


Katalog nr 67. 1978-1979 
FÖRSÄLJNIN GSVIL LKOR 

( CLAS D H LS DN AB ) Ko ntant försälj ning , All försäljning sker enbart kon-
Postadress: 790 30 INSJÖN tant mot postförskott eller efterkrav. Kredit eller 

FIRMAN GRUNDAD 1918 avbetalning medgives icke . 

r- ____ P_O_S_T_G_I_R_O_K_O_N_T_0_ 9_2_5_7_-7 ____ -1 Minimiorder 35 kronor. På grund av de höga expedi-
tionskostnaderna noteras ej postorder under 35 kr . 

TELEFON NUMMER 

0247/41000 

Expeditionstider: 
Orderexpediering sker alla vardagar kl. 8.00-16.30 
Lördagar och helgdag saftnar ingen postexpediering. 
Vår butik hålles dock öppen på vanliga butikstider: 

Skic ka inga ko ntanter eller fr imärken i b rev . 

Rabatt lämnas genom d irekt avdrag på order som 
uppgår t ill 250: - och därö ver enl igt nedan . 

När ordern uppgår till kr 250: -
600:-

• 1200:-
• 2500:-

avdrages 3 0/o 
5% 
7% 

10% 

L9-__ 1_8"-, _lö_r_d_a..;;g_a_r_9-__ 13 _____________ ~ Öppet köp, Skulle det inträffa att en köpt vara inte 
Katalogen gäller till sept. 1979 då en ny utkommer, motsvarar förväntn ingarna , får den gärna returneras 
som sändes utan särskild rekvisition t ill alla kunder till oss inom tio dagar efter mottagandet. Varan 
som under senaste året inkommit med order . måste dock vara i samma skick som den mottogs. 

Vi gör efter Er önskan utbyte mot en annan vara 
Prisändringar. Vi reserverar oss för ofrånkomliga eller betalar tillbaka pengarna . Orsaken till returen 
prisändringar til lkomna efter katalogens tryckn ing. skall alltid meddelas i brev , som jämte exoedi t ions-
Eventue l la prissänkningar til lämpas omedelbart. notan måste medsändas i returpaketet. Returvaro r 
Tillägg till inkommen order kan tyvärr ej göras. får ej beläggas med lösen av något slag . 
Eftertryck av kata lo gens text och bilder förbjudes. 

Prisändringar är anmälda i vederbörlig tid till SPK . OBS! Frakt tillkommer 

Mervärdeskatten , 20,630/o är inräknad i katalogens Fraktkostnader . 
priser. Frakte n är inte inräknad i våra pri ser. Kostnaden 

GARANTI På radi eapparater . förstärkare, band
spelare, skivspe lare , f ilmprojektorer och l iknande 
apparater lämnas 1 års ful lständi g garanti , 

Pelarborrmaskin LCN- 14 M. Sving 360 mm. Borrka
pacitet 13 mm. Spinde lrörelse 80 mm . Avstå nd från sp in
deln till grundplattan 600 mm. Avstå nd från spindel n 
till bord 420 mm . Bordsstorlek 255 X 255 mm , vridbart 
360 grader runt pelaren , snedställbart 45 grader . Spin
delkona MT 2. Pelarens diam. 80 mm . 4 hastigheter. Has
tighetsområde 460- 1960 v/min . Tota lhöjd 1040 mm. 
Nettovikt 74 kg. Levereras utan motor men med kabel 
och strömbrytare , passande motor 220 V/370 W, 1400 
v/ min . och 14 mm axel. 

Nr 40-650 ... .. .. .. .... . . . . . . .... . 1285:-

El- motor enfas 220 V/ 
370 W, 1400 v/min och 
14 mm axel. Med dr ifts
kondensator och fot. 
Kull agrad . 
Nr 32-1075 . .. . . . 310:-

fö r pos tpaket är f . n. (sept 1978): 
1 3 5 7 9 12 15 20kg 

8:70 11 :70 14 :70 17:70 22:- 32:- 41 :- 51 :
Plus postförskottsavg if t : 4 :20. 

ELVERKTYG 

KLARAR DET MESTA. TAL ATT PAFRESTA. 

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 
och svetsad kollektor . Samtliga AEG el-verktyg är 
S-märkta och extra iso lerade. @] 

Typ SB2-420, 2 hast. 
Nr 30-1331 

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

Typ SB2-400. 2 hast. 
Nr 30-1631 

Typ SB4-350. 4 hast. 
Nr 30·1632 

Typ B2-400, 2 hast. 
Nr 30-1330 

Typ SB2E 400 electrooic 
Nr 30-1332 

Typ SB2E-600 electron ic. 
Nr 30-1633 

Typ SB2E -450 electron ic. 
Nr 40-1656 

Slagborrmaskin, typ SB2-420 med 2 hastigheter . En 
av AEG :s långtidst estad e maskiner, robust och myc
ket stryktålig . Varvtal 800/ 1800 vid full belastning . 
Effe kt 420 W . Levereras med nyckelchuck 1,5-13 
mm och sidohandtag med djupanslag . Vikt 1,9 kg . 
Nr 30-1331 .............................. 885:-

Handborrmaskin, typ B2-420. Mask in lika föregående 
men utan slagborrverk. 
Nr 30-1653 ............... ...... ......... 645:-

Handbornmaskin, typ B2-400 med 2 hastigheter, 850/ 
1900 pr min . vid full belastn ing . Borrkapacitet i stål 
10 mm och i tr ä 30 mm d iam. Effekt 400 W in. 
Chuck 0,6-10 mm. Vikt 1,9 kg . En effektstark ma
skin med mycket hög teknisk kval itet. 
Nr 30-1330 . .. . . . ........................ 595:-

Slagborrmaskin, typ SB2-400 med 2 hastigheter. En 
av marknadens bästa maskiner för borrning i be
tong , stål och trä. Även mycket lämplig som dr iv
maskin till AEG :s olika tillsatsapparater . 
Varvtal 850/ 1900 vid full belastning . Effekt 400 W in . 
Slagmekan ismen kan frånkopplas. Levereras med 
nyckelchuck, 0,6-10 mm, och s idohandtag med 
djupanslag . Vikt 1,9 kg . 
Nr 30-1631 . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . 715:-

Slagborrmaskin, typ SB4-350. Samma utförande som 
SB2-400 men med 4 hastigheter . Elektrisk och me
kanisk omkoppling . Varvtal 740/ 1000/ 1600/2100 vid 
full belastn ing . Effekt 350 W in. Vikt 1,9 kg . Utrust
ning som föregående . 
Nr 30-1632 . . ..................... ....... 585:-

Slagbornmaskin, typ SB2E -400, 2 växlad och elek
tronisk steglös varvtalsstyrning: 0-1250 och 0-2700 
varv / min . lneffekt 400 W . Vikt 1,9 kg. Chuck ens 
spännvidd 0,6-10 mm. Med sidohandtag och djup
anslag. 
Nr 30-1332 . . .. . ..... . .. . . .... . . . . ...... . 765:-

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 inställbart. Effekt 600 
W in, Levereras med nyckelchuck 1,6-13 mm och 
sidohandtag med djupanslag . Vikt. 2,4 kg. 
Nr 30-1633 . . . ......... . ............ .. . .. 1200:-

Slagbornmaskin, typ SB2E-450, lika SB2E-600 men 
varvtal 250-1100 resp . 600-3000 varv / min. i !om
gång steglöst inställbart. Effekt 450 W in Vikt 2,1 kg. 
Nr 40-1656 . . . ...... .. . . .. . .... . ........ . .. 875:-

Alla 1lagbomna1kiner har fr ånkopp li ngsbar slagme
kanism. 

EXTRAPRIS 

AEG hemverkstad H-400. En sågut rust ni ng med 
spånsl-ang för ans lut ning mellan såg en oc h din 
dammsugare . Består av slagbo rrmask in SB2 E-400 
electron ic, handsågti ll sats HK 727 med hårdmel alll
kl inga samt spånsla ng med munstycke . 
Nr 40-1328 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . Pr sats 895: -
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FRAN BORR TILL SAG MED ETT 
ENKELT HANDGREPP. 

1. Slagborrmaskinen är basen i hemverkstaden. 
Med den kan du borra i trä, metall, plast, stål och 
betong . Och använda den som drivmaskin fOr o
lika utrustningar . Sågtillsatsen ökar användnings
området. Du kan kapa och klyva och du kan även 
spårsåga, geringssåga och sinka. 

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

4. Att såga notspår går 
snabbt och enkelt. 

3. Enkel montering av 
sågbordet 30-1635. Sätt 
last handsågen med 
skruvtvingarna. skjut 
på bordet och dra fast. 

Bandslip, AEG. Tillsatsapparat med snabbkoppling 
som passar AEG-borrmask iner . Plan slipyta 50 X 200 
mm. Bordsfäste och sidohandtag medföljer , så att 
den både kan användas som bänkbandslip och som 
handbandsiip. 
Nr 30-1584 . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 580:-

Slipband för AEG-handsl ip, 50X 800 mm. Finns i 
grovlek 60, 80 eller 120 (fin). 
Nr 30-1854 ..... .. . .. .... .. . ....... .. Pr st 4: 50 

TILLSATSER till AEG handborrmaskiner. 
Kullagrade och försedda med snabbkoppl ing. 

Cirkel5'g AEG HTK 727. Kombinerad hand- och 
bän-kcirkelsåg med klingskydd, klyvkn iv och hand
skydd för största säkerhet. Två sågklingor för olika 
arbeten medföljer, diam . 150 mm. Den ena sågkling 
an i hårdmetall. Ställbart sågdjup , max 42 mm och 
ställbar vinkel t i ll max 45°. Höjd på sågbordet är 
•ställbart och bordet har para l lell - och vinkelanslag 
samt sinklräsanordning . Komplett . 
Nr 40-1654 . . . .. ...... . .. . ......... . ...... . 425:-

Var för sig : 
Nr 30-1634, handsågen med hårdmetallklinga 270: -
Nr 30-1635, tillsatsbordet med fintandad kl ir,ga 175: -

Reservklinga AEG , 150 mm klyvklinga med 12 hård
metalltänder . 
Nr 20-489 . ... . .............. . ......... .. ... 85:-

S1mtlig1 A E G till 
satsar har fästa för 
43 mm h1lsdi1m1t1r. 

Plan1liptill1at1 , med sidohandtag och AEG-snabb
koppling. Slipyta 210X110 mm. (Passande slippapper 
se Nr 20-2035). Vikt 1,2 kg. 
Nr 30-1585 ... .. ... ... ... .......... . .. ... .. 245:-

Borrstativ, AEG 707. Stativet har en utliggning på 
12 cm och slaglängd på 6 cm. Passar AEG borr
maskinerna och andra med 43 mm halsdia m 
Nr 40-1999 . . . .. .. ... ................. ... .'. '255:-

Maskinskruvstycke AEG 707. 
Nr30-1587 ... . . . .. ...... . .............. .. . 240:-

Stickdg. Tillsats STS för AEG-maskiner . Med bänk
läste och en extra sats sågblad. Sågdjup 40 mm. 
Sågbordet kan vinkelställas t ill 45°. (Sågblad typ A). 
Nr 30-1636 . .. ............................. 235: -

Bänkslipmaskin, AEG-t i llsats med 125X 16 mm sli p
skiva, dubbelsid ig skyddshuv , ställbart anhåll, gn ist
skydd och bänkläste. 
Nr 30-1583 . . .. ......... . .. . .. .. ........... 270:-

Svarvutrustning, AEG borrmaskinstillsats för trll
svarvning upp till 25 cm diam . mot planskivan samt 
10 cm diam. och 30 cm IAngt mellan dubbarna . Ron
dell -slip , 3 svarvjärn och bordstvingar medföljer . 
Utrustningen kan llven ställas på högkant och an-
vändas som borrstativ. 

25 Nr 40-1651 .. ............. .... .. .. ...... . 5 :-

Borr- och frässtativ AEG BFS 707. I stativet kan alla 
borrmaskiner infästas, som har en halsd iameter av 
43 mm. Stor prec ision, laxsjärtstyrning och kugg
stångsmatning. Stabilt arbetsbord 300X3 80 mm med 
ställbart anhåll. Borrdjup 78 mm. Vikt 7 kg utan borr

Handcirkelslg AEG , HK 190. Stark och säker all
roundsåg med gynnsam effektv ikt . Byggd för hård 
kontinuerlig drift . Levereras med hårdmetallbestyck
ad klinga diam . 190 mm 16 tänder . Sågdjup 65 mm, 
spårsågnng till 11 mm, vinkelsågning till 45°. Varv
tal tomgång 5500 rim, belastad 3800 ri m. Effekt in 
1150 W, avgiven 690 W. Fi- och $-märkt 220 V. Lås
bart underskydd för största säkerhet. Vikt 6 kg . 
Nr 40-1700 .... .... ...................... 1050:-

Hlrdmetallklinga till HK 190. Diam. 190 mm 16 tänd
er. Med svart teflonbeläggning . AxelhAI 3Ö mm. 
Nr 20-494 ........ . .. . ..... . .... .. ..... . .. 105:-

Handcirkelslg AEG , HK 45. För hård kontinuerlig 
drift. Välbalanserad, lätt och stark . Kan förses med 
spånslang till -dammsugare. Hårdmetallklinga 150 mm 
diam . Sågdjup 45 mm. Tomgångsvarv 4400 rim . 
Effekt 710 W . Vikt 2,9 kg. (Reservklinga 20-489). 
Nr 40-1337 . . .... . .. . . .. ... .. . ... . . .. ...... 670: -

Splnslang 40-1329 passande dammsugare .... 55:-

Stickslg med steglös elektronisk reglering . Sågcjjup 
i trä 45 mm, i metall 3 mm. Effekt 350 W. Ställbar 
stödrulle. V ikt 1,8 kg. (Sågblad typ A, sid. 15). 
Nr 30-1333 .... ..... ... ..... . ..... .. . . ... .. 760:-

maskin . 
Nr 40-1480 

Tillsatsbor d för stationär användning av alla AEG 
motorsticksågar. Arbetsbord 20 X 20 cm. 

. .. .. .. . .. . .... ............... 520:- Nr 30-1479 .. . ................ ....... . . .. 169:-
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BandslipmHkin HBSZ 110 kan även användas <1ta
t ionärt . Med dammpåse och borstram. Mycket kraf 
t ig, effekt 1000 W. 2 bandhastigheter . Bandbredd 
110 mm. Arbetsyta 150X 110 mm. Vikt 7,7 kg. 
Nr 40-1336 .. .. .... . . . . . ........ . ... .. ... 2200:-

Slipband till AEG HBSZ 110. 110X620 mm. Grov! . 40, 
80 och 120. 
Nr 30-1963 ....... . ....... ... ... ....... Pr st 6: 75 

Planslip AEG-VSS250 med dammpåse . En mycket 
effektiv planslip för arbeten på trä och ·metall. Slip 
plattan 110X 225 mm. Antal svängningar per min. 
vid tomgång 24000, vid fullast 13000. Svängcirkel 2,6 
mm. Effekt in 250 W, 220 V. Fi- och S-märkt. Vikt 
3,5 kg. Som slippapper användes standardark nr 31-60 
delat mitt itu. 
Nr 30-1683 . . .... . ...... . . .. ... .. .... ... . . . 975:-

Vinkelslip AEG WS 1700 S. Ny modell med bygel
handtag som skyddar mot ofrivillig inkoppling (som 

tlverfräs AEG , OF 50. En kraftig maskin med hög
värdig teknisk utrustning . Tomgångsvarv 24000 rim . 
Effekt 500 W . Vikt 2,7 kg. Levereras med sidoanslag 
för fininställn ing till 200 mm, spänmång 6 och 8 mm 
samt erforderliga verktyg . 
Nr 30-1373 ......................... . .... 1150: -
Frässats för de vanligaste fräsarbetena. Följande 4 
fräsar ingår : sinkfräs , V-notfräs , hålkälfräs och not
fräs. 
Nr 20-1417 .. . ... . ................ . Pr sats 128:-

Fräsar 20-2338 av HSS-stål med 6 mm skaft för 
18.000--25 .000 vl min. 

Fräsar 20-2339 lika ovanstående 
Kullagrad styrtapp. 

Typ 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 

Hålkärlsfräs 31," 
V-not fräs 31," 
Planfräs 31," 
Sinkfr äs 'In" 
Avrundningsfräs m. styrtapp 
Fasfräs 45° m. styrtapp 
Falsfräs 90° m. styrtapp 
Prof ilfrä~ m, styrtapp 
Notfräs '/, " 

men av hårdmetall . 

Pris Pris 
HSS Hårdmetall 
40:- 157:-
47: 50 70:-
46: 50 65 :-
47: 50 124:-
n:- 134:-
65:...,.. 125:-
90:- 134:-
72:- 140 :-
25:- 61:-

Då vi inte kan presentera hela vårt f täsprogram i 
katalogen, översändes separat förteckning Br 50 på 
begäran . 

I.ex. när du lägger ifrån dej maskinen) . Lågt växel· Enhands-vinkelslip AEG WS 330. Lätthanterl ig på 
hus för god åtkomlighet. Effektstark maskin för grund av låg vikt och platt växelhu s. Slipskivedia m. 
olika slip och kaparbeten . Varvtal 8500 rim. Effekt : 115 mm. Tomgångsvarv 10.000 rim. Effekt 330 W 
1700 W in, 1200 W ut. För 178 mm rondeller med 22 Vikt 1,5 kg. En navrondell och 2 lcapskivor med
mm hål. Levereras med 5 m kabel med invulkad följer . 
st ick_propp . 220 V. Vikt 6,2 kg. Lev. utan skivor. Nr 30-1478 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695: -
Nr 40-1780 · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1100=- Kapsk,va och navrondell se sid . 16 -1 7 

Överfris Metabo 4380 . Rund fotplatta . Fräsarna gir all
tid parallellt mot anslagskanten. Ställbart frädjup 0-40 
mm. Fjädrande styrpelare, lneffekt 500 W. Tomgångs
varv 25000 r/min. Vikt 3 kg. Levereras med sidoanslag, 
6 mm spännhylsa samt erf . verktyg . 
Nr 30-1149 ........... . ....... . .... 925:-
Frismotor Metabo 4380 M. Samma motor som ingår 
i 30 -1149, med 43 mm hals. Levereras med 6 mm spänn
tång och verktyg. 
Nr 30-1143 ... . .................... 560 :-

Borrmaskin NAREX 2-speed, en tjeckisk verkstads
masl:in , av hög kvalitet och till mycke_t fördelak_tigt 
pris. Två hastigheter 900/2000 v/m,n. v,d belastning. 
Borrkapacitet i stål 8 mm. Effekt 280W. För 220V 
växelström . Fi- och S-märkt. Vikt 2,15 kg. 
Nr 30-2081 . . .... . . .. . . .. .. .... . ..... . ... 240: -

Sidohandtag för Narex borrmaskin. 
30-2227 ......... . .. . ......... . .......... . 17: -

Svarv• o. borrstativ NAREX. Uppbyggt på kraftigt 
slipat bäddrör , 30 mm diam . För borrmaskiner me 
44-45 mm halsvidd . Max dubbavstånd 300 mm 
Oubbhöjd 80 mm. Låsbar , spakmatad motdubb me 
fjädrande återgång . Planskiva 140 mm. Anhåll a 
stål , 130 mm. En kvalitetsprodukt som på någr 
ögonblick förvandlar er borrmaskin till en ~var 
eller en bänkborrmaskin med utmärkt precIsIon 
Total "längd 54 cm. Vikt 4 kg. 

220
. 

Nr 40-2226 .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Bänkborrmaskin METABO -Expert · lus. Med 1-fas 
växelströmsmotor 220 V. lneffekt 5! W , Uteffekt 370 
W. Borrkapacitet i stål 13 mm i t,_ 30 mm. Varvta l 
700'1400-2900 pr/ min. genom trappskivetransm ission. 
Utsprång 135 mm, matningsdjup 0-80mm ställbart 
med anslag , största djup borrchuck t ill fotplatta 
245 mm. Ställbart bord , storl. 20X 28 cm. Med snabb . 
spännande borrchuck 1-13 mm. Vikt 14 kg. 
Nr 40-1207 .. . .. . ..... .. ....... . ..... . .. . 1350:-

Rikthyvel Metabo BH 2 utan motor . Att drivas med hand
borrinaskin med avskruvad chuck och med halsfäste 38 
eller 43 mm. Med 3000 varv på borrmaskinen gör kutt
ern 7800 · varv. Hyvlingsbredd 160 mm. Splntjocklek 
0,4 mm. Med skydd och ställbart anhAII. Storlek pi ar
betsbord 480 x 210 mm. 
Nr40-1150 ......... . ... .. .. . ...... 640:-

Nr 20-2340 Adapter som gör Metabos tillbehör använd
bara för AEG, Bosch och-Kress borrmaskiner. 

Pr st 10:-

Nr 20-2341 Rewmtll ............. . . Pr par 40 :-

Nr 20-2342 Rewrvrem . .. . . ........... Pr st 15:-
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30-1211 

30-1212 

'""'====---
...-Q 

30-1213 

6 

Melabo borrmaskiner 

Västtyskt kvalitetsfabrikat. Samtl iga maskiner med skyddsiso
lering och störningsskydd. Fi- och S-~ärkla och med 1 lrs 
fabriksgaranti mot fabrikationsfe l. Maskinerna levereras kom-
plett med sladd och stickpropp. . . 
Samtliga slagborrmaskiner är omställbara för vanlig borrning 
och slagborrning. 

Handborrmaskin, Metabo 350/2. 2 hast igheter: 2200/ 
2800/min tomgång. lneffekt 350 W . Borrkapacitet : 
stll 8 mm, trä. 20 mm. Lev. med 10 mm självspän· 
nande borrchuck . Vikt 1,8 kg. 
Nr 30-1210 .. ... ........................... 345:-

S lagb orrmaskin, Metabo 400/2S-automatic. 2 hast ig
heter : 2200/2800/ min tomgång. 41.000 slag/min . 
lneffekt 400 W. Borrkapacitet: stål 10 mm, trä 25 mni. 
Slagborrkapac itet i betong : 12 mm. Lev. med 10 mm 
nyckelchuck. Metabo säkerhelsautomatik garanterar 
lång livslängd . Vikt 2,0 kg. 
Nr 30-1211 .......... . ........ . .. . ....... 495:-

S lagbo rrmaskin, Metabo 0168/2S Elect ronic. 2 has
tigheter och elektronisk varvlalsreglering (i ström
brytaren) : 0-1000/2800/ min tomgång . 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 varvlalsregleringen möjliggör borrning 
utan föregående körnslagning . Liksom föregående 
utrustad med Metabos säkerhetsautomalik. Vikt 2,3 
kg. 
Nr 30-1212 .... ... . .......... . . .. . .... . .... 685: ~ 

Sla gbo rrmaskin, Meta bo 0172/2S-meta bo malic. 2-
hastighets slagborrmaskinen med elektronisk varv
talsreglering , regleringsautomatik och Metabos sä
kerhetsa utomatik : 0-1000/2800/ min tomgång . 41.000 
slag/ min. lneffekt 450 W. Borrkapac itet : stål 13 mm, 
trä 30 mm. Slagborrkapac itet i betong : 16 mm. Lev. 
med 13 mm nycke lchuck och sidohandlag med borr 
djupsanslag . Det på väljarskivan inställda varvtalet 
hålls praktiskt taget konstant genom den automat
iska regler ingen (ingen efte rj uster ing vid belastning ). 
Snabbkopplig t ill högsta varvta l 2800 resp. 1000/min. 
sker genom att trycka in knappen på väljarskivan . 
Vikt 2,5 kg. 
Nr 30-1213 ... .... .. ... ....... . ........... . 795:-

Slipmaskin, Metab o Expert . En höqvarvig maskin 
med en enorm sli pkapacitet. Gör 22 000 svän9ninqar 
pr min. för snabbare bear belninA . Effekt endast 150 
W in, mer behövs inte. Tyst gång . Dubbelisolerad 
motor med stör ningsskydd . Slipplattan gox 180 mm. 
3 m anslutningssladd . 6 sorterade slippapper medf . 
Vikt 2,0 kg. (Passande slippapper 31-207). 
Nr 30-1759 ... .... .' .......... ..... ....... 475:-

Sticks lig , Meta bo-Expert 4330/2, med dubbel isolerad 
unive rsalmotor 220 V. Effekt 320 W in. Två hast ighet
er 2200/3000 slag/ min. i tomgång. Max. sågdjup i trä 
40 mm. Fotplattan kan ställas i vinkel int ill 45° . 3 
Sågb lad medföljer . Vikt 1,7 kg. 
Nr 30-1762 . . .. .. ... . ........... . ... . .... . 640: -

Sticks ligblad för Metabo-E xpert. 5-förpaokade. 
Nr 20-2270 för trä. Tandavst. 4 mm. Snedskärpl , ger 
rent snitt. Pr sats 23: -

Nr 20-2271 för hårt trä , lamminatplattor m.m. Tand
avstlnd 3 mm. Skrän kt. Pr sats 16: -

Nr 20-2272 för p lywood , fibe r- och spånplattor. Våg
fqrmat, fintandat 1,2 mm. Pr sats 16: _ 

SK IL borrmaskin, typ Cordless 2002. En laddnings
bar borrmask in med inbyggd ackumulator . En elborr 
utan elström . Maskinen för båten , modellbyggaren , 
sommarstugan och i övrigt där elström saknas eller 
elkabeln blir obekväm . Omkastare för backgång 
varigenom borren även fungerar som motoriserad 
skruvmejsel. Chuck 1,5-10 mm. Kapacitet per ladd
ning 125 hål 6 X 35 mm i trä . Laddningstid 16-20 tim
mar. Tomgångsva rv 300/ min. S-märkt laddaggregat 
medfö ljer . Förvaringsväska med axelrem . Svensk 
bruksanvisning. 
Nr 30-1505 ......................... .. ... 330: -

Borrmaskin SK IL 1473 H. Frånkopplingsbar slagborrs
funklion. Steglös varvtalsreglering 0-2600 ~/ min, med 
bl de· vänstar och höger rotat ion. För borrning, skruv
dragning och gängning i upp till 10 mm stål. Effekt 
in 400 W , inbyggt överbelastn-mg_sskydd. Hell k_ul
lagrad . Komplett med 3 st skruvmejslar och I prakt,sk 
plastlåda. Vikt 2,6 kg. 

41
0, _ 

Nr 30-1201 ................. - · · · · · · · · · · · · · · 

Mejs e lspets ar med 1/ , • sexkantfäste för 
mask in. 
Nr 
20-1043 
20-1046 
20-1047 
20-1051 

Typ 
Philips Nr 2 
Pozidrive Nr 2 
6 X 1 mm m. sökare 
Magnethylsa¼ " 6-kanl 

skruvborr

Pris 
11: 75 
8: 50 

35: 50 
24: 50 

Bandputs mask in SKIL 400 H. Putsyta 102X 114 mm. 
Inbyggd dammuppsamlare med påse. En sida är helt 
plan och gör det möjligt att putsa mol lodrät yta. 
Dubbelisolerad. lneffekt 940 wmo V. Vikt 6,4 kg. 
Nr 40-48 •. . • . ....••........... .. .... .••. . 1100: -

Slipband till Skil typ 400 och 405 H. 102X 552 mm. 
Grovl. : 40, 80 eller 120. 
Nr 20-379 .............. ... ............. Pr st 5: 50 

S lipmukin SKIL 661 H. En högvarvig maskin med 
stor slipkapacitet. 20.000 sliprörelser per minut. 
lneffekt 200 W. Dubbelisolerad kullagrad motor . Slip
yta 90X 185 mm. Passande sandpapper 31-207. Tre 
sorterade sandpapper medfölje r. Vikt 2,4 kg. 
Nr 30-1203 .... .... ... ... .. . .. ... . . . ... . ... 365:-

Dammkl pa. För dammfritt a,bete med SKIL 661 H. 
Kopplas enkelt til l en dammsugare . 
Nr 30-1218 . ................ . .............. 41: 50 

Elefdrisk kedjes l 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. 35 cm svärd. Cent rifugalkoppling . 
Idealisk såg för villaägare, timmermän m.fl. som har 
t ill gång till elkraft. Med ca 2,5 m ledning. Vikt 4,5 
Kg . S-märkl. 
Nr 40-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100: -

Slgkedja . Utbytesked ja fö r SKI L kedj esåg . 

Nr 20-695 för 30 cm svärd ... . ............ . . 69: -
Nr 20-794 för 35 cm svärd ........•.••...... 72: -
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INCA-BandsAg , för sågn ing i tr ä, icke .järnhalt iga 
metalle r och p last. Ställbart bord upp t ill 45°, med 
ställbart anhåll och djupanslag samt spår för g&
ringsanh åll. Ovre hju let är höj- och sänkbart och äv
en fällbart för att underlätta bladbyte och möjliggöra 
exakt instäl lning av bladet . Lätt inställbar sågb lads
styrning , som samt idigt tjänstgör som skyddsanord 
ning är verti kal instä l lbar . Vibrat ionsfr i gång. Lev
ereras med ett 10 mm brett sågblad för trä. 
Bordets storlek 320 X 320 mm. Höjd t ill bordet 370 
mm. Avstånd sågblad- stativ 260 mm. Såghöjd max 
155 mm. Hjuld iameter 280 mm. Sågbladets längd 
1850 mm. Varv tal för trä 1000-1100 v/ min . Erforderlig 
motoreffekt 0,5--1 hk. Vikt utan motor 21 kg. 

Nr 40-455 utan motor , med remskiva (A-spår) diam . 
125 mm. 1850:-

Bandsig SCHEPPACH HBS 32. Västtysk kvalitetssåg 
med tvi hastigheter för kapning, klyvning, gersågning 
och cirkelsågning (med ställbar rondellinjal) i t rä, plast , 
gummi och alla icke järnhalttga metaller . 
Bordet ställbart 0-45° efter en graderd skala, med klyv 
anhåll samt spår för geringsanhåll. Övre hjulet är höj och 
sänkbart för inställning av bandspänningen och läget på 
hjulet regleras med en skruv pA baksidan av stativet . Bladet 
styrs av dubbla bandledare med kullager som stödrullar . 
Uttag för dammsugare finns. 
Sågens totala höjd . bredd och djup, är resp. 957 mm, 
691 mm och 515 mm. Bordets storlek 380 X 380 mm. 
Avstånd sågblad-stativ 310 mm. Såghöjd max . 155 mm. 
Sågbladets längd 2100 mm. Bladhastighet för trä 750 
m/min , för metall 370 m/min . HBS 32 levereras med 3- fas 
motor 380 V/0,55 kw, motorskydd med nollspännings
utlösning, 12 mm blad för trä, klyvanhåll samt verktyg. 
Nr 40-2301 . . .... . .. . . . .. .. . ... .. . 2450:-

Gerir,gslifli!il med vinkelskala. 
Gering1linjal med vinkelskala för lnca-bandsågen Nr 30-2302 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .95:-
Nr 40-431 ............... .. ..... .. ........ 135: - Oju,ansla_t. 

----------------- Nr 30-2303 ............... . . ... . ... . 53:-

BANDSÅG BLAD 
_B1ndd11bl1d för lnca-bandsåg . 
Nr 30-471 bredd 6, 10 eller 15 mm för trä . Pr st 19:
Nr 30-472 universal för trä och metall. Bredd 10 mm. 
Tandspet shärdat. Pr st 23:-
Nr 30-473 för metall. Fintandad. Pr st 24:-

1 SANDSAGBLAD 
filade och hoplödda . 
Svenskt stål. 
Tjocklek 0,5 mm. 

Bandslgblad för metall. Passar 40-2301 (2100 mm). 
Nr 30- 475 29:-

B1nd16gblad passande 
LINl-bandsåg . Längd 2350 
mm. Finns i bredd 6, 10 
eller 15 mm. 
Nr 30-2114 . . Pr st 20:-

Band16gblad passande 
bandsåg K-705, (40-705). 
Längd 2000 mm. Finns i 
bredd 6 eller 9 mm. 
Nr 30-706 .. . . Pr st 17: -

Cirllllsianinplinjll för radier mellan 20-225 mm. 
Nr 30-2304 . ... . ..... . ... .. . . . .. ... . 42:-

~~~~0~ h~j~-~6'.' .":":' ·. ~r~_d_ ~ .":'".'·. ~j~~ :3':190'.: 
Bandslg1blad för trä i hög kvalitet , tandspetshärdade . 
Skr änkta sli pade och svetsade . Passar : Powe line 
(1440 mm), lnca (1850 mml , 40-705 (2000 mml , Schepp
ach, (2100 mm) och Lini (2350 mm). 
Nr Längd mm Bredd mm Tjocklek mm Pris 
30-1078 2100 6 
30-1078 2100 10 
30-1078 2100 15 
30-1079 1445 6 
30-1079 1445 10 
30-1080 2000 6 

0,40 25:75 
0,40 26:50 
0,40 31:50 
0,40 22:25 
0,40 22:50 
0,40 25:50 

30-1080 2000 10 
30-1080 2000 15 
30-1081 2350 6 
30-1081 2350 10 
30-1081 2350 15 
30-1082 1850 6 
30-1082 1850 10 
30-1082 1850 15 

0,40 26:-
0,40 -30:50 
0,635 26:-
0,635 26:50 
0,635 31 :50 
0,40 24:50 
0,40 25:-
0,40 29:-

Bandslg POWERLINE BK -1, ny förbätt rad modell 
med kul lagrad bladstyrn ing. Ram av gjut en alum .
leg ering. Bo rd med stäl lbart anhåll , 35 X 30 cm, ti pp
bart för ger ing int ill 45°. Extra ty st qå ng. Dim-: 
längd 600 mm, bredd 350 mm, höjd 550 mm, max 
sågdjup 300 mm, max såghöjd 75 mm. Vikt 15 kg. 
Motor 220 V, 1-fas växel ström , själv.smörja nde . 
Komplett med motor , strömstä llare med nol lspän
nir,gsutlösn ing, unive rsalb lad för t rä och metall samt 
3 m kabel och st ickpropp . 
Nr 40-70 ..... . ............ . ............... 1230: -

Tvi hastigheters ombyggnadssats för Powerline BK-1 
och Bu rgess BBS20 MK Il. Gö r 40-70 till en ännu mer 
användbar bandsåg då man får en låg bandhast ighet 
(106 m/ min) för met all och en hög hast ighet (396 
m/ min) för trä , vi lket bidrar till högre avverkningstakt 
oc h f inare sågsn itt . 
Nr 30-273 .......... . . . . .. . . .. . ........... .. 185: -

Bandsigblad till bandsåg BK -1. Hårdlödd sl inga , 
omkrets 143 cm. 

30-68, för allt slags trä , plywood och plattor . 
30-69, universal. För metall 2- 25 mm men även för 
trä och plattor . 26: -
30-88. ·metallsågblad , 24 tänder / tum , för sågning i 
metall och legeringar . 26: -
30-67, metallsågblad , fintandat 32 tänder /tum , för 
sågning i tunt gods . 26: -
30-89, knivblad för skärning i textil , skumplast och 
dyl. löst material. 37: -

och 
brännlackerat stabilt sta
tiv med smärgelskiva 115 
x 12 mm på spindel med 

Bandslg typ K-705 enligt utgående 6 mm tapp, som 
beskrivn ing i katalog nr 65 kan fästas i chuck på en 
f inns nu i begränsad till- borrmaskin . Ogonskydd 
gång med lång leveranst id . av plastglas . Höjd 14 cm. 
Nr 40-705 . . ...... 665: - Nr 30-2030 . . . . . . 46: -

Konturslg - DREMEL En behänd ig kontursåg i 
bänkutför ande för bearbetning i trä , plast , aluminium 
och kopparplåt. Sågr iktningen kan ändras genom tre 
ol ika lägen av bladet. Höj. och sänkbart bord samt 
lutbart för ger ingssågn ing upp t ill 45° åt båda hållen. 
På motoraxeln k~n medföljande gummirondell med 
sli pp app er anslutas . 220 V växelström . 
Bo rdets storlek 200X 240 mm. Sågdjup 380 mm. Ka
pac itet : trä 12 mm, alum inium 3 mm och koppar 
1,3 mm. Moto r: 3000 v/ min. 220 V/ 1-las växel ström . 
V ikt 6 kg. Tillbehör: Stöd rondell d iam. 100 mm, 3 st 
slippapper , 3 st sågblad . 
Nr 40-100 ................ . ...... . . .. ..... 570:-

Slgblad til l Dreme l kontursåg . a) fin eller b) grov
tandn ing. 
Nr 20-91 . .. .. . ..... . . . ......... . ...... Pr 5 st 12: 50 

• 
Böjlig axel passande i rondellfästet på Dremel kon
tursåg. Längd 93 cm. Med spännhylsa för '/, " och 
3 mm borr och sl ipst ift . 
Nr 30·174 .... . . . ........ . ................ . . 110: -

-
Stickslg för anslutn ing 
till alla sorters elektriska 
handborrmaskiner . Kåpa 
av lackerad lättmetal l. 6 
mm axel med oljebrons 
lager . 3 sågblad medl . 
Nr 30-1944 . . ...... 28:-

Bladsats med 5 blad för 
sticksåg 30-1944 och 30-
1343. Ett blad för metall 
och 4 oliktandade för trä 

Nr 20-1937 .. Pr sats 3: 90 

Sticksig. Amerikansk tillsats 
som passar alla typer av 
el. handborrmaskiner. Såg· 
djup 50 mm. Ställbart si
doanhåll 3-25 cm. Cen
trumfäste för cirkelrund 
sågning upp till 50 cm 
diameter . Automat isk spån · 
blåsare , självsmörjande lager. 
Nr 30-1177 ... .. . . 55:-

Bladsats med 6 reserv
blad i olika grovlekar till 
dekoratörsåg 30-1177. 
Nr 20-1193 . .. ... 14: 50 
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Nedanstående t illsatser passar de flesta typer borr 
maskiner . Lösa insatser fö ljer till varj e t ill sats var
igenom de passar t i ll ha lsvidderna 35--43 mm. 
Kraftöverför ingen från borrm askinen ske r på nytt 
sätt med kraf ti ga 6-kantbu ltar var igenom de t id igare 
vanliga axelbrotten elim inerats. 

Cirkelslg av lättmeta l l. Med ti ll 45° t ippbart sågbord 
och stä llbart anhåll av stål. Bord storl ek 120X 245 
mm . Universa ltandad kl inga 150 mm. Med kull ager . 
Passar alla borrm askiner med halsvi dd 35--43 mm. 
Nr 30-2294 ... . ..... . .... . ......... . ....... 95: -

Plansliptillsats med slipyta 220 X 110 mm. Ku llager . 
Fjädrande hållare med gumm ibelägg för sli ppappe 
ret. Sidohandtag . Passar alla borrmask iner med 
halsv idd 35--43 mm. (Passande sl ippapper 20-2035). 
Nr 30·2289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77: -

SticksAg med tippbart sågbord till 45° åt båda si
dorna . Kullager . Sågdjup till 55 mm. Med 3 sågblad . 
Passar alla borrmaskiner med halsvidd 35--43 mm. 
Nr 30-2292 .......... . ..... . ............... 79: -

Bänkslipmaskin med 125X 13 mm sl ipsk iva. Ställ b 
anhåll och gn istskydd. Dubbels idig skyddshu v. K 
lager . Passar borrmask iner med halsvidd 35--43 m 
Nr 30-2295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88: 

Bandslip av lättmetall med kullager. Slipbandet h 
les lagom spänt med inbyggd fjäder . Sl ipyta 4 
50 mm. För halsvidder 35--43 mm. An slutes sna 
till varje borrmask in med sexkantbult , varav 3 ol 
medföler . Med handlag och 2 slipband . 
Nr 30·2296 ........................... . .. . . 125: 

Extra slipband t ill bandsl ip 30-2296. Sats med 3 o 
grov lekar . 5X 92 cm. 
Nr 30·2298 ........ . . . ............. Per sats 19: 

Hyvel av lättmetall , kullagrad . Hyve lbredd 80 
Planfräst bo rd med graderad skärdjup inställning 
0,5 mm. Banddriven rundkut te r med 2 stål s 
skydd med fjäd rande återgåno . Längd 295 mm. M 
handtag . Passar alla borrmaskiner med halsvidd 
--43 mm. 

Vinkelvizel av lättmetall med kullager. Nedväxling Nr 30-2293 ......................... . . . . , .. 198: 
2:1. Drivrem 20-22n, . . . . . . . . . . . . . . reserv, Pr st 15: 
Nr 30-2299 .. .. . . . . . .. .. .. . .. . ... ... . . .. .. ... 89:- Hyvelstlll 20-2274, .. .... .. ... . reserv, Pr sats 24: 

Svarv med bädd av prof ilerad lättmetall. Alls idigt 
ställbart anhåll av stål. Kullagrad motdubb ställbar 
i hor isontalled . Medbringardubb med 6 mm' tapp att 
sätta i borrmaskinens chuck . Största dubba vstånd 
620 mm. Höjd över bädden 100 mm. 3 svarvjärn med 
skaft , skruvnycklar och skruv medfö ler. Passar alla 
borrma ski ner med halsvidd 35--43 mm. 
Nr 40-2297 . . ...... . ................. . . . ... 230: -

Kombi-ikruvstyclce, med vändbara stAlbackar. Dan 
backen spårad pi en sida, övriga sidor släta. Back 
100 mm, spännvidd 100 mm. Tryckknapp för sn 
inställning . Levereras komplett med bänkfäste. 
Nr 30-250 .. . .. .. .... ... . .... . . . ... 151 

Bi nkstill . Passar alla 
mindre och medelstora 
bo rrmaskine r. Ett stadigt 
stä ll av brännlackerad 
aluminium , med ställbart 
skydd för slipskiva och 
med ögonskydd av plast 
g las 80 x 65 mm. 
Nr 30-1969 . ..... . . 39:-

Bänkställ passar . alla 
bo rrmaskiner med hals
vidd 35--43 mm. Höjd 
från underkant ti ll bo rr
centr um 100 mm. 
Nr 30-2291 . . . . . . 19: -

T 
Borrstopp, passar alla 
borrmaskiner med hals
vidd 35--43 mm. Av lätt 
metall , spindel av för
kromat stål , längd 22 cm. 
Nr 20-2290 . . . . . . 16:-

Vinkelvixel, passande 
handborrmaskiner med 
' lo" chuckspindel , varvid 
vinkelvä.xeln sättes in 
mellan borrmaskinen och 
dess chuck . Beroende på 
hur växeln vändes, kan 
varv talet fördubblas eller 
nerväxlas 1 :2. Dreven är 
pre cisionsutförda och ax
larna går i självsmörjande 
la.ger . Vikt 0,4 k.g. 
Nr 30-1202 . . . . . . 47:-

Passbult med ' lo" gänga i 
båda ändar . 
Nr 20-43 . . . . . . . . . 4: 90 

MULTIDO 

Bonmaskinstativ MULTIDO omställbar till två olika 
infästn ingslägen för borrmaskinen . För borrn ing , fräs 
ning, plansl ipning , kapn ing med klinga eller kapsk iva 
m.m. Ställbart borrdjupans lag med skala . Graderad 
inställn ing av olika kapningsvinke l. Stor pressgjuten 
bo rdspl atta 26 X 21 cm. Stålpe laren 50 cm hög. Fästet 
passar borrmask iMer med halsvidder från 38 till 4~ 
mm. Djupmatning 70 mm, utsprång 115 mm. Kling
skydd medfö ljer . Vikt 7 kg . 
Nr 30-1573 ............. . ...... .. . . . .. , . ... 265:-

Fräsbord passande Mult ido borrmask instativ . Av 
blankgalvad 2 mm stålplåt. 5torl . 20 X 37 cm plus 8 
cm hög kant. Med ställbart fäste t i ll bordsplattan och 
med ext ra f ininstä llning av fräsdjupet. 
Nr 30-1574 .................. .. ......... .. . 42:-

Profilfräsar, se sidan 4 4 

Bilden till höge r visar stativet monterat med borr
maskin med kapsk iva samt påsatt ett maskinskruv
stycke . 
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. ...._ --- --
Borrstativ passar alla 
borrmaskiner med hals
vidd från 35-43 mm. Plat
tans storl . 160X 160 mm. 
Stativpelare 40 cm hög . 
Graderad skala för borr
djup upp t ,11 5 cm med 
ställbart stopp. 
Nr 30-1979 ...... .. 98:-

Borrstativ passande borr
maskiner med halsvidd 
38-43 mm I.ex. AEG, 
Bosch och Metabo. Plat
tans storlek 170X180 mm. 
Höjd 400 mm. Borrdjup 55 
mm. Vikt 2,5 kg . 
Nr 30-1572 . . . .... 105:-

Specialfäste för Black & 
Decker , Skil. För anpass
r>ing till borrstativ med 
fästanordn i11g för 43 mm 
hals . 
Nr 30-909 . . . . . . . . 44: -

Vinkelläste för horison 
tell infäs tning av borrma 
skiner i borrstativ. Pas
sar halsvidd 43 mm. 
Nr 30-911 . . ... . .. 42:-

Borrstativ för såväl borr
ning som fräsning. Passar 
AEG , Bosch, Metabo m.fl . 
maskiner med 35-43 mm 
hals . 45 cm hög sexkant 
pelare med kuggstångs
matning , mm-graderad 
skala och ställbart borr
stopp . Avstånd pelare
borrcentrum 125 mm. Mat 
ningsdjup 240 mm. Bas
platta 185X 200 mm av 
gjutgods . Vikt 6,8 kg. Med 
nedanstående specialfäs
te passar även Black & 
Decker, SKIL. • 
Nr 40-908 .. . . . ... 245: -

Fräsbord. Användes tillsammans med borrmaskinsstativ för 
borrning och fräsning. Bordet 400X240 mm . Med ställbart 
anhåll och två roterande anslag. 

Nr30-944 .. . ..... . . .. ....... .. . .. . 115:-

~~ 
~ Spiralborr med centrum-

spets. 

Borrstopp, för borrar mel
lan 5 och 10 mm. 
Nr 20-590 ....... . 13: 25 

Nr Diam . 
10-293 6 mm 
10-293 8 mm 
10-293 10 mm 

Pr st 
4:50 
5: 25 
6: 75 

Maskinskruvstycke av gjut 
järn med polerade pr is
mabackar av stål. Back
bredd 85 mm, spännvidd 
65 mm. Vikt 3,6 kg . 
Nr 30-1206 ... . .. 135:-

Maskinskruvstycke av 
lättmetall med stål-
spindel , 120X125 mm. 
Backbredd 60 mm., 
spännvidd 50 mm. Vikt 
600 g. 
Nr 30-724 . . ...... 31:-

M1skinskruvstyck1 av gjut 
stål 120x 130 mm med 
dubbel spindel/öring. Back
bredd 70 mm . Spännvidd 
65 mm. Vikt 1,7 kg. 
Nr 30-1131 ... ... . 55:-

Maskinskruvstycke av 
gjutjärn . Praktisk kon
struktion med rörlig käft , 
svängbar för koniska ar· 
betsstycken . Frästa V
spår i backarna . Pass. för 
bänkborrmask . av stan
dardtyp . Backbredd 57 
mm, spännvidd 38 mm. 
Vikt 1,1 kg. 
Nr. 30-1881 ...... 57:-

Maskinskruvstycke. Stör
re och kraftigare än före
gående , i övrigt lika . 
Backbredd 75 mm, spänn
vidd 65 mm. Vikt 2,6 kg. 
Nr 30-1882 ..... . 82:-

FRAKT 
TILLKOMMER 

Pluggmaster. Praktisk anordning för kantsamman
fogning av · skivor med tappning. Exakt passning 
enkelt och snabbt. 36 sorterade träpluggar och 
bruksanv isning mei;fföljer . Att användas tills. med 
borrmaskin. 
Nr 30-1001 ..... .... . ........ . . . . . .. .... ... 86:-

81rnmm 
Pluggsatser med räfflade 
träpluggar (bok) . 
Nr Diam . Pr sats 
20-1002 6 mm ca 200 st 
20-1003 8mm ca 150st 
20-1012 10mm ca 120 st 

Pris pr sats ·12: -

Markeringsstift för exakt 
·uppmä rkning, av pluggh ål. 
Satser med 4 st lika. 
Nr Diam . 
20-1013-6 6 mm 
20-1013 -8 8 mm 
20-1013-10 10 mil) 

sats 
6:-
6: 50 
7: -

Hobbysvarv WICA. Lagrad •i dammtäta kullager för 
max. 6000 varv/min. Bäddrör 1200X35X4 mm med 
fräst spår för styrning av motdocka . Spindelgenom 
gång 10 mm. Nosen gängad med UNF 5/8 och bak
till gängad 16X T,5 mm med mutter och fläns för 
slipskiv a 104X 19X 16 mm jämte anhåll och spräng
skydd. Sp indelk lo med 4 stålstift. 3-spårig remsk iva 
50-8 0--100 mm med Z kil repspår. Kraftigt och all 
sidigt ställbart anhåll med glidskena. Motdocka 
med gängat dubbrör och 10 mm genomgång , fram 
till appbrotschat för morsekona nr 1 jämte låsring 
och ratt . Dubbavstånd 900 mm och höjd över bädd 
95 mm. Med hjälp av ex. ändstöd 20-1853 kar, bädd 
rör et förskjutas så att den fria dubbhöjden blir 200 

mm och dubbavståndet förlängs betydligt. En stabil 
och tekniskt välutrustad svarv i kokillgjuten alumi
hium , lac kerad i hammarlack och blanka delar glans
förzinkade. Kullagrad motdubb . Medföljer 3 st. nyck 
lar och utstöta rpjnne. Vikt ca 10 kg utan motor. 
Nr 40.75 ................. . ....... . ........ 760: -

Extra tillbehör: 
Slipskiva passande pl Wica -svarven . Storl. 104X 19 
mm. Axelhål 16 mm 
Nr 20-845 . .. . .... ... ...... . . ... ......... . 19:-

* TILLBEHÖR TILL WICA-SVARVEN * 

Bandputstillsats, utökar 
svarven till en praktisk 
bandputsmaskin . Ställbar 
i både vertikal och hori
sontalled . Behöver ej 
bort tagas vid svarvning , 
endast vridas åt sidan . 
Mothjulet lagrat i olje
bronslager . Som drivhju l 
för bandet användes 
chuck 20-1734. 

Chuck för fäste av ar
betsstycken med fri spin
del fö r bl.a . invändig 
svarvning. •1," UNF 
gänga . Arbetsstycket hål
les stadigt med 8 st in
sexskruvar . Gripvidd 40 
mm. Användes även som 
drivhjul till bandputstill· 
sats 30-1848. 
Nr 20-1734 . . . . . . 57: -

e 
R1mskivl. 3-spårig. 50-
80-100 mm. Axelhål 14 
mm. Kilspår Z. 
Nr 20-1990 ...... . 35:-

Remskiva, samma som 
föregående men med 
axelhålet 1/, " X 20 för att 
passa i stället för chucken 
på AEG m.fl. borrmaski
ner . 
Nr 20-1735 ..... . 35:-

Remskiva, samma som 
föregående men med 
axeltapp för insättning i 

tt 
,., 

Motdubb roterande i olje
lager med morsekona 1 
fäste . För uppsättning av 
små svarvdetaljer . 
Nr 20-1993 ...... 42:-

Medbringardubb i gängad 
hylsa UNF ¼ . 
Nr 20-1988 . . . . . . 22:-

Nr 30-1848 ...... 135:-
chuck på handborrmaskin. Motdubb. Lagrad i SKF 
Nr 20-1851 . . . . . . 37: - dammtäta lager. Fästet 

Chuckfäste för fastsätt- med morsekona nr 1. 
Sl-,pband för trä 1·,11 ovan - ning av borrchuckar med ~ Nr 20 1994 68 

i\~ ~1~5~[:fout~ .c~ini"toi ~r;;t· Kiff f~g .... ~- . . . . . :-
20-1855, för vertikal slip-
ning. Längd 70 cm. , 

Pr st 3: 30 -a:==-=== "-• Hyls-chuck får fastsatt-
20_1856, för horisontal sl ip- _.- liiil ning av mi_ndre trästycken Motorhllla _re, 15X15 cm 
ning. Längd 90 cm. v,d svarvning av små de- lackerad Järnplatta med 

Pr st 3· 50 I talJer utan motdubb . In- fäste som passar på svar -
. Lampfotsborr . Diam . 9,5 vändig kon isk gänga 1" , vens bäddrör . 

20-1857, för metallslip- mm längd 57 cm. Passar med stoppskruvar. Stor- Nr 30-1N9 . . . . . . 60:-
ning. Grovlek 100. Längd in i dubb röret. lek 60X 37 mm. 
90 cm. Pr st 3: 60 Nr 30-1996 . . . . . . 39:- Nr 20-726 ........ 29: 50 Lämpl. kilrem nr 30-1920 
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Planskiva att användas till
sammans med bordsanhAII 
30-783 för svarvning av 
fat m.m. Vänstergängad. 
Diam. 125 mm. 
Nr 20-741 ...... . . 38:-

Planskiva för självhäft
ande rondeller . Diam 150 
mm. 
Nr 20-755 V-gängad 45: -
Nr 20-758 H-gängad 45: -

Rondeller 150 mm diam . 
Självhäftande för mon
tering på planskiva. Finns 
i grovlek : 40) grov, 60) 
medel , 100) f in. Förpack
ning 10-st. 
Nr 31-604 Pr förp . 12: -

Planskiva av aluminium. 
diam . 120 mm med mel
lanring och trägänqad 
centrumbult. Oumbärlig 
tillsats för svarvning av 
fat eller skålar och vid 
all invändig svarvning . 
Nr 20-1956 . . . . . . 59: -

!• 
Ändstöd passande svar
vens bäddrör . 

Nr 20-1853 . . . . . . 32:-

Öppen motdubb roteran
de i oljebronslager , som 
glider utanpå dubbrörs
nosen så att långhålsborr 
kan användas. 
Nr 20-1997 ... . .. 21:-

Skruvdubb för svarvning 
av kulor m.m. 
Nr 20-787 _ . .. . .... 36: -

Fästplatta för montering 
av Picador bandputs 30-
1219. Levereras med rem
skiva passande spindel 
samt drivrem . 
Nr 30-790 . ... .. .. 46: -

Bordsanhlll för svarvning 
av fat mm. upp till 400 mm 
d iam. Monteras på vän
ster sida om spindeldoc 
kan. 
Nr 30-783 . .. .. ... 155:-

Hylstillsets för spindel
dockans nosparti. Med
ger montering av AEG
tillbeör I.ex . bandslip 30-
1584, hyvel 30-1655, cirkel
såg 30-1654 m.m. Passar 
även tillbehör av fabr ikat 
KINZO . 
Nr 30-778 . . . . . . 125: -

Kreftöverföringsdubb att 
användas tillsammans 
med ovanst. hylstillsats. 
Nr 20-801 För AEG 28 : -
Nr 20.-802 För Kinzo 28: -

Universalmaskin. Slgar , svarvar, borrar, slipar och 
sandputsar . De olika arbetsoperationerna kan ut
föras utan vidlyftiga omställningar . Maskinen är sta
digt uppbyggd på en 61 cm lång stålpelare med 
diam. 19 mm. Sågklingans diam . 10 cm. Sågbordet 
kan sne~ställas intill 45° och är försett med fjäd
rande klingskydd. Borrchuckens största gripvidd 6 
mm. Slipskivan i diam . 10 cm. Ställbart anhåll samt 
jigg för skärpning av metellborrar . Axeln av 16 mm 
stål går i självsmörjande bronelager med axialkul
lager för u·pptagande av det axiella trycket. Rem
skivan , 45 mm diam . för A-rem. Med denna eng
elska kvalitetsmaskin i hobbyverkstaden kan de 
flesta bearbetningsproblem lösas . Största dubb
avstånd 30 cm och största svarvdiam . 11 cm. Utan 
motor . 
Nr 40-540 ... . ....... .. ... . .. .. ........ . .. 395: -

• 1827 

i[ • 
1828 1829 

+ 1830 

Slgklinga . Speciellt ut
formad för sågning av 
plastmaterial som plexi
glas , laminatplattor m.m. 
upp till 3 mm tjocklek. 
Även användbar för lätt
metall. Extra prima spe
cialstål. 15 tänder per 
tum och nedfrä.st perife
ri . Diam. 150 mm. Hål
diam. 'I,". Lämpligt varv
tal 2000 v/min. Vid arbete 
med denna klinga bör 
sågbordet anpassas så 
att tänderna nätt och jämt 
skär genom arbetsstycket. 

Nr 30-1711 .. . ... 47:-

Svarvdubbar för träsvarv-
ning . 

20-1127 medbringare med 
'I•" UNF-gänga. 9:-

20-1828 med medbringare 
på 6 mm skaft för chuck . 

9:-

20-1829 motdubb med 'I," 
UNF -gänga. 7: 50 

20-1830 med träskruv och 
'I, " UNF-gänga . 8:-

Cirkelsl,gklinga, hyveltan
dad , som samtidigt sågar 
och hyvlar , varigenom ett 
minimum av efterarbete 
kräves. Av bästa Shef
fieldstål. Filad och 
skränkt. Axelhål på 30-
1266-30-1267 'I,", på 30-
1268-30-1269 20 mm och 
30-1270 30 mm. 

Nr Diam . Tjockl. Pris 
30-1266 150 1,11 31:-
30-1267 175 1,30 39:-
30-1268 200 1,30 44: -
30-1269 250 1,43 52: -
30-1270 300 1,59 73:-

M I C O R hlrdme 
tallsigklingor, en 
svensk kvalitetspro
dukt . Världens mest 
slida mä_rkesklinga. 
Speciallödda hlrd 
matallskär som ej 
lossnar. Samtliga 
med 2,B mm i skä
ret och 1 .9 mm 
stommen . 

Tandning RAE för universalbruk . 
Nr Diam. Axelhål Passar Tänder Pris 
30-212 120mm 20mm AEG 12 105:-
30-213 127 mm 'I, " Black & Decker 12 83:-
"36-214-13 140 mm 13 mm Metabo 16 112:-
30-214-19 140 mm 19 mm AEG 16 112 : -
3å-215 150 mm 16 mm Bosch, Hobby 16 95:-
30-216 156 mm 11/," Black & D. (U-60) 16 112:-
30-217 160 mm 20 mm AEG , Maffel X 55 16 112:-
30-228 160 mm •/," Skil 16 112:-
30-218 170 mm 30 mm Bosch 20 137:-
30-229 170 mm 20 mm Mattel B55 20 137:-
30-219 180 mm 11/," +20 mm Black & D., 

Metabo 20 
30-823 180 mm 'lo'' B & D/HD 1000, Skil 20 
30-220 190 mm 30 mm Bosch , Holz -Her 24 
30-220 190 mm 20 mm Metabo 24 
30-824 200 mm 30 mm Bosch, H-Olz-Her 24 
30-824 200 mm 30 mm Maffel B65 24 
30-227 210 mm 1'/,+' / , " Black & D., Skil 24 
30-832 210 mm 30 mm Bosch, Holz-Her 24 

137:-
137:-
154:-
154:-
154:-
154:-
154:-
154:-

Tandning TAE för finbearbetning , speciellt plattma
teri al. 
Nr Diam. Axelhål Passar Tänder Pris 
30-82 5 180 mm 1¼ +•/, " Black & D., Skil 30 196: -
30-82 6 180 mm 20 mm Metabo 30 196: -
30-827 190 mm 20 mm Metabo 32 220:-
30-82 8 190 mm 30 mm Bosch , Holz-Her 32 220:-
30-82 9 210 mm 30 mm Bosch , Holz-Her 32 225:-
30-830 210 mm 1'/,+•/, " Black & D., Skil 32 225: -

Klingor med 2 olika hålmått levereras med svarvad 
pass ring. 

..-. 
m,cor 
hobby 

Nr Diam. Axelhål 

20-1409 125 mm 16 mm -112" 
20-1410 150 mm 16 mm 
20-1411 165 mm 16 mm, 11/," 
20-1412 184 mm 16 mm, 11

/, " 

20-1413 210 mm 30 mm, 1'/, " 
20.-1414 210 mm 5/8" 

Hlrdmetalldgklinga Ml 
COR HOBBY med om
slipbara hårdmetalltänder . 
Beteckn ingar: B/D= 
Black & Decker, BO= 
Bosch , SK= Skil , HH= 
Holz-Her . 

Passar Tänder P1i; 

B/ D, BO , SK 14 st 51: -
BO, SK 16 st 56: -
B/D , SK 16 st 58:-
B/D, BO, SK 20 st 65: -
B/D, BO, HH 24 st 73: -
Skil 24 st 73: -

Tandning RA-BG för byggsågar, växelvis 
Axelhål 25 eller 30 mm, skärbredd 3,6 mm. 

slipad . 

Nr Diam . Tandantal Passar Pris 
220:-
245:-

40-816 S50 mm 36 Perfect 
40-929 400 mm 40 Gerde Sågen 

Kutterstll Micor HSS
Rapid. 
Nr 
30-1538 

Passar Pr st 
lnca Rikthyvel 

28:-
30-1542 1 nca Automatic 

30.-1544 Emco Siar 
30-1546 Emco Rex 
30-1548 Robland 
30-1549 Luna W57 

63:-
58:-
67:-
26:-
32:-

Insats ringar 20-2337 av 
stål för ändring av cent
rumhål på sågklingor . 
Typ Diam. Pris 
A 3~25 mm 4: 50 
B 3~20 mm 4: 50 
C 1'/,"-30 mm 4: 50 
D 30mm-1'/," 4:50 
E 20 mm-'/, " 4: 50 

Sågklinga, av prima stål , 
filad och skränkt. Univer
saltandning med 90 tän
der. Yd = diameter, Hd= 
axelhål, Tj=tjocklek. 
Mått i mm. 

Nr Yd Hd Tj 

0 6 ' ro: ,,~ 
--"' ~ 

Hlrd metallslgklingor MICOR för snickerimaskiner. ~ 

30- 193 100 15 1,02 19:-
30-1339 150 13 1.02 31: -
30- 194 150 15 1,02 31:-
30-1340 200 13 1,22 42:-
30- 195 200 20 1,22 42:-
30- 196 '250 20 1.42 54: -
30- 197 300 20 1,63 73:-
40-1341 400 30 2,0 110:-

Bricka av mässing för 
ändring av centrumhål på 
sågklingor. 
20-1783, Diam 20-10 mm. 
20-1784, Diam. 20 mm
'/,". 1: 50 

Specialtandade för universalbruk såsom kapning och 
klyvning i både hårt och mjukt trä, ädelträ , fanerat 
trä, lamellsågning o.s.v. De lämpar sig även utmärkt 
för spånskivor , belagda plattor, plastsågning och 
dyli kt. 
Med hårdmetallklinga kan kapaciteten tredubblas 
genom ökad matningshastighet i förhållande till van
lig stålklinga . 
Axelhål 20 mm eller 30 mm. 

Nr 
30-833 
30-8 34 
30-84 2 
40-843 
40-870 

Diam. 
200mm 
250mm 
300 mm 
350mm 
400mm 

Tandtal 
40 
48 
60 
72 
80 

Skä.rbredd 
'2,4 mm 
2,8mm 
2,8 mm 
3,2mm 
3,2mm 

Pris 
225:-
270:-
330:-
360:-
410:-

Sigklinga med universal
tandning, bästa kvalitet , 
hårdförkromad . Diam . 125 
mm. Hål 1/," . Passar el
handsågar. 
Nr 30-165 ... . . .. . 24 :-

Slgklinga med landning 
för kapsåg och röjnings
såg. Filad och skränkt. 
Diam . 250 mm. Håldiam . 
16 mm. Tjocklek 1,7 mm. 
Bästa svenska fabrikat. 
Nr 30-269 . . . . . . . . 29: -

Sl,gklinga AEG . Fintand
ad kapklinga för AEG 
sågtillsats. Av hårdför
kromat kromvanadiumstål, 
90 tänder, diam. 150 mm, 
axelhål 19 mm med fläns. 
Nr 30-414 ... . ... . 37: -

15 
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Slgklinga av prima shef
fieldstål. Filad och 
skränkt med tandform G 
för såväl klyvning som 
kapning . Diam . 150 mm. 
Tjocklek 1,2 mm. Hål 
diam . ½ ". Lämpligt varv 
tal 6000 v/ min. En utmärkt 
klinga för el-handsåga r 
m.m. 
Nr 30-1n& .. .... 24: -

Slgklinga av pr ima shef 
fieldstå l. Filad o. skränkt 
med landning för såväl 
klyvning som kapn ing. 
Axelhål .1"= 25,4 mm. 
Nr Dia,m. Tjocld . Pris 
40-1141 400 1,8 145: -
40 -1142500 2.4 210:-

Slgwobbler, komplett m. 
6" fräsklinga av prima 
Sheffieldstål , tjocklek 11, •, 
axelhål ' /, ". Wobblern in
ställbar fö r spårbredd 
l/ 1'" _s /, " och up p till 2" 
djup . En nyckel medföljer. 
Nr 30-1382 ...... 98: -

Slgspindel med 20 mm centerless lipad axel i 
kaps lade kullager för max 5000 varv/ min. längd 370 
mm. Lagerhus och fot av alum inium med ingjuten 
rörför stärkning. I ena änden plansvarvade 80 mm 
klingflän sar, axelhål 20 mm med vänster- eller höger
gängad mutter . I andra änden SO mm dubbel remskiva 
med A-spår och morsekona B18 för chuck . 
Nr 30-124, vänstergängad . ...... . ... . ...... 170: -
Nr 30-125, höge rgängad ...... ... .. . .... .. 170:-

Mellanring för sågklinga med 30 mm axelh ål. 
Nr 20-980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3: -

Slgspindel med kraft igt gjutjä rnshus och dubbla 
helt kapsl ade 17 mm kull ager för max 5000 v/min. 
Tystg åend e. Hög prec ision och stab ilitet. Kan även 
monteras vert ikalt. Axellängd 250 mm. Axel centrum 
30 mm över bas. Fria änden 50 mm med 'h " gäng a 
och 44 mm kl ingflänsar . Klingor med upp till 250 
mm d iam. kan anbringas med axel hål 'h". Passar 
även sl ipskivor m.m. Med A-rem skiva , 50 mm yttre 
d iam. Vikt 2 kA. 

Nr 30-1821 med axeländen vänstergängad '/, " 140:
Nr 30-1822 med axeländen högergängad '/," 140:-

Axelsats med 16 mm stålaxel , två lagerbo ckar med 
självsmö rj ande bronslager . 45 mm A-kilrepskiva , 
dubbla flänsbrickor för sågklingor , sl ipskivo r m.m. 
med '/, " hål. Gängad konisk pinne för polerverktyg 
samt kraftig 3-backig chuck för upp till '/, " borrar. 
Längd 40 cm. 
Nr 30-1130 . ... . ............ . ....... .. . .. 89:-

' 
fgJ 

Axelsats, storlek och utrustning l ika föregående 
·.<~~ _.-' men med kullager och utan gängad konisk pinn~ . 

, _ - Nr 30-1380 .... . .. . .. . .. . . . .... .. .... . .. 115: -

4~W(J)@ Slgwobbler. Består av 4 
st snedskurna och grade
rade skivor av lättmetall 
mellan vi lka klingan in
sättes . Alltefter inställ
ningen av skivorna får 
sågklingan en mer eller 
mindre sned ställn ing i 
förhållande till axeln och 
fungerar därvid som fräs 
för upptagning av not- , 
grad- och laxspår m m. 
Diam. 7 cm. Axelhål '/," . 
Fö r sågklingor upp till 15 
cm. 
Nr 20-1224 ..... . 21:-

. mu dC 

Stickslgblad. Finns med tre olika fästen (se bilden), 
som passar de mest förekommande fabrikaten . 
Fäste A B C Användn ing Pr 2-förp . 
Nr 21-Bn 21-878 21-879 Trä, grovtandat 7: 20 
Nr 21-880 21-881 21-882 Trä, fi ntandat 7: 20 
Nr 21-883 21-884 21-885 Trä, koniskt HSS 16: -
Nr 21-886 21-887 21-888 Trä, prof ilsågn ing B: BO 
Nr 21-889 21-890 21-891 Metall , fin HSS 10:-
Nr 21-892 21-893 21-894 Tunnplåt j ärn HSS 10: -

Axelsats med ¼" stål
axel , 21 cm lång, i två 
lagerb ockar med kapsla
de kull age r och_ 45 mm _A
remskiva. Ena änden vän
ste rgängad med p lats fö r 
slipskiva med 'h" hål och 
upp t i ll 1" tjocklek mellan 
flänsarn a. I andra änden 
flänsar för sågkl inga med 
'I•" hål, som kan utbytas 
mot medföljande '/<'' borr
chuck . 
Nr 30-1m 105: -

Kapskivor, armerade och 
2,5 mm tjocka för elektr . 
handsågar . 

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

20-330 76 mm 8 mm 7: 50 
30-167125 mm 'h" 9: 50 
30-169178 mm 22 mm 9: 75 
30-171178 mm 1'/, " 9: 75 
30-313 203 mm 35 mm 14: -

B. För kapn ing av alumi
nium, verktygs- och rost
fritt stål. 

Nr Diam . Hål Pris 
30-479 125 l/2" 9: 50 
30-902 178 22 mm 10: 50 
30-903 203 35 mm 14:-
30-906 230 22 mm 15:-

C. För kapn ing av sten 
betong , marmor , eternit 
etc . 

Nr Diam. Hål Pris 
30-166125 mm 'h" 9: 50 
30-168 178 mm 22 mm 9: 75 
30-170 178 mm 1 ¼ " 9: 75 
30-312 203 mm 35 mm 14: -

Kapskiva t i Il WS 330, för 
stål och meta ll. 130-1478) 
Nr 30-1624 . . .. . . .. 9: 25 

Kapskiva ti ll WS 330, för 
sten och betong m.m. 
Nr 30-1625 ...... . . 9: 25 

Navrondell till WS 330. 
Nr 30-1626 ..... . .. 14: 50 

Bandputs. En stabil och kraftig liten mask in, helt ut
för d i gjutgods och stål. Höj- och sänkbart slipbord 
10X 20 cm och ställbart anhåll. Kilspårskiva 3" för 
A- rep. Lämpligt varvtal ca 1400 v/min . och erforderlig 
effekt¼ hkr. Längd 34 cm, höjd 14 cm. Vikt 5,4 kg. 
Med t!tl band men utan motor . Lagrad med kapslade 
kull aRer. 

340
. _ 

Nr 40-1219 . . .. . ...... - ...... · ... - . · . · · · · - · · 

Slipba nd för ovanstående maskin , för trä , plast
laminat m.m. Tygband 3 X 30" med grovlek 40 (grov) . 
60 (medelgrov), 80 (medium) , eller 100 (fin). 
Nr 30-1272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr st 4: 50 

Slipband för bandslip. 
Nr Diam . mm Grovl. Passar Pris 
30-379 102X 552 40, 80, 120 SK IL 400H 5:50 
30-575 75 X 533 40, 80, 120 H H 2288 6: 40 
30-1854 50X 800 40, 80, 120 AEG BS707 4: 50 
20-2034 54X 540 40, 60, 80,120 20-2032 (Utg.) 3: BO 
30-1953 102X560 40, 80,120 B & D, 405, ELU 6: 25 
30-1963 110X620 40, 80, 120 AE GHBS Z, HH 6: 75 

Navrondell NORTON för 
vinkelslipmaskiner. Max . 
varvtal 8500/min . Di~m. 
180 mm, axelhål 22 mm. 
För järn /stål eller sten/ 
betong och gjutgods . 

Nr Tjocklek Pris 
20-1098 .. 3mmf.järn 11:5 0 
20-1090. 7 mm f . järn 14: -
20-1091. 7 mm f . sten 14: -

Kapskiva, 180X1 ,5 mm. 
En t4nn specialskiva som 
kan fästas på 6" gummi 
disk i handborrmaskin och 
användas både för puts
ning och kapning av hår
da materia l. 
Nr 30-145 . . . ... .... 6: 50 

Slipcylinder av mjuk 
skumplast med monterat 
slipband. 6 mm tapp fö r 
fastsättning i chuck. Idea 
lisk för slipning av trä, i 
vinklar, plana och buktiga 
ytor m.m. Bredd 63 mm, 
d iam. 140 mm. (med sli p
band 2195). 
Nr 30-2194 . . .. .. .. 15: 75 

Slipband för slipc yl indrar. 
Grov (40), medel (60) el
ler fin (100). 3-för p av 
samma grovfek . 

Pr 
Nr Bredd X diam. 3 st 
20-170345X 120 mm 7:-
20-2195 63X140 mm 11: 50 
20-1704 76X 170 mm 12:-

Slipcylindrar av gu mmi. 
Diam. 25 och 40 mm. Fyra 
slipband fö r trä medföl j er. 
Med 6 mm spindelaxel för 
läste i chuck . 
Nr 20-528 ..... .. . 11: 75 

Reservband, Innehåller 3 
st fin och 3 st medel av 
resp . storlek . 

Slipark . C intride med 
hArdmetallkorn . Varar 100 
!Clånger längre än ett van
li!lt sandpapper. Storlek 
93X 254 mm som passar 
de vanligaste el-puts 
maski ner na. Finns a) grov, 

-- -------------------~ b) medi um eller c) fi n. 
Nr 20-529 . . ... ... 13: 75 

C intride 

Sliprondell Cint ride med 
hård metallbel äggning . 
Varar 100 gånge r längre 
än ett van ligt sando ap
per. För trä , t egel, glas 
fiber, målade ytor m.m. 
Diam. 127 mm som pas
sar på 5" gumm ir,:,nde l
ler. Finnes a) grov, b) me
dium eller c) fi n. 
Nr 20-502 . . . . Pr st 5: 30 

Sliprondell, "Sand-A -way". 
En ny självrengör ande slip-
rondell t ill borrma skinen . 
Fri sikt genom skivan med
ger lätt kont roll av arbe
te t . Blir inte igent äppt och 
varar mångdubbel t längre 
än sandpapper . Diam . 13 
cm. I sats om 1 st fi nkor 
nig och 2 st grovkorniga 
dubbelsidiga slipskivor samt 
adapter mad 1 /4" tapp . 
Nr 20-571 . . . Pr sats 19:75 

Nr 20-503 .. . . Pr si 8: 50 

1553 1555 

Sliprondell, diam.: 5" , m. 
fastskruvningsh ylsa oc h 
axel passande '/, " borr
maskine r. Sk ivkan ten är 
rundad . T illverkad av yt 
behandl at specia lstål. 
Nr 30-1553 ........ 8: 50 

Sliprondell med grov
hugg en rundad yt terr ing 
samt 4" plan skiva med 

• 
Slipband av metalls lipduk 
(textilbu ren). Bredd 20 
mm, länRd 15 meter i 
kapsel. Finns i föi j anda 
grovle kar: 80 (medel grov), 
120, 180, 240, 400. Den 
senare extra /in fö r pol e
ring. 
Nr 30-1032 .. Pr st 9: 50 

uthuggna skär . Lämf)l ig 1-- A-N_V_Ä_N_ D_ S_K_Y_D_ D_S_- -, 
för färgbortt agning o. d. GLASUGON 
Nr 30-1555 ...... .. 7:- ,.._ _______ ~ 
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Slipkloss "Ouiksand" i 
stor!. 33 x 70 x 100 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 4: 25 
20-854, medium/fin 4: 25 

Rondeller av pr ima ko
rundpapper. Förpackning 
10 st. 

Pris pr förp . 
Grovlek 

40 
60 
80 

120 
180 
240 

5• 6" 7" 
31-205 31-204 31-206 

6:90 7:40 8:5 0 
5:70 5:90 7:40 
5: 10 5: 70 6: 30 
4:60 4:90 5:90 
4:50 4:80 5:80 
4:50 4:80 5:80 

Rondellsats med 2 st av 
varje grovlek av ovanstå
ende rondeller, samman· 
lagt 12 st i varje sats. 
31- 603, diam 5• sats 6: 50 
31-1215, diam 5• snts 8: 50 
,31-1216, diam 7" sats 10: 50 

Slippapper 31-207, storlek ~ 
9X23 cm. Korund. För- ~ 
packning med 10 ark. 
Grovek Pris pr förp. 
40 grov 3:20 
60 2: 90 

100 2: 40 
150 ~30 
240 finaste 2: 20 

Slippapper. 110X265 mm. 
Korn 120 (fin), 80 (medel) 
eller 50 (grov). 10-förp . 
Nr 20-2035 . . Pr förp. 3: 60 

Slippappersats , 50 st 31-
207, 10 av varje grovlek. 
Nr 31-217 .. .. .... 11:-

Sandpapper Nr 31-60. Ark 
i storlek 23 x 28 cm. Finns 
i grovlek : 000, 00, 0, 1, 2, 
3, 4, 5 och 6. 
Grovl. 000-1 ,2-4, 5-6 
Per 10 ark 2: 70 3:- 3: 50 

Sandpappersats. Ett pap
per 31-60 av varje grov 
lek=9 st. 
Nr 31-1219 Pr sats 3: 90 

Rondeller WOLFCRAFT . 
Kraftig kvalitet med väv
underlag och gles korn
beläggning. Självrensan
de. Diam. 5". Tre grovle
kar. a) grov, b) medel , c) 
fin. Pr 5-förp . 
Nr 30-2164 . . . . . . 11: -

Rondellsats, 5 st sortera
de 30-2164. 
30-2163 .. .. Pr förp 11: 50 

• Gummidisk för polerhätta 
samt med fäste för sand
pappersrondeller . Med 
spindelaxel för fäste i 
chuck. 
Nr 
20-499 
20-500 
20-501 

Diam. Axel 
5• ¼. 
6" ¼" 
7" ,,,,.. 

8:50 
13:-
28:-

Gummidisk, diam . 5" med 
¼ " axel. 3 sliprondeller 
medföljer . 
Nr 20-1022 ..... .. . 7:-

Sandpapper i band , 31-
220, bredd 10 cm. 10 m 
långa . Grovlek 00, O, 1, 2 
eller 3. 

Polarsats med 5 st filt
tr issor i storlek 16, 19, 25, 
32 och 37X 32 mm. spinde l 
för fastsättning i borr 
maskin medföljer . 
Nr 20-1835 ... .. . 24:-

Pris10mrullar 4·75 4 
Pris 50 m rullar

7 
17; - e -

Grovlek 5, 6 eller 
Pris 10 m rullar 6:-
Pris 50 m rullar 23:- · - - ""~ -

• 

\. '>;.;,...,.,,,.:-"~, 

Sandpappershlllare med 
väl utformat plasthand
tag , som ger ett fast men 
vilsamt grepp. Slipplat
tan, storl 7.5X115 mm, 
belagd med svampgum
mi. Standardsandpapper 
delade i 6 delar (8 X 14 
cm) passar i hållaren. 12 
sorterade tillskurna sand
papper medföljer . 
Nr 30-290 . . . . . . . . 22: 50 

-Sandpappershlllare av 
svart gummi. Hålle r pap
peret orubbligt . Storlek 
12X7 cm. 
Nr 20-93 .. .. ...... 10: 50 

····· ···q· •-,.. ,,~· ·-··, ... ___ , 
I . \; 
~ ·. -~ 
\--'~·:. . " ' . ' .. :.~.2."fi~· 
'i~~~~~Wi~ 

Polarhätta med dragsko, 
passande ovanstående 
gummidisk. Av extra pr i
ma lång ulligt lammskinn. 
Nr Diamete r Pris 
20-1052 5• 9: 50 
20-1053 6" 12:-
20-1054 7" 16:-

·-~~ ..,,~r,.,,~ii},~ ~~ t./, 

Puts- och poleringssats 
passande handborrmaski
ner. Består av vinkelväxel 
med ståldrev och själv
smörjande lager, omsätt
ning 1 :2 eller 2:1, hand
tag, 5" gummiskiva med 
lammskinnshätta samt 
sandpappersrondeller. 
Nr 30-1178 . . . . . . 52: -

Polersats innehällande 1 
st lumptrissa 4 X '/," samt 
polermedel för universal
bruk. Trissafl har 1/, " hål 
och är tillverkad av hög
klassigt material. · 
Nr 20-1545 . . Pr sats12: 50 

~ 
~ 

Polermedelsats med fyra 
olika medel. Användbart 
för pole ring av alla metal
ler , även förkromade och 
förnicklade, verktyg, mat
silver, juveler mm.. Den 
polerade ytan får en spe
gelliknande glans . 
Nr 20-1541 .. Pr sats 13: -

-~·;{;Vifr;~·;:,·~::::~·:·,." 

< .... :~:zittJ 
Putstrissa, 75 x 25 mm. Vit 
borst på tränav. Axelhål 
6 mm . 
Nr 20-305 .. . ..... 19: 50 

Ulltrissa, 70X18 mm på 
Spindel med konisk tränav. För högglanspole
gängad spets och ¼" ring av metalle r. Axelhål 
skaft. Längd 6 cm. 6 mm. 
Nr 20-1132 . .. .. .. . 7:50 Nr 20-306 ........ 12:-

,,,,,, 
Roterande filar för trä , 
metall , m. Il. mater ial. 
Specialhärdade huvuden 
med 6 X 30 mm skaft . I 
sats med 6 olika . 
Nr 30-1721 Pr sats 34: -

Böjliga axlar 
Får ej belastas med slip· 
rondeller eller l iknande eff . ~ 
aktkrävande tillsatser . För · 
vara helst axlarna hängande 
raka . 

Hobbyaxel, böjlig . Max. Böjlig axel med 6 mm an
hast. 6000 v/ m. Självsmör- slutningsaxel och 3-backs 
jande friktionslage-r . Ej chuck, 0-6 mm. Längd 
för kontinuerlig drift. 6 130 cm. Lämplig för verk
mm anslutningsaxel , 3- stadsbruk då den medger 
backs chuck ställbar 0- kontinuerlig drift . Dubbla 
6,5 mm. Längd 135 cm. kullager i båda ändar . 

Filstift för hårt trä , plast , Nr 30-1427 ... . . . 66:- Max. hast. 6000 v/ min. 
jä rn och metall. Sats med Nr 30-1428 ...... 145:-
6 st olikformade små fil - 1----------•----------+---------
stift på 3,2 mm skaft. 
Nr 20-2192 Pr sats 19: 50 

, 1 r 
Filstiltsats med en sfä
risk fil diam . 8 mm, en 
cy l indrisk ax 10 mm och 
en slitsfräs 10X 1 mm på 
3,2 mm skaft. Svartoxi
de rat verktygsstål. 
Nr 20-1606 Pr sats 11: -,,,, 

A B C D 

Raspstift Nr 20-1561 på 
'/, " skaft . Effektiva på de 
fle sta byggnadsmaterial, 
fib ermaterial , plast m.m. 
Typ Diam . Längd Pr st 
A •/," 11/," 5: 50 
B •t,• 1'/," 5: 50 
C •t," 1'/, " 5: 50 
D •/," Rund 5: 50 

Slip- och filstiftsats med 
5 olika slipstift av aloxal 
samt 5 olika roterande 
fil ar. Samtliga med '/, " 
axeltapp . I plastfodral. 
Nr 30-2052 Pr sats 34: 75 

A 

YT 
B ! ~ ~ ~?f? 'i f ' 

'f () Slipstift, keramiska med ' i 
E F G H mm. För bearbetning av /I 7f J/, " skaft . Längd 50-80 ' t 

såväl stål som andra ma
Slipstift Nr 20-560, kera- terial. 5 st. olika i diam. 
miska av aloxid, som läm- 18-25 mm. monterade r. E F G H 
par sig för slipning i så- karta . 
väl stål som de flesta Nr 20-1020 .. Pr sats 8: 75 
andra material. På stål
skaft med 3 mm diam . 

Typ 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

Diam . x tjockl. 
16 X 6 mm 
10 X 6 mm 
2,4X 10 mm 
6 X 16 mm 

16 x 5 mm 
13 X 2,4mm 
13 x 3 mm 
10 X 10 mm 

Prst 
4: 90 
4:80 
6:20 
6:50 
6: 20 
5: 70 
4:80 
6: 50 

?~~~ 
A B C D 

TT9 
F G H 

Slipstift Nr 20-561, på 6 
mm stålskaft . Tillverkade 
av aloxid o. lämpliga för 
slipning, putsning o. d. i 
alla material. 
Typ Diam .X tjockl. 
A 32X 10mm 
B 19X13 mm 
C 6X19 mm 
D 17X 32mm 
F 32X 6mm 
G 25X 3,5mm 
H 25 mm rund 

Pris 
6: 50 
5:50 
6:50 
9:-
7:30 
5: 50 
7:80 

Slipstift lika föregående 
men mindre . Diam . 10--
15 mm på 3,2 mm skaft . 
5 olika 
Nr 20-2269 .. Pr sats 6: 50 

Sats, med små polarverk
tyg på 2,3 mm skaft . Per
lonborste, ståltrådsborste, 
filttrissa 22 X 5 mm och 
filtlins. 
Nr 20-317 .. Pr sats 9: 75 

Polerstift, samma som i 
satsen 20-317. Modell a, 
b, c eller d. 
Nr 20-316 . ... Pr st 2: 75 

Slipstiftsats, keramiska av 
aloxid för all slipning, 
putsning o. d. Fastsatta 
på 1/ , " axel. 12 olika i 
plastlåda med genom 
skinligt lock. 
Nr 20-1543 ...... 39:-

Filstilt Nr 20-1562 på '/, " 
skaft. Eggen specialbe
handlad för arbete i järn , 
brons , aluminium och alla 
mjukare material . 
Typ Diam . X Längd Pr st 
A 12X 22 mm 9: 75 
B 12X 22 " 9: 75 
C 12X 24 " 9:75 
D 12X 20 " 9: 75 
E 12X 12 " 9:75 
F 12X 13 " 9:75 
G 12X 23 " 9:75 
H 12X23 " 9: 75 

Fil- och raspsats med 10 
olikformade fil - och rasp
huvuden på 6,3 mm skaft 
Härdat verktygsstål. 
Kompl. sats i plastetui. 
Nr 30-2051 . . . . . . 47: -

Roterande fil, diam . 18 
mm, bredd 12 mm på 6 
mm spindel. 
Nr 20-1726 ........ 10: 50 
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Slipskiva (Korundk era
misk). Storl. 5 X 1/," med 
'/, " axelhål. Max. t ill åtet 
varvt al 4200/ min. 
30-846, f in 
30-847, medel 
30-848, grov 

Pr st 23:-

5 X 1" Slipskiva, storlek 
med '/, " axelhål. 
30-926, grov . 
30-927, medium . 
30-928, fin 

Pr st 31:-

• Slipskiva med spår och 
anhåll speciellt för kniv
och saxslipning . Med 
axeltapp att fästas i borr 
maskin. Diam. 5 cm. 
Nr 30-21911 .. . ..... 8: 25 

Slipskiva, av specialtill
verkning för höga hastig 
heter . Kiselkarb id grovl. 
80 fö r slipn ing av hård
metallverktyg , 

Storl. 
Nr mm Hål Pris 
20-1402 75 X 10 '/ , • 10: -
20-1403 100X 13 ¼ " 13: 50 
20-1404 100X13 1/, " 13:50 

i)=~+ 
K1394 K1395 K1l96 

*=~ K1l97 K1401 

SlipskivhAllara, även an
vändbara för polertrissor , 
sågklingor o. d. 6 mm. 
drivaxel. Förkromade . 

Fäste 
Yidd Diam . Pris 

20-1394 11,• '/, • 4: 50 
20-1395 >/, " '/ , " 7: -
20-1396 1/," .,, . 8: 75 
20-1397 >/," '/ , " 9: 50 

20-1401 för förlängning på 
'/J" axel. Oiam.: ½ " 
Vidd : 7/, ". Pris 14: -

Slipskivsats · med 6 ol ika 
sl ipskivor på 6 mm axlar 
att sätta i chuck. Skiv 
bredd 12 mm. Diam. 25, 
28, 35, 38, 45 och 50 mm. 
Nr 20-1831 Pr sats 38:-

Slipskivsats, består av 3 
st skivor · i storlekarna 
(diam xtjocklek) : ax 11, •, 
2 X ½ " och 1'/,Xl ". Till 
dessa följer universalhål
lare på 1/, " axel . 
Nr 20-1540 .. Pr sats12:50 

Cylinderrasp, passande 
el-borrmaskiner. Cylinder 
32X 40 mm med 6 mm 
axel. För färgborttagn ing 
och bearbetning av trä , 
plast och mjuka metaller . 
Nr 20-613 ........ 11: 50 

StAltrldborste av vågig 
specialtråd 0,30 mm. Nav 
med stålflänsar och 13 
mm hål. 
Nr Storl . 
20-315 100X30 mm 
20-310 150X20 mm 
20-311 200X30 mm 

Pris 
28:-
33:-
39:-

Q 
-StlltrAdsborste med ¼ " 

axelhål. Diam . 75 mm, 
bredd 6 mm. 
Nr 20-1722 .... . .. . 4:-

Cirlculirborsta, diam. 80 
mm, av prima svart borst 
i tränav . 
Nr 20-304 . . . . . . .. 5: 75 

Stlltrldsborstar i fö rnic k
lad kraftig stålhylsa med 
6 mm skaft. Total längd 
80 mm, diam . 20 mm. 
20-1723, med flat spets 
20-1724, med kon isk spets 

Pr st 9: 75 

Stllkoppsborste med 6 
mm axeltapp och borst
kransdiam . 60 mm. Vågig 
0,25 mm ståltråd . 
Nr 20-1824 ........ 10: 50 

StAlkoppsborste med 9 
mm axeltapp och borst 
kransd iam. 100 mm. Vågig 
0,38 mm ståltråd . 
Nr 20-1825 ........ 14: -

Stllkoppsborste, tillver
kad av 0,25 mm våg ig 
ståltråd . 6 mm axel. 
Nr Diam . Pr st 
20-1550 a 30 mm 9: -
20-1550 b 40 mm 9: 50 
20-1550 c 60 mm 14:-
20-1550 d 80 mm 18: 50 

• StAltrldsborste med 6 mm 
axelapp av järn . Vågig 
ståltråd 0,2 mm. 
Nr Diam .X bredd Pris 
20-307 40 X 6 mm 8: 75 
20-30850 X 10mm 9:-
20-309 60X 15 mm 10: 25 

Missingborste, cirkulär , 
med träna v, Vågig tun·n 
mäss ingtråd 0,06 mm. Ax
e lhål 6 mm. 
Nr Diam .Xbredd Pris 
20-301 85X 5mm 11: -
20-303 100X 25mm 38:-

l,aa 
Bänkborste för verksta
den . 6 cm läng, mjuk och 
tät tagelborst. Längd 30 
cm. 
Nr 30-1425 ........ 13:50 

Svetsborste. Böjt , trävitt 
skaft , längd 30 cm. 4 cm 
stålborste , 0

1
5 cm bred 

Skaftets bread 2 cm. Smal 
och prakt isk stålborste 
för svår åtkoml iga ställen . 
Nr 30-1426 , . , . . .. 15:60 

Kratsborste med 3 cm 
borst av prima ståltråd . 
,Baksidan försedd med 5,5 
cm bred , sl ipad skrapa. 
Total längd 25 cm. Skaf
tet av bok . 
Nr 20-1707 ........ 9:50 

$.iiiimnn 
SIiiborste med skaft av 
bok. 25 mm lång stålborst 
i fyra rader . Längd 29 cm. 
Nr 30-474 . . . . . . . . 4:90 

Stllborste med bokskaft . 
25 mm stålborst i 3 rade r . 
Längd 29 cm. 
Nr 30-1140 . , .. , . , . 4: 60 

"'"·~ ~ "5-...~-= 
Stllull. Extra prima olj efri 
stålu ll i förpackningar m. 
1/2 kg · 

Nr 
31-428 
31-429 
31-430 
31-431 

Finhetsgrad Pris 
000 13:-

0 8:50 
2 8:-
4 8:25 

Tubrensare med 1/i "'. 
gäng at fäste i ena änden . 
Tillv. av prima ståltråd . 
Diam. och länqd i mm. 
Nr Diam . Längd Pris 
20-1709 50 190 14:50 
20-1710 75 190 17:50 

Viirmepannborste av pr i
ma ståltråd '/, " -gängat 
fäste i ena änden . 
34-596 46 X 90X 120 12:75 

34.597 55X 100X 120 14:
Skaft för värmepann 
bors tar . 125 cm långt böj
ligt band av fjäderstäl m. 
'/,"- gängad hylsa . 
Nr 34-598 .. .. .. .. 13:50 

• Solviska av bästa fjäder
stål med ögla i bägge än
dar. 
34-565 10" 
34-566 6" r 
Pannborste, storlek 10X 
4,5 cm med 4 cm stäl
borst och ställbart läste 
med 65 cm långt träsk alt . 
Nr 30-1200 ........ 24:-

Bänkbryne stor!. 2X5X15 
cm. Ena halvan medium , 
den andra fin . 
Nr 20-1095 ..... .. . 9: 50 

Oljebryne, Arkansas , för 
finare eggverlctyg. StorJ. 
10X25X 100 mm. 
Nr 20-1094 . . . . . . . . 27: -

Bryne. Ett litet finkornigt 
bryne. Storlek 76 X 23 x 
10 mm. 
Nr 20-693 .. . .. . . . 4: 75 

Gravyrmaskin POWERLINE . Kraftigt utförd i slag
fast nylonhölje . Avsedd för såvä l hobby som yrkes
arbetare . Maskinen har tvä hastigheter , steglöst 
var iabel . slaglängd samt balanserad viktfördeln ing 
och därigenom lätt att arbeta med . För gravering 
och dekorering i metall, glas , p last , keramik etc . 
Märkn ing med namn eller nummer . Etsn ing och präg. 
nng, träsn ide, mode llbygge m.m. S-märkt och dub
belisolerad . I prakt iskt etu i med 13 tillbehör . 220 V 
30 w. ' 
Nr 30-545 .... . .............. . ............ 198:-

Gravyrmaskin POWERLINE modell 172. Lika för&
gående men med en hastighet. 4 st hårdmetall
spetsar för märkning och gravyr medföljer . I etu i. 
220 V/20 W . S-märkt. 
Nr 30-555 ....... . . , ..................... 155:-

Reservspetsar 
Nr 
20-541 Hårdmetall 
20-542 Diamant 

Polisen rekommenderar 
Pris outplånlig märkning med 

15: - gravyrpenna av stöldbe-
76: - gärligt qods . 

Gravyrpenna. Eldriven 
rits- och märkpenna , av
sedd för märkning av 
deta ljer och mask inde lar 
inom industr in där man 
inte kan sil in märken 
med stans . För uppm ärk
ning av krökta lin jer , 
märkning med arbets 
nummer , skrivning av 
namnskyltar . Skr iften har 
fördelen att vara bestän 
dig utan att tränga djupt 
i materialet . Laddas i 
skaftet med 2 st batterier 
2R10. St iftet är av hård 
metall. Bruksanv isning 
medföljer. Stor !ek 20 X 
180 mm. Strömbrytare i 
skaftet. 
Nr 20-270 ........ 42: -

' 
Slipapparat. Ett mängsi 
digt användbart verktyg , 
i första hand avsett för 
repa ration efter stenskott 
och små.skador på bilar . 
Även mycket lämpliga för 

!•--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~-- finslipn ing och märkning ~ pl stål, glas och andra 
hårda material. Motorns 
varvtal ca 6000/min. 
Spännhylsa för lätt byte 
av verktyg, skaftdiam . 3 
mm. Hylsa av slagtål ig 
plast. Storlek 37 X 190 mm. 
Slipstift typ 20-560-D 
medfölier. Utan batterier 
(3 si R14). 

Slipsten TORMEK ST-250. En rejäl slipsten som drivs 
av en vanlig handborrmaskin , vars effekt gott räcker 
för slipn ing även av större verktyg som yxor och liar . 
Borrmaskinens drivaxel driver en aummiskiva varvid 
anliggningstrycket automat iskt regleras . Inga kugg
växlar eller remmar . Gotland-slipsten 250 X 50 mm. 
lagrad i självsmörjande glidlager . Vattenbehällaren 
kan tas bort för tömning och rengöring . Praktiskt 
slipstöd gör att ett verktyg stadigt kan hållas mot 
stenen i önskad vinkel. En mask in för yrkesmän och 
hobbyfolk som kräver toopskärpa hos sina verktyg 
o7h som bara kan erhå! las 11enom vattenslipn ing. 
V,kt 13 kg. Komol. med dnvaxel för borrmaskinen och 
sexkantnyckel. Fästet passar alla de vanligaste före 
kommande borrmaskinerna . 
Nr 40·288 . . .. ..... .................... .. . 285:-
lutan borrmaskin) . 
Reservdel : 
Slipsten 40-287. Vikt 5 kg. 65: -

Nr 30-392 . . . . . . . . 39: -

Slipanhlll för sp iralborrar . 
Användes som t illsats t ill 
vi lken bänkslipmask in som 
helst och är lätt att 
montera . 3-19 mm borrar 
kan slipas snabbt och 
korrekt. Svensk bruksan
visning . Bottenplattan 78 
X 43 mm. Total höjd ca 18 
cm. 
Nr 30-1204 . . . . . . 58: -
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Bänkslipmaskiner i kraftig konstruktion för verkstads
bruk . Två slipskivor, grov och fin med skyddshuvar. 
Kullagrad motor, varvtal 2750 v/min . Grågrön lacl<e
ring. 

Slipmaskin DS 200. 3-fas växelström 220/380 V. Ef
fekt : 0.7 kW (ca 1 hkr) . Slipskivor 200X30 mm. Hela 
maskinen, längs! 54 cm, bredd 26 cm, höjd 27 cm. 
Vikt 22 kg. 
Nr 40-871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675: -
Slipmaskin ES 160. 1-fas växelström 220 V. Effekt:. 
300 W ut. Slioskivor 160X20 mm. Hela maskinen, 
längd 43 cm, bredd 18 cm. höjd 21 cm. Vikt 15 kg. 
Med S-märkt sladd och stickpropp. 
Nr 40-735 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455: -
Skyddsglas. Fällbara skyddsglas 10X10 cm med fäst
anordninq passande ovanst . maskiner . 
Nr 30-275 ......... . . . ... ........ .. . Per par 48:-

Utbylesskivor, grov- eller finkorniga . Axelhål 32 mm. 
30-276 160X 20mm ........... . Pr si 19:-
30-277 200X 30 nim .. . .... . . . .. . . .. . . Pr si 24:-

Kompressortillsats för montering på ena spindel
ändan på slipmaskinen 40-735. Består av kompres
sor , max. arbetstryck 2,5 kp/cm', pumpnippel med 
tryckm iitare samt färgpistol med 4 m slang . Arbets
tryck på färgsprutarr 1 ,5 kp/cm' och luftmängd 60 I/ 
min. Vikt komplett 4,6 kg. 
Nr 40-734 ... . ....... . ..... . ... . . . . .. ..... 420:-

Skyddsglasögon med klar
siktg!as och splitterfritt 
hårt plastolas även i sido-. 
skvdden . Skvddar ÖQonen 
effektivt vid slipning , 
svarvnino etc . 
Nr 30-2046 . . .. . ... 14: 75 

~ 
~ 

Skyddsglasöoon i lätt mo
dell av plastqlas med 
miuka sidoskydd och re
sårband . 
Nr 30-2047 ........ 10: 50 

ANVÄND 
SKYDDSGLASöGON 

Slipmaskin med dammtät 
kapslad, tystglende och 
störningsfri enfas indukti 
onsmotor. 220 V/300 W in. 
Varvtal 2990 r/min . Med två 
slipskivor 125 X 18 mm, 
grov och lin, med kåpa 
och skyddsglas . Mått ca 
20 X 25 X 20 cm. Vikt 
7,5 kg. 
Nr 40-765 .... . . . 310:-

Skyddsskärm med 20 cm 
djupt ansiktsskydd . Ger 
effektivt skydd av ansikte 
och ögon vid användning 
av motorverktyg , sl ipski
vor, kapskivor , stålborstar 
m.m. Godkänd av arb .
skyddsstyrelsen . 
Nr 30-1474 .... . ... 33: -

Bänkslipmaskin SKIL 149 
OH . Dubbla slipskivor 115 
X 20 mm för grov och f in
slipning . Med kåpa och 
skyddsglas . Tystgående 
induktionsmotor på 220 V/ 
150 W gör 3000 v/ min. Den 
exakta balanser ingen gör 
mask inen nästan vibra
tionsfr i. Kompakt byggd 
21X 17X 21 cm med 2 m 
anslutning,;s Jadd . 
Nr 40-38 ........ 295:-

Utbytesskivor t ill 30-38 
axelhål 12 mm. 
Nr30-236 115X 20mm 

Finkorn ig 39: 50 
Nr30-237 115X 20 mm 

Grovkorn ig 39: 50 

Slipskiveavrivare m. slip
rulle sammansatt av hel
stansade stålbrickor boc
kade t ill U-prof il. Längd 
285 mm. Rullen-s dim. 35X 
12X 8 mm. 
Nr 20-986 . . . . . . . . 31: 50 

Plitbockningsverktyg i bänkmodell tör hobbyverk
staden . Största plåtbredd 60 cm. Ma.x. tjocklek : alu
miniumplåt 3 mm, järnplåt 1,5 mm. Med detta verk
tyg kan man lätt bocka till ett chassi etc . helt efter 
egna önskemål. Stabilt utförande, vikt 9,5 kg. 
Nr 40-1794 .... . ........ . .. .. . . . . . . ....... 225:-

Rörbock för jämn böjning 
av '/, " mässing- och kop
parrör . Radie 3 cm. 
Nr 20-989 .......... 5: 75 

Tridbock. Ett ställbart 
verklig för bockning och 
böjning av metalltråd . 
Nr 20-2022 . . . . . . . . 6: -

Avdragare. Mycket prak
tis ka apparater för bort
tagande av remskivor .o.d . 
på maskiner m.m. Helt av 
stål. 
Nr 
30-941 
30-942 

Gripvldd 
70mm 

140mm 

Pris 
39:-
56:-

Avdragare, enklare mo
dell för remskivor upp till 
ca 12 cm diam . 

Nr 30-1971 ... ..... 9:-

Avdragare, avlägsnar 
snabbt oxiderade batteri
polskor utan. skador. 
Längd 14 cm. 
Nr 20-2175 . ....... 8: 90 

Avdragare med tre ben i 
kraftigt utförande av sli
pat stål . 

30-960, benlängd 12 cm, 
•pänndjup 10 cm. Vikt 0,6 
kg. 41:-

.30-961, benlängd 14 cm, 
spänndjup 12 cm. Kraftig 
typ, kan även vändas för 
att gripa in ifrån . Vikt 1,1 
kg. 64:-

Avdragare med 2 kraftiga 
hejarsmidda armar . 
Största gripvidd 10 cm. 
Vikt 0,6 kq. 
Nr 30-1972 .... .. 19: 50 

Skruvstycke av grålacke 
rat gjutgods med städ 
och lösa backar . Vrid
bart helt runt på botten · 
plattan och låsbart i alla 
lägen . Backbredd 80 mm. 
Vikt 5 kg. 
Nr 30-1951 . .. . . . n:-

Bordsskruvstycke av hög
klassigt gjutgods . Fint 
slipade och polerade 
backar och städ . Käft
bredd 40 mm gr ipvidd 45 
mm. Vikt 0,9 kg . 
Nr 30-620 ........ 39: -

Skruvstycke med 
sugfot varmed skruv
stycket snabbt spänner 
fast på släta ytor . Har två 
käftar med backbredder
na 35 och 60 mm ställ
bara i alla lägen samt ett 
städ . Tillv. av gjutjärn 
med blå hammarlacke
ring och blankslipade ar
betsytor . Vikt ca 2 kg. 
Ett praktiskt universal
skruvstycke för lättare 
arbeten . 
Nr 30-1795 . . . . . . 39: -

Skruvstycke av gjutgods. 
Spännvidd 16 mm. Käft. 
bredd 22 mm. För små 
hobbyarbeten . 
Nr 20-129 ........ 4: 95 

Verkstadsskruvstycke i 
hög kvalitet med största 
styrka då käkarna är he
jarsmidda i ett stycke o. 
härdade, (ej gjutna), samt 
med härdat städ . Spin
deln är garanterad utan 
dödgång . Vridbart helt 
runt på bottenplatan och 
låsbart i alla lägen . Back . 
bredd 115 mm, spännvidd 
125 mm. Vikt 12 kg. 

Nr 40-967 . . . . .. 385: -

Parallellskruvstycke i kraf
tigt utförande med utbyt 
bara , härdade stålbackar , 
bredd 75 mm och helt 
täckt spindel . Största 
spännvidd 75 mm. Längd 
hopskruvat 27 cm. Vikt 
4,7 kg. 
Nr 30-1308 . .... . 135:-

Skruvstycke av ~jutaods i 
god kvalitet med härdade 
stålbackar , bredd 100 mm, 
spännvidd 120 mm. Vikt 12 
kg. 
Nr 40-987 . . . ... 148:-
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Skruvstycke, av press
gjuten aluminiumlegering . 
För mindre arbetsstycken . 
Källbredd 40 mm, spänn 
vidd 32 mm. Vikt 150 g. 
Nr 20-1033 ...... .. 12: 50 

Parallelltving med ledba 
ra spännbackar . den ena 
med spår . 
Nr Spännvidd 
20-324 25 mm 
20-325 75 mm 
20-326 130 mm 

Pris 
21:-
31:-
51:-

Pincett med nålvass pre
cisionsspets. Rostfr. stål. 

Nr Längd Pris 
20-1689 125 mm 11: 50 
20-1736 150 mm 14:-

;;..a 

Pincett av förkromat rost
fr itt stål. Böjd slät spets . 
Längd 160 mm. 
Nr20-1767 ........ 22:-

Pincett med släta flata 
spetsar . Förnicklad , längd 
10,5 cm. 
Nr Pr st 10 st 
20-725 3: 75 26: -

Lödpincell, förnicklad, 
längd 15 cm. B<ijd spets. 
Nr 20-1564 ........ 6: 50 

:, 2¼1> 

Pincett av förnicklat stål. 
Längd i cm. Precisionsut 
förande. 
Nr Spets Längd Pris 
20-727. Böjd 15 12: 50 
20-733. Rak 12 11:-

Böjlig griptlng. Ett prak
tiskt verktyg med vars 
hj'älp man fäster skruvar , 
p ockar upp detaljer etc . 
på svåråtkomliga ställen , 
i motorer, rad ioapparater 
o.s.v. Längd 40 cm. 
Nr 30-1193 .. .. .. .. 6: 90 

Gripmagnet med 45 cm 
långt plastskaft med ögla . 
Magneten , 20X5 mm, har 
stor lyftkraft och kan an
vändas för att plocka upp 
småprylar , verktyg o.d. 
från svåråtkomliga ställen 
i bilmotorer 1 under galler 
m.m. 
Nr 30-1719 ...... .. 6: 95 

Llsringstlng av kromva
nadiumstål. Förkromad o. 
delvis polerad . Längd i 
cm. 20-432 och 20-1510 
för ytterring, de båda 
andra för innerring , 
Nr Längd Näbb Pris 
20- 432 18 Rak 36: 50 
20-1510 17 Böjd 38: 50 
20-1511 18 Rak 32: -
20-1512 16 Böjd 33:-

Tlngsats, består av 4 
olika låsringstänger lika 
ovanstående men av 
verktygsstål. Svart. Längd 
13-14 cm. 
Nr 20-280 . . Prsats 38:-

Flacktlng. Med långa 
käftar. Förkromad o. helt 
polerad. Längd 16 cm. 

Nr 20-461 .. .. .. .. 19: 50 

Radiotlng med långa, 
böjda käftar och avbitare . 
Högsta kvalitet av krom
vanadiumstål. Förkromad 
och fint polerad . Plastiso
lerade skänklar. Längd 20 
cm. 
Nr 20-430 . .. .. .. . 41: -

Radioting av prima stål 
med blankpolerade , in
vändigt räfflade käftar m. 
avbitare . Längd 14 cm. 
Nr 20-52 .......... 11: 50 

Radiotång, samma som 
föreg . men med greppet 
isolerat 5000 V. 
Nr 20-71 .......... 14: -

Sidavbitare " Hit " för hård 
ståltråd . Mycket hög pre 
cision i led och skär. 
Plastade skänklar. 
Nr Längd 
20-408, 125 mm 
20-409, 1 50 mm 

Pris 
22:-
23:-

Radiotling, "Hit" med av
bitare och lång näbb . 
Hög precision . Plastade 
skänklar. Längd 160 mm. 
Nr 20-410 ........ 23: 50 

Radiotlng, samma som 
föregående men med 
skänklarna plastisolerade 
för 10.000 V. 
Nr 20-411, ........ 25: 50 

Rundtlng. Förkromad och 
helt polera!. Längd 16 cm. 
Nr 20-480 ...... .. 19: 50 

Hovting, smidd av prima 
stål. Svart med blanksli
pade käftar . Längd 20 cm. 

Nr 20-1274 .. . .. . .. 9: 50 

Radiotång med sidavbita
re. Hög kvalitet av verk 
tygsstål. Förkromad och 
helt pole rad. Längd 200 
mm. 
Nr 20-248 .. .. . .. . 29: 50 

Radiotlng, i likhet med 
20-248 men av kromvana
diumstål och med isole
rade handtag. 
Nr 20-420 . . . . . . . . 36: -

Sidavbitare av kromvana
diumstål. Förkromad och 
högglanspolerad. Kraftig , 
specialhärdad typ för pia
notråd . Länqd 145 mm. 
Nr 20-244 . .. . . . . . 41: -

Sidavbitare, samma tång 
som föregåencfe och med 
transparent specialisole 
ring. 
Nr 20-245 . . . .. .. . 47: -

Sidavbitare av prim a st51 
med blank slipadc käll ar 
och vinylkl ädda skänklar. 
Sheffield fabrikat. 
Nr Längd 
20-51 125 mm 
20-~06 150 mm 

Pri s 
13: 50 
15: 50 

Justertlng för finmeka
niska ändao,ål. Längd 13 
cm. Tunna , släta käftar i 
tre olika modeller. 

20-263, rak 
20-264, vinkel 
20-265, böjd 

14: 75 
19:-
16: 50 

Elektronikting KNIPEX. 
Avbitare med precisions
skär för kretskortsarbe
ten m.m. Helt av rostfritt 
stål med mjukplastade 
skänklar . Längd 125 mm. 
Nr 20-1181 .... .. 36:-

Precisionstänger för elektronik och finmekan ik. 
Med dubbe l 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 Flacktång 
Nr 20-2235 Böjlång 
Nr 20-2236 Spetstång 

33: -
34:-
35:-
29:-
29:-
29:-

TAngsats med 6 ol ika instrumenttänger enl igt b ilden . 
Längd 11-13 cm. Förkromade och med gula plasta 
de skänklar . I tygfodral med fack . 
Nr 20-2224 .... . .. .. ............... . .. . .... 95: -

