANLEY . Bästa svenska fabrikat. Längd 
22" med 7 tänder / tum. Tandspetshärdad . Vinkelan 
slag 45° och 90° på handtaget. 
Nr 30-1494 . . ..... . . . ...... .. .. ... . . . . . .. .. 26 : -

Ryggsåg av extra prima Sandviksfabrikat. Kraftigt 
blått plasth andtag . Vitpolerat och riktat blad med 
löstagb ar stålrygg .· Bladlängd 14". 
Nr 30-490 . . . . . . . . . . . . . .. .. . · .. . . 32: 50 

Kvistsåg med kraftig t stSngfäste , ställ bart i tre. lä
gen. St ålblad et är något böjt och 40 cm långt. Filad 
och skränkt. Utmärkt för ansning , kvistsågning m.m. 
på träd och buskar . Svenskt fabrikat. 
Nr 30-1604 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26:-

Campingsåg , hopf ällba r. Längd : klinga 27 cm plus 30 
cm skaft av rödbok. En svensk kvalitetssåg. 
Nr 30-117 0 .... ... ... . ... . .. . . . . .... ..... . . 23: -
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Sågsats, bestå r av plasthandtag med 5 olik a utbyt 
bara kl ingo r. Stör sta längd 50 cm. En billi g sats för 
hem och hobby . 
Nr 30-1088 ......... . ..... . ..... . .. . .. . .... 11: 50 

SAgbAge Kvick . Svensk kvalitetss åg. Längd 22" . 
Lämplig till snickars åg, röjn ingssåg, hobbysåg , 
campingsåg m. fl. Med sågblad. 

Nr 30-1439 ... . .... . .... . ... .. .. .. . 17: 50 
Nr 30-1440. Reservblad t ill !<vick-sågen. 6: 75 

' Universalsticksig m. ett 
metallsågblad i snabbstål 
och ett trä sågblad . Kling
längd 21 cm. Bladet ställ 
bart i 8 olika lägen. 12 cm 
skaft av slagfast sp.-plast. 
Tota l längd 29 cm. 
Nr 30-1523 . . ... . 19: 50 

Reservblad. 
20-1524 Trä 4: 30 
20-1525 Metall 7: 90 

Sylborr, försedd med spi
ralskär för lättare hålupp 
tagn ing . Total längd: 18 
cm . 

Nr 20-1464 ........ 8: 25 

Hålskärare. Ett kraft igt 
verktyg i bästa stål för 
upplagning av hål i mju
kå material som träfiber 
plattor , läder , papp o. dyl. 
Ställbar för 3-40 cm hål
diameter . 
Nr 30-1889 . . . . .. 19: -
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Ställbar hAlsAg m. snabb
stålskär inställbara för 
håldiam . från 30 till 60 
mm. Graderad inställning 
av diam . med ratt med 
låsmutter . Helt av blåanl. 
stål. 
Nr 30-2053 ...... 17: 50 

Hilskirare, ställbar för 
skärning av hål med 30-
140 diam . i trä m.m. Med 
6 mm axel. 
Nr 20-2066 .... .... 8: 50 

Hålsåg med centrum för 
6 mm borr och med såg
blad i diam . 19 mm för 
upptagning av hål i P
plattor , diskb änksplåt 
m.m. Användes av el- och 
rörmontörer . 
Nr 20-1846 ...... .. 5: 25 

Cellplastsig. En kraftig och stabil såg fö r dekora 
töre r, modellbygga re, sky ltreklam m.m. Skär upp 
til l 60 mm tjock sty rencellplast med ett max. såg
bredd av 320 mm. Bågen är ställbar för såväl rakt 
som snett skär . Den elektr iskt uppvärmda t råden 
skär snabbt och rent , utan spån eller andra avsätt
ningar . Bor d med gummifötter , "33 X 25 cm. För 4,5 
V batteri eller transformator , I.ex . 32-1566. Reserv
tråd medföljer . 
Nr 30-2075 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77: -

20-2076. Reservtråd. Länga 4 m. 2:50 

30-2077 Cellplastskiva , storlek 41 X 25X 1 cm. 
50 Pr 10 st 8: 

Större och tjockare skivor finns hos byggnadsmate
rialfirmor . 

HllsAg för montering av 
el-dosor i trä , masonit , 
byggplattor m.m. Axeln är 
6-kantfa sad och fäster sä
kert i chucken på el-borr
maskin . 

Kraftigt svenskt kvalitets
verktyg för yrkesmän . 
30-175 a 68 mm håldiam. 

b 73 mm håld iam. 
c 78 mm håldiam . 
d 83 mm håldia m. 

Pris pr st 42: -

Reservskär till ovanståen 
de håJsåg. Storlek : a, b, 
celler d. 
Nr 30-176 .. .. Pr st 8: 50 

Hålkörnare. Ger vinkel 
räta o. centrerade skruv
hål med endast ett slag 
med hammaren. Förn . o. 
med räHlad hylsa 60 X 12 
mm. 
Nr 20-224 ... . .... 4: 95 

CellplastsAg. Fast båg e 
med max. sågbredd 260 
mm. Bordets storl . 25 X 17 
cm. För ficklampsbatteri 
,4,5 V eller transformator. 
Nr 37-572 ...... .. 19:...,... 

Multi-hAlsåg med 7 olika , 
utbytbara cirkelblad för 
håldiam. 25, 30, 37, 43, 50, 
57 och 64 mm. Max . såg• 
djup 18 mm. Ett utmärkt 
verktyg för installat. m. fl. 
vid upptagn ing av hål för 
dosor osv. Med ¼ " cent
rumborr . 
Nr 30-798 .... .. .. 5: 95 

Multi-hilsåg , lika 30-7 
men med 9 olika cirk el 
blad , även diam . 70 och 
76 mm. Sågdjup 18 mm 
Nr 30·795 . ... . . . . 8: 

Multi-hilsig, lika 30-7 
och med samma håldia 
metrar men med sågdju 
pet 44 mm i porösa ma 
terial. 
Nr 30-1976 .. .. .. .. 9: 

~~?t. TT T 
ler m.m. Tillv. av prima 1671 1672 1673 1674 

stål. Satsen innehåller 3 Brotsch av stål , för upp· 
punsar för 16, 21 och 30 tagn ing och försto ring av 
mm • hål samt mothåll , hål i metall o. plåt. Längd 
drag- bult och vridpinne . i cm samt hålmått , vilket 
Nr 20-1670 Pr sats 34: - avser spetsdiam . - bas

diam. , i mm. Vridpinne 
medfölj er. 

Hålpunssats som föregå
ende men innehållande 5 
st punsa r: 16, 18, 21, 25 
och 30 mm, samt en 
brotsch 4-11 mm. Förva
rat i t räskrin med fack . 
Nr 30-1766 Pr sats 88:-

1205 

Nr Längd Hålmått Pris 
20-1671 13 3-14 9: 50 
20-1672 14 3,5- 20 16: 50 
20-1673 19 9- 20 21: -
20-1674 14 4-32 24:-

Röravskirare för rör av 
mjuka metaller . Kapaci
tet '/, - ' /, " . Med tunn 
skärtrissa och två mol· 
rullar . Storl . 35 X 45 X 20 
mm. 
Nr 20-505 ...... .. 13: 50 

Röravskirare av alumini
Hålskärare av mycket um. Kapacite t ' /, t ill 2" 
kraftig modell, helt av diam . Härdad skärlrissa 
härdat stål. Sn·abbstål i och motrullar av stål. 
borr oc h skärstål. Ställ- Längd 24 cm. 
bar för 4- 20 cm håldiam. Nr 30-2199 . . . . . . 26: -

~'." centr umborr. V ik;/~~- ,20-1867 reservskär 1: 50 

20-1205 Runt fäste 1/, " . 

20-1388 Fyrkantfäs te . 
20-1390 Morseko na 1. 

Skärkniv och borr av 
snabbst ål, passande 
ovanståend e hålskärare . 
Skärkniv 20-1660 . 11: 20 
Borr 20-1659. 8:-

Ställbar brotsch med 5 
precisionss tyrda raka skär . 

mm 
20-1883 9-10 
20-1884 11-12 
20-1885 12-13,5 
20-1886 13,5- 15,5 
20-1887 15,5- 18 
20-1888 18-2 1 

31 -
31 50 
34 25 
38 -
41 50 
45 50 

Röravskirare för rör av 
koppar , mässing eller alu
minium. St ällbar för rör 
från '/," till 1" diam. 
Längd 16 cm. 
Nr 20-1833 ..... . 20 : 75 

20-1868 Reservskir 1 :50 

Tegelborr 20-1184 RAPID 
av kromlegerat stål. 
Diam. mm/ Pr st 
3,6 4,6 5,6 6,6 

3: 75 4: - 4: 50 4: 75 

Skruvplugg. Sats i hus
hållsförpackning för såväl 
lätta som tunga föremål . 
Består av ca 100 st hul 
l ingförsedda pluggar som 
sitter bergsäkert. Läng
der från 25 till 40 mm. För 
skruvdiam . 3-6 mm. 4 
passande · borrar med 
hårdmetallskär medföljer . 
I plastlåda 11 X 18X 2 cm. 
Nr 30-2138 . . . . . . 24: 50 

Skruvplugg. Sats med 50 
st sorterade plastpluggar 
med passande skruvar i 
längd 30-45 mm. I plast
ask med 12 fack . 
Nr 30-1737 ....... 14: 90 

Borrsats. För borrning och 
försänkning i ett tempo . 
Ställbart borrdjup . ¼" 
skaft. Sats om 3 st med 
borrar i d iam. 2,5, 3 och 
3,5 mm. 
Nr 20-615 ........ 24: 75 

Försiinkare av manganle
gerat verktygsstål. För 
metaller , trä o. plast. Ny 
utformning, gör rena och 
runda skär.Ställbar stopp
krage för önskat skär
djup. Diam. 16 mm. '/, ' 
skaft. 
Nr 20-614 11: 75 

Försinkare av högvärd igt 
härdat verktygsstål med 
7 skär . Spets 80°. Sats m. 
4 st . Diam . •!,, •;,, '/, och 
'!, ". 
Nr 20-2065 Pr sats 14: 90 

Försänkare som föregå
ende men spets 90". 
Diam. ½". 
Nr 20-860 .. .. Pr si 4: 75 

Frisborr med 6 mm skaft. 
Användbart för håltag
ning, formning m.m. i trä, 
plast , fibermaterial m.m. 
Klin glän!'jd : 6 cm. 
Nr 20-1559 ....... , 4: 95 

Borrsats, består av två 
fräsborrar med 5 mm 
skaft. Det ena för t rä o.d. 
har klinglängd 6 cm och 
det andra för metallarbe
ten , 4,5 cm. 
Nr 20-1560 .. Pr sats 7: 50 

Frisborr för trä. Härmed 
göres lätt hål och öpp · 
ningar i önskad storlek 
och form med en elborr
maskin. 6 mm cylindriskt 
fäste. 
Nr Diam .X längd Pris 
20-524 6,5 x 100 mm 5: 75 
20-525 6,5X 160 mm 7: 30 
20-526 9 x 320 mm 18: -

Raspborr är ett praktiskt v&rktyg vid upptagning av 
hål och öppningar i trä upp till 1 tums tjocklek. Spi 
raltandad rundrasp utformad till bo rr i spetsen och 
med t rähandtag . · 
Nr Diam . Längd Pris 
20-1230 4,5 mm 21 cm 7: 75 
20- 436 5 mm 26 cm 12: 50 
20- 437 8 mm 46 cm 19: 50 
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Snabbstålborr 

Snabbst ålborr Nr 10-300 . Korta spiralborr , svenskt 
fabrikat, av extra prima snabbstål , med cylindriskt 
fäste, stor skärförmåga i metal l och järn samt stor 
varaktighet. Svenskt fabrikat . 

Diam. mm 1,0 1,1 1,2 1,5 1,6 1,7 1,9 
3:10 3 :10 Pris pr st 2:60 3:10 3 :10 2 :70 3:10 

2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 
2:60 2:60 2 :60 2 :60 2 :60 2 :40 2:60 2 :60 2 :60 

3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 
2:40 2 :60 2:60 2:70 2:90 3 :20 3 :20 3 :70 3 :40 

4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 4,9 5,0 5,1 5,2 
3:70 3 :70 4:40 4 :- 4 :40 4 :80 4 :40 5:30 5:30 

5,5 5,6 5,9 6,0 6,2 6,5 6,7 6,9 7,0 
5:20 5:70 5:70 5:20 6 :50 6 :30 6:80 8 :20 7 :40 

7,2 7,5 7,7 8,0 8,2 8,5 9,0 9,5 1 o.o I 
8:50 7:70 9:30 8:50 10:20 9 :30 10:50 12 :70 13:80 

10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 
16:30 18:- 21 :50 24 :- 24 :50 30 :- 39 :50 36 :-

Snabbstllborr Nr 10-292 , små cylindriska . Diam. mm 
0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 och 0,9. Pr st 2 : 50 

Spiralmetallborr 10-875, små ko lstålborrar med 
diam .: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm Pr st 1: 20 

Borrkasetter , stabil t ut
förda helt i brännlacke
rad stålplåt o. med num· 
rerade hål passande bor 
rarna. Utan borrar : 

30-319 fö r 19 st borrar 1-
10 mm med 0,5 mm inter
vall. 164 X 98 X 31 mm. 

14: 50 
30-1137 för 50 st borr ar 
1-5 ,9 mm, 0,1 mm int. 150 
X 98X3 9 mm. 32: -
30-1138 för 25 st borrar 
1- 13 mm, 0,5 mm inl. 198 
X 98X 50 mm. 24:-

MED BORRAR 

Borrkassetter lika föregå 
ende men med borrar . 
20-402 = 30-319 med 19 st 
kolst ålborrar . 38: -
20-2079= 30-319 med 19 st 
tjeckiska snab bstålborrar. 

65: -
20-403= 30-319 med 19 st 
svenska snabbs tålborrar . 

144 :-

20-405= 30-1137 med 50 st 
svenska snabbs tålborrar . 

175 :-

20-406= 30-1138 med 25 st 
kolstå lborrar . 77: -
20-407 = 30-1138 med 25 st 
svenska snabbs tålborrar . 

270 :-
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fnstallationsborr Nr 10-621 
av förnicklat stål m. hård
metallskä r. För såväl slag· 
borrmaskiner som rote
rande borrmaskiner vid 
borrning i mar mor , ski ff er. 
tegel , be tong o. dyl. där 
vanli ga borrar lort förlo
rar skärpan . Märke ILFA . 

mm 
Pr st 
5,5 

3: 20 

4 
2: 90 

6 
3: 30 

4,5 
3 : -

7 
3: 60 

5 
3: 10 

8 
4: 30 

10 12 14 16 
5: 30 8:- 10 : 75 16:-

18 20 22 25 
21:- 24:50 31 :- 39: -

Borrsats med 12 st spiral
borrar av snabbstål cy 
lindrisk t fäste , 1-6,5 mm 
med 'I, mm skillnad . I 
pla stställ med lock. 
Nr 20-539 . . .. ·- . . 54: -

Metallborr 
Sp iralmetallborr Nr 10-92 , av extra prima kolstål med 
cyl indriskt fäste för borrning i metall , järn och trä . 
Diam. mm 1 1,5 2 2,5 3 3,5 
Pris pr st 0: 60 0 : 60 0 : 60 0 : 70 0 : 70 0: 70 

4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 
0: 75 0: 80 0: 90 1: - 1: 10 1: 20 1: 30 1: 40 

8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 
1 : 75 1: 90 2 : 30 2: 40 2: 80 3: 80 4 : 60 4 : 80 

12 12.5 13 13,5 14 14,5 15 15.5 
5: 80 5: 90 6: 40 6: 80 6: 90 7 : 50 7 : 60 8: 20 
16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 20 

8: 30 11 : 50 11 : 70 12 : 50 12 : 80 13 : 50 13 : 70 14 : 70 

Bo rrsats med 13 st varm
valsade snabbstålborrar i 
hel o. halv mm 2-8 mm. 
I plastkas sett. 
Nr 30-718 28 : -

Praktiskt sortiment! 
Borrsats med 13 st val· 
sade .z. snabbstålborrar 
(1,5, 2,0, 2.5, 3,0, 3,2, 3,5, 
4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 
6,5.). I pl astkasse tt . 
Nr io-2083 ..... 

I 
Borrsats med 6 st cent
rumborrar för trä . Diam.· 
10, 12, 16, 18, 22, 25 mm. 
Fäste '/, med kant ig av
fasn ing. I plastväska . För 
hobbyhru~ . 
Nr 20-2073 . . . ... 13: 50 

Borrsats med 13 st borrar 
i gro vle~ 1,5 mm till 6,5 Borrsats inneh . 6 st av 
mm , för varas j plastask, ovanst. Ridgway-bo rr : 

1
/ ,, 

storlek: 120X7 5X 14 mm. 'I,, 'h, '!,, 'I• och 1". I tyg
Borrarna av kromvanadi- fodral med fack och läder-
umstål. rem. 
Nr 30-1438 Pr sats 12: 50 Nr 20-12 Pr sats 65: -

Borrställ av pl ast för 50 
metallborrar i grovlek 1,0, 
1,1, 1,2, 1,3 o.s.v. upp t il l 
5,9 mm. Gro vleke n på 
varje hål tydl ig t angive n. 
Stor l. 145X 90X 20 mm. 
Nr 30-776 . .. ....... 3: 90 
Borrställ , lika ·för egåe nde 
men med hål för , 40 bor
rar 6-10 mm diam. Storl . 
20ox 11ox 20 mm. 
Nr 20-141 . ... . . .... 4: 75 

Borrställ med hål för 19 st 
borrar 1- 10 mm med 0,5 
mm intervaller . Plattstor
lek 12X 8 X 2 cm. 
Nr 20-1566 .. ..... . 3: -

Borrsats " Rid gway " med 
träspiralborrar . Sat sen in
neh ller 13 borrar i följa n
de diam. 'I•, 5'1,, 3/a, 7/u, 
'h, '!i,, s;, , 11/ u , l/, 1 ll/ u , 
7/ , , 1S/ u och 1 ". Bo rrar a v 
högsta kvalitet. Kom plett 
i tr äetui. 
Nr 30-1 ..... . .. . . 178 : -

Spiralborr Nr 20-111 för trä. Med 6-kantig t 6 mm fäste 
som både går i borrsväng och borrmaskin. Längd 18 
cm. 
Dia m. mm 6 8 10 12 
Pris pr st 9:40 9: 50 9: 60 9: 70 

14 16 18 20 22 24 
11: 80 12: - 12: 50 16: 50 16: 75 21 :-

Spiralb orr __ 20-3, " lrvinmodell", fabr . Ridg way England . 
Skar ett prnnt och rent hål i såväl änd- som tvärträ. 
Spet sarna är starka och väl gängade. Borrarna helt 
polerade. Bästa kvalitet. 

iam. tum l / 1, ' /. 'I" 'I, 
8: 25 

1 
15:50 

,,,. 
8: 50 
1'/, 

Pris pr st 7: 50 7: 75 8 :-
½ 5/, l/, 11, 

8: 75 10 : 50 11: 50 13:- 19:-

Träborr Nr 20-1533 
STA NLEY, av verktygs. 
stål med 6-kant fäste , 
som sitter säkert i chuck. 
a ' /, " - 10mm 12: 40 
b '/, " - 13mm 12:50 
c ' /, " - 16mm 12: 60 
d ' /, " -19 mm 12:70 
e 1/ , " -22 mm 12: 80 
I 1" -25 mm 12:.90 

Träborr, "Ridgeway ". 
Bästa skärpa, som ger ett 
rent sni tt. Lämpliga för el
handbo rrmas kiner . 
Nr 20-1115, a 1/ , " tS:-
b ' /1" 6: 10 C 1/ , " 8: 20 
d ' /, " 6: 30 e 'I•" IS: 40 
f' /, " 6: 50 g 1" 8: 60 
hl' /, " 9:50, i1' h "12:-

Borr, ställbar för borrning 
upp till 3" d iam. Min . 
d iam.: '/, ". Med två skär
tillsatser . Längd 23 cm . 
Tillverkad av förnicklat 
stål . Import . 
Nr 20-1485 . . . . . . 23: 75 

Ställbar borr, Ridgeway 
Sheffield , högsta kvalitet. 
Med lösa skär och i trä
skrin. 
Nr Borrdiam . Pris 
20-1134 . 'h"- 1'!," 37:
;10-1135. 7/, "- 3" 48 : -

Reservskiir ti Il stäl I bar 
borr , Ridgew ay. 
20-1136 a: 'h- 7/, " 8: 75 

b : 7/, "-1'/, '· 7: 75 
C : 7/o- 1' /, " 9: !id 
d:1' /,-3 " 11:50 
e : 3" -4 " 18:-

c, d och e passar nr 20-
1135. 

/ 
~ 

Förlä ngare för " Ridge
way" träborr ar. Längd 300 
mm, diam. 16 mm. Kan . Drillborr med handt ag av 
skarvas i flera längder . trä . 4-delad chuc k av mäs· 
Nr 30-1117 .. .... 17: ~ sing. Med 6 borra ,. Längd 

-em,, B 
Ställ bar borr med 6 mm 
fäste för el-b orrmaski n. 
Ställba r från 13 till 45 
mm diam. för borrning i 
t rä. Av härda t och blå
anlöpt stål. 
Nr 20-37 ... . . . .. 21:-

25 cm. 
Nr 21-17 . ...... . . . 4: 75 

.Drillborr med 6,5 mm fräst 
spiral och särskilt kraftigt 
och fint .utförande . Be· 
hållare för borrar i skaf
tet. 6 olika borrar med
följer. Längd 31 cm. 
Nr 20-155 . ... . .. . 11: 50 

Borrsväng av förkromat 
stål med 4-backs chuck 
och spärr. 25 cm vevyta. 
Nylonlagrat handtag och 
bröstbc,•d. 
Nr 30-1477 ...... . . 38:-

Borrsväng av jap. fabr ., 
helt förnick lad, kullager i 
bröstbordet och härdade 
stålkäfta r. 10" vevyta. För· 
sedd med spärranordning. 
Nr 30-445 ...... . . 28: -

Borrsväng i storlek och 
utförande lika föregående 
med spärr, men i konkur
renskvalitet t ill lågt pris . 
För hem och hobby . 
Nr 30-433 . . . . . . . . 15: -

Borrskaft med 3-backig 
bo rrchuck för borr upp 
till 6 mm och dubbla ,fräs
ta kuggdrev . Plat s för 
borrar i skaftet . Hela 
längden 32 cm . 
Nr 30-1225 ... . .. 22:-

Borrskaft av prima gjut 
j ärn med fräst a kugghjul 
och stödhj ul. 3-backs 
chuck för upp till 6 mm. 
Tota l längd 31 cm. Vikt 
0,65 kg. 
Nr 30-889 ........ . 34: -

Borrskaft med inkapslad 
växel för två hastigheter 
genom flyttbar vev. Kul 
lagrad spindel , stödhand
tag och trebackschuck 
för max 10 mm. Längd 32 
cm. Vikt 1,2 kg. 
Nr 30-888 ........ 31:-

Borrskaft lika föregående 
men 13 mm borrkapac itet. 
Längd 45 cm. Vikt 2 kg. 
Nr 30-887 .. .. .... 38: -

Borrmaskin med batteri
driven kraftig motor , ned
växlad med växellåda . 
Har chuck för 0,8-1 ,4 
mm borr . Mycket behän 
dig apparat för finmeka 
nik , borrning av krets
kort m.m. Storlek 39 X 
178 mm. Ladd as med 4 
batterier (nr 32-2307). 
Vikt med batterier 260 9 . 
Nr 30-19~3 . .... . .. 90:-

Borrstativ passa nde ovan
stående miniborrmaskin . 
Nr 30-1977 · .. , . ... . 39: -
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Wolf-craft 

lponttri, lS D Slftffl 

© •:w•i =, 1 <Pi-
Borrchuckar , treback iga, 
självcentrerande med cy
lindriskt skaft. Längd 11 
- 14 cm. 

Spirklinga , storlek 45 X Skaft Gripv . 
5Hltlrl t :Ml J,Smm ~rfr l • l nvn e o,e mm. 

Nr 20-2286 .. .. .. 16: 50 
Nr 
20-146 
20-147 
20-148 

mm mm 
10 6 

Pris 
23:-
26:-
33:-

Universalhandfrässals m. 
5 olika fräsar för spont
ning för slitsfräsning fö r 
kantlister , spår för hyllor 
och skåp, fasning av kan
ter. 
Nr 30-2036 . . . . . . 90: -
Handfräs, samma som 
ovanstående men med en 

Fräsar passande 

Wolf-craft 

20-2038 Spontfräs 35 x 5 
mm. 14:- · 

20-2040 
mm. 
20-2041 

Spårfräs 30 X 2.4 

spårfräs . 
Nr 20-2037 ... .. .. 45 ,_ 10 mm. 

6: 75 
Konfräs 45° 1-

14: -

20-2039 Fingerfräs 5 mm 
12:-

Frästillsats Wolfcraft as
sistent 2050. Passar direkt 
till alla handborrmask iner 
som har bred rund fäst
hals med 43 mm diam. Till 
maskiner med 38 mm hals 
användes mellanring, som 
följer med. Mask inen fyl
er 3 funktioner: 1/ hand

fräs, 2/bän kfräs , 3/ tapp
hålsborr . 6 olika fräsar, 

Fingerfräs , diam. 6 mm. 
Nr 20-2278, . . . . . . 13: -

Slilsfräs , 
Nr 
20-2279 
20-2280 

diam. 30 
Spår 

2,5 mm 
1,4mm 

mm. 
Pris 

8:-
8:-

10 10 
12 13 

Chucknyckel. Tappdiam . 
6 mm. Kuggdrev 10--13 
mm. Passar bl.a. Black & 
Decker småmaskiner . 
Nr 20-856 . . . . . . .. . . 3: 50 

Chucknyckel. Tappdiam . 
6 mm. kuggdrev 14-17 
mm. Passar de fl esta me
de lstora och större borr
maskiner , bl.a. tyska AEG, 
Bosch , Metabo m.fl. 
Nr 20-857 . .. . . . . . . . 4: 25 

spårklinga och anhåll för Linghilsfräs, längd 40 
bänkarbete med fö ljer. mm. 
Svensk handl edning . Nr Diam. 

6mm 
8mm 

Pris Hillare för chucknyc kel. 
21: - Av gummi. 

L-=~:!,:~:::==:::=:..N_r_3_o_-2_04_5_._ .. _·_· _· ~2:80~:_-J 20-2287 20-2288 ------------·· 22: - Nr 20-750 .... .. .. 2:50 

Profilfräsar med skaft passand e frästillsats 30-2045. 

Profilfräs Cylinderfräs , storlek 25 
Nr 20-2282 .. . ... 16:- X22 mm. 
Nr 20-2283 . . . . . . 16: - Nr 20-2276 . . . . . . 17: 50 

35X 5 
mm. 
Nr 20-22n . . . . . . 16: -

i
\, 
, . . 

:~::·· ,, . 

Universalmaskin , Cirkelsåg , slip- och borrmaskin i 
kombination . Stativ och bord av lackerat gjutjä rn. 
Bo rdet 12X 19 cm ställbart för olika sågdjup. Klinga 
125 mm, slipskiva 125X20 mm, borrchuck för max 
13 mm. Med 50 mm kilremsskiva och glidlagrad 
axel. Höjd 27 cm. Vikt 7 kg. Utan motor . 
Nr 30-964 .. . .. . .. . . .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. . 148: -Nr 20-2284 

Nr 20-2285 
17: - Konfräs , 45° . 
17: - Nr 20-2281 . . . . . . 16: - Nr 20·965, reservklinga till 30-964 . . . ... . ... . 12: -
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Gängverktyg 

,mtHHt . I 
Gängv erktygsats av pr ima kolstål. I fack indelad plåt
låda. Innehåller 6 satser gängtappar (fö r-, mellan 
och gradtapp) samt 6 gängsn itt för M-gänga : 3, 4, 
5, 6, 8 och 10 mm. Passande svängjärn och gäng
klop pa. Vikt 1,2 kg. 
Nr 30-1044 ............................. . 

Gängverktyg, Narex , tjeckiska kvalitetsve rktyg . Sats 
med 7 sats er gängtappar och gängsnitt för M
gänga : 3, 4, 5, 6, 8, 10 och 12 mm samt 4 olika 
svängjärn och gängkloppor . Förvarade i plåtl åda 
med fack. Storlek 37X 21 x 3 cm. Vikt 3,5 kg. 

Borrchuck, 3-backig . Med 
nyckel. 
Nr Gripv . Kona Pris 
20-516a 6 mm B10 19: 50 
20-516b 10 mm B16 27: -
20-516c ·13 mm B16 34: 50 
20-516d 16mm B18 44:-

Borrchuck, självspännan
de METABO Automat. 
Med denna chuck kan in
sättni ng eller utbyte av 
verktyg ske ögonblickli
gen genom ett enkelt 
handgre pp utan hjälp av 
nyckel. Koniskt fäste . 
Nr Gripv. Kona Pris 
30-63 6 mm B10 46:-
30-33 8 mm B12 52:-
30-64 10 mm B16 59: -
30-65 13 mm B16 73:-
30-6616 mm B18 84:-

'9 
Dorn till ovanst. borr
chuckar. Finns med Mor
·sekona 1, 2 eller 3 på 
skaft et. 
20-522 m. B12 chuckkona . 
20-518 m. B16 chuckkona . 
20-519 m. B18 chuckkona . 
Skaft 1 2 3 
Pris 10: - 10: 50 14: 50 

Passbult med 3/, " gänga i 
båda ändar . 
Nr 20-43 . . . . . . . . . . 3: 75 

Nr 30-2084 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177: -

Gängverktyg . Sats bestå 
ende av gängkloppa och 
svängjärn i 20 cm längd , 
9 gängtappar och backar 
för M-gänga : 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 och 12 mm. I låda 
av lackerad plåt. 
Nr 3~20~ . . .... . . ~ : 50 

Gänglappskassett av lac-
o kerad stålp låt komplett 

med 7 satser gängtappar 
i svensk modell M3, M4, 
M5, M6, M8, M10 och M12. 
Tjeckiska kvalitetstappar 
i verktygsstål. 
Nr 30-2078 . . . . . . 66: -

Gängverklyg . Sats bestå
ende av gängkloppa, fyr a 
gängtappar och backar 
fö r M3, 5, 8 och 10 gängor. 
Med plastetui. 
Nr 30-1420 . . . . . . 18: 50 

Gängverklyg med 10 mm 
armaturg äng å såväl back 
som tapp. Längd 90 mm. 
Praktiskt verktyg för in
stalla törer . 
Nr 20-467 .. 18: 50 

:::::: 
Gängtapp Nr 20-707 med 
standard metriska grov
gängor . Universaltapp av 
volframleg. stål. 
Gänga M3 M4 
Pr st 2: 30 2: 40 
M6 M8 M10 

2: 90 3: 50 4: 20 

M5 
2: 50 
M12 
5: 30 

Giinglappar SKF i satser 
om 2 st (mellan- och 
gradtapp) . 

20-1731 mm-gängor , grov . 

Gänga M2 M3 M4 
Pr sats 27:50 21 :- 19:50 
M5 M6 M8 M10 

21:- 21:- 23:- 28:50 

20-1732 UNF (SAE) 

Gänga 10 1/ , •;,. 

Pr sats 23:- 29:- 27:-
>/, 7/ u '/, S/1" 

29:- 36:- 36:- 53:-

20-1733 Rörgänga . Satser 
om två tappar (för- och 
gradtapp). 
Gänga 1/, 1/, 3/, 

Pr sats 22:- 28:50 43:-
1/J ¾ 7/ i 1n 

62:- 98:- 140:- 155:-

·~ 

Gängsnilt med standard 
metr iska grovg ängor . Yt
terdiam . 25 mm. Finne s: 
M3, 4. 5, 6, 8, 10 eller 12. 
Volframlegerat stål. 
Nr 20-708 .... Pr st 3: 75 
Angiv gänga vid beställn . 

Gängklopfll, för 25 mm 
runda gängsn itt . Längd 19 
cm. 
Nr 20-712 ... . ...... 5: 50 

Svängj ärn för M3-M12 
tappar . Längd 21 cm. 
Nr 20-711 . ....... .. 9: 50 

Svängjärn av spec ia lhär
dat stål. Med V-formad 
öppning för gängtappar 
eller skruvufdragare. 
20-1778 för upp t ill 1/, " 

tappar . Längd 105 mm. 
5: 90 

20-1725 för upp till 1/," 

tappar . Längd 155 mm. 
12:-

~ 
Gängmätare , dubbelsidig , 
med 28 blad för Whitwort 
gängo r och 24 blad för 
mm-gängor. 
Nr 20-388 .. . .. . . . 6: 50 
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Gängkloppa. Längd 42 
cin , med hållare för fyr 
kantiga gängsn itt stor! . 1. 
(20-1594- 20-1595-
20-1607- 20-1716). 
Vikt 760 g. 
Nr 30-1593 ... ... 44: -

Gängsnitt, fyrkantiga storl . 
1. Finns för följande 
gängor : 
Nr 20-1594 , gängor : 1/1, 
l/16, ¼ , S/1, , l/1, 7/ 161 1/2, 
'It, o. 5/ , '

1 W. Pr st 21;-

Nr 20-1595, gängor : M3, 
M4, M5, M6, M8, M10,. 
M12, M14 och M16. 

Pr st 21 : -

Nr 20-1607 , gängor UNF 
( = SAE) 3/ ", 1/, , 5/16 , ,, , , 
7
/ " , ½, ' ' " och 1

/, " . 
Pr st 21:-

Lödaluminium för lödning 
av alum inium på likn ande 
sätt som kopp ar, mässin g Metallit ~ ett kallh ärdan
m.m. lödes med lödt enn. de lagnin gs- o. samman
Engels k bruk sanvisning fogn ingsmedel för stål, 
på asken. lnneh. ca 1 m gjutjärn , lättmetall , brons 
lödtr åd. och mässing . Av största 
Nr . 20-679 . . . . . . . . 5: 75 betyd else för gjute rier o. 

N 20 1716 f
.. ö ä " -;.;;;;;;;;.::;;;:;;;;,;:;, ;:;:;;:;:;:·;;:,. ;;.,..;:,.;;. .. ..;;.;;i.ll., verk städer vidblålagning av 

r · , or r rg ngor . " porer och sor men 
¼, ¼, '/ , ". Pr st 21:- lödmetall fö r lödning av även för hobbyve rksam

alumin ium och lättm etall. het. Kan bearbetas som ----------·----------1 Även för sammanlödn ing vanlig metall med borr o . 
av mässing mot alumini - gängve rktyg etc . Levere-

Verktygshållare m. spärr 
för höger -, vänstergång 
eller fast. Skjutbart hand
tag . Spänn er upp till . 6 
mm. Längd 85 mm. För· 
nicklad . 
Nr 20-159 . ... .. .. 26: -

LÖD
VÄTSKA 

A 
9 

lödvätska EFFEKTO . Er
sätter saltsyra vid all 
slags lödning och får ten
net att flyta ut bättre än 
med saltsyra . Fräter ej, 
ox id. ej, svärtar ej. 50 g. 
Nr 20-1779 .. .. .... 2: 20 

TAPE· ~ 
TENN ~ 

Tape-tenn med lödsalva 
för snabblödning . Kan lö 
das utan lödkolv , smälter 
med en tänd sticka . Syn-. 
nerligen praktiskt att all
t id ha till hands . Ca 1,5 m 
på karta med bruksanvisn. 
Nr 20-272 3: 50 

Tennpasta TI NOL med 
bet - och flussmedel. För 
lödning av stora ytor, pl åt 
på plåt , förtenning m.m. 
Värmes med lödlamp a. 
100 g. 
Nr 20-808 . . . . . 10: 50 

40 

Lödtenn , 50/50-procent igt. 
Bästa engelska lödtenn i 
2 mm tråd , hartsfylld. 

20-685, i ringar om 3 m. 
4:50 

30-940, på plåtspole om 
11, kg . (ca 23 m). 28:-

Lödtenntråd , 60/40-p ro
centig , hartsfylld 1 mm 
tråd . Bästa kvalitet spe
ciellt för radio- och TV 
lödning. 
20-968, vinda med 5 m 
tråd . 3: 50 

30-969 på plåtspole om ½ 
kg (ca 90 m). 32 :-

lödtråd Fluitin . Special
lödtenn för radio- o. TV
service. Inneh åller syra
fritt flussmedel. Starkt 
betande och lättflytande . 
2 mm tråd på 100 g spole 
Nr 20-807 . . . . . . . . 7: 40 

um. Använd es lika som ras i satser om ca ½ kg 
lödtenn , men utan syra. jämte härdare samt 2 de 
Bruksanvisning medföljer . seringsmått och bruksan
Nr 20-937 Pr stång 4: 80 v isning . 

LAGLOD 
20-1429 för järn och stål. 

Pr sats 26: 50 

20-1430 för alumin ium och 
Silverslaglod i 1,5 mm leg . Pr sats 21: -
tr åd. EASYFLO -2, smält-
pun kt 610°, silver halt 420/o. 20-1431 för koppar 0 • röd-

Nr 22-98 i 60 cm längder . 
Pr st 8: 50 

Nr 22-96 förp. med 12 m. 
Pr st130:-

FLU SSMEDEL tw 
Flussmedel . " Easyflo
Flux" att använda s i sam
band med ovan st. slaglod 
varvid hårdlödn . kan ske 
vid ca 600 C. Bruksan
visning medföljer . Burk a 
250 g. 
Nr 22-99 .. .. ..... . 19: 50 

gods leg . Pr sats 34: 50 

Grafitdeglar för 
gjutning . 
Nr Höjd 
20-31 7 cm 
20-32 11 cm 

metall

Pris 
31:50 
35:-

BandsAglod Tinol. Med 
flussmedelfyllning för 
hårdlödning av bandsåg
blad . Smältpunkt 900° C. Ställ . Passar lödpenna n 
8 mm X 2 m. 1301, 1288 mfl. 
Nr 20-809 ...... .. 12: 50 Nr 20-1313 .... .. 17: 50 

Tennpenna. Helt isolerad 
och med 1,5 mm radiolöd
tenn som matas fram m. 
tryckknapp . 10 st . Extra 
tennstift medföljer . 
Nr 20-1307 . . . . ... . 9: 75 

Tennstift . Förpackning m. 
20 st 130X 1,5 mm radio
lödtenn för ovanst. penna. 
Nr 20-1312 . . .. .. . . 5: 25 

Lödpenna för 12 volt. Ef
fekt 30 W. Med 1,5 m 
sladd och propp för bi
lens cig.tändarutt~g . Kan 
även drivas med trans
formator. 
Nr 30-950 .. .. . ... 14: 50 

............ ----

Lödpistol "ENGEL" meu tro. 11.:i, ...... ruuor o c 11 ström
bryta re l handtaget. Lätt och bekväm att använda . 
Uppvä rmning st id endast 4 sek. Inbyggd belysning 
öve r löd spet sen. S-märkt. Leverera s med sladd och 
sti ckpropp . Finns i två sto rlekar. 
Nr 30-568, 40 watt . Vikt 0,7 kg . .. .. . .. .. .. .. 112:-
Nr 30-113, 65 watt . Vikt 0,8 kg .. .. .. .... .. .. 135: -

Res ervs pets Nr 20-569 till 30-568. . . . . • . . . . . 11: -
Res ervs pets Nr 20-114 t ill 30-113 . .. . . .. •.. . 14:-

Bet r. Engel $-märkta lödpistoler : 
40 W pistol levereras med spets märkt 60 W 
65 W pistol levere ras med spets märkt 100 W 
enli gt SEMKO bestämme lser . 

Lödpistol ELKO är särski lt lämpl ig fö r konhnu -

löd sa ts PICOPEN för 
svags t röm. Inne håller löd
penna med sladd , lödtenn 
och löd salva j ämte mäs
singb orste och stativ . Ett 
l itet utmärkt ve.rktyg för 
radio o . finmek anik. Som 
strömkälla användes bil
batter i el. tr ans form ator . 
Str ömförb rukn ing 15 watt. 
Finns för 6, 12 ell er 24 V. 
Uppgiv spän ning vid or -

er lig drift , då den har två 
värmelägen. Arbetseffekt 
28 W plus värmeh ållning 
12 W . Vid arbete tänd s 
en riktad belysn ing mot 
lödstället . Endast 220 V 
växelström 25/80 W in. 
S-märkt och Fi-märkt. 
Nr 30-160 .. .... .. 77: -

30-161 , Reservspets 12:-
22-1294 , Reservlampa 3:-

lödsats " LOTRING " med 
lödpenna 30W/220V med 
un ive rsallöd spet s o. extra 
löds pets för gl ödr itn ing. 
Dessutom radi olödt enn 
oc h lödsalva . Utan låda. 
30-1301 .. Pr sats 36:-

~er. 0 130 Reservspets nr 20-1310 till 
r 2 • 2 · · · · · · · · 39: - Lötring lödp enna. 2: 75 

Träskrin passande Lötring 
löd sats och lödmedel. 

Reservelement 20-1303 t i ll Storl. 250X 105X 44 mm. 
PICO- PEN. 18: - Nr 30-1299 .. .. . . . 10: 50 

30-822 

30-1123 

30-1124 

El-lödkolv av svenskt fa. 
brikat , $-märkt. Lätt ut
bytbar lödspets. Med 
sladd och st ickpropp . 
220 V. 

Nr Watt Pris 
30- 822 75 42:-
30-1123 190 46:-
30-1124 300 58:-

~I ~j 

Reservelement, 220 V. 
20- 881 till 822 24: 50 
20-1125 till 1123 31:-
20-1126 till 1124 39 :-

Reservspets av koppar . 
20- 690 till 822 3: 50 
20-1127 till 508 3: 90 
20-1128 till 1123 9: 75 
20-1129 till 1124 16: 50 

Lödpenna. Ett lätt och behändigt lödverktyg för 
radio -, TV - och telemontörer. Lödspet s 4,5 mm 
diam ., bakelithandtag och 11/ , m sladd med stick
propp . Effekt 23 watt . $-märkt. Finns endast för 
220 V. LänQd ca 25 cm . 
Nr 30-1288 . .. . . . . . . . .. ... ....... .... . . . .. . 31:50 

Nr 20-1289 Reservelement till lödpennan . .. . . 21:-
Nr 20-742 Re serv spets t i ll lödpennan. 2: 75 

lödpenna " Litesold ". Ett smidigt verktyg med rak 
snedskuren , förnicklad och förkromad standards pets . 
Finns i 4 olika storlekar. Samtliga med 1,8 m sladd . 
Endast 220 V. S-märkta . 

Nr Effekt Längd Spetsdiam . Pris 
30-1746 10W 17cm 2,4 mm 46:50 
30-1747 25W 23 cm 4,8 mm 52:-
30-1770 35W 26 cm 8 mm 63:-
30-1771 60W 27 cm 10 mm 68:-

Reservelement t i ll 
sold " lödpennor . 

20-1752 , 10 w. 
20-1753, 25 w . 
20-1768, 35 w. 
20-1769, 60 W. 

" Lite-

31:-
34:-
34:-
37: -

Reservsp~tsar till 
" Litesold". Standard. 
20-1610 för 10 W 2: 50 
20-1611 för25W 3:-
20-1612 för 35 W 5: 75 
20-1613 för 60 W 10: 25 

Värmeskydd 20-1748, pas
sar 1746. 13,_ 

Tennsug INTRO-VAC. Ef
fektivt hjälpmedel vid ren
lödnin~ av komponent er. 
Utlösningsskydd förhind
rar rekylskador . Effektiv 
sugförmåga . Lätt utbytbar 
teflonspets m. extra lång 
livslängd . 
Nr 22-275 . . . . . . . . 54: -

Värmeskydd 20-1749 , pas- Reservspets 
sar 1747. 14:- Nr 22-278 .. .. .. . 14:-
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SVETSAPPARAT Tillbehör och reservdelar 
till PRIMUS lödlampa. 

~ 
637 

~\ 
~ 636 

20-637 spetsbrännare 
17:-

Svetsapparat KNA TIEN . Förstkla ssig t svenskt fa
brik at. Primärda ta : enfas svetslranslormalor, 220 V 
50 p/s, ineffekt 3kVA, erforderliga säkr . 10 A. Se
kundärdata : tomgångsspänning 40 V, svetsspän ning 
25 V reglerområde i 4 steg mellan 50-80 A, inter
mittensfaktor 80 A-20 'lo. Inbyggt relä urkopplar 
transformatorn vid överbelastning. Aterinkopplar 
efter 5-1 0 min. Användbar för svets ning i såväl 
tunnplåt som grövre järn (med elektroder 1,75, 2 o. 
2,5 mm). Rekommenderas t i ll reparatörer, montörer 
och för hobby. Levereras med 2,5 m kabel med 
stickpropo samt följande svetsutrustning : elektrod- 20-638 flambrännare 
hållare , svetsskärm , slagghacka, borste och jord - 17: -
klämma . Vikt netto ca 18 kg. 20-639 plattbrännare 
Nr 40-1902 . .. . . . ... .......... . Komplett 585: -

20
_
640 

lödkolv n: ~ 
\) 20-636 ventilhus 31:-

~ ·-:-:. F ~i~~~ui~saso~~=~~~-rsälj-

• Svetselektroder 
FINCORD är en allround-elektrod för förbindnings 
svetsning . Svetsverkstäder , so m trots en mycket 
blandad tillverkning vill hålla sig med ett fåtal 
elektrodtyper , har här sin idealelektrod . Fincord är 
mycket uppskattad tack vare sina goda svetsegen
skaper, som gör den lämplig även för tunnplåts
arbe ten. Bågen tänd er och åter tänder vid första 
kontakten med arbetsstycket. 

Nr Tråddia m. Länga Pris 10 st Hel kart., 
30-327 1,60 mm 300 mm 2: 70 ca 265 st 
30-328 2,00 mm 300 mm 3: 40 ca 140 si 
30-329 2,50 mm 350 mm 3: 70 ca 100 st 

pr kart 
54:-
35:-
27:-

Svetsapparat "X P". En komp1ett elsve ts fö r lågs pän
n·ing 12-36 V med matning från ett eller flera ser ie
kopplade bilbatter ier. Högklass igt fabrika t med elek
trodhållare av mässing samt handtag och strömstäl
lare i p lastklädsel. Allt efter t i llförd spänning och an
passning av elek t rod kan ifrån tunnplåt upp till 10 
mm gods svetsas. Utru stning en är komplett med 
elektrodhållare , svetsskär m, jord - och batterikl äm
mor samt 8 st elek trod er i ol ika dim. (Utan batteri) . 
Utförlig svensk bru ksanvisning. 
Nr 30-90 ............ . .. . .... . ... . ... . ..... 240: -
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ning sställen . 

Gaständare. Ele ktronisk . 
Fungerar utan laddning 
el ler utbyte av delar . He lt 
utan stift eller batterier . 
Ok änsli g mot fukt. Tän
der många tusen gånger 
utan att kl icka . 1 års 
garanti. 
Nr 20-302 . . . . . . 17: 50 

-~ 
-~ /I \w 

Gaständare ; pistolform 
av förn . metall. 
Nr 20-1772 .. . . . ... 6: 75 

BIAslampa för större löd
ningar , metallgjutning o. 
andra arbeten som kräva 
hög värmeeffekt. För fo. 
logen . Förbrukn ing 0,42 I/ 
lim. Behållarens rymd 1 I. 
Höjd 22 cm. Vikt 1,1 kg. 
Nr 30-9 ......... 147: -

Blhlampa m. extra kra f
tig behållare rymmand e 
0,35 I. Regleringsskruv. 
Vikt 0,6 kg. För fotogen . 
Höjd ca 17 cm 
Nr 30-509 . .. . . ... 105:-

Svetsborste . Böjt, trävitt 
skaft , längd 30 cm. 4 cm 
stålborste , 0,5 cm brec' 
Skaft ets bredd 2 cm. Smal 
och prakt isk stå lborst e 
för svåråtkomliga ställen. 
Nr 30-1426 . . . · . . . . 9: 50 

Kratsborste med 3 cm 
borst av prima ståltråd . 
Baksidan försedd med 5,5 
cm bred, slipad skrapa. 
Total längd 25 cm. Skaf
tet av bok. 
Nr 20-1707 .. . . . . . . 7: 75 

Sii1im1111' 
Sillborste med skaft av 
bok, 25 mm lång stålbo rst 
i fy ra rader. Längd 29 cm. 
Nr 30-474 . . . . . . . . 3: 75 

Tub rensare med 1/J" -
gängat fäste i ena änden. 
Tillv. av prima ståltråd. 
Diåm. och länqd i mm. 
Nr Diam . Längd Pris 
20-1709 50 190 11 :-
20-1710 75 190 13:-

Värmepannborste av pri 
ma stål tråd '/, " -gä ngat 
fäste i ena änden. 
34-596 46X 90X 120 10: 50 

34.597 55X 100X 120 11: 50 

Skaft för värmepann
borstar. 125 cm långt böj
ligt band av fj äderstål m. 
•!, " -gängad hylsa . 
Nr 34-598 . . ... . .. 10: 75 

Solviska av bäst a fjäder
stål med ögla i bägge än
dar. 
34-565 10· 
34-566 6" 

26:-
16: -r ~ 

Pannborste, storlek 10X 
4,5 cm med 4 cm stål
borst och ställbart fäste 
med 65 cm långt trä skaft. 
Nr 30-1200 . ... . . . . 19: 50 

Gummiklubba, av svart, 
massivt gummi med trä
skaft. 
Nr Längd Vikt 
30-820 30 300 
30-821 35 550 

Pris 
10: so 
14:-

Hobbyhammare helt i för
kromat stål o. med hand
grepp av gummi. Total 
vikt 400 gra m. Längd 26 
cm. 
Nr 20-1609 . . .. .. . . 14:-

Hammare av hejarsmitt stål. Skaft av plastklätt stål
rör med gumm ihandlag . 
Nr 20-2267. Längd 27 cm. Vikt 425 g. . . . . . . 14: 75 
Nr 20-2268. Längd 31 cm. Vikt 750 g . . .... . 22:-

r~-
Hammare helt av stål med genomgående, förkro
mat skaft. Välutformat handgrep p belagt med hel
vulkat , svart gummi. Längd 34 cm. Vikt 650 g. 

Nr 30-764 18:50 

Hammare lika föregående men fabrikat STANLEY 
ST ·111,. ' 
Nr 30-1529 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78:-

Hammare av hejarsmitt och härdat stål. Kup igt 
slag . Skaft av mycket kraftig glasfiber med perlor . 
gummihandtag . Längd 34 cm. Vikt 650 g. Garanti. 
Nr 30-1939 ... ... ... ........ .. . . ... . . . . ... . 28: _ 

Hammare lika föregående men i kankurrenskvalitet 
för hobbybruk . Med rött glasf iberska ft . 
Nr 30-1949 ... . . . . .. . . . .. . ... . ... .. . 16: 50 

!fflTT r 11 
Kulhammare av smitt och härdat stål. Kraft igt glas 
fiberskaft med gummihandtag . 

20-2061 Vikt 110 g. 
20-2062 Vikt 450 g. 
20-2063 Vikt 670 g. 

24:-
25:75 
29:50 

Plasthammara i högsta 
kvalitet med askskaft. 
Nr Diam. Vikt P'ris 
20-1102, 22 mm 160 g 6:-
20-1103, 32 mm 360 g 9: 50 
20-1104, 40 mm 630 g 16:-

Hammare av härdat stål 
med spikurdragare och 
träskaft . Längd 32 cm. 
Vikt 600 g. 
Nr 30-439 .. . .. . .. 14: 50 

~ 
Hammare av bästa stål. 
Slag och pen noggrann! 
härdade . Skaft av bok . 

Nr Storl . Vikt 
20-898 0 100 g 
20-899 1 190 g 
20-900 3 425 g 
20-901 5 670 g 

Pris 
12:50 
15: 25 
20: 50 
27:-

Kulhammare av prim a stål 
med slag o. kula härdade 
o. slipade . Skaft av ask. 

Nr Sto rl. Vikt Pris 
20-40 0 160 g 15: -
20-39 1 220 g 16: 50 
20-42 3 450 g 23: 50 
20-41 5 670 g 30: -

Murarehammare, Stanley . 
Smitt och delvis pole rat 
huvud med stålkilat hic
koryskaft . 
Nr 20-1532 . . . . .. 47: 50 

Magnathammare med hLJ
vud av hejarsm itt stål. 
Höjd 10 cm. 
Nr 20-791 ........ 14: 50 
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c:::::: i p 

Stiftapparat med magne
tisk kolv av stål att hålla 
små nubb eller stift som 
slås i med ett slag av 
handen . Längd 11 cm. 
Nr 20-947 .. .. .. .. 8: 75 

Bladmltt med 13 blad i 
tjocklek ar 0,05-1 ,0 mm. 
Bla dlängd 9 cm. 

6
. 

75 Nr 20-1326 . .. .. .. . · 

Bladmitt med 20 blad i 
tjocklekar 0,05-1 ,0 mm. 
Bladlängd 9 cm. 
Nr 20-1327 ...... .. 11:-

BladmAtt , 6 st , 8 cm l!nga 
blad . Tjocklek 0,10-0 ,40 
mm. 
Nr 20-1515 ........ 1: 75 

Mikrometer. Friktion och 
1/100 mm delning. Mått
vidd 15 mm. 
Nr 20-252 .. .. .. .. 35: -

Mikrometer . Precis ions
fabrikat NSK , av kromva
nadiumstål med friktions
och låsanordning . Helt 
härdad e och mattförkro
made ytor . Mätytorna 
planparallellt högglanspo 
lerade . Gängstign ing 0,5 
mm. Avl äsning 1/ 100 mm. 
Med etui. 

N• Mätområde Pris 
211-283 0- 25 mm 69: -
20-284 25- 50 mm 86: -
20-285 50- 75 mm 105: -
20-286 75-100 mm 118:-

Kontrollmätt till mikro
metrar. 25, 50 eller 75 mm. 
Nr 20-282 .... Pr st 23: -
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Mikrometer i precis ions
utförande. Med friktions
anordn . 11100mm. delning. 
Måttvidd 25 mm. Längd 
110 mm. 
Nr 20-16 52:-

Mikrometer för hobby 
bruk . Mätomr åde 0- 25 
mm. Avlä sning 1/100 mm. 
Längd 12 cm. 
Nr 20-34 .. .. .. .. 11: 75 

Mitur. P1ecisionsinstru
ment gradera t 1/ 100 mm. 
Mätområde 10 mm. Visa 
ren går ett varv pr mm. 
Vr idbar grader ing o. ställ
bara toleransmärken . 
Kapsel1 diam . 57 mm, av 
kraftig förn icklad mässing. 
Standardfä ste , diam . 8 
mm. 
30-1277 A med fästöra . 
30-1277 B utan fästöra . 

Prst 74:-

, ~;';/; '{'/;';<'/'/.-)=,-
"Somet" 

Skjutmltt för in- och ut
"ändig mätning samt med 
djupmått. Alla mått avlä
sas direkt på skalan. Av 
specials tål och helt här
dat till stor ythårdhet. 
Skalan är graderad i 160 
mm och 6 eng. tum. Med 
nonieskala för 1/10 mm o. 
1/128" avläsni ng. Gäng
tabell på baksidan . 
Nr 20-868 .... .... 38: -

Rostfritt 
SkjutmAtt, samma som fö
regående men av rostfritt 
stå l med mattförkromad 
skala . 
Nr 20-869 ........ 55: -

Skj'utmåll, ett billigt men 
ful gott mått av prima fa
brikat med två nonieska
lor , 150 mm och 6 eng. 
tum . Användbart för ytter
inner- och djupmått . Lö
paren förflyttas med frik
tionsr ulle. 
Nr 20-945 .... .. .. 17: -

Skjulm itt av rostfritt stål 
med tum- och cm-skala . 
Förvandl ingstab ell från 
tum t i ll dec imal er av tum. 
Längd 11 cm. 
Nr20-1471 ........ 11:50 ~~ 
MAttband med nyckel
kedja för t.ex. bilnyc klar . 
Tum- och cm-graderat 
stålmåttband , 1 m långt 
och 6 mm brett . 
Nr Prst 10st 
25-750 4:25 38:-

Mittband. Stanley USA . 
Längd 3 m. Stålband med 
gul Mylar -beläggn ing m. 
meter och tumgradering . 
I förnicklad kapsel med 
låsanordning . 
Nr 20-1531 ... . .. 32: 50 

Måttband. Vitemaljerat 
stålband i slagtålig svart 
kapsel med bärrem. 5 m 
långt , 16 mm brett och 
med spärr . Hela längden 
mm-Araderad. 
Nr 20-2228 . . . . . .. . 26: -

StålmAttband i extra stark 
plastkapsel. Vitlackerade 
band med fjäde rindrag 
samt spärr . Hög kval itet. 
Nr Längd Bredd Pris 
20-1662 2 m 13 mm 6: 95 
20-1663 3 m 13 mm 11: 50 
20-1665 5 m 16 mm 17: 75 

MAttband. Vitemaljerade 
stålba nd i slagtålig svart 
kapsel med vev. Bredd 10 
mm och gradera t mm-cm
m i hela längden . 20-2247 
med bärrem . 
20-2244, längd 10 m. 27:...., 
20-2245, längd 20 m. 42 : -
20-2247, längd 30 m. 59 : -

Mlttband med handtall I 
slagtålig plast. VitemalJe· 
rat band 50 m. Kraftig in• 
fällbar vev. Vikt 1,35 kg. 
Nr 30-1743 . . . . . . 98: -

............. _,,,,_ ____ .,,...,., .. " 

I i 'i IF 
Meterslock av trä . Först 
klassigt svenskt fabrikat. 
Bredd 17 mm. 

20-121. Meter och eng 
tum med början från var 
dera ändan. Längd 1 m 
Hopfälld 14 cm. 7: 91 

20-122. Dito , längd 1 
Hopfälld 21 cm. 3: 

20-123. Dito , längd 2 m 
ter , hopf älld 24 cm. 7: Il 

SIAlskala av smärglat stål 
med mm och eng. tum
skalor. Längd 33 cm. 
Nr 20-890 .. .. .. .. 4: 50 

Meterstoc k ANOX av alu
minium med djupt präg
lad svart grader ing eng. 
tum och mm. Eloxerad. 
Synnerligen slitstark och 
tålig mot värme och vä-

~; Längd Pris 
20-206 1 meter 6-del 11: 50 
20-207 2 meter 10-del 21: -

Rilsmått av lack erat stå l 
med fö rnic klad och gra
derad linjal i längd 15 cm. 
20-934 med 1 linjal. 6: 85 
20-933 med 2 linjaler 8: 30 

Vattenpass av slagfast plast , !ormstabilt mel lan -15 < 
och + 60° C. Materialet är skonsamt mot ömtål iga 
ytor som kakel , tapeter , f ina träytor etc . Libellerna 
är inbakade i slagsäker plast och mycket lättavlästa . 
Vågl ibellerna är självlysande. Svenskt fabr ikat. 
Nr 30-537, längd 40 cm .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 24:
Nr 30-538, längd 60 cm . . . . . . . . . . . . . 29: 50 

Vattenpass av lättmetall med planfrästa ytor . 6 olika 
libeller. Längd 60 cm. 
Nr 30-200 . ... . . . . ....... 32: -

IM 
Vattenpass , omsorgs fullt utfört av krymplackerad 
aluminium med blankslipade anliggningsy tor. För
sedd med en våg- och två lodlibeller , samtl iga jus
terbara. Ett kvalitetsvattenpass t i ll lågt pris. Längd 
60 cm. 
Nr 30-702 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 33: -

Vattenpass. Av aluminium 

9 
med 3 glas f. lod- , våg
och v,nkelavläsning. Ett 
lätt och bekvämt pass . 
Längd 23 cm. 
Nr 20-1023 ........ 4: 75 

d.\ 
lrr.WIII 

Kombinationsvinkel PICA 
DOR TRIO . Ett mångsi
digt användbart inst ru
ment bestå ende av en 30 
cm lång, slipad stållinjal 
med 4 skalor , 2 anslag i 
45° och 90° vinkel jämte 
ett cirkelanslag , ställbart 
i varje läge runt den gra 
derade skivan. Ansl agen 
förskjutbara och låsbara 
med förkromade låsskru
var . Två libeller för våg
och lodavvägning . 

Vinkel. Gju tjärnsan slag 
med genng , 20 cm klinga 
av rostfritt stål. Djupetsad 
skala tum och cm. 
Nr 20-2210 . . . . . . 17: 50 

Vinkel med grader ad stå l
linjal o. anslag av metall. 
Längden avser måttska
lan. 

Anslagsvinkel. Pris 
30-814. Längd 20 cm. 5: 25 
30-815. Längd 30 cm. 6:-

Ger ingsvinkel. Pris 
30-812. Längd 20 cm. 4: 50 
30-813. Längd 30 cm. 5: 75 

Lutningsvinkel visar lut
ningen i grader på lättav
läst visar instrument. Re
kommendera s för rörlägg
ning m.m. Helt tillverkat 
av plast i storlek 13X8 
cm. 
Nr 20-677 14: 50 

Våg- o. lodbeslag. .Oet 
patenterade " Danderyds
passet " för monter ing på 
stege el. rätskiva . Helt av 
polerat rostfritt stål ocn 
med två justerbara eterli
beller . Storl. 160X 97 mm. 
Nr 20-1092 . . . . .. 86:-

Nr 30-1221 ... . . . 54: -

Vinkelverktyg. 
graderad i tum och cm, 
18 cm lång . Ställbar 0-
2700 med graderad vin
kelskiva . 3 libeller för led
ning o.d. Största längd 33 
cm. Hopfälld 22 cm. Ett 
verktyg med många möj 
ligheter . 
Nr 30-1436 .... .... 12: 70 

Kombinationsvinkel PICA
DOR DUO . Samma ut
förande som 30-1221 men 
utan cirkelanslag o. med 
bara 1 libell. 
Nr 30-1222 ...... 19:-

Kombinationsv inke l med 
anslag för såväl 90- som 
45-graders vinkel. Ansla 
get ställbart , och försett 
med stop pskruv. Linjalen 
graderad i epg. tum och 
mm. Längd 30 cm. 
Nr 20-289 ...... 10: 50 

Passare med ställskruv . 
Samtliga 20 cm långa . 
20-2214, spetspassare . 
20-2212 , invä ndig passare . 
20-2213, krumpassare. 

Pr st 17: 75 

Kanttving Record nr 12, 
av hejarsmitt och förnick
lat stål. Spännvidd 60 mm. 
Gapets djup 30 mm. 
Nr 20-743 ........ 13: 50 
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Vinkeltving med både 
vinkeln mellan tvingarna 
och styrningen för såge n 
ställ bara i önskad vinkel. 
Lämp lig för ramlist upp 
t i ll 70 mm bredd. 
Nr 30-2219 ...... 19 : 50 

Hörntv ing. För geri ng och 
sa mmanfo gning av ram
l ist i bredd upp t ill 70 mm. 
Av lack era d och förnick
lad metall. 
Nr 30-1018 .. ..... 11 :-

Tv ing av kraft ig segplast. 
Spännv idd 45 mm. 
Nr 20-2092 .. Pr st 5: 75 

Skruvtving 20-1220 av lac
kerat krafti gt gjut stål. 
Skr uven med rotera nde 
br ick a. Gripvidd i mm. 
Gripvidd 50 63 75 
Pris 8:- 9:- 11:-

Skruvtving 20-1306 av för 
kromat jä rn med ställba r 
grip vidd . Gripd j up 45 mm. 
Stö rsta spännvidd mm. 

50 75 100 
Pr st 5: 30 5: 50 5: 70 
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Skruvtvin g av gjutgods m. 
träskaft. Kraftigt utföran
de med glansförzinkad 
plattgängad skr uv med 
roterande bricka . 

Nr 
30-2255 
30-2256 
30-2257 

Spännv idd 
16cm 
30 cm 
40 cm 

Gapdjup 
8cm 
8cm 

12 cm 

Skruvtving av svartl. gjut
gods m. träskalt . Lättare 
mode ll. Skruv och stål
skena glansföi'z . Plast
skydd på tryckytorna . 
Gapdjup 5 cm. 

Vikt 
0,8 kg 
0,9 kg 
1,8 kg 

I 

I 

Pris 
22:-
24: 50 
38:-

Skruvtving av blankt jä rn 
115 och 116 förni cklade 
Alla med spännvidd 5 
mm. 
Nr 
21- 11 
21-115 
21-116 

Bygeln 
13X 4 mm 

6mm 
8mm 

Pri 
1: 
2: 
2: 7 

Hyvelbä nkshakar av go 
kvalitet. 

30-365 A. Spän nvidd 10 cm Vikt 0,24 kg Pr st 13: - Nr 
30-365 B. Spännvid d 20 cm Vikt 0,30 kg Pr st 14: 50 20-1668 
30-365 C. Spännvidd 30 cm Vikt 0,37 kg Pr st 16: 75 20-1669 

Sto rle k 
i tum 
6x •;. 
ax•t, 

Limknektbesl ag att monteras på tr äslå (63 x 34 mm) i 
passande längd. Helt av gjutjärn , vikt 1,5 kg. 
Nr 30-992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 : -

Hyvelb änksskruv av stål med trapetsg änga diam . 30 
mm. 
Nr 30-222, bakskruv. Längd utom huvud 40 cm 28: -
Nr 30-223 , fram skruv . Läng d utom huvud 25 cm 22: -

Bordshyvelb änk av massiv rödbok . Storlek 53 X 27 X 
3 cm. Med fästtvi ngar . Vikt 3,3 kg. 

88 Nr 30-21174 .. .. .. .. · · · · · · : -

Hyvelb änksbe slag . Ny förbä tt rad modell med starka 
stålsk ruvar. Fastsättes lätt på en pla nka e. dyl. 
Myck et lämplig för byggnadss nickare. Består av 
fram- och bakstycke med erforderliga träskruvar för 
fastsättning . 
Nr 30-262 . . . 68: -

Hyvel bänksbeslag. K 
anbring as på bo rdsk 
e. d. snabbt och Il 
Myc ket' lämpl iga för ha 
verkare av olika slag . V 
2,5 kg . T illve rkat av s 
o. härdat gjutgod s. Gri 
vidd en ställbar dels g 
no m flyttn ing av m 
stycket , oc h dels ge n 
upp till 5 cm åtdragn i 
av skruv styck et. 
Sats kom plett enl. il lu 

· Nr 30-1374 .. .. .. 72: 

Hyvelbinksskruv . Ny 
dig mod ell med två s 
spin d lar. Hela längde n 
cm. Samma bes lag 
vändes både på långsl 
och korts ida av hyv 
bänken . En hyvelbä n 
hake medföl j er . 
Nr 30-221 . ... Pr st 21 

Rubank i elegant modell av slipat järn med ställ
bart stå lläste . Räfflad sula . Prima svenskt fabrikat. 
Nr Längd Stålbredd Vikt Pr is 
30-896 34 cm 50 mm 1,9 kg 96: -

Rubank, lika föregående men tyskt fabrikat , PLANO. 
Nr 30-668 ................ . ................. 76: -

Putshyvel av järn , extra 
prim a Eski lstunafabrikat. 
Amerika nsk modell. Jär
net stäl lbart i såväl djup
som sid led. Handtag et av 
röd spec ialpla st. Räfflad 
undersida. Hyvelns längd 
24 cm, järne ts bredd 2 
tum. Vikt 1,6 kg . 
Nr 30-674 .... . ... 79 : -

Hyvel, lika föregående 
men fabr ikat STANLEY , 
origin al 4 C . 
Nr 30-1527 .... 1'10: -

Putshyvel av rödbok , 
längd 24 och bre dd 6 cm. 
Med prima 1¾ " hyve l

Hyve l, ställbar , kombine 
rad sims- och falshyvel 
av järn med 38 mm brett 
hyvelstål och löstagbar a 
anhåll. Längd 21 cm. Ex
tra prima svens kt fabrikat. 
Nr 30-230 ..... . . 120: -

Hyvel , lika föreg ående 
men fabrikat STANL EY, 
ty p 78. 
Nr 30-1528 96: -

Putshyvel av järn med 
plasthandtag . Sula 205 X 
50 mm. Skärstålet kan lätt 
inställas med hjälp av två 
ställskruvar , en vid varje 
sida av stålet. Vikt 650 g. 
Nr 30-1630 ........ 29: 50 

Hyveljärn , reserv till j ärn. 
Nr 30-862 21 30-1630. 

.. .. .. .. : - Nr 20-1661 

Putshyvel av järn med 
sulans sto rlek 18X 5 cm . 
Hyveljärnets bredd 1' /, ". 
Svensk tillve rkning . 
Nr 30-1711 ...... 36: -

Putshyvel av järn lika fö 
regående men sto rlek 175 
X 47 mm. Järnets bredd 40 
mm. Tyskt fabrika t. 

5: 50 

~~ 
~~ 

Hyvel . Ett utmärkt verk
tyg för hemmabruk och 
hobbyarbe ten. Sto rl . 8 X 5 
x 2,5 cm. Med lätt utbyt
bara specialblad . 
Nr 20-1728 9: -

Blad, passar hyve l 20-
1728. Förp . om 5 blad . 

Nr 30-1714 19: 75 Nr 20-1729 .. . 1: 40 

GÖR RAMLIST M.M. SJÄLV 
Kantfräs med ¼" skaft att lästa i borrmaskin. An
hållskant från två håll ger lika fo rmad pro.fil efter 
arbe tsstyckets hel a längd . Fräsarna är amerikan ska 
och av prima verktygsstå l, som skär i t rä, plast och 
mjuka metaller . Finns i 8 olika profiler . Diam. 19 mm. 
Nr 20-877-882 dj up •/ ,. " Nr 20-884, radie •/ ,. " 
Nr 20-883 , radie '/, " Nr 20-885, radie •/, " 

Hyve ljärn. Ext ra 
Eskils tu nafabrika t. 
Nr Bredd 
20-671 a. 44 mm 
20-671 b. 51 mm 
20-6 71 c . 60 mm 

prim a 

Pris 
14: 50 
16:- , 
17: 50 

Sickling av Sandv ikstål. 
Ext ra pr ima sickl ing av 
härdat och polerat stål. 
Storl ek 0,6 X 62X 125 mm. 
Nr 20-491 . . . . . . . . 6: 50 

Svarvj ärn med långt skaft 
av po le rad ask. Hela 
längd en 40 cm . Hög kva
litet. Mar p les Sheffie ld . 
Nr 20-1101, svarvskölp . 

¼ " 
21: -

1h" 
22:-

¼" 
24: -

Pris pr st11:-

Hyve lfil Aven Tr immatol. 
Sula av f inaste kval it et s
stål med skarphärdade 
egga r, lätt ställb ar t ill böj 
utåt , inåt eller rak . Allt 
fr ån järn t i ll mjuk aste !r ä 
kan bearbetas med detta 
rakkni vsskarpa verktyg . 
Läng d 26 cm. 
Nr 30-918 ...... .. 29: -

Reservblad t ill hyvelf i l. 
Nr 30-919 .... Pr st 10: 50 

Svarvjärn med skaft , rör 
trä svarvn ing. Längd ca 
40 cm. Fabrikat Bahco . 

Nr 20-1105 , svarvmejsel , 20-24 , 
rak. a 

dubb el svarv skölp . 
10 mm 42: -

1h, '' l / , " 1" b 16 mm 46: -
16:~ 18: 50 20: - C 22 mm 51: -

Nr 20-1108, sticks tål. 
19:-

N r 20-1109, svarvmejsel , 
rundad . 
'/," 19: - '/, " 19: 50 

Nr 20-1110 , svarvmejsel , 
spets. 
'/," 19: - >/,' 19: 50 

20-25, dubb el svarvme js el. 
• 13 mm 39: -
b 22 mm 46 :-

20-26, dubbel skärmejse l. 
22 mm, 46: -
20-27 , innerst ål, 22 mm. 

54:-
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Svarvstll sats "Marples". 
6 olika stål för träsvarv
ning . Med polerade ask
skaft. Längd 34 cm. 
Nr 30-1113 Pr sats 87 : -

Svarvst Alsats , 11Marples 11
• 

Svarvmejsel, sköl p oc h 
stickstål med skaft. 
Läng d 34 cm . 
Nr ,30-1112 Pr sat s 44: -

It( lt' 
::r: » 
It(-;».· 

Jl l 
Il) 

Verktygssats, med 3 st 
verk tyg för träsvarvning , 
längd 30 cm. 
Nr 30-1111 Pr sats 28: -

Verktygssats för träsnide
ri. Satsen innehåller 6 o
li ka verktyg med polera
de trä skaft , längd 16 cm. 
Svenskt kvalitetsu tföran
de i specialstå l. 
Nr 30-231 . . . . . . . . 53: -

Huggskölp "Marples", 
högsta Sheffield-kva litet . 
Med träskaf t. 

Träsnidarsats, Marp les, med 12 olika bildhuggarjärn i 
utva lt sortiment av bästa Sheffield-stål med fin 
skärpa . Trä skaft med mässinghylsa . Längd 22-44 
cm. Specialbryne medföljer . 
Nr 30-675 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 220: -

Träsnidarsats, Marples . .Sats med 6 olika handverk tyg 
i ca 20 cm längd med välformade mahognyskaft. 
Slipade med fin egg i bästa Sheffie ld-stål. Special
bryne medföljer . 
Nr 30-673 . . . .. . . .. .. .. . . . .. .. . . . . 115: -

Träsnidarsats , Marples . Sats med 6 små verktyg med 
träskaft. Längd 16 cm. Slipade. 
Nr 30-672 . . ... . . . ......................... . 

Nr 20-669 a ¼" 
Prst 16:-
c½" d¾ " 
18: - 19: 50 

b ' /, " Bildhuggarjärn av för sik lass igt fabrikat , " Bonum" . 
16: 50 Stålen noga härdad e och sli pade . Med polerade 

2
,) : skaft av vitbok. Ve rktygens hela längd 20 cm. 

c!Ji lli 
jF= ----:x--tll !Il 
1t -:::c i lli 
· Stiimjärnsats . Tre fasade 
stämjärn med ringför· 
stä rkta t räskaft. Bredd 10, 
16 och 20 mm. Tyskt fa
brikat. I p last fodral. 
Nr 20-20 .. Pr sats 32: -
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Nr 
20-177 
20-178 
20-179 
20-180 

20-181 
20-182 
20-183 
20-185 
20-186 

Bild 
A 
B 
C 
D 

E 
F 
G 
K 
L 

Bredd 
8 

10 
9 

10 

3 
6 
8 
5 
9 

Pris 
12: -
12:-
13: -
16: 50 

16: 50 
13: -
17:-
18: 50 
18: 50 

!i 

Stämjärn 20-558 m. slag
fast skaft av special~ last. 
Fasat. Fabrika t SAN DVI 
KEN . 
Bredd 1/ ,' l/1" 'h " 
Pris 21: - 21: 50 22: -

¾ " 1" 1 '/• " 
24: 50 26: - 28:-

Stämj äm 11Marples 11 

högsta Sheffield-kvalite t. 
Smidda, fasade, härdad e 
och färdigslipade me 
eggskydd och skaft a 
blå slagtålig specialplas t 
Nr Bredd Pris 
20-1100A . 1/ , " 11:5 
20-11008. '/, " 11: 7 
20-1100 C. '/ , " 12: 
20-1100 D. •/, " 12: 
20-1100 E ' /, " 13: 
20-1100 F. 1" 14: 

Knivskrin, storlek 17X 8 X 
4,5 cm, innehåller 3 oli k 
verktygsska ft ; 11 st utbyt 
ba ra knivblad i olika mo 
deller medfölja . 
Nr 30-916 ..... . . . 46: -

Modellkniv , samma so 
den kraftigaste knive n 
skrin 30-916. Längd 11,5 
cm. Med ett blad . 
Nr 20-907 . . . .. . . . 9: 7 

Holkjärn för träsni deri 
passar kniv 20-907. Finn 
i 4 olika modeller , enlig 
bil d. Upp giv önskad mo 
del l vid beställning . 
Nr 20-1680 .. Pr st 2: 1 

Holkjärnsats , bestå r a 
ett jii[ n av varje model 
20-1680. 
Nr 20-915 .. Pr sats 8: 

KVALITETS KNIVAR MORA 

Trisnidarset med 12 st olika snidarverktyg av stål . 
Härdade och slipade . Längd 14,5 cm med t räskaft. 
Nr 30-1952 ....... . . . ........ . ....... Pr sats 9: 50 

Ä 
Universalkniv , Stanley. 
Kraft ig modell m. 5 blad 
i skaftet. Längd ca 14 cm. 
Nr 20-657 . ... . .' . . 11: 75 

Modellkniv. Skaft av lätt 
metall med skruvfä ste för 
kniven, som är av 0,4 mm 
stål med yppersta skär pa. 
Kompl . med 6 blad, var
av 6 förv aras i skaftet. 
L~gd med blad 13 cm. 
Nr1 20-883 ........ 5: 75 ,- """'===i!:!;==~~ 
~~ =~ 

Knivblad för ovanst ående 
modellkniv. 10 st i plast
etui. 
Nr 20-864 2: 90 

Universalkniv m. 6 klingor 
som kan brytas av allt 
efter som skärpan försä m
ras. Handtag av plast. 
2 st reserv kli ngo r med
följer . 
Nr 20-663 .. . . .. .. 4: 75 -
Universalkniv i kraft igt ut
förande av metal l. Snabb 
inställning av blad et i 7 
olika lägen gör den prak
tisk för olika arbeten . 
Kompl. med 5 blad, varav 
4 förvaras i skaftet fö r 
utbyte. Handtage ts längd 
17 cm. 
Nr 20-1345 ... .... 11: -

Skärkniv av lätt metall m. 
5 skarpslipade kli ngor 
som förvaras i skaft et. 
Ger mycket gott gre pp 
och arbetet blir lätt även 
med svåra materia l som 
fibe rplattor, linoleum , etc. 
Handtagets längd 135 
mm. 
Nr 20-1335 . . ...... 5: 50 

Universalkniv , Stanl ey, 
med ind ragbart blad i 10 
steg . Längd 16 cm . 5 blad 
medfölj er. 
Nr 20-658 . . . . . . . 1l : 75 

20-660 

20-661 20-662 

Knivblad, Stan ley, fö r o
vanstående knivar. 5-för
packade. 
20-659 Extra kraftigt uni-
versalb lad. . 
20-660 Krokblad för lino
leum m.m. 
20-661 Spetsblad för pap
per m.m. 
20-662 Konkavt mattl äg
garblad. 

Per för packn ing 8: 20 

Skomakarekniv av extra 
pr ima stå l. Eskilstunafabr . 
Längd 21 cm. Bredd 2 cm. 
Nr 20-438 .. .. .. .. 7: -

Sportkniv för jakt och 
fiske . 125 mm långt blad 
i rostfr itt stål. Skaft av 
rosenträ . Lädersl ida. 
Nr 20-1233 ...... 19:-

Fiskekniv. Fila- och rens. 
kniv. 156 mm blad i rost 
fr itt stål med tandad kant , 
Skaft av pole rad jaka 
randa. Nitförst ärkt slida 
av svart fäde r, 
Nr 20-1241 .. . .. . 23: 50 

Fiskekniv. Sportliskarens 
fila . och renskniv . 197 
mm blad i rostfritt stål. 
Skaft av rosenträ. Slida 
av läder . 
Nr 20-1240 . .. . .. 19: 50 

Montiirskniv för elektri
ker m.m. Skaft av björk 
och slida av polypropen . 
70 mm blad med inlagt 
stål. 
Nr 20-1242 .... , . . . 5:IO 
Sliijdkniv . Speciellt av
sedd för slöjdarbeten . 
Skaft av björk . 95 mm 
blad med inlagt stål av 
högsta kvalitet. Slida av 
polypropen . 
Nr 20-1245 ..... .. . I: 75 

Skedknlv. Skaft av björk. 
Dubbeleggat blad i kol
stål. 

Knivbryne med skaft. Nr blad längd Pris 
10:25 
10: 25 

Längd 19 cm. 20-1241 47 mm 
Nr 20-1093 .... . . . . 8: 75 20-1251 61 mm 

Jakt-, sport och fiske
kniv. Skaft av jakaranda 
med vackert polerade 
mässingbeslag . 111 mm 
blad med inlagt stål. 
Slida av kraft igt kärn
läder . 
Nr 20-1239 ...... 24: 50 

Sport•, jalrtkniv. Favoriten 
bland jägare . Skaft av 
polerad jakaranda , 125 
mm blad med inlagt stål. 
Slida av läder med mäs
singbeslag. 
Nr 20-1238 .. .. . . 38:-

Sportknlv med björkskaft 
och läderslida . Blad med 
inlagt stål, längd 102 mm. 
Nr20-1231 . . . . . . . . 7: 70 

Tiljkniv m~d inlagt stål 
av högsta kvalitet. Lac
kerat björkskaft. 
Nr Blad mm 
20-78 75 
20-n 99 
20-78 112 
20-79 160 

Pris 
3:85 
4:90 
5:50 
8:95 

Slidkniv. Samma som 
20-7&-20-79 men med 
pressad slida av poly
propen . 
Nr Blad mm Pris 
20-IO 75 5: 10 
20-81 99 8: 10 
20-82 112 7: 50 
20-83 160 9: 40 
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J•ktdolk av rostfritt stål .o-· 0 
med fisk fjällare. Utmärkt . ~ 
vid jakt , fiske och fr i lufts- C_a~p,ngyxa . For s~ort . o . 
liv. Hopfälld tar kniven o- f riti d ._ Detta s~t bor fin
betydlig plats . Längd ut- nas I varJe bils utrust
fälld 21 cm. ning. Yxans v,kt 0,7 kg , 
Nr 20-294 ..... ... 19: 75 egge ns längd 82 mm, to-

Färgskrapa för fönste r 
o . d. All färg skrapas bort 
fullständigt och lätt med 
denna skr apa . Med re
servklinga . Storlek : 85 X 
40 X 20 mm. 

Fickkniv med korkskruv , 
konservöp pn.,J'ryl , skruv
mejsel . Läng ihopfälld 
90 mm. 
Nr 20-574 

Ritskniv med handtag av 
pla st och spets av hård 
metall. För nitsning av 
etern it, kake l, ski ffer etc . 
Längd 15 cm. 
Nr 20-1031 ........ 9: 50 

Fönsterskrapa med stål
kniv i 60 mm bredd jämte 
eggskydd av plast. 

ta l längd 355 mm. Kniv 
med skaft av lacker ad 
björk . 102 mm blad av 
laminerat stål i hög sta 
kvalitet. Yxskydd och 
slida av läder . Kni v och 
yxa kan även bäras se-
parat. 
Nr 30-1257 . . . .. . 41 : 50 

Handyxa av prima svenskt 
stål. Eggbredd 80 mm. 
Längd med skaft ca 32 
cm. Y.ikt 0,7 kg . 
Nr 30-521 .... .. .. 29: -

Eggskydd av läder till 
ovanstående handyxa . 
Nr 20-520 .. . .. .. . 6: 50 

Campingyxa . En svens k 
kvalitetsyxa . Skafte t av 
förkromat stålrör . Kraftigt 
lädersk ydd över huvudet. 
Längd ca 35 cm. 
Nr 30-1756 .... . ·. 51:-

Nr 20-225 ....... . 

Skavstll, smidda av krom
vanad iumstål. Trekantiga . 
Längd 25 cm. 
20-2095 . Eggl ängd 15 cm. 
20-2096 . Egglängd 6 cm. 

Pr st 6: 85 

Bitskrapa. Kr af tigt utförd 
färg- och rostskrapa med 
vändbar 3-eggag klinga . 
Bokskaft . Längd 32 cm. 
Nr 30-2093 . . . . . . 19: -

Reservskär till ovanstå
ende, slipat. Längd 105 
mm. 
Nr 20-2094 4 : 75 

Nr 20-318 . ... ... ... 3: - t--tt 
·W fl~ -Stämjärnsskaft av slag

hållfast pla st. (Upp vär
mas i ca 60° vatten före 
påslagningen av stä mjär

Kil 21-276 av järn med 
rostskyddsöverd rag är en 
liten oumb ärlig tingest 
för yxor, hammare m.m. 
där skaftet har benägen
het att lossna . Gör ett 
sågs pår i skaftet , en 
lämplig kil inslås och det 
sitter bergfast. 

Bredd 
a. 13mm 
b.20mm 
c. 29mm 
d.40mm 
a.SOmm 

Pr2 st 
0: 60 
0:90 
1: 70 
2: 50 
3: 20 

Pr 10 st 
1:70 
2 : 80 
5:80 
9:-

11: 50 

Kilsats består av 25 st 
sorterade kilar 21-276 13 
-50 mm. 
Nr 21-277 . . . .. . .. 16: -
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Eggskydd av naturlatex , 
för skydd av yxeggen . 
Nr 20-1575 ... . .... 2: -

Sänghakar av järn. Prima 
svenskt fabrikat. Längd 
6 tum . 4 par per sats . 
Nr 21-685 . . Pr sats 7: 50 

C 4 I? ll!W !l 

net.) 
20-1596 
20-1597 
20-1598 
20-1599 
20-1600 

1/u "- 5/ u " 4 : 10 
' l ," - 1/, " 4: 40 
5/a" _1 /, " 4: 50 

1"-1'/, " 4:80 
1'/, " 4: 90 

Verktygsskaft av slagtålig 
plast. Uppv ärmes i e:a 60° 
vatten före påslagnmgen 
på verktyge t. Passa r filar, 
skruvmejslar , stämjärn 
m.m. 
Nr Mått 
20-1796 47 X 10 mm 

Bladskruv 
blankt järn. 
Längd 2" . 
Längd 2'h ". 

21-703, av 20-1797 70X 18mm 
20-1798 88X 22 mm 
20-1799 105X 27m m 
20-1800 120X 30 mm 

Pr 10 st 3: 80 
Pr 10 st 4: 20 

Pris 
1: 15 
2: 25 
3:-
3: 60 
4:90 

6: 

Lod med stålspe ts o 
360 cm flätad nylonlin 
Vik t 125 g. 
Nr 20-844 . . . . . .... . 6: 

Lod av zinklegering m 
förn . stålspets . 
Nr 20-1467 120 mm/200 

6: 
Nr 20-1468 135 mm/300 

7: 

Märksnöre. Avsett 
märkning av räta linjer 
murväggar . Består av 
kapsel av alu min ium , 
neh, tr-umma med 15 
snöre . Kan fyllas 
pulver iserad krita . Ini 
bar vev . Kapseln 
även anvä ndas som s 
lod. 130 mm/250 g. 
Nr 30-1019 . . . . .. . . 14: 

ORDNING och REDA 

=~Ww~!!i[U{jlm!!llil)L(\i 
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Verktygst avla av hård perforerad masonit på sta
dig träram. Storlek 40 X 80 cm. Lackerad i röd, blå 
eller gul färg. Nedanst ående verktygskrokar passar 
på tavlan , som ger en prydlig ordning åt verktygen i 
verkstä der, garage , hobbyrum m.m. 
Nr 40-17 85 .................... ...... . . .. .. 33:-

Verktygs krokar i ett sortiment med 25 st olika pas
sande ova nstående - tavla . 
Nr 30-1786 ................... . ..... Pr sats 16: 50 

Verktygs krok, av galv . metallråd enl. bild . Måttet 
anger hållarens öppning eller längd . Pris pr förp. 

Nr Förp . 

20-1804 12 mm 5 st 1: 50 
20-1805 19 mm 5 st 1; 60 

20-1808 40mm 5 st 1: 70 

20-1810 50 mm 5 st 1: 80 

20-1811 16mm 5st 1:90 
20-1812 24 mm 5 st 1: 95 

Kroksats med 52 st sor
terade verk tygskr okar för 
perfor erade plattor . Enkla 
kroka r utan stödkl ack . Yt
behandlade. 
Nr 30-194 7 . . Pr sats 3: 75 

Verkty11shållare 21-136 av 
fjäderstål. Blankförzinka
de. 

Måttet anger gri pvidd 
diam. 
Storl . Pris 10 st 
a. 10 mm 2:1 0 
b. 13 mm 2: 70 
c. 19mm 3: 60 
d . 28 mm 5: 70 
e . 38 mm 10: 50 

100 st 
18: -
21 : -
29 :-
44:-
85 : -

Sats med 10 st ve rktygs
hålla re, 2 st av varje stor
lek 21-136. 
Nr 21-137 .. Pr sats 4: 90 

20-1814 100 mm 1 st 0: 90 
20-1815 60 mm 1 st 1: 10 
20-1816 105 mm 1 st 1: 20 
20-1817 40 mm 1 st 1: 20 
20-1818 115 mm 1 st 1: 30 
20-1819 75 X 75 1 st 1: 60 
20-1820 20 mm 1 st 5: 25 

Hillare för upphängn ing 
av ver ktyg m.m. Fj ädran 
de skänklar av förn. stål 
med säker gr ipförm åga. 
_ängd 50 mm. 
Nr Pr st 10 st 
20-1720 1: 75 14 : 50 

Verktygshillare för upp 
hängning på vägg av spa
dar, krattor oc h likna nde 
skaftverktyg med upp t ill 
32 mm diam . Krokarna 
klädda med reffl at gummi . 
Sats med 5 hållare med 
skr uvar. 
Nr 30-1948 .. Pr sats 5: 85 

~ för folk mecl 

slllllll 
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EEE 
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C C 

anspråk 

Väggsken a av lackerad 
stålplåt i kraftigt stabilt 
utförande. Vit eller gul
lackerad 
Nr 31-227 längd 50 cm 

Pr st 4: 25 
Nr 41-228 längd 100 cm 

Prst 8:-

Hyllkonsoller raka av 
formpressad stålplåt . Lac 
kerade vita eller gula . 

Nr Längd cm Pr st 
31-229 15 2: 65 
31-230 20 3: 25 
31-231 30 4: 20 
31-232 40 7: 80 
11-233 50 8: 50 

Magn . verktyg s hållare är k r.,ftigt magnet ise rad och 
håller där med verk tygen som yxa , hamma re, tänger 
m.m. på pl ats . Längd 60 cm. 

39
, 

50 Nr 30-2087 ........ . . . . .. . .. ... . . ..... .. 

Magnethållare lik a ovans tående men för köksknivar , 
saxar m.m. Längd 25 cm. 

14
, 

50 Nr 30-2086 ...... ......... . ... . . . . ..... . . 

Lådavskiljare av plåt. 
Mycke t prakt iska till fäs
ten för mindr e hyllor i 
skåp oc h för avbalkni ngar 
och småfack i lådor .För 
4 mm tjocka mellanstyc 
ken. Längd 6 cm. 
Nr Pr 10 st 100 st 
21-565 1: 60 9: 50 

~ -

Krokhållare för verkt ygs
krok utan stödklack . Pas
sar i perforerad mason it. 
16 st per sats . 

I Nr 20-1847 .. Pr sats 1: 20 

Hyllkonsoll i antik modell 
av svartlackera t och de
korativt smidesmönstrat 
järn . Svartlackerade t rä
skruvar medföljer äve n. 
Nr Storlek Parförp . 
31-201 11X 15 cm 11:-
31-202 15X 20 cm 17:-
31-203 19X 25 cm 23: -

Hyllhakar av förmä ssin gat 
järn för bokhyllor m.m. 
Nr 21-158 .. Pr 10 st 1: 40 

Hylsor 
järn . 
Nr 
2\-160 

av förmässingat 

Pr 10 st 100 st 
0:40 2:90 
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BYGG ett sortimentskåp som du själv vill ha det! 
Kan fästas ihop så stort som helst. 

Lådfack av grå eller blå plast med färglösa glasklara 
draglådor. 5 olika storlekar. Alla passar att bygga 

'hoo ~, ; """'" ; ,mo,m;,, "'' 

Låda. Storlek 59X 59X 124 
mm. 
Nr 31-669 ..... 

Låda. Storlek 177X 118X 
124 mm. 
Nr 31-672 ........ 8: 50 

'MARVPLAS' 
tnlet' lock ing Storage BoxH 

Låda av glasklar plas t. Storlek 5 X 8 X 2,5 cm. 
Nr 31-131 ................ . . Pr st 1: 25, 10 st 11: -

Låda i storlek som_ föregående men med 3 fack. 
Nr 31-395 ... ............... Pr st 1: 30, 10 st 11: 50 

List för uppfästn ing av ovanst. drag lådor under en 
hylla eller dyl. (erf. en list mera än antalet lådor i en 

Sortimentskåp av kraftig slagtålig grå plast med 24 
st glasklara plastl ådor med lock och instä l lbara mel 
lanvägga r på längden eller tvären . Etiketth ållare och 
handtag på varje låda . Mellanväggar medföljer . Storl. 
213X 107X2 03 mm. Vikt 1,3 kg. 
Nr 30-1985 ..... . ..... . ..... ... ............ 52:-

!S Li::T:;v 
Plastask, storlek 12x 8 x 
3 cm. Transparent med 3 
insatsskivor så att 4 fack 
kan erhållas . Anhåll i as
ken medger placering av 
skivorna på 13 olika stäl
len. Lämpl ig för fiskedrag 
och mycket annat. 
Nr Pr st 12 st 
3Ni 17 2: 80 30: -

Smådet aljfack av plast. 
Kassett med yttermått 80 
X 175X 180 mm och 4 lå
dor , som vardera kan in
delas i upp till 6 fack . 
8 mellanväggar medföljer. 
" Nyckelh ål" i kassettens 
bakkant för upphängnin g 
samt låsklackar för hop
montering i sid- o. höjd
led till stör re enheter. 
Varj e låda har etikett 
fönster samt är försedd 
med stopp i helt utdraget 
läge. 
Nr 31-923 . ... .. . . 11 :-

i?lastl åda av hård plast m. 
glasklart lock , Stapel 
bara . Storlek 27X 15,5X 4 
cm. 

Nr 31-81 med 18 småfac k 
som bilde n. 
Nr 31-82 med 6 småfack 
och 3 större fack . 

'pr st 6: 50, 10 st 59: -

~ 
I~ 

Plasta sk med lock . He lt 
glasklar. Storlek 80X 25X 
20 mm. 
Nr Pr 10 st 100 st 
31-218 6: 50 49 : -

424 425 426 42 7 

Plastburk med tä tslutan de 

rad) . 
Nr 21-132 .. . ... ... . ..... . . .. ... . .. . Pr 10 st l: 25 Mellanv ägg av plast i 

storlek 30 X 60 mm. 

lock. 
Nr 
31-424. 
31-425. 
31-426. 
31-427. 

Volym 
15cm' 
30c m' 
40 cm• 
60cm' 

Pr duss. 
3: 90 
4: 90 
4: 20 
5: 70 Nr 21-396, lock . . . . . . . . • . . . . Pr st 0: 40, 10 st 3: - Nr 21-924 . . . . 10 st 3: -
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Sortiment16da av plas t , 
delad i 5 fack jämte 8-
delat innerfack förbundet 
med skenor t i ll locket. En 
låda som rymmer mycket 
men som ändå är så liten 
all den går i fi ckan, 21 x 
11X4 cm. 
Nr 31-145 .. ...... 8: 50 

VerktygslAda av bränn 
lackerad , kraftig plåt med 
rörhandtag . Bestå r av 3 
sammansatta lådor , vikt 
ca 2,5 kg. Yttre mått 35 X 
16X13 cm. 
Nr 30-1848 21:-

Verktygsll,da av slagstark kraftig plast med bärhand
tag och två insatser med småfack . Stor! . 130X 155X 
335 mm. 
Nr 30-1981 . .. .. ....................... 24:50 

1064 

VerktygslAda av lackera d, kraftig stålplåt med hand
tag av stålrör . 1062-1063 utgöres av tre samman
satta lådo r och 1064 av 5 lådor . som på bi lden . 
40-1062. Storl . 36X 20X 15 cm. 41 :-
40-1063. Storl.48 X 20X 15cm . I0 :-
40-i064 . Storl . 48X 20X 20 cm. 19:-

. VerktygslAda för bilre paratörer . Innehållande 66 kva
litetsverktyg av kromvanadiumstå l, för alla förekom
mande reparatio ner. Lådan är av lackerad kraftig plåt 
och kan fä llas upp , som bilden visar så att verk tygen I 
är lätt åtkoml iga . Ho pfä llt mått : 20 X 20 x42 cm. Vikt 
20 kg. Innehållsförteck ning nr B 52 sändes på be
gäran. 
40-356, med verktygen förnicklade . 1111: -1 
40-357, med verktygen förkromade . 740: -

Verlctygsll da av kraftig slagstark plast. Med hand 
tag och tredubbel insats med många småfack . Stor 
lek 200X 200x 400 mm. 
Nr 30-1912 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . 49: -

Verktygsskrin. Stor, rymlig box med två fackindelade 
insatslådor . Mellan lådorna finns ytterligare utrymme . 
Storlek 45X 20X 25 cm. Av konstläderpapp med plast
handtag och förnicklade beslag och förstärkningar . 
Nr 40-983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57: -

Verktygsll,da av stark slagt åli g plast. Löstagbar in
s_ats med 8 fack för smådetaljer . Därunder utry mme 
for större verktyg såsom hammare, skruvmejsel m.m. 
Storlek 155X3 25X 85 mm. 
Nr 30.579 . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . 17: 50_ 

Skruv lAda a.v blålackerad 
stålplåt med 28 fack . För 

, o:ikruvaf, muttra r och andra 
smådeta ljer som det är 
tvår! att hålla ordning på. 
Storl . 45 X 220X400 mm. 
Nr 30-471 ........ 52: -

Förvann9 s1aaa av Targad 
plast med genomskinligt 
lock . Praktisk för skru· 
t1ar, muttrar o .s.v. 
Storlek 18X13X4 cm. 
31-581 Fack enl . bild 3: 95 
31-587 Utan fack 3: 80 
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Sortlmentskl p RAACO. Stabila stapelbara skåp av 
lackerad stålplåt med glasklara plastlådor med spår 
för mellanväggar . Lådetiketter och ett sortiment mel
lanväggar medfölje r. Mått : Höjd X bredd X djup . 

Raaco 
INDUSTRI• 

SKÅP 

lkip. Sto rlek 420 X 307 X 
146 mm. Med 36 lådor . 
Vikt 3,9 kg. 
Nr 40-1904 . . . . . . . 93:-

Skip. Storlek 285 x 307 X 
146 mm. Med 15 lådor. 
Vi kt 2,5 kg. 
Nr 40-1903 . .... . . . 12:--

Extra mellanviggar av glaskla r plast. 
Nr 20-1905. 35 X 64 mm. Pr 48 st I: SO 
Nr 20-1908. 35X 135 mm. Pr 24 st 8: 25 

Raaco HOBBYSKÅP 

Sklp. Sto rlek 240X 307X 146 
mm. 15 lådo r. Lackerat plåt· 
stat iv. Vikt 2,1 kg. 
Nr 40-1957 . ... . . .. . . .. 48: -
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Ski p. Sto rlek 555 X 307 X 
146 mm. Med 48 lådor. 
Vik t 5 kg. 
Nr 40-1110 ....... 110: -

Skåp. Storlek 330 x 307 
146 mm. Med 25 låd 
Vikt 2,8 kg. 
Nr 40-1907 .... . ... 51: ,, 

Sortlmentslclp med ram av stött ålig plast och 9 
glasklara utdragslådor med småfack . Ytterm ått 
14X 14 cm. 
Nr 30-15 . ..... . ... . . . .. . .. , . .. .. . ... . , . . . . . 

Raaco vägghyllsystem kan monteras var för sig eller kombi· 
neras från golv t ill tak eller från vägg t ill vägg. Enligt bilderna. 