~~~ 
~~~ 

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

Sidavbitare 20-1645 32:-, Plattång 20-1642 28: 50 
Avbitartång 20-1646 34: - BöjiAng 20-1643 28: 50 
Radiolång 20-1647 33: - Flacktång 20-1644 28: 50 

. -
Kabelskoting. Utfo rmaa fö r pressni ng av 0,5-6 
kvmm isolerade kabel skor . Gängad bultavk lippare 
för M 2,6, M 3, M 3,5, M 4 och M 5. Avbitare fö r 
tråd samt skalare för avisolering av 0,75-6 kvmm 
kabel. Plastklädda skänklar. Längd 20 cm. 
Nr 20-701 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27: -

Kabelskolång komb inerad för både iso lerade och 
oisolerade kabelskor från 0,5---6 kvmm. Gängad 
bu ltkl ippare och kabelskalare l ika föreg ående . 
Längd 22 cm. 
Nr 20-751 . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . . .. . . 34: 50 

Kabelskotång (20-701) med 34 st lödfr ia kabelskor i 
fack indelad plastl åda med måtten 250X 115X 38 mm. 
Nr 30-716 ........ . . . ............ ... ........ 49: 50 

Kombinationstlng. Blank
slipat huvud med flackrör
o. avbitartång samt tråd
avklippare . Plastade 
Qrepp. 
Nr 
20-353 
20-354 
20-355 

Längd 
150mm 
175mm 
200mm 

Pri s 
13: 75 
14: 50 
15:.50 

Kombinationstlng. Sv art 
med blanka käft ar. Kor 
dongerade skänklar mcrl 
plastisolering . Rört ~n<:i, 
plålsax, avbitare i ett 
verktyg . Längd 200 mm. 
Nr 20-564 21: 50 

Kombinalionslång av stål 
med blankslipat huvud o. 
med isolerat grepp 
Längd 21 cm. 
Nr 20-1456 ........ 24: 50 

Kabelskalare. Ett prak
tiskt och snabbt arbetan
de verktyg för blymantel
kabel. Handlag av plast 
med skärtand av hårdme
tall, varmed man först 
gör ett runtomsnitt och 
därefter längsgående 
skåra. Ställbart skärdjup. 
Längd 14 cm. 
Nr 20-158 .. .. .... 22:-

Reservskär till kabelska 
lare 20-158. 
Nr 20-254 . . . . . . . . 9: :.... 
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Kebelskelere. Helautoma
tisk skaltång för både 
gummi - och plastisolerad 
tråd med 0,5-2 mm diam . 
ledare . Skalar och klipper 
av i önskad längd samti
digt med ett grepp. 
Längd 175 mm. 
Nr 20-226 ........ 49: -

Kebelskalare. Snabbt in
ställbar. Även avbitare. 
Helt av härdat stål med 
plastklädda handtag. 
Längd 16 cm. 
Nr 20-872 .. .. .. .. 13: 75 

Nr Längd Gripv. Pris 
20-498 200 25 mm 16: 50 

Gripllng, av mattfömick
lat stål och med räfflade 
och härdade käftar. Den 
kan användas som flack
o. rörtång, filklovek skift
nyckel m.m. Nye elvid
den kan med en skruv 
stäl!as olika. Gripvidd 25 
mm. Längd 225 mm. 
Nr 30-817 .. .. .... 23: 50 

Polygripllng "Super
Ego", av polerat och 
förkromat stål med plast
klädda skänklar . Räfflade 
raka käftar. Stabil kon
struktion med gripvidden 
ställbar i olika spår. 

20-512 240 35 mm 18:- ~. • 
20-527 300 45 mm 27: 50 
10-506 400110mm 41:-

PolygriptAng KNIPEX av vnnocliumstM mod pnlontc 
rad genomgående dubbel slällhar spörrlod . Plast
bel. skänklar . 
Nr Längd 
20-1182 240 mm 
20-1183 300 mm 

Gripv idd 
35mm 
45 mm 

Pris 
33:-
54:-

Po lygriptång, av kromvanadiumstål och ställbar i 
olika gripvidder . 

Universalting med räffla 
de och härdade käftar 
och i övrigt med mattför 
nickling . Ställ o. låsbar 
gripvidd upp till 35 mm. 
Fingergreppshandtag för 
uppläsning. Längd 19 cm. 
Nr 20-1614 .... .. .. 9: 50 

Kraftavbitare för ståltråd. 
Smidda hävstångsskänk
lar av verktygsstål med 
härdat och blankslipat 
bett . Svartlackerad, längd 
20 cm. 

Polygriptång GRIPFIX av Nr Utförande Längd Pris 
Nr 20-1314 . .. ... 29: 50 

kromvanadium stål. Ge- 20-1145 Förkromad och isolerad. 12 cm 19:- --~-c 
nomgående led med 20~-1147®Förkromad. «<: ~

8

; dubbelsidig snabb spärr- .- • 
inställning för upp till 35 
mm gripvidd . Längd 24 
cm. 
Nr 20-728 .. . . . .. . 57: - SkränkU ng för upp till 1,5 

mm blad Ställbar . Längd 
19 cm. ~--: ~= 

Polygrip tl ng av kromva
nadiumstål med patente
rad snabbinställning av 8 
olika gripvidder, upp till 
35 mm. Längd 24 cm. 
Förkroma d och med iso
lerade skänklar. 
Nr 20-1199 ...... . . 39: 50 

Polygriptång och sidav bitare från LINDSTROMS, 
Eskilstuna. 

Polygr iptång mattförkro-1 Sid avbitare, svart med 
mad. Längd.'24 cm. dubbel led. Längd 4'/,". 
Nr 20-1244 . . .. . . 47:- Nr 20-1237 .. . .. . 52: -

Gångjärns riktare, för dörr 
och fönstergångjärn. Hål
storlek 13 resp. 17 mm. 
Nr 30-1526 ........ 21: -

Stiftklove av blankslipat 
stål. Med geno mborrat 
~kalt. Längd 115 mm. 
llfr 20-434 .. . . .. . . 22: 50 

Nr 20-959 ........ 16: 50 

Hl ltlng med 6 olika hål
pipor 2-5 mm för papp, 
läder o. dyl . Längd 21 cm. 
Nr 20-56 .... .. . .. . 19, 75 

-
/ ~, (!I) i ! 
~ 

Rörtång BAHCO, bästa svenska fabrikat. 
Nr Gripvidd Rördiam. Längd Vikt Pris 

54:-
82:-

30-208 
30-209 
30-210 

36 mm 
52 mm 
78mm 

1 " 
1 '/ , " 
2'/, " 

280mm 
370mm 
565 mm 

0,7kg 
1,3 kg 
2,7kg 125:-

Rörtlng i stabilt utförande av prima stål . 
tyska fabrikat. Rheidco . 

Bästa 

Pris 

58:-
79:-

Nr Gripvidd Rördiam . Längd Vikt 

0,9 kg 
1,3 kg 
2,3 kg 
4,2 kg 

30-201 42 mm 1 " 340 mm 
30-191 54 mm 1'/," 400 mm 
30-202 70 mm 2 " 530 mm 110:-

154:-30-203 105 mm 3 720 mm 

7 Ur 
Rörtång. Hörntång med smala käftar , svartlackerad . 
30-1315 Gripvidd 25 mm Vikt 0,8 kg 39:-
30-1316 Gripvidd 38 mm Vikt 1,4 kg 43:-
30-1317 Gripvidd 50 mm Vikt 2,3 kg 54: -

Bultsax med hejarsmitt huvud oljehärdade skär 
(Rockwell C 56-61). Justerbar med excentrisk bult. 
Skänklar ev 1t'1rör med gummihandtag . 
30-2200 Llngd 14", 85 cm. Klipper 6 mm. 68:-
30-2201 Llngd 18", 45 cm. Klipper 8 mo,. 86:-
30-2202 Längd 24", 60 cm. Klipper 10 mm. 110:-

Bultsax, mindre modell 
för högst 4 mm klipp . 
Längd 21 cm. Svart med 
plastbelagda handtag. 
Nr 20-2148 .... , . 24: 50 

Kakelting. För mönster
skärni ng och delning av 
kakel, golvplattor o. glas . 
Leverer as med en stål/ 
diamanttr issa och plast
klädda skänklar. Längd 21 
cm. 
Nr20-1188 .... .... 21:-

Extra trissa för 20-1188. 
Nr 20-1189 .... .... 9: 50 

Plåtnibblare som lätt klip
per hål av alla format i 
plåtpaneler m.m. av max. 
0,6 mm. stålplåt eller 1,5 
mm. aluminiumplåt. 
Nr 30-788 .. .. .. .. 55: -

Grensax med förkromade 
rörskaft och gummihand
tag. Längd 52 cm. 
Nr 30-2149 .... .. 29: 75 

Plåtsax. Bästa Solingen
kvalitet. Användbar till så
väl rak -, rund- som fa son
klippning . Längd 28 cm. 
Nr 20-271 ........ 58: -

Plåtsax av högvärdigt stål 
och med utväxling . Fabri
kat DEL TA -Solingen. 
Klipper med lätthet hår
daste plåt upp till 1,5 mm 
tjocklek såvtil rak som i 
figur . Längd 24 cm. 
Nr 30-419 . ...... . 79: -

Plåtsax med utväxling . 
Fintandade skär med ut
fo rmning för hål och fi
gurklippnin!J . Längd 25 
cm. Förstkla ssigt tyskt 
fabrik at. 
Nr 30-453 28: -

I 

df . l: 
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Universalsax av härdat 
stål med hög skärpa . 
Rostfri med plastade 
Skänklar . För papp , tunn 
plåt , blommor m.m. 
Längd 19 cm. 
Nr 30-1185 ...... 13: 50 

Sax med mycket vassa 
härdade stålskär. Speci
alsax för många hantverk. 
Längd 15 cm. 
Nr 20-2206 ....... 14: 75 

~ : Fasonsax med utväxl ing 
~ för större klippkraft. Fint 

"'----•-" tandade skär. Skänklar av 
pressad stålplåt m. plast 

Plltsox för fasonklipp
ning . Prima tyskt fabrikat. 
Längd 26 cm. 
Nr 20-1311 . . .. . . 34: 50 

Guldsmedssax, för klipp
ning av tunn plåt m.m. 
Längd 17 cm. 
20-391, rak, förn . 29: -
20-384, böjd, förn . 33: -
20-386, rak, svart!. 23: -
20-390, böjd, svart!. 27: -

Plåtsax för upp till 1,2 
mm plåt. Klipper genom 
nibbling rakt eller i kur
vor utan att plåten defor
meras . Längd 26 cm. 
Nr 30-789 . . ..... . 120:-

handtag . Längd 250 mm. 

Nr 30-601, höger 
Nr 30-602, vänster 
Nr 30-603, rak Pr st 29: 50 

Trädglrdssax, speciellt 
lämplig för kvistar , gre
nar m.m. 21 cm lång m. 
plasthandtag och spärr
anordning . Skären av 
blankt stål. 
Nr 30-1520 . . . . .. 43: -

Tridgårdssax, s.k. seka
tör med knivegg som skär 
mot plant mothåll av mäs
sing. Saxen är fint för
kromad med plastklädda 
grepp. Längd 21 cm. 
Nr 20-2205 .... .. .. 12: 75 

27 
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Skivsax klipp!'r a lla slags 
plattor: laminat , (Pers
torp , Pertinax) plast , me
taller , läder m.m. Lev. m. 
3 olika skär för plast , me
tall och för figurklippning . 
Nr 30-2172 . . . . . . 38:50 

Nyckelsats med sexkant
nycklar av !ö rn. stål i 
p lastfodral. 
20-1227, 11 olika nycke l
vidd e r •;,.··- •;, ·. 22: 50 

20-1228, 11 olika nycke l
vidder 1,5- 12 mm. 21 : 50 

Nyckelsats, bestående av 
8 st 6-kantnycklar av yt
~ehandlat stål . Nyckel
vidder : 11/,, 21 2½, 3, 4, 5, 
51/, och 6 mm i plast-

Grässax med lätt och be - fodral. 
hagl,g gång Finslipade Nr 20-1516 ....... . 5: 75 
stå lskar . 1 å rs garanti. \ ~ 

~~n1tii1~m _. . . 17:50 ~ 

Kvistsax av förstklassig! 
fabrikat . Längd 21 cm var
av de blanka stålskären 
ca 7 cm. Lackerade hand
tag . Försedd med fjäder 
och låsanordning . 
Nr 30-1706 .... . . 19 :7 5 

Nyckelsatser med insex
nycklar i vridhandtag . 
Förn. kromstål. 

Nr 20-1360 . 6 -nycklar: 2,5, 
3, 4, 5, 6 och 8 mm 19: 50 

Nyckelsats med 8 st förn. 
6-kantnycklar av krommo
lybdenstål uppsatta på 
nyckelring . 
20-2222. Nyckelvidd : 1,5, 
2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm. 

Pr sats 6: 50 

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

Pr sats 8: 70 

10 
Polygripnyckel som pas
sar alla 6-kant mutt rar, 
både metriska och tum , 
med gripvidd från 9 till 22 
mm. Självspännande . 
Längd 21 cm. 
Nr 20-990 . . . . . . . . 16: 50 

~ 
Självspännande nyckel för 
rör, muttrar m.m. Helt 
hejarsmitt sp·ecialstål . 
Förkromade och polera
de. 

Stor blocknyckelsats med 14 st smidda och förkro
made nycklar av krommolybdenstål. Gripvidder i mm
mått från 10 till 32. Längd 12-42 cm. Med fackindelat 

~o/3o~~gt~I-~'.~t-:? _k? .. . .. . ......... . . . .... 179: -

Blocknyckelsats med 12 
st förkroma de blocknyck 
lar av kromvan adiumstdl. 
Gripvidd varje mm 8-19 . 
Längd 12- 23 cm. Med 
fack indelat plas tfodral. 
Nr 30-2082 . . . . 78: -

Blocknyckelsats med 6 s t 
förkromad e blocknycklar 
av kromvanad iumstål. 
Gripvidd : 10, 11, 12, 13, 
14 och 17 mm. 
Nr 30-1283 . .... . 42:-

Blocknyckelsats med 8 st 
förkrom. nycklar av krom
vanadiumstål lika föreg. 
men tummått : 5/ ,, , 1/ ,, 1/u, 
1/ 1 1 '!i ,, 5/ 1 1 

11/ " och 1/ , . 

Längd 12-22 cm. Med 
fodral. 
Nr 30-2266 .... . ... 68: -

~ 22 ~h---
Blocknyckel Nr 20-1278. 
Kvalitetsverktyg . av hej
arsmitt kromvanadiumstål . 
Förkromad och med po
lerade huvuden . Ena än
den med öppen nyckel 
och andra med 12-kant 
ringnyckel i samma mått . 
Finns med följande grip
vidder och i längd från 
105 till 270 mm. 

mm 6 7 8 
Pr st : 6: 50 6: 75 7:-

9 10 11 12 
7: so 8: 50 8: 75 9: -

13 14 15 16 
9:50 9:75 10:- 11:50 

17 18 19 20 
12: - 13:75 14:- 15:-

21 22 24 27 
15: 50 17: 50 24: 50 32: -

Nyckelsats med 6 st dubb
la nycklar av förkromat 
specialstål. I fodral. 
30-1535 Vikt 300 g. Grip
vidder 6-17 mm. 27:-
30-1536 Vikt 385 g. Grip
vidder 8-19mm . 38:-

Nyckelsats med dubbla nycklar av extra prima fa
brikat. Längd 11-22 cm. Blankförnicklade . 

30-531, 6 nycklar med 12 olika gripvidder från '/," 
- 7/ , ". Härdat specialstål. 26: 50 
30-532, 8 nycklar , gripvidd 6-22 mm. Härdat spe-

Nr 20-1361. 6 nycklar: 3, 
4, 5, 6, 8 och 10 mm. 22: -

Nr 20-1362. 5 nycklar: 'i,, 
1/n , 1/u , 5/ ,, och 1/1 . 21: -

20-2215 längd 20 cm 22: -1 cialstål. 27: -
20-2216 längd 25 cm 26: 50 30-533, 6 nycklar av kromvanadiumstål , gripvidd ¼ " 
20-2217 längd 30 cm 36:- - '/, " SAE. 53:-

. _- ·· J ~ 

"~ ~ 1111 ~~~::".;. ~:;.';;;11~; 

]

UIII !Tin, och en ledad 12-ka~th~lsa 1 I: med samma gripv,dd . 
I Förkromade och po lera -

de . Sats med nyckelv id-
• • • • derna : 10, 11, 13, 14 och 

i,!: J I cL 17 mm. Längd 18-25 cm. 

Lednyckelsats med 6 st 
förkromade lednyddar av 
krom-molybdenstål, stor !. 
8-19 mm. I pla s tväska. 
Nr 30-2080 .. . .. . . . 98: -

Lednyckelsets med 4 st 
förkromade lednycklar av 
krom-molybdenstål . Tum
rnått : 7/ H--;-1/a, 1/~• /'61 5/a 
_lift , , ¾- 1/,. 
I plas tväska. 
Nr 30-2249 Pr sats 87: -

.. _., 
~ ' ~\) ~ ' 

' 
\. \ ' ~ -\ \ , '' \, 

,1 I 

Dubbelnyckel. Tunn och 
lätt av kromvanadiumstål. 
Förkromad med slipade 
huvuden. 15° nyckelvin
kel. 
Nr 
20-55 a 
20-55 b 
20-55 C 
20-55 d 
20-55 e 
20-55 f 
20-55 g 
20-55 h 
20-55 i 
20-55 k 
20-55 m 
20-55 n 

Gripvidd mm Pris 
6+7 4: 60 
8+9 5: 20 

10+11 5: 70 
12+13 6:60 
14+15 8: 20 
16+17 9:30 
18+ 19 10: 75 
20+22 12: 50 
21 +23 12: 75 
24+26 16: 50 
25+28 18:-
27+32 22: so 

ef* A -== 
~ 

I fodral. 
Nr 30-759 . .. . .. . . 59: -

Ledhylsnyckel BAHCO 
med utbytbara härdade 
hylsor m. 12-kants grepp . 
Förkromat skaft m. största 
styrkan vridnings rikt
ningen. 

Nyckel 
vidd 

20-1441 8-9 mm 
20-1442 10-11 mm 
20-1443 12-13mm 
20-144414-15mm 
20-1445 16-17 mm 
20-1448 18-19 mm 
20-1447 19-22 mm 
io-1448 21-23 mm 
20-1449 24-27 mm 

Pris 
34:-
36:-
38:-
44:-
46:-
53:-
57:-
62:-
72:-

Lednyckel, RHEIDCO 
Bästa tyska fabrikat i för
kromat kromvanadiun-stål 
med polerade huvuden . 
Garanti . 
20-2001 8+9 mm 
20-2002 10+11 mm 
20-200312+13mm 
20-2004 14+ 15 mm 
20-2005 16+17mm 
20-2006 18+ 19 mm 
20-2007 20+22 mm 
20-2008 21 +23 mm 
20-2009 24+27 mm 
20-2010 30+32 mm 
20-2011 ½+•;.." 

33:-
34:-
38:-
39:-
43:-
48:-
53:-
55:-
67:-
88:-
39:-

d" ~ Ledhylsnycklar av krom
vanadiumlegerat stål . För

Polygon-nyckel, av krom- kramade och polerade . 
vanadiumstål . Förkromad . 

Nr Nyckelvidd Prst 
Nr Gripviddmm Pris 20-2151 8-9 16:-
20-1712 • 6+7 7: 50 20-2152 10-11 17:-
20-1712 b 8+9 8: 25 20-2153 12-13 18:-
20-1712 C 10+11 8: 75 20-2154 14-15 19:-
20-1712 d 12+13 11: 50 20-2155 16-17 20:-
20-1712• 14+15 14:- 20-2186 17-19 21:-
20-1712 f 16+ 17 16:- 20-2156 18-19 21:-
20-1712 g 18+19 19: 50 20-2157 20- 22 22:-
20-1712 h 20+22 22: 50 20-2158 21-23 23:-
20-1712 i 21 +23 24:- 20-2159 24-27 31:-
20-1712 k 24+27 29:- 20-2160 l/1-'/" 17:50 
20-1712 m 25+28 31:- 20-2161 1/J-'/u 19:-
20-1712 n 30+32 39:- 20-2162 S/,_tt / ,. 20:-

Ringnyckelsats av bästa tyska kvalitet. Består av 6 
eller 8 st dubbla 12-kant ringnycklar . Med 12 resp . 
16 olika gripvidder per sats . Längd 15-32 cm. 
Förn. 

Antal 
Nr Gripvidd nycklar Mater ial Pr sats 

30-535 ' i,-1 " SAE 6st Kromvanadiumstål 95: -

30-536 6-22 mm 8 st Kromvanad iumstål 78: -

ii"IIL ~r, 
Ringnyckelsats med 6 st 
dubbla 12-kant nycklar av 
kromvanadiumstål. För
nicklade och polerade . 12 
olika gripvidder från 10 
till 22 mm. 
Nr 30-384 .. Pr sats 44: -

Polygonnyckelsats. Består 
av 3 dubbla nycklar av 
kromvanadiumstål , för
nicklade. 6 olika gr ipvid
der 10-15 mm. Längd 12 
-16cm . 
Nr 30-363 . . . . . . . . 16: 50 

--= · 

Polygonnyckel. Ger 8 nycklar i en . Inget sökande 
efter de l rätt a nyckelm/ittet - alla 8 är s tändigt till 
hands . Längd 250 mm. Hejarsmitt och förkromat 
spec ialstål. 
30-2179, gripv idd: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm. 
30-2180, gripv idd : 7/u, 'h, •/ ,, , '' In , 5/ 1 , 11/u , >/,, '!, 
tum SAE. Pr st 37: 50 

Skiftnyckel av hejarsmitt 
stål. Importerad kvalitets
nyckel i svensk modell. 
Nr LllnAQ Pris 
20-59 4" 10 cm 11: 75 
20-60 6" 16 cm 12: 25 
20-61 8" 20 cm 16: 75 
20-62 10" 25 cm 22: -
20-1148 12" 30 cm 31: -

~ MÖ) 

Skiftnycklar av hejarsmitt 
kromvanadiumstål förkro 
made 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 

16: 90 
17:25 
21:-
24:75 
34:50 

~

···• .., .-, ,.,r..o 11" 

...--- -
~ 

Skiftnyckel "Bahco" smid
da av specialstål. Bästa 
svenska fabrikat. 
Nr Gripv. Längd Pris 
30-1055 13 mm 4" · 22: 50 
30-1056 19 mm 6" 24: 75 
30-1057 26 mm 8" 31 :-
30-1058 30 mm 10" 43: -
30-1059 34 mm 12" 64:-
30-1080 43 mm 15" 102:-
30-1081 53 mm 18" 165:-

Profilmall av stål. Form
bar till 45 mm djup och 
150 mm bredd på profilen. 
Nr 30-2020 . .. . . ... 9: -

29 
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Hylsnyckelsats med 15 polerade och förkromade de
taljer med ½"-fyrkantläste. Innehåll: 11 st 12-kant
hylsor 10-22 mm, tändstittshylsa, spärrhandtag, vin
kelhandtag och förlängning. I plåtlåda storlek 29 X 13 
x 4 cm . Vikt 2,5 kg. 
Nr 30-2265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88: -

Hylsnyckelsals med 10 st 12-kanthylsor SAE. '/,."
'/," och 10 st 12-kanthylsor 8-22 mm. spärrnyckel, 
förlängn1ngar 1 un1versalknut samt hylsa för tänd
stift. Alla delar förkromade och hylsorna polerade . 
I lackerad platlöda. Fäste¼ ". 
Nr 30-2250 , ... 155:-

Hylsnyckelsats med 11 st 6-kanthylsor 4-12 mm. 
Vridhandtag med omställbar spärr, 3 förlängningar 55, 
130, 150, varav en med vinkelled samt ett T-handtag . 
Allt blankförkromat. '/, " fyrkantlästen . I lackerad 
plåtlåda 10X 19 cm. 
Nr 30-2027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45: -

Hylsnyckelsats med 11 st 6-kanthylsor 4-13 mm, 3 st 
spårmejselspetsar 4, 5,5 och 7 mm, 4 st stjärnmejsel
spetsar Philips nr 1, 2, 3 och 4, 6 st 6-kantspetsar 3, 4, 
5, 6, 8 och 10 mm samt 3 st 6-kantnycklar 1,5, 2 och 
2,5 mm. Vr idhandtag med omställbar spärr, 2 för
längningar 100 och 50 mm, vinkelled, T-handtag samt 
skruvmejselskaft. Alla dela r tillv . av krom-vanadium 
st I. I lackerad plåtlåda 10X 19 cm. 
Nr 30-2013 ................ . ........... .. . . 112: 50 

Spärrnyckel KTC: Ledbar och med f intandad spärr 
omställbar höger- eller vänstergång. ½"-läste. 
Längd 40 cm. Vikt 0,9 kg. 
Nr 30-1359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 77:-

Hylsnyckelsats med 13 s1 12-kanlhylsor 10- 24 mm, 
sparrhandtag, T-handtag och förlangning . 'h "- föste . 
Allt av forkr oma l oc h polerat krommolybdonstöl. I 
lackerad platlada 37 x 13 x 4 cm. Vikt 2,9 kg. 
Nr 30-446 ................ 105: -

Hylsnyckelsats med 18 st 12-kanthylsor 10-32 mm 
spärrhandtag, 2 förlängningsstång , T-handt ag och 
sväng . Alla detaljer förkromade och hylsorna pole
rade. Tillsammans 24 delar . Förpack at i lackerad 
pl åtlåda, 45X19X5,5 cm, med handtag . Vikt 6 kg . 
Detalj erna med '/, • -fäste . 
Nr 30-2064 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139: -

Hyfsnyckelsats med 35 förkromade delar. lnnehAII: 
11 st 6-kanthylsor 4-12 mm för ¼"-läste samt spärr
nyckel, förlängning och vridhandtag med '/," -läste. 
Med ' /,"- fäste ingår 10 st 12-kanthylsor 13-22 mm, 
en lörlänpning och en förvandlingshy lsa till ½"-läs te. 
Med ½ " -läste ingår 5 hylsor 23-32 mm, spärrnyckel, 
förlängning, T-handtag och tändst iltshylsa . I plåtlåda 
storlek 44X19X4 ,5 cm. Vikt 4,6 kg . 
Nr 30-2258 .. ... .................. . ........ 185: -

Tändstiftsnyckel m. ställ
bar spärr och ledat 25 cm 
l~ngt handtag . Hylsa mod 
21 mm gripvidd och med 
2 förlängn ingar . Allt av 
hejarsmitt förkromat stlll. 
Nr 30-1030 ...... 42: -

Tiindstiftshylsa av förkro
mat och polerat stål med 
21 mm gripvidd och '/," 
läste. Längd 7G mm. 
Nr 20-233 . . . . . 7: 80 

-
Momentnyckel med ½" fyrkantfäste för hylsor . Skala 
grade rad 1-20 kpm och 10-150 lbs/fot visar vrid
momentet. Längd 48 cm. 
Nr 30-991 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76: -

Momentnyckel med spärr och '/," lyrkantläste för 
hylsor . Skalor 2-14 kgm och 15-100 lbs / fot för 
inställning av önskat moment. Släpper automatiskt 
vid överdrag. Längd 48 cm . Vikt 1,2 kg. 1 års garanti . 
Nr 30-1114 .. . ........... , . . . 139:-

&' 
Hylsnyckel av kromvana
diumstå l, förnicklad . 

Reservdelar till hylsnyc 
kelsatser. Tyskt kvalitets
fabrikat av förkromat va
nad iumst ål. Samtliga med 
'/," fyrkantfäst e. 

~ 
1839 

D====c 
1840 

11 1842 

Vinkelled 20-1839 29:-

Förvandlingshylsor. Gör 
det möjl ig t att använda 
hylsor med'/, och '/," fyr · 
kantläste på 'I, " läste. 
Nr 20-1319 ........ 9: -

I : 

Skruvmejsel med tyrkan
tigt läste för borrsväng . 
Smidd av kromvanadium
stål. 
Nr Kl ingl. X bredd Pris 

20-647 110X 6 mm 
20-648 120X 8 mm 
20-649 130x 10 mm 

= 
7:25 
7: 50 
7: 75 

Skruvmejsel med fyrkant 
läste för borrsväng. Vänd 
bar med klingbredder 6 
och 9 mm. Smidd, härdad 
o. blånad. Längd 115 mm. 
Nr 20-867 .......... 7: 50 

I ft E A 

Skruvmejsel med vändbar 
klinga . Stjärnmejsel och 
spårmejsel, bredd 6 mm. 
Längd 85 mm. 
Nr 20-2165 ........ 3: 50 

Magnetmejsel m. 6-kant , 
hylsa och 4 klingor i skaf
tet. Tvl stjärn- och två 
vanliga , 5 o. 7 mm bredd . 
Kvarh ål les magnet iskt i 
hylsan. Förnicklad och 
med skaft av plast. Längd 
19 cm . 
Nr 20-1024 ... 13: 50 

Pr is 
12:-
12:75 

Nyckel Längd 
Nr vidd mm cm 
20-334 8+ 9 12 
20-335 10+ 11 13 
20-336 12+13 14 
20-33'7 14+ 15 15 
20-338 16+17 16 
20-339 18+ 19 17 
20-340 20 + 22 18 
20-341 21 +2 3 18 
20-342 24 + 26 19 
20-343 25+ 28 19 
20-344 27 + 29 20 
20-345 30 + 32 20 

Pris 
7: 75 
9:75 

10: 50 
11:-
12: 25 
14: 50 
16:-
18: 50 
19: 50 
22:-
26:50 
27:-

Förlängningsstlng n 
20-1840 längd 13 cm 14:- == !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=~J} 
20-1841 längd 25 cm 17:- l( Böjlig skruvmejsel med 

20-1842 T-handtag 19:- Il/ isqlerande plastskaft . 
Klingbredd 3 mm. Hela 
längden 19 cm . 

Hylsnyckel för 6-kant
muttrar. Förn . och med 
skaft av plast. 20-1676 har 
längd 18 cm medan de 
övriga är 20 cm. 

Nr Hylsvidd Pris 

20-1676 4mm 4:7 0 
20-1675 5,5mm 4: 90 
20-1677 6mm 5:20 
20-1686 7mm 6: 30 
20-1678 8mm 6:60 
20-11179 9mm 6:90 
20-1685 10mm 7:25 
20-1687 11mm 8: 75 
20-1688 13mm 9: 50 

"(Q) 

111 111 
' Cl) Gi 

I -
Hylsnyckelsats, gripvidd 
1/1&"-'/ " "· 6 st sexkant
hylsor på skatt, längd 10 
cm, samt ett plasthandtag 

~ 1843 ~ 
~ 1844 
~ 1645 '\..-

20-1843 Spärrhandtag , 
längd 28 cm. 42:-

20-1844 Skruvmejsel 10: 50 
20-1845 Sväng 32: -

Tolvkanthylsor Nr 20-1713. 
av kromvanadium 1 med 
'I, " fyrkantfäste . Rheidco. 
Gr ipvidd mm Pr st 
8, 9, 10, 11, 12 9: 50 
13, 14, 15, 16 10: 50 
17, 18, 19, 20, 21 11:-
22, 23, 24, 25 12: 50 
26, 27, 28, 29 15: 50 
30, 32mm 16:-

i fodra l. Tolvkanthylsll t,/r 20-1699. 
Nr 30-1419 9: 75 Gripv idd '!,". 9: 85 

Vinkelskruvmejsel av för · 
nicklat kromvanadiumstål. 
Nr Längd Bredd Pris 
20- 630 100 5 mm 3: -
20-1517 125 6 mm 4: 25 
20- 631 150 8 mm 6: 75 
20- 632 175 10 mm 9: 50 

Nr 20-1279 ...... 22: -

~ Böjlig skruvmejsel, total 
längd 24 cm. 3 klingor m. 
bredd 4, 3 resp . 2 mm, 
förvara s i det transpa
renta skaftet. Isolerat 
skatt och klinghölje . 

Vinkelskruvmejsel med en 
vanlig mejsel och en 
stjärnmejsel. Av kromva
nadiumstål. Mejselbred
den lika med vidden på 
stjärnmejseln. 
Nr Bredd 
20-1518 5 mm 
20-1519 6 mm 

Pris 
3: 50 
4: 25 

~ 
Vinkelskruvmejsel med 
två olika mått för Phi l
lipsskruv. Kromvanadium 
stå l. 
Nr Amer.nr Längd Pri s 
20-617 4+.9 10 cm 4: 50 
20-618 10+18 15cm 11:50 

Nr 20-1690 ...... 54: -

Skruvmejsel med spän
nings pro vare 100-500 V. 
Kromvanadiumstål. Helt 
isolerad, även klingan . 
Längd . 17 cm . 
Nr 20-1698 ... 5:90 

Fickmejsel med spän
ningsprovare 100-380 V. 
Isolerat skatt och klinga. 
Längd 11 cm . 
Nr 20-600 ... 2:95 

31 
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Skruvmejsel av krom-vanadium-stål med förnicklad 
yta. Sexkanthuvud för skiftnyckelgrepp . Skaft av 
okrossbar , isolerande, gul transparent plast. Kraftig 
kvalitetsmejsel. 
Nr Klingmått 
20-591 3,5 x 75 mm 
20-592 5,5 x 100 mm 
20-480 7 X 125 mm 
20-593 9 x 150 mm 
20-594 12X 200 mm 

Totallängd 
155 mm 
200 mm 
225 mm 
260mm 
320mm 

Pris 
4:75 
6:2 5 
7:75 
9: 75 

16: 75 

Skruvmejsel , extra kraftigt utförd i kromvanadium-stål 
med förnicklad yta enl. SMS. Skaft av okrossbar grön 
transparent plast. Greppvänligt utförande . 
Nr Klingmått Totallängd 
20-951 6,5 X 125mm 230mm 
20-952 8 X 150mm 260mm 
20-953 10X 175mm 285mm 
20-954 13X200 mm 315 mm 

Pris 
6: 85 
9: 25 

12: 50 
15: 75 

Skruvmejsel POZIDRIV. Kvalitetsmejsel utförd i 
krom-molybden-stål med förn icklad yta . Specialhär
dad spets "Black Point 11 garanterar högt vridmoment 
och stor seghet. Skaft av okrossbart grön plast. 
Greppvänligt utförande . 
Nr Klingmått 
20-2331 6X 25 mm 
20,2332 3 X 60 mm 
20-2333 4,5 X 80 mm 
20-2334 6X100 mm 
20-2335 8 X 150 mm 
20-2336 10 X 200 mm 

Totallängd 
80 mm 

135 mm 
175 mm 
205mm 
260mm 
315 mm 

Spets 
2 
0 
1 
2 
3 
4 

Pris 
10:-
7:25 
8: 50 

10:75 
15: 75 
21: 75 

Skruvmejselsats. Tre skruvmejslar 6, 7 09h 8 mm. Två 
stj ärnmejslar nr 1 och 2. Två elektrikermejslar 3 och 
4 mm. 
Nr 30-291 . . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. . 29: 75 

Skruvmejsel utförd i krom-vanadium -stål med för· 
nicklad yta. Skaft av slagtålig svart plast. Greppvän · 
ligt utförande . 
Nr Klingmått 
20-2325 6X 25 mm 
20-2326 4 X 75 mm 
20-2327 5X 100 mm 
20-2328 6 X 125 mm 
20-2329 7 X 150 mm 
20-2330 8 X 175 mm 

Totallängd 
80mm 

150mm 
185 mm 
195 mm 
255 mm 
280mm 

Pris 
4:-
2: 50 
2: 75 
3: 25 
4:25 
5: 75 

Stjärnmejsel, utförd i krom-vanadium-stål med för · 
nicklad yta . Skaft av slagtålig svart plast. Greppvän
ligt utförande . 
Nr Kl ingmått 
20-462 6X 25 mm 

Totallängd 
80mm 

Spets 
2 

Pris 
4:75 
2: 75 
3: -
3: 75 
6: 75 

20-468 3X 60 mm 
20-463 4,5 x 80 mm 

135 mm 
165mm 

0 
1 

20-464 6 X 100 mm 
20-465 8 X 150 mm 
20-466 10X 200 mm 

195 mm 
255 mm 
310mm 

2 
3 
4 10: 75 

Elektrikermejsel med smal klinga av krom-vanadium
stål med förn icklad yta. Skaft av slagtå lig isolerande 
svart plast. Greppvänligt utförande. 
Nr Klingmått Totallängd Pris 

2: 25 
2: 50 
3: 75 
4: 50 

20-595 3X 75 mm 150 mm 
20-596 4 X 100mm 175mm 
20-597 5X 150mm 235mm 
20-598 5X 200 mm 285 mm 

Skruvmejselsats m. klingor 
av kromvanadiumstål. Be
står av 5 olika spårmejslar 
samt 3 st Philips stjärn
mejslar . Leve reras med 
praktiskt väggfäste. Ame
rikan-sk til lv. 
Nr 30-447 .. .. .. .. 52: 50 

Skruvmejsel Nr 20-85, m. 
klinga av kromvanadium· 
stål och handtag av plast. 
Längd 10 12 14 
Pris 0: 60 0: 65 0: 70 

SkruvmejHI med rund 
kromvanadiumst ålklinga . 
Isole rade, rött plastskaft. 
plastsk aft. 
Nr Kling . X diam. Pris 
20-1925 75X 5mm 2:40 
20-1926 100X 5 mm 2: 75 
20-1927 125X 6 mm 3 : 70 
20-1928 150x 7 mm 5: 30 
20-1929 175X 8mm 6: -
20-1930 200x 9 mm 7: 60 
20-1931 250X 10 mm 9: 75 

Skruvmejselsats med 3 
olika spårskruvmejslar, 
bredd 3, 5 och 7 mm samt 
en stjärnmejsel. Per sats 
i plastfodral , 23 X 5 cm. 
Nr 20-1980 ........ 6: 95 

Skruvmejsel i hög kvalitet 
med fyrka ntig klinga , här
dad och förkromad. Röda 
skaft av greppvänlig halv
hård plast. 

Nr Klinga Pris 
20-2'220-A 75 X 5 mm 6: -
20-2220-B 100X6 mm 7: 50 
20-2220-C 150X7mm11:-

Stjim mejsel Phillips. 
20-2221-A 75 X 5 mm 6: 50 
20-2221-B 100X6mm 8:-
20-2221-C 150X7 mm 12: 50 

[ 
Skruvmejsel av extra kraf
tigt fabr ikat försedd med 
patenter ad praktisk skruv · 
hållare . Klingan av blåan
löpt sexkantstål, handtag 
av genomskinlig plast. 
Längd med skaft. 

Nr Längd mm Pris 
20-736 105 7: 50 
20-737 145 9:25 
20-738 180 11:-
20-739 245 11: 75 
20-740 335 14: 50 

Skruvmejsel med skruv
hållare. Förn icklad 4 mm 
klinga med plastskaft . 
20-2188 längd 17 cm 3: 50 
20-2189 längd 22 cm 3: 70 
20-2190 längd 27 cm 3: 95 

Skruvmejsel "Stripmaster " 
med kabelskalare i skaf
tet. 4 mm kl inga av krom
vanadiumstål. Längd 15 
cm. 
Nr 20-858 .......... 4: 95 

Skruvmejselsats, med pi 
stolgrepp o. spärr. Hand 
tag av plast och förkro
made delar. 2 spår- och 
2 kryssmejslar medföljer . 
Längd med mejsel 20 cm. 
Etui med knäppe. 
Nr 30-606 .. .. .. . . 26: -

Skruvmejsel med utbyt· 
bara verktyg i skaftet. 4 
olika skruvmejslar, borr 
och sylar . 
Nr 20-1978 .. ...... 6: 30 

Skruvmejselsats med 6 
olika skruvmejslar, 1 syl 
och 1 träborr . Alla verk
tygen passar in i ett med
följande kraftgrepp av 
stark plast. Allt förvarat i 
fodral. 
Nr 30-2026 

~A 
~ 

10 iiiii • e j 
~ C 

Instrumentverktyg. Små precis ionsverktygssatser i 
fack in redda plastlå dor . Alla verktyg med förkromade 
mässinghandtag och svartoxiderade härdade stål
klingor. Hela längden 11 cm. 5 olika pr sats. 

A. Öppna sexkantnycklar, gripvidd 4, 4,5, 5, 5,5 och 6 
mm. 
Nr 20-2133 ............ . ..... . ..... Per sats 16: 50 

B. Hylsnycklar, gripvidd 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 mm. 
Nr 20-2131 . .. . . . . ................. Per sats 18: -

C. Stjärnmejsel nr O och 1 samt insexnyckel 1,5, 2 
och 2,5 mm. 
Nr 20·2132 . . . . ... . . .......... . . ... Per sats 16:-

Skruvmejsel för finmeka 
niska arbeten. Den har 4 
utbytbara stålklingor 1-2 ... Skruvmejselsat1 med 6 mm breda förvarade i 

olika finmek .-mejslar i skaftet. Tillverkat av mäs
•C::==-~==.i: ff ~ -~;;::z.~~- plastkassett. Härdad stål - sing o. förnicklad. Längd 
- klinga, bredd 0,8- 3,8 mm, 10 cm. 

- ·...f 

Skruvmejselsats med 4 
kvalitetsskruvmejslar av 
förn . kromvanadiumstål. 
Isolerade handtag . Klingor 
5,5X 100, 7X125, 9 X 150 
samt stjärnmejsel nr 2. I 
plastetui. 
Nr 20-172 .... . ... 39:-

t fi 
Skruvmejsel med spän· 
ningsprovare , 110-250 V. 
Längd 14 om. 
Nr 20-2323 ........ 10: 75 

Skruvm1jsell1mp1 . Kan 
användas som ticklampa, 
samt lysande skruvmejsel 
med fyra olika utbytbara 
klingor . Utan batterier (2 
st 32-2313). 
Nr 20-1418 .... ... . 9: 50 

med skaft av förkromad Nr 20-757 ........ 8: 50 
mässing . 
Nr 30-1950 .. Pr sats 15: 50 

Skruwmejselsats med 4 
olika förkromade magne
tiska klingor . Mejsel
bredd 4 och 5 mm samt 
krysspår 4 och 5 mm. Olik
färgade plasthandtag . He· 
la längden 20 cm. 
Nr 20-2223 Pr sats 22: -

Skruvmejselsats med 3 
olika skruvmejslar för 
vanliga skruvar samt 2 st 
för Philipsskruvar, en rund 
och en fyrkantig pryl. 
Klingornas längd 14 cm. 
Slagfast skaft av plast. 
Nr 20-454 ........ 19: 50 

Instrumentmejsel med en 
syl och 4 utbytbara mej
selklingor av blåanlöpt 
stål i förkromat skaft . 
Kl ingb redd 1,5, 2,5, 3,5 
mm och Phill ips nr 1. 
Sats i plastfodral. 
Nr 20-2209 ..... . .. 11: -

lnstrumentmejselsats. 
Mejsel av härdat stål med 
mässingskaft och rote 
rande bricka . 5 olika i 
bredd : 0,8, 1,2, 1,6, 2 och 
2,4 mm. 
Nr 20-1385 . . Pr sats 18: 50 

Urmakarmejslar av härdat 
stål med förkromade mäs
singskaft. 10 olika i bredd 
0,6- 2,0 mm. I plastetui . 
Import. 
Nr 20-2019 . . Pr sats 18: -
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Tryckskruvmejsel med spärr , omställbar för höger
eller. vänstergång_ samt fast. Med ljäderu _lskjutning. 
Förnicklad . AtfölJeS av 3 me1slar av olika bredd. 
Längd utskjulen 44 cm. 4S:-
Nr 30-2187 . ......... . ............. . . .... . . 

Mejselsats, består av 3 st olika klingor , passande 
ovanstående lryckskruvmejsel. 
Nr 20-931 .... ......... . . .. ......... Per sals 9: 75 

---
Tryckskruvmejsel, omställbar för höger - eller vän
stergång samt fast. Aterfjädrande . Med utbytbara 
klingor . 2 spår, och 2 stjärnmejslar sartil 3 träborrar , 
2-2,6-3,5 mm, som förvaras i skallet. . Längd ut
skjulen 33 cm. 
Nr 20-2259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48: -

jf ID LL1f'-m 
~ 

Tryckskruvmejsel. Ställ
bar för höger- , vänster
gång samt fast. Förnick
lad . Längd utdragen utom 
mejseln 21 cm. 
Nr 20-995 . . . . . . . . 29: 50 

Borrchuck, trebackig med 
4 mm gripvidd . Skaft 7,1 
som passar alla tryck 
skruvmejslar av ovanstå
ende typ . 

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

Nr 20-1464 ... . . . .. 12: 50 

34 

Pryl med plastskall och 
kraftig, 10 cm lång klinga 
av kromvanadiumstål med 
fyrkantspets. 
Nr 20-651 .. ... . . . 5: 60 

Skruvutdragarsats . Inne
håller 5 st skruvutdragare 
av kromvanadiumstål i 
plastfodral. Diam./spets
diam .: 11n, 9/5, 713, 5/2 
och 4/1 '/, mm. 
Nr 20-1514 Pr sats 16: 75 

Nr 20-162 .. . . .. .. 11: 50 

Skruvutdragare. Mrcket 
effektivt hjälpmede för 
utdragning av skadade 
eller brutna skruvar. Först 
borras ett hål i den ska- 
dade skruven . 

Spets-
Diam. diam. 

Nr mm mm Pris 
20-1579 5 2 3: 25 
20-1580 6 3,5 3: 75 
20-1581 8 3,5 4: 25 
20-1582 12 6,5 5: 50 

Skruvutdragare i satser 
om 5 utdragare med till 
hötande borrar . Oumbär
ligt verktyg för urtagning 
av brutna och skadade 
skruvar . Passar skruvdim. : 
3-6 , 6-8 , 8-11 , 11-14 
o. 14-18 mm. I plåtetu i. 
Nr 30-157 . . . . .... 34:-

Slagskruvmejsel, ställbar 
för kraftig i eller urdrag
ning av skruvar och mutt .. 
rar, t.o.m . fastrostade. Ut• 
bytbara spårklingor 10-
12 mm breda och kryss
mejslar nr 2 och 3. Dess
utom kan vanliga hylsor 
med fyrkantfäste inlästa• 
istä llet för klinghållaren. 
Mycket kraftig konstruk
tion . Hela satsen i plåt 
låda . Vikt 1 kg. 
Nr 30-2023 

Skruvdragare. Reversibe l 
både idragare och ut
dragare för borrmaskin . 
Reduceringsvä xel mins · 
kar varvtalet 11 :1 och 
ökar kraften 11 gånger 
vid idragning. V id utdrag
ning reduceras varvet 
4 :1. Klinga med hållare 
för spårskruv och klinga 
för Phili ps-skr uv samt 
l äste för '/, " -hylsor med
fö ljer . USA -fabrikat. 
Nr 30-1085 . . . . . . 56:-

liH 
Skruvmejselsats med 4 
olika mej selk ling or päs
sande skruvdragaren nr 
30-1086. 2 st Phillips nr 1 
och 2 samt 2 st spår
mejslar 6 och 8 mm. 
Nr 20-1086 Pr sats 21 :-

Slagskruvmejsel lika före
gående rnen för mindre 
skruvar . Handlaget 27 X 
135 mm. Med 6 olika ul
bytesklingor, längd 125 
mm. Klingbredd 5, 6-och 7 
mm både spårmejsel och 
kryssmejsel. Hela satsen 
i lackerad plåtlåda . Vikt 
750 g. 
Nr 30-930 . . . . . . . . 42: -

Reduceringsvixel, utväx
ling 7:1, passande till el. 
handborrmask ine r. Rota
tionsriktningen omstlllles 
på ett ögonblick för såvä l 
i- som urdragning av 
skruvar m.m. Atföljes av 
skruvmejslar och¼ " hyls
nyckelfäste . Kapslad i 
lättmetallhus 80X 62 mm. 

Nr 30-1084 .... . 185: -

Skruvidragare. Passar bå
de stora och små elborr
maskiner varmed skruvar 
snabbt och lätt dras i 
Med 6 mm mejselklinga 
och extra Philipsmejsel. 
Nr 20-616 . . . . . . . . 37: -

Drivdornssats, 4 delar 
Spetsdiam : 3,2, 4, 4,8 och 
6,4 mm. Längd 150 mm. 
Förv . i plastväska . 
Nr 20-2033 . . ...... 13: 50 

Verktygssats med 3 hugg
me/"slar 9, 13 och 16 mm, 
2 o ika hålstansar, en driv
dorn och en körnare . 
Samtlig a verktyg av för
kromat kromvanadiumstål . 
Förv. i plastväska . 
Nr 20-2072 . . . . . . 21: - . 

Verktygssa ts med 2 hugg
mejslar, 1 kryssmejsel, 2 
dorn o. 1 körnare tillver
kade av kromvanadium
stål. Ställ av lackerad 
plåt. 
Nr 30-523 . . . . . . . . 57: -. 

c:::::: & ,e 

HAlpipor. Sats med 11 
olika , varje mm 2- 12. 
Med ställ av plåt. 
Nr 30-955 . . Pr sats 39:-

Bokstavsstansar, av pri 
ma fabrikat. Finns i 5 
olika bokstavshöjder . 
Satserna består av 27 
stansar . 
Nr Boksla vshöjd 
20-191 2 mm 
20-192 3 mm 
20-193 4 mm 
20-894 5 mm 
20-895 6 mm 

Prsats 
88:-
88:-
92:-

105:-
125:-

Verktyg av kromvanadl • 
umst(I. Blankslipade och Sifferstansar , 9 st stansar 
lackera de . 0-9 , av extra fint stål , 

HuggmejH I: Nr Sifferhöjd Pr sats 
Nr Längd Pr st 20- 780 2 mm 30: -
20-449 A 100 mm 6: 90 , 20- 781 3 mm 31 :-
20-449 B 150 mm 10: 50 20- 782 4 mm 32: -
Hllstans 3 mm, längd 125 20-1349 5 mm 38: -
mm. 20-1350 6 mm 47:-
20-450 .. . ....... . . 4: 90 20-1351 8 mm 65: -

20-1352 10mm 84:-
Körnare, längd 120 mm. 
20-451 . . . . . . . . . . . . 4: 95 

I I , 
15-89 1!t90 1S91 

' • Gravarsticklar. Varje typ 
finns i nr 1 (fin) , nr 5 (me
del) och nr 10 (grov) . 
20-1589 Flackstickel. 
20-1590 Bollstickel . 
20-1591 Spetsstickel. 

Prsl 18: 50 

Hllp ipor. Sats med 5 oli
ka hålpipor 5, 6,5, 8, 10 
och 13 mm, av härdat stål. 
Nr 20-2198 Pr sats 21: 50 

Stickelskaft av lövträ . 
Nr Längd Pris 
20-914 30 mm 2: 50 
20-985 45 mm 2: 60 

Ritspenna med diamant
spets för mlrkning av alla 
material. Polerat skaft av 
hårdtrll. Lllngd 17 cm. 
Nr 20-1408 . . . .. . 43:-

R illpenna. Rex. Med in
lagd hårdmetallspets , som · 
ritsar stål och glas m.m. 
Förnicklad .och med fo. · 
dral och klips . Längd 16 
cm. 
Nr 20-253 . . . . . . . . 9: 75 

Ritspenna av härdat 
kromstål . Längd 11 cm. 
Med skyddshylsa. 
Nr 20-1823 ....... . 4: 25 

Glasskirare m. diamant 
skär. Skär upp till 3 mm 
glas . Förnicklad och med 
polerat trllskaft . Längd 13 
cm. I plastfodral. 
Nr 20-1406 . . . . . . 37:-

Glasskärare som ovan 
men skär upp till 5 mm 
glas . Märkt " EXTRA" . 
Nr 20-1407 . . ... .. . 58: -

Glasskärare med hårdme
talltrissa och härdat fäste , 
som tål hårt tryck . Ett 
kvalitetsverktyg för yrkes
män. Platt trlskaft . 
Nr 20-144 .... . . .. 26: 50 

Glasskärare för rundskär· 
ning av glas . Kan även an
vändas som vanlig glas
skärare . Inuti skaftet för
varas lösa skär. Med gum
mifot . Skärdiam . från 5 
upp till 17 cm. 
Nr 2_0-331 . . . . . . . . 9: 50 

Rasp. En sida grov och 
fin flat samt en sida grov 
och fin halvrund. Längd 
25 cm. 
Nr 20-2181 . . .... .. 10: 50 

Filsats med 5 ollka filar . 
Ansatsfil 10", halvrund 8", 
sågfil 8" flat , sågfil 8" 
trekant, 6" rund . Import . 
Nr 30-2025 . . Pr st 27: 50 

Filsat1 för finmekanik . 12 
st prima nålfilar i olika 
profiler , 111.ngd 16 cm . 
Med stllfl av trll . 
Nr 30-1280. . . . . . . 84:-

Filskaft av bakelit med 
chuck för ovanst. nålfilar . 
Nr 20-1281 . . . . . . . . 4: 20 

Filsats med 10 olika nål
filar med fin huggning för 
finmekaniska arbeten . 
Lllngd ca 18 cm. I plast
fodral . 
Nr 20-381 .. Pr sal~ 22: 50 

Magnetfil, enkelgrad . 
Längd 150 mm. 
Nr 20-1938 Pr 2 st 4: 50 
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SURFORM -verktyg , den effekt iva metoden för både 
g rov- och finbearbetn ing av såväl j·ärn och metall 
som trä , pla st m.m. De utbytbara b aden , av bästa 
härdade spec ialst ål, har 500 små rakbladsvassa 
skäregga r med spånöppn ingar . 

fit-Ullh 
!SURF01fMI. 

Surformlil . Arbetar många gånger snabbare än van
liga fila r. Längd med skaft 42 cm . Me d plant stan 
dardb lad. 
Nr 30-1483 ......... . .... . .... . .. . ......... 38 : -

Sk rapa med ett litet böjt skär blad , 6 x 4 cm . Ett re
servblad medfölje r. 
Nr 30-1489 ..... . . . ......... . ....... . ...... 12: 50 

Stöthyvel med pl ant finskär. Längd 14 cm . 
Nr 30-1490 .................. : . ............ 26: 50 

Su rformhyvel med plant 10" standardblad och väl
form at kraftigt handtag . Längd 31 cm. 
Nr 30-1485 ...... . ........... . ............. 48 : 50 

. -

-·-·--

11S1 1152 11S3 1154 1155 1161 1162 1163 1164 1165 i1u 1167 1168 
ll56115711581157 

Filar av Ubergs välkända Knivfil, dub belgradig. 6" . 
1 fabrikat. Erlra prima. 20-1164 a Fin 18 : -

20-1164 b Medelfin 17: -
Nllfil , längd 16 cm. Me
de lf in, dubbelg radig . 
Nr Form Pris 
20-1151 Halvr und 11: 75 
20-1152,,J rekantig 10 : -
20-1153"tlat 9: 50 
20-1154 Rund 7: 50 
20-1155 Kniv ,1,3: 50 
NAllil , f inaste hugyning. 
Nr Form 
20-1156 Halvrund 
20-1157 Trekan tig 
20-1158 Flat 
20-1159 Rund 

Pris 
11 : 75 
10: -

9: 50 
7 : 50 

Magnetfil, enke lgr ad ig. 
Nr 20-1161 ....... . 6: -

Rundfil 
gradig. 
Längd 

6" 
8" 

10" 
12" 

20-1165, dubbel-

Hugg ning Pr is 
Fin 12 : -
Medelfin 12 : 50 
Medellin 17: -
Medelgrov 20: 50 

Halvrund fil 20-1166, dub
belgr.adig. 
Längd Huggning Pris 

6" Fin 22:-
8" Medolfin 23 : -

12" Medelgrov 36:-

Skrubbhyvel med böj t 15 cm långt skärblad . Hand- Slgfil,A -h ug gn ing , lin , an-
Ansatsfil 20-1167, dubbel 
gradig , en kant ohumJcn . 
Längd Huggning Pm; tag et vändbart i två lägen. g radig, dubbe l. "Was a". 

Nr 30-1484 ................... . ..... . ...... 35 :- 8" Medelli., 14: -

Utbytesblad, längd 255 mm passande fil 30-1483 och 
hyvel30-1485. 
20 -1486 standard, 20 -1487 fi nskär, 20 -1488 halvrunt 
20 -1491 för metall och plast . ....... . ... Pr st 12:50 

Utbytesblad, längd 140 mm för stöthyvel och skrubb
hyvel. 
Nr 20 -1492 . . .. ... . ... .. . .......... . 8:50 

Hobbyfiler. Ob er.gs, med 
kraftig t handtag . Blad
längd 20 cm. 
20-1174 , slöjdfil med en 
s ida medelfin och en sida 
rasp . 
20-1175 , skärpfi l med en 
sida dubbelgradig och en 
sida engradig egg fi l. 

Pr st 14: 75 
SAglil f lat , tunn , engradig med en rund kant. Fin. 
Ob ergs 138. Längd med skaft 30 cm . 
Nr 20-1378 . . .. . . . .... . .. . . . ............... 16: 75 

Versalile . Ett verktyg för b "ar betning av såväl jär n 
som trä och d iverse mjukare mater ial. Vändbart 
blad av Sheffie ldstål med högs ta eggskär pa. P last
skaft . Total läng d 39 cm . 
Nr 20-115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24:-
Nr 20-116 ulbytesblad fö r Versafile . Pr st 6: 50 

Nr 20-1162 a, 5 tu m .11 : 50 10" Medclfin 18 : 50 
Nr 20-1162 b, 6 tum 11: 75 12"" Medelgrov 23 : 50 

Trekantlil , dubbelgradig . Rasp , halvru nd, bilda si-
20-1163 a. 6" medelfin dar huggna med medel-

12: 50 grov ,as pgrad, kan terna 
20-1163 b. 8" medelgrov med f,lg rad Längd 10". 

14 : 75 1 Nr 20-1168 29:-

ll 

SAgfil , fla t, tunn, engradig fin, med en rund kant. 
Utan skaft. 
20-1376. Längd 200 mm ..................... 14: 75 
20-1377 . Längd 250 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 : 75 

Kedj e sAgfil , rund, dubbelgra dig fin. Längd 200 mm, 
diam. 4,8 mm. 
Nr 20-1379 '. ............ . .. . . . ......... Pr si 4: 75 

~ 
Pansarfil, valsta ndad på båda sido rna. Dessa f ilar 
skär mycke t snabb t oc h lämnar samt idigt en f in, slät 
yta. Lika anvä ndbar på plana som buktiga yt o r och 
såvä l fö r de fles ta metaller som till t rä. Med hål för 
fi lhållare. 

20-772 standar d hugg ning 12" 
20-773 fin huggning 12" 
20-774 standa rd hugg ning 14" 
20-775 fin huggning 14" 

3~: -
39:-
44: -
49:-

14-15 

7 8-13 

Slipst ål Nr 20-1588 Sandviken. Verktyget som både 
formar och slipar. Skärytan har ett regelbundet mön
ster av hårdförkromade skärpunkter. Alla punkter 
ligger på exakt samma nivå. Detta ger den ovanliga 
dubbeleffekten alt både grovavverka och finslipa. 
Kallvalsat härdat rostfritt stål med hårdförkro mning 
ger verk tyget långvarig skär pa. Starkt och smidigt 
handtag av plast. 

Slipyta Slipyta 
Typ Grovlek mm Pris Typ Grovlek mm Pr is 

1 grov 65X12 021 : - 9 normal 112X213 
2 normal 65X 12021 : - 25 : -
3 grov 35X225 21:- 10 fin 112X2 13 
4 norma l 35 X 225 21: - 25:-
5 fin 15X7 0 12:- 11 grov 92X 17023 : -
6 grov 225/rund 12 normal 92X 170 23:-

25 : - 13 fin 92X 170 23: -
7 grov 225/ha lv rund 14 grov diam. 125 

27 : - 25 : -
grov 112X2 13 15 normal diam. 125 

25:- 25:-

, ............................................ n 
Meta llsAgb lge i mycket kraf t ig och stabil konstruk
tio n. Förse dd med helg j utet handt ag som ligge r väl 
i handen, samt ett li kalede s gj utet stöd för vänster 
hand . För 12" blad . Vikt 0,7 kg. 
Nr 30-732 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23:-

BAgl il SANDVIK för yr
kesmän. Kraftig konstruk 
t ion med hävstångs blad
spännare . ÄvQn 45° in
fästning samt st icksågs
infästn ing av bladet. Plats 
för reservblad i båge n. 
Med ett Sandflex-bla d. 
Nr 20-17 .......... 42 : -

Blglilsblad " Sandllex " . 
Bi-metall : tandk anten av 
snabbstål och ryggen av 
segt stå l. 
Nr 20-18 Pr 2 st 10: 50 

1- 11 
Blgfil. Tillv erkad av pri
ma stålrör med väl utfor 
mat handlag o. grepp av 
lättmetall. Ställbar för 10" 

l<-===- 0 
Minib l glil , En behä ndig 
såg för mindre metalla r
bet en. Bladlängd 17 cm . 
5 si f intandade metall 
sågblad medföljer . 
Nr 30-604 ......... . 11: 75 

Reservblad till 30-604. 
Nr 20-605 .. Pr 10 st 7: -

Modellslg av förnicklat 
stål. En ovär derlig såg 
för mindre arbeten i trä. 
och metall. Hela längden 
25 cm. Bladlllngd 15 cm , 
bredd 6 mm. 32 lll nder 
per tum. Med ett blad . 
Nr 20-1214 _ . . .. . 2 : 75 

- -- ----~ ... ----------1 -12· blad. Nr 30-1284 .. . ... 21: -

S ågbl ad fö r ovanstående 
modellsåg. 
Nr För Duss in 

7: 80 
7: 20 

Nr 20-1247 . 
mjuk p last. 

av 

a Längd 68 mm 
b LäniJd 84 mm 

iiL=--"' c Längd 98 mm 

Pris 1: 90 
Pris 1: 95 
Pris 2: 50 
Pris 2: 75 
Pr is 3: 30 Filsats med 6 olika nyc

kellilar med pl astskaft i 
plastetui. För trä , pl ast o. 
metall. Längd med skaft 
17 cm. 
Nr 20-380 17 : 75 

'ree 
Filkarda för rengöring av 
ilar och raspar. Storl . 4 X 

24 cm. 
Nr 20-1139 ... . ... . 5: 40 

ilhållare passande 14" 
ansarfilar . Utan f il. 
r 30-1342 ........ 48 : -

d Längd 114 mm 
e Längd 130 mm 

( 
S l gsats för figu rsåg~ing 
i tr ä oc h meta ll. Förnick 
lad båge med tr ähandtag . 
V ridbara lä sten för in
ställning av blade t i varje 
önskat läge . Med 5 blad 
av ol jehärdat stål i bred
de r 2-6 mm. Blad längd 
165 mm. 
Nr 30-797 .. Pr sals 7 : 50 

Re servblad. 12 st t ill 
ovanståe nde sågb åge . 4 
av va·rje : medium , fin och 
extralin landning . 
Nr 20-1045 Pr sals 4 : 20 

MetallsAgblad s. k. båg
filsblad . Extra prima 
svensk tillverkn ing . 12" X· 
•t," . Kvalitet SO LO. 
20-112 med 18 l änder/tum . 
20-442 med 24 l änder / tum . 

Pr 10 st 6: 90 

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

Pr 10 st 9: 50 

MetallsAgblad KAP MAN , 
legerat verk tygss tål. 24 
tänder/ tum. Längd 12". 
20-102 Pr 3-förp . 3: 90 

MetallsAgblad KA PMAN
snabbstål. 24 tänder / tum. 
Läni:id 12". 
20-103 Pr 2-lörp . 6: 80 

Metall sAgblad KA PMAN, 
super- H ig hspeed m. pro
g ressiv l andning jä mnt 
stiga nde frå n 14 ti ll 30 
länder / tu m. Längd 12". 
20-104 . . .... P.r si 3: 95 

20-1293 Metall 
20-J2 94 Trä 

~ 
BAgfilshandtag . En ut 
märkt hållare för båglils 
blad , användes på svår 
åtkoml iga ställen. Stabilt 
utförande i slagtålig plast , 
längd 20 cm. 2 blad med
följer . 
Nr 30-2129 ...... . . 9:-

Slgh andtag för metall 
såg blad . Har sto r an
vändni ng på många st äl
len , där en metallsåg
båge ej lår plats. 
Nr 20-1384 ........ 4 : 75 
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Ski rdg DU PONT för rak sågning i hårda mater ial . 
Passar i en vanli g bågf il. Längd 30 cm. 
Nr 20-2313 , bredd 18 mm ........... . .... . • 21: -

TrAdslg DU PONT passande bågf il. Sågar i vinklar 
och mön ster. Längd 30 cm . 
Nr 20-2314 , rundt andad , ...... . ........ , ... 19:-

SticksAgblad DU PON T fö r hårda material. Standard 
fäst e C. 
20-2315 f inkorn för kakel , pl åt- oc h pl astlaminat. 
20-2316 medi um för standard sågning . C<!::::=------------------1 20-2317 grov fö r g ips-, trä- och byggp latto r m.m. oc h 

38 

LL 

S6gblad DU PONT av stål belagt med skäryta av 
tungstenskarb idkorn , ett av världen s hårdaste mate
rial. Skär rätt igenom hårda mater ial som glas, 
kakel , sk iffer , sten , marmor 1 etern it, rostfr i plåt , 
fj äderstål m.m. 

LtlVSAGBLAD 

GrosspriHI endast vid 
köp av samm a numme r 
och gro vlek. 

* 

Lövs6gblad. Längd 13 cm 
Ang iv grovleksnr v id be 
ställning . 

11-300, pr ima blad för tr ä. 
Grovlek 1, 3, 5, 8, 10 eller 
. 12. 
Grovl. 

1- 8 
10- 12 

Pr duss . 
1: 90 
2: 50 

gross 
15: 50 
21:-

11-301, extra prima snabb 
sågblad fö r t rä. Grovleka 
som 11-300. 
Gro vl. Pr duss . 

1- 8 2: 30 
10- 12 2: 90 

gross 
19:-
24:-

11-303, extra pr ima snabb
sågb lad för metall. Grov 
lekar : 8/0, 6/0, 3/0, 0, 1, 
2 el ler 4. 
Grovl. Pr duss . 
8/0-5 /0 7:-
3/0- 4 5:40 

gross 
69: -
48: -

11-304, extra pr ima vridna , 
allsidigt tandade lövsåg 
.blad för trä , gips o. pla s

Lövsig av fjä drande stål
rör. För vanl iga lövsåg
blad , sågd j up 30 cm. 
Nr 31-592 ..... 10: 50 

Guldsmedssig, förnick
lad. Ställb ar för blad - · 
längder 80- 170 mm. 
(Passande blad 11-303.) 
Nr 20-415 ... ..... 31: 50 

Universalstickslg m. ett . 
metallsågblad i snabbstål 
och ett träsågblad . Kling 
längd 21 cm. Bladet ställ 
bart i 8 olika lägen . 12 cm 
skaft av slagfast sp .-plast. 
Total längd 29 cm . 
Nr 30-1523 24:-

ter . Gro vlekar 0, 2, 4 eller Reservblad. 
6. 20-1524 Trä 
Pr duss 2: 70, gross 24: - 20-1525 Metall 

5: 25 
9:50 

f igu rsågn ing i tjockt mater ial. Pr st 16: 50 

Stick5iebfld som föregående med fäst e A. 
20-2319 medium. 20-2320 grov ...•.. .. .. Pr st 16:50 

Stidt5ieblad som föregående med fäste B. 
20-2311 medium. 20-2312 grov ...•...... Pr st 16:50 

Sticksitbfld med brett blad fö r rak sågning kant mot 
kant i kakel , byggplattor mm . Fäste C. 
Nr 20-2318 . . ..... . . .. . .. . . .... . . Pr st 18:-

Jaktsig EIA , hop fä llbar med låsni ng . Uppfä lld längd 
ca 70 cm . Rostfr i kli nga för kött - oc h bens ågning . 
K linglängd 30 cm. 
Nr 30-1347 ......... .......... . ............ 42:-

Kvistsig med kraft igt stångf äste . Stålbladet är något 
böjt och 40 cm långt. Fil ad och skränkt . Utmär kt för 
ansning , kvistsågning m.m. på tr äd och buskar . 
Svenskt fabrikat. 
Nr 31>-1604 ........................ . .... . .. 34:-

Campingslg , hop fä llbar . Längd : kl inga 27 cm plus 30 
cm skaf t av rödbok . En sven sk kvali tetss åg. 
Nr 30-1170 ..... .. ................... . ..... 31: 50 

Handdg. Tandspetshärdad som ej behöver filas, 
av extra pr ima Sandviksfabr ikat. Håll ri kt igt , kraftigt 
svart handtag . Bladlän1id 22" med 7 tände r pr tum. 
Nr 30-251 .................... . . . ......... 49: 50 

Handsig STANLEY . Bästa svenska fabrikat. Längd 
22" med 7 tänder / tum . Tandspetshärdad . V inkelan 
slag 45° och 90° på handtaget. B ladl ängd 56 cm . 
Nr 30-1494 . . . ...... . .. . .. . .. . ............. 35: -

SAgjigg JO INT MASTER , belönad med guldmedalj 
på Ini. uppfinnarmässan i Bryssel. Idealisk för ge
rings-, sink- och tappsåg ning , då en mängd vinklar 
kan ställas in och fixeringen är orubblig. Exakt ut
föran de I pressgjutgods , format 21 X 21 cm . Svenskt 
instruktiqnshäfte medföljer . 
Nr 30•350 ........................ . ....... 115: -
Till sågji gg en reko mmenderas ryggsåg 30-490. 
(Medfölj er ej). 

Rygg sAg av extra p rima Sandviksfabrikat. Kra fti gt 
blått plast handtag . V itpolerat och riktat bla d med 
lösta gbar stålrygg . Bladlängd 14" ( = 36 cm). 
Nr 30-490 ..... 41: -

Geringsstöd , Sandvik , inställbart för sågning i 7 
olik a vinklar. Tar alla material och d imensioner fr ån 
smala lister t ill grova plank . Pressgjute n metall. Vikt 
500 g. 
Nr 30-562 . . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . 32: -
listsA g, Sandvik 309, speciellt lämplig för gerings
sågning av lister m.m. tillsammans med Sandvik 
geri ngsstöd . Fintandn ing ger fina snittytor . Tand 
spet shärdad. Bladlängd 50 cm. 
Nr 30-563 ............ . ........ . ... 48: -

GeringslAda, Stanley , he lt 
av met al l. Inställb ar för 
sågning i 30, 45, 60 eller 
90 grad ers vinkel. Max. 
sågdj up 80 mm. V ikt 1,9 
kg. 
Nr 30-1530 ...... 115:-

Geringslåda, Stan ley. 
Stad ig lättviktsko nst ruk
t ion av hård spec ialp last 
med spår för 45° och 90° 
sågvinkel. Passar för vir
ke upp t ill 2"X 4" . Kan 
mont er as på arbet sbänk. 
Längd 32 cm. 
Nr 31>-1534 .. . .... 31: SO 

Finsnickarsig EIA Precisio n. Bästa svenska fabrikat. 
Med löstagbar stålry gg och välformat plasthandtag . 
Spetsh ärdad fi ntandad klinga, 45 cm lång. 
Nr 30-1346 .... . ...... ... .................. 46: -

Handslg , EIA -Bushman, bästa svenska kvalite ts
såg. Speci alpl ast hand tag med 45° oc h 90° vinkel
anslag, samt våg- och lodv attenpass . Måttskal a, 52 
cm, på ryggen . Bla dlän gd 24", hela längden 69 cm . 
Mycke t praktisk med många verk tyg i ett. 

Nr 30-1608 .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 54:-

Slgblge Kvick. Svensk kva litetssåg. Längd 22". 
Lämp lig ti ll snickarsåg , röjningssåg , hobb ysåg , 
camp ingså g m. fl. Med sågblad. 

Nr 30-1439 .......................... . 18: 75 
Nr 30-1440. Reservblad t ill l<vick -sågen . 7: 75 

Ställbar hllslg m. snabb 
stå lskär inställbara för 
hål-:liam. från 30 ti ll 60 
mm. Graderad inställn ing 
av diam. med ratt med 
låsmutt er . Helt av blåa nl. 
stål. 
Nr 30-2053 . . . . . . 18: 50 

GeringslAda i hård p last 
25 cm lång och 6,5 cm 
bred . Med 35 cm lång såg . 
Tyskt fabrikat. 
Nr 30-2088 .. ...... 13: 50 

MultihålsAg med 9 o lika 
cirkelbla d . Håld iam. 25, 
32, 38, 44, 50, 57, 64, 70 
och 76 mm. Bladhål lare 
av hårdp las t. Max. såg
djup 17 mm. 
Nr 30-795 .. .. .. 10: 50 
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liAlsAg för montering av 
el-dosor i trä, masonit, 
byggplattor m.m. Axeln är 
6-kantfasad och fäster sä
kert i chucken på el-borr
mask in. Finnes i följande 
storlekar: 64, 68, 74, 78 
eller 83 mm håldiameter. 
Angivas vid beställning! 

Kraftigt svensk t kvalitets
verktyg för yrkesmän . 
Nr 30-175 .. Pr st 47:-

Reservskär till ova nstden
de hål såg. Siorlek: 64, 
68, 74, 78 eller 83 mm. 
Nr 30-176 .... Pr st 9: 50 

Multi-hAlsåg med 3 utbyt
bara kvalitetsblad av här
dat stål. Diametrar: 60, 
67 och 74 mm. Bl adhål
lare av pressgjuten alu
minium. Max. sågdjup 30 
mm. Centrumborr 8 mm 
med 6-kant chuckfäste . 
Nr 30-936 ........ 27: 50 

Hålskärare, ställbar för 
skärning av hål med 30-
125 mm d iam. i t rä m.m. 
Me<l 3-kant igt 8 mm fäste 
för både borrmaskin och 
borrsväng. 
Nr 20-2066 ... . . .. . 21: -

HAlskirare av mycket 
kraftig modell , helt av 
härdat stål. Snabbstål i 
borr och skärstål. Ställ 
bar för 4-20 cm håldiam . 
¼ " centrumborr. Vikt 350 
g. 64:-

20-1205 Runt fäste '/, ". 
20-1388 Fyrkantfäste . 
20-1390 Morsekona 1. 

Skärkniv och borr av 
snabbstål , passande 
ovanstående hålskärare . 
Skärkniv 20-1660. 14: _ 
Borr 20-1659. 9: 50 

Ställbar brotsch med 5 
precisionsstyrda 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 18-21 

38:-
39: -
40:-
42:-
48:-
53:-

TT T 
1671 1672 1673 1674 

Brptsch av stål, för upp
tagning och förstoring av 
hål i metall o. plåt. Längd 
i cm samt hålmått, vilket 
avser spetsdiam . - bas
diam ., i mm . Vridpinne 
medföljer . 
Nr Längd Hålmått Pris 
20-1671 13 3-14 14: 50 

.,,lt~;i;i;iicr1äiLLi~;r;:i;i;;r:;r;LiLJ' 20-1612 14 3,5-20 22:-
20-1613 19 9-20 29: -

liAlskärare. Ett kraftigt 
verktyg i bästa stål för 
upptagning .av hål i mju
ka material som träfiber
plattor, läder , papp o. dyl. 
Ställbar för 3-40 cm hål
diameter . 
Nr 30-1889 ... .. . 26: -

Hlllsllg med centrum för 
6 mm borr och med såg
blad i diam. 20 eller 25 
mm för upptagn ing av hål 
i P-plattor, diskbänksplåt 
m.m. Användes av el- och 
rörmontörer . 
20-1846 20 mm 6: 25 
20-1837 25 mm 6: 50 

Rörböjningssats. 3 st spi
raler för böjning av kop
parrör. Diam. 1/, , s/u och 
l/ 1". 
Nr 20-1318 . .. ..... 13: 50 

20-1674 14 4-32 38: -

HAlpunssats för håltag
ning i radiochassi , pan ~
ler m.m. Tillv . av prima 
stål. Satsen innehåller 3 
punsar för 16, 21 och 30 
mm hål samt mothåll , 
drag-bult och vridpinne . 
Nr 20-1670 Pr sats 48: -

HAlpunssats som föregå 
ende men innehållande 5 
st punsar : 16, 18, 21, 25 
och 30 mm, samt en 
brotsch 4- 11 mm, Förva
rat i träskrin med fack. 
Nr 30-1766 Pr sals 110:-

Röravskärare av alumini
um. Kapacitet •t, till 2" 
diam . Härdad skärlrissa 
och motrullar av stål. 
Längd 24 cm . 
Nr 30-7199 . . . . . . 29: 50 

20-1867 reservskär 4: -

Röravskärare för rör av 
mjuka metaller . Kapaci
tet '/ ,-• /, " . Med tunn 
skärlrissa och två mot 
rullar . Storl. 35X 45 x 20 
mm. 
Nr 20-505 17: 50 

Röravskärare för rör av 
koppar , mässing eller alu
minium . Ställbar för rör 
från ¼ " till 1" diam. 
Längd 16 cm . 
Nr 20-1833 .... .. 28:-

20-1868 Reservskär 2: 50 

Tegelborr 20-1184 RAPID 
av kromlegerat stål. 
Diam . mm/ Pr st 

3,6 4,6 5,6 6,6 
5: 25 5: 60 6: - 6: 60 

Försänkare 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. ¼ " 
skaft. 
Nr 20-614 14: -

Försänkare med plast
handtag . Diam . 12 mm 
med 5 prec isionsskär. 
Läng d 17 cm . 
Nr 20-1623 .. .... 7: 95 

·· .... ··' 
~~~ (j 
t •• _.) = .. _) 