Vägghylla, typ SC5, med 97 cm väggskenor . ö verhylla och 
underhylla med 20 lådor enl igt bi lden. 3 st perforerade .Plattor 
och kroksor t iment. Sto rlek 97 X 68 X 26 cm. Komplett mon· 
teringssats. Vikt 12 kg. 
Nr 40·1 959 ....... . ....... , . . . . . . . . ....... 210: -

Vägghylla, typ SC4, med 75 cm väggskenor . ö verhylla, under· 
hylla och 12 lådor enl igt bi lden . 2 st perforerad e plattor med 
20 hållare. Sto rlek 75 X 68 X 26 cm. Komp lett monteringssats . 
Vikt 9 kg. 
Nr 40·1 982 ................... . . . ... . . . ." ............. 155:-

Kan efter behov byggas ut med nedanstående delar: 

Lådsats. 4 lådor med etiketter och 
skilje väggar . Lådmått 155X 225X 
80 mm. 
Nr 30-1459 . . . . .. . . Pr sats 34: -

-
Hyllplan av plåt , sto rlek 68 X 26 CJTI. 
Med konsol ler fö r väggskena . 
Nr 40-1460 . . ........ . .... . 16: 50 

·Hi llare till små skruvmejs lar, sylar Hållare till hammare, stö rre tänger 
m.m. 6 st per förp . m.m. 6 st per förp . 
·Nr 20-1452 . ... . ... Pr för p. 4: 75 · Nr 20-1454 ..... . .. Pr förp. 4: 75 

Hållare till stämjärn , f ilar m.m. 9 st 
per förp . 
Nr 20-1453 ... ... .. Pr för p. 4: 75 

Hållare för div. upphängni ng. 18 st 
per för p. 
Nr 20-1455 . Pr för p. 4: 75 

Väggskena , längd 50 cm. Lackerad . 
Nr 40-1463 ...... . . Pr 2 st 9: 50 

Väggskiva, perforerad . .Storlek 25 
X 68 cm. 
Nr 40-1461 .. . Pr 2 st 17: -

~ 
Hållare för all a sorters tänger. 9 st 
per förp . 
Nr 20-1457 .... . . . . Pr fö rp. 4: 75· 

Hållare för stö rre detaljer . Borr· 
maskin o. dyl. 6 st per förp . 
Nr 20·1458 . . . . . . . . Pr förp . 4: 75 
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Förvaringslida RAACO . 
För smådetaljer. Av sta
bil plast med glasklart 
lock . 3 sektioner i bot
tendelen med lösa mel
Janväggar byggbart till 18 
fack. Plus lös insats med 
3 fack . Storlek 280X 75X 
200 mm. 
Nr 30-1983 ... . .... 21 :-

Möbelben 

Sklp . Storlek 555 X 307 X 
146 mm. Med 26 lådor . 
Vikt 4,7 kg. 
Nr 40-1909 .. . .. . . 105:-

Dörrstoppare , av gummi. 
Nr Storl. mm Pr st 
24-1066 33X 30 0:95 
24-1067 36X 40 1:10 
24-1069 38X 65 1: 50 

t ) 
Väskhandtag av kraftigt 

Golvskydd med filtinsats svart plast med förnick
och med spik . Förpacka - lat metallbes lag. Bredd 
de i plastpåse. 13 cm . 
Nr Diam. Pr påse Nr 

~tg~ ~~ ;; ;~ :: 2f-47 
Prst 
1: 80 

10 st 
14:-

21-124 28 mm 8 st 
Pris per påse 4: -

Plasthätta med nylonbric 
ka som skr uvas eller spi 
kas fast varefter hättan 
tryckes på. Tjänar två än
damål : döljer skruven och 
tjän stgör som fot. Diam. 
15 mm. Finnes i färgerna 
svart , vit , röd , ljusblå , ljus
grön och gul. 10- eller 
100-för p. per färg . 
Nr Pr 10 st 100 st 
21-738 2: 30 18 :-

68Aö 

Väskhandtag av räfflad 
svar t PVC-plast med in
lagd stålfjäder . Förnick
lade ändbeslag . Längd 19 
cm. 
Nr 
21-48 

1006 

Pr st 
2:-

1005 

10 st 
18: SO 

1008 

Möbelben fr.rkantiga av 
1,5 mm stå . Dimension 
25 X 25 mm, med fast 
svetsad fyrkantig fäst 
platta. 60X 60 mm m. hål 
för skruv eller bult . Gol v
skenande fotplatta av 
plast. 

l'.J t§ ~ ~ M448 M4: g M450 M451 

&&11& 
Krok av förnickl. mässing. 
Elegant o. hållbar , blank 
ytbehandling. Plattans 
storlek i mm. 

Gummifötter av svart M452 M4Sl M4S4 M620 
21-1005 Kojkrok. Storlek 
30X 20. Pr st 1: 50 
21-1006 Klädkrok . Storlek 
48 x 17. Pr st 2: SO 
21-1007 Klädkrok . Diam . 
30. Pr st 2: 75 
21-1008 Badrumskrok. 
Storlek 28X 13 Pr st 1: 10 

gummi. Sugfötter av transparent 
~1r 43 i~~r

1/J 4aö1 ~i~~ mjukpla st , som icke to r-
21:44 16X 10 0; 90 14, _ kar eller sp ricke r. För 

21_45 21X 10 1, 10 H:- många ol ika ändamål så-
21_46 25 X 11 1: 30 22, _ som skyltfönster , b ile n, Finnes med röre n A : svart 

ugnslackerade el ler B : 
förkromade och pole rade . 

Pris pr styck . A : B: 
Nr • Längd Sv.l. Krom Gummifot 21-53 för mö-
31-1117 10 cm 2: 90 6: 25 belben m.m. Tillv erkad av 
31-1118 20 cm 3: 65 9 : - grått , stark t naturgummi. 
31-1119 30 cm 4: 50 11: 75 Storl . Håldiam . Pr st 10 st 
31-1120 45 cm 6:40 15: 75 1 20 mm 1:- 7: 80 
31-1121 55 cm 7: 60 19:50 2 25mm 1:50 11:50 
31-1122 70 cm 8: 75 25 : - 3 30 mm 2 : - 15 : 50 I < <a mm 3,- ,.,_ 

~!!!"""' w Nr 
21-61 
21-62 
21-63 
21-64 
21-65 
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Håld iam. 
14mm 
16mm 
19mm 
20mm 
24mm 

Prst 
1: 50 
1: 75 
2:-
2: 50 
3:-

Golvskydd av plast för 
monter ing på stålrörs
möbler . Finns i färgerna 
svart, vit och grå . 
Nr 21-866 .. Pr4st 2: -

badrummet etc . Sitter sä
kert på blanka, plan a ytor, 
glas , kakel osv. 
Nr Oiam. 2 st 10 st 
21-448A35 mm 1: 50 5: -
21-448B45 mm 1: 80 5: 90 
21-449 30mm 1 : 30 4 : -
21-450 25mm 1:- 2:90 
21-451 35mm 1: - 2:80 

21-452 35 mm 
21-453A35 mm 
21-453B55 mm 
21-4~ 25 mm 
21-620 35 mm 

C 

1: 10 
1: 40 
2: 20 
2 : 90 
1: 20 

3:40 
4: 20 
6: 90 
9:50 
3: 70 

Dörrstingare, pneuma
tisk , i rostfritt och blank
förkrom at utfö rande med 
patent erat beslag för 4 
olika monterin gs lägen . 
Nylonpa ckni ngar , "evig
hetssmord" . Längd 30 cm. 
Nr 30-154 .... .. .. 36:-;-

Dörrsdingare 11Dexter 11
• Passa r så väl in- soin utåt

gående dörrar . Kraftig konstruktion som tål hård 
påfrestning. Dörren slänges mjukt o. effektivt. Has
tigheten justeras med ratt. Kompl. med beslag och 
skruvar . Längd 40 cm. 
Nr 30-153 ............ . ............ . . .... . 56:-

Rulle 21-718, av svart ba
kelit. Bredd 20 mm, axel
hål 6 mm. 
Oiam. mm. 
Pr st 
Pr 10 st 

40 50 
0 : 95 1: 45 
7:50 12: -

Rulle av etenplast. Mått 
20X 40 mm. Axelhål 6 mm. 
Nr Prst 10st 

Länkrulle med dubbelhjul och kåpa av svart plast. 
Hjuldiam. 50 mm. Kon struktionen ger bättre bärighet 
och vr idbarhet speciellt på mjuka underlag än ett 
hjul. Pr st 10 st 
21-392, med tapp och hylsa . 4 :- 34: -
21-393, med gängad tapp M8. 4 : - 34: -
21-394, med fästplatta, diam . 38 mm. 4 :- 34: -

Vagnshjul, extra kraftigt 
utförda för industrilager-

'(O'(® 
Rulle av vävbakelii . Myc
ket stark. Måttet anger: 
diam. X bredd X axelhål. 

, .~ ' vagnar . Påvulkad svart 

Nr Mått mm· Pr st 
21-150 50X_23 X 6 2 : 25 
21-151 70X 35X 8 3: 50 
21· 152 100X 44X 13 6:50 
21-153 125X 44X 13 9: 75 

syntet. gummibana . För
Link .rulle med hjul av k.romad fast byg~I med 
gummi eller vit etenplast. fästplatta . Belastning 100 

Llinkrulle , kraftigt utlö- Enkelt kullager mellan 3~sf 2g);75 kg. 
rande . Beslage t av blankt bygel och fästplatta. 0 • Hö 'd p I 
järn och rullen av eten- Nr Hju l Diam. Pr st ,am. J '. s 
plast i storl 20X 40 mm 21 1148 PI 1 30 2 · 100 mm 145 mm 28. SO 

· · • as mm · - 31-1296 
Nr Pr st 10 st 21-787 Gumm i 38 mm 3: 90 150 200 

Rulle. Kraftig · dubbelsi
digt kullagrad kvalitets
rulle sto rlek 20 X 50 mm. 
Axelhå l för 6 mm axel. 
Bana av syntetiskt hård
gummi lämplig t för ce
mentg olv. 

21-691 2: 10 17: 50 21-788 Gummi 50 mm 5:_40 mm mm 53:-

Nr 21-130 ... Pr st 8: 50 

Ottomanrulle med plast 
rul!e. Diam. 40 mm. Fäst
bygel av järn. 55 X 23 mm. 
Nr Prst 10st 
21-768 1: 25 10 : -
Ottomanrulla, försänkt m. 
etenpl astr ulle . 37 mm 

Linkrulla med beslag av 
kraftigt, blankgalv . järn o. 
kullage r mell an fästtapp 
och bes lag. Rullen av 
etenplast , storlek 17X 40 
mm. 
Nr 
21-701 

Prst 
3: 20 

10 st 
, 26:-

Linkhjul med kraftigt 
svart gummiklothjul, för 
kromad kåpa och kullag 
rad fästplatta . Belastn ing 
25 och 30 kg. diam. 

Nr 
21-767 

Pr st 10 st 
1: 20 9: 50 31-1285 Klotd iam. 40 mm. 

~ "·'"' "'o<d;,:'.;: ~~· 
/~ '""'~ 

"'"' .. "'"~ .l 0 
med vit gummiring . ~ 
Lämpligt för te- och bar - -
bord, serveringsvagnar Linkhjul med svart kraf
m.m. Diameter 75 mm. tig! gummiklot , för kromad 
Nr 21-562, med f~st tapp kåpa och kullagrad tapp 
och lagerhy lsa, som hil- med hylsa . Belastn . 25 
den, . . .. .. .. Pr st 6: 50 resp . 30 kg. 
Nr 21-323, med kull agrad Nr Klotdiam c Pr st 
vridbar tapp utan hylsa . 31-1287 40 mm• 6: 30 

Pr st 7: - 31-1288 50 mm 6: 75 

Liinkhjul med gummihjul 
75X 15 mm på fälgar av 
rostfritt stål i kraftig by
gel med kullager mot 
fästplattan , vars höjd från 
golvet är 10 cm. 
Nr 21-324 .... Pr st 9 : 75 

Klothjul av blankförkro
mad metall med fyrkantig 
fästplatta . Max bela st
ning 25 resp. 35 kg. 
31-1290 Klotdiam. 45 mm. 

Pr st 10 : 50 
21-1214 Klotd iam. 60 mm. 

Pr st 12 : 50 

Klothjul av blankförkro 
mad metal l. Med tapp o. 
hylsa. Max. belastning 25 
resp. 35 kg. 
31-1289 Klotdiam . 45 mm. 

Pr st 10: 50 
21-1213 Klotdiam . 60 mm. 

Pr st 12 : 50 

Vagnshjul samma kraftiga 
typ som föregående men 
m. länkhju l. Dubbelt kul 
lagrad bygel. Belastning 
100 resp . 175 kg. 
31-1293 
Diam. Höjd Pr st 
100mm 145mm 36 :-
31-1294 
150 mm 200 mm 87:-

Länkhjul med svart gum
mibana och nylonlage r. 
Förkromad bygel och 
dubbelt kullagrad fäst
platta. Belastn . 40 resp . 
50 kg. 
31-1291, diam. 75 mm, 
höjd 96 mm. Pr st 15: -
31-1292, diam. 125 mm, 
höjd 160 mm. Pr st 32: -
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7. 8. .='-~·t3-4 
Kon1t1mlde1-BHlag 
Tillverkade av svartlackerat järn . 

Nr Storlek . 
2. 21-1250 Dör.rtrycke 75 x 290 mm Pr st 38: -
3. 21-1280 Dörrbeslag 103 x 200 mm Pr st 12:-
4. 21-1288 Dörrbeslag 65 X 110 mm Pr st 7: -
5. 21-1254 Dörrbeslag 32 x 270 mm Pr st 19:-
6. 21-1251 Dörrgångjärn 140X 260mm Prst 45:-
7. 21-1211 Gångjärn, vänster 320 mm Pr st 17:-
S. 21-1212 Gångjärn , höger 320 mm Pr st 17:-
9. 21-1213 Dörrbeslag 60 X 300 mm Pr st 14:-
9. 21-1273 Dörrbealag 40X200mm Prat 11:-

Nr Namn 
1. 21-1214 Dörrklllpp 
2.21-1218 Kllldhllngarll 
3. 21·1215 Klädhängare 
4. 21-1253 Knopp 
6. 21-1257 Nyckelskylt 
7. 21-1217 Knopp 
8. 21·1251 Nyckelskylt 

-f 
DekorationHplk 
Jlmaplk med smidda hu
vuden i stjärnform, myc- • 
kel kraftiga . Svartfack. 
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Storlek 
60mm 
70mm 

110mm 
30X 75mm 
45mm 
40X 40mm 
70mm 

Nr Diam. Längd 

21-1219 8 20 
21-1274 12 20 
21-1270 15 20 
21-1271 17 22 
21-1272 25 25 

37:-
9:50 

13:-
1:75 
3:-

10:-
4:-
10st 

4:80 
5:-
5:50 
1:50 
7:50 

KISTBESU\G 

Kistbaslag av hamrat järn i konstsmide, välgjort ar
bete , kraft iga och st abila. 

Kistbeslagsats , innehållande alla erforderliga beslag 
t ill en kista enl. illustrat ionen , utom gångjärn och 
hörn beslag . Satsen består av 11 det aljer. (2 st 21-552, 
555, 556. 4 st 553 och 1 st 554). 
Nr 31-570 ... . ... . ................ Per sats 46:-

- --- ----
Handtag . Storlek 20X 10,5 

N~ -21-552 .. . . Pr s t 14: 50 .... 
. . . 

HömplAt . Stor lek ax 8 cm. Hörnbeslag nr 31_567• 
Nr 21-553 .... Pr st 1: 75 Höjd cm 27 34 40 

Nyckelskylt. Sto rlek 5 x 6 Pr st 5 : 25 5: 75 6: 75 
cm. 
Nr 21-554 .... Pr st 1: 25 

Lockbeslag . Längd 38 cm. 
Nr 21-555 . . . . Pr st 3 : 25 

Lockbeslag . Längd 48 cm. 
Nr 21-557 .. Pr st 4 : 25 

Framstolpe. Längd 27,5 
cm. 
Nr 21-556 . . .. Pr st 2 : 75 Gångjärn av hamrat järn . 

Ritning ti ll kista, stor lek 
80X 50X 40 cm. 
Nr 28-230 . . . . . . . . 0 : 30 

Skruvsats. Består av 77 st 
oxiderade järn skruvar m. 
kull riga huvuden. Satsen 
passar t il l en kistbes lag
sats med hörn beslag. 
N, 11-625 . . Pr sats 3: 50 

Bredd 4 cm. Längd upp
fällt 55 cm. Fästes på loc
kets insida och kistan s 
baksida . 
Nr 21-54 Pr st 8: -

Hörnvinkel av hamr at 
järn . Stor l. 10X 4 X 10 cm. 
Nr 21-734 .. . . Pr st 3 : 25 

Kistbeslagsats, bestående av 4 hörn beslag i längd 
36,5 cm. 2 handt ag, 4 lockjärn och 1 nyckelskylt. 
Till verkat av slät, ohamrad svart plå t. Den som så 
önskar kan själv hamra ytan. 
Nr 31-55 . ....... . .. . ..... . . . . . ... . . . Pr sat s 12 : 50 

Flakgångjärn av 5 X 35 mm järn . Längd 27 cm. 
31-282, höge r. Pr st 11 : -
31-297, vänster . Pr st 11 : -

Flaklb, just erbara . Fästplattans storlek 130X 70 mm. 
Höger oc h vänster . V ikt pr st 1,2 kg. 
Nr 31-283 .. . .. . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. . Pr par 39 : -

Flaklb . Fätplattan s storlek 75 X 85 mm. Hög er och 
vänster. Vikt pr st 0,8 kg. 
Nr 31-284 .......................... Pr par 20 :-

Hörnbeslag av 4 X 30 mm järn. Längd 21 cm. Vänster 
och höge r. 
Nr 31-285 ..... . .. . ..... .. . ......... .. Pr par 12 : -

Bindkrok a'v 4 X 30 mm järn. Längd 15 cm. 
Nr 21-281 .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Pr st 3: 50 

I 

Par 
21-907, förkopprade 4 : 50 
21-908, svartla ck. 4: 40 

I 
Hakgångjärn 31-286 av 3 
X 30 mm galvaniserat 
järn. Kraft iga. 

Längd 30 cm. Pr par 13 : 50 
Längd 40 cm. Pr par 14: 50 

Dörrhl llare av galvanise
rad, tjoc k plåt. Med fjä
der. Längd 39 cm. 
Nr 31-2 96 .. Pr par 12:-

21-178 21-181 

Snäppare, oxiderade . 
Nr Bredd Pr 6 st 
21-178 30 mm 2: 50 
21-181 30 mm 2: 60 

Gångjärnssats. Består av 
två gångjärn , en nyck el
skylt samt erfo rde rl ig t an
tal skruvar fö r monter ing. 
Ti llv. av slät , ohamrad 
svart plåt. , 
Nr 21-828 Pr sats 10 : 50 

Dörrtrycken av förnicklad 
mässing. 
Nr Handtag 
31-295 Gabon 
31-E18 Svart plast 
31-619 Vit plast 

Prpar 
8: 90 
7 : 70 
7: 80 

Dörrskyltar, storlek 180X 
42 mm; förnicklade . 
lf-291 järnplåt Par . 2: 50 
21-292 mässing Par 3: 80 

Kullå1, dubbelt av förn . 
järn . 10X 47 mm. 
Nr Pr 2s t 10 st 
21-176 1 : 50 5: 50 

' ' 445 338 

Magnet lb av förn ickla d metall , är nut idens skåp
rege l. Lätt att montera . Nr 21-338 är av plast och 
tryc kes in i 13 mm borrh ål, de övr iga låsen skruvas 
fast. 
,Nr 
21-445 
21-338 
21-339 
21-340 
21-448 

Storlek 
25 X 27 mm 
17X 13 mm 
20 X 40 mm 
30X 40mm 
40X 40 mm 

Möbelknopp av transpa· 
rent plastglas . Fot i mäs
sing/ärg . Diam. 40 mm, 
höjd 28 mm. Finns i fär
gerna brun , blå , grön , o
färgad och rökfärgad . 
Nr Pr st Pr 10 st 
21-7 1: 15 14:-

Möbelknopp, lika ovan
stående men förgylld . 
Nr Prst Pr10 st 
21-8 2: 30 20: -

Glasknoppar, handgjorda 
vid Lindshamma rs Glas
bruk. Massiva och håll
bara med mässingfot. 
Finns i följande glasfär
ger: Gulbrun , blå , oliv· 
grön eller kristall. 
Nr 
21· 9, diam . 
21-10, " 

Prst 
40 mm 1:-
55 mm 7: 75 

Häftkraft 
2 kg 
2 kg 
4 kg 
8 kg 

11 kg 

Prst 
3: 50 
2: 10 
3 : 80 
4: 85 
5: 75 

10 st 
31:-
17: 50 
32:-
41 : -
48:-

Möbelknopp 21-740 av 
svart eller benvit plast m. 
ingjuten träskruv. 
Diam. mm Pr 10 st 

10 1:60 
15 2:-
20 2: 80 
25 4: 50 
35 5: 50 

Möbelknopp av massiv 
slagtålig acrylplast . Finns 
brun, grön , orange eller 
vit. Diam. 40 mm, höjd 25 
mm. Med skruv. 
Nr Pr st Pr 10 st 
21-12 0: 75 5: 50 

Möbelknopp i hård plast 
med inlagd metallgänga 
med skruv (M4 X 25). He lt 
metall iserade och med 
vackert mattborstad yta. 
Små. Diam. 36 mm. 
21-704, matt mässing . 
21-708, matt nickel. 
21·708, matt , koppar. 

Pr st 2: 50, 10 st 22:-

Stora . Diam. 50 mm. 
21-705, matt mässing . 
21-707, matt nickel. 
21-709, matt koppar. 

Pr st 3: 90, 10 st 35 : -
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~-Möbelknopp · av antik-
mönstrad och oxiderad 
metall. Diam. 32 mm. 

Prst 
21-909 Kopparfärg 1: 85 
21-910 Svart 1: 85 

Handtag 21-484 . Försett 
med täckbricka av fasad , 
genomskinlig plast. St il
ren utformn ing av förkro 
mad mässing . Med fäst 
skruvar . 
Bredd 
A. 90mm 
B. 115mm 

Pr 2 st 10 st 
3: 80 15: 50 
4:- 16 : -

Lldhandtag av förnicklad 
mässing. Bredd 80 mm. 
Nr Pr2 st 10 st 
21-362 4: 60 19: -

Möbelglngjärn av 0,6 mm 
järnp låt med skruvhål och 
kanter prof ilerade . Bredd 
upp lällt 31 mm. Längd 50 
cm. Förnicklade eller lac
kerade i mässingfärg. 

Nr Färg 
31-580 Förn . 
31-581 Mäss. 

Pr st 10 st 
2:75 18:-
2:- 13:-

COl D e::iil 
[OJ ~ G:E 

Glngjärn av lö rmässingat 
järn . St o rleken , i mm 1 är 
längden X bredden upp
fällt . 
Nr Stort . 10 st 100 st 
21-101012 X 8 2: 70 19 :-
21-101112 X 12 2:90 20 : -
21-101219 X 12 3: 10 22 : -

GAngjärn av mässing , m. 
försänkta sk ruvhål. 

Nr Storl. . 10 st 100 st 
21-101313 X 9 4:80 37:-
21-101417 X 9 5:20 39 :-
21-1015 35 X 13 7:30 56 :-
21-1016 31 X 33 13:- 98:-

60 

Fönsterlls av järn , förn . 
Nr Pr 2 st 10 st 
21-770 2 : 80 11 : 50 

Fönstervred av glansför 
nick lad mässing m. pres
sad platta och hake. Stor
lek 35 mm. 
Nr Pr 2 st 10 st 
21-1004 6:- 27:-

Schatullhakar 21-902 av 
förm ässinr:iat jä rn. 
Längd mm 17 21 26 
Pr duss 0: 90 1: - 1: 20 

Schatullhakar 21-658 av 
förnicklat j ärn. 
Längd mm 22 27 31 
Pr duss . 3: - 3: 40 3: 90 

Klaffstöd . Längd utfällt 17 
cm. Förmäs singat. Finns 
för höger elle r vänster 
sida 
Nr 21-716 .... Pr st 5: 20 

FönsterhAllare för utåt
gående fönster . Monte 
ringsanvisning och sk ru
var medf öljer Ti llverkad 
av starkt plastmaterial. 
Håller fönstret i önskat 
läge oberoende av vind. 
Nr 21-663 . .. . Pr st 4: 25 

Möbellis för monter ing 
uppåt eller i vänsterdörr . 
Storl ek 70X 40X 12 mm. 
Dj up t ill dom 25 mm. Med 
mässingfärgad nyckel. 
Nr Pr st 10st 
21-756 5: 50 49 : -

Lh av järn med nyckel
hylsa av mässing . 2 nyck 
lar. Storlek 50 X 40 mm. 
Nr 21-986 ...... 4: -

Lb i likhet med 21-986 
men av blank mässing . 
21-288 45X 37 mm 5: 75 
21-289 50X 45mm 6:-

KistlAs av blankt järn 
nyckel. Lämplig till dala 
kistor o. dyl. 
Nr Storlek mm Pr 
21-1150 65X 40X 15 2: 
21• 58 75X45X 15 2: 
21• 390 90X 60X 19 2: 
21- 287 110X 80 X 20 3: 

Pris i 10-lörp . -10 'lo. 

Djup till dom : 21-1150: 
mm. 21-58: 30 mm, 21-390 
40 mm. 21-287: 55 mm. 

Lis av blankt j ärn, med 
avrundade hörn m. skruv
hål. Storl . 58X 40 X 11 mm. 
Djup till dom 20 mm. Hö 
ger- o. vänsterutförandE 
1 förnic klad nyckel. 
Nr 21-1154 . . . . . . . 3: 50 

~@~ 
~51 652 653 

Nycke lskyltar för 8 mm 
nycklar. Pr 
Nr Utför . ~torl . duss . 
21-651 Förn. 40X 11 1:-
21-652Förm . 28X 14 1: 10 
21-653För m. 33X 20 1: 20 

®@ 
Nyckels kyltar av svart el
ler benvi t plast , 16 mm 
nyckelhå l. 
Nr Höjd 
21-943 38 mm 
21-944 45 mm 

Pr st 10 st 
0: 40 3:-
0:40 3:-

SnörhilstAng i kraltigt ut
förande . Förnicklad . Be
står av hålstan s m. ställ 
bart anhåll och nitstan s 
för 4- mm snörhålsring . 
Längd 17 cm. 

26
, _ 

Nr 30-2049 ... 

Snörhilsringar med 4 mm 
hål. Sortiment med svarta, 
bruna , förnicklade o. för
mässingade ringar . 
Ca 300 st i sats. 
Nr 30-2050 Pr sats 2: 25 

SnörhAlsringar med mot
bricka . lnnerdiam . 4 mm. 
Nr 100 förp . 
26-452 Förn. järn 3: 50 
26-453 Mässing 5: 50 

Målarpensel 20-150 (an
str ykare) med svart , ren 
borst i aluminiumhylsa . 
Vulkaniserad. 
Stort . nr Diam . mm 

2 20 
4 25 
6 30 
8 35 

10 40 
12 45 
14 50 
16 55 
18 60 
22 70 

2:20 
2:60 
2 : 90 
3 : 40 
4:-
4: 40 
5 : 30 
6:-
7:-
8: 50 

Milarpensel 20-470 (an
strykare) m. kluven borst 
extra prim a kvalitet . Vul 
kaniserad och kraftigt 
lindad .. 

Mllarrullesats. Bygel med 
gavlar och 2 st utbytbara 
hylsor i perlon 130 mm 
bred . Tråg i plast. 
Nr 30-1354 .. . . ... 14: 50 

Utbytbara hylsor 130 mm 
bred . 
Nr 30-1355 A Lammskinn 

11: 50 
Nr 30-1355 B Per lon 3 : 75 
Nr 30-1355 C Skump last 

6: 50 

Stort . Borstl. 
Nr mm 

~~~:e··. ~ . 1,----------1 brun Cylinderlls för skåp oc grå 
Diam . 
mm Pr is 

Lackeringspensel 20-905, 
i tjock , flat modell m. lång 
borst, i förnicklad hylsr 
med polerat träskaft . 

Koffertknippe av stad ig 
pl åt. Förnickl. Storlak 45 
X 60 mm. 
Nr 

lådor . Ti llverkat av för ~ röd•~ ~(e'.I 
nick lat järn med 2 nyck ~~ i::::oi, 
lar av förn icklad mässing. '-' <!><!!>®'> 
Grundplattan 60X 4-4 mm, · 
bredd 8 mm, cylinder O ~ ,P,., Tryckknappsats. Stans o. 
d iam. 16 mm, längd 20 - 20 st 11 mm tryckknappar 

2 
4 
6 
8 

10 
12 

65 20 5: 20 
70 25 5: 75 

Bredd 11/," 2" 3" 
Pris 2: 50 2 : 90 3: 95 

75 30 6:40 
80 35 7: 50 
85 40 8: 50 = 90 45 9: 75 

21-147 
Pr2 st 
1: 20 

10 st 
4:-

14 
16 

mm. . för po rtmonnäer, väskor , 
Nr 21-1159 ...... 11: ölj ett -tång av förkromat fodral m.m. 

95 50 
100 55 

12: -
14: - Elementpensel 20-1296 . 

Backad och med långt 
skaf t , 30 cm. Ren svart 
borst. Tj ock lek 8 mm. 
Bredd 1 'h " 2" 2'/, " 
Pris 2: 40 2: 90 3: 50 

Bockbeslag BRUSE . Ett värdefullt hjälpmedel för 
snickare , båtbyggare , villaägare m. Il. Beslaget är 
av kraft ig , prolilerad stålpl åt samt blankförzinkat . 
Bockar ordnas på några minuter bara med hjälp av 
såg. Virket inpassas i beslagets hylsor och låses 
med ett par spikar . Ger orubbl ig stadga och maximal 
bärkraft . Bockar och trappstegar blir därtill hopfäll
bara. Virkesmått till benen : 45X 100 mm. Over stycke, 
tjocklek ca 45 mm av valfri bredd . Beslagets mått: 
105x 115X 195 mm. 
Nr 31-1180 . . . . . Pr pa r 21 :-

18 105 60 16: 50 stål. Längd 175 mm. 100 st Nr 21-118 .. Pr sats 9: 50 
förrn. öljetter medfö ljer . 
Håldiam. 7 mm. Tryckknappar som i ovan-
Nr 20-709 13: - ståe nde sats. Olika färger 

f inns. I askar om 20 st ( = 
öljett er, förmässi ng~_de , 80 detaljer) . 
håldia m. 7 mm. 200 forp . Nr 21-119 . . Pr sats 3: 80 Moddlare 20-457, av fin, 
Nr 20-715 . . Pr förp . 5: 50 svart borst. Tj ockt. 5 mm. i-----------i Bredd i mm. =~==":===""""-~ 25 50 70 101} 
~ 1: 10 1:75 2 : 80 4:40 

~

-/, '. er::-:i,...____ Ytanstrykare 20-1297 av 
ölj." ttsta ns för nit ning av ~ ren' svart borst. Synlig 
öljetter i plast och sege l- borstlängd 45 mm. Tjockl. 
duk. Med 12 ölj ette r. 20 mm. 

Nr 20-2176 · · · · · · · · &: 
50 

Snabbpensel , består av :jut~
1
:1c~a n

2
:i~~:~h åted ~;~dd mm /~i, /~~ 

öljett er för öljettstans 20- rund pensel ca 4 cm, Tjock t. 5 mm. Bredd mm: 

"'' · D;•m ,o mm. " " "••k• m,d ,,,.,,ook " ,S " ,s " ~ 10 mm. Förmäss . järn . cl samt tratt . Genom att 7: - 10: 50 14: - -~ ", 
Nr 20-2177 100-fö rp. 7: 80 klämma på flaska n matas ~ , 

färgen fram genom ett hål 
,.____,,~ i penseln .. Ett idealiskt · . -
i_,--....-, verktyg för målning, spe- : J ·:::: - .. -~ _-:. 

Dubbla nitar för läderva
ror. Förni cklad mässing . 
Storlek 7 X 7 mm. 
Nr Pr 10 st 100 st 
21-875 1 :- 5: 50 

ciellt på svåråtkomliga · Pensel med spänst ig 
ställen , där man behöver svart borst , bredd 100 
ha ena handen lr, för att Fernisspensel 20-904 . mm. Fjäderlätt plasthand -
hålla sig last , tex vind- Tjock lek 10 mn'I. Bredd : tag vinklat för rätt an-
skivor , tak rännor etc. 38 50 75 lägg ning. 
Nr 30-696 . . 21: 50 2: 10 2: 60 3: 70 Nr 20-458 8: 50 
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Plafondpensel av borst. 
Borstlängd 70 mm. Vulk. i 
aluminiumfattning . Storl. 
60X 160 mm. 
Nr 30-1298 . . .... 33:-

Takpensel , fiber-tagel
blandning, borstlängd 60 
mm. Storlek 60X 160 mm. 
Nr 20-1708 12: 75 

Tapetset TAPETSERA 
SJÄLV. Komplett med 25 
cm borste , 10 cm bred 
kli ster pensel och ställ bar 
tapetkn iv med 10 rese rv· 
blad. Bruksanvisni ng med
följer . 
Nr 30-459 .. . . . .. . 29: 50 

Tapetserarrulle , 47 X 35 
mm räfflad bake litr ulle m. 
bokskaft. 
Nr 20-2230 ... .. ... 4: 75 

1,11m1a ·-
Biinkborste fö r verksta
den. 6 cm lång, mj uk och 
tät tagelbo rst. Längd 30 

~~ -30·1425 . .. .... . 11: 50 

St61borste med bokskaft. 
25 mm stålborst i 3 rader . 
Längd 29 cm . 
Nr 30-1140 . , ...... 

St61ull. Extra pr ima olje fr i 
stålull i förpackn ingar m. 
¼ kg. 

Maskeringstejp. Oumbär
ligt för skydd av lister , ra
mar o. dyl. vid målni,ng. 
Kan även användas för 
bokstäver , fig . m.m. 10 m
rullen i kapsel. 
36-440 19 mm x 10 m 2: 95 
36-441 19 mm X 50 m 4: 75 
36-445 25 mm x 50 m 6: 50 

Schablonsats för skyltmål
ning. Schablonern a är av 
tunn, ytbehand lad plå t o. 
finns i 4 sti lstorlekar. 

20-1190, stora alfabet et, 
(ej ÅÄÖ ). St il höjd mm/ Pr 
sats . 

30 50 80 100 
11: - 18:- 33: - 48:-
20-1192, siffror. St i lhöjd 
mm/ Prsats . 
30 50 80 100 

6:- 8: - 15: - 22:-

~ 
~ 
St61spackel 20-806, med 
påni tat handtag . 
Bredd mm 30 50 70 
Pris 2: 75 3: 20 3: 90 

BRONSFÄRG 
paketerad i pba r om 10 
gram. 
Nr Färg 
21-28. A luminium 
21-31. Lj usguld 
21-33. Ko ppar 
21-35. Mörk guld 
21-36. Eldfär gad 
21-38. Grönbrons 
21-40. Blåbrons 

Pris 
1: -
1: 25 
1: 25 
1: 25 
1: 35 
1: 35 
1: 35 

Nr 
31-428 
31-429 
31-430 
31-431 

Finhe tsgrad 
000 

0 
2 
4 

Pris Bronstinktur fö r tillb land-
7: 30 ning av bronsfä rger med 
4: 90 ovanstående bronspulver . 
4: 70 I flaskor om 100 gram . 
4: 30 Nr 21-42 .. .. .. .. .. 3: 45 
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Bladguld av 22 karat guld , 
orange . I böcker om 25 
blad i storlek 83 X 83 mm. l,;;;======='? 
Nr 21-159 .. .. . ... 37: -

Bladguld av 23 karat guld . 
Dukat dubbel gu ld . För p. 
som fö regåend e. 
Nr 21-169 ........ 45: -

EI. GlödritningHppa 
BLADS ILV ER användes till märkning a 

Bladsilver av äkta silver trä , läder , horn och andr 
1000/ 1000. Böcker om 25 brännbara material. 
bl ad i storlek 95 X 95 mm. mycket driftsäker o. lä 
Nr 21-278 ... , ... . 13: - skött apparat , som ansl 1---------- 1 tes direkt till vanligt väg 

H_, ·\ 

\

- (;J- ·, 

dll ~,\ 
Betser. Ljusäkta , vatten
lösl iga och ammoniakbe
ständiga äkta betser av 
Herd ins fabrikat. Sälj&s i 
pls ar innehålland <> färg 
fö r ca 'I, I. bet s som täc
ker ca 4 m• träbet s. Bruk
anvisning medfölje r. Finns 
i föl j ande f ärger : Röd 
801, vin röd 803, ljusgrön 
808, mörkgrön 810, citro n
gul 804, grå 811, orange 
805, azurblå 813, kungs
blå 814, gu lbrun 806, ljus
brun 807, havannabrun 
812. 
Nr 21-675 .. Pr förp . 4: 50 
Lackbets. Färd ig betslös
ning med lack . Betsning 
och lackn ing i ett mo
ment. Snabbtorkande . 
Räcker till minst 3 m'. 
Finns i 10 ol ika nyanser: 
1 röd , 2 gul, 3 ora nge , 
4 lj-brun , 5 m-brun, 6 
grön, 7 m-grön, 8 blå , 
9 svart , 10 turkos. I plast 
burk om 300 ml. 
Nr 21-676 . . .... . . 11: -

Slippulver 
Slippulver fö r slipning av 
optiska gl as samt fö r di
verse andra ändamål. 100 
g för packn ingar . 
Nr Pris 

23-4, g rovl. 120. 1: 70 
23-5, grovl . 180. 1: 80 
23-6, grovl. 250. 1: 90 
23-8, grovf. 600. 2: 60 
23-9, grovl. 800. 2: 90 
Polerrött . Hög kvalitet fö r 
opt iskt bru k. Ca 200 g i 
p lastbu rk. 
Nr 23-10 .. .. .. .. 4: 50 

uttag ; 220 V vil.xelströ 
Den är SEMKO-godkän 
$-märkt och rekomme 
deras till slöjdskolor, so 
vernirtillverkare , till ho 
by m.m. Den är i hölje 
mattetsad aluminium 
storlek 9X11 X 11 c 
Glödpennan är av pi 
med keramisk hlllare f 
utbytbara glödstift . M 
varJe apparat följer 10 
extra stift, som norm 
räcker för flera Ara 
vindning . 
Nr 311-1027 .. . . . . 177: 

p 
Skirdg för cellplast u 
till 40 mm tjockt. Pas 
till glödritning<1apparat 
30-1027 och sättes i gl 
pennan i stället för g 
stiftet. 
Nr 20-1026 ........ 11: 

Blbpistol av lätt metall 
med ventil och ¼ " slan 
anslutn ing. Längd m 
pip 22 cm. 
Nr 20-279 

Blbpi stol lika före gåe 
de men även utr ust 
med nippel fö r cyke 
pumpning . 
Nr 20-278 

Spray-lack. DU PONT förstklassiga akryllack , som 
torkar på några minuter och ger en vacker lackyta 
på all sorts material. Stor självsprutande för packning 
med 0,45 kg lack. 

31-210-A Klarla ck 
31-210-B Vit, blank 
31-210-C Vit, matt 
31-210-5 Ant ikvit 
31-210-D Svart, blank 
31-210-E Svart, matt 
31-210-F Grön 
31-210-G Röd 
31-210-R Brun 

DU PONT 
METAL LIC , med korn av 
metallg lans ;· lacken. 
31-215-A Röd met. 
31-215-B Grön met. 
31-215-C Blå met. 

Pr burk 18: 50 

31-210-T Primer 
(Ljusgrå grund
fär o) 

31·210-U Orange 
31-210-H Ljusgul 
31-210-K Blå 
31-210-L Grå 
31-210-M Guld 
31-210-N Silver 

Pr bu rk 16: 50 

Herdins 
Självsprutande bronsfärg 
i 200 ml aerosolburk . 
Nr 31-199 A Guldb rons . 
Nr 31-199 B Si lver brons. 
Nr 31-199 C Kopparbron s. 

Prb urk 11: -

JET-PAK 
Sprutaggre gat "Jet -Pak". ~-- 
Lätt o. behändigt aggre - ·i f. 
3•1 för lac kering , målning, 
spridnin g av malmedel m. 
m. Glas burken rymme r ca 
1,5 dl. Höj d 13 cm. Gas
strålen frå n sprayburk en 
finfördelar glasburkens 
innehåll ti ll en jämn stoft 
•lrömnin g. Vid I.ex. mål
ning erhå lles en så slät 
och fin yta som aldrig 
ernås med pensel. 

Nr 30-1422. Kompl ett aggr egat. 
Nr 30-1423. Gasb urk extra . 

28: -
12: 50 

Sprulpistol för motort vätt 
m.m. Helt av aluminium. 
Ställbart munstycke oc h BIAspistol av alumini um. 
nippe l för '/, " slang . Be- Längd 15 c m. '/, " slang · 
hållare 1 I. Längd 38 cm. nippel . 
Nr 30-243 . ....... 79: - Nr 30-242 28: -

Sprutaggregat , KRE BS 200. En Schweizisk kvalitets 
produkt i nytt , förbättrat utförande. V_,bratorpump
system . Utbytbar cylinder av härdat spec ,alstål. Sprut
effekt : 200 g/ min., viskositetseffekt : 70 DIN-sek., tryck 
vid munstycket : reglerbart ti ll 150 atö . Färgstråle 
reglerbar från spets till bred / fla t. Lätt utbytbar 
pump. Effekt : 40 W. 220 V växelström . Färgbehål
lare: 0,8 I. Höjd 22 cm. Vikt 1,2 kg. Med 2,5 m: kabel 
och stick propp . $ -märk t. Svensk bruksanv,sn,ng. 
Nr 30-760 ... . . . ... . .... ... .......... ... .. 210: -

Tillbehörssats t il l aggregat KREBS . 2 munstycken 
för tunna och tjocka färger . Munstycksförlängning 
för sprutning på svåråtkom _liga . ställ~n . Strå_lmun
stycke för nålskarp stråle , 1deal1sk for mask,nren
göring och sprutning på distans lupp till ca 150 .?m· 
Mätbäga re för fasts täl lande av v1skos1teten. Farg
behållare med lock . 
Nr 30-761 . .. .. .... ... .. . ......... . . ...... 85: -

Munstycke som ger t unn, flat _stråle . S ärsk_il t lämp
ligt då avtäckning oc h maskerin g .~J kan g_oras oc h 
när stor noggra nnhet kräves. Svang bar fargst råle . 
Passar agg regat 30-760. 
Nr 20-763 .. . ..... . ... . . . .... . . .... ..... . · 39:-

Färgspruta fö r drift från vanligt vägguttag. Sprutar 
flerta let färge r och vätskor , insekt smedel , cellulosa
och plastfärg m.m. Ge r snabbt jämn oc h fin färg 
täckni ng, t i ll och med på ojä mna och kantig a ytor . 
Rengöringen är den enklast tänkbara - det är bara 
att hälla rengör ingsvätska i färgkoppen och spruta 
igenom aggre gatet. Pistolens hölje är av glasfiber
förstärkt ny lon som klarar stora påfrestningar . Färg 
kop p av plast , rymd 0,5 I. Total höjd 1~5 mm. Vikt 
1,1 kg. För 220 V växelström . S- och F,-märkt. Ut-

: :i ;t ~~s~r_u_k_t '.~n. ~~~'.~~~'. · ......... . .. . . . .. 159, _ 

Extrautrustning: 
20-346 Vidvinkelmunstycke 
20-347 Förlängn.-munstycke (för tak o. golv ) 
20-348 Vidvinkelmunst. ti l l fö rlängn.-munst. 
20-349 Extra färgbeh ållare 

17: 50 
24: -
17: 50 
16: -
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Sprutaggregat PORTASPRAY , modell " Plus" 11, hk. 
Komplett driftklart aggregat av förstklassig engelsk 
tillverkning . Kullagrad och droppskyddad motor 1/, 
hk. 220/ 240 V. Kraftigt byggd, oljefri kompressor med 
hög kapacitet för sprutning av alla förekommande 
färger och lacker. Utrustad med välutformad 1-liters 
p istol med 4 munstycken , 6 m iryckslang.' Aggre 
gatets mått 34X 20X 36 cm. Vikt 16 kg. 5 m elkabel. 
Nr 40-28 . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. 940: -

Sprutmllningsaggregat , 1:>prayit 122. Oljefri mem
brankompressor med pistol , slang och sladd . Det 
bekvämaste aggregat som byggts . Kombinerar lätt
hanterlig med goda prestanda . Tystgående och 
driftsäker. Ingen smörjning eller underhåll . Slag 
säkert hölje av polyeter . 
Friblåsaride kvalitetspistol som spr utar de flesta 
så väl lätta som tunga färger : ~eglerbar sprutb redd. 

Sprutar o·ch pumpar allt. Kan användas av alla. 
Idealisk för hemmahantverka.r.e och hobbyfolk , samt 
för yrkesmän vd servicearbeten . 
Arb etstryck : 0,8 kp/ cm•. Max.-tryck : 2,6 kp/cm• . 
Luftkapacitet : 25 liVmin . Vikt komp I.: 3,8 kg. Motor: 
1-fas växelströmsmotor 220 V. 
Nr 40-127 .................. Pris komplett 47~:-
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Sprutmålningsaggregat, Sprayit 254, oljefri mem
brankompressor utan motor . Avsett för den som 
redan har lämpl ig motor ¼-½ hk. Kompressorn 
har hög kapacitet , är permanentsmord och kräver 
inget underhåll. Bottenplatta med slitsade hål för 
motorfä ste . Data med 1/, hk motor : 
Arbetstryck 2,3 kg/c m' . Max .tryck 4,0 kg/cm'. Luft
mängd 63 liter / min . Vikt exk l. motor 7,5 kg. 

Lämpligt varvtal 1450--1750. 
Levereras med spru tp istol Sprayit 527. 
Nr 40-107 .. .. ..... . ... .. . ..... . .. . ... . 565:-

Målning 

ABC i sprutmllning. Be
svarar de flesta frågorna 
i samband med sprutmål
ning . Kompressorer och 
sprutp isto ler och hithö
rande apparatur samt
spr utmålnings tekniken fr. 
enkla till mera krävande 
uppgifter beskrivs ingå
ende . Bild er och tabeller . 
96 sidor . 
Nr 28-22 ...... ... . 10: -

Teckna och mAla. Upp 
lagd som ett metodiskt 
övningsprogram och äm
nad att ge läsaren de 
första grunderna i teck
ning och måln ing. Rikt 
illust rerad i färg o. svart
vitt . 144 sidor . 
Nr 28-25 .. .. .. .. 34: -

I 
Pumpnippel till bild äck 
Passar på Sprayit kom
pressor-slang . 
'Nr 20-351 . .. ..... 12: 50 

Ytbehandling. Handbok I 
ytbehandling för möbel
o. inredningsindustrin av 
konsulent Frans Karl
slröm. Ur innehållet : bo

. ning och po lering , plast
lacker , vattenslipn. blek
ning, betsning , grundning, 
porfy ll ning, sick ling, lack
färger, färgs pruto r och 
sprutning, penselstryk
ning , fel i ytbehandlinge n, 
bättring av genomspr ut
ningar , avtvättning av lac
ker och färger, förgyll
ning med guldliknan de 
slagmetall och· bladguld. 
120 sidor Tryckt 1968. 
Nr 28-89 .......... 13: 50 

Teckning, av Torsten 
Paulson , En beskrivning 
från grunden av olika ma
terial , manår , valörer. 
ljus och skugga, perspek
tiv. Modellteckning och 
bildkomposition . Illustre
rad. 75 sidor. Tryc kt 1976. 
lnb . 
Nr 28-274 .. .. . . . . 32: -

andbok I metallgjutning, 1----------------..,.,,------~ Praktisk transistorteknik 
v B. O. Glas . Handl ed- T E K N I S K A HA N D Il Ö C K E R av Kjell Jeppsson . Ett 
lng i metall gjutning för ~---------- stort antal koppl inga r av 
malöre r och småföreta -

1 
förstärkare , kretsar för ra-

tt l ·t t Motorlära av Rune Arle ij . Kalkylatorhandboken. Al t diomottagare m.m. Vidare are. Hur ma,n gör e I e 
I 

k · k äk 
etallgj uteri , som kan Behandlar den moderna om e e tronrs a r nare , tips för egna experiment , 

å l 't t å tt bilmotorn, 4-takts , 2-takts, hur de f~ngerar , hanteras, servicearbete , reparatio
yggas s 

I 
e som P e diesel och Wankelmotorn. användningsområden m.m. ner och mätningar i tran-

ord, men ä
nd

å ka~ man Med felsökn·,ngsschema . Mä d av räkneexem · t R'kt ·11 
J·uta kärngods av lätt me- ng er . • s,storappara er. , , u-
all . mässing , zinklege - 70 sidor i A4-format med pel. 274 s. ca 100 111. • strerad . 184 sidor . lnb . 
ingar m.m. Värdefull bok instruktiva bilder. Nr 28-91 .......... 24. - Nr 28-239 . . .. . . .. 44: -
ör alla som sysslar med Nr 28•33 · · · · · · · · · · 27' -
etallbear betning . 71 sid . 
ch 60 instruktiva bi lder . 

Nr 28-10 .......... 10: 50 

Handbok i galvanisering , 
oxidering och metallfärg
ning av Hugo W . Larsson, 
Någ~t ur innehållet : ke
misk rengöring av metall , 
förkoppring, förmässning , 
förbronsni ng, förnickling, 
svartförnick ling , förzink
ning för tenning , försilv
ring ' förg yllning , mattför
gyll~inQ, platin_aba_d, gal
vaniserin g , ox1denng av 
koppar, guldgu l, olivgrön 
eller antikfä rg på mässing , 
svartbets för mäss., grön
patinering, Järgning .. av 
silver , fä rgning av Järn, 
stål och gjutjärn , svart
färgni ng av smådelar , blå
anlöpning av stå l m.m. 
Nr 28-4 ... .... ... 9:-

Handbok i metallsvarv
ning, av B. 0 . Glas , med 
många upps lag för svarv
amatören. Tillverk ning av 
svarvstål, borr- och fräs
verktyg . Svarve ns använd 
ning för fräsning , kugg
skärning, borrning , päng-

Svetsning, Boken behand 
lar utförligt ol ika svets
och lödarbeten , den är 
lämpad för den svetsin
tresserade inom industri 
och hantverk , som önskar 
orientera sig om mode .. na 
svets- och lödmetoder . 
208 s. 230 ill. 20 tabeller . 
Nr 28-71 .......... 34: -

METALLSLöJD 

Metallslöjd o. klensmide 
Ny omarbetad upplaga av 
den populära handboken 
i konstsmide. 75 modeller 
varav 10 nya. Fullständig 
handledning, tydliga be
skrivningar . 130 sidor . 181 
illustrationer . lnb . 
Nr 28-15 . . . . . . . . 22: -

ning och tryckn ing. 63 si- & ! å 
dor. 47 instruktiva bilder . ~ 
Nr 28-6 .......... 9:- ~ 

Bilen, av B. Stensland. En 
modern utförlig lärobok i 
bilens konstruktion och 
verkningssä tt. " Bl LEN " är 
antagen som lärobok vid 
yrkesskolorna för bilme 
kaniker och använ ds även 
i stor utsträc kning vid mi
litära motorskol or . Ny, 
helt omarbetad o. väsent
ligt utökad upplaga . 368 
sidor och ca 500 bilder . 
lnb. i vävba nd. 
Nr 28-219 ...... .. 41: -

Gör vackra ting av koppar, 
silver, emalj, av Jan och 
Ove Sjöbe rg. Steg för 
steg lär boken ut arbets 
momenten vid tillverkning 
av 69 utsökta modeller i 
koppar, silver och emalj . 
Prydnads saker , fat, kedjo r 
m.m. För hobby , skolslöjd 
och terapi. 112 sid. 250 rll. 
Nr 28-135 .. .. . ... 26:~ 

Stereo HI-Fl-boken 76. 
Innehåll: skärpt test på 
160 högtalare , decibell i 
stället för watt m.m. Kata, 
Jogdel med över 700 pro
dukter , förstärkare, skiv
'Och bandspela re, hlners 
m.m. 416 s, 
Nr 28-92 .. . ....... 29: -

Radioteknik. Del 1 i se
rien Bygg och lär av J. 
Schröder . En utmärkt ny
börjarbok om radio, som 
ger nybörjaren tillfälle att 
genom bygge av appara
ter av olika konstruktio
ner och svårighetsgrad 
lära känna radioteknikens 
praktiska sida. Utförl ig 
byggbeskrivning till enkel 
lokal mottagare , förstär
kare, snabbtelefon, kort
vägsradio m.m. 287 sidor . 
Tryckt 1971. lnb . 

65:-Nr 28-102 

Hi-Fl-teknik är en hobby
bok på högsta nivå. Ur 
innehållet: ljudteknis ka 
grundbegrepp, HI-FI för
stärkare, förfö rstärkare , 
nätaggregat, högtalarlå
dor , delningsfilter , experi
ment med 4-kanalstereo 
m.m. 274 s. ca 250 ill. 
Nr 28-93 ........ . . 69: -

Bygg för hi -fi- ljud. Bygg 
beskrivning och måttskis 
ser på högtalarlådor i o
lika storlekar , delnings
filter och andra instruk 
tioner om högtalare . 107 
sidor. 
Nr 28-62 ........ 29:-

Integrerade kretsar. Kon 
str uktion, data och an
vändningsomräden . 128 
sidor. 
Nr 28-67 ... . .... 15:-

M11tem11tik 

Alla matematiska formler, 
en popu lär matematik
handbok. Ny upplaga . 
Nr 28-145 .. .. .... 8: 25 

Bygga flaskskepp. Tydliga 
foton och ritningar visa r 
hela tekn iken. Material, 
verktyg , modeller . 106 s. 
50 foton, 25 ritn ingar . lnb . 
Nr 28-260 .. .. .. .. 32: -

Figalholkar o. foderbord, 
av R. Schutze . Hur vår a 
vanligaste holkfåglar ser 
ut, lever o. bor. Ritningar 
på holkar för olika art~r. 
Upphängningsråd . 96 sid. 
80 ill. 
Nr 28-191 .... .. .. 16: 50 

Bygg själv din stereo HI- Av tri. En handbok som 
Fl·anliggning. Denna bok vill inspirera den slöjdin
anknyter till boken HI-FI- trasserade att göra egna, 
tekn ik och utgör ett kom- vackra o. smakfulla slöjd
pliment till denna . Inne- alster med utgång från 81 
häller steg för stegbe- avbildad e och beskrivna 
skrivningar på förförstär-

1 

för emål. A~ slöjdläraren 
kare , effektfö rstärk are, Ake R. Nrlsson, Konst
FM-/Tlciltagare m.m. 128 s. fackskolan . T ryckt 1967. 
ca 100 i ll . lnb . 
Nr 28-55 ... ..... . . 22: - Nr 28-66 . . . . . . . . 32: -

65 



Svarva i tri. Ny helt om
arbetad upplaga av den 
välkända hobbyboken 
Svarva i trä med mängder 
av vackra svarvarbeten . 
59 modeller av vilka ett 
flertal helt nykomponera
de. 95 sid. 59 modeller. 
lnb . 
Nr 28-137 ........ 22:-
ldeer för träsvarvning. 60 
svartvita- bilder och 25 
teckningar visar förslag 
på lj usstakar, lampfötter , 
skålar , fat , dryckeskärl

1 dörrknoppar , bord mea 
pallar, kryddhylla, hatt
hållare, ordförandeklubba 
m.m. lnb . 
Nr 28-263 ... .. . .. 32: -
Forma och svarva I sven
ska trislag. Beskr iver ut
förligt hur man med svar
vens hjälp tillverkar olika 
prydnadssaker , burka r:, 
skålar, mortlar, ljusstakar, 
servettr ingar m.m. 80 s. 
ca 70 foto . lnb . 
Nr 28-89 . . ........ 31:-

Träslöjd. Materi al, verk
tyg och teknik av Lars 
Johans son. Upptäck trä 
slagens egen skönhet. 
Verktyg och metoder . 
Egna ideer . Rikt ill ustr . 
96 sidor . Tryckt 1975. lnb. 
Nr 28-272 . . . . . . . . 29: -

Skira I tri med kniv och 
stämjärn . Handbok i hur 
man skär och täl jer före
mål i trä : skedar, skopor, 
skålar, fi11urer m.m. Rikt. 
bildmaterial samt tips om 
rätta virket och lämpliga 
verktyg . 96 s. 130 bilder. 
lnb . 
Nr 28-90 ... ....... 32: -
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Snickeri och traslöjd 

Splnskivemöbler för ton
årsrum och _sportstugor . 
Kapnotor och beskrivning 
till 30 enkla möbler . 96 ill. 
sidor . 

Bygga om sitt hus,-av B. 
Hansson och Jan Söder
berg. Hur man genomför 
en ombyggnad från ide 
t i ll färdigt arbete . Besikt
ning. Skiss . Köp. Bygg
nadslov. Lån och bidrag. 
Ol ika formulär . Illustre
rad. 162 sid. Tryckt 1975. 
Nr 28-271 ... . ... . 29: -
Hugga , siga , bygga. Ut
given av Skid- och Fri
luftsfrämjandet. Massor 

. . . . . . . . 26: - av ideer till självbygge 
Sp i nslöjd. Beskriver t ill - kring fritidshuset och lä
verkningen av korgar mo- gerplatsen . Bänkar, gärds
biler , fönster - och ~ägg- gårdar , grindar, motions
prydnader 1 lampskärmar , och lekanordningar, kojor, . 
julpynt , liuskronor m.m. skärmsky dd m.m. Hur man 
av träspån . 64 sidor med lägger torvtak och hur 
100-talet bilder . man knutar rundtimmer. 
Nr 28-247 . . ...... 16:- 120 sidor. 

Nr 28-77 

tippen spis, av Kurt 
Vastad och Lars Hallen , 
43 öppna spisar beskrivs 
och avbildas med foto 
och utförliga ritningar. 
Spisens placer ing. Gott 
drag i spisen . Misstag 
och hur de undv ikes. Te
ge l, natursten, platt or. 
Rikt ill. 158 sidor . Tryckt 
1976. lnb . 

Nr28-87 ....... ... 42:-
·SA renoveras torp och 
glrdar. Berättar lättfatt
ligt om hur man vårdar 
och reparerar gamla hus. 
168 s. 160 ill. 
Nr 28-256 . . . . . . . . 26: -
Händig hemma. En prak
tisk handbok för alla slags 
småreparationer och re
noveringar i hemmet : ta
petsering , målning , löd-

Nr 28-269 ....... . 

TIMRA SJÄLV 

39: _ ning , ceme nt- och glas
ar.beten m.m. 165 sidor. 
Rikligt illustrerad. Ny om
arbetad uppi. 1975. lnb. 

Bygg och lek med timmer. 
Att fälla träd 1 timra hus 
och vindskydo , göra gär
desgård m.m. Denna prak
tiska handbok lär er nå
got av de gamla timmer
männens kunnande . 240 
besk rivande bilder . 107 
sidor. 
Nr 28-88 . ... . . . . 19: -
Vinna o. vatten i stugan. 
Handbok om iso leri ng, Q
lika värmesystem, vatten 
pumpa r, toaletter och av
lopp i fritidshuset. 82 sid. 
med många bilder och 
ritnin gar . 
Nr 28-206 ...... . . 14, 50 

Nr 28-175 ........ 32:-
Renovering av gamla 
möbler. Beskrivn ing av 
antika möbelstilar o. hur 

•de repa reras, pole ras och 
Kläs om. 172 sidor . 170 
bilder . 
Nr 28-75 ....... . 24: 50 
Niverslöjd . Arbetsb e
skrivningar på många mo
deller av flätat eller tam
pat näver . Varje arbetll
moment är il lustre rat med 
en bild. 108 sidor. 
Nr 28-205 . . . . . . . . 24: 50 
Gammal koppar. En hand
bok om antikv ite te r, bruks
föremål av koppar från 
1700- och 1800-talen . 90 
sidor . 62 ill. samt 12 hel 
sidor i färg . 
Nr 28-21 . . . . . . . . 22: -

NYA TING efter ge 
modeller. Hemsnickeri 
dala-allmogest il. Ritnin 
och fotografier på t 
samma möbler och inr 
ningsdetaljer för sport 
gillestugan m.m. Bo 
stolar , vägg- och hö 
skåp, fällbord, föns t 
hyllor , pigtittare , dalak 
tor m.m. Ytbehandling. 
sidor . 
Nr 28-189 .... . .. . 19: 

GI i antikbod. Bl i lit e 
pert på antikviteter. 
ken lär Er klassa o. p 
bedöma de gamla sa 
som förekommer i ant 
affärer och på auktion 
i Sver ige. Rikt illus trer 
144 sidor . 
Nr 28-42 .. ... . . . 

SI beskär man träd 
buskar. Frukttr äd, bärv 
ter och prydn adsv 
ger rikligar11 skördar 
blir vackrare med rätt 
skärning. Utför ligt 
strerat. 62 s. 54 ill. 
Nr 28-258 ........ 12; 
Odla kryddvixter. Att 
lägga kryddgård . Plan 
ring och sådd. Matrec 
Hemkryddat bränn 
Doftbuketter . 120 si 
24 illustrationer . 
NJ 28-202 . ... . . . . 11: 
Fältflora , av Björn Ura 
är den praktiska färg 
ran i handboksfo 
Samtliga 820 bilder 
återgivna i 7-färgst 
där examinat ionssc h 
är ett värdefullt kom 
ment som gör boken 
naturälskarens oumb 
ga färgf lora. lnb . 
Nr 28-103 . .. . .... 31: 

Köksträdglr de n av träd 
gårdsk onsulent I. Gran
berg. Beskriver utförligt 
hur man anlägger en 
köksträ dgård och en 
krydd gård . De allra flesta 
köksväxter , kryddväxter 
och bär presenteras med 
odlingsi nstrukt ioner . 112 
sid. Rikt ill. 
Nr 28-264 . . . . . . . . 26: -

Krukväxter. Over 200 växt 
beskrivningar med sköt
selråd. Alla blommor i 
färg. 256 sid . lnb . 
Nr 28-262 . . . . . . . . 34: -

Handarbete 
och vävning 

Viva trasmattor. 62 nya 
mode ller till trasmattor i 
tuskaft, dubbelbindning o. 
kypert samt röllakan . Ut
fö rlig a vävråd . 112 sidor . 
35 sidor i färg. 39 ill. i 
svartvi tt. lnb . 
Nr 28-196 ........ 29:-

Vi va fritt i ram och väv
stol. Beskriver hur den 
fantasi fulle själv kompo
nerar mönster . lnb . 
Nr 28-249 ..... _. . . 29: 50 

Trasmattor. Full ständ iga 
beskrivningar med solv
notor till ca 40 trasmat to r 
från hemslöj der och vä
vare från hela landet. 
Varje matta i färg. 80 s. 
80 ill. 
Nr 28-257 . . . . . . . . 29:.50 

Lek med lappar, applika
t ion, col age, lapptekn ik . 
Kl istra, sy på maskin, sy 
fö r hand. Ett 50-tal olika 
mönster och model ler , 
många färg bilder . 96 sid . 
Nr 28-208 . . . . . . . . 22:-

Sy lampskärmar , av El isa
beth Hoppe . En idebok 
för den · som vill göra 
skärmar själv . En mängd 
förslag t i ll ol ika dekorer , 
t.ex . näversöm , hardang 
er, appl ikation, pinnspets 
och bat ik m.m. Olika fär
ger . Egna ideer . Rikt ill ; 
60 sidor. Tryckt 1974. 
Nr 28-278 . . . . . . . . 21: -

Festremsor och gille
dukar, av Lisa Melen. 
Boken beskr. 40 fräscha 
vävar , dukar , bolstervar 
etc . Adresser på inköps
källor . 28 färgfoto9rafier 
jämte bilder i svartvitt . 
78 sidor. Tryckt 1975. lnb . 
Nr 28-277 ........ 32: -

Virkade spetsar, av Hilde
gard Åstrand . Boken in
nehåller beskrivninga r på 
ett 80-tal utsökta spets
mönster för mellanspet
sar, uddspetsar, tabletter , 
dukar , kuddar och säng
överkast. Illustrerad . 112 
sidor . Tryckt 1975. 
Nr 28-45 . . . . . . . . 19: 50 

Virkade dukar. 26 vackra , 
nya modeller till små och 
stora dukar , samt löpare . 
64 sidor. 40 illus trat ioner . 
Nr 28-195 . .. . . . .. 14: 50 

Niversöm, av L. Mel en. 
44 modell er på väskor , 
lamp- o. fönsterskärmar , 
väskor m.m. Utförlig be
skr ivning av tekniken . 112 
sidor . 85 illustrationer . 
Nr 28-187 ........ 19: 50 

Dekor p6 tyg. Beskriver 
batik , knytbatik, tryck på 
tyg , flerfärgstryck med 
klicheer av linoleum , mål
ning på tyg , stenciltryck 
och applikation . 48 sidor 
instruktiv text , bilder i 
svart-vitt och färg samt 
mönsterförslag. 
Nr 28-26 ...... .. .. 12: 50 

Virkade spetsar. Ett 80-tal 
virkmönster, varje modell 
i bild . 112 sid . 
Nr 28-45 . . . . . . . . 19: 50 

Lättsydda barnkläder . 
Grundmönster till 26 kom
pletta pojk - och flickmo
deller, 120-150 centi
I6.ng. Sömnadsråd . Möns
terark . 64 sid . 90 ill. 
Nr 28-197 ........ 19:-

Dockans nya kläder, av G. 
Wiman -Olson . 70 model
ler till sydda , stickade o. 
virkade dockplagg . Möns
terark medföljer . 94 sid . 
98 ill . 18 sid . i färg . 
Nr 28-188 19:-

Uppslagsbok för skrivbor
det . Med ledning av den
na bok kan envar avfatta 
sina brev snabbt och kor
rekt . Brev som ger ett 
sympatiskt och vederhäf
tigt intryck , och som är 
rätt formulerade och där
fö r gör avsedd verkan . ln
neh.: Regler för svenska 
språket. Privatbrev. Reg
ler för affärsbrev . Ansök
ningar , juridiska formulär . 
260 ex. på privatbrev, af
färsbrev och jur idiska 
handlingar . 7.000 svårst a
vade ord. Tabeller . 70 
kap. 336 sid . Tryckt 1974. 
lnb. 
Nr 28-153 ... ..... 18: 50 

Korsordsnyckel, av G. 
Fröst röm. Ett synonymlex . 
ol)"lfatt. ca 40.000 ord . Vid 
nyckelns användning· slår 

, man först upp frågeoräet 
. i den i bokst 11-vsföljd ord 
nade avdelningen . Efter 
ordet står numret på den 
synony mgrupp det tillhör 
och denna slås upp i den 
andra i nummerföl jd ord
nade avdeln. och man fin
ner lätt det rätta orde i. 
192 sidor . 
Nr 28-217 ..... . . . 11 :-

Rädda livet! Flera tusen 
råd och anvisningar om 
hur man skall bete sig 
vid I.ex. överfall , eld
svåda, drunkn ing, bät
haver i, flygolycka , fw/rys
ning, hunger , förgiftning 
m.m. 160 siå . 
Nr 28-267 ........ 15: -

Modem snabbkurs i dans , · 
av Stig Soneson . Ny läro
bok förnybörjare . En en
kel träningsmetod förkla
rar både takt och steg . 
Omfattar våra vanliga nya 
och gamla danser. 61 
danskartor, 10 ill. Tryckt 
1970. 
Nr 28-160 ..... . . . 14: 50 

Patiensboken . Beskriv
pingar över 30 roliga och 
intressanta pat ienser med 
illus tratio ner. 
Nr 28-39 .......... 3: 50 

Vad avslöjar handstilen?. 
Grafolog i, en väg till 
människokännedom av 
Bruno Strandb erg . Hand
stilen avslöjar det mesta 
om en människa för den 
som lärt sig tolka de oli
ka stilarna. Med ledning 
av förenklade tolknings
tabel ler kan den intres
serade analysera sina 
vänner och sig sjä lv. Illu
strerad . 184 sidor. Tryckt 
1974. 
Nr 28-279 . . ... . .. . 19: 50 

Släktforskning för alla. En 
utförlig o. modern hanå
ledning av Börje Furten
bach . 134 sidor . 
Nr 28-207 .. ... . .. 22 :-

Folkdräkter och bygde
dräkter från hela Sverige, 
av Inga Arnö Berg och 
Gunnel Hazelius Berg . 
En bildkavalkad på 240 
sidor i stort format med 
483 dräkter och detaljer 
från Skåne till Lappl and. 
320 färgfotogralier . Tryckt 
1976. lnb. 
Nr 28-275 ·. . . . . . . . 66: -
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Hobbyarbeten med pres
sade blommor. 30 vackra 
modeller med arbetsbe
skrivningar: tavlor, bric 
kor, lampskärmar m.m. 56 
sidor . 65 illustra t ioner . 
Nr 28-198 ........ 11: 50 

Hobbyarbeten med häst
skosöm. Vad allt kan man 
inte göra med enkla verk
tyg och hästskosöm i 
smycken, ljusstakar, vägg
o. fönsterprydnader , spe
gelramar , namnskyltar m. 
m. Ett 50-tal bilder och 
modeller. 
Nr 28-245 .. .. .. .. 14: -

Knopar, av Nils Ström o. 
A . Eneström . Två fack
män i knopslagning har 
sammanställt denna bok , 
som icke enbart beskr iver 
" sjömansknutar" utan ger 
handledning för t i llverk
ning av ett stort antal 
nytto- och prydnadsföre
mål av olika slags rep . 
130 sidor . Fotografier och 
teckningar. lnb . 
Nr 28-134 .... .... 23: -
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Gjuta i plast, av K. Zech -
1 in. G/"ut in dekorativa 
föremå , blommor, fjärilar , 
stenar m.m. i klar hård- . 
plast. Bordsskivor , smyc
ken, brickor och andra 
nyttosaker . 60 sid . 80 ill. 
2 sidor i färg . 
Nr 28-190 ....... . 13: -

Slipa stenar. Av David F. 
Olsen . Att slipa stenar är 
varken dyrbart eller svårt . 
Denna fascinerande hob
by har på senare t id bli
vit mycket popu lär . Bo
ken är den första på 
svenska som ullcommit 
om stensli pning. Den är 
lättfattligt skriven med 
ta lr ika bilder och anvis
ningar på hjälpverktyg 
som man kan tillverka 
själv . 
Nr 28-204 . . . . . . . . 18: 50 

Kokböcker 
Mat för en. Matsedelför
slag för flera veckor och 
lätta rece pt på närings
rikt ig mat för enpersons
hushållet. 96 sid . med 
många b ilder . 
Nr 28-266 . .. ..... 19: -

Stycka kött. Lärobok i 
styckning av nöt, gödkalv, 
svin, får och vilt. För 
chark- och butiksfolk , 
lanthushåll m. fl. 128 s. 

· 200 ill. lnb . 
Nr 28-259 . . ...... 19: -

Smiriitter från ICA prov
kök . 200 recpt på härliga 
smårätter av alla sorter . 
Menyförslag . 400 sidor. 
40 ill. 8 sidor i färg . lnb . 
Nr 28-184 ........ 22:-

~ 
~ 

Djupfryst i he111met, av B. 
Alden och G. Berg . Vär
defulla råd för ner/rys
ningen samt frysens sköt
sel. Förpackningsmater i
al. 92 sidor , 86 i ll. 
Nr 28-138 ........ 12:-

Baka matbröd. Hembak
ningsråd o. 82 recept på 
limpor, knäcke , skorpor, 
landskaps- och utländsk t 
matbröd. 68 sidor med 60 
bilder. lnb . 
Nr 28-80 ........ 15:-

Smörghar. 130 recept på 
Je allra godaste smör
gåsarna , varma och kalla, 
enkla och festl iga 104 si
dor 90 illustrat ioner samt 
8 hels idor i färg . lnb . 
Nr 28-173 ........ 17: 50 

Varma smörgåsar. En 
matbok från ICA provkök. 
78 recept på härliga var
ma smörgåsar. Bilder i 
färg och svartvitt. 54 si
dor. Tryckt 1976. lnb . 
Nr 28·276 ... . .... 17: -

Hälsokost. Receptbok för 
Dig som vill leva sunt 
och vara i toppform . 100 
varmrätter , 60 sallader, 
30 desserter, 30 soppor . 
80 s. lnb. 
Nr 28-261 ........ 19: 50 
Safta, sylta, konservera. 
En handbok från ICA
provkök med över 100 re
cept. lnb. 
Nr 28-243 ........ 16:-

Den godaste maten. En förstklassig matbok med 400 
recept på härlig bjudmat för alla smakrik tn ingar oc h 
tillfällen , sammanställd av ICA Provkök. Omfattar allt 
från fisk-, kött- och entrårätter till salla der och 
svensk la_ndskapsmat. 34 kompletta menyförslag och 
handledn ing I tranchering av kött och fisk. 192 sid. 
32 helsidesbilder i färg och svartvitt samt 50 teck: 

. ningar . lnb . ' 

Banlningsboken. För den 
som. vill g'å ner i vikt. 
Bl.a. komplett matsedel 
för 6- veckors bantning . 
Utarbetad av ICA prov
kök . 96 sid . 90 ill. lnb . 
Nr 28-265 .... ... . . 19:-

Nr 28-50 .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . 24: 50 

Skulptur och mosaik. . 
Skärning i trä , gips och 
siporex , gjutn ing av gips
ramar o. formtillverkning 
för lermodeller visas i bo
ken, vidare ges handled 
ning i hur .mosaikbitar till
verkas och lägges . Bilder 
i färg och svartvitt. 48 sid. 

Nr 28-27 ...... . .. . 13:-

Sju sorters kakor. Inne
håller 325 läckra rece pt 
på vetebröd, mjuka kakor, 
småkakor ,. bakelser och 
tårtor . Allt om ugnsvärme, 
redskap , kakornas för va
ring m.m. Rikt ill. i färg . 
Ny omarb . uppl aga med 

.•många nya recept. 
Nr 28-172 .. . ... . . 17: 50 

VINBOKEN 

Vinboken, av Harry Edel
man. Handbok i hembe
redning av vin m. recept 
för alla vanligare svenska 
bär och frukter . Något ur 
inneh.: M._ustens iordn ing
ställa nde, jäsningens ge
nomförande , recept, vi

I 
nets efterb~handli _n~, ScheclipJINr av valn6t/l6nn lackerade och polerade. 
champagne enhgt orig 1-I Med blyinUlgg och filtaula. Kungens h6jd 711 mm. I 
nalmetoden . Snabbjäs- polerat trlaluln. 
ning av vinet. 134 si

7
dor. Nr 34-241 .......................... Praate 111 

Nr 28-88 .. .. .. .. .. : -
Sångb6cker 

Evert Taube, Visor, Bal
lader, Serenader. 78 av 
Taubes mest kända visor . 
160 sidor . 
Nr 28·72 . . ...... 12: 75 

Visor man aldrig glömmer. 
180 oförg lömliga visor fr. 
det glada åttiotalet till de 
senaste årens stora slag
nummer. 192 sidor . 
Nr 28-111 ... ..... 12: 75 

Den gamla visboken. 
Gamla skilling tryck s-, sjö 
mans-, emigrant- och ral 
arvisor m.m. 219 sidor . 
Nr 28-73 ......... . 12: 75 

Festliga tal och telegram. 
Tusen trevliga telegram 
ti ll talrika tillfällen samt 
spirit uella tal m.m. 128 sid . 
Nr 28-121 ........ 9: -

999 roliga historier. 160 
sidor i ll. 
Nr 28-268 . .. .. .. . 11: -

Sax för kontors- och uni
versalbruk . Extra hög 
kvali tet. Förn. och pole
rad. Längd 16 cm. 
Nr 24-287 .. .. .. .. 8: 70 

Schaolrpjher av trl, lackerade och med fllteulL Po
lerat trllkrin med knippe. Kungens höjd 72 mm. 
Nr:14-211 ......... .. ............... Pr .... 41: 
Sohaoblha av benvlt och wari hlrdplaat I modell 
"STAUNTON med flltaula oc;h metalllnllaa I Yal'je 
pjla. Kungena höjd 80 mm. I glaeklut plulikrln med 

r'i:.t1· ':".~-~:~-~~· ....................... •-
Soluialalllltla av tjock plastduk, storlek 411 X 411 cm. 
Hoprullad i papptub. 
Nr 14-ffl .............. . .................. 1t;IO 

.......,..,.k.ru~ 
m. magnet i varje ac:hai:k 
pjla. Schaclcbrldan tjll)at 
gilr lven som f6rvarlng 
.Ida f6r pjllerna, med 
magnetlk 
Nr Storlek Pr 
M-249136X185mm 1:11 
M-• fflX276 mm 211 Il 

Skriv- och kontorsmeteriel 

Brevmapp av transparent 
plast i ol ika färger . For
mat A4. 21 x 29 cm. 
Nr Prst 
28-3311 0: 95 

10st 
8: 50 

Häftapparat i fickformat , 
i förk romad metall . Upp - Plastficka, glasklar m. öv
fällba r för att t. ex. stifta re sidan öppen och med 

Kollegieblock, med hål 
för ringpärm och margi
nal. Innehåller 75 blad av 
pr ima pappe r, perforera
de för avrivning . Spiral
rygg. 

fast papper på ritbr äden. hål för stand.-pärmar . Nr Storl . cm Pris 
Nr 26-433 ....... . 4: 25 Storlek A516 X21 cm och 28-319, lin j . 20X 17 3:10 

A4 21 x~ g cm. 28-320, rut. 20X 17 3: 10 
Häftklammer. Små klam- 28-335 A5 Pr 10 st 4: 50 28-316, rut. 29 x 21 4: 25 
mer för 26-433. 1000-ask. 29.334 A4 Pr10st 5:40 28-317, linj . 29X 21 4: 25 

Nr 26-434 ...... . 1: 50 i-------------------
i ~ 

Häftklammer passande 
de vanligas te häftappa 
raterna. 5000 st per ask. 
Nr 36-404 Typ " 24/ 6". 
Nr 36-459 Typ ••26/6". 

Pr ask 4: 90 

Hllslag, av kraftig plåt , 
lack. Stansar hål passan
de vanliga kontor spärma r. 
Behållare för avfall i bot 
tenplattan . Med • an~åll 
för inställning av olika 
arksto rlekar. 
Nr 36-4111 .... .. .. 17: 50 

.. 

Bokstöd av glasklar plast. 
Eleganta o. praktiska . 
Höjd 13 cm. Bredd 11 cm. 
Nr Pr par 5 par 
34-1611 3: 25 14: 50 

Postblock, 50 ark linje rat 
fint brevpapper. Storlek 
17X 27 cm. 
Nr 28-313 ........ 4: 40 

Kuvert. \1ita, litograferade 
på insida n. Storlek 12,5x 
15,5 cm. Passar A4. 50 
kuvert i kartongmapp. 
Nr 28-311 .. . .. . . . 4: -

Skissblock med 100 blad 
slätt , vitt , pr ima , träfritt 
papper . 

. Nr · Storlek cm 
28-332 15 X 21 
28-333 21 X 30 

Pris 
2: 30 
4: 25 

Rutblock med 100 blad 
rutat prima träfr itt papper . 
Nr Storlek cm Pris 
28-329 10X 15 1: 20 
28-~31 21 X ~0 3: 75 

Skrivblock med 100 blad 
linjerat, pr ima träfritt pap_
per . 
Nr Storlek cm 
28-327 15X 21 
28-328 21 X 30 

Pris 
2: 25 
3: 95 

Skrivblock med 80 blad 
linjerat konceptpapper. 
Nr Sto rlek cm Pris 
28-321 10X 15 0: 75 
28-328 15X 21 1:35 
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~revpirm med plast rygg 
1 färgerna b lå, grön oc h 
orange . Sto rl A 4. 
Nr 38-305 ........ 11: 50 

Brevpirm i fint utförande 
med blå , grön , röd eller 
brun tygklädd rygg och 
bra mekan ism. A4-forma t. 
26 X 31 cm. 

Pirm av pre ssad kartong , 
i A4 form at och med 
ringm ekanism. Finnes i 
fär ge rna: röd , grön, eller 
blå . 
Nr 38-318 .. . .. .. . 4: 40 

Nr 38-306 , , . · · ·. · 14: 50 Pärm, fo rmat A 4. T ill ve r
REGISTER passande kad av plastöver dragen , 
ovanståande pärmar , A4. styv kartong . Finnes i 
24 blad alfabetiskt regi- färgerna : röd, grön och 
ster A-O . Brunt kraft - blå. Med ringm ekanism. 

~:~~~;07 .. Per sats 2,_ Nr 38-314 ....... . 11: 75 

Alfabetsreg ister A-0 Pärm, samma som 38-314, 
med plastade flikar. men med form at A 5. 
Nr 28-310 .... .. .. 6: 25 Nr 38-315 ......... . 9: 50 
Nummerregiste r 1-12 
med plastade flikar . 
Nr 28-309 . . . . ... . 4: 80 

Brevvlg med grålackerat 
p låtstativ och silvergrå 
skala . Två mätområden. 
Nr Väger högst . Pris 
36-490 250 g 26: -
36-491 500 g 33: -
36-492 1000 g 49: -

~ 
Skirapparat, en utmärkt 
komb inat ion av sax och 
kniv, som lekande lätt 
skär papper , folier , snö 
ren och mycket annat. 
Utbytbart rakblad . 
Nr 24-1462 . .... .. . 3: 75 
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Matt-tejp. Dubbelhäftan
de kraftig textiltejp för 
skarvn ing och fixering av 
mattor , uppsättning av 
Bredd 50 mm. 
Nr36-114 ......... . 4:75 

Bandningstejp rayonar
merad , enormt sta rk, för 
l,untning och förslutning 
av tyngre gods. Kan i 
många fall ersätta järn
band . Bredd 12 mm. Längd 
50 m. 
Nr 26-411 .......... 6: 75 
Plasttejp för skarvn ing, 
lagn ing , märkn ing m.m. 
.Seg formbar PVC-fol ie, 
sta rkt häftande. Bredd 50 
mm, längd 20 m. Matt yta : 
gu l eller svart . 
Nr36-118 .... .. .. 11:50 

Tejphlllare av krafti g 
p ta:'t med t ryck rulle och 
avriva re för förp ackn ings
tejp . Sto rle k ca 17X 12X 
6 cm. 
Nr För tejpb redd 
36-112 38 mm 

Pris 
27: 50 
29: 75 .36-113 50 mm 

Förpackningstejp, av brun 
seg vinyl. Med starkt 
häftämn e. 66 m pr rulle. 
Nr Bredd Pr st 10 st 
36-115 38 mm 6: 50 56: -
36-11650 mm 8: 50 74:-

~ 
Vinkel, av_ glas kl ar plas t. 

45-GRADERS 
26-180 Längd 15 cm 1: 50 
26-181 Längd 20 cm 2: 50 

60-GRADERS 
26-177 Längd 20 cm 1: 75 
26-178 Längd 25 cm 2: 75 

Kurvlinjal är böjbar i alla 
kurvforme r och står kvar 
i inställt läge . Längd 30 
cm. 
Nr 26-102 .. .. .. .. 7: 50 

r/'";, --I
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Linjal, av hård glasklar 
plast med fasad kant och 
gradering i mm. Praktiska 
och hållbara . 

Nr 
26-206 
26-207 
26-244 

Längd 
20cm 
30 cm 
50 cm 

Prst 10 st 
0: 65 4: 60 
1:30 9:-
3:- 23:-

Hektograf, enkla ste o . b il
ligaste appara t varmed 
man kan mång fa ldig a sk ri 
velser, cirk ulär1 prisli stor 
m. m. i upp till 4 färg er på 
en gång . För hands kr ift 
o. teckni ng. Bruksanvisn. 
medfölje r. 
Nr Tryckyta Pris 
34-887 30 x 42 cm 39: -
34-888 22 x 30 cm 32: -
Hektografmassa för om
gj utn ing eller påbät tri ng 
av beg . hektografer . Be
sk rivning medföl j er . Ka r
tong om 1/ , kg . 
Nr 34-890 Pr kartong 12: 
Hektografblick. Färgkraf 
t igt , ger på ovanstående 
hektografe r upp till 80 st 
goda avtryck . Finnes : Blå 
svart , violett , blått , rött 
och grönt . 
Nr 34-891 ~: 50 

Hektogref för barn och 
skolungdom att trycka 
skoltidningen , progr ., bil
der m. m. i upp till tre 
färger på en gång . För 
handskrift o. teckning . Av 
ett original kan tagas 70 
-80 goda avtryck . Tryck
yta 13X 22 cm. Komplett 
uppsättning bestående av 
hekto.grafmassa , 3 fl . 
bläck, penna o. svamp i 
kartong med beskrivning. 
Nr 37-821 . . . . . . . . 22: so· 

Tryckeri av extra prima tyskt fabrikat. Gummityper 
med stora och lilla alfabetet, siffror, skiljetecken m. 
m. pincett , typhållare och färgdyna. 
Nr Antal typer Stilhöjd Lådans storlek 
36-406 218 5mm 19X 16X 4cm 
36-407 242 7 mm 34 X 23 X 4 cm 

Pris 
16: 50 
24: 50 

Kulpenna, PARKER Jot 
ter. Den amerikanska kva
litet spennan m. den mik 
roporösa vo lfr amkulspet 
sen, som även skriv er på 
feta o. bla nka ytor . Tryck 
mekanism o. topp av för· 
kromad metall . Blå skr ift. 
N; 26-438 . .. . .... 12: 50· 

Patron, reserv till Parker 
Jotter. "Jättepat ron", fin 
eller medium spets , blå 
skrift samt röd , grön el . 
svart , med ium spets . 
Nr 28-439 6: 75 

IP@ I 
Blyertspenna av cedert rä 
med prima radergumm i. 
Hårdhet HB . Längd 19 
cm. 
Nr Pr 6st 24st 144st 
26-50 1: 75 5: 50 27: -

Timmarman1penne , extra 
pri ma kval itet. 
Nr Prst 10st 
20-49 0: 90 7: 20 

Mirkpenna för märkn ing 
av tyg . Med svart special
blä ck som motstår alla 
tvä ttmedel . 
Nr 28-432 . .. .. .. . 3: 50 

-C::::C:: & ·&WhiFIBi 

Märkpenna med special
bly ertsskrift som fäster 
på allt , även metall, pors
lin och glas . 
Nr 26-431 .. .. . .. . 2: 25 

Radergummi. Vitt plast
gum mi för blyerts. Storl . 
45X 26 X 10 mm. 
Nr 28-482 ... . Pr st 1: 25 

Pennformerare m. spån
behå llare av plast . 

Nr 26-409 .... .. .. 2: 75 

Nr 28-493 utan behållare 
Pr st 0: 70, 10 st 5: 75 

Mirkpenna , Penol 100, 
oer 10 mm bred linje. 
G iftfri. Röd el. svart färg. 
Storle k 26 X 150 mm. 
Nr 26-486 .... Pr st 5: 50 

Pennformerare. Helt av 
kraft ig pl ast med förkr o
made metalldelar . Autom . 
matning och stopp . Med skruvt ving för fastsättn ing ,._ _________ ___ 

v id bo,d . Höjd 10 cm. 
Nr 36-419 ........ 34: -

Pekpenna, teleskopledad . 
Kan utdragas till 62 cm 
längd . Förkromad m. vit 
plastspets Utbytbar kul
spetspatron . Prakt isk fö r 
lärare . 
Nr 28-484 ........ 12: 50 

Text1chabloner, dubbla , 
användbara för såväl bly
erts som tusch . Sats m. 
två dubbla schabloner , 
stora och lilla alfabetet i 
rak eller lutande stil samt 
siffror. 
Nr 
28-103 
26-104 
28-105 
28-108 
28-107 
28-108 
26-109 
28-110 

Stilhöjd 
3 mm rak 
3mmlut. 
5 mm rak 
5mmlut. 
7mm rak 
7mmlut. 

1-0mm rak 
10mm lut. 

Schablonpanna för tusch . 
Finnes för 3, 5, 7 eller 10 
mm stilstorlek . 
Nr 26-198 .. . . Pr st 3: 95 

10 Ars garanti - inga utgifter under 10 år utöve 
färgbandsbyte n och eventuell 
rengör ing 

Firg - be ige med bruna knappar och 
ratta r 

!<onlorsmaskinan- dubbelt tabu latorsystem , kullag 
fineaser rad typkorg och rörlagrad vagn 

snabb , tyst och slitstark 
Tangentbord - samma som Facits stora maski-

ner 

Nr 46-478 . . . .. . . .. . . . . . . . 885: -

Väska till Facit Pr ivat. 
Nr 46-479 . .. .. .. . .. . . . . . . . . 92: -

Elektronisk ri nemas in med remsskrivare. TEK 1-
KA GENERAL 1206P. Mycket snabbarbetande . Tryck
verkets kapacitet 12 siffror , 2 symboler och flytande 
e ller fast dec imalkomma. Tangenter för 4 räknesätt , 
konstant , delres ult at och slutresultat. GE-tangent för 
radering av fel inslag. Svart och rött tryck (kred it) . 

·Hölj e av ljusgrå pla st. Stor lek 21 X 30X 10 cm. Vikt 
2,7 kg. Ca 2 m sladd och jordad stickpropp , 220 V. 
Nr 46-400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pris 760: -
Engelsk lnstruktionsbo ·k med svensk textöversättning 
medföljer . 
Rem1rulla 28-399, bredd 57 mm, passande ovanst. 

Pr st 2: 50 
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Präglingsapparat DYMO . En nätt märkapparat med 
snygg , lätt läst stil på 6 mm märkband . Ett 2 m märk 
band medfö ljer . 
Nr 36-476 ......... ....... . . . . . . . ........... 15: 75 

Märkband till lilla DYMO . 2 mX 6 mm. Färg : röd , 
grön , blå el ler svart. 
Nr 26-477 . . . . . . . . . . . ...... . . . .. . . Pr st 3: 50 

Prigli ngsappara t DYMO . Gör skyltar och etiketter i 
hemmet , affären, kontoret , verkstaden m.m. Texten 
blir prydligt djuppräglad på självklistrande plastband. 
Ni kan lätt märka en mängd saker i hemmet: lådor , 
matburkar , nycklar , redskap . Göra texter i fotoalbum 
m.m. Skyltar på instrumentpaneler , pärmar m.m. Till
verkad av slagfast hårdplast. En kvalitetsprodukt m. 
ett års garanti. En rulle märkband medfölje r. 
Nr 36-488, DYMO 1740 för 6 mm band. Pris 36: -
Nr 36-489, DYMO 1750 för 9 mm band . Pris 44:-

Mirk band, 6 mm breda och passar DYMO . Finns i 
följande färger: a svart , b transparent , c röd , d blå , 
e gul , f grön , g grå, h guld . 3 m rulle . 
Nr 26-473 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr st 5: 75 

Märkband, 9 mm breda oclt passar DYM O. Finns i 
följande färger: a röd , b grön , c blå , d svart , e tran
sparent , f grå , g guld . 3 m rulle . 
Nr 26-474 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr st 7: 75 

Pantogr af. En stabil och välgjord apparat av fernis
sad ek och med metallbeslag . Bilder kunna förstoras 
i 10 olika förstoringsg ;ad'!r och upp till 150 cm stor
lek . Rekommenderas till , dekoratörer, skyltmålare , 
tecknare m. fl. för uppförstoring av bilder, mönster , 
kartor, ritningar , monogram m.m. Bruksanvisning 
medföljer . 
Nr 36-136 .. . . .. . . . . . ... . . . . . .... . . . ..... . .. 29: -
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Pantograf med armar av 
kraftig plast. 10 ol ika för 
stor ings- och förmins k
ningsgrader kan inställas 
från 2 ti l l 10 gånger . Räc
ker för bilder upp till ca 

• 35 X 35 cm. Penna och 
'; · bruksanvisning medfölj .er. 

Nr 36-124 ..... ... 13. 50 

Ritapp arat täcker format A 2, 63 x 47 cm . Apparaten 
har kraftig klämma med skruvsystem för fastsättn ing 
på ritbord . Alla metalldelarna förnicklad e eller frost
lackerade i diskret , grågrön färgnyans . Ypperligt in
strument i precisionsutförande med perfekt avbalan
sering . Linjallllngder : 20 och 30 cm. Automatisk in
ställn in11 och låsning för var 15:e grad. Mellanlägen 
låses manuellt. Utan bord. 
Nr 36-55 . . . . . . .. . . .. . .. . . . ....... 225: -

Artistskrin av äkta valnöt. Storlek 30 X 40 X 7 cm. 

I 
Innehåll : Sk isspannå med duk , palett , plåtinredning 
med 28 tuber Muss ini-konstnärsoljelärger , flaskor m. 
sicca tiv , terpentin och fernissa , 6 penslar , dubbel 

• ~:'EJ]~ 

Staff li av furu med beslag 
av mässing. Höjd ca 160 
cm. Ett billigt och bra 
staffli för amatörmålare. 
Nr 46-164 . . . . .. . . 79:-

Akvarellpen se l i bleckhyl
sa, lackerai skaft . Hela 
längden 17 cm. 1-12 är 
storleksnummer . 
26-225, s. k. skolpensel. 

1 2 3 5 
0: 85 0: 90 0: 95 1: 15 

6 8 10 12 
1: 35 1:65 2:40 3:30 

26-31, av mårdhår . Extra 
eri ma fabrikat. 

2 4 6 
5: 10 5: 90 8: 25 

8 10 
10 : 25 12: 75 

Pe nse lsats . Ett sortiment 
med 21 olika små penslar 
för hem och hobby . 
Nr 30-2204 . Pr sats 11; -

Streckpe nse l 26-227, flat, 
i bleckhylsa m. vitt skaft , 
ca 30 cm . 

2 4 
1:1 5 1: 25 
10 12 

1: 90 2: 15 

•1 u 

6 
1: 40 

16 
2: 60 

8 
1: 60 
20 

3: 60 

Artistp ense l nr 26-231, flat, 
prima mårdhår , med lack. 
skaft, längd ca 30 cm. 
Storlek / pr st. 

2 4 6 8 
4: 95 5: 75 7: 25 9: 75 

10 12 
11: 50 14: 75 

Artistpen se l nr 26-229, flat , 
av extra prima borst i för
nicklad hylsa med lacke
rat skaft. Längd ca 30 cm . 

Storlek 2 
0: 95 

12 16 
1: 75 1: 90 

4 
1: 15 

20 
2: 75 

8 
1: 30 

24 
3: 50 

Pannl nr 36-11 för o lje
målning, tillverka d av 4 
mm hård masonit. Prepa. 
rerad vit yta. , 

2-för p. Pris pr 2 st. 
F1 F2 F3 

3: 40 3: 75 4: 90 
F5 F6 F8 

8:25 11:25 15:SO 

F4 
6: 75 
F10 

23 : -

Pannba ls . En av varje 
storl ek nr E 11. F 1 till F 
6 = 6 st. 
Nr 36-12 .. Pr sats 19: 75 

Sp i nnram nr 38-14 för 
uppspänning av duk til l 
ol/'emålning. Komplett m. 
~i ar. Pris pr st. 

F4 
5: 50 
F10 
8: 25 

F5 
6: 
F12 
9: SO 

F6 
6: 75 
F20 

11: 25 

F8 
7: 50 
F40 

15: 50 

Palettk niv med 75 mm, 
mot spetsen tunnsli pad 
klinga. 
Nr 26-157 .. ~ .. .. . 6: SO 

Milar duk i god svensk 
hellinnekvalitet. Prepare
rad. 
Nr 
49-116 
49-117 

Bredd 
70 cm 

140 cm 

Pris/m 
21: -
44:-

Acrylf i rg " Guitar " . En 
vattenlöslig olje liknande 
konstnärsfär g. Användes 
som oljefä rg och kan 
blandas oc h fört unnas. 
Torkar snabbt även 
tjocka lager . Giftfri. 

Fi rgllda med 8 olika 
acrylfärger i 10 cm' tuber . 
Nr 36-82 . . .. .. . 14: 75 

Fi rgll da med 11 olika 
acrylfärg er (10 cm' tube r) 
p lus en dubbeltu b vitt. 
Nr 36-83 .. .. .. .. 19: -

Mi lars krin. Fern . trälåda , storl. 30X 18X 6 cm med 
plastinredning. Innehåll : 21 tuber Norma-oljefärger , 
2 flaskor , 3 penslar och mahognypalett . 
Nr 36-84 . ........ . ...... . . . ............... 140 :-

Milarskrin. Fern . kraftig trälåda 33 X 23 X 6 cm med 
förn icklade bes lag och plastfack . Innehåll : 7 stora 
och 12 små Norma -oljefärger , 2 f laskor , 3 penslar , 
palettkopp och mahognypalett. 

170
, _ 

Nr 36-85 ....... . ........ . ... . ...... . . . ... . 

Mila rskrin. Lackerat plåtskrin, storl. 25X 16X 3 cm, 
med fackindelning . Innehåll: 11 tuber oljefärg , ter· 
pentin, lino lja , 3 penslar och palett . 
Nr 36-120 . . . ..... .. . .. . . ... .... . ... ....... . 27: -

Färgli da med prima akvare llfärg , 16 koppar och 6 
tuber samt palett och pensel. Lackerll! och inrett 
plMskrin storlek 21 X 14 X 3 cm . 

13
, 

75 Nr 36-121 ... .. . .... . . .. .. . . . . .. .... ...... .. 

· ··= -----==::: :: ~~ = ' -----... --• • • 
·==······· •••••• ••• 

Fiirgllda av lackerad plåt med giftfr ia 
för skolbruk. Pense l medföl j er . 
Nr Antal färger Storle k 
36-122 46 25X13cm 
36-123 80 30 X 24 cm 

vatte nfärg er 

Pris 
4: 95 
9: 75 . 
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36-60 

36-61 I! 

. .J 

--(6.[cj °'"l !'"" --'. =",. 
• "T T f 
. I 1 ! 

36-63 36-62 36-13 36-70 

TAVELRAMAR, trävita av slätt kvistrent trä. Ramarna 
levereras färdiga för hopsä ttning, med til lpassade 
hörn med skruvhål. Skruv medfö ljer . Monteringen 
görs på några minuter, endast skruvmejsel behövs. 

Ram 36-59. Tavelmått och pris pr ram: 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12 

5: 90 6: 50 7: 10 7: 80 8: 35 9: - 9: 85 11: 25 12:-

Ram 36-60. Tavelmått och pris pr ram: 
F4 F5 F6 FB F10 F12 F20 F40 

29:- 32:- 34:- 38:- 43:- 47:- 54:- 89:-

Ram 36-61. Tavelmått och pris pr ram: 
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40 

27:50 29:50 32:- 37:- 41:- 44:- 50:- 64:-

Ram 36-62. Tavelmått och pris pr ram: 
F2 F3 F4 F5 F6 F8 Fl0 F12 

12: 50 13: 75 15: - 16: 75 18:- 20: - 24:- 26: -
Ram 36-63. Tavelmått och pris pr ram: 

F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12 
13:- 14:- 15:50 17:- 19:- 21:- 25:- 27:-

Ram 38-70, 40X 10 mm. Tavelmått och pris pr ram: 
F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12 

8:80 9: 30 10:- 11:- 12:- 14:- 15: 50 

Ram 36-13. 20X 10 mm. Tavelmått och pris pr ram: 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 Fl0 F12 

5: 90 6: 50 7: 10 7: 80 8: 35 9: - 10: 50 11: 75 13: -

TAVELMATf 
F 1= · 22X 18cm F 4= 33X 24cm F10= 55X 46cm 
F 2= 24X 19cm F 5= 35X 27cm F12= 61X 50cm 
F 3= 27X 22 cm F 6= 41 X 33 cm F20= 73X 80 cm 

F 8= 46X 38 cm F40= 100X 81 cm 

,--

- -
Evighatsblock av hård
glättad kartong med för
nicklade metallkante r. 
Skriften åstadkommes m. 
en spetsig träpinne elle r 
dyl. och borttages på ett 
ögonblick genom att ut
draga innerdelen . 
Nr Storlek Pris 
16-469 11,5X 8cm 2:95 
'26-470 17 X11 cm 3: 60 
26-444 20 x 14 cm 4: 75 
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Acrylfirg "Guitar" i stor 
tub .25X 100 mm ca 40 cm' . 
Finns i följande färger: 
Vit 1, Cit rongul 2, Gul 3, 
Ljusoc ker 9, Brun 7, Ci
noberröd 5, Karmosinröd 
10, Ljusgrön 15, Viridian 
grön 14, Koboltblå 18, 
Ultramarin 19, Svart 23. 
Nr 26-91 .... Pr tub 5: 20 

Förtunning Acryl-Medium , 
för acrylfärg . Ger glansig 
yta åt även utspädd färg. 
50 cm' . 
Nr 26-92 .. . . .. .... 3: 90 

Artistoljafirg. REEVES 
världsberömda en11elska 
fab r. I tuber m. ca 40 cc. 
25X 100 mm . 
Nr 26-283 . . Pr tub 4: 75 

Nr R tf DA 
1. Alizarin , karmos in. 
2. Skarlet Lack . 
3. Engelskt rött . 
4. Kadmium röd. 
5. Karmin. 

BRUNA. 
7. Ljusocker . 
8. Bränd terra . 
9. Bränd umbra. 

10. Obränd umbra. 
11. Van Dyckbrunl. 

GULA. 
12. Neapelgul , ljus . 
13. Kadmiumgul, ljus . 
14. Kadmiumgul , medel. 
15. Kadmiumorange. 

GRtfNA. 
17. Vir idiang rön. 
18. Olivgrön . 
19. Smaragdgrön . 
20. Grönjord . 

BLA. 
21. Ultramarinblå . 
22. Koboltblå. 
23. Mauve Violett . 

SVART. 
24. Elfenbensvart . 

VITT. 
25. Titanv itt . 

Firgsats, en tub av varje 
ovanstående 23 st Reeves 
oljefärg . 
Nr 26-284 .. .. .. .. 18: -

Pastellskrin av polerat trä 
storl. 22,5X 17,5X 2 5 c,,.; 
med 30 olika pastelikritor , 
10X 65 mm. Extra mjuka 
och av bästa konstnärs
kvalitet . 
Nr 36-98 . . . . . . . . 78: -

-Frimirkan, en fin samling 
med 100 olika frimärken 
från hela världen . 
Nr 27-620 .. . . .. .. 1: 50 

Stud.iaoljafärgar, av bästa 
fab rikat i tube r. Storlek 
7•!, X 1 ½ cm. Finns i föl
jand e färge r. 
Nr 26-28 Pris pr tub 3: 50 

19. Bensvart. 
2. ,Zinkvitt . 

GULA. 
3. Kromgult , ljus . 
4. Kromgult , orange . 
5. Ljusocke r. 
6. Terra obränd . 

10. Guldocker . 

RÖDA. 
7. Cinnobe r-imil. 
8. Krapplack-imit. 
9. Engelskt rött . 

BLA. 
13. Koboltblå . 
14. Ultramarin . 
24. Pariserblå . 

BRUNA. 
11. Bränd umbra. 
12. Natur umbra. 
21. Van Dyck brunt . 

GRÖNA. 
15. Smaragdgrönt 
17. Saftgrön . 
18. Koboltgrön . 
22. Kromgrönt , mörk. 
23. Kromgrönt, ljus 

Fiirgsats. En tub av varje 
ovanst. 21 färger . 
Nr 36-29 . . . Pr sats 66: -

,/ 

~ 11:/:' 
Ballongsats med 1 O at 
sorterade ballonger . 
Nr 27-593 . . . .. .. . 3: 25 

Ballongpump . Med hjälp 
av denna pumpas bal
longer av alla typer lätt 
och snabbt upp till öns
kad storl. Storl 65 X 220 
mm. 10 st sorterade bal
longer medföljer . 
Nr 37-510 ....... . 5: 50 

615 ~ 

~ 
Oock skApsarmatur med 
sladd och st ickpropp m. 
stiftav stånd 8 mm. Fint ut
förande av plast o. blank
polerad meta ll. 
Med glö dlampa 3,5 V. 

27-606 Taklamp a 5: 20 
27-607 Vägglampa 6: 60 
27-608 Vägglamp a 5: 20 

27-614 Taklampa 5: 75 
27-615 Taklampa 5: 20 

Rese rvlampa, E5,5. 3,5 V. 
Nr 22-591 . . .. . . . . 0: 90 

DockskApsledning (mo
dellkabel), se annan sida 
i katalogen. 

Bordsla mpa. Höjd 45 mm. 
Nr 27-540 · . . ...... 8: 75 

TV. Trevlig dockskåps
möbel i mahognyl iknande 
hölje. Framstycket lös
tagbart för byte av "TV
bild". Vanliga diabilder 
kan användas. Apparat
storlek : 50X 65X 35 mm. 
Leverera s med inbyggd 
lampa, sladd och stick
propp. (Vanl. f icklamps
batt eri användes). 
Nr 27-541 ........ 1;!: 50 

~ 
Batteriuttag av plast med 
uttag för st ift avstånd 8 
mm (22-492). Avsett att 
plac eras på ett 4,5 V bat
ter i (2316). 

Nr 27-604 1: 40 

Ringklocka , 6 V. Av hård
plast i färg. Klockan av 
metall. Ger kraftig ring
signal. 5 X 4X 2 cm. 
Nr 22-1282 ... . .... 9: 25 

Svagströmskontakter för 0 ~ 0 
dockskåp och elektriska ! 
leksaker. Stiftavstånd 8 .a · 
mm. aru., i 

"4 92 • e). • 

~ -- BygglAda, ELECTRIC-
491 

984 
BOY. Innehåller en liten 

493 ringklocka , lampa, led

22-491 Vägguttag. Diam. 
18 mm. 

Pr st 0: 80, 10 st 5: 90 

ningar samt strömbrytare 
varmed man kan montera 
en rikt ig funktionerande 
el-r ingledning och belys
ning . Lätt att montera . 

22-492 Stickpropp. . Anvisning medföljer. 
Pr st 0: 85, 10 st 6: 75 Nr 32-554 ........ 14: 75 

22-984 Sla ddkontakt. 
Pr st 0: 90, 10 st 7: 25 

22-493 Tryckkontakt. 
Pr st 1: 10, 10 st 8: 75 

Strömbrytare med vipp . 
Diam. 19 mm. 
Nr Prst 10st 
22-996 1: 40 12: 25 

Hjul för modellflyg m.m. 
Mjukt däck av svart synt. 
svampgummi. Metallise
rat plastnav . 

Axel-
Nr Storl. hål 
27-537 50 mm 3 mm 
27-538 65 mm 3 mm 
27-539 78 mm 4 mm 

Pr st 
3: 50 
4 : 50 
6:25 

lokalt e lefon . En praktisk prisbillig telefon för barn 
och vuxna, levereras med 10 m kabel men utan bat
terier , (4 st 32-2321). Hölje i slagtålig plast. Med ljus 
pch ljudsi gnal. 
Nr 37-585 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr par 49: 50 

Elektronik~. 160 olika experiment med elektr ic itet 
och !"11:gnet,sm för fl ickor och pojkar fr ån 10 t ill 15 
år. R1kl1gt illustrerad beskr ivning på svenska . Lådans 
storl. 41 X 24 X 5 cm. 
Nr 37-581 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . ..... . ... 67:50 

episkop, DUX "Hembio " 
för ogenomskinliga bilder 
vykort , foton m.m. Barne~ 
kan sjllva göra sina fil
mar genom att klippa och 
klistra ihop tidningsserier 
till långa remsor . Helt i 
kraftig brun bakelit . Höjd 
16 cm. God optik ger 
skarpa bilder lven i flrg. 
Bilder i storlek 81/1 x 81/, 
cm kan Aterges fGratora
de i format upp till 75 x 
75 cm. Med 220 V lampa. 
Nr 37-503 ... .. ... •: -

H!ul. Kraftigt ekerhjul, diam.: 20 cm med 19 cm axel. 
H1ulet har kraftig gummiring och nylonlager, vilka 
ger mycket lltt gång . Axeln med skruvar för fast
alttning . Föm . bricka !leker hjulnavet 
Nr 31:117 .. . . . . .. . .. .. .. . .. . Pr fG;p, 4 al 41:-
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Racerbit av lackerad pilt. Går med å.nga. Vatten på. 
fylles genom ett av de två. rören baktill på båten, 
varefter bränslet tändes och insättes under pannan . 
Om några ögonblick startar bå.ten och går ca 10 min . 
under ett smattrande ljud. Bästa värmekälla är en 
¼ värmetablett (sid. 78). Längd 14 cm . 
Nr 37-501 ............. .. ... Pr st 6: 50, 10 st 54:-

Drinkman är en törstig figur som oavbrutet bugar och 
tittar djupt i glaset , så länge han når ner till vattnet. 
Intressant och roande . Även mycket lämplig som 
blickfång i skyltfönster. Höjd 20 cm. 
Nr37-519 . ........... ... . Prst 3:80 Pr10st 31 :-
Nr 37-515 ......... . ...... Prst 3 :95 Pr10st 32:-

Dockkroppar helt av slagfast polystyrol-plast med 
behaglig yta och väl avstämd hudfärg . Naturtroget 
hår med vackert fall , sovögon, rörliga armar och ben 
samt mamma-stämma . Det tjusiga utförandet av des
sa dockkroppar gör det till ett mycket tacksamt ar· 
bete att sy kläder till dem. 

Nr 37.534 Längd 43 cm. 
Nr 37-535 Längd 53 cm. 
Nr 37-536 Längd 60 cm . 

ögon nr 24-622 av kristall
glas med svart pupill och 
man kan på baksid. måla 
önskad färg på ögonen . 
Med fästtrå-:1 av metall. 
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Diam. 
4mm 
6mm 
8mm 

10mm 
12m m 
15mm 
18mm 
20 mm 
22mm 
24mm 

Pr par 
0 : 75 
0: 80 
0 : 90 
1: 10 
1: 20 
1: 70 
2 : 60 
3: 40 
6:-
7 : 50 

24 :-
29 : 50 
34:-

10 par 
3: 90 
4: 20 
4 : 70 
6:-
7 : 80 

12 :-
19: 50 
26 : -
48 : -
59: ~ 

Utombordsmotor " NEP· 
TUN Super " för 4-8 V 
m. omkopplare för fram· 
back-stopp . Hölje o . pro
peller av hållbar plast. 
Mycket kraftig motor, 
max. ca 10 W. garanterar 
god fart och stor livs· 
längd. Fästet medger bå· 
de uppfällning och styr· 
ning . Vikt 100 gram . Höjd 
135 mm. 
Nr 37-514 37: -

c •n 

Munspel, HERO Harmo · 
nica. Ett välljudande spel 
med 40 prima mäss ing · 
stämmor i stämplattor 
av kraftig mässing och 
blankförkromade skydds · 
plåtar . Stämt i C. Längd 
18 cm. 
Nr 21-1009 ....... . 8: 50 

-
Gyrosnurra. En intressan t 
leksak för experiment o. 
demonstration av gyro· 
kraften, som är rena trol
leriet. Snurran kan bl. a. 
balansera på ett Eiffel· 
torn i miniatyr , som med
följer . 
Nr -37-591 10: 50 

~ --=
~ 

Magnetsnurra som verk ar 
mystisk, hjulet går up p 
och ned på den förn ic k
lade järnbågens båda si
dor . Det är en intressa nt 
leksak för barn upp t i ll 80 
år. Hjulets diam. 65 mm., 
bågens längd 29 cm . 
Nr Prst 10st 
27-50 4: 75 39: -

g y 
och roande för både ung och gammal. De kan göra 
många tr icks som ser oförklar liga ut. 

27-668 Jungfrun i badet . . ... . ......... .. • . .... 5 : 60 
27-616 Hunda r, mycket roande ... . . • ........ 4: 50 
27-663 Dragspelare med dansös ......•..... 5: 50 
27-664 Bil med magnetstav .. . . .. . . .. . .•.. . . . 4: 75 
27-656 Bockar som stångas m.m. . . .••.•.. . .. 4: 75 
27-666 Rå.tia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2 : 25 
27-660 Grodor . Tr icks med glas . . . . 3 : 25 

27-662 Pusskalas, skrattretande . . . 
27-665 Katt som leke r med boll ... . ... . 
27-655 Säl , balanserar en boll ....... . 
27-661 Katt leker med råtta .... . . . .... . 
27-657 Dansös dansar framför spegel 

8: 50 
4:75 
4 : 75 
4:21 
4:50 

Elmotor för likström , med dubbla ferritmagneter och 
själv smörjande lagerbussningar . Går åt båda hålle n 
geno m polvändning . Kompakt 3-delat ankare med 
koll ektor . Fungerar även som ge nerat or. Storlek : 
cliam.X längd . V ikt i gram. Varv : tusental pr . minut. 

Axeld iam. på 2248- 2249 är 2 mm, på 2250-2251 är 
2,3 mm. 

Nr Volt Amp . Varv Vikt Storl. Pr st 10st 
22-2248 3 0,9 9 18 g 21 X 29 2 : 75 21 : -
2-2249 1,5 0,65 4 28 g 24 X 32 3 : - 22 : -
2-2250 3 0,85 
2-2251 

6 42 g 27 X 34 4 : 20. 29 : -
4,5 0,4 6 46 g 27 X 34 4: 60 33:-

22-1355 

22-1356 .. 22-1360 

El-motorer för likspä nning 3-6 volt. Inkap slade i 
plast oc h med ytterhölje av plåt. Bron slag er och per
manentmagneter . Går åt båda hållen genom pol
ändning elle r omkopplare vilke t finns på 22-1360. 

Sto rleke n är längd X diam. utom axeln . 

Nr Storlek 
22-1355 27X 18 mm 
22-1356 29 x 22 mm 

Max . ström· Axel
Vikt förb rukn ing diam. 
15 g 400mA 1,5 mm 
20 g 800mA 1,5 mm 

22-1360 51 X 30mm 90g 1,5A 2mm 

Pris 
29:-
33:-
35:-

El-motor. (Decaperm Specia l, med nedväxling 1 :2,5. 
Varvtal på utgående axlar 4000 och 1500 v/ min. 
Strömförbr ukning tomg . 0,5 A , max bel. 3,5 A vid 12 V 
likströ m. Storlek 93 X 44 mm. Axeldiam . 4 mm. 
Nr 32-1 361 ..... . 54 :-:-

El-mo tor. (Hectoperm Spec ial) med nedväxling 1 :2. 
Varvtal på utgående axlar 6000 och 3000 v/ min . tom· 
gång. St römför br . obe las~d 0,6 A, bel. 6 A vid 17 V 
likströ m. Storlek 120 X 55 mm. Axeld . 4 mm. 
Nr 32-1362 69: -

El-mot orer med robust självsmörjande växellåda med 
6 steg . Omställbar för nedväxling '/, ' / , •; ,, •; ,. 
1
/11 och '/'° av grundvarvtalet som 

1
är 3ooo~700ci 

v/min. beroende på belastning~n . Finns i två storl. 
22-136 3. Strömförbr. 0,1-0 ,5 A vid 6 V likström. Stor
lek 60 X 25 mm. Axeldiam . 2 mm. 49 : -
22-1364. Strömfö rb r. 0,15-1 ,5 A vid 6 V likström. 
Storlek 100X 40 mm. Axeldiam . 4 mm. 56:-

Motorsats. En intressant 
och lärorik byggsats . In
nehåller allt som behö vs 
för att montera en liten 
enkel el -motor för 3-4,5 
V batteri. Med mycket 
lättfattlig monteringsan
visning. Rekommende ras 
även för undervisning i 
sko lor . 
Nr 
37.504 

Prst 
4 : 25 

10 st 
37: 50 

Byggsats , innehåller alla 
erforderliga delar för 
montering av en induk
tionsapparat som lämnar 
en kraftig, reglerbar se· 
kundärspänning . Brytar
fjäder med silverkontak
ter, handelektroder ,med 
ledningar, färdiglindad 
spole med såväl primär· 
som sekundärl indningar. 
Kopplingsanvisning och 
arbetsbeskrivning . 
Nr Pr st 10 st 
27-525 3 : 65 32: -

Remsk iva, 3-spårs , m. dia· 
metr arna 10, 8 och 6 mm. 
27-595 För axel 2,0 0 : 60 
27-596 För axel 2,3 0 : 60 

Transmission med smörj
bara lager i bockarna . 3 
remskivor med diam . 14 
mm och 1 med 24 mm. 
Bottenplattan 17X 7,5 cm. 
Höjd 5 cm. 
Nr 37-630 . . . . . . . . 16:50 

Modellmaskiner avsedda 
att dr ivas av ångmaskin 
eller elektrisk motor . 

Borrmaskin med remskiva 
för två. hastigheter . Höj· 
och sänkbart matarbo rd. 
Höjd 12 cm. Bottenplat
tans diam .: 9 cm . 
Nr 37-627 . . ...... 19: 75 

Slipmaskin med 2 st 3 cm 
slii:iskivor och anhåll. 
Höjd 9 cm. Bottenplattans 
diam . 9 cm. 
Nr 37-628 ........ 16: 50 

Cirkelsåg , höjd 9 cm. 
Sågbordets storlek 85 X 
70 mm. Diam. på botten· 
plattan 9 cm. 
Nr 37-629 . . . . . . . 16 : 50 

Kap såg på bottenplatta 
13X 6,5 cm. Höjd 8 cm . 
Med anordning för fast
sättning av det material 
som skall sågas. 
Nr 37-632 ........ 26: -

Excenterpress , höjd 14 
cm. Bott enplattans diam . 
9 cm . Remskivans diam. 7 
cm. Stansar 2,5 mm hål i 
papp, plast , mycket tunn 
plåt o. d. 
Nr 37-631 . 32 : -
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Ångmaskin, höjd 22 cm, scckeln 20X 14 cm. Eldas 
med torrsprit i tablettform . Ångpanna av förn. och 
högglanspolerad mässing . Skorsten och eldstad av 
plåt med tegelstensmönster. Ångpannan har förn. 
ångvissla och säkerhetsventil. Cylin,;ler och kol v av 
mässing. Ångpannestorlek 9 x 4,5 cm . 
Nr 37-623 . . . . . . . . . . . . . . . . . 64: -

Ångmaskin, sockel 26 X 31, höjd 26 cm . Säkerhets 
ventilen viktbelastad och sammanbyggd med ång
visslan som tjuter då ventilen utlöses. Ångpannan , 
13,5 X 5,5 cm, har glas för kontroll av vattenståndet. 
Nr 37-624 .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 116:-

Ångmaskin , utförande som föregående men sockel 
30 X 35 och höjd 32 cm. Ångpannan , 16X 6,5 cm, har 
glasruta och utsläppsventil samt manomet er . Cylin
dern är inbyggd och har oljenippel samt kran för 
start och stopp, vidare finns centrifugalregulator och 
skål för kondensvatten . Högklass ig t utförande . 
Nr 37-625 ..... ..... . ... . . . .. . , . .. ... . . . . ... 243: -

Ångmaskin , som föregåeno~ men större: sockel 42 X 
34 cm , höjd 40 cm. Denna maskin är den kraftigaste 
o~h har hårdlödd ångpanna som rymm er 500 cm', 
d,am , 8 cm och längd 17 cm . Manöverbord med 
manometer och kran för start och stopp samt oljepå
fyllningsnippel. Stor de taljr ikedom och fö rstklassigt 
utförande . 
Nr 37-626 398:-

hetsventil. Sockel av ugns lackerad metall . Stående, 
dubbelverkande fast mässingcylinder med slid . Fram 
eller back v id igångsättningen. Ba lanshj ul , 7 cm 
d,am ., med remskiva för stationär drift. Propelleraxel 
med lager och flexibel koppling jämte 3-bladig pro
peller , diam . 50 mm. Eldas med värmetabletter. 

, Gångtid ca 15 min. Passande båtlängd ca 40--60 c m. 
Nr 37-516 . .. . .......... . .. . . . ........... 116: -

Ångvält. Ångpanna av mässing , polerad och för
nicklad , 4,5 X 15 cm . Säkerhetsventil , vattenståndglas 
och ångvissla. Dubbelverkande , fast mässingcylinde r 
~ed slid för körning lram"och back . Balanshjul , 8 c m 
d,am ., med remskiva. Kugghjulskopplingen till hjulen 
kan växlas ur med spak för stationär drift. Bakhjul 
och lrontvält av eloxiderad aluminium , diam. 10 oc h 
7 cm . Ovriga delar .fint lackerade i grönt och rött. 
Styrning med ratt via kedjelänksystem. En teknisk t 
välutrus!ad mask in i hög kva litet. Eldas med värme
tabletter . längd 32 cm . 

Ångmaskin modell " John Eriksson ". Denna modell- , Nr 37-517 ...... . . .. ...... . .. . ...... . ..... 190:-
ångmaskin är konstruerad med säkerhet som led 
motiv. Resultatet är en maskin som helt til llre ds
stälfer dagens krav på säkerhet. Ångpannan av mäs. 
sing är försedd med ångvissla och säkerhetsventil. 
Reglage f inns för fram , stopp och back. Rör avleder 
sp i llånga till skorsten. Eldas med värmetabletter 
24-1305. Bottenplattans storlek, 350X 255 mm. Total 
höjd med skorsten 240 mm. 
Nr 37-691 . . . . .................. . .. . ...... 185:-

Bltlngmaskin . Ångpanna av mässing , polerad och 
förnicklad , 4,5X 10,5 cm. Vattenståndglas oc h säker-
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Styranordning med hand 
tag och ratt för fjärrstyr
ning av ångv ält 37-517. 
längd 1 mtr . 
Nr 37-518 . . . . . . . . 17: -

' Viirmetabletter ESBIT ett 
torrbränsle med hög vär
meeffekt. Säkert och gift
fritt. I ask om 20 tabletter. 
Nr 24-1305 ........ 3: 50 

fJ~clb~~ 
Stickpropp av bakelit m. 
runda stift o . jordkontakt. 
$-märkt. 10 A. 250 V. Vit 
eller brun. 

884 885 Spiralarm, böjbar i alla 

Nippel med sidskruv att 
fasthålla kabeln för drag
avlastning. Av vit plast. 

Lamphållare , för normala 
belysningslam po r. Av ba
kelit med mässingsgäng . 
S-märkt. 22-884 Yttergänga 10 mm. 

10 st 22-885 lnnergänga 10 mm. 
15:- Pr 2 st0:60, 10 st2:3 0 

Prst 
32-171 9 Svart 1: 80 
32-171 9 Vit 2: 25 18: 50 

Lamphållare , helgängad . 
Tillverkad av bakel it. Med 
en skärmring. $ -märkt. 

Pr st 10 st 
32-17 96 Svart 2: 30 19: -
32-1796 Vit 2: 60 21: 50 
Skärmring, extra till ovan
ståen de lamph ållare. 

Pr st 10 st 
32-1797 Svart 0: 30 2 : 30 
32-1797 V it 0: 35 2: 80 

Lamphållare med inbyggd 

Skivnippel, består av en 
10 mm armaturnippel på 
en 26 mm skiva m. skruv
hål. lämplig för uppbygg 
nad av ljusramper m.m. 
Nr Pr2st 10st 
22-1373 1:40 5 : 50 ni~.~. 

·577 878 879 880 

Fläns _nippel 22-877 av 
mässing . Gänga 10 mm. 

Pr 2 st 0:70, 10 st 2:40 

Kordelmutter 22-878 , av 
mässing . 10 mm gäng . 

Pr 2 st 0: 60, 10 st 1: 80 

Mutter 22-879, 6-kant av 
mässing. 10 mm gäng . 

Pr 2 st 0: 50, 10 st 1: 70 

strö mbrytare . För lampor Nippel 22-880 av plast m. 
m. normal gäng . $-märkt. 10 mm gänga. 

~~ ~;:~;~i ... _ .... 3, 95 Vit Pr 10 st 0: 90 

Lamphållare, som föreg. 
men med dragströmbryta
re. 16 cm. snöre $-märkt. 
Nr 22-874 6: 75 

Lamphlllare av bakelit. 
Gä nga E14. Storlek 28X 
50 mm. $-märkt. Svarta 
ell er vi ta. 
Nr Pr st 10st 
32-1789 1: 85 16: -

Römippel 22-881 av mäs
sing. Helgängad 1 O mm 
gänga. 
längd 
20mm 
30m m 
60 mm 

Pr st 
0: 35 
0 : 45 
0 : 80 

10 st 
2: 30 
3:-
6: 50 

Lamphållare med fot för 
fast montering . Helt av 
vitt porsl in. $-märkt. 
Nr Sockel Pr st 
22-1733 E14 (Mignon) t: 60 
22-1734 E27 (Normal) 3: 30 

lnsatslamphållare av ba
kelit med E14-gäng. Ställ
bar längd . Gängat nippel
läste . $-märkt. 
Nr Prst 10st 
22-1693 2: 10 17: 50 

Ljusimitlitionshylsa av 
plast · i vaxgul färg o. med 
droppimitation. Höjd 80 
mm. 
Nr Diam . Pr st 10 st 

· 22-875 27 mm 0: 60 4: 50 

riktningar. Användes till 
läslampor ; golvlampor , 
mikrofonstativ och dylikt . 
Tillv . av polerad mässing 
med invändig resp. utvän
dig 10 mm armaturgäng i 
ändarna . 

22-2163, polerad mäss ing . 
längd 20 cm Pris 5: 80 
längd 30 cm Pris 7: -
längd 40 cm Pris 9: 75 
längd 60 cm Pris 15: -

22-1248 , förnicklad mäss . 
längd 20 cm Pris 6: 60 
längd 30 cm Pris 8: -
längd 40 cm Pris 11: 50 
längd 60 cm Pris 17: 50 

Stickpropp av vit eller 
brun bakelit med förnick
lat stift. Extra prima fabr . 

Nr Prst 
22-1887 2: 90 

10 st. 
24: 50 

Skarvuttag av stark vit el
le r brun bakelit med jord
kontakt. $-märkt 10A/250 
V. 
Nr 
22-871 

Pr st 
4: 75 

10 st 
39:50 

Apparatuttag av bakelit 
med gummiinföring för 
sladden. $-märkt. Använ
des för strykjärn, värme-$-märkt. 

Nr 
22-752 

Prst 
1: 20 

1 ost apparater m.m. 
9: SO 22-1690, med bak elit propp 

(utan jord). 

Grenuttag . Dubb elt sladd
uttag med jordkontakt. 
10A/250V . $ - märkt. 
Nr 22-1501 ... . . . .. 9: 50 

22-122 22-123 

Kontakter av brun kraftig 
PVC med innerdela r av 
steatit. Med jordkontakt. 
Är mycket tåliga mot o
mild behandling och där
för en utmärkt ver.kstads
sladdkoppling . 

Nr 22-122, stickprop p. 
Pr st 3: 40, 10 st 29 :

Nr 22-123 , skarvuttag . 
Pr st 8: 40, 10 st 75: -

Pr st 3: 95, 10 st 34:-

22-129 , med steatitpro pp 
och jorddon . 

Pr st 4: 25, 10 st 3&: -

Apparatkontakter av slag 
tålig polyam id med 3 flat
stift i fyrkantpro pp 23 X 
16 mm. 6 A/250 V. S-märkt 

22-863, paneluttag. 
Pr st 2: 90, 10 st 24: 50 

22-862 , apparatprop p 
Pr st 4: 30, 10 st 38:-

Vägguttag , utanpåliggan
de, av bakelit med jord
uttag . S-märkt. Vitt. 
Nr 32-1886 .. ...... 4: 95 

Vägguttag för infällning , 
med jorduttag. Vitt. 
Nr 32-242 . . . . . . . . 5: 20 
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Vägguttag, 3-faldiga . Vita . 
32-891, utanp åliggande . 
32-892, för inlällni ng. 

Pr st 9: 75, 10 st 89: -

Vägguttag fö r infällt mon
tage . Täckplatta, diam . 80 
mm, av brun eller vit ba
kelit. 250V/ 10A. $-märkta . 

32-246 brun 2: -, vit 3: 95 

~

. 
--==. • .... 
~ 

Vägguttag , dubbla . Vita . 
32-236, utanpål iggande. 
32-235, för infälln ing. 

Pr st 4: 35, 10 st 38: -

Vägguttag , dubbla för jor 
dat uttag . $-märkta. Vita . 
22-2194 utanpåliggande. 
22-2195 för infällning i 
dosa . Pr st 8: 50 

Kopplingslisl av mjuk
plast. Svart eller röd . För 
kabel upp till 2,5 mm' 12-
polig . Lätt delbar . 
Nr Prst 
22-819 1: 75 

10 st 
14: 75 

Kopplingslist av mjuk 
plast. For upp t ill 4 mm' 
kabel. 12-polig . 380 V. S-

00 ~ r· 
Sladdslrömbrytare av ba- -

kel it i storl . 20 X 50 mm. Strömbrytare . med platta eller kåpa av vit plast. Mik-
2 A1250 V. S-märkt. Med' robrytare med tyst och mjuk gång . $-märkta . 
vit kåpa. 

10 st Nr 
22-844 

Pr st 
3: 25 27: - 32-1558, enpolig utanpå

liggande . 
32-1559, enpolig , för in
fiillning. 

Trepolig kronkoppling av 
vit bakelit. S-märkt. 
22-1799, propp . Pr st 1: 10 
22-1798, uttag . Pr st 1: -

Strömställare plastkaps 
lad. 3-polig strömbrytare . 
16 A 380 V. Låsbar i från
och tilläge . Försedd med 
separat 0-pl int. Skö lj tät 
kapsling . 2 genomgående 
utlopp 22,5 mm. Röd in
dikatorlampa. Storlek 120 
X 80 mm. 
Nr 32-1555 . ..... 49:-

i 
Strömställare i bakelit
kåpa, storlek 100x 75X 45 
mm. Typ : 3-po lig brytare . 
25 A 380 V. 
Nr 32-2000 . ..... 19: -

Pr si 4:15, 10 si 41:- Pr st 5:90, 10 st 53:-

32-1111, trappomkopplare , 32-1511, trappomkopplare , 
ulanoåliggande . för inflllning. 

Pr st 5:50, 10 st 49:- · Pr st 8:IO, 10 st 59:-

32-1557, kronomkopplare , 32-1580, kronomkopplare , 
ulanplliggande . för inflllning . 

Pr st 8: 90, 10 st 82:- Pr si 8: 30, 10 st 74: -

l•t ,ff 
I Strömbrylar9., 1-po lig . 25o I Strömbrytare , 1-po lig med 
V, 6 A. S-markt. inbyggd signallampa . 220 
Nr Pr st 10 st j V/ 10 A. Vit med röd lins. 
22-2013 4: - 34:- S-märkt. 28X 11 mm. 

Täckplatta av svart bake- I Nr Pr st 10 st 
lit. Passar 22-2013 o. 22- 22-821 6: 50 54: -
2030. Storlek 45 X 20 mm. 1 Indikeringslampa, svart 
Nr Pr SI lO st , ram med röd eller orange 
22-2031 0: 50 4: - li ns. Med° 12 eller 24 V 

lampa. 
Nr Lins Pr st 10 st 
22-795 röd 3:50 29:-
22-794 orange 3:50 29:-

Indikeringslampa, vit ram 

I 
. . . 

Strömbrytare för pane l- med röd eller orange lins. 
montering i 19X 13 mm Med lampa 220-250 V. 
hål. 250 V/6 A. S-märkt. ' S-märkt 
Helt i ljusgr å plast. 1- Nr Lins Pr st 10 st 
polig brytare. 22-798 röd 5:50 46:-
Nr 22-851, .. Pr st 2 : 50 22-799 orange 5:50 46:-

10 st 22:
Nr 22-852, 1-polig omkas
tare . 

Pr st 2: 70, 10 st 23: -

Kvicksilverströmbrytare . 
För max. 120 brytn irlgar 

märkt. _L ~ 
l\'.,.,, :::'. ,;:;: • ., 

pr lim . 
Nr 
22-470 
22-474 
22-471 
22-472 

Storl . Amp . Pris 
7X 24 0,5 5: 30 

10X 30 2 6: 75 
10X 30 4 17:-
10X 45 6 ,22:-

A Strö~stä .llare A:PH; , m. 
- droppformad förnicklad 

Tryckströmbrytare för in
byggnad . $-märkta . 
22-2153 för 0-3 mm gods . 
22-2154 för ca 6 mm gods . 

Pr st 1: 95, 10 st 16:-

80 

metallarm . 250 V/2A. S
märkt. 
22-726, 2-pol ig 

22-727, 1-polig 
omkastare . 

brytare 
7: 75 

brytare o. 
8:-

Strömbrytare för inmon
\ering i panel med 28 X 11 
mm hål. 250 V/ 10 A. S
märkt. Djup 30 mm. Svart 
eller vit. 
Nr 
22-820 

Pr st 
2: 25 

10 st 
19:-

Omkastare, 1-polig , vit. 
Mått lika föregående . 
Nr Prs\ 10st 
22-813 3: 90 33: -

Hårdglas: 
22-473 10X 45. 15 A. 24: -
22-476 omkastare 10 x 61 
mm. Max. 10 A. Vippvin
kel 5°. 38;-

~ -849 ' • ,['½' : .J,& 
Mikroströ mbrytare för 1-
polig växling. Honeywell 
typ V3-1, brytförmåga lik
ström 1/, A/125 V växel
strö m 10 A/250 V. I plast 
,kapsel storlek 27X 15X 10 

N~022-842 . . . . .. .. 7: 50 

Manöverarmar passande 
mikrobrytaren 22-842. 
22-848 med ajllvsmörjan- . 
de oljebrons rulle . 4: 25. 
-22-849 med 45 mm lång 
hävarm. 6: 50 

Kabelrulle med 2 jordade 
uttag och 8 m. skarv
sladd. Hölje av styv eteh
plast och bärhandtag . • 
Nr 32-352 ........ 53. -

I ,' f ~ 

111 - :, ', , '•·' · 

Grenl&da med 4 jordade 
uttag för I.ex. arbetsplat 
ser . I extra kraftig svart 
hårdgummilåda med upp
hängnings- o. dränerings 
hål. Med eller utan an
slutningskabel 3X 1,5 250 
V/10 A. 

Sladd till strykjärn . 
Skyddsflätad RDG 3X 0,75 
med jordad stickpropp . 
Längd 2 m. 
Nr 22-259 ........ 17: -

Lampsladd med vit E-14 
lamP.hållare, stickpropp 
och 4 m vit ledning. 
Nr 32-634 .. . ....... 8: 50 

Blinkkontakt, lämpl ig för 
reklamändamål m.m. Max. 
spänning 220 V växelsp. 
elle r 500 V likspänning . 
15- 100 W. Med konden
sator. Storlek 5 X 1 x 1 cm. 
Blinktid ca 5 sek . med ca 
2 sek. uppehåll. 

32-1876, utan kabel. 48:

·32-1877, med 0,7 m kabel 
och stickpropp . ,55: - Skarvsladd , jordad . Plast

kabe l 3 X 1 kvmm med på
gjuten jordad st ick propp 
och skarvuttag . S-märkt. 

Nr 22-1374 ........ 10: 50 

Grenuttag med 3 jordade 
uttag, 2 m kabel och jor
dad sti ckpropp. Helt i grå 
plast. S-mär kt . 
Nr 22-354 .. .. .. .. 21: -

Sladdosa med tre uttag 
och 4 m inrullbar sladd. 
Finns både ojordad och 
jo rdad. S-märkt. 
Nr 32-710, ojordad . 24: 50 
Nr 32-711, jordad 43:-

32-1878, med 10 m kabel 
3X1~ ~:
~ 32-1908. längd 3 m 17: 50 

~ ,,., ... "'"'"· ,.,_ 

Grenuttag , av vit bakel it. X 
3 uttag och 1,5 m kabel 
med stickpropp . S-märkt. 
Nr 22-904 ... . . .... . 8: 25 

Grenuttag för 4 stick-
proppar . Med kåpa av vit 
bakelit och ca 1,5m sladd . 
S-märkt. 
Nr 32-893 .. .. .. .. 8: 75 

Skydda bamenl 

Grenuttag med fyra " pet 
säkra " uttag . Hålen öpp 
nas endast med stick 

Skarvsladd med S-märkt, 
vit stickpropp och vitt 
skarvu ttag samt vit plast
kabel. 
Nr 
22-1910 
22-1911 
22-2065 

Längd 
3m 
5m 

12m 

Pris 
7:50 
9:25 

13:50 

propp. Med 1,5 m sladd 

9 
och propp . S-märkt. 
Nr 32-895 . .. . ... . 13: 75 

~ "- ~ 

Grenuttag för 4 stick
proppar . Kåpa av vit 
bakelit och 4 m sladd . 
S-märkl. ' 
Nr 32-977 .. . .. .. . 9: 50 

Anslulningssladd , för ka
miner , kokplattor m.m. 
Med S-märkt apparatut
tag och stickpropp, gum
mikabel ax 0,75 mm' . 
Längd 2 m. Jordad. 
Nr 22-257 . . .. . . . . 12: -

• . 
' 

Sladd med 3 m plastkabe l 
2X 0.75 m. ingjuten stick
propp . Brun . S-märkt. 
Nr 22-39 .. .. . .. .. . 4: 25 

Sladd med 2 m plastkabel 
3X 0.75 med jordad sti ck
propp . Vit eller grå . S
märkt. 
Nr 22-40 .. . . . .. . . . 7: 25 

Sladdhållare 

Sladdh l llare, sj älvhäf tan
de, av vit plast . Fäster 
på de flesta underlag . 
Håller sladden väl sträckt. 
Ingen spikning . I sats om 
8 st. 
Nr 22-261 . . Pr sats 3: 60 

Kontaktskydd . Skyddar 
barnen från den farliga el
strömmen . Tillsluter auto
.matiskt hålen på väggut
taget. Oppnas endast m. 
stickproppen . 
Nr ·22-175 Pr5 -förp. 9:50 

Kontaktskydd, svarta el
ler vita. Ett enkelt och ef
fekt ivt skydd att sätta i 
vägguttagen , så att små
barn ej kan få ström . 
Nr 22-174 Pr 10-förp. 1: 75 

ÅJ\ 
997 999 

Lamphillare 22-997 för · 
mignonsockel , E 14. 

Pr st 1:-, 10 st 8:60 

Lamphlllare 22-999 för 
miniatyrsock el, E 5,5. 

Pr st 0: 50, 10 st 4: 20 
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22-405 22-69 22-70 

Skallamph ållare av mäs
sing , dvä rggäng . E 10. 

22-405 m. fästskruv i bot 
ten . Pr st 0: 45, 10 st 3: 60 
22-69 med fiberfäste . 

Pr st 0: 75, 10 st 6: 50 
22-70 med fot. 

Pr st 0: 60, 10 st 4: 90 

Svagstrlnwmalwlil 

Tryckkontakt med belyst 
knapp och namnskylt. An
vändes i samband med 
ringledn ingstransformator , 
ej batteri. Storl . 40 X 60 X 
15 mm. Med 8-15 V lam-

~~· 22-268 ........ 12: 75 

Ringklocka diam . 75 mm. 
För både lik - och växel
ström . 

32- 5 4 V 7: 75 
22-1785 12V 9:50 
22-1786 24 V 9: 75 

22-1250. Försänkt. Reservlampa 22-269 3: 50 
Pr st 0: 75, 10 st 6: -

Lamphållare med svart 
plastk åpa och 9 cm an
slutn ingstrådar . För E 10 
sockel. 
Nr Prst 10st 
22-701 0: 50 3: 90 

;a -
Lamphållare för illumina 
t ionslampor , soc kel E 14. 
Med brun bakelitfot. Höjd 
38 mm. 
Nr Prs t 10st 
22-1492 1:65 14·,so 

Packning av gummi. Pas
sar 22-1492 för utomhus
bruk . 
Nr Pr st 10 st 
22-1491 0: 35 2: so 

• Lamphillare med fot av 
bakelit. För illuminations
lampor m.m. Dvärggäng . 

E 10. 
Nr 
22- 67, svart 
22-2093 , vit 

Prst 10 st 
0: 95 8; 20 
1:- 8: 80 

Med mignongäng , E 14. 
22-1803 ,svar t 1:40 12:90 
22-2092 , vit 1: 50 13.: 50 
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Tryckkontakt för ringled
ning m.m. För max. 3 Amp. 
Monteras i ca 16 mm hål. 
Förn icklat hus med svart 
eller röd knapp . 
Nr Prst 10 st 
22-2099 2:90 24: 50 

Tryckkontakt för ringled
ning. T illv. av vit bakelit 
Med förn . fäst platta. 
Nr Pr st 10 st 
22-56 3: 25 29: -

Tryckkontakt av vit plast, 
40 mm diam . 
Nr Pr st 10 ·st 
22-2106 3: - 24: -

Stickpropp 22-2107, fö r 
svagström , tillv. av bake
lit. 14 mm sti ft avstå nd. 
Svart Pr st 0:80, 10 st 7:
Vit Pr st 0:90, 10 st 8:-

Skarvuttag 22-88 för ovan
stående stickpropp . 
Svart Pr st 0:75, 10 st 6:50 
Vit Pr st 0:85, 10 st 7:50 

Vägguttag 22-2108 för 
ovanst ående stick propp . 
Svart Pr st 0:95, 10 st 8:
Vit Pr st 1 :-, 10 st 8:50 

Ringkocka på bottenplat 
ta av lackerad plåt ·i ben
vit färg och med plats för 
f ickla mpsbatteri i klockan . 
Längd 16 cm. 
Nr 32-10 ..... . .. . . 11: 50 

Ringklocka för 3-5 V lik
eller växelspänning i mi
niatyrmod ell , längd 8 cm . 
Nr 22-549 . . . . . . . . 6: 75 

Alarmklpcka. 3-5 V lik 
el ler växelspänning. Stor 
förn. stålklang m. kraft igt 
ljud . Längd 15,5 cm. 
N" 22-545 . . ...... 11:S0 

I 
Summa,. 3-5 V lik- eller 
växelspänning. Med kåpa 
av bakelit. Storl . 85 X 70 
mm. 
Nr 22-546 . . . . . . . . 7: 75 

Miniatyrsummer i plast 
kåpa 35 X 45 mm. 3-5 V 
lik - e ller växels pänn ing. 
Nr 22-982 . . . . . . . . 7: 50 

Gonggong med behaglig t 
tvåtonsljud . Kåpans sto r
lek 17X 17X 5 cm. Unde r 
fronten f inns hållare för 
4 st 1 '/, V batterier (2313) 
men den kan även driva s 
från 8 V transformator. 
Enkel montering efte r 
medfölj. anvisning . 
Nr 32-262 .... .. .. 36: -

Gonggong , dubb.el to nig . 
Drives med ringledn ings
t ransfor mator 8 V elle r 
batt eri . Plats för batterier 
(4 st 2313) under kåpan. 
Storl ek 11 x 18X 4 cm. 
Utan batterier . 
Nr 32-1369 24: 50 

Ringklocka med piats för 
batteri i kåpan . Enkel att 
montera - koppl a endas t 
in ledn. till tryckkn appe n 
så är det klart. V it plast
kåpa 15X 8 cm. Utan bat
teri (2 st 2320). Kan även 
drivas med 5-8 V trans
formator . 
Nr 32-928 ........ 21: -

Transformator med in
byggd summer. Effektiv 
sig nal. Enkel montering. 
Storlek 12X 7 X 4 cm. KA
pa av vit hårdpla st. 220 V/ 
sek. 8 V. S-märkt. 
Nr 32-1784 . . . . . . 28: 50 

Go nggong, dubbeltonig . 
Drives från ringlednings
t ransfor mator 10 V eller 
med 4 st batter ier (typ 
R14) placerade i kåpan . 
Sto rlek 15X 15X 5 cm. 
Med t ryckkontakt och 2 
m ledn ing. 
Nr 32-251 . . ..... . 27: - . 

Si gnalhorn , sta rktons , för 
industrier , sågverk, is
hockeyplaner m.m. För 
dri ft med 24 eller 220 V 
växe lström , 35 W . Vatten
tät kapsling, helt av kraf
tig bakelit. Sto rlek 13X 33 
cm. Vikt 1,4 kg. 
Nr 32-532 . . ...... 54: -

Tjuvlarm bestående av en 
siren med skrämmande 
starkt ljud som utlöses 
geno m kontaktle dn ing 
kop plad t ill t ,ex dörr eller 
fönster . Storlek 8 X 6 X 11 
cm. Pas•sande batter i·er 4 
st 32-2313. 
Nr 32-1347 . ... . . .. 14: 50 

Gummisl addlamp a med extra kraftigt stötdämpande 
handtag , E 27 porsli nslamp hålla re för max. 60 W 
lampa . Jordad med kabel oc h propp . Skyddskorg av 
ga lv. ståltråd med lucka för lampbyte . Tå1 omild be 
handli ng. Med 10 m gummikabe l. S-märkt. 
Nr 32-1345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59: -

Sladdlampa av svart bakelit, med norm allamphåll are 
och skydd skorg med krok. S-märkt. Längd 27 cm . 
Utan sladd . 
Nr 32-499 .......... . ... . ........... . ... . ... 17: 50 

Sladdlampa , ovanstående monter ad med gummikabel 
och stickpropp . 
32-1992 , med 5 m kabe l. 

1 
33: -

.32-1993 , med10mk abel. 42:-

Skyddskllpa av slagtålig 
glas klar p last. Passar 
hand lampor med 75 mm 
gl asdi am. 
Nr 32-1431 ........ 7: 50 

~ 
~ 

Arbetsbelysning med kraf
t ig, gummiklädd klämma 
som gör att lampan kan 
plac eras överallt. V ridbar 
i alla rik tningar med kul- 1---:----------- - -----
led upptill. T illv . av för
nickl. och lackerad metall 
med skydd för glödlam 
pan. Max 60 W normal
sockellam pa. Monterad 

S ignalsinln. Avger et t med ca 4 m gummisladd 
mycket genomt rängande med st ickpropp . Godkä nd 
tj ut. 12 V/600 mA likström. i skyddsk lass Il. S- oc h 
Storlek 10X 7 cm. , Fi-märkt. 
Nr 32-95 . . ........ 59:- I Nr 32-778 . ....... 42: -

Alarmklocka. Helt auto mat isk. Tr äder i funktion vid 
minsta vidröring oc h avger en ge nomträngand e sig
nal, som hörs på långt hål l. Ett utmärkt skydd mot 
obj udna gäster vid camping , i bilen , so mmarstug an, 
på badstra nden, i but ike n etc. Endast den som kän
ner apparatens konstruktion kan stä nga av den, så 
att o ljud et upphör. Lackerat hölj e av pl åt. Diameter 
9 cm. En billig " stöldförsäk ring " . Utan batterier . (2 st 
nr 32-2320. 
Nr 32-787 . . . . .. .. . .. . . . . . . . .. . . . . . 42:-

Lysrörsarmatur , me·d 2 st lysrö r, För kontor , kök och 
hobbyrum m.m. 2 X 20 W . Vit lackerad plåt och gavlar 
av lju sgrå plast. Försedd med 2 si rör , lampp ropp 
och bygel för takkro k. 220 V. $-m ärkt. Storlek 66 x 
23 X 7 cm. 
Nr 42-843 . . .. . . . . ... . .... . . . ..... . .... . ... . 88: -

Arbetslampa för såväl skrivbord som verk stad . Är 
al lti d redo och ald rig i vägen . Rekord i rörlighet. Ar
mar av 4-ka ntiga rör . Längd 105 cm. Färg benv it. En 
svensk kvalit et sprodukt. Med sladd och sti ckkontakt 
som passar även jord ade uttag . S- och Fi-m ärkt. 
Strömb rytare på skärmens överdel. 
42-518, med bordf äste . 69: -
42-519 , med väggf äste ______ 69: -
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El. propp 22-1062. DZ Il 
(standard-modell) . För 
upp till 500 volt. S-märkt. 

Diam. Pr 
Amp. i mm. 5 st 
4 21,5 4: 50 
6 21,5 4: 20 

10 21,5 4: -
16 21,5 4: 30 
20 21,5 4:40 
25 21,5 4: 50 

Pr 
25 st 
20:-
18: 50 
18:-
19:-
19: 50 
20:-

Nr 22-1063, d :o tröga. 

Diam. 
Amp. i mm. 
6 21,5 

10 21,5 
16 21,5 
20 21,5 
25 21,5 

Pr 
5 st 
5: 50 
5: 40 
5: 50 
5: 80 
6:-

Pr 
25 st 
25:-
24 : -
25:-
26:-
27 : -

Evighetspropp Nr 22-514 . 
Har man en evighets 
;,ropp är man aldrig utan 
proppar . Endast ett tryck 
på knappen och proppen 
tjänstgör på nytt. Enkel , 
bekväm och driftsäker . 
Gänga 2 (27 mm). 

Tavelbelysning av mäs· 
sing , för rörlampa. (34· 
1089). 
Nr Längd Pr is 
34-575 , enkla 21 cm 29: -
34-576, dubbla42cm 48: -

Snabbljus för garderober , 
skafferier och dyl. När 
dörren öppnas tändes 
lampan automatiskt, när 
dörren är stängd är ljuset 
släckt. Med normallamp
hållare . S-mä rkt. Lätt att 

~~;~-~ ....... . 22: -

6Amp . Pris28:-~ 
10 Amp. Pris 27:- ( 
15 Amp Pris 29: -

9o 
Sikringssoelrel av glase
rat vitt porslin . Gänga DZ 
Il 500 V/25 A. 
Nr 22-124 ........ 7: 75 

Bottankonlakt 22-831 pas
sar i 22-124. 
Amp. Pr st 25 st 
6 0:35 7:-

10 0: 35 7: 25 
16 0:40 8:-
20 0: 45 9: 75 
25 0: 55 10: 50 

Propphuvud 22-1068, 
gänga DZ Il. 1:75 

Glirnlindare. Finns för 20 
eller 40 W lysrör. Växel
ström . 
Nr 22-897 .... Pr st 2: -
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Armatur helt i pole,ad , 
solid mäss ing , behandlat 
mot oxidering . Dolda fäsl· 
skruvar. Bländskydd av 
vit plast. Reflektord iam. 
160 mm. 
Nr 34-842 .... . ... 95: -

Armatur i mässingfärgat 
utförande . Lednippel och 
rör i po lerad mässing . 
Dragströmställare . Ref 
lektordiameter 140 mm. 
Nr 34-844 .. .. .. .. 76: -

~ -
Reaktor för lysrör, 220 V 
växelström . S-mlrkt . 
32-1112, 20 W 17: -
32-1109, 40W 18:-

~, i ''"~'" 
828 

Med sockel BA 9 s . 
Storlek 8,5 X 23 mm. 
22-628 SV 2W 
22-827 12 V 3 W 

Pr st 0: 75, l O st 6: -

22-628 24 V 3 W A B 

A. Glödlampa med sockel 
E 27 (normal/ . lnnermat
terade upp ti I 200 W . 

32-1055 . 130 40 .3: 50 
32-1858 . 130 60 ·3: 70 
32-1058. 220 15•2 : 75 
32-1057. 220 251 : 95 
32-1058. 220 40 1 : 95 
32-1857. 220 60 1: 95 
32-1241. 220 75 2: -
32-1242. 220 100 2: 40 
32-1018. 220 150 3:. 
32-1874. 220 200 4:40 
32-1020. 220 300 9:-

L6gvoltslampor med nor• 
malsockel E 27. För be
lysningar med skydds
tra nsformator , hem -elverk 
m.m. lnne rmatter ade . 
Nr Bild V W Pr is 
32-1044 B 12 10 5: 75 
32-1045 A 12 25 5: 90 
32-1048 A 12 40 4:75 
32·1194 A 12 60 4:75 

-32-1329 A 24 25 4:-

C D 

E. Kronljuslampa, sockel 
E, 14, klar . Storlek 97 X 35. 
~20-230 V. 
32-1863 . 15 watt. 3: 25 
32-1881. 25 watt. 2: 95 
32-1025. 40 watt. 2: 95 

E. Kronljuslampa, bländ· 
skyddad , sockel E 14. 
Längd 10 cm . 25 W. 220 V. 
Nr 32-1812 .. .. .. .. 2: 95 

) 
Rörlampa, sockel E 14, 
klar 25 W. 220--230 V. 
Längd 115 mm. 
Nr 34-1089 8:50 

32-1330 A 24 40 4:25 Symaskinslampa, matt. 
32-1195 A 24 60 4:25 Storlek 22 X66 mm. 220-
32-1191 A 24 100 4:50 230 V, 25 W. 

B. Sm6klollampa mecl 
sockel E 27. Matt . Längd 
74 mm dlam. 45 mm. 220 
-230 volt. 
34-1080. 15 watt . 
34-1081. 25 watt . 
34-10!!2. 40 watt 

2:90 
2:80 
2:80 

C. Sm6klotlampa med 
sockel E 14. Längd 74 mm, 
diam . 45 mm, 220-230 V. 
34- 357. 15 watt . 2: 90 
34-1 OSI. 25 watt . 2: 80 
34-1087. 40 watt 2: 80 

D. Pironlampa med soc
kel E 14. Storlek 26 X63 
mm. 220-230 V. (34-1154 
även 130 V). 

Nr 
34·896 
34-1088 

Sockel 
B 15 
E 14 

Pris 
5:75 
5: 75 

Koltr6dslampa, sockel E 
27. Passar i speciella fall 
såsom motstånds· elller 
värmelampor . Lämpl . som 
värmeelement i källare 
under tider med frostrisk . 
220 V. 

Nr N-lju1 Watt 
34-1154 . 15 watt 4: 80 32-1941 . 16 60 

Pris 
8 : 75 
9 : 75 34-1158. 25 watt 4: 80 32-1942. 25 90 

Lampsats med 10 at lampor pr kartong till sparpriaer 
220 V. lnnermatte rad e . 
Nr Pr sala 

spa rlampa med mycket 
ob etydlig strömförbruk
ning, ca 0,8 watt. Den sät 
tes direkt i ett vägguttag 
o. ger ett behagligt natt 
sken för t . ex . sovrum och 
ba rnkammare. För 220 V 
växelström . 
Nr 32-751 . .. .. . . . I: 50 

Glimlampa, sockel E 14. 
Strömförbruk . 0,25 milli
amp. Storl. 13X30 mm. 
110-130 el. 200-280 V. 
Nr Pr st 10 st 
22-1423 4 : 25 35 : -

Glimlampa, sockel E 14. 
Strömför brukning 1 milli
amp. Storl. 16 X52 mm. 
200--23 0 V. 
Nr Pr st 
22- 1425 4: 50 

10 st 
37:-

Gllmlampa med eockel E 
10. Strömförbrukning 0,3 
mA. Storlek 10X22 mm. 
Nr Pr st 10 st 
22-253 110V 3:20 28:-
22-254 220 V 2: 90 23: -
22-255 380 V 3: - 25: -

Pr st 1: 15, 10 st 9: -

Sockel BA 9 s . St orlek 11 
X24 mm. 
22-843 6 V 4 W 
22-844 12 V 4 W 

Pr st 1: 15, 10 st 9: -

Miniatyrlampa för modell
jlrnvägar och dyl. Stor· 
lek 5X 14 mm. Slät sockel 
med kant . 
22-1158 14V/0,1 A. 
22-1157 19V/0,1 A. 

Pr st 1: 30, 10 st 10:50 

Sockel E 5,5 mr'n. 
22-147 2,5V/0,15 A. 
22-858 14V/0,1 A. 
22-857 19V/0,1 A. 

Pr st 1: 15, 10 st 9:-

a 
Miniatyrglödlampa för mo
dellbyggen . Längd 7 mm, 
sockeldiam. 2,8 mm. 
22-755 4V/O, 1 A. 
22-756 16V/0,03 A. 

Pr st 2: 20, 10 st 17: 50 

6 
815 818 

Kontrollampa f. bilar m.m. 
Med sockel 5 mm. Storlek 
5,5X21 mm. 

22-815 6 V 1,2 W 
22-818 12V 1,2W 

Pr st 1: 50, 10 st 12: 50 

Sockel BA 7 s. Storlek 7 
X20 mm. 
22-818 6 V 0,6 W 
22-819 6 V 1,2 W 

Glimrör till aplnningapro- 22-820 12 V 1,2 W 
var e . 5X22 mm. Tänd- • 
sp änning 90 v. Pr st 'O: 85, 1-0 al 5: 20 
Nr Prat 10 at 22-821 24 V 1,2 W 
22-258 1:80 13:50 Prst0:90,10st7 : 20 

_RADIO-skallampor 

595 508 

Skallampa för radio m.m. 
Storlek 10 X29 mm. Soc · 
kel E 10. 
22-595 2,5 V 
22-591 4 V 
22-597 4 V 
22-598 4 V 
22-599 5 V 
22-800 6,3 V 
22-801 6,3 V 
22-802 8 V 
22-803 10 V 
22-804 10V 
22-805 15 V 
22-817 14 V 

0,5 A 
0,1 A 
0,3 A 
0,6A 
0,2A 
0,25 A 
0,3A 
0,3 A 
0,05A 
0,2A 
0,1 A 
0,3A 

Pr st 0: 85, 10 st 8: 50 

22-806 
22-859 
22-807 

18V 0,1 A 
19 V 0,097 A 
24 V 0,05 A 

llluminalionslampe med 
ström brygga för serie
koppling . Sockel E 14. 
Storlek 35 x 65 mm. 
Nr Volt Watt 
22-653 7 5 
22-655 14 5 

Pr st 1: 95. 10 st 16: -

Glödlampa för cykelbe
lysningar m.m. Storlek 15 
X 28 mm. Sockel E io. 
22-2077 4 V 1,2 W 
22-2075 6 V 0,3 W 
22-2078 6 V 1,8 W 

Pr st 0: 90, 10 st 7:-
22-2081 6 V 3 W 
22-2082 8 V 4 W 

Pr st 0: 85, 10 st 5: 20 
Pr st 0: 95, 10 si 8:-

22
_
2083 10 

V 4,5 W 

Med sockel BA 9 s. 22-2084 24 V 5 W 

22-809 6,3 V 0,3 A 
Pr st 1: 10, 10 st 8:80 

Glödlampa med sockel E 
10, storlek 10 X24 mm. 
Med spetslins. 
22- 590 1,1 V 0,22 A 
22-1290 2,2 V 0,25 A 

Pr st 0: 70, 10 at 5: 80 

22-1291 2,7 V 0,2 A 
22-1292 3,8 V 0,2 A 

Pr st 1: 20, 10 st 9: 50 

Glödlampa med sockel E 
14, storlek 15 X28 mm. 
22-1281 4 V 1,~ W 
22-1282 6 V 3 W 
22-1283 12 V 3 W 

Pr st 1:30, 10 st 10:50 

22-1284 24 V 5 W 
Pr st 1:75, 10 st 14:-

Pr st 1: 15, 10 st 9: -

Glödlampa för ficklampor, 
stavlampor m.m. Storlek 
11 X24 mm. Sock el E 10. 
Nr VIA Pr st 10 st 
22-2072 2,510,2 0:60 4:70 
22-848 2,5/0,3 0:50 3:80 
22-2073 3,5/0,2 0:50 3:80 
22-847 3,5/0,3 0 :50 3 :80 
22-2074 3,8/0,07 0:65 5:20 

~ 
Glödlampa med kragsoc 
kel för amerik. ficklampor . 
22- 713 2,5 V 0,3 A 
22· 714 4,8 V 0,5 A 
22· 889 6 V 0,5 A 
22- 707 7,2 V 0,5 A 
22· 870 12 V 0,3 A 

Pr st 0: 65, 10 st 4: 50 

Glödlampa m. automatisk 
blinkkontakt. E 10. 
2d- 590 2,5 V 
24- 595 3,5 V 
22-1199 6 V 
22- 708 8,5 V 

Pr st 0: 75, 10 st 6: -

@ 
@, 

0 0 32-1100 innehåller 3/25, 4/40 och 3/60 watt. 18: 71 
32-1101 innehåller 4/60, 4n 5 och 2/100 watt. 11: 50 ES,5 E10 E14 E 27 BA15s BA20d BA15d BA9s BA7s 
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Strilkastarlmnpa till • 
asymmetriska insatser. 
Nr 35-69, 6 eller 12 V. 45/ 
40W. 

Pr st 4:- , 10 st 33: 
Nr 35-70, 6 eller 12 V. 

.75/l 0W . 
Pr st 6: 25, 10 st 52: -

623 1918 

Billampa för stopplj us o. 
blinkers . Sockel BA 15 s 
Sto rlek 25X 4S mm. 
22-623 6 V/20 W 
22-624 12V/20 W 

Pr st 1: 40, 10 st 11: -
22-625 24 V /21 W 

Pr st 1: 70, 10 st 13: -

Billampa i kulform . Soc
kel BA 15 s. Storlek 18 X 
35 mm. 
22-1928 6 V 5 W 
22-1930 12 V 5 W 
22-1929 6 V 15 W 
22-1931 12 V 15 W 
22-1933 24 V 5 W 
22-209·5 24 v 15 w 

Pr st 1: 10, 10 st 8 : 50 

Sockel BA 15 d. 
22-1956 6 V 3 W 
22-1960 12 V 3 W 
22-1957 6 V 5 W 
22-1961 12 V 5 W 
22-1964 24 V 5 W 

Pr st 1: 70, 10 st 13: 50 

651 632 
Billampa. Kombin . stop p
och bakljus . Storlek 25 x 
45 mm. 
Nr 22-651 Sockel 
5/20W 6V . BA15 d 

Nr 22-652 
5/20W 12V . BA15d 

Nr 22-692 
5/20 W 12 V. BAY15 d 

Pr st 1:90, 10 st 15: 20 
Nr 22-654 
5/20 W 24 V. BA15 d 

Pr st 2: 40, 10 st 19: 20 

Billampa f . sökarljus m.m. 
Sockel BA 15 s. Storlek 
25X 45 mm. 

Nr 22-632 6 V 35 W. 
Pr st 3:- , 10 st 24: - · 

Nr 22-633 12 V 35 W . 
Pr st 3: - , 10 st 24: -
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Halogenlampa H 4, 
E-märkta. 12 V 65/60 W. 
Nr Prs t 10st 
35-233 16: 75 153: -

Halogenlampa passande 
bl. a. till fjärr lju s H3. 
Finns fö r 6 eller 12 V. 
Nr Pr st 10st 
25-232 9: 75 87: -

Spolformlamr,a med soc
kel S 7. Stor . 8X 31 mm. 
22 .. 38 6V 3W 
22-639 12 V 3 W 

Pr st 1: 35, 10 st 11: 25 

Med sockel S 8. Sto rlek 
11 X 39 mm. 
22-640 6V 5W 
22-641 12 V 5 W 
22-642 24 V 5 W 

Pr st 1: 35, 10 st 11: 25 

Med sockel S 8. Storlek 
11X 44 mm. 
22-816 6 V 3 W 
22-817 12 V 3 W 
22-818 24 V 3 W 

Pr st 1:40 , 10 st 11: 50 

Med sockel S 8. Storlek 
16X 44 mm. 
22-836 6 V 5 W 
22-837 12 V 5 W 
22-838 24 V 5 W 
22-826 6 V 10 W 
22-827 12 V 10 W 

Pr st 1: 40, 10 st 11: 50 

22-828 6 V '.8 W 
22-829 12 V 18 W 
22-830 24 V 20 W 

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40 

l'ICKLAMPA ACCULUX . 
I denna lampa erfordras 
inga batterier - den in· 
nehåller istället två små 
gastäta ackumulatorer 
som laddas utan extra 
ti llsatsapparat genom an- Pannlampa med batter i· 
slutning t i ll vanlig vägg- låda med strömbrytare o. 
kontakt. En fu ll uppladd · aplnne fö r livrem . Paa· 
ning kostar ca 1 öre. Ef- sande batter i : 3 st 2320. 
ter full laddning brinner Nr 34-310 . . ...... 16: -
lampan ca 100 min. Obe-
gränsad lagringstid . Ac -
culux är en engångskost- D 
nad. Elegant fo rm i vit -
plast med spl itte rfr i ·1ins. 
Längd 11 cm. Vikt 100 g. 
5. märkt . 

Nr '32-796 ........ 48:-
Ti llbehör: 
22-791 Lupp 
22-792 Läsglas 
22-793 Res.lampa 

14:-
24:50 
2:-

Ficklampa. EVIGHETS 
LAMPA med uppladdbar 
ackumu lator . När lampan 
bllr jar lysa svagt sättes 
den direkt i ett vägguttag 
för laddning över en natt 
och den lyser åte r starkt 
m. obegränsad lag rings
tid . Den kan laddas om 
otaliga gånge r. 1 års 
GARANTI. S-märkt . 
Nr 22-217 .. . .. ... 21: 50 

Strilkastare. Att rakt ivt ut
för ande i tvlfär gad plast. 
Polerad 75 mm reflek tor 
fö r hög,;ta ljus utbyte . 
Längd 16 cm. Passande 
batt erier 3 st 2320. 
Nr 32-2052 . . . . . . 16: 75 

Shilkastare, lämpar sig 
för både bil och båt . En 
stött ål ig o. kraft ig hand· 
lampa i plast , m. 2 st röm
brytare, den ena för 
bl inkvarning slampan. Vat
tent ät, flyte r. Ger en lång 
koncentrerad ljusstråle . 
Diam. 11 cm. Längd 26 
cm. Passande batte rier: 8 ., ,g 

, ) st 32-2320. 
I , Nr 34.204 . .. ..... 21: -

Stavlampa med hylsa helt 
"""....:la:'~I av seg mjukplast , längd 

Reservglödlampa : 
st rålkastare 22-707, 
blink 22-708. 

Campinglampa, höjd 14 
cm. Kan ställas som 
bordslampa eller hängas 
upp. Har separat batteri 
box med 2,5 m sladd och 
sladdströmbryt are. För 4 
st batter ier R20. Med re
servglödl ampa men utan 
batterier (2320). 
Nr 34-311 .. .... .. 14: 75 

18 cm, 40 mm reflektor 
som ger en stark koncen
trerad ljusstråle. Plats för 
2 batt erier (32-2320). 
Nr 22-1074 3: 90 

0 • Miniatyrlampa i fickpenn · 
format med linsglödlampa 
som ger starkt koncentre . 
rad ljusstrlle . Storl. 92 X 
16 mm. Utan batter i (1 st 

/• ............ ,., ...... ; ~o·· .. ·······~ 

Miniatyrlampa av plast m. 
nyckelked j a. Med glöd· 
lampa men utan batte ri. 
Passande batteri 2310. 
Längd 6 cm. 
Nr 22-97 . . . . . . . . 3: IO 

2311). 
Nr 
32-2051 

Pr st 
2:50 

Miniatyrlampa som föreg . 
10 st men av självlysande plast. 

22: - Nr 22-754 ........ 4:25 

Stavlampa av 

Batterihållare av plast för 
4 batter ier typ R20 i serie 
t ill 6 V. Med lödöron . 
Storlek 140X 70X 30 mm. 
Nr Pr st 10 st 
22-1546 6: 50 58: -

I 
2310 

BAT TER IE R 
HELLESENS är värld ens äldsta 
batteriför etai , berömt för sin kvali tet. I &,.i ; .. il ; 

2311 2313 2322 28121 
aluminium med reflekto r 
av plas t. Försedd med 
kraft ig magnet, som gör 
att lampan lätt kan appli 
cer as I. ex. vid repa ra
t ionsarbeten på bilen. 
Längd 170 mm. Passande 
batterier 2 st 2320. 
Nr 32-731 . .. .. . . . 6: 7~ 

1 I ill 
1544 1543 2320 2321 2316 ==2=3=19= ::: 

Stavlampa med ytterhölje 
av helvulka niserat gummi. 
Stötsäker , vatt ensäker o. 
gnistsäker. Trevlig vid un
dervattensimn ing. Passan
de batter ier: 2 st 2320. 
Längd 19 cm. 

7
, 
60 Nr 32-2053 .. . .... . 

rl 
-~ 

Handlampa med strålkas
tare framåt och röd ref lex 
bakåt. För 1 st fick lamps
batteri (32-2316). 
Nr 32-2054 ..... .. . 6: 50 

I 
32-2315 

1545 

Batteri hållare av plast för 
8 stavbatterie r typ R6 i 
sl! riekoppl ing t ill 12 V. 
Med tryckk nappsanslut
ning. Storlek 62X 57X 32 
mm. 
Nr 
22-1545 

Pr st 
3: -

10 st 
27:-

Batterihållare som föreg . 
men för 6 batte rier i se
rie t i ll 9 V. Stor! . 67X 46 
X 30 mm. 
Nr Pr st 10st 
22-1544 2: 40 21 : -

Batterih Allare som fö reg. 
men för 4 batterier i se
rie t i ll 6 V. Stor!. 57 X 30 
X 29 mm. 
Nr 
22-1543 

Prst 10 st 
1: 80 14.: ~5 

Specialbatterier för ring
ledning lokaltelefon , el
stängsel m.m. 
32-2330 , typ 5R20, storlek 
170X 35X 70 mm. 7,5 V 

23: -

32-2315, typ R40. Storlek 
65X 165mm . 1,5V 19:50 

Il' 
22-309 

9' ö fl I I 
22-310 22-311 22-312 22-313 27-18 

Hörbatter ier, även t ilf personsökare m.m. 1,4 V. 
Nr Typ Storlek Pr st 
22-309 RM-312 H 7,8x 3,5 mm 2: 50 
22-310 SP-675 H 11,5 X 5 mm 3: 20 
22· 311 RM-625 N 15,5 X 6 mm 4: 25 
22-312 RM-1 H 16 X 16,5 mm 5: 80 
22-313 MP-401 H 12 X 28,5 mm 4: 50 
27-18 403 6V 14 X 19,5mm 4:-

6 st 
13: 20 
16: 80 
22: 20 
29:70 
24: -
22:50 

~-- i~~ 11 ~ a 8 
2328 2317 2324 2325 

Till fickl ampor , leksaker, t ransisto rapparater . 
Nr Stor! . JEC V Pr st 
32-2310 11X 30 mm R1 1,5V 1: 30 
32-2313 25X 49mm R14 1,5V 1:25 
32-2320 33 X 60 mm R20 1,5 V 1: 30 
32-2312 20X 74mm 2R10 3V 1: 90 
32-2316 62X 21X 65mm 3R12 4,5 V 2:50 
32-2317 98 X 34 X 79 mm 3R20 4,5 V 8: 75 

2326 

12 st 
13: 80 
13: 20 
13: 80 
19: 20 
26 : 40 
93:-

Till t ransistora pparater , kassettband spelare m.m. 
32-2311 15X 50m m R6 1,5 V 1:25 13: 20 
32-2322 25X 49mm R14 1,5V 1: 45 15: -
32-2321 33 X 60 mm R20 1,5 V 1: 60 16: 80 
32-231!162X 21X 65 mm 3R12 4,5V 2:65 27: 60 
32-2328 26X 16X 45mm 6F22 9V 3: 60 37:80 

Batterier, 11Hellesens 
Guld" . Ett t ransistorbat 
ter i med edra lång livs
längd, som ger betydl igt 
f lera speltim mar. 1,5 V. 

Till kassettbandspelare, 

ö 
22-314 

" n 
-2258 -2259 -2323 

Till foto , kalkylatorer m.m. 
Nr Typ Stor!. 

kalkylatorer , rakapparater , 
kameror m.m. 
Nr Typ Pr st 12 st 
32-2324 R6 1: 80 18: 60 
32-2325 R14 2: 30 24 :-
32-2326 R20 2: 00 27 : -

-2260 22-181 

22-2258 PX675 11,4X 5,1 mm 
V Pr st 
1,35 V 6: 35 

6 st 
33: 25 
28: 75 
20: -
12 st 

33: 20 
31: -
77: 90 

22-2259 PX 625 15,5 X 5,9 mm 
22-314 PX 825 23 X 5,5 mm 

1,4 V 5: 50 
1,5 V 3: 80 

22-2323 MN 2400 10,3X 43,8 mm 1,5 V 3: 20 
22-2280 MN 1500 14 X 49,5 mm 1,5V 3:-
22-181 16F20 26X 16X 55m m 22,5V 7: 50 
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A B 

Batterih611are av plast med kontaktfjädrar och plata 
för seriekoppling av 1,5 V stavbatterier . För stora 
batteritypen (R20). 

Batterier 
Nr Bild i ser ie Lådans storl. Prst 10 st 
22-1184 A 1 stUM-1 37X 70mm 1: 80 14:75 
22-1185 B 4stUM-1 38X 254 mm 3:25 28:75 
22-1186 C 4st UM-1 74X 138mm 4: 15 35:50 
22-1162 D 6stUM-1 74X 200 mm 4:55 39:75 
22-1187 E 8 st UM-1 '74 X 255 mm 6:75 52:50 

För halvstora batteritypen (R14). 
Batterier 

Nr Bild i serie 
22-1188 A 1 st UM-2 
22-1189 B 3 st UM-2 
22-1190 C 4 st UM-2 
22-1191 D .6 st UM-2 

Lådans storl. 
30x 63 mm 
30X 160mm 
55X 109mm 
68X 166mm 

Prst 
1: 25 
2: 10 
2:85 
3:50 

10s1 
11: -
18:50 
23:-
30:-

Batterikontakt . Han- och hontryckknapp , större , för 
UM-1 och UM-2 batterihållare . Med 20 cm ledni~g . 
Nr Pr par 10 par 100 par 
22-1192 1:15 10: 50 90:-

Batterihillare av plast för 
6 st batter ier typ R20 i 
serie till 9 V. Men tryck- ' 
knappanslutn ing motsva
rande 9T5. Stor lek 190X 
70X 36 mm. 
Nr 22-1164 ...... .. 3: 75 

atteriell111lnato1'9r f6r 220 
V vlxelatröm. Sättes di
rekt I vägguttaget och har 
en sladd m. batteripropp 
för anslutning till trana,a
torradio, bandspelare m. 
m. Fabrikat Mascot. Oub
belisolerade , spännings
stabiliserade o. $-märkta . 
Modellen finna i tre olika 
storlekar . 
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22-969 Batterikontakt för 
anslutning till 9V-batteri 
(32-2328), med sladd . 
Pr1 st 10st 100st 
0: 65 4: 90 42:-

32-1118, för små radio
apparater. 71/, volt. Max. 
belastning 0,5 W. Vikt 
0,25 kg. 52: -

32-1111, samma som före
gående men 9 V ut. 52:-

32-111, f . radioapparater, 
skivspelare, kasaettband
spelare m.m. Ut1pln. kan 
lnstlllas från 4,5 V till 12 
V kontinuerligt. Max. 2,4 
W. Vikt 0,4 kg. 89: -

32-1112, f6r ator .. transis
tormottagare, bandapela
re, Walkie- Talkie m.m. Ut
spänningen inställbar 6-
15 V kontinuerligt. Max. 
4,8 W. Vikt 0,5 kg. Il: -

Spinnlngsornvandlare 
från 6 V till 12 V för in
Koppling av 12 V bilradio 
m.m. i bilar med 6 V sy
stem. Hög uteffekt , max. 
2 A. Lätt att montera. 
Storlek ca 6X9X5 cm. 
Vikt 0,3 kg. 
Nr 32-857 .. . . . ... 67: -

Spinningeomvandlare 
från 24 V till 12 V, för in
koppling av 12 V radio o. 
bilstereo på 24 V-system . 
Kont. 2 A belastning . 
Nr 32-1193 ...... 73:-

Spinningiomvandlare 
från 6 V till 12 V. En kraf

'tigare omvandlare för sän
dare , stereobandspelare 
m.m. Kan med god mar
ginal belastas med 3 A 
vid 12 V. Storlek 9X 9X5 
cm. Vikt 0,5 kg. 
Nr 32-1183 .. .. .. 96:-

Battarieliminator. Kraftig 
modell för bl.a. matning 
av bilstereo , bilrad io, 
bandspelare , mindre sän
dare m.m. Kan belastas 
kontinuerligt m. 1.000 mA. 
Utspänningen kan varie
ras från 6 t i ll 12 V liksp . 
Inställd spänning stab ili
serad . Endast för 220 V 
växelström. Storl. ca 10x 
11 x 5,5 cm. Vikt ca 1 kg. 
S-märkt. 
Nr 32-858 . . . . . . 122: -

Battariell111lnator för mo
delltåg och bilbanor m.m. 
Primär 220 V med likrik
tare. S-märkt. Med sladd 
och stickpropp . Storlek 6 
X 11 X 6 cm. Vikt 0,8 kg. 
Finns i två olika utspln
ningar . 
Nr 32-1172, ger 4,8 V/3 W 
likström Pr al 48: -
Nr 32-1173, ger 12 V/16 W 
likatr6m . 

Pr st 54:-

Niitaggregat "Mascot 
710" för serviceverkstä
der , laborator ier , radio · 
amatörer mm. Stabilise
rad utspänning reglerbar 
mellan 8- 16V. Max 2,5 
A. Brumspänning 0,2 mV 
vid 2A. Storlek 9,5 X 14,5 
x 20 cm. Vikt 2,8 kg. 
Nr 32-9 310: -

Lju1variator för bords- o. 
aolvlampor , punktbelys
ningar . m.m. (Ej lysrör). 
Försedd med strömbryta
re och skjulreglage fi,, 
steglös ljusfördunkling. 
Spänning 220 V. Max. 250 
W. S-märkt. Med sladd
anslutning . 
Nr 32-1883 .. . . . . 110:-

Motorvariator. Lika före
gående men för enfas
motorer , borrmaskiner o. 
liknande på max. 250 W. 
Nr 32-1884 . .... . 110: -

Lamph611are med inbyggd 
ljusvari ator , passar i regel 
alla typer av bords- eller 
golvlampor . Medelst en 
ratt på lamphållaren kan 
ljuset regleras . Fäste med 
10 mm armaturgäng a. Le
vereras med ca 3 m led
ning. För 220 V/max 100 
W. S-märkt. 
Nr 32-635 ' . .. ..... 79: -

SkirmhAllara med fäste 
för norniallamphållare . 
Ställbar höjd 15--22 cm. 
Förmässingad . 
Nr 32-557 .. . . .. . . .. 7: 75 

Rlnglednlng1tran1form., 
av svenskt förstklassigt 
fab rikat. Sekundärspän
ning 3, 5 och 8 volt . Max. 
belastn. 0,6 Amp. S-märkt. 
Storl. 12X 7X 4 cm, vikt 
0,55kg. Vit plastkåpa . 
Tomgångsförbrukning en
dast 0,5 W. 220 V. 
Nr 32-1586 . .... . 24: -

Ringledn.tranlformator 
för 220 V växelström . Se
kundärspänninga : 4! 8 o. 
12 V. Max. 0,7 A. I acke
rad plåtkapsel 12X 8X5 
cm. Vikt 0,7 kg. S-märkt. 
Nr 32-1572 ...... 33:-

Vridtran1formator för kont inuerl ig steg lös regle ring 
av växelsp änning. Primär 220 V. Sekundär 0-240 V. 
För laboratoriebruk , nedtoning av belysning , varv
talsregl ering m.m. Kapslade och med graderad ratt . 
32-868. E:ffekt 1000 VA, max. 5 A. Storl. 22X 18X 18 
cm. Vikt 7,3 kil . 310: -
32-871. Effekt 600 VA, max. 2,5 A. Storl . 17X 14X 16 
cm. Vikt 4,5 kg. 235: -

Transformator helt kaps
lad i skyddande lacke rat 
pllthölje . Kortslutnings
säker och 5-mllrkt. Pri
mär 220 V. Tomgångsför
brukning endast 2,5 W. 

Nr ekundär Belastn. Storlek Vikt Pris 
32-1573 8-12V 2A 9X 15X 6cm 1,9kg 69:-
32-1574 24V 1 A 9 X 16X 6cm 1,9kg 69:-
12-1578 24V 2A 11X 18X 7cm 3,8kg 91:-

Transformator användbar 
t ill en mångfald olika än
damål såsom drift från 
belysn ingsnät av 6 eller 
12 volts motorer , belys
ning vid sågverk, fabr iker 
och verkstäder . Anslut
ning kan ske till 60-per . 
enfas växelatrömsnllt , 220 
-240 V spänning . Vikt ca 
3 kg. Med kopplingsplint. 
Effekt 130 watt Storlek 
8X10 X 11 cm. 
Nr 32-2027, uttag . för 6, 12, 
18, 24 V. 14:
Nr 32-2028, uttag för 12 
24, 36, 48 V. 93: ....'. 

Tran1formator med skil
da pr imär- och aekundlr 
l indninga r. Stabllt utförd 

•med kopplingsplintar . Pri
mär 220 V, sekundär 12 o. 
24 V. 
Nr Belastn. kg Pris 
32-1784 25VA 1,2 47:-
32-1785 SOVA 3,0 81:-
32-17116 160VA 3.5 12:
.32-1787 2SQVA 5,2132 : -

SPAR
TRANSFORMATOR 
för 110, 127 och 220 volt. 
50 per . Används då en 
elektr . apparat för växel 
ström skall anslutas till 
nit m. annan växelspän
ning än den apparaten är• 
avsedd för . 

Transformator. Primär 220 
V. Sekundär . 2X19 V/2A 
och 2 X 12 V/2A . Genom 
ser iekoppling kan följan
de spänningar tas ut från Nr Belastn . kg Pris 
de olika lindningarna, 12, 32-1768 75 VA 1,3 47:-
19, 24, 31, 38, 43, 50, samt , 32-1769 150 VA 1,5 59:-
62 V. Storlek 100X 80X 32·1770 250VA2 ,3 85:-
116 mm. Vikt 3,2 kg. 32-1772 550 VA 3,2 125:
Nr 32-91 .. .. .. .. 12: - 32-1n3 1000 VA 9,6 21.5:-

Transformator , lämplig för 
trädgårdsbely sningar, 
sladd lampor m.m. Primär 
220 V, sekundär 12 eller 
24 V/150 W. Inbyggd säk
ring. I slagtålig plastkåpa 
med nätsladd och sekun
däruttag med stickpropp. 
S-märkt. Storlek 11 X 18X 
11 cm. Vikt 3,5 kg. 
Nr Sekund är Pris 
32-2257 12 V- 150 VA 

159:-
32-2255 24 V- 150 VA 

155:-

Transformator, som före 
gående men sekundär 60 
W, 12 eller 24 V. Utan 
bärhandtag . Storlek · 9 X 
12x 8 cm. Vikt 2,7 kg. 
Nr Sekundär Pris 
32-2253 12 V-60 VA 12: -
32-2254 24 V-60 VA 89: -

Transformator för dock 
skåp och liknande . Primär 
220 V, ger 4 V/2,5 A växel
ström. Med automatsäk
ring , sladd o. stickpropp . 
S-märkt. Sto rlek 65 X 85 X 
45 mm. 
Nr 32-1171 . . . . . . 29:-

Tran1formator. Primär 220 
V. Sekundär med sex ut
tag för spänningarna 4, 
8, 12, 16, 20 och 24 volt . 
1 Amp . Vikt 1,2 kg. 65X 
75X 80 mm. 
Nr 32-1571 ... .. . 46: 50 

Transformator lämplig till 
batteriladdare . Prim'är 220 
V, sekundär 7,5 och 14 
V/5A. Storlek 80X 65X 95 
mm. Vikt 1,5 kg. 
Nr 32-239 .. . .. .. . 49: 50 
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TERMOSTAT 

" . 
:~· ·· ·: 
: il 
11· ·· ·1-.: 

Rumstermostat. Termo
statens känselkropp be
står av ett membran , som 
innehåller en temperatur
känslig gas. Fördelen 
med detta system är att 
man uppnår en mycket 
snäv differens mellan till 
och lrånslagstemperatur . 
Differens 0,5" C. Kåpa av 
ljusgrå plast. Storlek 105 
x55X40 mm. Brytning 
10 A/220 V AC . S-märkt . 
Nr 32-335 . . . . . . . . 41: -

Stavtermostat med den 
temp .-känsliga delen pla
cerad längst ned i slaven . 
Noggrannheten uppgår 
t i ll + 1-2°C . Inställnings
dosans stor!.: 60 x 50 mm. 
220 V max. 10 A. Stav
diam. 9 mm. Gänga 'lo" 
gas. 

Inställ - Stavl. 
Nr barhel cm Pris 
32-1337 0- 600 31 151: -
32-1338 20-1000 22 157: -
32-1339 20-1700 15 155: -
32-1340 30-2300 12 155: -

Termostat, användes där 
större noggrannhet i tem
peraturreglering erfordras 
I.ex. vid aulom. tempera
turregi. av bon.-rum, växt
hus, kycklingmödrar m.m. 
Kan även användas som 
rumstermostat vid olje
eldning . Temp. diff . + 1 ° 
C. BrytförmAga 8 amp. 
250 V. Temp. instllllb ·ar 
mellan O och +40°C. S
märkt. Med slutet kon
taktsystem varför gnist
bildning lir utesluten. 
Nr 32-1,92 ...... 58:-
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' RE-LÄE-R ~ - -· 

~ ~.;- ~::,~:=~in';!!m~d: ~~ för verkstäder, affärer, 

M
. · ty I" OEC I MS fabriker , garage m.m. När 
1n1a rre 8 , YP , ljusstrllen brytes ger ett 

m. 4 växland<; kontakter . ~ relä Impuls till t.ex . ett 
Kont .aktkapacitet : . 3 A. - rllkneverk eller alarmsig-
slutnmg 10 A, brytning 3 i IJ nal. Strållängd upp till 6 
A. I plastkåpa 20 X 27 X 33 •• m. Givare och mottagare 
mm. Manöv.ersp.ole 6, 12 .,' m. kopplingschem a. 220 V. 
eller 24 V likström . : N 32 2058 170· 
22-127 • 6V 150mA ' • ·· · · ·• .-
22-127 b 12 V 75 mA 
22-127 c 24 V ·37 mA 

Pr st 18: 50 

Sockel , passande typ MS. 
Nr 22-128 2: 50 

Miniatyrrelä . DEC typ MU, 
med 3 växlade kontakter . 
Kontakt kapacitet: 2 A. 
$lutning 6 A, brytning 2 A . 
I plastkåpa 18X 24X 26 
mm. Manöverspole 6, 12 
eller 24 V likspänning . 
22-126 a 6 V 125 mA 
22-126 b 12 V 62 mA 
22-126 c 24 V 30 mA 

Pr st 17: 50 

Magneti sk larmkontakt in
kapslad i plastkåpa , 
magnet och ett tungele· 
ment var för sig . 220 V DC. 
0,5 A. Max effekt 50 W. 
Påverkningsavstånd 15 
mm. 1- polig brytand e och 
slutand e funktion . Längd 
62 mm. Med skyddskåpa 
för spänning. 
Nr 22-866 
Pr st 17: 75, 10 st 159: -

Relä. Miniatyrrelä med 
tvåpolig växling . Manö
verspänning 49-100 V~ 
spolmotst ånd 5,8 kohm. 
Belastning , max. 100 V. 
1 A. 30 W. Storlek 30X 
24 X 19 mm. Restparti. 1 

' • • •, , , 

Nr 22-112 ... . Pr st 6: 50 22_1738 22_ 73 22_1736 
Relä . Miniatyrrelä likn . 

1 7 

22-112 men m. manöver-
spänning 30-66 V. Spol- Restparti 
motstånd 2,5 kohm. Tungrelä . 1 pol slutning. 
Nr 22·1~3 .. . . Pr st 6: 50 Manöversp änning 12 V, 

-

spolre s. 500 ohm. Storlek 

Anliggningstermoslal m. 
momentb rytare för temp . 
be vakn ing av varmvatten
bered are1 vul kani sering s
apparater, lager på moto
rer och generatorer m.f l. 
Termostaten placeras mot 
förem ålet och fungerar 
genom ber ör ingen m. yt
terhölje t och bryt er eller 
sluter då visst gradta l 
uppnåtts. Storlek: 77X 40 
X 35 mm. För 220 V. Max. 
10 A. Ställbar (}-150 ° C. 
Nr 32-1343 . . 53:-

65X 15X 13 mm. 
Nr22-1738 . . . ..... 3:75 

Tungrelä. 2 pol slutn ing. 
12 V. Spo lres. 225 ohm. 
Storlek 65 X 20 X 13 mm. 
Nr 22-1736 . . . .... 4: 50 

Tungrelä. Polariserat. 4 
poler . 12 V. Spolres . 450 
ohm . Ut an manöverspän 
ning är 2 poler slutna 
och 2 brutna . Med ma
növerspänn ing inkopplad 
är 4 poler slutna eller 
brutna , beroende på po
laritet. Storlek 65 X 38 X 
13 mm. 
Nr 22-1737 7: 25 

~ 
~ 

Magnetisk larmkontakt in
kapslad i plastkåpa , 
magnet och ett lungele
ment var för sig . 50 V DC. 
0,1 A. Max effekt 6 VA. 
Påverkningsavstånd 18 
mm. Slutande funkt ion vid 
kontakt. Längd 50 mm. 
Nr 22-865 
Pr si 11:25, 10 st 98:50 

Viirmekonla .kt, ger kon
takt vid 60° ± 5° C. 24 V 
DC. 0,3 A. Diam. 50 mm. 
Nr 22-867 
Pr st 17: 25, 10 si 154 : -,. 
lsolertejp . Bredd 15 mm, 
längd 5 m. Finns i färger
na : rött , blått, gult, grönt, 
brunt , vitt och svart. Av 
vävmaterial. 
Nr 22-802 . . Pr rulle 1: 60 

• o 
Iso lerban d, vita, 15 mm 
breda i plåtaskar . 
Nr Längd m 
22-1835 5 
22-1838 10 
22-1837 25 

Pris 
2:55 
3 : 90 
9: 75 

Isolerba nd, svarta, 15 mm 
breda. 22-1592 i alumini
umpapper , övri ga plåt
askar. 
Nr Längd m 
22-1592 5 
22-1838 5 
22- 108 10 
22-1593 25 

SIive rkontaktar 

Pris 
1:95 
2:55 
3: 90 
8:90 

El-tel p VIN I. S-märkt 
"allvä derstej p" i hönsta 
kvalitet av svart PVC. 
lsol. 8000 V. Mått 0 19X 
19 mm. 20 m spol e. ' 
Nr Pr st 10 si 
22-232 4 : 75 31: -

El-tejp SAJP av svart 
PVC. Mått 0,2x 15 mm 
på 20 m rulle . Lägsta 
pålindningstemp . - 200. 
S-märkt. 

Nr 
22-233 

Pr st 
3:85 

10 st 
31:-

Plasttejp av PVC. O 15 x 
15 mm i 10 m rulla r. Finns 
i fä rgerna: blå, grön , röd, 
gul, grå , svart och vit. På 
plastspolar . 
Nr 22-210 . . Pr st 1: ID 

. -= m- = m--
Kontak.tn,tar av, massivt silver . Måtten angiva ,huvu-
dets d1am. X höJd, skaftets längd x diam 
Nr Storlek i mm Huvud · 10 st 100 st 
22-282 1,5 X 0,5 -1 ,5 X 0,9 Runt 1: 50 9· _ 
22-283 2,0 X 0, 7 -4 ,0 X 1,0 Runt 2: 50 16: _ 
22•284 3,0X 1,0 -3 ,5X 1,7 Runt 4: 80 32:-
22-285 4,0x 1,2 -4 ,0X 2,2 Runt 6: 30 43;_ 
22-286 1,9X 0,15-0 ,6X 0,9 Platt 2:- 12: -
22-287 2,5X 0,5 -2 ,5X 1,5 Platt 3: 70 24: -
22-288 3,0 X 1,0 -1 ,3 X 1,5 Platt 4: 80 32: -
22-289 4,0 X 0,6 - 1,2 X 2,0 Platt 5: 80 39: -
22-290 1,0x 0,6 - 1,2X 0,6 Spetsigt 1: 65 10:-
22-291 1,5 X 1,0 -1 ,0 X 0,9 Spetsigt 1: 80 11: -
22-292 2,0 X 1,0 -1 ,2 X 1,0 Spetsigt 2: 50 16: -
22-293 3,0 X 2,0 -2 ,0 X 1,5 Spetsigt 4: 80 32: -

Kontaktnitsats , beslår av 
2 si nitar av varje nr 282-
293. 
Nr 22-400 . . Pr sats 7: 50 

... 
Slangsats, består av 1 m 
plastslang av följande 7 
st grovlekar 2-10 mm. 
Nr 32-1175 . . Pr sats 3: -

;;;; ; :;e 
Syst oflaxrör 49-307 för 
isolering av kopp lingslrå
dar. Inre diam. Pris pr m. 
.o,8 1 1 5 2 
0: 65 0: 70 0: 80 0: 90 

3 4 5 
1:10 1: 60 1:90 

SILVERTRAD 
Rent silver i massiv tråd , 
lämpl ig till el-brytarkon
takter m.m. 
Nr Diam. Pr dm 
49- 22 1 mm 2: -
49-335 2 mm 8: 50 

Prm 
14: 50 
47:-

Kanthaltrid , för värme
element , strykjärn , löd
kolvar , motstånd m. fl. lik 
nande ändamål. Spec . 
motst ånd 1,39 ohm pr m 
och mm' max. element
temp . 1300° C. 

Rund trAd Diam. Pris 
Nr Ohm/m i mm 10 m 
49·206 44 020 1:40 
49-208 19 o',3o 1:75 
49-209 14 O 35 1: 85 
49-210 10,7 0;40 2: 20 
49-211 6,94 0,50 2: 60 
49-212 4,76 0,60 2: 90 
49-213 3,60 0,70 3: 40 
49-214 2,68 0,80 3: 75 
49-215 2,13 0,90 4: _ 

Bussningar av svart gum
mi. För kabelgenomfö ring 
m.m., fö r ca 1-2 mm plåt. 
Mått. diam. mm. 

Nr 
22-139 
22-140 
22-152 
22-141 
22-142 
22-143 
22-144 
22-145 

A 
9 

11 
12 
14 
15 
19 
28 
25 

B 
6 
8 

10 
10 
10 
14 
18 
19 

C 
3 
5 
3,5 
8 
7 

12 
13 
15 

10 st 
3: 10 
3:30 
4:-
3: 20 
5: 60 
3: 70 
4: 60 
4: 30 

100 st 
18:-
19: 50 
24:-
19: -
34:-
22:-
28 :-
26:-

Sats 22-154, ett sort iment av ovanst. bussningar. 8 
olika. 3: 25 

~rickor , av ca 1 mm tjock , 
röd vulcanf iber . Mått inre 
diam. X ytt re diam. i mm. 
Förpackade i påsar. Pri
set pr påse. 

-Gummimuff för lednings
införing i apparater och 
kontakter . Längd 40 mm, 
hål 9 mm. 
Nr 
22-2025 

Prst 
1: 10 

10 st 
7:30 

Nr Storlek Antal Pris Emaljerad koppartrld . 
21-1017 3,2 X 8 150 3: 30 Vid köp av minst 1 kg av 
21-1018 4,5 X 10 100 3:- 1 samma Nr lämnas 20 •;, 
21-1019 5,0x 9,5 100 2: 90 rabatt på hg-pri serna. 
21-1020 7,0X 15 50 2: 25 Nr mm M/hg Pris/hg 
21-1021 8,0X 14 75 3· 20 49-200 0,10 1400 8:85 
21-1022 10X 16 50 2: 50 49-238 0,12 950 7: 50 
21-1023 11X 16 50 2; 60 49-239 0,15 620 7:10 
21-1024 13X 19 35 2: 20 49-240 0,18 440 1 8:85 
21-1028 19X 25 20 2: 50 49-241 0,20 360 6: 60 

Sortiment med 100 si fi
berbrickor i olika storl . 
Nr 21-2 .... Pr sats 4: 50 

Spik , lackerad benvit med 
stora huvuden, för fast 
sättning av rinAlednings
tr åd. Pris pr 100 st. 
21-196 12mm 1:60 
21-197 20 mm 1: 80 

< 

49-242 0,25 230 5: 95 

49-243 0,30 160 5: 70 
49-244 0,35 120 5:50 
49-245 0,40 90 5: 30 

49-246 0,50 57 5: 05 
49-247 0,60 40 5: -
49-246 0,70 29 4:95 

49-249 0,80 22 4:85 
49-250 1,00 14 4:80 
49-251 1,20 10 4:75 

49-252 1,50 6,4 4: 70 
49-253 1,70 5 4:60 
49-254 2,00 3,5 4:55 

Gummikabel 
Gummikabel, av extra prima fabr ikat. Mjuka flertrå
diga gumm11solerade kopparkablar hopvridna o. om
vulkaniserade med kraftig t gummi till en rund sladd . 

~9-
84 

Ledare o area Pr m Pr 25 m Pr 100 m 
49-8

5 
2X 0,75mm ' 1:90 38:- 135 : -

49 
e• 3 X 0,75 mm' 2: 80 57: - 118: _ 

....., 2X 1 mm' 2:10 48:- 151:-

49-87 
49-88 
49-89 
49-90 

49-91 
49-92 
49-93 

~ ~ ~ , 5 mm' 2:95 14:- m:-
mm' 3: - 85: - 226: -

3 X 1,5 mm' 4:10 89:- 308:-
3 X 2,5 mm' 5: 75 124: - 435: -

4x 1,5 mm' 
4X 2,5 mm' 
5X 1,5 mm' 

4:95 
7:50 
7:-

108:-
180: -
148:-

378:-
575:-
530:-
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Isolerade ledningar och kabel (S = starkströmsledn .) 
1-

Nr Typ Tr6dantal 

Tr6dantal Pr Pr25 Pr100 

Pr Pr25 Pr100 

Nr Typ Area diam.mm 
Firgm.m. mtr. mtr. mtr. 

diam.mm Firgm.m. mtr. mtr. mtr. 

sorterade 
49-99 ~ 

L_edare, EK U A, plastisol. 0,38 2 X0,7 benvit 

49-287 • Enkelledare, plastisol . 0,06 1ox o,10 10olika 
0:35 5:50 11:50 

nngledningstråd, 2-ledare 0:95 18: 59: 

Enkelledare F K U X 
brun, grön, vit, 

49-105 " D :o 3-ledare 0,38 3X0,7 

49-288 
0,25 7 X0,21 0:50 9:75 21:50 

vit 1:60 31: 118:-
11 

.. Plastisolerad 
gul , orange 49-195 ~l C 

Modellkabel for dock-

49-33 
Enkelledare F K 1,5 7 X0,50 

svart , vit, röd, 0:95 19:50 82:-
skåp och modelljärnväg 2X0 ,3 "it 0:50 9:75 

.. Plastisolerad s blå,grå ,gul/grön 
I---

32: 

Enkelledare E K 

49-28 10 e=- Enkelledare E K U X 0,20 1X0,5 svart , vit, grå 

49-211 Oi ~ Plastisolerad s 1,0 1X 1,13 blå , svart, vit 0:90 18:- 57:-
Plastisolerad . röd , blå, grOn 0:40 6:25 18: 

;;1 

svart, vit , blå, 
49-300 @• ---

Nedledning , fört . R K U X 0,50 1 X14X0,21 

49-31 .. D:o EK s 1,5 1X1 ,4 grå, gulgrön 
1:10 24:75 79:- kopparkabel , plastisol. transparent 0:15 12: 39:-

svart, vit, blå, 
49-292 @=== Ledning T K Y för 0,50 2:1edare --

49-32 " 
D:o EK s 2,5 1 x 1,8 grå, gul/grön 

1:60 33:50 110:- rakapparater m.m. s 256 trådar benvit 2:50 52: 1n: 

svart, vit, brun , 
49-115 . , ... Mikrofonsladd , skärmad . Ytterd . 1 X7 X0,08 

49-293 .. Mångtrådig R K s 0,5 28 X0,15 transp. röd . gul 
0:60 10:50 33:- Tunn , för mini·mikrofoner 2mm grå 1: 19:50 86: I 

svart, vit, brun, 1:20 24:-
49-100 " 

Mikrofonsladd med Ytterd . 1 x 1ox o,10 

49-294 .. D:o RK s · 1,5 30X0,25 transp . röd . gul 
71:- flätad skärmstrumpa 3mm grå , svart 1 :10 21:50 72: 

@~ 
vit, röd, 

49-102 " 
Mikrofonsladd med Ytterd . 1 X19X0,15 

49-10I Kabel, R K, plastisol. s 6 n x o,31 blå , svart 
3:70 74:- 290:- flätad skärmstrumpa 4,5mm grå, svart 1:70 31: 120: ,: 

D:o (BIL-startkabel) s 119X0,40 röd, svart 8:50 195:- l&O:-
49-101 .. Mikrofonsladd, tvåledare Ytterd . 2 x 1ox o,10 

49-121 .. 16 
+skärmstrumpa 3mm grå , svart 1:50 32: 105: 

Enkelledare R K U B 
svart, vit, röd, 49-201 " 

M(krofonsladd , tvåledare Ytterd. 

49-30I o_ 0,75 24 X0,20 blå , gul , brun, 0:65 12:50 39:-
vriden skärm , extra mjuk 2x2o x o,10 grå 2:70 51:- ' 

Plastisolerad grön 
R K F K-23 4mm 185:-

svart , vit .... , .,. Stereoledni~ med 2 

49-30 D:o BIL-kopplingstråd 1,5 25 X0,26 1:- 22:- 711:- ledare i försi vr. skärm- . 

.. röd , blå, grön strumoor. 
2X7X0 ,20 grå 3:- 12:- 210:-

49-34 D:o BIL-kopplingstråd 2,5 43X 0,26 
svart , vit , röd, 1:60 32:- 107:- 49-91 Jl c Bandkabel, förtent 

" 
blå, grön 

300ohm 2 X14X0 ,20 

Kabel , R K K B, 

Bredd 9 mm transparent 0:95 21: 19: ' 

49-19 @~ 
3X0,5 14X0,21 grå 2:20 48:- 180:- 49-91 D:o Bredd 3,8 mm 

3-ledare, plastisol. 
" 

75ohm 2 X7 X0,25 svart 1:20 23: 71: 

49-70 .. D:o 5-ledare 5 X0,5 14X0,21 grå 3:30 16 :- 240>- 49-13 ·~ • Band kabel 
perforerad 300 ohrr 2 X7X0,30 grå 1: 20:50 Il: 

49-71 " D :o 6-ledare 6X0 ,5 14X0,21 grå 4:20 94:- 320>- 49-14 ~ I .. c .. TV-antennledning, oval 
cellpolyten 300 ohm 2 X7 X0,30 vit 1:05 21: 19: I 

49-83 " D :o 5-ledare 5 X0,75 20X0,21 grå 4:- 14:- 2N:- 49-211 @ d Antennwire , kablade 

D:o 7-ledare 7X0 ,75 2o x o,21 grå 4:80 99:- 375:-
koppartrådar 1 X49 X0,15 blank 1:35 28: 90: 

49-80 " 
49-191 " D:o 1 X49X0,20 

49-60 @~ 
Kabel RKKB för bil o. båt 3 X1,5 25X0,26 grå 2:75 13:- 210>-

blank 2: 40: 131: 

3-ledare , plastisol. (60 V) 
49-197 .. D:o 1 X49X0,25 blank 

49-54 D:o 4-ledare 4 X1,5 25X0,26 grå 3:60 82:- 275:-

2:80 51: 115: 

.. @'' -,- Koaxialkabel, flätad kap-
49-283 

Ytterd . 

49-55 D:o 6-ledare 5X1,5 25 X0,26 grå 4:75 105:- 3IO:-
parskä rm. imp. 75 ohm 5,4mm 7 X0,20 vit plast 1:15 33: 110: 

.. ~ 
Koaxialkabel flätad kap-49-122 6mm Entrådig 

49-56 
.. D:o 7-ledare 7X1,5 25X0,26 grå 1:- 139:- 470:-

parskärm . imp 60 ohm 1mm vit plast 2:10 43: 144: 

49-15 ~ 
Koaxialkabel typ RG 58 

~E -,c Kabel , R KUB 

~ - 5mm 1 X 7X0 ,30 

49-104 Plastisolerad ~ 

2 X0,75 24 X0,20 grå, vit 1:45 28:50 
.,_ lmp. 50 ohm svart 1:90 42: 131: 

Kabel , S K X, oval 
grå, brun, svart, 12:- I 

49-16 @J' ,.__, ... Koaxialkabel typ RG 8 Ytterd. I 

49-75 @C ra: Plastisolerad s 2 X0,75 24X0 ,20 vit, grön, guld!. 
1:30 28 :50 

lmp . 51 ohm 10;4mm 
1 X7X0,72 svart 6:25 145: 490: 

-- Rumssladd, SKK, rund 

49-9 ~ g_ Signalkabel EKKX Ytterd. 

49-77 @'( Bi 2 X0,75 24X0 ,20 vit, brun, grå 1:75 35:- 111:- 4-ledare, olikfärgade 
4 X 1X0,5 grå 1:85 33: 

Plastisolerad S 

5mm 
110: 

49-16 
' 

®~ Rumssladd RKK, rund 

.. 8-ledare , olikfärgade 6mm 8X1X0,5 I 
49-78 

3X0 ,75 24X0,20 vit, grl, brun 2:50 49:- 171>-
grå 3:40 86: 235: 

Plastisolerad s 49-11 

Kabel , extra mjuk 

.. 12-ledare olikfärgade 6,6mm 

49-103 @f 11:: 0,5 Special svart 1:- 21:- •=-
12X1X0,6 grå 3:90 76: 270: I 

Plastisolerad 
49-12 22-ledare, olikfärgade " 8mm 22X1.X0 ,5 

49-79 (I) ~ 
Ledare , F K K B 0,25 2X7 X0,21 grå ,-vit 1:45 27:50 12:-

grå 5:50 110: 390: 

Plastisol. signalledning 
49-311 " 

Signalkabel , RKFK-37 6mm 4 X7 X0,~0 4-ledare , indiv. skärmad grå 5:75 130: 435: 

49-72 " 
D:o 0,25 3 X7 X0,21 grå, vit 1:15 31:- 120:-

49-302 I 
Ledning för hörapparater 

~ m.m. 
Extra mjuk hudfärgad 0:60 Per 30 m rulle 

O:o 0,25 4 X7 X0,21 grl 1:95 45:- 148:-
2-ledare 11: 

49-73 " 
49-202 @~ · Laboratorieledn ing, extra 

Ledare F K U A 

mjuk till testsladdar m.m. 1,0 512X0,05 svart, röd 2:50 53 :- 1n:-

49-82 I 
0,25 2 X7 X0,21 vit , transp . 0:75 15:- 49:-

Plast isolerad högt .ledn. 
49-193 Kopplingstrld , 

Högtalarledn-ing 

lörtent koppar 0,8 oisolerad 0:50 9:50 29: 

49-310 " 
0,50 2X14 X0,21 grå , V'it 1:20 24:- 71:- 49-194 

RKUA " 0 :o 0,98 oisolerad 

Ledare E KU 0 

0:75 15:50 48: 

49-81 
0,28 2X0,6 vit, transp . 0:75 15:- 49:- Kopplinr,stråd E K U B 

" Ring ledning 
49-290 o t==-

röd, svart, gul, 
Plastiso erad 0,50 1 X0,80 0:65 14: 44: grön, transp. 
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Kabelklammer 22-936 av 
nylon , är mycket seg och 
stark. För följande kabel 
diametrar . 
Diam . Pr 10 st 100 st 
5mm 1:55 11:25 
6mm 1:65 11:50 
8 mm 2: 15 15: 50 

10 mm 3: 25 24: 75 
12 mm 3: 80 29: 50 

Koppar-Pertinax Nr 32-64. 
Super -pe rtinax 1,5 mm m. 
elektrolytkopparfolie på 
en sida f. tryckta kretsar . 

16mm 3:95 32:- 8 
18mm 4:4 0 34 :- b 

Format 
ca 5 X 10cm 
ca 10X 10cm 
ca 10X 15cm 
ca 20 X 15cm 
ca 20 X 30 cm 

Pris 
1:30 
2: 10 
2: 90 
5:2 0 
9:75 

20 mm 4: 60 37:- c 
22 mm 4: 95 39: - d 
24 mm 5: 30 Ji; = e 

"~fi 
lsoiator av plast m. stål
spik . 
22-1154 för rund kabel. 
Diam . 4 6 8 
Pr10st 0:7 0 0: 85 1:1 0 
100 st 4: 30 5: 20 7: 30 
Kramps av järn med fjäd
rande kabelskydd av 
plast. För fast•äi1ning av 
kabel , högtalarsladd m.m. 
Nr Längd 100 st 
22-1371 a. 11 mm 3: 50 
22-1371 b. 13 mm 3: 90 
22-1371 c. 16 mm 4: 25 

GLIMMER 
22-1607, s. k. mikanit, i 0,5 
mm tjocka plattor. 
a . Storl. 5 x 20cm 1: 25 
b. Storl. 10X 20 cm 2: 25. 

Super-Pertinax med hög
vär/liga elektr. isolations
värden. 
Nr 32-62, tjocklek 1 mm. 
aca10 X 13cm 2: 25 
b ca 20 X 27 cm 7: 50 
Nr 32-63, tjocklek 1,5 mm. 
a ca 10 X 13cm 3:-
b ca 20 X 27 cm 10: 50 

lsolitplattor 32-102 av 
svart polerad isolit. Tj.lek 
3 mm. P lattorna kan er
hållas i nedanst. storl. 
a 10X10cm 1: 25 
b 10X15cm 1: 60 
c 10X20cm 2: 25 
d 15X25cm 4: 25 

Olj eduk för lindning av 
trans! ., elektr. motorer m. 
m. 110 cm bred. Gul. 
Tjocklek 0,18 mm. 

Prm e 20X30cm 5: 40 Nr Prdm 
49-118 3: 75 27:- f 25X40 cm 8: 75 

Oljeduk i rullar o m 64 m,;, 
bredd. 0,10 mm tjock. G ul. 
Nr 22-1415 Pr 10 m 3: -

Pertinaxplatta med kop
parla minerade kontakt
tungor och hål för kom
ponenter (delning 5 mm). 
Stor! 50X160 mm. 

8
_

75 Nr 22-1515 .. .. .. .. · 

Kontaktl ist med 10 poler 
för ovanst. platta . Bredd 

~~;;1 514 .. ...... 1:75 

94 

Instrumentpanel nr 32-25 
av halvhård 1,5 mm alumi
niumplåt, brännlack. ~å 
en sida i frostlack , vac
ker havsgrön färg. Pryd
liga och lättbearbetade 
apparatpaneler . 

a 16,5x2 5 cm 5: 25 
b 25 x2 5 cm 8: -
C 25 X33cm 9: 90 
d 25 x50cm 15: 75 
e 33 X50 cm 19: 50 

Experimentkort av kop
parlaminat storlek 105 X 
150 mm rped 500 borrade 
hål förbundna med 20 st 
hårdförgyllda kontakt
tungor . 0,2" deln •ing . 
Nr 22-1615 . . . . . . 16: 50 

Kontakt passande experi
mentkort 22-1615. 
Nr 22-1616 .. .. .... 7: 50 

Experimentkort av kop
parlaminat storlek 52 X 76 
mm med 120 hål förbund
na med 10 st hårdförgyll
da kontaktt ungor . 0,2" 
delni ng. 
Nr 22-1617 .. .... .. 9: 50 
Experimentkort, samma 
som ovan , men med 240 
hål. 0,1" delning. 

50 Nr 22-1614 .. .... 14: 

10 st 
33: -

Kopplingsplint av 1,5 mm 
pertinax för motstånd och 
dyl. Bredd 38 mm. Längd 
4, 8 oc h 12 cm. 
22-1125. 2X 5 f?oler 1: 60 
22-1127 . 2X10poler 2: 90 
22-1128 . 2X 15 poler 4: 10 

Kopplingsplint för monte
ring på kretskort . 4 skruv
kontakter för kabelanslut
ning 4 kvmm. Stiftdelning 
5 mm. Storlek 10 X 20 X 15 
mm. 
Nr 
22-168 8 

Prst 
1: 95 

10st 
16: s o 

Kopplingsplint för krets
kort lika föregående men 
12-polig . Storl . 10 X60X 
15 mm. 
Nr Prst 10st 
22-1689 5: 20 44: -

Etsningssals för etsning 
av kretskort. Med denna 
sats utför ni själv enkelt 
egna kretskort. Endast 
vatten behöver tillsättas . 
Levereras med laminat
platta 14 X 10 cm , penna, 
etspulver samt instruk-

~~"22.1112 . . . . . 19: 75 

Etspulver. 200 g förpack
ning för 1 liter lösning. 
Nr 22-1813 ........ 8: -

Etsningspenna med be
skrivning samt recept på 
ebvätsh. 
Nr 22-187 5:50 

Skylt, storl . 34 X 6 mm. 
Nr Prst 10s t 
12-1508 0: 50 3: 75 

Kopplingsstöd av pe rti
nax. 
Nr Lödöron 1 st 10 st 
22-1037 4 0: 60 3: 75 
22-1038 6 0: 85 5: 75 
22-1039 8 1: 10 7: 25 
22-1040 10 1: 25 8:25 

MÅ T IN ST RUM ~E NiY'i'T------- ----~ 

Universalinstrument typ 
KAMODEN 360 TR. Hög 
känslighet och inbyggd 
tra nsistortester gör in
st rumentet synnerligen 
lämpligt för service på 
rad io, bandsp ., TV m.m. 
Vridspolen är försedd 
med överbelastnings
skydd . Polaritetsomkopp
lare finns . 
Mätområden : 
DCV : 0-0 ,5-2 ,5-10-50 
- 250-1000 V. 
(100 Kohm/V). 
ACV: 0-5-10-50-250 
- 1000 V. (10 Kohm/V) . 
DCA: 10, 25, 500 11A, 5, 
50, 500 mA, 10 A. 
ACA : 10 A. OHM : 0-5-
50K-5-50 Mohm. 
Decibel : -10-+62 dB 
Transistortest: hFE 0-
500 lco 0-50 11A. 
NPN/ PNP 
Noggrannhet : DCV ± 3 'lo, 
ACV ± 4 'lo, Ohm ± 3 %, 
hFE & lco±5 'lo, vid fullt 
skalutslag. 5" instrument 
med spegelskala och 8,5 
uA vridspole . Passande 
ba tterier, 2 st 32-2322. 
Sto rlek 140X80 X 180 mm. 
Vikt 1,3 kg. 
Nr 32-307 . . . . . . 235: -

Universalinstrument, typ 
HIOKI A-10. Ett precisi
onsinstrument av högsta 
klass. Synnerligen lämp
ligt för radio och ljudser
vice , försedd m. inbyggd 
övertonsrik tongenerator 
för testning av LF, MF o. 
HF-kretsar. Inbyggt över
belastningsskydd för vrid 
spolen. 
Mätområden : 
DC 0-0 ,5/2,5/ 10/ 50/ 250/ 
500/ 1000V. 
Ri 30.000 ohm/V. 
AC 0-2 ,5/10/50/250/ 600/ 
1000 V. 
Ri 10.000 ohm/V . 
DCA 0-50 ,n A/1/50/250 
mA/1-10 A. 
ACA 0-1-10 A. 
Ohm 0-10K/100K/1M / 
100M. 
Db -20-0+22+36 dB. 
Batterier: 2 st 2311 och 2 
st 181. Vikt 670 g utan 
väska. 
32-410 A utan väska 

340:-
32-410 B med kraftig lä
derväska 435: -

Testsladdar och bruks
anv isn ing på engelska 
medfö ljer alla universal 
instrument. 

Universalinstrument, typ K-1400 Kyoritsu . Högsta 
precision och känslighet med mätmöjligheter från 
5mV till 5000V, från 1 /1 A till 10 A •och från 0,2 ohm 
till 20M ohm. Stor tydlig skala och elegant panel i 
kraftig bakelitlåda med läderhandtag. Mått : 164X 
203 X96 mm. Vikt 1,75 kg . Mätområde: o..:.o,25V och 
0- 1V DC. 0-2 ,5/10/50/250/ 1000/ 5000V AC ooh DC. 
(lnput resistans : 20.000 ohm/V DC och 5000 ohm/V 
AC. Strömförbrukning vid fullt utslag 50 11 A DC och 
200 i 1A AC). 0-50 1IA, 0-1 / 10/ 100/500mA DC, 0-
10/ 100/500 mA AC, samt 0-10 A AC och DC. Mot
ståndsmätning : ·0-2K/200K/20M ohm med resp. 12 
ohm , 1,2K och 120K i skalans mitt. Decibelskala -20 
till + 50 i fyra mätområden . Med testsladdar o'Ch 
batterier (4 st 2311 + 1 st 2322). 
Nr 32-n2 . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 320: -

Universalinstrument (HIOKI K-228A) stående modeli 
med överbelastningsskydd, både säkring och kisel
diod-skyddskrets. Stötsäker . Visaren kan 0-ställas 
ända upp till skalans mitt och intrumentet har även 
en mittnollskala . Med polaritetsomkastare . 

Mätområden : 
DC-volt: 0,5, 2,5, 15, 50, 250, 500, 1000, 2500 V. (30 
Kohm/V). · 
AC-volt : 15, 50, 150, 500, 1000 V (10 Kohm/V). 
DC-ström: 501•A, 5mA, 50mA, 150mA, 500mA, 5A. 
Motståndsmätning 0-3M i tre steg med 20 ohm , 2K 
och 20K i skalans mitt . 
DS-skala -20-+62dB . 
Storlek 200 X 115 x 90 mm. Vikt 0,7 kg. Med test
sladdar , batteri (1 st nr 2322) och utförlig engelsk 
bruksanvisning . 
Nr 32-161 . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . 195:-

Universalinstrument 
"Kew pet 7". Ett litet fick
instru ment med spegel
skala. Plastkå pa st o rl. 95 
X57 X30 mm. Mätområ
de n : 0-15/25 0/1000 V lik
o. växelspänning (1000 
ohm/V), 0- 150 mA lik
st röm sam t 0- 100 K oh m. 
Med te st sladdar. Batteri: 
1 st 2310. 
Nr 32-949 .. .. .. .. 54: -

Universalinstrument i be
händigt fickforma t 10 X 
7 X4 cm .. Mätområden: 
0-5 /25/250/ 1000 V lik- o. 
växels pänning (2000 O hm/ 
V). Likström 0-500 /IA , 
0-10/250 mA sa mt mot
ståndsmätning 0-3/300 
KO hm. Med testsladdar. 
(Passa nde batteri 2311 ), 
Med överbelast nings
skydd. 
Nr 32-1383 . . . ... 69: -

Universalinstrument, typ KEW-661 0 i storlek 185 X 100 
X 44 mm. Med stor tydlig spegelskala och med över
belastningsskydd . Mätområden : 0- 1/2,!!/5/10/25150.' 
100/250/500/ 1000 V lik- och växelspänning (20 Kohm/ 
V). 0-50 µA/2,5/251500 mA DC.0-1 0 A AC . 0-5K / 
50K/500K/5M ohm motståndsmätning samt -20 ti ll 
+ 22 db . Med testsladdar. Väska av svart vinyl med 
bärrem . Vikt 0,4 kg. Med batterier (2 st 32-2311). 
Nr 32-773 . .. .. .. . ....... . .. . .. ,. . ... ..... . 166:-
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Universalinstrument. 
Kaise SK-20. Ett preci
sionsinstrument i fickfor
mat som med sitt höga 
inre motstånd undgår de 
missvisningar , som mera 
strömlörbrukande instru
ment kan ge vid belast
ning av svaga strömkret
sar. Vridspole instru men
tets egenförbrukning en-
dast 34 11A. . 
Mätområden : 0-250 mV, 
0-10 /50/250/500/ 1000 V, 
DC likspänn. (20.000 ohm/ 
V). 
0-10 /50/250/500/ 1000 V, 
AC växelspänning (10.000 
ohmN) . 50 11 A, 25 och 250 
mA likström . 
Motståndsmätning : 7K, 
700K, 7 Mohm med resp. 
70, 7K, 700K i skalans 
mitt . 
Decibellskala : -10 +2 2 
dB o. +20 + 36 dB. Svart 
bakelithus i storl. 130X 
86X 33 mm. Med testslad 
dar och batterier (2 st 
32-2324). 
Nr 32-1139 ...... 105:-

Digital multimeter modell KAMODEN HM-35. Uni
versalinstrument med digital avläsning av mätvärden. 
3½ siffra , 8 mm storlek , Automat isk polvändn ing. 
Data : ACV/DCV 0-0 , 2/2/20/200/1000V. lmp. 10 
Mohm ACA/DCA 0-0 , 2/21200 mA, 1 Amp. 
Resistans: 200 ohm, 2/20/200 Kohm, 2/20 Mohm. 
Toler ans ACV ± 1%, DCV ± 0,5'/o, ACA ±2'1o, DCA 
± 0,7'/o, resistans ± 0,7'/o. Upplösning : Volt = 100 
uV, ström 0,1 uA, resistans 0,1 ohm. Fre·kvensområde 
10 Hz-20 KHz. Instrumentet har inbyggda ladd
ningsbara batter ier och lev. med nätaggregat , test
sladdar samt anvisning på engelska. Storlek 175X 
120X 42 mm. Vikt 500 g. 
Nr 32-383 .. .. . . .. . . . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. .. 760: -

FET-universalinstrument, HIOKI-L-55 . FET-VOM . 

Hög känslighet med funktion som en rörvoltmeter. 
lngångs impedans 10 Mohm på DC-volt. Lägsta i:nät
området 300 mV och vid motståndsmätn ing kan un
der 1.Q mätas samt så högt som 100 M.Q. 
Mätområden : 
DC volt : 0-0 ,3-1 ,2-6-30-120-600 V. 
AC volt: 0-3-12-60-120-600 V. (10 KohmN) . 
DC : 0-12 0 µA och 0-120 mA. 
Motst åndsmätning i 4 områden med från 10 ohm till 
1 M i skalans mitt. Spegelskala . Storlek 130X 90X 50 
mm. Vikt 0,5 kg. 
Levereras me-d testsladdar , väska och batterier . (1 st 
2311 och 1 st 2388). 
Nr 32-155 . .. ..................... .. ...... 260:-

Högspännings-prob för 0-30 KV. 86 Nr 32-156 .... . . . .. . ..... . .... .. . . .... . ... . . . :-
Högfrekvens-prob för 500 KHz-250 MHz. 
Nr 32-157 . . . . .......... . ...... ... ........ 43: -

Vlgmeter. Ett oumbärlig t 
instrument som visar an 
passningen mellan antenn 
och sändare . Mäter stå
endevågförhållande o. rel. 
uteffekten . Anpassning t ill 
52 ohm koaxialanslutning. 
Frekvenser mellan 3,5-
30 Mhz. 
Nr 32-926 . ..... .. 69: -

Stiende vlgmeter. Mäter 
,SWR och rel. uteffekten 
samtidigt vilket underlät
tar avstämmning av sän
dare och antennfilter. 
Frekvensområde 3- 150 
MHz. Koaxialanslutningar 
för 52 ohm. 
Nr 32-2060 . . . 98: -

.l 

Fältstyrkemeter. Mäter 
relativa uteffekten. Oum
bärligt instru ment' för 
trimning av sändare t i ll 
maximal effekt. 
Nr 32-927 .. .. . .. . 36: -

Tlngamp,nneter , HIOKI 
CT-300. Komb inerad för 
ström- spännings- och 
motståndsmätning . Ett 
lämpligt instrument för 
kontroll av driftströmmar , 
kortslutningar, lednings-
· brott m.m. 
Mätomr åden. 
(AC A) 0-6 /15/60/ 160/ 
300A 
(AC V) 0-1 ~0/300/SOOV 
ohm 0-1 Kohm. 
Levereras med väska, 
testsladdar och b;,tteri 
(32-2311). 

Ledningssökare. Pathfinder 12-A. Består av två en
heter . En man klarar lätt uppföljning av max. 12 
ledare på avstånd upp t ill 8 km för 0,4 mm' ledare , 
för g"rövre på betydligt längre avstånd . Rekommen
deras för följande kategorier: Industr i, kraftverk , el
verk, trafiks ignaler , installatörer, bilelektriker m.m. 
Drives med 1 st batteri 32-2311. Med svensk bruks
anvisning . 
Nr 32-728 . . ... . .. . .. .. ........... . ...... . 228:-

Högspiinningsprovare för 
TV-service m.m. Mäter 
upp till 30.000 V. Heliso
lerad o. stötsäker. Längd 
37 cm. 

Nr 32-2283 188:- Nr 32-729 Väska till dito .... .. . . . ...... . ... . 72: - Nr 32-164 .... .... 110:-
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Ljudmätare ONSOKU 
SM-7, för mätning av 
ljudniv ån från musik, mo
torer, maskiner m.m. Ska
lan gradera d från -10 till 
+ 10 dB. Omkopplingsbar 
dämpsats för mätning av 
ljudnivå från 40 till 110 
dB. Inbyggd elektret kon
densatormikrofon och för
stärkar e, uttag för öron
mussla. Dr ives med ett 
batteri 32-2328. Storlek 
106X 66X 36 mm. 
Nr 32-120 255:-

Transistorprovare, typ LB-
2, mäter Hfe 5-300, läck 
ström 0-5 µ A 0-50 µA 
samt 0-1 mA. Omkopplare 
för NPN och PNP tran
sistor er. Mäter även dio
der lp (l-5 mA lr 0-5 µ.A, 
0-50 ,,Pi, 0-1 mA. Prova
ren har inbyggd transis
torförstärkare, två uttag , 
därav ett m. testsladdar . 
Passande batter i 2328: 
Storlek 140X100X60 mm. 
Nr 32-2059 . . . . . . 112: -

~rid-dipmeter. Modell TE-15. Ett viktigt instrument 
för konstruktörer, servicetekn iker och radioamatörer 
Nästan oumbärligt vid konstruktion och bygge a~ 
mottaqare , converter , sändare, antenner m.m, Med 
dett": instrument kan man mäta frekvenser, sända ut 
bestämda frekvenser, mäta resonansspolar , stämma 
av antenner m.m. Frekvensområde 440 Kc-2 80 Mc i 
6_ områden . Le_vereras med hörtelefon för medliör 
ning vid mätning av frekvenser på svåråtkomliga 
ställen . Engelsk bruksanvisning medföljer . 
Nr 32-203 . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 229: _ 

'Signalinjaktor för kontroll 
av LF- och MF-steg m.m. 
Ger övertoner upp till 
VHF-bandet. Har tran
~istor i oscillator -kopp
ling samt signallampa. 
Batter i (2311) medföl jer. 
Nr 32-495 .... .... 19: -

~ - I I I \ 

Kontaktprovare för kon
tro ll av ledni ngskont akten 
mellan två punk1er. Rött 
lysande lampa vid kon
takt. Testsladd ca 60 cm. 
Oumb ärlig för el-montö 
rer m.fl. Med batterier (2 
st 2311). 
Nr 32-496 12: 50 

Batteriprovare . Ett instru
ment med inbyggda be
lastningsmotstånd eom vi
sar batteriets kondition o. 
driftspänning . Med 7 oli
ka mätområden : 1,5, 3, 
4,5, 6, 9, 15 och 22,5 volt. 
Storl. 12.XS8·X 4 cm. 
Nr ~2-919 .. .. .. .. 57: -

• Panelinstrument för indi 
kering av batterisp änning 
m.m. Känsli ghet 400 µA. 
Ri 400 ohm. Stor lek 24 ~ 
14 X 21 mm. För chass ihål 
14X 7 mm. 

Prst 10st 
Nr 22-511 4: 95 41:-

~

, 

-' 

Metalldetektor, En lätt
skött apparat som osvik
ligt avslöjar alla metaller 
hur dolda de än kan vara . 
inuti väggar , i golv etc . 
Rör och elledningar av
sökes snabbt. Sönderbor
r~de väggar och verktyg 
~.Id sök. eft"!r armerings
Jarn och ledningar av olika 
slag behöver inte längre 
förekomma . När appara
ten kommer mittför ett 
föremål av metall lyser en 
röd signall ampa. Stor l. 25 
X 45 X 130 mm. Passande 
batteri 2328. 
Nr 32-185 .. . ..... 29:-

~etalldetektor, speciellt 
lampad för sökning av 
metaller inom- som utom
hus. En summerton ljuder 
när ett metallföremål be
finner sig ca 20 cm från 
plattan . Ställbar känslig
het. längd utdragen 87 
cm. Batter i 1 st 32-2328 
(medföljer ej) . 
Nr 32-183 ... ..... n:-

Signalföljare med VU
meter och högtalare för 
felsökning i radio, för- · Batteriprovare avsedd att 
stärkare, mikrofon , pick- ' !ästa på disk eller vägg 
up m.m. Med 1 IC-krets 1 1 butker , verkstäder för 
transistor och 4 diod~r . provn ing av 1,5 V batte
lmp. mer än 75 Kohm .. rier typ R6, R14 och R20 
Batteridri ven 9 V. Med samt 9, V transistorbatte
testsladdar men utan bal- rier . Ett visar instrument 
teri (32-2328). visar batteriets kondition . 

•=it 
Nr 32-494 ... ... . . 178:- 1 Nr 32-923, .. . ..... 23:-

VU-mater, dubbel för 
montering från insidan i 
86X45 mm hål, djup 22 
mm. Inre motstånd 600 
ohm 260 µ A vid 2/, skal
utsl~ . 0-10 dB. 
Nr -23 . . .. .. .. 24: 50 

Voltmeter för både lik- o. 
växelström . Två mätområ
den , 0-12 V och 0-240 V. 
Kapsel av bakelit . Diam 
68 mm. 
Nr 32-1610 59:-
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Panelinstrument i modern form. Glasklar frontkåpa 
med svart underdeJ. Finns i två storleksser ier : 2" och 
S" vridspoleinslr ument. Samtliga hal även anslutning 
för skalbelysning och hållare för 2 miniatyrlampor 
(medfö ljer ej) . 

2" -INSTRUMENT 
Frontsto rlek 46X 60 mm. 
Instrumenth us: Diam. 38, 
djup 24 mm. 

~" -INSTRUMENT 
Frontstorlek 65 X 86 mm. 
Instrumenthus diam. 45 
mm, djup 24 mm. 

MikroA-meter, målomr å· MikroA·meter mätomr åde 

Panelinstrument NODA . 
Vridjärnssystem fö r bå e 
lik- och växelström. Nog
grannhet 2,5 •/,. lnfl ll
ningsdiameter 45 mm. 
Utanpåliggande glask lar 
plastfront 56 X 56 mm. 

Voltmeter 22-1917. Mål
område: 0-2 V, 0-10 V, 
0-20 V, 0- 30 V, 0- 50 V 
elle r 0-300 V. Angiv mät
område vid order. 
Pr st 16: 50, 10 st 146: -

«D:ztl 

Testpinne, miniatyr , Lämp. 
lig för transistorer och 
IC-kretsar. Med gripklo 
som skjuts fram och ha
kas på önskad testpunkt. 
Längd 55 mm. Finns i röd 
eller svart. 
Nr Pr st 
22-1027 2: 25 

10 st 
18: -

de 0-100 µ A DC. 0-100 µA DC. 
Nr 32-1967 .... .. 31:- Nr32 -1972 .. .. .... 36: - Amperemeter 22-1918. 

Målområde : 0-1 A, 0- 2 
MikroA -meter, _mätområde A, 0-5 A eller 0- 15 A. 
100-0-100 µA DC. Angiv målomr åde vid or-

MikroA-meter, mätområde 
100-0-1 00 µA DC. 

Nr 32-1973 ... . . . .. 37: - · der. 

Testsladdar med 2 mm 
stift och 13 cm långa test
pinnar, röd och svart . Ut
dragba r spiralsladd 50-
150 cm. Nr 32-1968 ...... . . 32: -

MilliA-m eter, måtom· 
råden : 0-1 mA, 10 mA, 
100 mA elle r 500 mA DC. 
Angiv mätområde. 
Nr 32-1969 . . .... . . 29: 50 

Amp.-meter mätområden : 
0-1 A, 5 A, 15 A eller 
30 A DC. Ang iv mätomr . 
Nr 32·1970 . . ...... 32: -

Voltmeter , mätområden : 
0- 10 V, 15 V, eller 30 V 
DC. •Angiv mätomrl de. 
Nr 32-1971 .. ... .. . 29: 50 

Lampsats med 2 st 12 "'I 
miniatyrla mpor passande 
samtlig a ovanst. panel
instr ument . 
Nr 22-1962' Pr sats 4: 75 

MIIIIA- meter, mätomrl den 
0-1 mA, 10 mA eller 100 
mA DC. Angiv mätomr. 
Nr32-1974 .. ... .. . 34:-

Arnp.-meter, mätomrlden : 
0- 1 A, 5 A,. 15 A eller 
50 A DC. Angiv mätomr. 
Nr 32-1975 ........ 37:-

Voltmeter, mätområden : 
0-10 V, 15 V eller 30 V 
DC. 
Nr32 -11171 .. ...... 34:-

Volmeter, växelspänning, 
mätomrl den: 0- 250 V 
eller 500 V AC . Angiv 
mätomr l de. 
Nr32-1977 .. . . . . . . 31:-

Pr st 16: 75, 10 st 148:-

MlboA__..,, mltomri · 
de : 0-100 ,.,. likström . 
Diam. 70 mm, front 85X 
78 mm. Inre motstånd 
1000 ohm. 41 Nr 32-1087 _.... . :-

MilliA-meter , mätomrl de: 
0-1 0, 0-100 eller 0-500 
mA likström. Panel 85 X 
78 mm. _ 
Nr 32-1088 . ..... 38: -

Nr 22-1743 .. Pr par 7: 60 

~-==~ 
Testsladdar med 2 mm 
stift och 13 cm länga test. 
pinnar, röd och svart. 60 
cm ledningar. 
Nr 22-1064 . . Pr par 5: 311 

Testsladdar med 60 cm 
ledning, bananstift och 13 
cm llng isolerad testpin
ne. Svarta och röda. 
Nr 22-940 . . Pr par 6: 25 

Testpenna med svart el
ler röd isoler ing. Kabeln 
lödes fast i st iftet. Längd 
12 cm. 
Nr 
22-1036 

Prst 
1: 60 

10 st 
11: 50 

Testpe nna för bananstift
anslutning och med avart 
eller röd isolering. Längd 
15 cm. • 
Nr 22·2104 . _ Pr st 2: 75 

= 

V .. .. ...... 
TV-tri msats med 7 olika 
specia lverktyg av seg 
speci alplast. I fod ral. 
Nr 32-1300 ..... _ 33 : -

• lnstrumenllllcriktare. 
Nr 22-1098 .... . . . . 3: -

Spegel för inspekt ion, re
paration m.m. i TV, radio, 
motorer o.s.v. Spege ldia
meter 26 mm med 15 cm 
skaft av böj lig stlllj äder 
och dessutom 15 cm löst 
förlängningsskaft . 
Nr 34-1208 . , ...... 5: 75 

Sik ringshAllare för g I as
rö rsäkri ng 6X 32 mm (12-
898). Storlek 50X 20 rT)m. 
Nr Pr st 10st 
22·1104 2: 75 23: -

Si kringshi llare för f in
säkring 5 X 20 mm. Stor
lek 30X 16 mm. 
Nr Pr st 10 st 
22-2098 2: 75 23: -

Si kringshAllare för f in-
1säkring 5X 2Ö mm. Bajo
;nettlåsning med mejsel 
spår. Sto rlek 13X 37 mm. 
Semko-godkänd. 
Nr Pr st 
22-1265 4: 95 

10 st 
42: -

Sikringsbllljar e fll r bil ra
diosäkringar (12-898). 
Nr 22°117 ... .. . .. 3: 50 

Sikringshllllare fö r glas
rörssäkringar 20X 5 mm. 
lsolat ionsde len av plast. 
Lätt delbara. 

b--1 A 
Flnsi kring i i;jlasrör 5 x 20 
mm, med förn. ändhylsa. 
Sälje s i förp . med 10 st 
av samma värde el. 2-l örp. 

Värden unde r 2A S-ml rkta. 

Si kring nr 12-3911: 
50 mA, 80 mA. 

Pr 2 at 1: 30, 10 at 4: IO 

Si kring nr 12-3117: 
100mA 600mA 
160mA 630mA 
200mA 800 mA 
250mA 315mA 

Pr 2 st 1:20, 10 st 3: 50 

Si kring nr 12-3118: 
1,0 A 4,0A 
1,6A 6,3A 
2,0A 10 A 

1,25A 

Pr 2 st 0: 90, 10 st 3: -
Sikringar i glasrör .6X 32 
mm. 2,5, 4, 5, 10, 20, SO 
elle r 40A. 
Nr Pr 2 st 10st 
12-898 1: 20 3: 75 

Si kringer i glasrö r 6 X 25 
mm. 1, 2 3, 4, 5, elle r 6A. 
Nr Pr 2 st 10 st 
12-24 1: 10 3: 50. 

SURPLUS 

~ 
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Ampinmet. U,.10III, lik
ström (DC). Panel 85 X 
78 mm. 
a. 0- 1 A 
c. 0-15A 
d. 0-30A 

37: -
40:-
41:- · 

pg ; 
. / 
~ 

~ lnspektionsspegel , diam. 
38 mm. Med kulled pl 16 
cm skaft. 

22- m. 4-pol ig. 
22-1099. 12-pol ig. 

Miniatyrrelä med 6-polig 
slutriing. Spole 530 ohm/ 

2:95 24V . Storlek 30X 18x 30 
6:25 mm. 

SikringshAll~re. · För 20 
mm llnga säkr ingar. Pas
sar i tryckta kretsar . 

Nr 22-344 8:50 ' 

Voltmet ; r. Mätområde : 
0-3 , 0-50 eller 0-500 
V (DC) . 1000 ohm/volt. 
Panel 42X 42 mm. 
Nr 32-1094 . . . .. . 21!:-

m . 
, 
. 

Ampiremeter 32-1095, lik 
ström. Diam. 38 mm, pa· 
nel 42 x 42 mm. 

Panelinstrument, miniatyr . 
Diam. 26 mm. Frontpanel 
i glasklar plast. 30X 30 
mm. Vridspol einstrument. 
Vid orde r uppgiv ilnskat 
mätomri de. 

22-1201. 200 µA. DC inre 
motst . 700 ohm. 33: -
22-1202. 1, 10, 100 eller 
500 mA. DC. 31: -
22-1203. 3, 15, 25 eller 
250 V. DC. 32:-
22-1204. 150 eller 300 V. 
AC .. 28:-

Typ Mätområde 
A 30-0-30A 

Pris 
42: - 22-1206. VU-meter. -2cl 
45: - t i ll + 3 o. 0-1000/o . 31:-B 50-0-50A 
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Voltmeter, li kström. Mät
område: 0-3 , 0-50 eller 
0-150 (DC) 100 ohm/V . 
Panel 85X 78 mm. 
Nr 32-1090 . . . ... 39: -

Nr Skala 

22-2265, VU-meter 
22-2266. Stereo-balans 
22-2267. Batt eritest 

Testsladdar med 90 cm 
ledning samt bananst ift o. 
krokod ilk lämmor. Sva 
och röda. 
Nr 22-1032 . . Pr par 5: 

Panelinstrument för mon• 
teri ng fr l n baksidan i 14 
X 35 mm panelhål. Skruv• 
hllavst änd 49 mm. Finna 
i tre ol ika utföranden , 
Inre motstånd 600D . 

Känslighet 
0-130 µA 
100-0 - 100 µ.A 
0-500 µ.A 
Pris pr st 16: 50 

Nr 20-1472 .. .. .. .. 8: 50 

lnspektionsspegel , diam. 
55 mm. Fäst med kulled 
pl 30 cm skaft . 
Nr 30-2203 .. .. .. . . 11: 75 

Nr Prat 10at 
22-1257 1: 10 7: 30 

Axelkoppling med kera
misk isolering mellan ax
larna .. För 1/, " axel. 
Nr 22-1129 .. .. .... 4: 50 

LöcNlron, förn icklade . 
22-1712, längd 14 mm. 

Pr 25 st 0: 60 Koppling fö r 6 mm axlar. 
Län1rl 18 mm. 
22-215, st 1 :50, 10 st 12:-22-48 med rörnit. längd 

Ploclcmagnet med kulled, 16 mm. Pr 26 st 1: 25 
total längd 216 mm. 22-49, fyrbenta m. rörn it . Stoppring för 6 mm axlar. 
Nr 20-1473 · · · · · · · · 8:50 Pr 10 st 1:50 22-214, st 1:- , 10 st 8:-

32-1142-1143 

32-1144 

Mikroskala för panel mon
ter ing o. med anslutning 
för '/, " axel. 'Svart bake
litratt och planetväxel m. 
utväxling 1 :10. Mattf ör
nicklad skala med grave
rad decim.-grader ing. 
Plan baksida. 
Nr Skala i diam. Pris 
32-1142 36 mm 9· 50 
32-1143 50 mm 13;_ 
32-1144 - 70 mm 21: _ 

Rattar av svart bakel it m. 
kant o. cent rum av bors
tad aluminium. Diam. 36 
mm, höjd 16 mm. '/, " axel
bussning av mässing. 
22-1874 grad . 0- 10. 
22-1675 med index. 

Pr st 3:25 , 10 st 26:-

Radiorett av svart bakelit 
med kantring o. centrum 
av alum inium ¼ " axel
bussning av mässing. 
Nr Diam. Pr st 10 st 
22-187025mm2:75 22:-
22-1871 30 mm 3: 10 24: 50 
22-1872 35 mm 3: 40 27: -

••• Radlorett av svart bakelit 
med förk romad kantr ing 
och '/, " axelbussning av 
mässing. 
Nr Diam. Pr st 
22-736 25 mm 1: 70 
22-737 32 mm 1: 90 
22-738 40 mm 2: 20 

10st 
14:-
15:IO 
18:-

99 



• Knapp t ill dragpotent io
meter. Svart med silver
rand. 
Nr 
22-267 

Pr st 
1: 75 

10 st 
15:-

Knapp t ill dragpotent io
meter, av svart bakelit o. 
aluminium. Sto r!. 13X 18 
mm. 
Nr 
22-2292 

Pr st 
2:10 

10 st 
18: 50 

Ratt 22-1873 av bakelit m. 
topp av aluminium och 
med '/, • axelbussning av 
mlssing. Storlek 19X26 
mm. 

Pr st 2: 95, 10 st 24:-

Lysdiod, miniatyr , röd, typ 
209A. Oiam. 3 mm, med 
svart hållare av plast för 
monter ing i 5 mm hål. 20 
mAv id 1,6 V. 

Nr Pr st 10 st 100 st 
12-131 1:80 14:50 119:--

Signallampa med glim
lampa 55 V. För 220 V 
förkopplas 470 K mot
stlnd . Mått ca 12X 30 mm. 
Panelhål 8 mm. Röd eller 

Krokodilklimma, förn icklad 
22- 14 isol erat skaft 
22-1286 Isole rad hylsa 
22· 74/l Oisolerad 
22-1267 Med skruv 
22-1547 Platt spets 

Bananstlftsbult 22-2'44, 
fyrdelad av mässing med 
två muttrar . Förnicklad . 
Längd 33 mm. 

Pr 2 st 2: 30, 10 st 9: 80 

klar lins. 
Nr 
22-2287 

Prst 
3: tl5 

10 st Batteriklimma 22-134 av 
32: _ förnicklad mässing. 

Pr 2 st 1: 20, 10 st 4: 30 

och med kraftig fjäder. 
Pr 2 st 1: 15, 10 sl 4:10 
Pr 2 st 1: 20, 10 st 4: 30 
Pr 2 st 0: 80, 10 st 2: 80 
Pr 2 st 0: 95, 10 st 3: 40 

ll1'l 
403 28 1729, 952 

Bananstift med plastska~ 
i olika färger . Stiftdiam. 
4 mm. 
22-403, med stansat mäa
singstift, förnicklat. 
Pr2al 10sl 100at 
1:10 4:80 41:-
22-28, banan m. fyra fjäd-
rar. 
Pr2at 10st 
1:30 5:40 

100at 
49:-

22-1729, kluvet massivt Ratt 22-1876 helt av alu
minium. Axelhål ¼• . Stor
lek 19X22 mm. 

Lysdiod monterad i röd 
signallamphållare för pa
nelmontering i 6 mm hål. 
Låg strömförbrukning ca 
20mA/1,6 V likström (röd 
punkt för + ). Mycket lång 
livslängd . 
Nr 12-133 .... Pr at 8: 50 

Bananstift 22-1271. Dvärg- mäsaingSlift. 
format , längd 15 mm. 4- Pr 2 st 10 al 100 st 

Prat 3: 20, 10111 21: -

Rattar av massiv alumini
um med' ¼" axelhål. 
22-1m, stor!. 20X13 mm. 

Pr st 3:20, 10 st 28:-
22-1118, atorl. 25 X 16 mm. 

Pr st 3: 50, 10 st 29: 50 

:s ;v 
Signallampa med lysdiod 
i förkromat metallhölje. 
För montering i 9 mm hål 
i upp till 6 mm panel. 
Flänsdiam. 11 mm. Längd 
2 V/20 mm, 6 och 12 V/30 
mm. Strömförbr. 35 mA. 
Med röd eller vit glaslins . 
Nr Pr st 10 st 
22-461 2 V 3: 95 32: -
22-462 6 V 4: 20 35:-
22-413 12V 4:30 36:-

~ 
Rattar av massiv alumini-
um m. räfflad kant. Axel· Signallamph6llare för 
hål ¼". glödlampa med sockel E 
22-161', stor!. 18X17 mm. 10. Förkro~ad frontring 

Prat 3: 25, 10 at 27: - med röd, v,t eller grön 
glaslins . (Passande lam-

22-1W. atorl. 20X23 mm. •pa 595-607) . 
Prat 3: 50, 10-st 21: 50 Nr Pr st 

Pilratt för ¼" axel. Av 
svart el. vit plast. Längd 
30 mm. 
Nr 
22-130 

Prat 
1:20 

10 sl 
9:50 

22-145 3: 95 

Å 
10 st 

32:50 

delat stift , diam. 2,6 mm, 1: 20 5: 10 45:-
lsolerande plasthuvud . 22-952, som föreg. men m. 

Pr 2 si 0: 90, 10 st 3: 70 beröringssäkert skaft, 
22-1272. Med tvi.rhll, 2,5. dold skruv. 
mm. Pr 2 al 10 al 100 at 