försänkare av högvärd igt 
härdat verktygsstål med 
7 skär. Spets SO' . Sats m. 
4 st. Diam. 11,, 1/J, 'I, och 
J/ " 
N~ 

0

20-2065 Pr sats 21:50 

fö rsänkare som föregå
ende men spets 90'. 
Diam. 1h.". 
Nr 20-860 Pr st 6: 90 

fräsborr med 6 mm skaft. 
Användbart för håltag
ning1 formning m.m. i trä , 
plast, fibermaterial m.m. 
Klingl änqd : 6 cm. 
Nr 2~-1559 . . 5: 30 

Borrsats, består av tv& 
fräsborrar med 5 mm 
skaft. Det ena för trä o.d. 
har kli nglängd 6 cm och 
det andra för metallarbe
ten, 4.5 cm. 
Nr 20-1560 .. Prsats11:-

Fräsborr för trä . Härm ed 
göres lätt hål och öpp
ningar i önskad storlek 
och for m med en elborr
maskin. 6 mm cylindriskt 
fäste. 
Nr Diam . X längd Pris 
20-524 6,5X 100 mm 8: 50 
20-525 6,5 x 160 mm 9: 75 
20-526 9 X 320 mm 23: -

= 

Skruvplugg. Sats i hus
hållsförpackning för såväl 
lätta som tunga föremål. 
Består av ca 100 st hul
lingförsedda pluggar som 
sitter bergsäkert. Läng 
der från 25 till 40 mm. För 
sk ruvdiam . 3-6 mm. 4 
passande borrar med 
hårdmetallskär medföljer . 
I plastlåda 11 X 18X 2 cm . 
Nr 30-2138 . . . . . . 35: -

Skruvplugg. Sats med 50 
st sorterade plastpluggar 
med passande skruvar i 
längd 30-45 mm. I plast-
ask med 12 fack . 
Nr 30-1737 21:-

BorrHt1. För borrning och 
försänkning i ett tempo . 
Ställbart borrdjup . 1/ , " 

skaft. Sats om 3 st med 
borrar i d iam. 2,5, 3 och 
3,5 mm. 
Nr 20-615 .. .. .. .. 28: 60 

Pluggskärare. Skär ut trä
pluggar lämpliga till borr
sats 20-615. 
Nr Skruv nr 
20-2240 12 
20-2241 10 
20-2242 8 

Pris 
37: 50 
37:50 
37:50 

Raspborr är ett praktiskt verktyg vid upptagning av 
hål oc h öppningar i trä upp till 1 tums tjocklek . Spi 
raltandad rundrasp utformad till borr i spetsen och 
med trähandtag. 
Nr Diam. 
20-1230 4,5 mm 
20- 436 5 mm 
20- 437 8 mm 

Längd 
21 cm 
26 cm 
46 cm 

Pris 
11: 75 
18: 50 
29:-

Spiralborr Nr 20-111 för trä . Med 6-kantigt 6 mm fäste 
som både går i borrsväng och borrmaskin . Längd 18 
cm. 
Oiam. mm 6 8 10 12 
Pris pr st 11:- 11:- 11: 20 11: 50 

14 16 18 20 22 24 
13: 75 14: 50 15:- 19:- 19:50 23:-

Spiralborr Nr 30-117 för trä, lika föregående Längd 
55 cm. 
Oiam. mm 
Pris pr st 

16 22 24 32 34 
34:- 40:- 49:50 !12:- 122:-

Spiralbor, 20-3, " lrv inmodeII ", fabr . Ridgway Engl and . 
Skär ett j 5mnt och rent hål i såväl änd- som tvärträ . 
Spetsarna är starka och väl gängade . Borrarna helt 
poler ade. Bästa kvalitet. 

Diam . tum 'I, S/1' ,,, 7/u 
Pris prst 14: 50 14: 75 15:- 15: 25 

'!, 'i, ¼ '!, 1 1 '/, 
15: 50 16: 50 18:25 19: 50 22:50 27:-

Träborr Sandvik. Kvali
tetsborr av verktygsstål 
med 6-kanl fäste för el
borrmaskin . Levereras m. 
prakt isk plasthållare för 
upphängning . 
Nr 20-1533 

'!," 7: 75 
'/, " 8: 75 
1/ , " 8: 75 

1'/, " 13:50 

1/, " 7: 75 
'/, " 7: 75 
' /, " 8: 75 

1" 9: 50 
1'/, " 13:50 

Träborr, " Ridgeway ". 
Bästa skärpa, som ger ett 
rent snit t. Lämpliga för el
handborrmaskiner . 
Nr 20-1115, 1/ , " 8: 50 

' ! , " 8: 75 '/," 9:-
' i, " 9: 25 '!, ' 9: 50 

1/, " 9: 75 1" 9: 75 
1¼ " 13: 50 i 11/," 17: 50 

Förlängare. Längd 300 
mm. Kan skarvas i flera 
längder. Diam . 16 mm. 
Nr Passar till Pris 
30-1117 Ridgeway 27: -
30-1169 Sandvik, Stanley 

14: 50 

Borr, ställbar för borrning 
upp till 3" diam . Min . 
diam .: '/, ". Med två skär
tillsatser . Längd 23 cm . 
Tillverkad av förnicklat 
stål. Import. 
Nr 20-1465 34: 50 

Ställbar borr, Ridgeway 
Sheffield, högsta kvalitet. 
Med lösa skär och i tr ä
skrin . 
Nr Borrdiam . 
20-1134. '/,"-1'/ , " 
20-1135. ,,, "- 3" 

Pris 
64:-
89: -

Reservskär till ställbar 
borr, Ridgeway. 
20-1136 a : •!,- '/ , " 10:

b : '/, "-1' /, ' 11: 50 
c : 1/,-P !, " 15:
d : 1'/,-3" 17: 50 
e : 3" -4 " 31: -

c, d och e passar nr 20-
1135. 

--e-1 
Ställbar borr med 6 mm 
fäste för el-borrmaskin . 
Stäl lba r fr ån 13 ti ll 45 
mm diam . för borrn ing i 
trä . Av härdat och blå
anlöpt stål. 
Nr 20-37 .. 31:-
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Metallborr 
Spiralmetallborr Nr 10-92, av kromvanad iumstål m. 
cylindriskt fäste för borrn ing i metall , järn och trä 
Diam . mm 1 1,5 2 2,5 3 3,5 
Pris pr st 0: 90 0: 90 0: 90 1: - 1: - 1: 10 

4 ~ 5 ~ 6 ~ 7 ~ 
1:20 1:25 1: 35 1: 50 1:60 1: 75 1:95 1:95 

8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 
2: 50 2: 65 3: 25 3: 40 4: - 5: 40 6: 50 6: 65 
12 12,5 13 13,5 14 14,5 16 15,5 

7: 50 7: 60 8: - 9:- 9: 20 9: 75 10: - 10: 50 
16 16,5 17 17,6 18 18,5 19 20 

10: 75 14: 75 15:- 16: - 16: 75 17: 50 18:- 19:-

Multi borrsats för metall , 
sten och trä . Består av 3 
tyska kvalitetsborrar 4, 6 
och 8 mm, för varje mate 
rialtyp . Levereras i prak
tisk plastlåda . 
Nr 20-1986 .. . . .. . . 47: 50 

Borrsats " Ridgway ·· med 
träsp iralb orrar . Sat sen in
nehåll<!, 13 borrar i fö ljan
de diam . 1/ , , 51", 11,, 11,,1 
11,, ' / u , ~, , 1 11,1161 l / , , ll / u , 
7/ 1 1 

15/ u och 1 ", Borrar av 
högsta kvalitet . Komplett 
i träetu i. 
Nr 30-1 . . . . . . 265: -

Borrsats R idgwav med 9 
träs pira lbo rrar i följande 
diam . 1/,, 5/ ,, , 3/ , , 7/ u , 'h , 
s;, , l/, , 1/ , och 1". Borrar 
av hö~ sta kvalitet. Kom 
olett i fodral. 
Nr 30-10 . 180: -

Borrsats inneh . 6 st av 
ovanst. Ridgway -borr : 1/ ., 1 
3/ ,, 1/l , 5/1 1 ¼ och 1". I 
kraftigt tygfodral med fack 
och läderrem . 
Nr 20-12 Pr sats 105:-

Borrsats med 13 st varm
valsade snabbstålborrar i 
hel o. halv mm 2-8 mm. 
I plas tkassett . 
Nr 30-718 . . . . . . 34: 50 

Praktiskt sortiment! 
Borrsats med 13 st val
sade »Z. snabbstå lborrar 
(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 plastkassett . 
Nr 20-2083 . . . . . 29: -

Borrsats med 13 st borrar 
i grovlek 1,5 mm t ill 6,5 
mm, fö rvaras i plastask , 
storlek : 120X 75X 14 mm. 
Borrarna av kromvanad i
umstå l. 
Nr 30-1438 Pr sats 16: 75 

Borrställ av plast för 50 
metallborrar i grovlek 1,0, 
1,1, 1,2, 1,3 o.s.v. upp till 
5,9 mm. Gro vleke n på 
varje hål tydl igt angiven . 
Stor l. 145X 90X20 mm. 
Nr 30-776 . . . .. . . .. . 4: 50 
Borrställ, fika föreg ående 
men med hål för 40 bor
rar 6-10 mm diam . Storl. 
200X 110X 20 mm. 
Nr 20-141 . .. .. .. . .. 5: 60 

llorrställ med hål för 19 st 
borrar 1-10 mm med 0,5 
mm inte rvaller . Plattstor 
lek 12X 8 X 2 cm. 
Nr 20-1566 .... . ... 3: 75 

Snebbst61borr 

Snabbstålborr Nr 10-300. Korta spiralborr , svenskt 
fabrikat , av extra prima snabbstål , med cyl indr iskt 
fäste , stor skärförmåga i metall och järn samt stor 
varakt ighet. Svenskt fabr ikat. 

Diam. mm 1,0 1,1 1,2 1.5 1.6 1,7 1,9 
Pris pr st 3:25 3:70 3:70 3:30 3:70 3:70 3:70 
2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 

3:10 3:10 3:10 3:10 2:90 3:10 3:10 3:10 3 :10 
3.0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 

2:90 3:10 3:10 3:30 3:50 3:90 3:90 4:40 4:-
4,1 4.2 4,4 4,5 4,6 4,9 5,0 5,1 5.2 
4:40 4 :40 5:30 4:80 5:30 5:80 5:30 6:30 6:30 
5,5 5,6 5,9 6,0 6,2 6,5 6,7 6.9 7.0 
6:10 6:90 6:90 6:10 7:90 7:60 8:20 9:90 8:80 
7,2 7,5 7,7 8,0 8,2 8,5 9,0 9.5 10.0 

10:30 9:20 11:20 10:30 12:30 11:20 12:70 15:40 16:50 
10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 

19:80 21 :50 26:- 29:50 29:50 36:50 48:- 44:-

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 3: 50 
Spiralmetallborr 10-875, små kolstålborrar med 
diam .: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 tnm Pr st 1: 65 

Borrsats 10-876, bestående av ovanstående 7 små
borra r 0,3-0,9 mm. Kolstål. Pr sats 10: 50 

Borrkasetter, stabilt ut
fö rda helt i brännlacke
rad stålplåt o. med num
rerade hål passande bor 
rarna . Utan borrar : 

30-319 för 19 st borrar 1-
10 mm med 0,5 mm inter
vall. 164X 98 X31 mm. 

18: 50 
30-1137 fö r 50 st borr ar 
1-5 ,9 mm, 0,1 mm ini. 150 
X 98X 39mm . 38: -
30-1138 för 25 st borrar 
1-13 mm, 0,5 mm ini. 198 
X 98X 50 mm. 29:-

MED BORRAR 

Borrkassetter lika föregå -· 
ende men med borrar . 
20-402= 30-319 med 19 st 
kols tålborrar. 54: -
20-2079= 30-319 med 19 st 
tjeckiska snabbstålborrar. 

86:-
20-403= 30-319 med 19 st 
svenska snabbstålborrar . 

177:-

20-405=30-1137 med 50 st 
svenska snabbstålborrar . 

248:-
20-406=30-1 138 med 25 st 
kolstålborrar . 105: -
20-407= 30-1138 med 25 st 
svenska snabbstålborrar. 

349: -

-lnstallationsborr Nr 10-621 
av förnicklat stål m. hård. 
metallskär . För såväl slag
borrmaskiner som rote · 
rande borrmaSkiner vid 
borrning i marmor , skiffer, 
tegel, betong o. dyl. där 
vanliga borrar fo rt förlo
rar skärpan . Märke WIDIA. 

mm 4 4,5 5 
Pr st 2: 90 3: - 3: 10 
5,5 6 7 8 

3: 20 3: 30 3: 60 4: 30 
10 12 14 16 

5:60 8:50 11: 50 14: 75 
18 20 22 25 

18: 50 23: - 33:- 49: -

MALCUS 
Borrsats med 12 st spiral
bo rr~, av snabbstål, cy
lindriskt fäste , 1-6,5 mm 
med 'I, mm skillnad . I 
plastställ med lock. 
Nr 20-539 . . . . . . . . 66: -

Borrsväng av förkromat 
stål med 4-backs chuck 
och spärr. 25 cm vevyta. 
Nylon lagrat bröstbord . 
Nr 30-1477 ... . . .. . 43:-

Borrsväng av jap . fabr ., 
helt förnic klad , kullager i 
bröst borde t och härdade 
stålkäf tar . 10" vevyta . För
sedd med spärr anof dning . 
Nr 30-445 . .. . .. . . 34: 50 

Borrskaft med 3-backig 
borrchuck för borr upp 
t ill 6 mm och dubbla ,fräs 
ta kuggdrev . Plats för 
borra r i skaftet. Hel a 
längden 32 cm. 
Nr 30-1225 .. . .. . 27:-

Borrskaft av prima gjut 
järn med frästa kugghjul 
och stödhjul. 3-backs 
chuck för upp ti ll 6 mm. 
Total längd 31 cm. Vikt 
0,65 kg. 
Nr 30-689 ... . . . . . 45: -

~~ ~ 
Drillborr med 6,6 mm fräst 
spiral. Behållare för bor 
rar i skaftet. 6 ol;ka borrar 
medföljer . Längd 31 cm. 
Nr 20-155 . . .... . . 17: 75 

Borrmaskin med batter i
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. Laddas med 4 
batter ier (nr 32-2311). 
V ikt med batterier 260 g. 
Nr 30-1973 ... . . . .. 98:-

Borrskalt 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 30-886 ..... . . . 39: - 1 

Borrskaft lika föregående 
men 13 mm borrkapacitet. 
Längd 45 cm. Vikt 2 kg. 
Nr 30-887 . . . . . . . . 46: -

Mini-borrmaskin DRILLMASTER med 20 olika verk
tyg med 3 mm fäste för borrn in~. fräsning, slipn ing 
och putsning av små detaljer och finmekanik .. Kraf
tig motor för 12 V DC (40 W) med strömbrytare och 
sladd för batterianslutning . Varvtal 9000 v/min , I 
plastlåda storlek 23 X 13X 6 cm. 
Nr 30-1715 ............ .. . .. . .. . ......... 145:-
(Lämp lig batterilåda 22-1187 för 8 balt. 32-2320). 

e!lt» i ?-ii/1 

Flexibel axel till 30-1715, med v.lken mycket små och 
noggranna arbetsmoment kan utföras . Längd 66 cm. 
Tre spännhylsor för 0,5-3,0 mm fäste medföljer. 
Nr 20-1850 .. ... ......... . , . , . , . . .. . 48:-

Universalmukin , Cirkelsåg , sl ip- och borrmask in i 
kombination . Stat iv och bord av lackerat gjutjärn . 
Bordet 12X 19 cm ställbart för olika sågdjup. Kl inga 
125 mm, slipskiva l25 X 20 mm, borrchuck för max 
13 mm. Med 50 mm kil remssk iva och glidlagrad 
axel. Höjd 27 cm. Vikt 7 kg. Utan motor . 
Nr 40-964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170: -
Nr 20·965, reservklinga till 40-964. .. . . 13:-

Spinsamlare passande 
4-8 mm borr . Ger stoftfri 
borrning . Särskilt vikt igt 
vid borrn ing i tak. 
Nr 30-414 ... . .. . . 7: 50 

Hillare för chucknyckel. 
Av gummi. 
Nr 20-750 . . . . . . . 3: -
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Wolf -c raft Komb ifräs . Wolfcralt 
hand- och bänkfräs . Pas
sar direkt till alla hand 
borrmaskiner som har 
bred rund lästhals med 
43 mm diam . Till maskiner 
med 38 mm hals använ
des mellanr ing, som föl
jer med. Mask inen fyll er 
3 funkt ioner : 1/ handfräs , 
2/bänkfräs , 3/ tapphåls 
borr. 6 ol ika fräsar , spår
klinga och anhåll för 

F' bänkarbete medföljer . 
Svensk handledning . 
Nr 30-2045 . . . . . . 325 : -

• ) ~
1 

--:' Kombifrä s Wolfcraft , sam-
- ma söm ovans tående men 

utan fräsar och kl inga. 
Nr 30-2048 . . .... 195 : -

Profilfräsar med skaft passande frästillsats 30-2045, 

t&! ~J,, 
~~ ~ ~ 

Cy linderfr äs , storlek 25 

Profilfriis 
Nr 20-2282 
Nr 20-2283 

15 :-
15 :-X 22 mm. 

Nr 20-2276 

Sp Arfräs , storlek 
mm. 
Nr 20-2277 J.4 

14: so 
35X 5 

13: -

~ ! ~~ Prof ilfras 

Nr 20-2284 . . . . . . 15: -il/I!!!~ Nr 20-2285 . . ,, .... 
1 

15, .-

Fingerf räs , diam . 6 ":'m. J,', 
Nr 20-2278 .... .. 13 . - 1 

Slitsfräs , diam. 30 mm. f 
Nr Spår Pr is 
20-2279 2,5 mm 8: - Långh Alslr äs , längd 40 
20-2280 1,4 mm 8: -

Sp årklinga , storle k 45 X 

mm. 
Nr 
20-2287 
20-2288 
20-2321 
20-2322 

Diam. 
6m m 
8mm 

10mm 
12mm 

1,5 mm. Konlr äs, 45°. 

Pris 
23: -
24 : -
28:-
29: -

Nr 20-2286 . ....... 17: SO Nr 20· 2281 . .. 15:-

Sponttria ,s ., .. 5- Kont,ls 45-1 -10.._ 

Universalhandfr ässats m. 
5 ol ika fräsat för spont 

Frä sar passande 

Wolf -d alt 

ning för slitsfräsn ing för 20-2038 Spontlräs 
kantlister , spår för hyllor mm. 
och skåp , lasn ing av kan- 20 -2040 Spårfräs 30X 2.4 
~ ~ 
Nr 30-2036 · · · · · · 115=- !;;,~2041 Konlräs 45° 1-
Handfräs , samma som 10 mm. 16: 
ovanstående men med en 
spårfräs . 
Nr 20-2037 . . . . . . 53: -

20-2039 Fingerlräs 

S inkfräs. Komplett utrustning för sinkfräsning i upp 
t i ll 25 mm tjocka plattor med rak eller laxad utlräs 
nin9. Fräsjigg , handlräsfäste och en sinkfräs (20-
999) medföljer . Att användas tillsammans med borr 
maskin med hals . Med beskr. 
Nr 30-998 .... . .. . ................. 168 : -

Fräsa r ti ll sinkfräsanoroningen. 
Nr 20-999 Profilfräs kona 7-12X10 mm 34: 
Nr 20-956 Spårfräs rak 10X 16 mm ..... . .. . . 32: 

I 
Dy mlingsborr, fabrikat Ridgeway. Oumbärligt verktyg 
vid arbete med timmer . Längd 65 cm, diameter 1 1 /2" . 
Nr 30-1292 . . .. .. . . .. . ............ . . 82 :-

eorrchuck , 3-backig. Med 
nyckel. 
Nr Gripv . Kona Pris 
o-S1h 6 mm 810 26: -
o-S16b 10 mm 816 33: -

20-s16c 13mm B16 42:
o-S16d 16 mm 818 53:-

orrchuclcar, trebackiga , 
jälvcentrerande med cy
ndriskt skaft. Längd 11 
14 cm. 

Skall Gripv . 
mm mm 

8 8 
12 10 
12 13 

Pri~ 
33: -
37:-
45 :-

hucknyckel. Tappdiam . 
mm. Kuggdrev 10-13 

m. Passar bl .a. Black & 
ecker småmaskiner . 
r 20-856 . . . .. . . .. . 4: SO 

hucknyckel. Tappdiam. 
mm. kuggdrev 14-17 

m. Passar de flesta me
elstora och stör re borr
askiner, bl.a . tyska AEG, 
osch, Metabo m.fl. 
r 20-857 .. .. .. .. .. 5: ~o 

Verktygshllll are m. spärr 
1
för höger- , vänster gång 
eller fast. Skjutbart hand 
' tag. Spänner upp t ill 6 
mm. Längd 85 mm. För
nicklad. 
Nr 20-159 .. . ..... 38: SO 

<a 1111:1:@ 
Chuckskaft. Förnicklad 
chuck 0- 6 mm. Lättm e
tallskaf t. Total längd ca 
14 cm. 
Nr 20-1383 . .... . 26 : 50 

Bo rrchuc k, självspännan
de METABO Automat . 
Med denna chuck kan in
sättning eller utbyte av 
verktyg ske ögonblickli
gen genom ett enkelt 
handgrepp utan hjälp av 
nyckel. Koniskt läste . 
Nr Gripv . Kona Pris 
30-63 6mm 810 66:-
30-33 8 mm B12 72 :-
30-64 10 mm B16 80:-
30-65 13mm 816 95 :-
30-66 16mm 818 110 :-

f? 
Do rn till ovanst. borr
chuckar . Finns med Mor
sekona 1, 2 eller 3 på 
skaftet. 
20-522 m. 812 chuckkona. 
20-518 m. 816 chuckkona . 
20-519 m. 818 chuckkona . 
Skaft 1 2 3 
Pris 12: 50 12: 75 17 : -

Gängverktyg . Sats bestå
ende av gängkloppa och 
svängjä,n 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 30-2021 . .. ... .. 44: -

Gäng ve rktyg. Sats bestå
ende av gängkloppa , fyra' 
gängtappar och backar 
för M3, 5, 8 och 10 gängor. 
Med plastetui. 
Nr 30-1420 ...... 21 :-

Gängv e rklyg med 10 mm 
armaturgäng å såväl back 
som tapp. Längd 90 mm. 
Praktiskt verk tyg för in
stallatörer . 
Nr 20-467 ........ 27 : SO 

Gängverktyg 

Gäng verkty g , Narex , tjeckiska kvalitetsverktyg . Sats 
med 7 satser gängtappar och gängsnitt för M
gänga : 3, 4, 5, 6, 8, 10 och 12 mm samt 4 olika 
svängjärn och gängkloppor . Förvarade i plåtlåda 
med lack. Storlek 37 x 21 x 3 cm. Vikt 3,5 kg . 
Nr 30-2084 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 194 : -

Gäng ver ktyg s ats med tappar och snitt av härdat vol
framlegerat stål i svart polerad vapenfinish. 7 gäng
snitt och 7 gängtappar i följande dimensioner met
risk grovgänga: M6, M8, M10, M12, M14, M16 och 
M18. Med passande gängkloppa och svängjärn . I 
fackinde lad plåtlåda storlek 39 x 17 x 2,5 cm. Vikt 3 
kg. 
Nr 30-935 ... . .. . .... .. .... . . . . .. . . ....... 185 : -

Svängj ärn för M3-M12 
tappar . Längd 21 cm. • 
Nr 20-711 ......... . 12: SO 

S väng järn av specialhär· 
dat stål. Med V-formad 
öppning för gängtappar 
eller skruvutdragare. 
20-1778 för upp till ¼ " 
tappar . Längd 105 mm. 

7: so 

20-1725 för upp till '/," 
tappar . Längd 155 mm. 

14 : so 

Gängt app skas se tt av lac
kerad stålplåt komplett 
med 7 satser gängtappar 
i svensk modell M3, M4, 
M5, M6, M8, M10 och M12. 
Tjeckiska kvalitetstappar 
i verktygsstål. 
Nr 30-2078 . . . . 83 : -
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Giingtappar SKF i satser 
om 2 st (mellan- och 
gradta pp) . 

20-1731 mm-gängor , grov . 

Gänga M2 M3 M4 
Pr sats 31: - 24: - 22:-

M5 M6 M8 M10 
23: 50 23 : so 26 : - 32 : -

20-1732 UN F (SAE) 

Gänga 10 ¼ S/u 
Pr sats 23: - 32: - 30 : -

J/, '/ u 11, ' / , " 

33 :- 41 :- 41 : - 60:-

20-1733 Rörgä nga . Satser 
om två tap par (för- och 
grad tapp ). 

Gänga 1/ 1 1/t J/, 
Pr sats 24 : 50 32 : - 47 : -
½ J/,. '/ , 1" 

69:- 110:- 150:- 165:-

Gängtapp Nr 20-707 med 
standard metriska grov
gängor . Un iversal tapp av 
volframleg . stål. 
Gänga M3 M4 M5 
Pr st 3: 30 3: 50 3: 70 
M6 M8 M10 M12 

4 : - 4: 70 5: 75 6: 90 

Gängsnitt med standard 
metriska grovgängo r. Yt 
terdiam . 25 mm. Finnes: 
M3, 4. 5, 6, 8, 10 ell er 12. 
Vo lf ramle gerat stål. 
Nr 20-708 .. . . Pr st 4: BO 
Ang iv gänga vid best älln . 

Giingklopp• fö r 25 mm 
runda gängs nitt. Längd 19 
cm . 
Nr 20-712 . . . . . 7: 50 

Giingmiitare, dubbelsidig , 
med 28 blad för Whitwort
gängor och 24 blad för 
mm-gängor . 
Nr 20-388 . . . . 8: 75 

Tennpasta TINOL med 
bet- och flus smed el. För 
lödn ing av stora ytor , pl åt 
på pl åt, förtenn ing m.m. 
Värme s med lödl ampa 
100 g , 
Nr 20-808 .. 14 : 50 

Lödaluminium för lödning 
av a lum in ium på likn ande 
sätt sorr. koppar , mässing 
m.m. lödes med lödtenn . 
Engelsk b ruksanvisning 
på asken . ln neh . ca 1 m 
lödtr åd . 
Nr 20-679 .. ...... 7: -

Tennpenna . Helt isole rad 
oc h med 1,5 mm rad io löd 
tenn so m matas fr am m. 
t ryckknapp . 1 O st. Ext ra 
tennstift medföljer . 
Nr 20-1307 . .... 11: 50 

Tennstift. För pack ning m. 
20 st 130X 1,5 mm radio 
löd tenn fö r ovanst. penna . 
Nr 20-1312 5 : 80 

LÖD
VÄTSKA 

~ 
~ 

Lödviitska EFFEKTO . Er
sätter saltsyra vid all 
slag s lödn ing och l år ten 
net att flyta ut bättre än 
med salt syra. Fräter ej, 
ox id. ej , svärtar ej . 50 g . 
Nr 20-1n9 ........ 2: 65 

TAPE· ~\~ 
TENN ~ 

Tape-tenn med löd salva 
för snabblödning . Kan lö 
das utan lödkol v, smälter 
med en tändst icka . Syn 
nerl igen prakt iskt att all 
tid ha t ill hand s. Ca 1,5 m 
på karta med bruk sanvisn . 
Nr 20-272 . 3: 75 

Grafitdeglar för 
gjutn ing . 
Nr 
20-31 
20-32 

Höjd 
7cm 

11 cm 

metall

Pris 
39: 50 
44:-

20 -685 , i ring ar om 3 m. 
6: so. 

30-940, på p låts po le om 
•t, kg . (ca 23 m). 42 : -

ll 
Löd1enntrld, 60/40-pro
cent ig, hart sfyl ld 1 mm 
tr åd . Bästa kva l itet spe
c iellt för radio - oc h TV 
lödning . 
20-968, vin da med 5 m 
tråd . 4: 50 

Min iatyr svets tö r sve 
ning och hårdlödn ing 
små detaljer , juve ler 
och modellarbeten m. 
Arbeta r med bula n 
syrga s i ol ika bland ni 
och ge r upp till 2500° 
I sat sen ingår svets , 1 
bulan - och 2 syrgast ub 
si lver slaglod , llussm e 
och eldfa st arbetsola t 
Nr 20-1481 Pr sat s 188: 

Reservtubsats t ill ova 
svets. 4 st syrga s och 
st butangas miniaty 
ber . 
Nr 20 -1482 Pr sats 38: 

~·1 ~ 
30-969 på plåtspo lc om' /, ;_i5{ -~ 
kg (ca 90 m). 48 :- i!~ .._ 

Lödtrld Flu itin . Special
lödt enn för radio- o . TV
serv ice . Innehåll er syra
fr itt flu ssmedel. Starkt 
betande och lättllytande 
2 mm tråd på 1()0 g spole 
Nr 20-807 . 10: 50 

Lödmetall för löd~ ing av 
aluminium och lättm etall. 
Även för sammanlödn ing 
av mässing mot alumini 
um. Användes lika som 
lödtenn, men utan syra . 
Bruksanvisning medföljer . 
Nr 20-937 Pr . stång 6: !5 

Bandslglod Tinol. Med 
llussmedelfylln ing för 
hårdlödning av bandsåg
blad . Smältpunkt 900° C. 
8 mm X 2 m. 
Nr 20-809 .. ...... 18: 50 

,~.,,,,,' 
4 I\ 
Gastiindare. Elektroni 
Fungerar utan laddn ' 
el ler utby te av de lar. 
utan st ift el ler balter' 
Ok änsl ig mot lukt. T 
der många tusen gån 
uta n att kl icka . 1 
garant i. 
Nr 20-302 

Gastiindare i pistol! 
av !örn . metall. 
Nr 20-1772 ........ 9 

SLAGLOD 

Silverslaglod i 1,5 
tr åd . EASYFLO -2, sm 
punkt 610°, silverhalt 4 

Nr 22-98 i 60 cm läng 
Prst 9: 

Nr 22-96 lörp . med 12 
Pr st 171 

Flussmedel. " Eas 
Flux" att användas i s 
band med ovanst. sia 
varvid hårdlödn . kan 
vid ca 600 C. Bruks 
visning medföljer . Bu 
250g . 
Nr 22-99 .... . . . ... 27. 

30-822 

El-lödkolv av svensk t fa
brikat , $- märkt. Lätt ut
bytba r löd spets . Med 
sladd och st ickp ropp . 
220 V. 

Nr 
30· 822 
30-112 3 
30-1124 

Watt 
75 

190 
300 

Pris 
49:-
65:-
78:-

,,.-.,,; 
*\ 

Reservelement, 220 V. 
20- 881 ti ll 822 32 : -
20-1125 till 1123 41 : -
20-1128 t il l 1124 4~ ;-

Reservspets av kopp ar . 
20- &90 ti ll 822 4: 75 
20-1127 ti ll 508 5: 25 
20-1128 t i ll 1123 12: 50 
20-1129 t ill 1124 21 : -

--------- :::; 

Lödpenna. Ett lätt och beh ändigt lödver ktyg för 
radio-, TV- oc h tele montörer. Löds pets 4,5 mm 
diam., bak eli thandta g och 1 '/, m sladd med st ick 
propp . Eff ekt 23 watt . $ -märkt. Fin ns endas t för 
220 V. Länqd ca 25 !:m. 
Nr 30-1288 . .. . . . .. . . . .. . . .. . 39: 50 

Nr 20-1289 Reservelement till löd pennan. . . 28: -
Nr 20-742 Reservspets till lödpennan . . . 3: 75 

Lödpenna " Li tesold". Ett smidigt ,e rkl yg med rak 
sneds kuren, fö rn ic klad och fö rk roma d standardspets , 
Endast 220 V. $-m ärkta. Samtli ga med 1,8 m sladd . 

N r 
30-1746 
30-1747 

Eff ekt 
10 W 
25W 

Längd 
17 cm 
23 cm 

Spetsd iam. 
2,4 mm 
4,8mm 

Pris 
59: -
69:-

Reservspetsar t ill 
"Lites old" . Standar d. 
20-1610 lör1 0W 3:-
20-1611 för 25 W 3 : 50 

Tennsug INTRO-VAC . Ef
fektiv t hj älpmedel vid ren
lödning av komponen ter . 
Utl ösningsskydd förhind
rar rekylsk ador . Eff ekti v 
suglör måga. Lätt utbytba r 
tefl onspets m. ext ra lång 
livslängd. 
Nr 22-275 .. . 59: -

Reservspet s 
Nr 22- 278 .. .. . .. 9: 50 

Reservelement till " Lite
sold 11 löd pennor . 

20-1752, 10 w. 
20-1753 , 25 w . 

Lödpenna för 12 volt. Ef
fekt 30 W. Med 1,5 m 
sladd oc h pr opp för b i
lens c ig.tändaruttag . Kan 
även d riva s med tran s
formator . 
Nr 30-950 .. .. .. .. 15: 75 

Lödpenna Weller. Element av specials tål , har glim
mer isoler ing inbäddad i keramik och ytterh ö lje av 
rostfritt stå l. Handtag av värmebeständig och okross
ba r plast. Levereras med förn icklad mejselformad 
koppars pets . Samtliga med 1,5 m sladd . Endast 220 V. 
$ -märkta. Längd 23 cm . 
Nr Effekt Spets 
30-2118 15W 2,0mm rak 
30-2119 25 W 4,5 mm rak 
30-2120 40 W 6,5 mm böjd 

Reservspetsar till W eller löd pennor. 
koppars pets , mejselformad . 
Nr Effekt Spets 
20-2122 15 W 2,0 mm rak 
20-2123 25 W 4,5 mm rak 
20-2124 40 W 6,5 mmböjd 

Järnp lätera d " Long- Li le " spet sar. 

Pris 
40 : 75 
35 : 50 
43 : -

Nicke lp läte rad 

Pris 
2: 50 
2 : 75 
3: 25 

20-2126 15 W 0,4 mm pennfor mad rak 11: -
20-2127 25 W 2,0 mm mej selfo rmad rak 11:-

Lödkolvställ ti l l Weller 
lödpe nnor. Ko mpl ett med 
trådbygel och rengör ings-
sva mp . • 
Nr 30-2128 . . ... ... 29 :-

Lödsats " LO TR ING " med 
lödpenna 30W/220V med 
un iver sallöd spet s o. extra 
löd soet s för glödritning . 
Dessutom radiolödtenn 
och lödsalva . 
30-1301 .. Pr sals 48 : 

Ställ. Passar lödpe nnan 
1301, 1288 m.11. 
Nr 20-1313 

Reservspets nr 20-1310 ti ll 
23 : - Lötr ing löd penna. 3: 75 

Lödpistol " ENGEL " med transfo rmato r och ström 
brytare i handtaget. Lätt och bekvä m att använda . 
Uppv ärmningst id end ast 4 sek . Inbyggd belysn ing 
öve r löd spetsen . $ -märkt. Lever eras med sladd och 
stickpropp . Finn s i tv å storlek ar . 
Nr 30-568, 40 watt . Vikt 0,7 kg .......... . .. 148: -
Nr 30-113, 65 watt . Vikt 0,8 kg ........• . ... 177: -

Reservspets Nr 20-569 till 30-568 ........... 15: 50 
Reservspets Nr 20-114 t ill 30-113 ......... . 18: 50 

Betr . Engel $-märkta lödpistole r: 
40 W pistol leverera s med spets märkt 60 W 
65 W pistol leverera s med spets märkt 100 W 
enligt SEMKO bestämmelser . 
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Lödstation SOLDIMEC 3060, är en lödstation för 
kvalificerad lödning . Stationen har steglöst in 
ställbar temperatur mellan 120-420 ° C. Nog
grannhet ±2° C. Levereras med platinapläterad 
spets. Storlek 170 x 115 x 60 mm. Vikt 2 kg. 
Nr 30-358 . ..... ....... .... .... .. 335:-

Reservspets. Platinapläterad. 
Nr 20-360 ... . ... . 22:-

Lödpistol ELKO är särskilt lämplig för kontinu -

Reduceringsventil VAHLI . 
Med uttag för 6,3 och 8,5 
mm slang . 
Nr 30-1499 Acetylen 

·225:
Nr 30-1500 Oxygen 

225:-

Backslagsspärr . Anslutes 
till uttaget på reduce 
ringsventi len för acetylen . 
Nr 20·1501 ...... 185:-

erlig drift , då den har två 
värmelägcn . Arbetseffekt 
22 W plus värmehällning 
8 W. Vid arbete tänds en 
rikt ad bely sning mol löd
stället. Endast 220 V 
växel ström . S-m.ärkt och 
Fi -märkt. 
Nr 30-160 . . . .. . 87:-

Svets- skärbrännare fabr . 
VAHLI för hobbyarbete 
och verktsäder med be
hov av en mindre svets
utrustning. Alla enheter
na är av samma höga 
kvalitet som större ut
rustningar och passar 
även till AGA Xl 1. Föl
jande delar ingår: Svets
handtag med snabbkopp
ling, 3 st svetsinsatser 
storlek 150-, 300-, samt 
1000 L. Skärinsats med 
munstycke nr: 2. En sats 
rensnålar, allt monterat 
på verktygstavla för upp
hängning pä vägg . 
Nr 30-1498 . . . . . . 395 :-

SVETSAPPARAT 

Svetstransforrnator ESAB THE80 POPULÄR . Först
klassigt svenskt fabrikat. Primär dala : enfas svets
transformator , 220 V 50 Hz, erforderl ig säkring 10 A 
trög. Sekundär dala : tomgångsspänn ing 41-44 V, 
svetsområde 25 A/21 V-80 A/23 V inställes steglös t 
med en rörlig läckkärna . För varje svetsuppgift kan 
därför exakt rätt strömstyrka väljas. Den inställda 
svetsströmmen kan avläsas på en tydlig skala på 
transformatorns framsida . lnlermittensfaktorn är 15 % 
vid 80 A/23 V. Inbyggd termovakt bryter strömmen vid 
överbelastning . Användbar för svetsning i såväl tunn
plåt som grövre järn (med elektroder (/) 1,6-2 ,5 mm) . 
Rekommenderas till reparatörer, montö rer, v illaägar e 
och hobby . Levereras med 2,4 m kabel med slick 
propp samt följande svets ut rust ning: elektr odh ållare, 
svetssk ärm, slagg hacka , borste, handska r och jord
klämma. V ikt netto ca 20 kg . 
Nr 40-1890 . .... ... ........ . . . ... Komplett 865:-

Svetselektroder 
FINCORD är en allround -elek trod för förbindnings . 
svetsning . Svet sverks täde r, som trot s 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
arbeten . Bågen länder och återtänder vid första 
kontakten med arbetss tyck et. 

Nr Tråddia m. Länga Pris 10 st Hel karl. , p r kart 
30-327 1,60 mm 300 mm 3: 50 ca 265 st 66 : -
30-328 2,00 mm 300 mm 4:- ca 140 st 43:-
30-329 2,50 mm 350 mm 4: 50 ca 100 st 32:-

Svetsapparat " XP". En komplett elsvets för lågspän
ning 12-3 6 V med matn ing från ett eller f lera ser ie
kopp lade bi lbatterier. Hög klassi gt fab r ikat med elek 
trodhål lare av mäss ing samt handtag och st römstä!· 
lare i plastklädsel. Allt efte r t illförd spä nning och an
passning av elek tr od kan ifrån tunnplåt upp till 10 
mm gods svetsas . Ut rustn ingen är komplett med 
elektrodhållare , sve tsskär m, jord- och batterikläm
mor samt 8 st elektroder i olika dim . {Utan batteri). 
Utf örlig svensk bruksanvisning . 
Nr 30-90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195: -

Svetsgl asögon UNICO . 
Uppfäll bara. Korg av 
mjukpla st , kan även bäras 
över vanliga glasögon . 
Levereras med färglösa 
glas i den fasta delen och 
med gröna glas i den upp 
fällbar a delen . Ställbart 
nackba nd, indirekt venti
lerad. 
Nr 30-599 . . . . . . . . 24: 75 

Res.glas grönt, till 30-599. 
Nr 20-917 ... Pris pr st 2:-

< ; ' Stifta pparat med magne 
tisk kolv av stål alt hålla 
små nubb eller stift som 
slås i med ett slag av 
handen. Längd 11 cm. 
Nr 20-947 ........ 10: 50 

Tillbehö r och reservdelar 
till PRIMUS lödlampa . 

20-637 

20-636 

Primus-
gaso lflas ka 

636 

20-637 spetsbrannare 
22: 50 

20-638 flambrännare 
22:50 

20-639 plattbrännare 
23:-

20-640 lödkolv 18: 50 
20-636 ventilhus 38: -

PRIMUS gasolffaska. 
Finns hos gasolförsälj 
ningss tällen. 

Hammare av härdat stål 
med spikurdragare och 
träskaft. Längd 32 cm. 
Vikt 600 g. 
Nr 30-439 . ....... 17: 50 

Hammare av hejarsm itt stål. Skaft av p lastk lätt stål 
rör med gummihandtag . 
Nr 20-2267. Längd 'Z7 cm . Vikt 425 g . 22: 50 

"····~ .. s;,: .. m .. 'r'·": "'"'' " om . , ;., "" , _ . . . ~" ' -

Slag och pen nogg rann! 
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 
14: 50 
17: -
23: 50 
31 : -

Bllslampa för större löd
ningar , metallgjutning o. 
andra arbeten som kräva 
hög värm ee ffekt . För fo. 
logen . Förbrukning 0,42 I/ 
tim . Behållarens rymd 1 I. 
Höjd 22 cm. Vikt 1,1 kg. 
Nr 30-9 ......... 185: -

Blislampa m. extra kraf 
tig behållare rymmande 
0,35 I. Regleringsskruv . 
Vikt 0,6 kg . För fotogen. 
Höjd ca 17 cm 
Nr 30-509 ........ 125: -

Hammare helt av stål med genomgående, förkro
mat skaft. Välutformat handgrepp belagt med hel
vulkat , svart gummi . Längd 34 cm. Vikt 650 g. 

Nr 30-764 24: 50 

Hammare lik a förcgi\cnclc men fahriknt STANL EY. 
ST l' h. 
Nr 30-1529 86 : -

Hammare av hejarsmitt och härdat stål. Kup igt 
slag . Skaft av myck et kraftig glasfiber med perfor . 
gummihandlag. Längd 34 cm . Vikt 650 g. Garant i. 
Nr 30-1939 . . .. . ....... . .... . . . .. . .. .. . . . .. 34:-

Hammare lika föregående men i konkurrenskvalitet 
för hobbybruk . Med rö tt glasfiberskaft. 

16: 50 Nr 30-1949 

~L----:1®-· ---~•~· .. ii!W·~~~ ----·-
Kulhammare av smitt och härdat stål. Kraftigt glas
fiberskaft med gummihandtag . 

20-2061 
20-2062 
20-2063 

Vikt 110 g. 
Vikt 450 g . 
V ikt 670 g. 

24: 50 
28:75 
34:50 

Plasthammare i högsta 
kvalit et med askskaft. 
Nr Diam . Vikt Pri s 
20-1102, 22 mm 160 g 7:75 
20-1103, 32 mm 360 g 13:50 
20-1104 , 40 mm 630 g 19:75 
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Hobbyhammare helt i för
kromat stål o. med hand 
grepp av gummi . Total 
vikt 400 gram. Längd 26 
cm. 
Nr 20-1609 .. .. 16: 75 

Kulhammare av prima stål 
med slag o. kula härdadt! 
o. slipade . Skaft av ask. 

Nr Storl . Vikt Pris 
20-40 0 160 g 17: -
20-39 1 220 g 18: 50 

,. 

Mikrometer. Prec isions
fabrikat NSK , av kromva
nadiumstål med frikt ions-

' och låsanordning . Helt 
härdade och 111attförkro
made ytor . Mätytorna av 
hårdmetall planparallellt 
högglanspolerade. Gäng
stigning 0,5 mm. Avläs
ning 1/100 mm. Med etui. 
Nr Målområde Pris 
20-1194 0- 25 mm 129:-
20-119525 - 50 mm 175:-
20-1196 50- 75 mm 198: -
20-119775-100 mm 220:-

~;'Vi,.,, ;&'!'7?'.l=>! 
" Somet" 

Skjulmått fö r in- och ut
vändig mätn ing samt med 
djupmått . Alla mått avlä
sas direkt på ska lan. Av 
specialstål och helt här
dat till stor ylhårdhet. 
Skalan är graderad i 160 
mm och 6 eng. tum. Med 
nonieskala för 1/10 mm o. 
1/128" avläs ning . Gäng
tabe ll pä baksidan . 
Nr 20-868 52: -

Rostfritt 
Skjulmå tt, samma som fö
regående men av rostfritt 
stål med mattförkromad 
skala . 
Nr 20-869 . ....... 66: -

' ' • 
Mätur . Precisio nsinstru
ment graderat 1/ 100 mm. 

• Mätområde 10 mm. Visa 
ren går ett varv pr mm . 
Vridbar gradering o. ställ
bara toleransmärken. 
Kapsel , dia m. 57 mm , av 
kraftig förnicklad mässing . 
Standardfä ste, diam. 8 
mm. 
30-1277 A med fästöra . 
30-1277 B utan fäslöra . 

Prst 79: -20-42 3 450 g 26: -
20-41 5 670 A 34:-

I -
Gummi klubba, av svart, 
massivt gummi med trä
skalt. 

M ikrometer i precisions
utförande. Med frilctions
anordn . 11100mm. delning . 
Måttvidd 25 mm. Längd 
110 mm. 

®.....,1·"1·• .. ·1·, ......................... , .. ~-~., .... ,, .... ,,,,M ........... r,,..,,.., r-

S. • 10 M 

mi:m -Skjulmått, ett billigt men .. ::::,',_. 
fullgott mått av prima la- •• < • • 

brikat med två nonieska-

Nr Längd Vikt 
30-820 30 300 
30-821 35 550 

Pris 
12: 50 
17: -

Magnethamm are med hu
vud av hejarsmitt stål. 
Höjd 10 cm. · 
Nr 20-791 .. . ... . . 21: -

Nr 20-16 ........ 78:-

Mikrometer . Friktion och 
1/ 100 mm delning. Mått
vidd 15 mm. 
Nr 20-252 . . . . . . . . 57: -

lor , 150 mm och 6 eng. 
tum. Användbart för yller
inner- och djupmått. Lö
paren förflyttas med lrik
tionsrulle. 
Nr 20-945 ........ 22: 50 

0 

Bladm ått, 6 st, 8 cm långa 
~ ~~~~- Tjocklek 0,10-0 ,40 

...,.liiil... Nr 20-1515 . . . . . 2: 75 

Mikromete r för hobby- ~ 
bruk . Matområde 0- 25 ,• 

Studsfr i plasthammare i mm. Avlasning 1/ 100 mm • 
högsta kvalitet, 25X1 05 Längd 12 cm 

50 

mm med h,ckoryskaft. Nr 20-34 19: - o h "' 
Längd 30 cm. 
Nr 30-2324 ...... . . 47: 50 

Slägga med skaft av ek . 
V ikt 1,5 kg. 
Nr 30-1295 ..... ... 30:-

Skjulmått av rostfritt stål 
med tum- och cm-skala . 
Förva ndlingstabe ll frå n 
tu m till decimaler av tum . 
Längd 11 cm. 
Nr 20-1471 ........ 14: 75 

Bladmått med 13 blad i 
tjock lekar 0,05-1 .0 mm. 
Bladlängd 9 cm. 

8: 50 Nr 20-1326 

Bladmått med 20 blad i 
tjocklekar o.05- 1,0 mm. 
Bladlängd 9 cm. 
Nr 20-1327 14: -

Ml ttb and. Stanley USA. 
Längd 3 m. Stålband med 
gul Mylar-beläggning m. 
meter och tumgraderin g. 
I förnicklad kapsel med 
låsanordning . 
Nr 20-1531 . ..... 39: -

Måttband . Längd 3 m. 
Stå lmåttband med mete r
grader ing. I förnick lad 
kapsel med låsanordni nfl . 
Nr 20-1765 .... .. .. 17: 50 

Måttband med handl ag i 
slagt ål ig pla st. V itemalje
rat band 50 m. Kraft ig in· 
fä llbar vev. Vikt 1,35 kg. 
Nr 30-1743 . ..... 137:-

Stålmåttband i extra stark 
plastkapsel. Vitlackerade 
band med fJäderindrag 
samt spärr . Hög kvalitet. 
Nr Längd Bredd Pris 
20-1662 2 m 13 mm 9: 75 
20-1663 3 m 13 mm 16: 50 
20-1665 5m 16mm 24:-

Meters lock 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. 9: 75 

20-122. Dito, längd 1 m. 
Hopfäll d 21 cm. 4: 95 

20-123. Dito, längd 2 me
ter, hopfälld 24 cm. 9: 75 

~ Meterslock ANOX av alu
mini um med dj upt präg
lad svart gradering eng . 
tum och mm. Eloxerad . 

Vatte npass av slagfast plast , formstab ilt mel lan -15 ° 
och + 60° C. Mater ialet är skonsamt mot ömtåliga 
ytor som kakel , tapeter , f ina träytor etc. Libellern a 
är inbakade i slagsäker plast och mycket lätlavlästa. 
Våglibellerna är självlysande. Svenskt fabr ika t. 
Nr 30-537, längd 40 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29: -
Nr 30-538, längd 60 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34: -

Vattenpass GGC 240, av aluminiumprofil. Två fasta 
tunnl ibeller med kraftig förstoringseffekt, avläsbara 
från de flesta vinklar. Ena sidan med V-spår för av
vägning av rör . Längd 60 cm. 
Nr 30-946 . . . . .. ... ..... . 42: 75 

IN 
Vattenpass av lättm etall med p lanfrästa ytor. 6 o lika 
libeller . Längd 60 cm. 
Nr 30-200 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . .... 38: -

Måttban d "TDS " av PVC
belagd glasfiberväv i kap
sel av slagtå lig plast med 
vev. Ban<lbredd 14 mm. 
30-1035 Län~d 20 m. 42 : -

Synnerligen slitstark och 
tålig mot värme och vä
ta. S1S-mär,kt. 
Nr Längd Pris 
20-206 1 meter 6-del 15: 50 
20-207 2 meter 10-del 28: 50 

~~) l""""""'~TITM'i~==· 
30-1036 " 30 m. 57: -
30-1037 50 m. 85: -

MAttband. Vite malje rade 
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. 29: -
20-2245, längd 20 m. 48 : -
20-2247, länge! 30 m. 69: -

Måttban d. Vitemaljerat 
stålband i slagtålig svar t 
kapsel med bärrem . 5 m 
långt , 16 mm bret t och 
med spärr . .Hela längden 
mm-qraderad. 
Nr 20-2228 ........ 29: 50 

SIiiskaia av smärglat stå l 
med mm och eng. l um
skalo r. Längd 33 cm. 
Nr 20-890 . . . . . . . . 5: 65 

Vattenpass av stark slag
tålig p last med lod- oc h 
våglibeller i plastglas. 
Längd ·30 cm. 
Nr 30-1682 ... . .... 13: 50 

Vattenpass . Av alumin ium 
-med 3 glas f. lod-, våg
och vi nkelav läsning . Ett 
lätt och bekvä mt pass. 
Längd 23 cm. 
Nr 20-1023 .... 6: 30 

...., 

Komb inat,onsvinkel PICA 
DOR TRIO . Ett mångsi
digt användbart instru
ment bestående av en 30 
cm lång . sli pad stål linja l 
med 4 ska lor, 2 ans lag i 
45° och 90° vinke l jä mte 
ett cirkelanslag , ställbart 
i varje läge runt de n g ra
de rade skivan . Anslagen 
fö rskjutbara och låsbara 
med fö rkro made låsskru
var . Två libeller för våg
och lodavvägning . 
Nr 30-1221 . . .. .. 67: -

Mlttband med nyckel 
kedja för I ex. bil nycklar. 
Tum- och cm-graderat 
stål måttba nd, 1 m långt 
och 6 mm brett. Vattenpass lite t och be- d 
Nr Pr st 10 st händ igt för fic kan. Storl. 
25-750 4: 25 32:- 125X 14X 14 mm. 

Nr20-1470 ... ..... 6: 75 il( ..JW 
~ - ~ nrnn, ,r.

111 ~ ~ 'IIJII IJ J 

Vinkelverklyg. Linj alen 
graderad , tum och cm 

Våg- o. lodbeslag . Det 18 cm lång . Stallbar o....'. 
patenterade " Dandery ds- 270° med graderad vin-
passet" för montering på Kombinalionsvinkel PICA - kelskiva . 3 libeller fö r lod
stege el. rätskiva . Helt av DOR DUO. Samma ut- ning o.d. Största längd 33 
polera t rostfr itt stå l och förand e som 30-1221 men cm. Hopfälld 22 cm. Ett 
med två justerbara ete rl i- utan cirke lanslag o. med verktyg med många möj -
beller . Storl . 160X 97 mm. bara 1 libe ll . ligheler. 
Nr 20-1092 ..... . 122: - Nr 30-1222 ... . .. 24: 50 Nr 30-1436 ........ 16: 75 
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Kombinationsvinkel med 
anslag för såväl 90- som 
45-graders vinkel. Ansl a
get ställbart och försett 
med stoppskruv. Linjalen 
graderad i eng . tum och 
mm. Längd 30 cm . 
Nr 20-289 .... . ... 14: 50 

la\ -Lutningsvinkel visar lut
ningen i grader på lättav
läst visarinstrument. Re
kommenderas för rörlägg
ning m.m. Helt tillverkat 
av plast i storlek 13X 8 

,

cm. 

~ 
Vinkel . Gjutjärnsanslag 
med gering , 20 cm klinga 
av rostfritt stil. Djup etsad 
skala tum och cm . 

Smygvinkel med lättmetall 
anslag. Klinga av stål. Längd . 
200mm. 
Nr 20-1089 ..... . 10:50 

Nr 20-2210 . . .... 19: - ~~ 

Vinkeltving med både 
vinkeln mellan tvingarna 
och styrningen för sågen 
ställbara i önskad vinkel. 
Lämpl ig för ramlist upp 
till 70 mm bredd . 
Nr 30-2219 ... ... 27: 50 

Limklämma av stålplåt 
med mycket kraftig fjäder. 
Kvick och behänd ig att 
anbringa på arbetsstycket 
istället för skruvtvingar. 
All a mått i mm. Svenskt 
fabr ;kat . 

Nr 
20-982 
20-678 
20-530 

Spänn-
Längd vidd 

110 35 
150 60 
200 70 

Pris 
3:75 
4: 80 
6: 50 

~:~,'.:::,:,~'.,'.,'i''I 4-=~ H

1

aod·rnmtveitnag

11 

•. För gering och 
sammanfogning av ram-
list I bredd upp till 70 mm 
Av lackerad och förnick -

Nr 30-1018 ..... 12: 75 

Ritsmltt av lackerat stål ·' ~ 
med förn ic klad och gra- /.; 
derad linjal i längd 15 cm. -4 
20-934 med 1 linjal. 9: -
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Vinkel med graderad stål
linjal o. anslag av metall. 
Längden avser måttska 
lan. 

Anslagsvinkel. Pris 
30-814, Längd 20 cm . 7: -
30-815. längd 30 cm . 8: 50 

Geringsvinkel . Pris 
30-812. Längd 20 cm , 6: -
30-813, Längd 30 cm . 7: 75 

20-933 med 2 lin jaler 12: 50 Tving av kraftig segplast. 
Spännvidd 45 mm. 

20-932 med 1 
blyertspenna . 

linjal och Nr 20-2092 . . Pr st 8: 50 
12: 25 

Kanttving Record nr 12, 
av hejarsmitt och förnick
lat stål. Spännvidd 60 mm. 
Gapets djup 30 mm. 
Nr 20-743 ........ 19: 50 

Skruvtving 20-1220 av lac
kerat kraft igt gjutstål. 
Skruven med roterande 
bricka . Gripvidd i mm. 
Gripvidd 50 63 75 
Pris 11 :- 12:75 15:75 

Hywlbinksb1sl1g. Kan fästa, 
på upp till 60 mm tjock 
skiva . Mycket lämplig för 
hantverkare av olika slag. 
Vik t 2,5 kg. Tillverkat av 
stål o. härdat gjutgods. 
Gripvidden ställbar dels ge
nom flyttning av mot
stycket. och dels genom 
upp till 5 cm åtdragning 
av skruvstycket . Sats kom
plett enf. illustr. 

oJc1 p 
Nr 30-1374 . ..... . 98:-

Passare !T'ed ställskruv. 
Samtliga 20 cm långa. 
20-2214, spet spassare. 
20-2212, invändig pa.ssare . 
20-2213, krumpas sare. 

Pr st 24: 50 

21-11 21-116 

Skruvtving av /ö rn. järn , 
med spännvidd 50 mm. 
Nr Bygel Pris 
21-11 15X 5mm 1:95 
21-116 Diam. 8 mm 5: 75 

Skruvtving 20-1306 av för
kromat järn med ställbar 
gripvidd . Gripdjup 45 mm. 
Största spännvidd mm. 

Hyvelbinkshakar av god 
kvalitet. 

Nr 

Pr st 
50 

7:25 
75 

7:50 
100 20-1668 
7: 75 20-1669 

Storlek 
i tum 
6X¾ 
8 X¾ 

Pris 
15: 50 
16: 50 

Hyvelbänksbeslag. Ny förbättrad modell med starka Limknektbeslag att montera s pä träs lä (63 >< 34 mm) i 
stålsk ruvar. Fastsättes lätt på en planka e. dyl. passande langd . Helt av g1ut1arn, v,kt 1,5 kg 
Mycket lämplig för byggnadssnickare. Består av Nr 30-992 54: -
fram- och bakstycke med erforderliga träskruvar för 
fastsättning. 
Nr 30-262 . . . .. ...... . .. ...... . . . .......... 105: -

•111111p.,,t1m1 nH 
~ 

Hyvelbänksskruv av stål med trapetsgänga d,am . 30 
mm. 
Nr 30-222, bakskruv . Längd utom huvud 40 cm 37: -
Nr 30-223, framskruv . Län. d utom huvud 25 cm 32: -

~ 

Tritving. Av vitbok med korkbelagda anlägg ningsytor . 
Förzinkad stAlskena . Låses med ett enda handgrepp och 
utövar dA ett tryck upp till 150 kg. Kantklämma gör 
verktyget användbart för limmning av kantlist och dyl. 

Nr30-1552Spännvidd200mm Gapdjup110mm 21:50 
Nr30-1570 400mm 110mm 26:50 
Nr 30-1577 Kantktämma 110 mm 13:-

~ ~--
Snabb-tving Jet Clamo . ~ 
Båda armarna löoer fritt 
efter ett plattstål med 

• dim . 6 X 31 mm. Kan an-
88 

~ '["'7! 20-863 
Hyvelbinks skruv. Ny s1a- vändas för tryck både inåt 20- O - i;;:__:_ ~g:~ 
dig modell med två styr- och utåt enl . bild . Låses GtlR RAMLIST M.M. SJÄLV 
spindlar , Hela längden 28 med ett halvt varvs vrid-
cm. Samma be~lag an- nino oå spännskruven . Kantfris med '/, " skaft att lästa i borrmaskin. An
vändes både på långsida Med län9re plattstål kan hållskant från två håll ger fikaformad profil efter 
och kortsi da av hyvel- Jet Cl amp med fördel an- arbetsstyckets hela längd. Fräsarna är amerikanska 
bänken. En hyvelbänks- vändas som l imknekt. 4 och av prima verktygsst ål, som skär i trä , plast och 
hake medföljer . utbvtbara käftar medföljer . mj uka metaller . Finns i 8 olika profiler . Diam. 19 mm. 
Nr 30-221 .... Pr st 34: 50 Nr 30-1021 . ...... . 91: 50 Nr 20-8n -882 djup> / ,. " Nr 20-884, radie> / ,. " • 

Skruvtving av gjutgods m. 
träskaft. Kraftigt utföran
de med glansförzinkad 
plattgänga d skruv med 
roterande bricka. 

Nr 
30-2255 
30-2256 
30-2257 

Spännvidd 
16cm 
30 cm 
40cm 

-
Gapdjup 

8cm 
8cm 

12cm 

Skruvtving av svar tl. gjut 
gods m. träskaft. Lätta re 
modell. Skruv och stål-
skena gla nsförz . Plas t-
skydd på tryckytorna . 
Gapdjup 5 cm . 

Vikt 
0,8 kg 
0,9 kg 
1,8 kg 

.. 

Pris 
33: -
37:-
56: -

-,.:., 

30-365 A. Spän nvidd 10 cm Vikt 0,24 kg Pr st 18: 50 
30-365 B. Spännvidd 20 cm Vikt 0,30 kg Pr st 21 :-
30-365 C. Spännvidd 30 cm Vikt 0,37 kg Pr st 23: 50 

Nr 20-883, radie 1
/ 1 " N, 20-885, radie 1/ , " 

Sickling av Sandvikstal. 
Extra prima sickling av 
härdat och polerat stål. 
Storlek 0,6 X 62X125 mm. 
Nr 20-491 . . 7: 80 

Hyveljim . Extra 
E•kilstunafabrikat . 
Nr Bredd 
20-671 a. 44 mm 
20-871 b. 51 mm 
20-671 c. 60 mm 

prima 

Pris 
17:-
19: 50 
21:-

Pris pr st 14: _ 

Hyvel . Ett utmärkt verk
tyg för hemmabruk och 
hobbyarbeten . Storl . 8 X 5 
X 2,5 cm. Med lätt utbyt
bara specialblad . 
Nr 20-1728 .... . 11: 75 

Blad, passar hyvel 20-
1728. Förp . om 5 blad. 
Nr 20-1729 .. . . . ... 1: 75 
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30-862 

' 

Putshyvel av rödbok , 
längd 24 och bredd 6 cm . 
Med prima 1'/," hyvel
järn . 
Nr 30-862 . 26: -

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. 
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Nr 30-1630 . .. ..... 36: 50 

Hyveljärn , reserv t ill 
30-1630. 
Nr 20-1661 7: 75 

Putshyvel av järn med 
sulans storlek 18X5 cm . 
Hyveljärnels bredd 1'/," . 
Svensk tillverkning . 
Nr 30-1711 44:-

Hyve lfil Aven Tr immatol. 
Sula av finaste kvalitets 
stål med skarphärdade 
eggar , lätt ställbar t ill böj 
utåt , inåt eller rak . Allt 
från järn till mjukaste trä 
kan bearbetas med delta 
rak knivs skar pa verktyg . 
Län9d 26 cm . 
Nr 30-918 ....... . 39 : -

Res ervbl ad till hyvelfil. 
Nr 30-919 .... Pr si 14, 75 

30-674 
30 -667 

30-1601 

30-1727 

Hyvel, ställbar , kombine 
rad sims- och falshyvel 
av järn med 38 mm brett 
hyvelstål och löstagbara 
anhåll. Längd 21 cm . Ex
tra prima svenskt fabrikat. 
Nr 30-230 148: -

Hyvel, lika löregdendo 
men fabrikat STANLEY , 
typ 78. 
Nr 30-1528 120:-

Brynings - och slipstöd. Ett 
utmärkt hjälpmedel som 
underlättar bryning och 
slipning av hyveljärn, 
slämjärn m.m. till rätt fas
vinkel. 
Nr 20-2243 . . ... ... 37: 50 

Rubank i elegant modell 
av slipat järn med ställ
bart stålfäste . Räfflad su
la. Längd 34 cm. Stål
bredd 50 mm. Vikt 1,9 kg. 
Prima svenskt fabrikat . 
Nr 30-896 .. . ..... 125: -

Putshyvel av järn, extra 
pr ima Eskilslunafabrikal. 
Amerikansk modell. Jär
net ställbart i såväl djup 
som sidled . Handtaget av 
röd specialplast. Räfflad 
undersida . Hyvelns längd 
24 cm , järnets bredd 2 
tum . Vikt 1,6 kg . 
Nr 30-674 98: -

20-1603 

Puts- och falshyvel Sta 
ley RB10. "Tre hyvlar 
en" . Med engångsblad f 
grovhyvling, putshyvli 
och falshyvling samt f 
hyvling av plastlamin 
och spånplattor. 
Nr 30-1601 ...... 132: 

Falsanhlll till RB10. K 
monteras på önskad sid 
av hyveln . 
Nr 20-1603 . .... . .. 24: 

Hyv1ljirn till RB 10. 

Nr 20-2115 För grovhyv
ling (rundat) 

Pris/5 st 13: 

Nr 20-2116 För puts- oc 
falshyvl ing Pris/5 st 7: 

sv arvjiirn med skaft av 
bjö rk, för träsvarvning. 
Längd ca 40 cm . Fabrikat 
c.1.Fall. 

Z0:2346, lockbettel 3 mm 
32:50 

20-2345, svarvmejsel halv
rund egg. 
a 12mm 40:75 
b 24 mm 46: 75 

20-2344, sva rvmejsel sned 
egg. 
a 
b 

12mm 
24mm 

35:50 
48: 50 

20-2343, svarvsk lllp , kupig . 
6mm 45:-

12 mm 47 : 25 
24 mm 53: 75 

20-2347, innerstål 22 mm 
69: 75 

20-2348, kulstål 24 mm 
66 : 25 

,r i.;;::: 
\~ 
IC T 

....... ....... 

... ,.:;. ...... 
11,u,ijl 

""J 
Verktygssats för träsnide
ri. Satsen innehåller 6 o
lika verktyg med polera
de träskaft, längd 16 cm. 
Svenskt kvalitetsutföran
de i specialstål. 
Nr 30-231 ... . .... 64: -

,:; _:; 
Svarvstilsats "Marp les ". 
6 olika stål för träsvarv
ning . Med polerade ask
skaft. Längd 34 cm. 
Nr 30-1113 Pr sats 126: -

·- z :: =~ 
Svarvstilsab: 1 "Marples ". 
Svarvmejsel, skolp och 
stickstål med skaft . 
Längd 34 cm , 
Nr 30-1112 Pr sats 63:-

Hug gskö fp " Marples" , 
högsta Sheffield-kvalitet. 
Med träskaft. 

Splnhyvel Record, högsta 
Sheffield-kvalitet. Dubbl a 
ställskruvar för reglering 
av hyvelstålel. Hyvel 
bredd 54 mm. Totallängd 
255 mm. 

Hyvel , lika föreg . men 
engelskt fabrikat. Record. 
Hyvelstål av tungsten va
nadium (hårdmetall). 

Nr 20-2117 För spånplat- 1105 1108 1109 1110 
Nr 20-66 9 •J." 

26:-

,,,,, 
27:-

1" 
37:-Nr 30-1727 . .. ... .. 29: 50 

Stämj äm 11Marples 11 

högsta Sheffield-kvalitet . 
Smidda , fasade, härdade 
och färdigslipade med 
eggskydd och skaft av 
blå slag tålig specialplast. 
Nr Bredd Pris 
20-1100A . •/, " 17: 50 
20-1100 8 . ' /," 18 : -
20-1100 C. •1,·· 18: 50 
20-1100 D. ¼ " 19: 50 
20-1100E '!,' 21 : -
20-1100F . 1·· 22:-

Nr 30-667 . . . . . . . . 84: -

Stämj äm, bred modell, 38 
mm, med slagtåligt plast 
skaft. Svenskt fabr . 
Nr 20-874 . . . . . . 19 : 50 

!i 

Stämjär n 20-558 m. slag
fast skaft av specialplast . 
Fasat. Fabrikat SANDVI 
KEN. 
Bredd 'I•' ' !," 
Pris 22: 50 23 : 50 

l/•" 1" 
26 : 75 28 : 75 

½" 
24 : 50 
11/," 

31 : -

tor, laminat m.m. 
Pris/3 st 7: 

St ä mjärnsats . Tre fas a 
stämjärn med ling lö 
stärk ta träskaft . Bredd 1 
16 och 20 mm. Tyskt f 
br ika t. I pl astfodral. 
Nr 20-20 .. Pr sats 46 : 

Verktygssat s, med 3 
verktyg för träsvarv ni 
längd 30 cm. 
Nr 30-1111 Pr sal s 41: 

Svarvjiirn med långt skaft 
av polerad ask. Hela 
längden 40 cm. Hög kva
litet. Marpl es Sheff iel d. 
Nr 20-1101, svarvskölp. 

27:- 31:-

Nr 20-1105, svarvmejsel, 
rak. 
'h" l/, " 1" 

21:- 23:- 24: 50 

Nr 20-1108, stickstål. 
22 :-

Nr 20-1109, svarvmejsel, 

½ " 
30:-

¼ " 
32 :-

' rundad. 
'/, " 23: 50 1" 26 : _ Träs nidarlving , att använ

das vid träsnidnini:i för 
fastsättning av arbets
stycket i en snickarbänk . 