~~~i;~~ 'l l l 
tall för fast montage. Hll 
2,5 mm. 

Pr 2 st 1: 40, 10 si 5: 40 

Bananstift 22-1059, !örn. 
för lödanslutning. På
gängat beröringsskyddan
de skaft av svart eller röd 
plast. Stiftdiam. 4 mm. 
Pr st 10 st 100 at 
1: 05 8: 80 79: -

Bananstift, förn. m. pi 
skaft i fllrg . 
22-1288. Två diam. 3 + 
mm. 

Pr st 0: 80, 10 st 4: 

Uttagsskana tör avag
atröm. Av hlrdplast i färg . 
Passar ovanst. 2,6 mm ba
nanstift. 

2: 80 22-12811. Med tvärhå1. 22-1277 4 uttag 
22-1278 12 uttag 3: 25 Pr st O: 95, 10 st 7: 

Pilratt, svart. Längd 40 
mm. 

Signallamphillare för en
hålsmontage i upp till 4 
mm panel. Lamphållare E 
10. Med röd, vit eller grön ÄndhylH med skruv för 
11laslins förkromat läste . bananstift , 4 mm. 
Nr Prat 10st Nr ,Pr2st 

Kabelsko av förn. m 
sing med isol. skaft . 

10sl Nr Pr2sl 10 
Nr 
22-1481 

100 

Pr st 
1:70 

10 st 
13: 50 22-1121 2:75 21:50 22-951 1:20 

4: 80 22-248 1: 70 I: 

Pol1kruv av !örn . mässing 
med huvud och brickor . 
av svart elle r röd isöle 
ring. Anslutning medelst 
lödöra och bananstift . 
Storl ek 11 X 84 mm. 
Nr Prst 10st 
22-1147 1: 25 10: 50 

Polsbuv, lika föregående 
men kraftigare . Storlek 16 
X44 mm. 
Nr Pr st 10 st 

Stickpropp 2-pol. USA
standard . Stiftavat. 13 mm. 
Nr Pr st 10 st 
12-197 1: 80 13:-

Honkontakt för USA-stan
dard . 
Nr 
12-e• 

Prat 
1: 20 

10 st 
9:50 

~.-t,·, ~ 
1"8 1404 ' 1978 402 22-314 Kontaktdon, 3-pol . 

Kontakthylsa av förnickl . oförväxelbar . Diam. 18 
mässing för bananstift , 4 mm. 
m~ lat 
22-188, med lödnabb . 1: 95 

Pr2st 1:50, 10st 5:90 
22-404, med genomgåen
de hål. 

Pr2st 1:40, 10st 5:20 

22-11178, med isolerat hu
vud oc~ lödnabb . 

Pr2st 1:70, 1Qsl 8:811 
22-402, med isolerat hu
vud o. geno,ngående hål. 

Pr2st 1:50, 10st 5:80 

10at 
18:-

100st 
1311:-

Omkopplare 22-1449, 2-
pol ig 2-vägs, för svag
ström. 35X 13 mm. 
1 at 10st 100st 

1:25 10:- 711:-

•• Strömbrytare, enpolig m. 
skylt. Svagström 2A. 
Nr Prat 10st 
22-947 2: 80 21: -

Tryckkontakt, miniatyr
knapp, för panelmonte
ring i 6 mm hål. Enpolig 

Omkopplare för enhåls- växling . 
montage. Axel 6X 40 mm. Nr Prat 10st 
Finns med följande antal 22-1133 1: 15 15: 25 

~~t ~~n6.°a!~~al41!~~n4 ~ 6 
X 3 eller 6X2 . Uppgiv 
poltal. 
Nr Prst 10 st 
22-505 3: _ 24: _ 

~ ' . 
~ Brytare och omkastare 

som föreg . men m. vipp

Omkopplare . Tvåpolig, för 
TV-antenn o. dyl. 4 x 6 
cm. 
Nr 22-1124 .. Pr si 3:-

+eiF
~ \ 

arm av metall . 
22-351. Brytare 1-polig. 

Pr st 3: 15, 10 st 27: -
22-807. Brytare 2-polig. 

Pr si 4: 95, 10 st 41: 50 

22-808. Omkast. 1-polig . 
Pr st 3: 80, 10 st 32: -

22-809. Omkast. 2-polig . 
Pr 111 5: 30, 10 st 45: -

SKALWIRE 

Skalwire 49-301, 7-trådig 
knytbar silkestålwire för 
radioskalor o. dyl , 

Stlckpropp för kabelan· 
slutning till vanlig rörhål
lare. 8-polig oktal. 
Nr Prat 10 st Antennomkopplare m ba-
22-142 2: 10 18: 50 kelitsockel , längd 10' cm. 

Pr 10m 2:-, 100m 12:50 

Snabbkoppling för upp· 
byggnad av exp.plattor m. 
m. Kopplingen har isole
rat läste och 2 mm hål 
fö r lrådanslutning. Trå
den sitter säkert med 
klämkontakt. Svarta och 
röda. 
Nr Pr st 10 st 
22-1913 2: 75 22: -

Snabbkoppllng, tangent
bord med fyra kopplingar . 
Storlek 70X24 mm. 
Nr 22-872 . . . . . . . . 9: 50 

Rörhlllare av bakelit. 8- 22-2100, brun Pr st 3: 50 

pol ig oktalsockel. 
Nr Prst 10s1 
22·1070 1:45 11:25 

Rörhlllara nova!, 9-polig 
av HF-bakelit. 
Nr 22-538 . . . . Pr st 1: 70 

t-Fra"' 
. o-Stapp 

LB.,k 

Omkopplare. Tvåpolig 
tvåvägsomkastare med 
nolläge i mitten . Bl. a. an
vändbar som fram- och 
backomkopplare för lik
strömsmotorer . Kopp
lin11sschema härför med
fölier . 
Nr 22-1140 .. Pr st 8: 50 

Omkopplare, som föreg . 
men med fjädrande åter
gång till mittläget. 
Nr 22-1141 .. Pr st 8: 50 

,, .... .,.,,,, 
Tryckomkopplare med ·12 
st 2 pol. omkastare för 
svagström. Storlek 225 X 
50 mm. Restparti. 
Nr 32-788 .. . . . . . . 9: -

Vippströmbrytare, 1,5 A. 
22-2290, enpolig 3: 20 
22-2211, tvåpolig tvåvägs 

Pr st 3: IIO 

Strömbrytare med 2 nyck
lar. 1-polig omkastare 
30 A/12 V. Nyckeln kan tas 
ur i ena läget. Enhåls
monlering i 18 mm hål. 
Nr 22-854 . . . . . . . . 7: 50 

Brytare och omkHtare för 
enhålsmontering . Vipparm 
av bakelit. 

22-2010. Brytare 1-polig . 
Pr st 2: 75, 10 si 23: 50 

22-2012. Brytare 2-polig . 
Pr st 4: 35, 10 st 38: -

Tryckkontakt. Ger endast 
kontakt vid intryclining , 
I.ex. för signalgivning . 
Monteras i 10 mm · hål. 
Svart eller vit. 
Nr Prsl 10st 
22-832 2: 30 111: 50 · 

Fotströmbrytare, enpolig . 
Stor!. 28X 16X 35 Endast 
för svagström , max. 2 A. 
Gummiknapp 20 mm diam. 
Nr Prst 10 st 
22-180 5: 50 49: -
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Miniatyromkopplare . En prec isionso mkopp lare i mi
niatyr . St orl. 37 mm, vipp a rm 13 mm. Max. 6 A vid 125 
VAC. Vipparm e n överdr agen med röd , vit e lle r svart 
p las thä tt a . ' 
Nr Pr st 10 st 
12-887. 1-pol ig växli ng t ill-till 5: 50 46: -
12-688. 1-po lig växl ing t ill-från -t ill 6: 30 55:-
12-889. 2-pol ig vä xling t ill-t ill 7: 50 64:-
12-890. 2-polig växl ing t ill-från-t ill 7: 90 67: -

Miniatyromkopplare med vippa rmen av mattelo xer ad 
alum inium , längd 11 mm. Hela höjden 32 mm. Mon
teras i 6 mm hål. Kontakty to r av försilvrad koppa r. 
Max. 3 A vid 125 V AC. Pr st 10 st 
22-359. 1-pol ig brytare (ti ll-från) 5: 80 49: -
22-380. 1-polig väx ling . (t ill-t ill) . . . 8: 25 52: -

. 22-381. 2-pol ig växl ing (t ill-t ill) . . . 8: 75 57:-

~ ~ -
Elektrolytkondenntor, Elektrolytkondensator 22-
Nr 12-932, bägartyp med 11N15, stående modell i 
s kruvan s lutn ing (M8) och a luminiumbägare , enhåls-
krympslangs isoler ing. To- fastsättn ing , halv torr typ . 
le ran s + 50 - 10 'lo. Max. arbetsp . 450 V. 
Siemens typ B41073. Mfd 16+ 16 32 
Värdet anges i J"FNolt. Pris 5: 40 4:90 

Värde 1 st 10st 50 100 50 + 50 
a . 2.200/40 10: 75 93:- 6:- 8: 50 8:90 
b. 4.700/40 15:- 130:-
C. 10.000/40 24: - 210:- 22-428. Max. spänning 300 
d. 2.200/63 14:- 122:- V. 100-100-50 p F. 3:-
e . 4.700/63 23:- 195:-

GIil ti--1 -
Kondensator Nr 12-929, 
po lyprobylenkondensator 

Elektrolytkondensator med låg förlustfakto r. 
Nr 12-933 i isole rat minia - Sp änn ing 160 V, tolerans 
tyrutförande . Tolerans + - 2,5 'lo. S iemens typ 
+ 50 -10'/o. B33063. 
S iemens typ B41010/283/ Värde 1 st 10 st 
313. Värdet anges i µF/ a . 47 pF 0: 75 4:80 
Volt. b. 68 pF 0: 75 4: 80 

Värde 1 st 10 st c . 100 pF 0: 80 5:-
a . 10125 1: 15 8:- d . 150 pF 0:80 5:-
b. 22/25 1: 30 9:50 e . 220 pF 0:80 5:-
c. 47/25 1: 35 9:50 f. 330pF 0: 85 5: 20 
d. 100/25 1: 45 10: 50 g. 470pF 0: 85 5:20 
e. 220/25 1: 70 12: 50 h. 680 pF 0: 85 5:20 
f. 470/25 2:20 16:- i. 1.000pF 0:85 5: 50 
g . . 1000125 3:30 24: 50 k. 1.500 pF 0:95 6:50 
h. 2200/25 5:75 44:- m. 2.200 pF 0:95 6 : 50 
i. 4700/25 8:- 64:- n. 3.300 pF 1: 10 7:50 
k. 10/63 1:35 9:50 p. 4.700 pF 1: 10 7:50 
m. 22/63 1:40 10:- r. 6.800 pF 1: 30 9:-
n. 47/63 1: 60 11: 50 s. 10.000 pF f : 35 9:50 
p. 100/63 2:- 15:- I. 15.000 pF 1: 55 11:-
r. 220/63 2:90 22:- u. 22.000 pF 2:50 18:50 
s. 470/63 3: 90 29:50 v. 33.000 pF 3:- 23: -
t . 1000/63 6: 50 49:- X. 47.000 pF" 4:- 31:-
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Kondensator Nr 12-930, 
meta lliser ad polykar bo 
natk ondensat o r i skiktut
föra nde med rad iella an 
slutningstrå dar för mon
ta g e pA mö nste rkort. 
Ras ter mått 7,5 mm. 
S iemens typ B32540. 

100V 1st 10st 
a. 0,1 µF 0: 80 5: 50 
b. 0,15 r1F 0: 95 6: 50 
c . 0,22 µP 1: 10 7: 50 
d . 0,33 µF 1: 40 9: 80 
e . 0,47 r1F 1: 65 12: -
f. 0,68 µF 2: 20 16: -

250 V 
g. 0.01 µF 0: 70 4: 50 
h. 0,015 µF 0: 75 4: 90 
i. 0,022 µF 0: 80 5:-
k. 0,033 µF o, 80. 5: 30 
m. 0.047 µF 0: 85 5: 50 
n. 0,068 µF 0:85 5:60 

~ 
Elektrolytkond. i alum i
niumbägare . Max. 300 V, 
4 X 50 Mfd. 
Nr 22-429 . . . .. . . . 2: 75 

ElektrolytkondenHtor 22-
1886 i isolerad aluminium 
hylsa med lödtrådar , Max. 
arbetssp . 450 Y. (100 Mfd 
-3~ V). 
Mfd 8 
Pris 2: 20 

8 + 8 
3: 20 

16 32 
3:- 3:90 

50 100 

32 + 32 
5: 70 

50+50 
7: 60 4: 95 7: 40 

Nr µf' Max. V Pris 
22-1165. 5 15 0: 90 
22-1168. 5 35 1 :-
22-1735. 10 25 1:10 
22- 383. 25 25 1: 1~ 
22- 382. 50 25 1 : 20 
22-1511. 100 25 1: 30 
22-2184. 1000 12 2: 25 
22-1107. 1000 40 3: 90 
22-2286. 2200 16 3: 50 
22-1111. 2200 40 5: 50 

Elektrolytkondensator 
Nr 12-931. Ras ter mått 5 
mm. To lerans + 100 -
10 'lo. 
S ieme ns typ B41316. 
Värd e t anges i r1F/Volt. 

Vä rde 1 st 10 st 
a . 100/25 1: 15 8: 50 
b. 220/25 1:45 11:-
c . 470/25 1: 95 15:-
d. 22/40 1: 10 8:-
e . 47140 1: 20 8: 50 
f. 100/40 1: 35 10:-
g. 1/63 ' 1: 10 8:-
h. 2,2/63 1: 20 8: 50 
i. 4,7/63 1: 20 8: 50 
k. 10/63 1: 20 8:50 
m. 22/63 1: 25 9: -

Elektrolytkondensator 12-
52, miniaty r, höjd 10-22 
mm. .. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
9· 

µ .F 35V 
3 p F 35V 
5 µ F · 35V 

10 t•F 35V 
30 µ F 25 V 
50 p F 25 V 

100 µ F 15V 

0:70 
0:70 · 
0:75 
0:80 
0:15 
1: 10 
1: 15 

Keramiska skivkondensa
torer. Max. 500 V, Tempe
raturkoef f. NPO , 10-150 
pF . N 150, 220 pF . N 330, 
330 pF . OK 3000, 470-
4700 pF . KO 6000 10-15 
nF . 

Värden: 10, 22, 47, 100, . 
150, 220. 330, 470, 680, 
1.000, 1.500, 2.200, 3.,300, 
4.700,. 10.000, 15.000 pF . 
Nr 12-178 Pr 2 st lika 1: 10 

Max. 63 V, T.koeff . NPO, 
2,2-220 pF , N 220, 330 pF. 
N 750, 500 pF . N 1500, 
1000 pF . OK 3000, 2-10 
nF. OK 6000, 20 nF . OK 
10000, 50 nF . 

Virden : 2,2, 3,3, 4,7, 6,8 , 
10, 15, 22, 33, 47. 68, 100, 
150, 220, 330, 500, 1.000, 
2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 
50.000 pF , 
Nr 12-179 Pr 2 st lika 1 :
Nr 12-180 100.000 pF 25 V. 

Pr 2 st lika 1: 20 

Kondensator med s ka l
ratt av plast . Max. kapa 
c itans . 360 pF och min. 13 
pF. Storlek 25 X25 X 12 
mm. Lämpl ig fö r t rans is
tor ap parater. 

MassamotstAnd . Tole ran s 
10 'lo. 0,25 eller 0,5 W
mot stånd ä r förp . 5 st el
le r 100 st pe r vär de. 

• VridmotetAnd, tråd lindade 
på keram isk kä rna och 
emaljerade . Kraft ig kon
s truktion . Enhå lsfastsältn . 
oc h 6 mm axel , 

Oregpotentl-ie, . Med 
denna typ av potent iomet 
ra r monterade i bredd 
kan flera funkt ione r ma 
növre taa samtid igt med 
en hand . Storlek 11 x 100 
mm. Värden : 10 K, 50 K, 
100 K eller 500 ~ 

Nr Pr at 
22-2191 5: 30 

10 st 
48:-

s 
VridlcondenHtor 22-2111 
med ateatitplatta 38 X 48 
mm. Aluminiumplattor , 
Kapac . pF 25 50 100 

10:50 11 :50 14:-

• 

Virden : 10, 27, 33, 39, 47, 
56, 62, 68, 82, 100, 120, 150, 
180, 220, 270, 330, 390 
470, 560, 620, 680, 820; 
1 K, 1,2 K, 1,5 K, 1,8 K, 
2,2 K, 2,7 K, 3,3 K, 3,9 K, 
4,7 K, 5,6 K, 6,8 K, 8,2 K, 
10 K, 12 K, 15 K, 18 K 
22 K, 27 K, 33 K, 39 K: 
47 K, 56 K, 68 K, 82 K, 
100 K, 120 K, 150 K 180 K 
220 K, 270 K, 330 K' 390 K' 
470 K, 560 K, 680 K: 820 K' 
1M , 1,5M , 2,2M 33M ' 
4,7M , 10M . ' ' ' 

32-1167. Max. belastn ing 
30 W. Motstånd 25, 100, 
250 eller 500 ohm . Diam . 
40 mm. 48:-

Nr 22-244, linjära . 
Nr 22-245, log . 
Pr st 6:75, 10 st lika 53:-

32-11._ MIU(. 50 W. Mot- Dragpotentiometer TAN
atånd 36, 1215,- 300 eller DEM, lika föreg . men med 
800 ohm . Diam. 50 mm. 2 pa rallella banor för ste-

54: - reo m.m. Storlek 16X 100 
32-1169. Max. 100 W. Mot- mm. Värden : 50 K, 100 K 
stånd 50, 200, 400 eller eller 500 K. 
1000 ohm . Diam . 75 mm. Nr22-265 , linjä ra . 