Nr 20-1110, svarv mejsel, 
spets. 
tt, • 23: 50 1" 26 :- Nr 30-570 ........ 39 : 75 

Träsnidarsats, Marples , med 12 olika bildhuggarjärn i 
utvalt sort,ment av bästa Sheffield-stål med fin 
skärpa. Träskaft med mässinghylsa . Längd 22-24 
cm. Spec,alb ryne medföljer . 
Nr 30-675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235: -

Träsnidarsats , Marples . Sat s med 6 olika handverktyg 
, ca 20 cm längd med välformade mahog nyskaft. 
Slopade med lon egg i bästa She ff ield-st/il. Special
bryne medfölj er. 
Nr 30-673 . . . . .. .............. .. . 1~ :-

Träsnidarsats, Marples . Sats med 6 små verktyg med 
träskaft. Längd 16 cm . Sli pade . 
Nr 30-672 ........... .. . .. .................. 77: -

Bildh ugg arjäm av förstklass igt fabrikat " Bonum ". 
Stålen noga härdade och sli pade. Med skaft av 
mattsvart specialplast. Verktygens hela längd 20 cm. 

Nr Bild Bredd Pris 
20-177 A 8 16: 50 t ~ 20-178 B 10 16: 50 
20-179 C 9 18: - c:=;.} 
20-180 D 10 22:5 0 

20-181 E 4 22 :-
20-182 F 6 18:-
20-183 G 8 23: 50 Träklubb a av rödbok . 
20-185 K 5 26 :- Längd 30 cm . 
20-186 L 9 26 : - Nr 30-1275 . . ..... . 19: 75 
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Bildhuggarsats Marplas. Sats 
med 5 olika bildhuggarj ärn 
i bilsta Sheffield -sd l med 
fi n skärpa. Skaft av bil 
slagtålig plast. Specialbryne 
medföljer . 
Nr 30-4170 . ..... . 175:-

Knivskrin, storl ek 17X 8 X 
4,5 cm , innehåller 3 o lika 
verktyg sskaft , 11 st utbyt 
ba ra knivblad i oli ka mo
dell er medfölja . 
Nr 30-916 . . . . . . . . 58: -

Modellkniv, samma som 
den kraft igaste kniven i 
skrin 30-916. Längd 11,5 
cm. Med ett blad . 
Nr 20-907 . ....... 13: 50 

Bladsats. 5 olika skär blad 
för 20-907. 
Nr 20-910 . .. . . . . . 7: 50 

Holkjirn för träsnideri , 
passar kniv 20-907. Finns 
i 4 olika modeller , enl igt 
bi ld. Uppgiv önskad mo
dell vid beställning . 
Nr 20-1680 .. Pr st 2: ?5 

Holkjirnsats, består av 
ett järn av varje modell 
20-1680. 
Nr 20-915 .. Pr sats 10: 50 

Stiimjiirn. 5 träsniderijärn 
i olika modeller för kniv 
20-907. 
Nr 20-914 Pr sats 12: 50 

Trisnidarset med 12 st o lika snidarverkty g av stål. 
Härda de och sl ip ade. Längd 14,5 cm med träs kaft . Knivbryne med skaft. 
Nr 30-1952 ................ .. . . . ... Pr sats 11: 50 Längd 19 cm . 

Knivblad fö r ovanståend e 
mod ellkn iv. 10 st i plast 
etu i. 
Nr 20-864 3: 90 

Universalkniv m. 6 klingor 
so m kan brytas av al lt 
e f ter som skUrpan förs äm
ras. Ha ndtag av pl ast. 
2 st reservklingor med
fö lje r. 
Nr 20-663 6:25 

=-c _____ ~--,--!)-~---~ 
Universalkniv i kraft igt ut 
förande av metall. Snabb
inst ällning av bladet i 7 
olika lägen gör den prak
tisk för olika arbeten. 
Komp !. med 5 blad , varav 
4 förvaras i skaftet för 
utbyte . Handtagets längd 
17 cm . 
Nr 20-1345 .. . .... 14: 50 

Skärkniv av lättmetall m. 
5 skarpsl ipade klingor 
som förvaras i skaftet. 
Ger mycket gott grepp 
och arbetet bl i r lätt även 
med svåra mater ial som 
fiberplattor , linoleum etc. 
Handtagets längd 135 
mm. 
"lr 20-1335 . ... . . .. 6: 75 

Reservblad. I förpackning 
om 5 blad. 
Nr 20-1787 ........ 3: 50 

Universalkniv , Stanley . 
Kraftig mod ell m. 5 blad 
i skaft et. Längd ca 14 cm. 
Nr 20-657 ........ 13: 50 

Universalkniv, Stanl ey, 
med indragbart bla d i 10 
steg . Längd 16 cm . 5 blad 
medfölj er . 
Nr 20-658 

20-661 

19: 50 

20-660 

20-662 

Knivblad, Stanley, fö r o 
vanstående knivar . 5-föf 
packade . 
20-659 Ext ra kraft igt uni
versalblad . 
20-660 Kr okb lad fö r lino 
leum m.m. 
20-661 Spetsblad fö r pap 
per m.m. 
20-662 Konk avt mattläg -

Nr 20-1093 .... . ... 9: 50 

Ritskniv med handtag av 
plast och spets av hård
•metall. För ri tsning av 
etern it, kakel , ski ffer etc. 
Lännd 15 cm. 
Nr 20-1031 .. . . . 13:-

Fönsterskrapa med stål
kniv i 60 mm bredd jä mte 
eg9skydd av plast. 
Nr 20-318 . . . . 4: 50 

garb~a:; fö rpackning 7: 50 ~ 

,,,, ~ 0 

Knivblad PEAK, bästa 
Sheffi eld kvalite t. Passar 
alla univer salkn ivar. 5 blad 
pr fö rpac kning . 
20-1787 Pr förpac k. 3: 30 
20-1773 " " 3: 60 

/ 
Skomakarekniv av extra 
prima st ål. Eskilstunafabr. 
Längd 21 cm . Bredd 2 cm . 
Nr 20-438 ....... . 8: 75 

Fiirgskrapa för fönste r 
o. d. All färg skrapas bort 
fullständigt och lätt med 
denna skrapa . Med re
servkl inga . Storlek : 85X 
40 X 20 mm. 
Nr ~0-225 .. . .. .. . 9: 75 

Skavst61, smidda av krom• 
vanadiumst ål. Trekantiga. 
Längd 25 cm . 
20-2095. Egglängd 15 cm. 
20-2096. Egglän~d 6 cm. 

Pr st 9: 51 

~ KVALITETSKNIVAR MORA 

Sp ortkniv 
f iske. 125 
i ros tfritt 
slagf ast 
Läderslida . 
Nr 20-1233 

' fÖT jakt och 
mm långt blad 
stål. Skaft av 

polypropen . 

. . . ... 22:-

Fiskekniv. File- och rens
kniv . 156 mm blad i rost
fritt stål med tandad 
kant. Skaft av polypro
pen . Nitlörstärkt slida av 
svart läder . 
Nr 20-1241 23: 75 

Fiskekniw. Sportfisk~rens 
file- och renskniv . 197 
mm blad i rostfritt still. 
Skaft av polypropen . Nit
förs tär)<t slida av svart 
läder . 
Nr 20-1240 24: 50 

Montörskniv för elektri
ker m.m. Skaft av björk 
och slida av polypropen. 
70 mm blad med inlagt 
stål. 
Nr 20-1242 7: 75 
Slöj dkniv. Speciellt av
sedd för slöjdarbeten. 
Skaft av björk. 95 mm 
blad med inlagt stål av 
högs ta kvalitet. Slida av 
poly p ropen . 
Nr 20-1245 . .. ... . . 8: 50 

Ske dkniv. Skaft av björk. 
Dubb eleggat blad i kol
stål. 
Nr 
20-1246 
20-1256 

bladlängd 
47mm 
61 mm 

Pris 
12:70 
12:90 

7 

Jakt-, sport och fiske· 
kniv. Skaft av jakaranda 
med vackert polerade 
mässingbeslag. 111 mm 
blad med inlagt stål. 
Slida av kraftigt kärn
läder . 
Nr 20-1239 . .. . .. 32:-

Sport-, jaktkniv. Favoriten 
bland jägare . Skaft av 
polerad jakaranda . 125 
mm blad med inlagt stål. 
Slida av läder med mäs
singbeslag . 
Nr 20-1236 . .. .. . 48:-

Sportlcniv med björkskaft 
och läderslida . Blad med 
inlagt stål, längd 102 mm. 
Nr20-1231 . . . . .. . 10: 50 

Tiljkniv med inlagt stål 
av högsta kvalitet. Lac
kerat björkskaft . 
Nr Blad mm 
20-76 75 
20-n 99 
20-78 112 
20-79 1b0 

Slidkniv. Samma 
20-76--20-79 men 
pressad slida av 
propen. 
Nr Blad mm 
20-80 75 
20-81 99 
20-82 112 
20-83 160 

Pris 
4:90 
6: 30 
7: 10 
8:80 

som 
med 

poly-

Pris 
11:75 
8: 50 
9:50 

11:75 

Camp ingyxa. För sport o. 
fritid. Detta set bör fin
nas i varje bils utrust
ning. Yxans vikt 0,7 kg, 
eggens längd 82 mm, to 
tal längd 355 mm. Kn iv 
med skaft av lackerad 
björk. 102 mm blad av 
laminerat stål i hög,ta 
kvali tet. Yxskydd och 
slioa av läder . Kniv och 
yxa kan även bäras se
parat. 
Nr 30-1257 . ... . . 53: -

Handyxa av prima svenskt 
stål. Eggbcedd 80 mm. 
Läng d med skaf t ca 32 
cm. Vikt 0,7 kg . 
Nr 30-521 . . . . . . 36: -

Eggskydd av läde r till 
ovanstående handyxa . 
Nr 20-520 ........ 10: 50 

Kil 21-276 av j ärn med 
rostsk yddsöverdra g är en 
li ten oumbär lig t inges t 
fö r yxo r, hammare m.m. 
där skaftet har benäg en
het att lossna. Gör ett 
sågspår i skaft et , en 
lämp lig ki l inslås och de t 
sitter be rgfa st. 

Bredd 
a. 13mm 
b. 20 mm 
c.29mm 
d.40 mm 
e. 50 mm 

Pr2 st 
0: 90 
1: 30 
2:40 
3:50 
4:30 

Pr 10 st 
2:80 
4: 20 
8: 50 

13:-
16:-

Kilsats består av 25 st 
sorterade kilar 21-276 13 
-50 mm. 
Nr 21-277 ... .. ... 24: -

Stimjiimsskaft av slag
hållfast plast. (Up pvär
mes i ca 60° vatten före 
påslagningen av stämjär
net.) 
20-1596 
20-1597 
20-1598 
20-1599 
20-1600 

''" " _5 / " " 4: 90 
l/1" -'/J "' 5: 7C-. 
.,, . _,,, . 5: 90 

1" -1'/,' 6: 75 
1½ " 6:90 

Verktygsskaft av slag tålig 
pl ast. Upp vär mes i ca 60° 
vatt en före påslagn inge n 
på verktyget. Passar filar , 
skruvmejslar, stäm järn 
m.m. 
Nr Måt t Pris 
20-1796 47X 10mm 1: 65 
20-1797 70 X 18m m 3: 50 
20-1798 88 X 22 mm 4: 25 
20-1799 105X 27 mm 4: 90 
20-1800 120X3 0 mm 6: 25 

Bitskrapa . Kraft igt utför d 
fä rg - och ro stskrapa med 
vändb ar 3-eggag kling a. 
Bok skaft. Längd 32 c m. 
Nr 30-2093 28: -

Reservskiir t ill ov anstå 
end e, slipat. Längd 105 
mm. 
Nr 20-2094 . . . 7: -

Märksnöre. Avs ett för 
märkn ing av räta l injer på 
murväggar. Består av en 
kapsel av alum inium, in
neh. trumma med 15 m 
snö re. Kan fyllas med 
pulver iserad krit a. Infäll 
bar vev . Kapseln kan 
även användas som sänk
lod . 130 mm/250 g. 
Nr 30-1019 ........ 16: 50 
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Iläggningsslev av stål. 
Bladets storl . 12,5 X 18 cm. 
Nr 30-803 ..... . .. 10: 50 

Slipskiva av stål , med ni
tat och lackerat handtag. 
Skivans sto rl . 11 X 26 cm. 
Nr 30-805 . 21: -

Skärslev av stål. Klingan s 
storl ek 9 X 15 cm. 
Nr 30-804 ... 7: 50 

Lod med stå lspets och 
360 cm fl ätad nylonl ina. 
V ikt 125 g. 
Nr 20-844 . . . 7: 50 

Lod av zinklegering med 
förn . ståls pets . 
Nr 20-1467 120 mm/200 g. 

8: 25 
Nr 20-1468 135 mm/300 g. 

10:50 
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Verktygstavla av hård perforerad masonit på sta
dig träram . Storlek 40x80 cm. Lackerad i röd, blå 
eller gul färg . Nedanstående verktygskrokar pass ar 
på tavlan, som ger eo prydlig ordning åt verktygen i 
verkstäder, garage , hobbyrum m.m. 
Nr 40-1785 43 :-

Verktygskrokar i ett sortiment med 25 st olika pas
sande ovanstående tavla . 
Nr 30-1786 ...... . . . .. . .............. Pr sats 24: 50 

Verktygskrok, av galv, metallr åd enl. bi ld . Måttet 
anger hållarens öppn ing eller längd. Pr is pr förp . 

Nr Förp. 

20-1804 12 mm 5 st 1: 95 
20-1805 19 mm 5 si 2: 10 
20-1808 40 mm 5 st 2: 25 

20-1810 50 mm 5 st 2: 45 

20-1811 16mm 5st 2:55 
20-1812 24 mm 5 st 2: 70 

KrokhAllare för verktygs
krok utan stödklack. Pas
sar i perforerad masonit. 
16 st per sats. 
Nr 20-1847 .. Pr sats 1: 60 

20-1814 100 mm 1 st 1: 65 
20-1815 •· 60 mm 1 st 1: 85 
20-1816 105 mm 1 st 2: -
20-1817 40 mm 1 st 2: 10 
20-1818 115 mm 1 st 2:25 
20-1819 75 X 75 1 st 2: 30 
20-1820 20 mm 1 st 6: 90 

Kroksats med 52 st sor· 
terade verktygskrokar för 
perfo rerade plattor . Enkla 
krokar utan stödklack. Yt
behandlade. 
Nr 30-1947 .. Pr sats 4: 35 

ARBETSBÄNK FöR HOBBYVERK 
STADEN . Som katalo gens omslags
b ild 1977 (~I an ver ktyg ) . 

Hobbybänkar i byggsats med al la 
del ar färdiga för monter ing . Endast 
sk ruvmejsel be hövs och någ ra ti m
mars intressant monteringsiob b. 
Stativdelarna av lackera d p rof il plåt. 
A lla hyllor av plåt. Luck o r oc h 
väggskivqr av lackerad masonit. 
Bänks kiva av kraf t ig 1" spånp latt a. 
Bänk höj d 87 cm . Total höj d 170 cm . 
Sammansatt av t re enheter: Li ten 
oc h stor hob byb än k samt hö rnhyll a. 
Lätt fattl ig mon terin gsanvisning på 
engelska med besk rivande bilder . 
A merik anskt fabr . 

Nr 41-903 

.. 
,I 

Nr 41-905 

Verktyqshållare 21-136 av 
fi äderst ål Blankförz inka
de . 

Måttet anger gripvidd 
diam . 
Storl . Pris 
10mm 
13mm 
19mm 
28 mm 
38 mm 

10 st 
2: 10 
2 : 70 
3: 60 
5 : 70 

10: 50 

100 st 
16:-
21: -
29:-
44 : -
85 : -

Sats med 10 st verktygs
hållar e. 2 st av varje stor
lek 21-136. 
Nr 21- 137 Pr sats 4: 90 

Verktygshållare för "upp
hängning på vägg av spa
dar , krattor och liknande 
ska ftverklyg med upp till 
32 mm diam. Krokarna 
klädda med refflat gummi. 
Sats med 5 hållare med 
skruvar. 
Nr 30-1948 .. Pr sals 8: 40 

Nr 41-904 

Hobbybänk, större. Bänkskivan 
121 X 50 cm . Dubbel skåp 121 X 46 X 
12 cm . Komplett byggsats . Vikt 44 
kg . 
Nr 41-903 ................ 995:-

Hörnbänk med vägg skivor och 60 X 
60 cm bänkskiva. Måste monteras i 
komb inat ion med två av ovanst. 
hobbybänkar . Vikt 15 kg. 
Nr 41-905 . ...... . ...... . . 220:-

Hobbybänk, mindre. Bänkskivan 
61 X 50 cm . Skåp 61 X 46 X 12 cm. 
Komplett byggsats . Vikt 27 kg. 
Nr 41-904 . ..... . ... . .. . . . 600:-
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t C , 

Vi19sken1 av lackerad stAI· 
plåt i krafttgl stabilt ut
förande. Lackerad vit eller 
brun . 
Nr 31-227 längd 50 cm 

Pr st S: 50 

Nr 41-228 längd ~~~i°l~: 
50 

Hyllkonsoler raka av form · 
pressad stAlplAt. Lackerade 
vita eller bruna . 

Nr Längd cm Pr st 
31-229 15 3:50 
31-230 20 4: 10 
31-231 30 5:40 
31-232 40 9:60 
11-233 50 11: 50 

Magn. verktygshållare är kraft ig t magn et isera d och 
håller dä rmed verktyg en som yxa, hammare , tänger 
m.m. på pl ats. Längd 60 cm . 
Nr 30-2087 .. 53:-

Magnethållare lika ovanståend e men för kökskniva r, 
saxar m.m. Längd 25 cm . 19· 50 
Nr 30-2086 .... . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 

(;;i 
U davskiljare av plåt. 
Mycke t prakt iska till fä s
ten för mindre hyllor i 
skåp och för avbalkningar 
och småfack i lådor .För 
4 mm tjocka mellanstyc · 
ken . Längd 6 cm . 
Nr Pr 10 st 100 st 
21-565 2: 20 12: 50 , .. w 

Hyllkonsol i ant ik modell 
av svartlackerat och de
kor ativt smidesmönstrat 
järn. Svartlacker ade trä
skruvar medföljer även . 
Nr Storlek Parförp . 
31-201 11x 15cm 13:50 
31-202 15X 20 cm 21:

•} 31-203 19X 2!; cm 26:-.,,-. 
Sänghakar av järn . Prima 
svens kt fabrikat. Längd 
6 tu m. 4 par per sats . 
Nr 21-685 .. Pr sats 11: - Hyllhakar av fö rmässingat 

j ärn för bokhy llor m.m. 

1m: 4 I? ·Nl Nr 21-158 . . Pr 10 st 1: 90 

Bladskruv 21-703, 
blank t järn . 
Läng d 2" . Pr 10 st 
Längd 2'/, ". Pr 10 st 

av Hylsor 
järn . 

8:60 Nr 
8: 90 21-160 

av fö rmässingat 

Pr 10 st 100 st 
0:60 3:60 

BYGG ett sortimentskåp som du själv vill ha det! 
Kan fästas ihop så stort som helst. 

•MARVPLAS' 
lnterlocklng Storage Boxea 

lådfack av ljusblA plas t med färglösa glasklara draglA · 
dor . 5 olik a storlekar . Alla passar a tt bygga ihop och 
sidorna fäster i varandra i kilformiga spAr . 

~~ 
Låda. St orlek 59 X 59 X 124 ~ -
~~ -31-669 

4
: 20 Llda . Storlek 177X11SX 
~ 124 mm. Med 2 dragl ådo r. 
~ •••·m ........ ,.,-

'"'· ''°·'·' ,,.;.,j, ~ 
~2r43~~70 . . . . .... 6:75 ~ 

Låda. Storlek 177 X 59 X 

~2r4 ~~71 8: 75 

Låda. Storlek 177X 118X 

~2r4 3~~72 . .. . . . . . 11: 50 

'MARYPLAB' 
lnlarlocklng Stora,e: h••• 

* 
Låda av g lask lar plast. Sto rle k 5 X 8 X 2,5 cm . 
Nr 31-131 . . . . . . ... . . .. ..... Pr st 1: 85, 10 st 15: 50 

LAda i storlek som fö regående men med 3 fa ~~: 
50 Nr 31-395 .... . . ..... . ...... Pr st 1: 95, 10 st · 

List fö r upp fäs tn ing av ovanst. drag~do r under_ en 
hylla eller dyl. (erf . en list mera än antalet lådor I en 

N~Ii1-132 . .. . ..... . . . . . .. ... . ..... . Pr 10 st 3:-

Nr 21-396, lock . .... ... .. .. - · · · · •• 10 st 4: 50 



Sorti _,,._ip RAACO. Stab ila stapelbara skåp av 
lackerad stålp låt med glasklara plastlådor med spår 
för mellanväggar. Låde tiketter och ett sortiment mel
lanviggar medföljer. Mått : Höjd X bredd X djup . 

60 

Raaco 
INDUSTRI• 

SKÅP 

lkip. Storlek 420 X 307 X 
146 mm. Med 36 lådor. 
Vikt 3,9 kg. 
Nr -.1904 ........ 115: -

Sklp. Storlek 285 x 307 X 
146 mm. Med 15 lådor . 
Vikt 2,5 kg. 
Nr 40-1903 .... ... . 71: -

Edra meu-igp, av glasklar pl ast 
Nr 20-1-. 35X 64 mm. Pr 48 st 10: 75 
Nr 20-1-- 35 X 135 mm. Pr 24 st 10: 50 

Raaco HOBBYSKÅP 

Skllp. Storle k 240X 307X 146 
mm. 15 lådor . Lacke rat plåt
stat iv. Vikt 2, 1 kg. 
'Nr 40-1957 . . .. . .. . . . . . 51: -

135:-

SUp . Storlek 420X 307X 
146 mm. Med 27 lådor. 
Vik t 3,7 kg. 
Nr 40-19111 . ..... 107:-

Skip. Storlek 330 x 307 X 
146 mrr•. Med 25 lådo r. 
Vikt 2,8 kg . 
Nr 40-1907 ........ 74:-

Edra mellanvigg fö r sor
t imentsk åp 30-16. Storlek 
35X 111 mm. 
Nr 20-35 .. Pr 6 st 3:-

SortimantsUp med ram av stött ålig plast och g st 
gl asklara utd rags lådor med småfack . Ytte rmätt 25 X 
14X 14 cm. 
Nr 30-15 .... . ...... . . .. . ....... ... .. .... . 24:-

•iititR•> 
Raaco vägghyllsystem kan monteras var för sig eller kombi
neras fr ån golv t ill tak ell er från vägg till vägg. Enligt bild erna. 
Röda eller glaskla ra lådor . (Utan avb ildade verktyg) . 

Viigghylla, typ SC5, med 97 cm väggskenor. överhylla och 
underhylla med 20 lådor enl igt bilden . 3 st perforerade plattor 
och kroksort iment. Storlek 97 X 68 X 26 cm. Komplett mon
teringssats . Vikt 12 kg . 
~~m ............. ... ..... . ... ... . .. . ......... . ~ -

Vägghylla, typ SC4, med 75 cm väggskenor . Överhylla , under
hylla och 12 lådor enl igt bilden . 2 st perforerade plattor med 
20 hållare. Storlek 75 X 68 X 26 cm. Komplett monter ingssats . 
Vikt 9 kg. 
Nr 40-1982 .. . ... . . . .......... . . .. ...... . . . ......... . 178: -

Kan efter behov byggas ut med nedanst ående delar : 

Lidsats. 4 lldor med etiltetter och 
skiljevägg ar. Lädmätt 155 X 225 X 
BO mm. 
Nr 30-1459 Pr~_:;ats 39 : 50 

Hilla re t ill smä skruvmejslar, sylar 
m.m. 6 st per för p. 
Nr 20-1452 ........ Pr förp . 5: 75 

Hyllplan av.plåt , storlek 68X 26 cm. Viiggskena, längd 50 cm. Lackerad . 
Med konsoller för väggskena . Nr 40-1463 ... .. ... Pr 2 st 11:-

Nr 40-1460 · · · · · · · · · · · · · · · 18: - Väggskiva , perfo rerad . St or lek 25 
X 68 cm. 
Nr 40-146 1 ....... Pr 2 st 19: 50 

Hlllare t i ll hammare , större tänger HAllare för alla sorters tänger. 9 st 
m.m. 6 st per förp . per förp . 
Nr 20-1454 ....... . Pr förp . 5: 75 Nr 20-1457 . . .... . . Pr förp. 5: 75 

Hillare t ill stämjärn , f ilar m.m. 9 st Hlllare för d iv. upp hängn ing. 18 st Hlllare för större detaljer . Bo rr-
per förp. per för p. maskin o. dyl. 6 st per för p. 
Nr 20-1453 .... . ... Pr för p. 5: 75 Nr 20-1455 ........ Pr för p. 5: 75 Nr 20· 1458 ..... . . . Pr för p. 5: 75 
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Sortimentsklp av kraftig slagtålig grå plast med 24 
st gl_asklara plastlådor med lock och inställbara mel
lanvaggar på längden eller tvären. Etiketthållare och 
handtag på varje låda . Mellanväggar medföljer . Storl. 
213X 107X 203 mm. Vikt 1,3 kg. 

··~ ··· ··· ·· ·········· · ·· 

~ 
Plastask , storlek 12X8X 
3 cm . Transparent med 3 
insatsskivor så att 4 lack 
kan erhållas. Anhåll i as
ken medger placering av 
skivorna på 13 olika stäl
len. Lämplig för fiskedrag 
och mycket annat. 
Nr Pr st 
31-617 3: 90 

Smldetaljfack av plast. 
Kassett med yltermåt! 80 
X 175 X 180 mm och 4 lå
dor , som vardera kan in· 
delas i upp till 6 lack . 
8 mellanväggar medföljer . 
"Nyckelhål" i kassettens 
bakkant för upphängning 
samt låsklackar för hop· 
montering i sid- o. höjd
led till större enheter. 
Varje låda har etikett 
fönster samt är försedd 
med stopp i helt utdraget 
läge . 

Plastllda av hård plast m. 
glasklart lock . S!apel 
bara . Storlek 27X 15,5X 4 
cm . 

Nr 31-81 med 18 småfack 
som bilden . 
Nr 31-82 med 6 småfack 
och 3 större lack . 

Verktygsllda av stark 
slaatålig plast. Löstagbar 
insats med 8 fack för 
smådetaljer. Därunder ut
rymme för större verktyg 
såsom hammare, ,skruv· 
mejsel m.m. Storlek 155X 
325X 85 mm. 
Nr 30- 578 .. . .. ... 19: 75 

Nr 31-923 . . .. . . . . 13: 50 

Mellanvägg av plast i 
storlek 30X 60 mm. 

Verktygslld1 av brännlackerad, kraftig plåt med 
rörhandtag. Består av tre sammansatta lådor, vikt ca 
2,5 kg . Yttre mått 35 x 16 x 13 cm . 
Nr 30-1641 ... . .. ... ............ .. 32 :-Nr 21-924 .... 10 st 3: 30 

Sortimentllda av plast, 
delad i 5 lack jämte 8-
delat innerfack förbundet 
med skenor till locket. En 
låda som rymmer mycket 
men som ändå är så liten 
att den går i fickan, 21 X 
11X4 cm . 
Nr Prst 10st 
31-145 9: 50 76: 

Förvaringsllda av färga 
plast med genomskinlig 
lock. Praktisk för skr u• 
var, muttrar o.s.v. 
Storlek 18 X 13 x 4 cm. 
31-586 Fack cnl. bild 4: 75 
31-587 Utan lack 4: 61 

-11i /) 

0~ 
Plastask med iock. Helt 
glasklar. Storlek 80 X 25 X 
20 mm. 
Nr Pr10 st 100st 
31-218 9: - 72: -

VerktygslAda av slagstark kraftig plast med bärhand 
tag oc h två insatser med smålack . Storl. 130X 155X 
335 mm. 
Nr 30-1961 . . ................. . ..... . ...... 29: 50 

Verktygslåda av lackerad , .kraftig stålplåt med hand
tag av stålrör . 1062- 1063 utgöres av tre samman
satta lådor och 1064 av 5 lådor . som på bilden. 
40-1062. Stor! . 36X 20X 15 cm . 58:-
40-1063. Storl.48 x 20X 15cm . 72:-
40-1064. Storl . 48 X 20X 20 cm . 82:-

Verktygsllda av kraftig slagstark plast. Med hand
tag och tredubbel insats med många smålack . Stor
lek 200X 200X.400 mm. 
Nr 30-1962 .... . ..... . . . ........ . ......... . 59:-

Verktygsskrin . Stor , rymlig box med två fackindelade 
insatslådor. Mellan lådorna finns ytterligare utrymme . 
Storlek 45 X2 0 X 25 cm. Av konstläderpapp med plast
hand tag och förnicklade beslag och förstärkningar . 
Nr 40-983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72: -

Dörrstoppare, av gummi . Väskhandtag av kraft igt 
Nr Storl . mm Pr st svart plast med förnick-
24-1066 33X 30 1: 30 lat metallbeslag . Bredd 
24-1067 36X 40 1: 60 13 cm . 
24-1069 38X 65 1: 95 Nr 

~§~~ 21-47 

Pr st 
3:50 

10sl 
24:-

Gummifötter av svart 
gummi. 
Nr Storl. Pr 4 st 100 st 
21-43 12X 6 1: 20 19:-
21-44 16X 10 1:40 21:-
21-45 21x10 1:60 26:-
21-46 25X11 2:20 41:-

Gummifot, av grltt gummi. 
Självhäftande . Storlek 21 x 
10mm . 
Nr 
21-29 

Pr4 st 
1:40 

48 st 
12:-

(1 
Gummifot 21-53 för mö
belben m.m. Tillverkad av 
gråt!, starkt naturgummi. 
Storl. Håldiam. Pr st 10 st 

1 20 mm 1: 25 10: 50 
2 25mm 1:95 16:-
3 30 mm 2: 50 21: -
4 43mm 4:30 37:-,.,,, 

Doppsko av svart natur
gummi. 
Nr Håldiam. Prst 

1: 90 
2:20 
2:75 
3:30 
4:20 

21-61 14 mm 
21-62 16 mm 
21-63 19 mm 
21-64 20mm 
21-65 24 mm 

68Aö 
448 449 450 451 

&&A 
,s2 453 ,20 

Sugfötter av transparent 
mjukplast , som icke tor
kar eller spricker . Pör 
många olika ändamål så
som skyltfönster , bilen , 
badrummet etc. Sitter sä
kert på blanka , plana ytor, 
glas , kakel osv. 
Nr Oiam. 2 st 10 st 

21-448 45 mm 2: 30 7: 20 
21-449 30 mm 1: 80 5: 30 
21-450 25 mm 1: 30 3: 80 
21-451 35mm 1: 40 4:-
21-452 35mm 1:50 4:20 
21-453A35 mm 1: 90 5: 50 
21-453B55 mm 2: 80 8: 70 
21-620 35 mm 1: 60 4: 40 

Väskhandtag av räfflad 
svart PVC -plast med in
lagd stålfjäder . Förnick 
lade ändbeslag. Längd 19 
cm . 
Nr Pr st 10 si 
21-48 3:75 27:-

Golvskydd med filtinsats 
och med spik . Förpacka
de i plastpåse . 
Nr Diam. Pr påse 
21-122 20 mm 16 st 
21-123 24 mm 12st 
21-124 28 mm 8 st 

Pris per påse 4: 95 

Golvskydd av plast för 
montering på stålrörs
möbler m.m. Oiam. 18-
20 mm. Finns i färgerna 
svart, vit och grå. 
Nr 21-866 .. Pr 4 st 3:-

Plasthälla med nylonbric
ka som skruvas eller spi· 
kas fast varefter hättan 
tryckes på . Tjänar två än
damål: döljer skruven och 
tjänstgör som fot. Diam . 
15 mm . Finnes i färgerna 
svart , vit, röd , ljusblå , ljus
grön och gul. 10- eller 
100-lörp. per färg. 
Nr Pr 10 st 100 st 
21-738 2: 80 21: -
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Rulle av svart bakelit. 
Mått 20X 40 mm. Axe lhål 
6 mm. 
Nr Pr st 10st 
21-718 1: 35 11: -

Rulle av etenplast. Mått 
20X 40 mm. Axelhål 6 mm. 
Nr Prst 10st 
21-719 0: 90 7: 20 

i~ 
Rulle av vävbakel it. Myc 
ket stark . Mått et anger : 
diam. X bredd X axelhål. 
Nr Mått mm Pr st 
21-150 50X 23X 6 2:75 
21-151 70X 35 X 8 4: 25 
21-152 100X 44 X 13 7:50 
21-153 125X 44X 13 11: 50 

Rulle. Kraftig dubbelsi
digt kullagrad kval itet s
rulle storlek 20 x 50 mm. 
Axelh ål fö r 6 mm axel. 
Bana av syntet iskt hård
gummi lämpligt för ce 
mentgo lv. 

Nr 21-130 Pr st 6: 50 

Ottom1nrulle med plast
rul!e . D iam. 40 mm. Fäst
bygel av järn . 55 X 23 mm. 
Nr Prst 10st 
21-768 1:50 11:90 
Ottomanrulle, försänkt m. 
eten pla str ull e. 40 mm 
diam . 
Nr Prst 10 st 
21-767 1:50 11:90 

~ • Linkhjul med kraftigt 
svart gummiklothjul , för
kromad kåpa och kullag 
rad fästplatta . Belastning 
25 och 30 kg . 

31-1285 Klotdiam . 40 mm. 
Pr st 8: 50 

31-1286 Klotdiam . 50 mm. 
Pr st 9: 50 

Länkrulle med dubbelhjul och kåpa av svart plast. 
Hju ldiam. 50 mm. Kon strukt ionen ger bättre bärighet 
och vr idbarhet spec iellt på mjuka underlag än ett 
hjul. Pr st 10 st 
21-392 , med tapp och hylsa . 4: 75 38: -
21-393, med gängad tapp M8. 4: 75 38: -
21-394, med fästplatta , diam . 38 mm. 4: 75 38 : -

Länkrulle i kraftigt utfö · 
rande . Beslaget av blankt 
järn och rullen av eten 
plast i stort . 20X 40 mm. 
Nr Pr st 10 st 
21-691 2: 45 19: 50 

Hjul av förn icklad plåt 
med vit gummir ing. 
Lämpligt för te - och bar
bord , serveringsvagnar 
m.m. Diameter 75 mm. 
Nr 21-562, med fast tapp 
och lagerhylsa , som hi l
den . Pr st 7: 75 
Nr 21-323, med kullagrad 
vr idbar tapp utan hylsa . 

Pr st 8: 25 

Länkhjul med svart kra f
tigt gummiklot , förkromad 
kåpa och kullagrad tapp 
med hylsa . Bela stn . 25 
resp . 30 kg. 
Nr Klotdiam . 
31-1287 40 mm 
31-1288 50 mm 

Pr st 
8: 25 
9:25 

Linkrulle med hjul av 
gummi eller vit etenpl asl. 
Enkelt kullager mellan 
bygel och fästp latta . 
Nr Hjul Diam. Pr st 
21-1148 Plast 30 mm 2: 35 
21-787 Gumm i 38 mm 4: 60 
21-788 Gummi 50 mm 6: 30 

Linkhjul med gummihjul 
75 X 16 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 11: 75 

Klothjul av blankförkro
mad metall med fyrkantig 
fästplatta . Max belast
ning 25 resp . 35 kg . 
31-1290 K lotd iam. 45 mm. 

Pr st 12: 75 
21-1214 Klotdiam . 60 mm. 

Pr st 14 : 75 

Klothjul av blankförkro
mad metall . Med tapp o. 
hylsa . Max . belastning 25 
resp . 35 kg. 
31-1289 Klotdiam. 45 mm. 

Pr st 12: 75 
21-1213 Klotd iam. 60 mm. 

Pr st 14 : 75 

Vagnshjul, extra kraftig t 
utförda för industrilager
vagnar . Påvulkad svar t 
syntet. gumm ibana . För· 
kromad fast bygel med 
fästplatta . Belastning 100 
resp . 175 kg. 
31-1295 
Diam. Höjd Pr st 
100mm 145mm 38:-
31-1296 
150 mm 200 mm 67: -

Vagnshjul samma kraftiga 
typ som föregående men 
m. länkhjul. Dubbelt ku l
lagrad bygel. Belastning 
100 resp . 175 kg. 
31-1293 
Diam. Höjd Pr st 
100mm 145mm 47: -
31-1294 
150mm 200mm 84: -

Länkhjul med svart gum
mibana .och nylonlager. 
Förkromad bygel oc h 
dubbelt kullagrad fäst
platta. Belastn . 40 resp. 
50 kg . 
31-1291, diam . 75 mm, 
höjd 96 mm. Pr st 18: SO 
31-1292, diam . 125 mm, 
höjd 160 mm. Pr st 39: -

KISTBESL/\G 
B_eslag av hamr at j ärn med svart ytbehandl ing . Väl 
gJort sven skt _kon stsm ide passande på skåpdö rrar 
och byr ålådo r I gammal allmog est il. Skruv medföljer . 
Handtag 21-558, ledat. Stort. 125X 40 mm. Pr st 12: 50 
Nyckelskylt 21-551. Storlek 80X 33 mm Pr st 2: 50 
Handtag 21-559, fast. Stort. 125X 40 mm. Pr st 9: 50 

Kistbesla g av hamrat järn i konstsm ide , välgjort ar
bete, kraftiga och stabila . 

·-~ ~ :+ 
1)1. Handtag. Storlek 20 X 10,5 

cm. 
Nr 21-552 .... Pr st 16: 75 

Hämp16t. Storlek 8 x 8 cm. 
Nr 21-553 . . . . Pr st 2: -

Nyckelskylt. Storlek 5 x 6 
cm. 

Konstsmides-Beslag 
Tillverkade av svartlackerat järn . 

Nr 21"554 · · · · Pr st 1
: 

50 
Ritning till kista , storlek 

Lockbeslag. Längd 38 cm . 80X50 X 40 cm. 
Nr 21-555 . ... Pr st 3: 75 Nr 28-230 . . . . . . . . 0: 35 

Nr Namn Storlek 
1. 21-1264 Dörrkläpp 80 mm 
2. 21-1268 Klädhängare 70 mm 

53: -
13: 50 
19: 50 

Lockbeslag. Längd 48 cm . 
Nr 21-557 . . Pr st 5: 25 

Framstolpe. Längd 27,5 
cm. 
Nr 21-556 .. . . Pr st 3: 25 

Skruvsats. Best år av 77 st 
oxiderade järnskruvar m. 
kullriga huvuden. Satsen 
passar till en kistbeslag
sats med hörnbeslag . 
Nr 11-625 . . Pr sats 3: 95 

3. 21-1265 K l·ädhängare 110 mm 
4. 21-1253 Knopp 30X 75 mm 
5. 21-1267 Knopp 40X 40 mm 

----------

9: 25 
14:-

Kistbeslagsats, innehållan _de alla erforderliga beslag 
t,11 en kista enl. 1llustrat1onen, utom gångjärn och 
hörnbes lag. Satsen består av 11 detaljer (2 st 21-552 
555, 556. 4 st 553 och 1 st 554). · ' 

Kistbeslagsats med 4 st 34 cm höga hörnbeslag, 2 
handtag , 4 hörnplåtar och 1 nycke lskylt. Tillverkat av 
slät , ohamrad järnpl åt. Nr 31-570 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Per sats 52: -
Nr 21-585 . . ... . .... . . . .... .. ... . .. . . . sats 24: 50 

Hämb eslag nr 31-567. 
Höj d cm 27 34 40 
Pr st 6: - 6: 75 7: 90 

Gl ngjärn av hamrat järn. 
Bredd 4 cm . Längd upp · 
fäll t 55 cm. Fästes på loc
kets insida och kistans 
baksid a. 
Nr 21-54 . . . . Pr st 9: 50 

Byggsats till datakis ta av vacker 12 mm furuplywood, 
lock av 16 mm furulamell och profilerade lister . 
Alla detaljer utom l isterna är tillskurna och färdiga 
för hopsättn' ing . Listerna geras lätt vid monteringen . 
Fyra svarvade fötter av björk , erfoderlig dyckert 
och loistlås med nyckel medföljer satse n. Att göra 
denn a datakista med de rätta måtten är ett lätt och 
trevligt hobbyarbete som kräver ett minimum av 
verktyg. Kistans mått : längd 80, bredd 45, höjd 44 
cm . Inredning: ett mindre fack med lock . Byggnads 
beskrivr,ing medfö ljer. OBS! trävit och utan beslag. 
Nr 44-787 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pris pr sats 270 : -

-f 
Dekorationsspik 
Järnspik med smidda hu
vuden i stjärnform , myc
ket kraft iga. Svartlack . 

Nr Diam. Längd 10 st 

21-1269 8 20 7: 50 
21-1274 12 20 8: 50 
21-1270 15 20 9: -
21-1271 17 22 11: 50 
21-1272 25 25 12: -

Fot för datakista m.m. 
svarvad av björk . Diam. 
70, höjd 48 mm. 
Nr 31-525 . . Pr st 6: -
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Flakglngjärn av 5 x 35 mm järn. Längd 27 cm. 
31-282, höger . Pr s! 14: -
31-297, vänster . Pr st 14:-

Flaklls, justerbara . Fästplattans storlek 130X 70 mm. 
Höger och vänster . Vikt pr st 1,2 kg . 
Nr 31-283 .......................... Pr par 52: -

Flaklls . Fätplattans storlek 75 X 85 mm. Höger och 
vänster . Vikt pr st 0,8 kg. 
Nr 31-284 ..... . . ................... Pr par 26: -

Hörnbeslag av 4 x 30 mm järn . Längd 21 cm. Vänster 
och höger. 
Nr 31-285 .. .. .. .. . .. .. . .. ......... . Pr par 14:-

Bindkrok av 4 X 30 mm järn. Längd 15 cm. 
Nr 21-281 .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . . Pr st 4: 20 

I 
Hakglngjärn 31-286 av 3 
x 30 mm galvaniserat 

järn . Kraftiga . 1 s-
längd 30 cm. Pr par 17:- SS ol~ 
Längd 40 cm. Pr par 19: - ! . ,-

1 , -
Gln gjämssats . Består av 
två gångjärn en nyckel
skylt samt erforderligt an-

. GAngjirn av antikmönst- tal skruvar för montering . 
rat järn. Längd 17 cm. Tillv. av slät , ohamrad 
Uppbackat för 10 mm svart plåt. 
överfals . Skruv medföljer . Nr 21-828 Pr sats 12: 50 

-Par 
21-907, förkopprade 5: 40 
21-908, svartlack . 5: 60 ~--Möbelknopp av antik-
mönstrad och oxiderad 
metall. Diam . 32 mm. 

Prst 
21-909 Kopparfärg 2: 35 
21-910 Svart 2: 30 

Klaffstöd . Längd utfällt 17 
cm. Förmässin gat. Finns 
för höger eller vänster 
sida 
Nr 21-718 .... Pr st 6: 50 

Handtag 21-484. Försett 
med täckbricka av fasad , 
genomskinlig plast. Stil 
ren utformning av förkro
mad mässing . Med fäst
skruvar. 
Bredd Pr 2 st 10 si 
A. 90 mm 4: 40 18: 50 
B. 115 mm • 4: 60 19: 50 

LAdhandtag av förnicklad 
mässing . Bredd 80 mm. 
Nr Pr2st 10st 
21-312 5: 80 23: -

'' 445 338 

Magnetlls av förnicklad metall, är nutidens skåp
regel. Lätt att monte ra. Nr 21-338 är av plast och 
tryckes in i 13 mm borrh ål, de övriga låsen skruvas 
fast. 
Nr 
21-445 
21-338 
21-339 
21-340 
21-446 

Storlek 
25x 27 mm 
17X13mm 
20x40mm 
30X40mm 
40X40 mm 

Häftkraft 
2 kg 

Prst 
4: 70 
2: 25 
5: 50 
6: 90 
8: so 

10 st 
39:-
19:-
47:-
59:-
72:-

Magnetlls av vit eller brun 
plast i storlek 16X46 mm. 
Levereras i satser med 6 
st lås och behövlig skruv . 
Nr 31-170 .. Prsats 6:-

Möbelknopp av transpa
rent plastglas. Fot i mäs
singlärg. Diam . 40 mm, 
höjd 28 mm. Finns i fär 
gerna brun , blå , grön , o
färgad och rökfärgad . 
Med skruv . 
Nr Prst Pr10st 
21-7 1: 90 16: 50 

Möbelknopp , lika ovan
stående men förgylld. 
Nr Pr st Pr 10 st 
21-8 2:45 21:-

GIHknoppar, handgjorda 
vid Lindshammars Glas
bruk. Massiva och håll- . 
bara med mässingfot. 
Finns i följande glaslär
ger : Gulbrun , blå, oliv 
grön eller kristall. 
Nr 
21- 9, diam . 
21-10, " 

Prst 
40 mm 1:90 
55mm 1:40 

2 kg 
4 kg 
8 kg 

11 kg 

Möbelknopp 21-740 av 
svart eller benvit plast m. 
ingjuten träskruv . 
Diam. mm Pr 10 st 

10 2:-
15 2:50 
20 3: 40 
25 5: 50 
35 6: 90 

Möbelknopp av massiv 
slagtålig acrylplast. Finna 
brun , grön, orange elle r 
vit. Diam. 40 mm, höjd 25 
mm. Med skruv . 
Nr Prst Pr 10 st 
21-12 0: 75 5: 50 

Möbelknopp i hård plast 
med inlagd metallgänga 
med •kruv (M4 X 25). Helt 
metalliserade och med 
vackert mattborstad yta ~ 
guldfärg. 
Nr Dis.m. pr st 10 st 
21-704 38 mm 3: 95 33:-
21-705 50mm 5:75 48:-

Kullh, dubbelt av förn 
järn . 10 X 47 mm. 
Nr Pr2st 10 
21-171 1:90 I : 

Fönsterlls av järn, !örn. 
Komplett med skruv. 
Nr Pr2 st 10st 
21-770 3: 80 15: 50 

Fönstervred av glansför
nicklad mässing m. pres 
sad platta och hake. Stor 
lek 35 mm. 
Nr Pr 2 st 10 st 
21-1004 8: 50 36:-

~ 

~i~ 
1006 1005 1008 

Krok av förnickl. mässing . 
Elegant o. hållbar , blank 
ytbe handling . Plattan s 
stor lek i mm. 
21-1005 Kojkrok. Storlek 
30X 20. Pr st 1: 90 
21-1006 Klädkrok . Storlek 
48X 17. Pr st 3: 50 
21-1007 Klädkrok . Diam . 
30. Pr st 3: 75 
21-1008 Badrumskrok . 
Storlek 28X13 Pr st 1: 40 

Koffertknippe av stadig 
plåt. Förnickl. Storlek 45 
X 60 mm. 
Nr Pr2 st 10st 
21-147 1: 90 5: 90 

Schatullhakar 21-902 av 
fö rmässingat järn . 
Längd mm 17 21 26 
Pr duss 1: 60 1: 90 2: 20 

Nyckelskyltar av svart el
ler benvit plast, 16 mm 
nyckelhål. 
Nr Höjd 
21-943 38 mm 
21-944 45 mm 

Prst 10st 
1:- 5: 80 
1:- 5:80 

Kistlls av blankt järn m. 
nyckel. Lämplig till dala
kistor o. dyl . 
Nr Storlek mm Pris 
21-1150 65X4 0 X 15 3:20 
21- 58 75X 45X 15 3: 50 
21- 390 90X 60X 19 4:20 
21- 287 110X 60X 20 5: 50 
Djup till dorn : 21-1150: 25 
mm, 21-58: 30 mm, 21-390. 
40 mm. 21-287: 55 mm. 

Cylinder lls för skåp och 
lådor . Endast högerutfö 
rande . Enkellåsning . Med 
2 nycklar i fömickl . mäs
sing . Grundplattan 60 X 44 
mm, bredd 8 mm, cylinder 
diam . 17 mm, längd 20 
mm. 
Nr 21-1159 .. ...... 16: 50 

L 
Möbellås för montering 
uppåt eller i vänsterdörr . 
Storlek 70x 40X 12 mm. 
Djup till dorn 25 mm. Med 
mässing/ärgad nyckel. 
Nr Prst 10st 
21-756 7: 40 63:-

Lås av järn med nyckel
hylsa av mässing. 2 nyck
lar . Storlek 50X45 mm. 
Nr 21-986 . . . ..... 6: 50 

Us i lik het med 21-986 
men av blank mässing . 
21-288 45X37mm 9:-
21-289 50X45 mm 9: 75 

'l!!IL..._:..,_ .. t 
Lis av förn . järn . Storl . 
60X4 0 X 9 mm. Djup till 
dorn 20 mm. Höger- och 
vär,sterutförande. 1 förn . 
nyckel. 
Nr 21-1154 ........ 4: 75 

-Dörrstångare "Dexter". Passar såväl in- som utåt
gående dörrar . Kraft ig konstruktion som tål hård 
påfrestn ing. Dörr en slänges mjukt o. effektivt. Has
tigheten justeras med ratt . Kompl. med beslag och 
skruvar. Längd 40 cm. 
Nr 30-153 .... . .... ....... . . .. . .. . . .. . ... 67: -

Möbelgångjärn av 0,6 mm 
järnplåt med skruvhål och 
kanter profilerade . Bredd 
uppfällt 31 mm. Längd 50 
cm. Förn ickl ade eller lac
kerade i mässinglärg. 

Nr Färg 
31-580 Förn . 
31-581 Mäss. 