79: - Nr 22-288, log . 
32-1170. Max. 200 W/ 1,41 Pr st 11: 50, 10 lika 90: -

12.784. Max. belastning Amp . Motstånd 100 ohm . ~ 

~~~ -f~;p . 0:15 ~~:: ·iv

1

~:.:: · mota=~~ ~ "51 
Pr 100-förp , 13: - ..Jl6lflMm ,r' 
12-n4. Max. belastn ing _..-- ~ 
0,5W . ~ 

Vridkondensator 22-1135, Pr 5-förp . 1: - El-..tetav, med värme-
miniatyr , med keramisk Pr 100-förp . 14: - sp iral lindad på eldfast 

Dregpotentlometer. Stor
lek 90X14 X 14 mm. 

g avel 25X30 mm och axel 1---------~ rörstav med fästen av 
6 mm d iam . Plattorna av mässing . Lämplig till ka-
fö reilvrad mäaaing . YtakiktsmotatAnd, tole - miner o , dyl . End . 220 V. 
Max. pF 10 20 rans 5 •t,. 
Pris Il: 75 10: 50 Lllngd 

Nr Värde Pris 
22-2288 100 K log . I : 50 
Tandem , linjär : 
22-22811 2 X 100 K. Il: 25 

50 100 150 Virden : 47, 100, 220, 330 Nr Watt mm Pret 
14:- 11: 50 111: 75 470, 680, 820, 1 K, 1,5 K: 22-2111 250 225 8: 25 ~ 

2,2 K, 3,3 K, 4,7 K, 6,8 K, 22- 317 375 250 8: 25 -

• 

82K 10K 22- 3111 500 225 8:50 
' ' ' 15 K, 22 K, 33 22- 321 500 275 8·. 50 K, 39 K, 47 K, 68 K, 62 K 

100 K, 150 K, 220 K 330 K' 22• 324 750 275 11: 75 
390 K, 470 K, 680 K' 820 K' 22- 325 1000 225 11: -

. JrM, 
1
1,
5
0 MM, 2,2 M,' 3,3M : 

22 
•• 

327 
lOOO 

275 
ll : - Potentiometer, trådlindad . 

' • · 20 ohm 4 W. Med pilratt . 
Nr Max. bel. Pr ,t Nr Prat 10 el 

Vridkondensator, liten mo- 12-n5 1 W 0: 50 22-11411 2: 60 21: -

de ll, pertinax iaolerad . 
12

·771 2 W 0: 70 0 
St orlek 24X24 mm. 
Nr Kapac . pF Motatlndaaata innehåller 
22-270 200 ca 50 st sorterade akikt -
22-271 500 motstånd. Fabriksnya . 

Katalogvärde över 15 kr. 
~ Fyra olika sortiment finns . 
~ Nr 32-51 . . Pr sats 3: 7S 

Trimkondenntor. 
22-487 3-20 pF 2: 75 ;;,, 

Trimpotentiometer med _ 
b~de ratt och mejselspår . 
D1am, 15 mm. Effekt 1/4W. 
150 V max . Finns i föl 
jande värden . Linj.: 500 
ohm , 1, 5, 10, 50, 100 elle r 
500 K. 

Volymkontroll med kon
stant impedans. För hög
talare 8 ohm . Ger alutate 
get konstant belastn ing 
oberoende av extra hög
talarens volym . Toppef 
fekt 10 W, kont. 3 W. Dia
m. 40 mm. Med ratt och 
skylt . 
Nr 22-18118 . , Pr al 8: 50 

KondeMetor 12-17, för
silvrad keramisk genom
föringskond . för UHF
konverter m.m. 1000 pF . 

Pr 10st 100et 

Kondensatoraeta. Inne
håller ca 50 al kondensa
torer i varierande värden 
och typer . Fabriksnya och 
av prima fabrikat. Kata 
logvärde över 20 kr. Två 
olika sort iment finns . 

Volymkontroll, lika före-
Nr 22-734 liggande typ . gi\ende men dubbel för 
Nr 22-735 Stående typ , stereo. 2:- 11:- Nr 32-50 . . Pr sats 5: 50 Pr st 1:18, 10 at lika 12:- Nr 22-11119 .. Pr st 16:-
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Potentiometer av bästa 
fabrikat. Oiam. 21 mm, 
axel 6 mm. Enhålsfastsätt 
ning. 

22-1849. Linj . Värden : 1 K, 
2 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K 
och 200 K ohm. Utan 
strömbrytare . 

Pr st 3: 90, 10 st 31: -

22-1648. Log. Värden: 10 
K, 50 K, 100 K, 200 K, 500 
K, 1 M och 2 M ohm. Utan 
strömbr . , 

Pr st 3: 90, 10 st 31: -

22-1847 m. 2-polig ström
brytare . Log. Värden : 1 K, 
5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 500 
K, 1 M och 2 M ohm. 

Pr st I: 50, 10 st 56: -

Dubbelpotentiometer. 
Diam. 21 mm, axel 6,3 mm. 
Enhålsfastsättn . Isolerad 
axel. Värden : 10 K, 25 K, 
50 K eller 100 K. 

Uppgiy värde. 
22-1845, linjära . 
22-1846, logaritmiska. 

R_r st 7: 50, 10 st 57: 50 

4-kanal potentiometer. 
Med en central spak ma
növreras 4 olika pot. par
vis gängade obe,oende 
av varandra. linjära 0,1W, 
fOK eller 100K ohm. 
Lämpl. för 4-kanalstereo , 
modellstyrning etc . 
Nr 22-510 ........ 24: 50 
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Likriktare. Bryggkopplad 
kisell ikriktare fö r större 
batteriel iminatore r m.m. 
Lämnar 2,2 A fr itt monte
rad eller 3,5 A monterad 
med fästbygel mot kyl
plåt . Max. växelspänning 
40 v. Storlek 40x10x20 

N~ ·22.421 . . .. .. . . 1, 25 

Likrlktare. Typ och stor
lek som föregående men 
för max. 80 V AC. 
Nr 22-422 . .... · · · 8: -

Likriktare, Bryggkopplad 
kisellikriktare för batter i
elim inator m.m. Lämnar 
0,6 A likström . Max. 80 V 
växelspänn ing. Stor! . en
dast 10X 10 mm. 
Nr Prst 
22-420 3: 90 

10st 
29:50 

Kiseldiod, 1,5 A/220 V 
PIV. 
Nr 22-2297 . . . . . . . . 1: 90 

K11eldiod. I Amp. Storlek 
5 X 2,6 mm. 
Nr Max AC Pr st 10 st 
22-105 140 V 0: 80 5: 50 
22-107 660 V 0: 95 6: 50 

Switch-diod. Typ 1 N 4148. 
Universal kisel. 75 V, 100 
mA. 
Nr 
22-379 

Pr 10 st 
3:80 

100st 
28:-

Selenllkriktare, flat mo
dell. Max. spänning i volt 
och likström i mA. 

Bryggkopplade : 
Max. Max. 

Nr spänn. likstr. Pris 
·22-2184 80 600 9: -
'22-2348 60 500 7: -
22-1010 250 100 11:-

Kltiellikriktere för batteri 
laddare m.m. Enhålsfast 
sättning 6 mm. Max. 100 
V växelspänning. Ström
styrka max. 12 A vid mon
tering i kylplåt. 
22-185, plus till /'ord. 
22-1611, minus t i I jord . 

Pr st 7: 75 

Bildiod . Högeffekt kisel
diod avsedd för bilar med 
växelstrs.genera tor men 
kan givetvis även anvlln
das för andra änd'!mål 
t. ex. batteriladdare . RMS 

75 V, 25 A. 
22-2226 , typ SSIE 
plus t ill hölj e. 

22-2227, typ SS I E 
minus till hölje . 

1105, 
4: 90 

1205, 
4: 90 

Integrerad krets, typ 723. 
Stabiliserad spänningsre
gulator , medger yttre in
ställning av önskad spän
ning, 2-37 V. Lämnar 150 
mA ut, högre utström er
hålles med yttre effekt
transistor t.ex. 2 st 2N3065. 
Apl ikationsexempel på 
kompl. nätaggregat med
följer . 
Nr 

·22-1445 
Pr st 
5:50 

10 st 
44:-

Integrerad krets. Opera 
tionsförstärkare Philbrick/ 
Nexus 1303. Data : Ubatt 
± 15 V. lngångsimp , (De) 
210 Kohm. Utirr.p. vid 5 
Hz 3 Kohm. Spänninqs-, 
förstärkn ing mer än 10.000 
g. Storlek 20X 7 mm. Da
tablad medföljer . 
Nr 22-42 . .. .. . Pr st 2: 50 

t::-:-, ~l Al 
' __m_J 

Integrerad krets SGS/' 
.Ates TBA 231. Dubbel låg. 
brus op-förstärkare av
sedd som förförst ärkare 
till mono- eller stereoför . 
stärkare . Förstärkning 
20.000, kanalsep . 140 db. 
Schema medföljer . Kapsel 
14 pin. DIP. 
Nr22-57 .. ... .. .. . 1~: 50 

Integrerad krets. TBA 820. 
Linjär LF-förstärkare , U
batt . 12 V, uteffekt 2 W 
vid 8 ohm, frekvensom
råde 25--20 .000 Hz, signal/ 
brus 70 db. Kapsel 14 pin. 
split-DIP . 

16
. 
75 Nr22-58 . . . . . .. .. . · 

~ -

Operationsförstirkare typ 
741. Välkänd IC-krets m. 
stort användningsområde . 
Bl.a. i förstärkarkopp
Jingar stab. nätaggregat , 
digita la mätinstrument 
m.m. 
Nr 
22-1444 

Prst 
3: 75 

10st 
29:-

Hlllare för IC-kretsar typ 
Oual-in-Line . Monteras på 
kretskort. 

10 
t 

Nr Prst s 
22-745 -s poler 1 :80 18:-
22•74e 14 poler 1 :90 17:-
22-747 16 pole r 2:- 18:-

Translstorhlllare m. nab
bar för kretskort. 
Nr Pr st 10st 
22-1518 3 pol. 0: 75 4: 90 
22-15~4pol . 0:90 8:-

Fotomotstlnd m. ett ljus 
känsligt spärrskikt av kad. 
miumsulfosele nid, som 
ändrar ledningsmotstån 
det inom vida gränser i 
förhålla nde till lj uset. 
Känsliga även för svagt 
ljus. Användes till många 
styr- och koppl. -ändamål 
i den moderna automatio 
nen. Ger amatören oänd
liga experimentmöjlighe 
ter. 
Nr 22-1420. Mörkermot
stånd 50 Mohm, vid :o 
Lux 100 K ohm och vid 
dagslju s (utan sol) 2 K 
ohm. Max. inre belastn . 
100 mW. Max. 150 V. Oiam. 
8 mm 4:75 

Nr 22-1421. Mörkermot 
stånd 2 M ohm, vid 10 Lux 
5 K ohm och i dagsljus 
under 100 ohm. Max. inre 
belastning 500 mW. Max. 
200 V. Oiam. 14 mm. 7: 50 

L11zef 0,5 

rnl/Anoclel 

TRANSISTORER 1. .. Il 
Germaniumtransistorer PNP . lf lJ1' rr 
22-1071. Typ AC 151 = AC 116, AC 122, OC 70, 

oc 71, oc 75, oc 79, 
22-1072. Typ AC 152=AC 132, OC 72, OC 76, 
22-22:IO. Typ AF 106= AF ,·so. 
22-2212. Typ AF 124=AF 114, OC 140, OC 615. 
22-1084 . Typ AF 125= AF 115, AF 135, AF 136, 

2: 75 Transistorer fö r högre ef-
2: 75 fekter . Lämpliga t ill LF-
3: - först ärkare; spänningsom-
3: 50· vandlare m.m. 

OC614 . 
22-1096. Typ AF 126= AF 116, AF 137, AF 138, 

oc 169, oc 613. 1: 50 
22-2233 . Typ AF 139= AF 186. 3: 50 

3
' 
50 

22-2221. Delco DTG 110 
(PNP). Hölje TO-3. Max. 
värden Vce 65 V, le 7 A. 

22-2234. Typ AF 239 8: 75 
22-2274. Typ AD 150 10: 50 

22-2273 . Typ AD 161/162= (NPN/ PNP) Per par13:-
22·1459 . AC 187 K/AC 188 K (NPN/ PNP-i:iarl 11: 50 
Kiseltransistorer NPN L F. 
22-2236: Typ BC 107= 2N2925, 2N929, '2N930. 
22-1097. Typ BC 108. 
22-2237. Typ BC 109. 
22- 207. Typ BC 140 = 2N3241 A, 2N3704. 
22-2238 . Typ BC 140/ BC 160 (NPN/PNP-par) . 
22-2215 . Typ BC 149= 2N1314. 
22-2216. Typ BC 168= 2N2926. 
22-1437. Typ BC 237 B 
22-1462. Typ BC 238 B 
22-2269. Typ BCY 58 

1:95 
1: 95 
2: 10 
3:75 
7:50 
1:50 
1:40 
1:30 
1:30 
2:40 

Kiseltransistorer PNP LF 
22-1432. BC307B 1:-

Kiseltransistorer NPN HF. 
22-2241. BF 255 3: 50 

22-1433. BC 308 B 0: 95 22-2219. BF 194 2: 75 

13:-
22-2222. Delco 2N441 
(PNP) germanium. Hölje 
TO-36. Vce 40 V, le 25 A. 

12: 75 
22-2247. Delco DTG 2400 
(PNP) :' Hölje TO-3. Max
värden Vce 120 V, le 25 A. 

27:50 

22-1438. 2 N 3055 (NPN) 
Kisel. Hölje TO-3. Vco 60 
V. le 15 A. Ptot 117 W. 

6:90 

22-2239. BC 160 3: 90 
22-2270. BCY 78 3: 75 

22-2242. BF 195 2: 75 

-- 30mm 

FotoelemenL Siemens 
TP-60. Utspänning mer 
än 270 m V vid 1 000 Lux. 
Restparti. r 
Nr 22-1455 .... , . 32: -

-{fl}-
---«ID--
---ffi)----

HF-droHel, sektionslin
aad. Max. ström 200 mA 
utom 665 100 mA. 

I. På bakelitkärna . 
22-661 1 mH 18X9 mm. 
' 8:- 1 
22-882 2,5 mH 18X12 mm. 

6:50 
Il. På järnpulverkärna . 
22-883 1 mH 15X9 mm. 

5:50 
22-6114 2,5 mH 15X10 mm. 

8:50 
22-665 10 mH 21 x 12 mm, 

7:80' 

Schema Nr 611-4. Innehåller kopplingsexempel på för
stärkare med IC-krets , limer för vindrutetorkare samt 
variabelt nätaggregat. Sändes gratis på begäran. 

DIODER 

Germanlumdioder. 

22-1378. Typ AA 117=0A81, OA91, OA150, RL43g, 
1N48, 1N65, 1N70, 1N89, 1N91, 
1N476, 1N477, 1N617. 

:12-2243. Typ AA 118=AA132, OA85, OA95, OA164, 
OA161, RL44g, 1N34A, 1N38, 
1N52, 1N58, 1N63, 1N67, 1N75, 
1N116, 1N142, 1N198, 1N479, 
1N618. 

22-2244. Typ AA 119=OA92 , OA172, RL52, 1N36, 
1N60, 1N541, 1N542. 

22-2220. T erml1tor, typ K 
154 150 Ohm. 3:-

22-2278. Tennlstor, typ 
K11/50 ohm. 8: 75 

Pris pr st 1: 25, 10 st 7: 80 

~ 
Kiseffransistor, typ 2 SO 
'92 SANKEN (NPN) . Lämp
lig fört.ex . LF förstärkare, 
som kontroll av utspän
ningen i variabelt nät
aggregat m.m. Max. effekt 
20 W, F max. 1,5 Mhz. 
Nr Prst 10st 
22-202 7: - 511: -

Kylelement 22-2225 borrat 
för T0-3. Storlek 39X74 
X 33 mm. 9:50 

Kylelemenl Svarteloxe
rat. Kh=2,5 °/W, Oborrat. 
Storlek 98X75 X 53 mm. 
Nr 22-2170 . . .... 12: 30 

Kylelement. Svart~loxe
rat. Kh=2 °/W , Oborrat. 
Storlek 88X 75X35 mm. 
Nr 22-2171 .. .. .. 14: 25 
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il 
Ml rkear6r (Siemena, Te
lefunken, _Philipa). 
Order-
nr Typ Prl• 

23-73 AZ 41 11: -
DY.86=87=802 

23-247 DY 802 14: -
23-113 EAA91 14: -
23-204 EABC 80 14: -
23-82 EAF 42 31: -
23-113 EB 91 14: -
23-211 EBC 81 11: -
23-1N EBC 90 10:-
23-- EBF 80 14:-
23-220 - EBF89 14:-

23-113 
23-207 
23-208 
23-113 
23-111 
23-241 
23-211 
n-1• 
23-2111 
23-211 n-• 
23-12 
23-208 
23-3111 
23-302 
23-281 
23-252 

EC92 
ECC40 
ECC81 
ECC82 
ECC83 
ECC85 
ECCBB 
ECC91 
ECF80 
ECF82 
ECF83 
ECH42 
ECH81 
ECH83 
ECH84 
ECLBO 
ECL82 

14:-
21:-
14:-
14:-
14:-
14:-:. 
23:-
21:-
17:-
17:-
11:-
11:-
17:-
17:-
17:-
14:-
14:-

17:-
33:-
111:-

23-213 
.23-3111 
23-114 
23-201 
23-211 

23-307 
23-212 
23-324 
23-213 
23-215 
23-a 
23-171 
23-325 
23-234 
23-310 
23-81 
23-311 
23-214 
23-235 
23-211 
23-313 
23-233 
23-211 
23-314 
23-329 
11-327 
23-321 
23-315 
23-240 
23-211 

23-317 
23-311 
23-321 
23-311 
23-211 
23-243 
23-231 
23-231 
23-270 

23-218 
23-330 
23-331 

21:- 23-332 
14:- 23-333 
17:- 23-271 
17: - . 23-272 
14: - 23-273 
17: - 23-2114 
17:- 23-334 
14:-
14:-
17:-
11:-
22:-
11:-
11:-

23-277 
23-241 
23-271 
23-213 

EL84 
EL88 
EL90 

12:75 
14:-
14:-

EL96 11:-
Eltio4 23: -
EL 500=EL 504 

EM80 18: -
EM 84 11:-
EM 87 11: -
EY87 1I:-
EZBO 14:-
EZ81 14:-
EZ90 14: -
GY601 33: -
PABC80 14:-
PCBB 17:-
PCBB 17:-
PC92 14:-
PCC84 11:-
PCC86 14:-
PCC88 17:-
PCC189 14:-
PCFBO 17:-
PCF82 17:-
PCFBB 19:-
PCF200 11:-
PCF201 19:-
PCF801 111:-
PCF802 . 11:-
PCL82 14:-
PCL84 17:-
PCL 85= PC.L 805 
PCL86 14:-
PCL805 17:-
PD500 42:-
PF88 111:-
PL98 111:-
PL81 111:-
PL82 17:-
PL83 17:-
PL84 11:-
PL 500=PL tio4 
li'L504 111:-
PL608 23:-
PL609 42:-
PL609=PL519 
PL802 23:-
PL805 23:-
PY81 14:-
PY82 14:-
PY83 14:-
PYBB 14:-
PY500 A 111:-

UCC85 
UCH81 
UCL82 
UFBO 

17:-
17:-
11:-
14:-

23-303 
·n-• 
23-N 
23-17 
23-210 
23-"211 
23-211 
23-217 
23-111 
23-117 
23-212 
23-213 
23-304 
23-112 
23-215 
2'-N 
23-11 
23-305 

ECL86 
EF40 
EF41 
EF42 
EF80 
EF85 
EF86 
EF89 
EF-93 
EF94 
EF183 
EF184 
EH90 
EK90 
EL34 
EL41 
EL42 
EL81 29: - 23-287 UL 84 14:-

a 
Utg,ng1transfonnator. 
För 2 X AC 128 eller ekv. 
Utimp . 4 ohm. 
Nr 22-2304 . . Pr st 8: -

Drivtran1fonnator. För 
I.ex. 2XAC 128. Storlek 
27X20X22 mm. 
Nr 22-2305 . . Pr· st I: -
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• Utglngstran sformator. 
Primärimp .: 3500, 4500 o. 
7000 ohm. Sekundär 0-
2,5-4--15 ohm. Vikt 0,5 
kg. 
Nr 32-1229 .. .. .. 15: 50 

Tran1formator. Speciellt 
avsedd för IC-kretsar . 
För m,ontering på krets 
kort . Ingjutna i plastkåpa 
och med separata lind

Nittransfonnator, spar
kopplad . Primär 125/220 
V. Sekundär 1 x300 V/50 
mA. 4 V/1,1 A. 6,3 V/ 1,!i 
A. 4 V/3 A. Storl. 65X5 5 
x 70 mm. Vikt 0,8 kg. 
Nr 32-1228 . . . . . . 19: 51 

ningar. 5 mm avstånd --------- 
mellan lödstiften . Prim.
spänning 110/220 V. Finns 
i 1,5 och 3 VA utförande . 
Storlek 1,5 VA, 33X27 X 
33 mm. 3 VA,. 45X 32X 33 
mm. 
Nr VA 
22-376-1 1,6 

22-376-2 . 1 ,6 

22-376-3 1,6 

22-3n -1 3 

22-3n.2 3 

Utsp . Pris 
2X 6V 

21:50 
2X12V 

21:50 
2X16V 

21:50 
2 X (0-9-12) V 

24:50 
2X (0-12-15) V 

24:50 

-
Tranlfonnator, toroid, m. 
litet brumfält. lnspänn ing 
220 V, utsr,, 2 x 25 V obel. 
120 VA. P astkapslad. En
hålsfastsättning. Mått · 100 
X100X53 mm. 
Nr32-1208 ...... 128:-

Traniformator lii<a före
gående men med utspän
ning 2X13 V plus 2X6 V. 
80 VA. 
Nr 32-1208 119:-

Nittransformator. Primär 
110 och 220 V. Sekundär: 
2X 280 V/85 mA. Med ut
tag även för 2 X 260 och 
2X240 V. 6,3 V/3,8 A. 6,3 
V/0,9 A. 4 V/1,1 A. Storl. 
90X90 X 70 mm. Vikt 1,7 
kg. 

Nr 32-1227 ...... 29:-

• Högtalare, fabr . Lorenz. 
Flat modell. Storl . 180X 44 
mm. Max 4 W. Omfång 
90-7000 p/s. lmp. 4,6 
ohm. Vikt 590 g. 
Nr 32-153 ........ 28: -

~ 
Högtalare, ovat 6 X 2 tum. 
Frekv. 200-10 .000 Hz. 
lmp. 8 ohm, max. 2 W. 
Yttermått 158X 57 mm, 
djup 47 mm. Vikt 125 f: 
Nr 32-1902 ........ 1 . -

Högtalare. Storlek 180X 
BOX 50 mm. Frekvensom
råde 80-10000 p/s. lmp. 
4 ohm. -Restparti. 
Nr 32-1401 ...... 11:-

,,.___ (}-y 

~ 
Högtalare. Dynamisk 
niatyrhögtalare 1½". 
Storlek 40X40X21 mm 
8 ohm. 
Nr 22-948 .. ...... 1:51 

Högta lare m. 8000 Gau• 
magnetsystem och 8 ohma 
impedans vid 600 Hz. Max. 
1 reso. 2 W. Frekvens-
Nr Diam. Ol"(lfång 
32-1391, 3,5" 150- 5000 

9:51 
32-1392, 5" 100-- 9000 

11:. 

Kuddhögtalare av spec i
alplast. Diam. 70 mm. Platt 
modell för placering I.ex. 
på eller under huvudkud
den. 2 m sladd med stick
propp, som passar i tran
sistorapparatens öron
telefon uttag. 
Nr Prst 10st 
22-1390 6:75 54:-

Högtalarkontroll, lämpl . 
för t . ex. bilar med en 
högtalare bak o. en fram. 
Högtal arna balanseras till 
bästa ljudnivA. Medger 
även val av ena el . andra 
högtalaren. 
Nr Prst 10st 
22-1441 4: 75 39: 50 

••M• 0 0 • r 
I ... . . ., .. ... ... .. 

Stereo-hilgtalarlcontroll 
med 2 skjulpotentiomet
rar och 2 omkopplare för 
olika ljudinställningar av 
4 högtala re. 2 m sladdar 
och kopplingsschema. 
Nr 22-1442 . . . . . . 19: 50 

Bilhögtalare, 4 eller 8 
ohm. Uteffekt BW. El&
gant form av hl\rd PVC
plast i storl . 155X140X 
100 mm. Avtagbar front 
för försänkt inmontering . 
Nr Pr st 2 st 
32-584 29: - 49: 50 

Bilhögtalare för inbygg
nad. lmp. 4 eller 8 ohm. 
Uteffekt 15W. Med 3,5 m. 
kabel och skruvar. Diam. 
165.Djup 70 mm. 
Nr Prst 
32-565 38:-

Högtalare. Extrahögtalare för radio, TV eller band
spelare . lådan av stabil plast med sidor i valnöts
imit. Försedd med ca 2 m sladd monterad med DIN
kontakt. Musikeffekt 10 W. lmp. 4 ohm. Storlek 185 
X 11X 280 mm. 
Nr 32-788. Pr st 62: - Pr 2 st 110:
Högtalare med en diskant, en bredbandshögtalare 
och delningsfilter . Frekvensomr . 60-17 .000 Hz. Max. 
effekt 10 W. lmp. 8 ohm Stor l. 320X 200X 170 mm. 
Valnöt. Vikt 1,9 kg. 
Nr 32-1903 .......................... . ..... 92:-

Högtalare med en diskant , en bredbandshögtalare o. 
delningsfilter . Frekvensomr. 55-17 .000. Max. effekt 
15 W. Storl. 380X 235X 180 mm. Valnöt . Vikt 2,9 kg. 
Nr 32-1904 . ......... ..... ........ . ...... . 115:-

~egafon med transistorförstä_rkare på 15 W, 5 tran
sistorer . Ger en enastående IJudstyrka med räckvidd 
på upp till 300 m. Volymkontroll . Användes av polis 
och brandkår m.fl. men även till många civila bruk 
b_åde till lands och sjöss . Diam. 23 cm, längd 38 cm, 
vikt 1,8 kg. Plats för 8 st batterier 2322 i megafonen 

'vilka räcker över 6 l im. Pris utan batterier. ' 
Nr 42-963 . .. .. . . .. . .. . . . .. .. . .. . .. .. .. . .. 360: -

Megafon lika föregående ' m;n med löstagbar hand
mikrofon med spiralsladd . Axelbärrem . Vikt 2 kg. 
Utan batterier . 

Högtalarkontroll m. skjut
potentiometer och 2 om·
kopplare för olika regle
ring av främre och bakre 
högtalare. 50 cm kablar 
och kopplingsschema . 

Klothögtalare. I mp. 8 ohm. 
Uteffekt 6W. Diam. 120 
mm. Ställbar fot . 2 m. 
kabel . 

-Nr 42-964· .... . ... ......... . ... .... . .. ... . 525:-

Nr 22-1440 ........ 12: 75 

Bilradioinsats med in
byggd högtalare . Helgju
ten mattsvart plastkåpa 
med standardöppning för 
inmontering av bilradio. 
Bredd 220, djup 185, höjd 
120 mm. 
Nr32-1313 .. .. .. .. 46:-

Nr 32-562 . .' Pr par 46: -

Extrahögtalare, passar ut
märkt till små transistor
apparater , som härige
nom fAr ett betydligt bätt
re och fylligare ljud tack 
vare att högtalarlAdan är 
av trä . Lackerad låda m. 
tygklädd framsi da 20X 14 
X 8 cm. Med volymkon
troll. 8 ohm/1 W. 
Nr 32-825 ........ 49: -

Megafon med kolkorns
mikrofon . Drives med 6 st 
1,5 V 'batterier (32-2321) 
som ger kraftig r6stför
stärkning, lämpligt vid 
mlnga evenemang och 
tillställningar . Trattdiam. 
33 cm, längd 40 cm. Vikt 
2,8 kg. Bärrem av läder. 
H!Qldmikrofonen med lång 
sladd. Utan batterier. 
Nr42·954 ........ 185:-

Homhögtalare, består av 
reflexhorn m. drivanord
ning för max. 5 W belast
ning. Impedans 8 ohm. 
Total längd 17 och diam. 
16 cm. Kraftig fästbygel 
av gålv. järn för monte
ring utomhus. Vikt ca 0,9 
kg. 
Nr 32-1405 . .... . 110: -

107 



Bredbands-högtalare, 4 ohm, max-effek .t DIN-nor~ . 
Nr (/J mm Djup Hz W Vikt Pris 
32-2331 88 39 150- 18.000 3 120 g 23: 50 
32-2332 126 62 90- 9.000 4 340 g 28: 50 
32-2333 161 59 60- 15.000 6 310 g 28 : 50 
32-2334 213 75 40- 18.000 6 440 g 33:-
32-2335 248 95 25- 15.000 10 830g 52: -

Ovala högtalare, 4 ohm. 
32-2336 153X 79 63 90- 18.000 4 355 g 
32-2337 180X 124 58 80-12 .000 5 400g 
32-2338 208X 76 51 120-20 .000 3 220 g 

Diskanthögtalare 4 eller 8 ohm. 
32-2339, 52,6 33 5000- 20.000 10 135 g 

Diskant-mellanregister-högtalare 4 till 8 ohm. 
32-2150 104 50 1600-20 .000 70 610 g 

Mellanreglstarhögtalare 4 eller 8 ohm. 
32-2151 154 X 104 65 300- 6.000 25 300 g 
32-2161 88 p5 1.000-20 .000 275 g 
Bashögtalare 4 eller 8 onm. 
32-2152 275X 169 113 45- 3.000 50 1.000g 
32-2155 248 102 30- 1.500 60 880 9 

25:-
31 : -
27:-

17:-

36:-
28:50 

59:-
89:-

(SEAS) 
PROFESSIONAL SOUND 

Högtalar sats, SEAS Typ 203. Komplett trevägs hög
talarsats med 21 cm bashögtalare . Frekvensom r. 
50-20 .000 Hz. 30 W sinus. Lämplig för ca 20 I låda. 
Ritni ng och koppl.schema medföljer. 4 eller 8 ohm. 
Nr 42-2173 ....................... . ... · · · 195: -

Högtalarsats, SEAS Typ 303. Komplett t revägs hög
talarsats med 25 cm bashögtalare, dometweeter och 
mellanreg isterhögta lare. Frekvensomr . 35-'.-20.000 Hz. 
50W sinus. Lämplig för ca 30 I läda. R,tn,ng och 
koppl.schema medföl jer. 4 eller 8 ohm. 
Nr 42-2174 . .... . ....... . . . ......... · .. · · 395: -

Högtalarsats, SEAS Typ 503. Komplett . trevägs hög
ta larsats med 33 cm bashögtalare , dometweeter och 
mellanregister högtalare . Frekvensomr . 25--:-20.000 Hz. 
50 I låda. Ritning och kopl.schema medfölJer. 

~ro~;21~r i~~'.f.e.~t. 1~~~ '. .6?.V: .. ~i~·u·s: ....... 650:-

SEAS-Jimförelsataball 
Vårt nr Fabr.nr 
32-2331 9 TV-L 
32-2332 13 TV-LG 
32-2333 15 TV-BR 
32-2334 21 TV-D 
32-2335 25 TV-ED 

32-2337 18/12 TV 
32-2338 21/8 TV-L 
32-2339 5 TV-HF 
32-2150 87 H 
32-2151 15/11 TV-LGM 
32-2152 28/17 TV-GW 
32-2165 25 TV-EW 

32-2336 16/10-TV-LG 32-2161 9TV-LG 

Bredb~ndshögtalare 
Nr Diam.X Höjd 
32-1896 100X 62 mm 
32-1897 125X 55 mm 

Högtalare HOKUTON E, 
en j apansk kval itet shög
talare i 8 ohm. 

• Effekt Frekvens Vikt Pris 
6W 45- 10.000 270g 14: -

1b W 45- 15.000 500 g 24: 50 

6 W 45- 10.000 600 g 34: 50 
Dalningsfiltar 4 och 8 ohm. 
32-2158 två-vägsfilter delningsfrekvens 1.500 Hz 

21:-

32-1899 210X 90 mm 

Bashögtalare 
32-1900 255X 125 mm 
32-1901 300X 160 mm 

20W 40- 5000 
20W 40- 3500 

1,3 kg 88:-
2,3 kg106:-32-2157 tre-vägsfilter delningsfrekvens 1.500/4.000 Hz 

33:-
• -- - ---------- -- --- - -, Mellanregisterhögtalare 32-1906 130X 67 mm 30W 800- 10.000 500g 19: 50 
Högtalarsats, SEAS Typ 30, komplett med 1 st 25 
TW-EW (32-2165), 87 H Dome Tweeter (32-2150) och 
delningsfilter . Data. 35 W-s inus. Frekvensområde 30-
20.000 Hz. Med ritning på högtalarlåda och koppl.
schema. 4 eller 8 ohm. 179: _ 
Nr42-2159 . ...... , . . ....... . ........... . .. 

Högtalarsats, SEAS Typ 60, komplett med 2 st 25. 
TW-EW mellanregisterhögtalare 16/11 TV-2 x M, 87 H 
Dome Tweeter och deln ingsfilter . Med ritn ing på 
högtalarlåda och koppl ingsschema . 8 ohm. 
Nr 42-2160 .......... . .. - · " . . ... , . . .. .. .. . 359: -
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Diskanthögtalara 
32-1414 49X 40 mm 20 W 5.000- 20.000 160 g 19: 75 

Diskanthögtalare West• 
well typ EM-57 HB. In
eff ekt 20 W max. Fre· 
kvensomr . 2.000- 20.000 
p/ s. Storlek, diam. 54 mm. 
Baff elöppning 49 mm, 
djup 54 mm. 8 ohm imp. 
Nr 32-1411 . . . . . . 24: 50 

En ny högtalarHria av norskt fabr ikat, med SEAS
komponente r, som har bästa professionella ljudåter 
givnin g enligt DIN -normerna .46500. Front och hög
tal are löstagbara från frams idan. Högtalartyg av 
grov mattsvart väv. Högtalarlådan av k~aftig spån
platta . 4 m kabel oc h DIN -stic kpropp medföl je r. 
Högtalarna är of ta den svaga länken inom en ste
reoanläggning men med denna hö~talarseri e kan vi 
erbju da en högtalaranläggn ing från 12 L t i ll 30 L som 
är anpassad de flesta stereoförstärkarna på mark
naden. 

Högtalare . Volym 30 lite r. Frekvensområde 45-20 .000 
Hz. Gränseffe kt 50 W. Känsli ghet 4 W. lmpendans · 4 
ohm. Storl. 32X 56X 26,5 cm. Vikt 9 kg. Högt. be
styckning : 1 bas 25 cm, mellanregister 9 cm, diskant 
5 cm. Delningsfrekve ns 1500 och 4000 Hz:. Valnöt , 
teakfaner eller pal isande rimit. 
Nr 42-190 .......... . ........ . ... ..... . ... 349:-

Högtalare .' Volym 20 I. Frekvensområde 45- 20.000 
Hz. Gränseffekt 40 W. Känsl ighet 4 W. lmp . 4 oh111. 
Storl. 29 x 46 x 20 cm. Vikt 6 kg. Hög tal . bestyckning : 
1 ba.s 21 cm, 1 diskant 5 cm. Delningsfrekvens 3500 
Hz. Valnöt , teakfane r eller palisanderi mit. 
Nr 41-192 .... . ......... .... ........ .. . ... 235:-

Högtalare. Volym 12 I. Frekvensområde 45-18 .000 
Gränseffekt 26 W. Känsl ighet 2,5 W. lmp. 4 ohm. Vikt 
4,4 kg. Storl. 23X 40X 18. Högt. bestyckn ing 1 bas 17 
cm, diskant 5 cm. Deln ingslrekvens 3500 Hz. Valnöt, 
teakfane r el ler pal isander imit. 
Nr 42-194 ........... ... .................. 115:-

Hörtelefon typ SFH-A . Dynamisk 
stereohörtelefon i benvit plast , 
skumgummikudda r och ställbara 
bygla r. Frekvensom r. 26-12 .000 ps. 
Max. input 0,5 W. Impedans 4-16 
ohm. 
Nr 32-500 ...... . . . .. ... .... 36: -

f 

Hörtelefon, ALPHA SDH-8 . Dyna
misk stereohörtelefon med ställba 
ra byglar . Läderbeklädda svamp
gummilister . Frekvensområde 20-
17.000 p/s. lmp. 8-16 ohm. 
Nr 32-955 ......... , ........ 48: -

Som byggsats. 
Vi levererar även högtalar -serier i byggsats , där alla 
komponenter och besk rivning medföljer . Ni behö
ver endast löda fast högtalarledningarna på respek 
tive uttag, skruva fast högtala rna och limma lådan 
och Ni har en färd ig högtalare . Ni spar på att bygga 
själv. Data och sto rlek samma som de färdiga hög
tal arserierna. Gavlarna klädda i fan erimitat ion. 

HögtalarbyggHIHr 
Nr 42-191 30 I. Valnöt, teak eller palisander . 305:
Nr 42·193 20 I. Valnöt , teak eller pal isander. 188: -
Nr 42-195 12 I. Valnöt, teak eller palisander . 140:-

Hörtelefon, ARTE-AR 5000 med 
basreflexsystem . Läde rklädda lis
ter . Ställbara bygla r. Frekvensom
fång 18-20.000 Hz. lnput 0,6 W. 
4-6 ohm. Spiralsladd . Vikt 340 g. 
Nr 32-48 .. . .. .. .. .. .. . . . .. 79: -

Hörtalefon, NAPOLEX . 4 m spiral
sladd med volymkontroll . läder
klädda lister . Ställbara byglar. 4-
16 ohm. Frekvensomf. 20-20 .000 
Hz. lmput 0,6 W. Vikt 350 g. 
Nr 32-47 .. . ............... 139:-
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St.reomon oh6ttelefon. 
Dynamisk stereo och mo
no hörtelefon med volym· 
kontroll. Läderbeklädda 
svampgummilister. Fre
kvensområde 20--20 .000 
p/s. Vikt 380 g. Spiral
sladd och stereo-propp . 
Nr 32-1905 ...... 55: -

Hörtelefon DH-27M. Dy
namisk -hörtelefon med ca 
3 m ledning och 3,5 mm 
propp för anslutning till 
transistor radio, kassett
bandspela re m.m. Mono
kopplad, men kan ändras 
t ill stereo genom byte av 
propp. Ställbara hörtele 
foner med skumplastbe
klädnad . lmp. 4-32 ohm. 

- Vikt 160 g. 
Nr 32-273 .. .. .. . . 21: 50 

örontelefon med perma
dynamiskt magnetsystem, 
ca 1 m sladd och stick
propp . Sforl. 18 mm diam. 
Nr Propp lmp. 
22-1587 2,5 8 ohm 
22-1588 3,5 8 ohm 

Pr st2: 90, 10 st 28: -

22-1569 2,5 3000 ohm 
22-1570 3,5 3000 Oh'JI 

Pr st 4:75, 10 st 41:-

örontelef on m. hllgklns
ligt kristallsystem . 1 m 
sladd. Lämplig för kristall 
mottag are, reseradio m. 
m. Utan stickpropp. 
Nr Pr st 10 st 
22-1131 2: 7& 23: 50 

Om två örontelefoner m. 
kristallsyst. sammankopp
las m. en längre ledning , 
kan den ena eller andra 
telefonen tjänstgöra som 
mikrofon , och avlyssning 
kan ske på långt håll utan 
förstärkare eller batteri . 

Hörtelefon OMEGA . 2X 
2000 Ohm. Extra känslig 
o. ljudstark . Dubbelring
magnet av högvärdigt 
wolframstAI m. mjukjärn
spolskor . Dubbel , läder· 

Högtalarbyggsats med 2 st 21 cm bashögtalare och 
dometweeter. Högtalarlådan av kraftig spånplatta 
överdragen med fanerimitation av pal isander. Fre
kvensomfång 30--20 .000 Hz. Musikeffekt 120W, kon
t inuerUg effekt 60W sinus. lmp. 4 ohm. Llda 35 I. 
Komplett med kablar , kopplingsschema och beskr iv
ning. 
Nr 32-415 . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . 360: -

Högtalarllda, fronten m. 
hål fö r 2 st högtalare , 6 
cm och 11 cm. (Passande 
högtalare 32-1897, 32-1414 
och filter 32-2156). Lådan 
i byggsats m. alla behöv
liga delar . Storl. 29 X 18 X 
21 cm. Finns i teak eller 
jakaranda . 
Nr 32-1349 .. Pr st 44:-

Högtalartyg i mattgrå
svart syntetfiber i säck
vävsmönster. Samma spe
cialtyg som på högtalarna 
på katalogens färgsida. 
Storlek 80 X 60 cm 
Nr 32-2149 . . Pr st 33:-

Telegrafnyckel med gj u
ten fot. Synnerligen sta
bil funktion genom att ar
men är upphängd i juster
bara kullager . Försedd m. 
kortslut ningsbygel. Längd 
125 mm. 
Nr 32-2058 18: 50 

Hörtelefon OMEGA, 2X 
2000 Ohm. Av svart bake
lit med enkel stålbygel. 
Wolframmagnet 130 cm 
lång anslutningsledning . 
Nr 32-1711 ........ 21:75 

klädd bygel o. vita tele- Telegrafnyckel med sum
fondosor 130 cm ledning . mer och hållare för batteri 
Nr 32-158 . . .. . ... 35:- (22-2320). Justerbart tryck 

Hörtelefon, 2X 1000 Ohm. och kontaktavstånd . Ut
Vita tel efondosor m. svart Hörtelefon, 2 X 6 Ohm. tag fö r hörtelefon . Bas
baksida. Högklassiga Kan anslutas direkt till platta av bakelit, storlek 
magneter. 1 m anslut- en radios extra högtala- 17X7 cm. Utmärkt trä-
ningaledning. reuttag . ningsnyckel . 

MorsHpparat för telegra
fiträning . Avger ton- eller 
blinksignal. Transist orise
rad tongenerator m. hög
talare. Uttag för öron
tele fon, som medföljer. 
Inbyggda batterier, 2 at 
2313, medföljer ej. Stor
lek 165X95X50 mm. 

LN~ r~ 32~-1~388=. :...:·.:.. .. :..:·.:.. .. :..:·_:1.::5::.:7.:.5...i..;N.::r...;32::=....:-7:...:43::.....;·.:.. .. :...:·.:..· :...:" .:..· _34_:_- _, Nr 32-1003 . . . . . . 18: 75 Nr 32-2057 .... . . 54:-

110 

f örstärkare. En kompakt 
byggd förstärkare med 
hög effekt trots små di
mensioner, lämplig för bil 
eller båt. Låda av frost
lackerad pilt i storlek : 
150>< 105X 40 mm. Data : 
Frekvensomr. 200--10 000 
Hz, in imp. · mikrofon 600 
ohm, AUX 20 Kohm. Ut
effekt 10 W (RMS) 15 W 
max. Högtalarutg. 4 eller 
8 ohm, omkopplingsbar . 
Anslutes till 12 volt + el
ler - till jord. Strömför
bruk ning , utan signal ca 
200 mA, full uteffekt ca 
2A .. 
Nr 32-1409 ..... . 155:-

FM-tuner för inbyggnad 
och anslutning till stereo
förstärkare . Mottagare en
ligt pilottonaystemet , 88-
108 MHz. Med signal
lampa som lyser vid ste
reosändning. Separation 
30 dB vid 1 KHz. Output 
2X 100 mV/50 K ohm im
pedans. 8 kiseltransisto
rer, 12 dioder . Strömförb r. 
2X 10 mA/6V. Storlek 126 
X85X45 mm. 
Nr 32-137 . . . . . . 155:-

STEREO 
Till Mic- och Aux-ingång 
passar telepropp 22-1122. 

Försti rkare. Kompakt LF
förstärka re med uteffekt 
2 W, max 3.5 W. Känslig
het 15 mV för 2 W ut vid 
1 kc. ln-imp. 10 Kohm, ut- · 
imp. 8 ohm. Med 4 tran
sistorer .· Frekvensomfång 
100-1 5.000 p/s. Fllr 9 V 
batteri. Storlek 102X60X 
38 mm. 
Nr 32-925 . . . . . . . . 58: -

Förförstirkare för anslut
ning från dynamisk pick
up till kristall-ingången 
på förstärkare . I mp. 60 
Kohm. Frekvensomfång 
30--20.000 Hz enl. RIAA. 
Förstärkning 10 mV in, 0,6 
V ut. Storlek 120X60X38 
mm. 4 st RCA-honk.on
takter. För 220 V. 

Nr 32-503 . . .. .. . . 58: 50 

Fllratirkarblock 

Förstärkarsatser i modul
förpackning . Anslutes till 
9-12 V batter i. 

22-1117 Modell BM-2 För
steg för bandspelare. 2 tr . 
Frekvenskurva enligt 
NARTB . lnpt. imp. 100 
Kohm. 14: 50 

Kristallmottegare för mel-
lanvågsbandet. Hölje av 22-1118 Modell BM-3 För
plast. Storlek 75X50 X 20 steg för mikrofon . lnimp. 
mm. Självförsörjande , for- HJO kohm frekvensområde 
drar inget batteri och kan l0--50 kc. 17: 25 
användas var o. nlr som 
helst. Driftalker o. enkel 
att manövrera . Räckvid- Date till filrstirkarblock. 
den beror på sändare! - Förstärkning : BM-2 25dB. 
fekten, men är som regel BM-3 28 dB. 
minst 2 mil. Med öron- BM-2: Max. ut 3 V, in 50 
telefon och antennsladd . mV. Distortion 0,150/o vid 
Nr 32-1247 ...... .. 12:- 1 V ut. 

• Spinningsreguletor San-
ken. Att användas där 
konstant spänning erford
ras oberoende av belast
ning och inspänning I.ex. 
förstärkare , instrument, 
integr . kretsar , PR-radio 
m.m. Regulatorn är mon
terad i TO3 kåpa och 
kopplas mellan en likr ik
tarbrygga o. belastningen . 
3 yttre filterkondensaio
rer 0,01, 25 och 1000 µF 
erfordras . 
Max. belastning 1A. 
Reglering bättre In 1 ¼ . 

Nr Ut. lnspänning 

:a-507. 12 V 1~33 V. 
22-508. 16V 1g-35v, 
22-509. 24 V 28-48 V. 

Pr st 18: 50 

Hybridkrets, 2-stegs llgfr . 
förstärk . Marcon D-2009. 
Matningssp. 12 V. Dist. 0,4 
•t,. Max ut.signal 1 V. 
Nr 22-2284 . . . . . . 39: -

Hybridkrets, tonkontroll
för stärk. Marcon D-2011. 
Matningssp . 12 V. Max. 
insignal 1 V. Variations
område: bas+1 8/-14 dB, 
diskant + 20/-16 dB. 
Nr 22-2285 28:-

STYRKRISTALLER 

Styrkristaller för 27 Mhz
bandet. Avsedda för ra
diostationer med 455 Kc 
mellanfrekvens . Tole rans 
0,003. ¼ . Finns för samt
liga kanaler från 1 till 27 
och levereras i par om 
en sänd- och en motta
garkristall . Uppgiv kanal. 
Nr 12-13 .. Pr par 19: 50 

Styrkristall, spec. för ra
diostyrning 27, 120 Mc. 
Nr 12-14 .... Pr st 11:-

Hl-Fl Filntlrkarmodul, typ 
Sanken. Sl-1050 GH. En 
vidareutveckl, förbittrad 
50 W alutförstärkare I in
tegrerad kretateknik, in
nehållande 10 transistorer, 
akyddsdioder samt ström
begrlnsningakreta som 
tillåter 10 aek. kortslut
ning på utgången vid full 
effekt . lnimp. 40 kohm ut 
8 ohm. Känslighet SOO mV 
vid 10 W, 700 mV vid 60 W 
Frekvensomrlde 0-100 . 
KHz vid 1 W, 0-20 KHz 
vid full effekt. Diat. ca 
0,2 'lo. Signal/brus 90 db. 
Sl-1050 GH llr DC-kopp
lad och kan användas för 
både 'dubbel(+/- 33V) 
och enkel ( + 66 V) apän
nlngsmatning. Vid enkel 
m11tning erf . utgAngskon
densator ca 3000 µF. Sl-
1050 GH kan även anvln
daa som likatrömsförstllr
kare till servomotorer etc . 
Förföratärkare erfordras . 
Lev. med inkopplinga
schema. Storlek Bli X 63 X 
13 mm. 
Nr Prat 10st 
32-103 130:- 1•:-

HI-FI filntlrkannodul, typ 
Sanken Sl-1020 G. Lika 
fllreglende men effekt 20 
W. Max. diat . 0,5 1/o samt 
utan strömbegrllnaninga. 
krets. DC-matning +/-
23 V eller 48 V. Storlek 
61 X41 X 11 mm. 
Nr - Pr st 11l st 
32-104 17:- 551:-

Hl•FI fllratirkarrnoclul, typ 
Sanken Sl-1010 G. Lika 
Sl-1020 G men för 10 W. 
DC-matning +/- 17 V 
eller + 34 V. Storlek 61 X 
41X11 mm. 
Nr Prat 10at 
32-110 41:- 330:-

4-lraMlstlllsata reprodu
cerar 2-kanals-atereo till 
4-kanåls-atereo genom 
att utökas med 1 par hög
talare . Ett helt nytt di
mensionellt ljud erhålles . 
Nr 31-8111 . . . . . . 122: -
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ULTRAMODERN "PROFFS"· 
BYGGSATS TILL FtJRSTÄRKA
RE MED FM-TUNER FOR STE
REO eller 4-KANAL 

Komplette · byggsatser till slutförstirkare med Sen
kan hybridkretsar. 
Dessa slutförstärkare är speciellt framtagna för att 
matcha förstärkaren 32-1527, men kan också anslu
tas till andra typer av förförstärkare. Slutförstärkarna 
finns för 2X10 W, 2X20 W eller 2X50 W uteffekt. 
Samtliga har relästyrd till- och frånkoppling av nät
spänningen. Styrspänning till reläet erhålls från 
32-1527. Vid 4-kanals stereo erfordras två slutför
stärkare, varvid det slutsteg som driver det bakre 
högtalarparet kan ha lägre uteffekt. Ex. vis . framka
naler 2 X 50 W och bakkanaler 2 X 20 W eller framka
naler 2X20 W och bakkanaler 2 X 10 W . Samtliga 
slutförslärkare har dimensionerna 152X 190X65 mm. 
Nättransformatorn är av toroidtyp, vilket ger lågt 
brumfält, Distorsion mindre än 0,5 °/o vid alla utef
fekter. Störnivå lägre än -90 dBA under full ut
effekt. Levereras komplett med byggbeskrivning och 
alla erforderliga komponenter utom trähölje . Pas- . 
sanda hölje är 32-1538. 

Förstärkarbyggsatserna från CA-Elektronik är lätta 
alt bygga tack vare den enkla uppbyggnaden på 
kretskort, vilket medför ett minimum av lednings
dragning. Alla kretskort har dessutom försetts ITl<ld 
komponenttryck, vilket underlättar monteringen av 
de olika komponenterna. Förstärkaren är helt IC
bestyckad och uppvisar mycket goda data. Hela för
stärkaren är utförligt beskriven i Radio & Television 
nr 4n5, sns och ans. Distorsion mindre än 0,1 'lo, 
störnivå lägre än --80 dBA på högnivåingångar och 
lägre än -72 dBA på pick-up ingången, frekvens
område 25 Hz - 120 kHz inom 1 dB . Förstärkaren 
har anslutningar för FM, pick-up, TV-ljud, tape 1 
och 2. Som en extra finess finns anslutningsmöjlig
het för fjärrstyrning av volym, balans, presens, bas . Stereoförförstirkere byggsats, 2 kanaler 
och diskant. Nätdelen är bestyckad med toroid- PU) p 90 
transformator för lågt brumfält. Till förstärkaren hör Nr 32-1527 (grundutförande 752A + r sats 6 : -
ett eller två slutsteg för stereo eller 4-kanal. Grund- Hörtelafonförstärkere, 2 kanaler 
utförandet 32-1527 består av tonkontrollförstärkare Nr 32-1529 (typ 752 HF) Pr sats 65:-
och pick-up förförslärkare för två kanaler. Grundut- FM-stereotuner, byggsats 
förandet kan efterhand kompletteras med en hör- Nr 32-1531 (typ 755) Pr sats 325:-
telefonförslärkare 32-1529, som kan driva alla typer 4-kenel kompletteringssets, med SO-dekoder 
av hörtelefoner . På chassiet finns även plats för en Nr 32-1532 (typ 752B + 756) Pr sats 390:-
FM-stereotuner 32-1531, vilken har snabbval av fem 4-kanal dekoder, system CD-4 
oli'ka program och levereras med färdigtrimmade Nr 32-1533 (typ 754) Pr sats 385:-
moduler vilket gör den synnerligen lättbyggd. För Fjärrkontroll, stereo eller 4-kanal med 6 m kabel. 
att få 4-kanal stereo behövs kompletteringssatsen Nr 32-1530 (typ 752R) Pr sats 186:-
32-1532 och ett extra slutsteg . Kompletteringssatsen 
innehåller tonkontrollförslärkare för de bakre kana
lerna oc_l) en dekoder för malrisfyrkanal enligt SQ
systemet. Vill man även kunna återge skivor inspe
lade med diskret 4-kanal enligt CD-4 systemet byg
ger man också in en CD-4 dekoder 32-1533. Samtliga 
dessa kompletteringar ryms i samma låda som grund
utförandet och inga extra hål behöver tas upp i front
panelen vid komplettering. Till förstärkaren kan en 
fjärrkontroll 32-1530 anslutes. Utförlig byggbeskriv
ning och alla erforderliga detaljer ingår i byggsat
serna, dock ej trälåda. Passande låda är 32-1537. 

Lida av furufaner i monteringsfärdig byggsats. 
Nr Pris 
32-1537 till förförstärkare .. . . . .. . . .. . . . .. . . 32:-
32-1538 till slutförslärkare .. . ......... .. .. . . 14:-
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Stereoslutlörstärkere , 2X 10 W med 2 st Sanken 
Sl-1010 G. Nr 32-1534 Pr sals 3&0:-
Stereoslutförstiirkare, 2 X 20 W med 2 st Sanken 
S1-1020 G. Nr 32-1535 Pr sats 410:-
Stereoslutförstirkare, 2 x 50 W med 2 st Sanken 
S1-1050 GH. Nr 32-1536 Pr sats 545: -

ApparatlAda, tillverkad av 
stabil svart plast m. lock 
av aluminiumplåt. 

32-1317 82X 54X 29 mm. 
Pr st 4: 75, 10 st 39:-

32-1318 ·1oox 54X 41 mm. 
Pr si 6: 75, 10 st 57:-

32-1319 130X 67X 41 mm. 
Pr st 8: 25, 10 st 72:-

32-1320 157X 94X 50 mm. 
Pr st 12: SO, 10 st 107:-

32-1321 196X 112X 60 mm. 
Pr st 13: SO, 10 st 118:-

ApparetlAda med överdel 
i ljus- och underdel i 
mörkgrå polystyrol. Myc
ket hög precis ion och 
elegant utförande , ger 
hembygget ett proffe- . 
sione llt utseende . lådan 
är inv. försedd med 4 st 
ingjut na muttrar (M3) för 
fastsä ttning av kretskort 
m.m. Finnes i 4 storlekar . 

Nr 32-1230 . 
100X 60X 25mm . 9:75 

Nr 32-1231 
120X 65X40 mm. 12:.50 

Nr 32-1232 
160X 80X60mm. 14:50 
Nr 32-1233 
188X 110X60mm . 18:-

Apparetllda med sluttan
de fro nt, för snabbtele
foner, mik rofonmixer m.m. 
Snyggt utförande i ljus
och mörkgrl polystyrol. 
Storlek 220X156 X 10Q/ 52 
mm. 
Nr32-1234 ....... 38:-

ApparellAdor av press
gjuten aluminium med på
skruvat lock. Stabilt ut
förda och med inre spår 
för montering av krets 
kort, 2 st parallellt eller 1 
st i längdriktningen . Spå
rets bredd 1,8 mm. Olac
kerade . 32-806 

r 

32-958 32-805 
Nr Yttermått mm Pris 
32-1885 120X 60X 42 11: 50 
32-1889 120X 95X 30 11: 75 Bilantenner, förstklass igt fabrikat med vattentäta 
32-1890 1'20X 95X 5513:50 packningar mellan lederna . Samtliga med ca 1 m 
32-1891 120X~5 X 80 19:- ' skärmad anslutningskabel och kompletta med beslag 

för fastsättning . _Metalldelarna blankförkromade. 
32-1892 170X 120X 55 32-806, 3-delad sodantenn längd 60-150 cm med böj -

18: , bar länk vid fästet. 28· SO 
32-1893 170X 120X 100 I • 
32. 1894 220X

145
x

1
JJ'- 132-958, 4-delad iorpedanlenn , längd 3-1~i cm.

29
,_ 

32-l 895 270
X 

170 15
3
5
6= SO 132-805_. 3-delad _toppantenn med böjbar länk . Passar 

X alla boltyper . längd 50-160 cm. 26: -
78:- 32-985 med avtagbart helt spröt med fjäder : Böjlänk 

Apperat16dor i lyxutföran
de. Inga synliga skruvar . 
Front- och bakstycke i 2 
mm ljusblå aluminium . 
Lock- och underdel av 
plåt med mellanblå läder 
imitation-beläggning . Med 
1,2 mm aluminiumchassi. 
Sarotliga 220 mm djupa. 

Bredd X 
Nr- hö)d mm Pris 
32-1865 208X 67 66:-
32-1866 208X 111 76:-
32-1867 280X 111 82:-
32-11168 100X 156 71:-
32-1869 208X 156 84:-

Mikrofonkontak1 av för
kromad mässing . 
22-358. Chassikon. 2: 95 
22-348. Sladd kontakt 4: 50 

för justering av lutningen. Längd 105 cm. 26: -

Bil-antenn. En tunn 2 m 
lång antenn som tejpas 
med självhäftande tejp 
som fästes på insidan av 
vindrutan . 60 cm lång 
skärmad sladd m. propp . 
Nr 32-957 .. . .. . .. 12: 75 

c= Bilantenn med fäste att 
sätta på rutan . Monteras 
enkelt och sitter säkert. 
Spröt~! utdragbart till 106 Skarvsladd till bilantenn . 
cm. Anslulningssladden Skärmad sladd m. skarv
är 1,5 m med bilradio - kontakter. 
propp . Passar alla bilar . Nr längd Pr st 10 st 
Nr 32-41 .. . . , . . . 24: 50 32-1520 1 m 4:90 39:-

Automatisk bilantenn. 32-1522 3,5 m 8:25 66:
Helautomal isk antenn i 4 · 32-1523 5 m 10:50 83:-

1 sektioner . längd 1 m. An
tennen är i nedfällt läge 
låst och skyddas på så 
sätt att brytas eller van
daliseras . Antennen hn 
stannas i önskad längd . 
Endast 12 V. Vikt 1 kg. 
Nr 32-250 . . . . . . . . 85: -

~ 
1516 

~1t 
1517 

22-1516. Pinnkontakt för 
bilantenn . O: 90 
22-1517. Kontakthylsa för 
pinnkontakt. O: 85 
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j~ ~~ ~ 
i i ~ ~ -- · DobboU flate för antennmast. 
423 424 

2182 Kraftig och gediget utfört 
2199 och korroaionsalikert helt 

TV-antenn för TV 2. 43 element. Hög apl nningaför· 
stlr kning ca 14 dB. Anslutn ing fö r koaxialkabel. Gal
lerreflektor och stabilt mastfä ste. Längd 145 cm. 
Kanal 21--81 . 121:-
Nr 42-1511 . . . . . .. . . . ...... . .... . ...... . .. . varmgalvaniserat. Det lir 

Teleskopantenn i 6 aek· enkelt o. snabbt att mon-

,;,.., . "'"" 1"9<1 ,. '"" ooh ,~,. "'"" · ~ 80 cm. Utdragen lir an· Bandllingd 2X5 m. t 
tennen inställbar i 5 olika: Nr 32-10ff . . . . . . 31: -
!Igen som !bes med fjl -
derbelastad kula. Univer· ~ 
salflste diam. 10 mm som 
paaaar ett flertal förekom· 
mande tranaistorappa ra· 
ter . Största monterings· 
djup 175 mm. 
Nr 22-423 ........ 13: 50 

Teleskopantenn. Utfö ran
de som ovan men i 8 sek
tioner . Llngd ca 79 cm. 
Flstets diameter 12 mm. 
Största monter ingsdjup 
145 mm. 15· 75 
Nr 22-424 . . .. . . . . · 

AiM- av lörkromad 
mlasing med 6 resp. 8 
utdragb.ara sektioner . 
22·2112' längd 13-60 cm. 
Diam. 6 mm. I: 25 
22-21113 llngd 15-90 cm. 
Diam. 8 mm. 7: -

Maatlsolator för band- el . 
elangkabel. Galv. och för· 
sedd med vingmutte r för 
snabb montering . Plast
huvud. Längd : 17 cm. 
Nr Prat 10st 
32-1218 3:- 21:-

TV-propp av vit plast m. 
förnicklade stift o. skruv
anslutning . DIN-standard . 
22-1105 VHF . 
22-1108 UHF. 

Pr st 1: 50, 10 st12: 50 

rlt ~~: 41, UKV och en LMK-propp . 
• Nr 22-838 ...... .. - 2:80 

464 465 

177S I laolato,.,. som passar l!!l a 
blde band- o. rundkabel. ~ 1g) 
22-414. Viggiaolator med 
t räskruvsgänga . Längd 10· 
cm. 

Pr st 1:40, 10 st 11:50 
22-465. Mastiaolator för 
rör med 18--45 mm diam. 
Längd 10 cm. 

Prst2 :40, 10st21:-
22-1nl. Vigglsolator ·m. 
inslagsspets . Längd 55 
mm. 

Pr st 1: 25, 10 st 10:50 

Antannadapter för in· 
koppl ing av 2 st band· 
kabelledninga r 300 ohm 
(TV-1 och 2 antenn) till 
TV med en 60 ohm koax
ialinglng för antennen. 
Nr Pr at 10s1 
22-305 8: 75 12: -

TV-Antannpropp, 9 5 mm 
diam. för koaxialkabel. 
Vinkelutförnade m. skruv

TV2-antenn med 15 element och maatfäste . Först. 
9,5--11 dB. Kanal 21-60 . Anslutn ing för koaxialkabe l. 
Nr 42-1117 . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . 42: -

TV .. nte,Jn KOMBI , 28 element. För blde TV 1 (kanal 
5--12) och TV2 (kanal 21-68) . Föratl rkning 6,5 dB 
resp. 10,5 dB. Maatfl ste . Analutn ingadoaa för en ge
mensam båndkabel eller koaxialk abel. Llngd 118 cm. 
Nr 42-NO· .... ...... ..... . ....... . . ..... . . . . 85: -

Delnlllpfllter med proppar för anslutning till TV 
apparaten med en lednlng för kombi-antenn. 
Nr32-1712 A fö r bandkabel 900 ohm. 11: 
Nr 32-1782 B för koaxialkabel 60 ohin, 11: 

TV-antenn KOMBI 12· 
element . för bida TV1 
(kanal 5--11) och M 
(kanal 21-60) . Förstärk· 
ning 9 dB. Univeraalan
slutning för antingen en 
bendkllbel eller en koaxi
alkabel. Stlllbart fl ate1 
11111 att montera mea 
ai<ruv pi vllgg , balkong, 
fölt aterkarm m.m, 
Nr 42.911 .... .. . . U :-

Bonhentenn för slv ll l 

AntannRlrnlrb,. Aatro 
ZX 2. Bredbandafllrat ll r
kare för VHF, UKV och 
UHF (TV 1, FM-radlo och 
TV 2). Föratl rker ante~n
aignalen och ger 41rmed 
klarare bild, rek. för flrg
TV. Föratl rkning 10 db. 
Koaxialanalutningar fllr in 
och utglng. Uttag fö r 2 
apparater. Lev. med mon
terad propp pi inglng 
samt 2 al proppar för ut
gAng. Anslutes till 220 V. 
S-märkt. 
Nr Prat 1011 
:12-711 121:- 1.075:-

TV-Antennpropp för ko
axialkabe l. Praktisk kläm
kontakt för enkel monl e· 
ring. 
Nr 
22-134 

Pr at 
2:30 

10st 
18:-

Antennpropp, typ hona, 
fö r skarvning av koaxial · 
kabel. 
Nr Prst 10st 
22-835 2: 50 20: -

Stömingsakydd Siemens 
typ B84101-Ö20för avstör 
ning av såväl frAn nätet 
som från apparaten kom
mande störn ingssignaler . 
För störande apparater 
o. maskiner samt för nät
avstörn ing av TV- och ra
dioapparater . Max. t illå
ten ström 2X 1 A/250 V. 
S-märkt. 
Nr 22-535 ........ 18: -

( 
22-1134. Mlnlatyrtcontekt, 
propp och jack . Propp

Antennfilter för samman- diam. 2,5 mm, längd 24 
koppling av VHF (TV 1) mm. 
och UHF (TV 2) antenn Prat 1: SO, 10 at 12:-
till en nedledning . ·Ingång 
för koaxial. eller band· ,.. ~ 
kabel. Utglng endast för ~ 
koaxialkabel. Ett filter av 
hög klass och med myc- . • 
kel låg dämpning. ;~•nlatynontakl Propp 
Nr 32-972 ........ 21:SO .d,am. 3,5 mm, längd med 

plastskaft 28 mm aamt 
Jack med brytare . Slljea 
var för alg. 
Nr Prat 10st 
22-843,jack 1:- 7:SO 
22-844, propp 0: 80 8: SO 

Telefon j ack. Helt i förn. 
mäs sing ni. brytare . Pa s
sar '/~" proppar . 
Nr Pr st 10 st 
22-1123 1: 65 13: -

Telefonpropp med bake
litskaft. '/• " . Längd 74 mm. 
Nr Pr st 10st 
22-1122 1:60 12: 50 

~ ~ :-
Telefonpropp i likhet med 
1122 men med förkromat 
metallskaft för skärmning. 
Längd 65 mm. · 
Nr Prst 10st 
22-702 2: 35 18:50 

Stereopropp med bakelit· 
skaft , 3·pol. Längd 75 mm. 
Nr Prst 10st 
22-703 2: 50 19: 50 

• Stereoj ack med 3-polig 
kontakt och omkopplare . 
Passar '/• " pro pp . 
Nr Pr si 10st 
22-704 3: - 23: -

Sladdkonlakl av svart ba
kelit. För '/, ·· telefon
proppan slutning . 
Nr Pr st 10 st 
22-1146 2: 40 20: 50 

Sladdkontakt , l,ka före-
lnomhuHntenn för både gående men lör STE· 
UKV och TV alla kanaler . , REO-proppanslutning. 
E kl. t l an (22·703). 
tennn~e; 0~g m.s~~e;a~ ka~ Telefonpropp med avart Nr Pr st 10 st 
exakt avstlmmas för alla el!er benvitt bakelitskaft . . 22-1148 2: 50 21: -
frekvenser mellan 41 och Doam. 6 mm. Alpha. 
224 Mc. Tlcker dlrmed Nr 22•112 · · · · · · · · · · I: 25 ~ 
alla kanaler och kan trim· (j ~ 
mas in för blsta mottag- ,t ~~.,.,~ ~--a;?~ 
ning. Antennblgen 10m ~ = _ , 
lr av förn icklade atll· 
band kan skruvas ut till 
en längd frln 20 till 140 Tet.Jeck för vlggmonte
cm genom att vrida en ring, pass . telefonp,opp 
ratt. Lackerad metallfot 22-162. 

Förgrening med en 5·pO· 
lig DIN hon-kontakt och 
två hankontakter RCA. 22· 1 ns. lsolatorhuvud i 

reserv passande samtliga 
avbärare. 

Pr st 0: 80, 10 st 7: 50 

anslutning . 
Nr Prat 
22-306 2:25 

10 st 
18:-

TV-1 som TV-2. Täcker 
samtliga kanaler. Juster· 
bara spröt för TV-1. Un
der gynnHm!"a förhll · 
landen rllcker denna an· 
tenn för fullgod mottag
ning. Bordaatativet med
ger l ven fla te pi vigg . 
Lev. med ca 1 m ledning 
och erforderl . kontakter . 
Nr 32.247 . . . . . . . . 42: -

""'===::==i-"""'"'• ' med gummifötter . 31. . ·22-111, utanplligg . 1D: SO 
· Nr 32-1431 . . . . . . · - , ~-873, för inflllning . 11:-

Nr Pr st 10 st 
22-1745 5: 50 44: -

114 

Mlkrofonlrontald. 

Kabelanslutning medelst 
lödning. Förnickl . Propp· 
och skarvuttag med PVC
hylaa. . ....... .-~ &-P" - -~ .. 

~ I c:; f g 
PaMluttag: Pr st 10 st 
22-1243 3-poligt 1 :- 7:70 
22-1585 5-pol igt 1 :10· 8:IO 
22-1237 6-poligt 1:15 1:ID 

Hon-propp: 
22-1245 3-polig 2:IO 20:

'22-15815-polig 2:70 20:50 
22-12316-pol ig 2:ID 21 :-

fT?)'t:7 
Han-propp: 
22-1244 3-pol ig 1 :SO 11 :SO 
22-1584 6-pol ig 2:- 15:50 
22-12316-pol ig 2:20 17:-

Han-propp. 5-pol ig med 
stiften som 5-prickarna 
på en tärning . Eur. stan
dard för stereohörlurar . 
Nr Prat 10st 
22-1581 2: - '15: SO 

Mikrofonkontakter lika fö
reg. men hela hylsan av 
förn . mässing och med 
skruvförslutning , gänga 
M 16. Standard st ift , 

•• PaMluttag, hona, f . mon
tering i 18 mm hll . 
Nr Prat 10st 
22-11583-polig 7,- 12:-
22-11183 6-pol ig 7:IO n,-
22-111876-polig 1:- 72,-
PaMlutteg, hane: 
22-1158 3-polig 7:50 87:-
22-1112 5-polig 8:- n:-

Stlckpropp, hane. 
Nr Pr st 10 st 
22-11513-polig 8:25 74:-' 
22-1II05-polig 9,- 11:-
22-11184 6-pol ig 8:50 15,-

Stlckpropp, hona. 
22-18!17 3-pO?,lig 80- 72,-
22-11181 5-pblig 1:25 !4:-
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22-1642 22-1643 

DIN -kontakter , 2-poliga f . 
hllgtalaranslutning m.m. 

22-1447 22-1448 

Kebelkoppling av förnick
lad mässing för enpolig 
skärmad mikrofonkabe l. 
22-1447 hankontakt. 
22-1448 honkontakt. 

Prst 1:50, 10st 12: 50 
Spiralsladd till mikrofoner 
m.m. Spiralens längd ca 
1/6 av utdragen längd . 
Skärmad mikrofonledning 
i grå PVC-plast. Längd 
angives utdragen . Stickpropp m. lödanslut

ning. 
Nr Prat 10st 

22-979 längd 2 m 3: 50 
Paneluttag för hankontak - 22-980 längd 7 m 11: 50 
ter 22-1447. • 1 1 dd .

11 
"k f 

Nr Pr st 10 st Sp,ra sa t, m, ro oner 
22 1452 0 90 7 20 med fjärrkontroll . Skär-

22-1641 1:- 8:20 

Stlckprop~ med skruvan- • : · : f I d · mad mikro on e ning som 
slutning ör ledningarna. ~ föregående plus 2 ledare 
Nr Pr st lO st för manöverström i grå 
22-1644 1: 80 13: 50 PVC-plast . 
Honpropp 22-1642. 22-915 längd 2 m 8: 20 

Prat 1: -, 10 st 8: 20 22-918 längd 7 m 15: 50 

Paneluttag 22-1643 · Fllrgrening med en han- Spiralsladd till telefon 
Pr st 0: 15, 10 st 7: IO kontakt och två honkon- m.m. 3-ledare utan skärm. 

--------~ takter , typ RCA. Längd 7 m. Grå PVC-
Nr · Pr st 10 st plast. 

KOAXIALKONTAKTER 22-1744 3, 25 24: 50 Nr 
av förnicklad mässing. 22-918 

Prst 
11:-

10st 
82:-

Koexialkontakt typ PL
.259. Kabelintag för RG-8. 
Nr Pr st 10.st 
22-1894 3: 25 28:-,-

RaduceringshylH för kon
takt 22-1694. Minskar ka
bel intaget till 6 eller 8 

Flldingningskabal för 
stereo-hörtelefoner . 3 m 
sladd med stereopropp o. 
skarvkontakt. Spiralsladd . 
Nr Prst 10st 
22-2208 11:50 94:-

mm. $ Nr Prst 10st FU;;;e 1 

22-1895 0:90 7:- --

- A Battaripropp. Diam~ 6 mm, 
• hål : a) 2 mm eller b) 2,5 

Skervdon, PL-258 
mm. 
Nr 

Nr Prst 
22-1898 3: 20 

10 st 22-1881 
25:50 

Penaljeck, för koaxial
kontakt. EnMlsmontage i 
16 mm hål. 
Nr Prst 
22-1897 3: 50 

Skervdon, M-360. 3-vägs. 
Nr Prst 10 st 
22-1298 8: 75 70:-

Skervdon, M-359. Vinkel. 

Prat 
1: 10 

10st 
8:50 

Telefonsledd för hand· · 
mikrofoner . Sp_iralsladd 
med 5 ledare, längd ut
dragbar ca 35-150 cm. 
Restparti. . 
Nr 22-513 . . . . . . . . 4: -

Spiralsladd med skärmad 
grå mikrofonkabel och 
plastingjuten rak resp. 
vinkelstlilld telefonpropp, 
¼ ". 
22-1741, längd 3 m 7: 25 
22-1742, längd 6 m 12:·50 

Talefon-sleddoH för fll 
längning av sladden 
Jackansluten tel efonappa., 
rat. Med 5 m sIadd inrul 
bar i vit slagtAl ;g kaps! 
vinda. Högst 3 st slad 
dosor ·!Ar kopplas iho 
Godkänd av Televerket. 
Nr 32-708 . . . . . . . . 31: 

Kopplingsboa med över 
belastningsskydd för an· 
slutning av 2 st stereo 
hörte lefoner . Innehålle r 
skyddsmotstånd för hör· 
telefonerna samt belast
ningsmotstånd som in
kopplas då högtalarna 
kopp las bort med bryta 
ren. 
Nr 22-2203 . . . . . . 24: -

et 

Kontaktrnlkrofon m. lång 
sladd . Idealisk som mik
rofon för gita rrer , mun· 
spel och andra musikin
st rument. Monterad på ett 
instrument förmedlar mik
rofonen vibrationerna till 
förstä rkaren utan stör · 
ning. Mått 40X 37 mm. 
Nr Prst 10st 
31-830 8: 75 54: -

'~~.!: 
Mikrofon. Elektret kon
densatormikrofo n i minia
tyrutförande . Känslighet 
- 57dB , imp. 3 Kohm, fr e
kvensområde 50-13 000 
p/s, strömfö rbrukning 0,1 
mA. Lev. med 3 olika fäs
ten , halsrem, klämma för 
roc-kslag samt nål för 
slips. Storl. 10,5 x 30 mm. 

reras i par om en sändar
mikrofon och en motta 
garmikrofon avsedda för 
ca 40 kHz. Lämpl ig för 
tjuvlarm, fjärrstyrn ing upp 
till 10-15 meter etc. För
slag t ill tjuvlarmskrets en
ligt dopplerprincip med
följer. 
Nr 22-1014 . . Pr par 39: -

Drives med ett batter i ~ 22-309. . 
Nr 32-449 . . . . . . . 49: -

\ .. _ 

Anslutningskabel för In
spelning mellan bandspe
lare och radio eller gram
mofon. 1,5 m skärmad 
ledning m. 3,5 mm plug. tl verbelastnlngHkydd ti Il 

ster8o hörtelefon . Använ-
10 It des vid anslutn ing till 

gar. 

Nr 
22-2207 

Prat 
3:25 24: högre utgångseffekter . 

MikrÖfon. Magnetdyna· 
misk mikrofon i miniatyr
format. Försedd m. kläm
ma för att fästas på rock 
uppslaget eller dyl. Storl . 
12X 22X 8 mm. Impedans 
2000 ohm vid 1000 p/sek. 
F rekvensomf. 500....4000 
p/sek . 1 m sladd med 3,5 
mm mikrofonplugg . 

Kondensatormikrofon 
kapsel, typ WM-034 Z. In
byggd FET-trans istorför
stärkare som matas med 
ca 4,5 V (min 2 max 10 V). 
Känslighet --62 db. lmp. 

Telefonpickup, en effek 
tiv pickup som låst es på 
tel efonluren , ge r perfekt 
ljud för inspelning . Med 
sladd o. st ickpropp pas
sande mik.ingång på de 
f lesta kassettbandspelare . 

Anslutnlngskabel. In- och 
avspelningssladd me11811 
cadio och bandspela"I 
1,5 m skärmad kabel med 
2 st 3 pol . DIN-konta~ 
Nr 22-2204 . . . . . . . . 7: 1W 

Stereosladd för anal 
ning mellan atereob 
spelare eller stereogr 
molon . 1,5 m åkärm 
ledning med två 5-poll 
DIN-kontakter. 
22-2210. 2 han-kont . 9: 1' 
22-2229. 1 han+ 1 hon I: 

Volymkontroll, med o 
kopplare för mono ste 
två volymkontroller, u 
för hörtelefon och 2 

Med stereojack och an
slutningstrådar . 
Nr Prst 10st 
22-544 8: 50 52: -

• 
Nr 21-732 ..... . .. 18:-

Nr Prst 10st 
22-2 8: 75 54: -

1 Kohm. ,Signal/brus 40 ., 
db. Frekvensomr. 10-
12.000 Hz, utan riktverkan . • 
lnkopplingsanv isn. med-

Mikrofonelemant, kristall- fölJ"er. Storlek 10X 7 mm. T I f • k fö 
system m. känslighet -53 e e on-poc up, r upp-

F k få 100 Nr Pr st 10 st tagning av telefonsamtal 
dB . re vensom ng 22-1018 10:50 84:- på inspelningsapparater . -6000 Hz. Utm. reserv-
element för kristallmikro .- Fästes med sugfot på ett 
foner . Diam. 40 mm. ~C ::JI ställe på telefonappara -
Nr Pr st 10 st ~ ~ ,.... ten som ligger så nära 

Fotomkopplare för ma- dess taltransformator som 
növrering av bandspelare, 21•827 8: 25 49: - mö1·I·1gt (utprovas) . Sladd 

f h Mikrofon med kristallsy-
dikta oner m.m. som ar slem . 1 m skärmad sladd med 3,5 mm stickpropp 
~ia ~ !ö.f '~r:,mi~i,"· 1~

10
; Mikrofonelemanl Kristall - med stickpropp . (3,5 mm. N~dföljer . Pr st 

10 
st 

kabel. system med frekvensomf . Passar transistorbandspe-
2 8 48 N 32 2211 8 50-7 .000 Hz. Känslighet lare) . Kan sättas i rock- 1-113 : - :-

r • · · · · · · 

1 

:- il•-•60-•d•B•._l_mp•e•d•a•ns-•v•id-•sl•a•g•et-m•e•d•k•l•ip•s•,•s•o-ms•i•t-~ ~ - •. 
1 KHz 1000 Ohm. Diam. ter på mikrofonens bak-
33 mm. sida. 
Nr Prsf 10st Nr Prat 10sl 
21-828 8: - 47:- 21-112 8:50 52:-

r " r 

Nr Prst 10st 

Batteripropp med 1,5 m 
ledning för anslutning av 
batt .eliminator eller bil
batteri till DC uttag på 
radio och bandspelare . 
HAi 2,5 mm. 
Nr Prat 10 st 

18:50 
10 st kabel. 

37:- Nr 22-1 . . . ... . ... 27. 

Gitarrmikrofon. Magnet
isk, för metallsträngar . 
Monteras utan verktyg . 
Passar gitarrer av spansk 
modell med runt hål. Med 
volym- och tonkontroll . 
Ca 3 m kabel med '/, " 
mikro fonpropp , passar de 
flesta förstärkare . lmp. 
3400 ohm. 
Nr 31-188 .. .. ... . 38:-

Ultraljudsalarrn, ett effekt ivt tju vlarm fö r hem, bil el
ler båt. Ger kontakt t i ll siren eller ringklocka vid 
rörelse i ett rum etc . Inställbar känsl ighet. Omkopp
lare för fördröjn ing av alarmet med ca. 3 sek. Kän
slighet ca 2X 2 m. Spänning 11-14V likspänning. 
Förbrukn ing 7 mA. Endast minusjordat elsystem. 
Lämplig batteriel im. nr 32-856. Storlek 120x 115X 25 
mm. 

Telafonfllrstirkare i ben
vit plastlåda . Av hög kva
litet med god förstärkn. 
av telefonsamtal genom 
högtalare. 3 transistors 
förstärkare, . 75 mm högta
lare. Volymkontroll. Stor
lek 115X 45x 75 mm. Utan 
batteri (1 st 2328). 

22-1297 8:50 88:- 22-2208 2: 25 Nr 32-18 .• ... .. . .. . . . . , ........... . .. . . . .. 340:- Nr 32-1464 ... . .. 48:-
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MIKROFONER 

I 
Kondensatormikrofon, . typ EX-220. En Elektret kon· 
densatormikrofo n av hög klass och med ett .elegant 
utförande . Försedd med inbyggd FET-tran~1storför· 
stllrkare som matas med ett 1,5 V batteri (UM3). 
Strömförbrukn ing 600 µA. 
Data: Klnsl ighet -7 0 dB, frekvensom råde 50-15 _.000 
Hz, imp. 600 ohm, riktverkan bättre än 20 ~B vid 1 
Khz. Levereras med ca 6 m ledning och vindskydd 
men utan batte ri (2329) och mikrofonfot. 

830 Nr 31-457 ... .. . .. . .. . ... . . . Pr st 95:-, 10 st :-

Kondensaiormikrofon. 
Elektret mikrofon elegant 
utförd i metall. Med in
.byggd förstärkare . Fre
kvensområde 20--20 .000 
Hz. lmp. 600 ohm. Käns
lighet -74 db. Drives med 
1 5 V batteri (2310). Leve
r~ras med ca 3 m ledning, 
löstagbart bordastativ och 
vindskydd . Storlek 14 X 
t50 mm. 
Nr 31-455 . . . . . . . . 119: -

Mikrofon. Dynamisk TEI
SCO UDM-105 med rikt
verkan (CARDIODID) . 
Helt av mattpolerad me
tall , inbyggd transforma 
tor och förs.edd m. ström
brytare . Impedans 
50 Kohm eller 600 ohm, 
omkopplare . Känslighet 
-60 dB. Frekvensområde 
80-10.000 p/s. Levereras 
med ca 1 m ledning . 
Nr 31-388 !9:-

118 

1 

Kondensatormikrofon, typ, 
PIEZO EX-299. En elek
tret mikrofon a'v mycket 
hög klass. Data: Fre
kvensområde 30-15 000 
p/s, inbyggd omko.ppl~re 
för bassänkning, kanslig
hel -71 dB, riktverkan 
ca - 25 dB vid 1 Khz och 
180°, imp. 600 ohm, ström
förbrukning 0,2 mA. In
byggd förstä rkare med 
FET-trans istor . Storlel< 34 
X 180 mm. Vikt 250 g. 
Lev. med bordsstat iv, ca 
6 m ledning med ¼ " mik
rofonkon"lakt. Passande 
batter i 32-2311 (medföljer 
ej) . Förpackad i etui. 
Nr 31-476· . . .... 138:-

Mikrofon. Dynamisk TEI
SCO DM-109. Helt till
verkad i mattpolerad me
tall och försedd m. ström. 
brytare . lmped. 50 Kohm. 
Frekvensomr . 100-10 ,00() 
p/s. Känslighet -60 dB. 
Storlek 165 X 40 mm. L,.e
vereras med ca 1,6 m lc:d
ning samt fäste med 16 
mm jap . standardgänga 
för stativ . 
Nr 31-318 . ....... 58:-

Mikrofon. Dynamisk TEI
SCO DM-111 med avtag
bart svart vindskydd . 
(Utomhusmikrofon) . lmp. 
50 Kohm. Känsl. 59 dB. 
Frekvensomf . 60-10 .000 
p/s. Med stativfäste och 
skärmsladd . Tillv . av matt
förkr . metall. Längd 20 
cm. 
Nr 31-179 69:-

-Mikrofon, dynamisk typ : 
TEISCO UDM-101. Med 
riktverkan . Elegant utför 
ande i mattslipad metall. 
Försedd med brytare . 
Omkopplingsba r 600 ohm 
eller 50 Kohm. Känslig
het -57 dB, Frekvens
område 100-12 000 p/s. 
Storlek 44X 200 mm. Vikt 
510 g. Lev. med ca 1,7 m 
ledning . 
Nr 31-478 . .. . . . .. 86:-

Mikrofon, dynamisk AIWA , 
DM-51. Kompakt o. ele
gant utförande med tungt 
och stadigt bordstativ . 
Lätt löstagbar för hand
bruk. °Längd 200 mm. 
Känslighet: -55 dB (50 
Kohm). Frekvensomfång : 
50-15 .000 p/s. Med tal
strömbrytare . Impedans : 
50 Kohm. 
Nr 31-171 . ... . . 110:-

Mikrofon. Dynamisk hand
mikrofon (DM-501) med 
tum kontakt (press-lo -. 
talk). En tålig mikrofon i 
kraftigt metallhölje och . 
med ca 2 m spiralsladd. 
Känslighet --68 dB. Fre
kvens 150-10 .000 p/s .. 
lmp. 50 K ohm. Vikt 300 g. 
Nr 31·544 .. ..... . 114: -

Mikrofon. Piezo- DX-164. 
Lågohmig dynamisk stav. 
mikrofon med brytare för 
start och stopp . Passar 
kassettbandspelare. 
Omstillbar för runtom el
ler framåtriktad känslig
het. I mp. 200 ohm. Käns
lighet -79-85 dB. Om
fång 200-10 .000 Hz. 
Längd 12 cm. Med lös fot 
och 1 m sladd och stick
propp som passar jap •• 
apparater . 
Nr 31-182 . . . . . . . 21: 51 

Mikrofon, handmodell m. 
kristallsystem och ström· 
brytare. Handlaget av 
mattförkromad metall. 
Känslighet -85 dB. Fre
kvens 100-10.000 p/1. 
lmp. 500 Kohm. Med 1,11 
m sladd. 
Nr 31-144 . ... .... 111: 111 

Mikrofonelemant, dyna
miskt m. 50 Kohm trana• 
formator . Kapseln 28X111 
mm. Frekvensområde 80 
-15 .000 Hz. 
Nr 21-14 . . . ... .. 37:a 

Mikrofon. Dynamisk TEI
SCO DM-203. Helt av 
metall samt försedd med 
120 mm apiralarm. Gänga 
för jap . 16 mm standard i 
fästet . Inbyggd mikrofon. 
transformator och ström
brytare. Impedans 50 
Kohm. Frekvenaomr. 150 
- 10000 p/s. Klnalighet 
-84 dB. 
Nr 31-3117 .... . . . . 57:-

Stativ med förkromat rör 
och toppskruv, som pas
sar mikrofoner . Tung, 
gj uten, svartlackerad fot. 
Vikt 2,2 kg. Höjd 70-170 
cm. 
Nr 31-599 79:.-

Mikrofonstativ i stabilt ut. 
förande med ca 90 cm 
mikrofonbom och uppfäll
bara ben. Total längd 
hopfäll t 100 cm. Höjden 
justerbar 95-165 cm. Vikt 
2 5 kg. 
Nr 41-481 .. . .. . 124:-

Mikrofonkapsel. Phili ps. 
Dynamisk kapsel för tal
frekvensområdet 100-
6 000 p/s. lmp. 200 ohm. 
Stor lek 37 x 22 mm. Rest
parti. 
Nr 22-512 .. . . ... . 10: -

Mikrofon. Liten kristall
mikrofon i plasthölje. 43 
X66X26 mm med ström
brytare. Känal. -52 dB. 
Fi:ekv. 60-6 .000 p/a. För 
mindre bandspelare m.m. 
Nr 31-541 . . . . . . . . 19: 75 

Snabbtelefon, bestående av huvud- och biapparat 
jlmte 20 m ledning . 3-tranaiators med tryckt a ltretaar 
och volymkont roll . Signal kan avges frl.n blgg e ap· 
paraterna . 2 st 57 mm dynamiska högtalare . Apparat
lådor av plast , atorl. 12 X 9 cm. Passande batt eri (1 

~r 
2:~J. ~~~~~1!~'.· ............ Komplett sats 114:-

Snabbtelefon, består av en huvudapparat med 2 bi· 
apparater och 2 st 20 m analutningaledningar. 8-tran. 
aiators föratlrk are med volymkontroll i huvudappa
raten, ato rl. 120X 90X 40 mm. Biapparaterna atorl . 80 
X 100X 40 mm. Samtal kan föras mellan huvudappa· 
raten och endera biapparaten , men ej mellan biappa. 
raterna. Pu aan~e batt eri (1 st 2328) medföl jer. 

BordHtativ för mikrofon 
543 m. fl . Förkromat rör, 
höjd 40 .cm och avart fot, 
diam. 18 cm. Vikt 0,9 kg. 

Nr 32-1tl ......... . ..... i .... . . .. .. Pr aata N:-

Nr 31.547 ........ 31:-
Mikrofonfot av svart lac
kerat gjutjärn . Storlek 3 x 
8X10 cm. Vikt 0,4 kg. 
Nr 31.5411 .. : .. . .. 111: -

Porttalefon med utomhusapparat av frost lacker ad 
plåt med signalknapp . Inomhusapparaten med aum
merton och samtaleknapp. Sto rlek 105X 75x 35 mm. 
Batter i 9 V (2328) och 15 m ledning medföljer . 
Nr ~-15 .. . .... . ... ·: · . . ........... Pr 1&ts 54:-

---------------Med anledning av Televerkets skärpta bestämmel
ser ang. försäljning av radiotelefoner, får apparater 
ej försäljas eller överlåtas utan att vederbörande 
beställare uppvisat tillståndsbev is för berörd sän
dare. Ansökn ingsb lanketter för tillstånd, kan erhållas 
trån oss. I l 

1 åra aranti 

Radiotelefon "Walkie· 
Talkie" ITM CB-20 med 2 
kanaler och 1ändarefft1.kt 
1 W. Tonanrop . 11 tran
sistorer . Spänning 12 V. 
Uttag för yttre strömkllla. 
Hölje av kraftig lackerad 
plåtlåda. 12-sektionera 
teleskopantenn . Lev. med 
llldervlllka, örsnlcka, 
batterier och kristall för 
en kanal. Vikt 750 g. 
Nr 32-201 . . Pr st 245: -

Radiotelafon 'Walkie
Talkie " Startone TC-10. 
Sändarl>ffekt 100 mW. 7 
transistorer . Med anrops
signal och uttag för yttre 
strömkälla (batterielimi
nator 9 V). Robust utför
ande med hölje av metall , 
storlek 65X 35x 175 mm 
plus 120 cm teleskopan 

·tenn. Vikt 550 g pr st. 
Lev. parförpackade med 
styrkristaller och batterier 
(32-2'328). 
Nr 32-200 .. . Pr par 221: -

Viska med axelrem pas
sande Startone . Svart 
plastväv. 
Nr 22·182 . . .. . ... 11: 50 

LOKAL· 
TELEFON 

Lokaltelefon. Modern mo
dell m. inbyggd summer. 
Lämplig både som bords. 
och· vlggtelefon . Tillver
kad av benvit bakelit. 
Storlek med handmikro• 
fonen pålagd : 23X10X9 

· cm. För drift av en an
liggning med två appa
rater, användes ett fick
lampsbatteri (2316), men 
vid stora distanser bör 
större batterier anvlndas 
(2330). För anslutning er
fordras 4-ledare, nr 49-9. 
Nr 32-529 . . Pr par 73: -

BatterllAda av grå plast , 
för montering på vigg . 
För ett ficklampsbatterj 
(2316). 
Nr 22-531 . . . . . . . . I: 50 
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Snabbtelefon för anläggn ingar med upp till sex 
apparater med full ständig förbindelsemöjlighet mel
lan alla apparater . En förnämlig utrustning för fabri
ker, skolor , företag. Appa raten kan användas på 
bord eller fästas på vägg. Ljusgrå apparatlåda med 
silverfärgad metallfront. Storl. 13X 16X 5 cm. Tran
sistorförstärkare med IC-kretc och högtalare i varje 
apparat. Hög ljudeffekt 250 mW, som kan anpassas 
till lokalen medelst Inbyggd volyUlkontroll . Ström 
matning med 6 V batter i eller batterieliminator 
(32-855) vid en av apparaterna . Kopplingsschema 
medfölj er. Till ledningsdragning behövs sig,nalkabel 
med 3 ledare fler än antal apparater (I.ex . 49-68). 
Röd signal tänds vid anrop samt när linjen är upp
tagen . Anropad apparat behöver ej manövreras. 
Nr 32-571 .. .. . .. .. .. .. .. . . . Pris pr apparat 125:-

Huvudapparat för anslutning av tvä biapparater (32-
86 eller 87). Förbindelse mellan biappa raterna finns 
ej . Apparaten har summer med olika ton.er. beroende 
pä vilken biapparat som anropar . 4 transistorer och 
volvmkontroll . Benvit kåpa i storl . 13 X 16 X 5 cm. En
dast två.ledare behövs mellan apparaterna . Kopp
lingsschema medfölje r. Utan batte rier (4 st 2329). 
Nr 32-75 . . ..... . ... .. . . . . . . . . . ... . . . .. . ... 130: -

Biapparat med käpa av plast och plät i benvitt och 
silver . Storlek 13X 16X 5 cm. Standa rdtyp m. signal-

Skivborste följe r skivans spår och tar effek tivt bort 
damm på skivan medan Ni spelar. 40 mm (/) tung · 
jä rnfo t med gummisula. 
Nr 31-101 ...... .. ............. . ... . . .... . . . 22: 50 

·~ 
byggd , kalibrerad nålvåg, 
mäter nålt rycket med en 
noggrannh et av 0,25 g. 

Nl,lrengörare med en 1!· Nr 31-377 19: 50 
ten fin borste och ant,
statvätska. 
Nr 21-99 . . . . . . . . 11: 50 

Anti-Statik. Antistatmedel 
för behandling av gram
mofonskivor , film o. andra 
produkter av plast , plexi
glas m.m. Självsprutande 
förpackn ing med 150 g. 
Nr 34-553 . . . . . . . . 8: 50 

knapp . Nr n.- ... .. ... . ...... .... Pr st 48: -

Rengöringssats "Bib" för 
bandspelare . lnnehäller 1 

Skivstill , rymmer ca 20 st flaska antistatiskt rengö· 
LP-sk ivor . Byggbart , gör ringsmedel , 4 st rengö
att stället passar såväl ringsverktyg _med filt, 10 
små som stora skivsam- st dubbla bomullstoppar 
lingar . Plats fö r märkning samt 1 st duk, förpackat I 
så att Du hittar bland plastfodral. Effektivt me• 
dina skivor. T<llverkad i del för borttagning av be
slagfast styrtlnplasl Finns läggn ingar pä tonhuvud. Biapparat, lika föreg . men med privatknapp. Huvud

apparaten ktn . ej lyssna annat än när knappen in-
tryc~es . Nr 32-87 ..... . . ....... . .... Pr st 55: -

"Barnvald". En 2-transis
tora föratlrkare med vo
lymkontroll, hOgtalare o. 
20 m ledning till en mik
rofon, som placeras I.ex. 
i barnkammaren . I ett an
nat rum kan man nu höra 
de allra svagaste ljud frl,n 
babyn. Batteri (2328) 
medfOljer . 
Nr 32·21 Komplett 48: -
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i färg brun, vit el. orange . Nr31-98 ...... .. .. 11:• 
Nr 31-601 .. . .. .. . 15: 50 

Kopplingsplint m. 20 löd
öron o. akruvanslutningar, 
Längd 120 mm. 
Nr 22-586 . . . . Pr st 8: 75 

D:o med fästbygel och 
svart plastkäpa . 
Nr 22-587 .. Pr st 11: 50 

Stroboskop, varvtalsml• 
tare för grammofoner v 
sar 33, 45 o. 78 varv/min 
Nr Prst 10 
21-598 0_: 40 2: 

Utbytesnllar av fabrikat HUBER Schwe iz, som er
sätter nedanstäende märken. 

Ersätter SHURE Ersätter BSR. 

21-422 LP-Safir TC 8 2: 50 
21-399 ST-3 Safir 5: 50 
21-372 ST-4 Diamant 13: 50 
21-423 ST-12 Safir 5: 50 

21-858 N75-6 Diam. 35: -
21-857 N75-G Diam. 35:-
21-858 N75-E Ellipl 14: -
21-859 N55-E Elllpt 14:-
21-860 N44-5 Diam. 35: -
21-861 N44-7 Diam. 35: -
21-862 N75-6 Typ 2 35:- , ~ 
21-868 N91-G 35: - ... --~ 
21-851 21-852 

Ersätter B & 0 . 
21-851 SP-1, -2 Diam. 

21:-
21-8S2 SP-6, -7 Diam. 

39:-

Ersätter Ronette/Luxor 
21-847 SC 501 Stereo S: -
21-849 BF 40 Stereo 3:-

Ersätter Philips 
21-844 GP 204 
21-845 AG 3306 

3:75 
5:-

Ersätte r. Excell 
21-869 ES-70 S 35: - Ersätter Garrard 

~ ~ ~-GC, .S,o,oo 

Ersätter ELAC A 
2:50 

21-853 STS-444 Diam. 
39:-

Ersätter ADC 
21-854 ADC 220 Diam. 

31:-

Ersätter GOLDRING 
21-855 GSOOH Diam. 35:-

Ersätter H M W 
21-848 Schumann diam. 

14:-

Grammofonstift med sa
firspets, s.k. evi9hetsnål , 
fö r " antik 11-grammofoner . 
Nr 21-850 ........ 2: 25 

Pickup-arm, PIEZO med 
dynamisk pickup . (31-374). 
Den S-formade tonarmen 
är kullag rad och spets
lagrad . Ställbar motvikt . 
Ptckup -huvudet fastsättes 
m. Bajonettfattning . Lös
tagbar fot för montering i 
12 mm hål. Tillverkad helt 
i förkromad mässing. 
Längd pivot t i ll näl 220 
mm. Total längd 310 mm. 
övriga data se pickup 31-
374. 
Nr 31-100 .... .. 115:-

Pickupinsats SHURE M 
75-6 S. Dynamisk. Fre
kvensområde 20-20 .000 
Hz. Känslighet 5 mV vid 
5 cm/s. Kanalsep . bättre 
än 25 db/1000 Hz. Kanal
balans inom 2 db. Följ
samhet 35 cm/s vid 1000 
Hz. lmp. 47 Kohm. Nål
tryck 116--3 g. Vikt 6 g. 
Fäste 22,7 mm ('/, " ) stan
dard. 
Nr 21-373 .. .. .. . . 85:-

Plckupl,..ts, DYNAMISK 
(Piezo-Y 950) endast ste
reo och LP. Utsi gnal vid 
1 Kc, 20°C, 5 cm/sek : 5 
mV. Frekvensomf .: 20-
20.000 Hz. Kanalbalans± 
1 dB. Kanaleeparation : 20 
dB. Följsamhet : 12X10-
6 cm/dyn. Nältryck : 2 g. 

Utbytesnll, diamant , \itl Nr 31 374 34 50 

~ ~ f l-~-~-s_21_
1
-~_ .. _ ._._ .. _._ .. _._2_4_,----1 Nr 21~m ~~~~~~~118: 1s 

Ersätter Philips 
21-864 GP400 Diam. 37: -

Ersätter Audio Technica 
21-863 AJ 66-70 35:- Pickup-insats typ Y-640 

STEREO. Kristal lsystem 
med 220 mV utspänning 
och 30-20.000 p/s . Dia
mantnål. 3 g nältryck. Ka
nalseparation 20 dB . Med 
diamantnål. 
Nr 21-128 ... . .... 19: 50 

= Pickup-insats. Keramisk 
stereo/mono insats med 
standardfäste . Frek..,ens
område 30-15 .000 Hz. 
Utsp . 0,42 V vid 1.000 Hz 
och 5 cm/s. Kanalsep . 18 
dB. Storlek 36X14 X 11 
mm. Ersätter Talefunken 

21-417 A23/2 5: 75 21-127. Reservnål 12:- Nr 21-459 .. .. .. .. 14: 50 

Pickup-insats, DYNAMISK 
(Son ic Siar S-10C Ste
reo) . Känsl ighet 6 0 mV 
vid 1 KHz, 5 cm/sek. Fre
kvensomfäng : 15- 20.000 
Hz. Kanalbalans : inom 1 5 
dB. Kanalseparat ion : 25 
dB. Följsamhet 10x 10-6 
Cf!1/dyn. Nåltryck 1-2 ,5 g. 
D,amantnäl. 
Nr 21-550 ... . . ... 41: -

Nr 21-538 Resewnäl 24: -

Pickup-Insats, DYNAMISK 
(Sonic Star S-10E Ste
reo) . Känsl ighet 4 mV vid 
1 KHz, 5 cm/sek . F re
kvensomfäng 10- 25.000 
Hz. Kanalbalans : inom 1,5 
dB. Kanalseparat ion : 30 
dB. Följsamhet 15X 10-6 
cm/dyn. Nältryck 1-2 g. 
Eliptisk diamantnäl. 
Nr 21-549 . ... . . .. 89:-

Nr21-539 Reservnäl 45:-.. 
Pickup-insats, kristall 
stereo ooh mono pickup 
med standardläste . Hög 
utspänn ing 1,0 V. 
Nr 21-458 .. .. .. .. 12: 50 

Pickup·arm av -svart plast. 
Fjäderavlastad till 8 g 
nåltryck . Försedd med 
vändbar dubbelsafir-kri
stallinsats (standard , LP 
stereo och mono). (Re
servstift 421, 422). 
Nr 31-475 ... .. . .. 13: 75 

Ka .. ettalbom med plats 
för kompaktkassetter in
klusive sina plastlådor . 
Nr Rymmer Pris 
31-83 6 st 12: _ 
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SkivspelarchHsi BSR P128 STEREO. 0 B SI Lav. 
utan pick-up -alament. Skivspelare enligt DIN-nor
merna. Hydraulisk tonarms-lyft och antiskating. Skala 
för nåltryck 0- 6 g. 4-hastigheter . WOW mindre 11.n 
0,2 •t,. Rumble mindre 11.n 30 dB. 28 cm gj uten tall 
rik 1,4 kg. 4-pol ig dynamisk synkronmotor . Storl . 334 
x 286 mm, 62 mm under och 72 mm över plattan . 
220 V. Fjll.derupphll.ngt chassi. 215• 
Nr 41-103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

Skivspelare BSR P 128. En helautomatisk skivspelare 
som uppfy ller DIN-normerna. Hydraulisk . dä'!'pad 
tonarmsnedläggning. Fjäderupphängt chassi . Giuten 
skivtallr ik, vik t 1,4 .kg. Rökfärgad plasthuv . 1.5 m led
ning med 5 pol. DIN-kontakt . Leverer.as med SHURE 
pickup typ M 75-6 S. Betrf . data, se pick up 373. 220 V 
S-märkt. Storlek 37X 35X 17 cm. Vikt 6,5 kg. Lådan av 
teak , palisander elle r valnöt. 
Nr 41-50 398: -

Skivspelare BSR-GU-8, Stereosk ivspelare med Ke
ramisk pick -up. 3 hastigheter 33 45 . och 78; Au\o
matlsk stopp . Fjll.derupphängt chassi. 5-polig Din
kontakt. Röklärjjad plasthuv. Storlek 31 X 22X 11 cm. 
S-märkt 220 V. 
Nr 42-739 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178: -

Skivspelarchassi BSR P 163, med remdrift . Hydraul isk i--------------------• 
tonarmslyft och antiskating. Justerbart nåltryck från 
0--4 g. 33 och 45 varv. Rumble -55 dB. Wow mindre 
än 0,2 •/, DIN 45507. 28 cm gjuten tallrik 1,8 kg. 4-
polig dynamisk synkronmotor . St~r l. 286 X ~4 X 62 
mm. 220 V. Fjäderupph ll.ngt chassi. Utan p1ck-up
element. Passande låda och huv 31-371 och 31-369. 
Nr 41-30 ...... . . .. .... ... . .. . ...... ... .... 348:-

r __ -

Lida t il l BSR skivspelarchassi P 128, MA 70, eller 
MA 75. Storlek : 37X35X8,5 cm. Ram i teak- , val
nöt- eller jakarandalaminat. 
Nr 31-371 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pris M: -

Pla1thuv i rökfärgad plast passande till BSR skiv
spelare . Storlek : 335 X 287 X 85 mm. 
Nr 31-319 . . .... ...... . .. ... . . ... .. ... . . .. .. 35: .-
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Tomspolar av glasklar 
plast. Levereras i papp
ask. 
Nr Diameter Pris 
31-266 3" 75 mm 1: 70 
31-264 31/," • 85 mm 1: 85 
31-2654 " 100mm 1:95 
31-83441/," 110mm 2:10 
31-267 5" 125 mm 2: 40 
31-530 6" 145 mm 2: 75 
31-268 7" 175 mm 3: -

KasHtt av glasklar plast . 
31-269. För 3" spole 1: 80 
31-270. För.5" spole 2: 80 
31-537. För 6" spole 3: 20 
31-271. För 7" spole 3: 50 

Tomspolar, 11Scotch 11
~ i vit 

plast. Lev. i kartong . 
31-327 5" !I: 20 
31-328 6" 5: 51 
31-329 7" 8: 11 

Tomspole " Robot" . 
Scotch automåtspole . 
31-58 Diam. 6" 2: 50 

Skarv1ejp, •/, " X 380 cm. 
Nr 21-404 7: • 

TDNBAND (iij- ) 
KASSE'TTER __ .:...-~~~ 

Tonband. Fabrikat " Scotch". Det världsberömda Tonband. Märke AGFA , typ Hif i-Low-Noise . Namnet 
amerikanska tonbandet i toppkvali tet. garanterar högsta bandkvalitet. Alla spolbanden i 

arkivkassetter av plast. 

Standard band (175) 
Nr Spoldiam . Bandl . Spelt id 

31-311 5" 600fot 1tim . 
31-640 6" 900fot 1•/,tim . 
31-312 7" 1200 fot 2tim . 

Långspelande (215) 
Bandl. Spelt id Nr Spoldiam . 

31-813 3" 300fot 30min . 
31-641 4" 450fot 45 min. 
31-401 5" 900fot 1'/,t im. 
31-402 6" 1200fot 2tim . 
31-403 7" 1800fot Stim . 

Extra 16.ngspelande (220) 
sgettid Nr Spoldiam. Bandl . 

31-440 3" 400 fot 4 min. 
31-642 4" 600fot 1tim . 
31-441 5" 1200 fot 2tim. 
31-614 6" 1800 fot 3tim . 
31-442 7" 2400 fot 4tim . 

Triple Play (290) 
Spelt id Nr Spoldiam . Bandl. 

31-643 3" 600 fot 1tim . 
31-665 5" 1800 fot 3t im. 
31-667 7" 3600fot Stim . 

Lågbrus (223). Långspelande . 
31-763 5" 900 fot 
31-764 6" 1200 fot 
31-408 7" 1800 fot 
31-785 10,5" 3600 fot (Plastspole) 
Lågbrus (224). Extra långspelande. 
31-792 5" 1200 fot 
31-793 6" 1800 fot 
31-794 7" 2400 fot 
Specialband (207 LP) prof . med matt rygg. 
31-796 7" 1800 fot 
31-797 10,5" 3600 fot (Metallspole) 
31-259 10,5" liSOO fot (l>lastspole) 

Pris 

17: 50 
23:50 
27:-

Pris 
9:80 

15:50 
23:50 
27:-
311:-

Pris 
14:-
17:25 
26:50 
38:50 
48:-

Pris 
17:25 
38:50 
72:-

28:50 
29:75 
41:
N:-

29:75 
41:-
54:-

LP-band . Typbeteckning PE 36. 
Nr Spoldiameter Bandlll.ngd Spelt id Pris 
31-244 5" 13 cm 270 m 11/, tim . 26:-
31-245 6" 15 cm 360m 2tim . 29:75 
31-246 7" 18cm 540m 3t im. 41:-

ELP-band. Typbeteckn ing PE 46. 
31-247 5" 13 cm 360 m 2tim . 29:75 
31-248 6" 15cm 540m 3t lm. 41:-
31-249 7" 18om 730m 4tim . 54:-

Tonband AGFA semipror. studio LP-band 
baksida PEM-368. I novodurkassett . 

med matt 

31-433 5" 270 m Metallspole 
31-434 7" 540 m . Metallspole 
31-435 10'1," 1100 m Novodurspole 
31-436 10'1, " 1100 m Nab-spole metall 

DP-studioband med matt baksida PEM-268 
durk-assett. 
31-437 5" 320 m Metallspole 
31-438 7" 640 m Metallspole 
31-439 10•/, " 1260 m Novodurspole 
31-443 10•/, " 1260 m Nab-spole metall 

s,,.nld per kanal vid olika b•ndhaallghaler 

38:50 
59:50 
94:-

110:-

novo-

44:50 
71:-

110:-
129:-

l i ngd 
fol 

1/a tum (4,75 cm) 3't. lum (9.5cm ) 7'/ ,tum(19cm ) 
per sek pe r sek . per sek . 

200 20 min. 10 min. 5 min. 
300 30 min. 15 min. 7'/, min. 
400 -40 min. 20 mm. fQ min. 
450 45 min. 22•1, min. 11 n in. 
600 60 min. 30 mli1. 15 mm. 
900 90 min. -i5 min. 22 '/, min. 

51: - 1200 120 min. 60 min. 30 min. 

112:- ;:: ;:g;:~: 1~::~: ~::~: 
13:- 1,...__3000=--'--= 360::..::m~;n~--..L-~ '~'."..:::m~;n~· -.L_~ ~~m~;"~-_J 
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Tonband, märke "TONE 
CREST", amerikanskt fa
brikat. Sili conbehandl ade 
tonband på polyesterba s. 

LAngspelande (LP) 
Nr Spoldiam. 
31-352 5" 
31-353 7" 

Bandl. 
900 fot 

1800 fot 

Spelt id 
1'/, t im. 
3t im. 

Pris 
7: 50 

12:50 

Extra IAngsp. (ELP) 
Nr Spoldiam . Band!. Spelt id Pris 

4:75 
9:50 

31-354 3" 400 fot 40 min 
31-356 5" 1200 fot 2 t im. 
31-358 7" 2400 iot 4 lim . 14: 75 

KASSETTBAND 

Kassettband. Standard
kassette r i plastlåda. 
" Scotch " HiFi Lågbrus
kassetter med matt rygg. 
Nr Typ 
31-72 C- 60 
31-73 C- 90 
31-74 C-120 

Compact -kassetter AGFA 
Super Ferrodynam ic. 
Kassetten som ger mer: 
90 'lo mer dynamik, 50 'lo 
bättre höjdutstyrn ing, 
400 'lo lägre klirrfakto r. 
SM-mekan ism = b4!ttr e 
spolning . 

31-305 Typ C- 60 8:75 
-31-306 Typ C- 90+ 6 12:25 
31-307TypC-120 15:50 
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SCOTCH Ohrome-kas
sette r CrO' med matt 
rygg. 
31-260 C- 45 
31-261 C- 60 
31-262 C- 90 
31-263 C-120 

Compact-kassetter AGFA 
Stereo -Chrom. Chromd i
oxidband för härför av
sedda kassettspelare. 
Nr Prst 
31-470 Typ C-60 12: 50 
31·471 Typ C-90 18: 75 
31-472 Typ C-120 19: 50 

C,o,.pact-kasselter AGFA 
Low-Noi se. I plastlåda . 
31-238 Typ G- 60 6: 10 
31-239 Typ C- 90 9:-
31-240 Typ C-120 11: 90 

KassettlAda. Storförpack 
ning AGFA Low-Noise C-
60 kassetter . 10 st i plast
låda med fack och re
gister . Lådans storlek 140 
X 105X'70 mm. 
Nr 31-473 ........ 49: 50 

Rengöringskassett. l?as
S'ar alla kassettspelare 
avsedda för kompaktkas
setter . Avlägsnar oxider 
och smuts från tonhuvu
del 
Nr 31-376 . . . . . . . . 5: 75 

Kassettband. Standardkassetter sammansatta med 
skruv och förpackade i plastlåda . Amerik. fabrikat 
Conco rde. 
31-68 C- 30, spelt id 30 min. Pr st 4 :25, 1 O st 38: -j 
31-69 C- 60, spelt id 60 min. Pr st 4: 75, 10 st 42: -I 
31-70 C- 90, spel tid 90 min. Pr st 8: 50, 10 st 58: -

--
HAllare för 8 st kompakt
kassette r. Tillverkad av 

. . 

3, 
. . 

vart plast. Sinnrik spärr- Kassettväska av svart 
anordning håller kasse!- plastläder med bärhand
en på plats , hållaren kan tag . Rymmer 10 resp. 12 
ärför monteras i al la lä- kassett er i ask. 
en utan att kassetten 31·18, Stereo -8 24: 
aller ur. Storlek 160X 90 31-19 . Com~act 18: 
X 75 mm. 

r31-87 ........ . . 22:-

Kassettställ i grå plast 
för 6 st kassetter . På
byggnadsmöjligheter i 
höjd och sidled . 
Nr 31-141 .... Pr st 4: 75 

Siffersats, självhäftande 
för märkning av kassett
o. kassettplats . Par 1-96 . 
Nr 31-143 . . Pr sats 4: 50 

Kassett av plaat för in
spelningsband . Tvåfärga d 
i blått och vitt . 
31-483. För 3" spole 2: 
31:464. För 4" spole 3: 
31-485. För 5" spole 3: 
31-486. För 6" _spole 4: 
31-487. För 7" spole 4: 

Skarvapparet för inspe 
ningsband. Dubbla knivu 
för både kapning o. tri 
ning. Med dubbla fjl d 
rande bandhållare . 
Nr Prat 
31-444 11:50 

Ledarband på spolar å 21 
Kassettkarusell. Ett prak- I m. Grönt eller rött . 
tiskt vridbart ställ med Nr 31-1080 Pr rulle 3: 
plats för 20 kassetter i 
låda eller 32 kassetter Ändbend och pausban 
utan låda. Storlek 16X 16 med sekundmärken. 
cm. skrivbar y1a. Längd 30 
Nr 31-86 .. . . .... . 22: 50 "Nr 21-460 .. . ... .. I: 

Talja, HALTRAC en 

\ 

ffllnlatyrtalja aom vl119r •n• 
dut 460 g men lyfter 1a, 
kg. Maximal belutn. 450 
kg. Den hJllper Er att 
dra upp bflen ur diket, 
oeralttlig vid lutning o. 
lossning. Ett verktyg för 
byggnaclafirmor, mekani
ker, alaktare, lantbrukare, 
brandman, nglare, bilia
ter m. fl. Den lr helt rost
fri, ajllvamllrjande o. med 
22 reap. 44 m ofllratllrbar 
nylonlinL Utvlxling 8:1. 
Med eutomatiak lbrlng. 
Nr ._1 ........ 14:-

TelJa, Haltrac-MAXI. Li
ka fllreglende men ut
vlxling 18:1. Viger 1,13 
kg men lyfter .l,800 kg 
max. 
Nr --1-...... •=-

Talja i llttvllctautf6rande med nylon1agrade aluml
niui:nblock och med ca 20 m nylonlinL Lyft 2,15 m. 
Utväxling 9:1. Max. hlllfuthet 1300 kg. Normal 'be-

~:t~ ·k·~. ~~~.I~~'.~~: .............. •=-

Speld]fllilullk av gjuten 
llttmetall med 4,2 m smi
dig atllllna och amldda 
stllkrokar: Kompakt och 
oöm. Spirranordnlng för 
exakt manövrering av 
lasten. Drar upp till 900 
kjl. _Godklnd av arbetar
skyddaatyrelaen för 850 
kg lyft Minsta krokav
etlncf 815 cm, störata 450 
cm. Viger endut 3 kg. 
Nr31-77 • ....... •=-

Offeiallt av olje- och ay
ra bestlndlg plut med 
bOJllg pip. 
Nras-m 1 L 1:75 
NrN-121 2L 11:R 
Nr~ 5L N:-

Kolvpump. Stabilt utförd 
i metall med standard fat 
gänga 68 mm och låsring . 
'I, " in- och utlopp. · 100 
cm sugrör av st>'.'!' plast 
och 120 cm böJligt ut
loppsrör med. munstycke . 
Kan även tjänstgöra som 
sughävert . En mångsidigt 
användbar pump för ben
sin, tunnfly1ande oljor , 
vatten m.m. Pumphusets 
dim. 6X12 cm. Kapacitet : 
12-15 liter per minut. 
Nr 45-10 42: -

1'Q 
B6tpump, helt av plast. 
Inga metalldelar som kär
var eller rostar . Okross
bar. Lätt i vikt och· fly1er 
på vatten . Tål bensin, olja 
och kemikalier o. är där
för mångsidigt användbar . 
Rördiam. 4 cm. Slangnip