Prst 10 st 
3:60 24:-
2:70 18:-

E:fil D ~ 
~~~ 

Gångjärn av förmässingat 
järn . Storleke _n, i mm, är 
längden X bredden upp
fällt. 
Nr Storl . 10 st 100 st 
21-1010 12X 8 3: 40 27: -
21-101112X 12 3: 60 29:-

Gångjärn av mässing , m. 
försänkta skruvhål. 

Nr Storl . 10 st 100 st 
21-1013 13 X 9 

5:70 48:-
21-1014 17X 9 

6:60 55:-
21-1016 31 X 33 

16:50 138:-

L;:.::äto 
Dörrtrycken av förnicklad 
mässing . 
Nr Handtag 
31-295 Gabon 
31-t18 Svart plast 
31-619 Vit plast 

Prpar 
13: 75 
13: 75 
13:75 

Dörrskyltar, storlek 180X 
42 mm. förnicklade . 
'21-291 järn plåt Par 3:-
21-292 mässing Par 4: 60 

~ 
Dörrhållare av galvan ise
rad, tjock plåt. Med fjä
der. Längd 39 cm. 
Nr 31-296 .. Pr par 15: 50 

Fönsterhlllare för utåt
gående förrster . Monte
ringsanvisning och skru
var medföljer Tillverkad 
av starkt plastmaterial. 
Håller fönstret i önskat 
läge oberoende av vind . 
Nr 21-663 . . . . Pr st 4: 75 

Möbelben 

~ , 
Möbelben fr.rkantiga av 
1,5 mm stå . Dimension 
25X 25 mm, med fast
svetsad fyrkantig fäst
platta. 60X 60 mm m. hål 
för skruv eller bult. Golv
skonande fotp latta av 
plast . 
Finnes med rören A : svart 
ugnsiacke rade eller 8 : 
förkromade och polerade . 

Pris pr styck. A: B: 
Nr Längd Sv.l. Krom 
31-1117 10 cm 3: 80 8: 50 
31-1118 20 cm 4: 75 12: 25 
31-1119 30 cm 5: 90 15: 50 
31-1120 45 cm 8: 65 20: 50 
31-1121 55 cm 9: 80 26:-
31-1122 70cm11 : 50 33: -

67 



68 

Snörhllstlng i kraftigt ut
förande . Förnicklad . Be
står av hålstans m. ställ
bart anhåll och nit stans 
för 4 mm snörhålsring. 
Längd 17 cm. 

29
. 
50 Nr 30-2049 · 

© 

& 
Snörhilsringar med 4 mm 
hål. Sortiment med svarta , 
bruna , förnicklade o: för
mäss ingade ringar. 
Ca 300 st i sats. 
Nr 30-2050 Pr sats 2: 90 

Snörhllsringar med mot
bricka . lnnerdiam . 4 mm. 
Nr 100 förp . 
26-452 Förn. järn 5: 50 
26-453 Mässing 8: 50 

® c:Q, 

~ ~ 
Tryckknappsats. Stans o .. 
10 st blanka rostfr ia 
tryckkn •appar. 
Nr Diam. 
25-460 12 mm 
25-459 15 mm 

~~ 

Prsats 
7:70 
8: 50 

Dubbla nitar för läderva
ror. Förnicklad mässing. 
Storlek 7X7 mm. 
Nr 21-875 Pr 100 stj: 90 

öljett-t in g av förkromat 
stål. Längd 175 mm. 100 st 
förrn. öljetter medföl1er . 
Håldiam. 7 mm. 
Nr 20-709 14: 60 

öljetter , förmässingade, 
håldiam. 7 mm. 200 förP.. 
Nr 20-715 . . Pr förp . 6: 90 

öljettstans · för nitning av 
öljetter i plast och segel
duk. Med 12 öljetter. 

7
. 
50 Nr 20·2176 . . . . . . . . · 

öljetter för öljettstans 20-
2176. Diam . 20 mm. Hål 
10 mm. Förmäss . järn. 
Nr 20-2177 100-förp . 9: -

öljettset med stans och 
30 st öljetter helt av 
mäss ing (rostfria). Hål 
d iam. 10 mm. 
Nr 25-461 Pr sats 9 :50 

öljetter, ·sa mm a so m i 
ovanst. sats. 50 förp . 
Nr 25-462 .. Pr sats 7: -

~~{: •. 
grå 

röd ~~® 
~e>G)<> 

Tryckknappsats. Stans o. 
20 st 11 mm tryckknapp ar 
för portmonnäer , väskor , 
fodral m.m. 
Nr 21-118 .. Pr sats 13: 75 

Tryckknappar som i ovart
stående sats. Olika färger 
finns, I askar om 20 st ( = 
80 detaljer). 
Nr 21-119 .. Pr sats 6: 50 

Vridlås till båtkapell m.m. 
Rostfria . 4 st pr sats. 
Nr 25-458 Pr sats 9: 20 

~1~1,; 
liiiJ.ILl ,-.'\n"• 
Betser. Ljusäkta, vatten
lösliga och ammoniakbe
ständiga äkta betser av 
Herdins fabrikat. Sälj~s i 
påsar innehålland9 färg 
för ca '/, I. bets som täc 
ker ca 4 m' träbet s. Bruk 
anvisning medföljer .Fi:, ns 
i följande färger : Röd 
801 vinröd 803, ljusgrön 
808: mörkgrön 810, citron • 
gul 804, grå 811, orange 
805, azurblå 813, kung s
blå 814, gulbrun 806, l1us
brun 807, havannabrun 
812. 
Nr 21-675 .. Pr förp. 6: 25 
Lackbets. Färdig betslös
ning med lack . Betsn ing 
och lackning i ett mo
ment. Snabbtorkande . 
Räcker till minst 3 m'. 
Finns i 10 olika nyanser: 
1 röd , 2 gu-1, 4 lj -brun , 12 
mellanbrun, 5 mörkbrun, 
6 grön , 7 m..grön, 8 blå, 
9 svart, 11 mahogny . I 
plas tb urk om 300 ml. 
Nr 21-676 ........ 14: 50 

BLADGULD 

Bladguld av 22 karat guld, 
orange . I böcker om 25 
blad i storlek 83 X 83 mm. 
Nr 21-159 . . ...... 47:-

Bladguld av 23 karat guld. 
Dukat dubbelguld . Förp. 
som föregående. 
Nr 21-169 ........ 56:-

BLADSILVER 
Bladsilver av äkta silver 
1000/ 1000. Böcker om 25 
blad i storlek 95 X 95 mm. 
Nr 21-278 . .. , .... 19: -

BRONSFÄRG 
paketerad i plsar om 10 
gram. 
Nr Färg 
21-28. Aluminium 
21-31. Ljusguld 
21-33. Koppar 
21-35. Mörkguld 
21-36. Eldfärgad 
21-38. Grönbrons 
21-40. Blåbrons 

Pris 
1: 25 
1:40 
1:40 
1:40 
1: 50 
1: 50 
1: 50 

Bronstinktur för lillbland
ning av bronsfärger med 
:,va nstle nde bronspulver. 
I flaskor om 100 gram . 
Nr 21-42 . . . . . . . . . . -"3: 95 

14111c1 
Schablonsats för sky ltmål
ning. Schablonerna är av 
tunn, ytbehandlad plåt o. 
f inns i 4 stilstorlekar . 

20-1190, stora alfabetet , 
(ej ÅÄÖ) . Stilhöjd mm/ Pr 
sats. 

30 50 80 100 
16: - 24: - 44: - 66: _ , 

20-1192 , siffror. Stilhöjd 
mm/Prsa ts . 
30 50 80 100 
8: - 11:- 19:- 28:-

Stllspacke I 20-806, med 
pånitat handtag . 
Bredd mm 30 50 70 
Pris 3: 50 4: 25 4: 75 

-fifnålaren 

MAlarpensel 20-150 (an· 
stry kare) med svart, ren 
borst i aluminiumhylsa . 
Vulkaniser ad. 
Storl. nr Diam. mm 

2 20 
4 25 
6 30 
8 35 

10 40 
12 45 
14 50 
16 55 
18 60 
22 65 

3:-
3: 60 
3: 80 
4: 60 
5:20 
5:75 
7:-
8:20 
9: 25 

11:-

MAlarpensel 20-470 (an· 
stryka re) m. ~luven borst 
extra prima kvalitet. Vul
kaniserad och kraftigt 
linda d .. 

Storl. Borstl. 
Nr mm 
2 65 
4 70 
6 75 
8 80 

10 85 
12 90 
14 95 
16 100 
18 105 

Diam . 
mm Pri s 
20 6: 75 
25 7: 50 
30 8: 30 
35 9: 50 
40 11:-
45 12:-
50 15:-
55 17: 50 
60 21:-

~ 
~ 

Moddlare 20-457, av fin, 
svart borst. Tjockl. 5 mm. 
Bred d i mm. 
25 50 70 100 

1: 35 1:95 3:25 5:2 0 

Moddlare 20-1248, med 
mjukt äkta nötöronhår. 
Tjock l. 5 mm. Bredd mm: 

15 25 35 
8: 50 12: 50 16: 75 

Fernisspensel 20-904. 
Tjock lek 10 mm. Bredd: 
38 50 75 

2:50 3:10 4 :30 

MAlarrullesats. Bygel med 
gavlar och 2 st utbytbara 
hylsor i perlon 130 mm 
bred . Tråg i plast. 
Nr 30-1354 ....... 17: 50 

Utbytbara hylsor 130 mm 
bred . 
Nr 30-1355 A .Lammsk inn 

12: 50 
Nr 30-1355 B Perlon 4: 30 
Nr 30-1355 C Skumplast 

6: 50 

Lackeringspensel 20-905, 
i tjock, flat modell m. lång 
borst , i förnicklad hylse 
med J'olerat träskaft . 
Bred 1 '/ , " 2" 3" 
Pr is 3 :90 5:35 8:75 

Elementpensel 20-1296 . 
Bockad och med långt 
skaft , 30 cm. Ren svart 
borst. Tjocklek 8 mm. 
Bredd 11/," 2" 21/,' 

Glödritningsapparat. Användes 1ill märkning på trä , 
läd~r, horn och andra brännbara material. En mycket 
driftsäker och lättskött apparat, som anslutes direkt 
till vanligt vägguttag, 220 V växelström. Den är 
SEMKO-go9känd, S-märkt och rekommenderas till 
slöjdskolor, souvenirtillverkare, till hobby m.m. Den 
är i hölje av eloxerad aluminium i storlek 9X11 X 11 
cm. Glödpennan är av plast med keramisk hållare 
för utbytbara glödstift. Med varje apparat följer 10 
st extra stift. 
Nr 30-1027 ... ... .. . ....................... 230:-

Glödstift 20-1028, -reserv. 

Plafondpensel av borst. 
Borstlängd 70 mm. Vulk . i 
alumi niumfattning. Storl. 
60X 160 mm. 
Nr 30-1298 36: -

Takpensel, f ibe r-tagel 
blandning , borstlängd 60 
mm. Storlek 60X160 mm. 
Nr 20-1708 . . . . . . 17: 50 

Pr10 st3:50 

Maskeringstejp. Oumbär· 
ligt för skydd av lister, ra
mar o. dyl. vid rr ålning . 
Kan även användas för 
bokstäver , fig . m.m. 
36-441 19 mm X 50 m 4: 75 
36-445 25 mm X 50 m 6: 50 

Pris 3: 30 3: 95 4:75 i ii 
~ 1f":'1 ~ ~ 

Ytanstrykare 20-1297 av 
ren svart borst. Synlig 
borstlängd 45 mm. Tjockl. 
20 mm. 
Bredd mm 75 100 
Pris 5: 40 6: 90 

Pensel med spänstig. 
svar t borst , bredd 100 
mm. Fjäderlätt plasthand
tag vinklat för rätt an
läggning . 
Nr 20-458 . . . . . . . . 9: 75 

Tapetset TAPETSERA 
SJÄLV . Komplett med 25 
cm borste , 10 cm bred 
klister pensel och ställbar 
tapetkniv med 10 reserv · 
blad . Bruksanvisning med
föl jer . 
Nr 30-459 .... · 36: -

Tapetserarrulle, 47 X 35 
mm räfflad bakel itr ulle m. 
bokskaft. 
Nr 20-2230 ........ 5: 50 

Snabbpensel består av 
rund pensel ca 4 cm , 
flaska med skruvlock 33 
cl samt tratt. Genom att 
klämma på flaskan matas 
färgen fram genom ett 
hål i penseln . 
~rl0-696 . . . ... 22:-

Blispistol av lätt meta ll 
med ventil och 11,· slang. 
anslutning. Längd mod 
pip 22 cm. 
Nr 20-279 . 22: 50 

Blåspistol lika föregåen· 
de men även utrustad 
med nippel för cykel
pumpn ing. 
Nr 20-278 . . . . . . 26: -
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Spray-lack. DU PONT förstkla ssiga akryllack, som 
torkar på några minuter och ger en vacker lackyt a 
på all sorts material. Stor sj älvsprutande förpackning 
med 0,45 kg lack . 

31-210-A Klarlack 
31-210-B Vit , blank 
31-210-C Vit, matt 
31-210-S Antikvit 
31-210-D Svart, blank 
31-210-E Svart, matt 
31-210-F Grön 
31-210-G Röd 
31-210-R Brun 

Spray-lack DU PONT 
METALLIC, med ko/I\ av 
metallglans i lacken . 
31-215-A Röd met. 
31-215-8 Grön met. 
31-215-C Blå met. 

Pr burk 21:-

31-210-T Primer 
(Ljusgrå grund
färol 

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 burk 19: 75 

Herdins 
Självsprutande bronsfärg 
i 200 ml aerosolburk . 
Nr 31-199 A Guldbrons . 
Nr 31-199 B Silverbrons. 

Pr burk 13: 75 

JET-PAK 
Sprutaggregat "Jet-Pak" 
Lätt o . behändigt aggre
Jal för lackering , målning, 
spridning av malmedel m. 
m. Glasburken rymmer ca 
1,5 dl. Höjd 13 cm. Gas
strålen från sprayburken 
finfördelar glasburkens 
innehåll till en jämn stoft
strömning . Vid I.ex. mål
ning erhålles en så slät 
och fin yta som aldrig 
ernås med pensel . 

Nr 30-1422. Komplett aggregat. 
Nr 30-1423. Gasburk extra . 

37:-
18: 50 

Sprutaggregat, KREBS 200. En Schwe izisk kvalitets
produkt i nytt , förbättrat utför ande . Vibrato rpump
system . Utbytba r cyl inder av härdat spec ialstål. Sprut 
effekt : 200 g/min ., viskositetseffekt : 70 DIN- sek ., tryck 
vid mun,,tycket : reglerbart till 150 atö . Effekt : 40 W . 
220 V växelström . Färgbehållare : 0,8 I. Höjd 22 cm . 
Vikt 1,2 kg . Med 2,5 m. kabel och stickpropp . S
märkt. Svensk bruksanvisning . 
Nr 30-760 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270: -

Tillbehörssats t ill aggregat KREBS . 2 mun stycken 
för tunna och tjocka färger . Munstyck sförl ängn ing 
för sprutn ing på svåråtkoml igå ställ en. Str ålmun 
stycke för nålskarp str åle , ideal isk för maskinren
gör ing och sprutn ing på distan s upp till ca 150 c m. 
Mätbägare för fastställande av viskositeten . Färg 
beh ål lare med lock . 
Nr 30-761 . .. ....... . . . .. . .... . ........... 110:-

Munstycke som ger tunn , flat str åle . Sär skilt lämp 
ligt då avtäckning och maskering ej kan göras och 
när stor noggrannhet kräve s. Svängbar fä rgstråle . 
Passar aggregat 30-760. 
Nr 20-763 . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . 48: -

-------~ ~-""'1------,.----- : Färgspruta för drift från vanligt vägguttag . Sprutar 
flertalet färger och vätskor, insektsmedel , cellulosa-

Sprutpistol för motortvätt 
m.m. Helt av aluminium . 
Ställbart munstycke och Bi6spistol av aluminium . 
nippel för ¼ " slang. Be- Längd 15 cm . '/,"slang
hållare 1 I. Längd 38 cm . nippel. 
Nr 30-243 ........ 96: - Nr 30-242 . .. .. .. . 34: -

och ~lastfärg m.m. Ger snabbt jämn och fin färg
täckning , till och med på ojämna och kantiga ytor. 
Rengöringen är den enklast tänkbara - det är bara 
att hälla rengöringsvätska i färgkoppen oeh spruta 
i~eno m aggregatet. Pistolens hölje är av glasfiber
forstärkt nylon som klarar stora påfrestningar. Färg
kopp av plast, rymd 0,5 I. Total höjd 185 mm. V ikt 
1,1 kg . För 220 V växelström . S- och Fi-märkt. Ut
förlig instruktion medföljer . 
Nr 30-19 . .. . .. ..... . ............... . . .... . 188: -

Extrautrustning: 
20-346 Vidvinkelmunstycke 
20-347 Förlingn .-munstycke (för tak o. golv) 
20-348 Vidvinkelmuns!. till förlängn .-munst. 
20-349 Extra färgbehållare 

21:-
29:-
21:-
19:-

Sprutaggreg_at PORTASPRAY, modell " Plus " 'I, hk. 
Komplett driftklart aggregat av förstklassig engelsk 
til lverkning . Kullagrad och droppskyddad motor 'I, 
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 tryckslang.' Aggre
gatets mått 34X20X36 cm . Vikt 16 kg. 5 m elkabel. 
A rbetstryck 3,2 kg . Luftmängd 114 I/ min. 
Nr 40-28 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1070: -

Sprutmllningsaggregat, Sprayit 122. Oljefri mem
brankomp ressor med pistol , slang och sladd. Det 
bekvämaste aggregat som byggts. Kombinerar lätt
ha_nterlig med goda prestanda . Tystgående och 
driftsäke r. Ingen smörjning eller underhåll. Slag 
säkert hölje av polyeter . 
Fr iblåsande kvalitetspistol som sprutar de flesta 
så väl lätta som tunga färqer . Reglerbar sprutbredd 
Sprutar och pumpar allt. Kan användas av alla . 
Idealisk för hemmahantverkare och hobbyfolk samt 
för yrkesmän vd servicearbeten . 

1 

Arbetstryck: 0,8 kp/cm' . Max.-tryck : 2 5 kp/ cm'. 
Luftkapacitet : 25 liVm in. Vikt kompl. : 3,8 °kg . Motor: 
1-fas växelströmsmotor 220 V. 
Nr 40-127 . .. ............... Pris komplett 595: -

Pumpnippel till bildäck . Passar på 
Sprayil kompressor-slang . 
Nr 20-351 ......... . ........ 16: 50 

SprutrnAlningsaggregat, Sprayit 254, oljefr i mem
brankompre ssor utan motor . Avsett för den som 
redan har lämplig molor '/, -'/, hk. Kompressorn 
har hög kapacitet , är permanentsmord och kräver 
inget underhåll . Bottenplatta med slitsade hål för 
motorfäste . Data med 'I, hk molo r: 
Arbet stryck 2,3 kg/cm ' . Max .tryck 4 0 kg/cm '. Luft
mängd 63 liter / min . Vikt exkl. motor' 7,5 kg. 

Lämpl igl varvt al 1450 varv / min . på kompressorn . 
Leve re ras med sp rutp isto l Sp rayi t 527. 
Nr 40-107 .. .. .. .. .. . . . . . . . .. . . .. . . . 690:-

Färgpistol Spray it 527, samma som i ovan stående 
sats . Fr ibl åsande pi stol t ill komp ressorer med kon 
stant gång . Tryckm atning medger sprutn ing med 
nastan allt _sprutb art ~ater ial. Sprulfältet kan reg 
lera _s upp till 15 cm. Til lverkad av pressgjulen alu 
minium med 1-liters färgkopp. 1 /4 " slanganslutning . 
Nr 30-314 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 157 :-

T,o! -i'., 
20-2262 

20-2263 

Tillbehör till Sprayit . 

Ytterblandningsmunstycke 
för snabbtorkande färg. 
Nr 20-2262 ........ 31:-

Multisats, innehåller mun

~ 

~ 
=-=:ao,a 

/ 
20-2264 

.,,;,.• 0 " 
20-2261 20-2260 

Viskositetsmätare, ger en 
snabb och säker färg 
blandning vilket är av
görande för ett bra mål 
r,ingsresultat. 
Nr 20-2260 .. . ..... 22: 50 

stycken och nål för Latex 1----------
lärger och andra trög
flytande vätskor . 
Nr 20-2263 ........ 51: 75 

Pumpsats, innehåller mun
styoken för pumpning av 
bildäck, fotbollar , luft
madrasser m.m. 
Nr 20-2264 .. . ... . . 38: 75 

Vinkelmunstycke 45°. 
Nr 20-2261 ........ 22: 50 

ABC i sprutmilning. Be
svarar de flesta frågorna 
i samband med sprutmål
ning . Kompressorer och 
sprutpistoler och hithö 
rande apparatur samt 
sprutmålningstekniken fr. 
enkla till mera krävande 
uppgifter beskrivs ingå
ende . Bilder och tabeller 
96 sidor . · 
Nr 28-22 ...... .. .. 13:-
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Handbok i metallgjutning, 
av 8 , 0. Glas . Handl ed
ning i metallgjutning för 
amatörer och småföreta
gare . Hur man gör ett litet 
metallgjuteri , som kan 
byggas så litet som på ett 
bord , men ändå kan man 
gjuta kärngods av lättme
tall . mässing , zinklege
ringar m.m. Värdefull bok · 
för al la som sysslar med 
metallbearbetning . 71 sid. 
och 60 instruktiva bilder . 
Nr 28-10 ......... 12: 75 

Handbok i galvanisering, 
oxidering och metallfärg
ning , av Hugo W. Larsson. 
Något ur innehållet : ke
misk rengöring av metall, 
förkoppring , förmässning , 
förbronsning , förnickling , 
svartförnickling , förzink
ning , förtenning 1 försilv
ring , förgyllning , mattför
gyllning, platinabad , gal
vanisering, oxidering av 
koppar, guldgul , olivgrön 
eller arrlikfärg på mässing , 
svartbe ts för mäss., grön
patinering , färgning av 
silver , färgning av järn, 
stål och gjutjärn , svart
färgning av smådelar , blå
anlöpning av stål m.m. 
Nr 28-4 .......... 11: -

Handbok i metallsvarv
ning, av 8. 0 . Glas , med 
många uppslag för svarv
amatören . Tillverkning av 
svarvstål, borr- och fräs
verk tyg . Svarvens använd
ning för fräsning , kugg
skärning, borrning, 9äng 
ning och tryckning. 63 si
dor . 47 instruktiva bilder . 
Nr 28-6 .. ........ 11:-

Ö Svetsning. Boken behand-
1_T_E_K_N_I_S_K_A __ H_A_N_D_B __ C_K_E_R_1 lar utförlig~ olika 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. 

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 .... .... 32: -

Gör vackra ting av koppar, 
silver, emalj. Steg för 
steg lär boken ut arbets
momenten vid tillverkning 
av 69 utsökta modeller i 
koppar, silver och emalj. 
Prydnadssaker , fat , kedjor 
m.m. För hobby , skolslöjd 
och terapi. 112 sid. 250 ill. 
Nr 28-135 .... , ... 32: -

Koppar •om hobby. In
struktiva bilder och in
struktioner om tillverkning 
av 9 enkla saker i koppar. 
Skål , fat, vas , mugg, lykta , 
m.m. 80 sid. lnb. 
Nr 28-294 ........ 29: 50 

Tenn som hobby. Gjut 
ning, sågning, hamring , 
putsn ing etc. beskriva• 
med 133 bilder om hur 9 
enkla tennpjä ser tillver
kas. 93 sid. lnb. 
Nr 28-295 . . . . . . . . 29: 50 

Motorlära av Rune Arle ij. 
Behandlar den moderna 
bilmotorn , 4-takts , 2-takts, 
diesel och W ankelmotorn. 
Med felsökningsschema. 
70 sidor i A4-format med 
instr ukt iva bilder. 
Nr 28-33 . .. . . . . .. . 36: -

Elektronik för alla, del 1 
är en rikligt illustrerad 
grundbok i elektronik. 
166 teckningar och foto
grafier . Inga förkunska
per behövs , endast ett 
levande intresse för elek
tronik. Följande behand
las: Universalinstrumen 
tet och dess användning, 
halvledare, motstånd, 
elektromagneter, ohms 
lag, potentiometern, di 
oder, transistorer, kon
densatorer m.m . Tryckt 
1978. 
Nr 28-11 ....... 56 :-

Kalkylatorhandboken. Allt 
om elektroniska räknare , 
hur de fungerar, hanteras , 
användningsområden m.m. 
Mängder av räkneexem
pel. 274 s. ca 100 ill. 
Nr28-91 .......... 26::_ 

Praktisk transistorteknik 
av Kjell Jeppsson . Ett 
stort antal kopplingar av 
förstärkare , kretsar för ra
diomottagare m.m. Vidare 
tips för egna experiment , 
servicearbete, reparatio
ner och mätn ingar i tran
sistorapparater . Rikt illu
strerad. 184 sidor . lnb . 
Nr 28-239 . . . . . . . . 59: -

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 .. .. .. .. 34: -

Bilen, av 8. Stensland . En 
modern utförlig lärobok i 
bilens konstruktion och 
verkningssätt. 11BILEN " är 
antagen som lärobok vid 
yrkesskolorna för bilme
kaniker och används även 
i stor utsträckning vid mi
litära motorskolor. Ny, 
helt omarbetad o , väsent
ligt utökad upplaga . 424 
sidor och över 500 bilder. 
lnb . i vävband . Tr . 1976. 
Nr 28-280 . . ...... 105: -

Nr28-71 .......... 46:-

Perpetuum mobile, och 
andra mysterier, en in
tressant och roande bok 
om några stora drömmar, 
som fascinerat männis
kan genom tiderna . Vi 
får ta del av hur man 
kämpat för att lösa 
drömmen om evighets
maskinen , en dröm som 
fortfarande är aktuell. 
Vidare behandlas astrolo-, 
gin, slagrutan , flygande • 
tefat och intellegenstes
ter. Har ni egna funde
ringar inom dessa om
råden, bör ni läsa denna 
bok , som säkert ger nå
got att tänka på. 168 
sidor och ca 200 bil
der . 
Nr 28-270 ...... 29:-

~ 
Händig hemma. En prak
t isk handbok för alla slags 
småreparationer och re
noveringar i hemmet : ta
petsering, målning , löd 
ning , cement- och glas
arbeten m.m. 165 sidor. 
Rikligt illustrerad. Ny om
arbetad uppi. 1975. lnb . 
Nr 28-175 .. .. .. .. 29:-

Svarva i trä 

Svarva i trä. 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 . ... . . . . 29: 50 
ldeer för träsvarvning. 60 
svartvita bilder och 25 
teckningar visar förslag 
på ljusstakar , lampfötter, 
skålar, fat , dryckeskärl , 
dörrknoppar, bord med 
pallar , kryddhylla , hatt 
hållare, ordförandeklubba 
m.m. lnb . 
Nr 28-263 ........ 33: -
Forma och svarva i sven
ska träslag. Beskriver ut
förligt hur man me d svar
vens hjälp tillverkar olika 
prydnadssaker , burkar , 
skålar, mortlar , ljusstakar , 
servettringar m.m. 80 s. 
ca 70 foto . lnb . 
Nr 28-69 ... ... : . . . 42: -

Träslöjd. Mater ial , verk
tyg och teknik av Lars 
Johansson. Upptäck trä
slagens egen skönhet. 
Verktyg och metoder . 
Egna idåer. Rikt illustr . 
96 sidor. Tryckt 1975. lnb . 
Nr 28-272 .... . ... 32: -

Skära i trä med kniv och 
stämjärn. Handbok i hur 
man skär och täljer före
mål i tr ä: skedar , skopor, 
skålar, fiAurer m.m. Rikt 
bildmaterial samt tips om 
rätta virket och lämpliga 
verktyg. 96 s. 130 bilder . 
lnb. 
Nr28-90 .......... 42:-

Snickeri och tröslöjd 
Av trä. En handbok som 
vill inspirera den slöjdin
tresserade att göra egna, 
vackra o. smakfulla slöjd
alster med utgång från 81 
avbildade och beskrivna 
föremål. Av slöjdläraren 
Åke R. Nilsson, Konst
fackskolan. Inbunden. 
Nr 28-66 .. .. .. .. 44: -

Renovering av gamla 
möbler. Beskrivning av 
antika möbelstilar o. hur 
de repareras, poleras och 
kläs om. 172 sidor. 170 
bilder . 
Nr 28-75 .. .. .. .. 32: -
Näverslöjd. Arbetsb e
skrivningar på många mo
deller av flätat eller tam
pat näver. Varje arbets
moment är ill ustrerat med 
en bild. 108 sidor. 
Nr 28-205 ........ · 24: 50 

Bygga flaskskepp. Tydliga 
foton och ritningar visar 
hel a tekniken. Material, 
verktyg, modeller . 106 s. 
50 foton , 25 ritningar. lnb. 
Nr 28-260 .. .. .. .. 32: -

Gjuta i plast, av K. Zech
lin. Gjut in dekorativa 
föremål , 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 14: 50 

Bygga om sitt hus, av 8 . 
Hansson och Jan Söder
berg. Hur man genomför 
en ombyggnad från ide 
till färdigt arbete . Besikt
ning . Skiss . Köp . Bygg 
nadslov. Lån och bidrag. 
Olika formulär . Illustre 
rad. 162 sid . Tryckt 1975. 
Nr 28-271 ..... ... 32:-

Öppen spis, av Kurt 
Vastad och Lars Hallen , 
43 öppna spisar beskrivs 
och avbildas med foto 
och utförliga ritningar. 
Spisens placering. Gott 
drag i spisen . Misstag 
och hur de undv ikes. Te
ge l, natur sten , plattor. 
Rikt ill. 158 sidor. Tryckt 
1976. lnb . 
Nr 28-269 ........ 43: -

TIMRA SJÄLV 

==-----=-~ 
Bygg och ·lek med timmer. 
Att fälla träd , t imra hus 
och vindskydd , göra gär
desgård m.m. Denna prak 
tiska handbok lär er nå
got av de gamla timmer
männens kunnande . 240 
beskrivande bilder . 107 
sidor. 
Nr 28-86 ........ 22: 50 

FrAn stock till stuga. Allt 
från anskaffning av tim
ret t ill ytbeharidl ingen av 
det färdiga . Arbetsgång 
för kåtor, skärmskydd, 
eldhus, bastu , lekstuga-, 
fisl<arbod . 150 bilder . 
Nr 28-282 ........ 33: -

Hugga, siga, bygga. Ut
given av Skid- och Fri
luftsfrämjandet. Massor 
av ideer till självbygge 
kring fritidshuset och lä
gerplatsen. Bänkar , gärds
gårdar , grindar, motions· 
och lekanordni ngar , kojor, 
skärmskydd m.m. Hur man 
lägger torvtak och hur 
man knu.tar rundtimmer. 
120 sidor. 
Nr 28-87 . . . 45: -

Så renoveras torp och 
gårdar. Berättar lättfatt
ligt om hur man vårdar 
och reparerar gamla hus. 
168 s. 160 ill. 
Nr 28-256 .. .. . .. . 26: -

NYA TING efter gamla 
modeller. Hemsn ickeri i 
dala-allmogestil. Ritningar 
och fotografier på triv
samma möbler och inred
ningsdetaljer för sport- o. 
gillestugan m.m. Bord, 
stolar, vägg- och hörn
skåp, fällbord , fönster
hyllor , pigtittare, dalakis
tor m.m. Ytbehandling. 98 
sidor. 
Nr 28-189 ........ 22:-

Allmo9emöbler. En hand
bok om gamla svenska 
allmogemöb ler . Stilar, hi
storia, målning , repara 
t ion. Cå 200 bilder och 
teckningar. 160 sid. lnb . 
Nr 28-288 ........ 57: -

Gå i antikbod. Bli lite ex
pert på antikviteter . Bo
ken lär Er klassa o. pris
bedöma de gamla saker 
som förekommer i antik
affärer och på auktioner 
i Sverige. Rikt ill ustrerad . 
144 sidor. 
Nr 28-42 .. .. .. .. 29: -
Fågelholkar o. foderbord, 
av R. Schiitze. Hur våra 
vanligaste holkfåglar ser 
ut, lever o. bor . Ritningar 
på holkar för olika arter . 
Nr 28-191 16: 50 

Slipa stenar. Av David F. 
Olson. Att slipa stenar är' 
varken dyrbart eller svårt . 
Denna fascinerande hob
by har på senare tid bli
vit mycket populär. Bo
ken är den första på 
svenska som utkommit 
om stensli pning . Den är 
lättfattligt skriven med 
talrika bilder och anvis
ningar på hjälpverktyg 
som man kan tillverka 
själv. Ny omarb . uppi. 
1977. 
Nr 28-204 .. . .. .. . 29: -
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Ytbehandling. Handbok i 
ytbehandling för möbel
o. inredningsindustrin av 
konsulent Frans Karl
ström . Ur innehållet: bo
ning .:,ch polering , plast 
lacker , vattenslipn . blek 
ning, betsning, grundning , 
porfyllning, sickling, lack
färger, färgsprutor och 
sprutning, penselstryk
ning , fel i ytbehandlingen, 
bättring av genomsprut
ningar , avtvättning a-.. lac
ker och färger , förgyll
ning med guldliknande 
slagmetall och· bladguld . 
120 sidor . Tryckt 1977. 
Nr 28-89 ..... . .. 18: -

Teckna och mll a. Upp
lagd som ett metodiskt 
övningsprogram och äm
nad att ge läsaren de 
första grunderna i teck
ning och målning . Rikt 
illustrerad i färg o. svart
vitt . 144 sidor. 
Nr 28-25 ........ 45: -

Akvarellmllning, av N isse 
Zetterberg . Olika botten
material, papper och 
pannåer , metoder, pens
lar och färger beskrivs 
utförligt liksom bildfor
mat och komposit ion . 
Rikt ill. i •färg och svart 
vitt. 64 sidor . lnb . 

Nr 28-273 ........ 34: -

Oljemllning av M. Pope . 
en första inledning i ta
velmålning för amatörer . 
64 ill . sidor och 8 sidor i 
färg. lnb . 
N; 28-78 .. ...... 32:-

Keramik och porslinsmAl
ning. Modellering , gjut
ning, drejning 1 bränning 
o. glasering samt porslins
målning . Rikt mustrerad i 
svartvitt och färg. 48 sid. 
Nr 28-29 ..... .... . 14: SO 

Sy lampskärmar. Många 
förslag t ill dekorer , I.ex . 
näversöm, hardanger, 
applikation, pinn ·spets och 
batik m.m. Rikt ill . 60 sid. 
Nr 28-278 ..... . .. 28: -

Handarbete och vävning 
Näversöm, av L. Melen . 
44 modeller på väskor , 
lamp- o. fönsterskärmar , 
väskor m.m. Utförlig be 
skrivning av tekniken . 112 
sidor . 85 illustrationer . 
Nr 28-187 ........ 22:-

Virka stjärnor och spet
sar. 75 nya mönster med 
beskrivning . 100 bi,lder , 
134 sid . 
Nr 28-300 ...... .. 22: 50 

Virkade spetsar. Ett 80-tal 
virkmönster , varje modell 
i bild . 112 sid . 
Nr 28-45 . . . . . . . . 22: -

Flamskvävnad. Vävred
skap, teknik , material och 
färgning. Nya och gamla 
mönster och modeller 
med arbetsritningar . 100 
bilder i färg och svartvitt . 
112 sid. lnb . 
Nr 28-297 ........ 39 : -

Virkade dukar. 26 vackra , 
nya modeller till små och 
stora dukar , samt löpare . 
64 sidor . 40 illustrationer. 
Nr 28-195 .... ... . 17:-

Dekor pA 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 .... . ..... 13: 50 

Lek med lappar, applika
tion , colage, lappteknik . 
Klistra , sy på maskin , sy 
för hand . Ett 50-tal olika 
mönster och modeller, 
många färgbi lder . 96 sid. 
Nr 28-208 . . . . . . . . 26: 50 

Viva fritt i ram och väv
stol. · Beskriver hur den 
fantasifulle själv kompo 
nerar mönster . lnb . 
Nr 28-249 . . . . . . . . 32: -

Stora vivboken. Allt om 
vävning från de första 
grunderna för nybörjaren 
till vävning för avance
rade . Författare är Laila 
Lundell , rektor för Hand 
arbetets Vänner. 500 
teckn. 48 färgfoton. 312 
sid. 
Nr 28-283 .. . . . .. .' 95:-

Trasmattor. Fullständiga 
beskrivningar med solv
notor till ca 40 trasmattor 
från hemslöjder och vä
vare från hela landet. 
Varje matta i färg. 80 s. 
80 ill. . 
Nr 28-257 . . . . . . . .. 32: -

Väva trasmattor, 62 nya 
modeller t ill trasmattor i 
tuskaft , dubbelbindning o. 
kypert samt röllakan . Ut
förliga vävråd. 112 sidor. 
35 sidor i färg . 39 ill. i 
svartvitt . lnb. 
Nr 28-196 ... . .. .. 32:-

Väva gardiner, 30 vackra 
gardiner att väva! Alla av
bildade i färgfoto med 
utförliga vävbeskrivningar. 
80 sid. lnb . 
Nr 28-298 . . . . . . . . 39: -

Festrem5or och gille
dukar. Beskriver 40 vävar , 
dukar , bolstervar etc. 28 
färgfotografier jämte bil
der i svartvitt . 78 sid. lnb. 
Nr 28-277 . . . . . . . . 34: -

Folkdräkter och bygde
dräkter från hela Sverige , 
av Inga Arnö Berg och 
Gunnel Hazelius Berg . 
En bildkaval kad på 240 
sidor i stort format med 
483 dräkter och detaljer 
från Skåne till Lappland . 
320 färgfotografier . lnb. 
Nr 28-275 . . . . . . . . 85: -

Tridgård ~ -~·· 
och blommor 

Stora tridgirdsboken. 
Planering , växtval, köks
trädgård , växthus, terras 
ser och uterum m.m. 100-
tals bilder i färg . 288 sid. i 
stort format 20 X 27 cm . 
lr>b. 
Nr 28-286 . . . . . . . . 49: -

Köksträdglrden. Beskr i
ver utförligt hur man an
lägger en kö·ksträdgård 
och en kryddgård . De 
flesta köksväxter, krydd
växter och bär presente
ras med odlingsråd . 112 
sid . Rikt ill. 
Nr 28-264 . . . . . . . . 24 : 50 

SA beskär man träd och 
buskar. Frukrträd , bärv äx
ter och prydnadsv äxter 
ger rikl igare skördar och 
blir vackrare med rätt be 
skärning . Utförligt illu
strerat. 62 s. 54 i ll. 
Nr 28-258 14: 50 

350 krukväxter. Fina färg
bilder och utförliga texter 
beskriver krukväxternas 
plantering , skötsel och 
förökning . 353 färgfoton, 
192 sid. i stort format. lnb . 
Nr 28-293 ........ 55: -

Krukväxter. tlver 200 växt
beskrivningar med sköt
selråd . Alla blommor i 
färg . 256 sid . lnb . 
Nr 28-262 .. . ..... 38:-

Odla kryddväxter, Att an
lägga kryddgård. Plante· 
ring och sådd . Matrecept. 
Hemkryddat brännvin. 
Doftbuketter. 120 sidor. 
24 illustrationer . 
Nr 28-202 21: -
Filtflora, av Björn Ursing 
är den praktiska färgflo
ran i handboksformat. 
Samtliga 820 bi lder är 
återgivna i 7-färgstryck , 
där examinationsschema 
är ett värdefullt komple
ment som gör boken till 
naturälskarens oumbärli
ga lärgflora . lnb. 
Nr 28-103 ..... . . . 49 : -

KOKBÖCKER 
Den godaste maten. En för stklassig matbok med 400 
recept på härlig bjudmat . för alla smakriktningar och 
ti llfällen , sammanställd av IC-A Provkök . Omfattar allt 
frå n fisk- , kött- och entrerätter till sallader och 
sve nsk landskapsmat. 34 kompletta menyförslag och 
handledning i tranchering av kött och fisk . 192 sid ., 
32 helsidesbilder i färg och svartvitt , samt 50 teck 
ningar. lnb . 
Nr 28-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 : -

Ät kinesiskt. 186 recept 
på ,läckra rätter från det 
vä rldsberömda kinesiska 
kökst. Färgbilder . 144 sid. 
lnb. 
Nr 28-292 . . . . . . . . 39 : -

Gör din egen ost. Recept 
och praktiska anv isningar 
för hemost av köpmjölk 
och all sorts lantmjölk . 
Bilder i färg och svartv itt . 
136 sid. 
Nr 28-291 . . . . . . . . 29: -

Smörglsar. ·130 recept på 
Je allra godaste smör
gåsarna, varma och kalla, 
enkla och festliga 104 si
dor 90 illustrationer samt 
8 helsidor i färg. lnb . 
Nr 28-173 ........ 19:-

Stycka kött. Lärbbok i 
stycknin g av nöt, gödkalv, 
svin, får och vilt. För 
chark- och butiksfolk , 
lanth ushåll m. fl. 128 s. 
200 i ll. lnb. 
Nr 28-259 . . . . . . . . 29: -

Djupfryst i hemmet. Vär
defulla råd för nerfrys
ningen samt frysens sköt
sel. Förpackningsmateri
al. 92 sidor , 86 ill . 
Nr 28-138 ........ 14:-

Bantningsboken. För den 
som vill gå ner i vikt. 
81.a. komplett matsedel 
för 6 veckors bantn ing. 
Utarbetad av ICA prov
kök . 96 sid. 90 i ll. lnb . 
Nr 28-265 . . .. . ... 19: so 
Hälsokost. Receptbok för 
Dig som vill leva sunt 
och vara i toppform. 100 
varmrätter, 60 sallader, 
30 desserter, 30 soppor . 
SO s. lnb . 
Nr .28-261 ........ 26 : -

Stora bakboken med 450 
recept på matbröd , vete
bullar , kakor, bakelser, 
tårtor m.m. Med " bak
skola" som i bild och text 
v isar hur du snabbt lär 
dig baka . 140 färgbilder 
och många teckn ingar och 
andra bilder . 256 sid. i 
stort format. lnb. 
Nr 28-299 . . . . . . . . 52: -

Baka nyttigare. Annorlun
da recept av typ hälso
kost. Matbröd, finbak och 
godsaker . 110 sid . 
Nr 28-289 ... ..... 28: 50 

Sju sorters kakor. Inne
håller 325 läckra recept 
på vetebröd , mjuka kakor , 
småkakor, bakelser och 
tårtor. Allt om ugnsvärme , 
redskap, kakornas förva
ring m.m. Rikt ill . i färg . 
Ny omarb . upplaga med 
många nya recept. 
Nr 28-172 ..... ... 19: SO 

Safta, sylta, konservera. 
En handbok från ICA
provkök med över 100 re
cept. lnb . 
Nr 28-243 . . . . . . . . 19: -

Vinboken, av Harry Edel
man . Handbok i hembe
redning av vin m. recept 
för alla vanligare svenska 
bär och frukter. Något ur 
inneh .: Musten s iordning
ställande , jäsningens ge
nomförande, recept , vi
nets efterbehandling, 
champagne enligt origi
nalmetoden . Snabbjäs
ning av vinet. 134 sidor . 
Nr 28-88 . . . . . . . . . . 9: SO 

DIVERSE HANDBÖCKER 
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Akvariets ABC av Hans 
Frey . Instruktionsbok i ord 
och bi ld om hemakvariets 
anläggning och skötsel. 
100-tals teckningar samt 
färgbilder på 50-talet fis
kar . lnb . 
Nr 28-40 ....... . 27:-

AII världens HUNDAR, 
254 hundar i färgfoto . 314 
rasbeskrivningar . Boken 
för alla hundvänrier! 288 
sid . lnb. 
Nr 28-242 . ....... 35: -

Farmare pi fritid av Anne 
Nilsson. Sommartorparen 
och fritidsbonden får råd 
o!": växtodling, bin , ka
niner, höns , kalkoner, får, 
getter , gris m.m. 206 sid. 
Nr 28-284 . . . . . . . . 45: -

Sliktforskning för alla. En 
utförlig o. modern hana
ledning av Börje Furten
bach . 134 sidor . 
Nr 28-207 ........ 29: -

Knopar, av Nils Ström o. 
A . Eneström . Två fack
män i knopslagning har 
sammanställt denna bok, 
som icke enbart beskriver 
"sjömansknu tar " utan ger 
handledning för tillverk
ning av ett s\ort antal 
nytto- och prydnadsföre
mål av olika slags rep. 
130 sidor . Fotografier och 
teckningar . lnb . 
Nr 28-134 ........ 29: 50 

Ridda livet! Flera tusen 
rA.d och anvisningar om 
hur man skall bete sig 
vid I.ex. överfall , eld
svåda, drunkning, båt
haveri, flygolycka, förfrys
ning/ hunger 1 förgiftning 
m.m. 160 sid. 
Nr 28-267 . . .. . .. . 15: -

Uppslagsbok för skrivbQr
dat. 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
för 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 juridiska 
handlingar. 7.000 svår~ta
vade ord . Tabeller . 70 
kap . 336 sid . lnb . 

Nr 28-153 .. . ..... 22:-

Korsordsnyckel, av G. 
Fröström . Ett synonymlex. 
omfatt . ca 40.000 ord . Vid 
nyckelns användning slår 
man först upp frågeordet 
i den i bokstavsföljd ord 
nade avdelningen. Efter 
ordet står numret på den 
synonymgrupp det tillhör 
och denna slås upp i den 
andra i nummerföljd ord 
nade avdeln . och man fin
ner lätt det rätta ordet. 
192 sidor . 
Nr 28-217 ....... . 15: -

Vad avslöjar handstilen?. 
Grafologi, en väg till 
människokännedom av 
Bruno Strandberg. Hand
stilen avslöjar det mesta 
om en människa för den 
som lärt sig tolka de oli
ka stilarna . Med ledning 
av förenklade tolknings 
tabeller kan den intres
serade anal ysera sina 
vänner och sig själv. lllu
;~;; _ad. 184 sidor . Tryckt 

Nr 28-279 . . . . . . . . 22: -
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Skriv- och kontorsmeteriel 

Allemansböckerna, en lågpri s-ser ie med värdefulla 
handböcker. 96 sidor med 100-ta ls bilder , fle ra i färg . 

Pr bok 18: 50 
Nr 
28-37. Vin och vintillverkning. Gör det själv . 
28-38. Keramik. Grunderna i beredning o. bränning. 
28-48. Smycken och ädla stenar. Hobbyhantverk . 
28-49. Mileri. Grundl ära i tavelm åln ing. 
28-52. Kryddor och medicinalväxter. Odling o. skörd . 
28-54. Kroppen och hälsan. Nytt iga råd. 
28-253. Kärlek och sex. Int im upply sning för alla . 

Sångb6cktt 

Evert Taube, Visor, Bal
lader, Serenader. 78 av 
Taubes mest kända visor . 
160 sidor. 
Nr 28-72 .... . ... 13: 75 

Brevpirm med plastrygg 
i färgerna bil, grön och 
orange . Storl A 4. · 
Nr 38-305 .. ... . . . 12: 50 

Visor man aldrig glömmer. 
180 oförglömliga visor fr . 
det glada ått iotalet till de 
senaste årens stora slag
nummer . 192 sidor . 

109 tändstickstrix. Lätta 
och svåra problem samt 
knepiga tricks . 150 teck 
ningar . 96 sid. 
Nr 28-281 .. ... .. . 13: 50 

1001 roliga historier. 175 
sidor ill. 

Brevpärm i fint utförande 
med bil, grön, röd eller 
brun tygklldd rygg och 
bra mekanism. A4-format. 
26X31 cm . 
Nr 31-30I . . . ... .. ,16: 50 
REGISTER passande 
ovanstlande pärmar, A4. 
24 blad alfabetiskt regi
ster A-O. Brunt kraft
papper. 
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Nr 28-111 ........ 13: 75 

Den gamla visboken. 
Gamla skillingtrycks- , sjö
mans-, emigrant- och ral
arvisor m.m. 219 sidor. 
Nr 28-73 . .. . . .... . 14: 75 

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 28-1IIO ........ 14: 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 SO-tal bilder och 
modeller. 
Nr 28-245 .16: 50 

Lekar inne och ute. Be
skriver 108 olika säll
skapslekar för barn och 
vuxna . 
Nr 28-290 .... .... 12: 75 

Patiensboken. Beskriv
ningar över 30 roliga och 
intressanta patienser med 
illustrationer. 
Nr 28-39 . . . . . . . . . . 4: -

Nr 28-268 . . . . . . . . 13:-

Bokstöd av glasklar plast. 

Höjd 13 cm . Bredd ;1 cm. 
Nr Pr par 5 par 
34-1611 3: 75 16: 50 

Nr 28-307 .. Per sats 2: 75 
Alfabetsregister A-O 
med plastad11 flikar . 
Nr 28-310 . . . . . . . . 7: 40 · 
Nummerregister 1-12 
med plastade flikar . 
Nr 28-309 . . . . . . . . 5: 25 

dltlll ~:~:::r!t~~~a:~~~ 
färgerna : röd, grön, eller 
bil. # ................ , .. 

.......... , ........ ,., ~ 
m. magnet i varje schack - Skirapparat, en utmärkt 
pjäs. Schackbrädan tjänst- kombination av sax och 
gör även som förvarings- kniv, som lekande lätt 
låda för pjäserna, med skär papper, folier, snö
magnetlAs. Uppfällt 26 X ren och mycket annat. 
26 cm. Utbytbart rakblad. 
Nr 34-251! .. .. .... 22: - Nr 24-1462 . ... . .. . 4: 75 

Häftapparat av lackerad 
pl åt. Motplattan vändbar 
för såväl n it- som nål 
häft ning med •klammer 
26/6. Längd 15 cm. 
Nr 36-300 . . . . . . . . 12: 75 

Häftapparat i fickformat , 
i förkromad metall. Upp 
fällba r för att I. ex. stifta 
fast papper på ritbräden . 
Nr 26-433 . . ...... 5: 70 

Hiftklammer. Små klam
mer för 26-433. 1000-ask. 
Nr 26-434 ..... . .. 1: 50 

-~ 

Häftklammer passande 
de vanligaste häftappa
raterna . 5000 si per ask. 
Nr Typ Pr ask 
36-404. "24/6" 6: 75 
36-459. "26/6" 5: 90 

Evighetsblock av hård
glättad kartong med för 
nicklade metallkanter . 
Skriften åstadkommes m. 
en spetsig träpinne eller 
dyl. och borttages på ett 
ögonblick genom att ut
draga innerdelen. 
Nr Storlek Pris 
26-469 11,5X 8cm 3:90 
26-470 17 x 11 cm 4: 25 
26-444 20 x 14 cm 5: 60 

Ask för gem eller nålar 
m.m. Med magnetisk öpp
ning för praktisk portione
ring . 4X4X7 cm . 
Nr 36-185 .... . . .. .. 4: 60 

Postblock, 50 ark linjerat 
fint brevpapper . Storlek 
17X 27 cm . 
Nr 28-313 ..... . .. 5: 75 

Kuvert. Vita , litograferade 
på insidan . Storlek 12,SX 
15,5 cm . Passar A4. 50 
kuvert i kartongmapp . 
Nr 28-311 . . . . . . . . 4: 85 

Skissblock med 100 blad 
s lätt, vitt, prima träfritt 
papper. 
Nr Storlek cm 
28-332 15X21 
28-333 21 X 30 

Pris 
2:75 
4:90 

Rutblock med 100 blad 
rutat prima träfritt papper. 
Nr Storlek cm Pris 
28-329 10X 15 1:75 
28-331 21 X 30 4: 75 

Skrivblock med 100 blad 
linjerat, prima träfritt pap
per . 
Nr Storlek cm 
28-327 15X 21 
28-328 21 X 30 

Pris 
2: 60 
4: 75 

Kollegieblock, med hål 
för ringpärm och margi
nal. Innehåller 75 blad av 
prima papper 1 perforera~ 
de för avrivning . Spiral
rygg. 

Hllslag, av kraft ig plåt , 
lack . Stansar hål passan
de vanliga kontorspärmar . 
Behållare för avfall i bot 
tenplattan . Med anhåll 
för inställning av olika 
arkstorlekar . 
Nr 36-461 

BrevvAg med grålackerat 
plåtstativ och silvergrå 
skala . Två mätområden. 
Nr Väger högst. Pris 
36-490 250 g 31: -
36-491 500 g 38: -
36-492 1000 g 59:-

Pennformerare. Helt av 
kraftig plast med förkro 
made metalldelar. Autom . 
matn ing och stopp . Med 
skruvtving för fastsättning 
vid bord . Höjd 10 cm . 
Nr 36-419 . . . . . . . . 31: 50 

Plastficka, glasklar m. öv-
re sidan öppen och med 

Nr Storl . cm Pris hål för stand.-pärmar. 
28-319, linj. 20X17 3:90 Storlek A516X21 cm och 
28-320, rut. 20 X 17 3: 90 A4 21 X 29 cm. 
28-316, rut. 29 X 21 5: 70 28-335 AS Pr 10 st 4: 90 
28-317, linj. 29X21 5: 70 I 28-334 A4 Pr 10st 5: 60 

•.. :: .... ~ ,-~ 
ve rsal bruk. Extra hög ~ 
kvali tet. Förn. och pole - Kulpenna, PARKER Jot 
~t2.i1~}d 16 cm. 11: 75 ter . Den amerikanska kva

Textschabloner, dubbla , 
användbara för såväl bly
ert s som tusch . Sats m. 
två . dubbla schabloner , 
stora och li lla alfabetet i 
rak eller lutande stil samt 
siffror . 
Nr 
26-103 
26-104 
26-105 
26-106 
26-107 
26-108 
26-109 
26-110 

Stilhöjd 
3 mm rak 
3mmlut. 
5 mm rak 
5 mm lut. 
7 mm rak 
7mm lut. 

10 mm rak 
10mm lut. 

Pris 
7: 50 
8:50 
7: 50 
8:50 

10:50 
11: 50 
11:
·12:-

Schablonpenna för tusch. 
Finnes för 3, 5, 7 eller 10 
mm stilstorlek . 
Nr 26-198 ... . Pr st 4: 50 

~ 
C-d il 

Pekpenna, teleskopledad. 
Kan utdragas till 50 cm 
längd . Förkromad m. vit 
plastspets Utbytbar kul
spetspatron . Praktisk för 
lärare . 
Nr 26-484 9: 50 

Märkpenna, Penol 100, 
ger 10 mm bred linje. 
Giftfri . Röd el. svart färg . 
Storlek 26X 150 mm. 
Nr 26-486 . . . . Pr st 6: 50 

~ :W-#81/9 h INI*@ 

Märkpenna med special 
blyertsskrift som fäster 
på allt , även metall, pors
lin och glas . 
Nr 26-431 . . . . . . . . 2: 35 

li tetspenn an m. den mik
roporösa volframkulspet
sen , som även skriver på 
feta o. blanka ytor . Tryck
mekanism o. topp av för 
kromad metall. Blå skrift . 
Nr 26-438 ........ 15: 75 

Patron, reserv till Parker 
Jotter . "Jättepatron '\ fin 
eller med ium spets , bl å 
skrift samt röd , grön el. 
svart , medium spets . 
Nr 26-439 8: 50 

t: 10 I 
Blyertspenna av cedert rä 
med pr im~ radergummi . 
Hårdhet HB . Längd 19 
cm. 
Nr Pr6st 24st 144st 
26-50 1:95 6:- 28:-

c::Ji , ic 

Timmermanspenna, extra 
prima kvalitet. 
Nr Prst 10st 
20-49 1:- 8: 20 

Märkpenna för märkning 
av tyg . Med svart special
bläck som · motstår alla 
tvättmedel. 
Nr 26-432 .. ...... 4: 50 

Radergummi. Vitt plast
gummi för blyerts . Storl. 
45X25X 10 mm. 
Nr 26-482 . Pr st 1: 75 

Pennformerare m. spån
behållare av plast. 

Nr 26-409 . . . . . . . . 3: 50 

Kurvlinjal är böjbar i alla 
kurvformer och står kvar 
i inställt läge . Längd 38 
cm. 
Nr 26-101 . . ... . . . 11: 50 

77 
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Matt-tejp. Dubbelhäftan 
de kraftig textiltejp för 
skarvning och fixering av 
mattor , uppsättn ing av 
skyltar m.m. Längd 5 m. 
Bredd 50 mm. 
Nr 36-114 ........ 5: 65 

Bandningstejp. Gl asfib&r 
armerad tejp för buntning 
och förslutning av tyngre 
gods. Kan i många fall 
ersätta jämband . Bredd 
12 mm. Längd 50 m. 
Nr 26-411 .. .. .. .. 6: 25 

Plasttejp för skarvning, 
lagning, märkning m.m. 
Seg formbar PVC-folie , 
starkt häftande . Bredd 50 
mm, längd 20 m. Matt yta : 
gul eller svart . 
Nr 36-118 ........ 12: 25 

Tejphillare av kraftig 
plast med tryckrulle och 
avrivare för förpacknings. 
tejp . Storlek ca 17X 12X 
6 cm. 
Nr För tejpbredd 
36-112 38 mm 
36-113' 50 mm 

Pris 
31:50 
36:50 

Förpackningstejp, av brun 
seg vinyl. Med starkt 
häftämne . 66 m pr rulle . 
Nr Bredd Pr st 10 st 
36-115 38 mm 6: 50 56:-
36-116 50 mm 8: 50 74:-

Vinkel, av glasklar plast. 

45-GRADERS 
26-180 Längd 15 cm 2: 10 
26-181 Längd 20 cm 3: 10 

60-GRADERS 
26-1n Längd 20 cm 2: 25 
26-178 Längd 25 cm 3: 25 

Hek1ograf, enklaste o. bil
ligaste apparat varmed 
man kan mångfaldiga skri
velser , cirkulär, prislistor 
m. m. i upp till 4 färger på 
en gång. För handskrift 
o. teckning . Bruksanv isn. 
medfölje r. 
Nr Trycky1a Pris 
34-817 30 x 42 cm 48: -
34-881 22X30cm 41:-

Hek1ografmHsa för om
gjutning eller påbättring 
av beg . hektografer . Be
skrivning medföljer . Kar
tong om 1/, kg. 
Nr 34-890 Pr kartong 15: 50 

Hektografblick . Färg kraf 
tigt, ger på ovanst ående 
hektografer upp till 80 st 
goda avtryck. Finnes: 
Blå-svart, violett, blått, 
rött, och grönt . 
Nr 34-891 . . . .. . 3 :75 

Hek1ograf för barn och 
skolungdom att trycka 
skolt idningen , 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 13 x 22 cm. Komplett 
uppsättn ing bestående av 
hektografmassa , 3 fl. 
bläck, penna o. svamp i 
kartong med beskrivning . 
Nr 37-621 .. ..... . 31: -

l
iJJ J JJJJ~ 

l_Lj "':,..,,.,,'"'""'"""' -- - --
Linjal, av hård glasklar 
plast med fasad kant och 
grad ering i mm. Praktiska 
och hållbara. 

Nr 
26-206 
26-207 
26-244 

Längd 
20cm 
30 cm 
50 cm 

Prst 10 st 
1:10 7:50 
1:80 13:50 
4:50 34:-

Ritapparat täcke r format A 2, 63 X 47 cm. Apparaten 
har kraftig klämma med skruvsystem fö r fastsättning 
på ritbord . Alla metalldelarna förnicklade eller frost
lackerade i diskret , grågrön färgnyans . Ypperl igt in
strument i precis ionsutförande med perfekt avbalan
sering . Linjallängder : 20 och 30 cm. Automatisk in
ställning och låsning för var 15:e grad . Mellanlägen 
låses manuellt. Utan bord. 
Nr 36-55 .. .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . ..... . 290: -

Pantograf. En stabil och välgjord apparat av fernis
sad ek och med metallbeslag . Bilder kunna förstoras 
1 10 olika förstoringsgrader 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 ....... . ............ . .......... 38:-

Kalkylator SOVRIN 248. För teknik och vetenskap. 
22 tangenter , därav 14 med dubbla funktioner. Alla 
vanliga räknesätt samt trigonometrifunktioner rot ,r, 
'lx , val wader-radlaner . Algebraisk logik . Ackum~le
rande minne . Minneväxlare . Automatisk konstant. 
Flytande decimal. Storlek 70X120 X 18 mm. 
Nr 36-54 . .. . . . . . .. .. .. . . . .. . . . . .. .. .. .. . . . 95 :-

Kalkylator CASIO - FX31 , en 8-siffrig räknare 
för tekniker. 29 funktioner och parantesräkning , 
statistikfunktion , separat minne , programväljare 
för grader och radianer. Storlek 145x84x23 mm . 
Vikt 162 gr . Med 2 batterier (32-2311) . 
Nr 26-U ........ . . . .. ... . ... .. . . 119 :-

Kalkylator CASIO - PM-1 med 8 siffror, rot , 
procent, påslagsprocent , ackumulerande minne . 
Storlek 124x75x22 mm . Vikt 137 gr . 2 st batterier 
medföljer (32 -2311) . 
Nr 26-65 . . . .... ... ....... . .. . .... Bli:-

Präglingsapparat DYMO . En nätt märkapparat med 
• snygg , lättläst stil på 6 mm märkband . Ett 2 m m~rk

band medföljer . 
Nr 36-476 . .. . .. . .. .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . 23: 75 

Märkband till lilla DYMO . 2 m X 6 mm. Färg : röd , 
grön , blå eller svart. 
Nr 26-477 ...... .. ..... . ....... . . .. . . ... Pr st 4: 95 

Präglingsapparat DYMO. Gör skyltar och etikett&r i 
hemmet , affäre n, kontoret , verkstaden m.m. Texten 
blir prydl igt djuppräg lad på sjä lvkl ist rande plastband . 
Ni kan lätt märka en mängd saker i hemmet: lådor , 
matburkar , nycklar, redskap . Göra text er i fotoalbum 
m.m. Skyltar på instrumentpaneler, pärmar m.m. Till
verkad av slagfast hårdplast. En kvalitetsprodukt m. 
ett års garanti. En rulle märkband medföljer . 
Nr 36-488, DYMO 1740 för 6 mm band . Pris 44: -
Nr 36-489, DYMO 1750 för 9 mm band . Pris 49:-

Märkband , 6 mm breda och passar DYMO . Finns i 
fö lj ande färger : svart , trar.sparent , röd , blå , gul , 
grön , grå , guld . 3 m rulle . 
Nr 26-473 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr st 7: 20 

Märkband, 9 mm breda och passar DYMO . Finns i 
följande färger : röd, grön , blå, svart , transparent , 
grå , guld . 3 m rulle. 
Nr 26-474 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr st 9: 50 

Mini-kalkylator CASIO-LC-78, med LCD-d isplay och 
1000-t immarsfunkt ion. Separat minne, procent. I plån
bok sfo rmat, endast 3,9 mm tjock . Storlek 90X 53X 3,9 
mm. Vikt 39 g. 
Nr 26-66 . ...... . .... ..... ............ . . . .. 179: -

Mini-kalkylator ETRON LC-280 med LCD-display , 
8 siffror , 4 grundräknesätt samt konstant procent och 
rot. Ackumul& rande minne , algebra isk logik . Bröst
f ickformat : 126X 72X 10 mm. Med batte rier och fodral. 
Nr 26-67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . 96: -

36-63 36-62 36-13 

TAVELRAMAR, trävita av slätt kvistrent trä . Ramarna 
levereras färdiga för hopsättning, med tillpassade 
hörn med skruvhål. Skruv medföljer . 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 

7:- 7:50 8:50 9:50 10:- 11:- 12:50 13:50 14:50 

Ram 36-60. Tavel mått och pris pr ram : 
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40 

34:- 36:- 41 :- 45:50 52:- 56:- 64:- 82:-

Ram 36-61. Tavelmått och pr is pr ram : 
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40 

33:- 35:- 39:- 45:- 49:- 54:- 62:- 79:-

Ram 36-62. Tavelmått och pris pr ram: 
F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12 

14:75 16:- 17:50 19:- 21:- 24:- 27:50 29:-

Ram 36-63. Ta , elmått och pris pr ram: 
F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12 

15:50 17:- 18:50 20:50 23:- 25:50 29:- 31:-

Ram 36-13. 20x 10 mm. Tavelmått och pr is pr ram: 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12 

7:25 7:75 8:50 9:75 10:50 11:- 12:50 14:- 14:75 
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Milarskrin. Fern. kraftig trälåda 33 X 23 x 6 cm med 
fömicklade beslag oqh plåtinredn ing. lnneh .: 16 
stora Norma -oljefärger, 2 flaskor , 3 penslar , palett
kopp och mahognypalett . 
Nr 36-85 . . . . .................. . ... 270: -

Artistskrin av äkta valnöt. Storlek 30X40X7 cm. 
Innehåll : Skisspannå med duk , palett , plåtinredn ing 
med 22 tuber Mussini-konstnärsoljefärger, flaskor m. 
siccativ, te rpentin och fernissa , 4 penslar dubbel 
palettknopp och' kniv. ' 
Nr 36-47 ....... .... ...... . ....... .. ....... 580: -

Målarskrin. Lackerat plåtskrin, storl. 25X16 X 3 cm 
med fackindelning. Innehåll : 11 tuber oljefärg te,: 
pent in, linolja , 3 penslar och palett. ' 
Nr 36-120 .................... .... .. ........ 48: 50 

FärglAda med prima akvarellfärg , 16 koppar och 6 
tuber samt palett och pensel. Lackerat och inrett 
plåtskri n storlek 21 X14X3 cm. 
Nr 36-121 .................................. 22: -

-------~
==-=----------------- - -;. --. ---- .. 
·==······· •••••• ••• 

Färgllda av lackerad plåt med giftfria 
för skolbruk. Pensel medföljer. 
Nr Antal färger Storlek 
36-122 46 25X 13cm 
36-123 80 30X 24 cm 

vattenfärg er 

Pr is 
8:75 

16:-

Oljefärg, "Greyhound". 
REEVES berömda engels
ka fabr . I tuber m. ca 40 
cc. 25X100 mm. 
Nr 26-283 . . Pr tub 5: 75 

Nr RöDA 
1. Alizarin , karmosin . 
2. Skarlet Lack . 
3. Engelskt rött . 
4. Kadmium röd . 
5. Karmin . 

BRUNA . 
7. Ljusocker . 
8. Bränd te rra. 
9. Bränd umbra. 

10. Obränd umbra. 
11. Van Dyckbrunt. 

GULA. 
12. Neapelgul, ljus. 
13. Kadmiumgul, ljus . 
14. Kadmiumgul, medel. 
15. Kadmiumorange. 

GRÖNA . 
17. Viridiangrön. 
18. Olivgrön . 
19. Smaragdgrön . 
20. Grönjord. 

BLA . 
21. Ultramarinblå . 
22. Koboltblå. 
23. Mauve Violett . 

SVART . 
24. Elfenbensvart. 

VITT. 
25. Titanvitt. 

Färgsats, en tub av varje 
ovanstående 23 st Reeves 
oljefärg. 
Nr 26-284 .. . ..... 128:-

Pastellskrin av polerat trä, 
storl. 22,5X 17,5X2,5 cm 
med 30 olika pastellkritor , 
10 X 65 mm. Extra mjuka 
och av bästa konstnärs
kvalitet. 
Nr 36-98 . . . . .. . . 122:-

Artistoljefiirger , Norma. 
Fabr . Schmincke . Tubsto r
lek 14X70 mm. 
Nr 26-28. Pris pr tub 4: • 
Finns i följande färger: 

19. Bensvart . 
2. Zinkvitt . 

GULA . 
3. ~romgult, ljus . 
4. Kromgult, orange. 
5. Ljusocker. 
6. Terra obränd . 

10. Guldocker . 

Rö D A. 
7. Cinnober-imit. 
8. Krapplack -im it . 
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 97: -

Palettkniv med 76 mm 
mot spetsen tunnslipad 
klinga . 
Nr 26-157 ........ 5: 85 

Milarduk i god svensk 
hellinnekvalitet. Prepare
rad. 
Nr 
49-116 
49-117 

Bredd 
70 cm 

140 cm 

Pris/m 
26:-
54:-

IQ))1)11 I 
Blandvitt. Artistfärg i stor 
tub. 150 ml. Oljefärg . 
Nr 26-93 ..... .. 21 :-

Acrylfärg " Guitar " . En 
vatte nlöslig oljeliknande 
konstnä rs/ärg . Användes 
som oljefärg och kan 
blandas och förtunnas . 
Torkar snabbt även 
tjocka lager . Giftfri. 

FärglAda med 8 olika 
acrylfä rger i 10 cm' tuber . 
Nr 36-82 . . . . . . 24: -

FärglAda med 11 olika 
acrylfärger (10 cm' tuber) 
plus en dubbeltub vitt. 
Nr 36-83 32: -

Acrylfärg ;1Guitar 11 i stor 
tub. 25 X 100 mm ca 40 cm'. 
Finns i följande färger: 
Vit 1, Citrongul 2, Gul 3, 
Ljusocker 9, Brun 7, Ci 
noberröd 5, Karmosinröd 
10, Ljusgrön 15, Viridian
grö n 14, Koboltblå 18, 
Ultra marin 19, Svart 23. 
Nr 26-91 ... . Pr tub 8: 75 

Förtunning Acryl -Medium, 
för acryllärg . Ger glansig 
yta åt även utspädd färg. 
50 cm' . 
Nr 26-92 . . . . . . . . . '1: 50 

Akvarellpensel i bleckhyl 
sa, lackerat skaft. Hela 
längden 17 cm. 1-12 är 
stor leksnummer. 
26-225, s. k. skol pensel. 

1 2 3 5 
1: 20 1: 25 1: 40 1: 60 

6 8 10 12 
1: 90 2: 30 3: 40 4: 25 

26-31, av mårdhår . Extra 
prima fabrikat. 

2 4 6 
7: 50 8: 50 9: 75 

8 10 
13: - 17: -

TAVELMATT 
F 1= 22X 16cm F 4= 33X 24cm F10= 55x 46cm 
F. 2= 24X19cm F 5= 35X 27cm F12= 61X 50cm 
F 3= 27X 22 cm F 6 = 41 X 33 cm F20= 73X 60 cm 

F 8= 46X 38 cm F40= 100X 81 cm 

Artistpensel nr 26-231 flat 
prima mårdhår , med '1ack'. 
skaft, längd ca 30 cm. 
Storlek / pr st. 

2 4 6 8 
7: 50 8: 50 10: 50 13: 50 

10 12 
16:- 21:-

Artistpensel nr 26-229 flat 
av extra prima borst i för~ 
nicklad hylsa med lacke
rat skaft. Längd ca 30 cm. 

Storlek 2 
1: 45 

12 16 
2: 25 2: 95 

4 
1: 60 
20 
4: 40 

8 
1: 85 
24 

4: 90 

Streckpensel 26-227, flat, 
, bleckhylsa m. vitt skaft , 
ca 30 cm. 

2 4 
1: 50 1:65 
10 12 

2: 40 2: 70 

6 
1: 90 
16 

3:3 0 

8 
2:2 0 
20 

4: 20 

Staffli av furu med beslag 
av mässing . Höjd ca 160 
cm. Ett billigt och bra 
sta ffl i för amatörmålare . 
Nr 46-164 ........ 110: -

Spännram nr 36-14 för 
uppspänning av duk till 
oljemålning . Komplett m. 
kilar. Pris pr st. 

F4 
6:
F10 

9:25 

F5 
6:50 
F12 

10: 50 

F6 
7:50 
F20 

12: 50 

FB 
8: 25 
F40 

17:-

Kilram med duk nr 36-57. 
Uppspänd preparerad lin 
neduk . A) fin eller B) grov. 
Format och pris pr st: 

F3 F5 F6 F8 
15:50 17:50 21:- 24:-

Panni nr 36-11 för olje
målning , tillverkad av 4 
mm hård masonit . Prepa
rerad vit yta. 

2-förp . Pris pr 2 st. 
F1 F2 F3 

5: 50 6: 30 7: 90 
F5 F6 

12:5 0 17: -

F4 
10:5 0 

F8 
22:-

DukpannA nr 36-56. 
Pappannå uppfodrad med 
preparerad målarduk . For 
mat och pris pr st: 
F3 F5 F6 F8 

5:25 6: 25 9:- 10: 50 

Penselsats. Ett sortimen t 
med 21 olika små penslar 
för hem och hobby . 
Nr 30-2204 . Pr sats 13: 75 

Gyrosnurra. En intressan t 
leksak för experiment o. 
demonstration av gyro
kraften, som är rena trol
leriet. Snurran kan bl. a. 
balansera på ett torn i 
miniatyr, som medföljer. 
Nr Prst 10st 
37-591 6: 50 52: -

Magnetsnurra där hjul et 
går fram och tillbaka på 
den förnicklade järnbå
gens bäda sidor . Det är 
en intressant leksak för 
barn upp till 80 år. Hjulet s 
diam . 65 mm. Bågens 
längd 29 cm. 
Nr Pr st 10st 
27-50 5: 50 44: -

Ballongsats med 1 O st 
sorte rade ballonger . 
Nr 27-593 .. . ..... 2: 80 

Ballongsats med 100 st 
sorterade ballonger . 
Nr 27-513 ........ 19:-

Ballongpump. Med h/,'älp 
av denna pumpas al
longer av alla typ er lätt 
oc h snabbt upp till öns
kad storl. Storl 65 x 220 
mm. 10 st sorterade bal
longer medföljer . 
Nr 37-510 ... . . ... 6: -

I, 
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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. Pr st 37: -, 10 st 320: -
Nr 47-535 Längd 53 cm. Pr st 45 : -, 10 st 390:
Nr 47-536 Längd 60 cm. Pr st 56:-, 10 st 495 : -

Diam . 
4mm 
6mm 
8mm 

10mm 

Ögon nr 24-622 av kristall 
glas med svart pupill och 
man kan på baksid . måla 
önskad färg på ögonen . 
Med fästtrå<l 3V metal l. 

12mm 
15mm 
18mm 
20mm 
22mm 
24mm 

Pr par 
0:95 
1: -
1: 10 
1: 45 
1: 75 
2:30 
3:20 
4 : 70 
8 : 90 

10: 50 

10 par 
7: 20 
7: 80 
8:40 

10: 80 
14:-
21:-
26:-
41:-
74:-
90:-

ll f?:b~r; ~t 
~ Bordslampa. Höjd 45 mm. 
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606 607 608 Nr 27-540 . . . . . . . . 9: -

614 ?.. 6di15 ';,,..- Smvma.gströmskontakter för 'rl W dockskåp · och elektriska 
leksaker . Stiftavstånd 8 

'"492 ••• Doc kskå psarmatur med 
sladd och stickpropp m. 
stiftavstånd 8 mm. Fint ut
förande av plast o. blank
polerad metall. 
Med glödlampa 3,5 V. 

27-606 Takla mpa 7:-
27-607 Vägglampa 9:-
27-608 Vägglampa 6: 75 

7:5 0 
?:-

491 984 493 

22-4 91 Väggu ttag . Diam. 
18 mm. 

Pr st 1: 10. 10 st 8: 30 

22-492 St ickp ropp. 
Pr st 0: 95, 10 st 7: 20 

22-984 Sl add kont akt. 
P-r st 1: 10, 10 st 8: 30 27-614 Taklampa 

2.7-1~5 Taklampa 
Rese rvlamp a, E10 _ 3,5 v. 22-493 Tryckko ntakt. 
Passar nr 606-614 . Pr st 1: 65, 10 st 14: -
Nr 22-2073 . .. . . . . . 0 : 65 

Reserv lampa , E5,5 - 3,6 V. 
Passar armatur 615. 
Nr 22-591 .......... 1:-

Docks kl ps ledn ing (mo
dellkabel), se annan sida 
i katalogen. 

Strömbrytare med vipp. 
Diam. 19 mm. 
Nr Pr st 10 st 
22-996 1: 50 13: 50 

Hjul. Kraftigt ekerhjul , diam .: 20 cm med 19 cm axel. 
Hjulet har kraftig gummiring och nylonlager , vilka 
ger mycket lätt gång. Axeln med skruvar för fast
sättning. Förn. bricka täcker hjulnavet. 
Nr 31-817 . . . . . . . . . Pr förp . 4 st 62:-

-
Stickpropp 22-2107, för 
svagst röm, t i llv. av bake
lit. 14 mm st iftavstånd . 
Svart Pr st 1: 1010 st 9: 20 
Vit Pr st 1: 15 10 st 9: 80 

Hjul för model lflyg m.m. 
Mjukt däck av svart synt. 
svampgummi. Metallise
rat plastnav . 

Axel-
Nr Storl . hål 
27-537 50 mm 3 mm 

Skarvuttag 22-88 för ovan- 27-538 65 mm 3 mm 
stående .st ickpropR , 27•539 78 mm 4 mm 

Prst 
4:75 
6: 25 
8:7 5 

Svart Pr st 1:15 10 st 9:80 
Vit Pr st 1:2010 st 10:30 

Vägguttag 22-2108 för 
ovanstående stickpropp . 
Svart Pr st 1:3510 st 12:
Vit Pr st 1:4010 st 12:50 

I 
Ringkloc ka för 3-5 V lik
e!ler växelspänn ing i mi
n,atyrmodell , längd 8 cm . 
Nr 22-549 .. . . . .. . 11: 50 

Miniatyrsummer i plast · 
kåpa 35X 45 mm. 3- 5 V 
lik- eller växelspänning . 
Nr 22-982 .. . .... 10: 50 

Batteri uttag för stiftav
stånd 8 mm (22-492). Av
sett att placeras på ett 
4,5 V batte ri (2316). 
Nr 27-604 ...... . .. . 1: 70 

~ 
Dock-TV. Dockskåps
möbel i mahognylikn. 
hölje . Diabilden kan ut
bytas . Apparatstorlek: 
50x65x35 mm. Med in
byggd lampa, sladd oc h 
stickpropp. (För batteri 
32-2316) . 
Nr 27-541 . . . . .. 16 :50 

Utombo rdsmotor " NEP
TUN Super " fö r 4- 8 V 
m. omkop plare för fram
back-sto pp . Hölje o. pro
peller av hållbar plast. 
Mycket kraftig motor, 
max. ca 10 W. garanter ar 
god fart och stor livs
längd . Fästet medger bå
de uppfäll ning och styr• 
ning. Vikt 100 gram . Höjd 
135 mm. 
Nr 37-574 48 : -

Racerbit av lackerad plåt. Går med ånga. Vatten på
fylle s genom ett av de två rören baktill på båten 
varefter bränslet tändes och insättes under pannan'. 
Om några ögonbl ick startar båten och går ca 10 min. 
under ett smattrande ljud . Bästa värmekälla är en 
1/, värmetablett (sid . 83). Längd 14 cm. 
Nr 37-501 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr st 7: 75, 10 st 65: -

~rinkm~n är. en törstig figur som oavbrutet bugar och 
ti ttar djupt , glaset, så länge han når ner till vattnet. 
Intressant och roande. Även mycket lämplig som 
blickfång i skyltfönster. Höjd 20 cm. 
Nr37 -519 ...... . . . ....... Prst 3:95 Pr10st 32:-
Nr 37-515 ....... .... . . ... Pr st 4: 25 Pr 10 st 34:-

Magn e tiska le ksake r har alltid varit mycke: intressant 
och roan.de för både ung och gammal. De kan göra 
många tricks som ser oförklarliga ut. 

27-668 Jungfrun i badet ... . ...... . . .. . . .. . .. . 6: 75 
27-616 Hundar , mycket roande . 4· 50 
27-663 Dragspelare med dansös ·:::::::: : : : : s; 25 
27-664 Bil med magnetstav .. . .... . .• ... . .. . . 5· 75 
~:- :: Bockar som stångas m.m. . ... . .... . .. 5; _ 

- Råtta ... .. . . .. . ..... . ................ 2 · 50 
27-660 Grodor . Tricks med glas . . . . . . . . . . . . . 3; 85 

27-658 Racerbil , går fram och back. Längd 14 cm 
Med magnetstav .. . . .. . . .. . . .. .............. . 12 : så 

27-662 Pusskalas, skrattretande 
27-665 K"tt som leker med boll : : : . . • . . . . . . . . 5: 75 
27-655 Sal, balanserar en boll 5 · 75 
27-661 Katt leker med råtta .. : : : : : : : : : : : : : : : : 5; 25 
27-657 Dansös dansar framför spegel . . . . . . . . 5: 7,5 

Munspel, HERO Harmo · 
nica . Ett välljudande spel 
med 40 prima mässing -

d) pg stämmor i stämplattor 
..., av kraftig mässing och 

blankförkromade skydds 
plåtar. Stämt i C. Längd 
18 cm. 
Nr 21-1009 . . . ..... 11: -

E_hnotor .. för likström , med dubbla ferr itmagneter och 
sialvsmoriande lagerbussningar. Går åt båda hållen 
genom polvändn ing. Kompakt 3-delat ankare med 
kollek to r. Fungerar även som generator . Storlek : 
diam. X längd . Vikt i gram . Varv : tusental pr . minut. 

Axeldiam . på 2248-2249 är 2 mm, på 2250-2251 är 
2,3 mm. 
Nr Volt Amp . Varv Vikt !,torl . Pr st 10 st 
22-2248 3 0,9 9 18 g 21 X 29 3: - 22:-
22-2249 1,5 0,65 4 28 g 24 X 32 3: 60 26: -
22-2250 3 0,85 6 42 g 27 X 34 4: 50 32: -
22-2251 4,5 0,4 6 46 g 27 X 34 4: 95 36: -

El-motorer för likspänning ~ volt. Inkapslade i 
p last och med ytterhölje av plåt. Bronslager och per 
manentmagneter . Går åt båda hållen genom pol 
vandn,ng eller omkopplare vilket f inns på 22-1360. 
Storleken är längd X diam. utom axeln . 

Max. ström- Axel 
Nr Storlek Vikt förbr ukning diam . 
22-1356 29X 22 mm 20g 80ÖmA 1,5 mm 
22-1 360 51X 30mm 90g 1,5A 2mm 

Pris 
48:-
48:-

El-moto re r med robust självsmörjand~ växellåda med ? steg . Omställbar för nedväxling 1/J , 1/ , 1 t/n , 1/ u , 
In . och •t .. av grundvarvtalet , som är 3000-7000 

v/ mm. beroende på belastningen . Finns i två storl. 
22-1363. Strömförbr . 0,1- 0,5 A vid 6 V likström. Stor
lek 60X 25 mm. Axeldiam. 2 mm. 72 :-
22-1364. Strömförbr. 0,15- 1,5 A vid 6 V 
Storlek 100X 40 mm. Axeldiam . 4 mm. 

el -motor. (Decaperm Special, med nedvhling 1 ·2 5 
ar.vtal .. på ut.gående axlar 4000 och 1500 vt~in: 

Strömforbruknmg tomg . 0,5 A, max bel. 3,5 A vid 12 v 
likström . Storlek 93X 44 mm. Axeldiam 4 mm 
Nr 32-1361 ........ . . . ..... . .... . : .. ... .. 79: _ 

El-motor. (Hectoperm Special) med nedväxling 1 :2. 
Varv tal på utgående axlar 6000 och 3000 v/min tom
gång. St,ömför br. obelastad 0,6 A, bel. 6 A vid 12 V 
likström . Storlek 120X 55 mm. Ax eld . 4 mm. 
Nr 32-1362 . . . . . . . . . . . 105: -
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MODELLBYGGSATSER till deko rativa replika mo· 
deller i skala 1 :16 med de flesta delarna av metall , 
ytbehandlade eller lackerade och helt färdiga för 
hopmontering med medföljande miniatyrskruvar . Ett 
tidskrävande men intressant hobbyarbete med en 
tjusig prydnadsmodell som slut resultat. Engelsk mon. 
te ringsanv isning lättfattlig med steg för steg tydl igt 
förklarande bilder. 

Lokomotivsats, Steph ensons " Racket ". Längd 22 
cm . Höjd 24 cm . Vikt 1,7 kg . 
Nr 37-693 .. .. .... .. ...................... 225: -

Bilbyggsats Roll s Royce 1910, " Silver Ghost ". Längd 
24 cm . Vikt 1,2 kg . 
Nr 37·692 . ... . .. .. ........... . ... . ......... 139: -

Bilbyggs ats Linc oln 1928. Längd 25 cm. Vikt 0,9 kg . 
Nr 37-694 ........... . . ... . . .. .. ...... . ... 115: -

POLISTIL A2 

Bilbana. Tvåsp årig racerbana med 2 bila r och 2 kon
tro l lhandtag . Total banlängd 4 m. Monterad bana 
kräver en yta på 175 X 75 cm . Banan best år av 6 raka 
bandelar , 8 kurvse~tioner 60°, brostöd och räcken. 
Levereras utan transformator. 
Nr 37-700 ... . ................... . . . . . .... 139: -

Transformator till bilb ana, 12V / 1,5A . Skydds iso lerad . 
An slutes till 220 V. S-märkt. 
Nr 37-699 .. .. .... . .......... . .. . ...... .... . 85: -

Nr Tillbehör 
37-695 Bansektion rak , 30 cm (AS). 
37·696 Bansektion kurv a 60° (A9). 
37-697 Bansekti on doserad 60° (A 16). 
37-698 Stöd för doser in~ (A11). 

Prs t 
8 : 25 
8: 50 
9: 75 

sats 6 : 50 

Motorsats . En intressant 
och läror ik byggsats . In· 
nehåller allt som behövs 
för att montera en liten 
·enkel el-motor för 3-4 ,5 
V batteri. Med mycket 
lättfattlig monteringsan · 
visning . Rekom menderas 
även för undervisning i 
skolor . 
Nr 
37.504 

Prst 
6: 50 

10st 
56: -

Byggsats, innehåller alla 
erforderliga delar för 
montering av en induk
tionsapparat som lämnar 
en kraftig , reglerbar se
kundärspänning . Brytar · 
fjader med silverkontak
ter , handelektroder _med 
ledningar, färdiglindad 
spole med såväl primär
som seku ndärlindni ngar. 
Kopplingsanvisning oc h 
arbetsbeskrivning . 
Nr Prst 10st 
27-525 3: 65 32: -

Remskiva , 3-spårs , m. dia
metrarna 10, 8 och 6 mm. 
27-596 För axel 2,3 0: 90 

Transmission med smörj 
bara lager i bockarna . 3 
remskivor med diam . 14 
mm och 1 med 24 mm. 
Bott enplattan 17X 7,5 cm . 
Höjd 5 cm . 
Nr 37-630 . . . 23: -

Modellmaskiner avsedda 
att drivas av ångmask in 
eller elektrisk motor . 

Borrmaskin med remskiva 
för två hastigheter : Höj 
och sänkbart matarbord . 
Höjd 12 cm . Bottenplat · 
tans diam.: 9 cm. 
Nr 37-627 27: 50 

1 
Slipmaskin med 2 st 3 cm 
slipskivor och anhåll. 
Höjd 9 cm . Bottenplattans 
diam. 9 cm . 
Nr 37-628 . .. 22: 50 

Cirkelsåg , höjd 9 cm . 
Sågbordets storlek 85 X 
70 mm. D iam. på botten · 
plattan 9 cm. 
Nr 37-629 .. . . . 22 : 50 

Kapsåg på bottenplatta 
13 x 6,5 cm . Höjd 8 cm . 
Med anordning för fast 
sättning av de t material 
som skall sågas. 
Nr 37-632 ..... . .. 35: -

Excenterpress , höjd 14 
cm . Bottenplattans diam . 
9 cm . Remskivans diam . 7 
cm. Stansar 2,5 mm hål i 
papp , pla st , mycket tunn 
plåt o. d. 
Nr 37-631 ........ 39: -

Ångmaskin, höjd 22 cm, soc keln 20 X 14 cm . Eldas 
med torrsprit i tablettform . Ångpanna av !örn . oc h 
högglanspolerad mäss ing . Skorsten och eldstad av 
plåt med tegelsten smö nster . Ångpann an har förn . 
ångvissla och säkerhet sventil. Cylinder och kolv av 
mässing . Ångpannestorlek 9 X 4,5 cm. 
Nr 37-527 ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96: -

Ångmaskin, socke l 26X 31, höjd 26 cm . Säkerhets 
venti len vikt belasta d och sa mmanbyggd med ång· 
visslan som tjuter då v.entilen utlöses . Ångpannan, 
13,5x5,5 cm, har glas för kontrolr av vattenståndet. 
Nr 37-624 .. ....... .... ... . . .......... . .... . 166: -

Ångmaskin mode ll "John Eriksson". Denna mod ell
ång maskin är konstruerad med säke rhet som led
motiv . Result ate t är en maskin so m helt tillfreds
stälfe r dagens krav på säkerhet. Ångpannan av ·mäs. 
sing är försedd med ångvissla och säkerhe tsventil. 
Reglage finns för fram , stopp och back. Rör avleder 
spillånga t ill skorsten. Eldas med värmetab letter 
24-1305. Bottenplattans storl ek , 350X 255 mm. Total 
höjd med skorsten 240 mm. 
Nr 37-691 . . . . . . . .. . ..... . 220: -

Båtångmaskin. Ångpanna av mässing , polerad och 
förn icklad , 4,5 X 10,5 cm. Vattenståndglas och säker· 

37-625 

Ångmaskin , utförande som föreg åend e men soc kel 
30X35 och höjd 32 cm. Ångpannan , 16X 6,5 cm , har 
glasruta och utsl äppsventil samt manomete r. Cy lin
de~n är inbyggd och har olj enipp el samt kran för 
start och stopp , vidare f inns centrifugalregulator och 
skål för kondensvatten . Högkl assigt utförande. 
Nr 37-625 . . . . . . . . . . . . . . . ....... 345:-

Angmaskin, som föregåeno~ men större : sockel 42x 
34 cm , höjd 40 cm. Denna maskin är den kraft igaste 
och har hårdlödd ångpanna som rymmer 500 cm' , 
d,am , 8 cm och längd 17 cm . Manöverbord med 
manometer och kran för start och stopp samt oljep å
fyllningsnippel. Stor detaljrikedom och förstklassigt 
utförand e. 
Nr 37-626 ....... . ...... . .... 530: -

hetsventil. Sockel av ugn slackerad metall. Stående, 
dubbelverkande fast mässingcylinder med slid . Fram 
eller back vid igångsättningen . Ba lanshjul , 7 cm 
diam. 1 med rem skiva för stationär drift. Propelleraxel 
med lager och flexibel koppi ing jämte 3-bladig pro
peller , diam . 50 mm. Eldas med värmetabletter. 
Gångtid ca 15 min . Passande båtlängd ca 4CJ...-60 cm . 
Nr 37-516 . .. . . ..... .... .. .. ... . ..... . ... 165: -

Ångvält. Ångpanna av mässing , polerad och för
nick lad , 4,5X 15 cm . Säkerhetsventil , vattens tåndg las 
och ångvissla. Dubbelverkande , fast mässingcylinder 
med slid för körning fram och back . Balanshjul , 8 cm 
diam ., med remskiva . Kugghjulskopplingen till hjulen 
kan växlas ur med spak för stat ionär drift. Bakhjul 
och frontvält av eloxiderad alum inium, diam . 10 och 
7 cm. Ovr iga de lar fint lackerade i grönt och rött . 
Styrn ing med ratt via kedjelänksystem . En tekniskt 
välutrustad maskin i hög kvalitet. Eldas med värme
tabletter . Längd 32 cm. 
Nr 37-517 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260: -

~~ 
( 

-,i~ 
Styranordning med hand
tag och ratt för fjärrstyr · 
ning av ångvält 37-517. 
Längd 1 mtr . 
Nr 37-518 .. . . .. . . 23: -

Vännetabletter ESBIT ett 
torrbr äns le med hög vär
mee ffekt. Säkert och gift . 
fritt. I ask om 20 tablett er. 
Nr 24-1305 . . 4: 50 
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Elektronikbyggsats med utförlig illustrerad enge lsk 
byggbeskr ivning på 100 olika radiotekniska samman
sättningar. Innehåller mörkermotstånd, telegrafnyckel , 
instrument, relä, högtalare, ferritantenn , IC-krets, sol
ce l l m.m. Kopplingstrådar fästes på fjädrande snabb
kopplingar. Dr ivs med 9 V batteri (32-2050) och 2 st 
(32-2047), medföljer ej. 
Nr 37-550 ......... .. ..................... 162: -

Q 
. r?t""· A)f1r-: 

i ~ - ~p?;~:Ä 

~ 
Elektronikbyggsats. En 
enkel elektronikserie med 
engelsk byggbeskr ivni ng. 
Lödes lätt samman. Finr>s 
i följande satser: 

37-549-1 . Elektron isk 
orgel. 

37-549-2. Bl inkgi vare . 

37-549-3. Darrte,it. Testa 
förmågan att föra en me
tallr ing utmed en metall
labyr int utan att be röra 
denna , som annars ger 
signal vid berö ring. Utan 
9 V batte ri 32-2050. 

37-549-4. Morseapp arat. 

37-549-5 . Elektronisk 
sireli. 

37-549-6. Polissiren. 
Pris per st 14: 50 

Mikroskop med stativ av 
svart plast . Ställbar spe
gel. Inställni ng med spin
deldrev . Prepa ratglas 
medföljer. Förstoring 150 
x . Höjd 13 cm. 
Nr 34-408 .... .. . . 23 :-

Teleskop med förkromad 
tub . Längd utdragen 37 
cm. Förstoring 30 X. Ob 
jektiv 30 mm. Med stativ 
på gummi(ötter , Höjd 20 
cm. 
Nr 34-1777 ..... . 58 :-

Spiralen, en leksak som 
roar både ung och gam
mal. Den kan "gå " utför 
trappor och sluttande 
plan. Diam. 85 mm med 
95 varv. 
Nr Prst 6st 
37-80 11: 50 54 : -

... · -~_ ... I 

Elektronikbyggsats med rikt illustrerad svensk 
byggbes krivnin g på 150 olika radiotekniska samman
sättningar . . Kopplingstrådar fästes på fjädrande 
snabbkopplingar mellan olika term inaler så att man 
kan bygga en mängd apparater I.ex .: Ljudmätare , 
vindhastighetsmätare, olika typer av larm, elekt,o
nisk orgel, cds-mätare , lf signalrelä , mikrofonförstär 
kare , radio pej ling m.m. En intressant experiment· 
låda som ger inblick i elektronikens grunder . Stor
lek 39X 30X 24 cm. Dr ivs med 9V-batteri 32-2328 och 
2 st 32-2322 batter ier. Medföljer ej . 
Nr 37-215 ...... .. , ......... . .... , ... , .... 278: -

Elekronikbyggsats med svensk illustrerad besk riv
ning på 15 olika apparater , såsom telegrafutrustning , 
oscilator, lj udvågsförstärkare, radioapparater , tjuv 
larm m.m. Koppling sledn ingar med ,inabbkopplingar 
för enkel sammansätt ning , Storl ek 20X 12X5 cm. 
Drivs med 9V batteri 32-2328. Medföljer ej . 
Nr 37-216 . ...... ...... ....... . ... . ....... .. 76: -

Elektronikern. 160 olika experiment med elektricite t 
och magnet ism för flickor och pojkar från 10 till 15 
år. Rikligt illustrerad beskr ivning på svenska. Lådans 
storl . 41 X 24X 5 cm. 
Nr 37-586 .. , .... . . . . , .. . ... , .. . . . ... , , .. . .. 78: -

Lokaltelefon. En praktisk prisb illig te lefon för barn 
och vuxna, levere ias med 10 m kabel men utan bat
teri er, (4 st 32-2321). Hölje i slagtålig plast. Med ljus 
och lj udsignal. 

t.:===:::::::::'.:~~=~---------_J Nr 37-585 ... ...... , ... .......... , . . Pr oar 65 : - . 
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Vig guttag, dubbla . Vita . 
32-236, utanpåliggande . 
32-235, för infällning. 

Pr st 6: 75, 10 st 59: -

" PETSÄKRA " 
Vägguttåg, dubbla utan 
påli QQande, pet säkra. 
32-580 vita . Pr st 9: 50 
32-581 bruna . Pr st 10: 50 

Vägguttag, dubbla för in
fä llning, p<>tsäkra. 
32-582 vita. Pr st 10: 20 
32-583 bruna . Pr st 11: 20 

Vägguttag, dubbla för jor 
dat uttag . S-märkta . Vita. 
22-2194 utanpåliggande. 
22-2195 för infällning i 
dosa. Pr st14: 75 

" Petsäkra" 
Vägguttag, jordade , dub
bla, utanpåliggande, pet 
säkra. 
32-584 vita . Pr st 17: 75 
32-585 bruna . Pr st 19: 50 

Vägguttag , jordade , dub-

Strömbrytare med platta eller kåpa av vit plast. Mik 
robrytare med tyst och mjuk gång. S-märkta . 

32-1556 , enpolig utanpå- 32-1559, enpol ig, för in-
liggande . fällning . 

Pr st 7: 20, 10 st 64:- Pr st 8: 75, 10 st 79: -

32-1558 , trap pomk opplare, 32-1561 , tr appomk opp lare , 
utanoåligg ande . för inläl lning . 

Pr st 8: 60, 10 st 78:- Pr st 9: 75, 10 st 89: -

Stickpropp av bakelit m. 
runda stift o. jordkontakt. 
S-märkt. 10 A. 250 V. Vit 
eller brun. 
Nr Pr st 
22-1887 3 : -

10 st 
26:-

Skarvuttag av stark vit el
ler brun bakelit med jord 1 
kontakt. S-märkt 1 0A/250 

32-1560, kronomkoppl are, 
för inlällning. 

Pr st 12: 50, 10 st 114 : -

Apparatuttag av bakelit . 
med gummiinföring för 
sladden. S-märkt. Använ 
des för strykjärn , värme 
apparater m.m. 

V. 
Nr 
22-871 

Prst 
4: 90 

10 st 22-1690, med bakel itpropp 
42: _ (utan jord). 

Pr st 3: 25, 10 st 28:-

32-586 vita. Pr st 18:- <!> 
32-587 bruna . Pr st 19: 75 i 111 . • J 

22-129, med steat itpropp 
och jo rddon . 

Pr st 4: 50, 10 st 39:.-

Lamphlllare , för normala 
belysningslampor . Av ba
kelit med mässingsgäng. 
S-märkt. 

Pr st 10 st 
32-1719 Brun 2; 25 19 : 50 
32-1719 Vit 2: 60 22 : 50 

Lamphlllare, helgängad . 
Ti llverkad av bakelit. Med 
en skärmring . S-mär~t. 

Prst 10st 
32-1796 Brun 2: 80 24: -
32-1796Vit 3:- 26 : -
Skärmring, extra till ovan
stående lamphållare . 

Prst 10st 
32-1797 Brun 0: 45 3: 50 
32-1797 Vit 0: 50 3: 70 

Lampsladd med vit E-14 
lamphållare , stickprop p 
och 5 m vit ledning. 
Nr 32-634 .. .. .. .. 10: 50 

Lamphållare med inbyggd 
strö mbrytare , För lampor 

~i kra för infä lln ing, pet - ~[D 

~ 
Sladdströmbrytare i storl. 
24X 55 mm. 4 A/250 V. S
märkt. Med vit kåpa. 

Stickpropp av vit eller 
brun bakelit med förnick 
lat stift. Extra prima fabr . 
S-märkt. 

, 

·m. normal gäng . S-märkt. 
Av bakelit. e, Nr 22-874 . . . . . . . . 7: 80 

ili Nr Pr st 10 st 
22-846 4 : 45 39: 50 

Kontakter av grå kraftig 
PVC. Med jordkontakt. Är 
mycl<et tåliga mot omild 
behandling och därför en 
utmärkt verkstadssladd
koppling . 
Nr 22-122, stickpropp . 

Pr st 3: 95, 10 st 36: 
Nr 22-123, skarvuttag . 

Pr st 8: 75, 10 st 79 : -

Nr Prst 10st 
22-752 1: 45 12 : 50 

Skarvuttag av bakelit m. 
berör ingssk ydd . S-märkt. 
Viia eller bruna . 
.Nr Pr st 
22-753 2: 45 

10 st 
21: -

Grenuttag. Dubbelt sladd 
uttag med jordkontakl. 
10A/250V. S-märkt. 
Nr 22-1501 ...... .. 11:50 

Apparatkontakter av slag 
tålig polyamid med 3 flat 
stift i fyrkantpropp 23 x 
16 mm. 6 A/250 V. S-märkt 

22-863, paneluttag . 
Pr st 3: 90, 10 st 34:-

22-862, apparatpropp . 
Pr st 6: 50, 10 st 57: -

Trepolig kronkoppling av 
vit bakelit. S-märkt. 
22-1799, propp. Pr st 1: 15 
22-1798, uttag . Pr st 1: 10 

Lamphlllare av bakel it. 
Gänga E14. Storlek 2BX 
50 mm. S-märk t. Svada 
eller vita. 
Nr 
32-1789 

Prst 10st 
2: 25 19: 50 

~ 
Skirmhlllare med fäste 
för normallamphållare . 
Ställbar höjd 1&-22 cm. 
Förmäss ingad. 
Nr 32-557 . .. .. . .. . . 8: 50 
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Lamphållare med fot för 
fast monte ring. Helt av 
vitt porslin . S-märkt. 
Nr Socke l Pr st 
22-1733 E14 (Mignon) 3: 25 
22-1734 E27 (Normal) 3: 95 

lnsatslamphållare av ba
kelit med E14-gäng . Ställ
bar längd . Gängat nippel 
fäste . S-märkt. 
Nr Prst 10 st 
22-1693 2:50 21:50 

Ljusimitationshylsa av 
plast i vaxg ul färg o. med 
droppimitati on. Höjd 80 
mm. 
Nr Diam. Pr st 10 st 
22-875 27 mm 0: 60 4: 50 

Grenuttag, av vit bakelit. 
3 uttag och 1,5 m kabel 
med stickpropp. S-märkt. 
Nr 22-904 .. .. . .. .. . 9: 80 
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Grenuttag för 4 stlck
proppar . Med kåpa av vit 
bakelit och ca1 ,5m sladd. 
S-märkt. 
Nr 32-893 .. ...... 11: 65 

Skydda barnen! 

Grenutta g med lyra " pet
säkra " uttag. Hålen öpp
nas endast med stick
propp . Med 1,5 m sladd 
och propp . S-märkt. 
-Nr 32-89 5 .... . . .. 15: 75 

Grenuttag med 3 jordade 
uttag , kabel 3 X 1 kvmm 
och jordad stickpropp . 
Helt i-grå plast. S-märkt. 
Nr Sladdlängd Pris 
22-354 2 meter 24: 50 
22-364 6 meter 32 : -

Kabelrulle med 2 jordade 
uttag och 8 m. skarv
sladd. Hölje av styv eten
plast och bärhandtag . 
Nr 32-352 . . . . . . . . 63: -

m 
~ 

Sladdosa med tre utt ag 
och 4 m inrullbar sladd . 
Finns både ojordad och 
j ordad . S-märkt. 
Nr 32-710, ojo rdad . 29: 50 
Nr 32-711, jordad 47: -

Grenllda 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 3 X 1,5 250 
V/10A . 

32-1876, utan kabel. 62:-

32-1877, med 0, 7 m kabel 
och stickpropp . 69: -

32-1878, med 10 m kabel 
3X1~ ~ : -

Skarvsladd, jordad . Plast
kabel 3 X 1 kvmm med på
gju ten jordad stickpro pp 
och skarvuttag . S-märkt. 
32-1908. Längd 3 m 25: 50 
32-1909. Längd 5 m 29: 50 

Sladd med 3 m plastkabel 
2 x 0.75 m. ingjuten stick 
propp . Vit ell &r brun . S
märkt . 
Nr 22-39 ...... . .. . 5: 20 
Sladd med 2 m plastkabel 
3 X 0.75 med jo rdad stick
propp. Vit eller grå. $
märkt. 
Nr 22-40 . . .. .. . .. . 8: 25 

Skarvsladd med S-märkt, 
vit stickpropp och vitt 
skarvuttag samt vit plast
kabel. 
Nr 
22-1910 
22-1911 
22-2065 

Längd 
3m 
5m 

12m 

Pris 
7:60 
9: 50 

18 :-

Sladd t ill strykjärn . 
Skyddsflätad RDG 3 x 0,75 
med jordad stickprop p. 
Längd 2 m. 
Nr 22-259 . . . . . . . 21: 50 

Anslutningssladd, för ka
miner , kokplattor m.m. 
Med S-märkt apparatut
tag och stickpropp , gum
mikabel 3 X 1 mm'. Längd 
2 m. Jord ad. 
Nr 22-257 . . . . . . . . 21: -

Sladd hållare 

Sladdhlllare, självhäftan
de, av vit plast . Fäster 
på de flesta underlag . 
Håller sladden väl sträckt. 
Ingen spikn ing. I sats om 
8 st. 
Nr 22-261 .. Pr sats 3: 95 

Kopplingsiist av grå mjuk
plast. För kabel upp till 
2,5 mm' . 12-po lig . Lätt 
delbar . 
Nr Pr st 10 st 
22-819 1 : 85 16 : -

Kopplingslist av mjuk 
plast . För upp till 4 mm' 
kabel. 12-polig . 380 V. S
märkt. 
Nr Pr st 10 st 
22-1013 2 : 20 19 : 50 

Fotströmbrytare , kraftig t 
byggd för bl.a. dammsu
gare . 1-pol ig, 250 V/6A. S
märkt. 
Nr Prst 10st 
22-939 7: 25 62: -

Blinkkontakt, lämplig för 
rek lamändam ål m.m. Max. 
spänning 220 V växe lsp. 
eller 500 V likspänning. 
15-100 W. Med konden
sator . Storlek 5 X 1 X 1 cm. 
B linktid ca 5 sek . med ca 
2 sek. uppehåll. 
Nr Pr st 10 st 
22-13 74 16: 50 142: -e , ~" ;~0 n fl{i}~ 

~~- - --
- " , Kontaktskydd, svarta el

ler vita . Ett enkelt och ef
lekti~t skydd att sätta i 
vägg uttagen , så att små
barn ej kan få st röm. 

Kontaktskydd. Skydda 
barn en. Kan endast öpp · 
nas med st ickpropp . 
22-175 Pr 5- förp. 17 :- Nr 22-174 Pr 10-förp . 3: 90 

Strömställare pla stkaps
lad. 3-polig strömbrytare . 
16 A 380 V. Låsbar i från
oc h tilläge . Förs edd med 
separat 0-plin t. Sköljtät 
kapsli ng. 2 genomgående 
utlopp 22,5 mm. Röd in
dika to rlampa. Sto rlek 120 
X 80 mm. 
Nr 32-1555 . .. . .. 55: -

Strömställare i bakelit
kåpa , storlek 100 x 75 X 45 
mm. Typ : 3-polig brylare. 
25 A 380 V. 
Nr 32-2000 . . . . . . 23: -

_L~ I'-' 
lfl'lfl'JW 
Strömstälhrre ALPHA , m. 
dro ppformad förnicklad 
metallarm . 250 V/2A . S
märkt. 
22-726, 2-polig brytare 

9: 25 
22-727, 1-polig brytare o. 
omkastare . 9: 50 

Strömbrytare för inmon
te ring i panel med 28 X 11 
mm hål. 250 V/ 10 A. S
märkt. Djup 30 mm. Svart 
eller vit. • 
Nr Pr st 10 st 
22-820 3 : 40 29 : 50 

Omkastare, 1-pol ig , vit. 
Mått lika föregående. 
Nr Prst 10st 
22-813 4 : 25 36: -

ån • Strömbrytare. 2-po lig . För 
panelmontering i 22 X 28 
mm hål. 220 V/13A AC . 
S-märk t. Vit. 
Nr Prst 10 st 
22-1052 6: 50 55: -

Strömbrytare för pane l
mont ering i 19X 13 mm 
hål. 250 V/6 A. S-märkt . 
Helt i ljusgrå p last. 1-
polig brytare . 
Nr 22-851, . . Pr st 3: 25 

10 st 26: 50 
Nr 22-852, 1-polig omkas
ta re. 

Pr st 3: 80, 10 st 31:-

Strömbryta re. 2-polig för 
panel med 22 X 19 mm hål. 
250 V/6A. S -märkt.Svart. 
Nr 22-937 Pr st 5: 25 

10 st43:-

Skylt, storl . 34 x 6 mm. Nr 22-938 2-pol ig omkas-
Nr Pr st 10 st tare . 
12-1508 0: 75 4: 80 Pr st 6: 40, 10 st 54: -

Strömbrytare, 1-polig. 250 
V, 6 A. S-märkt. 
Nr Prst 
22-2013 5 : 50 

10 st 
49: 50 

Täckplatta av svart bake 
li t. Passar 22-2013. Storlek 

Kvicksilverströmbrytare. 
För max. 120 brytningar 
pr tim. 
Nr 
22-470 
22-474 
22-471 
22-472 

Storl . Amp. Pris 
7 X 24 0,5 6: 70 

10X 30 2 8: 25 
10 X 30 4 21:50 
10X45 6 27: -45 X 20 mm. 

Nr 
22-2031 

Pr st 
0: 75 

10 st Hårdglas : 
5: 40 22-473 10 X 45. 15 A. 29:-

Strömbrytare, 1-polig med 
inbyggd signallampa. 220 
V/10 A. Vit med röd lins . 
S-märkt. 28X 11 mm. 
Nr Pr st 10 st 
22-821 7: 95 72 : -

Indikeringslampa, svart 
ram med röd eller orange 
lins. Med lampa 12V (för 
6-12V) eller 24V (för 12-
24V) . 
22-795 röd 4:95 44 :-
22-794 orange 4:95 44 :-

Indikeringslampa, vit ram 
med röd eller orange lins. 
Med lampa 220-250 V. 
S-märkt. 
Nr Lins 
22-798 röd 
22-799 orange 

Pr st 10 st 
6:50 54 :-
6:50 54:-

Tryckströmbrytare för in
byggnad. S-märkta . 
22-2153 för 0-3 mm gods . 
22-2154 för ca 6 mm gods. 

Pr st 2: 10, 10 st 17: 50 

Mikroströmbrytare för 1-
po l ig växling. Honeywell 
typ V3-1, brytlörmåga lik
ström '/, A/125 V växel
ström 10 A/250 V. I plast
kapsel storlek 27X 15X 10 
mm. 
Nr 22-842 . . .. . .. . 10: 50 

Manöve rarma r passande 
mikrobrytaren 22-842. 
22-848 med självsmörja n
de ol jebro nsrull e. 5: 25 
22-849 med 45 mm lång 
hävarm . 8: -

O~db 
884 885 

Nippel med sidskruv att 
fasthålla kabeln för drag 
avlastning . Av vit nylon . 

22-884 Yttergänga 10 mm. 
22-885 lnnergänga 10 mm. 

Pr 2 st 0: 80, 10 st 2: 60 

Skivnippel , består av en 
10 mm armaturnippel på 
en 26 mm skiva m. skr uv
hål. Lämplig för uppbygg 
nad av ljusramper m.m. 
Nr Pr 2 st 10 st 
22-1373 2: - 7: 80 

"~®· 877 878 879 880 

Flänsnippel 22-877 av 
mässing . Gänga 10 mm. 

Pr 2 st 0: 80, 10 st 2: 70 

Kordelmutter 22-878, av 
mässing . 10 mm gäng . 

Pr 2 st 0: 70, 10 st 2: -

Mutter 22-879, 6-kant av 
mässing . 10 mm gäng. 

Pr 2 st 0: 60, 10 st 1: 90 

Nippel 22-880 av plast m. 
10 mm gänga. 
Vit Pr 10 st 1: 30 

Spiralarm, böjbar i alla 
riktningar. Använd es t il l 
läslam por , golvlampor, 
mikrofon stat iv oc h dylikt. 
Tillv . av pol erad mässing 
med invändig resp . utvän
dig 10 mm armaturgäng i 
ändarna. 

22-2163, pole rad mässi ng. 
Längd 20 cm Pris 7: -
Längd 30 cm Pris 8: 50 
Längd 40 cm Pris 10: 50 
Längd 60 cm Pris 1 6: 50 

22-1248, förn icklad mäss. 
Längd 20 cm Pr is 8: 75 
Längd 30 cm Pris11 : 50 
Längd 40 cm Pris 14: 50 
Längd 60 cm Pris 19: -

Röm ippitl 22-881 för lamp 
hållare . Helgängad 10 mm 
gänga. 
Längd 
20mm 
30mm 
60mm 

Prs t 10st 
0: 35 2: 30 
0 : 45 3:-
0: 80 6 : so 
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22-405 22-69 22-70 

Skallamphlllare av mäs· 
sing, dvärggäng. E 10. 

22-405 m. fästskruv i bot· 
ten. Pr st 0: 60, 10 st 4: 80 
22-69 med fiberfäste . 

Pr st 1:-, 10 st 7: 90 
22-70 med fot. 

90 

Pr st 0: 80, 10 st 6: 40 

22-1250. Försänkt. 
Pr st 1: 25, 10 st 9: 80 

Åffi. 
997 999 

Lamphlllare 22-997 för 
mignons ockel, E 14. 

Pr st 1: 25, 10 st 10: 50 

Lamphlllare 22·999 för 
miniatyrsockel , E 5,5. 

Pr st 0: 75, 10 st 5: 80 

Lamphl llare för illumina· 
tionslampor , sockel E 14. 
Med brun bakelitfot. Höjd 
38 mm. 
Nr Prst 10st 
22-1492 2:50 21: 50 

Packning av gummi . Pas· 
sar 22-1492 för utomhus · 
bruk. 
Nr Prst 10st 
22-1491 0: 45 3: 20 

• Lamphl llare med fot av 
bakel it. För illuminations
lampor m.m. Dvärggäng . 

E 10. 
Nr 
22- 67, svart 
22-2093 , vit 

Pr st 10 st 
1: 10 9: 70 
1: 20 10: 50 

Med mignongäng , E 14. 
22-1803 , svart 1: 75 14: 80 

Lamphlllare med svart 
plastkåpa och 9 cm an· 
slutningstrådar . För E 10 
sockel. 
Nr Prst 10st 
22-701 0:85 6:4 0 

Tryckkontakt för ringled
ning m.m. För max. 3, Amp . 
Mont eras i ca 16 mm häl. 
Förnicklat hus med svart 
eller röd knapp . 
Nr Pr st 10st 
22-2099 3: 90 31: -

Tryckkontakt med belyst 
knapp och namnskylt. An
vändes i samband med 
ringledningstransformator , 
ej batter i. Storl . 40 x 60 X 
15 mm. Med 8-15 V lam
pa. 
Nr 22-268 ...... . . 16: 50 

Reservlampa 22-269 3: 90 

Tryckkontakt av vit plast , 
40 mm diam . 
Nr Prst 10st 
22-2106 3: 50 28: -

Transformator med in
byggd summer. Effektiv 
signal. Enkel monteri ng. 
Storlek 12X 7 X 4 cm. KA· 
pa av vit hårdplast. 220 V/ 
sek. 8 V. S-märkt. 
Nr 32-1784 .. .. . . 39: 50 

Ringklocka på socke l av 
vit plast med utrymme för 
ett ficklampsbatteri (32-
2316) Anslutn ing för tryck 
konta ktledning. 
Nr 32-10 .. ..... ... 13: 50 

Ringklocka diam. 75 mm. 
För både lik- och växel· 
ström . 

32- 5 4 V 
22-1785 12 V 
22-1786 24 V 

11: -
12: 75 
13: 50 

Elektronisk sirån med pul
serande intensivt 11Woi 
Woi Woi"-ljud. Likström 
6-12 V. Storl . 165X 130 
mm. 
Nr 
32-374 

Pr st 10st 
110:- 890:-

Signalsirån. Avger ett 
mycket genomträngande 

g tjut. 12 V/600 mA likström . 
Storlek 10X 7 cm. 
Nr 32-95 ....... . .. 69 : -

~~~ 
Gonggong, dubbeltonig . 
Drives från ringledn ings
transformator 10 V eller 
med 4 st batterier (typ 
R14) placerade i kåpan . 
Storl ek 15X 15X 5 cm . 
Med tryckkontakt och 2 
m ledning . 
Nr 32-251 . ....... 32: -

Gonggong med behagligt 
tvåtonsljud . Kåpans stor
lek 17X 17X 5 cm. Under 
fronten finns hållare för 
4 st 1 'h V batterier (2313) 
men den kan även drivas 
från 8 V transfo rmator. 
Enkel montering efter 
medfölj . anvisning. 
Nr 32-262 . .. . .... 42 : -

Signalhorn, starktons , för 
ind ust rier, sågverk 1 is
hockeyplaner m.m. Vat 
tentät kaps l ing, helt av 
kraft ig bakel it. Finns för 
24 V eller 220 V växel
strö m. 35 W . Storlek 13 
x 33 cm. Vikt 1,4 kg . 
Nr 32-532 ... . .... . 58: -

Gonggong, dubbeltonig . 
Drives med ringlednings
transformator 8 V eller 
batteri. Plats för batterfer 
(4 st 2313) under kåpan. 
Storlek 11 X 18X4 cm. 
Utan batterier . 
Nr 32-1369 ...... 29: -

Gummisladdlampa med extra kraftigt stötdämpande 
handtag , E 27 porslinslamphållare för max. 60 W 
lampa. Skyddskorg av galv . ståltråd med lucka för 
lampbyte . Tål omild behandling. Med 10 m gummi· 
kabel och propp . S-märkt. 
Nr 32-1345 ........ .... . ............. . ... . . . 68: -

Sladdlampa av svart bakel it, med normallamphållare 
och skyddskorg med krok . S-märkt. Längd 27 cm. 
Utan sladd . 
Nr 32-499 .. ................................ 24: 50 

Sladdlampa , ovanstående monterad med gummikabel 
och stickpropp . 
32-1992, med 5 m kabel. 43 : -
32-1993, med 10 m kabel. . 55: -

Arbetslampa för såväl skrivbord som verkstad . Är 
allti d redo och aldrig i vägen . Rekord i rörlighet. Ar
mar av 4-ka_ntiga rör . Längd 105 cm. Färg benvit. En 
svensk kval,tetsprodukt. Med sladd och stickkontakt 
som passar även jordade ulta(l . S- och Fi-märkt. 
Strömbr ytare på skärmens överdel. 
42-518, med bordfäste. 78: -
42-519, med väggfäste 78: -

Biinkarmatur för kök, hobbyru m, syrum m.m. i mått 
enl. Svensk köksstandard . Med jordat petsäkert ut· 
tag oc h strömbrytare . Brun- eller vit lackerad kåpa 
med mattsvarta gavlar . Storlek 60X 10X 4 cm. Mo nte
ra\! med 15 W lysrör . S-märkt. 220 V. Vikt 1,75 kg. 
Nr 32-770 ................. . ....... .. ....... 128: -

Lysrörsarmatur, med 2 st lysrör . För kontor , kök och 
hobbyrum m.m. 2 X 20 W . Vitlackerad plåt och gavlar 
av ljusgrå p last. Försedd med 2 ; t rör, lamppropp 
och bygel för takkrok. 220 V. S-märkt. Storlek 66 X 
23X 7 cm. 
Nr 42·843 .. .. .............................. 114: -

Arbetsbelysning med kraf
tig, gummiklädd kläm ma 
som gör att lampan kan 
placeras överallt. Vridbar 
i alla riktningar med kul
led upptill . Tillv . av för
nickl. och lackerad metall 
med skydd för glödlam
pan. Max 60 W normal
sockellampa . Monterad 
med ca 4 m gummisladd 
med stickpropp. Godkänd 
i skyddsklass Il. s. och 
Fi-märkt. 
Nr 32-778 . . . .. .. . 49: 50 

Reaktor för lysrör, 220 V 
växelström. S-märkt. 
32-1112, 20 W 18: 50 
32-1109, 40 W 17: 50 

Glimtindare. Finns för 20 
eller 40 W lysrör. Växel 
ström . 
Nr 22-H7 .... Pr st 2: 80 

Armatur helt i polerad , 
so lid mässing , behandlat 
mot oxider ing. Dolda fllst
skruvar . Bländskydd av 
vit plast. Reflektordiam . 

~ 160mm . Nr 34-842 . .... ... 122:-

"°""'~ ~, ~ 
Snabbljus för garderober , tJ -,J ~ 
skafferier och dyl. Nlr · ;,-
dörren öppnas tändes 
lampan automat iskt , när 
dörren är stängd är ljuset 
släckt. Med normallamp· 
hållare . S-märkt. Lätt att 
montera . 
Nr 32-HO ........ 31:-

Tavelbelysning av mäs
sing , för rörlampa eller 
kronljuslampa . 

Nr Längd Pris 
34-575, enkla 21 cm 33: -
34-576 , dubbla42cm 54: -

Armatur i mässingfärgat 
utförand e. Lednippel och 
rör i polerad mäss ing . 
Dragströmställare . Ref
lektordiameter 140 mm . 
Nr 34-844 . : ...... 95:-

,J L 

~ -

Belysning för bokhyllan , 
grammofonen, barskåpet 
etc . Längd 150 mm. Mäs
singsfärgad . 1,4 m sladd 
med stickprop p. Passan
de lampa nr 34-1089 
(medföljer ej) . 
Nr 34-394 . . . . . . . . 21: -
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A. Glödlampa med sockel D. Päronlampa med soc
E 27 (normal). lnnermat- kel E 14. Storlek 26 X 63 
terade upp till 200 W. mm. 220-230 V. 

Nr V W Prst 
32-1056. 220 15 3:20 
32-1057. 220 25 2:35 
32-1058. 220 40 2: 35 
32-1857. 220 60 2: 35 
32-1241. 220 75 2: 40 
32-1242. 220 100 2: 85 
32-1018. 220 150 4: 25 
32-1874. 220 200 5: 80 
32-1020. 220 30011: 75 

Llgvoltslampor med nor
malsockel E 27. För be
lysningar med skydds
transformator 1 hem-elverk 
m.m. lnnermatterade. 
Nr Bild V W Pris 
32-1044 B 12 15 9: 75 
32-1045 B 12 25 8: 75 
32-1046 A 12 40 5: 90 
32-1194 A 12 60 5: 90 

32-1329 A 24 25 - 5: 50 
32-1330 A 24 40 ·s: 50 
32-1195 A 24 60 5: 50 
32-1196 A 24 100 5: 90 

LAgvoltslampor, päron 
form med E 14-sockel. 
Bild D. Storlek 40x70 mm. 
32-1021 12V/ 10W 9: 50 
32-1022 12V/15W 9: 50 
32-1023 12V/ 25W 9: 50 

B. Smlklotlampa med 
sockel E 27. Matt. Längd 
74 mm diam. 45 mm. 220 
-23 0 volt. 
34-1080. 15 watt . 3: 30 
34-1081. 25 watt . 2 : 95 

34-1154. 15 watt 5: 60 
34-1156. 25watt 5: 60 

E. Kronljuslamr,•, sockel 
E 14, klar . Stor ek 97 X35. 
220-230 V. 
32-1863. 15watt. 3: 60 
32-1861. 25 watt. 3: 40 
32-1025. 40watt. 3:40 

E. Kronljuslampa, bländ
skyddad, sockel E 14. 
Längd 10 cm . 25 W. 220 V. 
Nr 32-1862 . . . . . . .. 3: 40 

Koltrldslampa, sockel E 
27. Passar i speciella fall 
såsom motstånds- elller 
värmelampor . Lämpl. som 
värmeelement i källare 
under tider med frostrisk. 
220 V. 

Nr N-ljus Watt Pris 
32-1941. 16 60 13: 75 
32-1942. 25 90 14: 50 

34-1082· 40 watt 2 ' 95 Symaskinslampa, matt . 
C. Smlklotlampa med Storlek 22 X66 mm. 220-
sockel E14. Längd 74 mm, 230 V, 20 W. 
diam . 45 mm, 220-230 V. 
34- 357. 15 watt. 3: 30 
34-1086. ·25 watt. 2: 95 
34-1087. 40 watt 2 : 95 

Nr 
34-896 
34-1088 

Sockel 
B 15 
E14 

Pris 
6: 75 
6: 75 

lampHb med 10 st lampor pr kartong till sparpriser 
220 V. lnnermatterade . 
Nr 
32-1100 innehåller 3/25, 4/40 och 3160 watt . 
32-1101 innehåller 4.60, 4n 5 och 2/ 100 watt . 

Prsats 
22:-
23: 50 

Rörlampa, sockel E 14, 
klar 25 W. 220-230 V. 
Längd 115 mm. 
Nr 34-1089 .... .... 6: 75 

Ljusplugg PHILIPS . En 
sparlampa med mycket 
obetydlig strömförbruk
ning , ca 0,8 watt . Den sät
tes direkt i ett vägguttag 
o. ger ett behagligt natt
sken för t. ex. sovrum och 
bamkammare. För 220 V 
växi,lström . 
Nr 32-751 .. . . . . . . 9 : 75 

Glimlampa, sockel E 14. 
Strömförbruk. 0,25 milli
amp . Storl . 13 X30 mm. 
110-130 el. 200-260 V. 
Nr Pr st 10 st 
22-1423 4: 60 38:-

Glimlampa, sockel E 14. 
Strömförbrukning 1 milli
amp. Storl. 16X52 mm. 
200-230 V. 
Nr • Pr st 10 s t 
22-1425 5:25 42 : -

El. propp 22-1062. DZ Il 
(standard-modell) . För 
upp till 500 volt. S-märkt. 

Diam . 
Glimlampa med sockel E Amp . i mm . 

Pr 
5 st 
6: 50 
6: 25 
6:-
6: 25 
6: 25 
6:50 

Pr 
25 st 
28:-
26:-
25 : -
26:-
26 :-
27:-

10. Strömförbrukning 0,3 4 21,5 
mA. Storlek 10 X22 mm. 6 21,5 
Nr Pr st 10 st 10 21,5 
22-253 110V 3:5 0 29:- 16 21,5 
22-254 220 V 3: 20 26: - 20 21,5 
22-255 380 V 3: 50 29 : - 25 21,5 

Nr 22-1063, d :o tröga. 

Glimrör till spänningspro
vare. 5 X 22 mm. Tänd
spänning 90 V. 
Nr Prst 10st 
22-256 2:10 16:50 

Diam. 
Amp. i mm . 
6 21,5 

10 21,5 
16 21,5 
20 21,5 
25 21,5 

Pr 
5 st 
8:-
7: 75 
8:-
8: -
8: 25 

Pr 
25 st 
33:-
32: -
33:-
33: -
34:-

ES,5 EfO E 14 -------- E27 ----'BA=.:...:..15.._s _ _ BA 20 cl BA15d BA9s BA7s 
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Evighetspropp Nr 22-514. 
Har man en evighets
propp är man aldrig utan 
proppar. Endast ett tryck 
på knappen och proppen 
tjä nstgör på nytt. Enkel, 
be kväm och driftsäker . 
Gänga 2 (27 mm). 

6 Amp. Pris 31 : -
10 Amp . Pris 32: -
15 Amp Pris 34:-

Säkringssoekel av glase
ra t vitt porslin . Gänga DZ 
Il 500 V/25 A. 
Nr 22-124 ........ 15: 60 

Bottenkontakt 22-831 pas 
sar i 22-124-
·Amp. Pr st 25 st 

6 0:65 10: 50 
10 0:70 11:50 
16 0: 75 12: 50 
20 0: 80 13: 75 
25 0: 85 14: 50 

q 
Propphuvud. Gänga DZ 
11. Med testhål. 
Nr22 -1066 ..... 1 :85 

RADIO-skallampor 

i fj 
595 608 

Skallampa för radio m.m. 
Storlek 10X29 mm. Soc
ke l E 10. 
22-595 2,5 V 0,5 A 
22-596 4 V O 1 A 
22-597 4 V 0:3 A 
22-598 4 V O 6 A 
22-599 5 V 0°2 A 
22-600 6 v 0:25 A 
22-601 6 V 03 A 
22-602 8 V 0'3 A 
22-603 10 V 0,05 A 
22-604 10 V 0,2 A 
22-605 15 V 0,1 A 
22-617 14 V 0,3 A 

Pr s t 0: 90, 10 st 6: 90 

22-606 18 V 0,1 A 
22-659 19 V 0,097 A 
22-607 24 V 0,05 A 

Pr s t 1:7 0, 10 st 13: 50 

Med sockel BA 9 s. 

22-609 6,3 V 0,3 A 
Pr st 1: 10, 10 st 8: 80 

Glödlampa för ljusstakar 
julbelysningar m.m. Sto,: 
lek 13X45 mm. Sockel 
E10. 3 W . 
Nr Pr 2 st 10 st 
22-526, 14 V. 2: 50 10: 50 
22-527, 34 V. 2: 60 11: -

Med sockel BA 9 s. 
Storlek 10x29 mm. 
22-626 6V 2W 
22-627 12 V 3 W 
22-628 24 V 3 W 

Pr 2 st 1: 80, 10 s t 7 : 25 

Storlek 9 X 26 mm. 
22-643 6 V 4 W 
22-644 12 V 4 W 
22-645 24 V 4 W 

Pr 2 s t 1 : 90, 10 st 7: 75 

Storlek 9 X 23 mm. 
22-648 12 V 3 W 
22-658 24 V 3 W 

Pr 2 st 1: 80, 10 st 7: 25 

Miniatyrlampa för modell
järnvägar och dyl . Stor
lek 5 X 14 mm. Slät sockel 
med kant. 
22-1156 14V/0,1 A. 
22-1157 19V/0,1 A. 

Pr 2 st 3: 90, 10 st 16: 50 

Sockel E 5,5 mm. 
22-147 2,5V/0,15 A. 
22-656 14V/0,1 A. 
22-657 19V/0,1 A. 

Pr 2 s t 3: 10, 10 s t 13: 80 

a 
Miniatyrglödlampa för mo
dellbyggen . Längd 7 mm, 
sockeldiam. 2,8 mm. 
22-755 4V/0,1 A. 
22-756 16V/0,03 A. 

Pr 2 st 5: 50, 10 s t 24: 70 

~ 6 
6t5 618 

Kontrollampa I. bilar m.m. 
Med sockel 5 mrn. Storlek 
5,5 X21 mm. 

22-615 6V 1,2W 
22-616 12 V 1,2 W 

Pr 2 st 3: 50, 10 st 14: 80 

Sockel BA 7 s. Storlek 7 
X20 mm. 
22-618 6 V 0,6 W 
22-619 6 V 1,2 W 
22-620 12 V 1,2 W 
22-621 24 V 2 W 

Pr 2 st 1: 80, 10 st 7: 30 

i 
Glödlampa för cykelbe
lysningar m.m. Storlek 15 
X 28 mm. Sockel E 10. 

22-2077 4 V 1 2 W 
22-2075 6 V 0'3 W 
22-2078 6 V 1'9 W 

2 st 1: 90, 10 ~t 7: 60 

22-2081 6 V 3 W 
22-2082 8 V 4 W 

2 st 2: -, 10 st 7: 90 

22-2083 10 V 4,5 W 
22-2084 24 V 5 W 

P 2 s t 2: 20, 10 st 9: 50 

Glödlampa för ficklampor, 
stavlampor m.m. Storlek 
11 X 24 mm. Sockel E 10. 
Nr V/A 2 st 10 st 
2~-2072 2,5•0,2 1 :20 4:70 
22-646 2,5/0,3 1 :10 4:20 
22-2073 3,510,2 1 :10 4:20 
22-647 3,5/0,3 1 :10 4:20 
22-2074 3,8/0,07 1 :30 5:20 
22-2087 6/0,1 1 :40 5:60 
22-2086 6/0,4 1 :40 5:60 

Glödlampa m. automatisk 
blinkkontakt. E 10. 
.24- 590 2,5 V 
24- 595 3,5 V 
22-1199 6 V 
22- 708 8,5 V 

Pr 2 st 1: 80, 10 st 7: 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- 669 6 V 0,5 A 
22- 707 7,2 V 0,5 A 
22- 670 12 V 0,3 A 

Pr st 0: 70, 10 st 5: 40 

~ 
Glödlampa med so ckel E 
10, storlek 10X24 mm. 
Med spetslins. 
22- 590 1,1 V 0,22 A 
22-1290 2,2 V 0,25 A 

Pr st 0: 70, 10 st 5: 60 

22-1291 2,7 V 0,2 A 
22-1292 3,8 V 0,2 A 

Pr st 1:30 , 10st 10:50 

llluminationslampa med 
strömbrygga för serie
koppling . Sockel E 14. 
Storl . 35 X 65 mm. 14V/ 5W. 
Nr Pr st 10 st 
22-655 2: 10 18:-

Glödlampa med sockel E 
14, storlek 15 X 28 mm. 
22-1261 4V 1,'lW 
22-1262 6 V 3 W 
22-1263 12 V 3 W 

Pr st 2: 25, 10 st 18:-
22-1264 24 V 5 W 

Pr st 2: 40, 10 st 19: 50 

651 632 
Billampa. Kombin . stopp 
och bakljus . Storlek 25 x 
45 mm. 
Nr 22-651 Sockel 
5120W 6V . BA15d 

Nr 22-652 
5/20W 12V . BA15d 

Nr 22-692 
5/20W 12V. BAY15d 

Pr st 1: 90, 10 st 15: 20 

Billampa f. sökarljus m.m. 
Sockel BA 15 s. Storlek 
25 X45 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:-

Billampa för stoppljus o. 
blinkers . Sockel BA 15 s . 
Storlek 25 X 45 mm. 
22-623 6 V /20 W 
22-624 12 V/ 20 W 

Pr st 1:40, 10 st 11:-
22-625 22-625 24V/28W 

Pr s t 1:70, 10 st 13:-

Billampa i kulform. Sock
el BA 15s. 
5W: Storlek 18x35 mm. 
22-1928 6V 5W 
22-1930 12V 5W 
22-1933 24V 5W 

Pr st 1: 10, 10 st 8: 50 

15W. Storlek 23x40 mm. 
22-1929 6V 15W 
22-1931 12V 15W 
22-2085 24V 15W 

Pr s t 1: 35, 10 st 10:50 

Sockel BA 15 d. 

22-1961 12V 5W 
22-1964 24 V 5 W 

Pr st 1:70, 10st 13:5 0 
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~ 
Halogenlampa H3, bl. a. 
till fjärrljus . 
Nr 25-232 Pr st 10 st 

ev 55W 11: 75 1os,-

12v 55W 10: 50 95:-
24V 70W 12: 25 110: -

Strllkastarlampa till 
asymmetriska insatser . 
Nr 35-69, 6 eller 12 V. 45/ 
40W. 

Pr st 4: -, 10 st 33:
Nr 35-70, 12V, 75170W. 

Pr st 7: 50, 10 st 64:-

Billampa sockel BA 20 s. 
Nr Volt Watt Pris 
22-868 6 35 8 :-
22-869 12 35 8 :-
22-870 24 35 1 0 :-

94 

Spolfo rmlampa med soc
kel S 7. Storl. 8 X 31 mm. 
22-638 6 V 3W 
22-639 12 V 3 W 
22-849 24 V 3 W 

Pr st 1: 70, 10 st 13: 50 

Med sockel S 8. Storl ek 
11 X 39 mm. 
22-640 ev 5 w 
22-641 12 V 5 W 
22-642 24 V 5 W 

Pr st 1: 10, 10 st 8: SO 

Med sockel S 8. Storlek 
11 X 44 mm. 
22-816 6 V 3 W 
22-817 12 V 3 W 
22-818 24 V 3 W 

Pr st 1: 80, 10 st 14: SO 

Med sockel S 8. Storlek 
16X 44 mm. 
22-836 6 V 5W 
22-837 12 V 5 W 
22-838 24 V 5 W 
22-826 6 V 10 W 
22-827 12V 10W 

Prst 1: 95, 10 st 16:-

22-828 6 V 18 W 
22-829 12 V 18 W 
22· B30 24 V 20 W 

Pr st 1: 80, 10 st 14: 50 

Handlampa med lysrör 
och stor reflek\or som ger 
ett behagl igt fördelat 
sken. Dr ives med 8 batte 
rier R20. Storlek ca 8 X 
12X31 cm. Leve reras utan 
batterier . (32-2320). 
Nr 34-241 . .. .. .. . 49: -

Reservlysrör t ill hand lam
pan. Dagsljus 6W. Längd 
20 cm. 
Nr 25-434 .... .. .... 6: 90 

Miniatyr-lampa med re
flektor och linsglödlam 
pa. Ger starkt sken . Stor 
lek 20X44 mm . Med 
batteri 22 -296 . 
Nr 22 -497 4:50 

a » • Miniatyrlampa i fickpenn
format med linsg lödlampa 
som ger starkt koncenlre. 
rad ljusstråle . Storl. 92 X 
16 mm. Utan batteri (1 st 
2311). 
Nr Prst 10sI 
22-2051 2: 75 19: 50 

Halogenlampa H 4, 
E-märkta . 12 V 55/60 W . 
Nr Märke Pr st 10 st 
35-237 Narva 16:75 155:-
35-233 Thorn 21 :50 192:-

Strllkastare med dubbla 
ställbara handtag som gör 
strålkastaren lätt inställ
bar i alla lägen. Idealisk 
för bil- och båtägare, 
campare m.11. Hölje helt 
i stabil plast. Reflektorns 
diam . 100 mm. Drives med 
8 st batterier (32-2320) 
som serie- och parallell
kopplas t ill 6 V. Reserv
lampa 22-669 (6 V/0,5 A 
med kragsockel). 
Nr 34-247 .. .. .. .. 29: 50 

(utan batterier) 

Reservglödlampa till strål
kastare 34 -204 . 
Strålkastare 22 -707 
Blinklampa 22-708 

Stavlampa med kraftig 
magnet och hylsa av plast . 
Magneten gör att lampan 
lätt kan appliceras t.ex. 
vid reparationsarbeten på 
bilen . Längd 18 cm. Pas-
sande batterier, 2 st 2320, 
medföljer ej. 
Nr 32-731 ...... .. .. 8: 50 

Stavlampa , lika ovanstå
ende men utan magnet . 
Nr 32-1074 .. ...... 7: 25 

Handlampa av kra ft ig 
plast. Längd 18 cm. Re
flektor 6 cm. Passande 
batterier (2 st 32-2320) 
medföljer ej . 
Nr 32·733 .. . .. . .. 5: 85 

Handlampa med strålkas
tare framåt och röd reflex 
bakåt. För 1 st ficklamps
batteri (32-2316). 
Nr 32-~ .... .... 6: 90 

Strllkastare. Attr aktivt ut
förande i tvlfärgad plast. 
Pole rad 75 mm reflektor 
för högsta ljusutbyte . 
Längd 16 cm. Passande 
batterier 3 st 2320. 
Nr 32-2052 .. .. .. 18: 50 

Str61kastare, lämpar sig 
för både bil och båt. En 
stöttålig o. kraft ig hand
lampa i plast , m. 2 ström
brytare , den ena för 
blinkvarningslampan. Vat
tentät , flyter . Ger en lång 
koncentrerad ljusstråle. 
Diam , 11 cm. Längd 26 
cm. Passande batterier : 6 
st 32-2320. 
Nr 34-204 ..... .. . 24: 50 

Ficklampa med löstagba r 
magnet-klämma . Hylsa av 
pl ast . Utan batterier, 2 st 
2310. Storlek 80X 55X 24 
mm. 
Nr 32 -1060 ....... 4: 25 

PaMlampa med batteri· 
låda med strömbrytare o. 
spänne för livrem. Pas
sande batteri : 3 st 2320. 
Nr 34-310 .... .. .. 18: 75 

Dynamo-lampa , ficklam
pan utan batteri. Drives 
lätt med handen och man 
är därmed ej längre bero 
ende av batterier . Dyna
mo-lampan är alltid fär 

Stavlampa med ytterhölje 
av helvulkaniserat gummi . 
Stötsäker, vattensäker o. 
gnistsäker . Trevlig vid un
dervattensimning . Passan
de batterier: 2 st 2320. 
Längd 19 cm. 
Nr 32-2053 ........ 10: 50 

di g för användning. Re- Campinglampa , höjd 14 
servglödlampa medföljer. cm. Kan ställas som 
Nr Pr st 10 st bordslampa eller hängas 
32-700 16: 50 145: - upp. Har separat balteri-

Ficklampa. EVIGHETS
LAMPA med uppladdbar 
ack umula tor. När lampan 
börjar lysa svagt sättes 
den direkt i elt vägguttag 
för laddning över en natt 
och den lyser åter starkt 
med obegränsad lagrings
tid. Den kan laddas om 
ota l iga gånger. 1 års 
GARANTI. $-m ärkt. 
Nr 22-217 .. . . .. .. 34: 50 

box med 2,5 m sladd och 
sladdströ mbrytar e. För 4 
st batterier R20. Med re
servglödlampa men utan 
batterier (2320). 
Nr 34-311 ........ 17: 50 

Nätaggregat " Masco i 
71011 för serviceverkstä
der 1 labo ratorier , radio
amatörer mm. Stab ilise
rad utspänn ing reglerbar 
mellan 8- 16V. Max 2,5 
A. Brumspänning 0,2 mV 
vid 2A. Sto rle k 9,5 X 14,5 

FICKLAMPA ACCULUX . X 20 cm. Vikt 2,8 kg. 
I denna lampa erfordras Nr 32•9 · · · · · · · · 390: -
inga batterier - den in
nehåller istället två små 
gastäta ackumulatorer 
som laddas utan extra 
tillsatsapparat genom an
slutning till vanlig vägg
kontakt. En full uppladd 
ning kostar ca 1 öre . Ef
te r full laddning brinner 
lampan ca 100 min. Obe
gränsad lagringstid . Ac
culux är en engångskost 
nad. Elegant form i vit 
plast med splitterfri lins . 
Längd 11 cm. Vikt 100 g. 
S· märkt. 

Nr 32-798 ....... . 68:-
Tillbe hör: 
22-791 Lupp 
22-792 Läsglas 
22-793 Res.lampa 

24: 50 
35:-
2: 75 

Spiinningsomvandlara 
från 6 V till 12 V för in
Koppli ng av 12 V bilradio 
m.m. i bilar med 6 V sy
stem. Hög uteff ekt , max. 
2 A. Lätt att montera . 
Storlek ca 6 X 9 X 5 cm. 
Vikt 0,3 kg. 
Nr 32-857 .. .. .... 84: -

Balterieliminatorer för 220 
V växelström . Sättes di· 
rekt i vägguttaget och har 
en sladd m. batteripropp 
för anslutning t ill trans is
torradio , bands pelare m. 
m. Fabrikat Mascol. Dub
belisolerade , spännings 
stabiliserade o. $ -märkta . 

Batterieliminator . Kraftig 
modell för bl.a . matning 
av bi lstereo , bilrad io, 
bandspelare , mindr e sän
dare m.m. Kan belastas 
kontinuerligt m. 1.000 mA. 
Utspänningen kan varie
ras från 6 till 12 V liksp . 
Inställd spänning stabili
serad . Endast för 220 V 
växelström. Storl . ca 10x 
11 X 5,5 cm. Vikt ca 1 kg . 
$-märkt. 
Nr 32-856 ...... 140: -

Spänningsomvandlare 
från 24 V till 12 V, för in
kop pling av 12 V radio o. 
bilstereo på 24 V-system . 
Kont. 2 A belastning. 
Nr 32-1193 ...... 88: -

Spiinningsomvandlara 
från 6 V till 12 V. En kraf
t igare omva ndlare för sän
dare, stereobandspelare 
m.m. Kan med god mar
ginal belastas med 3 A 
vid 12 V. Stor lek 9 X 9 X 5 
cm. Vikt 0,5 kg. 
Nr 32-1183 ...... 114:-

32-1180, för små radio 
apparater . 7'/ , volt. Max. 
belastning 0,5 W. Vikt 
0,25 kg. 49: 50 

32-1181, samma som före 
gåend e men 9 V ut. 49: 50 

32-855, f. radioapparater , 
skivspelare , kassettband
spelare m.m. Utspän . kan 
inställas från 4,5 V till 12 
V kont inuerligt. Max. 2,4 
W. Vikt 0,4 kg. 83: -

32-1182, för stora transis 
tormottagare , bandspela
re, W alkie-Talkie m.m. Ut
spänningen inställbar 6-
15 V kontinuerl igt. Max. 
4,8 W. Vikt 0,5 kg. 110:-

Batterieliminator för mo
delltåg och bilbanor m.m. 
Primär 220 V med likrik
tare. $-märkt. Med sladd 
och st ick prop p. Storlek 6 
X 11X 6 cm. Vikt 0,8 kg. 
Ger 12V/16W likström . 
Ej för radio bru k! 
Nr 32-1173 .. .... 62:-

1545 1544 1543 

Battarihillare av plast för 
8 stavbatterier typ RB i 
seriekoppling till 12 V. 
Med tryckknappsanslut 
ning . Storlek 62 X 57 X 32 
mm. 
Nr 
22-1545 

Prst 
3: 20 

10st 
28: 50 

Batterih6llara som föreg. 
men för 6 batterier i se
rie til l 9 V. Storl. 57X 46 
X 30 mm. 
Nr Pr st 10 st 
22-1544 2:40 21:-

Batterih llllara som föreg . 
men för 4 batt erie r i se
rie ti ll 6 V. Storl . 57X3 0 
X 29 mm. 
Nr Pr st 10 st 
22-1543 1: 80 14: 75 
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Batterihlllare av plast mea kontaktfjädrar och plats 
för seriekoppling av 1,5 V stavbatterier. För stora 
batteritypen (R20). A och B med lödöron . 

Batterier 
Nr Bild i serie Lådans storl . Prst 10 st 
22-1184 A 1 stUM -1 37x 70mm 1: 95 16:-
22-1185 B 4stUM-1 38X254 mm 3: 85 32:-
22-1186 C 4stUM -1 74X138mm 4:75 39:-
22-1162 D 6stUM-1 74X200 mm 5: 50 47:-
22-1187 E BstUM -1 '74X255 mm 7:90 68:-
För halv'stora batteritypen (R14). 

Batterier 
Nr Bild i serie Lådans storl. Prst 10st 
22-1188 A 1 stUM-2 30x 63mm 1: 70 14:-
2:Z-1189 B 3st UM-2 30X 160mm 2: 75 23:-
22-1190 C 4 st UM-2 55X109mm 3: 10 26: -
22-1191 D 6st UM-2 58x165mm 3: 90 33: -

Batterikontakt. Han- och hontryckknapp , större, för 
UM-1 och UM-2 batterihållare av typ D och E. Med 
20 cm ledning . 
Nr Pr par 10 par 100 par 
22-1192 1:3 0 11: - 90:-

Batter ikontakt, mindre modell för batterihållare typ C. 
Nr Pr par 10par 100p ar 
22-974 1: 15 10: 50 82: -

Batterihållare av plast för 
4 batterier typ R20 i serie 
till 6 V. Med lödöron . 
Storlek 140X 70X 30 mm. 
Nr Pr st 10 st 
22-1546 6: 50 58:-

Batterihillare av plast för 
6 st batterier typ R20 i 
serie t ill 9 V. Med tryck
knappanslutning motsva
rande 9T5. Storlek 190X 
70X 36 mm. 
Nr 22-1164 ........ 6:-

22-969 Batterikontakt för 
anslutning till 9V-balleri 
(32-2328), med sladd . 
Pr1 st 10st 100 st 
0: 75 · 5: 80 48: -

Batterihållare för 6 st bat
terier typ R14 i serie t i ll 
9 V. Med tryckknappan 
slutnin·g. Storlek 64X 54 X 
80 mm. 
Nr 32-1137 ........ 9: 50 

n ' 
32-2315 

32-2330 

Specialbatterier för ring
ledning lokaltel efon, el
stängsel m.m. 
32-2330, typ 5R20, storlek 
170X 35X 70 mm. 7,5 V 

28: 50 

32-2315, typ R40. Storlek 
65X 165 mm. 1,5 V 23:50 

BATTERIER 
HELLESENS är världens äldsta 
batteriföretag , berömt för sin kvalitet. 
Batterier Ni kan lita på! 

Till transistorapparater, kassettbandspelare m.m. 
32-2311 15X 50mm R6 1,5V 1: 60 17:40 
32-2322 .25.X49mm R14 1,5V 1:75 19:20 
32-2321 33X 60mm R20 1,5V 1:95 21:-
Till ficklampor , leksaker , transistorapparater . 
Nr Storl . J EC V Pr st 12 st 
32-2313 25 X 49 mm R14 1,5V 1: 40 15:-
32-2320 33 X 60 mm R20 1,5V 1: 50 16: 20 

> Till ficklampor. leksaker. transistorapparater. 

Nr Storl. JEC V Pr st 12 st 
32-2310 11X 30mm Rl 1,5V 1:60 17: 40 
32-231220 X74mm 2R10 3V 2:50 27:-
32-2316 62X 21X 65mm 3R12 4,5V 3:10 33: 60 
32-2317 98X 34X 79o,m 3R20 4,5V 11:50 126:-

Till trans istor apparater, kassettbandspelare m.m. 

32-2319 62X 21 X 65 mm 3R12 4,5 V 3: 45 37: 20 

ö 
22-314 

A~ 
-2258 -2259 -2323 -2260 22-181 

Till foto , kalkylatorer m.m. 
Nr Typ Storl. 
22-2258 PX 675 11,4 X 5,1 mm 
22-2259 PX 625 15,5 x 5,9 mm 
22-314 PX 825 23 X 5,5 mm 

V 
1.35 V 
1,35 V 
1,5 V 

Pr st 
6: 90 
5: 65 
4: 50 

22-2323 MN 2400 10,3X4 3,8 mm 1,5 V 3: 95 
22-2260 MN 1500 14X49,5 mm 1,5 V 3: 25 
22-181 15F20 26 X 16 X 55 mm 22,5 V 8: 90 
22-2261 10F15 15 X 35 mm 15 V 6: 75 

6 st 
39 :-
31: 80 
25: 80 
12 st 

43: 20 
35:40 
96:-
72: 60 

..., 
22-309 

ft) @ m I I 
22-310 22-311 22-312 22-313 27-18 

Hörbatterier, även till pers on sökare m.m. 1,4 V. 
Nr Typ Storlek Pr st 
22-309 RM-312 H 7,Bx 3,5 mm 4: 75 
22-310 SP-675 H 11,5 X 5 mm 3: 75 
22·311 RM-625 N 15,5X 6 mm 5: 50 
22-312 RM-1 H 16 X 16,5 mm 6: 50 
22-313 RM-401 H 12 X 28,5 mm 6:-
27-18 403 6 V 14 X 19,5 mm 5: 50 
22-296 3X10 14 ,2V 16,5X 19 mm 2:50 

6 st 
27:-
21:-
30:-
36:-
34: 50 
30:-
12: 60 

"Hellesens 
Guld". Ett transistorbat
teri med extra IAng livs
längd, som ger betydligt 
fle ra speltimmar . 1,5 V. 

Ti ll kassettbandspelare , 
kalkylatorer , rakapparater , 
kameror m.m. 
Nr Typ Pr st 
32-2324 R6 2: 10 
32-2325 R14 2: 80 
32-2326 R20 3: -

12 st 
22: 80 
29 : 40 
31: 80 

Batteri " Gold Peak" , ett 
9 V metallkapslat balteri 
med extra lång kapacitet. 
Typ 6F22. 
Nr Pr st 10st 
32-2050 3: 25 23: 50 

Batteriladdare för Nickel
Cadmium batterier . Om 
ställbar för laddning av 
1- 4 batterier . Anslutes 
dir ekt till vägguttag. Sig
nallampa visar pågående 
laddning . Storlek 11 x 
65x30 mm . S-märkt. 
Nr 32-2138 .. .. . 68 :-

Batteri NICKEL -CA DMI 
UM, laddn ingsbart. Redan 
efter 6--8 uppladdn ·ingar 
är dessa batterier billi
ga re att använda än van· 
liga torrbatterier . Upp
laddningstid 10-14 tim

,mar. 1,25 V, 450 mNI. 
Lämpliga för räkneappa
rater, leksaker, rad io mm. 
Sto rlek 15 X 50 mm, R 6. 
Nr 32-2136 

Pr st 9: 70 10 st 89:-

Batterier "Gold Peak 11

1 en 
serie pr isvärda metall
kapslad& 1,5 V batterier 
för alla ändamå l med hög 
kapacitet. 
Nr Typ Pr st 24 st 
32-2047 R6 0: 85 15: 75 
32-2048 R14 1: 10 19: 50 
32-2049 R20 1: 35 26: 50 

Adapter för laddning av 
2-4 st Nickel-Cadmium 
batterier. Kan anslutas 
till varje typ av batteri
eliminator som avger 6 V 
och har 2 mm standard 
DC- propp med - på 
centerledaren. 
Nr 32-1500 ..... 14 :50 

Transformator, lämplig för 
trädgårdsbelysningar, 
sladdlampor m.m. Primär 
220 V, sekundär 12 eller 
24 V/ 150 W. lnbygga säk
ring. I slagtålig plastkåpa 
med nätsladd och sekun
däruttag med stick propp. 
S-märkt. Storlek 11 X 18 X 
11 cm. Vikt 3,5 kg. 
Nr Sekundär Pris 
32-2257 12V-150VA 

182 :-
32-2255 24 V-150 VA 

178 :-

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 1 04 :-
32-2254 24 V-60 VA 1 02 :-

Vridtransformator för kontinuerlig steglös reglerin g 
av växelspännin g. Primär 220 V. Sekundär 0-240 V 
För laboratoriebruk , nedtoning av belysning , varv 
talsreglerin g m.m. Kapslad e oc h med graderad ratt . 
32-668. Effek t 1000 VA , max. ~ A. Storl . 22X 18X 18 
cm. Vikt 7,3 kg. 445:- -
32-671. Effek t 500 VA , max. 2,5 A. Sto rl 17 X 14 X 16 
cm. Vikt 4,5 kg. 330:- -

Transformator helt kaps
lad i skyddande lackera t 
plåthölj e. Kortslutnings 
säke l' och S-märkt Pri 
mär 220 V. Tomgångsför 
brukning endast 2,5 W . 

Nr Sekundär Belastn . Storlek Vikt Pris 
1,9 kg 98:--
1,9 kg 98:--
3,8 kg 127 :--

32-1573 812V 2A 9 X 15X 6cm 
32-1574 24V 1 A 9 X 15X6 cm 
32-1578 24V 2A 11X18 X7 cm 

Transformator användbar 
till en.JI!!ngfald olika än
damål såsom drift från 
belysningsnät av 6 eller 
12 volts motorer , belys
ning vid sågverk, fabriker 
och verkstäder . Anslut
ning kan ske till 50-per . 
enfas växelströmsnät , 220 
-240 V spänning . Vikt ca 
3 kg. Med kopplingsplint. 
Effekt 130 watt Storlek 
ax 1ox1 1 cm. 
Nr 32-2027, uttag för 6, 12, 
18, 24 V. 108 :- · 
Nr 32-2028, uttag för 12 
24, 36, 48 V. 1 09 :..'. 

TraMformator. Primär 220 
V. Sekundär . 2 x 19 V/2A 
och 2 X 12 V/2A. Genom 
seriekoppling kan följan
de spänningar tas ut från 
de olika lindningarna, 12, 
19, 24, 31, 38, 43, 50, samt 
62 V. Storlek 100X 80X 
115 mm. Vikt 3,2 kg. 
Nr 32-91 ....... . 108:-

Transformator med skil 
da primär - och sekundär . 
lindningar . Stabilt utförd 
med kopplingsplintar . Pri
mär 220 V, sekundär 12 o. 
24 V. 
Nr Belastn . k!l Pris 
32-1784 25 VA 1,2 54:-
32-1765 SOVA 3,0 92 :-
32-1766 160 VA 3.5 104 :-
32-1767 250 VA 5,2 148:-
SPAR
TRANSFORMATOR 
för 110, 127 och 220 volt. 
50 per . Används då en 
elektr . apparat för växel
ström skall anslutas till 
nät m. annan växelspän
ning än den apparaten är 
avsedd för . 

Nr Belastn . kg Pris 
32-1768 75 VA 1,3 54:-
32-1769 150 VA 1,5 68:-
32·1770 250 VA 2,3 74:-
32-1772 550 VA 3,2 143:-
32-1773 1000 VA 9,6 244:-
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Ringkämetransformator, 
den moderna transfor -
matorn , idea lisk att an -
vända i utrustn inga r där 
man uppskattar låg vikt, 
litet format och minim'llt 
magnet iskt s törfält I.ex . i 
-kraftaggregat , för s tär ka-
re, test instrumen t m.m. 
Uppfy ller kraven enligt 
Semko . Med varje trans -
formator medfölje r en 
metallrondell samt två st 
neoprensk ivo r. Pr imär -
spänn ing 220 V. 

Nr EffektSek . Sek . Storl.mm Vikt Pris 
Va Volt Amp . d X h Kg 

32-1629 30 10 3,0 
32-1630 30 24 1,25 
32-1631 30 2X 6 2,5 
32-1632 30 2 X 15 1,0 
32-1633 50 2 X 15 1,6 
32-1634 80 24 3,3 
32-1635 80 2 X 6 6,6 
32-1636 80 2 X 22 1,8 
32-1637 120 24 5,0 
32-1638 120 2 X22 2,7 

Ringledningslransform ., 
av svenskt förstklassigt 
fabrikat. Sekundärspän
ning 3, 5 och 8 volt. Max. 
belastn. 0,5 Amp . S-märkt. 
Stor!. 12X7 X4 cm , vikt 
0,55kg . Vit plastk åpa . 
Tomgångsförbrukning en
dast 0,5 W. 220 V. 
Nr 32-1566 .... . . 36 :-

Ringledn.transformator 
för 220 V växelström . Se
kundärspänninga : 4/ 8 o . 
12 V. Max. 0,7 A. I acke
rad pl åt kapsel 12 X8 X5 
cm . Vikt 0,7 kg. S-märkt. 
Nr 32-1572 .... .. 46 :-

Transformator för dock
skåp och liknande . Primär 
220 V, ger 4 V/2,5 A växel
ström . Med automatsäk
ring , sladd o. stickpropp . 
S-mä rkt. Storlek 65 X 85 X 
45 mm. 
Nr 32-1171 48 :-

72 X34 0,5 84 :-
72 X 34 0,5 84 :-
72 X 34 0,5 95 :-
72 X 34 0,5 95 :-
82 X37 0,65 106 :-
95 X 38 1,05 100 :-
95 X 38 1,05 114 :-
95 X 38 1,05 114 :-
95 X47 1,25 116 :-
95 X47 1,25 129:-

D 
Transformator , helkap
slad i plasthölje . Lämp
lig för LF -förstärk are 
m .m . Primär 110, 130, 
220, 240 V . Sekundär 
50 V/2 A , 10 V/1 A . 
Storlek gox75x80 mm . 
Vikt 2,1 kg . 
Nr Pr st 10 st 
32-2034 70:- 630 :-

Transformator. Primär 220 
V. Sekundär med sex ut
tag för spänningarna 4, 
8, 12, 16, 20 och 24 vo lt. 
1 Amp . Vikt 1,2 kg. 65 X 
75 X 80 mm. 
Nr 32-1571 . . . . . . 54 :-

Transformator lämplig till 
batteriladdare . Primär 220 
V, sek und är 7,5 och 14 
V/5A. Storlek 80 X65 X95 
mm. Vikt 1,5 kg. 
Nr 32-239 . . . . . . . . 57 :-

_Ljusvariator. Tyristorreg-
lerad var iator för regle-
ring av belysning , värme-
dyna , bordsfläkt, 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 """ 120:-

Ljusvariator, storlek och 
effekt som 32-1880 men 
försedd m. belyst ström-
brytare . Grå färg . 

...... 122:-Nr 32-1881 

Ljusvariator för bords- o. 
golvlampor, punktbelys
ningar. m.m. (Ej lysrör). 
Försedd med strömbryta
re och skjulreglage för 
steglös ljusfördunkling. 
Spänning 220 V. Max. 250 
W. S-märkt. Med sladd
anslutning . 
Nr 32-1883 .. ... . 127 :-

Motorvariator. Lika före
gående men för enfas
motorer , borrmaskiner o. 
liknande på max. 250 W. 
Nr 32-1884 ... ... 139 :-

Effektragulator (ström
kran). För värmeplattor 
eller andra effektförbruk
are. Med strömbrytare 
och bimetallreglering. _ 
Storlek 65 x 50 X 45 mm. 
5 mm axeldiam. Restparti. 

Nr 22-911 380 V AC/1200-
1300 W 10:-

@J 
Ljusvariator. BUCH DIM-
MER. Anslutningseffekt 
60-300 W end . glödljus. 
För infällning i väggdosa. 
Med potentiometern kan 
ljuset regleras från ·släckt 
till max. 
220 V S-märkt. 
Nr 32-1879 . .. . .... 79:-

TERMOSTAT 

0 -~ . : 
Termostat för reglering 
av rumstemperatur . För 
styrning av elektromag
netiska ventiler, radiato
rer, cirkulationspumpar 
m.m. Svetsade membran 
av rostfritt stål, med stor 
funktionskänslighet, liten 
kopplingsdifferens. En
polig brytare med silver
kontakter . Bryter 16 A 
res . last eller 2,5 A/250 . 
V ind. last. Storlek 72x 
72x38 mm. 
Nr 32 -335 ...... 52:-

Anliggningstermostat m. 
momentbrytare för temp. 
bevakning av varmvatten 
beredare, vulkaniserings
ap.:arater , lager på moto
rer och generatorer m.fl. 
Termostaten placeras mot 
förem å let och fungerar • 
genom berör ingen m. yt
te rhöljet och bryter eller 
sluter då visst gradtal 
uppnåtts . Storlek : 77 X40 
X 35 mm . Brytförmåga 
10 A. Ställbar 0-150 ° C. 
Nr 32-1343 .. .. .. 78 :-

SUllPLUS 

Miniatyrrelä med 6-polig 
slutning. Spole 530 ohm/ 
24 V. Storlek 30 x 18x 30 
mm. 
Nr 22-344 .. .. .. .. 9 :-

• Miniatymtli, DEC typ MS, 
m. 4 växlande kontakter . 
Kontaktkapacitet : 3 A. 
s lutning 10 A, brytning 3 
A. I plastkåpa 20X27 X33 
mm. Manöverspole 6, 12 
e ller 24 V likström . 
22-127 • 6 V 150 mA 
22-127 b 12 V 75 mA 
22-127 c 24 V 37 mA 

Pr st 26 :
Sockel, passande typ MS. 
Nr 22-128 .... .... l :80 

Relä. Miniatyrrelä med 
tvåpolig växling. Manö
verspänning 49-100 V 
spolmotstånd 5,8 kohm . 
Belastning , max . 100 V. 
1 A. 30 W. Storlek 30 x 
24 x 19 mm. Restparti. 
Nr 22-112 . . . . Pr st 8 :-

BH~ 
.-.M

Reli för kretskortmon 
tage . Manöverspänning 
12 VDC . Kontakter för 
220 V/5 A . 1100 W. 
Nr Ant .växl. Pr st 
22-684 1 pol. 16 :-
22- 685 2 " 21 :-

il 
Tungrelä . Polariserat. 4 
poler. 12 V. Spolres . 450 
ohm. Utan manöverspän 
ning är 2 poler slutna 
och 2 b'rutna . Med ma
növerspänning inkopplad 
ä r 4 poler slutna eller 
br utna , beroende på po
laritet. Storlek 65 X 38 X 
13 mm. 

N-r 22-1737 ....... ·1a~~: 
-0-
-D-

Mikroströmstillare med 
återfjädra nde kontak t . 
Kan seriemonteras varvid 
o lika funktioner erhålles. 
Bryter vid intryckning . 
500 V/6 A AC . Rest 
parti. 
Nr 22 -1054 ..... 6 :50 

Miniatyrreli. DEC typ MU, 
med 3 växlade kontakter. 
Kontakt kapacitet : 2 A. 
Slutning 6 A, brytning 2 A. 
I plastkåpa 18X24X26 
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 

--~ -'%-.0 0 

Isolerband, 15 mm bre 
da . 10 m i plåtask, 
25 m i alum .papper. 
Nr Längd Pris 
22 -1836 10 m vit 5 :60 
22-108 10 m sv . 5:60 
22-1593 25 m sv . 8 :75 

El-telp VINI. S-mä rkt 
"allväderstejp " i hörn;ta 
kvalitet av svart PVC . 
lsol. 8000 V. Mått 0,19X 
19 mm. 20 m spole. 
Nr Pr st 10 st 
22-232 4: 75 39: -

Prst 24:50 ,. 

11~~ 

~ ~ ~ lsohlrtejp . Bredd 15 mm, 

El-tejp SAJ P av svart 
PVC . Mått 0,2 X 15 mm 
på 20 m rulle . Lägsta 
pålindn ingstemp . - 200. 
S-märkt. 

Nr 
22-233 

Prst 
5:75 

10 st 
52:-

Kabelklamma av plast m. 
stålsp ik. 
22-1154 för rund kabel. 
Diam . 4 6 8 
Pr10st 1:- 1:1 0 1:40 
100st 6:- 7:- 9:50 
Kabelklamma av jä rn m. 
fjädrande kabelsky dd av 
plast. För fastsättning av 
kabel , högtalarsladd m.m. 
Nr Längd 100 st 
22-1371 a. 11 mm 4: 60 
22-1371 b. 13 mm 5: 20 
22-1371 c . 16 mm 5: 50 

0 000 
0 0 OOooo 

Brickor, av ca 1 mm tjock , 
röd vulcanfiber . Mått inre 
diam . X yttre diam . i mm. 
Förpackade i påsar. Pri 
set pr påse . 

Nr Storlek Antal P ris 
21-1017 3,2 X 8 100 5: 80 
21-1018 4,5 X 10 100 5: 90 
21-1019 5,0 x 9,5 100 5: 90 
21-1020 7,0 X 15 50 3:50 
21-1021 8,0 X 14 50 3: 60 
21-1022 10X 16 50 3:70 
21-1023 11 X 16 50 3:70 
21-1024 13 X 19 35 2: 80 
21-1028 19X 25 20 2: 50 

Sortiment med 100 st fi
berbrickor i olika storl . 
Nr 21-2 . .. . Pr .sats 7: SO -Gummimuff för lednings
införing i apparater och 
kontakter . Län gd 40 mm, 

längd 5 m. Finns i färger
na : rött , blått , gult , grönt , 
brunt , vitt och svart . Av 
vävmaterial. 
Nr 22-802 .. Pr rulle 2 :40 

Silverkontakter 

Plasttejp av PVC . 0,15x 
15 mm i 10 m rullar. Finns 
i färgerna : blå , grön , röd , 
gul, grå , svart och vit . På 
plastspolar . 
Nr 22-210 . .. . Pr st 1 :95 

112- 215. 1N - 219, Z,() - 2,J . 

Kontektnitar av massivt silver . Måtte n angiva ,huvu
dets diam . X höjd , skaftets längd X dia m. 
Nr Storlek i mm Huvud 10 st 100 st 
22-282 1,5 X0,5 -1,5X0,9 Runt 1:90 11:-
22-283 2,0 X 0,7 -4 ,0 X 1 ,0 Runt 3: 10 19: -
22•284 3,0 X1,0 -3 ,5 X 1,7 Runt 6:- 39:-
22-285 4,0 X 1,2 -4 ,0 x 2,2 Runt 7: 80 54: -
22-288 1,9 X0,15- 0,6 X0,9 P latt 3:- 15: -
22-287 2,5 X0,5 -2 ,5 X 1,5 P latt 4:60 30:-
22-288 3,0 X 1,0 -1 ,3 :>i:1,5 Platt 8:- 40: -
22-289 4,0 X0,6 -1 ,2X2 ,0 P latt 7:20 49:-
22-290 1,0 X0,6 -1 ,2 X0,6 Sp etsigt 2:30 13:-
22-291 1,5 X 1,0 -1, 0 X0,9 Sp etsigt 2: 50 15:-
22-292 2,0 X 1,0 -1 ,2 X 1,0 Spe tsig t 3: 20 20:-
22-293 3,0x2,0 -2 ,0Xl ,5 Spetsigt &:- 40:-

Kontaktnitset s, bes tår av 
2 st nitar av varje nr 282 
-293. Summa 24 st. 
Nr 22-400 . . Pr sats 10 :50 

Bussningar av svart gum
mi. För kabelgenomföring 
m.m., för ca 1-2 mm plåt. 
Mått . diam . mm. 

Nr A B 
22-139 9 6 
22-140 11 8 
22-152 12 10 
22-141 14 10 
22-142 15 10 
22-143 19 14 
22-144 28 18 
22-145 25 19 

SILVERTRAD 
Rent silver i massiv t råd, 
lä mplig till el- brytar kon
tak ter m.m. 
Nr Diam. P r dm 
49- 22 1 mm 2: -
49-335 2 mm 8: SO 

C 10 st 
3 3:40 
5 3 :90 
3,5 4 :40 
8 3 :50 
7 6:-

12 4 :40 
13 5 :-
15 5 :20 

Prm 
14: 50 
47: -

100st 
21 :-
24:-
26 :-
21 :-
38 :-
28 :-
31 :-
33:-hål 9 mm. 

Nr 
22-2025 

Pr st 
1: 20 

10 st Sats 22-154, ett sortiment av ovanst. bussningar . 8 
8:- olika . 3:80 
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Isolerade ledning ar och kabel (S = starkströmsledn .) 

Area Tr&dantal Firgm.m. Nr Typ diam.mm 

Enkelledare, plastisol. 0,06 10X0,10 sorterade 
49-287 • 10 olika 

--
Enkelledare F K U X 0,25 7 X0,21 brun , grön, vit, 

49-288 " Plastisolerad gul 1 orange 
- f-~ 

Enkelledare F K 7 X0,50 svart, vit, röd, 
49-33 " Plastisolerad s 1,5 blå,grå ,gul/grön 

49-291 0 "== Enkelledare E K 1,0 1 X 1,13 blå, svart, vit 
Plastisolerad s 
D:o EK s 1,5 1 X 1,4 svart, vit , blå , 

49-31 .. grå, gulgrön 
-

s 0,5 28X0,15 
svart, vit , brun, 

49-293 Mång trådig RK transp. röd . gul " - '- svart, vit 1 brun, 
49-294 D:o RK s 1,5 30X0,25 transp. röd . gul " . 

@~ Kabel, R K, plastisol. s 6 72 X 0,31. vit, röd, 
49-106 blå , svart ---
49-121 .. D:o (BIL-startkabel) s 16 119 X 0,40 röd, svart 

svart, vit , röd~ 
49-306 0 s=a, Enkelledare R K U B 0,75 20 X 0,21 blå, gul, brun, 

Plastisolerad grön 

D:o BIL-kopplingstråd 1,5 25 X 0,26 svart , vit 
49-30 .. röd, blå , grön 

D:o BIL-ko ppling stråd 2,5 43 X 0,26 svart, vit, röd, 
49-34 " blå , grön 

49-69 ~~ 
Kabel, R K K B, 3 X0,5 14 X0,21 grå , matt svart 
3-ledare, plasti sol. 

49-70 " D:o 5-ledar e 5X0 ,5 14 X0,21 grå 
~ ·- -~ -

49-71 .. D:o 6- ledare 6X0,5 14 X0,21 grå 
I- - ---I- '--

49-83 " D :o 5-ledare 5x0,75 20 X0,21 grå 

49-80 " D:o 7-ledare 7X0,75 20 X0,21 grå 

49-60 ~~ 
Kabel RKKB för bil o . båt 3 X 1,5 25X0 ,26 grå 
3-ledare, plastisol. (60 V) -

49-54 " D:o 4-ledare 4X1,5 25 X 0,26 grå 

49-55 .. D:o 5-ledare 5X1,5 25 X0,26 grå 
~ -~ 

49-56 " D:o 7-ledare 7X1 ,5 25X0,26 grå -
49-104 ©~ Kabel, R KUB 2 X0,75 24X0,20 grå , vit 

Pla s t isolerad 
grå, brun, svart ~ (@i--=:JSl:: Kab el, SK X, oval 2X0 ,75 24X0,20 49-75 Plastiso lerad s vit, grön, guldf . 

o: s: Rumssladd, SKK , rund 2 X0,75 24 X0,20 vit , brun, grå 49-77 Plastisolerad s 

®~ Rumssladd RKK, rund 3X0,75 24X0,20 vit, grA, brun 49-78 Plastisolerad s 

49-103 @~ 
Kabel, extra mjuk 0,5 Special svart 
Plastisolerad 

(ID( rp;-; Ledare , F K K B o,~5 2X7 X 0,21 grå, vit 49-79 Plast isol. signalledning 

49-72 " D:o 0,25 3 X7 X0,21 grå, 

49-73 .. D:o 0,25 4 x 7x0,21 grå 

I Ledare F K U A 0,25 2 X7 X0,21 vit , 49-82 Plastisolerad högt.ledn. 

Högta larledning 0,50 2 X 14X0,21 grå, svart 49-310 .. RKUA 

49-81 
Ledare EK U 0 0,28 2X0,6 vit, transp. .. Ring ledning 

100 

Av samma färg-

Pr Pr25 Pr100 
mtr. mtr. mtr. 

0:40 6:50 21:-
I-- -

0:55 10:75 36:-
- --~ -

0:90 17:75 56:-

0:90 17:75 56:-

1 :10 24:75 79:-

0:60 10:50 33:-
,_ -
1:20 24:- 78:-

4:- 90:- 340:-
-

7:50 170:- 595:-

·- -

0:70 14:- 46:-

1:10 23:- 79:-
-

1:75 35:- 127:-

2:40 52:- 178:-

3:50 74:- 260:-

4:20 94:- 320:-

4:25 96:- 330:-
-

4:90 110:- 410:-
- - -

2:75 63:- 210:-

3:60 82:- 275:-
-

4:75 105:- 360:-
>-- ~ 

6:- 139:- 470:-

1:50 32:50 117:-
- +-- I-

1: 20 23:- 79:-

1:30 26:- 88:-

2: 20 45:- 148:-

1:10 23:- 82:-
- I- -

1:45 27:50 112:-

1:85 38:- 135:-
I--

2: 25 47:- 168:-

0: 90 19:- 66:-

1:2 0 27:- 89:-
>-- f-- f--

0:80 17:50 58:-

Nr 

49-99 gi 

49-105 

49-195 Zs: 

Typ Trådantal 
diam.mm 

Ledare , EK U A, plastisol. 0,38 2 x 0,7 
ringledningstråd, 2-leda ::.re-=-l----+-

D:o 3-ledare 0,38 

Modellkabel för dock
skåp och modelljärnväg 

3 X0,7 

2 X 0,3 

Färg m.m. 

benv it, gr å 

vit 

Pr Pr 25 Pr 100 
mtr. mtr. mtr. 

1: 10 22:- 77:-

1:60 36:- 118:-

0:60 11: 36: 

49-289 O 0,20 
Enkelledare E K U X 
Plastisolerad . 

l'----+- -- ---+ Nedledn ing , fört . R K U X 
49

•300 <" ~ kopparkabel, plastisol. o,5o 

1 X 005 svart , vit, grå O· 45 ,_!öd , blå, grön · 9:50 33:-
t--

1 X 14 X 0,21 transparent 0:65 12:- 39:-

1149-292 f;J rn~ LedningT K Y för 2-ledare 
rakapparater m.m. S 0,5o_ 256 tråd:.:a:.cr-+-_vi_t ___ -+ 2~ 55:-:::_~ 
Mikrofonsladd , skärmad . Ytterd . 

i,_..:
4
::_
9
·__:
1
..:_
15
+®:"..::~'."":'."":=~:.J.~T~u~n:_t:n~, ~1t,~· r:_rm~i~n~i-~m:'.'_i~kr~o'..!'fo~n~e:.'.r__j_~2~m~m~~

1
~X.:_

7
:...:._:X_::0_:::,0:::8__j_g~r~å:_ _ _ __j1: lO ~ - 72: -

Mikrofonsladd med Ytterd . 49-100 
flätad skärmstrumpa 3 mm 1 X 10X0,10 grå, svart 1 :30 27:50 93:-

Mikrofonsladd med Ytterd . 
flätad skärmstrumpa 4,5 mm 

49-102 1 X 19 X0,15 grå , svart 
,_ -

-Mikrofonsladd , tvåledare Ytterd. 

~ t- --- "-- -+ -,~~ i~:;~:::~::.~våledare 
3 

mm 
vriden skärm, extra mjuk Ytte rd . 2 x 20 x 0 10 grå 49-201 

2 x 1ox o,10 gr å, svart 

2:10 44:- 155:-

1 :85 38:- 133:-

~ K F K-23 ~ >- ' 

2:80 59:- 196:-

--
49-308 :J Stereoledn ing med 2 

.. ledare i försilvr. skärm
strumpor . 

2 X 7X0 ,21 grå 3:10 68:- 244:-

49-98 

49-13 

49-14 

Bandkabel , förtent 
Bredd 9 mm 

--
Bandkabel 
perforerad 
TV-antennledning , oval 
cellpolyten 

- -
300ohm 2 X 14X0,20 transparent 1:- 22:- 73:-

300 ohm 2 X 7 x 0,30 grå 

300 ohm 2 X 7 X 0,30 vit 

- -
1 :10 23:50 77:-

1 :30 27:50 93:-

49-299 (f-1 ~~ Antennwire, kablade 
1---+-- - ---+- k"-o:.,p:rparlrådar 

1 X 49 X 0,15 blank 1:65 36:- 127:-

49-196 

49-197 

49-283 @)~ 

49-122 ~ 

49-16 @)~ 

D:o 

D:o 

Koaxialkabel , flätad kop
par s kärm. imp. 75 ohm 
Koaxialkabel flätad kop
parskärm . imp 60 ohm 
Koaxialkabe l typ RG 58 
lmp . 50 ohm 
Koaxialkabel typ RG8 
lmp. 51 ohm 

Ytterd. 
5,4 mm 

1 X49 X0,20 blank 

1 X49 X0,25 blank 

7 X 0,20 vit plast 

2:35 52:- 185:-
- -

3:25 72:- 254:
-'--+---+- --, 

1:65 33:- 118:-

6 mm E~t~~ig vit plast 2:10 43:- 144:-
-~ r-:--:-;---~ -- -
5mm 1 X7 X0,30 svart 1:85 38:- 133:-

Ytterd . ~X 7 X0 72 ~~ 5:50120:-420:-
10,4 mm ' 

49.9 ~ ~ Signalkabel EKKX 
1,--- +-- - ~ __ -__ k-_ .+- 4_-_ledare , olikfärgade 

Ytte rd_ 4 X 1X 05 / grå 
5~ 1 I 1:85 38:- 133:-

49-68 8-ledare , olikfärgade [ 6mm 8 X 1X 0,G g rå 3:50 69:- 248:-

49-11 12-ledare o likfärgade 
1 

6,6mm 12X 1 X0,5 grå 3:95 86:- 298:-
t-

49-12 ., 20-ledare , olikfärgade 8mm 22 X 1 X0,5 grå [5:60 1~ ~ 30:-
1 i.-- 1- -----+- Signalkabel , RKFK-37 -+-- 5-m- m-+- 4- 7 o 20 grå .l~-~s 130:- 435:-

49·311 " 4-ledare , ind~. skärmad x x ' -1--- ---- -+ P~e- r--=-
3
o=-m- ruffel 

49-302 • os=a-=sas<S,<<::: ~e~ning för hörapparater ~~~da~~uk hudfärgad 0:65 14:-

49-202 @) ~ 

49-193 

49-194 

49-290 o 

C•b• ,.,O"' '''" ,,, , "" ' 1 ' 0 s, M ,°' , .. ,, "' I 2 ·65 56 :- 187 :-mjuk till tcstsladdar mm . ' _,_ ·+------+- -- +- - -t---, 
Kopplingstråd , 0 6 oisolerad I 0:50 9:50 33: -
fortent koppar ~~ -t-----· _ 

D.o 0,98 oisolerad I 0:75 15:5~ 54: -

Koppl1ngstråd EK U B 0 5O ~ X 0 80 rö~, svart, gu l, I 0,70 1 15,50 49:-
Plastisolerad ' ' gron , transp. 
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< Gummikabel 
Gummikabel , av extra prima fabri kat. Mj uka flertr å-
diga gummiis olera de kopparkablar hopvr idna o. om-
vulkanisera de med kraf tigt gummi t ill en rund sladd . 

Nr Ledare o area Prm Pr 25 m Pr 100m 
49-84 2 X 0,75 mm' 2: - 45:- 158:-
49-85 3 x 0,75 mm' 2: 90 64:- 229 :-
49-88 2 X 1 mm' 2: 80 58: - 206:-

49-87 2 X 1,5 mm' 3: 35 74: - 2tl8: -
49-88 3 X 1 mm' 3: 25 72:- 259:-
49-89 3 X 1,5 mm' 4:40 98:- 355 : -
49-911 3 X 2,5 mm' 6: 70 149: - 540: -

49-91 4 X 1,5 mm' 5:40 120:- 435 :-
49-92 4 X 2,5 mm' 8: - 180:- 658: -
49-93 5 X 1,5 mm' 7: - 153: - 580:-

Gummikabel RDOE, olj ebeständ ig spec ialkabel . ... ,.~, .. ,, ;· ,,_ ~ ..,,_ 

Signalkabel med 15 o lik
färgade plasti solerad e 
ledn ingar i ytt erhö lj e av 
grå plast. Diam 6,5 mm. 
(15 X 7 X 0,15). 

Nr Pr m 25 m 100 m 
49-17 3: 95 88: - 298 : -

Emaljerad koppartr l d. 
Mini mumspole 1 hg. 
V id köp av minst 1 kg av 
samma Nr lämnas 20.°/o 
rabatt på hg-pr iserna. 
Nr mm M/ hg Pris/ hg 
49-200 0,10 1400 11:-
49-238 0,12 950 10:-

Kabelklammer 22-938 av 
nylon , är mycket seg och 
stark . För följande kabel
diamelrar . 
Diam . Pr 10 st 
5mm 1:90 
6mm 1: 95 
8mm 2:40 

10mm 3: 70 
12 mm 4: 30 
16mm 4:70 
18mm 5:-
20 mm 5: 40 
22 mm 5: 60 
24 mm 5: 90 
28 mm 6: 50 

100st 
15:-
15: 50 
18:50 
29: 50 
35:-
38:-
41:-
44:-
46:-
48:-
53:-

Buntband av nylon med 
snabblåsning. Buntar sam
man lösa sladdar etc. För 
hemmet , bilen och båten . 
Nr Längd Pr 100 st 
22-515 7 cm 6:50 
22-516 14 cm 12:50 
22-522 18 cm 22:-

KanthaltrAd, för vär me
ele ment , strykjä rn, löd 
kolv ar, motst ånd m. Il. lik
nande ändamål. Spec. 
mot stånd 1,39 ohm pr m 
och mm2 max. elem ent
temp . 1300° C . 

49-239 0,15 620 B: - Buntband. Sats med 10 
49-240 0,18 440 8: 80 av varje storlek. 30 st. 
49-241 0,20 360 8: 40 Nr 22-524 Pr sats 6:75 

Rund trAd Diam. Pris 
Nr Ohm/ m i mm 10 m 
49-206 44 O 20 2: 20 
49-208 19 o',30 2: 40 
49-209 14 0,35 2: 50 
49-210 10,7 0,40 2: 80 
49-211 6,94 0,50 3: 50 
49-212 4,76 0,60 3: 90 
49-213 3,60 0,70 4: 50 
49-214 2,68 0,80 I : 50 
49-215 2,13 0,90 I: 90 

Systoflauör 49-307, för 
isolering av kopplingstrå
dar. Inre diam. Pris ' pr m. 
0,8 1 1,5 2 

0:85 0:90 1:- 1:15 
3 4 5 

1:50 2:10 2:40 

.....s • 

49-242 0,25 230 7: 80 

49-243 
49-244 
49-245 

49-246 
49-247 
49-246 

49-249 
49-250 
49-251 

49-252 
49-253 
49-254 

0,30 
0,35 
0,40 

0,50 
0,60 
0,70 

0,80 
1,00 
1,20 

1,50 
1,70 
2,00 

160 
120 
90 

57 
40 
29 

22 
14 
10 

7:30 , 
6:90 
1: 70 

6:80 
6: 50 
1:40 

8: 20 
8:-
5: 90 

6,4 5: 80 
5 5: 70 
3,5 .5 : 80 

0~ 

Kopplingstrid. Teflonisole· 
rad . Försilvrad, flertrådig 
7X0.08 mm. innerledare. Tål 
temperaturer upp till 250 
grader. Påverkas ej av solljus 
eller kemikalier . Finns i 
färgerna, svart , vit, brun , 
grön, violen , gul, samt oran
ge. 
Nr Pr m 25 m 100m 
49-229 0:60 5:- 40:-

GLIMMER 
. 22-1607, s. k. mikanit, i 0,5 
mm tjocka plattor. 
a. Storl . 5X 20 cm 1: 75 
b. Storl.10 X 20cm 2:75 Slangsats med 7 st ol ika 

1 m längder isolations
slang av plast. Diam. 2- Oljeduk i rullar om 64 mm 
10 mm. bredd . 0,10 mm tjock. Gul. 
Nr32-1175 .. Pr sals 3:50 Nr22-1415 Pr10m 4:-
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Spik, lackerad benv it med 
stora huvuden , för fast 
sättning av ringlednings
tråd . Lä1Jgd 12 mm. 
Nr 21-196 Pr 100 st 1: 95 

Pertinaxplatta med kop
parlaminerade kontakt
tungor och hål för kom 
ponenter (delning 5 mm) . 
Storl 50 X 160 mm. 
Nr 22-1515 . ... ... 10: 50 

Kontaktlist med 10 poler 
för ovansl. platta. Bredd 
50 mm. 
Nr 22-1514 .. . ..... 2: 75 

~-0 0 0 D O D O CJD 

Kopplingsstöd av perli
nax. 
Nr Lödöron 1 st 10 st 
22-1037 4 0: 65 4: 50 
22-1038 6 0: 95 6: 50 
22-1039 8 1: 25 8: 50 
22-1040 10 1: 40 9: 80 

Experimentkort av kop
parlaminat storlek 105 X 
150 mm med 500 borrade 
hål förbundna med 20 si 
hårdförgyllda konlakt 
tur,gor. 0 ,2" delning. 
Nr22-1615 ...... 19: 75 

Kontakt passande experi
mentkort 22-1615. 
Nr 22-1616 ... . .... 9: 35 

Experimentkort av kop
parlaminat storlek 52 X 76 
mm med 120 hål förbund
na med 10 st hårdförgyll
da kontakttungor . 0,2" 
delning . 

3 Nr 22-1617 ........ 1 : 50 

Experimentkort, samma 
som ovan, men med 240 
hål. 0,1" delning . 
Nr22-1614 .. . .. . 18: -

Kontakt passande experi
mentkort 22-1617. 
Nr Prsl 10st 
~-1618 5: 30 44: -

---- . -. . 

Kopplingsplint av 1,5 mm 
pertinax för motstånd och 
dyl. Bredd 38 mm. Längd 
4, 8 och 12 cm. 
22-1125. 2X 5 poler 2:-
22-1127. 2X10 poler 3: 70 
22-1128. 2X 15 poler 5: 40 

Koppar-Partinax Nr 32-64. 
Super-pertinax 1,5 mm m. 
elektrolytkopparfolie på 
en sida f. tryckta kretsar. 

Format 
a ca 5X10cm 
c ca 10:i<16 cm 
d ca20 X 16cm 
e ca 20X 32 cm 

Pris 
1: 45 
3: 20 
5: 75 

10: 50 
Kopparfol. glasfiber 
tjocklek 1,56 mm med 
35 µ koppar på en sida . 
Nr 32-68 Format Pr st 
a ca 10X 16cm 7:50 
b ca20X16cm 12:-
c ca20 X 32cm 19:50 

Super-PerlinH med hög
värpiga elektr . isolations
värden . 
Nr 32-62, tjocklek 1 mm. 
a ca 10X13cm 2: 50 
b ca 20X27cm 8:-
Nr 32-63, tjocklek 1,5 mm. 
• ca 10X13 cm 3: 30 
b ca 20X27cm 11:-

lsolitplattor 32-102 av 
svart polerad isolit. Tj.lek 
3 mm. Plattorna kan er
hållas. i nedansl. stor!. 
a 10X10cm 2:-
b 10X15cm 2:65 
c 10X20 cm 3: 80 
d 15X25 cm 7: 20 
e 20X30 cm 9: 75 
f 25X40 cm 16:-

Instrumentpanel nr 32-25 
av halvhå,d 1,5 mm alumi
niumplåt , brännlack. på 
en sida i frostlack i vac
ker havsgrön färg . Pryd
l iga och lättbearbetade 
apparatpaneler. 

a · 16,5 X 25 cm 
b 25 X25 cm 
c 25 X33cm 
d 25 X50cm 
e 33 X50 cm 

6 75 
10 50 
12 75 
19 50 
24 50 

Kopplingsplint för monte
ring på kretskort. 4 skruv 
kontakter för kabelanslut 
ning 4 kvmm. Stiftdelning 
5 mm. Storlek 10X 20 X 15 
mm. 
Nr 
22-1688 

Prst 
2: 50 

10 st 
21:-

Kopplingsplint för krets 
kort lika föregående men 
12-polig . Stor!. 10X 60x 
15 mm. 
Nr Pr st 10 st 
22-1689 6: 65 56: -

Etsningsnts för etsning 
av kretskort. Med denna 
sats utför ni själv enkelt 
egna kretskort. Endast 
vatten behöver tillsättas . 
Levereras med laminat
platta 14X 10 cm, penna, 
etspulver samt instruk
tion. 
Nr 22-1612 . . . . . . 17: 50 

Etspulver. 200 g förpack
ning för 1 liter lösning . 
Nr 22-1613 .. . .... . 6: 50 

Etsn ingspenna med be
skrivning samt recept på 
etsvlUsh. 
Nr 22-167 5: 50 

Lödöron, förnicklade . 
22-1712, längd 14 mm. 