pel för 1" slang. Längd 
60 cm. Talja m. automatil!k aplrr 

och nylonlagrade aluml• 
niumblock. Max. kapaci
tet utan lbnlng 900 kg, 
med lbnlng 180 itg. ut
vllxl. 7:1 Nylonlina 20 m. 
Diam. 4,5 mm. 
Nr 30-1132 ...... 41:-

200KG 
Tel)e med ca 11 m tvinnat 
nylonrep. Block av gjuten 
llttmetall med rullar av 
plut. Utvlxl. 4:1. Belast
nlng_200 kg. Vikt ca 800 g . 
Nr 111-171 . . . . . . . . 14: 10 

o ;;,; 
# Tran rsvegn för upphlng

ning av en talja pA balle. 
Passar upp tllf 21/1" bred 
balk. Med 4 s~vamör- .,,..,._~ med auto-

lande s• nylonh ul. Max. matlak lbn1ng. Prektlak 
ut· 500 kg. Vi 3 kg. till taljomu tunna nylon-
Storl. 15X 12x 10 cm. llnor. 
Nr 30-1171 .•.... st:- Nr »1171 ....... 14:-

...... ooholJNlae, 
Tranapar. plaatalang, ben
aln• och oljebeatlndlg. 
MAtt: Inre dlam. X yttre 
diameter. Pria pr meter . 
.. 117 ax &mm 0:71 
40-1• 4X 7mm 1:-
40-1N 15X 8mm 1:21 
41-111 ex 9mm 1:a 
40-2N 7X10mm 1:50 
.. 111 8X11 mm 1:70 
41-112 10X14mm 2:IO 
40-217 12X18mm 1:
... 18X22mm 4:IO 

B6tskopa av specialplast 
i väl synl. röd färg . Total 
längd 20 cm, bredd 16 cm. 
Nr 34-1314 . . . . . . . . I: 50 

B6tahake av aluminium, 
utan skaft . Längd 19 cm. 
Nr 21-837 . . . . . . . . 8: 50 
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Motorglas6gort . Ger fullt 
tillförlitli gt skydd för ögo
nen samt är mycket be
hagliga och lätta att bära. 
Svarta eller vita . 
Nr 35-71 .. ........ 9: 50 

BILTILLBEHÖR ... 
25-314. Tindkabelmuff av Slkringsdosa av bakelit 
gummi. för en till 6 bilsäkrin9ar . 

Pr 2 st 0: 70, 10 st 2: 90 Med 8 amp. säkringar (12-
691). 
22· 445, tvåpolig . 
22-2147, fyrpolig . 
22· 441, sexpolig . 

1:-
8:75 : 

12:- • 

Motorglasögon , som fö- Tindkabalsko av bakelit 
regående men även med m. mls singsats passande 
wön solskärm. Vita. _ tändstiftet. 

~ ~ 

BILSllKRINGAR 
12-191, ex 25 mm. 8, 15, 
25 eller 40 A. r 35-453 .... " .. 12·- Nr 25-384 .. .. Pr st 1: 50 

Kabalsko med radiostör
ningsskydd fö r tändst ift. 
Nr 25-414 . . . . Pr st 2: 90 

Motorglas6gon, samma StilmingHkydd för Volks -
som 35-453 men dess- wagen-tlndstift . 
utom m'!,d ansikstskydd . Nr 25-808 · · · . Pr st 2: 90 
Nr 35-454 ........ 21:-

t 

Pr 2 st O:IO, 10 st 1:90 

12-898, 6,3X 32 mm glas
rör. 2.5, 4, 5, 10, 20, 30 
eller 40 A. 

Pr 2 st 1: 20, 10 st 3: 75 

Ventilsats, består av 5 st 
ventilinsatser för bilslang. 
Förp. i ask. 

Slkringsnts for bilen . 
Stiimingsnydd för tlnd- Prakt isk kartförpackning 
kabel . Längd 55 mm. med 20 olika bilsäkringar 
Nr 25-537 · .. · Pr st 2: 75. (6X 25 mm): 5, 8, 16 och 

Nr 25-734 . . Pr aata 3: 60 

25 A. 

1111 
Nr Prförp. 10 förp . 

Tlndstift, CHAMPION . 
Nr Typ 
35-115 N-7Y 
35-1H N-9Y 
35-187 UL-82Y 
35-188 L-87Y 
35-189 L-88A 

Prst 3: IO, 4st 13:N 

Tindkabeltjng isolerad, 
för felsökning medan mo
torn är i gång. 
Nr 25-481 .. .. .. .. 15: 50 

:35-751. Startkabel med 
kabelsko för batterian
slutn . i ena ändan o. van. 

Vantilhatt för bilar och 
motorcyklar . Föm. mils- , 
sing. I plastask med 5 st. 
Nr 25-9 . .. . Pr ask 2: 39 

25-14~7 3_=_- 23:

lig kabelsko i den andra. 

/~ 

:Mycket kraftig , lämplig 

' - ~o':i:~u:~=tset !1ci :~;öm!~;rk~å!rfo~:~a/tor 
ett oljetryck av 3,5 atö. Längd 48 cm Pris 11: 50 

=-C Garanteras för ett tryck Längd 65 cm Pris 14: 50 
o->= av 150 atö. Med gänga Längd 100 cm Pris ~: 50 

Tindkabel för bilar och 
mc, 30-trådig kopparleda
re med plastisolering. Yt
terdiam . 7 Jnm. Färger : 
svart eller röd. 
Nr Prm 
41-114 2:40 

1Öm· 
18:50 

Stilmlngsskydd. En kom- M 10X 1SW22. Pa~sar tys- ~ 
plett störnin_gsskyddHats · ka och franska bilar .• _ . 
för 4 tändstift, tändkabel, Nr 25-420 . ... _ . ... 9. · 

tändspole o. bilgenerator . ~ 
Nr 35-443 .. Pr sats 17:75 , 

~ 
Kabelsko för bilbatterier. 
Kraftig typ av förblyad 
mässing. 
2$-154, positiv. 
25-155, negativ , 

~ Stilmingsskydd, 3 µF för 
..._, relä och tändspole . 28X 

Fotomkopplare för hel- o. 
halvljus . Storl. 60X 65 mm. 
Nr 25-193 ... ... .. 10: 75 

p~n,~ 
15-158. Kabelsko för tänd· 55 mm. 
kabelns spolända . Nr 25-408 .... Pr st 7: 20 ©iBID 

Pr 2 st 0: 50, 10 at 2: -:- Stilmingsskydd 0,5 µF .för 
bilgenerator . 22 x 36 mm. 
Nr 25-383 .... Pr st 4: IO 

· Kabelsko med flätat band 
av koppar för bilbatterier . 
Total längd 36 cm. 

25-407. Kabelkoppllng m. 
bajonettlås och säl<rirfg 
för 8 A (12-691). Av svart 
bakelit 15X48 mm. 

Pr st 2:85, 10 st 21:-
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Nr 25-151 ...... ., . 5: 75 
. Batterikabelsko för kabel 
·upp till 1 cm diam. Av för
blyad mässing i kraftigt 
utförande. - ~ ,~7~1 Negativ -

25-530. Kabelkoppling m. 25-173. Bult med mutter , _25-ffl ' Positiv + 
8 A säkring (12-!!91). passar batterikabelskor , 

Pr st 3: 25, 10 st 27~- Pr 2 st 0: 90, 10 st 3:- Pr st 2: 20, 10 st 11:-

Kabelsko med flatstiftskontakt och isolerat skaft. 
Nr . Pr 2 st 10 st 
15-330, stift A 2,5 mm', blå O: 85 3: 10 
15-331, hylsa B 1 mm', röd O: 90 3: 20 
15-332, hylsa C 2,5 mm', blå O: 95 3: 30 
15-333, m, uttag D 1 mm', röd 1: 40 4: 50 
15-334, m. uttag E 2,5 mm', blå 1: IO 4: 90 
15-339, skarv 3-vägs F O: IO 1: 80 
15-331, koppl ing, isol. G O: !IS 3: 30 
15-337, skarv H 1 mm' 0: 80 2: 80 
15-339, skarv I 2,5mm2; · 0: 90 3: -

Kabelsko. Ringkabelsko ~ ~ 
med isolerat skaft , -....Q, ~ -
Nr 
15-345, 
15-346. 
15-347. 
15-348. 

Skruvhål 
M4 
M4 
M5 
M5 

Area 
1,5 mm2 

2,5mm 2 

1,5mm2 

2,5mm' 

Kabelsko, av kraftig för
tent mässing, För kablar 
med nedanst. area. 
Nr mm' Pr2st 10st 
15-180. 1,5 0: 60 
15-161. 2,5 0: 75 

lsol. 
röd 
blå 
röd 
blå 

Pr 2 st 
0:70 
0:75 
0: 70 
0: 75 

10st 
2:20 
2:30 
2:20 
2: 30 

Stickpropp för cigarrett
tändaruttag . Storlek 20 X 
60 mm. 
Nr 
25-403 

Prst 
2:25 

10st 
17:-

15-163. 6 1:25 ~ 
15-162. 4 1:- • 

15-164.10 0:80 1:90 ...,...... 
15-165. 16 0: 85 2: 70 
15-166. 25 1: 20 3: 90 Paneluttag för monte ring 
15-167. 36 1: 80 6: 50 på bilens instrum.-brllda . 
15-188. 50 ,2: 30 8:20 Nr Prst 10st 

25-171: 'Kabelskosats . 2 
22

"
83 5

' 
75 41

' -
st av varje storlek 160-
168 = 18 st. 6:-

25-402. Tindlls. Ström
brytare med 2 lägen 0-1 
och 2 nycklar . Diam. 33 
mm. 18:-

25-397. Tindi6s Ström
brytare med 3 lägen 1-0 
-2 o, 2 nycklar . Diam 33 
mm, 18: 50 

Tindnings lls med 3 111· 
gen, 0-1- 2, varvid läget 
2 llr återfjädtande (avsett 
för inkoppl. till startmo· 
tor). 
Nr 25-612 ........ 43:-

Stickpropp för sladdlam _
p·a m.m. 
Nr 
22-82 

Prst 
4:25 

w 
10st 

36:-

Sladduttag passande 
propp nr 22-82. 
Nr Pr st 
22-76 7: 25 

10st 
12:-

Paneluttag av metåU med 
lock . Passar propp nr 22-
82. 
Nr 
25-531 

Prst 
7: 50 

10 st 
66:-

Startknapp, förkromad . 
Diam.-27 mm. 
Nr 25-533 ........ 7: 50 

Tryckkontakt av svart ba
kelit med vit knapp. För 
22 mm hål, ' 
Nr 22-71 .......... 8: 50 

Dörrströmbrytare för in
fällning i dörrkarm etc. 
Storl. 40X 30X 24 mm. 
Bryter strömmen (släcker) 
-,id intryckn. av knappen, 
Nr Prst 10st -
22-n 4: 75 42: -

Dörrströmbrytare för in
fällning i 18 mm hål i karm 
etc , Fla~stiftsanslutning . 
Brytförmåga 0,24 N250 V, 
S-märkt. 
Nr 22·458. Bryter ström
men vid intryckning av 
kr>appen. 

Pr st 2: 85, 10 st 21: 50 

Nr 22-459 , Sluter ström
men vid intry ckning av 
knappen. 

Pr st 2: 90, 10 st 23: -

Omkastare med 0-lllge i 
mitten , Centrumfastslltt
ning i 13 mm hål. 
Nr Prat 10st 
25-319 7: 75 19: -r 
Ström~ 1-polig för 
12 mm hål. Storl . 16X29 
mm, · 
Nr Prat 10st 
25-9!11 3:- 21:-

Strömbrytare för 12 mm 
hål. 30 mm lång arm, 
Nr ·25-972 
Pr st 10 st 100 st 
1: 80 15: 50 . 125:-

Paneler i mattsv. krymp
lack, passande till st röm
bryta re 25-872 och var· 
ningslampa 25-521. 
25-520 , 1 hll 1:30 

1:50 
1: 75 
2:-

25-520, 2 hll 
25-520, 3 hål 
25-520, 4 hll 

Strömbrytare m. central- . Kontrollampa av vit plast 
fastsllttning o. slutet ba- fö r panelmont. i 18 mm 
kelithus. Svart knopp di- hål. Sockel BA 7s. 
ameter 15 mm. Fastskru- 25-696 Röd, 
vas i 8,5 mm hål. 25-897 Orange. 
25-404 med gänglängd 4 Pr st 7: 75, 10 st 89:-
mm. 3:IO 
25-405 med gänglängd 15 <. 
mm. 4: 30 

~ } -
Strömbrytare av svart ba
kel it med inbyggd kon
trollampa , sockel BA 7s. 
Benvit knopp diam. 20 
mm. Panelmont. i 10 mm 
hål. Finns med rött eller 
grönt glas. Utan glöd
lampa (61~2~21). 
Nr 25-699 ... .... . 11:-

Sllpvagnskoppling . Utta
gen försedda med lock, 
vilket även fungerar som 
IA.sbygel. Kraftigt utfö
rande. 

25-713. Uttag 5-pol. I: -
25-114. Uttag 7-pol . 8: 75 

25-784 . Propp 5-pol , I: -
25-115. Propp 7-pol. I: 75 
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Vamin91lampa, fa~ttryc : 
kes i 13 mm hål. Finns 1 

färgerna rtjd ,· grön eller 
blå. Med 12 V lampa. (Re
servlampa 619/6 V 620/12 
V). 
Nr Prst 10st 
25-521 2:50 19:-

Signallampa av bakelit för 
panelmont. i 16 mm hål. 
Passar glödlampor med 
sockel BA 9s. Rött , blått, 
gult eller grönt glas. 
Nr 25-371 .. .. .. .. 4: 90 

rffJ-¾q ~ 
Kontrollampa för panel 
med röd, grön eller blå 
plastlins och lamphållare 
BA 7s. Storl. 14X65 mm. 

Nr Pr st 10 st 
25-373 3: 90 33: 50 

Lampa. Med vitt , rött el
ler orange plastglas . 
Glasring av förkromad 
mässing, underläggsplatta 
av gummi. Diameter 70 
mm. (Pass. glödlampor: 
spollampor 16X 44 mm). 
Utan glödlampa. 
Nr 35-855 . . Pr par 21: -

Baklykta i kraftigt utfö· 
,ande för lastbilar och 
lastsllpvagn. Rött glas 
med 18 cm diameter med 
orange lins i mitten för 
blinker . I lykta n finns tre 
lamphållare . Ba 15s, för 
bakljus, stoppljus o. blin
ker. (Passande glödlam
por 22-623-824, 22-1928 
-1930). 
Nr 35-857 . . Pr at 28: 50 

R-rvglas till 35-857. 
Nr 35-44 7 . . Pr st 17:-
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Baklykta för husvagnar 
m.m. Helt i plastglas med 
mjuk PVC-kantlist. Storl. 
20X 8X4,5 cm. Med 3 
lamphållare för 1 st 10 W 
och 2 st 15-20 W spol
lampor (22-826-22-829) . 
Funkt ioner : Rött bakljus 
med vit nummerbelysning 
åt sidan, rött stoppljus 
samt orange blinkljus . 
Utan glödlampor . Parför 
packade . 
Nr 35-4 37 Per par 48: -

Reservglas till 35-437. 
Nr 35-448 . . Pr st 17: -

Baklykta fö r bilar o. släp
vagnar . Av svartlackerad 
plåt med plastlins . Ena 
halvan röd för bakljus o. 
andra halvan orange för 
stopp- och blinkerljus . 
Diam. 8 cm. Utan glöd
lampor {För 6 V 22-826 
+22- 828. För 12 V 22-827 
+22-829) . 
Nr 35-252 .... Pr st 12: 50 

Baklykta med rött gla s. 
67 mm glasdiam. Fäste av 
jllrn, i övrigt tillverkad av 
segt plastmaterial. Lamp
fattning BA 16s. 
Nr 35-m . . Pr par11 : -

Kartlampa m. 36 cm lång 
förkromad splralarm . Även 
lämplig för montering i 
husvagn . 12 V E 10 lampa 
medföljer . 
Nr 35-897 .. . .. . . . 21: 50 

Lastning1StrAlka1ta ... 
Kraft ig konstrukt ion i lac
kerad stålplåt med i alla 
lägen vrid- och vippbart 
fäste . Lins 130 mm diam. 
Strömbrytare . Höjd 23 cm. 
En förnämlig ljuskälla för 
lastfordon m.m. För lamp
sockel BA 20 S. Utan 
glödlampa . 

59 
•. _ 

Nr 35-870 

Billampor se 
sid. 86, 

Bilkopplingstrld 
se sid.92. 

Billampa sockel BA 20 s. 
Nr Volt Watt Pris 
22-868 6 35 5: 25 
22-869 12 35 5: 25 
22-870 24 35 7: 25 

Lamphl llara, bajonett. 
Nr Typ Pr st 10 st 
25-542 BA 7 s 1: 80 13:-
25-526 BA 9s 1:85 15:-
25-543 BA 15 s 3: 20 27:-
25-544 BA 15 d 3: 50 21: -

Hlllara för spollampor . 
Nr mm Prat 10st 
25-54510 X 393:40 29:-
25•54815 X 39 3:75 32:-
25-527 10X44 4:25 37:-

Taklampa för bilar, båtar 
m.m. Storlek 40X 106 mm. 
Förnicklad. Med strömbry
tare . (Passande lampor 
22-640-642) . 
Nr 22·1807 ... .. ... 13: 50 

Kartlampa för cig .uttaget. 
Nr . Prst 10st 
25-439 3: - 26: -

Sökarljus. En kvalitet s
handlampa ; oumbärlig fö r 
bil- och båtägare . Ger en 
koncentrerad ljusstrål e 
upp till 500 m. Helgjute n 
reflektor (Sealed Beam). 
3 m kabel med konta kt 
för cig.uttaget . 6 eller 12 
V. 
Nr 35-&n . . . .. . .. 4!i:.-

R41servglas med lampa o. 
reflektor till 35-677 för 6, 
f2 elle r 24 V. 
Nr 35-678 . . . . . .. . 22: -

Sökarljus. En utmärkt 
handlampa, diam. 10 cm, 
för både bilen och båte n. 
Ger en lång koncentrer ad 
ljusstråle . 5 m sladd med 
propp för c ig.tlindarutt a• 
get. Lev. med 6 eller 12 
V lampa. 
Nr 35-313 . . . . . . . . 9: 75 

Reservglödlampa. 
22-669, 6 V 0: e 
22-670, 12 V 0: e 

ca----:sJ'li 
Handlampa med lysrö r 
slagtålig plasttub . Län d 
35 cm. Diam. 4,5 cm. V, 
0,6 kg. Med 2,8 m slad 
och propp för cig .tänd are. 
12V , 6W . 
Nr 35-438 

H4-lnsats. Standardmo
dell, diam. 180 mm. Pas
sar Volvo, SAAB och eng
elska och amerikanska bi
lar. H4 lampa medfö ljer ej. 
Nr 35-100 ... . Pr st 22: 50 

H4-larilpa 
Nr 35-233 .. . . Pr st 16: 75 

StrAlkastarinsals med hö
gerasymetriskt ljus . Först
klassigt tyskt fabr ikat , 
FER, godklfnt av VoV . 
Diameter 180 mm. 

Nr 35-68 . ... Pr st 13: 75 

Passande glödlampa: 
Nr 35·69, se sid. 86. 

l 
Lysrörsarmatur. Lågvolt sarmature r för husvagn, båt, 
skåpbil m.m. Låg strömförbrukning , ingen värmeut
veckling . Inbyggd I.-ansisto riserad spänningsomvand 
lare för 12 V batter idri ft. Försedda med strömbrytare . 
Sidorna i vit plast med gavlar i valnöt. Levereras m. 
lysrör . 
35-902 med ett 8 W lysrör . Storl . ca 6X 33 cm 62 : -
35-903 med ett 13 W lysrör . Storl. ca 6X 56 cm 79 :-

Reservlysrör t ill ovanstående . 
35-905, 8 Watt . 9: 50 

9: 90 35-906, 13 Watt. 

Kurv- & backljus, rek
tangulärt tunt lamphus, 
förkro mat och med bak
stycke av svart vi nyl. Med 
gult glas och 35 W lampa 
6 eller 12 V. 
Nr 35-250 38: -

Backljus med 35 W lampa. 
Fästes i 10 mm hål. Diam. 
120 mm. Förkromad. 6 el
ler 12 V. 
Nr 35-311 . : . .... _. 18: 50 

Backlampa i hård ljusgrå 
plastkå pa, sto rle'k 7x 14 
X 7 cm. Utan lampa (22-
1931), sockel Ba 15 s. 
Nr 35-240 . . . . . . . . 18: 50 

Jodljus Raydyot , rek
tangulär modell. Bak
stycke i svart vinyl. 
Bredd 170 mm. Höjd 100 
mm och djup 70 mm. Lev. 
med 12 V H 3 lampa, 
strömbrytare, 3 m kabel 
och stenskottsskydd. 
Nr Glas Pris 
35-365 Fjärrl jus vitt 59 : 50 
35-366 Kurvljus gult 59 : 50 
35-367 Kurvlj us vitt 59: 50 

Bensinpump "Harting", 
elektri sk t ryckpump . Ar
betar m. membransystem . 
Enkel att montera . Med 
anslut ningsnipplar för 
bensinslang m. 8 mm inre 
diam. 6, 12 eller 24 V. 
Kapac itet : 65 I/li m. vid 0,5 
m nivåskillnad. 
Nr35-516 . . ...... 83:-

,cw=l~:r 
I 

Blinkgivara, i bakel ithölje , 
ger blinkande körrikt
ningsljus. Egen förbruk
ning 1 W. Storlek 70 X 35 
X 23 mm. 
Med kopp lingsanvisning. 
25· 84 för 6 volt 15: 75 
25- 85 lör 12 volt 15: 75 
25-548 för 24 volt 22 :-

• 
Signalhornsrelä, fö r 6 el
ler 12 V. Passar alla euro
peiska bilar (syste m 
Bosch , Hella, Bivox, Klax
on, Mica m. Il) . Detta re
lä direktkoppl. hornet till 
batteriet varvid signal
hornskontakten endast 
ger impuls ti ll reläet. Pas
sar även fjärrlj us m.m. 
Storl . 5,5 X 3,5 X 3,5 cm. 
Nr 35-218 . . . . . . . . 14: 50 

Signalhorn, f inns för 6, 12 
eller 24 V bilar . Diam. 125 
mm. 
Nr 35-714 . ....... 19: 50 

Cigarrettåndare för bil ar. 
Komple tt med tända re o. 
paneluttag för montering 
i 23 mm hål. Med sladd . 
Endast för 12 V. 
Nr 25-884 ........ 14: 50 
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35-56.Voltmeter för inbyggnad eller för separat panel. 35-59. Vakuummätare . Visar undertryck i motorns in
Passande 6 och 12 V system Visar batteriets spän - loppsrör och därmed motorns tillstånd . Anslulnings
ning och även funktionen hos generator och ladd- slang med '!, " anslutning med! . Inbyggd belysning 
ningsregulator . O,am. 52 mm. Inbyggd belysning , 12 med 12 V lampa. Diam . 52 mm. 6 V lampa (22-643). 
V. Lampa för 6 V nr 22-619. 58:- , (2 m ledning .) 46:-

i Oljet'Jcbmätare, graderad från C>-10 kg/cm'. In
bygg 12 V belysning . Diam. 52 mm. 
Nr 35·54 ·. .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . .. . 39: -

35-58. Amperemeter för inbyggnad eller för separat 35-57. Oljetemp .mätare för inbyggnad eller för sepa
panel. -30-0-30-. Visar in eller utgående ström i rat pan el. Belyst graderad skala från 50-150C

0
• 

batteriet . Inbyggd belysning . Lev . med 12 V lampa. Oiam. 52 mm. Lev . med 12 V lampa . 6 V lampa 22-
6 V lampa 22-619. Diam. 52 mm. 19: 50 619. 59: -

tt x, 
Panel av svart mattlackerad plåt passande inst r. med 
diam . 52 mm och med fästen fö r montering . 
25-60-1 för ment. av 1 instr . 3: 50 
25-60-2 för ment. av 2 instr . 5: 40 
25-60-3 för ment. av 3 instr . 6: 90 

~ 
;.;. ,· ,,I /,,::,_ 

~ ;:_'- ;. - . ~:: "i , 
~ : 

.::: ... ,., .. , -~ 

Höjdmitare . Fästes med 
sugfot på önskad plats. 
Justerbar höjdskala . 50 
m skalindelning. Svart 
tavla med vit gradering 
0-3000 m. Diam. 65 mm. 
Nr 35-65 .. . .... , 39: 50 

~ 
Temperaturkontakt. 2-po· 
lig , Gänga : M 18 X 1,5. 
Mycket lämplig för mar
kering . av temperaturer , 
ej endast för bilar, utan 
för alla ändamll såsom : 
varmv .-tankar , · tvätt- och 
badinrättningar m.m. 
Även lämpl ig som varnare 
för " nära kokpunkt " o. 
dyl. Längd 6 cm. Finns 
för kontakt från tempera
turerna : 50, 70, 80, 90 o. 
95° C. 
Nr 25-613 .. .. .. .. 45: -
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• Molo-meter, fjärrtermo· 
meter för montering l in
strumentbrädan . Svart 
tavla och belyst skala . 
Mätarhusets diam. 52 mm. 
Visar utetemperaturen o. 
har dessutom röd var· 
ningslam pa, som tänds 
vid te mp. nära 0°. 
Nr 35-559 .. .. .. .. 89: -

Vattentemp .-mitare för 
bi lar . Graderad , belyst 
skala från 40 till 100°C. 
Ca 125 cm llng , flexibe l 
kabel med skruvfäste . 6 
eller 12 V. 
Nr Diam. 
35-424 40 mm 
35-423 52 mm 

Pris 
83:-
84:-

Varvräknare , heltransisto
riserad för friståend e 
montering på instrument- • 
brädan , kardantunneln el- ._ _ _.,,_.. 
ler rattröret. Mattsvart 
strömlinjeformad kåpa m. 
fäste . Graderad från 0-
8.000 varv / min . Vita siffror 
mot svart botten. Inbyggd 
belysning , Diam . 70 mm. 
Kopplingsschema med
följer. 12 V. Endast för 
4-cyl. motorer , 
Nr 35-55 . .. .. .. , 91:-

Vindrutespolare m. kraf 
tig behållare av nylo 
plast som rymmer 1,5 
Kraftig pumpmolor . Ko 
plett med tryckknapp oc 
2 st munstycken, 12 ell 
24 V. 
Nr 35-830 . .. .. . .. 43 : -

Intervallomkopp lare. 
Vindrutetorkarna kan 
ställas för intervaller 
2-20 s mellan torkarsv 
pen . Omkopplaren k 
monteras under eller g 
nom hål i instrumen tp 
nelen. lnkopplingsanvi s 
för flertalet Europeia 
bilmärken medföljer . Sto 
lek 40X4 0 mm. Oj 
bakom panel ca 90 m 
12 V. 
Ny modell . 
Nr 35-800 .. .. .. .. 45: 

El-ims lcyddsruta. Tunna 
självhäftande värmetrådar 
av metall , som snabbt 
driver bort imma och frost 
från bakrutan . Stor !. 80 X 
24 cm. Endast 12 V/85 W. 
Komple tt med kablar och 
omkop plare , 
Nr 35-431 29:50 

Elementsats inläst i spe 
c ialplastfol ie för värme 
sits t ill bil. Ersättn ings
element fö r SAAB or igi
nal. Passar alla bilar , då 
den kan instoppas under 
en överdragsklädsel. Med 
inbyggd termostat i sits

& delen . Slår till vid + 13°C 
och bryter vid + 27° C. 
Värmeeffekt 55 W. En
dast för 12 V. Storlek : 
sits 30 X 24 cm och rygg 
30X 30 cm. 

Kaffekokare fö r bil en. 
Fästes på dörrfön s-terra · 
men och anslutes till c i
garettändaren . Ge r på en 
liten stund 4 koppar varmt 
vatten för bryggn ing av 
kaffe eller te . Kokaren är 
av kraf t ig genomsk inl ig , 
värmetål ig och smakfr i 
polykarbonatplast Fin
mask ig sil för kaffebrygg
ning, Effekt 140 W. En
dast för 12 V. Storlek ca 
9 X 21 cm. 
Nr 35-449 .. .. . .. . 34: 50 

Defroster, som fästes m. 
två sugfötter på fram el 
ler bakrutan och håller 
den ren från isbeläggning 
och imma. Med 3 m lång 
ledning för anslutning i 
cig. uttaget. Defrosterns 
längd 37 cm. 12 V. 
Nr 35-150 .. , .. ... 21: 75 

Fönste rfläkt för bilens 
bakruta . Fästes d irekt på 
rutan med sugfot och blir 
genom denna placer ing 
synnerli gen effektiv. Ef
fektför brukn . endast 2 W. 
Vikt 85 g. Endast 12 V. 
Nr 35-624 .. .. .... 32 : -

Dammsugare med 12 V 
molGr. En effektiv och 
praktisk utrustning för bi
len. Utby tbar borste och 
munstyck e. Sladd 2,5 m 
med pro pp för cig.tändar
uttaget. Storlek 7 X 11 x 
33 cm. Endast för 12 V, 
Nr 35-307 ... , .. .. 26: 25 

Nr 35-99 .. . .. .. . 55: -

Bilklädsel pälsutförande 
av syntetliber i kamel
hårsfärg . (Tvättbar i ma
skin) . Sval sommart id -
varm vintertid . Klädseln i 
stretch-utförande med 
största töjbarhelsegen
skaper och passa r därför 
de flesta personb i lar utan 
fasta nackstöd . 
Nr45-51 .. Prpar119:-

Bilklädsel, lika ovanstå
ende , men passande för 
säten med fasta nackstöd , 
VW , japanska och ameri 
kanska bila r. 
Nr 45-52 .. Pr par 149: -

Frostvamare, utetermo
meter som fästes på bi
lens vindruta och visar 
yttertemperaluren . Själv-
häftande . . 
Nr 25-883 ....... , 11: 50 

Biltermometer. Lätt att 
fäs ta överall t, då den har 
både tejp och kraftigt 
magnetf äste. Flott utförd 
i för krom. met. - 20 t i ll 
+ 60° . Diam. 50 mm. 
Nr 25-864 . . . . . . .. . . 6: 75 

Biltermomeler för uletem 
peraturen . Termometern 1 

som är självhäftande , pla
ceras på bilrutans utsida. 
Rund modell i vit hård
plast. Diam. 45 mm. 
Nr 25-836 .. .. .. .. 5: 50 

Bilklidsel , som ovanstå- o ..._. 
ende men passande för - ~ · 
baksätet i 4 pers.-bilar . - -z. 
Nr 45-62 .. .. .. .. 110 : - "::<:... 

--Dubbeluttag för anslut 
ning av sl ickp ropp för 
c ig .l ändaruttag . 12 V. 
Nr 35-63 .. . .. . .. 19: 50 

M1gnetklimma av lårkro 
mat stål med kraftig mag 
net. Mycket praktisk för 
buss- och lastbilsförare 
m. Il. Med et iketthållare . 
Storl . 33X37 mm. 
Nr 35-91 . . Pr 4 st 6: 90 

Korsnyckel m. hylsor 17, 
19 och 22 mm samt " /u ". 
Passa r till !älgmuttrarna 
på de flest a. b ila r. Ett 
oumbä rl igt verktyg vid 
ringbyte . Nyckellängd 34 
cm. 
Nr 35-598 .. .. .... 11: 51 

' 

Kert-inventeringsbord, m. 
hållare för 2 pennor och 
stoppur . Storlek 455 x 300 

Parkeringssignal. Ställbar 
upp till 2 timmar . Med 
nyckelring för ex.-vis bil
nyckeln . Av färgad plast 
med svart urtavla , vilken 
har 5-min- intervaller ut
märkta. Ger kraftigt sur
rande ljud då · inställd tid 
är ute . Lämplig för på
minnelse av ol ika slag , 
Nr 24-874 .. .. .. .. 27: -

:~~ -· J- . < 

· Parkeringsbössa . Rymmer 
18 si 25-öringar . 
25·868 . Med kraft igt både 
tejp - och magnetfäste . 

7: 50 
25-867. Med kedja o. by

. gel till bilnycklarna . 5: 25 

Trippmätare, 4-s iffrig , av 
plast med självhäftande 
baks ida. Tryckes fast på 
bilens instrumentpanel. 
Storl . 35 x 37 mm. 
Nr 25-889 . .. , . . . . 3: -
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Backspegel, fjädrande för 
skärmmon ter ing. Tillv . av 
förkromad mässing med 
oval spegel. Änd ras lätt 
för montering på vänste r 
eller höger sida . 
Nr 35-713 . . Pr st 27: -

Extra-backspegel för bilar 
med husvagn . Snabb och 
enkel att montera på be
fintlig sidobackspegel. 
Förminskn ingsgla s. 
Nr 35-327 . . Pr st 26: 50 

-
\ 

f -I ,_, • 
~~ -~· ~ ' 

Gör själv reflexer 
Reflexfilm " Scotchlite " 
självhäftande . I klippark 
storlek 20 X 30 cm. Lätt 
att kl ippa till önskade fi
gurer eller bokstäver . Vit 
eller röd. 
Nr 25-230 . . Pr ark 9: 50 

Sidoreflex, orange God
känd typ för lastbilar , 
släpfordon, traktorer , hus
vagnar etc . Storl. 75X 110 
mm. Sj älvhäftan de eller 
plåt för fastskruvn ing. 
25-226 sj·älvh . Pr 2 st 4: -
25-227 P åt Pr 2 st 5: 40 

Framreflex , vit. Godk . för 
monter ·ing framtill på hus
vagnar , släpvagn ar m.m. 
Storl . 75X 110 mm. 
25-226 Själv h. Pr 2 st 4: -
25-229 Plåt Pr 2 st 5: 40 

iJ"'Viirkg . 
Biltejp. Självhäftande tä t 
nings list av grå cellgum
mi 9 X 4 mm. Förpackn . 
m~d 6 m. 
Nr25-707 . ........ . 5: 7S 

Sliipvagnsreflex, rött re
flekterande glas infattat i 
vit kraftig hårdplastram . 
140X14 0 X 140 mm. Godk . 
Med fastslittn ingsanordn. 
Nr 25-862 .... Pr st 4: 50 

Sl äpva gnsreflex lika före
gående men storlek 175X 
175X 175 mm. Godk . typ . 
Nr 35-568 . . . . Pr st 5: 75 

Sliipvagnsreflex , lika fö
regående men infattad i 
galv . plltram. 160X 160X 
160 mm. Godkänd . 
Nr 25-511 . . .. Pr st 4: 90 

Röd bilreflex , godkänd o. 
SP-märkt. Reflexdiam . 75 
mm. Enhålsfastsättning m. 
bult i centrum . 
Nr ·pr st 10 st 
25-603 2: SO 22: -

Fart-i;tripes för bilar , bå
tar m.m. Permanenth äfta n
de specialtejp . Motstår 
högtryckstvätt. 
Finnes svarta eller vita . 
49-36 Bredd 45 mm 

Prm 5:SO 
49-37 Bred d 70 mm 

Prm 8:SO 

Kompass i vätskefyllt hus 
med sugfot att fästa på 
bilrutan eller likn. Diam . 
4 cm. 
Nr 34-309 . . . . . . . . 5: SO 

Kompass i kulform med 
vätska . Diam. 28 mm. Med 
nyckelkedja. 

3
. 
75 Nr 24-315 . . . . . . . . · 

Kompass, för bil eller båt. 
Med inbyggd batter idr i
ven skalbelysning . Vätske 
fylld kompasshus m. kom
pensations- instä ll n. För
kromad fästbygel. Sto rlek 
7 x 7 cm. 
Nr 35-50 . . . . . . . . 32: -
(Reservbatter i 32-2323). 

BilkompaH med sugfot 
och kulled . Sugfotens 
diam. 45 mm. Kompass
diam. 50 mm. 
Nr 25-44 . . . . . . . . 12: 75 

Tryckmätare , 
från 0,5-3 ,5 
10-15 lbs . 
Nr 25-435 

graderad 
kg/cm' och 

12: SO 

Tryckmiitara i plasthölje , 
graderad 0,5-3,5 kg/cm' . 
Med plastfod ral. 
Nr 25-440 . . . ..... 18: -

Tryckmitare, graderad 0,5 
-5,5 kg/ cm' och 10-80 
lbs. 
Nr 25-441 . . . . . . . . 18: -

I i lti i i 

Lufttryckmitare för ring
tryck 0,5-3 ,5 kg/cm'. 
Helt av förkromad metall 
och med läderfodral. 
Nr 25-797 . . . . . . . . 7: 50 

Fotpump för bil , mc, m.m. 
Pumpcylinder 6 X 13 cm. 
Med tryckmäta re. 
Nr 35-66 ... . .. . . 44:-

Manometer, samma som 
på ovanstående pump. 
Grade rad 0-7 kg/ cm' . 
Nr 25-73 . . . . . . . . 10: 51 

Fatkran . Tillverkad helt i 
metall med noga inslipat 
silte och ventil samt lås
bar i såväl stängt s0111 
öppet läge . Självslängan 
de . 'I, " gasgäng. Passa 
till olje- och fotoge nf11 
m:m. 
Nr 25-833 ........ 11: 

~ 
IJJ~I 

Bensintratt av oljebes tän
dig mjukplast med fin
maskig mässingsil. Diam. 
uptill 20 cm. 
Nr 35-465 . . . . . . . . 8: 11 

Bogserband , av 26 m 
bred nylonfiberväv . Län 
5 m. Hållfasthet 2000 
Passar även som bagag 
band . 
Nr 35-180 ...... . . 19: 

Tesa lux. Starkt självhäf
tande aluminiu mtejp för 
lagning av rostanfrätta 
ställen på bilar o. andra 
metallföre mål som tak 
rännor etc. Med denna 
tejp klarar man själv rost
skadorna utan dyr a repa
rationer. I rullar om 50 
mmX2,76 m. 
Nr 35-450 14_: 50 

Kromtejp. Metall iserad 
polyes tertejp för dekor 
ränder på båtar , bilar , 
cyklar m.m. 10 m rul le. 
Nr Färg Bredd Pris 
26-496 guld 12 mm 5 : 50 
26-497 kro m 12 mm 5: 50 
26-498 guld 15 mm 6: 50 
26-499 krom 15 mm 6: 50 

Sämskski nn, extra p rima . 
Använde s vid måln ing, · 
putsning, b iltvä tt m.m. 
Leverer as i följande storl. 
Storlek cm. Pris pr st 
20-383 a. ca 25 x 25 4: 70 
20-383 b. ca 34 x 32 9 : 25 
20-383 c. ca 40 X 38 15: 50 
20-383 d. ca 50 x 48 26: -

Sämsks kinn. Helskinn för 
snabbare biltv ätt. Storlek 
ca 80X 55 cm. 
Nr 20-385 . . . 39: -

Täckbricka, 25-757, för
kromad och högglanspo
lerad. Anvä ndes för att 
dölja hål eftet radioan
tenn och dyl . som pryd 
nad m.m. 

Diam 
1. 22 mm. 
b.36 mm. 
c. 42 mm. 

Motortvätt , 450 g burk . 
Självverkande motortvätt 
som effektivt löser upp 
smuts och olja på moto
rer , maskiner m.m. Spraya 
m. motortvätt samt skölj 
med vatten oc h motorn 
bl ir skinande ren. Räcker 
t ill flera tvätta r. 
Nr 35-846 . . . . . 7: 50 

Motorp last i sprayfö rp. 
370 g. Anv ändes för vär
metålig skyddsplastning 
av motorn efte r tvättn ing 
med motortvätt. Härige
nom blir motorer oc h ma
skiner lätta att hålla rena . 
Nr 35-888 . . . . . . . . 9: 75 

Rostskydd i självsprutan
de förpackning om ca 'I, 
I. Sprutas på rent , torrt 
underlag i svetsfo gar , 
rambalkar , tröskellådor o. 
andra mot rost utsatta 
delar . Ge r ökad livslän gd 
åt pl åt, karosser , metaller 
m.m. 
Nr 35-808 . . . . . . . . 7: 25 

Kromglans , AUTOSOL , 
för putsning och poler ing 
av förkromad e och blan 
ka metall ytor och är ef
fektivt för borttagning av 
rost. 
Nr 25-610 . . . . . . . . 5: 90 

Biltviittborste av kraftig 
halvhård plast och med 
pr ima borst. Slangfäste 
passande både '/, " o. >/, " 
slang. Längd m. handtag 
32 cm. Bo rsten kan skru
vas bort och skaftet an
vända s som spru tmun
styc ke. 
Nr 35-2 ... . ...... 13: -

Domkraft för max. 600 kg. Lyfthöjd 12 till 30 cm. Ut
växling ca 200 gånger . Vikt 2,5 kg med vev. 
Nr 30-2207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29: -

Hjälpstartkabel . I stället för bogser ing, när batteriet 
är för svagt, överko pplas med dessa kab lar till annan 
bil med samma volttal. 2,2 m långa kopparkablar med 
kraftiga galv . stålklämmor. Bästa kval itet med 16 
kvmm kopparkabel. Vikt 1,25 kg. 
Nr 35-477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Per sats 42: -

Hjälpstartkabel , lika föregående men lättare typ till
räcklig för mindre bilar. Smid iga gumm ikab lar med 
6 kvmm kop par. Vikt 0,8 kg. 
Nr 35-470 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Per sats 27: 50 

Tändstiftsnyckel med kul 
led och 17 cm långt plast. 
isolerat T-handt ag. Grip
vidd 21 mm. 
Nr 25-442 . .. ... .. 11: 50 

Tändstiftsnyckel av pole
rat stål och med 21 mm 
gripv idd . 
Nr 25-41 . . . . . . . . . . 4: SO 

Batteriklämma . Stabilt ut
förande med rött eller 
svart plastgrepp . Tål 40, 
60 resp . 120 Amp. 

Längd 
Nr mm 
25-474 80 
25-475 110 
25-476 170 

Pr st 
2: 15 
2: 65 
3: 50 

10 st 
18: 50 
22:50 
30:-

Kabel se sid. 92. 

Laddningskliimma , av gal
vaniserat j ärn. Extra kraf
tiga. Märkta + eller - . 
Nr mm Prs t 10st 
22-1575 50 1:20 9:50 
22-1576 70 1: 35 10: 80 
22-1577 100 1: 90 15:.50 

2 

'Syraprovare av glas med gummiblåsa . För mätn ing 
av spec . vikten på syran i ackumulatorer vid ladd 
ningsprov . Längd 27 cm. 
Nr 35-457 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22: -
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-- Tändinställningslampa. Inbyggd trans istoromvandla re 
. och höginlansilelsrör , ger en ljusstark indiker ing av 

Batteriladdare, STAPLES MK TT, Omkoppl ingsbar I !ändläget. Anslutes till 6 eller 12 V batter i. 
för laddn ing av 6 eller 12 V bat ter_,er med 3 A lad.d- Nr 35-234 .... .. . . ... . .. . .. .... ... . ... . .. . 139:-
ningsström . Försedd med automa_t,sk temperatursak - , 
ring som slår if rån vid överhettning och kopplar t,11 
när ladd aren kall nat. Inst rument för ind iker ing av 
laddning sström. Endast för 220 V AC , S-märkt. Kåpa 
av frost lackerad och plastbehand lad plåt i storlek 
190X 140X 90 mm. Vikt ca 2,2 kg. 
Nr 32-350 .. . . . . . .. . . . . . . .. . ...... . ...... .. 88: -

Batteriladdare, STAPLES 3010. Laddar 6 eller 12 V 
batte rier med max 10 A. Inbyggd säkr ing med auto
mat isk återställn ing. · instrument för kontroll av ladd
ningsslröm . Endast för 220 V AC. Låda av plast 
behandlad plåt i storlek 190X 140X 140 mm. Vikt ca 

~; ;tm . . .. . .. . . . ...... : ........ .' 225: -

Kompressor avsedd för pumpn ing av bi l- och traktor
däck etc . Drives av bilens 12 V batteri medelst kabel 
och stickpropp för cigarrettändaruttaget. Kompres
sorn är mycket effekt iv och ett värdefullt komple
ment i utrustningen för husvagns- och traktorägare 
och övriga som kan behöva luft där service inte står 
till buds. Kompl. med kabel och slickpropp . Monte
rad i kåpa av plast med handtag. Storl . 250X 100X 
180 mm. Arbetstryck 4,5 kg/ cm'. V ikt 2,3 kg. 
Nr 30-546 .·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198: -
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I 
Teslinstrument för service 
på motorfordon . Instru
mentet kan användas till 
följande: Varvräknare för 
4, 6 eller 8 cyl. motorer . 
Kamvinkelmälare . Volt
meter 0- 16 V. Amp .meler 
-5 - + 80 Amp . samt 
för kontroll av spännings
fall och kortslutning i 
kretsar . Storlek 190X 120 
X 30-65 mm. Vikt 0,4 kg. 
Engelsk anvisning med
följer . 
Nr 35-235 . .... . 155:-

Kompression sprovare, lo
kalise rar fel i ventil er, 
kolvar , kolvringar och cy
lindrar . Graderad 0-300 
lbs/ tum' som motsvarar 
21 kg/ cm' . Längd m. gu m
mikona 170 mm. 
Nr 35-444 32: -

Batter iprovare , med tre
färgad indelning för bal• 
teriels laddningsgrad. Po
laritet tydligt märkt. Gaf
feln ställbar för provning 
av varje cell för sig. Mät
omr. 0-2 V. belastni ng 
100 A. Handlag av röd 
oljebeständig plast . 
Nr 35-480 . . . . . . . . 49: -

Balteripifyllare av PVC.
plast med automatiskt pl• 
fylln ingsmunstycke som 
stänger när batteriet Ar 
fullt. Rymd 1 L. 
Nr 35-479 ... ... . . 12: st 

Batteriprovare med fast shunt och instrument ma 
skalor för 6 och 12 V. Mäter batteriets polspänning 
under belastn ing. Handtag av oljebeständ ig plast 
Längd 240 mm. Vikt ca 500 g. 
Nr 32-356 . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95: -

Omformare AUKIT . för omvandl ing av 12 V likspän 
ning ti ll 50-periodig växelspänning 220 V. Kontinuer
lig effe kt 150 W, interm itent upp till 200 W. Kortslut
ningssäker, heltransistoriserad, vilket ger hög verk
ningsgrad i förening med lång livslängd . Leverera, 
med bruksanvisning och 6 mån. garanti. Storlek 25 X 
15X 11 cm. Vikt 4 kg. 
Nr 32-850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365: -
Omformare lika föregående men för 24 V likspänning . 
Nr 32-845 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345: -

Spänningsomvandlare 
från 12 V till 6, 7,5 eller 9 
V. Max 400 mA. Stabili
serad spänning . Med bat
terikontakt diam . 5,5 ulv . 
2 mm inv. passande 
mindre kassettbandspela
re m.m. Kontakt passande 
bilens cig.u ttag . Kan pol 
vändas medelst stickkon
takt på ans.sladden. En· 
dast för - till jord. 
Nr 32·900 . . . . .. . . 24: 50 

Provlampa, för bilrepara
tioner. Beslår av en glöd
lampa för 6-12 V i !örn . 
hylsa med sladd alt an
sluta till godset och en 
nålvass spets att bl .a. 
sticka genom kabelisole
ringen för alt söka.,_led-
ningsfel. . , 

,,111,, 

~ 
Ledningsprovare i form 
av en skruvmejsel, 11 cm 
lång, med inmonterad 
lampa, vilken lyser vid 6 
-12 V. 60 cm lång sladd 
m. krokodilklämma med
följer. 
Nr 25-741 4:75 

Polborste m. stålborstar 
för rengöring av polska 
och poler på bilbatterier . 
Nr 25-644 ........ 1:50 

Motorvärmare LC för VW . 
Värmer oljan i oljetråget 
och värmen fördelas än
da upp till växellådan , så 
alt även denna olja blir 
mjuk och smidig . För ol
jan skadlig överhettning 
kan genom den goda vär
mefördeln ingen inte upp
stå . Anv isning medföljer. 
Endast för 220 V växel
ström , förbrukn . 210 W. 
S-märkl. Försedd m. an
slutningsdon och propp 
för kabel (3-ledare) en
ligt nya bestämmelserna . 
Passar VW från 1961 års 
modell och senare. Ang iv 
årsmodell. 
Nr 32-1471 ...... 94:-

LC motorvärmare passa• 
alla vatt enkylda bilmoto
rer . Inga mer svåra och 
motorfördärvande kall
starter . S-märkt och god 
känd av försäkringsbola
gen. Försedd m. ålerställ
ningssä kri ng. Apparatut
tag och sladdkontakt m. 
jorddon för anslutning till 
3-le dare medfölj er. End. 
fö r 220 V. 
Nr Effekt Kylsyste m 
32-1468 300 W Ca 10 I. 
32-1469 500W Ca 121. 
32-1470 750 W Ca 181. 

Nr 25-12 . . ........ 13: 50 
Reservglödlam pa 22-639. Batterilyftare av kraftigt Pris 115: -

galvaniserat järn. Grip-~~ vfdden ställbar från 12 

till 34 cm ...... .. . 21,_ I 

lfJ '6.00 O>M, 

-----J Anslutningsdon för bilvär· 

Sladdkontakt för molor
värmare m.m. Hölje av 
slagtålig plast. 35 X 45 X 
80 mm. S-märkl. 
Nr 22-37 . . . . Pr si 14: -

mare, av godkänd typ o. 
S-märkla . 3-poliga. Av 
slagtålig grå plast med 
fjädrande lock. 
35.-880, apparatintag . 7: 50 
35-881, sladd kont akt 11: -

Motorvärmare för Volvo 
med B 18 motor . Lätt aft 
montera . Anvisn ing med
följe r 550 W/220 V, S
märkl. 
Nr 32-1478 14:-

,,,,,,,.,..-

ltO 
Oljespruta av stål i ge
diget utförande. Magasin
volym 260 cm' . Ytbehand
lad i s.k. vapenfinish . 
Med 2 spetsar av mäs
sing . 17 och 6 cm. stor 
lek utom spels och hand- · 
tag 45 x 240 mm. 
Nr 35-39 . . .. . .. . 19: 50 

Trycksmörjspruta av blå
anlöpt stål . Storlek 200X 
30 mm. 
Nr 25-32 . . . . . . . . 18: 75 

tt Il 
22 25 27 28 

Smörjnippel med fjädran
de kulventil för lryck
smörjning. 
Nr Typ 
15-22. Rak 6 x 1 mm 

.15-25. Rak SAE ¼ " 
15-27. Rak hydr .1/, " 

15-28. 45° hydr .'/, " 

Pr5st 
1: 80 
1: 80 
2:-
3: 50 

Smörjnippel med fjädran 
de kulventil för lryck
smörjning, Va" eller ¼ " 
gasgäng. 

Nr Typ Gäng Pr5st 
15-102. Rak 'I, " 2: 10 
15-105. Rak ¼" 3:25 
15-103. 45° 1/," 3:50 
15-104. 90° ''•" 3:50 
15-106. 90° ¼" 4: 50 
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Höghyckssmörjr.pruta LUMATIC med hlv stång . Ger 
ett smörjtryck av 550 kg/cm ' . Passar både fettpatro n 
och fett i lös vikt. Utrustad med förl ängningsrö r och 
hydr. munstycke . Längd exkl. fö rlängn ingsrör 405 
mm. Behållarens rymd 500 cm•. Vikt 1,75 kg . 
Nr 35·858 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38: -

35-860. Fettpatron MP Spec ial. 0,411 kg . 8: 90 
35-859. Fettpatron MP. 0,411 kg . 5: 85 

-0,Z- ZWa..o, 

Högtrycksslang passande smörjsp rula 35-858. 
35-725 Längd 30 cm. 15: 50 
35-812 Längd 45 cm. 15: 50 

Munstycke 25-813. Hydr . reservmunstycke till ovansl. 
smörjs_prutor. S: 75 

0 
Slangkliimmor av galv . 
bandstål med spännskruv . 

2-förpackade . 

Nr 
25-652 
25-8&3 
25-8&4 
25-655 
25-6116 
25-8&7 
25-1188 
25-H9 
25-670 

Diam . mm Pris 2 st 
13- 20 2:20 
15-- 24 2: 30 
26- 38 2:50 
32- 44 2: 70 
38-- 50 2: 80 
45-- 70 3:-
68- 85 3:70 
85--105 3: 90 

104-138 4: 50 

Slangklimsets. En av var
je storlek 662-670=9 st. 
Nr 25-172 ...... . . 15: -

0 
Slangklimma av kadmi
erat järn. Praktisk typ 
som passar alla slanga r 
upp t ill 10 cm diameter. 
Nr Prsl 10st 
25-145 0: 75 4: 80 

~ 
~ 

Slanganslutning för a~
slutning av '/, " slang till 
runda men även ovala 
kranar . 

6
. 
50 Nr 24-17 . . . . . . . . . . · 

Slangmunstycke m. auto 
mati sk avstängning. Ut
släppet är ställbart fr ån 
dusch t i ll str åle när hand
taget int rycke s. Med ½ " 
slanganslutning . 
Nr 21-254 .. . . .... 12: 75 

StrAlrör av svarvad mäs
sing , ställbart från stråle 
t ill dusch . 
21-242 för '/ , " slang 8: 75 
21-243 för¾ " slang 10: 50 

236 237 24 1 

21-236. Slangkoppling, 
enkel , av mässing. 

1/, " 2: 75, ' /, " 3: 40 

21-237. Slangkoppling, 
dubbel , av mässing . 

1/, " 3: 75, ' !, " 5: 60 

21-241. Skårvrör av mäs-
sing . 

½ " 1:- ,¼ " 1: 75 .,_ 
Slangnippel för 8 mm 

·slang . R 1/ , " gänga . Elför
zinkad . 

Nr 
21-2104 

Prst 
2:75 

10 st 
23:-

Kran , vertikal , av pol erad, 
mässing i kraftig t utför. 
ande med påskruvad nip. 
pel för slanganslutnin 
för 'h"~ resp. ¼ " ~stan 

Nr Röranslutn . 
21-1099 '/ , " 
21-1100 '!.' ' 

Slangkopplingar av mil 
sing m. ' / , " rörgäng sa 
en eller två •/, " slangfil 
ten . Med avstängning 
kran . 
25-223. 
25-301. 

Genomg6ngskran av m 
sing med ratt. Kraftigt 
förande . 
Anslutning 
21-1103 a. ' /, " 
21-1103 b. '/ , " 
21-1103 c. ¾ " 

~----------1..-----------j GenomgAngskran, m 
Slangkopplingar av vit ~ mindre tappningskran 

49-113. Slang för bilvär
meledn ing. Rött räfflat 
gummi med 2 kordinlllgg . 
Inre diam . 'h " 1/1" 
Pr meter 3: 85 4: S5 

Tryckslang 49-28 använ
des som kompressorslang 
eller gassvetsslang . Ar
betstryck 15 kp/ cm2• In
vändig diam . ca 8 mm, 
•/u " . Firins i röd elle r blå 
färg . 
Nr 49-28 . . . . Pr m 5: 25 
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nylon för bensin , olje- , T ter den större ventile 
och gumm islang . Angivna - Nr Anslutn ing P 
mått avser slangens in- -- · 21-1104 '/ , " 11: 
nerdiam . Temp .best. 130° . 2 11 21-1105 'I•" 21: 

Nr 21-211 
a Skarv rör 4- 4 mm 
b Skarvrör 7- 7 mm 
c Ska rvrör 10-10 mm 
d Skarvrör 4- 7 mm 
e Skarvrö r 4-10 m,:n 
f Ska rvrör 7-10 mm 
Nr 21-212· 
a Y-rör 
b Y-rör 
c Y-rör 
Nr 21-213 
a T-rör 
b T-rör 
c T- rör 

7mm 
11 mm 
13mm 

5mm 
7mm 

10mm 

2 12 213 

Pr si 0: 50 10 si 2: 50 
Prst 0: 60 10st 2: 90 
Pr st 0: 65 10 st 3: -
Pr st 0: 50 10 s i 2: 50 
Pr s.t 0: 65 10 s i 3: -
Pr st 0: 65 10 st 3: -

Prst 1:40 10st 7:20 
Pr si 1: 60 10 st 8: 40 
Prst 1:80 10st 9: 60 

Prst 1:40 10st 7:20 
Prst 1: 60 10st 1:40 
Prst 1:80 10st 9:60 

Avstingningskran m. 
och nålvent i ltätning . 
25-222 a. 1/ , rörgäng t: 
25-222 b. '/• rörgäng 10: 
25-222 c. ' /, rörgäng 10: 
25-222 d. ½ rörgäng 12: 

Universalpump av kugg
hj ulsl yp, med bottenventil . 
Robust konstruktion av 
plast med kugghjul av ny
lon. Sj älvsmörjande glid
lager och oljebeständiga 
packningar . Alla metall
delar rostskyddade. An
vändbar för de flesta 
vätskor. Axeltapp 8X 20 
mm. Ans lutn . för ½ " träd
gårdsslang. Sughöjd ca 6 
m. Tryckhöjd 6 m med 
venti l, 10 m utan ventil . 
Max. varvtal 4000/ min. 
Kapaci tet 10-30 I/ min. 
Storl ek 6X 7X 11 cm. Dri 
ves med el. borrmaskin, 
då axeln fästes direkt i 
chucken, ell er med annan 
motor över en remskiva . 
Vikt 170 g. 
Nr34-192 . .. . . . . . 29:50 

~-· Handtagskulor, svarta el
ler röda, av massiv bake
lit med gängat hål. För 
växelspakar , vred o. dyl. 

Cykel- o. MC-tlllbehör 

Ratt av svart , f inpole rad 
bakelit i kraft igt utföran
de. Diam. i mm. 21-989 
har fyrkantigt hål, övriga 
runt. 21-155 har vevhand
tag . 
N"r Diam. Hål 
21-919 85 '/ • " 
21-990 100 1/J" 
31-154 200 'I•" 
31-155 200 '/ • " 

Pris 
3:50 
4:25 

12:-
19: -

Korshandtag av svart 
plast med ingjuten förn . 
och gängad bult av stål . 
Ang ivet mått avser bul 
tens fr ia längd. 
Nr 21~1095 Pr st 10 st 
a. M 6X 30 mm 1 :90 15:50 
b. M10X 30 mm 3:- 24:50 

Fotpump av stålrö r 32 mm 
diam . Längd 53 cm. Ven
tilen ställbar för cykl ar, 
mc och bilar . 
Nr 35-42 ........ 17: 5D 

Pumpnippel. Inställes m. 
hävarm till såväl bil- som 
cykelvent il er. 
Nr 25-879 . . . . . . . . 4: 60 

Korsmutter av svart pla , t 
med ingjuten mutte r av 
stål. Snabbkoppling för cykel -

Backspegel fö r moped el . 
mc. Helt förkromad och 
med oval förminsknings 
spegel 7X 10 cm på kul
led. 25 cm lång stång m. 
ställba rt fäste . 
Nr 35-482 . . ..... . 11: 5D 

Backspegel, lika föregå
ende , men kraftigare typ 
fö r störr e mc. Spegel 12 
X 8 cm, arm 32 cm. Helt 
förkromad . 
Nr 35-654 18: 50 

Nr 21-1091 Pr st 10 st fotpump . Kraftig fjäder . 

• · M
6 1

: 
65 13

' - Längd 1 cm. 4 75 Reparat·,o_nssats, som fö-b. M10 2: 40 19: 50 Nr 25-43 . . . . . . . . . . : 

~ -- \ \\ 40 I~li;?r!~r b:;~ o~h s~c~ 
~ - A \ ~ / / Nr 25-605 4:25 

Karbinhake av förn icklad ~ 
mässing med lekande. Blixtventil. Vent i linsats ! 
Nr Repd iam. Pr 2 st som passar alla cykelven- --~i!~===-
25-785 A = 10 mm 4: 20 tiler. Lättare pumpning . 
25-788 A=13 mm 4:40 Absolut tätn ing. Parförp . ~ • 21-997 svarta . W-gänga . l•---------•I Diam. Hål Pr st 10 st 

25·787 A=16 mm 4: 50 Nr Pr förp. 5 förp . 
25-465 1: 80 7:-

25-245. KabelhAllare av 
svart gummi. 20 mm. ¼ " O: 65 4: 30 

25 mm. 5/ u " O: 75 4: 90 
30 mm. 5/u" O: 80 5: 30 
35 mm. 'I ," O: 95 8: so 
40 mm. ' I, " 1: 30 9: 20 
45 mm. ½ " 1: 45 10: 50 

21-1000 svarta . M-gänga . 
20 mm. M 4 0: 85 4i30 
20 mm. M 5 0: 65 4: 30 
25 mm. M 6 0: 75 4: 90 
30 mm. M 6 0: 80 5: 30 
35 mm. M 8 0: 95 6: 60 
40 mm. M 1 0 1: 30 9: 20 
45mm. M 10 1: 45 10:50 

21-1001 röda . M-gänga . 
20 mm. M 5 0: 70 4: 50 
25 mm: M 6 O: 80 5: 20 
30 mm. M 6 0: 95 6: 50 
35mm. M 8 1:- 6:90 
40mm. M 10 1:35 9:60 
45mm. M 10 1: 50 11:50 

Rörklimma för avgasrör 
o. d. Kraft ig konstruktion . 
Nr För rörd iam. Pris· 
25-7531 , 1¼ , 1¼ , 1½ " 

1: 60 
25-754 1'/, , 1'/, , 1'/ , " 1: 80 
25-7552 , 2¼ " 2:-

Wirestopp av mäss ing. 
15-192, längd 6 mm. 

Pr 2 st 3: - , 10 st 12:-
15-193, längd 20 mm. 
Pr 2 st 4: 50, 10 si 18: -

Bowdenkabel , överklädd , 
svart el. silverfärgad . Ex
t ra mjuk . 
Nr För lina Pr m · 
49-281. 1,25mm 1:50 
49-282. 1,50 mm 1: 60 

StAflina fö r bowdenkabel. 
Nr Grovlek Pr m 

Pr 2 st 1:50, 10 st 5:70 

Cykelborste, för rengö
ring av nav, kedjor och 
dyl. Längd 31 cm. 
25-34, Stålbo rst 
25-37. Tagel 

2:20 
2: 35 

t$sWiJe 
c: :::::, 

49-279. 1,25 mm 0: 35 • , k bå 
49-280. 1 50 mm 0: 60 LaskedJa för cy lar , · . ' I tar , resgods , grindar m.m. 

90 cm lång förkromad o. 
25-284. Ändhylsa, . fö rn. 5 plastb elagd kedja med 
eller 6 mm onv. d,am. för sifferl ås. 
bowdenkabe l. 10 st 1: - Nr 25-738 . .... . . . 7: 50 
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WEMAK-pumpen - den 
ideal iska pumpen för hus
vagna r, arbetsvagnar , bå· 
tar, sommars tugo r samt 
för kylvatten m.m. Sjä lv
sugande upp t ill 3 m höjd . 

Från en husvagn kan man lägga en slang till nä•
maste bäck eller vattenlag och pumpen suger själv 
till sig vattnet. Det går att pumpa åt andra hållet 
genom att polvända motorn med en omkastare (22-
159). Pumpen har lagom vattenflöde för disk, tvätt
ställ , dusch m.m. Den har tyst gång och skadas inte 
av att gå torr eller av frost. Försedd med 12 V 
snäckväxelmotor , strömförbrukninQ 40-50 W. 
Data med denna motor: Kapa citet ca 6 liter/min ., 
sughöjd 3 m, tryckhöjd 5 m, arbetstryck 0,6 kpm/cm', 
varvtal 60/min . Passande slang 49-297. 

Pump med 12 V motor enligt beskrivning . Avsedd för 
ett tappställe . Startas genom att strömmen till mo
torn slutes med en strömbrytare manuellt. 
Nr 34-851 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195: -

Pump som föregående samt med inbyggd automat
strömbrytare, som startar pumpen när en tillkopp lad 
vattenkra n öppnas . Den kan därför kopplas till flera 
tappställen. 
Nr 34-652 .. .... . 220:-

Pump, densamma utan motor . Dr ives med annan 
lämplig kraftkä lla, varvtal 50-150/min . Kapac itet ca 
1 dl/va rv. Stor lek ca 17X17X 10 cm. '/, " slangan
slutning . 
Nr 34-853 .. ...... .. ............ . .... ... .. .. 98: -

Tapprör av förkromad mässing, svlingba rt. Med fäste. 
Höjd 27 cm. För båt eller husvagn . 
34-654, öppet (för fotst römbrytare "eller likn .) 23:-

. 34-655, öppet , med tryckströmbrytare i foten. 21: -
34-856, med avstängningskran . För pump 652. 21: 50 

::c~;~~I f~r. pu~p. nr. ~- -65_2.'. . . . . . . . . Pr st S: 50 
Reservslang t ill Wemak -pumpen . 
Nr 24-171 . . . . . . .. . . . . . .. .. . . .. . .. . . .. Pr st 17: 50 

.. 

KOPPARRöR 
Glödgade kopparrör s.k. 
olje rör, i längder om ca 
7 m i karton g. Godstjock
lek 0,80 mm. 

Nr Ytterdiam Viktprm Pris prm Kart . 
49-82 1/, " 0,053 3: 80 111: 50 
49-63 l /u " 0,089 5:30 21:-
49-64 ¼" 0,124 8:80 37: 50 
49-65 5/tl ' 0,160 8:25 48:-
49-68 l/1" 0,195 11:50 54:-
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LÖDFRIA Rörkopplingar , s. k. kompressionskop p
lingar , snabba och tillförlitliga röranslutningar utan 
Jödning eller gängning . Täta även för höga _\ry~k. 
Tillv erkas helt av mässing. Rördiam. avser utvändig t 
mått. 

>/ u " 
1/, " 
5/u" 

123-127 
1-r st 
2: 30 
2:45 

¼-' /,, " 
l/ 1" 

2:60 
2: 95 
3: 10 
3:35 
4: 75 
4: 90 
5: 35 
5: 115 
8 : 40 

128-135 136-143 

Tapp med 1/ , " gasgäng . 
Nr Rördiam . Pr st 
15-128 . 1/, " 1: 80 
15-129. '/11" 1:90 
15-130. 1/ , " 2:-
15-131. '/11" 2: 10 
15-132. '/, " 2: 40 

Tapp med 1/," gasgäng . 
Nr Rördiam . Pr st 
15-133. 1/,"" 2: -
15-134 . '/11" 2: 10 
15-135. 3/, " 2: 35 

Tapp med 1/1" gasgäng. 
Nr Rördia m. Pr st 
15-136. 1/ , " 2: 80 
15-137. '/11" 2: 90 
15-138. 1/, '" 3: -
15-139. '/ 11'" 3: 40 
15-140. 3/ , " 3: 80 

Tapp med 1/,'" gasgäng . 
Nr Rördia m. Pr st 
15-141. 1/, " 3: 40 
15-142. .,,. ., 3: 80 
15-143. ' /,v 3: 85 

Rörkoppling med gas-
gängad muff och lödfri 
röranslutn ing. 
Nr Gasg . Rör Prst 
15-288. 1/, " 1/1" 1: 70 
15-289. 1/1" >/u " 1: 80 
15-290. 1/," ¼ " 1: 95 
15-291. 1/1" ' It," 2: 10 
15-284. 1/, " l/1 " 2: 35 
15-285. ¼ " 1/, " 2: 30 
15-288. 1/, " ''"" 2:30 
15-287. t/, " l/1" 2:40 

Reservkona o. slutmutter 
till lödfr ia rörkopplinga r. 

RöRKONA. 
Nr Rördiam. 
15-107 . 1/, '" 
15-108 . '/11" 
15-109 . '/• '" 
15-110 . , , ,. .. 
15-111. ' / , " 
SLUTMUTTER. 

Pr10 st 
1: 20 
1: 30 
1: 80 
1: 75 
1:95 

Nr Rörd . Pr st 10 st 
3: 70 
4:20 
4: 91 
6: 10 
6:91 

15-112 '/, " 0: 55 
15-113 ,, ,. ,, 0: 65 
15-114 1/ , " 0 : 75 
15-115 ' / 11" 0: 90 
15-116 ' /, " 1:-

•• 765-7 66 
Rörkoppling av mässing 
:ned gasgäng . 
Nr För rördiam . Pr st 
15-206 , ¼"-¼ '" 1:85 
15-349 , '!,'"-'!," 3:-
15-785. '/, "-'/ , '" 3: 30 
15-786. '/, "-'/, '" 3:80 
15-350. ' /, " -' /, " 3: 90 
15-202. '! , "-' /, " 1: 70 
15-203. '/, "'-' !,"' 2: 20 
15-204 . '/, '"-' / , " 2: 30 
15-205 . '!, "-'/, " 3:-

Snabbk oppling . Hydraul• 
Elektro typ HYAB ½", 
med ½ " rörgängor i bi
da ändar . Max. tryck 
kopplad 500 kg/cm' , de• 
lad 300 kg/cm 2• 

Nr 35-425 Komplett 47: -

Lock och propp till 315. 
425. 
Nr 25-428 . . Pr par Il: !Il 

Avtappningskran av maa
sing, längd 30 mm. 
25-198. '/, " gasg. 3:-
25-199. 1/ , " gasg . 3: 21 

Luftvantll för hydroforer 
m.m. 1/," rörgäng . 
Nr 25-225 .. .. . .. . 3:. 

fjädersa ts . ETT FYND . Innehåller ett fint sortiment 
med 500- 600 st olika drag- och tryckfjäd rar. I plast
låda 27X15 X 4 cm med 9 fack. Vikt 1,1 kg. 
Nr 31-102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22: -

Fjäde rsats. Bestå r av 
över 100 st små spiral
fjädrar, såväl drag- som 
tryckfjädrar. Levereras i 
plastlåda. Satsen är myc
ket lämpl. för smårepa ra
tioner, hobbybruk m.m. 
Nr 30-1551 .. . . ... . 7: 50 

Fjäde rsortiment . En prak
tisk nyhef är denna låda 
innehåll ande 100-tals oli
ka fjä drar . Rikhaltigt ur
val av dragfjädrar , tryck
fjädrar o. vridfjädrar . Vikt 
4,5 kg. 
Nr 31-1135 .. . . .. 29 : 50 

Saxspri ntar i fack indelad 
sorti mentask av plast. 
1000 st, sammanlagt för 
delade på följande dim. : 
1 X25, 1,5X 25, 2X 20, 2X 
30, 2,5 X 25, 2,5 X 35, 3 X 
30, 3X4 0 och 4X 50 mm. 
Nr 30-156 Pr sats 34: -,- ~ 

==='--= Il I I 
Saxsprint-s ortiment. Ett 
sprintver ktyg och 144 st 
sorterade saxsprin tar i 8 
olika storlekar ½"-1½ ". 
Nr 21-253 . . Pr sats 6: 25 

• SilverstAI 
SANDVIK 14 BSA 

Användes vid iillverkning 
av div. finmekaniska de
taljer, sbom: Axlar , tap
par 1 skruvar och andra 
smådelar . Levereras i 50 
cm längder . 

Diam. Pr st 
Nr mm längd 
30-368 . 1 1:-
30-369. 2 1: 25 
30-370. 3 1: 85 
30-371. 4 2: 25 

-30-372. 5 3: -
30-373. 6 3: 90 
30-374 . 8 7:-
30-375 . 10 8:80 

30-376. 12 12: 50 
30-377. 16 22: -
30-378. 20 28:-
Axelsill 30-1375. Levere
ras i 50 cm längder . 
Grov !.: 1/ , " 3/, " 1/J " 
Pr st 2: - 3: 60 5: 50 
5/1" l/4" 11," 1" 
6: 40 10:- 13:- 16:-

BÄTTRE TÄTNING! 

__ V,/1:ljflj#TJ I D 
Giingtitning för rörko pp
lingar. Ger absolut tät 
ning för varje slag av 
vätska eller gas, även un
der tryck. 
Nr 25-901 . . Pr förp . 3: -

rr 
Teflonband för gängtät
ning. Bredd 12 mm, längd 
12 m. I plastkapsel. 
Nr Pr st 10 st 
21-495 1: 80 12:-

MissingslAng 21-994, rund 
Gro vlek i mm. Säljes i 
längde r om 50 cm. 

3 5 6 10 15 mm 
1: 50 2:30 3:75 10:50 21 :-
Miiss ingstlng 21-996, fyr
kantig . Grovlek i mm. Säl
jes i längder om 50 cm. 

4 5 6 8 10 mm 
2: 65 2: 75 3: 85 6: 50 9: 25 
Missingsrö r 21-995 med 
godstjocklek 1 ,0 mm. Yt 
terdiam. i mm. Sälies i 
längder om 50 cm." Pris 
pr st, 

5 6 10 mm 
2: 85 3: 75 4:90 
Kopparplit , halvhård. 
Nr Storl. Tjockl. Pris 
31-1052 10X 15 0,50 2: 85 
31-1047 15X 20 0,50 5: 50 
31-1048 30X 40 0,50 16: 75 
31-1049 10X 15 1,0 4: 80 
31-1051 15X 20 1,0 9:-
31-1050 20X 30 1,0 16: -

Aluminiumpilt, halvhård . 
Storl . i cm. Tjockl. i mm. 
Nr Storl . Tjockl. Pri• 
31-102925 X 250 ,50 2:-
31-1030 25X 50 0,50 3: 80 
31-1031 25X 25 1,00 3:75 
31-1032 25X 50 1,00 6:-

31-1033 25X 25 1,50 4: 80 . 
31-1034 25X 50 1,50 8:-
31-1035 25X 25 2,00 5:75 
31-1036 25X 50 2,00 9:50 

Mässingpllt , halvhård . 
Nr Stor l. Tjockl. Pris 
31-1037 15X 20 0,20 2:30 
31-1038 30X 40 0,20 7:-
31-1039 15X 20 0,30 3: 75 
31-1040 30X 400 ,30 11: 50 

31-1041 15X 20 0,50 4: 10 
31-1042 30X 40 0,50 14: 50 
31-1043 10X 15 1,00 3: 90 
31-1044 20X 30 1,00 14:-
31-1045 10X 15 1,50 5:75 
31-1046 20X 30 1,50 21:-

~1tE ~f r1n&{llqks~ 
~ w~~~ 
Plex iglas är ett kris tallk,art konsthartsglas , som kan 
sågas, borras och gängas samt även böjas och for
mas i låg värme. Vid beställn ing av plex iglas erhål
les på begäran beskrivning på hur plexiglas bearbe
tas. Säljes i följande tjocklekar och format. 

Fyrkantbult, glasklar, säl
jes i 10 o. 30 cm längder . 

10 30 
Nr Sida cm cm 
24-1371 5 mm 1: 15 2: 25 
24-1372 10 mm 3: 85 10: 30 
24-1373 15 mm 6: 50 18: 50 
24-1374 20 mm 9: 85 28:-

Plexiglasrör , glasklara . 
1241-1243 har 2 mm och 
1244 och 1380 har 3 mm 
godstjocklek. Säljes i 10 
och 30 cm längder . 

Ytter- 10 30 
Nr D iam. cm cm 
24-1241 30 mm 2: 35 5: 75 
24-1242 40 mm 6: 50 17: 50 
24-1243 50 mm 7: 50 20 :-
24-1244 60 mm 11: - 31: -
24-1380 70 mm 11: 50 33 : -

Lim 24-1382 för plexiglas, 
i tub på 100 gram . 11 : 50 

Plattor , tjocklek i mm, 
storlek i cm. 
Nr Tjockl. Storl. Pris 
34-1358 1,5 15X 20 3:50 
34-1359 1,5 20X 30 7:-
34-1016 2,5 15X 20 3: 95 
34-1360 2,5 20X 30 7: 80 
34-1017 4 10X 15 2: 75 
34-1361 4 15 X 20 4 : 80 
34-1019 8 10X 10 3:30 
34-1362 8 10X 15 4:60 
34-1363 8 15X 20 8:50 

Rundbult , säljes i 10 och 
30 cm längder . 

10 30 
Nr Diam. cm cm 
24-1364 2mm 1: 25 3: 10 
24-1365 4 mm 1: 50 3: 60 
24-1366 6mm 1: 65 4:25 
24-136710 mm 2: 60 6: 75 
24-1368 15 mm 4: 25 11: -
24-1369 20 mm 7: - 19: 50 
24-1370 25 mm 8: 75 24: 75 

Mjukt plastglas . Glasklar mjuk , seg vi~yl för fönste r 
på tält , båtkapell , segel m.m. Kan sys eller limmas. 
Köldhärdigt till -25°. 

Nr 34-182 , 
Nr 34-183, 
Nr34-184 , 
Nr 34-185 , 

Tjocklek Format 
0,5 mm 34X 60 cm 
0,5 mm 60x 136 cm 
1,0mm 34X 60cm 
1,0mm 60X1 36cm 

Pr ekiva 
Pr ekiva 
Pr skiva 
Pr skiva 

10: 50 
34: -
18: 75 
86:-
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11-515 -1138 

SkNY av blankt jä rn, för 
nick lade . Vid order upp
giv önskat skruvnummer 
samt gänga och längd . 

11-1136 finns endast M 2, 
M 3 och M 4. 
Gänga Längd 
M 2 X 5 mm 
M2 X 10mm 
M2 X 15mm 

M 3X 6mm 
M3 X 10mm 
M3 X 15mm 
M3 x 20mm 
M3 X 25mm 

M 4 x 6 mm 
M 4 X 12 mm 
M4 X 18mm 
M 4 X 25mm 
M 4 X 30mm 

M 5 X 10mm 
M5 x 16mm 
M5 X 20mm 
M 5 X 25 mm 
M 5 X 40mm 

M6 X 15mm 
M6 X 20mm 
M 6 x 30mm 

10 st 100 st 
0: 75 2: 50 
0: 75 2: 80 
0: 75 2: 90 
0:75 3:-
0:75 3: 20 
0: 85 3:60 
0:95 3:90 
1:- 4:30 

0:80 3:90 
0: 90 4: 50 
1:- 5:20 
1: 25 5:90 
1:40 7:20 

1:20 5:30 
1:40 6:40 
1:60 7:50 
1:80 1:70 
2:- 11:80 

2:- 9:70 
2: 20 10: 80 
2:60 13: 20 

Skruvsatser best år av ca 
50 st sorterade skruvar 
av ovanstående längder 
och grovlekar. 

11-1183 typ 515 
11-1185typ 1136 

Pr sals 
3: 75 
3:75 

-11-1208 med oslhuvud . 
Vid order uppgiv nummer 
gänga och längd . Kryss
spår. Förn icklade . 
Gänga Längd 10 st 100 st 
M 3 X 6 mm 0: 90 3: 25 
M 3 X 10mm 0:90 3:35 
·M 3 X 12mm 1:- 3:60 
M 3X20 mm 1: 10 4: 10 
M3 X 25mm 1:204:40 
M 4 X 6mm 1:- 3: 80 
M 4 X 10mm 1:10 4:50 
M 4 X 15mm 1:25 5:
M 4 X 20mm 1: 40 6: 
M 4 X 25mm 1:40 6: 50 
M 4 X3 0mm 1:75 7:-

Triskruv 11-1193 för täck
br icka 1191-1192 . 
Diam. Längd Pr 10 st 
a. 4,5 mm 25 mm 2:-
b. 4,5 mm 35 mm· 2: 10 
c. 4,5 mm 50 mm 2: 45 
e. 5,5 mm 35 mm 2: 90 
f. 5,5 mm 60 mm 3: 30 
g. 7 mm 60 mm 5: 30 
h. 7 mm 80 mm 5: 50 
i. 7 mm 110mm 11:30 

Tickbricka, diam. 15 mm, 
av plast passande skruv 
nr 11-1193. Finns i färger
na : svart , benvit , röd, el
ler brun . 
Nr Pr 10 st 100 st 
11-1191 1: 20 7: 50 

Tickbricka lika föreg . men 
metalliserad : a) kromfärg , 
b) mässingfärg . 
Nr Pr 10 st 100 st 
11-1194 2:90 22:-

@ ················· i'~~ 

Skruv 22-414 med mm
gäng , förnicklad, med en 
mutter , kullrigt försänkt 
huvud. Diam . 3 mm. 
Längd mm. Pris pr 10 st 

10 15 20 25 30 
1:20 1:25 1:351:451:60 

Skruvbrickor 11-51, för
nicklade . Plana under
läggsbrickor för kf-skruv . 

Pr 25 st 1:10 
Pr 100 st 3: 20 

-=i~~ 
523-524 526-527 528·529 

Triiskruvsatser som be
står av ca 50 st träskruv 
i olika grovlekar och 
längder . Skruv nr 523, 
524 och 526 av blank 
mässing . Nr 528 och 529 
av förn. järn . 

Nr Längd Huvud &r is 
11-523 '/ , " - '/• " FI. 3: 65 
11-524 1" -2" ~I. 8:50 
11-526 '!,'-' !,' K. 5:25 

11-528 '!,"-' !, ' K.F. 4: 50 
11-529 1" -2 " K.F. 11: 75 

Skruv 11-1205 för trä, m. 
sexkantshuvud . Din 571. 
Grov I. X längd Pr st 10 st 
6 X 25 mm O: 50 2: 15 
6 X 35mm 0;.55 2:90 
6 X 50mm 0:80 3:50 
8 X 40 mm 0: 15 4: 25 
8 X 80 mm 0: 70 1:25 

YMUIPIPPW1lll> 

Bult. 65X' /, ". 
Nr 21-487 .. Pr 10 st 3:-

Pll,tskruv med krysspår 
och spels , blankförz . 
Nr Dimension 100-förp . 
11-491 4 X 10 mm 3:80 
11-489 2,8 X 12 mm 3:20 

Plltskruv, ythärd~d, blank 
förz , 
Nr Dimension 100-förp . 
11-492 2,8 X 5 mm 2: 50 
11-493 2,8X 8 mm 2: 80 

~ 

O====:. 

1)::=, 
Skruvsortiment med över 
100 st förn. självgängan
de skruv för plåt o. hård 
fiberplattor . Längd 12-
38 mm. 
Nr 20-2054 . . Pr sats 5: 25 

INSEX-skruv 11-535, seg
härdade , brotthållfasthet 
80/kg/ mm' . Längd utan 
huvud . 
Gänga X längd i mm. Pris 
pr 10 st. 
M4X10 X15 X20 X30 

2:20 2:30 2:40 2:90 
M5 X 10 X15 X22 X 35 

2:40 2:50 2:80 3:30 
M6 X1 5 X 22 X35 X 50 

2:80 3:20 3:70 4:10 
M 8 X16 X 22 X40 X50 

3:70 4:50 5:30 5:60 
,,11ox22 x 40 x5o x70 

8:30 7:20 8:30 11 :50 

M 6 X 8mm 1:50 5: 25 -~ 
M 5 x12m m 1: 50 6:- i 
M 5 X 18mm 1:80 7: 25 Blankt järn : Sexkantnycklar 21-95 av 

stål , för insexskr uvar . M 5 X 40mm 2:4010 :- Triskruvsats 11-4118. 50st 
För skruv Vidd Pr st 

~ 
Plltskruv med kullrigt hu
vud och krysspår . 
Nr Dim. mm Pr 50 st 

11-5173X6 förn . 2: -
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sorterade 1"-2 " långa 
nr 4-18 . 4: 50 M4 3mm 0:80 

M5 4 mm 0: 70 
M6 5mm 1:-

Triskruvsats11-499.30st M8 6mm 1: 40 
sorterade 2" -3 " långa M10 8 mm 2: 20 
nr 5-20 . I plastburk 3: 50 . M12 10 mm 3:-

~ 
Bult 11-509 med fyrkant
ansats , av järn . Förnick
lad . Rundvalsat huvud. 
Utan mutter. 
Gänga x längd i mm. Pris 
Pr 10 st och 100 st. 
M4 X 20 X 35 X4 0 X 50 

1:30 1:50 1:15 1:75 
8:50 11 :- 12:50 13:

M5 X 20 x3 5 x4 0 xeo 
1 :IO 1 :90 2:- 2:75 

12:50 14:- 15:- 20:
M6 X 26 x 5o x eo x 100 

1 :95 2:60 3:70 4:25 
15:50 20:- 32:- 37:

M8 X 30 X60 x eo X 120 
3:50 4:50 8:- 1:50 

33:- 311:- 48:- 78:-

Mutter 11-503, 
automatstål. 
Förnicklad . 
Gäng 

blRnk, av 
M-gänga . 

10st 100st 
0:50 2: 50 
0: 50 2:IO 
0: 60 3:40 
0:70 4:-
0:90 5: 50 
1: 40 9:50 
2:10 15:-
3:- 22:-
5:50 42:-

M2 
M3 
M4 
M5 
M6 
M8 
M10 
M12 
M16 

Sexkantmutter 11-504, av 
mässing . Din 934. 
Gänga 10 st 100 st 
M2 0:50 2:50 
M3 0:50 2:80 
M4 0: 85 3: 70 
M5 0:85 4:N 
M6 1:20 7: 80 
M8 2:70 20:-

Muttersatser, består av 
ca 50 st sexkantmuttrar 
M2-M6. 
11-1188 av automatstål. 

Pr sats 2: 75 
11-1187 av mässing . 

Pr sats 3: 51 

~~ 
501 502 

· Kordongmutter 11-501, av 
automatstål. Pri~ pr st o. 
pr 10 st. 
M3 M4 M5 M8 

0: 40 0: 50 0: 65 1: ~ 
2:90 4:15 5:70 8:51 

Kordongmuttar 11-502, av 
automatstål. Pris pr st o. 
pr 10 st. 

. M3 M4 
0: 35 0: 40 
2:- 2:80 

M5 M8 
0:50 O:N 
3:70 5:51 

Vingmutter 11-193 av för
nicklat järn . 
Gänga 
M 3 

Kupolmutter 11-194, av 
järn med påpres sad kap
pa. Förnicklade . 
Gänga Pr10st 100st 

Skruvstilt 11-511 av järn , 
med träskruv i ena änden 
o. M-gänga i den andra. 
M-gäng X längd 'mm. Pris 
pr 10 st. 

Gängad stång av auto 
matst ål i 50 cm längder . 
M-gäng. 
Nr 

M 4 
M 5 

Pr st 
0:40 
D:40 
0: 50 
0:50 
0:60 
0: 85 

10st 
1: 75 
1: 85 
2: -
2:50 
3:75 
8:-

M 4 1: 80 12: 80 M6 X 40 
M6 xso 
MO X 60 
M10X OO 
M10 X 120 

Pr 10 st 2:50 
2: 90 
3: 50 
7:-
11:50 

31-841 M 2 
31-841 M 3 
31-841 M 4 
31-841 M 5 
31-841 M 6 
31-841 M 8 
31-841 MIO 
31-841 M12 
31-841 M16 

Vikt 
13 g 
25 g 
50 g 
70g 

Pr st 
3:90 
2: 80 
3:20 
3: 60 
3:90 
4:-
4: 20 
5: 70 
11: :._ 

M 5 1: 80 13:90 " 
M 6 
M 8 

M 6 2:20 18:-

M 10 
M 8 2: 50 18: 50 
M 10 3:65 31: -

Vingmutter 11-192 av pol. 
mässing. 
Gänga 

M 12 4:90 311:-

M 3 
M 4 
M 5 
M 6 
M 8 

Prsl 
0:50 
0:55 
0: 60 
0: 75 
1:-

10 st 
2:70 
2:75 
3: 20 
3:50 
7:30 

Vingmutter 11-380 av järn . 
Pressade, galv . 
Gänga Pr st 10 st 
¼" 0:30 1:70 
1/u" 0: 30 1: 75 
1/ , ' 0:30 1:80 
•1 .. • 0: 35 2: 45 
•t," 0: 45 3: 60 
•/, " 0: 75 8: 80 

Vingskruv 11-507, av järn 
förzinkade . Gänga X längd 
i mm. Pris pr st oc h 10 si . 
M4 X 10 X 15 X 25 

0: 80 0: 70 0: 75 
4: 50 4: 75 5: 25 

Kupolmutter 11-336, av 
massiv mässing . Förnickl. 
Gänga 10 st 100 st 
M 3 1:70 12:-
M 4 1: 80 13: 50 
M 5 2:35 111:-
M 6 4: 15 33: 50 
M8 7:- 63:-

® 
Brickor 11-505 med fasa
de kanter , av järn , för
zinkade . 
För skruv 
M 4 
M 5 
M 6 
M 8 
M 10 
M 16 

Pr 10 st 100 st 
0: 45 2: 80 
0: 50 3: 10 
0: 60 4: 10 
0: 85 . 8: 70 
,1: 20 10: 30 
1:90 17:-

Brickor 11-506 av svarvad 
mässing . förnicklade . 
Håldiam. Pr 10 st 100 st 
3,2 mm 0: 70 3: 80 
4,3 mm 0: 85 4: 50 

M5 5,3mm 1:- 8: 50 
X lO x 15 X3 0 6,4mm 1:30 10:-
0: 15 O: 70 0: 75 8,4 mm 2:40 21:-
5:- 5:25 1:- 10,5 mm 2:• 21:-

M6 X 10 X15 X30 ~ 
0: 75 0: 90 1: - ~ @) 
8:20 1:75 1:-

MS X 15 X 25 X4 0 
1:10 1: 20 1:30 
11: 20 10:20 11: 70 

Stoppskruv, typ SSS , här
dade, med spets . 

Pr 
Nr Gäng Längd 10 st 

11- 89. M4 6 mm 3: 30 
11-134, MO 12 mm 4: 50 

StoppskNY, lnsex, med 
plan ände, 

Fjiiderbrickor typ FBB , av 
rektangulärt material. 
Dia metrarna som anges 
avser skruvdiam. och är 
i mm. 
Nr 
11-621 
11-621 
11-621 
11-621 
11-621 
1,-.s21 
.Nr 
11-122 
11-622 
11-622 
11-622 

Diam . 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

Diam , 
10 
12 
16 
20 

Pr50st 
0:90 
0:90 
0:95 
1:05 
1: 25 
1: 80 

Pr25 st 
1:45 
1:85 
3:50 
5:40 

Bricksats 11-823, består 
av 60 st sorterade I Hl21. 

Pr sats 1:25 

9 3 
513 514 

Förbindningsmuff 11-513 
av järn , med innergänga . 
Pris pr 10 st. 
M4 M5 M6 M8 
3: 10 3: 55 3:15 8:90 

Muffsats 21-1238 med 2 
st av varje grovlek 513= 
8 st 3: 50 

lnslagsmutter 11-514 av 
järn , med innergänga , för
zinkad. Pris pr 10 st. 
M3 M4 MS M6 
2: 85 2: 70 2: 75 2: 90 
MS M 10 
3: 20 3: 90 

lnslagsmuff 11-1198 av 
nylon för montering av 
detaljer på trä eller be
tong f . järngängad skruv . 
M5 x 10mm Pr10st 2:10 
M6 X 13mm Pr10st 2:30 
M8 X 15mm Pr10st 3:40 

Verktyg som användes 
vid indragning av muff 
513 och skruvstift 511. 
11-1202för513 . Pris 12:-
11-1204för511 . Prla 13:
Vld order uppglv storlek: 
M4, 5, 6, I eller 10, 

Brickor 11-1203 
förnicklade . 

av järn , 

För/ 
skruv Tjock!. 
M 3 0,5mm 
M 4 0,8 mm 
M 6 1,0mm 
M 6 1,5mm 
M 8 2,0 mm 
M 10 2,5mm 
M 12 3,0mm 

Pr 
25 at 100 st 
0:50 1:25 
0: 80 1:50 
0:85 1:., 
0:90 2:85 
1:75 1:30 
2:80 10:-
4:20 11:-

Nr Gänga X längd 1 Ost 
11·91 MSX 4mm 2: 80 
11- 93 M4x 6 mm 3: 50 
11- 90 M6X 8 mm 3: 80 
11- 92 M6x 12 mm 3: 90 
11-121 M6 X2 0 mm 4:-

Bricksats 11-624, består 
av 25 st sorterade I Hl22. Bricksats 11-985, ca 100 

Pr sats 3: 10 st sorterade brickor , 4: IO 

100 g 
190 g 
300g 
400 g 
775 g 

Gängad sting av mässing 
i 50 cm längder . M-gäng . 
Nr Vikt Pr st 
31-842 M 2 14 g 6:-
31-842 M 3 27 g 4: 90 
31-842 M 4 55 g I: 60 
31-842 M 5 85g 8:-
31-842 M 6 110g t:-
31-842 M 8 215 g 12: 50 
31-842 MIO 330 g 18:-

11111111111111/llllillO O== 
Gingad rundsljng av vit 
naturell nylon . Korroderar 
ej och är elektriskt iso
lerande . 

Rundstlng 31-930 i 50 cm 
längder , pr st. 
M6 M10 M12 
8:50 10: 50 11:50 

Nylonbult 11-1086, vit, m. 
stor draghållfasthet. 
Plant 6-kanthuvud. 
Gänga pr st 10 st 
MHJX2 5mm 0:85 8:50 
M10X 50mm 1:10 1:
M12 X 30mm 1:20 11:50 
M12 X 60 mm 1: 40 11: 50 

Skruv 11-1082 av vit po
lyamid . Cylindr . huvud . 
Gänga längd 10 st 100 st 
M3 X 10mm 1:30 1:
M3 x 25mm 1:50 10:70 
M4 X 15mm 1:45 11:
M4 X 30 mm 1: 75 12: 50 
M6 X.25 mm 1: 95 17:
M6 X 60 mm 2:90 25:-

Mutter 11-1083 av vit po
lyamid. 

10 st 100s1 
M3 1:30 11: 50 
M4 1: 45 10: 50 
M6 1: 15 13: -
MlO 3:35 29:-
M12 3:95 34:-

Vingmutter 11-1084 av vit 
polyamid . 
Gänga 
M4 
M6 

Pr st 
0:40 
0:50 

10sI 
2:90 
3:80 

141 



KUGGHJUL 

'~ t:\a 
~J 

Kugghjul av mässing 
svarvade o. avvalsnings
frästa P rovade mot ett 
masterhjul , s6m garante 
rar felfri gång vid rätt 
centrumavstånd. Hjulen är 
försedda m. nav för last 
sätt ning . Mycket kraftiga 
oc h ideal iska exper iment 
detaljer . Vid beställning 
uppg iv nummer och kugg
anta l. 

20-320 modul 0,5, kugg
bred 4,5 mm, navlängd 7,5 
mm, utom 150 kugga rs 
som har 12 mm och 200 
kuggars 15 mm navlängd . 
Kugg - Diam . Axe l-
antal mm hål Pris 

3: IO 
4:-
4: 30 
4:75 
5:25 
5:75 
I: 75 
7: 75 
1:50 

10 6 2 
12 7 3 
15 8,5 4 
20 11 4 
25 13,5 4 
30 16 4 
40 21 4 
50 26 4 
IO 31 4 
80 41 4 

100 51 4 
150 76 6 
200 101 8 

11: 50 
14: 50 
24: 50 
41:-

20-551 modul 0,75 kugg
bredd 7 mm, navlängd 12 
mm. 
Kugg
antal 
10 
12 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
IO 
80 

100 

Diam . 
mm 

9 
10,5 
12,7 
16,5 
19,5 
24 
31,5 
39 
46,5 
61,5 
76,5 

Axel
hål 
3 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Pris 
4:75 
5:20 
5:50 
1:25 
1:70 
7:80 
9:50 

11: 50 
14:50 
19:-
24:50 

20-321 modul 1,0, kugg
bredd 9 mm, navlängd 15 
mm. 
Kugg- Diam. Axel-
antal mm hål 
10 12 4 
12 14 6 
15 17 8 
20 22 8 
25 27 8 
30 32 8 
40 42 8 
50 52 8 
80 62 8 
711 72 8 
IO 82 8 

100 102 8 
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Pris 
5:75 
1:25 
7:25 
9:-

10:50 
12:-
15: 50 
11:-
21:50 
21:-
29:-
31:-

Kugghjul , kon isk a , av 
mässing , 90° axelvinkel. 
Utväxling 1 :1. 

Axelh ål : 20-kugg 3 mm 
öv riga 4 mm. 

·20-332 Modul 0,5. 
Snäckhjul av . massing , Kuggantal Diam. 
samma fabr. som kugg- 20 10,7 

Pr st 
9:-

11: 50 
13: 50 
11:-
22:-

hjulen . Dimensioner sam - 30 15,7 
ma som fö r kugghjulen 40 20,7 
ut om 20 och 30 kuggars 50 25,7 
modul 1,0 som har kugg - 60 30,7 
bredd e n 7 mm och na v
längd 13 mm. Tillverka s i 
kuggtalen 20 t ill 100. Vid 
beställn ing uppgiv num
mer och kuggantal. 

Modul :0 ,5 0,75 1,0 
Kugg - Nr Nr Nr 
antal 20-625 20-626 20-627 

20 7: 70 9: 50 14: 50 
25 8: 50 10:50 17:-
30 9:- 12:- 19:-

~ 10:50 15: 50 24: 50 
12:- 18: 50 29:-

80 14:- 28:- 35:-
80 18:- 31:- 41:-

100 23:- 41:- 80:-

ilD 
Snäckak""' med en in
gång , tillverkad av stål 
och samma · precisionsut
förande som kugghjulen .

1 

Skruven är försedd med 
nav för fastsättn ing . Ut
växl ing med snäckhjulen 
20 :1, 30 :1, 40 :1 o .s .v. 

Kullänk 21-385 av speci
alstål för kraftöverföring 
m. upp till 28~ axelvinkel. 
Tabe llen a nger ytter , hål
d iam . oc h total längd i 
mm samt max . överförd 
effekt vid 1500 v/r'nin·. 
Typ Längd Pris 

Diam. Eff. 
A 13- 6 35 1 hk 35:
B 16- 8 401 ,8 hk 39:
C 20-10 50 4 hk 42:
D 24-12 60 6 hk 44:
E 32-16 80 12hk SS:
F 40-20 100 32 hk M: -

20-128 modul 0,5, axelhål Axelkoppling 20-1370 av 
4 mm, ytterdiam . 10 mm, meta ll m. gummifjädring. 
längd 121/, mm. Pr st 1:- Max . överföring 0,1 hk pr 
20-129 modul O 75 axelhål 100 v/ min. Max. 5.000 v/ 
6 mm, ytterdia 'm.' 15 mm, min. Finns för axeldiam . 
längd 15 mm. Pr st I: 58 ' /, ", '/, ", ' / ,' , ' ~ ; s~·

1
;~;

0 
20-811 modul, 1,0, axelhål 
8 mm , ytterdiam . 20 mm, 
längd 25 mm. Pr st10: 50 

_,,.--/ 
~ 

Gummisegment 20-1834 
för utbyte i ovanst. kopp
lin!l. 3: 75 

1261-1265 921- 979 

Lagerbock av lättmetall 
med sj ä lvs mör ja nde glid 
lager av olj eb ron s. 
Nr För axeld iam. Pris 
20-1262 3 mm 8: 50 
20-1263 4 mm 8: 75 
20-1264 5mm 9: 50 
20-1265 6 mm I: 75 

20- 921 
20- 922 
20- 754 
20- 923 
20- 924 
20- 979 

Lagerbock 
kullage r. 
För axe l: 1/1" ' / ," 
Pr st 21:- 22: 

Lagerbock. Sj ä lvsm örja 
de och självcentrerand 
glidlager av oljebron 
För axe ldiametrar : •t,• 
s;," , l/•", 7/, " eller 1" . 
Mycke t kraftigt utförand 
Nr 20-1387 .. Pr st 11: 

Kuggst,ng av mässing , 
samma fabr. som kugg- Axelsats. Axel av axelstä, med muttrar och b ricko 
hjulen . Tillverkas i lllng- samt stoppringar . Lagerhus av lättmetall med sjll 
dar om 200 mm. smörjande lager . Utan kilrepskiva. 
Nr Modul Snitt Pris Nr Axellängd Axeldiam . 
20-541 0,5 5 x 5 14:50 '30-1259 16 cm. 6 mm. 
20-549 0,75 7 x 7 11: 75 30- en 25 cm . 10 mm. 
20-550 1,0 9X9 17:50 30-1280 40cm . 16mm. 

Pr 
27: 
31: 
41: 

Remskivor 

Kilremslciva av llttmetall med spAr för kilrem med 
A-pr ofil (8X13X8 mm) . Med stoppakruv . Uppgiv 
onsk at axe lhll. 
Nr Diameter . Axelhll 
20--1314 44 mm 1/, .. , ½", 1/ 1" , 1/•" 

:zo. 9711 50 mm ¼ ". 
:zo- 971 75 mm ¼ " 'I,", 1/1", •t,·. 
:zo. 972 100 mm 11,• '. 
20·1311 128 mm ½ .. , 1/, .. , 11.·, 1/a", 1• . 
:Z0-973 150 mm 11,·. 
30· 974 200 mm 11,•. 
30· 975 250 mm 11,· 
30- 971 300 mm 11, • '. 

Pr is 
1:50 
1:-
9:-

11:51 
15:-
17:51 
33:-
41:-
11:-

Kilremsldn för A-profil. Fleraplriga trappakivor med 
atoppakruv. 
:zo-1• med 2 1plr. Diam. 44 och 67 mm . Med uel
hål •t,·, 11,• eller 1/," . l:a 
20-1311 med 3 ap,r . Olam . 50-75-100 mm. Med 
axe lhll 1/, ", 1/1", ¼", •t,·, 1". Bredd 50 mm 11: 75 
30-991 med 4 aplr. Oiam. 50-75-100-125 mm , 
Bred d 75 mm . Axelhll. 'I, ". 25: 18 

Kil•p 'nldvor för kilrem profil Z eller &-10 mm 
rundrem. Nav av automatstil, sidor av kallvalsad, 
lac ker ad atllp"t . Ger vll avvlgd fjldrlng och stor 
dragkra ft lven vid sml rem1pln .ningar . Borrade och 
förse dda med 1topp1kruv Diametrarna i mm. 

Nr Oiam. 
29-1811 40 
21-1617 60 
21-1811 80 
20-1611 100 
20-1620 120 
211-1621 150 
28-1822 200 

20-1627 80,'40 
211-1821 100/60 
29-1829 150/80 

Axelhl1 Pris 

-:: ~g 1:-
1:-

10, 12 12:-
10, 12( 18 11:11 
12, 18 17:51 
12, 18 111-
12, 18 •=-
10, 12 11:75 
10, 12, 18 23:51 
12, 18 27:-

KllapAnldwa, för kilrem 
profil Z, eller rundrem 8 
-8 mm. Oborrade. 
21-712 180 
21-711 120 
21-71J 100 
21-713 75 
21-714 50 

M:-
11:a 
14:51 
tJ:-
11:11 

Remskiva för 3-5 mm 
rundrem , borrad för 8 mm 
axel men kan uppb orra s 
för gröv re axel. Med 
sto pps kruv . 28 och 40 mm 
·spårdiam . 
Nr 20-680 ..... . .. 10: 50 

Rem1kiva, som 680 men 
med 3 s på r 20-30 - 45 
mm. För rem 4-6 mm. 
Håld iam . 6, 8 eller 10 mm . 
Nr 20-1261 ... . . . . . 12:-

Remskiva av mässing , m. 
st oppskr uv. För rundrem . 
5 mm spårbredd . Dubbel , 
diam. 20/30 mm. Axe lhål 
5 eller 6 mm. 
Nr 20-1258 P r st 4:-

Lidersnöre 49-285, runt , 
av bästa kärn läde r. 
Diam. 3 mm. Pr m 2: ID 
Diam. 4 mm. Pr m 2: IO 
Diam . 5 mm. P r m 3: 50 
P iam . 6 mm. Pr m 4: 40 
Diam . 8 mm. Pr m 7: -

PVC-rundrem 49-214 av 
mass iv ofllrgad PVC
plast i seg och stark kva 
litet. 
Diam . 
3mm 
4mm 

· 5mm 
6mm 
8mm 

10mm 
12mm 

Prm 
0:45 
0: 80 
0: 85 
1: 20 
2:-
2: 90 
4:25 

Pr10m 
2: 80 
4:-
6: 20 
9: 30 

16: 50 
24:-
36:-

PVC-rundremmar passar 
till många ändamål och 
man gör lätt själv en 
drivrem i önskad dimen
sion p/t följande slltt : 

· Skär skarvändarna rakt 
av och tryck dem mot 
var sin s ida av en lödkolv 
med plana sidor eller en 
upphettad plåt , med tem
peratur som smälter plas
ten i snittytorna. Remlln 
darna föres samtidigt mot 
kolvens eller plåtens kant , 
så att de omedelbart 
möts och svetsas samman 
utan att kylas i luften. 
Denna svetsskarv blir li
ka stark som mater ialet 
i övrigt. 

Variator Avsedd för kil
rem och insättes me llan 
den dr ivande o . den driv
na skivan och möjliggör 
en max .variation av drygt 
3 :1 med A-re m och 4:1 
med Z-rem . Max. överförd 
effekt A-rem 1 hkr , L T
re m 0,5 hkr vid 300 m/ min. 
Sk ivor av lätt metall , 90 
mm diam . Axel lagrad i 
dubbla kullager . Kan mon 
teras i varje läge , hori 
sontalt , verti kalt , inverte
ra d o.s .v. Vikt 3,1 kg . 
Nr 30-1273 ..... 315:-

Stoppring 20-978 enligt 
svensk standard SMS -
199. Tillverk a d av s tål o . 
e lektrolytförz inkad , med 

· st oppskruv . Axelhål i mm. 
Axelhål : 3 4 
Pr st 2: 10 2: 20 
P r 10 st 17: 50 11: -

5 6 7 8 
2:30 2:45 2:70 2:80 

19:- 20:- 22:50 23:-
10 12 15 16 

3:10 3:50 3:IO 4:25 
26: - 29: 50 32: 50 36: -

18 20 22 25 
4:85 5:1D 5:80 1:40 

39:- 43:- 49:- 54:-
Stoppring 20-1357 av järn , 
med stoppskruv . 
Axelhål '!," 
Prst 1:30 
S/1" ¼ " 7/1" 1" 

3: 50 4:- 4: 25 4: 50 

-~ 
Lagerbussningar av olje 
brons . 
20-1901 d iam. 10/ 16, fläns 
20 mm. 
Längd 8 mm. Pr st 1: 45 
20-1984 diam . 16/22, fläns 
28 mm. 
Längd 16 mm. Pr si 2: 10 

Bussning- av oljeb rons . 
Längd 33 mm. 

Håldiam Ytterdiam . 
A •t," 
B S/," 
C '!," 
D '/, " 
Nr 20-1782 .. 

S/1" 
JJ." 
7/," 
1" 

Pr st 4: 20 
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~ kilremmar c:, W] Kilrem, llndlöa , av extra A 
-1.. prima rummi med cord . 

Profilm tt : toppbredd X Profil A: 13x 8 mm. 
höjd . 

-t 
Utvänd ig lingd=inv . Uingd+5 cm. 

2 ersätter z Nr Typ lnv . llingd Pris 
tidigare L T. 30- 137 A 26 68cm 7:40 

30-1911 A 28 71 cm 7:75 
Profil 2 : 10X 6 mm. Utvändig längd= 30-1912 A 31 79cm 8: 20 
inv. längd + 3,5 cm. 30- 131 A 35 89cm 8:30 
Nr Typ lnv. längd Pris 30-1913 A 38 97cm 9: 25 
30-1087 220 50cm 5: 25 30-1914 A 42 107cm 9: 75 
30-1920 2 24 60cm 5:40 30- 839 A 46 117cm 10:IO 
30-1008 226 67cm 1:50 30-1915 A 51 130cm 11: 20 
30-1921 230 75cm 1:95 30- 831 A 55 140cm 12:50 
30- 155 2 311/, 80cm 7:50 30-1911 A 60 152cm 13:-
30-1009 233½ 85cm 7:IO 30- 840 A 68 173cm 14:25 
30-1922 235 90cm 8:50 30-1917 A 75 191 cm 11:-
30-1004 237'/, 95cm 9:- 30-1911 A 80 203 cm 11:75 
30-1010 239½ 100cm 9·50 30- 841 A 85 216cm 11:-
30-1923 242 106cm .~75 30-1919 A 90 229cm 18:-
311-1124 249 125cm 10:50 30-1N5 A 105 267 cm 21: -
30-1111 252 132cm 11: 50 30-100I A 136 345cm 27:-

~ ] 

Kullager. Ett överskotts-

Kilrem. A·profil ställba r 
längd genom lätt isärtag
bara länkar . Användes 
där ändlösa remmar ej 
kan anbringas. Säljes i 
meterlängder . 
Nr 49-2811 . . Pr m 28: - · 

Bronslager, raka, själv 
smörjande av SM-o lje 
brons . Dimensioner enligi 
SMS . Mått i mm. 
Parförpackade . 
Nr d/ D X L 
20-131 2/4X4 
20-132 3/8X 4 
20-1898 3/8X 6 

Pr par 
2:-
2:-
2:-

Enradiga RADIAL
KULLAGER SKF. 

Mått i mm. Axeldiam . X 
ytterdiam. X bredd . 

Pr st 
13:-
13:-
12: 75 
14:-
14:50 
15: 75 
22:-
23:75 
21:50 

Nr Mått mm 

20-1286 6X 19X 6 
20-1039 7X 22X 7 
20-1287 8X 22X 7 
20-580 10X 30X 9 
20-581 12X 32X 1C 
20-582 15X 35 X 11 
20-583 20X 47X 14 
20-1040 25X 52X 15 
20-1041 30X 62X 16 

Enkelverkande AXIAL· 
KULLAGER, med plana 

brickor, SKF. 
20-1899 4/8X 6 
20-133 4/ 10X 6 

2' ~ Nr Mått mm Pr st ::= 20-584 10X 24X 9 27:50 

parti kullager t i ll billig t 
pris . 
Nr Typ Axel Pris 

20-416 EL4 4mm 2: 60 
20-395 R5 5mm 2:75 
20-2145 El 72 7mm 2: 75 
20-697 R7 7mm 2:35 
20-698 ELS 8mm 2:50 
20-397 R9 9mm 3:50 

Radialkullager med tum-
mått . 
Nr Axeldiam. Pr st 
20-2143 1/1" 3:-
20-2140 S!J1" 3: -
20-2141 ,,,.,, 3:50 
20-2142 ¼ " 3:51 
20-2144 ½ " 3: 75 

IIJ 
lmpulsriknare med 4-siff 
rigt räkneverk och noll 
ställn ingsknapp. Max. 1 
impulser per minut. Ef 
lek tbehov ca 3 W. lmpul 
t id : minimum 0,03 se 
ingen max.t id. Front pla 
46X 46 mm. För pan() 
montering i 42X 27 m 
hål. Djup 63 mm. 

Nr Spän . ± 100/o Pri 
32-1912 12 V liksp. 78: 
22-1915 24 V " 79: 
22-1916 24 V växel 98: 
22-1920 220 V 99: 

Driltslidräknare för lin 
till 220 V/50 Hz växa 
ström. Räknever ket, 
siffr igt, visar exakt ti 
mar 1/ 10 och 1/100, so 
t.ex. en mask in, appar 
eller elektrisk anläggn i 
är i gång . Även använ 
bar som oljemätare 
oljeeldningsaggregat, o 
man vet oljeförbrukning 
per t imme. Egenförbru 
ning 2 W. Storlek 45 X 
mm. 

20-18118 5/10X 6 
20-134 5/10X 8 
20-1858 5/12X 6 
20-1859 6/12X 10 
20-18118 6/12X6 

2:- 20-586 15X 28X 9 28:- Klingilinsar 20-1371 av 

2, 20 20-587 20X 35X 10 27:- zinkleger ing. 3" diam. För Slaglilljare med arm f 
2:20 20-588 25X 42X 11 29:50 axeldiam . 1/, ", '/, " o. ¾". fram- och återgående 

2, 20 
1
_2•0•-1•04-2•3•0•x•4•7•X•1•1-32•:•-------•P• r •p•a•r •8•: .so,_ relser . Lämpl ig till div 

20-135 6/ 12X 12 
20-1861 8/ 14X 8 
20-138 8/ 14X 12 
20-18112 8/ 14X 16 
20-1900 8/ 18X 16 
20-137 10/16X 16 
20-138 12/18X 12 
20-18113 12/18X 16 
20-18114 14/20X 30 
20-139 16/22 X 16 
20-143 16/22 X 20 
20-140 20/28 X 20 
20-149 25/35 X 26 
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2: 50 ,. se arbets maskiner, pr 
2:50 ~ sar, nitmask iner m.m. 
2: IO ~ gist rerar upp t ill 9999. 

3, 30 :..--: Skruvplugg av plast. med kel nollställning. Dim. 
3:IO ~ valkar som hindrar rota- X 28X 23 mm. 

2: IO :;--- tion . 20-21 . Armen arbetar 
3:- rörelse inåt. Fjädran 
3: 20 återgång . 

4: IO 20-22. Armen arbetar 
:: ;j rörelse utåt. Fjädran 
5: 50 återgång. 
I: ID Pris pr st 63: 

Nr Färg Dimension Pr 10 st 100st 
21·274 a. vit 20X 5,5 mm 0: 75 5:50 
21-274 b. gul 25X 5,5 mm 0:90 8:70 
21-274 c. röd 35X 5,5 mm 1: 15 1:30 
21-274 d. brun 40X 8 mm 1: 70 14:-
21-274 •. blå 50X 10 mm 2:20 18: 30 

Handräknare , 4-siffrig , av 
förn. mässing. Diam . 50 
mm. Med tumtryck och 
ringhållare. Snabb noll
ställn ing med ratt . 
Nr 2"·1025 . ..... 61:-

Räknare. Fyrsiffrig med 
nollställn ing. 
Nr 20-1209 ...... 26: -

~ 
~ 

Varvräknare, som adderar 
o. subtra herar be roende 
på varvri ktningen. Noll
ställning. Registrerar upp 
till 9999. Förnicklad kåpa. 
Fästplattan 52 X 28 mm. 
f!jr Rotationsriktning 
20-1106, medurs 
20-1107, moturs 

Prst 

Varvräknare upp till 
10.000 varv höger- eller 
vänstergång. Snabb noll
ställning. Levereras i etui 
o~h med två utbytbara 
d11vare av stål o. gummi 
Nr 20-259 ........ 77: _ 

Slagräknare , med noll
ställning. 4-siffrigt räkne
verk som påverkas av 
armrörelse i en riktning. 
Förn ick l. o. pole rat. Fäst
platta av järn , 4,5 x 4 cm. 
Nr 20-1229 115:-

Räknare, lika föregående 
men med lästplatta. 
Nr 20-1208 21:-

Meterräknare . Användes 
för uppmätning av väv, 
papper , trävirke m.m. Med 
genomg. dr ivaxel som 
medger drift fr ån höge r 
eller vänster sida. Vid 
framåtgång .add., vid t il l
bakagång subtraherande . 
Kan antingen koppla s di

. rekt till maskinen eller 
användas med mäthjul. 
Noll stä lln ing. 5-siffrig . 
Axel 120X 4 mm. Höj d till 
axelcent, . 15 mm. Bott en
plattans storl. 45 x 80 mm. 
Max. va,v tal 1000/min. 
Nr 20-717 . . . . . . 155 : -

Miithjul för ovanstående 
meterräknare . Diam. 64 
mm. Axelhål 4 mm. Med 
plan gummibel. ~ana, 
bredd 12 mm. 
Nr 20-722 ... . . . .. 54:-

Motor, asynkronmotor för 
kontinuerlig dr ift. Tom
gångsvarvtal 2840 r/m. 
Startmoment 200 pcm. Ef-
fekt in 37 W, ut 6 W. 
Inmonterad kylfläkt. Har 
tyst och jämn gång , med
urs rotation. Höjd 70 mm 
bredd 61 mm. Vikt 670 g. 
Axeldiam . 4,5 mm. Endast 
för 220 V växelström . 
Nr 32-1981 44:-

lnduklionsmotor, 2-polig. 
2600 v/ min. Ca 25 W. Med 
axiellt monterad tryckfjä
der som sköter ansätt
ningen av kullagren och 
därmed även tystgånge n 
under lagrens hela livs
längd . 30 mm fri axelän
de. 7 mm axel. Storl ek 
\Jtom axeln 75 X 82 mm. 
Vikt 1 kg. För 50 per. 
växelström . 220 V. 
Nr 32-231 . . . . . . . . 68: -

Motorhlllare för upp till 1 
hkr motorer . Består av två 
skenor 36 cm långa med 
4 flyttbara >/," bultar och 
7 cm långa ställskruvar 
för remspänninge n. 
Nr 30-1832 . . . . . . 36: -

Motorhillare, passar upp 
t i ll 1 hkr motor med 6-
14 cm avstånd mellan 
skruvhålen. Motorn får en 
ledad uppfästn ing o. hål
ler remmen spänd genom 
sin tyngd. 
Nr 30-997 ...... . . 13: 50 

Kuggväxelmotor . Asyn
kronmotor omkoppl.-bar 
110/220 V växelström, 
strömförbrukn ing 5 IN o. 
varvtal 2400 v/ min, för 
sedd m. 3 plat iners kugg
växel med varvtalet 3 v/ 
.,,in. på utgående axeln . 
~ ycket kraft. vridmoment, 
ca 4000 gem. Mått 10X7 
X 7 cm. 
Nr 34-694 . . . . . 90: -

Kuggvixelmolor. Själv 
startande kullagrad syn
kron motor omkoppl.-bar 
125/220 V växelström . 
Strömförbrukning 5 W. 
Försedd m. mässingkugg
hjulväxel med varvtal et 4 
varv/ min. på utgående ax
eln som är 6X 30 mm. 
Mycket stor dragkraft. 
Rotationsriktningen kan 
lätt ändras. Mått ca 75 x 
85X 65 mm. 
Nr 34-899 ........ 68: -

Bandspelarmolor, för ex
tra jämn och säker gång . 
Yttre balanserad roto r. 
Med startkonde nsator . 
Effektförbrukning ca 11 
W. 100-110 V växelspän
ning. 1450V/ min. Storlek: 
82X 58X 46 mm. Axel 15X 
Restp arti. 
Nr 32-399 .. .. .. .. 10: -

El-motor. 220 V serie
kollek tormot or med stö r
ningsskydd. Effekt 45 W 
in. 10.000 v/ min. Axel 16X 
4 mm. Storlek 80X 40 mm. 
Restparti. 
Nr 32-785 .... .... 12: -
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TREFAS-MOTORER 
El-motor för 220/380 V tre
fas växelström . Helkaps
lad i aluminiumhus med 
fot. Kullagrad . I EC-slan 
dard hög kvalitet. Stor
lek ~a 20X 14X 18 cm plus 
axel 4 cm . Axeldiameter 
14 mm. 1 hk : 24X 16X 21 
cm och axeldiameter 19 Molor med snäckvä x 

Snäckväxelmolor PARVA- mm(' /, " ). Ulv . 38:1. Varvtal på ut 
LUX . Kondensatormotor Nr Effekt Ström Pris axel, 34 v/ min. Motor e 
220V växelström inklus ive 32-1033 •t, hk 1 a A 188 : - lekt 35 W . Storlek 215 
kondensator (för fram och 32-1034 •t, hk 1;6A 190 : - 105 mm. Axel 35X 10 m 
back koppling) . Motor- 32-1035 •I, hk 2,3 A 210 : - Vikt ca 3,9 kg. Enda 
varv 1400r/ m. Varvtal på 42-1041 1 hk 3,4 A 15,0 kg 245 : - för 220 V/50Hz. Restpart" 
utgående axel enligt ne.- b fö I s'd 80) Nr 32-411 . . . . . - 60: 
dans!. tabell. He lt kullag- 1--- -~(,:S_::lr,:ö.:.:m=r~yt:.:a:..re:__r _m_o_o_re_r_s_e __ , _·_c....· __ 

1 rad. Engångssmord . Dub
bel 30 X 9 mm utgående 
axel. Växelhuset kan vän
das vågrätt eller lod rätt . 
Effekt 35W in/9W ut. 
Längd 156 mm, höjd 100 

~ _\, 
- ~~ --;:-. 

, J 

mm. Vikt 2 kg. 
Nr 32-1211 Varvtal 20r/ min . 
Nr 32-1212 " 35 " 
Nr 32-1213 62 " 
Nr 32-1214 150 ,. 
Nr32 -1215 340 " 

Pris pr st 285 : -

Remskiva till ovanstående 
motor : Diam. 45 mm axel 
hål 9 mm. För Z-kilrem 
eller 5 mm rundrem . 
Nr 20-692 12: -

Symaskinsmolor . Sytrix 
BF-65 med fotr egl age . 
Komp lett med ledningar 
och kontaktar , gumm irem 
och extra u.ttag för be
lysn ing. 100 W in, 220 V, 
$-märkt. Varvtal 0-5300 . 
Motorstorlek 12X 6 X 8 cm. 
Nr 34.330 . . . . . . 148: -

Trumfläkt för ventila tion , 
kylning av apparatskåp 
m.m. Hög verkningsgrad 
och tyst gång . Med själv
smörjande långlivs brons 
lager . Motorn för 220 V 
växelström, 25 W in. Varv
tal 1400 v/min. Fläk ttrum 
man 60 x 180 mm med ut
blåsningen 36X 182 mm. 
Luftmängd 2 m'/min. Vikt 
1 kg. • 67 :
Nr 32-198 .... .. .. 

...... r: 
• :__J - -

~ 

Motor , asynkron motor 
fabr. SEL EM 300-la. 
Starlmoment 45 pcm , 
varvtal 2600 rim, ineffekt 
8 W. axe l 17x 4,5 mm. 
Omkoppl ingsbar 110-22 0 
V. Storlek 72 x 60 x 38 mm. 
Restoarti. 
Nr 32-784 .... .. .. 16:-

eliiiiiilltWMW 

I 
Elborslar av grafit med 
stålfjäder . 
Nr Diam . Längd Pr par 
Runda 
22-29 , 3 mm 
22-30, 3 mm 

10mm 
23mm 
20mm 
25 mm 
25.mm 

3:20 
3:30 
3: 50 
3:80 
4:-

Motor för 6 V lik- eller 22-31, 4 mm 
växelströ "m. (Elekt rolux 22-32, 5 mm 
kommutatormotor) . Utef- 22-33 , 6 mm 
fekt 25 W. Varvta l 3600 vi Fyrkanti ga 
min., medur. Självsmörj- _22_34, 5 X 5 15 mm 7:
aride lager . Storlek 70 X 22•35, Gx 6 30 mm 8: 50 
115 mm plus axel 7 X 33 
mm. Vikt 1,1 kg. Restpart i. 22•36• 6 X 9 25 mm 2: -
Nr 32-401 ...... . . 28:- (22-36 utan fjäder). 
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Synkronmolor , lämplig för 
skyltrotor m.m. Nedv äx
lad till 1 varv/ min på utg. 
axel. Storlek 35x 32X47 
mm. Centrumavstånd för 
fästhå l, 36 resp, 48 mm. 
Axel 4 x 12 mm. 
Endast för 220 V växel
ström . Restpart i. 
Nr 32-427 .. . .... . 18: -

El-motor. Enfasmotor '/, 
. hkr ., varvta l 2820 rim. 
Växelströ m 220 V/ 1,7 A. 
Helkapslad kullagrad kva
litetsmotor med fot. Stor
lek ca 13X 14X 17 cm. 
Axe ldiam. 14 mm. Vikt 6 
kg. 
Nr 32-1030 .... . . 360:-

Remskivor med Z-kilspår 
och 14 mm axel hål pas
sande ovanst. motorer . 
20-792 , diam. 50 mm 12:-
20-793, diam . 75 mm 13: 50 

Ramskiva. 3-spårig , 50-
80-100 mm. Axelhål 14 

~~ -20-1990 ... , . . 29: 50 

Skärmpolsmolor . Tyslg 
ende . Varvtal ca 3000 
min. Stor lek , längd 
mm, diam. 55 mm. G 
nomgående 5 mm .ax 
Omkoppl ingsbar för 11 
220 V växelström. 
Nr 32-149 . . . ..... 32: 

--""" ~
-~ -

I 
Stilspik 21-321 , sven 
fabrikat. 

I 
;tngd i mm. Pris pr 1 

16 25 40 60 
3: 30 4: IIO 5: 75 7: 40 I: 

Stilspik 21-322, bestå r 
50 st sorterade stål 
från 16- 80 mm längd. 

3: ·
Stilnilar , 1,2-1 ,5 
diam., 35 mm långa. Bl 
anlöpta . Ca 300 st so 
rade i plastburk . 
Nr 21·316 .. Pr sats 3: 

Kopparspik 24-150 , för 
ning av båtspant. län 
38 mm. Med kup iga b 
kor . 
Pr 10 st 2: 70, 100 st 21: 

Kopparspik 24-200, i I 
het med 150, men i lä 
19 mm. 
Pr10st 1:40, 100st 1 

Spiksals 21-186, inne. 
!ande ca 250 si mäss1 
spik i sorterade 6-12 
längder och typer i pi 
ask. Pr sals 

Häftpistol av amerikansk · precisionstillverkning för 
industr i, hantverk och hobby . Stor genomslagskraft 
och lätt använd ning genom dubbel hilvstångsverkan . 
Enhandsjobb. Den andra handen blir ledig för att 
hålla materialet. Klammern dr ivs in exakt där man 
önskar , även i trånga hörn . Användbar för en mll.ngd 
olika lndamål såsom uppsättnin~ av träfiberp lattor 
(masonit), lak papp , nät , tätn ingslist , p last, m.m. 
med stor snabbhet och prec ision. 

30-1892 (typ T-50) av förkromat stål. Längd 185 mm. 
Vikt 850 g. laddas med 85 klammer . • N:-
30-1893 (typ T-55) av lackerat stål, längd 185 mm. 
Vikt 750 g. Har ej fullt samma genomslagskraft som 
föregående typ och användes därför i först a hand 
för något lättare arbeten . 78: _ -~ 
Klammer, passande ovanstående två maskiner, ol ika 
längder. I askar om 5000 st. 

Nr 30-1895 
¼'' 5/1&" 'I•" 1/2" 9/u " 

11:- 12:- 13:- 14:50 15: 50 

Klammer (CT) med spets , ·special för po rösa plattor . 
Nr 30-1896 ......... . 1000-ask 7: -, 5000-ask 29: 50 

Häftpistol ARROW JT-21 . Idealisk för lättare spik
ning och häflning. Såväl 1/, " som •/ ,. " långa klam
mer kan användas alltefter behov . Styr skena fö r 
uppfäslning av kabe l och nät medföljer . längd 15 
cm, vikt 450 g. 
Nr 30•1894 . . .. .. . .. .. .. .. . .. . . . . . .. .. . . . . . 52: -

Klammer till JT-21. A rrow original (sågtand ade ). Per 
5.000 ask, 'I, " eller ' ' ••" . 
Nr 30-2044 . . . . . . . . . . . . . . . . . Per ask 23: -

Häftpistol typ T-25. Av förkromat stå l. För snabb 
montering av rund svagströmskabel. 'I, " stift . Längd 
185 mm. Vikt ca 800 g. 
Nr 30-1875 . . .. . ......... ... . ... , . ......... 180: -

Klammer med rund lopp , passar häftp islo.l 30-1875. 
Nr ,,, 1/u 'I" 
30-1876 45: 50 45: 50 50: -

3 2 1 
Nitset. Innehåller specialtång för nitning med " POP" 
blindnitar , samt ett sortiment nitar . Nitar med ett 
enkelt handgrepp utan mothåll eller slag . Mångsidigt 
användbar i hobbyverkstaden. 
Nr 30-5 . . . . . . . . .. Pr sats 24 : 50 

~ Ql;~~===-

POP-nit av stål , koppar eller aluminium med stål
sprint. Diam . 3,2 mm, passande ovanstående tång . 
Nr För gods 25 st 1000 st 
20-13 Stålnit 2 -3 mm 3: 30 104:-
20-14 Stålnit 3 - 4 mm 3: 80 113:-
20- 6 Aluminium 0,5-2 mm 2: 30 81:-
20- 7 Aluminium 2,5--4 ,5 mm 2: 40 74: -
20- 8 Aluminium 6 -7 ,5 mm 3: 30 102:-
20-29 Koppar 0,2-2 ,5 mm 4: 70 141: -

11-164 Bricka , 3,2 mm hål. Pr 1()0 st 0:70, 1000 si 4:35 
10- 11 Borr 3,25 mm, snabbstål, för POP-nit 2: 40 

Trycktät POP-nit av alummium för 0,5-4 ,8 mm gods . 
Typ AD/ H. 
Nr20-96 Nitdiam . 3,2 mm 25 st 2:50 1000st 77:
Nr20 -97 Nitdiam. 4 mm 25st 3:30 1000st 11:
Nr 20-98 Nitdiam . 4,8 mm 25 st 3: 80 1000 st 117:-

Nittlng för blindnit. Har 
utbytbara munstvcken föi 
2,4, 3,2, 4 och 4.8 mm nit
diam . Längd 24 cm. 
Nr 30-2067 . . . . . . 119: -

Nit av aluminium till 
ovanstående nittång . 

Pr 100-
Nr Diam. förp , 
20-2068 2,4 mm . 8: -
20-2069 3,2 mm 9: 30 
20-2070 4 mm 9: 80 
20-2071 4,8 mm 12: 50 

·-
Stifthammare " Rapid 19" 
för 4 och 6,5 mm stift . 
Vikt 325 g, längd 263 mm. 
Nr 20-746 27: -

Klammer för hammare 
746. Pr 5000-ask . 
Nr 20-747 4 mm I: IIO 

6,5 mm 1:90 

Nit - ting med nitmun
stycket framåtriktat och 
därför mycket användbar 
på svåråtkomliga ställen . 
Med munstycken för 3,2 
och 4 mm nit. Tillv . av 
kromad stålplåt med 
plastade handtag . Längd 
31 cm. Ett nitsortiment 
medföljer . 
Nr 30-443 27: -
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Oxyd- : .. =~ ":3 
,.::: ..... Ex :;.-';'; 

:-;;,..-a 

Kontaktol ja. Oxyd-Ex. 
117511

• Spec ialp repara t som 
snabbt löser oxider och 
håller all e lek t ronisk ap
para tur i fun ktio n. Verkar 
både som kontaktrengö 
rare och effekt ivt smörj
medel. Även för finmeka
nik , väggur och instru 
ment. I självsprutande 150 
g aerosolförpackn ing. 
Nr 32-81 ...... . ... 10: 50 

Oxyd-Ex, som föreg åen
de men i storfö rpackn ing . 
Aerosolburk med 450 g. 
Nr 32-1159 .. .. .. 21:-

Oxyd-Ex. Typ "75". Ke
miskt universalmedel för 
mekanik och elektronik . 
Smörjer , löser oxid och 
lossar allt som fastnat. 
Lever eras i 25 g flaska 
samt m. injekt ionsspruta . 
Nr 22-1524 .. .. .. .. 7: 75 

Kapillol _ " typ 85" . En tunn 
kryp- och kapillarolja m. 
silikon för f inmekanik , fo. 
to - och elektroniska ap
parate r, urver k etc ., samt 
för rengör ing och mätt
ning av c interlage r. Lev e
reras i 25 g flaska med 
extra injekt ionsspruta . 
Nr 34-554 .. .. .. .. 8: 50 

KYLSPRAY 

Kylspray " Frigitest " . 
Oumbärligt för felsökning 
efte r termodefekta kret
sar och komponenter i 
radio- och TV-apparater . 
450 g sprayförpackning . 
Nr 32-1160 . . . .. . 17:-

lsolerplast "lso-Plaat". 
Transpare nt sprayplast m. 
d ielektr iska egens kaper . 
Skyddar mot ko rrosion, 
fukt , överslag och kryp
strömmar på tryckta kret
sar och all elektronik . 150 
g sprayförpackning . 
Nr 32-1181 9: 75 
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Oljekan na av gen o 111skin
lig kr aft ig plast. Med pa
tenterad effektiv pump av 
mässing . Rymd 12 cl. 
Diam. 6 cm, höjd 2 cm. 
Nr 30-1234 .... . ... 11: 75 

Oljekanna av ge nomski n
lig krafti g pl ast., rymman 
de 1/, l iter. Med eff ekt iv 
pump av mässing . Diam. 
7 cm, längd 20 cm. 
Nr 30-1235 . . . . .... 14: 75 

Packningscement Perma
te x. För tätning oc h lag
ning av packninga r. Mo t
står be nsin, olj a, gasol , 
ånga, m.m. under tr yck 
och temp . upp t ill 200° C . 
100 g i tub . 

Nr 25-317, hårdn ande för 
permanent förb indning . 
Nr 25-318, icke hårdnande , 
demo nterbart. Pr st 7: 75 

Flytande packning _Perma
tex . Lättstr uket, långsa m
torka nde o. blir elastiskt. 
Lämp lig t fö r topploc ks
packn inga r, pumpp ack
ningar , f länsar m.m. Egen
skaper .som fö reqåe nde 
Permatex. '/ , I buri<. 
Nr 25-319 . . . . . . . . 9: 50 

Starklim ULTRA . Färglö st 
universallim som l immar 
allt . I 35 cm' tub . 
Nr 24-1342 .. . .... . 2: 25 

~.,,.,,.,-91 
Alumin är ett " met all
kl ister" som limmar alla 
slags metaller . Utmärkt 
fö r tät ning av kokk ärl, bi l
kylar e m.m. 
Tub storl ek 20 X 90 mm. 
Nr 21-593 2: 90 

Oljekanna med olje hus av 
genomsk inl ig plast. Rymd 
ca 1/ , lite r. Gediget pump
system av mässing och 
15 cm lång pip av kopp ar. 
Nr 30,401 .. . . ... . 23 : -

Oljekanna med olje huset 
av polerad kraft ig mäs
si ng. I övr igt l ika föregå-
3nde . 
Nr 30-128 24: 50 

Silikonsmörjmedel . Smör· 
je r utan att kii bba . Stop
par kärvni ng och gnis sel. 
Vatt enfast. Tå l 200° C . 
Sp rayburk _med 0,4 l iter. 
Nr 35-320 ........ 16: 50 

Remvax Permatex, f lytan
de, för al la typer av dr i_v
remmar. För hind rar slir 
ning, ger . bättr e dr iv.för
måga oc h tyst gang. 
Sprayburk med 0,4 li ter. 
Nr 35-321 17: -=· e 
Kallim, Lymarit. Pulve r 
alt bl andas med vatt en. 
31-823 , 150 g. 8: 30 
31-824 , 0,7 kg 15: 75 

Träplast, är formb ar, vat
tenfast och kli strand e, 
för reparat ioner av träin 
redn ingar, såsom : utfyll
ning av spricko r, fogar , 
kvis thål etc . i bo rd, sto 
lar , golv , dörrar m.m. 

Nr 31-588, 125 g burk, 
finns i följ ande träfä rger: 
a) bok , b) ek, c) valnöt , 
d) mahogny , e) teak. 

Pr st 8: 75 

· Nr 31-589, 250 g bu rk, 
träv it. Pr st 11 : -

Hobby-lim, i tub er om 
30 cm' . Utmärk t fö r ho 
byarbeten oc h specie 
dä r en snabb bindn ing 
fo rd ras. Vatt enfast o 
mycket hållb art. 
Nr 24-1097 ........ 3: 

RX-lim. Konto rs- och 
tol im i prak tisk plast/I 
ka fö r arb etsbor 
Lämp lig t fö r fot og rafi 
papp er, karton g, läd 
t rä, ke ramik m.m·. FI 
kans storl ek : 9 X 7 X 3 
Nr 24-114 .. . 4: 

Slöjdlim . Allround lim 
alla tr äslag , hårda s 
lösa . Li mmar även pap 
I plastfl aska innehålla 
100 ml. 
Nr 24-456 

Bostik, vit gumm ice 
för klistring av tätni 
lister av gummi mot 
eller metall. Tub 
Nr 24-821 ........ 11 

• Oljedroppare. Avger vid 
Jätt try ck ning med fin gret 
en drop pe o lja . Tillverkad 
av plast. Lätt åtko mli g , 
renlig o . oljebespa rande 
Längd 14 cm. 
Nr 24-1269 . ...... . 11: 50 

~ \ 

' 
Spruta för ur- och instru -
mentsmörj ning. Total
längd 75 mm. Rör ytter
diam. 0,8 mm. 
Nr Prst 10st 
24-190 1:75 13:-

UR- ~ 
olja ~ 

Olja för klockor. Ext ra 
prima schweize r-fa brikat 
Berg eon. 
24-1515, fö r armb andsur 
o. mindre klock or. 6 cm' 
f laska. 8: 50 

24-1516, fö r väggu r, väc
karu r m.m. 12 cm' -fl askor. 

8: 50 

Oljekanna av plast inne
hållande färglös , först
klassig symaskinsolja . 
Flaskhöj d med pip 120 
mm. 
Nr 20-1389 .. .... .. 2: 40 

Rostolja. Skyddar mot o . 
upplöser · rost. Intränger 
o. avlägsnar gnissel. Lös
gör eff ekt ivt fastrostade 
mutt rar och dyl. 1/, I. 
Nr 24·1021 . . . ... . . 3: 40 

Galvano-spray. En värde
full sprayprodukt varmed 
man snabbt kan gal vani
se ra metalle r. Dett a är 
inge n måla rfärg utan ren 
zin k som metall iskt för e
nar sig med under lag et. 
Ett utomordent lig t rost
skydd och även idea lis kt 
so m underlag fö r mål
ning. För störs ta . yth ård
het rekomm endera s at t 
spraya i fl e ra tunna sk ikt. 
Nettovikt 450 g. 
Nr 31-275 .. ...... 28: -

d . -

Wapenol, vapenolja med 
sil ikon . Rostlösande , ren 
gö"rande och smörjande . 
Sp raya lopp och meka
nism för snabb vapen
vård. Självsprutande 150 
g ae rosolförpackning . 
Nr 34-551 ... . . .. . 10: 75 

Karatol. Rostlösande och 
intr ängande rostskydd s
medel. Löser snabbt fast 
rostade muttrar , axlar m. 
m. Inneh åller grafit-mo 
lybdendisulfid . Självspru
tande stor 450 g aerosol
förpackning . 
Nr 34-552 .. _ . ... . 11: 50 

Kullagerfett Aspberg . Vinylhartslim. Cascol . 
Extra prima fett. Bästa t rälim för inomhus-
25-219, tub ca 35 cm'. limningar . Lätt att arbeta 

1: 90 med och säkert bindande . 
0,3 liter plastburk . 

35-53, burk ca 1 kg 14: - N~ 31-825 . . .. . __ . 7: 25 

O.cra-list av bly. Härmed gör es lätt deko rat iva " bly
infatt ningar " på fönster, spegla r o.d . Varje sats 
innehålle r över 30 m 1/, " blyli st, en tub spec ial cement 
samt ut för lig besk rivn ing med mönste rfö rslag. 
Nr 34-875 .......... , ...... .. ..... Per sats 24:-
Decra -list, samma som fö regående men med 15 me
ter •/, " - list. 
Nr 34-873 .. . ... . ... . .. _ .... _ ..... Per sats 24:-
'1•" =6,4 mm. ¼ " =9 ,5 mm. 

Plastic-Padding . Lag ar 
sönd errostad e bi lkaros-
se r, båta r1 rör , pl åtar, 
sön der frusna motorbloc k, 
kylare, tankar , vatt enled
ning ar . m.m. Kan arme
ras med g lasfib er elle r 
alum iniumn ät . Hårdnar på 
ca 20· min . ob eroende av 
tjo cklek . Ste lnar även un
de r vatt en. Åldersbe stän
digt. Finns i två hårdhet s
grader . 

35-874, mjuk . Är lättsl ipad 
och kan bearbeta s med 
vanliga verktyg . Sats om 
1/, kg . 13: 80 
35-673 , hård . När den 
hårdnat är den omöjlig 
att bearbeta med vanliga 
ve rktyg. Sats om '/, kg . 

13: 75 

Plastic-Padding, vit, elas 
t isk , samma som ovan 
ståenpe . Liten förpack
ning , 90 g tub . Lämpl ig 
storlek för hemmets be
hov. 
Nr 35-875 . .. .. .. . 5: 75 

'/ /// l( ///l /l'0'/,"// // '/./"/.) 
-,11/ .J..X'l.>>r./.->1, ·i ~,-;~·'!.('· 
t/ l.tlt /'!l'l t'/'!-l·ltJ' '¾l "'1 

(/' U ,H1t/f:1- ffM ~'/3/ 
rf/f'lttl ,~1:lllll' t "~ '// 1 
Aluminiumnät, 20X 25 cm. 
litt alt forma vid lagning 
och mod ellering med 
Plastic-Padding . 
Nr 35-872 . . . .. . . . 3: 50 

Glasfiber . Väv och matta 
20 X 30 cm. 
Nr 35-878 _ . .. .. .. 3: 50 

Lim ARALDIT: Ett vä lkänt 
un ive rsall im. Limmar prak 
t iskt taget allt - g las, 
pors lin, gummi och al la 
slags me:talle r 11svets
starkt ". Består av 2 olika 
kompon enter bas och 
härd are. 
Nr 34-17 9: 60 

Lim ARALDIT: Industr ifö r
packning om ca 400 g. 
Nr 34-18 .. .. _ ... 42:-

Lim ARALDIT: Storför
packn ing om 1800 g. 
Nr34-18 _ .... .. , . 127:-

Araldlt Rapid är snabb 
härdande och ännu star
kare . Fö rpackning 65 g. 
Nr34-375 . .. .. .. . 11:50 

Super-Epoxylim. Extra 
starkt. Hållfasthet 110 kg/ 
cm'. Snabbhärdande . 
Nr Förpackn ing Pris 
24-123 30 g 8: 50 
24-320 100 g 18: 50 

Epoxylim, PP103, i 250 g 
fö rpackning. Långsam
härdande . 
Nr34-127 .. .. . .. . 18:-
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Nr Lyftk raf t Vikt 
24-19 ca 0,5 kg 7g 
24-26 ca 0,5 kg 18 g 
24-27 ca 1,5 kg 35 g 
24-28 ca 2,7 kg 48g 
24-29 ca 6,0kg 100g 
24-30 ca 13,0 kg 200 g 

24-131 ca 19,0 kg 500g 
24-133 ca 36,0 kg 750 g 

Lyftmagnet med plast 
handtag . Storlek 90X 90 
mm. Lvftkraft ca 18 kg. 
Nr 20-622 . . . . . . . . 19: 50 

Storlek Form f: rå 12X 10 mm C 
22x 11 x 8 A 3:20 
29X 25X 8 B 3: 90 
24X 15mm C 5: 75 
27X 25 mm D 10: 50 
45X 30X 29 E 11:-
51 X 4lomm D 35:-
70 X 47X 46 E 89:-

•••••• 
Magnet, storlek 4 X 12 
mm, svart . Häftkraft ca 
40 g, vikt 2 g. Förp . 6 st. 
Nr 21-342 . . Pr förp . 2:-

e e 
Magnet för anslagsta " lor . 
Storlek 6 X 13 mm. Röda 
eller vita . 
Nr Par 10 st 
24-1379 3: - 13: 65 

GJUTPLAST, glasklar , för ingjutning av blommor , 
insekte r, stenar m.m. fö r att göra smycken , knappar, 
prydnadssaker , bordsskivor och mycket annat. 
Gjutsats 34-370. Hobb yförp ackning med '/, kg gjut 
plast , härdare, polerm edel, gjutform och detaljer 
för ingjutn ing. Pr sats 28: -

Gjutsats 34-3U med 1/ , kg gjutpla st för ingjutning av 
blommor och insekter . Levereras med gjutformar o. 
torkpreparat som tar ut fukten före ingjutn ingen. 

Pr sats 39:-

Gjutplast 34-371 i 1 kg förpackn ing m. härdare . 241: 50 

Hiirdare 34-374. Samma som för 1 kg förpackningen . 
Extraförpackn ing. Pr st 5: 50 

Blomkonserveringspulver 34-369, fukturdragningspul
ver för konserver ing av blommo r och insekter . 1 kg. 

39:-

Skiljlack 34-373 fö r gjutformen . 250 ccm . 7: 50 

Polermedel 34-372 . Pr tub 4: 50 

Handboken "GJUTA I PLAST" se sid. 68. 

Gjutform 34-378. 10 olika form ar I. hängsmycken 4: -
Gjutform 34-380. 5 olika formar f . större detaljer 5: 50 
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Centrifugalpump för spr ingbrunnar och bordafontl
ner m.m. Helt av plast med axel av roat och syra
beständigt stål i ajllvsmörjande bronslager . Sug- o. 
tryckstos för slanganslutning. Pumptypen behöver rel. 
högvarviga motorer . Någon nämnvärd aughöjd har 
ej pumpen , varför den bör placeras i eller under 
basaängens nivå. Finns i tre storlekar: 
24-412. Pumphusdiam . 23 mm. Axel 2 mm. Kapacitet 
4 liter / min. vid 9000 varv och 1 m uppi .höjd . 11:-

24-1490. Pumphusdiam . 40 mm. Axel 4 mm. Kapacitet 
13 liter/min vid 6000 varv och 5 m uppi.höjd . 5 liter 
vid 2700 varv och 0,5 m uppi .höjd . 39: -

24-1489 . Pumphusdiam . 65 mm. Axel 5 mm. Kapacitet 
20 liter/min . vid 2500 varv och 1 m uppi. och 15 liter 
/min. vid 2 m uppi .höjd . 412:-

Pump 414 11.r pump 62 monterad på platta med el
motor . Finns för 6 och 12 V likström . Strömförbr . ca 
6 w. 
Nr 24-&4 . .. . . ... . . .. .... . . .. . ............. M:-

Munstycken, lämpliga till bordsfontll.ner . Ger effekt• 
fulla springvatten , I. ex. till blom- och skyltfönster o. 
är ett första rangens blickflng särekilt om det kom
bineras med färgat ljus. 
24-1491, 2 mm strålmunstycke . 1: 
24-1492, strålhuvud , 9 håls. 1:-
24-1493, tallriksmunstycke , 24 håls . 12:-
24-1494, kronhuvud , 40 håls , reglerb. m. skruv 141:-
24-1495, kronhuvud m. mittmunatycke, 41 håls . 19: 
24-14941, svamphuvud, 32 håls . 12: -
24-1497, dubbelsvamp m. fontänhuvud , 73 håls . 20:-

Munstycke för tillverkning av en springbrunn i trld
gården . Utstrålar 8 strålar i ytterkant och en grövre 
mittstråle . Diam. 45 mm. Passande slang 112. 
Nr 24-13 .. . ..... . .. . . .. . . ... . . .. . . .... . .. . . 14: -

Slang: se bensinslang på annan plats i katalogen . 
41-2941 passar alla munstycken utom 63. 
49.297 passar uttaget på pump 1490. 
49.291 passar intaget på pump 1490. 
41-110 passar uttaget på pump 62. 
41-112 passar intaget på pump 82. 
41-218 passar uttaget på pump 1489. 
41-114 paasar intaget på pump 1489. 

Pump av plast . Arbeta r 
efter hävert principen och 
kan användas fö r alla lätt 
flytande vätskor . Längd 
49 cm. 
Nr Prst 10st 
34-161 7: 50 56: -

Pump, helt av plast , 
handpumpblåsa och 
lång sugslang . 

med 
2 m 

Nr Prst 
34-308 8:-

10 st 
49:-

Vattenv entil av plast med 
stålkulor . 
Nr För slang Pris 
21-1679 8/ 11 mm 18: -
21-1680 12/ 18 mm 19:-
21-1681 18/24 mm 21:-

Reduceringsrör av plast . 

Nr 
21-1682 
21-16S3 
21-1684 

För slang 
8/ 12 mm 

12/18 mm 
18/25 mm 

Pris 
1: 90 
2:25 
4:50 

Fjiderk jpling av mäs
sing me stoppskruvar . 
Nr För axel Pris 
21-1685 4/4,5 mm 5: 50 
21-1686 2/2 mm 8: 50 
21-1687 5/ 5 mm 7: 50 

länspump , spec . · ämpa 
för båtar . Helt sänkbar i 
vatten . Kapacitet 5000 fi. 
ter/ I. Tryckh öjd max. 3 m. 
Tål saltvatten . Strö mför
brukning 12V/6A l ikst röm. 
Storlek 16X 12 cm. Vikt 
1,3 kg. 
Nr 35-75 Pris 110.:-

Pump, med pumphu s i 
nylon. Synner ligen stabil 
konstrukt ion. lämplig t i ll 
v indrutespolare , mindre 
fontäner m.m. Anslutn ing 
för slang med 5 mm in
nerd iam. Storl ek 70X 30 
mm. Endast för 12 V DC. 
Nr Prst 10st 
24-100 17: - 138: -

21-96 21-97 

Flänskrok av förrn. o. za
ponl . järn . 
Stor!. hela längden . 
21-941 24 30 39 mm 
10 st 1: 75 2: - 2: 25 

21-97 20 26 35 mm 
10st 1:15 1:80 2:20 

Kroksortiment med 50 st 
sorte rade krokar av 7 oli
ka sorter . längd från 20 
t ill 50 mm. Blankförz . 
Nr 20-2055 .. Pr sats 6: 50 

0 
/"- "~ 

'-.._ ', I "\. 

Hörselskydd (Peltor H6A). 
Av högvärdigt materia l, 
rostfr itt stål , delr in och 
AB S-plast. Hjässbygel m. 
mjuk kudde fö r långt ids
användning. l ätt avtag 
bara hygiendelar för ren
gö ring. Godkänt av Ar
betarskyd dssty relse n. Ger 
effekt ivt skydd. Vikt 130 g. 
Nr 34-105 ........ 29: 50 

Hörselskydd (Pelto r H6B). 
Lika föreg ående men med 
nackbyg el. Lämpligt vid 
anvä ndning av mössa el 
ler hjälm. 
Nr 34-157 .. . ..... 29: 50 

Reservdel : 
Hygiensats för utbyte av 
1ätningsr ing och dämp
kuddar passande ovan
stående . 
Nr 34-158 .... . ... 9: 50 

Ni 

Respirator av gummi med 
skumgumm if ilter. lnand
ningsskydd vid slipn ing, 
stenborrning och många 
andra dammande hälso
farl iga arbeten . 
Nr 24-153 . . . . . . . . 19: 50 

Extra filte r fö r ovanst. 
Nr Prst 10st 
24-154 2: 20 19: -

Hobbyförkläde Nr 34-737 
av tjock , kraftig blltw ills 
med 2 fickor . Ett stort re
jält förkläde som ger ef
fektivt skydd lt kläderna 
Gosstorlek 24: 50 
Mansstorlek 241: 50 

Arbetshandskar med im
pregn . styv krage . Baksi
dan av kraft igt tyg samt 
försedd med knogskydd 
och resår. 
34-162 av spaltlä der. 5: 80 
34-160 av kohud. 10: 75 

Arbetshandskar. Lika 
föregåen de men helfod
rade o. resårmudd . Svin
lärlAr. 
Nr 34-159 . . . . .... 12: 50 

Gummihandskar av syra
beständigt material. Tål 
sy ra, oljo r m.m. 
34-810 , medelstora . 
34-811, extra stora . 

Pr par 9:-

Hushlllshandskar av smi
digt gummi. Velouriserad 
ins ida , 
34-807, li ten stor!. 
34-808, mede lstor. 
34-809, stor . 

Pr par 4: 20 

~ 
~ 

Skyddshandske av tunn 
färglös plast för engångs
bruk . 805 damstor lek, 806 
herrstorlek . 
Nr Pr 25 st 
24-805 3: SO 
24-808 3: 50 

100st 
8:25 
8: 50 

Plastlina i färgerna röd, 
blå, gul , vit och grön . Be
står av plastöverdragen 
hamplina, yttre diam. 4 
mm. Mycket lämplig som 
tvättl ina, för tillverkning 
av stols itsa r i rörmöbler 
m.m. 
Nr Pr 20 m 100 m 
49-67 5:.211 22: -
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Plsar av 0.023 mm glasklar plast. Användes vid förva
ring av mat m.m., oumbärlig för alla som har frysbox . 

Nr 
34-821 
34-721 
34-722 
34-723 
34-774 
34-822 
34-725 

Plana plsar 
Stor lek 

12,5x 20 cm. 
16X 26cm . 
20X 35 cm. 
25X 32,5 cm. 
25X 40 cm. 
:i5 x 50cm . 
30X 50cm. 

Pr 100st 
2:~ 
3:-
4: -
4 : 50 
5: 50 
6: 50 
7: 211 

Påsar med bälg i sidan 

Pr 1000 st 
13: 50 
21:-
31:-
35: -
43 :-
50: -
60:-

34-727 8,5X 4X 20cm. 3:- 26 :-
34-728 . 10X 6X 26cm . 3: 75 33:-
34-994 16X 3X 29cm . 4:- 34: 50 
34-995 18X 3X40cm . 4: 75 43:-
34-779 14X 6 X 35cm . 4:- 34: 511 
34-949 13X 6 X 40cm . 5: - 43:-

Plastpresenning 
Presenning UVETEN av 
plastfolie , stark , smidig o. 
ruttnar aldrig. Mycket an
vändbar vid bygget , sport
stugan , industr in, lantbru· 
kel m. Il. Syrabeständig 
o. lätt att rengöra . Smak-, 
lukt- och giftfr i. 34-1349-
1350 har 4 hållare och 34-
1351- 1353 har 6 hållare. 

Nr Mått Vikt kg Pris 
34-13492 X 2m 0,7 12: 50 
34-13502X 3m 1,0 16:-
34-13512 X 4 m 1,4 21:-
34-1352 3 X 5 m 2,3 29:-
34-1353 4 X 6 m 3,5 42:-

Plastduk, svart eller genomskinlig . Deo svårta använ
des av odlare , för täck ning av silos , so.m P,res~nnmg 
m.m. Den klara kan användas som drivbankfonster, 
tiN växthus m.m. Bredd 200 cm. 
Nr Tjocklek mm Färg 
49-119 0,10 Svar t 
49-120 0,15 Svart 
49-123 0,10 Klar 
49-124 0,15 Klar 

Prm 
1: 85 
2: 65 
1: 75 
2: 65 

Pr50m 
66:-
98:-
66 : -
98 :-

34-950 13X6 X 48cm . 6:- 48: - Plastpresenning GRIFF0-
34-996 30 X 3 x 38 cm. 7: - 61: - L YN, av dubbel plastfo _lie .. . PeRmacec med mellanliggande in - ::.._ _____ _ 

Sopsack, rymd 125 lit er. I FRYSBOXTEJP gjuten , stark nylontråds- •------- -Format 50X 25X 115 cm. armering . Ett överlägset 
Svart plast. Förpackning Frystejp av specialimpr. täckn ingsmaterial för alla Nr Mått 
med 10 säckar.. • kräppat papp er. Häftar ändamål. Oerhört rivstark, 34.2911 3X3 ,75 m 
Nr 34-774 .. Pr förp. 8. 9o vid kyla ner till _40 0 o. tack vare armeringen. Tål 34_291 3X 6 m 

Förslutningsklämma 34-
634 för t ills lutn ing av 
plastpåsar . Pr 100 st 1: -

Pr 1000 st 4: 25 

0 
Förslutningsklämma 34-
914 för tillslutning av 
plastp åsar. Med etikett 
för anteckn ing e. d. 

Pr 100 st 3: 25 
Pr1 000st 25:-

Plastflaskor tillverkade av 
ofä rgad etenplast med 
skruv lock. 
Rymd i ml, höjd /di am. i 
mm. Pris pr 6 st. 
Nr Rymd Diam. Pris 
34-1330 50 90/30 4: 50 
34-1331 100 95/50 5: 10 
34-1332 200 126/60 6:-

Spetsskruvlock, gänga n 
mm, passar 1331. 
Nr 24-1337 .. Pr 6 st 1: 80 
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går bra att skriva på. kyla och värn:ie, Rutin~, 34-292 3 X 6,25 m 
Längd 7,6 m, bred_d 19 inte . Presenningarna ar Vikt : 290 291 
mm, i kapsel m. avrivare . :;:~t~~~-och försedda m. 1,5 kg 2,2 kg 
Nr 36-446 ..... . . . 3:50 1.:.:::.::::.:.:::...._ ____ -, ________ "11 

Etikett , sjä lvhäftand e. 
Fastna r på alla ytor . 
Lämpliga som et iketter på 
plastp åsar till frysboxen 
m.m. Storlek 19X 38 mm. 
Vita. Förp. 600 st. 
Nr 24-1528 Pr förp . 11: 60 

Påläggsburk av glasklar 
plast. Bu rkarna passar 
som täta nde lock på va
randra. Storl. 90X 140x 
25 mm. Utan lock. 
Nr Prst 10st 
34-629 1 : 85 17: 50 
Lock, passande ovanstå
ende burk . 
Nr Prst 10 st 
34-630 1:- 8:50 

~ ~ ~-i; ~~ L~ 
Klädpåsar av polyten
plast. Lämpliga för bl. a. 
klänningar , kappor, över
·,ockar i-n.m. I fö rpack 
ningar om 4 st. 
Nr Storlek Pr 4 ·st 
34-1319 40X 70cm 1:35 
34-1320 65X 120 cm 2: 20 
34-1321 66X 160cm 2:70 

SUiar, vita med rött tät
slutande lock . Av köld
härdig plast för både kyl
skåpet och frysboxen . Tål 
maskind isk. Sats med 4 
skålar. Rymd 0,6, 1,0, 1,2 
och 2 li ter . 
Nr 34-14ff Pr sats 18: 50 

Klädhängare. En elegant, 
stark och prakt isk hänga
re av plast. Finns i lär• 
gerna svart, grå o. blå. 
Nr Prst 10st 
·34.1 1: 85 16: 51 

Stetoskop för lokaliserin 
av missljud i moto rer e 
ler dyl ikt. 
Nr 34-130 ..... ... 23:-

Värmefläkt, termostatreg 
lerad. Värmer, svalkar o. 
torkar. Den tystg ående 
fläkten fördelar värmen 
snabbt och jämnt över 
hela rummet. Den inbygg
da term ostaten håller 
automatiskt önskad tem
peratur, det är bara att 
ställa ratten på önskat 
gradtal. Strömställare m. 
3 lägen: Fläkt utan vär
me och fläkt med värme 
i två effektlä gen 1000 W 
och 2000 W. Storl. 30 X 
aox 20 cm. Vikt 3,9 kg. 
Endast för 220 V växel
ström. S-märkt. 
Nr44-662 .. ...... 180:-

Strålkamin, lackerad i 
ljusgrå hammarlack och 
med reflekto r av blank 
aluminiumplåt. Med två 
glödstavar och omkopp
lare för hel och halv ef
fekt. 500-- 1000 W . 220 V. 
Storlek 30X2 0X1 8 cm. 
S-märkt. Sladd medföljer 
ej. 
Nr 3._11 n .. ... . 57: -

Kokplatta med ratt för 
steglös exakt inställning 

-av önskad temperatur . Ef
fekt max 1200 W. Spän
ning 220 V. Plattans diam. 
18 cm. Vikt 3,3 kg. 
Nr 34-119 ........ 74: -

Virmeflikt ADAX med 
termostat för inställning 
av önskad rumstempera
tur. Strömställare för sex 
ol ika funktioner : Kall luft 
hel · eller halv fläkt/art , 
varm luft 600 W hel eller 
halv fläkt/art och varm 
luft 1200 W eller 1800 W 
fu ll fläkt. Med inbyggt 
tvättbart luftfilter och 
återställbar övertempera 
tursäkr ing. Sto rlek ca 26 
x 21 x 15 cm. Vikt 2,9 kg. 
Nr 34-482 ... ... 172:-

Brödrost ESGE. Rostar 
2 brödskivor helt auto
matiskt : Tiden inställ bar 
till önskad rostnin g. Lätt 
att ren~öra genom lucka 
i botten . Tillverkad av 
lackerad plåt med fö r
kromad överdel. Effekt 
800W. 220 V växelström. 
S-märkt. Sto rlek 22x13x17 
cm. Vikt ca 1,4 kg. 
Nr 34-337 . ...... . 110: -

Strykjärn. Termostatstryk
j ärn med markering för 
olika tygsorter. Signal
lampa som lyser när öns
kad värme upJ>.nåtts . Sula 
av polerad lättmetall. 
1000 W. Vikt 0,8 kg S
mä,kt. 220 V. 
Nr 34-448 . . . .. . . . 47: 50 

Luftfuktare Hygrolett av 
elektrodtyp , som arbetar 
ljudlöst och avger kalk
fr i fuktighet. Omkoppla re 
för ca 250 g eller 500 g 
ånga per t imme. Rymmer 
6 liter vatten. Strömmen 
·brytes automat iskt när 
behållaren är tom . Effekt
förbrukning 250--500 W . 
220 V. $ -märkt. 1 års 
garanti. Diam. 30 cm, 
höjd 22 cm, Vikt 1,7 kg. 
Nr 34-403 . . . . . . 168: -

Duschflaska. Med paten
terad pump som sprider 
vatten som en dimma . 
Krukvä xter kan enkel t 
duschas så att växt lighe t 
och trivsel ökas . Vinterns 
torra rumsluft friskas lätt 
upp med tillsats av en 

Angstrylcjim, med termo
stat och steglös instllll 
ning av ångmängden . 
Vattenbeh ållare för ca 20 
min. strykning och sig
nallampa som slocknar 
vid inställd temperatur . 
Effekt . 100p W. Vikt 1,2 
kg. 
Nr 34-444 ...... .. 79: 50 

Luftfuktare KITTY . En 
schweizisk kvalitetspro
dukt som ger rummet en 
hälsosam , behaglig luft
fuktighet och förhindrar 
spr ickor i möbler och in
redning. Blommor växer 
och trivs på ett helt nytt 
sätt . Tystgående och bil 
l ig i drift , ca 7 öre per 
dygn . Behållaren rymmer 
ca 3 I. Effektförbrukning 
30 W. Vattenavgivning ca 
0,5 I/lim .. Dim. 285x 180 
mm. För 220 V växel
str öm. S- och Fi-märkt. 1 
års garant i. 
Nr 34-70 . ..... .. . 155: -

Campingkök ESBIT för 
värmetabletter . Hopf ällt 
endast 97 X 73 X 18 mm o. 
därför lätt att medföra . 
En 20-ask tabletter med
följer . 
Nr 24-1306 . . . . . . . . 9: 85 Bordstermos SAN REMO , 

i sobert utförancfe, helt 
blankförkromad med fot 
och handtag av svart 
plast. Prakti sk skruvkork. 
Rymd 1 l iter. Höjd 25 cm. 

· droppe parfym . Även för 
sprutning av insek tsme
del , fönsterpu ts m.m. 
Storlek ca 10X2 1 cm. 

Värmetabletter ESBIT ett 
torrbränsle med hög vär
meeffekt. Säkert o. gi ft
fritt . I ask om 20 tabletter . 
Nr 24-1305 3: 45 Nr 34-276 .. .. . . .. 29: -

Nr Pr st 10st 
34-51 9: 75 84: -
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Dammsugare "Famulus S-45". En österrikisk produkt 
av hög kvalitet. Testad av Statens Provningsanstalt 
med högsta värden på samtliga punkter . Modern 
formgivning i attraktiv färgsättning. Fotströmbrytare 
och reglerbart sug. Upphöjda medar med hjul bak . 
Glider mjukt även över trösklar. Inbyggd diffusor ' 
och dammindikator som visar dammängd och när 
dammpåsen är full. Tillbehör : kombinationsmun· 
stycke , möbelmunstycke, fogmunstycke, rund möbel
borste, skarvrör och dammpåsar . Effekt: 700 W . 
Dim.: 24X26 X 48 cm. Vikt 5 kg. 220 V. S-märkt. 1 års 
garanti. 
Nr 44-38 355:-

DammpAsar Nr 24-36 till Famulus Pr 10 st 5: 50 

Dammsugare EGID-HSS , i lättviktsutförande för den 
mindre lägenheten eller lättare arbeten. Överras
kande god sugförmåga trots l itet format . Med vän~
barl kombinat ionsmunstycke , fogmunstycke och mo
belmunstycke . Regl erbar sugstyrka . Effekt 375 W, 
vikt 2.9 kg . Sladd 7 m. 220 V växelström, S-märkt. 
Nr 34-2 .. .. .. .. .. .. .. . Pris 172: -

Dammpisar till EGID handdammsugare . 
Nr 24-83 till HSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr 10 st 6: 50 
Nr 24-143 till EGID-8. . . . . . Pr 10 st 5: 50 
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Mattborstare. Extra mun
stycksutrustning till damm
sugare . Passar alla damm
sugar e. Har två motrote
rande borstar som borstar 
mattan på djupet samti
digt med rensugningen . 
Mycket effektiv . Inställbar 
för 3 olika borstdjup . Kå
pan av grå plast. Stor! . 25 
X 28 cm . 
Nr 34-76 90:-

"Roll-off", en klädborste 
med klibbyta som mycket 
effektivt tar bort damm , 
hundhår och liknande på 
svårborstade plagg . 
Nr 34-93 .. .. .. .. .. 11: 50 

Utbytesrulle till " Roll-off". 
Nr 34-94 . . . . . . . . . . 5: 50 

Möbelpolish. Dubbelver
kande , rengör medan den 
polerar . Rekommenderas 
för alla polerade eller 
lackerade ytor såsom : 
möbler , radioapparater, 
musikinstrument, cyklar , 
bilar m.m. 150 cm' . 
Nr 24-1304 ..... .. . 4: 75 

Teakolja för rengöring o. 
polering av ädelträ . Tar 
fram träets lyster i möb
ler och dörrar . Plastflas
ka med '/, I. 
Nr 21-674 ... . . ... 5: 75 

Rensband. Längd 7,5 m, 
av fjäderstål. För avlopps
rensning. Effektivt hjälp
medel vid totalstopp i 
avloppsrör . 
Nr 30-1761 .. 7: 50 

Vaskrensare av gummi. 
Längd 30 cm . Sklldiam. 
10 cm för diskho och 
tvättställ m.m. · 
Nr 34-1251 .. .. .. .. 6: 75 

Vaskrensare, som föregå . 
ende men med skåldiam. 
12,5 cm. 
Nr 34-1252 ........ 7: 75 

Prof p av gummi till tvätt
still och diskhoar . Med 
40 cm kulkedja av förkro
mad mässing . 
Nr 24-692, diam . 
mm. 

Nr 24-693, diam. 
mm. 

36-38 
4:45 

.fti-50 
5: 20 

Elementnyckel för luff
ning av värmeelement. Av 
förn . järn . 
Nr Pr 2 st 10 st 
21-762 1:- 4:-

NAlpAträdningsapparat. 
En patenterad nyhet var
med t.o .m. helt blinda 
kan trä nålen utan svårig
het. Med trådavskärare. 

Nr 
34-344 

Pr st 
3:-

10 st 
22:-

NAlpAtridare, är en i sin 
enkelhet genia:lisk hjälp 
vid pålrädning av synålar. 
Nr 3st 25et 
24-1022 1:20 4:7S 

Rakapparat " Famulus " med dubbelelastiskt folie
skärsys tem och sidoskärkanter för långa hår, gör 
Er alltid välrakad . Hårklippningshuvud fö'r putsn ing 
och trimning av mustascher samt klippning av hår • 
medföljer. TV-avslörd . Om stä llbar 110-220 V. S
märkt. Kontakt för jordade och icke jo 1dade uttag . 
3 års garanti . (Gäller ej hålfolie och sladd) . 

Rakapparat R 75 i reseetui 
Nr 34-544 . . . ...... . ............. . . . ....... . 115:-

Rakapparat R 375 i lyxetui och med extra skärfolie 
samt spiralsladd. 
Nr 34-545 .. .. .. .. .. .. .. . .. ......... .. .. 133:-

Reservdelar t ill Famulus rakapparater. 
Skärhuvud 24-541 komp lett. 
Skärfolie 24-542, utbytesblad , 

Pris 28:
Pris 9: 50 

HArklippningsmaskin, 
ERN Special, för 220--
250 V växelström. Maski
nen är av högsta kval i tel 
i nytt förbättrat utförande 
med reglerspak för olika 
klipplängder . Härigenom 
bortfaller allt byte av skär. 
plattor . En ri klig yrkes
maskin . Längd 16 cm. 
Med 3 m kabel och stick
propp . 1 års garanti . S
märkt. 
Nr 34-45 ........ 198:-

Profilkam, för förhöjn ing 
av saxen på ovanstående 
maskin . Sals med 2 st 
olika kammar . 
Nr 24-1284 Per sats 7: 25 

Utbytessax 24-47, samma 
som på maskinen . 45: -

Utbytessax 24-46, grövre , 
för hundtrimning . 48: _ 

HArputsare. Omställbar f . 
olika skärlängder. Om
tyckt och populär bland 
både damer och herrar. 
Tillverkad av plast, van-

HArklippningsmaskin, av 
förn icklat och blankpolt> · 
rat stål. Ställbar för 3 oli
ka hårlängder med hjälp 
av en lös du!:>belkam. 
Nr 34.39 . . . . . . . . 27: -

Hemfrisör med 4 olika 
skärlängder . Tillverkad av 
plast , med 2 vanliga rak
blad . 
Nr 24-41 .. .. .. .. .. 4: 90 

Rakapparal Batteridriven 
" sladdlös" rakapparat o
beroende av nätanslut
ning. El-rakare bör ha 
denna vid sidan om, att 
la till vid camping , resor , 
m.m. Endast ett 11/, V 
batteri (32-2313) använ
des och detta räcker ca 
2 mån. En kvalitetspro
dukt m. garanti. Pris utan 
batteri. 
Nr 34-329 .. ...... 36: -Rakapparat "SWISS". En 

högkla ssig apparat till
verkad i Schweiz . Hölje 
av slagtålig plast. Lev . 
med ca 1,5 m ledning och 
borste för rengöring . 220 
V. S-märkt. 

Rakapparat AEG . Har 48 
knivar av ädelstål och 
skärblad av nickel med 
2180 hål. Tryck på en 
knapp och en trimsax 
fälls ut. Rakar tyst , effek
tivt men ändå skonsamt. 
S-märkl 220 V. AEG rak
apparat får du i ett prak
tiskt etui som också kan 
hänga på väggen. 

ligt rakblad insättes, (ett 
medföljer). ~ 

Nr Prst 10st W""'~ ~*r?( :i:~ 
Nr 34-560 .. . .. .. . 42: -

Skärhuvud för utbyte i 
ovanståe nde apparat. 
Nr 24-561 . . . .. ... 11: 50 

Hirldippare "Ladyshave" 
lika rakapparaten men för 
rakning av armar , ben o. 
armhålor . I reseetui. 
Nr 34-543 82:-

Nr 34-332 . . . . . . 110: -

Reservskärblad till AEG 
rakapparat. 
Nr 24-341 ....... . 22: -

Shingelmaskin, bästa fa. 
brikat, av polerat och för
nicklat stål. Klipper intill 
1/10 mm. 
Nr 34-40 .. .. .. .. 17: 50 

24-1283 3: 25 19: 50 

Hemfrisören, är ett kvali 
tets-set bestående av hår
klippningsmaskin , ställbar 
för tre olika hårlängder 
med hjälp av en lös dub
belkam, sax och kam. Ut
förlig bruksanvisn . med
följer. 
Nr 34-1480 .. .... 24:-

Fotskrapa Credo. Special
verktyg för borttagning 
av förhårdnad hud vid 
fotvård . Med en klinga. 
Nr 24-361 . . . .. . . . 6: 95 

Reservklinga Credo , av 
rakbladsslål. 
Nr Pr 10 st 100 st 
24-362 3: 50 29: 50 

Rakblad 20-1322. Kraftiga 
industriblad, 0,30 mm 
tjocka, 3-håls . 

Pr paket om 10 st 1: 90 
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Hårtork KITTY med utbytbara tillbehör: fönkam , 
rundborste , blåsmunsstycke och locktång. Tv å vär
melägen . Effekt 400 W . 220 V, S-märk t. 
Nr 34-145 . .. .... ..... .. .. .. .............. 110:-

Hårtork AEG Fön -touring
delex . En li ten och lätt 
hårtork för resan. Tar 
liten plats i väskan . Hög Hårtork AEG med ström
effekt , 350 W . Omkopp - brytare och omkopplare 
lingsbar 110 - 220 volt. för varm eller kall luft. 
Fönmunstycke , kam och Effekt 360 W . 220 V. S
väska medföljer . S-märkt. märkt. 
Nr 34-333 . ....... 55: - Nr 34-342 ........ 59: -------------

Kvarts lampa, SONKI 
Claudia, 400 W. Inbyggd 
limer med sig nal. Omkas
tare för irfraröda värme
strålar oc-h ultravioletta 
strålar. 1,5 m fast anslut
ningssladd och skydds
g lasögon . Ho pfällbar . S
märkt, 220 V. Bredd 170, 
höjd 220, dju p 75 mm. 
V ikt 1,4 kg . 
Nr 34-1465 ... . . . 228:-

Kvartslampa, SONKI 
Anita , som föregående 
men utan timer . 
Nr 34-1464 176: -
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VärmestrAlare, för värme
behan dling vi d sjuk dom. 
Avger infraröda strålar . 
Invändigt förspeglad lam
pa, diam . 125 mm. Livs
längd 1000 timmar . För
nicklat ställbart stativ . 220 
volt. 150W . 
Nr 34-116 ........ 98: -

Reservlampa , samma som 
i ovanstående värmestrå
lare . 220 V/ 150 W . 
Nr34-117 ........ 45:-

Reservlamp.a passande ti 
d igare modell av vär me
strålaren .. 220 V/250 W . 
Nr34-115 ... . .... 54:-

Skärmaskin GEKA , för uppskärning av bröd, kött, 
korv , skinka , grönsake, m.m. i jämna skivor . Skiv 
tjockleken inställba r upp till 18 mm. Rostfri 170 mm 
cirkelkl inga med mycket vass vågtandad egg . Sta t iv 
av lackerad aluminium med stor sugfot på unde r
sidan för fasthållning. Med glidbord , påmatar e och 
utctragbar avläggnings bricka av vit plast. 
Nr 34-124 ......... . . . ........ . . . . . .... . .... 79:-
Skärmaskin GE KA-Electric . Lika föregående men 
driven med el-motor 110 W , 220 V. S-märkt. Ko m
plett med sladd. 
Nr 34-125 . . . . ...... . . .. . . 

u> 
Soll ampa, med ultravio 
letta strålar. För hälso
samma och brunfärgande 
"solbad " i hemmet Lam
pan användes lämpligen i 
samma armatur som vid -
stående värmestrålare el
ler i vanlig ställbar go lv
eller bordsa rmatu r. 300 W . 
Endast för 220 volt växel
ström. 
Nr 34-118 . ...... . 105:-

Spegel. Make-u p och rak
spegel med ställ. Ena si
dan vanl igt spegelg las o . 
den andra med sta rk för
storing . Diam. 125 mm. 
N r Pr st 10: st 
34-1003 3: 25 27:-

170: -

Ostskärare med träsk aft 
o . pianotråd för två skär• 
tjocklekar . Skärbredd 10 
cm . Total längd 23 cm. 
Nr 24-1356 . . . . ... . 9:-
Rasarvsträng Nr 24-,1357. 

Pr 2 st 1:~ 

01tskirare SPARA . En nr 
typ av ostskärare med fil 
pianosträng som skäranl 
de element. Med ett drat 
av skärarmen erhålles ei 
jämnt skuren skiva av dl!! 
tjocklek som önskas . Hel 
av plast med delar llli 
rostfritt stål och kupa 
genomskinligt plastgl 
Bottenplattans storlek 
x 20 cm. 
Nr 34-839 ........ 19:. 

508 

507 

506 

505 

Köksknivar av rostfritt polerat stål. Med bruna hand
tag av pressat trä med mässingnitar . Bästa Sol ingen
fabrikat . 

34-505 Längd18cm &:-, 34.507 Längd30cm 7:35 
34-506 Längd 21 cm 6: 90 34-508 Längd 30 cm 9: _ 

l~fra-grill AEG 10. Med 7u stort överskådligt helt Knivsats, består av ovanstående 4 knivar . 
förkromat grill utrymme. Latt att göra rent. Motor- Nr 34-513 . .... . . . ...... . . . .... ... .. Pr sats 26:-
drivet rot erande Sl)ett som rymmer två kyckl ingar . 
Med aut omat iskt tidur och signallampa . 1000 W 
220 V S-märkt. Storle < 43x24x27 cm. Brutto vi kt 7 kg 
Nr 44-4 15 . .. . . .. .. . . . . .. ..... 280,_: 

Grillspett med k~aftigt fjäderverk som har en gång
tid på ca 45 mm. pr uppdragning . Roterar ca •/, 
varv pr minut. Längd 50 cm. 
Nr 34-207 ..... . .. . .... . .............. . ..... 37: -

~ni vsats , bestående av 4 olika hushållsknivar i föl 
Jande längder 29, 26, 21 och 17 cm . Polera t rostfritt 
stål med vågslipat egg. Med hårt skaft av rosentr ä 
Nr 34-212 . . ..... . ...... . .. . , ............. . . 15: 50 . 

Köksväg. Modern , prak
tisk modell med snabb 
viktavläsni ng på tydlig 
skala. Väger upp t ill 5 kg . 
Lös vågskål av plast. 
Nr 34-933 . . .. .. 27: 50 

Sugfot, speciellt avsedd 
fö r hushållsskärmaskiner 
men även lämplig för 
mycket annat. Fäster med 
ca 75 kg kraft på slätt 
underl ag. Ti llv . av förkro
mad metall med sugski
van av svart gummi . 
Spännes med hävarm. 
Diam. 105 mm. 
Nr 34-1196 ...... 19: 50 

Magnet list för verktyg , 
köksknivar mm. För tyng 
re verktyg kan även 2 
lister över vara ndra mon. 
l eras . Längd 30 cm. 
Nr 30-2135 .... . . .. 7: 50 

--:;i Slipapp arat. En liten af 
;;-,' fektiv sl ipapparat för hus-

hållsknivar . Rekommen-
deras. 
Nr 34-58 ......... . 11:-

~ 
Fjäderv6g, lämplig f isk-

• våg och hushållsvåg. 

Perso _nvAg i kraftig kon- 24-126. Mäter 12 kg 4: 55 
str ukt1on. Ramen av vi t - •----------2•4• ·•90•6•,•M•ä•' t•e•r 2. 6..;kg~•7• :•7-0 
lackerad metall och fo t- r 
plattan m. b lå eller svart 
plastbeläggning . Väger 
upp t ilf 130 kg . Storl. 32 x 
26 cm. 
Nr 34-356 

Elektrisk sax. Minicut 160. 
Ett nytt , mycket arbets
bespara nde verktyg för 
papper , tyg m.m. Särskil t 
praktisk vid mönster- och 
figurklippning . Utbytbara 
stålskär. Handtag av 
plast. Storl. 160 X 40 mm. 

Konservöppnare för vagg- (Passande batterier : 2 sl 
montering , tillverkad av 32-2311 medföljer ej), 
lackerat spec ialstål. Op p- Nr 34-346 ...... . . 16: 75 
nar burkar lekande lätt 
och bekvämt. I Reserv1kir . 
Nr 34-674 . 12: 20 Nr 24-487 .. Pr par 2: _ 

Hopfällbar sax med rost 
fria stålskär och plast
skaft . Idealisk för hand
väskan . Längd 95 mm. 
Nr 24-316 . . . . . . . . 4: 75 

Sax av speciell modell 
30m ger extra lätt hanter
lig het och kraft i kli pp et 
T i llv. av plast med skä ; 
av rostfritt stål. Längd 13 
cm. 
Nr 24-110 .. . . .. 5: 30 
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Suar av bästa st61. 24-284 lackerad , övriga blank
förkromade . I plastfodra!. 

24-284 Skräd.darsax . 
24-285 Papperssax . 
24-287 Kontors - och hush.sax. 
24-286 Fick- och skolsax 

Längd 26 cm 12: 50 
Längd 25 cm 13: 50 
Längd 16 cm 8 : 70 
Längd 10 cm ·1: 50 

Skräddarsax av högglans
polerat rostfritt stål med 
plastklätt , handvänligt 
grepp. Vinkelutformad och 
därför speciellt lämplig 
vid tillskärning av tyg, 
plast och andra meter· 
varor p! plant underlag . 
Längd 24 cm. 
Nr 24-324 . ....... 19: 50 

Sax med sick-sack-skär 
för tyg , gal on, tunn plast, 
läder m.m. Längd 18_ cm. 
Nr 20·2248 . . . . . . . 11: 50 

Sax. Rak skräddarsax av 
fint förn icklat och pole rat 
gjutstål. 
Nr Längd 
24-90. 17,5 cm 
24-91. 20 cm 
24-92. 23 cm 

Pris 
5: 10 
5:50 
1:40 

Sax med mycket vassa 
härdade stillskär . Speci
alsax för milnga hantverk, 
men även för hushillls 
bruk såsom rensning av 
fisk , kyckling m.m. Längd 
15 cm. 

Sax av rostfritt stål med 
hög skärpa . Plastklädda 
skänklar med behagl igt 
formade grepp fö r höger 
hand. Längd 21 cm. 
Nr 24-258 . . . . . . . . 9: 75 

::n -•U Z!:!J' 

Handtag av grå plast. 
Storl . 204 X 14 mm. Hål för 
M4 skruv. Skruvavst. 180 
mm. 
Nr 21-915 
Pr st 0: 15 10st 5:-

Handtag av blanklörkro
mad mässing . Gänga för 
M5 skruv. Storl. 240 x 11 
mm. Skruvavst. 190 mm. 
Nr 21-919 
Prst4 :- 10st35:-

Handtag av förkro mad 
mässing . Grepp av brun 
plast. Längd 245 x 20 mm. 
Skruvav st. 233 mm. 
Gänga för M5 skruv. 
Nr 21-918 
Pr st 5: - 10 st 40: -

Handtag av plast m. för
kromad dekor . Storl . 260 
X 18 mm. Skruvavst. 240 
mm. För M5 skruv. 
Nr 21-916 Brun plast 
Pr st 2:50 10 st 18:-

Privatfack, Ett litet "bank- lllffll 
fack" för pengar, sm>:C· IIUII 
ken och annat personligt 
som man önskar ha ba- Säkerhetskedja ROSS. 
kom lh i hemmet, i bilen , Kraft igt utförd med dyrk 
på arbetsplatsen etc. fritt cylinderlås . Kan l~s~s 
Kraftigt utfört av lacke- och låsas upp från inso
rad stllpl6t med dyrkfritt dan eller utsidan . men inte 
cylinderlh och 2 nycklar. avlägsnas utan nyckel. Ett 
Lätt att sitta fast och kan verkligt stabilt skydd som 
bara tagas loss av liga- gör ditt hem säkert. 
ren. Storl. 285 X 185 X 80 Kompl. med skruvar och 
mff\. Vikt 1,7 kg. 2 nycklar . 
Nr ,._. . . . . . . . . 17: - Nr 30-429 . . . . . . . . 24: -

Kasnskrln, i extra kraf
tigt utförande. Storl. 300 
x220x 110 mm. Synnerli
gen solitt 1'8 med 2 
nycklar. Rekommenderas. 
Nr 34-335 ... . .... •:-

Kassaskrin av vackert fa. 
conettlackerad stålplåt i 
storl. 255 X 195 X 100 mm. 
Lös 5-delad insats för 
mynt. Lås med 2 nycklar . 
Vikt 1,8 kg. 
Nr 34-334 .... . .. . 57:--:-. 

Nyckelfodral i prakt isk 
modell med fjädertillsl ul
ning. Tillverkad av fi nt 
äkta mjukläder med ked
ja och nyckelring . 
Nr Sto rlek Pris 

7: 50 
8:-
9:-

24-120 60X 75 mm 
2,.121 75X 80 mm 
24-122 80X1 00 mm 

;:~~ 

~ 
Telefonlls av förkromad 
metall med 2 nycklar. 
Nr Pr st 10 st 
24-801 3 : 50 27: -

Hingl6s av massiv mäs· 
sing med härdad stål by
gel. Ett rejält utomh uslås 
med 2 nycklar . Finns i 4 
storlekar . Mått : bredd X 
'hela längden. 
Nr Storlek Pri1 
24-312 19X 33 mm 5: 75 
24-313 31 x 54 mm 8: 51 

Nr 20-2208 11: 50 
Nr 21-917 Vit plast 
Pr st 2 :50 10 st 22:-

Halk-Fix. Ett effektivt 
halkskydd som är lätt alt 
ta på, passar alla skor 
och sitter orubbl igt fast. 
Nr 24-224 . . Pr st 4 : 75 

24-314 38 x 65 mm 10: 75 
24·325 50X 83 mm 18: 51 
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ti änglh. Kombinaiions
lås, kan öppnas och låsas 
endast av den , som kän
ner koden . 
Nr 24-901 ...... . . 12: 95 

ti änglls, med förnicklade 
gavlar. Med 2 nycklar . 

Bredd 
Nr mm Prst 10st 
21-1160. 15 1: 35 · 11,-
21-1161. 25 1: 65 14:-
11-1182. 45 2: 3021:-

Special-Blixtlb för tält, 
låset har dragkläpp på 
båda sidor . Extra kraftiga . 
Nr Längd cm Pris 
24- 8 110 8:50 
24- 9 150 11:-
24-141 175 12: 50 

Tältimpregnering. Räcker 
till ca 10 m' yta . Oöver 
t räffat impregn .-mede l för 
tält , sport klädeo:,_ presen
ningar o. dyl. :;jälvspru 
tande aerosol burk 0,4 I. 
Nr 34-55 . .. .. . . . 15: 50 

I 
Tätningslist, Värnamo K
lis!, av sjä lvhäftande grått 
cellgummi med utomor
dentl iga egenskaper . Mjuk 
och fö ljsam list med hög 
åldringsbes tändighet. Blir 
på lång sik t ej dyrare än 
de billig a skumplastlister
na. Snitt 9 X 3 mm. Längd 
6 m pr för packning . 
Nr 34-1530 ........ 7: 60 

Tiitningslist, Värnamo K
lis! som föreg . men snitt 
10X5 mm. Längd 4 m pr 
förpackning. 
Nr 34-1535 .. . .. .. . 6: 30 

Titningslisl TESAMOLL. 
Självhäftande skumplast
l ist för dörrar och fönster . 
· Lådor blir dammläta och 
slänges ljudlöst . Lampor , 
askar, vaser och många 
andra saker står stadigt 
och gör inga repor om 
man använder tälningslis
ten som underlägg. Pris 
pr 6 meter . 

34-1525 9X 3 mm 2: 90 
34-1528 9X 6 mm 3: 10 
34-1527 12 x 6 mm 3: 95 

Gummilist Nr 49-35 av 
svampgummi med ytter
hud av tunt grått gummi , 
idealisk till tätnings• och 
dämpning slist m. fl. ända
mål. 
Diam. 
Diam. 
Diam. 
Diam. 

4mm prm . 
6 mm prm . 
8 mm prm . 

12mmprm . 

OPTIMUS 

1: 50 
1: 90 
2: 20 
2: 50 

Stormlykta för fotogen . 
Myc ket ljusstark , motsv. 
225 W. Den är mycket 
stabil , stornisäker och 
driftsäker. Effekt iv spiral · 
förgasare som är det tek
niskt bästa brännarsyste
met. Lampan är lika lämp
lig inomhus som utomhus . 
Helt av polerad mässing . 
Nr 34-424 ....... . 188: -

Glödnät för utbyte i 424. 
Nr 24-499 . .. . Pr st 2: -

Silva, välkänd kvalitetskompass . Indelning 400°. 
24-961, " Silva 15", militärkompass 88: -
24- 68, " Silva 1", sportkompass 51:-
24- 69, "Silva 2'\ juniorkompass 28:-
24- 71, " Silva 7" , skolkompass 15:-
24- 72, " Silva 3", skolkompass 21: 50 

Sjökompass. Vätskefyl Id 
kompass med kompass
huset frihängande. • Kan 
avläsas från sidan eller 
uppifrån. Med montering 
horisontellt eller vertikalt. 
I förkromad - metall med 
kompasshuset av glasklar 
plast. Höjd 8 cm. Diam. 
7 cm. Skala 360°. 
Nr 34-32 ...... · .. 64: -

B6tkompass. Omställbar 
för kompensation av me
tall. Kupat föns ter som 
fö rstorar indikeringen . In
byggd 12 V belysning för 
navigering i mörker . Hor i
sontal eller vert lkal mon
ter ing. Kompasshuset i 
förkromad metall o. glas
klar plast. Ringens diam. 
11,5 cm, höjd 13 cm. Skal r2 indelning 360° u::o N•M:~ :"•-

,_, . ..,..,,. '"'"' ~ 
fickkompass i gulfärgad ~ 
metall med kedja o. ring 
för nycklar . 
Nr 24-31 . . . . . . . . .. 8: 75 

Fotogenlykta av den 
gamla , välkända trevliga 
typen. Tillverkad av pr i
ma plåt. Rödlackerad . 
Mått i cm. 
Nr Höjd Diam. 
34-956 19 9,5 
34.947 24 11,4 

Pris 
10: 50 
12: 75 

Blodtrycbmitare . 
Ett p recisio nsinstrument , 
t illverkat vid specialfabrik 
för medicinsk apparatu r. 
Ko mplett med stetoskop . 
Med denna mätare kan ni 
lätt själv kontrollera ert 
blod t ryck. Utf örlig bruks
anv isning på svenska med 
tabell över normala blod
l rycksvärden för olika 
åldrar medföljer . 
Nr 34-106 . . . . . . 125: -
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T........ter. Visar såväl 
inn er- som yttertempera 
turen . Den senare regi
streras genom en mete r
llng fin wire, som ledes 
till husebl utsida genom 
t. ex. fönsterposten . Ska 
lan är stor och tydlig o. 
hölj et lir av benvit eller 
svart plast. Höjd 22 cm . 
Nr 34-685 .. ...... 44: -

Termometer , en max· o. 
mini mumste rmom eter som 
visa r dygnets var maste o. 
kallaste temperatur . Höjd 
23 cm . Nollställes med en 
medfölj ande magnet. 
-35 + 50° . 
Nr 34-1498 . . . . . . 17: -

Termometer i likhet med 
34-1498 men utan regn
skydd. 
Nr 34-53 15: -

Fönstertermometrar 
spr itfyllda . 
24-429, med fäste av vit 
plast. längd 20 cm + 40 
- 40° . 3: 80 

Termometer , " Moto 
therm " . Vi sar såväl ytter 
som innertemperatur . Yt 
tertemperaturen registre 
ras av instrume nte t ge
nom en 1,8 meter lång 
smidig wire , som ledes till 
utsidan av huset genom 
I.ex . fönsterposten . Ter
mometern är också lämp 
lig vid en badbrygga , för 
att visa såväl luft- som 
vattentem peraturen . Stor
lek 95 X 80 X 32 mm. 
Nr3 4-n ... . .... . . 86:-

Stektermometer m. rost
fr i pl atta och spets . Ter
mometern användes vid 
ugns- och grytstekn ing 
av . kött. B ruksanvisn ing 
medföljer . lä ngd 16 cm . 
Nr 24-1292 .. .. .. .. 11: -

Termometer, av he lgj uten 
svart p last (gjutjärnsimi
ta t ion) . lätt att avläsa 
även på avstånd . Myck et 
dekorativ på ytt ervä gg . 
Sk ala + 50- 30° . 
Nr 
34-214 
34-215 
34-216 

längd 
27 cm 
42cm 
70cm 

Pris 
9: 75 

16: 50 
28:-

436 427 
Rumstermometrar. 
24-426, plastskala , längd 
10,5 cm . Pr st 3: 70 

24-427, träskala , längd 12 
cm . Pr st 3: 75 
Rllmslermometer m. bak 
stycke av skumplastvad
derad plast som gör den 
stötsäker samt värmeiso
lerad från väggen . Höj d 
17 cm . 
Nr 24-772 .... Pr st 6: 75 

Fön stertermometer , Min i
Måxi , monterad på slipad 
glasp latt a. Om ställnings
vred av förnickl mäss ing. 
V isa r nattens lägsta och 
da9.ens högsta tempera
turer . Plattans storl . 200 
X 60 mm. + 50-40 ° . 
Nr 34-1289 . . . . . . 26: -

Frysboxtermometer , mät
områ de - 40 till + 40° C. 
Markeringar f iryns f . lä mp
lig lagri ngstemp o. djup
frysning . längd 17 cm . 
Nr 24-1423 . . . . . . . . 5: 25 

Termometer fö r källare , 
kylsk åp, frysbox m.m. 
Nr 24-101 . .. .. .. . 3: 10 

Laborator ietermometer , precisio nsutförd . längd 26 
cm . - 10- + 110° c . 
Nr 24-638 .. 10: 50 

24-1290 med rostf ri a be- ,· Laboretorietermometer , som föreg ående men i längd 
slag . l ängd 20 cm . + 50 30 cm. - 10 - + 250° C. 
- 50° 4: 95 Nr 24-639 • ... ....... . . ..... ............. . . . . 16: -
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Fönsterlermometer . Visa r. 
termometer graderad -
35 - + 50° C . lätt att av
läsa på långt håll . Ge 
nomlysande tavla . Diam. 
7 cm . 
Nr 24-156 ..... .... 8: 25 

Jj 
Ugnstermometer med vi
sare. Graderad upp till 
400°. 
Nr 24-846 .. .. . .. . 7: Il -~ ·-

E 111 IIIIOx -
Resetermometer , i för n. 
mässinghylsa . l ängd 14 
cm , med klips. G rade rad 
+ 50-50 °. 
Nr24 -79 .......... 12: -

Febertermometer av 
förstklassigt tyskt fabr. 
läng d 13 cm , med kula. 
Nr 24-218 .... .. . . 8: -

Badtermometer i plast
hylsa . l~ngd 20 cm . 
Nr 24-1151 5: 51 

Akvarietermometer. FI 
ter i uppr ätt läge . läng 
13 cm . 
Nr 24-21 ..... .. ... 2: 

Rökgastermometer m. 
cm lån g känselstav me 
' !, " gängfläns . 

Nr Grader ing P · 
24-640 0-360 ' 51: 
24-641 0..:...500' 52: 

c::::;., Ml F i •-11 I · 

Alkoholprovare med in
byggd termometer oc h 
kompens at ionsskala för 
temperat uravv ikelser v id 
provni ngen . En preci
sionsmätare för mätn ing 
.av 0- 100 volymprocent 
alkohol. längd 32 cm . 
f\lr 24-420 . .. .. . .. 32: -

Alkoholprovare för mät
ning av 0- 100 voly mpro 
cent alkohol. l ängd 19 
cm. 
f\lr 24-421 .. .. . .. . 8: 90 

Srännvins provare . Visar 
alkoholha lten 30 till 50 
volympro cen t. Med pla st
etu i. 
f\lr 24-664 . . . . . . . . Il: 50 

-=-== =• ·= =O 
Vinprovare. Enkel o. till 
fö rlitlig ko nstruktion . Mä
ter upp till 25 'lo alkohol 
halt. Med bruksanvisn ing. 
f\lr 24-22 ... . . .. 7: 25 

Barometer i elegant ut
format trähölje i fo rm av 
en skepps ratt. Baro me
terhusets diam . 13 cm . 
Slipat glas . 
Nr 34-1189 62:-

Gör det rjiilv I 

Thermometer- , Hygrometer- & Barometerverk för in
montering i pane l. Ring av höggl ans po lerad mäs
si.ng och guldfärgad tavla. Svarta markeringar och 
siffror. Kup igt glas . Med fästsk ruvar . 

.No Ytterd iam. Verkd iam. Pris 
34-1661 Te rmom. 95 mm. 75 mm. 14: 50 
34-1659 Hygrom . 95 mm. 75 mm. 16: 50 
34-1273 Barom. 80 mm. 48 mm. 26: 50 
34-1274 95 mm. 75 mm. 32: -
34-1276 110mm . 75m m. 33:-
34-1275 145 mm. 75 mm. 42: -
34-439 220 mm. 75 [Tlm. 72: -

T~r~o -Hygr~ -Barometerverk för inmonte ring j panel. 
Holie av hogg lanspo lerad mässing , diam. 95 mm. 
Gul d färgad tavla , kupigt glas . 
Nr 34-450 Termome ter Pr st , 8: 50, 10 st 77: -
Nr 34-451 Hygrometer Pr st, 12: 75, 10 st 116: -
Nr 34-452 Barom et er Pr st, 17: 50, 10 st 158: -

Sats so m består av ett 
verk av alla tre ovans tå
ende nr 450, 451, 452. En 
mall i full storl ek 41 X 235 
cm. enl. b ilden medföl j e

0

r. 
Nr 34-454 _ . . . . . . . 37: -

Hygrometer i po lera d 
mässi ngskåpa fö r mon te
ring på vägg. l ämpligt 
indus triinstrument. Preci
sionshårhygrometer gra 
de rad 0- 100 'lo . Diam. 13 
cm . 
Nr 34-1566 ... ... 89:-

M 
Barometer i hölj e av po• Hygrometer i pla stkåp a 
lera! maho gnyfärgat trä . Hygrometer. I lackerat o. 100X 70x 18 mm. Kan stå 
Diam. 13 cm . Kup ig t gla s förn icklat hö lje . Diam. 100 på bord eller hängas på 
i mässi ngs ring. mm. vägg . 
Nr 34-1267 . . . . . . 46:- Nr 34-1567 ...... 28: - . Nr 34-583 . . . . . 19: 50 

Regnmiitare. Mätcyl inder 
av plast , graderad 0- 40 
mm. En praktisk och in
tressant sak som passar 
alla v ill a- och sportstuge 
ägare , lantbrukare , träd 
gårds,näst are m. fl. Höjd 
80 cm . 
34-1107 . . . 9: 50 

Urbyggsats, som består 
av alla erforderliga delar 
till en klocka i antik 1600-
tals modell . Kugghjul av 
trä , ste n so m lod . Sten 
medföljer ej . Pendeln är 
en svängande vinge 
överst på klocka n som 
tjänstgör so m t idregu la
tor . Höj d 37 cm . Ett hob 
.byarbe te som är intres
sant och läro rikt. Beskr iv
ning medföljer. 
Nr 34-1748 Pr sats 178: -

Signalur med plastkåpa i 
vacker ljusgrå färg . Ny 
modern form . 85 mm d ia m. 
Ger signal på önskad tid 
från 0- 60 minuter . 
Nr 24-1594 . . . ... . 28: 50 
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El-väckarur ESGE med 
synkronmotor för 220 V. 
Väckning med summerton 
som repeterar var 10:e 
minut (4X) efter av
stängning, tills den av
stänges med separat 
stoppknapp. Vill Ni vid 
något tillfälle inte bli 
väckt, t.ex. under arbets
fria dagar), kan väck
ningen avstängas helt. 
Hölj e i matt plast , storl . 
120X7 0 X85 mm. S-märkt. 
Nr34 ·350 ........ 95:-

El-väckarur ESGE. Med 
synkronmotor för 220 V. 
Väckning med summer
ton som repeterar var 
10:e min. (4X) efter av
stängning. Kan även av
stängas helt. Inbyggd be
lysning av urtavlan . Hö lje 
av matt plast , storlek 95 
X6 5 X7 5 mm. S-märkt. 
Nr 34-351 ........ 69:-

Pendelur. Uret har Fadenpendel (snör pend el) en 
tekniskt int ressant och fantasirik mekanism , som 
blev patentsökt redan år 1883. Den säregna funktio
nen hos detta ur gör det även till en fö rsta rangens 
publ ikmagnet i skyltfönster för både gamla oc h unga . 
Tillverkat helt av trä , även kugg hju len, tavlan 18 cm, 
diam. har koppartavla på träpanel. Schwe iziskt fab
rikat. 
Nr 44-1593, bordsur med fjadermotor . Hejd 37 cm. 
Vikt 1,7 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320: -
Nr 44-1592, väggur med lod. Höjd 39 cm. Vikt 3 kg. 

288:-
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Farfars-klocka. En gam
mal modell som åter bl i
vit modern och popu lär. 
Av lörkopprad blank plåt. 
Prima mäss ingverk. Kraf 
tig signal på två klockor . 
Höjd 16 cm . 
Nr 24-1473 39: -

Nr _;!4-1474 som 1473 men 
mindre . Höjd 9 cm. 32: -

Batteriväckare ESGE. Ett 
elegant och tystgående 
bordsur för batteri. Väc - Vägpur på tenntallrik, di
ker med snabbt upprepad, am. 28 cm . Med batte ri
melodisk signal. Höl- verk . Ett års garanti . Ett 
je av plast och plant glas. extra stiligt ur för hem
Kva litetsverk med säker met eller soor tstugan. 
gång . Tryckknapp för För batle•i 32-2322. 
tave lbe lysning. Format Nr 34-336 .. .. .. 106:-
95X75X 55 mm. Passan-
de batteri 32-2322. 
Nr 34-225 .. .. ... . 98: -

Urbyggsats. En fyrkantig väggurmode ll, storlek 39X 
39 cm. Vikt 1,4 kg. Tavla av alum .plåt vitlackera d 
med svarta rom. siffror , til lsågad ramlist, vår t nr 36-
60. Allt klart för ihopmontering . Ramen av fura :ir o
målad och kan betsas i önskad färg eller lacker as. 
Urverk 34-1030 med svarta visare . Två års garan ti. 
Nr 34-1501 .... .. .... .... .... .... .......... 95:-

Urbyggsats för monter ing av vägg ur i den t idlöst 
sköna åttkantiga formen . Fodral och urtavla av mas
siv bonad valnöt i förnäml igt snicker i. A lla detalj er 
ing är : batter iverk , v isare , kupigt glas i frontring med 
9ångjärn och ram av b lankpolerad mässing , romers ka 
siffror av sli pad mässing. Vi garanterar att det blir 
en stilf ul l klocka med kval itet, som du sjä lv lätt mon
terar . 1 års garanti. 
Storl. 26X38 X 6 cm. Komplett sats. med alla t il lbehö r 
uto m batteri (1 st 32-2322). 
Nr 34·1789 . . . . . . . . . .. . .. ... . Pris 195: -

Väggur av brunbetsat tr 
i form av en uggla . Pen 

~ delverk med lod . Ogone 
rör sig i takt m. pende l 
En trev lig barnkammar 
klocka . Höjd 20 cm. 
Nr 34-1476 . . ... . 26: -

Väggur av snidat o. bru 
betsat trä i göku rsmodel 
men utan gök . Pend 
verk m. lod . Höjd 18 c 
Nr 34-1257 . . . . . . 21: 

Göku, med 8-dygna verk, 
framstycke vackert och Galcur i den gamla goda 
djupt skulpterat i brun· schwarzwaldkvalit6n. Med 
betsat trl med hare, fl. tonfjlderelag o. gllk som 
gel, gevär, jaktvlska och ropar halv- och heltimme. 
njorth uvud. En liten dörr .Prima ml11ingverk med 
öppnas och göken tittar sikar glng . Vackert och 
fram och ropar ut tiden. djupt skulpterad framsi
Storle k : bredd 32 cm, 55 da. ~ 28 cm. 
cm. En värd&full preS&nt Nr ...... .. 111:-
för jä garen. 
Nr 34-1477 .. ... . 255:-

Vidarlekahua m&d lodur 
och ter mom&ter. Hl!jd 25 
cm. Vid vackert vlder 
kommer gumman ut och 
vid dåli gt vlder gubben . 
Huset i vackra tyroler
fll rger. 
Nr 34-1277 ... ... 31:-

ei a a a a o 

Kedja för gllkur o. andra 
lodurve rk. Tillverkad av 
polerad och zaponerad 
mässing. 

Lllnkar 
Nr prdm 
21-331 28 at 
21-332 22 st 
21-333 20 at 
21-334 15 at 

Prm 5m 
2:11 7: 50 
2:11 1:75 
3:- 11:IO 
3:75 14:11 

Glkur med prima mll
singverk och gOk som ro
par en glng varje kvart. 
Hlljd 24 cm. 
Nr 34-1251 . ... . . 45:-

Bordau,,,.,._ 14-dagars, 
med Bim Bam-1lag pl 4 
1tavar i llngd 20 cm. 
Ml11ingsverk med ankar
glng. Verket, storlek 106 
X 94 mm. Med viaare. 
Passande tavla 34-339. 

Nr 34-210 . . . . . . . 111: -

Ritning med arbetsbeskrivning 
till Moraklocka. Klockfodralet är 
uppbyggt av trälister , spånpiat
tor och plywood i avsikt att för
enkla bygget men det kan givet
vis byggas helt i trä för den 
som behärskar möbelsnickeri
tekniken . Klockans totala höjd 
är 218 cm. Passande verk är 
pendelverket 44-775, 44-776, el
ler 44-1450, andra verk kan na
turligtvis även användas. Färg
plansch på ett par typer av de
korationsmålningar, en allmoge
målning och en " herrskapsmål
ning " . Noggrann! utförd kommer 
denna klocka att bli en klenod 
som håller flera generationer . 
Nr 28-255 . .. . . . . . . . . . . . 8: -

Spiksats som behövs vid byg
gande av moraklockan såsom : 
200 st dyckert , gångjärn, mag
net lås och skruv. 
Nr 21-148 .............. 8: 50 

Ritning med arbe tsbe
skrivning till golvur 
stjärnsu ndsty pen . Ritad 
av samma konstruktör 
som utfört moraklocksrit 
ningen . Klockans totala 
höjd är 197 cm. Passande 
verk är nr 44-1450. An
dra verk kan naturl igtv is 

·användas . Mate ria let för 
detta golvursfodral kan 
vara av fura eller fanerad 
spånskiva . Färgplansch 
på ett par typer av deko 
rationsmålningar medfölj 
er. 
Nr 28-254 . . . . . . . . I: -

Byggsats t ill klockfodral ~nligt ritning 28-255 som 
medföljer satsen. Alla erforderliga detaljer av trälist , 
spånplatta och plywood , samt gång järn , lås, spik 
qch skruv ingår i satsen som väger 19 kg. Tr äde
taljerna är sågade, borrade och formade enl. rit 
ningen varför endast ihopsättning och put sning med 
; andpapper fordras före ytbehandling och målning . 
Nr 44-777 .......... . ..... . . . .. . . . .. Pr sats 395: -

Byggsats till golvuret enl. ritn ing 28-254, som även 
medföljer byggsatsen . All a erfoderliga detaljer så
som spånp lattor , profilerad ram list för huv, mell 
andel, fot dörr och " spegeln " på klockans nedre 
del , gera de och klara för hops ättning . Pallbräda , 
'.jångjärn , skruv och sp ik medföljer . 
Tr ädetalje rna är sågade och borrade en!. rit ning
en, varför endast ihopsättni ng och putsn ing med 
sandpapper erfodras före måln inge n. 
Glas t ill dörr och huv kan Du betälla hos närmaste 
g !asmästare. 
Nr 44·785 . . . . . . . . . . . . . . . pr. sats 460: -

Ramlistsats till golvuret enl. ritn ing 28-254, består av 
prof ilera d raml ist som är avkapad i längder passande 
till dörren , " spegeln " på klockans nedre del , fot 
mellandel och huv (ej gerade) . 
Listen är t ill verkad av fura. 
Nr 44-784 ...... ..... .. ...... ....... pr . sats 117:-
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Golv- och väggurverk , 8 
dygns pendelve rk, 2 års 
garanti. 
extra pri;na tyskt fabrikat, 
utan urtavla men med vi
sare av mässing och alla 
tillbeh ör i övrigt. Lämp
ligt för den som vill göra 
ett ur med personligt ut
forma d urtavla och fodral 
för väggur, golvur , mora
klocka m.fl. Loden i pole
rade mässi nghylsor . Ver
ken finns med 4 olika 
pendellä ngder . Pendelski 
vans diam. 80 mm. Ver 
ken 1409-1411 är för sed
da m. pendylklang medan 
1412- 1414 och 1425 har 
Bimba m slagverk med 3 
st stålstavar . Verke t i fo
dral, storlek: bred d 19, 
höjd 16 oc h dj up 9 cm, 
m. upphäng sbeslag . 
Minutvisare ns längd 115 
mm. 
Nr 
44-1409 
44-1410 
44-1411 
44-1412 
44-1413 
44-1414 
44-1425 

L 
36cm 
58 cm 
75 cm 
36 cm 
58 cm 
75 cm 
85 cm 

Pris 
230:-
231: -
235: -
235: -
236:-
240:-
242:-

L = avstånde t mel lan ur
tavlans och pendelski
vans ce ntrum. 

Pendelver k 1411 och 1414 
har 18 cm pendelut slag. 

Golvursve rk med tillbe
hör , Westerstrands väl 
kända fabrikat. 8-dagars 
verk med grahamsgång . 
Slag på malmskålar halv
och heltimma . Slipade 
bottnar av 2,5 mm mäs
sing , mått 96 X 109 mm. 
Polerade tappar . Innehåll : 
verk , pendel 856 mm lång 
med 115 mm pendelskiva 
av mässing, två lod lac
kerade eller med svarva
de mässinghylsor , lod
kedjor , konsollskruvar 
stoppringar för lodkedjan , 
konsollbriCkor, visare av 
kraftig mässing längd 13 
cm. Ett extra gediget 
svenskt verk med två års 
garanti. 

Nr 44-775 med lackerade 
lod . . . . . 495:
Nr 44-776 med mässing 
hylsor . . . . . 520: -

.··li ·12· 'r-
.-"K> <j-._ 

Pendelu rve rk för golv- o. 
väggur . 8-dygns gångtid. 
Extrå pr ima tyskt fabr ikat. 
Slår halv- och heltimma 
på två 60 mm. mässings 
skålar . Loden i mattpo
lerade mässinghylsor 40 
X 240 mm. Pendelstången 
av ädelträ med 115 mm. 
pendelskiva av polerad 
mässing . Pendelns längd 
från visa raxeln t ill pen
delsk ivans mitt 865 mm. 
Två års garant i. Detta 
verk rekommenderar vi 
!ill gol vuren tillverkade 
efter våra ritningar 28-254 
oc h 28-255. Visare med
följe r ej. 
44-1450 .......... 250:-

Siffermall för rätt p lace
ring av siffrornc oå ur
'tavlor sändes graiis på 
begä ran. 

Urtavla av tjock plåt , ku
pad och vitlackerad , 32 
cm diam. , med arabiska 
siffror . För 13 cm långa 
visare. 
Nr 34-1562 46: -

Urtavla nr. 34-1558 är i 
likhet med 1562 men med 
romerska siffror, Pris pr. 
st .............. 47:-

Pendelurverk . Detta verk 
har samma data som 
verk 44-1450 men är för 
sett med Bim-Bam slag
verk med tre tonstavar 
som ger en mjuk , me 
lodisk klang . Verket är 
monterat i fodral med 
måtten : bredd 200 mm, 
höjd 155 mm och djup 
105 mm. lnbygnaden blir 
härigenom enkel och vi 
rekommenderar detta verk 
t ill golvur enl igt ritning 
28-254. Passande visare 
24-1451, 24-1453. 
Nr 44·1445 .. . ... 285: -

Kedja , samma som i o
vanstående verk o. vägg 
ur. Med denna kedja kan 
man fö rlänga lodkedjan 
om så önskas . 
Nr 49-276 .... Pr m 4: 25 

Visare av polerad mäs
sing, 1 mm. tjock . Påssar 
golvur verken 44-1409, 44-
1414, 44-f425 , 44-1445 och 
44-1450. Extra elegan ta 
visare. 

Nr 
24-1451 
24-1452 
24-1453 

Längd 
130 mm. 
115 mm. 
100 mm. 

Pr par 
12: -
11: 75 
11: so 
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Pendylverk . 14 dagars 
gång med hel- och halv
timmes slag på klocka . 
10-kuggade dr ivar~ av 
hårt stål. Verkbottnar av 
1,5 mm tj ock mässingp låt 
i sto r\. 95 X 117 mm. Pole 
rade fj äderhus , bottn ar, 
pendelupph ängn ing och 
pen del. Rund, el fenbens 
färgad urtavla m. romer · 
ska e ller arab iska siffror . 
Front reg lering. Polerade 
och gra ver ade renässans 
vis are av mäss ing . Halv 
massiv gla sring av pole
rad mässing , 175 mm i 
d iam. och kupigt glas . 
Verkets djup B5 mm. Av
stånd fr ån visarcent rum 
till pendelsk ivans cent 
rum 150 mm. Ett gedig et 
pendelverk av förnäm sta 
tyslta tillverkning . 
34-206 romerska 150: -
34-198 arabiska 150: -

Väggurverk. 8-dagars 
Westm inster-v er k helt av 
mässing . Mattförsilvrad , 
20 cm. tavla och pendel. 
Svarta visare . Verkets 
storl. 130X 130 mm, djup 
med tavla 135 mm. Ton
stavarn . längd 39 cm. Pen
delns längd ca 24 cm, Av
stånd från urtavlans cen 
trum till pendelskivans 
centrum 22 cm. Komplett 
för inbyggnad i fodral. 
Ett förnämligt -verk. 
Nr 34-211 . . . . . . 220: -
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Urtavla av mässing med 
sti liga ornament. Försilv
rad sifferr ing, 25 cm. 
d ia m, med svarta rom . 
siffror. Tav lan är på bak
sidan försedd med kugg
hjul och mekanism er så 
att månen vi sar sina fa
ser. Vikt 1,2 kg . Passande 
visare 115 mm. långa. 
Passar pendel verk 1409· 
1414, 1425, 1450 och 1445. 

34-962. Storl . 25X 25 X 33 
cm. 220: -
34-975. Storl . 28 X 28 X 37,5 
cm. 240:-

Q 3 
d' "S::, 

lf 6 \, 
Siffersatser av tjock mäs
sing , modernt utformade 
siffror och märken enligt 
bild . 

Nr 
24-1635 
24-1636 
24-1559 

Höjd 
15mm 
20mm 
25mm 

Prsats 
15: -
16:-
19:-

Siffersats, komplett till 
urtavla . Av slipad och po
lerad mässing med za
ponlackad yta , som bibe
håller glansen . Gods 
tjocklek 1,5 mm. Höjd , 20 
mm. 
'Nr 24-1583 .... .. 19: -

Siffermall för rätt place
ring av siff rorna pl ur
tavlor sändes gratis på 
begäran. 

Urtavlor av förmäss . alu
miniumplåt 1 mm tjock , 
förs ilvrad sifferring med 
romerska siffro r i svart 
färg , gjutna ornament i 
oxiderad kopparfärg Ex
tra stiliga urtavlor . Tavla 
34-268 är utan överdel , 
sifferringen av mäss ing , 
fyrkantig . Passande vis
are ca 75, 100, 115 och 
100 mm långa. 

Nr 
34-265 
34-266 
34-267 
34-268 

Storlek Pr st 
20X26cm 45:-
25X33cm 58:-
28 x 37,5 cm 69: -
25 X2 5 cm 65:-

Sifferring av blankpole
rad mässin g. Diam . 165 
mm. Rom erska siffror. För 
ca 75 mm visare . Siffror
nas höjd 28 mm. 

·Nr 24-1582 .. .... 38:-

Sifferram av mässing . 
Upphöjda siffror på matt
lackerad bakgrund i 2 
nyanser , ljusbrunt-mörk 
brunt. Diam . 245 mm. Mit
tenurtaget 177 mm. Visa
re ca 100 mm. 
Nr 34-1560 . .. ... 19:-

Urtavla av antikbehan d
lad kopparplåt 0,5 mm 
tjock , diam . 195 mm, ku
pad och med siffror och 
ornament i relief . En so
ber tavla . ca 80 mm vis
are . 
Nr 34- 1748 .. .. .. 28: -

~ XD / ~· , 

Siffersats . Romerska siff
ror av tjock mässing, 
Utan ring . Nr 24-1586 sva rt. 
Siffrorna kan klistras fast 
på urtavlan. 
Nr Sifferhöjd Pr sals 
24-1637 15 mm 18:-
24-1812 20mm 19:-
24-1507 25mm 22:-
24-1588 20-mm 19:-

Urtavla av antikbehandlad 
mässing med kupigt glas 
på gångjärn . Passande vi
sare ca 70 mm. Romer ska 
-siffror . Diam. 170 mm. 
Vi sarhål 10 mm. 
Nr 34-1581 . . .... 27 : 50 

Urglaa med ram o. gång. 
järn av blankpolerad mla
sing. Kupigt glas diam. 
180 mm. 
Nr 34-1581 .. .. .. 18:-

Sifferring av fö rsilv rad 
lättme tal l med svarta siff
ror. Själv kl ist rande. ?as
sande visare ca 70, 95 och 
115 mm. 
Nr Diam. 
34-262 155 mm 
34-263 200 mm 
34-264 248 mm 

Prst 
11:-
14:-
21:-

Sifferring som är i likhet 
med ovanståend e men ej 
självk listrande . Passand e 
visare ca 80, 90 och 100 
mm. 
Nr. 
34-465 
34-466 
34-467 

Diam . 
173 mm. 
190 mm. 
205 mm. 

Pris 
6: 50 
7:-
7: 50 

Sifferp latta av 0,8 mm 
tjock alum.pl åt ,f inborst
ad och förmäss . 10 mm 
hål i mitten , storlek 22 x 
22 cm. Med denna platta 
och sifferring 34-465, 4 st 
hörn beslag 24-469, ca 90 
mm svarta A-visare får 
man en mycket vacker ur
tavla som bilden visar. 
Nr 34-468 . . ..... . 8: 75 

Höm beslag av brons . 
mässi ng , vackert orna
menterade , stor lek 80 X 
30 mm. 
Nr 24-469 Pris pr 4 st 6: 50 

lnsticksverk 34-203 med 
tvåfä rgad tavla , d iam. 120 
mm, rom erska siffror , ku· 
pigt gl as. Pris 24: 50 

Urtavla med kup ig t glas, 
polerad glasr ing av mäs
sing på gångjärn. För ca 
80 mm visare . Diam. 185 
mm. Romerska si ffror . 
34.339 . . . . . . . . . 26: -

lnsticksverk med tvåfär
gade. tavlor och glasring 
av po lerad mässing . För 
foder upp till 40 mm 
tj ockle k. Pr ima mässing
ver k 56 mm d iam., front 
d iam. 62 mm, 30 timmars 
gångtid . Kan inmontera r 

' i fodral , skåpdörrar m.m. 

I 510 är med väckarverk , 
'j nr 503, 509 och 510 har 95 

mm frontdiameter . 

Nr Siffror 
34-1293 Arab . 
34- 80 Rom. 
34- 245 Arab . 
34· 246 Rom. 
34- 509 Arab . 
34- 510 Arab . 
34- 503 Rom. 

Pris 
17:-
18: -
18:-
18:-
25:-
39:-
22:-

lnsticksverk som ovan
ståe nde men verken med 
S dygns gångtid. Front
diameter 120 mm. 
34-201 Rom. Pris 68: -

Batteriverk W 41 är e tt 
el ekt ronisk1 t ran sisto r
koppl at verk f rån Hett ich
Uhr enfabrik , V. Tyskland . 
Det har hög gå ngnog
grannhet , lång livslä ngd , 
ing a uppdr agsstö rn ing ar 
ell er knäppn ingar , sekund 
e~akt inställ barhet , 4-s te
n,gt , enhålsfas tsätt ning, 
ce nt rumseku nd. Tr anspa
rent pla sthölje storlek 75 
X 60 X 30 mm. Ett års ga
rant i. 

Batteriurverk av schw ei z
iskt fabrikat. Ett preci 
sio nsve rk med tre stenar. 
Direktdriven balans med 
special magne ter , inga 
upp d ragn ingsstörn i ngar, 
Enhålsfas tsätt ning. Tran
sparent pl asthö lje i stor
lek 83 x 60 mm, tj oc klek 
28 mm. Ett års gara nt i. 

34-1786 för 0-3 mm tavla . 
34-1800 för 4- 8 mm tavla. 

Pr is pr st 37: -

34-1030 för 0-4 mm tavla. Sekundvisare 24-1734 
34-1031 för 4- 7 mm tavla. passande verk 1786 och 

Pris pr st 37:- 1800. Pr st. ...... O: 80 

24-1044 sak .visare 
sande verk 1030 
1031 Pr st. ..... . . . 

Rabitt : Vid order å 10 
st. batterive rk och vi
sa:-e av samma num 
mer lämn ar vi 100/o ex
tra rabatt. 

Batteri 32-2322 passar 
verken 1786, 1800, 1801, 
1030, 1031 och 1064. 

Kvartsurverk 
Kvarlskristallen ersätter 
pendeln och oron i ur
verken . Den svänge r 
4.194304 gånger i sekund
en och ger genom bat
teriet en elektrisk im· 
pul s med absolut preci
sion . Du ställer klockan 
endast en gång per år 
när du byter batteri . 
Gångt iden är sekund
exakt. Storlek 60 x •70 mm, 
tjocklek 30 mm. Enhåls
fastsättn ing 
Nr 34-1801 Pris st. 63:-

Batteriurverk som erfod 
rar minsta utrymmet , stor
lek 58 X 26X 78 mm. Ga
ranteras över ett års 
gångtid med batteri 32-
2322. 4-stenigt. Enhåls 
fastsättn ing med 8 mm. 
centralskruv . Med eller 
utan hängare . Visarna kan 
ställas från baksidan . 
Tyskt fabr. Ett års garan
ti. Vikt 55 gr . Plasthölj e 
som skyddar verket. 
34-1064 för 4-7 mm tavla. 
34-1065 för 0-3 mm tavla . 

Prst. 35: -
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B 

D 

Visare passande batteri
verk 34-1064 och 34-1065. 

Nr. Form Längd Färg Pris 
24-1059 A 76 sv. 2:10 
24-1053 A 103 sv. 2:-
24-1060 A 76 mäss. 2: 70 
24-1061 A 103 mäss. 2: 75 
24-1062 B 100 mäss. 2: 50 
24-1063 B 100 sv. 2:-

Visare passande batteri
verk 34-1030, 34-1031 

Färg sv. svart, 
mäss. är mässi ng,färg . 
Längd på minutvisaren . 
Pris per par . 

Nr . Form Längd Färg Pris 
24-1037 A 60 sv. 2:-
24-1039 A 69 SV , 2: 25 
24-1051 A 76 sv. 2: 10 
24-1052 A 88 sv. 3:-
24-1054 A 120 sv. 3:25 
24-1056 A 60 mäss. 2: 25 
24-1040 A 76 mäss. 2: 65 
24-1057 A 88 mäss. 3: 25 
24-1058 A 103 mäss. 2: 75 
24-1034 B 100 sv. 2: -
24-1055 B 140 sv. 3:-
24-1032 B 100 mäss. 2: 50 
24-1042 D 135 mäss. 4: -
24-1044 Sek .vis . Prst 1:-

Visa re passande urverk 
34-1800 och 34-1786. 
34-1801 
Nr. Längd Färg Form Pris 
24-1108 60 mäss. A 2: 25 
24-1109 60 SV. A 1:85 
24-1110 69 sv. A 2: 25 
24· 1111 76 sv. A 2: 25 
24-1112 76 mäss. A 2: 65 
24-1113 88 mäss. A 3: 25 
24-1114 88 sv. A 3: -
24-1115 103 sv. A 2:-
24-1116 103 mäss. A 2: 75 
24-1117 120 sv. A 3: 25 
24-1118 100 sv. B 2: -
24·1119 100 mäss. B 2: 65 
24-1121 140 sv. B 3: 15 

Vid order pi visare upp· 
giv reservnummer. Alla 
B-visare kan klippas till 
önskad längd. 

Rabatt: Vid order å 10 
st. batteriverk och vi
sare av samma num
mer lämnar vi 100/o ex
tra rabatt . 
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Pendel verk. Med dessa 
pendelverk o. lodatrap
per kan man göra ett st i
ligt batter i-vägg ur, som 
ser ut som ett lodur. Pen
deln oc h skivan av mäs
sing. Hölje av transparent 
plast i storlek 120X 82X 
47 mm. Var je verk är kon
struerat för sin särskilda• 
pende llängd varför utby 
te mel lan olika långa 
pendlar inte är möjligt. 
Gången regleras m. mut
tern under pendelskivan. 
Fästes vid urt• ·,lan med 
centra lmutte r Passande 
batteri 32-2321. Pendel
längden räknas från visar
axeln 1ill pendelskivans 
mitt. 

No Pendel längd Pr st 
34-1764 135 mm. 85:-
34-1740 170 mm. 86:-
34-1741 225 mm. 87: -
34-1653 555 mm. 88:-
34-1694 685 mm. 89:-

Visare för ovanstående 
pendelurverk . Färg er: 1750 
-1754 svarta . 1756 och 
1757 mässing. Pris pr par. 

Nr 
24-1750 
24-1751 
24-1752 
24-1756 
24-1757 
24-1754 

Längd 
60mm 
76mm 

103mm 
120mm 
135mm 
140 mm 

3:7 5 
Form 

A 
A 
A 
A 
~ 
B 

Viktattrapper av blankpo
lerad mässing m 4 kedjor 
23 och 90 cm långa. 

Längd Diam. 
Nr mm mm Pr par 
24-1742 100 25 19: 50 
24-1743 130 30 22: -

..2.4-1744 192 as 31:-

Vid order pi visare upp· 
giv reservnummer . 

Synkronurverk för 220 V 
växelström . S'äker o. tyst 
gång o. extra låg ström
förbrukning. Med visare. 
Centr alfastsä ttning för 
upp t il l 3 mm lock tavla. 
Försett med självstart. 
Kap slade i plasthus , stor 
lek 60 X 30 mm, sekund 
visaraxel. 
Nr 34-1029 ...... 35: -

Pend el verk. Elektron iskt 
batter i- pendelverk med 
polerad pendelskiva av 
mässing diam. 55 mm. 
Med mäss lngv isare mo
dell A, längd 78 mm. Fäs
tes vid urtavlan med 
centralmutter . Visaraxel 
för 3-6 mm tjock tav la. 
Passande batter i 32-2322. 
Höl je av transparent 
plast. .Storlek 110X 60X 
38 mm. Tystgående . 

34-1601 72 mm. pendel. 
Pr st. .. . .... . . . . . 57:-
34-1602 141 mm. pendel. 
Pr st. .. .. .. .. . . . 58:-
34-1598 197 mm. pendel. 
Pr st. . . . . . . . ..... 59:-
34-1599 235 mm. pende l. 
Pr st. ............ 60:-
34-1600 265 mm. pend el. 
Pr st. ....... .. .. . 61:-

Urverk med 8 dagars an
karverk . Kapslat i mäs
singfoder storlek 67X 21 
mm, m. centrumfastsätt
ning. Minutv isare ns länqd 
115 mm. Med nyckel. Ett 
extra fint verk för de som 
önskar göra sig ett vägg
ur. Frontuppdrag , (17 mm 
fr ån ce ntrum ). Med 4 ste
n~,~ lagring 
Nr 34-1470 . . . . . . 48:-

Kopplingsur för auto ma
tisk inkop pl ing av bensi n
värmare , fjäderverk med 
24 tim . gångt id. lnkop p
lingstid 2 lim . Instrument
bely st skala , reservlampa 
22-619/6 V, 22-620/ 12 V. 
Diam. 65 mm. Djup 55 mm. 
Lev. med 12 V lampa och 
inkopplingsschema . . 
Nr Pr st 10st 
32-858 49:- 415:-

iJ 
Kopplingsur för automa
tisk start av bensinvär
mare i b il. Fjäderverk med 
14 tim. gångtid . Kan in
ställas för , påkoppl ing ef
ter 1-12 timmar . Bryter 
efter 2 lim . inkoppli ng. 
Komplett med hållare . 
Nr Prst 10at 
32-896 39: - 345: -

~ 
~ 

Kopplingsur för försänkt 
panelmonter ing i 67 mm 
hål. Inbyggd 1-polig bry
tare som är sluten dl 
Uret är påslaget. Moment
brytning 3 A. Kopplings
tid 0-30 min. 
Nr 32-861 . . . . . . . . 29: -

Kopplingsu r med stor 
veck oskiva . Varje vecko 
dag kan inställas på ett 
särskilt program . Kortas-• 
te inställningstid 3,5 tim
mar. Lämpl ig för oljeeld
ning och elektrisk upp
värmning. Med synkron
motor, självstartande , 48 
tim. gångreserv . 220 V. 1-
pol ig. Veckoskiva med 14 
ryttar e. Max . 15 Amp . 
Kop pl.-hus av pressmas 
sa 19X 11 X 9 cm. 
Nr 32-212 ...... 320: -

Kopplingsur, lika föregå- . 
ende med veckoprogram 
men med två oberoende 
kctak tgrupper , tidsmäs
sigt och elektriskt skilda . 
Nr 32-840 . . . . . . 365: -

Kopplingsur, för automa
tisk till- och frånkop pling 
av ela pparater, radio el. 
belysni ng på inställda ti
der . Kan inställas för fle 
ra t ill- och frånkopplingar , 
dock minst 15 min. tids
interval l, under 24 timmar . 
660 W bryteffekt. Tjänst 
g~r dess utom som vanlig 
klocka. Synkronurverk, 
endast för 220 V växel
ström. Storlek 1-90 X 120 X 
70 mm. Med anslutn ings
sladdar. S-märkt. 
Nr 32-163 ...... 198: -

Koppling1ur för 220 V, m. 
ett eller två t ill- och från
slag, ställbara dygnet 
runt. Fjäderverk m. 8 da
gars gångtid o. graderat 
ruckningsställverk. Ut
märkt precisionsur med 
noggrann gång. Max. 10 
Amp. i grålackerad kraf
tig plåtlåda 13X 10X 8 cm. 
Levereras med 4 ryttare . 
Nr 32-1489 ...... 168:-

Kopplingsur. Samma som 
32-1489 men m. elektriskt 
synkronurverk med själv 
start . Växelström , 220 V. 
Nr 32-1430 . .. ... 170: -

Kopplingsur . Samma som 
32-1430 men med själv
startande elektriskt ur
verk och 48 t immars fjä
derdriven gångreserv . Fö r 
220 V växelström . 
Nr 32-55 . . . . . . . . 275: -

Kopplingsur, för inbygg
nad. Försedd med 3 skilda 
funkt ioner , slutning , bryt
ning samt 1-pol ig växling. 
24 t immars inställnin gs
skiva med 15 min . marke 
ringar. Synkronverk för 
220 V. Storlek 90 X 90X 
130 mm. Restpa rti. 
Nr 32-1218 . . . ... 60: -

Kopplingsur som sättes 
direkt i vägguttaget och 
gör en tändn ing o. släck
ning på önskad t id en 
gång per dygn . Minsta in
kopplingst id 45 m;n. Kan 
exempe lvis kopp la på ra-

Stoppur . Visaren går ett 
varv per 30 sek. Graderad 
i 10-dels sekunder. Minut , 
visare . Ett gediget och 
robust ur. 
Nr 24-803 . . . . . . . . 82: -

Stoppur . Visaren går 1 
varv på 10 sekunder. De
lar av 1/ 10 sek. kan avlä
sas . Liten visare med gra
dering upp till 10 minuter . 
Nr 24-800 . . . . . . . . 86: -

Fotbollsur . Speciellt gra 
derat för fotbolls- och is
hockeydomare . 1/5 sek. 
Nr 24-804 ....... . 85: -

Bandstift för armbanäsur , 
fjädrande . Prima schwei
zisk t fabrikat. 
24-7 a 
L.mm 9/ 15 
Prpar 1:
Pr 10 st 2: 50 

b C 
11/ 17 15/22 
1: 05 1: 10 
2: 60 2: 70 

Bandst iftsats , består av 
4 st av varje längd=12 st. 
Nr 24-12 .......... 3: 25 

dia , bandspe lare m.m. på 
önskad t id. Tända och 
släcka ljuset, värmee le
ment , m.m. S-märkt. 220 V 
växels t•öin . Max . 2200 W. 
Nr 32-716, ojo rdat. 88: -
Nr 32·717, jordat. 94:-

Ste gräknare, som regi
strerar hur många steg 
man gått. Från 1-100 .000 
steg . Genom tryck på 
stoppkronan ställes alla 4 
visarna på 0. Förn icklad 
och högg lanspolerad bo
ett . 
Nr 24-1278 ...... 95:-

Stegräknare , so m visar 
hur många kilometer man 
gått. Högglan spolerad o. 
förn icklad boett . Regi 
strerar från 0-40 km. 
Ställbar för steglängden. 
Nr 24-1182 .. . . . . 48:-

Armbandsur fö r flickor o. 
pojkar . Boett av krom m. 
stålbo ,tten . Verk med 17 
stenar, stöt aäker, cent
rumsekund, isollexfjäder , 
antimagnetisk , vatt ent ät. 
Schweizerfabrikat. Med 
läderband . En utmärkt 
skol klocka . Ett års ga
ranti. 

24-1499. Med 23 mm bo
ett . För flickor. 92: -
24-1512. Med 31 mm bo
ett. För pojkar . 77: -
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Musikverk. Schweiziskt fabrikat , för inmonlering i 
skr in, leksaker m.m. Speltid ca 3 min. Med 18 stäm
mor. Storlek 62X 45X 18 mm. 
Följande melodier finns : 1) Harry Lime , 2) Bjäller 
klang, 4) Godnattvalsen, 5) Stilla natt , 6) Nu är del 
jul igen, 7) Hej tomtegubbar , 8) Gärdebylålen, 9) 
Helan går , 10) Svarte Rudolf , 11) Do~auwellen , 12) 
Guld · och Silver 13) Polonäs , 14) Ke~arvalsen , 15) 
Midsommarvaka ,' 16) Sankta Lucia, 17) Oh du heliga , 
18) FrUhlingslied, 19) FUr Elise , 20) Edelweiss och 
21) ur Blåsningen . Uppgiv reservmelodi. 

Hr 24-37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pris pr st 15: -
Pris 10 st samma melodi .. . .. . • ..... . .. 135: -

Musikverk, med 28 stämmor , stor vals, 5 minuters
spellid. Storlek 69X 57X 25 mm. Vikt 210 gram . Ett 
klangrent verk med vacker musik . Följande melodier 
finns : 1) Wiener Blut, 2) Ave Maria , 3) Donauwellen , 
4) Wien mina drömmars stad , 6) Stilla natt, och 6) 
Blaue Donau . 

Nr 24-132 . . ... . . . .............. . .......... . . 34: -

Urumband "RALLY" . Ett 
modernt · svart eller brunt 
läderarmband med för
gyllt el. förnicklat spänne . 
24-271, svart. 5: -
24-274 , brunt. 5: 25 

tfWt'tle ,-- -· 
Urarrnband av läder i kro-

Fotolampa, NITRAPHOT , 
typ NR med halva kolven 
förspeglad invändigt och 
kan därför användas utan 
reflektor . Ljusflöde : 15500 
iumen . Sock lll E 27, 127 
eller 220 V. 500 W. 
Nr 37.320 ... ..... 22: -