Pr 25 st 0: 75 

22-48 med rörnit . Längd 
16 mm. Pr 25 st 1: 90 

22-49, fyrbenta m. rörnit. 
Pr 10 st 2: 60 

~~~ 
Testsladdar med 2 mm 
stift och 13 cm långa tesl
pinnar , röd och svart. 60 
cm ledningar. 
Nr 22-1064 . . Pr par 6: 30 

Testsladdar med 60 cm 
ledning , bananstift och 13 
cm lång isolerad testpin
ne. Svarta och röda . 
Nr 22-940 . . Pr par 6: 25 

$@:i: 

Testsladdar med 2 mm 
stift och 13 cm långa test 
pinnar 1 ,öd och svart. Ut 
dragbar spiralsladd 50-
150 cm. 
Nr 22-1743 Pr par 10: 50 

Testpinne med svart el
ler röd isolering. Kabeln 
lödes fast i stiftet. Längd 
12 cm. 
Nr Prst 10st 
22-1036 1: 75 12: 50 

Testpinne för bananstift 
anslutning och med svart 
eller röd isolering. Längd 
15 cm. 
Nr 22-2104 Pr st 3: 40 

, C 

Testpinne 1 miniatyr , Lämp. 
lig för transistorer och 
IC -krelsar . Med gripklo 
som skjuts fram och ha
kas på önskad testpunkl. 
Längd 55 mm. Finns i röd 
eller svart. 
Nr Prst 10st 
22-1027 2:65 21:50 • 

Testpinne . Testpinnens 
ben är isolerade med hårt 
inbränd epoxyharts ner 
till spetsen, den är kort 
slutningssäker, även om 
man kommer åt närligg
ande kontaktstift . Längd 
80 mm. Med uttag för 4 
mm banankontakt . Finns 
röd eller svart . 
Nr22 -2181 Prst15:25 

Ttstpinnt med gripklo. 
Anslutning för 4 mm ba· 
_nanstift eller ledning . 

Test-Clip. För mätning 
ar på IC- kretsar med 
upp till 16 anslutningar . 
Nr22·2180 .. . .. 13:85 

V .. 

TV-trimsats med 7 olika 
specialverktyg av seg 
specialplast. I fodral. 
Nr 32-1300 . . . . . . 46: -

Spegel för inspektion , re
paration m.m. i TV, radio , 
motorer o .s.v. Spegeldia
meter 25 mm med 15 cm 
skaft av böjlig stålfjäder 
och dessutom 15 .cm löst 
förlängningsskaft. 
Nr 34-1208 ... ..... 6: 90 

tf"- . ~ 
-~~ 

V 
lnspektionsspegel, diam. 
38 mm. Med kulled. på 16 
cm skaft. 
Nr 20-1472 ... .. . ... 8: 50 

Plockmagnet med kulled , 
lnstrumentlikriktare . total lä~gd 215 mm. 
Nr 22-1098 . . . ..... 4: 50 Nr 20-1473 . . . . . . . . 7: 90 
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Universalinstrument typ 
KAMODEN 360 TR. Hög 
känslighet och inbyggd 
transistortester gör in· 
strumentet synnerligen 
lämpligt för service på 
radio , bandsp ., TV m.m. 
Vridspolen är försedd 
med överbelastnings 
skydd. Polaritetsomkopp
lare finns. 

Mä tområden : 
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 Moh,n. 
Decibel: - 10-+62 dB 
Trans istortest : hFE 0-
500 lco 0-50 11A. 
NPN/PNP 
Noggrannhet: DCV ± 3 ¾ , 
ACV± 4 ¾, Ohm ± 3 ¾ , 
hFE & lco ± 5 ¾, vid fullt 
skalutslag. 5" instrument 
med spegelskala och 8,5 
i•A vridspole . Passande 
batterier , 2 st 32-2322. 
Storlek 140X80 X 180 mm. 
Vikt 1,3 kg. 

Nr 32-307 . . . . . . 290: -

MÄTINSTRUMENT 

Universalinstrumen t, typ K-1400 Kyoritsu. Hög 
pre cisio n och käaslighet med mätmöjligheter frAn 
5mV till 5000V, från 1 11A till 10 A och från 0,2 ohm 
till 20M ohm . Stor tydlig skala och elega~t panel i 
kraftig bakelitl åda med läderhandtag. Mått : 164 X 
203X96 mm. Vikt 1,75 kg. Mätområde: 0- 0,25V och 
0-1V DC. 0-2,5/1 0/50/250/1000/ 5000V AC ooh DC. 
(lnput resistans : 20.000 ohm/V DC och 5000 oh m/V 
AC. Strömförbrukning vid fullt utslag 50 ,11A DC och 
200 11A AC). 0-5 0 ,11A, 0-1 / 10/100/500mA DC, 0-
10/ 100/500 mA AC, samt 0-10 A AC och DC. Mot
s tåndsmätning : 0- 2K/200K/20M ohm med resp . 12 
ohm, 1,2K och 120K i skala:ns mitt. Decibelskala -2 0 
till + 50 i lyra mätområden. Med testsladdar och 
batterier (4 st 2311 + 1 st 2322). 
Nr 32-772 . ............ . . . . ... .............. 455: -

Tingampermeter, HIOKI 3101 . Kombinerad för 
ström- spänning- och motståndsmätning , Ett 
lämpligt instrument för kontroll av driftströmmar , 
kortslutningar, ledningsbrott m.m. Mätom råden : 
0- 6/15 / 60/150 A AC . 0-1 50/300/600 V AC . Re
sistans 0 - 1 kohm. 30 ohm i skalans mitt . Lev.m. 
väska , testsladdar och batteri (32 -2311 ). 
Nr 32-2283 ..... . .. .. ........... . 275:-

Universalinstrument, typ KEW-6610 i storlek 185X 100 
x 44 mm. Med stor tydlig spe gel skala .och med över
belastningsskydd. Mätområden : 0- 1/2,5/5/10/25/50' 
100/250/500/100VV. lik- och växelspänning (20 Kohm/ 
V). 0-50 µN2 ,5/25/500 mA DC.0-10 A AC. 0-5K / 
50K/500K/5M ohm motståndsmätning samt -20 till 
+ 22 db . Med testsladdar . Väska av svart vinyl med 
bärrem . Vikt 0,4 kg. Med batterier (2 st 32-2311). 

Universalinstrument . 
KAMODEN VSM- 400 . 
Ett litet behändigt instru
ment i fickformat. Mät
områden : 0 - 5/100 / 500 
DCV. 1 kohm/V . 0 -
10/100/500 ACV . 1 k 
ohm/V . 0 -1-5 00 mA 
DCA. 0 -2 00 Kohm. 
Storlek 95x50x35 mm . 
Lev. m. testsladdar och 
batteri (32 -2311) . 

Nr 32-773 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236:-
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Testsladdar och bruksanvisning på engelska med 
följer alla universalinstrument . 

Nr 32-477 .... . . 58 :-

Universalinstrument . 
KAMODEN SM-20. Ett 
instrument av hög 
klass, som med sitt höga 
inre motstånd till ringa 
del belastar känsliga mät 
objekt . Vridspolens egen 
förbrukning är endast 44 
µA . Mätområden : 0- 0 ,1/ 
0 ,5/2,5/1 0/250 /1 000 V 
DCV. Ri. 20 Kohm/V . 
0 - 2,5/10/250/1000 V 
ACV Ri. 8 Kohm/V . 
0 - 0 ,05/0 ,25/2 ,5/25 och 
500 mA DCA . 
Motståndsmätning : 0-5 
K, 50K, 500K, 5 Mohm . 
Decibellskala: -2 0 - + 
62 db . Med tydlig spe
gelskala och överbelast 
ningsskydd av halvledar
typ . Storlek ca 150x 
100x45 mm . Lev. m. 
testsladdar och batterier 
(2 st 32 -2311 ) . 
Nr32-1139 .... 148:-

U niverselin stru ment . 
LT- 101 . Mätområden : 
0- 10/50 /2 50/1000 DCV 
1 kohm/V . 0- 10/50/250 
/1000 ACV . 1 kohm/V . 
0-1 - 500 mA DCA. Re
sistans 0 - 150 kohm . De
cibel! -2 0-+2 0 db. 
Storlek 95x60x33 mm . 
Lev. m. testsladdar och 
batter i (32-2311 ). 
Nr 32-101 ...... 60:-

Digital mu~ modell KAMODEN HM-35. Uni
versalinstrument med digital avläsning av mätvärden. 
3½ siffra , 8 mm storlek, Automatisk polvändning . 
Data : ACV/DCV 0-0 • . 2/2/20/200/lOOOV. lmp. 10 
Mohm ACNDCA 0-0, 2/2/200 mA, 1 Amp. 
Resistans : 200 ohm, 2/20/200 Kohm, 2/20 Mohm. 
Tolerans ACV± 1¼ , DCV±0 ,50/e, ACA ±20/o, DCA 
± 0,70/e, resistans ±0,7¼. Upplösning : Volt = 100 
uV, ström 0,1 uA, resistans 0,1 ohm. Frekvensområde 
40 Hz-1 Khz. Instrumentet har inbyggda laddnings
bara batterier och lev. med nätaggregat , testsladdar 
samt anvisning på engelska . Storlek 175 X 120x42 
mm. Vikt 500 g. 
Nr 32-383 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860: -

Digital multimeter modell HIOKI 3201. Displayen 
heten (31/, siffra) med flytande kristaller, gör att in
strumentet har låg effektförbrukning (0,3 W) . Drives 
med 4 st batterier 32-2260 (R6). Uttag för batteri
elim inator . 
Mätområden : DCV/ACV: 0-2-200-1000 V. Ri 5 
Mohm upp till 200 V. -1000 V Ri 10 Mohm. Tolerans 
± 0,5 'lo (0-200 V). 
DCNDCV : 0-2-200 mA, 1 'lo DC, 1,3 'lo AC. 
Resistans : 0-20 K - 2 Mohm, ± 0,7 ¾ . Levereras 
med testsladdar, batter ier samt engelsk bruksanvis 
ning. 
Nr 32-386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665: -

FET-universalinstrument. HIOK.1 105. Hög känslig
het , 10 Mohm på DCV. På området DCV kan mät
området dubbleras (DCV X 2), så att spänningar upp 
till 2000 V kan avläsas. 
Mätområden : 
DCV 0-0 ,5-2 ,5-10-50-250-1000 V. Ri 10 Mohm 
ACV 0-5-25-50-250-1000 V. Ri 1 Mohm 
DCA 0-0 ,25-2 ,5-25-250 mA 
Motståndsmätnir,g i 4 områden med från 10 ohm till 
10 Mohm i ska ians mitt, lägsta avläsning 0,2 ohm. 
Dec ibellskala : -10 - + 30 db . Spegelskala . Storlek 
163X 108X67 mm. Vikt 0,58 kg. Levereras med test
s laddar, väska och batter ier (1 st 32-2311 och 1 st 
32-2328). 
Nr 32-155 . .' .. .. . ....... . . . . . ... ... ....... 360:-

Panelinstrument, miniatyr . 
Diam. 26 mm. Frontpanel 
i glask lar plast. 30x 30 
mm. Vridspoleinstrument. 
Vid order uppgiv önskat 
mätomn\de. 

22-1201. 200 µA. DC inre 
motst. 700 ohm. 37: -

22-1202. 1, 10, 100 eller 
500 mA. DC. 34: -

22-1203. 250 V. DC. 34:-

22-1206. VU-meter . -20 
till + 3 o. 0-1 000/o. 38:-

Panelinstrument i modern form. Glasklar frontkåpa 
med svart underdeJ. Finns i två storleksserier: 2" och 
3_~ vridspolein~trument. Samtliga har även anslutning 
for skalbelysn,ng och hållare för 2 miniatyrlampor 
(medföljer ej) . 

2"-INSTRUMENT 
Frontstorlek 46 x 60 mm. 
Instrumenthus : Diam. 38, 
djup 24 mm. 

MicroA -meter , mätområ
de 0-100 µA. DC. Ri 760 
ohm . 
Nr 32-1967 .. . ... 42:-

MikroA -meter , mätområ
de 100--0- 100 µA DC. 
Ri 760 ohm. 
Nr 32-1968 ...... 41:-

MilliA -meter : Mätområ
den : 1 mA Ri 100 ohm, 
10 mA Ri 6 ohm, 100 mA 
Ri 0,4 ohm, 500 mA Ri 0,4 
ohm DC. Angiv mätom 
råde . 
Nr 32-1969 . . . 41 : -

Amp.-meter mätområden : 
0-1 A, 5 A, 15 A eller 
30 A DC. Angiv mätomr . 
Nr 32·1970 .. .... .. 45: -

Voltmeter , mätområden : 
0-10 V, 15 V, eller 30 V 
DC. Ri 1 kohmN. Angiv 
mätområde . 
Nr 32-1971 ... . . . 41: -

VU-meter. Graderad -2 0 
- +3 och 0-100 'lo. 
Känslighet 240 µA. Impe
dans 7 Kohm. 
Nr 32-1966 . . . . . . 44:-

3"-INSTRUMENT 
Frontstorlek 65 X 86 mm. 
Instrumenthus diam. 45 
mm, djup 24 mm. 

MikroA-meter, mätområde 
0-100 µA DC. Ri 760 
ohm. 
Nr 32-1972 . . . . . . 46: -

MikroA -meter, mätområde 
100--0-100 µA DC. Ri 
760 ohm. 
Nr 32-1973 . . . . . . 46:-

MilliA -meler, mätområ 
den: 1 mA Ri 100 ohm , 
10 mA Ri 6 ohm, 100 ma 
Ri 0,4 ohm. Angiv mät
område. 
Nr 32-1974 . . . . . . 45:-

Amp.-meter , mätområden : 
0-1 A, 5 A, 15 A eller 
50 A DC. Angiv mätomr . 
Nr 32-1975 ........ 49: -

Voltmeter, mätområden : 
0-10 V, 15 V eller 30 V 
DC. 
Nr 32-1976 ........ 45:-

Voltmeter, växelspänning, 
mätområden : 0-250 V el
ler 500 V AC. Ri 1 kohm/ 
V. Angiv mätområde. 
Nr 32-1977 48:-

Lamp_sus med 2 st 12 V miniatyrlampor passande 
samtliga ovanstående panelinstrument . 
Nr 22-1962 ................... Pr sats 7:50 

~ 
~ 
Nr Skala 

22-2265, VU-meter 
22-2266. Stereo -balans 
22-2267. Batter itest 

Panelinstrument för mon
tering från baksidan i 14 
X 35 mm panelhål. Skruv
hålavst ånd 49 mm. Finns 
i tre olika utföranden . 
Inre motstånd 600 !.I. 

Känslighet 
0-130 ,,A 
100-0-100 11A 
0-500 µA 

Pris pr st 22: 50 
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Panelinst..-nt NODA . 
Vr idjärnssystem för både 
lik- och växelstrOm. Nog
grannhet 2,5 •t,. lnflll
ningsdiameter 45 mm. 
Otanpåliggande glasklar 
plastfront 56X56 mm. 

Voltmeter 22-1917. Mät
område : 0--10 V, 0--20 V, 
0--30 V, 0--50 V eller 
0--300 V. Ang iv mätom
råde vid order . 
Pr st 26: 50, 10 st 230:-

Amp•remeler 22-1918. 
Mätområde : 0--1 A, 0--2 
A, 0--5 A eller 0--15 A. 
Angiv mätområde vid or
de r. 

Pr st 26: 50, 10 st 230: -

MilliA-meter, mätomr åde : 
0--10 mA likstr öm. Panel 
85X 78 mm. 
Nr 32-1088 . . . .. . 46: -

Ampmmeter, mätområ
de 0--15 A eller 0--30 A 
likstrOm . Panel 85 X 78 
mm. 
Nr 32-1089 ... . . . 49 : -

Vol-ter, likström. Mät
område : 0--3, 0--50 eller 
0--150 (DC) 100 ohm/V. 
Panel 85X 78 mm. 
Nr 32-1090 ...... 46:-

Voltmeter. Mätområde : 
0--3 eller 0--50 V (DC) . 
1000 ohm/volt. Panel 42 
X 42 mm. 
Nr 32-1094 ... . . . 43: -

~ 

-----~ 
Ljudmätare ONSOKU 
SM-7, för mätning av 
ljudn ivån från musik, mo
tore r, ma~kiner m.m. Ska
lan graderad från - 10 t ill 
+ 10 dB . Omkoppl ingsbar 
dämpsats för mätning av 
ljudn ivå från 40 t ill 110 
dB . Inbyggd elektr et kon
densato rmikrofo n oc h för 
stärkare, uttag fö r öron 
mussla. Drives med ett 
batt eri 32-2328. Storlek 
106X 66X 36 mm. 
Nr 32-120 . . . . . 315:~ 

-VU-meter, dubbel för 
montering från insidan i 
36X45 mm hål, djup 22 
mm. Inre motstånd 600 
ohm 260 1•A vid 1/, skal
utslag. 0-10 dB . 
Nr 22-23 . . .. . . . . 34: -

Batteriprovere. Ett instru
ment med inbyggda be
lastningsmotstånd som vi
sar batteriets kondition o. 
driftspänning. Med 7 oli
ka miitområden : 1,5, 3, 
4,5, 6, 9, 15 och 22,5 volt. 
Storl. 12X8 X 4 cm. 
Nr 32-919 77: -

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
rade. väggar och verktyg 
vid sök. efter armerings
järn och ledningar av olika 
slag behöver inte längre 
förekomma . När appara 
ten kommer mittför ett 
föremål av metall lyser en 
röd signallampa. Storl. 25 
X 45X 130 mm. Passande 
batteri 2328. 
Nr· 32-185 .... . ... 36:-

Metalldetektor, speciellt 
lämpad för sökning av 
metaller inom. som utom
hus. En summerton ljuder 
när ett metallföremål be
f inner sig ca 20 cm från 
plattan . Ställbar känslig
het. Längd utdragen 87 
cm. Batter i 1 st 32-2328 
(medföljer ej) . 
Nr 32-183 ........ 89: -

Ledningssökare. Pathfinder 12-A. Består av två en
heter. En cnan klarar lätt uppföljn ing av max. 12 
ledare på avstånd upp t ill 8 km för 0,4 mm' ledare , 
för grövre på betydligt längre avstånd. Rekommen
deras för följande kategorier: Industri, kraftverk , el
verk , trafik signaler, installatörer, bilelektriker m.m. 
Drives med 1 st batteri 32-2311. Med svensk bruks-
anvisning . 
Nr 32 '28 ... . .. ..... ....... .. . . ...... 215:-

Nr 32-129 Väska till d ito ... .. .. . ...... . ..... 68: -

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 .. .. .. 13:-

Batteriprovare avsedd att 
lästa på disk eller vägg 
i butker , verkstäder för 
provning av 1,5 V batte
rier typ R6, R14 och R20 
samt 9 V transistorbatte
rier . Ett visarinstrument 
visar batter iets kondition . 
Nr 32-923 .. .. . .. . 34: -

Transistorprovare, typ LB-
2, mäter Hfe 5-300, läck
ström 0-5 ,11 A 0-50 /I A 
samt 0-1 mA. Omkopplare 
för NPN och PNP tran
sistorer . Mäter även dio· 
der lp 0,-5 mA lr 0-5 /IA, 
0-50 11A, 0-1 mA. Prova
ren har inbyggd trans1s
torförstärkare , två uttag, 
därav ett m. testsladdar . 
Passande batteri 2328. 
Storlek 140x 100X 60 mm. 
Nr 32-2059 .. .... 155: -

Signalföljare med VU
meter och högtalare för 
felsökning i radio , för
stärkare , mikrofon , pick· 
up m.m. Med 1 IC-krets, 1 
transistor och 4 diode r. 
lmp . mer än 75 Kohm. 
Batteridriven 9 V. Med 
testsladdar men utan bat 
teri (32-2328). 
Nr 32-494 .. .. , .. . 238: -
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Tes tpenna för bil- svag
eller starkströmselektri
ker. Indikerar lik- och 
växelspänn ingar mell an 
4,5 och 380 V med lys
d ioder, visar även pola ri. 
tel vid li kspänning. Stor
lek 1,5x1,5x16 cm. Ca 60 
cm ledning . 
Nr 32-455 .. .. .. .. 39: -

~ 
Kontaktprovare för kon
tro ll av ledningskontakten 
mellan två punkter . Rött 
lysande lampa ' vid kon
takt. Testsladd ca 60 cm . 
Oumbärlig för el-montö 
rer m.fl. Med batterier (2 
st 2311). 
Nr 32-496 16: 50 

--<t jp 

Signalinjektor för kontroll 
av LF- och MF-steg m.m. 
Ger övertoner upp till 
VH F-bandet. Har tran
sistor i osc ill ator-kopp 
ling samt signallampa. 
Batteri (2311) medföljer . 
Nr 32-495 . .. .. . . . 26: -

SIAencle vAgmeter. Mäter 
SWR och rel. uteffekten 
samt idigt vilket underlät
tar avstämmning av sän
dare och antennfilter . 
Frekvensområde 3-150 
MHz. Koaxialanslutningar 
för 52 ohm, 
Nr 32-2060 . ...... . 139: -

.l 

Fi ltstyrkemeter. Mäter 
relativa uteffekten . Oum
bärli gt instrument för 
t rimning av sändare till 
maximal effekt. 
Nr 32-927 .. ...... 42: -

Stlende vigmeter. Ett 
instrument som visar an
passningen mellan antenn 
och sändare . Mäter stå
endevågförhållande o. rel . 
uteffekten . Anpassning till 
52 ohm koaxialanslutning. 
Frekvenser mellan 3,5-
30 Mhz. 
Nr 32-926 .. .. .. .. 95: -

Sikringshlllare för glas 
rörsäkring 6X32 mm (12-
898). Storlek 50X 20 mm. 
Nr Prst 10 st 
22-1104 3: 40 28:-

Säkringshillare för fin
säkring 5 X 20 mm. Stor
lek 30X 16 mm. 
Nr Prst 
22-2098 3: 30 

10 st 
27:-

Säkringshl,llare för f in
säkr ing 5 X 20 mm. Bajo
nettlåsning med mejsel
spår . Storlek 13X 37 mm. 
Semko-godkänd . 
Nr Prst 10st 

32-1142-1143 

32-1144 . 

--------- 122-1265 7:30 59:-

Mikroskala för panelmon
tering o. med anslutn ing 
för 1/, • axel. Svart bake
litratt och planetväxel m. 
utväxling 1 :10. Mattför
nicklad skala med grave
rad decim.-gradering. 
Plan baks ida. 
Nr Skala i diam . Pris 
32-1142 36 mm 12: 50 

bf------bl 
Finsikring i gla'srör 5 X 20 
mm, med förn . ändhylsa . 
Säljes i förp . med 10 st 
av samma värde . 

Värden und~r 2A S-märkta . 

Säkring nr 12-398: 
50 mA eller 80 mA. 

Pr 10-förp. 4: 70 

Sikring nr 12-397: 
100mA 500mA 
160mA 630mA 
200 mA 800 mA 
250 mA 315 mA 

Pr 10-förp . 4: 30 

Sikring nr 12-396: 
1,0A 4,0A 
1,6A 6,3A 
2,0A 10 A 

1,26A 

Pr 10-förp . 3: 60 

Sikringar i glasrör 6 X 32 
mm. 11 1161 21 2,5, 4, 5, 10, 
20, 30 eller 40A, , 
Nr 12-898 Pr 10-förp. 5: 75 

Sikringar i glasrör 6X26 
mm. 1, 2 3, 4, 5, eller 6 A. 
Nr 12-24 Pr 10-förp . 4: 90 

Sikringshill1re för 6x25 
mm säkring. Bajonett
fattning . Skruvförbind
ning för 4 mm2 ledning . 
Nr Pr st 10 st 
25 :407 2:95 26 :-

Säkringshlllare för glas
rörssäkringar 20X 5 mm. 
lsolationsdelen av plast. 
12-polig . Lätt delbar . 
Nr 22-1099 ........ 6: 90 

Sikringshlllare. För 20 
mm långa säkringar . Pas
sar i tryckta kretsar . 
Nr Pr st 10 st 
22-1257 1:30 10:40 

Knapp till dragpotentio
meter , av svart bakelit o. 
aluminium . Storl. 13X 18 
mm. 
Nr 
22-2292 

Pr st 
2:30 

10 st 
18: 50 

Axelkoppling med kera

32-1143 50 mm 18: 75 
32-1144 70 mm 29: 50 

Rattar av svart bakelit m. 
kant o. centrum av bors
tad aluminium . Diam . 36 
mm, höjd 16 mm. '/, ' axel
bussning av mässing . 
22-1674 grad. 0-10 . 
22-1875 med index. 

Pr st 4: 25, 10 st 36:-

Radioratt av svart bakelit 
med kantring o. centrum 
av aluminium ¼ H axel
bussning av mässing . 
Nr Diam. Pr st 10 st 
22-1670 25 mm 3: 35 27: 50 
22-1671 30 mm 3: 90 32:-
22-1672 35 mm 4: 10 33: 50 

misk isolering mellan ax- • 
larna. För '/," axel. 
Nr 22-1129 .. . . .... 6:50 •• 

~~ 
Koppling för 6 mm axlar. 
Längd 18 mm. 
22-215, st 2:25, 10 st 19:-

Stoppring för 6 mm axlar . 
22-214, st 1 :50, 10 st 12:50 

Radioratt av svart bakelit 
med förkromad kantring 
och 1/.'' axelbussning av 
mässing . 
Nr Diam. Pr st 10 st 
22-736 25 mm 2: 80 23: -
22-737 32 mm 3: 30 27:-
22-738 40 mm 3: 50 29:-
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Ratt 22-1673 av bakelit m. 
topp av aluminium och 
med •t," axelbussning av 
mässing. Storlek 19X26 
mm. 

Pr si 4: 35, 10 st 37:-

Ratt 22-1676 helt av alu
minium . Axelhål 1/, ". Stor 
lek 19X22 mm. 

Pr si 4: 25, 10 st 36:-

Rattar av massiv alumini
um med 1/," axelhål . 
22-1677, storl . 20X 13 mm. 

Pr st 4: 25, 10 st 36:-
22-1178, storl. 25X16 mm. 

Pr st 4: 50, 10 st 38: -

Rattar av massiv alumini
um m. räfflad kant. Axel
hål '/," . 
22-1679, storl. 18X17 mm. 

Pr st 4: 50, 10 si 38:-

22-1680, storl . 20X23 mm. 
Pr st 4: 65, 10 st 39:-

Pilratt för '/, " axel. Av 
svart el. vit plast. Längd 
30 mm. 
Nr 
22-130 

Prsl 
1: 50 

10 si 
12: 50 

Pilratt, svart. Längd 40 
mm. 
Nr 
22-1488 

Pr st 10 si 
2: 15 18:-

Signallamphillare för en
hålsmonlage i upp till 4 
mm panel. Lamphållare E 
10. Med röd, vit eller grön 
!Jlaslins förkromat fäste . 
Nr Prst 10st 
22-1121 3: 20 25: 50 
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Lysdiod, miniatyr, röd , typ 
209A. Diam . 3 mm, med 
svart hållare av plast för 
montering i 5 mm hål. 20 
mA vid 1,6 V. 
Nr Pr si 10 st 100 st 
12-131 1:85 14:50 118:-

Signallampa med lysdio
der . Två funktioner visar 
,ött eller grönt ljus be
roende på vilket av stif
ten som används. Ström 
förbrukning 25 mA/2 V. 
Storlek 14x8 mm. För 7 
mm hål i panel. 
Nr Prsl 10st 
22-1301 8: 75 72: -

Signallampa med lysdiod 
i hållare av svart plast. 
För 8 mm panelhål . Stor
lek 11x10 mm. Finns med 
röd eller grön lins, upp
giv färg. Strömförbruk
ning 25 mA/2 V. 
Nr Prst 10st 
22-1302 6:- 47:-

~ 
Signallampa med glim
lampa 55 V. För 220 V 
förkopplas 470 K mot
stånd. Mått ca 12X30 mm. 
Panelhål 8 mm. Röd eller 
klar lins. 
Nr Prst 10st 
22-2287 5: 25 44: 50 

¾7~ 
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 Prst 10st 
22-461 2 V 5: 10 42: -
22-462 6 V 5: 50 45: -
22-463 12 V 5: 60 46:-

--Signallamphlllare för 
glödlampa med sockel E 
10. Förkromad fronlring 
med röd, vit eller grön 
glaslins . (Passande lam
pa 595-607). 
Nr Pr st 10 si 
22-945 5: 75 47: -

Polskruv av förn . mäss,ng 
med huvud och brickor 
av svart eller röd isole
ring. Anslutning medelst 
lödöra och bananslift. 
Storlek 11 X 34 mm. 
Nr Pr st 
22-1147 1: 80 

10 si 
13: 50 

Polskruv, lika föregående 
men kraftigare. Storlek 16 

403 28 

Bananstift med plastskaft 
i olika färger . Stiftdiam. 
4 mm. 
22-403, med stansat mäs
singstift, förnicklat. 
Pr 2 st 10 st 100 si 
1: 40 5: 40 49:-

X 44 mm. 
Nr Prsl 10 st 22-28, banan m. fyra fjäd-

22-1158 4: 25 34:- ~~r2st 
1: 80 

10 st 
7:-

100st 
83:-

Bananstiftsbult 22-2144, 
fyrdelad av mässing med 
två mullrar. Förnicklad . 
Längd 33 mm. 

Pr 2 st 3: 80, 10 st 16:-

Kontakthylsa för 4 mm 
bananslift. Beröringsiso
lerad. Monleringshål 8 
mm i 1-14 mm panel . 

~~rförp . röd;rc;;t"ar\ost ll l 
22-1303 3: 80 13:-

, 3 i'"'. ~ 1059 1268 1269 
~ ~ Bananstift 22-1059, förn. 

for lodanslulning. På-
189 404 1978 402 gängat beröringsskyddan-

Kontakthylsa av förnickl. 
mässing för bananstift , 4 
mm. 
22-188, med lödnabb. 

Pr 2 si 1: 90, 10 st 7: 80 
22-404, med genomgåen
de hål. 

Pr 2 si 1: 70, 10 st&: 111' 
22-1978, med isolerat hu
vud och lödnabb. 

Pr 2 si 2: 20, 10 st 8: 80 
22-402, med isolerat hu
vud o. geno'tl!jående hål. 

Pr 2 st 1: 80, 10 si 7: 40 

Kontakthylsa, svart eller 
röd . Isolerad pane lmon
lering och genomgående 
hål, 4 mm. 
Nr Pr2st 10sl 
22-409 1: 90 7: 80 
Kabelsko av förn. mäs
sing med isol. skaft. 
Nr Pr2st 10st 
22-248 2: 10 8: 50 

~~ 
Uttags;kena för svag
ström. Passar 2,5 mm ba
nanstift. 
22-1277 4 uttag 3: 50 
22-1278 12 uttag 4: 20 

de skaft av svart eller röd 
plast. Stiftdiam . 4 mm. 
Pr st 10 st 100 si 
1: 45 11: 80 108:-

Bananstift, förn . m. plast
skaft i färg . 
22-1268. Två diam . 3 + 4 
mm. 

Pr st 0: 75, 10 si 6: 20 
22-1269. Med tvärhål . 

Pr st 1: 20, 10 si 9:80 

~ ' m 
1271 1272 1273 12'/4 

Bananstift 22-1271. Dvärg
format, längd 15 mm. 4-
delat stift, diam . 2,5 mm. 
Isolerande plasthuvud . 

Pr 2 si 1: 20, 10 si 4: 90 
22-1272, Med tvärhål, 2,5 
mm. 

Pr 2 st 1:30, 10 si 5:50 

Ändhylsa 22-1273, 2,5 mm. 
Pr 2 si 1: 10, 10 st 4: 60 

Kontakthylsa 22-1274, 
dvärgformat. Helt i me
tall för fast montage. Hål 
2,5 mm. 

Pr 2 si 1: 60, 10 si 6: 80 

Batteriklämma 22-134 av 
förnicklad mässing. 

Pr 2 st 2: 50, 10 si 11: -

Krokodilklämma, förnicklad 
22- 94 Isolerat skaft 
22-1266 Isolerad hylsa 
22· 742 Oi so lerad 
22-1267 Med skruv 
22-1547 -Platt spets 

Skarvhylsa för bananstift, 
4 mm. 
Nr Pr 2 si 10 si 
22-189 1:50 5:30 

Ändhylsa med skruv för 
bananstift, 4 nim. 
Nr Pr2st 10st 
22-951 1: 60 5: 60 

--..., M ) 
Snabbkoppling tör upp .. 
bygg nad av exp.plattor m. 
m. Kopplingen har isole
rat fäste och 2 mm hål 
fö r trådanslulning. Trå
den sitter säkert med 
klämkonlakt. Svarta och 
röda. 
Nr Pr st 
22-1913 3:-

10 si 
24:-

~ 
Snabbkoppling , tangent
bord med fyra kopplingar . 
Sto rlek 70 X 24 mm. 
Nr Prsl 10st 
22-872 7: 50 59: -

Kontaktdon, 3•pol . oför
växelbart . Diam. ca 18 
mm. Panelultag o. propp . 
Nr 1 si 10st 100st 
22-394 2:30 18:50 164:-

Paneluttag enbart. Sam
ma som i ovanst. kon

och med kraftig fjäder . 
Pr 2 st 1: 50 10 si 5: 60 
Pr2sl 1:40 10st 5:40 
Pr2s1 1: - 10st 3:50 
Pr 2 si 1: 30 10 st 4: 80 
Pr2st 3: - 10st 12:-

Stickpropp 2-pol. USA
standard. Sliftavsl. 13 mm. 
Nr Prst 10st 
12-697 1:90 15:50 

Honkontakt för USA-stan
dard . 
Nr 
12-698 

-
Pr st 
1: 45 

10 st 
11: 50 

Stickpropp för kabelan
slulning till vanlig rörhål
lare. 8-polig oktal. 
Nr Prst 10st 
22-942 2: 35 19: _ 

Rörhållare av bakelit. 8-
polig oktalsockel. 
Nr Prsl 10s1 
22-1070 1:75 13:50 

r Fra"' 
o Stopp 

La.,k 

Omkopplare. Tvåpolig 
två vägsomkastare med 
nolläg e i mitten. Bl. a. an
vändbar som fram- och 
backomkopplare för lik
strömsmotorer . 
Nr 22-1140 .. Pr si 7: 80 

Omkopplare, som föreg. 
men med fjädrande åter
gång till millläget. 
Nr 22-1141 .. Pr si 7: 80 

l8dErl-
Omkopplare. Tvåpolig, för 
TV-antenn o. dyl. 4X6 laktdon . 

Nr 
22-395 

1 st 10 st 100 si cm. 
1:20 10:- 85:- Nr 22-1124 .. Pr si 3:95 

Rörhillare noval , 
av HF-bakelit. 
Nr Prst 
22-538 1: 50 

9-polig Antennomkopplare m. ba-
10 st kelitsockel , längd 10 cm. 

9:- 22-2100, brun Pr si 4: 75 

Omkopplare för enhåls
monlage. Axel 6 X4 0 mm. 
Finns med följande antal 
poler gånger antal lägen : 
2 X 5, 2X6 , 3X4, 4 X 2, 4 
X3, 6X2 eller 1X12 . 
Uppgiv poltal. 
Nr Prst 10st 
22-505 3: 60 31 :-

. " ...... .... ,. 
Tryckomkopplare med 12 
st 2 pol. omkastare för 
evagstr öm. Storlek 225 X 
50 mm. Restparti. 
Nr 32-786 . . . .. ... 12: -

Tryckkontakt. Ger kontakt 
vid intryckning . Monteras 
i 7 mm hål. Tryckknap
pens diam . 6 mm, 10 mm 
med extra hylsa monte
rad enl. bild, (medföljer) . 
Nr Pr st 10 st 
22-1304 1: 50 11: 50 

Tryckkontakt, miniatyr 
knapp, för panelmonte 
ring i 6 mm hål. Enpolig 
växling. 
Nr Pr st 10 si 
22-1133 2: 20 18: 50 

Tryckkontakt. Ger endast 
kontakt vid intryckning , 
I.ex. för signalgivning. 
Monteras i 10 mm hål. 
Svart eller vit. 
Nr Pr si 10 si 
22-832 3: 35 27: 50 

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 Pr si 10 si 
22-854 11: 50 98: -

Strömställare. 2 sektio 
ner . En 2-polig och en 
4- polig växling. Storlek 
38x33 mm . Restparti . 
Nr Prst 10st 
22-2035 2 :25 18 :-

Strömställare. 3 sektio
ner med 2-polig väx
lng . Storlek 45x22 mm . 
Restparti. 
Nr Prst 10st 
22-2036 3:- 24 :-

Strömställare. 9 sektiner. 
Två sekt. m . 2-polig 
växling. 7 sekt . med 4-
polig växl. där varje ny 
intryckt utlöser den ti
digare intryckta . Storlek 
145x33 mm . Restparti . 
Nr Pr st 10 st 
22-2037 5:25 42 :-

I 
Knopp passar ovanstå· 
ende strömställare . Svart 
med metalltopp . Storlek 
12x10 mm . 
Nr Pr st 10 st 
22-2022 2 :60 19 :50 

Knopp . Svart, storlek 
10x 9 mm . Restparti. 
Nr Prst 10st 
22-2023 0:75 4 :50 

' Fotströmbrytare, enpolig . 
Storl. 28X 16X 35 Endast 
för svagströrn, max . 2 A. 
Gummiknapp 20 mm diam . 
Nr Prsl 10st 
22-160 7: 75 69:-

Nätomkopplare . Lödan
slutning, 6 mm axel. 2-
polig, vridningsvin.kel 
45° .. 4A/250V AC . Stöt 
ström 80 A. S-märkt. 
Nr 22-662 . ..... . 8:-
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Miniatyromkopplare. En precisionsomkopplare i mi
niatyr. Storl. 37 mm, vipparm 13 mm. Max. 6 A vid 126 
VAC . Vipparmen överdragen med röd, vit eller svart 
plasthätta . 
Nr Prst lOst 
12-687. 1-polig växling till-till 6 :- 51 :-
12-688. 1-polig växling till-från-till 6 :90 58 :-
12-689. 2-polig växling till-till 8 :20 69 :-
12-690. 2-polig växling till-från-till 8:90 75 :-

Miniatyromkopplare med vipparmen av matteloxerad 
alum inium , längd 11 mm. Hela höjden 32 mm. Mon
teras i 6 mm hål. Kontaktytor av försilvrad kop par . 
Max. 3 A vid 125 V AC . Pr st 10 st 
22-359. 1-polig brytare (till-från) . . . 6 :50 54: -
22-360. 1-polig växling. (till-till) ... 6·75 57 ·-
22-361. 2-polig växling (till-till) ... 7 ;50 63 ;-

Omkopplare 22-1449, 2-
polig 2-vägs , för svag
slröm . 35 X 13 mm. 

Elektrolytkondensator 
Nr 12-931. Rastermått 5 
mm. Tolerans + 100 -
10¼ . 
Siemens typ B41316. 
Värdet anges i 11F/Volt. 

Värde i st 10 st 
a. 100/25 1: 55 11:-
b. 220/25 1: 90 13: 80 
C. 470/25 2: 50 18: 50 
d. 22/40 1: 45 10: 80 
e. 47140 1: 55 11: -
f. 100/40 1: 80 12:60 
g . 1/63 1: 45 10: 30 
h. 2,2/63 1: 45 10: 30 
i. 4,7/63 1: 45 10: 30 
k. 10/63 1: 45 10: 30 
m. 22/63 1: 55 11:-

Elektrolytkondensa tor 12-
52, min iat yr, höjd 10-22 
mm. Prst 
a. 1 ,11F 35V 0:80 
b. 3 /IF 35V 0:80 
c. 5 /IF 35V 0: 85 

Eleklrolytkonde nsator 
Nr 12-933 i isolerat minia
tyrutförande . Tolerans 
+ 50 - 10¼. 
Siemens typ B41010/283/ 
313. Värdet anges i µF/ 
Volt. 

Vä rde 
a . 10/25 
b. 22/25 
c . 47/25 
d . 100/25 
e. 220/25 
f. 470/25 
g . 1000/25 
h. 2200/25 
i. 4700/25 
k. 10/63 
m. 22/63 
n. 47/ 63 
p. 100/63 
r. 220/63 
s. 470/ 63 
t. 1000/63 

1 st 
1: 15 
1: 30 
1: 30 
1: 50 
1: 80 
2: 20 
3: 50 
6: 25 
9:-
1: 35 
1: 55 
1: 60 
2:-
3:-
4: 20 
7:-

10 st 
8: 50 

10: -
10:-
11: -
13: 50 
16: 50 
26 :-
47 : -
68 : -
10:-
11: 50 
12: -
15: 50 
23:-
31: 50 
52:50 

Brytare för e nhå lsm onte
ring. Vipp ar m av bakel it. 1 st 10st 100 st d. tO 11F 35 V 0: 95 

22-2010. Brytare 1-polig. 
Pr st 3 : 65, 10 st 32: -

22-2012. Brytare 2-po lig 
Pr st 6 : 75, 10 st 59: -

Brytare och omkastare 
som föreg . men m. vipp
arm av metall. 
22-351. Brytare 1-polig. 

P r s t 4: 50, 10 st 39: -
22-807. Brytare 2-polig. 

Pr s t 7: 20, 10 st 63 : -

22-808. O mkast. 1-polig . 
Pr st 5: 60, 10 st 49: -

22-809. Omkast. 2-polig . 
Pr s t 7: 50, 10 st 67: -

Strömbryta re , enpolig m. 
sk ylt. Svagströ m 2A. 
Nr Pr st 10 s t 
22-947 3: 10 25: 50 

Vippströmbrytare , 1,5 A. 
22-2290, en polig 4 : 35 
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1:4 5 11: 50 89:- e . 30 /I F 25V 1: 10 

Elektrolytkonden sator 22-
1005, stående modell i 
al uminiumbägare , enhåls
fas tsättning , halvtorr typ . 
Max. arbetsp . 450 V. 
Mfd 47 100 47+47 
P ris 11: 75 16: 50 16: 75 

22-428. Max. spänning 300 
V. 100-100-50 ,11F. 3: -

Elektrolytkondensator , 
Nr 12-932, bägartyp med 
s kruvanslutning (M8) och 
krympslangsisoler ing . To
lerans + 50 - 10 ¼ . 
Siemens typ B41073. 
Värdet anges i ftF/Volt. 

Värde 1 st 10 st 
a. 2.200/40 12: - 100: -
b. 4.700/40 16: 50 140: -
c. 10.000/40 26: - 220: -
d . 2.200/63 15: 50 130: -
e . 4.700/63 25: - 213:-

I. 50 ,11F 25 V 1: 30 
g. 100 / IF 15 V 1: 40 

Keramiska skivkondensa 
torer . Max. 500 V. Tem pe 
raturkoeff . NPO , 10--15 0 
pF. N 150, 220 pF. N 330, 
330 pF . DK 3000, 470--
4700 pF . KD 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: 70 

Max. 63 V. T.koe ff. NPO , 
2,2-2 20 pF. N 220, 330 pF . 
N 750, 500 pF . N 1500, 
1000 pF . DK 3000, 2- 10 
nF. DK' 6000, 20 nF. DK 
10000, 50 nF. 

Värden : 2,2, 3,3, 4,7, 6,8, 
10, 15, 22, 33, 47. 68, 100, 

Elektrolytkondensato r 22-
1686 i isolerad aluminiu m
hylsa med lödtrådar. Max. 
arbetssp. 450 V. (100 Mfd 
-3!j 0 V) . 
Mfd/Pris pr st. 
32+32 47 47 + 47 100 
10:50 7:75 12:75 12:-

Kondensator Nr 12-930, 
metalliserad polykarb o
na tkondensator i skikt ut
förande med radiella an
slutningstrådar för mo n
tage på mönsterkort . 
Raster mått 7,5 mm. 
Siemens typ B32540. 

100 V 1 st 
a. 0,1 t•F 1:-
b. 0, 15 t•F 1: 25 
c. 0.22 uF 1: 40 
d. 0.33 i,F 1: 60 
e . 0,47 ttF 2: -
f. 0,68 (,F 2: 75 

10 st 
6: 70 
7: 70 
8: 90 

11: 50 
15: 50 
19:-

150, 220, 330, 500, 1.000, g . 
2.000, 5.000, 10.000, 20.000, h. 
50 .000 pF. i. 
Nr12-179 P r2stlika 1:60 k. 
Nr 12-180 100.000 pF 25 V. m. 

250V 
0.01 ttF 
0.015 ttF 
0,022 ,,F 
0.033 ttF 
0.047 ttF 
0,068 ,,F 

0: 80 
0: 85 
0: 90 
0: 95 
0: 95 
1: -

5: 20 
5:60 
5: 80 
6: 10 
6: 30 
6: 60 Pr 2 st lika 1: 80 n. 

Konde nsator Nr 12-929, 
poly probylen kondensator 
med låg fö rlustfaktor . 
Spä nning 160 V, tolerans 
;

3306
}5 ¼ . Siemens typ 

Värde 
a. 47 pF 
b . 68 pF 
c . 100 pF 
d. 150 pF 
e. 220 pF 
f. 330 pF 
g . 470 pF 
h. 680 pF 
i. 1.000 pF 
k. 1.500 pF 
m. 2.200 p F 
n. 3.300 pF 
p. 4.700 pF 
r. 6.800 p F 
s . 10.000 pF 
t. 15.000 pF 
u. 22.000 pF 
v. 33.000 pF 
x. 47.000 pF 

1 s t 
1:-
1:-
0: 95 
0: 95 
0: 95 
0: 95 
0: 95 
0: 95 
0: 95 
1: -
1: -
1: 30 
1: 30 
1: 40 
1: 65 
1: 90 
2:-
3: 60 
4: 75 

10 st 
6: 90 
6: 90 
6: 30 
6: 30 
6:30 
6: 30 
6: 30 
6: 30 
6: 30 
6: 90 
6: 90 
8:-
8: -
8: 80 

11: 50 
12: 70 
13: 80 
28: -
37: -

Nr µF Max. V Pris 
22-1165. 5 15 0: 90 
22-1166. 5 35 1:-
22-2164. 1000 12 2: 25 
22-1107. 1000 40 4: 30 
22-2286. 2200 16 3: 75 
22-1111. 2200 40 5: 90 

Kondensator 2200 µF 63 
V. Sto rlek 70 X 35 mm. 
Nr 22-206 .. . ... . . 10: 50 

Kondensator 12-17, för 
silv rad keram is k ge nom 
föri ngskond . för UHF
konvert e r m.m. 1000 pF. 

P r 10 st 100 st 
2:- 16: -

Kondensatorsat s, Inne
håller ca 50 st kon de nsa
torer i variera nde värden 
och type r. Fa briks nya och 
av pri ma fabrikat . Kata
logv är de över 20 kr. Två 
ol ika so rtiment finns . 
Nr 32-50 . . P r s als 8: 50 

Kondensato r med skal
ratt av plast . Max. kapa
citans . 360 pF och min . 13 
pF . Storlek 25 X 25 X 12 
mm. Lämplig för transis
torappara ter . 

YtskiktsmotstAnd. Tole 
rans 5 0/o. 0,25 eller 0,5 
W-motstånd ä r förp. 5 si 
eller 100 st per värde . 

Vridmo tstånd, trådlindade 
på keramisk kärna och 
emaljerade. Kraftig kon 
struktion . Enhålsfastsättn. 
och 6 mm axel. 

Nr Prst 
22-2191 8: 30 

10 st 
69:-

Vridkondensator 22-1135, 
miniatyr , med ke ramisk 

gavel 25 X 30 mm och axel 
6 mm d iam. P latt orna av 
försilvrad mässi ng . 

Värden: 10, 27, 33, 39, 47, 
56, 68, 82, 100, 120, 160, 
180, 220, 270, 330, 390, 
470. 560, 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 I< 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 
1 M, 1,5 M, 2,2 M,' 3,3 M: 
4,7M . 

32-1167. Max. belast ning 
30 W. Mots tå nd 25 100 
250 eller 500 ohm . Diam'. 
40 mm. 52: -
32-1168 . Max. 50 W. Mot
stå nd 35, 125, 300 e ller 
800 ohm . Diam . 50 mm. 

63:-
32-1169. Max. 100 W. Mot
stå nd 50, 200, 400 e ller 
1000 o hm. Diam. 75 mm. 

88: -Max. pF 10 
Pris 15: 50 

20 
16:-
150 

27: 50 

12-764. Max. belas tn ing 32-1170. Max. 200 W/ 1 41 
0,25 W. Amp . Mot s tå nd 100 o h'm. 50 100 

19: 50 23: - P r5-för p . 1: - Diam. 110 mm. 125: -
Pr 100- för p . l 4:- Uppg iv öns kat mot s tånd ! 

• Vridkondensator , lite n mo
del l, per t inax is o le ra d . 
S torlek 24 X 24 mm. 
Nr Kap ac . p F 
22-270 200 
22-271 500 

P ris 
6: 80 
8: 95 

12-774. Max. be las tning 
0,5 w. 
Pr5- fö rp . 
P r 100-förp . 

1: 20 
16:-

Ytskiktsmots ti nd, tole-
rans 5 %. 

Värden: 47, 100, 220, 330, 
470, 680, 820, 1 K 1 5 K 
2,2 K, 3,3 K, 4,7 K: s :8 K' 
8,2 K, 10 K, 15 K, 22 K, 33 
K, 39 K, 47 K, 68 K, 82 K 
100 K, 150 K, 220 K 330 K' 
390 K, 470 K, 680 K' 820 K' 
1 M, 115 M, 2,2 M,' 3,3 M'. 
4,7 M. 

Nr 
12-775 

Max. be l. 
1W 

Prst 
0: 50 Trimkondensator. 

22-467 3-2 0 pF 
3: 25~ ~ 

Eleme:1tstav , me d vä rme 
s pir a l lindad på e ldfas t 
rö rst a v med fäs te n a v 
mässing . Lä mplig ti ll ka-

Trimpotentiomeler med miner o . dyl. End. 220 V. 
bå de ratt och mejse lspå r. 
Diam. 15 mm. Effe kt 1/4W. Längd 
150 V max . Finns i föl- Nr Watt mm Pr st 
jand e vär den. Unj .: 500 22-2116 250 225 12:-
ohm , 1, 5, 10, 50, 100 ell e r 22- 317 375 250 12: -
500 K. 22- 319 500 225 12: 50 
N 22 734 L' d 22- 321 500 275 12: 50 

r · 1ggan e typ . 22- 324 750 275 13· 
Nr 22-735 St å ende typ . 22- 325 1000 225 13: 50 
P r s t 2:10, 10 st lika 16:50 22- 327 1000 275 13; 50 

Potentiometer, trådli ndad . 
20 o hm 4 W. Med p ilra tt. 
Nr Pr st 10 s t 
22-1149 3: 70 29: 50 

& 
Volymkontroll me d kon 
stan t imp e dans . För hö g. 
ta la re 8 ohm . Ger s luts te
ge t ko ns ta nt be las tn ing 
ober oe nde av ex t ra hö g
ta lar en s vo lym. Topp e f
fek t 10 W, kon t. 3 W. Dia
m. 40 mm. Me d ratt oc h 
skylt. 
Nr 22-1698 . . Pr s t 11: 50 

Volymkontroll, lika före
gå e nde men dubb e l för 
ster eo. 
Nr 22-1699 .. Pr s t 21: -

Motstlndssats inne hå lle r 
c a 50 si s o rtera de skikt
mot stån d . Fa b riks nya. 
Kata logv ä rde öve r 15 kr. 
Fyra ol ika s o rt ime nt finns. 
Nr 32-51 . . Pr sa ts 3: 95 
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Potentiometer av bästa 
fabrikat. Diam. 20 mm, 
axel 6 mm. Enhålsfast 
sättning . 

22-1649. Linj . Värden : 1 K, 
2 K, 5 K , 10 K, 50 K, 100 K 
och 200 K oh m. 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 
slr ömbr . 

Pr st 3: 90, 10 st 31:-

22-1647 m. 2-polig slröm
bryt~re. Log . Värden : 
5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 500 
K, 1 M och 2 M ohm. 

Pr st 7: 20, 10 st 62: -

Dubbelpotentiometer. 
Diam. 21 mm, axel 613 mm. 
Enhålsfastsättn . Isole rad 
axel. Värden : 10 K, 25 K, 
50 K el ler 100 K. 

Uppgiv vä rde . 
22-1645, linjära . 
22-1646, logaritmiska . 

Pr st 8: 50, 10 st 69:-

4-kanal potentiometer. 
Med en central spak ma-

Potentiometer för krets 
kort och panel. Storlek 
16X 16 mm. Monterin gs
hål i pane l 10 mm. 6 mm 
plastaxel ,längd 24 mm. 
Max. be lastning: lin . 0,25 
W, log . 0,125 W. Finns i 
enkelt eller dubbelt ut 
föra nde och följa nde vär
den : 1 K , 2,2 K end . lin . 
47 K, 10 K, 47 K, 100 
Kohm lin. elle r log . Upp 
g iv värde . 

Enkel lin . kurva 
Nr Prst 
22-1651 3: 50 

Enkel log . kurva 
Nr Prst 
22-1652 3: 50 

Dubbel lin . kurva 
Nr Prst 
22-1653 8: -

Dub bel log . kurva 
Nr Prst 
22-1654 8:-

10 st 
29:-

10 st 
29:-

10st 
68:-

10st 
68:-

Dragpotentiometer . Med 
denna typ av potentiomet
rar monterade i bredd 
kan fle ra funkt ioner ma
növreras samtidigt med 
en hand. Storlek 11 X 100 
mm. Värden : 10 K, 50 K, 
100 K e ller 500 K. 
Nr 22-244, li njära . 
Nr 22-245, log. 
Pr st 8:50, 10 st lika 67:-

Dragpotentiometer TAN 
DEM, lika föreg . men med 
2 parallella banor för ste
reo m.m. Storlek 16X 100 
mm. Värde n: 50 K, ·100 K 
eller 500 K. 
Nr 22-265, linjära. 
Nr 22-266, log . 
Pr st 11: SO, 10 lika 90:-

c;::E. 
növreras 4 olika pot. i:,ar- Dragpotentiometer . Stor
vis gängade oberoe nde lek 90X 14 x 14 mm. 
av varandra . linjära 0,1W , Nr Värde Pris 
10K eller 100K ohm. 22-2288 100 K log. 6: 50 
Lämp l. för 4-kanalstereo , Tandem , linjär: 

Likriktare . Bryggkopplad 
kisellikriktare för större 
batterieliminatorer m.m. 
Lämnar 2,2 A fritt monte
rad eller 3,5 A monterad 
med fästbygel mot kyl
plåt. Max. växelspänning 
40 V. Storlek 40X 10X 20 
mm. 
Nr 22-421 8: 25 

Likriktare . Typ och stor
lek som föregående men 
för max. 80 V AC. 

Likriktare. Bryggkopplad 
kisellikriktare för batteri
laddare, nätaggrega t 
m.m. Denna brygga har 
isolerat metallhölje (1,5 
KV provspänning) och 
monteras direkt på chassi 
eller kylelement. Lämnar 
max. 25 A/75 °, 200 V PRV. 
Storlek 28x28x22 mm. 
Nr 22-2186 .. . ... 19: -

Kiseldiod , 1,5 A/200 V 
PIV. 

Nr 22-422 .. 8: 75 Nr 22-2297 1: 75 

Likriktare. Bryggkopplad 
kisellikriktare för batteri 
eliminator m.m . Lämnar 
1,5 A likström. Max. 80 V 
växelspänning. Storl. en
dast 10X 10 mm. 
Nr Pr st 10 st 

31:-22-420 4: 10 

Selenlikriktare, flat mo
dell. Max. spänni ng i volt 
och likström i mA. 

Max. 
Nr spänn. 

22-2348 60 
22-1010 250 

Max. 
likstr . Pris 

500 7: -
100 1:-

~schwarzs· . ' 
, I 

t rol · 
- 0 11.7,,0 ..J 

I- 0 15.9·01 -

Bildiod . Högeffekt kisel
diod avsedd för bilar med 
växe lstrs .ge nera tor men 
kan givetvis även anvån 4 

das för andra ändamål 
t. ex. batteri'addare . RMS 

75 V, 25 A. 
22-2226, typ SS I E 1105, 
plus till hölje. 

22-2227, typ SSIE 1205, 
minus t ill hölje . 

Kiseldiod. I Amp . Storlek 
5>-2,5 mm. 
Nr "'1ax AC 
22-105 140 V 
22-107 560 V 

Pr si 10 st 
0: 85 5: 90 
1:- 8: 80 

Kiseldiod 3 Amp . Stor
lek 7,5x9 ,55 mm. 
Nr PIV Pr st 10 st 
22 ·2298 100 3:- 24 :-
22.22&8 200 3:80 30:-

Zenerdiod för stab .
nätaggregat m.m . Tole · 
rans 5%, effekt 400 mW. 
Finns i följande värde n, 
3,9V , 5 ,6V , 6 ,2V, 6 ,8V 
eller 12 V . Uppgiv värde. 
Nr Pr st 10 st 
22·2223 1 :40 10 :20 

Switch-diod. Typ 1 N 4148. 
Un ivers al kisel. 75 V, 100 
mA. 
Nr 
22-379 

Pr 10 st 
3: 60 

100 st 
28: -

modellstyrn ing etc . 100 K Nr 22_510 27: - 22-2289 2 X . 9: 25 Pr st 6:-. 10 si 52: -

Spinningsrtgulator . SGS 
L 200. Lämplig för bat· 
terieleminatorer , mindre 
laddare m.m. Variabel 
utspänning 2 ,85V - 36V. 
Utströmmen reglerbar 
upp till 2 A . Spännings· 
stabilitet 0 ,5%/ 1,5 A . Re· 
gulatorn , som inryms i en 
5- bens pentawattkapsel, 
innehåller 33 transistorer 
och 6 dioder . Den har 
inbyggt skydd för över
belastning och överhett· 
ning. Datablad med kopp
lingsanvisning medföljer . 
Nr 22-2167 ... . . 15 :75" 
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Kisellikriktare för batteri
laddare m.m. Enhålsfast
sältning 6 mm. Max. 100 
V växelspänning. Ström
styrka max. 12 A vid mon
tering i kylplåt. 
22-165, plus till /·ord. 
22-168, minus ti I jord. 

Pr st 8: 60 

Integrerad krets, typ 723. 
Stabiliserad spännmgsre
gula lor , medger yttre in
ställ ning av önskad spän
ning , 2-37 V. Lämnar 150 
mA ut , högre utström er
hålle s med yttre effekt
transistor t.ex . 2 st 2N3055. 
Aplikat ionsexempel på 
kompl . nätaggregat med
följer. 
Nr Pr st 10 st 
22-1445 5: 50 44: -

Operationsförstirkare typ 
741. Vä lkänd IC-krets m. 
stort användningsområde. 
Bl.a. i förstärkarkopp
ling ar, stab . nätaggregat , 
digitala mätinstrument 
m.m. 
Nr Pr si 10 si 
22-1444 3: 75 29: -

Integrerad krets SGS/ 
Ales TBA 231. Dubbel låg
brus op-förstärkare av
sedd som förförstärkare 
til l mono- eller stereoför
stärkare . Förstärkning 
20.000, kanalsep . 140 db . 
Sche ma medfö ljer. Kapsel 
14 pin . DIP . 
Nr 22-57 .... . ..... 11: 75 

Integ rerad krets. TBA 820. 
Linjä r LF-först ärka re, U
batt. 12 V, uteffekt 2 W 
vid 8 ohm, frekvensom
råde 25--20 .000 Hz, signal/ 
brus 70 db. Kapsel 14 pin. 
spli t-DIP . 
Nr 22-58 .......... 15:75 

HI-FI Förstärkarmodul, typ 
Sanken Sl-1050 GH . En 
vidareulveckl. , förbättrad 
50 W slutförslärkare i in
tegrerad krelsteknik, in
nehållande 10 transistorer, 
skyddsdioder samt slröm
begränsningskrets som 
tillåt er 10 sek. kortslut
ning på utgången vid full 
effekt. lnimp . 40 kohm ut 
8 ohm. Känsl ighe t 300 mV 
vid 10 W, 700 mV vid 50 W . 
Frekvensomr åde 0-100 
KHz vid 1 W , 0-20 KHz 
vid full effekt. Dist. ca 
0,2 'lo. Signa l/ brus 90 db . 
Sl-1050 GH är DC-ko pp
lad och kan användas för 
både dubbel ( + /- 33 V) 
och enkel ( +66 V) spän
ningsmatning . Vid enkel 
matni ng er! . ulgångskon
densator ca 3000 µF. Sl-
1050 GH kan även använ
das som likströmsförstär
kare till servo motorer etc . 
Förförstärkare erfordras . 
Lev. med inkoppli ngs
schema. Storlek 85 X 53 X 

Spinningsreguletor San
ken. Att anvärdas där 
konstant spänning erford
ras oberoende av belast
ning och inspänning t.ex . 
förstärkare, instrument , 
integr. kretsar, PR-radio 
m.m. Regulatorn är mon
terad i T03 kåpa och 
kopplas mellan en likrik
tarbrygga o. bela~tningen. 
3 yttre filterkondensato
rer 0,01, 25 och 1000 µF 
erfo rdra s. 
Max. belastning 1 A. 
Reglering bättre än 1 % . 

Nr Ut. lnspänning 

22-507. 12 V 16-33 V. 
22-508. 15 V 19-35 V. 
22-509. 24 V 28-48 V. 

Pr si 21:-

Förstirkarblock 

Förstärkarsatser i modul -13 mm. 
Nr 
32-103 

Pr st 10 st förpackn ing. Ans lutes till 
149:- 1240:- 9-12 V batteri. 

HI-FI förstärkarmodul, typ 
Sanken Sl-1020 G. Lika 
föreg ående men eff ekt 20 
W. Max. dist. 0 5 'lo samt 
utan strömbegränsnings. 
krets. DC-matning +/-
23 V eller 46 V. Storlek 
61 X 41 X 11 mm. 
Nr Pr st 10 st 
32-104 76: - 630:-

HI -FI förstärkarmodul, typ 
Sanken Sl -1010 G. Lika 
Sl-1020 G men för 10 W . 
DC-matning +I- 17 V 
eller + 34 V. Storlek 61 x 
41X 11 mm. 
Nr Prst 10st 
32·110 47: - 390: -

• Hybr idkrets, 2-stegs lågfr . 
förstä rk. Marcon D-2009. 
Matningssp . 12 V. Dis!. 0,4 
'lo. Max ut.signal 1 V. 
Nr 22-2284 . . Pr st 17: -

Hybridkrets , tonkonlroll
förslärk. Marcon D-2011. 
Matningssp. 12 V. Max. 
insignal 1 V. Variat ions
område : bas+18 / -14 dB, 
diskant + 20/ -16 dB . 
Nr 22-2285 . Pr st 15:-

22-907 Mod ell BM-2 För
steg för bandspelare. 2 tr . 
Frekvenskurva enligt 
NARTB . lnp t. imp. 100 
Kohm. Först. 25 dB. Max. 
ut 3 V, in 50. mV. Distor 
l ion 0,15 'lo vid 1 V ut. 

19:-

22-908 Modell BM-3 För 
steg för mikrofo n. ln imp. 
100 kohm frekvensområde 
10-50 kc. För st. 28 dB . 

22:-

~ 
IC-krets TOA 2002. Spe
ciellt framtagen för LF
förstärkare i bilradio 
men kan även användas 
i andra sammanhang. För
stärkaren har 5 olika 
skydd och kan kortslutas 
på utg ången utan att 
kretsen förstörs . Uteffek
ten är 8 W vid 2 ohm och 
V, = 14,4 V. Kapseln är i 
princip en T0-220 men 
med 5 ben (pentawatt
kapsel) . Datablad med 
kopplingsexempel med
följer. 
Nr 22-1450 ... . . . 21 :-

A ntennförstirku1 SH 
120 A . En 2-st egs VHF 
- UH F bredbandsförstär
kare i t jockfilmsteknik, 
för inbybbnad . Frekvens
område 30 - 900 Mhz . 
Matningsspänning 12 V/ 
20 mA . Förstärkning 16 
- 18 db . Datablad och 
principschema medföljer . 
Nr 22-2116 ... .. 48 :-

Transistorer för högre ef
fekter . Lämpliga till LF
förstärkare , spänningsom
vandlare m.m. 

Kiseltransistor, typ 2 SO 
92 SANKEN (NPN) . Lämp
lig för I.ex . LF förstärkare , 
variabelt nätaggregat 
m.m. Max. effekt 20 W, 
F max. 1,5 Mhz. 
Nr Prst 10st 
22-202 7: 75 83: -

22-1438. 2 N 3055 (NPN) 
K isel. Hölje T0 -3. Vco 60 
V. le 15 A. Ptot 117 W. 

6:30 

Transistor MJ 901. K isel 
darling t on med hög för · 
stärkning . Kapsel T0-3 
Data : BVCo 80 V max . 
ICA 8 A max. hFE 1000. 
PNP. Nr Pr st 10 st 
22-2039 14:50 115 :-

Transistor MJ 1001 . Data 
samma som MJ 901 men 
NPN. 
Nr Prst 10st 
22 ·2040 14 :50 115 :-

Transistor. Darlington . 
Hölje T0-3 . Vce 80 V . 
le 12 A, Ptot . 120 W. 
hFE min. 750, max . 
18000. 
Nr Typ Pol Pris 
22-1307 BDX87 NPN 

9:50 
22-1308 BDX 88 PNP 

9:50 

Monttringssats för tra n· 
sistorer typ T0-3. Be
står av glimmerskiva, 2 
bussningar, skruv, mutter 
samt lödöra. 
Nr22 ·1619 . .. . .. 2 :-
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Transistor . Höl je T0 -126. 
Vceo 100 V. le 1,5 A. 
Ptot 8 W . 
Nr Typ Pol Pris 
22-1251 BD 139 NPN 2 :80 
22-1252 BD 140 PNP 2 :80 

Transistor . Höl je T0 -220. 
Vceo 60 V. le 12 A. Ptot 
75 w. 
Nr Typ Pol Pris 
22-1258 BD 707 NPN 6 :40 
22-1259 BD 708 PNP 6 :40 

Transis tor. Darl ir,gton. 
Hölj e T0 -126. Vce 60 V. 
le 4 A. Ptot 40 W . hFE 
750 (typ) . 
Nr Typ Pol Pris 
22-1279 BD 677A NPN 

8:-
22-1280 BD 678A PNP 

&:-

Transis to r. Hölje T0 -126. 
Vceo 60 V. le 4 A. Ptot 
40 w. 
Nr Typ Pol Pris 
22-1283 BD 439 NPN 4 :80 
22-1289 BD 440 PNP 4 :80 

22-2276. Te rmis to r, typ 
K11/50 ohm. 10: 75 

22-2220. Termisto r, typ K 
154 150 Ohm. 3: 50 

~ 
~ 

HAllare för IC-kret sar typ 
Dual-in-Line. Montera s på 
kretskort. 
Nr Pr st 10 st 
22-745 8 poler 2 :15 19 :-
22-746 14 poler 2 :15 19 :-
22-747 16 poler 2 :35 21 :-
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Transis torhAllare m. nab
bar för kretskort. 
Nr Prst 10st 
22-1518 3pol. 1 : 10 7: 80 
22-1526 4 pol. 1: 20 8: 70 

Germaniumtransistorer PNP. * "' i ~ ~ TRANSISTORER I lllil ~ 

22-1071. Typ AC 151 = AC 116, A~n2 , OC 70, n 
OC 71, OC 75, OC 79. 3: 50 FotomotstAnd m. ett ljus-

22-1072. TypAC1 52= AC132 . OC72 , OC 76, 4: 35 känsligt spärrsk iktavkad. 
22-2230. Typ AF 106= AF 180. 4 : 35 rniumsulfo selenid , som 
22-1096. Typ AF 126= AF 116, AF 137, AF 138, andrar lednings motstån: 

OC 1s9 OC Sl3 1: 65 det inom vida gränser , 
• · förhåll ande t ill ljuse t. 

22-2233 . Typ AF 139= AF f86. 6: 40 Känsl iga även för svagt 
22-2234 . Typ AF 239 7: 40 ljus. Användes till många 

22-2273. Typ AD 161/ 162= (NPN/ PNP) Per par 18: 50 

22·1459. AC 187 K/AC 188 K (NPN/ PNP-oarl 10: 50 
Kiseltr ansisto rer NPN LF . 

styr- och koppl.-ändamål 
i den mod erna aut omat io
nen. G er amat ören oä nd
l iga experimentmöjlig he-
ter . 

22-2236. Typ BC 107= 2N2925, 2N929, 2N930. 
22-1097. Typ BC 108. 
22-2237 . Typ BC 109. 
22- 207. Typ BC 140= 2N3241A, 2N3704. 
22-2238. Typ BC 140/ BC 160 (NPN/ PNP-par ). 
22-1437 Typ BC 547 B = BC 237 B 
22-1462 Typ BC 548 B = BC 238 B 

t =~ Nr 22-1420. Fotomot stånd 
2: 10 50 Mohm, vid 10 Lux 100 
3: 75 · K ohm och vid dagslju s 
7: 50 (utan sol) 2 K ohm. Max. 
1: 10 inre belastning 100 mW. 
1: 10 Max. 150 V. Diam. ä mm. 

2: 75 Pr st 5 : 50, 10 st 42: -22-22 69. Typ BCY 58 
Kise ltransist orer PNP LF 
22-1432 Typ BC 557 B = BC 307 B 
22-1433 Typ BC 658 B = BC 308 B 
22-2239 Typ BC 160 
22-2270 Typ BCY 78 
Kiseltra nsist o rer NP N HF 
22-2219 Typ BF 454 AM/ FM oscill. IF-amp. 
22-2242 Typ BF 455 AM/ FM RF-amp. 

DIODER 

Germaniumdi od er. 

1: 10 
1: 10 
3: 90 
4 : 20 

1: 90 
1: 90 

22-2243 . Typ AA 118= AA132, OA85, OA95, OA154, 
. OA161, RL44g, 1N34A, 1N38, 

1 N52, 1 N58, 1 N63, 1 N67, 1 N75, 
1N116, 1N142, 1N198, 1N479, 
1N618. 

22-2244. Typ AA 119= 0A92 , OA172, RL52, 1N36, 
1 N60, 1 N541, 1 N542. 

Pris pr st 1: 30, 10 st 8 : 70 

Kyle le me nt. Svarteloxe

Nr 22-1421 . Fotomotstånd 
2 M ohm, vid 10 Lux 5 K 
ohm och i dagslju s un
der 100 ohm. Max. inre 
belastning 500 mW. Max. 
200 V. Diam. 14 mm. 

Pr st 11: 50, 10 st 88:-

llti .......... ]] 
Viirmele dande pas ta 
TRANS-HEAT, användes 
som värmeledande mate
rial vid monter ing av halv
ledar e på kylk ropp ar. 
TRANS -HEAT leverera s 
i 100-i:iramstub med på
förinqssva mp. 
Nr 22-2168 ... . .. . . 21: -

lso lersky dd fö r tran sis
torer med T0 -3 kapsel. 
Nr 22-2178 . .... . .. 2 :20 

Kylel e me nt. Svartel oxe
rat. Kh = 2,7"/W . Oborr at. 
Storl ek 88x75x26 mm. 

rat. Kh = 2°/W. Oborr at. Kyle le ment 22-2225 borrat · 
Sto rlek 88 X 75 X 35 m·m. för T0 -3. Storl ek 39 X 74 
Nr 22-2171 .. . ... 19 : 50 x 33 mm. 11: 50 

Nr 22-2172 . . . . .. 13 : 25 

• Kylelemen t. Toppkylfläns , 
passar trans ist orer med 
T0 -3 kapsel. Anv. som 
kompliment t ill andra kyla
re. Kh = 12"/W. Storlek 
40X 27X 19 mm. 
Nr 22-2177 . . .. . .. . 7 :50 

Kylelemen t. Fingerkyl
kropp anv. för monter ing 
på kretskort. Svartelox e
rad. Kh = 6°/W. Borrad 
för T0 -3. Storlek 45 X 45 
X 26 mm. 
Nr 22-2178 . . .. .. -.. · 6: 90 

Kyl1l 1men1 med spår för 
kretsk ort. Svarte loxe rat . 
Sto r lek 90 x63x 60 mm . 
Restpart i 
Nr Pr st 10 st 
32 - 2038 9:- 78 :-

ui ··· I 23-328 
23-315 
23-240 
23-268 

23-317 
23-318 
23-329 
23-318 
23-269 
23-243 
23-239 
23-238 
23-270 

PCF801 26: -
PCF 802 22: 50 
PCL 82 17: 75 
PCL84 17: 75 
PCL85 = PCL805 
PCL 86 17: 75 
PCL 805 22: 50 
PD500 55: -

Märkesrör (Siemens, Te 
lefunken, Phil ips), 

PF86 26: -

Order-
Typ 

DY802 
EAA91 
EABC80 
EAF 42 
EB 91 
EBC81 
EBC90 
EBF 80 
EBF 89 
EC 92 
ECC 40 
ECC81 
ECC 82 
ECC83 
ECC85 
ECC 88 
ECC 91 
ECF80 
ECF 82 
ECH 42 
ECH 81 
ECH 83 
ECH84 
ECL80 
ECL 82 
ECL86 
EF40 
EF 41 
EF 80 
EF 85 
EF 86 
EF8 9 
EF94 
EF 183 
EF 184 
EH90 
EL34 
EL 41 
EL42 
EL 84 
EL8 6 
EL 90 
EL95 
EM84 
EM8 7 
EZ SO 

Pris 

17: 75 
17: 75 
17:7 5 
43:-
17: 75 

23-290 
23-330 
23-331 

PL36 26: -
PL81 28:-
PL82 21:-
PL83 21:-
PL 84 14: 75 
PL 500= PL 604 
PL 504 28:-
PL5 08 31:-
PL50 9 55: -

~~:= 23-332 
PL 509= PL 519 
PL8 02 31:-

17: 75 23-271 
17: 75 23-272 
17· 75 23-273 
43;_ 23-294 
17: 75 23-334 
17: 75 23-277 
17: 75 23-241 
17: 75 23-279 
31:- 23-283 
43:-
22: 50 23-287 

PY81 
PY 82 
PY83 
PY 88 
PY 500 A 

UCC85 
UCH8 1 
UCL82 
UF 80 
UL 84 

17: 75 
17: 75 
17: 75 
17: 75 
28:-
22: 50 
22:5 0 
26: -
17: 75 

22: 50 

31 : -
22: 50 
22 : 50 
22: 50 
17: 75 
17: 75 
22 : 50 
43: -
31:-
17: 75 
22 : 50 
22 : 50 
17:75 
22 : 50 
17: 75 
17 : 75 
21 :-

22: 50 

-
Transformator, toroid , m. 
litet brumfäll. lnspä nning 
220 V, ulsp. 2X 25 V obel. 
120 VA. Plastkapslad, En
hålsfaslsättning . Mått 100 
X 100X 53 mm. 
Nr 32-1209 . . . . . . 140: -

Transformator lika före 
gående men med ulspä n
ning 2X 13 V plus 2X 5 V. 
80 VA. 
Nr 32-1208 . . . . . . 130 :-

HF-dro ss e l, seklionsl in
dad. Max. strö m 200 mA 
utom 665 100 mA. 

I. På bakelitkärna . 
22-661 1 mH 18X9 mm. 

• tl: 75 , 

Transformator för mon
ter ing på kretskort . In 
gjuten i plastk åpa och 
med separata lindn ingar. 
Primär 1 10/22 0 V . Finns 
i 1.5, 3, och 20 VA ut 
f örande . Storlek 1 .5 VA 
33x27xJJ . mm . 3 VA 
45x32x33 mm . 20 VA 
64x53x48 mm . 

Nr VA Utsp . 
22-376-1 1,5 2X 6V 
22-376-2 1,5 2X 12V 

22-376-3 1,5 2X 15V 
Pr si 26 ~75 

22-3n -1 3 2X (0--6-9) V 

22·3n 2 3 2X (0-12-15) V 
Pr st 29 : 50 

32 -382 20 2x(0-12-15) V 
Pr st 46 :-

Nättrans formator . Primär 
110 och 220 V. Sekundär: 
2 X 280 V/85 mA. Med ut
tag även för 2 x 260 och 
2X 240 V. 6,3 V/3,8 A. 6,3 
V/0,9 A. 4 V/1,1 A. Storl . 
90X 90X 70 mm. Vikt 1,7 
kg. 

Nr 32-1227 . .... 36 :-

Nätt ransformator, spar· 
koppl ad. Primär 125/220 
V. Sekundär 1 X 300 V/50 
mA. 4 V/ 1,1 A. 6,3 V/ 1,5 
A. 4 V/3 A. Storl . 65 x 55 
x 70 mm. Vikt 0,8 kg. 
Nr 32-1228 . . . . . . 23 : _ 

Utg Angs lransform aio r. 
Primärimp.: 3500, 4500 o. 
7000 ohm. Sekundär 0-
2,5-4 - 15 ohm. Vikt 0,5 
kg. 

Magnetisk larmkontakt in
kapslad i plastkåpa, 
magnet och ett lungel e
ment var fö r sig . 220 V DC. 
0,5 A. Max effe kt 50 W. 
Påverk ningsavstånd 15 
mm. 1- pol ig brytande och 
slutande funkti on. Längd 
62 mm. Med skydd skåpa 
fö r spänning. 
Nr 22-188 
Pr st 22 :- , 10 st 196:-

Magnetisk larmkontakt in
kapslad i plastk åpa, 
magnet och ett lungele
ment var för sig. 50 V DC. 
0, 1 A. Max effekt 6 VA. 
Påverkn ingsavstAnd 18 
mm. Slutande funkt ion vid 
kontakt. Längd 50 mm. 
Nr 22-885 
Pr st 13 :50, 10 st 120:-

Larmkonlakt, ger kontakt 
vid vibration . Tjuvlarm för 
I .ex. bil ar m.m. 50 V DC. 
0, 1 A. Max effekt 5 W. 
Storlek 57X 22X 17 mm. 
Nr 22-114 

Pr al 11: 50, 10 al 105:-

Virmekontakt, 11er kon
takt vid 60" ± 5° C. 24 V 
DC. 0,3 A. Oiam. 50 mm. 
Nr 22-117 
Pr ,t 19:-. 10 st 189:-

Summer. Transi storbe 
styckad med mycket hög 
ljud styrka i förh ållande 
till stor leken, ca 70 db 
vid 20 cm. Lämpl ig t ill 
larmapparater , ljusvarnare 
t ill bH m.m. 
Storlek 22x16x15 mm. 
Nr 22-1 12 V/ 14 mA 
Nr 22-7 24 V/16 mA 

nr 

23-247 
23-183 
23-204 
23-82 
23-183 
23-218 
23-188 
23-205 
23-220 
23-113 
23-207 
23-208 
23-193 
23-191 
23-249 
23-298 
23-138 
23-250 
23-251 
23-92 
23-208 
23-301 
23-302 
23-209 
23-252 
23-303 
23-95 
23-96 
23-210 
23-256 
23-211 
23-257 
23-187 
23-292 
23-293 
23-304 
23-295 
23-98 
23-99 
23-213 
23-306 
23-184 
23-201 
23-262 
23-324 
23-215 
23-309 
23-179 
23-325 
23-234 
23-310 
23-88 
23-311 
23-264 
23-235 
23-265 
23-313 
23-233 
23-266 
23-314 
23-326 
,a .321 

EZ 81 
EZ 90 
GY5 01 
PABCSO 
PC 86 
PC88 
PC92 
PCC84 
PCC 85 
PCC88 
PCC 189 
PCF 80 
PCF 82 
PCF 86 
PCF20 0 
PCF 201 

43 :-
24 : -
24:-
14 : 75 
17 : 75 
17: 75 
22 : 50 
25 : 50 
25: 50 
17: 75 
17: 75 
14:75 
43 : -
17: 75 
22 : 50 
22 : 50 
17: 75 
17: 75 
17 : 75 
22 : 50 
17 : 75 
22 : 50 
22: 50 
28 : -
28:-
28 : -

22-662 2,5 mH 18X 12 mm. 
7: 30 

11. På j ärnpulverkärna . 
22-683 1 mH 15X 9 mm. 

tl:25 
22-684 2,6 mH 15X 10 mm. 

7 : 25 
22-665 10 mH 21 x 12 mm. 

8 : 75 Nr 32-1229 18: 50 Pr st 11:- 10 st17: 50 
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Summer . Tra nsistorbe · 
styckad med hög ljud 
styrka och låg strömför
br u kn ing. Ca 93 db vid 1 
m. St or lek 40 x 20 mm . 
Nr 22-572 6- 12 V/'l.O m A 
Nr 22-573 24 V/15 mA 

Pr st 26:50 10 st 225 :-

~ 
, 

. 

ö rontelefon med 1 m 
sladd och 3,5 rrim propp . 
lnput 250 mW. Frekvens 
omfång 50-18. 000 Hz. 
lmp. 4- 16 ohm. Vikt 23 g. 
Nr Prst 10 st 
32-366 22: 50 195:-

Örontelefon me d pe rma
dynam iskt m'agnet sys te m, 
ca 1 m sladd och stick 
propp . Sforl . 18 mm d iam. 
Nr Propp lmp. 
22-1567 2,5 8 ohm 
22-1588 3,5 8 ohm 

Pr st 4: 90, 10 st 41:-

22-1569 2,5 3000 ohm 
22-1570 3,5 3000 ohm 

Pr st 8: 25, 10 st 68: -

örontelefon m. högkäns
ligt kristallsystem . 1 m 
sladd . Lämplig för kristall
mottagare , reserad io m. 
m. Utan stickpropp . 
Nr Prst 10st 
22-1131 4: 25 34:-

~~ 
,--"">:-, I ~ 

Om två örontelefoner m. 
krisfa llsyst. 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 batter i. 
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Hörtelefon · t yp SFH- A . 
Dyn amisk stereohörtele 
fo n i benvit plas t , Skum 
gummikuddar och st äll 
bara byglar . Fre kv.om 
råde . 25 - 12000 ps . Max . 
input 0,5 W. Impedans 
4- 16ohm . 
Nr 32 -500 . . . . .. 48 :-

Stereomonohörtelefon . 
Dynamisk ste reo och mo
no hö rtele fon med volym
kont roll . Läder beklädda 
sva mpg ummiliste r. Fre
kve nsom råde 20-20 .000 
p/s . Vikt 380 g. Sp ira l
sladd och stereo -p ropp . 
Nr 32-1905 ... . . . 86:-

Hörtelefon DH-27M. Dy
namisk hörte le fon me d ca 
3 m ledning oc h 3,5 mm 
propp för anslu tn ing t ill 
transistorra dio, kasse tt 
band spela re m.m. Mono
kop plad , men kan ändr as 
till s te reo ge nom byte av 
propp . S tä llbara hörte le
fon e r me d s kumpl as tbe
klädnad. lmp. 4-3 2 ohm . 
Vikt 160 g. 
Nr 32-273 . . . . . . . . 32: -

Hortelefon, ARTE - AR 
5000 med ba sreflexsys 
tem. Läderklädda I ister . 
Ställbara byglar . Frekv .
omr åde 18 - 20000 ps . 
lnput 0 ,5 W. 4 - 16 ohm . 
Spiralsladd . Vikt 340 g. 
Nr 32-46 . . . . . . . 79:-

Hörtelefon OMEGA , 2 X 
2000 Ohm . Av sva rt ba ke 
lit med e nke l stålbyg el. 
Wollr ammagnet 130 cm 
lång ans lutn ingsle dn ing . 
Nr 32-176 : ....... 34: 50 

Hörtelefon , 2 X 1000 Ohm . 
Vita tele fondosor m. svart 
ba ks ida. Högklass iga 
magneter. 1 m anslut
ningsledn ing . 
Nr 32-1388 ..... .. 28: -

Hörtelefon OMEGA . 2 X 
2000 Ohm . Extra känslig 
o. ljudstark . Dubbelring 
magnet av högvärd igt 
wollramst å l m. mjukjärn
spolskor . Dubb e l, läder 
klädd bygel o. vita tele 
fondosor 130 cm ledning . 
Nr 32-158 ........ 5~:-

Hörtelefon, NAPOLE X. 
4 m spira lsladd med vo
lymkontroll. Läderkl äd
da lister . St ä llbara byg 
lar . 4 - 16 ohm . Frekv .
omr åde 20 - 20000 ps. 
lnput 0,5 W. Vikt 350 g. 
Nr 32 -47 .. . . . . 149 :-

Kuddhögtalare av spec i
alplas t. Diam . 70 mm. Platt 
modell för placering I.ex . 
på eller under huvudkud 
de n. 2 m sladd med stick 
propp, som passar i tran 
sistorapparatens öron
telefonuttag . 
Nr Pr st 10 st 
22-1390 9: 25 72: - ' 

Högtalarllda, front e n m. 
hå l for 2 st högtala re, 5 
cm oc h 11 c m. (Pass ande 
hög ta la re 32-1897, 32-1414 
oc h filte r 32-2156). Lådan 
i bygg sa ts m. a lla behöv
liga de la r. Storl. 29 X 18X 
21 cm . J akarandafa nera d . 
Nr 32-1349 . . Pr st 44:-

-- . - -

~ 

Sredbands-högtalere, 4 ohm, max-effek t DIN-nor m. 
Nr (/J mm Djup Hz W Vikt Pris 
32-2331 88 39 150- 18.000 3 120 
32-2332 126 62 90- 9.000 4 340 g 39: -
32-2333 151 59 60- 15.000 5 310 g ' 47: -
32-2334 213 75 40- 18.000 6 440 g 49: -
32-2335 248 95 25- 15.000 1 O 830 ~ ~='. = 

Diskanthögtalare 4 eller 8 ohm . 
32-2339 52,5 33 5000- 20.000 10 135 g 39: -

Diskant-mellanregister-högtalare 4 till 8 ohm 
32-2150 104 50 1500- 20.000 70 610 g . 95: -

Mellenregisterhögtalare 4 e lle r 8 ohm 
32.2151154 ><104 65 300- 6.000 25 ·300 9 43: -
32-2161 88 55 1.000-20 .000 275 g 37: -

Basllögtelue 4 eller 8 ohm . 
32-2152 275x169 113 45 - 3000 
32-2148 213 73 35 - 1500 
32-2155 248 ·102 30 - 1500 

Delningsfilte; 4 och 8 ohm. 

50 1000g 
60 710 g 
60 880 g 

72:-
105:-
1'20:-

32-2156 två-vägsf ilter deln ings fre kven s 1.500 Hz 
29:-

32-2157 tre -väg s filter delningslr ekven s 1.500/4.0UO Hz 
39:-

Högtalarsats Son ab 2-
vägs. Med bredband s hög 
talare 9710M diam . 216 
mm, 4 s t d iskanth ögt a lare 
och deln ing sfilter. 30 W. 
8 ohm. Vikt 2 kg. 
Nr 42-237 . . . . . . . . 195:-

H ögtalarlåd.• 20 L i byggsats med pa ssand e hål 
1 baffeln for diskant 43 mm , mellanregister 83 mm 
oc h bas 187 mm . SEAS typ 203 och Hokutone 
42- 610 _ passar . Fronten klädd med svart högtalar -

2
ty8g. Finns I valnöt eller mattsvart. Storlek 47x 

x22 cm . 
Nr 42-416 . .. . . .. . .. . ... .. . . . . .. . 145 ,_ 

PAOFESSIONAL SOUND 

• Högtalarsats, SEAS Typ 203. Komp lett trevägs hög
talarsats med 21 cm bashögtalare. Frekvensomr . 
5~20 .000 Hz. 30 W s inus . Lämplig för ca 20 I låda . 
Ritning och kop pl.schema medföljer . 4 eller 8 ohm . 
Nr 42-2173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235: -

Högtalarsats, S EAS Typ 303. Komplett trevägs hög 
talarsats med 25 cm bashögtalare dometweeter och 
me llanreg isterhögtala re . Frekvensbmr . 35-20.000 Hz. 
50W sinus . Lämp lig för ca 30 I låda . Ritn ing och 
koppl.schema medfö ljer . 4 eller 8 ohm . 
Nr 42-2174 . . .. .. .. 465: -

Högtalarsats, SEAS Typ 503. Komplett trevägs hög
ta lar sats med 33 cm bashögtalare , do metweeter och 
mellanreg isterhögtalare . Frekvensomr. 25-20 .000 Hz. 
För 50 I låda . Ritning och kopl.schema med följer 
8 ohm . Musikeffekt 120 W, 60 W sinus . · 
Nr 42-2175 ............ . .... .. .. . . . .. . . . . 720:-

SEAS-Jämförelsetabell I 32-2339 
32-2 148 
32-2150 
32-2151 
32-2152 
32-2155 
32-2161 

5 TV-HF 
21 F-EW 
87 H 

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 

Bredbandshögtalare 
Nr Diam. X Höjd 
32-1896 104X 60 mm 
32-1897 125x 55 mm 

Bashögtalare 

15/ 11 TV-LGM 
28/ 17TV-GW 
25 F-EW 
9TV-LG 

Högtalare HOKUTONE, 
en japansk kvali tetshög
talare i 8 ohm . 

I D 
Effek t Frekve ns Vikt Pris 

8 W 80- 15.000 270 g 25: 75 
10 W 45- 15.000 500 g 31: 75 

32-1900 255 X 125 mm 20 W 40-50 00 
32-1901 300 X 160 mm 20 W 40-3500 

1,3 kg 95:-
2,3 kg 149: -

Mellanregisterhögtalare 
32-1906 130 X67 mm 30 W 800- 10.000 500 g 24: 50 
Diskanthögtalare 
32-1414 49 X40 mm 20 W 5.000-20 .000 150 g 32:-

Högtalarsats 11Hok utone 11 

komplett med 1 st 21 cm 
gummiupphängd bashög 
talare, 1 st dome -twee ter 
och de lningsf ilter . lmp. 8 
ohm . Frekvensom fång 50 
-2 0.000 Hz. Nom. 20 W. 
Max e ffekt 40 W. De l
ningsfrekvens 5.000 Hz. 
Lämp lig låda 15-20 I. 
N, 13·§19 145· -

117 



,-~ ?--

~~ c:_;--~, \ 
Högtalare. Dynamisk 
niatyrhögtalare 1'/,". 
Storlek 38 mm d iam. 8 
ohm . 
Nr 
22-948 

Högtalare m. 8000" Gauss 
magnetsvstem och 8 ohms 
impedans vid 600 Hz. Max . 
1 reso. 2 w. Frekvens-
Nr Diam. omfång 
32-1391, 3,5" 150-5000 

11: 25 
· 32-1392, 5" 100-9000 

14: 25 

Högtalare, ova l 6 X 2 tum . 
Frekv . 200-10. 000 Hz. 
lmp . 8 ohm , max. 2 W. 
Yltermått 158 X 57 mm, 
djup 47 mm. Vikt 125 g. 
Nr 32-1902 . . . .. .. -14: 75 

Högtalare. Storlek 180X 
80 X 50 mm. Frekvensom
råde 80-10 000 p/ s. lmp . 
4 ohm. Restparti. 
Nr 32-1401 . . . . . . 12: 50 

~ 

~ 
Högtalare , labr . Lore nz. 
Flat modell. Storl . 180X44 
mm. Max 4 W. Omfång 
90-7000 p/s. lmp. 4,5 
ohm. Vikt 590 g. 
Nr 32-153 ... ... . . 26: -
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Högtalartyg i mattgrå
svart syntetliber i säck
vävmönster . Storlek 80 X 
60 cm. 
Nr 32-2149 . . Pr st 31: -

Bilhögtalare för inbygg
nad . lm p. 4 eller 8 ohm. 
Uteffekt 15W . Med 3,5 m. 
kabel och skruvar . Diam. 
165.D ju p 70 mm. 
Nr Pr st 2 st 
32-585 55: - 98: -

Bilhögulan 2-vägs med 
1 O oz magnet. Frekve _ns
omf . 20 - 16000 Hz . Ut 
effekt 30 W. 4 eller 8 
ohm . Diam . 166 mm . 
E>jup 70 mm. 
Nr32 -570 .Prpar158 :-

.. ~. . ._,.r , ·:,·· . . 

.. , .,, ••c~, • • • •, •• 

...... ...... ! 

Stereo-högtalarkontroll 
med 2 skjul potentiomet
rar och 2 omkopplare för 
olika ljudinställningar av 
4 högtalare. 2 m sladdar 
och kopplingsschema . 
Nr 22-1442 . . . . . . 26: 50 

Högtalarkontroll . lämpl. 
för t. ex. bilar med en 
högtalare bak o . en fram . 
Högtalarna balanseras till 
bästa ljudnivå . Medger 
även val av ena el. andra 
högtalaren . · 
Nr Pr st 10 st 
22-1441 6: 50 54: -

Bilhögtalare, 4 eller 8 
ohm. Ute ff ekt 8W . Ele
gant fo rm av hård PVC 
plast i storl . 155X 140X 
100 mm. Avtagb ar Iro ni 
för försänk t inmontering. 
Nr Pr st 2 si 
32-564 39: - 66: -

Bilradioinsats med in
byggd högtalare. Helgju 
ten mattsvart plastkåpa 
med standardöppning för 
inmontering av bilradio . 
Bredd 215, djup 165, höjd 
115 mm. 
Nr 32-1313 ...... 53:-

Klothögtalare. lmp. 4 ohm. 
Ute ffe kt 7 W . Diam. 120 
mm. St äll bar fo t . 2 m. 
kabel. 
Nr 32-512 .. Pr par 58: -

Stereoeffektförstiitkare 
" Booster " AU -600, för bil 
stereo och andra 12 V 
'anläggn ingar ger 2 X 30 
W . Frekvensomfång 40-
20.000 Hz. lr19ångsimp . 
under 100 ohm utgångs 
imp . 8 ohm . Distortion 
7 'lo vid 25 W . Storlek 135 
X 55X 177 mm. Vikt 1,6 
kg. 
Nr 32-569 290: -

Megafon med trans istorförstärkare på 15 W , __ 5 tr~n
sistorer. Ger en enastående ljudstyrka med rackv,d _d 
på upp t ill 300 m. Volymkontro ll. Använde ~ ~v pol is 
och brandkår m.fl. men även t ill många c iv ila bruk 
både t ill lands och sjöss . Diam. 23 cm , längd 38 cm , 
vikt 1,8 kg. Plats för 8 st batter ier 2322 i m~gafonen , 
vil ka räcker över 6 l im. Pris utan batterier 490· -
Nr 42-963 .... . . . ................. . .. . · · · · · 

Megafon l ika föregående ' men med löstagbar hand
mikrofon med spiralsladd . Axelbarrem. V,kt 2 kg. 
Utan batterier. 
Nr 42-964 ······ , .. ... . 595:-

Hornhögtalare , består av 
ref lexhorn m. d rivanord 
ning för max. 5 W belast
nin g. Impedans 8 ohm. 
Total längd 17 och diam , 
16 cm . Kr aft ig fästbygel 
av galv. j ärn för monte 
ring utomhu s. Vikt ca 0,9 
kg. 
Nr 32-1405 .... . . 156:-

STEREO 

Förförsliirkare för anslut 
ning fr ån dynamisk pick 
up till kr istall -i ngången 
på för stärkare . lmp . 50 
Kohm .. Frekv ensomf ång 
30- 20.000 Hz enl. RIAA. 
Förstärkning 10 mV in, 0,5 
V ut. Storlek 120X 60X 38 
mm. 4 st RCA -honkon
takter. För 220 V. 

Nr 32-503 ..... . . . 68: -

Apparatlldo r av press
gjuten aluminium med på
skruvat lock . Stabilt ut
förda och med inre spår 
för monter ing av krets 
kort , 2 st parallellt eller 1 
st i längdriktningen . Spå

Hållare för kommur>ika- rets bredd 1,8 mm. Ol ac
t-ionsradio , b ilstereo m.m. kerade . 
Inbyggd snabbkoppling Nr Yttermått mm Pris 
~öåsi!~öm och högtalare . 32-1885 120 X 60X 42 16: -
Nr 32-797 22:50 32-1889 120X 95X 30 16: 50 

32-1890 1'20X 95X 55 19:50 
32-1891 120:.<95 :0:80 25:-

Förstärkare. En kompak t 
byggd förstärkare med 
hög effekt trots små di
mensioner , lämplig för bil 
ell er båt. Låda av frost 
lack erad plåt i storlek : 
150><105:t:40 mm. Data : 
Frek vensomr . 200.:-10 000 
Hz, in imp . · mikrofon 600 
ohm, AUX 20 Kohm . Ut 
eff ekt 10 W (RMS) 15 W 
max. Högtalarutg . 4 eller 
8 ohm, omkopplingsbar . 