~~~~~~m~~ :~una. 
3

, 
50 

' ' 24-32718 mm 3: 60 · 

-Urarrnband. Tillverkat av 
flätad perlon. Svart färg . 
24-1518 . Bredd 18 mm 

Pr st 2: 80, 12 st 26:-

Urarrnband, dubbelt s.k. 

Milrlcrumslampa. Ger bäs
ta möjliga ljus utan all 
slöja materialet. Sockel E 
27. Endast 220 V. 
37-321. G, gul , för kon
taktkopiering. 9: 75 
37-322. Gulgrön , för för· 
sto ring. 9: 75 

militärband av krokodil- . 
mönstrad svart boxkalv. Sjilvutlilsare 27-231, all 
Nr Pr st 10 st I anbringas på metalltråds -
24-464 4: - 37: - utlösare . 29: 50 
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VELBON-stativet är myc
ket kraftigt byggt o. läm
par sig för 8 och 16 mm 
smallilmskameror samt 
tunga stillbildskameror. 
Profilbenen i stål är brett 
lagrade och ger orubblig 
stabilitet i varje läge . Pa
noramahuvud med till 90° 
lutbar kameraplatta på 
lätt låsbar millpelare , 
som även kan vändas för 
fotografe ring i " grodper

:spektiv" . ¼ 11 kamera . 
skruv .. Gurrmilöller . Mått : 
Hopskjutet 60 cm, största 
höjd 170 cm, vikt 2 kg. 
Nr 37-63 . . . . . . . . 155: -

Bordstativ med inskj ut
bara och låsbara ben . 
Kraftig kulled , ställbar 
int i ll 90° . Med 'I, " gänga. 
Höjd 17 cm . Lätt all rf1ed
föra. 
Nr 37-24 ... ... 32: -

TrAdutlösare 27-57, svart 
kabel med konisk nippel. 
Längd cm/pr si. 

10 20 60 100 
3: 50 4: - 6: 50 10: 50 

Fotostativ, 8-delat , 3-benl 
med panoramahuvud med 
vinkelled och 'I, " kamera
skruv. Förkromat med 
svarta ytterrör . Höjd 28-
110 cm. Plastläderväska 

Elektronblixt . Ett nätt och 
tre vligt aggregat för bat
teri. Ca 50 blix tar med 
8- 10 sek. intervall lår 
man ut på en batterisats 
om 2 si nr 32-2324. Bli xt
tid 1/ 1000 sek. Ledta l 12 
fö r 18 DIN färg . Med ex
poneringsguide och hål
larsko. Både skokontakt 
oc h sladdk ont akt. Mått 85 
X 55 X 30 mm. Nettov ikt 
115 !l, Utan batteri er. 
Nr 37-20 59: 50 

med bli xtlås medföljer. 

41 
.. 

Vikt 0,5 kg. '' 

"'jlt]-~ 
Blixtlampor, typ PF1B. ., 
Blå, för all sorts fotogra
fering . 
Nr 27-418 .. 5-lörp. 2: 90 

27-441, AG3B , mini-blixt. 
I askar om 10 st. 

Pr ask 4: 90 

X-kub. Blixtkub för batte
rilös tändning . Pris pr 3 
kuber=12 blixtar . 
Nr 27-442 ........ 7: 80 

Blixtkub för batteritänd
ning, lyra blixtlåmpor i 
varje kub . Pris pr 3 kuber 
= 12 bl ixtar . 
Nr 27-440 . . . . . . . . 4: 90 

Blixtutlösare 27-17 SUSIS, 
för kubblixt. Med etui. 

27:
Batteri 27-18, till ovanstå
ende. 6 V. 4: -

Exponeringsmiitare Ken
nex NE-300. Japansk CdS. 
mätare med batteri och 
inbyggd batteritest. Ljus 
öppning 30°. lnsl ällbarför 
filmkä nsl ig het : DIN-6-39 / 
ASA 3-6400. Avläsnings
skalor: Ljusvärcje 3-22. 
Tid 1/4000 - 8 sek . och 
F 0,7 -F 45. Med väska . 
Nr 37-418 . ... . ... 72:-

Dia" d•, av slagtålig po
lystyren för 50 ramar 5 X 
5 cm, indelad i 5 lack. 
Nr Pr st 10 st 
37-111 2: 80 23: 50 

-Diaramar GEPE-A . Ram 
5 X 5 cm med dubbla glas. 
Bild 24X36 , 24X24 . 

'37-121, 20-förpackn. I: 95 
37-125, 100-förpackning . 

33:50 

Dia-magasin. Två standardmagasin i arkivlåda av 
plast med gavellucka . 
37-153 . Med 2 st 36-bilds magasin . Låda storlek 125 
x 67X 255 mm. 11:-
37-154. Med 2 st 50-bilds magas in. Låda storlek 125 
X 67X 300 mm. 14: 75 

OBS . 50-bilds magasin fyllda med glas dia blir fö r 
tungt överhäng på en del projektorer , då endast 36-
bilds magasin kan användas. 

Dia-magasin GEPE , för 40 
st småbildsdia . Universal 
utförande av grå plast. 
Passar de flesta projek
torer . 
Nr 37-152 .... Pr st 3: 95 
Nr 37-150, förp . 2 maga
sin i plastlåda . 11: 50 

Dia-magasin för 36 bilder. 
Passande Cimator och 
Paximat. 
Nr 37-459 . ... Pr st 5: 75 

Filmklimmor av rostfritt 
stål, den ena med bly
tyngd . Bredd 30 mm. 
Nr 27-332 .. Pr par 5: 50 

Skärmaskin. Helt av stål , 
lackerad och med grade
rad celluloidlinjal . Skär
längd 25 cm. 
Nr Skärlängd 
37-31 15 cm 
37-32 25 cm 

Pris 
42:-
53:-

Filmhjul med automatisk 
filmlastsättning . Tillver
kade av grå plast o. med 
fyrkantiga arkivboxar av 
kraftig plast. Med nav
bussning som passar bå
de Super-8 o. Standard-8 . 

37-146 60 m 
37-147 90 m 
37-148120 m 

5:25 
1: -50 
7:50 

"BIAs rent". Trycklörpack
ning med specialgas som 
ger en fullständigt ren 
och fuktfri tryckstråle. 
Arbetstryck ca 4 kg/ cm•, 
som består under hela 
förbrukn ingstiden. Ger 
över 2000 blåsn ingar, som 
ska vara sekundsnabba. 
Långt munstycke med 
nålfin tryckstråle . Ovär
derligt hjälpmedel vid 
rengöring av ur, kameror, 
instrument m.m. 
Nr 34-275 ..... ... . 15: 50 

Filmduk. Port abel pärlduk 
125 X 126 cm i högsta kva
l itet på smidig väv som 
ej spricker eller bular sig. 
Med stad igt ställbart sta
tiv . Höjden varieras med 
ett enkelt handgrepp . 
Högsta höjd 215 cm. Un
derkant 60- 100 cm från 
golvet. 
Nr 47-52 . . . 98: -

Skarvapparat för tejp
skarvning av singel- och 
super-8 film . Arbets
gången är enkel o. snabb. 
Skarven blir stark och 
smidig . 
Nr 27-58 .... .... 24: 75 

Skarvtejp, Super -8/ Singel-
8. Förp . för 20 skarvar. 
Nr 27-59 .......... 5: 50 

Skarvapparat, är oumbär
lig vid skarvning av smal
film. Passar alla filmtyper . 
Nr 37-1~ .. .. .. . . 28:-

Filmc-nt, lr använd
bart för alla filmer "Agfa" 
i flaskor om 25 cm•. 
Nr 27-151 .. . . .. .. I: 75 
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Fotoalbum med självhäftande sidor som gör monte
ringen ytterl igt enkel och snabb : En glasklar plast
folie över sidan skyddar fotot och den klibbande 
ytan . Fotot tas lätt ut igen. 

Album med 20 självhäftande sidor , 25 X 32 cm . Vad
derade pärmar i röd, blå eller svart färg . 
Nr 37-75 .. .......... . . . . .... .. .. .......... 28:-

Fotoalbum med blad av lj us kartong. Storlek 23x 24 
cm. 

37-158. Med vadderade 1 37-267. Vadderade skinn
pärmar i konstläder . Spi- imit. pärmar med dekor i 
ralhäftade blad. 40 sidor. guld . Sp iralhäftade blad. 

16: 75 40 sidor . 18: 50 

Fotoalbum , storlek 26 X 31 I med löstagbara blad. 48 
cm. Med vadderade pär- sidor. Ett stort och· stiligt 
mar klädda m. röd skinn- album . 
imitation . Ringmekan ism Nr 37-270 . . .... .. 29: 50 
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Negativblad av halvge 
nomskinligt vaxat papper 
m. hål passande de fles
ta pärmar . Bladets stor
lek 29,5 x 25 cm . 
37-12 med 12 fickor för 6 
X6-fil m. Pr 10 st 4: 80 
37-13 med 8 fickor för 6 
X 9-film. Pr 10 st 4: 80 

Kamera RICOH 500 G. En Automatisk och manuell 
kompaktkamera med CdS-m ätare ASA-25 -800 för 
perfekt exponering . Ljusstyrka 2,8/40 mm, T idsvaria
tion 1/40-1 /500 sek. Endast avståndsinställn ing be
hövs. Inbyggd självutlösare . Bl ixtsko med mittkon
takt. men även nippe l för b lixtsladd . Med väska och 
hand rem. 
Nr 37-401 . . . . . . ................. . 445: -

Kamera HALINA 35-600. En automatisk kompak t
kamera för småbiJdsfilm , 36 exponeringar 24 X 36. 
Skarptecknande optik med ljusstyrka 2,8/40 mm. 
CdS -mätare ger automatiskt perfekt exponerin g. 
T idsvariation 1/40-1 /200 sek. Endast avståndsinställ
ning behövs . Mjukt toppavtryck. Bl ixtsko med mitt
kontakt, men även nippel för blixtsladd. Med väska 
och hand~em. Utan batteri (PX-625). 
Nr 37-48 . .. . ..... . ......... . ... ... .... Pris 305 : -

ilatteri Nr 22-2259, PX-625 . . . . . . • . . . . . Pris 5: 50 

Kamera HALINA Pocket 110A. En liten behändig 
fickkamera. Snabb och lätt att använda. Laddas med 
110-kassett och med en tangent matas film fram och 
bl ixtkube n vrides . En signal i sökaren visar om 
blixten är bränd . En extra blixtpelare för po,:trätl 
medföljer. Objekt iv 9,5/25 mm. Slutare 1no sek. 
Ob jektiv och sökare skyddas av en skjullucka när 
kameran bäres i f ickan . 
Nr 37-47 . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . 88: -

Projektor Aldis 2000 Auto Deluxe . En helautomatisk 
engelsk magas inprojektor i högsta kvalitet. Modernt 
fläktsystem med mycket hög verkni ngsgrad , som ute
sluter överhettning även vid användning av papp
monterade bilder. Objektiv Ald is 2,9/ 100 mm. Halo
genlampa 24 V/ 150 W . Fjärrmanövreringen medger 
inställning av bildskärpan samt diaväxling framåt el
ler bakåt. Diamagas ;net ligger öppet och bilderna 
kan placeras om mitt under visningen . Storl . 23X24 
X 14 cm. En projektor som fyller högt ställda krav. 
Med standard magasin och lampa. 
Nr 37-27 .... ..... ................ .. ...... . 425:-

Projektor RAYNOX för SUPER 8 smalfilm . Med hel
automatisk filminläggn ing . Fram-, och backprojektion. 
Hastighetsreglering 14-22 b/sek . Snabb filmåter · 
spolning . Zoomlins F/ 1 ,5. 20-32 mm brännvidd, in
ställbar för önskad bildstorlek på duken . Me'd 120 m 
filmhjul och lampa 8 V/50 W (27-382). Innesluten i 
lackerad metallkåpa . Dr ives med 220 V växelström . 
Nr 37-55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 : -

Projektor RAYNOX 707. Li,a föregående ·men dess
utom utrustad med snabboms tälln ing mellan Super-8 
och standard-8 film . Även stillb i ldsvisning . 
Nr 37-56 .. . ... . . .. . ... .. . .... .. . . . ... ..... 580: -

Rediger ingsapparat , Kennex , för super-8-film . Ger 
skarp och tydl ig bild , är snabb och enkel att ladda 
och tar f i lmhjul upp till 120 m. Apparaten kan fällas 
ihop och tar mycket liten plats vid förvaring . Låg
voltslampa 6 V/ 10 W . Ratt för skärpeinställning och 
tangent för markering på filmen vid redigering . 
Kåpa av pressgjuten metall med grå frostlackering. 
Endast för 220 V växelström . Bi ldrutan 6 X 8 cm. 
Nr 37-64 . .......... . ...... ..... .. . ..... . . . 165:-

Filmkamera HALINA SUPER 8, med automatisk blän
darinställning , röd varningssignal i sökaren . Zoom
objektiv 1,8/ 12-24 mm. Fäste för fotolampa. Enkel 
laddning med Super -8 kassett. Hölje av svart plast 
med inlägg av läderimit. Drives med 2 st batterier 
32-2307. Lev. med handlovsrem . 
Nr 37-49 . . ..... . . ...... . . ... . .. . . ... . . . . .. 290 : -

Filmkamera Super-8 RICOH 420 Z. FI, 8 9-36 mm 
Zoom -objektiv. CdS-Strålgångsmätare med över och 
underexponeringssignalP.r i sökaren . 18 bilder /sek. 
och enbildstagn ing. Batterikont roll och räkneverk . 
Expon eringsautomatik. Motorzoom med sepa rat mo
tor oberoende av drivmotorn . Drives med 4 st 32-
2324 f,alferier . 
Nr 37-400 . . . . . 670: -
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FörstoringHpparat 
" SFe ". Fö r negativ 6X 6 
cm eller mindre . Negat iv
hållare för 6 X 6 cm och 
35 mm medföljer . Kraft ig 
förkromad stål pelare . 
Svängbar ut över botten . 
plattan . Skarptecknande 
anastigmat 3,5/75 mm m. 
iris bländare och klickin 
stä llning . Dub belkonden 
sor och rödfilter . Snabb 
och exakt inställning med 
mikroratt . För 75 W la m
pa. Pris utan . lampa och 
utan avmaskn ingsram . 
Vikt 11 kg . 
Nr 47-330 .... . 520:-

Avmaskningsram helt i 
metall med 35 mm breda , 
lätt ställbar a, gradarade 
linjale r som ger exa kta 
vinklar . Ställb ar för ol ika 

Opallampa . För försto
ringsapparater . 75 W . 

130 eller 220 V. 
Nr 37-38 .. .. . .. ... 4: 75 

Förstoringsobjektiv. Sär
skilt konstruerad för för

. storingsändamål. Färg kor
rigerat och T-behandlat. 
Irisbländare med klickin 
ställning. Gänga 39 mm. 

kantbredd . Största pap - 27-68 1 :3,5/ 50 mm 72: -
persformat 24 x 30 cm . 27-69 1 :3,5/ 75 mm n :
Nr 37-39 . . . . . . . . 72: - , 27-70 1 :4,5/ 105 mm 110:-

Högglanspress . Dubbelsidig rnrkyta 25 x 33 cm på 
vardera sidan . Ti ll pressen användes glans p låtar mot 
vilka kopiorna fastp ressas i vått tillstånd . Matta bi l
der upp läggas med baksidan mot glansplåten . I 
bägg e fallen hålls bil derna plana av spännduken som 
spännes automatiskt. Torkt iden är 5-10 min . Effekt 
185 W . 220 V. Utan glansp låt ar . 
Nr 37-2ot . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . . 115: -
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Glansplit. Högglansför
kromad mässingplåt 24 x 
30 cm , 0,5 mm tjo c k. För 
såväl glanspressar som 
för långsam torkning. 
Nr 37-207 . . . . . . . . 29: -

Universalframkallare Ko
dak D 72, för papper samt 
skålframkall ning av film 
o. plåtar . Förpackningen 
ger 1 liter färdig lösning. 
Nr 37-167 .......... 4: 50 

Kodak finkornframkallare 
D-76 för film och plåtar . 
Ger ultrafint korn o. med
ger därför kraftig försto
ring . 
37-33. Burk för 1 liter lös 
ning . 3: 40 
37-34. Burk för 5 liter lös 
ning . 10: 50 

Surt Fixersalt, Kodak, i 
burkar om 200 g . För 2 I 
bad . 
Nr 37-35 .... . .... . 4: 25 

Förstoringspapper 
AGFA Record Rapid, vitt 
blankt 9 x 9 cm . 
27-419 Hårt RRH 1 
27-420 Normalt RRN 1 
'27-421 Mjukt RRW 1 

100 bl. 18: 50 

AGFA Racord Rapid, vitt 
blankt 13 X 18 cm . 
27-138 Hårt RRH 1 
27-139 Norma lt RRN 1 
27-140 Mjukt RRW 1 

25 bl. 14: -

AGFA Brovira 18X 24 cm . 
Vitt halvmatt , kartong 
tjockt. 
27-422 Hårt BH 112 
27-141 Normalt BN 112 
27-142 Mjukt BW 112 

10 bl. 13: -

Gummislang, röd labora
tories lang i mjuk och smi
dig kvalitet . 
Nr Inre diam . 
49-303 2,5 mm 
49-304 4,8 mm 
49-305 8,0 mm 

Sklla r av syrafast 
plas t. 

Prm 
2: 20 
2: 60 
3: 50 

Nr Bottenmått Pr is 
37-363 9 X 12cm 3:50 
37-209 13X 18cm 8: 20 
37-210 18X 24cm 8: -
37-211 24 x 30 cm 12: 50 

KODAK FILM 

- ~ 

~ 
KODAK FJIRGFILM 

Positiv film 64 ASA. För 
visning i projektor . 
27- 79 EX 120 9: 50 
27-395 EX 135-36 11: 50 
27-173 KR64126-20. Inkl. 
!ramkallnina, 23: 75 
27- 95 EH 135- 36 
160 ASA . 23: 75· 

Nagativfilm Kodacolor-X 
för framstä l lning av fär g
kopior . 80 ASA . 
27-174 X 126-12 8: 75 
27-175 X 126-20 10: 75 
21.391 ex 121 8: 50 
21.397 ex 120 8: 50 
27-399 X 135--20 10: 75 
27-398 X 135--36 14: 90 

Svart-vit 
Verichrom Pan svart-vit 
125 ASA . 
Nr Fi lmbeteckn . 
27-87 VP 120 
27-89 VP 1~d 
Tri-X 400 ASA . 
27-90 TX 120 
27-93 TX 135-36 
Plus-X Pan 160 ASA 

Pris 
3:11 
3:90 

5:50 
8:80 

'27-83 PX 135- 36 8: 80 
27-84 PX 935-36 5: 75 

KODAK SMALFILM 
8 mm lärgfilm. Pr iset in
kluderar framkallning . 

Dubbel-8 : 
27-81 KMA25 dags ljus 

25: 75 
27-82 KMA40 e lljus 2&: 50 
Super-8 : 
27-85 KMA40 27: 50 

• AGFA Färgfilm 

AGFACOLOR Pocket
spec ial. Negat ivf ilm 110-
kasse tt . 
27-121 12 ex p. 6: 60 
27-122 20 exp . 7: 90 

Ne11ativfilm lnstamatic . 
27-136 eNS 1'26;-20 7: 25 

Positivfilm småbild 36-
patr . eT 18. Inkl. framk . 
27-405 ut an ram. 24: 50 
27-135 med ram . 29: 50 

SM ALFILM Agfa chrome. 
27-137 Super -8 22: 75 

) 

Reserv lampa 27-66. Jod 
rör 1000 W 220 V. 21:-

Jodlam pa för projekto rer. 
2 st ift. 
27-460 12 V 100 W 13: 50 
27-461 24 V 150 W 14: -
27-462 24 V 250 W 22: -

Axelb ag i svar t nappaimit. 
Regle rbar axelrem . 4 fack 

• 27 ojektorlampor 
--~ - .·.25· - ~ 

~ " I,;, ~1. ~[.]j. 
.t: : -~ ~ .'ff~ 

Projektorlampor med lj us1uopp i centru m och endast 
tör uppr ätt siående brinnläge . 

0 , b C 

· 38 · 

OPTIK 

0, 

"' 

Nr 
27-375 
27-309 
27-310 

27-377 

27-313 
27-314 

27-315 
27-457 
27-316 

27-380 
27-381 

27-382 
27-454 
27-455 
27-45G 

Typ Sockel 
a Ba-15s 
a Ba-15s 
b Ba-15s 

d P-28 

d P-28 
d P-28 

e P-28 
e P-28 
e P-28 

B & H 
B &H 

g P-15 
h stift 

sti ft 
st ift 

Volt 
12V 

220 V 
220 V 

220 V 

110 V 
220 V 

110V 
220 V 
110V 

115 V 
115V 

av 
220 V 
220 V 
220 V 

Watt Pr is 
100W 10: 50 
100W 11: -
150W 14: -

100W 10: 75 

500W 23: -
500W 26:-

750W 14: -
750W 17:-

1000W 16:-

750 W 19:-
1000W 19: 50 

. 50W 13:75 
150W 17:-
300\N 18: -
500W 22: -

/~JJtii. ~~ ;1 ··v 

Förstoringsglas 24-23, m. 
45 mm glasl ins. Vridbart 
inläst i fodral av läder
imitat ion . 

N 

Förstoringsglas på fot. ~ 
Linsd iam. 44 mm. Stä ll - ~ 
bart i alla ri ktn ingar , för- ' (y 
nicklat stat iv. Maxhöjd 17 

Pr st 4: 75, 10 st 39:-

Förstoringsglas med 3 
lika linser , d iam. 22 mm. 
3, 6 eller 9 X förstor ing 
erhålles. 
Nr 24-1774 . .. . ... . 7: 50 

cm . 
Nr 34-865 

(? 

. 21:- Dörrkikare av fö rnicklad 
mäss ing med förstklassig 
tysk optik . Lucka medföl
jer . 
Nr 24-3 för 30-50 mm 
tjocka dörrar . Monteras i 
16 mm hål. 

Pr st 9: 75, 10 st 88:
Nr 24-5 för 34-60 mm 
tjocka dörrar . Monteras i 
12,5 mm hål. 

Pr st 10: 50, 10 st 94: -

med dragkedja . Storl . 32 ~ ,, 
X 30X 17 cm 
Nr37 -40 .. ..... . 48:-

• 

Läs glas . Stort , rektangu
lä rt glas , 5 x 10 cm , i ele
gant infattning av plast 
med bekvämt , snedstälit 
handtag . 
Nr 34-850 ..... . . . 22: -

Dörrkikare av plast. Mon 
teras i dörr och medger 
genom ett spec . linssy 
stem överbl ick över det 
angr änsande rummet. 
Ob servation i andra rikt
ningen är däremot omöj
lig . För 27 mm håldiam . 
Ställbar för olika dörr
tjockl ekar från 35 till 50 
mm. Finn s i färgerna: 
elfenbe n, grå eller ma
hogny . 

Förstoringsglas med två 
linser , diam . 23 mm. Ge r 
tre olika förstoringar: 2, 
3 oc h 6 x . Vridba rt inflls 
tade i plastfod ral. 
Nr 24-866 . , .. .. .. I: 25 

Förstoringsgles på 30 cm 
lång , böjlig arm fastsatt 
på kraftig fot , 16X 11 cm. 
Glase ts diam . 10 cm . In
stäl lba rt i varje önskat lä
ge . Fin glanspolerad för 
nickl. och svartlackerad 
fot. 
Nr 34-868 . 78:-

Lisglas i god kvalitet m. 
stor förstoring. Glasl ins i 
förnicklad infattning med 
skaft av bakelit. 
Nr Diam . 
24-867 50 mm 
34- 84 60 mm 
34- 85 75 mm 
34- 86 100 mm 

Pris 
4: 50 
8:80 

13: 75 
17:75 

Nr Pr st 10 st 
24-1203 6: 75 54:-
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Kartlupp med 75 mm för 
storingslins och 100 mm 
diam . upplyst kåpa . Hand
tag med plats för batte 
rier. Hela längden 23 cm. 
Pr is utan batterier (2 st 
2322). 
Nr 34-65 . . . . .... 22: -

Mät -lupp av bakelit med 
inbyggd - lampa. Passande 
batterier . 2 st 2311. Stor
lek 9,5 X 4 X 3 cm. T illsam
mans med nedanstående 
mätskalor kan verklig pre
cisio nsmätning göras . 
Förstor ing 10 x . 
Nr 24-1434 . 42:-

Mätskala, passande för 
insättning i lyslupp 1434. 

Av läs- Ska!
Nr barhel form 
24-1435 •;, mm. Rak 
24-1436 •/ ,. mm Rak 
24-1439 1 mm Kvadr at 

Pr st 5: 50 

Sy-lupp för användning 
även vid finmekaniska ar
beten , då den lämnar bå
da händerna fria . Diam. 
10 cm. 
Nr 34-73 .. .. ...... 16: 75 

Lupp med inlattn ing av 
svart bakelit , stor lek 90X 
36 mm. 
Nr Först. 
24-470 2½ X 
24-471 3'/,X 
24-472 5 X 
24-473 10X 

Fokus Pris 
4" 2: 75 
3" 3:-
2" 4:-
1" 6:-

Urmakarlupp , s. k. sten
hålslupp . 12 X förstoring . 
Nr 24-474 . . . . . . . . 7: 50 

~ 
Pannbandslupp, ställ- o . 
låsbar i alla riktningar. 
Pannbandet ställba rt med 
max. 20 cm d iam. Mycket 
lämplig för t. ex . urmaka
re, finmekan iker m. fl. 
Nr 34-866 .. . . . .. . 27: -

TrAdräknare . Har skarp 
optik . m förstor ing 16 X . 
Synfält '/, "X '/, ". G/'ord 
av fö rkromad meta I i 
hop fällbar fickmodell. 
Nr 24-1179 . . ...... 12: 50 

R-1 
Glasögonglas. Extra pr i
ma men iskg las. Lämpliga 
även till optiska appara
ter och experiment. Dia
meter 58 mm. Finns i flll 

l jande dioptrital: 1,00, 1,50, 
/ ~ 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 

(I 
3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50 
och 6,00 plus eller minus. 

, Linsens brännv idd erhål-
Pannlupp. Elegant utfö - les genom att dividera 
,ande med ställbart me- 100 cm med dioptritalet. 
tallband för bästa fast - Uppgi v önskad dioptri. 
sättning . runt huvudet Nr 24-686, posit iva, +. 
Först. 4 gånger . Fronten Nr 24-687, negativa, -. 
vitlackerad . Lupp I attan 1,00-2 ,00 Pr st 6: -
uppfällbar . Bredd 13 cm. 2,25-4 ,00 Pr st 6: 75 
Nr 34-tff ........ 90: - 4,50-6 ,00 Pr st 8: -
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Mikroskop. Stereo 30 X . 
Ett specialinstrument fö r 
disseker ingsarbeten m.m. 
Höjd 19 cm. Preparatbor
det 72 X 89 mm. Dubbla 
l instuber med prismasy
stem . Det stereoskop iska 
seendet är värdefullt vid 
många arbeten . Med t rä
skr in. V ikt 1,4 kg. 
Nr 34-1405 ... 170: -

Mikroskop med stativ av 
svart plast. Ställbar spe
gel. Inställning med spin
deldrev . Preparatglas 
medföljer . Förstor ing 150 
x. Höjd 13 cm. 
Nr 34-408 . . . .. 13: 75 

Dissekeringssats i trä
skrin 19X7X 4 cm. Inne 
håller förstor ingsg las, sax, 
objektglas samt 4 olika 
verkty g, lämpliga för sitt 
ändamål. 
Nr 34-1406 ... . . . 19: -

Glassats, innehåller 25 
objektglas, 25 täckgla s 
samt en flaska kanada
balsam. Förp. i träskrin 
20 X 10x 4 cm. 
Nr 24-1407 .... ... 17:-

Objektglas 24-480, storlek 
18X 58 mm, 0,80 mm 
tjock l. I askar om 50 st. 

6:-

Objektglas 24-481. Lik a 
480 men med f inslipad 
fördjupning . 

Pr 10 st 7: 50 

Täckglas 24-479, storlek 
18X 18 mm, 0,15 mm 
tjockt. I askar om 50 st. 

3: 50 

Fickmikroskop. Ett preci
sionsutfört li tet mikrosko p 

·med 3 förstor ingsgrader, 
40, 50 och 60 X. Svart
lackerad hylsa med för
nicklade delar . Förnämsta 
tyska t il lverkn ing . Storlek 
150X 17 mm. 
Nr 24-228 . . . . . . . . 49: -

4hC ; ... 
Fickmikroskop med 50 X 
förstoring . Gr å hylsa m. 
klips för fickan och fin t 
förnicklade metalldelar . 
Billig t och bra instr ument. 
11ox12 mm. 
Nr 24-796 ........ 10: 50 

Fickteleskop och fickmik 
ros kop i kombination. Av 
förkromad metal l, dia m. 
15 mm. Längd ihopskjute t 
11 cm, då det tj änstgö r 
som mikrosko p 30 X för 
storing. Utd ragen längd 
20 cm, då det blir en ut
märkt kikare m. god skär 
pa och 8 X förstoring . 
Nr 24-1775 .... . 7 17: -

Fickte leskop med hölj e 
av eloxerad metall. 15X 
förstor ing . Längd utdrag et 
285, ihopskjutet 150, dia m. 
17 mm. Ett utmärkt te le
skop med optik i hög 
klass . 
Nr24 -1771 . . . .... . 21: -

Mlkrollrop med prima op 
tik med tre olika objek
ti v förstorande 100, 200 o. 
300 gånger , vilka sitter i 
en revdlverfattn ing och 
kan snabbt växlas. Gjuten 
frostla ckerad fot och för 
kromade delar . Fininställ
ning med rattar . Höjd 19 
cm. Preparatglas medföl
jer samt förvaringslåda av 
trä. Vikt 0,8 kg. 
Nr 34-495 .. .. .. .. 86: -

Mikroskop med ett sta
digt svart plaststativ . Väx
l ing mellan 100, 200 eller 
300 X förstoring. Höjd ,22 
cm. Preparatglas, verktyg 
och tillbehö r för pre pa
rering medföljer . En en
kel utrustning för skol
barn. Vikt 0,5 kg. 
Nr 34-61 .. . . .. .. 64: -

Mikroskop med stabilt Mikroskop, ett zoom-mik
gjutet och lackerat sta- roskop för hobby o. stud. 
tiv och pr ima opt ik för Förstoring upp t ill 900 X. 
amatörer med höga an- 4 revolverobjektiv m. för 
språk. Tre olika objekt iv storingar från 50-75, 100 
i revolverfattning tillsam- - 150, 300- 450, 600-900 
mans med två utbytbara gånger. Stoppinställnin9. 
okular gör följande för- Höjd 23 cm. Belysning (2 
storingsmöjligheter: 80, st batterier 2311). Lev. i 
120, 200, 300, 400 och 600 träskr in. Vikt 1,3 kg . 
gånger . Höjd 24 cm . Le- Nr 34:681 .. . ... 135: -
vereras med · träskrin . Vikt 
1',8 kg . 
Nr 34-4911 . .. . .. 158: -

--~- ---""• ________ , 
Tubkikare med bäst a opti k av sammansatta akro 
matiska och antireflexbehandlade l ins6r . Objekriv 
diam . 30 mm. Teleskop iskt utdrag i tre delar med 
förkromade rö r. Längd ihopskjuten 18 cm. 30 X för
storing . Utdragen längd 34 cm . 
Nr 34-395 . .... . ......................... . .. 38: -

Tubkikare lika föreg . men med objektivd iam. 25 mm 
och 15Xfö rstoring. Längd : ihopskjuten 13 cm, utdra
gen 27 cm. 
Nr 34-1771 . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 23: -

Teleskop med förkromad 
tub . Längd utdragen 37 
cm. F&stor ing 30 X. Ob
jektiv 30 mm. Med stativ 
på gummifötter . Höjd 20 
C'm. 
Nr 34-1777 ... . .. 31: -

Mikroskop, ett kval itets 
zoom-mikroskop med för
storing upp till 1200 X . 
4 st revo lverobjektiv med 
förstoringar från 80-1 60, 
100-200 , 400- 800, 600-
1200 x. Stäl lbart stop p. 
Fin inställnin,i . Höjd 255 
mm. Blågr å lackering . 
Belysn ing (2 st batter ier 
2311 ). Med träskrin. Vikt 
1,8 kg . 
Nr 34-680 . . . . . . 240: -

kaP 
Kikarglasögon. Förstoring 
2,8 x. O kularinställn ing. 
Förstklassig AR-behand
lad optik . Med plastväska . 
Nr 34-878 .. .. .. .. 55: -

Kikare. Förstorar 10 X . 
Objekt ivdiam. 20 mm. Lätt 
att medföra. ty formate~ 
är 7,6x3,5X3,6 cm . Me
talldelarna är fint förkro
made . Med halsrem av 
flätat silkessnöre . Med 
fodral. 
Nr 34-399 .. .. .. .. 69: -
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Japanska prismakikare är särskilt prisbilliga och av 
erkänt god optisk kvalitet qch med T-optik (anti- • 
reflexbehandlade linser) . Utförda i vanli!l standard
mode ll med mittskruv och svart läderm önstrad kläd-
sel. Med kikarfodral av brunt svinläder. 
Garanterade kvalitetskikare till liga priHr. 

Nr Förstoring X Synfält Storlek Vikt Pris 
objekti vdia m. på 1 km cm kg 

34.757 6 X 30 125 m 16X 11 0,5 96:-
34-759 8 X 30 110m 16X 12 0,5 97: --
34-760 7X35 117m 16X 14 0,6 105:-
34-761 7 X 50 120m 20X 17 1,0 125:-
34-762 10X 50 92 m 20X 18 1,1 130:-
34-763 12X 50 75 m 20X 18 1,1 135:-
34-764 16X 50 67m 20X 18 1,1 140:-
34-765 20X 50 51 m 20X 18 1,1 148:~ 
34-769 12X 80 80 m 24X 26 2,5 395:-
34-770 20X 80 60 m 24X 26 2,5 440:-

Samtl iga pr ismakikare har såväl separat okula_rin-
ställning som skärpeinställning_ med mittskruv. 
OBS! Kikare med större förstor ing än 12X är olämp -

• liga att hålla på fri hand , varför stativ el. åtminstone 
armbågsstöd fordras . 

Prismakikare märke 11Suprema 11 i amerikansk modell 
i L YXUTFORANDE med modern gråblå klädsel och 
lackering . Utsökt elegant och av högsta japanska 
kvalitetsklass med enastående bi ldskärpa och sta
bilitet. Alla linsytor med hård ant ire flexbehandl ing. 
Levereras med fodral av svart plastläder. 
Nr Förstor ing X Synfält Storlek Vikt 

objekt ivdia m. på 1 km cm kg 
34-134 8 X 30 140m 16X 12 0,6 
34-135 7 X 50 124 m 20X 17 . 1,1 
34-136 10X 50 95m 20X 17 1,1 
34-138 7 X 35Vidv .134m 20X 15 0,9 
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Pris 

158:-
180:-
194:-
198: -

MAlkikare med 3-bent gaffelstativ . Försedd med 
prisma och okular inställning . Förstoring 30 X. 
Objektivdiam . 60 mm. Vikt 0,7 kg. Längd 29 cm. 
Stativets höjd 30 cm. 
Nr 34-460 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139: -

Teleskup. 60X 60 mm. ObJdKtivdiameter 60 mm. Fyra 
olika okular på vridbar revolverfattning ·ger följande 
försloringsval 20, 30, 40 eller 60 X. Antireflexbe
hanc lade linser med förstklassig bildkval itet och 
skärpa . Med stabilt höj - och sänkbart stativ med 
fin ins,lällningsrattar . Höjd 40-52 cm. Längd 44 cm. 
Vikt ~.2 kg. 
Nr 34-683 410:-

• • • 
Teleskop . 50X50 förstoring 50 X, objekt ivdiam . 50 
mm. Brännvidd 500 mm. Antiref lexbehandlad preci
sionsoptik. Tub m. sikte , längd 62 cm. lnställningsratt 
med kuggdrev. Oku laret m. vinkelprisma för bekväm 
astronomisk observation även idealisk vid markstu
dier. Ett mycket stab ilt trebent metallstat iv medfölj· 
er. Höjd 39 cm. 
Nr 34-547 . .. ........ . .. . . . .. . .... . .. .. . .. 190: -

Teleskop ZOOM , m. förstoringen kontinuerligt ställ
bar från 13X ti ll 40X. Objekt ivdiam. 40 mm, Längd 
40 cm. Med bordstat iv med låsbar kulled. 
Nr 34·494 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165:-

Astronomiskt teleskop. Ekvatoriell refraktor typ ET2. 
Förstori ng : 41, 82, 100, 225 och 450 X. Objektiv dia 
meter 60 mm. Bränn vidd 900 mm. Okular: SR 4 mm, 
HM 9 mm och Ke 22 mm. Tillhörande utrustning : 
Barl owlins 2 X. Stjärnv inkelprisma, bildvändande 
prisma , solfilter , månfilter , sökare 6 X 30 med hår
kors . Stabilt trebent markstativ med bricka för till
behör. Balansvikter och två flexibla fininställnings
rattar. Teleskopet med tillbehör levereras i en fack
indelad och fodrad förvaringslåda av trä . Engelsk 
bruksa nvisning medfö ljer. Vikt 16 kg . 

Nr 

44

-

5

SO . . . . . . . . . . . . . . . f lililililililii li lilil~ilii 111100i1llfil~ 

Mi~latyrkiJ<are COPITAR 
Dialytkikare i kompaktmo 
dell. -Hopfälld inte större 
än ett cigarettpaket. Dub
belt antireflexbehandlad 
kvalitetsoptik . Med mjukt 
fodral. Förstoring 8 X. 
Synfält på 100 m/ 12 m. 
Vikfendast 146 g. 

· 1i11111Mi~il1111111111i11 l1i11ilili1l1fil11 

Spegelteleskop, typ RET-45, med 112 mm spegel
diijmeter , brännvidd 900 mm. Med 2 st utbytbara 
okular 6 mm och 20 mm brännv idd , som ger 46X el
ler 150X förstoring . Extra solfilter . Sökare 5 X 24. 
(5X först .). Teleskoptub av vitlackerad plåt. Utrustat 
med trebent ekvatorialt golvstativ med deklinations
skiva , motvikt och två fininsällningsrattar på flexibel 
axel. Höjd 122 cm. Engelsli bruksanvisning medföljer . 
Nr 44-677 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620: -

linstillsats som fördubblar förstor ingen (system 
Barlow) . För 24,5 mm okular . Passar ovanstående 
teleskop och insättes mellan okular och tub . 
Nr 24-969 . .. . . . ... .. ... . ........ . .. . .. ...... 33: -

Solfilter nr 24-987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6: 50 
Mlnfilter nr 24-968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6: 50 

Okular och tillbehör till teleskop med okularfattning 
för 24,5 mm diameter . 
24-831 Okular brännvidd 6 mm. 32: -
24-832 Okular brännvidd 9 mm. 30: -
24-833 Okular brännvidd 12,5 mm. 29:-
24-834 Okular brännvidd 20 mm. 33: -
24-835 Okular brännvidd 25 mm. 48: -
24-836 Diagonalprisma (90° brytn .). 34:-
24-837 Bildvändande prisma . 49: -

Förstoringen i ett teleskop uträknas genom att divi
dera objektivbrännvidden med okularbrännvidden. 
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Kalkylator SOVRIN 228. Med 8 tydliga gröna siffror. 
För de fyra vanliga räknesätten, alla med automatisk 
konstant. Algebra isk logik. Ackumulerande minne. 
¼-tangent. Möjl ighet till korrigering av felslaget tal. 
Flytande decimal. Tecken vid överbelastning. Låg 
strömförbrukning. 
Nr 36·52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74: -

Kalkylator SOVRIN 238. Som föregående men dess
utom med rot och invertering. 
Nr 36-53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85: -

Kalkylator SOVRIN 248. För teknik och vetenskap. 
22 tangenter , därav 14 med dubbla funktioner. Alla 
vanliga räknesätt samt trigonometrifunktioner, rot, n, 
'/x, val grader-rad ianer . Algebraisk logik. Ackumule
rande minne . Minneväxlare . Automat isk konstant. 
Flytande dec imal. 
Nr 36-54 ......... . ... . . . .' ... . ............. 139:-

ALLA ovanst. SOVRIN -kalky latorer i storlek endast 
70x 120X 18 mm har engelsk beskr ivning och för
tydligande räkneexempel. Fodral och batterier (2 st 

r------------------ 22-2260) medföljer. 

., ,,.,,1 r,,,;ill 

I . , a 
.. , " . a 
. . ,, a 

c c • a El 

Kalkylator SOVRIN 208. Lätt och enkel att använda . 
Klarar de 4 vanliga räknesätten . 8 lättlästa röda sif
fror med flytaride decimalkomma. Med 9 V batter i 

~;-~f:r _st _o_r~~~. ~~- 7_x 11 _x 2_ c~ .. _Me~. f~~~a\ 8, _ 
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Annbandsur, elektroniskt 
med digitalsiffror. Flytan
de kristall (LGD) vilket 
innebär att tiden alltid 
kan avläsas med mfnimal 
strömförbrukning . Knapp 
för inbyggd nattbelys
rling. 5 funkt ioner , tim
mar , minuter , sekunder, 
månad ocH dag. Boett 
och armband av rostfritt 
stål. Ett års garanti. Med 
batteri. 
Nr 24-1001 . · ..... 265: -

Mini _Kalkylator, GAS IO-Pocket-M ini . I bröstfickfor 
mat inte större än ett cigarettpaket, 22 X 62 x 98 mm. 
Vikt 110 g med batterier. 4 räknesätten samt kedje 
multiplikation och div ision. Kvadratrot- och procen t
tangent .' Automatisk konstant med alla 4 räknesätten. 
Med väska och batterier (2 st 22-2260). Ett års ga
ranti. 
Nr 36-46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 -

Kalkylator Gasio FX-20 för teknik och vetenskap. 32 
tangenter . Algebraisk inslagningslogik. Har förut om 
de fyra wundr_äknesätten även rot, log, invert , t ri
gollometnf unkt,oner m.m. Konstant och minne. 
Direkttangent gör minuter och sekunder t ill deci

.Annbandsur som föregå- maler av grader eller timmar. 8 gröna siffror . Fint 
ende men med boett hölje i borsta d aluminium. Storlek 74X 132X 22 mm. 
och armband i -gulddou- Med väska och batterier (2 st 22-2260). Uttag fin ns 
ble. för batterieliminator . Ett års ·garanti. 
Nr 24-1002 .... .. 290:- Nr 36-6 ... . . . .... . .... . .... .... . .. , . . .... 165:-

Elektronisk bordskalkylator RODAN SON med stora 
klart läsbara siffror , ca 10 mm och stort tangentbord. 
Levereras med laddn ingsbara batterier , som räcker 
för flera timmars drift på platser utan elström. Ytter 
mått 120X205X45 mm. Vikt 550 g. 8,siffrig kapacitet. 
Utför de fyra räknesätten inkl, kedje eller blandad 
mult iplikation och divialon, stående konstant, flytande 
decimal samt GE-tangent för korrigering av sist in• 
slaget tal , signal för överbelastning samt signallampa 
som tänds när ackumulatorerna behöver laddas . In
byggd strömsparande krets som aut. släcker siffror
na efter ca 10 sek, inslaget tal kvarstår i minnet och 
vid nedtryckning av =tangenten kommer talet åter 
fram. Ett års garanti. 
Nr 36-45 .. . ...................... . ...... 225:-

Battarialiminator för nätanslutning . och samtidig 
laddning av Rodan bordskalkylator. Växelström 220V/ 
lik strö m 6V. S-märkt . 
Nr32. 11n .. . . .... .. ... ........... ... . . . .. 61:-

Elektronisk kalkylator, HANIMEX BG 807 i fickfor 
mat. Vikt ca 220 g med batterier. 8-siffrig kapacitet. 
Utf ör addition , subtraktion, multipl ikation och divi
sion, in'kl. kedje- eller blandad multi plikation och 
division ävensom utnyttjande av stående konstant. 
Flytande decimal. ¼-tangent. GE-tangent för korri
gering av sist inslaget tal. Tangent för + I- tecken
ändring. Signal för överbelastning. Passande batte
rier: 4 st 32-2307. Kan även matas från nätet med 
batterielimin ator . Storl. 80X 137X3 0 mm. Med väska 
och batterier . Ett års garanti. 
Nr 36·40 ... .. ... . ......... ........ .. ... ... 74:-

Battarialiminator Mascot, för nätansl utning av HANI
MEX-kalkylatorn. 220 V $-märkt. 
Nr 32-1178 .............. . .. . ............. . 47 :-

Tavla Motivet på första 
sidan av vår katalog för 
år 1972-1973 föreställande 
en antik hobbyverkstad. 
Tryckt på tjockt papper i 
flera färger , Storlek 30 X 
40 cm. 

MODELLBYGGSATSER till dekorativa replika mo
deller i skala 1 :16 med de f lesta delarna av metall , 
ytbehandlade eller lackerade och helt färdiga för 
hopmonte ring med medfö ljande miniat yrskruvar . Ett 
tidskrävande men intressa nt hobbyarbete med en 
tjus ig prydnadsmodel l som slutresultat. Engelsk mon
teringsanvisning lättfattlig med steg för steg tydligt 
förklarande bilder . 

Lokomotivsats, Stephensons " Rockat' '. Längd 22 
cm. Höjd 24 cm. Vikt 1,7 kg. 
Nr 37-693 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179: -

Bilbyggsats Rolls Royce 1910, " Silver 
0

Ghost ". Längd 
24 cm. Vikt 1,2 kg. 
Nr 37·692 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97: -

Bilbyggsats Lincoln 1928. Längd 25 cm. Vikt 0,9 kg. 
Nr 37-694 . . . . .-. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88: -

POLISTIL A2 

Bilbana. Tvåspårig racerbana med 2 bilar och 2 kon
trollhandtag. Total banlän gd 4 m. Monterad bana 
kräver en yta på 175X75 cm. Banan består av 6 raka 
band elar, 8 kurvsektioner 60°, brostöd och räcken . 
Levereras utan transformator . 
Nr 37-700 ............................... . 105:-

Transfonnator till bil bana, 12V/1,5A. Skyddsisolera d. 
Anslutes ti'II 220 V. S-märkt. 

Nr 36-10 uppfodrad på 10 Nr 37•699 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · ·., .. 62: -
mm tjock tavelpannå. Nr Till behö r Pr st 

Pris 18: - 37-695 Bansektio n rak, 30 cm (AS) . 6:-
Nr 28· 14 utan tavelpannå 37-696 Bansekt ion kurva 60° (A9). 6: 25 

Pris 6:- 37-697 Bansektion doserad 60° (A16). 7: 25 
37-698 Stöd för doserinA (A 11). sats 4: -
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Slipmaskin med dammtätt kapslad, tystgående och 
störningsfri enfas induktionsmotor . 220 Vi300 W in. 
Varvtal 2990/min. Med två slipsk -ivor 125X18 mm, 
grov och fin, med klpa och skyddsglas. Mltt ca 20X 
25 x 20 cm. Vikt 7,5 kg. 
Nr 30-715 ............... . ................ 295: -

Tillbehör: 

Böjlig axel med fäste som passar på slip maskinen 
30-765 efter bortmontoring av ena slipskivan. Kopp
lingen skyd,;lsisolerad . Axellängd 100 cm plus hand
tag med dubb la kullager och fäste för medföljande 
slipsk iva 50 x 20 mm och chuck med gripvidd 0,5-6 
mm. 
Nr 30-781 .......... .... .. ................ 180:-

Nyckelaatser med insex
nycklar i vridhandtag . 
Förn. kromstål. 

Nr 20-1380 . 6 nycklar : 2,5, 
3, 4, 5, 6 och 8 mm 18: 50 

Nr 20-1311. 6 nycklar : 3, 
4, 5, 6, 8 och 10 mm. 18: 50 

Nr 20-1312. 5 nycklar : ¼, 
1/n, 1/u, s/ ,. och >/,. 18: -

Mutterdragare med 5 o
lika hylsor som intryckes 
fjädrande i varandra 
och anpassar sig själv till 
rätt h.ylsa för muttern . 6-
kant gripv idd 6,5 8 9,5 11 
och 13 mm. Förkromat 
stål med plasthandtag . 
Längd 22 cm. 
Nr 20-2134 . . . . . . 16: 50 
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Slipapparat för spiralbor
rar. Användes som t illsats 
till vilken bänkslipmaskin 
som helst och är lätt att 
montera . 3-19 mm borrar 
kan slipas snabbt och 
,korrekt. Sverrsk bruksan
visning . Bottenplattan 78 
X 43 mm. Total höjd ca 18 
cm. 
Nr 30-1204 .. , . . . 37: -

Vattenpass av stark slag
tålig plast med lod- och 
vlglibeller i plastglas . 
Längd 30 cm. 
Nr 30-1682 . .. .... . 11:-

Konturdg - DREMEL. En behändig kontursåg i 
bänkutförande för bearbetning i trä , plast, aluminium 
och kopparplåt. Sågriktningen kan ändras genom tre 
olika lägen av bladet. Höj. och sänkbart bord samt 
lutbart för geringssågning upp till 45° åt båda hållen . 
På motoraxeln kan medföljande gummirondell med 
slippapper anslutas . 220 V växelström . 
Bordets storlek 200 X 240 mm. Sågdjup 380 mm. Ka- , 
pacitet : trä 12 mm, aluminium 3 mm och koppar 
1,3 mm. Motor: 3000 vi min. 220 Vi1-fas växelström . 
Vikt 6 kg. Tillbehör: Stödrondell diam . 100 mm, 3 st 
slippapper , 3 st sågblad. 
Nr40-100 .......... .. ....... .... ......... 485:-

S i gblad till Dremel kontursåg. a) fin eller b) grov
tandning . 
Nr20-91 .......................... . ... Pr 5 st 9:-

• Böjlig axel passande i rondellfästet på Dremel kon-
tursåg. Längd 93 cm. Med spännhy lsa för 'i," och 
3 mm borr och slipstift. 
Nr 30·174 ........... . . .. ............. . .. ... 78: -

Tanklock av mässing med 
flänsfäste . 
25-198, 30 mm diam. 11:-
25-197 , 40 mm diam . 13: 80 

Maskinskruvstycke av 
gjutjärn med polerade 
och blåanlöpta pr isma
backar av stål. Back
bredd 85 mm, spännv idd 
70 mm. Vikt 3,8 kg . 
Nr 30-1208 .. 90: -

Tillbehör till Holz-Her el
hyvel : 

Bordsstatiy 30-2251, höjd 
19 cm, vikt 1,3 kg. 185: -

Hyvelstil 20-2253 av 
snabbstål. Sats 15: -
Hyvelstil 20-2254, 
lätt böjda. Sats 110: -

Reservrem 20-873. Gum· 
mirem med 60 kuggar. 

12:-

HandcirkelsAg Holz-Her Mosquito . En högvarvig 
ytterst effektiv och behändig såg för yrkesmannen: 

Bandp utsmaskin Holz-Her 2288. Utformad för bästa 
åtkomlighet och god balans med central tyngdpunkt 
och längsliggande motor . Effekt iv dammuppsugn ing 
i påse. Slipyta 75X 140 mm. Effekt 950 W in. 220 V 
S-märkt dubbeliso lerad. Stor lek 41 X 14X 16 cm. Vikt 
4,5 kg. 
Nr 40-572 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 820: -

Bänkställ t ill Ho lz-Her bandputs . Består av stabil 
fot och sidoanhå ll ställ bart ti ll 45° lutning . 
Nr 40-573 .. .. ..... . ...................... 140:-

Slipband till Ho lz-Her . 75 X 533 mm för trä . Grovlek 

Annorlunda konstruktion ; bordet döljer klingan ' 
tomgå ngsläge och klingan sänh t ill inställt _ djup vid 
arbete. Man kan börja såga mitt , en skiva . S~g
djup 40 mm. Kl ingd iam. 130 mm. Ställbar lutning 
0-45° . Tomgångsvarv 7000 ri m, Effekt 800 W in. Med 
kabel och st ickpropp . 220 V S-märkt. 1 års garant, . 
Vikt 3,1 kg. 
Nr 30-730 ................ . ............. · · 

40, 80 eller 100. · 
495: - Nr 30-575 ............ .. ....... , ........ Pr st 5: 50 

Cirkelsi g Holz-H er typ 2861. Västtysk kval itet s maskin I El-hyvel Holz -Her 286. En högeffektiv västtysk kvali
godkänd 'av arbetarskydds styrelsen. Sågdjup 0--:-67 tetsmask _in. _Gr~derad skärdjupinst_ällning 0-2 mm. 
mm. Kl ingdiam. 200 mm. Ställbar 0-45° lutning . FalsdJupinstallning 0--25 mm. Hyvl,ngsbredd 75 mm. 
Tomgångsvarv 4300 ri m. 220 V universalmotor med Varvtal 14 000. Motor enfas 220 Vi800 W. Fällbart 
stö rningsskydd . Sl irkoppl ing. Effekt 1100 W in .. Ställ- sidoans lag, Spånutblåsning riktb:1r åt ena eller ~ndra 
bart anhåll. Smörj ning : sågen kan köras 1000 timmar sidan . Med 3 5 m sladd och st,ckpropp . Störn,nqs 
utan åtgärd . 1 års garant i. Vikt 4,2 kg . Med kabel och skyddad , dubbelisolerad , S-märkt. Längd 32 cm, vikt 
sti ckpropp . S-märkt. 3,5 kg. l&O·-
Nr 40-2225 . . . . . . . . . . . . . ........ .. .. 760: - Nr 30-2248 . .. .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . · 

SticksAg, Holz-Her typ 861. Med universalmotor för 
220 V. Ingående effekt 320 W. Sågblad inställbart i 
4 lägen för bästa bearbetning . Slagantal vid tom
gång 3000 per min. Slaglängd 26 mm. Radio och 
TV-avstörd . Längd 255 mm. 4 sågblad och skruvmej
sel medföljer. Vikt 2,6 kg. 
Nr 30-566 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745: -

Vinkelslipmaskin, Holz-Her 852. Med u'niversalmo 
tor spänning 220 V, effekt 1600 W in. Varvtal tom
gång 8500ri m. Radio och TV-avstörd . Spindel med 
gänga M 14. Skyddshuv för upp t i ll 178 mm (/) diam. 
Totallängd 460 mm. Vikt 4,8 kg. 
Nr ·40-565 ................................ 855:-
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Elektronisk siren med pul
serande intensivt 11Woi 
Woi Woi "- ljud , Likström 
6-12 V, Storl. 165X130 
mm. 
Nr 32-374 . ..... 114:-

Ljusvarialor . Tyristorreg
lerad variator för regle
ring av belysning, värme
dyna, bordsfläkl , m.m. 220 
V, 300 W resistiv eller 
200 W induktiv belastning. 
S-märkt. Storlek 90 X 70 
X 30 mm. Orange färg . 
Nr 32-1880 ...... 97:-

Ljusvarialor, storlek och 
effekt som 32-1880 men 
försedd m. belyst ström
brytare . Grå färg. 
Nr 32-1881 .... .. 97: -

-Mikroströmstiillare med 
ålerljädrande kontakt. 
Kan seriemonteras varvid 
olika funktioner erhålles . 
Sluter vid intryckning . 
500 V/6A AC . Restpart i. 
Nr 22-1053 ........ 5: 25 

Mikroströmstiillare, lika 
22-1053 men bryter vid 
intr yckning . 
Nr 22-1054 .... . ... 5: 25 

Strömbrytare. 2-polig . För 
panel monter ing i 22X 28 
mm hål. 220 V/13A AC. 
S-märkt. Restparti. 
Nr Pr st 10 st 

- 22-1052 6: 50 55:-
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Biinkarmatur för kök , hobbyrum , syrum m.m. i mått 
enl , Svensk köksst andard . Med jordat petsäkert ut
tag och strömbrytare . Vitlackerad kåpa med matt
svarta gavlar . Storlek 60X 10X 4 cm. Monterad med 
15 W lysrör . S-märkt. 220 V. Vikt 1,75 kg . 
Nr 32-n0 . . _ . .. ...... . . ... ..... . ..... .. .. 110:-

Effektregulator (ström- Synkronmotor för 220 V 
kran) . För värmeplattor växelström , Varvtal 300 
eller andra effektlörbruk- v/ min. Storlek , längd 21 
are. Med strömbrytare mm, diam . 42 mm. Gen
och bimetallreg ler ing. omgående 1,5 mm axel. 
Storlek 65 X 50 X 45 mm. Restparti . 
5 mm axeldiam. Finns för Nr 22-1061 . . . . . . 15:
nedanstående spänning
ar och effekter . Restpart i. 

Nr 22-911 380 V AC/1200-
1300 W 10:-

Nr 22-912 200-220 V ACi 
1200-1300 W 10:-

Nr 22-913 200-220 V AC/ 
1650-1800 W 10:-

Kondensator 2200 µF 63 
V. Storlek 70X35 mm. 
Nr 22-206 . ....... 10: 50 

Relä. 2-polig växling . Bryt 
förmåga 10 A/24 V DC. 
Manöve rspole för 12 V 
DC. Spolm'otstånd 160 
ohm. Storlek 28 x 21 X 35 
mm. Restparti . 
Nr 22-118 ........ 8: 50 

Perpeluum mobile, och 
andra mysterier, av 
Hjalmar Larsson , är en 
intressant och roande 
bok om några stora dröm
mar, som fasc inerat 
människan genom t ider
na. Vi lår ta del av hur 
man kämpat för att lösa 
drömmen om evighets
mask inen , en dröm som 
fortfarande är aktuell. Vi
dare behandlas astrolo 
gin, slagrutan , flygande 
tefat och inteligenstestår. 
Har ni egna 11funderingar '' 
inom dessa områden , bör 
ni läsa denna bok, som 
säkert ger något att tän
ka på. 168 sidor och ca 
200 bilder. 
Nr 28-270 ........ 28: -

Bilantenn med inbyggd 
3-transistors bredbands
förstärkare för MV, SV 
samt FM. 6-sektioners 
teleskopantenn, total höjd 
med fäste , 43 cm. Kabel
längd ca 2,2 m. Förstärk
er antennsignalen till bil
radion varvid man erhåll
er en störningffriare mot
tagning , även under o
gynnsamma förhållanden 
Rekomenderas för ste
reomottagning . Endast 
för 12 V, -till jord. 
Nr 32-811 . . . . . . . . 82: -

Hillara för kommur,ika
tiionsradio , bilstereo m.m. 
Inbyggd snabbkoppling 
för ström och högtalare . 
Låsbar. 
.Nr 32-797 ........ 19: 50 

Signalkabel med 15 olik
färgade plastisolerade 
ledn ingar i ytlerhölje av 
grå plast. Diam 6,5 mm. 
(15X 7X 0,15). 

Nr Pr m 25 m 100 m 
49-17 3: 50 68: - 242:-

Handlampa av kraftig 
plast. Längd 18 cm. Re
flektor 6 cm. Passande 
batterier (2 st 32-2320) 
medfö ljer ej. 
Nr 32-733 . . . . . .. . 5: 50 

Kassettbandspelare UNISEF TU-502. Med Inbyggd 
kondensatormikrofon . Uttag för batterie liminalor 
(6 V) , hörtelefon, separat mikrofon eller telefonpick
up. Tangenter för snabb fram och backspolning, 
paus samt in- och avspelning . Automatisk inspel
ningsnivå . Frekvensområde 200-5000 Hz. Uteffekt 
400 mW. Svaj 0,25'/o. 3-ställigt räkneverk. Bestyckad 
med 2 si IC-kretsar . Storlek 116X 155X 45 mm. Vikt 
ca 0,7 Kg. Levereras med plastväska och hörtelefon . 
Drives med 4 st batter ier 32-2311. 
Nr 32·417 ... , . . ................... . ..... . 198:-

Stereoförstärkare, EE 3100 på 2X7 W med FM/AM 
radio och dekoder för stereomottagning . Uttag för 
hörlelefon . 4 skjulpotentiometrar för volym , bas, 
-diskant och balanskontroll. Uttag för grammofon 
"r istallpickup och bandspela re. Högtalarutgång . 8 
ohm. 220 V S-märkt. slorl . 385X 290X 115 mm. Vikt 
4,8 kg. 
Nr 42-740 . . . . . . . 480: -

Stereokassettdick SELECT 794, för anslutning till 
förstärkare. 6 tangenter för in/a vspelning , snabbspol
ning fram/back samt stopp . Försedd med automat\skt 
stopp vid slulspelat band .. 2 si VU-meter samt skiut-

___ _. 1 potentiometer för kontroll av inspelningsnivån . Räk-
1\assettspelare, med 5 trycktangenter I r tram- neverk. DIN-an slutning för mikrofon , hörtelefon och 
backspolning och inspelning. Drives med 4 st balle- linje . Data : frekvensområde 70-10 .000 Hz. lng . mikro -
rie r (32-2322). Uttag för batlerieliminato .'. _6 V och lon 0,15 mV, linje 0,15 mV, utgång 0,9 V. Storlek 206 
AUX-ingång . Mikrofon och kassett medfol1er . Utef- X 228X 82 mm, vikt 2,5 kg. S-märkt 220 V. 
fekt 0,6 W. Vikt 1,5 kg. Storl. 240.X 125X 65. Nr 32-521 .............. .. ................ 535:-
Nr 32-451 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165: -

Bilstereo för Philips-kassetter. Skjutpotentiometer 
för volym- , diskant- och balanskontroll. Tangent för 
snabb. framspolning och kassettutkast. Utgångseffekt 
6 W. Frekvensomfång 50-10 .000. Storlek 155X1 80X 
50 mm. Vikt 1,3 kg. Högtalare (32-564/8· ohm) medföl. 

~: W2-212 .......... ................... ... 1s5,-

Ii.7!1:1; .. "'." ..... ,_ .... · .... ~r . - ~ .. .;: ,,,. ... ..: .. - -------------
' -- - --·-

L~ ...., 

Bilstereo med FM radio och stereobandspelare för 
Phil ips-kassetter . Tangent för snabb framspolning 
och kassettutkast. Ton-, volym-, och balanskontroll. 
Utgångselfekt 6 W. Frekvensområde 50-10.000 Hz. 
Storlek 155X 165X 70 mm. Vikt 2 kg. Högtalare (32-
564/4 ohm) medföljer ej . · 
Nr 32-150 ............ . ................... 345: -
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SENCOR 

Sencorprogrammet är utvecklat och framställt efter 
de strängaste kvalitetsnormer . Dess moderna och framått änkande teknik håller · dem t idsenliga även ; 

framtiden . Vi rekomenderar SENCOR. 

Stereo-Radiokassettspelare SENCOR S-4500 den 
största av Sencors program med många tekn iska 
f inesser . Radiodelen har FM-MPX-stereo samt LV 
KV och MV . 2 inbyggda mikrofoner för stereo-in'. 
speln i~g. 2 VU-metrar för bästa inspelningsn ivå, 
batteri-kontroll. Omkopplare för CrO, band. Auto 
malisk eller manuell inspelningsnivå . Auto-Stop 

•_tänger av apparaten när bandet är slut. Omkopp lare 
för Loudness . Uttag för stereohörtelefon . DIN-uttag 
för extra högta lare . Hög uteffekt 2 x 2,8 W . Frekvens
om_fång 40-12.500 Hz med CrO, band. Nät eller bat
teridrift. $-märkt 220 V. Vikt 5,2 kg. Storlek415X230 
X 117 mm. · 
Nr 42-438 . . . .. . . . .. .. . .. .. ...... . . .. . . . 1.260:-

Radio;K~ssettbandspelare Sencor S-4 000 1 nät- och 
batteridriven kassettspelare med de flesta finesser
na. Auto-stop för automatisk avstängning av appa
~aten n_är bandet är slutspelat. VU meter för bästa 
mspel _nmgskontroll. Sp~ciell knapp för borttagning 
av storande brus . Monitor för tyst inspelning . Paus 
tangent. Automatisk CrO, omkopp lare. Högkänslig 
inbyggd mikrofon . DIN-uttag för anslutning till an
nan f~rstä rkare eller bandspelare, extra högtalare 
och mikrofon . Hög uteffekt 2,8 W .Frekvenso,rfång 
70-10.000 Hz. Vikt 3.8 kq. Storlek 360X210 X 90 mm. 
S-märkt 220 V. Radio med FM MV LV och KV 
Nr 32-437 ... .. ...... .... .. ... '. ... _'. .. .. .. 790; _ 

SENCOR 
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Radio-Kassettbandspelare Sencor S-2000 med FM Bilstereo Sencor S-1060 med AM-FM -stereoradio 
och AM radio . S-2000 är en modern kassettradio av samt auto-reverse . Apparaten är utrustad med 
högsta kvalitet. Drives via nätet eller batteri. Föl- "AUTOREVERSE " vilket innebär , att när bandet är 
jande finnesser finns : AUTO-STOP stänger av ap- slutspelat vänder kassetten automatiskt och spelar 
paraten när badet är slutspelat. VU-meter för bästa andra sidan. Ni kan även utnyttja autoreversen man
inspelningskontroll. Utrustad s.k. " MIXING", vilket uellt när Ni vil l. Apparaten har snabbspoln ing åt bl
innebär att man samtidigt som inspelning sker från da hållen , samt knapp för kassettutkast. Radiodelen 
radion kan ~ala in på bandet via mikrofon . Monitor är utrustad med FM-stereo samt har en mycket hög 
för tyst inspelning finns . Genom en speciell knapp känslighet bättre än 2,5 µV. Hög uteffekt 2X7 W . 
tas störade brus bort. Mycket högkänslig inbyggd Frekvensomfång 50-10.000 Hz. lmp . 4-8 ohm. Sen
mikrofon . DIN-uttag för koppling till annan förstärk- cor S-1060 är utrustad med justerbara rattar som 
are eller bandspelare . Uttag för en extra högtalare kan ställas efter önskemål . 
samt mikrofon. Hög uteffekt 2,0 W. Frekvensomfång Nr 32-432 . . . . .. . . . .... . ... .. . .. , . . . . . . . . . 720: -
80-10.000 Hz. Vikt 3,5 kg. Storlek 310X165X80 mm. 
Nr 32-431 . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 540: -

Kassettbandspelare Sencor S-3000 för nät samt 
batteri. Inbyggd kondensatormikrofon med mycket 
fin känslighet , garanterar de bästa inspelningar. S-
3000 är utrustad med skjulpotentiometrar för både 
volym och ton. S-3000 har auto-stop vilket stänger 
av strömmen när bandet är slutspelat. Apparaten är 
försedd med VU-meter för bästa inspelningskontroll , 
samt med DIN-uttag till radio m.m. Uttag för extra 
högtalare. Mypk-et hög uteffekt 1,5 W. Frekvensom
fång 125-8000 Hz. Vikt 1,9 kg. $ -märkt 220 V. 
Nr 32-434 . .. . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . . .. .. .. . 345: -

I 
::..------------
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Elektronisk klockradio Sencor S-8000 med FM och 
AM radio . S-8000 är den allra senaste och modern
aste elektroniska klockradion , där tiden gives elek
troniskt genom GAS-DISPLAY . Tiden gives i timmar 
och minuter, men genom en speciell knapp fram
träder även sekunder. En mängd finesser finns : 
Väcknig via musik eller s.k. "buzzer", 24 timmars 
tidvisning . Två stycken olika lägen för ljusstyrkan 
på klockan . Ni kan även ställa radion så att den 
stängs av efter en viss tid t.ex . lnsomning . S-8000 
är försedd med "rep11ater" vilket innebär att alarmen 
ringer var nionde minut, så Ni riskerar ej att försova 
Er. Radiodelen består av AM samt FM radio . Den 
är utrustad med skjulpotentiometrar för volym och 
ton. Uteffekt 0,6 W. Vikt 1,9 kg. S-8000 står på en 
vridbar fot. $-märkt 220 V. 
Nr 32-433 ..... ... ..... . .... .... . . . .. ... .. 395:-

Klockradio GOLD STAR, med 24 timmars tidangivelse 
som drives med synkronmotor. Radio med MV och 
FM som startas på inställd tid för väckning till musik 
eller signal. Automatisk radioavstängning från 0-60 
min. Försedd med 11repeater 11 med 5 min. intervaller . 
Uttag för öronmussla . Storlek 34X 17X 11 cm. Vikt 
1,8 kg. 220 V. $-märkt. 
Nr 32-431 .. . . . .. .. .. ... ...... . . . ...... . .. 240: -
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Steraokassettdäck Select 737. Ett stereodäck av hög 
klass och med finesser som återfinns · på betydligt 
dyrare apparater . Däcket är försett med, 2 st VU
meter för kontroll av inspelning, omkopplare för auto
matisk inspelningsnivå med två tidskonsta~ter, en 
för tal samt en för musik. Dolby brusreduceringssy
stem . No ll-stopps-automatik (minne), gör att man 
lätt hittar ett bestämt läge på bandet. Automatisk 
omkopplare för CrO•-band. Tangenter finns för, 
stopp, inspelning , fram/backspolning, avspelning samt 
paus. Bandspe laren dr ivs med synkronmotor . Data : 
Frekvensomfång 40-12500 Hz. Kanalsep. > 30db. 
Ingång för mikrofon imp. 500 ohm, radio 0,2 mV/2 
Kohm, kristallpickup 200 mV/2 Mohm . Uttag för hör
telefon . Stor lek, 385 X 240 X 90 mm. V ikt 4,85 kg. 

Nr 42-520- . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 720: -

Stereoförstärkare Mits ubishi DA-R 340 G med in
byggd MV/ FM radio och stereomottagn ing en1igt 
pilottonsystemet. Uteffek t vid 1000 Hz. 2X 25 W vid 
4 ohm. 8 ohm 2X 20 W. Distort ion: max uteffekt = 
0,8 'lo, 5 W = 0,08 'lo. Frekvensomf. 20-30 .000 Hz. 
± 1 dB. Utgångar : Högt. 2 par 4-16 ohm . Hörlur . 
Tape 1: 130 mV 10 Kohm , Tape 2: 50 mV 70 Kohm . 
Ingångar: Mikr . 1 mV/40 Kohm, Phono 2,5 mV/5 
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Stareokassettdäck Mitsubishi MG-2300, ett kvalitets
däck i Hi-Fi klass. Omkopplare för olika bandtyper, 
förmagnet isering och kromfilter . Indikeringslampor 
för bandtranspo rt och pågående inspelning. Snabb
spolning fram och åter, paustang ent och hörtelefon 
uttag. 2 belysta VU-metrar . Automat sto pp. Cr02 om
koppla,e, tape-run indikering och räkneverk . In
gångar : Mikrofon 1 mV/2,2 Kohm, Linje 0,3 V/330 
Kohm . Utgångar : Linje 0,44 V vid 10 Kohm . DIN 0,44 
V vid 10 Kohm . Frekvensområde 40-12. 500 Hz. 
Cr02-band 40-14.000 Hz. Storlek 410X260X 130 mm. 
220 V S-märkt. Vikt 5,8 kg. 
Nr 42-1049 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765:
Stereokassettdäck Mitsubish i MG-2300 D lika ovan
stående men med dolby och separata volymkontral
ler för in- och avspelning . 
Nr 42-1050 . .. ...... ........... ...... . ... 1.045: -

Kohm. Aux 160 mV/60 Kohm . Tape 1 160 mV/ 60 
Kohm Tape 2 300 mV/50 Ko hm. Känslighet 1,8 µV. 
Distortion 0,6 'lo. MPX-filter, loudness, dubbla an
slutn ingar för bandsp elare och högtalare och många 
andra finesser som borgar för verkligt fin ljudåter
givn ing. Vikt 12 kg. 

Nr 4;2-1051 .............. .. .... . ......... 1.450:-

Specialbandradio MP 330 "Military look " !>-bands
radio med AM , FM, flygbandet , pol isbandet PB 1 
och PB 2. Drives med 4 st batterier (32-2322) eller 
220 V S-märkt. Hölje av läderimitation. Uteffekt 300 
mW. Storlek 20X20X1 0 cm. Vikt 1,5 kg. 
Nr 32-249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198: -

Specialban~radio. Lika ovanstående men endasf 
batterid rift (4 st 32-2322). 
Nr 32-804 . . . . . . . .. . . .. . .. . . . .. .. . .. . . .. . . 135: -

Transistorradio i fickmodell med FM och MV . Mörk
grå militärmodell storlek 78 X 120X40 mm. Högtal
are 6 cm. Med 1eleskopanten -och örontelefonuttag . 
Batteri 9 V (32-2328) medföljer. 
Nr 32-803 ....... .. ..... . . Pr st 47: 50, 10 st 395: -

Transistorradio. En liten beh ändig radio med MV och 
FM. 10 transistorer. Uttag för batterieliminator och 
extra högtalare . Storlek 17X10 X 5 cm. Utan batteri 
(4 st 2311). 
Nr 32-488 . . . .. ............... ... .. . ........ 79: -

Stereo-Bilradio SONIDO XR-3 med snabbinställning 
för 3 FM och 2 MV program . Kanalseparation 25 dB. 
Bestyckning 4 IC-kretsar , 8 transistorer och 7 dioder . 
lmp. 4 ohm. Uteffekt 2 X 5 W. Storlek 170 X 44 X 130 
mm. Vikt 1,3 kg. Endast 12 V. Högtalare medfölje, ej. 
Nr 32-295 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . 365: -

Polisscanner EE 800 är en 8-kanals självsökande 
kristallstyrd polisscanner . Detta innebär att exakt de 
kanalfrekvenser (med 4 decimalers noggrannhet ex. 
79.9125) som polisen sänder på kan monteras i 
denna pol issc anner . Ni behöver alltså inte söka 
efter polisen själva utan så fort samtal börjar, slår 
scannern ti ll och Ni kan höra vad som sägs .Polis
scannern är också försedd med brusspärr s.k. 
SQUELCH , vilket innebär att när ingen sändning 
pågår är scannern tyst och stör ej. Men när en 
signal tränger ige nom kopplas scannern automatiskt 
på. EREF Polisscanner kan användas både på nätet 
220 Volt samt 12 Volt bil- eller båtbalter ,i. Det f inns 
också uttag för extra högtalare , om man önskar 
bättre ljud . EREF Pol isscanner levereras komplett 

'med antenner för inomhusbr uk, monteringstillbehör 
för bilen, 4 st kanalkrista ller riks 1 oc h 2 samt tra
fikgruppen 2 och 3. Lokala kanalkristaller lagerföres 
enl. medf öljande förteckning . 8 st omk'opplingsbar a 
kanaler mellan höga och låga polisbandet. Frekve ns. 
område VHF Hög 164-172 Mhz VHF Låg 74-8 0 
Mhz. Känsl ighet 0,5 mikrovolt . Uteffekt 2,1 Watt. 
lmp . 8 ohm. Antennimp. 50 ohm obalanserad . Stor 
lek 195X 225X 45 mm. V,ikt 2 kg. 
Nr 32-901 . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . 765: -
Kanalkristal ler .. , .. , . . . . . . . . . . . . . P r s I 29:
Förteckning Nr 66-7 på kanalkristaller för respekt ive 
orter . 

Stereo-hörtelefon med inbyggd MV och FM-radio , 
stereo enligt pilottonsystemet. Även sladd för ans
lutning till förstärkare medföljer . Ställbara byglar . 
Mjuk syn.-skinnbeklädnad . lmp. 8 ohm. Volym och 
balanskontroll . Vikt 750 g. 
Nr 32-920 .. . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . 230: -

Hörtelefonredio TEC mad inbyggd radio, endast FM 
Ej pilotton eller brukbar som staraohörtalefon, i öv
rigt lika föregående. Mad batteri 32-2328. Vikt 450 g. 
Nr32-124 ................................ 11D:-
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Ramar . ......... 73, 74 
Rasp . . ..... , .. .. .. .. 30 
Raspborr . . 35 
Raspst ift ... : . 15 
Rattar o. vred 99, 100, 137 
Reaktor . .. ........ . 84 
Reflexer . .... ... .. .. 132 
Reglagekabel . .... . 137 
Regnmätare ..... 161 
Relä .... . .. . 90, 99, 129 
Remmar ...... ..... . 143 
Remskivor . . .. 7, 143, 146 
Remvax . . .......... 148 
Rengöringskassett .. 124 
Rengöringssals .... 120 
Rensband . .. .. ..... 154 
Reparationssats .. . . 137 
Reservelement . . . . . . 41 
Reservnål ... .... ... 121 
Reservskär . ... .. 34, 37 
Reservspets .. . ... 18, 41 
Respirator . . .. . . . . .. 151 
Ringklockor . .... . 75, 82 
Ringnyckel ... . . . 24, 25 
Ritapparat ... .. .•. . . 72 
Ritskniv . . .. . ... . .. . 50 
Ritsmått ... .... .. ... 45 
Rits penna .......... 30 
Roll -Off ........... . 154 
Rondeller .... . .. . . .. . 14 
Rostolja . . . . . . ...... 133 
Roterande filar ...... 18 
Rulle .. ........ . . . .. . 57 
Rundrem ....... . .. 143 
Räkneapparat . .. . 71, 145 
Röravskärare ...... . . 35 
Rörback ............ 19 
Rörhållare ·:. · . . ... . . . 101 
Rörklämma .. . .. ... 137 
Rörkopplingar . ... . . 138 
Röm ippel ............ 79 
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Rörtänger .......... 22 
Sandpapper ....... . 14 
Sandpappershållare .. 14 
Saxar 22, 23, 69, 157, 158 
Saxspr int .......... 139 
Schablonpenna ..... . 71 
Schab lonsatse r . . 62, 71 
Schackspel . .. ....... 69 
Schatullhakar ........ 60 
Sexkantnycklar .. 23, 140 
Sickling .. ......... .47 
Siffersats .......... 166 
Siffer stansar ... . ... . 30 
Signalföljare ........ 97 
Signalinjektor ...... . . 97 
Signalhorn ...... 83, 129 
Signallampa .. 80, 90, 128 
Signalur . . ....... . .. 161 
Signalsiren .......... 83 
Silverkontakter ... ... 91 
Silverslaglod .. . .... .40 
Si lverstål .......... 139 
Silvertråd .. .. ..... . . . 91 
Skaft ........ .. ... 30, 50 
Skalwire .... . . . ..... 101 
Skarvapparat ...... 124 
Skarvdon . . .... 79, 116 
Skarvhylsa ....... .. . 100 
Skarvrör . . . ......... 136 
Skarvsladd ...... 81, 113 
Skarvuttag ...... .. 79, 82 
Skavstå l .. . ... . ..... 50 
Skiftnycklar .......... 25 
Skissblock .. . ....... 69 
Skivborste .. . . ... ... 120 
Skivspelare . ..... .. 122 
Skivställ ............ 120 
Skjulmått .......... .. 44 
Skorstensfäste . ..... 114 
Skr ivblock . . . ... .... 69 
Skr ivmaskin .. . ..... 71 
Skruv .... . . . .. . 140 141 
Skruvidragare . . . .. '. . . 29 
Skruv låda ............ 53 
Skruvmejslar . . .. 26-29 
Skruvplugg . ..... 35, 144 
Skruvstycke 4, 8, 18, 19 20 
Skruvtv ing ....... . . '.46 
Skruvutdragare .. .... 29 
Skränktång . ......... 20 
Skyddsbackar .. .. . . .. 19 
Skyddsglasögon .. . . 17 
Skyddskåpa .... .. .. 83 
Skyddsmask .. . .... 17 
Skyl tar ...... 58, 61, 94 
Skålar . . . . ...... 152 174 
Skarapparat ..... .' .. 70 
Skärmaskin ... ... .. 156 
Skärmhå llare .. .. ... . 89 
Skärmring . .... .. . . . 79 
Skärsåg ............ 62 
Slacidar .... . . 81, 98, 116 
Sladdosa ... . .... 81, 116 
Sladdhållare ... . . .. . 81 
Sladdkontakt 75, 80, 115, 

135 
Sladd lampa .. . .... ... 83 
Slag lod . . . . . . . . . : . .. 40 
Slagräknare ... . .. . . 144 
Slang .. 91, 125, 136 174 
Slangans lutn ing .. .' . 136 
Slangklämma .... . . 136 
Slangkoppl ing . ..... 136 
Slipapparat ........ 182 
Slipband 3, 6, 7, 10, 13 14 
Slipcyl inder ...... . .. '.14-
Slipkloss ............ 14 
Sl ipmaskin 3, 4, 5, 17, 182 
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Slippu lver ...• . ..... 62 
Sliprondell . .... . 13, 14 
Slipskiva ... .. ... 16, 17 
Slipskivehållare ...... 16 
Sl ipsten ....... . .... 17 
Slipstift .... .. .. . . 15, 18 
Släpvagnskoppl ing .. 127 
Släpvagnsreflex .... 132 
Smådels/ack .. . ..... 52 
Smörjnipplar ........ 135 
Smörjspruta .... 135, 136 
Snabbkoppl. 101, 137, 138 
Snabb ljus . . ....... . 84 
Snabbtelefon .. 119, 120 
Snäckhjul ......... . 142 
Snäppare .... . . . ..... 59 
Snörhålstång .. . ... .. 61 
Snörhålsringar ... . .. 61 
Sollampa . ......... 156 
Sopsäck ........ .... 152 
Sortimentlåda .... 62, 53 
Sort imentskåp 52, 54-56 
Sotviskor ...... .. .... 43 
Spackel .... . ....... 62 
Spegel .......... 99, 137 
Spik .....•.. 58, 91, 146 
Spindel .. .•.......... 11 
Spiralarm ......... . .. 79 
Spiralsladd .......... 116 
Sprutaggre9at .... 63, 64 
Sprutp istol . ..... 63, 64 
Spänningsomvand . 88, 135 
Spänn ingsregulator 111 
Staffl i .. ... ........ . 72 
Startkabel ... .. . 126, 133 
Startknap p ........ 127 
Stativ .............. 119 
Stavlampa . . ... . .. 86, 87 
Stegräknare . .... . .. 169 
Stereoförstärkare . . 193 
Stereopropp .... ... . 115 
Stetoskop ........ .. 152 
Stickpropp 75, 79, 82 101, 

127 
Sticksåg .. . . 3, 5, 34, 10 
Sticksågblad ........ 11 
St ickel ... .. ..... . .. . 30 
St iftapparat .... 44, 147 
Stiftklove .. . . ........ 20 
Stoppringar . .... . 99, 143 
Stoppskruv ........ 141 
Stormlykta ........ . . 159 
Stroboskop ... ..... 120 
Strykjärn .. • .. . .... . 153 
Stryk mått ......... . . . 45 
Strålkastare 86, 128, 129 
Strålrör ............ 136 
Strömbrytare 75, 80, 81, 

101, 127 
Styrkristall . . .... . .. . 111 
Stående vågmeter .. 96 
Stå lborste . . .. 16, 42, 62 
Stålskala . ........ . .. 45 
Stålspackel ..... . .... 62 
Stålull ....... , .. .. .. 62 
Ställ ............ . ... 40 
Stämjärn .... . .. .... . 48 
Störningsskydd 115, 126 
Sugfötter .... . . . . 56, 157 
Summer . ... .... . ... 82 
Surformverktyg .. .. .. 31 
Svarv ...... 4, 6, 7, 8, 11 
Svarvdubb . . . . . . .. .. 11 
Svarvjärn ........ 47, 48 
Svetsapparat . . . . .... 42 
Svetsborste .. . . .. .... 42 
Svetse lektroder . ..... 42 
Svängjärn .......... 39 

Syl ....•........ . 29, 34 
Syraprovare ........ 133 
Systof lexrör ........ 91 
Sågar .......... 32-34 
Sågblad ...... 5, 11, 32 
Såghandtag ...•..... . 32 
Sågjigg ....... .. . .. 33 
Sågklingor .. 3, 4, 10, 12 
Sågspindel ....... . .. 11 
Sågwobbler .... . •.... 13 
Säkringar ........ 99, 126 
Säkringshållare .. 99, 126 
Säkr ingssocklar .•.... 84 
Sämsksk inn ........ 133 
Sänghakar ... . ..... . 50 
Sökarljus ...•. .. ... 128 
Taklampa .. . • .. .... 128 
Talja .............. 125 
Tanklock ... . ...... 182 
Tapetsserarrulle ... . 62 
Tavelbelysning ..... . 84 
Teak-olja ......... . 154 
Teflonband ........ 139 
Tejp 70, 90, 91, 122, 133, 

152 
Tejphållare .......... 70 
Telefon ... . 75, 119, 120 
Telefondosa . . . . .. . . 116 
Telefonförs1ärkare .. 117 
Telefonlås ........ .. 158 
Telefon-P ickup .... 117 
Telefonpropp ...... 115 
Te legrafnyckel ...... 110 
Teleskop . . .... .. .. 179 
Temperaturkontakt .. 130 
Tenn ........ . .... . . .40 
Tennsug .. .......... 41 
Termis tor ... . ... ... 105 
Termometer ... . 131, 160 
Termos .. ... ... .... 153 
Termostat .......... 90 
T estpinne . . ...... 98, 99 
Testsladdar .... ... .. . 98 
Testverktyg .... 134, 135 
Textschabloner . ... . . 71 
Tidräknare . ......... 144 
Tjuvlarm . ....... 83, 117 
Tolvkan thylsor ...... 26 
Tomspolar .. ........ 122 
Tonband . . .... 123, 124 
Transformator 82, 89, 106 
Transistor .......... 105 
Transistorprovare .... 97 
Trans istorradio 185-1 89 
Tratt ..... . ........ 132 
Traversvagn ........ 125 
Trimsats ......•..... 99 
Tr ippmätare .. . , .... 131 
Trycker i .. .. . . .. . .. . 70 
Tryckknapp .. . ...... . 61 
Tryckkontakt 75, 82, 101, 

127 
Tryckmätare ...... .. 132 
Tryckslang . . .... .... 136 
Tråd . . .. . ...... . 91-93 
Trådbock .... . .. . .... 19 
Trådräknare .. . .. . .. 176 
Trädgårdssax ... . .. .. 23 
Träplast .... . ...... . 148 
Träsn ider ijä rn 47, 48, 49 
TV-propp ... . .... . . 114 
Tving ..... .. ..... 45, 46 
Tång .... 20, 21, 22, 126 
Täckbricka .... . ..... 133 
Tä~kglas .... . ... . . 176 
Tält impregnering .... 159 
Tändinstä lln. lampa .. 134 
Tändkabel ..... . .... 126 

Tlndkabelsko .•.... 126 
Tändlås ...... ... ..• 127 
Tändstift .. ...•.... 128 
TändstiftsnyckE:1 25, 133 
Tänger ... ... .... 20-22 
Tätningslist . . .. 132, 159 
Ulltrissa . .. ......... 16 
Universalinstr . . ... 95 96 
·Universalklämma .. '. .18 
Universalmaskin ... .. . 38 
Ur ............ 161-169 
Urarmband ........ 170 
Urglas ...... .. . .. ... 166 
Urolja ....... . ..... . 149 
Urtavla ... .... . 165-167 
Urverk ... . . .. . 163--168 
Uttag . . 79-82, 100, 131 
Uttagsskena ...... . . 100 
Vakuummätare ...... 130 
Vapenolja .. . ...... . 149 
Variator .... . ....... 143 
Varningslampa .. ... . 128 
Varvräknare .. . . 130, 145 
Vaskrensare .. . ..... 154 
Vattenpass ...... 18, 45 

·Vattentemp-meter .. 130 
VerktygshAllare .. 40, 50 
Verktygslådor ........ 53 
Verktygsskaft ... .. ... 50 
Verktygstavla ........ 51 
Vindrutespolare ... . 130 
Vingmutter .. . ....... 141 
Vinkel . ............ . 45 
Vinkelväxel . . ....... . 15 
Wirestopp .......... 137 
Volymkontroll .. 103 116 
Vridmotstånd .... '. .103 
Våg . . ..... ... . . 70, 157 
Vågmeter . . ......... . 96 
Vägghylla .......... 54 
Väggskena . ... . . .... 51 
Vägguttag 75, 79, 80, 82, 

112 
Värmefläkt .......... 153 
Värm ekontak t . ...... . 90 
Värmeaits .. ... ..... 131 
Värmestrålare ...... 156 
Värmetabletter ...... 78 
Väska .... ... .. . 119, 124 
Yxor ...... .... ...... 50 
Ångmaskiner ........ 78 
Ogon .. . ..... ...... .. 76 
Oljettstans . ... . . . ... 61 
Orontelefon ... . . . .. 110 
Overbelastn.skydd .. 117 

T U M till millimeter. 

1/32 = 0,79 
1/16= 1,56 
1/8 = 3,18 

5/32 = 3,97 
3/16 = 4,76 

1/4= 6,35 
5/16 = 7,94 
3/8 = 9,53 

7/t6 = 11,11 
1/2 = 12,70 

9/16 = 14,29 
5/8 = 15,88 

11/16 = 17,46 
3/4 = 19,05 

13/16 = 20,64 
7/8 = 22,23 

15/16 = 23,81 
1 = 25,4 
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Stere oförstärkare EE-7000 en 2 X 33 W förstärkare 
med FM och AM radio. Stereomottagning enligt pi
lottonsyste m. Uppfyl ler DIN-normerna enligt 45500. 
Data: Frekvensområde 25- 20.000 Hz + - 1d8 . 
Disto rsion mindre än 0,5 '/, vid 2X 24 W Sinus. Hög
talarimp. 4-8 ohm. Signa l/brus (magn. pickup) -
70 dB. Kanalseparation 52 dB. Känslighet FM 2 1•V 
vid 30 dB sign/brus. Stereoseparation 35 dB vid 
1 Khz. Dinuttag för magn. pick-up (3,5 mV), AUX 

Stereoförstärkare J-1173 med inbyggd stereokassett
bandspelare . Radio med FM, MV, LV och KV. Auto
matisk frekvenskontroll och stereomottagn ing enligt 
pilolo nsystemet. Känsl ighet 5 µV. Kanalseparation 34 
dB. Uteffekt 2X 17 W sinus. Frekvensomfång - 3 dB: 
15-25.000 Hz. lmp. 4-8 ohm. Din in- 250 mV och ut
gång 10 mV för bandspelare. DIN-uttag för magn. 

(100 mV), bandsp. (200 mV). Förstärkaren har dubbla 
högtal ~ruttag som är till- och frånkopplingsbara 
med en knapp på fronten . 4 skjulpotentiom etrar för 
volym, bas, diskant och balanskontroll , samt loud
ness och Hl -filter . Frontutt ag för hört elefon . Storl. 
430X 350X 100 mm. Vikt 7,5 kg. $-märkt 220 V. Trä
slag teak eller valnöt. 
Nr 42-1000 995:-

pick -up 5 mV. Data på kassettde len: Frekvensom· 
fång 30-10.500 Hz. Svaj 0.15'/o. Snabb fram och åter
spolning . Uttag för anslutning av stereomikrofon. In
spelning direkt f rån grammofon och radio. Omkopp 
lare för kromd ioxid band. Volym, bas, diskant och 
balanskontrol l. Frontuttag för hörtelefon. Storl. 510X 
290X 120 mm. Vikt 6,5 kg. 220 V växelström. $-märkt. 
Nr 42-300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ...... 1175: -
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Stereo -an läggning, kom
plett med 2 st högtala re 
30 I. 42-190, skivspe lare 
41-50 och förstärkare 42-
1000. Träs lag i teak ell!! 1 
valnöt. 
Nr 41-110 2045:-

Stereo-anläggning kom
pl ett med två högt alare 
20 I 41-192, skivspelare 
41-50 och för stärkare 42-
300. Träslag val nöt. 
Nr 41-175 .. . . . . 1990: -

Stereo -anläggning. Komplett anläggni ng med Loewe 
ST 206 förs tärkare , utrustad med mottagardel för LV , 
MV, KV 1, KV 2, samt FM- stereo en l. p ilottonsyste
met. Ingångar för skivspelare oc h bandspelare 9 tan 
genter , skjutpotentiometrar för vol. balans, diskant 
och baskon troll. Uteffekt 2 X 15 W musikeffek t. 
Ou adroso und teknik . Lev. med 2 st högtalare Loewe 
LO-16 , som extra högtal are för quadrosound rekom
menderas högta lare 42-194. Skivspelare 41-50 med 
kristallpickup . Storlek ST 206: 54X 26 X 11 cm. LO 
16 : 30X 13 X 21 cm. V ikt komplett ca 18,5 kg . Finnes 
i utförande, valtöt eller vitlack . 
Nr 42-125 1.530: -
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