Ansl utes till 12 volt + el
le r - till jord . Strömför
br ukni ng , utan signal ca 
200 mA , full uteffekt ca 
2 A. 
Nr 32-1409 . .. ... 179:-

'Till Mic - och Aux-ingång 
passar telepropp 22-1122. 

32-1892 170X 120X 55 
32:-

32-1893 170X 120X 100 
40: -

32-1894 220X 145X 1U5 
49:-

Apparatllda, tillverkad av 
stabil svart plast m. loc k 
av aluminium pl åt. 

32-1317 82X 54X 29 mm. 
Pr st 5: 75, 10 st 49: -

32-1318 100X 54X 41 mm. 
Pr st 8:-, 10 st 68:-

32-1319 130X 67 X 41 mm. 
Pr st 9: 75, 10 st 82: 50 

32-1320 157X 94X 50 mm. 
Pr st 13: 50, 10 st 119: -

32-1321 196X 112X 60 mm. 
Pr st 14: 50. 10 st 130:-

Apparatllda med sluttan 
de front , för snabbtele 
foner , mikrofonm ixer m.m. 
Snyggt utförande i ljus
och mörkgrå polystyrol. 
Storlek 220X 156X 100/52 
mm. 
Nr 32-1234 . . . . . . . 59: -

App~ratlAda med överdel 
i IJus- och underdel i 
mörkgrå polystyrol. Myc 
ket hög prec ision och 
elegant utförande , ger 
hembygget ett proffe
s ionellt utseende . Lådan 
är inv , försedd med 4 st 
ingjutna muttrar (M3) för 
la stsättning av kretskort 
m.m. Finnes i 4 storlekar . 

Nr 32-1230 
100X 50X 25 mm. 14: 75 

Nr 32-1231 
120X 65X 40mm . 19: -

Nr 32-1232 
150X 80X 50 mm. 21: 50 
Nr 32-1233 
188X 110X 60 mm. 28: 50 

Kristallmottagare för mel
lanvågsbandet. Hölje av 
plast. Storlek 75X5 0X20 
mm. Självförsörjande , for
drar inget batteri och kan 
användas var o. när som 
helst. Dr iftsäker o. enkel 
att manövrera. Räckvid
den beror på sända ref 
fekten, men är som regel 
minst 2 mil. Med öron
telefon och antennsladd . 
Nr Pr st 10 st 
32-1247 15:75 123:-

STYRKRISTALLER 

Styrkristaller för 27 Mhz
bandet. Avsedda för ra
diostat ioner med 455 Kc 
mellanfrek vens. Toleran s 
O,OOl 'lo. Finns för samt 
liga kanaler fr ån 1 till 27 
och levereras i par om 
en sänd- och en motta 
garkristall. Uppgiv kanal . 
Nr 12-13 .. Pr par 18:50 

Styrkristall, spec . för Ta
d,ostyrning 27, 120 Mc . 
Nr 12-14 . . Pr st 11:-

Telagrafnyckel med gju
ten fot. Synnerligen sta
bil funktion genom att ar
men är upphängd i juste,. 
bara kullager . För sedd m. 
kor tslu tningsbygel. Läng!l 
125 mm. 
Nr 32-2056 . . . . . . 24: 50 

Telegrafnyckel med sum
mer och hållare för batteri 
(22-2320). Justerbart t ryck 
och kontaktavstånd. Ut
tag för hört elefon . Bas
platta av bakelit , storlek 
17X 7 cm. Utm ärkt trä
ningsnyckel. 
Nr 32-1003 . . . . . . 23: -

Morseapparat för telegra
f iträning . Avger ton - eller 
blinksignal. Transistorise
rad tongenerator m. hög
talare . Uttag för öron
telefon , som medföljer . 
B att e rier , 2 st 32-2313 
(medföljer ej). Storlek 155 
X 95X 50 mm. 
Nr 32-2057 . . . . .. . . 68: -
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I ! ' 

tJ ~ ~ 
32-806 32-958 32-805 32-985 

Bilantennar, förstklassigt fabrikat med vattentäta 
packningar mellan lederna . Samtliga med ca 1 m 
skärmad anslutningskabel och kompletta med beslag 
för fastsättning . Metalldelarna blankförkromade. 
~l -306, 3-delad sidantenn längd 60-150 cm med böj-
11;,r länk vid fästet . 32:-

~2-958, 4-delad iorpedantenn, längd 3-19:.1 cm. 
. 33:-

32-805, 3-delad toppantenn med böjbar länk. Passar 
alla biltyper . Längd 50-160 cm. 29:-
32-985 med avtagbart helt spröt med fjäder . Böjl änk 
för justering av lutningen . Längd 105 cm. 26:-

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 störningsfriare mot
tagning, även under o
g')lnnsamma förhållanden 
Rekomendera s för ste
reomottagning . Endast 
för 12 V, -till jord. 
Nr 32-811 ........ 88:-

Bil-antenn. En tunn 2 m 
lång antenn som tejpas 
med självhäftande tejp 
som fästes på insidan av 
vindrutan. 60 cm läng 
skärmad sladd m. propp . 
Nr 32-957 .... .. .. 13: 75 

Skarvsladd till bilantenn . 
Skärmad sladd m. skarv· 
kontakter . 

Skorstensfäsle . Dubbelt 
fäste för antennmast. 
Kraftig och gediget utfört 
och korrosionssäkert helt 
varmgalvaniserat. Del är 
enkelt o. snabbt att mon
tera och sitter säkert. 
Bandlängd 2 X 5 m. 
Nr 32-1069 ...... 46:-

Maslisolalor för band- el. 
slangkabel. Galv . och för· 
sedd med vingmutter för 
snabb montering . Plast
huvud. Längd : 17 cm. 
Nr Prst 10st 
32-1219 3:25 28:-

i l ! 
464 m a 

177'5 

Isolatorer som passar 
både band- o. rundkabel. 

22-464. Väggisolator med 
träskruvsgänga . Längd 10 
cm. 

Teleskopantenn i 6 sek
tioner . Största längd ca 
80 cm. Utdragen är an· 
tennen inställbar i 5 olika 
lägen som låses med fjä
derbelastad kula. Univer
salläste diam. 10 mm som 
passar ett flertal förekom
mande transistorappara· 
ter . Största monterings
djup 175 mm. 

Nr Längd Pr st 10 st 
32-1520 1 m 6:50 53:-
32-1522 3,5 m 10:75 88:-
32-1523 5 m 13:50 112:-

Pr st 2: 10, 10 st 17: 50 
22-465. Maslisolator för 
rör med 18-45 mm diam . 
Längd 10 cm . 

Pr si 3: 75, 10 st 31 :-
22-1776. Väggisolator m. 
inslagsspets. Längd 55 
mm. 

Bilantenn med fäste att 
sätta på rutan . Monteras 
enkelt och sitter säkert. 
Sprötet utdragbart till 106 
cm. Anslutningssladden 
är 1,5 m med bilrad io
propp. Passar alla bilar . 
Nr 32-41 .. .. .. .. 27:-

Automatisk bilantenn . 
Helautomatisk antenn i 4 
sektioner. Längd 1 m . An 
tennen är i nedfällt läge 
låst och skyddas på så 
sätt att brytas eller van-' 
daliseras . Antennen kan 
stannas i önskad längd. 

I 
Endast 12 V . Vikt 1 ~g. 
Nr 32-250 ..... . 93 .-

120 

Nr 22-42' .. .. .... 14: 75 

Teleskopantenn. Utföran· 
de som ovan men i 8 sek
tioner. Längd ca 79 cm. 
Fästets diameter 12 mm. 
Största monteringsdjup 

~~5 ~~24 .. ...... 17:-

Antenner av förkromad 
mässing med 6 resp. 8 
utdragb,ara ~ektioner . 
22-2192 längd 13-60 cm. 
Diam . 6 mm. 8: 75 
22-2193 längd 15-90 cm. 
Diam. 8 mm. 9: 50 

~ 
1516 

~'O" 
1517 

22-1516. Pinnkonlakl för 
bilante nn. 1: 10 
22-1517. Kontaklhylsa för 
pinnkontakt. 1: 10 

-150CM -

Ut 
180 CM 

i 
FM-anlenr. av bandkabel 
med antMnpropp för FM
radio och stere o-förstär 
kare. 
Nr Pr st 10 st 
22-1026 6: 50 48:-

Pr st 1:75, 10 st14:-
22-1775. lsolalorhuvud i 
reserv passande samtliga 
avbärare. 

Pr st 1: 35, 10 st 9: 80 

Antennfilter för samman
koppling av VHF (TV 1) 
och UHF (TV 2) antenn 
till en nedledning . Ingång 
för koaxial. eller band
kabel. Utgäng endast för 
koaxialkabel. Ett filter av 
hög klass och med myc
ket låg dämpning . 
Nr 32-9n . ... .. . . 24: 50 

TV-antenn för TV 2. 43 elemen t. Hög spänningsfö r
stä rkning ca 14 dB . Anslutn ing för koax ialkabel. Gal
lerreflektor och stab ilt mastfäste . Längd 145 cm. 
Kanal 21--60 . 
Nr 42·959 ............... . . . .......... . ... 135:-

TV2-anlenn med 15 element och mastf äste. Först. 
9,5-- 11 dB. Kanal 21'--60 .Anslutn ing för koax ialkabel. 
N_r 42-967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 52: -

TV-antenn KOMBI , 28 element. För både TV 1 (kanal 
5- 12) och TV 2 (kar1al 21- 68). Förstärkning 6,5 dB 
resp. 10,5 dB . Mastfaste . Anslutningsdosa för en ge
;:;e42am bandk abel eller koaxialkab el. Längd 118 cm. 

r ·960 .................................. 115:-

Bordsanttnn för såväl TV-1 som TV - 2 . Täcker 
S<1mtl1ga kanaler . Under gynnsamma förhållanden 
racker de~_na_ antenn f_ör fullgod mottagning. Sprö 
t~ n har forlangning for lågkanal. lev . med propp 
for 60 ohms anslutning . 
Nr 32-247 ... . .. ........... . . . . . .. sa:-

TV-antenn. 7 element . För kanal 5- 12 . Ansl. 
do sa för 300 / 75 ohm . Förstärkning 6 ,8 db . Lev . 
med mast - och väggfäste . 
Nr 32 -970 . . . ... . . ..... .. .. ...... . 74:-

TV-antenn KOMBI 12-
element. För både TV1 
(kanal 5-11) och TV2 
(kanal 21--60) . Förstärk 
ning 9 dB . Universalan
slutning för antingen en 
bandkabel eller en koax i
alkabel. Ställbart läste 
lät-t att montera med 
skruv på vägg , balkong 
fön sterk arm m.m. 

1 

Nr 42-966 ....... . 63: -

Antennförstärkare Astro 
ZX 2. Bredbandsförstär
kare för VHF, UKV och 
UHF (TV 1, FM-radio och 
TV 2). Förstärker anteon 
signalen och ger därmed 
klarare bi ld, rek. för lärg
TV. Förstärkning 10 db. 
Koaxialanslutningar för in 
och utgång. Uttag för 2 
apparater . Lev. med mun
terad propp på ingång 
sar>1t 2 st proppar för ut
gång. Anslutes till 220 V. 
$-märkt. 
Nr Prst 10st 
32-718 158:- 1.320: -

Vägguttag för villaantenn . 
Kan monteras infällt i do
sa eller utanpäl iggande . 
Nr 32-873 ........ 21: 50 

Grenuttag för uppdelning 
av TV-koaxialkabel t ill två 
enheter. 
Nr 22-841 18:-

TV-propp av vit plast m. 
förnicklade stift o. skruv
anslutning . DIN -standard . 
22-1105 VHF . 
22-1106 UHF . 

Pr st 1 :75, 10 st 14:25 

Antennpropp , DIN -stan
dard. Lev . i par om en 
UKV och en LMK-propp . 
Nr 22-839 ...... .. 4: 60 

Antennförstärkare ASTRO 
KTS 25 för montering på 
mast. Flerbandsförstärk 
are för UKV , TV 1 oc h 
TV 2. Förstärkning 12-13 
db. Strömförsörjning sker 
via koaxialnedledni ng frän 
nätdel. Förstärka ren re
kommenderas även för 
stereomottagning. Leve
reras komplett med $
märkt nätdel för 220 V 
samt koaxia lkontakter för 
in och utgång . 
Nr 32-847 ........ 259: -

~ 
Delningsfilter med prop 
par för anslutning till 
TV-apparaten med en 
ledning för kombiantenn. 
Nr 32-1792-1 förbandka
bel 300 ohm 12 :
Nr 32 -1792 -2 för koax
ialkabel 60 ohm. 12 :-

Antennadapter för in
koppl ing av 2 st band
kabel ledn ingar 300 ohm 
(TV-1 och 2 antenn) t ill 
TV med en 60 ohm koax
iali ngång för antennen . 
Nr Pr st ·10 st 
22-305 f2:- 97:-

TV-Anlen.npropp , 9,5 mm 
d1am. för koaxialkabel. 
Vinkelutförnade ,n . skruv
anslutning. 
Nr Pr st 10 st 
22-306 2:90 24:50 

Skarvdon 
bel. 
Nr 
22-683 

för koaxialka-

Pr st 10st 
3 :20 25:-
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TV-Antennpropp för ko
axialkabe l. Prakt isk k läm
kontakt för enkel mont e-
ring . 
Nr 
22-834 

Prst 
2: 30 

10 st 
19:-

Antennpropp , typ hona , 
för skarvn ing av koaxial
kabel. 
Nr Pr st 10 st 
22-835 2: 50 20: -

Miniatyrkontakt . Propp 
diam . 3,5 mm, längd med 
plast skaft 28 mm samt 
ja ck med brytare . Sälje s 
var för sig . 
Nr Pr st 
22-943, jack 1: 95 
22-944, propp 1: 80 

10 st 
12: 50 
11: 70 

22-1134. Miniatyrkontakt , 
propp och j ack . Propp · 
d iam. 2,5 mm, längd 24 
mm. 

Pr st 2: 30, 19 st 16: 40 

Telefonpropp med svart 
eller benvi tt bakelitskaft . 
Diam . 6 mm. Alpha . 
INr 22-162 . . . . Pr st 6: 50 
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Telefonjack . Heli i fö.rn. 
mässing m. brytare . Pas
sar 1/,. u proppar . 
Nr Prst 10 st 
22-1123 2: 20 16: 50 

Telefonpropp med bake
litsk aft. 1/. " . Längd 74 mm. 
Nr Prs t 10st 
22-1122 2: 20 16: 50 

Telefonpropp i likhet med 
1122 men med förkromat 
metallsk aft för skärmning . 
Längd 65 mm. 
Nr · Pr st 10 st 
22-702 3: 20 25: 50 

Stereopropp med bakel it
skaft , 3-pol. Längd 75 mm. 
Nr Pr st 10st 
22-703 2: 95 23: 70 

-Stereojack med 3-pol ig 
kontakt och omkopplare . 
Passar ¼ " propp . 
Nr Prst 10st 
22-704 3: 90 33: 50 

Sladdkontakt av svart ba
kelit. För 1/," telefon 
proppanslutning . 
Nr Pr st 10 st 
22-1146 2: 80 22: 50 

Sladdkontakt , lika före
gående men för STE
REO-proppanslutning . 
(22-703). 
Nr Prs t 10st 
22-1148 2: 95 23: 70 

Batteripropp. Diam. 6 mm, 
hål : 2 mm eller 2,5 mm. 
Nr Prst 10st 
22-1681 1: 90 12:-

DC -jack med brytare. För 
propp 1681. Stift 2 mm 
e ller2 ,5 mm. 
Nr Pr st 10 st 
22-1682 2:1 0 14:-

22-1447 22-1448 

Kabelkoppling typ AGA 
av förnicklad mässing, 
för en -polig skärmad mik 
rofonkabel. 
22 -1447 hankontakt 
22 -1448 honkontakt 

Pr st2:10, 10 st 13 :50 

Paneluttag för hankontak 
ter 22-1447. 
Nr Prst 10st 
22-1452 1:20 8:30 

22-1641 6~-, • 
22-1644 • ' 

MlU f' M U I 

T Skarvdon, M-360 3-vag s. 
Nr Pr si 10 st 
22-1296 11:- 89:-

22-1642 22-1643 

DIN -kon takter, 2-poliga f . 
högta laranslulning m.m. 

Stickp;opp m. lödanslut

Pr st 10st 

Skarvdon, M-359 . 
Nr Pr st 
22-1297 10: 50 

Vinkel. 
10 st 
86:-

~ ~ nlng . 
Nr 
22-1641 1: 45 11: 50 Förvandling, för anslutning 

av y ttre antenn till appa
Stickpropp med skruv an- rater med RCA-uttag . 
slut ning för ledningarna Nr Pr st 

~;-1644 t:J 1~5~ 22-1701 4:-
10 st 
31:-

Askskydd. 
Honpropp 22-1642. Nr 

Pr st 1: 45, 10 st 11: 50 22-1702 
Pr st 
10:25 

10 st 
82:-

Paneluttag 22-1643 . 
Pr st 1: 25, 10 st 9: 80 

KOAXIALKONTAKTER 
av förnicklad mässing . 

Koaxialkontakt, ty p BNC. 
Nr Prst 10st 
22-1704 9:75 79:-

Uttag, typ BNC. 
Nr Pr st 10 st 
22-1705 9:75 79:-Koaxialkontakt typ PL-

259 Kabelintag för RG-8 . ~---------
Nr Pr st 10 si 
22-1694 4: 25 34: -

Reducer ingshylsa för kon
takt 22-1694. M inskar ka
bel intaget till 6 mm. 
Nr Prst 10 st 
22-1695 1: 15 9: -

Kpaxialkontakt. För lödfri 
anslutning av koaxialkabel . 
Passar RG-58 . 
Nr Prst 10st 
22-1703 6:- 48:-

Skarvdon, PL-258 
Nr Pr st 10 si 
22-1696 3: 90 31:-

Paneljack , för koaxial
kontakt. Enhål smontage i 
16 mm hål. 
Nr Pr st 10st 
22-1697 3: 95 32:-

Mikrofonkontakt, 

Kabelanslutning medelst 
lödning . Förnickl. Propp 
och skarvu ttag med PVC 
hylsa . 

• ,.,.., •· I"' .. ,.., 

~ cw Q 
Paneluttag : Pr st 10 st 
22-1243 3-poligt 1:35 11:-
22-1595 5-pol igt 1 :40 11 :30 
22-1237 6-poligt 1 :45 11 :60 

Hon-propp : 
22-1245 3-polig 3:20 26:-
22-1596 5-polig 3:25 26:50 
22-1239 6-polig 3:30 27:-

Han-propp : 
22-1244 3-polig 2:- 16:-
22-1594 5-polig 2:30 18:50 
22-1238 6-polig 2:60 21 :-

Han -propp. 5-polig med 
stiften so m 5-prickarna 
på en tärning . Eur. stan
dard för stereohörlurar . 
Nr Prst 10st 
22-1598 2: 25 18: -

Mikrofonkontakter lika fö. 
reg. men hela hylsan av 
fö rn. mässing och med 
skruvförslutning , gänga 
M 16. Standard stift . 

• Paneluttag , hona , f. mon
tering i 18 mm hål. 
Nr 
22-1659 3-polig Pr st 10: 75 
22-1663 5-polig Pr st 11:-
22-1667 6-polig Pr st 11: 25 
Paneluttag, hane : 

Spiralsladd till mikrofoner 
m.m. Spiralens längd ca 
1/6 av utd ragen längd . 
Skärmad mikrofonledning 
i grå PVC-pla st. Längd 
ang ivas utdragen . 
22-979 längd 2 m 4: 25 
22-980 längd 7 m 14: 50 

Spiralsladd till mikrofoner 
med fjärrkontroll , Skär
mad mikrofonledning som 
föregående plus 2 ledare 
för manöverström i grå 
PVC -pla st. 

Telefon-sladdos a fö r fö r
längn ing av sladden på 
jackans luten te lefonappa 
rat . Med 5 m sladd inrull
bar i v it slagtäl;g kaps lad 
vinda. Högs t 3 st sladd
dosor får kopp las ihop . 
Godkänd av Televerket. 
Nr 32-706 .. ...... 46:-

Batteripropp med 1,5 m 
ledning för anslutning av 
batt.eliminator eller bil
batteri till DC uttag på 
radio 'och bandspelare . 
Hål 2,5 mm. 
Nr Pr st 10 st 
22-2206 3: 75 24: -

22-1658 3-polig Pr st 12: -
22-1662 5-polig Pr st 12: 25 

22-915 längd 2 m 6: 75 
22-916 längd 7 m 16: 50 Anslutningskabel för in

spelning mellan bandspe
lare och radio eller gram
mofon. 1,5 m skär mad 
ledning m. 3,5 mm plug
gar. 

Stickpropp , hane . 
Nr 

Spiralsladd till telefon 
m.m. 3-ledare utan skärm . 
Längd 7 m. Grå PVC 
plast. 
Nr Pr st 10 st Nr Pr st 10 st 

22-1656 3-pol ig Pr st 12: 50 
22-1660 5-polig Pr st 13: 50 
22-1664 6-pol ig Pr st 13: 75 22-918 13: 75 105: - 22-2207 4: 25 36: -

Stickpropp , hona . 
22-1657 3-polig Pr st 12: -
22-1661 5-polig Pr st 12: 75 

Mikrofonkontakt, för kom
munikat 0ionsradio. 4-polig. 
Nr Prst 10 st 
22-1706 4:60 36:-

Uttag. 4- poligt . 

Spiralsladd med skärmad 
grå mikrofonk abel och 
pla stingjuten rak resp. 
vinkelst älld telefonpropp , 
'/4 ' . 
22-1741, längd 3 m 11: 25 

10 st 22-1742, längd 6 m 17: 50 Nr Pr st 
22-1707 4:- 31:- () 

~ F~ . r " lig DIN hon-kontakt och 
Förgrening med 
kontakt och två 
takt er , typ RCA . 

två hankontakter RCA . 
en han- Nr Pr st 10 st 
honkon- 22-1745 8: 25 62: -

Nr Pr st 10st ~ 
22-1744 3: 90 29:50 ~ 

~ ................ ,, 
Förlängningskabel för pol I. DIN-hkontakt, 3,5 mm 

p ugg oc 1,5 m skärmad 
ster eo-hörtele foner . 2 m ledning. För anslu tn ing 
sladd med stereo propp o mellan radioapparat och 
skarvkontakt. Spiral sladd . kasse ttsp elare . 
Nr Pr st 10 st Nr Pr st 
22-2208 12: 50 98: - 22-2205 8: 25 10 st 

62:-

A~•lutningsk1bel. In- och 
avspe ln ingssladd mellan 
radio och bandspelare . 
1,5 m skärmad kabel med 
2 st 3 pol. DIN -kontakter . 
Nr 22-2204 .... .... 10: 50 

Stereosladd för anslut 
ning mellan stereoba nd
spelare eller stereogram
mofon . 1,5 m skär mad 
ledning med två 5-poliga 
DIN -kontakter . 
22-2210. 2 han-kont. 13: 50 
22-2229.1 han + 1 hon 13:50 

Volymkontroll, med om
kopplare för mono stereö, 
tv å vo lymkontroller, uttag 
för hörtelefon och 2 m 
kabel. 
Nr 22-1 . .. . . . . .. . 34: -

ren . 
Nr 22-2203 36:-

w 
Överbelastningsskydd t ill 
stereo hörtelefon . Använ
des vid anslutning till 
högre utgångseffekter . 
Med stereojack och an
slutningstrådar . 
Nr Prst 10st 
22-544 6: 50 52: -

Fotomkopplare för ma
növrering av bandspelare 
d ikta foner m.m. som ha; 
uttag för "remote ". Stor 
lek 7 X 7 cm oc h 1,5 m 
kabel. 
Nr 32-2211 . . . . . . 27: -

Kontaktmikrofon m. lång 
sladtl . Idealisk som mik
rofon för gitarrer, mun
spel och andra musikin 
strument. Monte rad på ett 
instrument förmedlar mik 
rofonen vibrationerna till 
förstärkaren ut an stör 
ning . Mått 40X 37 mm. 
Nr Pr st 10 st 
21-630 9: 25 76:-
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MIKROFONER 

Kondensatormikrofon, typ EX-220. En Elektret kon
densatormikrofon av hög klass och med ett elegant 
utförande . För sedd med inbyggd FET-transistorför 
stärkare som matas med ett 1,5 V batteri (UM3). 
Strömförbrukning 600 ~A-

Mikrofon, dynamisk typ 
TEISCO UDM-101 . Med 
riktverkan . Elegant utför
ande i mattsl ipad metall. 
Försedd med brytare . 
Omkopplingsbar 600 ohm 
eller 50 Kohm. Känslig
het - 57 dB. Frekvens 
omr åde 100-12 000 p/s. 
Storlek 44 X 200 mm. Vikt 
510 g. Lev . med ca 1,7 m 
ledning . 

. Kondensatormikrofon. 
Elektret mikrofon elegant 
utförd i metall. Med in
byggd förstärkare . Fre
kvensområde 20-13 .000 
Hz. lmp. 600 ohm. Käns

l(ghet -74 db . Drives med 
1,5 V batteri (2310). Leve
reras med ca 3 m ledning 1 

löstagbart bordsstativ och 
vindskydd . Storlek 14 X 
150 mm. 

Data : Kän slighet -7 0 dB , frekvensområde 50-15 .000 
:,z , imp. 600 ohm, riktierkan bättre än 20 dB vid 1 
Khz. Leverera s _med ca 6 m ledning och vindskydd 
men utan batteri (20-2260). Med bordsslat iv. 
Nr 31-457 . .. ... ... .... ... Pr si 118: -, 10 st 995: -

Kondensatormikrofon, typ PIEZO EX 297. En elek
tret mikrofon av mycket hög klass . Data : Frekvens
område ,30-15 000 p/s, inbyggd omkopplare för bas
sänkning, känslighet -71 dB, riktverkan ca -25 dB 
vid 1 Khz och 180° , imp. 600 ohm, strömförbrukning 
0,2 mA . Inbyggd förstärkare med FET-transis tor . 
Storlek 34X 180 mm. Vikt 250 g. Lev. med bordsstativ , 
ca 6 m ledning med 1/, " mikrofonkontakt. Passande 
batteri 32-2311 (medföljer ej). Förpackad i etui. 

Nr 31-478 .. . .. .. . 129:- Nr31-455 ... . .... 98:-

Nr 31-476 . . ......... .. ... .. ..... . . .. .. . . . 195:-

Mikrofon. Eleklrel kon
densatormikrofon med 
klämma för lastsättning. 
Känslighet -65 db/1 Khz . 
lmp . 600 ohm . Frekvens
område 50-15000 Hz ± 
3 db . Dri vs med ett batteri 
32-2311 -so m förvaras i 
rörhylsa på mikrofonkon
takten . Strömförbrukning 
ca 50 µA. Mikrofonkon 
takt typ 6 mm telepropp . 
Mikro fonens st orlek 19x 
13 mm. Lev . med ca 5 m 
ledning . 

Bordsstativ för mikrofon 
543 m. 11. Förkromat rör, 
höjd 40 cm och svart fot , 
diam. 13 cm . Vikt 0,9 kg. 

Mikrofon. Dynam isk TEI
SCO DM-109 . Helt till-
verkad i mattpol erad me- Mikrofon . Dynamisk TEI 
tall och försedd m. strö m. SCO DM-111 med avlag
brytare . lmp ed. 50 Kohm. bart svart vindskydd . 
Frekv enso mr. 100-10 000 (Utomhusmikrofon). lmp. 
p/s. Känslighet -6 0 dB . 50 Kohm . Känsl. 59 dB . 
Storlek 165X40 mm. L,e- Frekven soml . 80-10 .000 
vereras med ca 1,6 m led - p/s. Med slalivläste och 
ning samt läste med 16 skärmsladd . Tillv. av malt 
mm jap . standardgänga förkr. metall. Längd 20 
för sta tiv. cm. 
Nr 31-366 .. . . . .. . 94: - Nr 31-179 .... . . .. 84: -
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Mikrofon. Dynam isk hand
mikrofon (DM-501) med 
tumkontakt (press-to
talk) . En tålig mikrofon i 
kraftigt metallhölje oc~ 
med ca 2 m spiralsladd . 
Känsligh et -58 dB. Fre 
kvens 150-10 .000 p/s. 
I mp. 50 K ohm . Vikt 300 g. 
Nr 31-544 86:-

Nr 31-547 . ... . ... 43: -
Mikrofonfot av svart lac
kerat gjutjärn . Storlek 3 X 
ax 10 cm . Vikt 0,4 kg. 

Nr 32-448 . . . .. . . . 82: -

Mikrofon . Magnetdyna
misk mikrofon i miniatyr-

• format. Försedd m. kläm
ma för att fästas på rock
uppslaget eller dyl. Stor!. 
12X22X 8 mm. Impedans 
2000 ohm vid 1000 p/sek .· 
Frekvenso ml . 500-4000 
p/sek . 1 m sladd med 3,5 
mm mikrofonplugg. 
Nr 21-732 . ...... . 19: 75 

Nr 31-548 ........ 19: 50 

Mikrofonstativ i stab ilt ut
fö rande med ca 90 cm 
mikrolonbom och uppfäll
ba ra ben . Total längd 
hopfällt 100 cm . Höjde n 
justerbar 95-165 cm. Vik t 
2,5 kg. 
Nr 41-481 ... 172:-

~ 
Kondensatormikrofon 
kapsel, typ WM-034 z. in 
byggd FET-transistorför 
stärkare som matas med 
ca 4,5 V (min 2 max 10 V) 
~änsl ighet -62 db. lmp : 
1 Kohm . Signal /brus 40 T 
db . Frekvensomr . 10- _elefonfö rstirkare i ben-
12.000 Hz, utan ri ktverkan . ~,t plastlåda . Av hög kva
lnkopplingsanvisn . med- litet med god förstärkn 
följer . Storlek 10 x 7 mm. av. telefonsamtal geno~ 
Nr Pr st 10 st hogtalare . 3 transistors 
22-1016 12: 75 • 

96
._ _ för st ärkare , 75 mm högta -

' lare. Volymkontrol l. Stor-
lek 115X 45X 75 mm Uta 

~ batteri (1 st 2328). · n 
~ Nr 32-1464 . . . 69:-

~ 
Ultraljud smikrofon. Leve
re_ras I par om en sändar
m,k r~fon och en motta 
garmikrofon avsedda för 
~a 40 kHz . Lå.mpl,g för 
tjuvlarm , fjårrstyrning upp 
t, II 10-15 meter etc Fö -
s_lag till tjuvlarmskreis e~
l,g! dopplerprincip med
följe r. 
Nr 22-1014 . . Pr par 48:-

Mikrofon med kristallsy
stem. 1 m skärmad sladd 
med stickpropp. (3 5 mm 
Passar transistorba~dspe~ 
lare) . Kan sättas i rock
slaget med klips, som sit
te r på mikrofonens bak
sida . 
Nr 
21-112 

Pr st 
7: 75 

10 sl 
58: -

~~ 
~ 

Gitarr'".ikrofon. Magnet 
isk, for metallsträngar. 
Monte ras utan verkt yg. 
Pass ar gitl{rer av spansk 
mode ll med runt hål. Med 
voly m- och tonkontroll. 
c~ 3 m kabel med '/, " 
mikr ofonpro pp , passar de 
flesta förstärkare lmp 
3400 ohm. · · 
Nr 31-188 55,_ 

Telefonpickup , en effek
tiv pickup som lästes på 
h,lelon,luren , ger perfekt 
ljud for inspelning. Med 
sladd o. stickpropp pas
sande mik .ing~ng på de 
flesta kassettbandspelare . 
Nr Pr st 10 st 
22-2 8: 75 69: _ 

Telefon-pickup , för upp
tagning av telefonsamtal 
På. inspelning sappara ter . 
Fa_stes med sugfot på ett 
stalla på telefonappara
ten som ligger så nära 
dess taltransformator som 
möjligt (utprovas). Sladd 
med 3,5 mm stickpropp 
medföljer . 
Nr 
21-113 

Pr st 
7: 75 

10 st 
63: -

Mikrofonkapsel. Phili ps. 
Dynam isk kapsel for tal
frekvensområdet 100-
6 000 p/ s. lmp . 200 ohm . 
Storlek 37 x 22 mm. Rest 
part i. 
Nr 22-512 .. 12: 75 

~kivborste följer skivans spår och tar effekt ivt bort 
_äamfm på skivan medan Ni spelar . 40 mm O tung 
j rn ot med gummisu la. 
Nr 31-101 ............ _ ... . - . . .. 27: 50 

~.:::~:=I==~ 
by~gd , kalibr erad nålvå g , Nllrengörare m d I" 
mater nåltrycket med en ten f b 

8 
en ,-

noggrannhet av 0 25 t 1n orste och anh-
N ·31 · g. s atvätska . 

r · 377 · · · · · · · · 22: 75 Nr 21-99 . . 13: 5o 

Rengöringssats "Bib" för 
bandspelare . Inneh ålle r 1 
flaska antistatiskt rengö
r!ng smede l, 4 st rengö
ring sve rktyg med filt 10 
st dubbla bomullstoppar 
samt 1 st duk , förpackat i 
plastfodral. Effekt ivt me
del fö_r borttagning av be
lagg ningar på tonhu vud 
Nr 31-98 . . . . ... _ .. 13; 75 

Slroboskop, varvtalsmä
ta re för grammofoner vi
sar 33, 45 o. 78 varv/ min . 
Nr Pr st 10st 
21-596 0: 60 2: 80 

Grammofonskivtorkare för 
skivornas vård. I plast 
et ui. Antistatisk. 
Nr Prst 
31-520 5: 75 

10 st 
49:-

Skivställ , rymmer ca 20 st 
LP-skivor . Byggbart gör 
att stä llet passar 'såvä l 
~må som stora skivsam
lingar . Plat s för märkning 
så att Du hittar bland 
dina sk ivor . Tillverkad i 
~l~~fast styrenplast. Finns 
1 farg brun , v it el. orange. 
Nr31-601 18,_ 

Mikrofonelement. Kristall
system med lrekvensomf. 
50-7.000 Hz. Känslighet 
-60 dB. Impedans vid 
1 KHz 1000 Ohm . Diam. 
33 mm. 
Nr 
21-626 

Prst 
7 : 90 

10 st 
64:-,-

Mikrofonelement, kristall
syste m m. känslighet - 53 
dB. Frekvensomfång 100 
-S000 Hz. Utm . reserv
element för kristallmikro
foner. Diam. 40 mm. 
Nr Pr st 10st 
21-627 7: 25 59: _ 
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Utbytesnilar av fabrikat HUBER Schweiz, som er

sätter nedanstående märken . ~ 

~ ®"~ 
Ersätter SHURE 
21-856 N75-6 Diam. 
21-857 N75-G Diam. 
21-858 N75-E Ellipt. 
21-859 N55-E Ellipt 
21-860 N44-5 Diam . 
21-861 N44-7 Diam . 
21-862 N75'.6 Typ 2 
21-868 N91-G 

21-851 21-852 

46:-
46:-
84:-
84:-
45:-
45:-
45:-
45:-

Ersätter Philips 
21-864 GP400 Diam.54: -

21-865 GP 214 Saf ir 21:-

21 -834 GP 300 34 :-

Ersätter Sony 

Ersätte r B & 0 . 
21-851 SP-1, -2 Diam. 

21-871 ND-132 G Oiam 
46:-

21=- 21 8 21-852 SP-6, -7 Diam. . 30 NO- l 2SG 
39 :-

54:-

~~©@ 
Ersätter SAN y o Ersätter National 
21-829 ST-2 80 Oiam . 21-872 EPS-52 ST Oiam 

Ersätter E1cell 
21-869 ES-70 S 

46: - 42:-

45: -
21 -833 EPS-270 00 

46 ;-

~~/~ 
Ersätter BSR. 

Skivspelarchassi BSR P 163, med remdr ift. Hydraul isk 
tonarmslyft och anliskating . J" slerbarl nåltryck från 
0--4 g. 33 och 45 varv. Rumble -55 dB. Wow mindre 
än 0,2 0/o DIN 45507. 28 cm gjuten tallrik 0,8 kg . 4' 
pol ig dynamisk synkronmotor . Storl . 286X 334X 62 
mm. 220 V. Fjäderupph ängl chass i. Utan p1ck-up
element. Passande låda och huv 31-371 och 31-369. 
Nr 41-30 .... . . . ............ . .. . .. . ....... . 365: -

Li da t ill BSR skivspe larcnassi P 128, P 163 eller 
MA 75. Storlek : 37X 35 X 8,5 cm. Ram i teak- , val 
nöt- eller jakarandalam inat. 
Nr 31-371 ... . ..... . . . ..... . ........ ... Pris 72:-

Plasthuv i rökfärgad plast passande till BSi1 skiv 
spelare . Storlek : 410X 350X 80 mm. 
Nr 31-369 ....... .. .. . ... ...... ......... ... 38: -

Ersätter ELAC 
21-853 STS-444 Diam. 

54
, _ 21-422 LP-Salir TC 8 3: 10 

21-399 ST-3 Safir 7: 25 

~ 
~ Ersätte r ADC 21-372 ST-4 Diamant 17: 50 

21-854 ADC 220 Diam . 
21

_423 ST-12 Safir I: 50 Pickup-insats, kr istall stereo och mono pickup 

~ ~- ~ ~ ~~~ä:~~;;~r ,ift~te. Hög 

~ ~ ~ ~ Nr 21-456 . ....... 15: 50 

Ersätte r Ronette /Lu1or 1 ~ 
Ersätter GOLDRING 21-847 SC 501 Stereo 3: 75 :( ' 
21-855 G800H Diam. 46:- 21-849 BF 40 Stereo 3: 75 

Ersätter Audio Technic a ~( ~ 
21-863 AT 66-7D 46: - /'v ~~ 

Ersätter HM W 
21-846 Schumann diam . 

18:-

~ 
Ersätte r Philips Ersätte r Telefunken 

., .. 21-844 GP 204 5: 50 21-417 A23/2 8: 25 
• 21-845 AG 3306 6: 75 

Ersätt er 0RT0F0N 
21 -832 FF 15-0 62 :-

Ersätte r HITACHI Ersätter Garrard 
21 -831 OS- ST10 2 46 :- 21-848 GC 2-Stereo 3: 10 
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Grammofonstift med sa
firs pels , s.k. evighe lsnål, 
för "antik" ·gra mmofoner . 
Nr 21-850 ... . .... 3: 10 

Pickup-insats. Keramisk 
stereo / monoinsats med 
standardfäste . Frekve ns
område 30-15 .000 Hz. 
Utsp. 0,42 V vid 1.000 Hz 
och 5 crr11s. Kanalsep . 18 
dB. Storlek 36X 14X 11 
mm. 
Nr 21-459 ... . . . .. 14: 50 

Pickup- insats typ Y-640 
STEREO. Kr istallsyste m 
med 220 mV utspänni ng 
och 30-20.000 p/ s. Dia
mantnål. 3 g nåltryck. Ka
nalseparation 20 dB . Med 
diamantnål. 
N; 21-126 . ...... . 22:-

21-127. Reservnål 12:-

Pickup-arm Excel ES-801. En professione M tonarm 
med res?nan~lri nålmikrofonkåpa av universa ltyp 
med 4-stilts filste t ill armen. Ställbar motvikt och 
graderad skala 0-4 g för fininställning av nåll rycket. 
Hydraulisk tonarms lyft med silikono ljekolv . Ant i
skat ing. Utan nålmikrofon (p ickup -insats) . 
Nr 32-800 .. . . . . . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. . . .. 290: -

Grammofonmotor. Direktdr iven med elektronisk 
servostyrn ing samt tallr ik med st robo skopkant och 
gummimatta . Vikt 4 kg. Profesionella DIN data som 
Rumble -66 dB, svaj 0,08°/o. 33'/, och 45 v/ min 
individuellt justerbara + /-30/o. Matningss pänni ng 
+ 18 V DC +I- 2 V, max 300 mA- (Rek. trans! . 
32-1572+ 4 dioder + ellyt 1000 uF 25 V). Lätt att 
montera även i äldre skivs pelare där proffe ssionella 
data önskas . lnkoppl ingsanvis ning med! . 
Nr 32-750 . .. . ... . ... . ............... . . .. 395: -

Pickupinsats SHURE M 
75-6 S. Dynamisk. Fre
kvensområde 20-20 .000 
Hz. Känslighet 5 mV vid 
5 cm/s . Kanal sep. bättr e 
än 25 db/ 1000 Hz. Kanal 
balans inom 20 db . Följ
samhet 35 cm/s vid 1000 
Hz. lmp . 47 Kohm. Nål
tryc k 1,5-3 g. Vikt 6 g. 
Fäste 12,7 mm ('/ , " ) stan
dard. 
Nr 21-373 ........ 79: -

Pickup- insats SHURE 
M75 B. Dy namis k . Fre
kvensområde 20 - 20000 
Hz. Uts pänni ng 0 ,8 mV 
vid 1 Khz. (m V per cm/ 
sek). Kanalseparatio n 27 
db vid 1 Kh z. Rekomen 
derat nålt r yck 1 ,5- 3 g. 
Vikt 6 g. Sta ndardfäst e. 
Nr 21- 600 ..... 110 :-

LOKAL· 
TELEFON 

Lokaltelefon. Modern mo
dell m. inbyggd summer . 
Lämplig både som bords 
och väggtelefon . Tillver
kad av beri,vil bakelit. 
Storlek med handm ikro
fonen pålagd , 23X 10X 9 
cm. För dr ift av en an
läggning med två appa 
rater, användes ett fick
lampsbatter i (2316), men 
vid stora d istanser bör 
större batter ier användas 
(2330). För anslutning er
fordras 4-ledare, nr 49-9. 
Nr 32-529 . . Pr par 88: -

Batter i!Ada av grå plast 
för montering på vägg '. 
För ett f icklampsbatter i 
12316). 
Nr 22-531 8: 75 

l:)•PRIVAT-TELEFON 2000 

PRIV_AT-TELEFON "Brand 2000". Idealisk anläggning 
för villa , kontor, affär eller verkstad. Enkel att instal 
lera själv. Anvisning på svenska . Kan utökas eller 
hand upp till 9 apparater . Utmärkt ljudkvalitet. 
Moderna tryckknappsapparaler - alla lika . 
Valfr itt som bords- eller väggapparat. 
Drives med batteri eller batterieliminator . 

32-530 Telefonapp arat, grå ............. Pr st 148: -

32-533 Batterie liminator typ 1. 220 V- 9 V/0,4 A 135:-

3~-536 __ Kopplin~ sbo1. Användes minst en per anlägg
ning for battenan sluln1ng samt för anslutning av fr i
stående bord sapparat. Med 1 m kabel. Pr st 45: -

32-539 . Porttel efonapparat komplett med monl eri ngs
låda , förstärkare och tryckknap p. (Kräver batter ielimi-
nalor typ 2) .... .. .. . . . ... . ................ 205: -

32-534 Batterieliminator typ 2. 1,0 A. Med reläer och 
slrömkapac ilel för hela anläggningen inklusive dörr-

. klock a och ev. elektr isk dörröppnare . ... . .... 395:-

32-542 Kabel or,gina l till Brand -2000 telefonanlägg 
ning . 13-ledare med färgmärkning överensstämmande 
med koppli ngspl intar och schema . 

Pr 10 m 55: - , 30 m 156: -, 100 m 498:-

Signalkabel Nr 49-17 har samma dimensi on och kan 
även användas, men färgmärkningen är ej överens 
stämmande . (Se sid 102) . 
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Byggsats ti ll en !unge· S bbtelefon 
rande lokaltelefon i anti k L-- - --_;.,;.;na;;;_;:;,;;;.~~.;..-----

Rll<':>TELEfO 

modell. Alla trädetaljer 
av ädelträ färdigsågade 
för hopsättning. Delar av 
svarvad och av gjuten 
mässing, opolerade. Även 
alla el-detaljer och kopp· 
lingsanvisning medfölj
er likso m vackra färgde
kaler efter gammal före· 
bild . Den som lägger ner 
tid för noggrann puts och 
po leri ng får en verk l igt 
prydlig telefon som re· 
sultat. 
Nr 31-710 Pr sats 445: -

Ritning t ill telefon ·, sam· 
ma som i ovanstående 
sats . 
Nr 28-346 . . . . . .. . 8: -

Mikrofonkapsel. Kolkorns 
telem ikrofon frän beg . 
telefoner. 
Nr 22-276 ........ · 6: -

Färgdekaler efter gam· 
mal förebild . Blöte s i 
vatten före överföring pä 
nytt unde rlag . 
21-711 Riksvapnet 6: -
21-712 LM-märke 5:-
21-713 " Riks telefo n" 4: 50 

Färgdekal, större riks
vapen, 100X 105 mm. För 
antik bordstelefon , bil 
po stl äda m.m. 
Nr 21-715 ........ 10: 50 

Snabbtelefon för anläggningar med upp till sex 
appar ater med full stä ndig förbindelsemöjlighet mel· 
Ian alla apparater. En förnämlig utrustn ing för fabri· 
ker , skolo r, företag. Apparaten kan användas på 
bord eller fästas på vägg . Ljusg rä apparatlåda med 
silverfärgad metallfront. Storl. 13X 16X 5 cm. Tran 
sistorförs tärkare med IC-kretc och högtalare i varje 
appar at. Hög ljudeffekt 250 mW , som kan anpassas 
t ill lokalen medels t inbyggd volymkontroll. Ström 
matning med 6 V centralbatteri I.ex batter ihå llare 
med 4 batterier eller batterieliminator (32-855) vid 
en av apparaterna . Koppl ingsschema medföljer . Till 
ledningsdragning behövs s4lnalkåbe l med 3 ledare 
fler än ant al apparater (I.ex . 49-68) . Röd signal 
t änds vid anrop samt när ·linjen är upptagen . An 
ropad apparat behöver ej manövre ras. · 
Nr 32-571 ....... . .. .. ..... . Pris pr apparat 159:-

Huvudapparat för anslutning av tre biapparater (32-
86 eller 87) . Förb inde lse mellan b iapparaterna finns 
ej. Volymkontroll. Benvit kåpa i storl. 13X 16X 5 cm . 
Enda st tv äledare behövs mellan apparaterna. Kopp · 
l ings schema medföljer . Utan batterier (4 st 32-2311). 
Nr 32-75 . . .... . .... . ..... .. ..... . ...... . 210: -

Snabbtelefon, bestående av huvud- och biapparat 
jämte 20 m ledning. 3-transistors med tryckta kretsar 
och volymkontroll. Signal kan avges frän bägge ap
paraterna . 2 st 57 mm dynamiska högtalare. Apparat
lädor av pla!II , storl . 12X 9 cm . Passande batteri (1 
st 2328) medföljer . 
Nr 32-26 . . . . . . . ..... . .. . ... Komplett sats 97: -

Biapparal med kåpa av pla st och plåt i benv itt och 
si lver . Storlek 13 X 16 x 5 cm. Standardtyp m. signal -
knapp . Nr 32-86 . . . . .... . . .. . Pr st 65: -

Biapparal , lika fö reg. men med priva tknapp . Huvu_d· 
apparaten kan ej lyssna annat än när knappen in· 

trycke s. Nr 32-87 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr si 72: -

Snabbtelefon, består av en huvudapparat med 2 bi · 
apparater och 2 st 20 m anslutningslednin9ar . 3-tran
sistors förstärkare med volymkontroll i huvudappa· 
raten , storl . 120X 90 x 40 mm. Biapparaterna storl. 80 
X 100X 40 mm. Samla! kan föras mellan huvudappa· 
raten och endera biapparaten, men ej mellan biappa 
raterna . Passand e batteri (1 st 2328) medföljer. 
Nr 32-121 Pr sats 139: -

= = = = = = 
© 

"Bamvakt". En 2-transis· 
tors förstärkare med hög· 
talare o. 20 m ledning till 
en mikrofon, som placeras 
I.ex . i barnkammaren . I ett i- .!!111-- l!!!!l!!!!!!oL- ..;.:l!IJIIJ.--- ~ -- - -~ -"!' 
annat rum kan man nu Porttelefon . Inomhusapparat med summerton och 
hör a de allra svagaste samtalsknapp . Utomhusapparat med signalknapp. 
ljud frän babyn. Batteri Storlek 105x75x35 mm . Batteri 9 V (32 -2328) och 
(2328) medföljer. 15 m ledning medföljer. 
Nr 32-21 komplett 86:- Nr 32 -65 ... ...... ....... ... . . Pr sats 72 :-
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Med anledning av Televerkets skärpta bestämmelser 
ang . försäljning av radiotelefoner, får apparater ej 

säljas eller överlåtas utan 
att vederbörande be-

* 
ställare uppvisat tillstånd 
för berörd sändare . An · 
sökningsblanketter kan 
erhållas från oss. 

.• 

Kopplingsplint m. 20 löd
öron o. skruvanslutn ingar . 
Längd 120 mm. 
Nr 22-581 . . . . Pr st 7: 75 

D:o med fästbygel och 
svart plastkäpa . 
Nr 22-567 . . Pr st 14: 75 

Kassettkarusell. Ett prak
tiskt vridbart ställ med 
plats för 20 kassetter i 
läda eller 32 kassetter 
utan låda . Storlek 16X 16 
cm. 
Nr 31-86 .. . . . . . . 17: 50 

Radiotelefon "Walkie 
Talkie " ITM CB-20 med 2 
kanaler och sändareffekt 
1 W. Tonanrop. 11 tran.· 
sistorer . Spänning 12 V. 
Uttag för yttre strömkälla. 
Hölje av kraftig lackerad 
plåtlåda . 12-sektioners 
teleskopanterm. Lev. med 
läderväska , örsnäcka , 
batterier och kristall för 
en kanal. Vikt 750 g. 
Nr 32-201 .. Pr st 215: -

Kassettstill i grä plast 
för 6 st kassetter . På
byggnadsmöjligheter 
höjd och sidled . 
Nr 31-141 .... Pr st 5: 25 

Siffersats , självhäftande 
för märkn ing av kassett 
o. kas, ettplats . Par 1-96 . 
Nr 31-143 .. Pr sats 4: 90 

HAllaN för 8 st kompakt
kassetter . Tillverkad av 
svart plast . Sinnrik spärr
anordning håller kasset
ten på plats , hållaren kan 
därför monteras i alla lä
gen utan att kassetten 
faller ur. Storlek 160X90 
X75 mm. 
Nr 31-87 ..... .. ... 28: 50 

Rengöringskassett. Pas
sar alla kassettspelare 
avsedda för kompaktkas
setter. Avl ägsnar oxider 
och smuts från tonhuvu
det. 
Nr 31-371 . . 7: 50 

KASSEn-ER 

Kassettband. Standard-
kassetter i plastlåda . 
" Scotch " HiF i Lägbrus
kassetter med matt rygg . 
Nr Typ 
31-72 C- 60 5: 50 
31-73 C- 90 6: 90 
31-74 C-120 9: 75 

Compact-kassetter AGFA 
Super Ferrodynam ic. 
Kassetten so m ger mer : 
90 'lo mer dynamik , 50 'lo 
bättre höjdut styrning , 
400 'lo lägre klirrfaktor . 
SM-mekan ism = bättre 
spolning . 

Scotch HIGH ENERGY 
med den nya " Gama 
Ferric" oxiden . Upp till 
100% bättre output än 
vanliga lågbruskassetter . 
31-346 C-45 10 :75 
31-347 C- 60 12 :50 
31 -348 C- 90 16 :75 

Compact -kassetter AGFA 
Stereo-Chrom . Chromdi 
oxidband för härför av
sedda kassettspelare . 
Nr Pr st 
31-470 Typ C-60 14: 25 
31·471 Typ C-90 19: 50 
31-472 Typ C-120 23: 50 

Compact -kassatter AGFA 
Low -No ise. Super color . 

31-305 Typ C- 60+ 6 10: 30 31-238 Typ C- 60 6: 10 
31-306 Typ C- 90+ 6 14: 50 31-239 Typ C- 90 9:-
31-307 Typ C-120 17: 75 31-240 Typ C-120 11: 90 

MICRO CASETTE 
TAPE 

Mini-kassett storlek 56 X 
34 mm. 2 X 15 min . 
Nr 32-81 . . Pr st 16: 50 

Compact-kassetter AGFA 
CARAT . Ferro + Chrom 
2-skiktsban.d för högklas : 
siga Hi -Fi-anläggningar . 
Bättre dy namik : chrom för 
höga toner , ferro för läga 
toner . SM -mekanik . 

31-78 C-48 (2 X 24) 
31-79 C-60 (2 X 30) 
31-80 C-90 (2 X 45) 

14: 25 
17: 90 
22: 50 

K_assettlAda. Storförpack
ning AGFA Low-Nois e C-
60 kassetter . 10 st i plast
låda med fack och re
gister . Lådans storlek 140 
X 105X 70 mm. 
Nr 31-473 . . . . . . . . 53: -
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Standa rd band (175) 
Nr Spold iam. Bandl. Spelt id 

31-311 5" 600101 l ti m. 
31-312 7" 1200 fot 2t im. 

Långspel ande (215) 
Speltid Nr Spo ld iam. Bandl. 

31-613 3" 300 fot 30 min . 
31-401 5" 900 fot 111, tim . 
31-402 6" 1200 fot 2t im. 
31-403 7" 1800 fot 3t im. 

Extra långsp elande (220) 
Spelt id Nr Spold iam. Bandl. 

31-642 4" 600fot lt im. 
31-'il41 5" 1200 fot 2t im. 
31-442 7" 2400 fot 4t im. 

Lågbrus (223). Långspelande . 
31-763 5" 900 fot 
31-406 7" 1800 fot 
31-765 10,5" 3600 fot (Plastspole) 
Lågbru s (224). Extra långspelande. 
31-792 5" 1200 fot 
31-794 7•• 2400 fot 

Spec ial band (207 LP) prof
1 
med matt rygg. 

31-796 7" 1700 fot 
31-797 10,5" 3600 fot (Metallspole) 
31-259 10.5" 3600 fot (Plastspole) 

::::-V#~ 
~ 

Tonband. Märke AG FA , typ Hifi-Low -Noise. Namne) 
garan terar högs ta bandkvalitet. Alla spo lbanden 1 

arkiv kassetter av plast. 

Pris LP-band . Typbeteckn ing PE 36. 

19
, 
75 

Nr Spoldiameter Bandläng d 
· 31-244 5·· 13 cm 270 m 

28: 50 31-245 6" 15 cm 360 m 
31-246 7" 18 cm 540 m 

Pris 
9: 80 ELP-band. Typb etec kning PE 46. 

25: 50 31-247 5" 13 cm 360 m 
29: 50 31-248 6" 15 cm 640 m 
39 : 75 31-249 7" 18 cm 730 m 

Pris 
17: 75 
26:75 
54:-

Spelt id 
1'h l im. 
2 tim . 
3 t im. 

2t im. 
3t im. 
41im. 

Pris 
32:50 
37:-
51:-

37:-
51:-
88:-

Tonband AGFA semipror . studio LP-band 
baksi da PEM-368. I novodurk asselt. 

med matt 

29:-
45: 50 

108:-

38:-
54:50 

49:-
138:-

98:-

31-433 5" 270 m Metall spole 
31-434 7" 640 m Metallspole 
31-435 10'/," 1100 m Novodurspol e 
31-436 101/, " 1100 m Nab- spole metall 

DP-studioband med mall baks ida PEM-268 
durk assett. 
31-437 5" 320 m Metallspole 
31-438 7" 640 m Metallspole 
31-439 101/," 1260 m Novodur spole 
31-443 101/," 1260 m Nab-spole metall 

47:50 
74:75 

115:-
1~:-

54: 50 
88:-

135:-
151:-

Tonband, mlrke ''TONE- -~ CREST" , amerikanskt fa-
brikat. Siliconbehandlade "' 
tonband pl polyesterbas . 

Llingspelande (LP) 
Nr Spoldiam . 
31-352 5" 
31-353 7" 

Extra llingsp. (ELP) 
Nr Spoldiam . 
31-356 5" 
31-351 7" 
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Bandl. 
900fot 

1800 fot 

Bandl. 
1200101 
2400fot 

Speltid 
1½tim. 
3Iim . 

Speltid 
2tim . 
4tim . 

Pris 
7:51 

12:50 

Pris 
1:51 

14:75 

Kassettband. Standardkassetter sammansatta med 
skruv och förpackade i plastlåda . Amerik . fab rikat 
Concorde . 
31-U C- 30, speltid 30 min. Pr st 4 :25, 10 st 38: -
31_. C- 60, speltid 60 min. Pr -st 4: 75, 10 st 42: -
31-78 C - 90, speltid 90 min. Pr st I: 50. 10 st 58: -

Tomspolar av g lasklar 
plast. Leve reras i papp 
ask. 
Nr Diamete r Pris 
31-268 3" 75 mm 2: 45 
31-264 31/, " 85 mm 2: 70 
31-265 4" 100 mm 2: 95 
31-267 5" 125 mm 3: 60 
31-530 6" 145 mm 4 : 20 
31-268 7" 175 mm 4: 50 

Kassatt av glasklar plast. 
31-269. För 3" spole 2: 30 
31-278. För 5" spole 4: 25 
31-271 . För 7" spole 5: 95 

CB 
Tomspolar, "Scotch ", i vit 
plas t. Lev . i kartong. 
31-327 5" 5: 95 
31-328 6" 5: 75 
31-329 7" I: 95 

Tomspole "Robot" . 
Scotch automatspole . 
31-56 Diam . 6" REA 1: 50 

Kassatt av plast för in
spe lningsband . Tvåfärgad 
i blå tt och vitt . 
31-463. För 3" spole 3: 25 
31-464. För 4" spole 3: 80 
31-465. För 5" spole 4: 90 
31-466 . För 6" spole I: 50 
31-467. För 7" spole 8: 25 

Spaklyftblock av gjuten 
lättmetall med 4,2 m smi
dig stå ll ina och smidd a 
stålkroka r. Kom pakt och 
oöm . Spärran ordning för 
exakt manö vrering av 
laste n. Drar upp t ill 900 
kg . Godkä nd av arbetar
skyd~s~tyrelsen för 350 
kg ly!t. Minsta krokav
stånd 35 cm, största 450 
cm. Väger enda st 3 kg. 
Nr 35-77 . . .. . ... 330 : -

Kassettviska av rött 
plastläder med bärhand 
tag . Rymmer 12 st com 
pact-kasseller i låda . 
Nr 31-19 ..... . . . . . 15: 70 

Kassettalbum med plats 
för 6 st kompaktkassetter 
inklusive sina plastlådor 
eller 12 st utan lådor . 

Skarvtajp, 1/, "X 380 cm. Nr Rymmer Pris 
Nr 21-404 . . . . . . . . 9: 75 31-83 6 st 12: -

31-84 12st 13: 50 

~~' m. Grö nt elle r rött . Skarvapparat för inspel-
Nr 31-1080 Pr rulle 4: 75 ningsband . Dubbla knivar, 

för både kapning o. trim
Xndband och pausband ning . Med dubbla fjäd 
med sekundmärken . Matt rande bandhållare 
skriv bar yta . Längd 30 m. Nr Pr st · 10 st 
Nr 21-4e0 ... . .... I: 90 31-444 17: 50 155:-

Talja, HALTRAC 44A, en mini aty rt alj a som väger en

\ 

dast '/ , kg . Draghållfast 
het 900 kg . Max. belast
ning vid lyft 300 kg. Den 
hjä lper Er att dra upp 
b ,len ur d iket , oe rsättl ig 
vid lastn ing och lossn ing. 
Ett verktyg för byggnads 
f irmor , mekaniker , slak 
tare, lantbrukare , brand
man, seglare , bil ister m.11. 
Den är helt rostfr i, själv 
smö rjande och med 22 m 
nylor,lina . Utväxling 8 :1. 
Med automatisk låsring . 
Nr 30-1838 ...... 61:-

Talja, HA LTRAC 88A. Li
ka föregående men ut
växling 16:1. Väger 1,13 
kg . Draghållfasthe t 1350 
kg . Max. belastni ng vid 
lyft 450 kg . Med 44 m 
nylon lina och automatisk 
låsning . 
Nr 30-1881 ...... 124:-

DraghanclhitJ med auto
mat isk låsnin g. Praktisk 
t ill taljorn as tunna nylon
linor. 
Nr 30-1170 ...... . 18:-

~ 
200 KG TraV1rsva1n fö r upphäng -

ning av en talja pA balk . 
Talja med ca 11 m tvinnat Passar upp till 2 1/l " bred 
nylonrep . Blo ck av gjute n balk . Med 4 självsmörjan 
lättm etall med rull ar av de 3" nylonh j u l. Arbets 
plas t. Utväxl . 4 :1. Belas t- last 250 kg. St orl. t Sx 
ning 200 kg. Vikt ca 300 g. 12x 1 O cm . 
Nr 30-171 . . . . . . . . 17: 50 Nr 30-1871 . . .. . 76 :-

Cykel- o. MC-tlllbehör 

~-1 -
ED .D 

25-245. Kabalhlillara av 
svart gummi. 

Pr 2 st 2: 40, 10 st 8: 70 

Cykalborste, för reng ö
ring av nav, kedjor och 
dyl. Längd 31 cm. 
25-34. Stålborst 2 : 95 
25-37. Tagel 3: 10 

Raparationssats med 5 st 
självvulkan iserande lap
par fö r cykel slangar o. en 
tub vulklösning. 
Nr 25-604 . . . . . . . . 4: 70 

Reparationssats, SO'Tl fö · 
reg . men med 5 större 
lappar för bi l- och MC
slangar . 
Nr 25-605 . . . . . . . . 6: 75 
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Fotpump av stålrör 32 mm 
diam . Längd 53 cm. Ven
tilen ställbar för cyklar, 
mc och bilar . 
Nr 35.42 · ... . ... . 21:-

Pumpnippel. I nstii.lles m. 
hävarm till såväl bil- som 
cykelventiler. 
Nr 25-879 . . . . . . . . 5: 75 

-~ 
Snabbkoppling för cykel 
fotpump . Kraftig fjäder . 
Längd 7 cm. 
Nr 25-43 . . . . . . . . . . 6: 90 

BILTILLBEHÖR 

w!.op~ . 1111 15-1112, längd 6 mm. 

Pr 2 st 3: 80, 10 st 14: 70 

15-193, längd 20 mm. ~.=-<)/~•' Pr 2 st 5: 30, 10 st 21: 50 -Ventilsats , bestlr av 5 st 
vent ilinsa tser för b ilslang. 
Fi>1p. i ask. 
Nr 25-734 .. Pr sats 3: 90 

Ventilhatt för bilar och 
motorcyklar .- Förn. mäs
sing . I plastask med 5 st. 
Nr 25-9 . . . . Pr ask 2: 95 

Tindkabel för bilar och 
mc 30-trådig kopparleda
re ;,,ed plastisolering . Yt
terdiam . 7 mm. Färger: 
svart eller röd. 
Nr Prm 
49-94 2: 95 

10m 
21:50 

Stömingsskydcl. En kom
plett störningssk yddssats 
för 4 tändstift ; tändkabel, 

tändspole o. bilgenerator . 
Nr 35-443 .. Pr sats 21: 75 

Stömingsakydd, 3 µF för 
relä och tändspole. 28 X 
55 mm. 
Nr 25-406 . . .. Pr st 9: -

Stömingsskydd 0,5 µF för 
bilgenerator . 22 X 36 mm. 
Nr 25-383 . ... Pr st 6: 40 

35-756. Startkabel med 
kabelsko för batterian

Sikringssats för bilen . 
Praktisk kartförpackning 
med 20 olika bilsäkringar 
(6X25 mm) : 5, 8, 16 och 
25 A. 
Nr 
25-147 

Prförp . 10 förp. 
3:75 21:-

BILSXKRlNGAR 
12-691, 6 X 25 mm. 5, 8, 16 
eller 25 A 

Pr 20-förp . 3: 80 
12-198, 6,3 x 32 mm glas
rör. I, 1,5, 2, 2,5, 4, 5, 10, 
20, 30, eller 40 A. 

Pr 2 st 1: 60, 10 st 5: 75 

\W; lli 
Blixtventil. Ventilinsa ts 
som passar alla cykelven
tiler. Lättar e pumpn ing . 
Absolut tätnin g. Parförp . 

25-314. Tindkabelmuff av 
gummi. 

Pr 2 st 1: 20, 10 -st 4: 20 

15-158. Kabelsko för tänd 
kabelns spolända . 

slutn . i ena ändan o. van- Sikrin1shlll1re för 6x25 
lig kabelsko i den andra . mm säkring. Bajonett · 
Myck et kraftig , lämplig fattning. Skruvförbind 
för ändamål där stor ning för 4 mm 1 ledning. 
strömstyrka erfordras . Med 8 A säkring. 

Nr Pr förp. 5 förp . 
Pr 2 st 0: 70, 10 st 2: 30-25-468 2: 90 10: 75 
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Bowdenkabel, överklädd, 
svart ytterspiral för stål
lina. Extra böjlig. 
Nr För lina Pr m 

Tindkabelsko · av bakelit 
m. mässingsats passande 
tändstiftet. 
Nr 25-364 .... Pr st 1: 90 

Kabelsko med radio stör
n ingssk ydd för tändstift. 
Nr 25-414 .... Pr st 2: 60 

49-281. 1,25 mm 1: 70 
49-282. 2,0 mm 1: 80 Stömingsskydd för Volks -

Stll!ina för bowdenkabel. wagen -tändst ift. Nr 25-806 . . . . Pr st 2: 90 
Nr Grovlek Pr m 
49-279. 1,25 mm 0: 60 
49-280. 2,0 mm O: 90 

25-214. Jlndhylsa, !örn . 5 Stömingsskydd för tänd
eller 6 mm inv. diam. för kabel. Längd 55 mm. 
bowden kabel. 1 Ost 1: 50 Nr 25-537 . .. . Pr st 2: 25 

Längd 48 cm Pris 13: 75 N Pr st 1 O st 
Längd 65 cm Pris 17: 25 25 407 2 :95 26 :-UO~: "'" ... 
~ Säkringsdosa av bakel it 

Kabelsko för bilbatterier . 
Kraftig typ av förblyad 
mässing . 
25-154, positi v. 
25-155, negativ . 

Pr st 2: 75, 10 st 20: 50 

~ 
Batterikabelsko för kabel 
upp till 1 cm_ dia'!'· Av för
blyad mässing , kraftigt 
utförande. 
25-751 Neg at iv -
25-752 Posit iv + 

Pr st 2: 80, 10 st 21:-

för en till 6 b ilsäkrinQar. 
Med B amp. säkringar (12-
691). 
22- 445, tvåpolig . 
22-2147, fyrpolig . 
22- 446, sexpolig. 

7:40 
11:-
14: 75 

Kabelsko med flätat band 
av koppar för bilbatterier . 
Total längd 38 cm . 
Nr 25-156 6: 90 

~ 
25-173. Bult med mutter , 
passar batterikabelskor . 

Pr 2 st 1: 30, 10 st 4: 20 

A B C 
Nr 
15-321, flatstift 
15-330, flatstift 
15-331, flatst ifth ylsa 
15-332, flatst ifth ylsa 
15-215, flatstifthylsa 
15-333, med uttag 
15-334, med uttag 
15-335, skarv 3-vägs 
15-338, koppling , isol. 
15-337, skarvhylsa 
15-339, skarvhylsa 
15-275, ,skarvhy,lsa 

D E 
Pr 10st 

A 1,5 mm• röd 2: IO 
A 2,5 mm• blå 3: 10 
B 1,5 mm• röd 2: 50 
B 2,5 mm• blå 3: 10 
B 6 mm• gul 3: 50 
C 1,5 mm• röd 2: 90 
C 2,5 mm• blå 4: 50 
D 2:20 
E 3: 10 
F 1,5 mm• röd 2: 80 
F 2,5 mm• blå 2: 90 
F 6 mm• gul 4: 50 

Kabelsko. Gaffelkabelsko 
med isol. &kalt. 
15-2841. M5 
15-287. M8 
15-288. M4 
15-289. M6 
15-270. M5 

6 mm1 

6 mm2 

1,5mm:a 
2,5mm 1 

6 mm 1 

gul 
91>1 
röd 
blå 
gul 

Rundstiftkabelakor med isol . skaft 
Nr Area lsol. 

Pr 10st 
3: 20 
4: 20 
2: 40 
2: 50 
3:30 

F 
100 st 
11: 50 
20: 50 
15: 50 
20:50 
24:-
11:50 
30: 50 
13: 50 
20: 50 
17:80 
18: 50 
31: -

100 st 
21: 50 
21:-
14:50 
15: 50 
22:-

100 st 

Skarvklämma med U
element . Den speciella 
utformningen skalar av 
isoleringen och förbinder 
ledarna i ett moment . 
Kläm till med en tång 
och U-elementet ger en 
säker förbindning av bå
de en- och flertrAd ig 
ledare. 
Nr 25 -358 0 ,75-1,5 mm 1 

Nr 25-359 1,5 -2,5 mm 1 

10 st 6:65 100 st 54:-

Kabelsko , av kraftig för
lent mässing. För kablar 
med nedanst. area. 
Nr mm' Pr2 st 
15-118. 1,5 
15-161. 2,5 
15-162. 4 
15-163. 6 
15-164. 10 
15-165. 16 
15-166. 25 
15-167. 35 
15-168. 50 

0:90 
1: 15 
1: 55 
2: 215 
2: 95 

10 st 
0: 90 
1: 10 
1: 45 
1: 75 
2: 55 
3: 55 
4: 90 
8:25 

11: 50 
15-271. Hylsa 1,5 mm• röd 
15-272. Hylsa 2,6 mm• blå 
15-273. Stift 1,5 mm• röd 

Pr10st 
2:90 
3:IO 
2:70 
3:-

111:- 25-171. Kabelskosats. 2 :t= st av varje storlek 160-

lll: 50 1111•68-=-18-st •. ---7·: 90 ... 15-274. St ift 2,5 mm• bil 

Kabelsko. Ringkabelsko 
med isol erat skaft . 

Nr 
15-345. 
15-346. 
15-347. 
15-348. 

Skruvhål 
M4 
M4 
M5 
M5 

Area 
1,5mm 2 

2,5mm 2 

1,5mm 2 

2,5mm 2 

lsol. 
röd 
blå 
röd 
blå 

Pr 10st 
2:20 
2:70 
2: 40 
2:50 

100s1 
14:-
11: 50 
15:50 
17:-

TindningslAs med 4 lä
gen: 1-0-2-start, sista lä
get återfjädrande. Univer -
salutförande med 6 polan -

.. 
~ ~~~i;;1,.~r ;°;~n~I ~~~ld~li 

15 mm, hål 18,6 mm. 

- Ti,...abel!Ang isolerad , N~r 25-S34 ....... . l3:-

Sli pvagnskoppling. Utta- för felsökning medan mo-
gen försedda med lock, torn är i gång. 
vil ket även fungerar som Nr 2S-41l · · · · · · · 22: -
ll sbygel. Lättmetallutför-

ande . ~ 
25-783. Uttag 5-pol. Il : - 4J& 
25-614. Utt ag 7-pol. 9: 50 

25-784. Propp 5-pol. 7: _ 
25-615. Propp 7-pol. 7: 75 

Startknapp, fö rkromad . 
Diam. 27 mm. 
Nr 25-533 . ....... 11:-

25-402. Tindlls. Ström
brytare med 2 lägen 0-1 
och 2 nycklar . Diam. 33 
mm. 24: 25 

25-397. Tindlls Ström
brytare med 3 lägen 1-0 
-2 o. 2 nycklar . Diam 33 
mm. 24: 75 

Strömbrytare för batteri
,slröm med snabbnyckel. 
Kan bl .a. användas som 
<1iikerhetsbrytare i båt. 
Nr 25-535 . . . . . . . . 36: -

~ 
Fotomkopplare för hel- o. 
halvljus . Storl . 60 X 65 mm. 
Nr 25-693 ........ 15: 50 

Trycldcontakt av metall 
med förkromad ring och 
svart knapp . För 22 mm 
hål. 
Nr 22-78 .......... 7: 90 

Omkastare med 0-läge i 
mitten . Centrumfastsätt
ni~g i 13 mm hål. 
Nr Prst 10st 
25-369 6: 75 511: -r 
Strömbrytare, 1-polig för 
12 mm hål. Stor!. 16X29 
mm. 
Nr 
25-908 

Prst 
4:30 

10st 
38:-

Strömbrytare för 12 mm 
hål. 30 mm lång arm. 
Nr 25-872 
Pr st 10 st 100 st 
2: 50 18: 50 142: -. . (. 
Paneler i mattsv . krymp
lack , passand e till ström
bryt are 25-872 och var
ningslampa 25-521. 
25-520, 1 hål 1: 30 

1: 50 
1: 75 
2:-

25-520, 2 hål 
25-520, 3 hål 
25-520, 4 hål 

Strömbrytare av svart ba
kel it mef! 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 (61~20-621 ). 
Nr 25-699 ...... 15: 50 



Stickpropp för cigarrett 
tändarutlag . Storlek 20X 
60 mm. 
Nr 
25-403 

Prst 
2: 60 

10 st 
18: 50 

Paneluttag för montering 
på bilens instrum .-bräda . 
Nr Prst 10st 
22-83 7: 50 64: -

Stickpropp för sladdlam· 
pa m.m. 
Nr 
22-82 

Prst 
5:50 

10 st 
44:-

Sladduttag passande 
propp nr 22-82. 
Nr Pr st 10 st 

82:-22-7& 9: 75 

Paneluttag av metall med 
lock . Passar propp nr 22-

Strömbrytare m. cent ral
fastsättning o. slutet ba
kel ithus . Svart knopp di
ameter 12 mm. Fastskru
vas i 8,5 mm hål. 
25-404 med gänglängd 4 
mm. 4:50 
25-405 med gll.nglängd 15 
mm. 5:25 

Vamingslampa, fasttryc
kes i 13 mm hål. Finns i 
färgerna riid,- grön eller 
blå . Med 12 V lampa. (Re
servlampa 619/6 V 620/12 
V). 
blr 
25-521 

Prst 
2:95 

10 st 
22:50 

Signallampa av bakelit för 
panelmont . i 16 mm hål. 
Rött, blått, gult eller grönt 
glas . 
Nr 25-371 . . . . . . . . 8: SO 

82. 
Nr 
25-531 

Prst 
14:75 

1 o st Glödlampa passande 26-
129: - 371. 12 V/2 W. BA 9s. 

Nr 22-648 .... Pr 2 st 1: 80 

Dörrströmbrytare för in
fällning i dörrkarm etc. 
Stor!. 40 x 30 x 24 mm. 
Bryter strömmen (släcker) 
vid intryckn . av knappen . 
Nr Prst 10st 
22-n a: 75 57: 50 

c!·I I liiil 
Kontrollampa för panel 
med röd, grön eller bil 
plastlins och lamphållare 
BA 7s. Storl . 14X66 mm. 

Nr 
2s.3n 

Prst 
5:90 

10 st 
41:-

Sökarljus. En kval itets
handlampa , oumbä rli g för 
bil - och båtägare . Ger en 
koncentrerad ljusstråle 
upp till 500 m. Helgjuten 
reflektor (Sealed Beam) . 
3 m kabel med kontakt 
för cig.uttaget. 12 V. 

Sölmljas med 12 V halo 
gen H-3 lampa . Ljus 
öppning 12x6 cm . Spiral
sladd med propp för cig .
tändaruttag. 
Nr 35-355 ..... . 15:-

Nr 35-8n .. . .. .. . 18: -

ReservglH med lampa o. 
reflektor till 35-677 för 6, 
12 eller 24 V. 
Nr 35-178 . . . . . . 24: 50 

Sökarljus. En utmll.rkt 
handlampa , diam. 10 cm. 
för både bilen och båten . 
Ger en lång koncentrerad 
ljusstråle. 5 m sladd med 
propp för cig .tändarutta 
get. Lev. med 6 eller 12 
V lampa . 
Nr 35-313 .. .. .... 12: 50 

Lastningsstnlkestare. 
Kraftig konstruktion i lac
kerad stålplåt med i alla 
lägen vrid- och vippbart 
flste . Lins 130 mm diam. 
Strömbrytare . Höjd 23 cm. 
En förnlmlig ljuskllla för 
lastfordon m.m. För lamp
sockel BA 20 S. Utan 

~:~foa ......... 87: -

Dörrströmbrytare för in
fällning i 18 mm hål i karm 
etc. Flatstiftsanslutning . 
Brytförmåga 0,24 N250 V. 
$ -märkt. 

Kontrollampa av vit plast 
för panelmont. i 18 mm 
hål . Sockel BA 7s. 

Reservglödlampa. 
22-1189, 6 V 
22-870, 12 V 

0: lit 
0:70 -··- StrllkHtarinsab med hö· 

gerasymetriskt ljus . Först
klassigt tyskt fabrikat, 
FER, godkll.nt av VoV. 
Diameter 180 mm. 

Nr 22-458. Bryter ström· 
men vid intryckning av 
knappen . 

Pr st 3: 75, 10 st 29: 50 

Nr 22-459. Sluter ström
men vid intryckning av 
knappen . 

Pr st 3: 80, 10 st 30: -
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25-898 Röd. 
25-1197 Orange . 

Pr st 11: -, 10 st 94:- Handlampa med lysrör i 
slagtålig plasttub . Längd 
35 cm. Diam . 4,5 cm. Vikt 
0,6 kg. Med 2,8 m sladd 
och propp för cig.tändare . 
12V , 6W. 
Nr 35-431 .. .. .. . . 49: 50 

Nr 35-18 . . .. Pr st 18: 25 

Passande glödlampa : 
Nr 35-19, se sid . 94. 

R-rvriir till ovanst. Billampor sa si~. 93. 
Kartlampa för cig.uttaget . 
Nr Pr st 10 st hand1ampa. Bilkoppl.trld SI si~. 100. 
25

_.39 3, 50 21:- Nr 25-434 .. .. .. .. 7: 50 

Baklylcta för husvagnar 
m.m. Helt i plastglas med 
mjuk PVC-kantlist. Stor!. 
20X 8 X 4,5 cm. Med 3 
lamphållare för 1 st 10 W 

Lysröf:sarmatur. Lågvoltsarmaturer för husvagn, båt , och 2 st 15-20 W spol
skåpbol m.m. Låg strömförbrukning , ingen värmeut- lampor (22-826-22-829) . 
veckling . Inbyggd ITansistoriserad spänningsomvand- Funktione r: Rött bakliu• 
lare för 12 V batteridrift . Försedda med strömbrytare . med vit nummerbelysnong 

Jodli'us Raydyol , rek- åt sidan, rött stoppljus 35-902 med ett 8 W lysrör . Stor!. ca 6 X 33 cm 82: - samt orange blinkljus 
tangulär modell . Bak - 35-903med ett 13W lysrör . Stor!. ca 6 X 56 cm 79:- Utan glödlampor . Parfllr: 
stycke i svart vinyl. packade . 
Bredd 170 mm. Höjd 1()0 Reservlysrör till ovanstående . N 35-43 p 
mmochdjup70mm . Lev. 35-905,8Watt . 12:- r 

7 
erpar71:-

med 12 V H 3 lampa 35-906, 13 Watt. 12: 50 Reservglas till 35-437. 

st römbrytare , 3 m kabel 1----------•---------• Nr 35-448 . . Pr st 28: _ 
och sten skott sskydd . 
Nr Glas Pris 
35-365 Fjärrlju s vitt 88: -
35-366 Kurv ljus gult 88:-
35-367 Kurvlius vitt 88:-

H4-lnsab. Standardmo
dell , diam . 180 mm. Pas
sar Volvo , SAAB och eng
elska och amerikanska bi
lar. H4 lampa medföljer ej. 
Nr 35-100 ... . Pr st 27: 50 

H4-lampa 
Nr 35-233 . .. . Pr st 21: 50 

Signalhorn, finns för 6, 12 
eller 24 V b ilar . Diacn. 125 
mm. 
Nr 35-714 ........ 24: 50 

Backljuslampa med rek
tangulärt tunt lamphus , 
för kro mat och med bak
styc ke av svart vinyl. Med 
gult glas och 35 W lampa 
6 elle r 12 V. 
Nr 35-250 . . . . . . . . 49: -

Lamphlllare, bajonett. 
Nr Typ Pr st 10 st 
25-542 BA 7 s 2: 10 18: -
25-526 BA 9 s 2: 60 19: -
25.543 BA 15 s 4: 60 37: -
25-544 BA 15d 5:10 41: -

Ljusreli. Enpoligt enk&l
relä för bilar . Passar föo 
hjälpstrålkastare , signal
horn m.m. Max. belastn . 
30A . 
Nr Pr st 10 st 
35-218 10: 50 74:-

Hållare för spollampor . 

2
N
5
r
54510

mm
39 

Prst 10st ~ - jj 
• X 5: 10 41:-

25•54615 X39 5: 80 44:-
25-52710 X44 8: 40 51:-

'') 

Backlampa i hård plast 
kåpa . Storlek 7x14x7 cm . 
Utan lampa (22 -1931) , 
sockel BA 15 s. 
Nr 35-240 ... . .. 19:50 

• Ljusreli. Dubbelrelä för 
2 st extraljus eller hel
och halvljus. 2 spolar. 6-
eller 12 V . 
Nr 35-179 ...... 21 :-

Taklampa för bilar , båtar 
m.m. Storlek 40X 106 mm. 
Förnicklad . Med strömbry
tare. (Passande lampor 
22-640-642) . 
Nr 22-1807 .. . . . . . . 18: 50 

r• \. 
Baklykta i kraftigt utfö
rande för lastbilar och 
lastsläpvagn . Rött glas 
med 13 cm diameter med 
orange lins i mitten för 
blinker . I lyktan finns tre 
lamphållare . Ba 15s, för 
bakljus , stoppljus o. bliro
ker . (Passande glödlam
por 22-623-624 , 22-1928 
- 1930). 
Nr 35-857 . . Pr st 42: -

Reservglas till 35-857. 
Nr 35-447 . . Pr st 26: -

Balrlylcta för bilar o. släp 
vagnar . Av svartlackerad 
pilt 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 19: 50 

Baklylcta med rött glas . 
67 mm glasdiam . Fäste av 
järn , i övrigt tillverkad av 
segt plastmaterial. Lamp
fattning BA 15s. 
Nr 35-m .. Pr par15:50 

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 35-655 .. Pr par 29: -
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Varvriknart, för frisdende montering. Mattsvart 
käpa m. fäste . Grad~rad från 0- 8000 varv/min . Vita 
siffror mot svart botten . Inbyggd belysning . Diam . 
70 mm . 12 V. Endast för 4-cyl. motorer. 

35-59. Vaku-5tare . Visar undertryck i motorns in
loppsrör och därmed motorns tillstlnd . Anslutnings 
slang med ¼" anslutning med! . Inbyggd belysning 
med 12 V lampa . Diam . 52 mm. 6 V lampa (22-643). 
(2 m ledning .) 84: -
35-57. Oljetemp.mitllre för inbyggnad eller för sepa
rat panel. Belyst graderad skala från 50-150C

0

• 

Diam . 52 mm. Lev . med 12 V lampa . 6 V lampa 22-
619. 87:-

Nr 35-55 . . ... ....... . .. . ... . . .. . 135 :-

txx, 
35-56.Voltmeter för inbyggnad eller för separat panel . 
Passande 6 och 12 V system . Visar batteriets spän
ning och även funktionen hos generator och ladd
ningsregulator . Diam. 52 mm. Inbyggd belysning , 12 
V. Lampa för 6 V nr 22-619. 89:-
35-56. Amp•remeter för inbyggnad eller för separat 
panel. -30-0-30 -. Visar in eller utgående ström i 
batteriet. Inbyggd belysning . Lev . med 12 V lampa . 
6 V lampa 22-619. Diam . 52 mm. 24: - Panel av svart mattlackerad plåt passande instr . med 

diam . 52 mm och med fästen för montering . 
25-60-1 för mont. av 1 instr . 6: 25 
25-60-2 fö r mont. av 2 instr . 9: -
25-60-3 för mont. av 3 instr. 11: -

Intervallomkopplare 
byggsats . Inställbar mel
lan ca 5 och 45 sek. Lev . 
kompl. med alla kompo
nenter och kåpa. Storlek 
72X 35X 28 mm. 
Nr 35-601 .. .. .. .. 38: -

lntervallomkopplara. 
Vindrutetorkarna kan in
ställas för intervaller på 
2-20 s mellan torkarsve 
pen. Omkopplaren kan 
montera s under eller ge
nom hål i instrumentpa
nelen . lnkopplingsanvisn . 
för flertalet Europeiska 
bilmärken medföljer . Stor 
lek 50X70 mm. För 6-12 
V minusjord. 
Nr 35-IOO . . ... .. . 68:-

Höjdmitare . Fästes med 
sugfot pl önskad plats . 
Justerbar höjdskala . 50 
m skalindelning. Svart 
tavla med vit gradering 
0-3000 m. Diam . 65 mm. 
Nr 35-15 .. . . . .. . 57: -

Karllampa m. 36 cm lång 
förkromad spiralarm . Även 
lämplig för montering i 
husvagn . 12 V E 10 lampa 
medföljer . 
Nr 35-897 .. .. . .. 36: -

Temperaturkontakt. 2-po· 
lig. Gänga : M 18X 1,5. 
Finns för kontakt från 
temperaturerna: 50, 70, 80, 
90 eller 95• C. 

Moto-meter, fjärrtermo
meter för montering å in 
strumentbrädan . Svart 
tavla och belyst skala. 
Mätarhusets diam . 52 mm. 
Visar utetemperaturen o. 
har dessutom röd var
ningslampa , som tänds 
vid temp . nära 0°. 
Nr 35-559 ....... . 135: -

Frostvamare , utetermo
meter som fästes på bi
lens vindruta och visar 
ytterlemperaturen . Själv
häftande . 
Nr 25-813 .. . . .. .. 13: 50 Nr 25-613 .. ... .. . 67:-
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Vindrutespolare m. kraf
tig behållare av nylon
plast som rymmer 1,5 I. 
Kraftig pumpmotor . Kom
plett med tryckknapp och 
2 st munstycken . 12 eller 
24 V. 
Nr 35-830 . . . . . . . . 58: -"-

Bensi!'PllfflP 11Harting
11

, 

elektrisk . tryckpump . Ar
betar m. membransystem . 
Enkel att montera . Med 
anslutr.i~gsnipplar för 
bensinslang m. 8 mm inre 
diam . 6, 12 eller 24 V. 
Kapacitet : 65 I/ lim . vid 0,5 
m nivåskillnad . 
Nr 35-516 ........ 124: -

ELEKTRISK 
värmesits ! 

E_lementsa~ inläst i spe
C)alplastfol ,e för värme
s,ts till bil.' Ersättnings
element för SAAB origi
nal. Passar alla bilar då 
den kan instoppas u~der 
~n överdragsklädsel. Med 
inbyggd termostat i sits
dele n. Slår till vid + 130c 
oc h bryter vid + 27°C 
Värmeellekt 55 W. En'. 
dast för 12 V. Storlek · 
sits 30 X 24 cm och rygg 
30X 30 cm. 
Nr 35-99 ........ 48:-

Bilkli dsel pälsutlörande 
av syntetliber i kamel
hårsfärg . (Tvättbar i ma
skin). Sval sommartid -
varm vintert id. Klädseln i 
stre tch -utlörande med 
störs ta töjbarhetsegen 
skaper och passar därför 
de flesta personbilar utan 
lasta nackstöd. 
Nr 45-51 . . Pr par 155: _ 

Bilkli clsel, lika ovanstå
ende, men passande för 
säten med lasta nackstöd 
VW , jap anska och ameri ~ 
kanska bilar. 
Nr 45-52 . . Pr par 185: -

Bilklid sal, som ovanstå
ende men passande för 
baksätet i 4 pers .-bilar . 
Nr 45-62 . . . . . .. . 145, _ 

D_ubbeluttag för anslut
nmg .. av stickpropp för 
c,g.tandaruttag . 12 v. 
Nr 35-83 .. .. . .. . 27, 50 

D1mmsu1ar1 för bilen 
båten och husvagnen '. 
Med kraftig 12 V motor 
Effekt 120 W. Lev . m: 
2 st munstycken och en 
förlängningsslang . 5 m 
s!~dd med propp för cig .
tandaruttag. Storlek 41x 
15cm . 
Nr 35 -310 . . .. . . 98 :-

El-imskyddsruta. Tunna 
Självhäftande värmetrådar 
av. metall , som snabbt 
driver bort imma och frost 
från bakrutan . Storl. 80x 
24 cm. Endast 12 V/85 W 
Komplett med kablar och 
omkopplare . 
Nr 35-431 ........ 38: 50 

• 
Defroster, som fästes m. 
två sugfötter på fram el
ler bakrutan och håller 
den ren från isbeläggning 
och _,mma. Med 3 m lång 
ledning för anslutning i 
c,g . uttaget. Defrosterns 
längd 37 cm. 12 V. 
Nr 35-150 ..... .. . 18: 50 

Cig1rrettindare för bilar 
Komplett med tändare 0 : 
paneluttag för montering 
1 23 mm hål. Med sladd 
Endast för 12 V. · 
Nr Prst 10st 
25-814 14: 50 98: _ 

Dammsugare med 12 v 
motor. En effektiv och 
praktisk utrustning för bi
len. Utbytbar borste och 
munstycke . Sladd 2 5 m 
med propp för cig .tä~dar
uttaget . Storlek 7X 11 x 
33 cm. Endast för 12 V 
Nr 35-307 . .. . . .. . 29; _ 

Defrosterflikt. En kraftig 
värmefläkt som snabbt 
gör ren bilrutan från is
beläggning och imma. 
Kan även tjänstgöra som 
hårtork på resan. Lev. 
med 180 cm lång sladd 
och star>d.kontakt för cig .
uttaget. Effekt 200 W 
Enda-st 12 V. . 
Nr 35-178 .. ...... 48: _ 

Fönsterflikl för bilens 
bakruta. Fästes direkt på 
rutan med sugfot. Effekt 
lörbrukn . endast 2 W. Vikt 
85 g. Endast 12 V 
Nr 35-124 .. ... ." .. 14: 50 

Parkeringsbö11a. Rymmer 
18 st 25-öringar . Med 
kraftigt både tejp- och 
magnetläste . 
Nr 25-868 .. .. .. .. 9: 75 

Kaffekokare för bilen. 
Fästes på dörrfönsterra 
men och anslutes till ci
garettända ren. Ger på en 
liten stund 4 koppar varmt 
vatten för bryggn ing av 
kaffe el ler te . Kokaren är 
av kraftig genomskinlig 
värmet ålig och smakfri 
polykarbonatplast Fin
maskig sil för kaffebrygg
ning . Effekt 140 W. En
dast för 12 V. Storlek ca 
9 X 21 cm. 
Nr 35-449 34: -

Kompass, för bil eller båt 
Med inbyggd batteridri : 
ven skalbelysning. Vätske
fylld kompasshus m. kom
pensations-insUllln . För
kromad fästbygel. Storlek 
7X7 cm. 
Nr 35-50 ........ 22:-
(Reservbatteri 32-2323). 

Kompass i kulform med 
vätska . Diam. 28 mm Med 
nyckelkedja . · 
Nr 24-315 . .. . .. . . 4: 50 

Parkeringssignel. Ställbar 
upp till 2 timmar . Med 
nyckelring för ex.-vis bil 
nyckeln . Av färgad plast 
med svart urtavla vilken 
har 5·min· interv~ller ut
märkta .. Ger kraftigt sur
rande IJud då inställd tid 
är_ ute . Lämplig för på
minnelse av olika slag . 
Nr 24-874 . . . . . . . . 4l: 50 
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Trippmätare, 5-siffrig, 
av plast . Självhäftande 
och med magnetbaksida . 
Storlek 35x48 mm. 
Nr 25-255 .. .. . . 4:50 
Termometer i samma ut 
förande som ovanstäende. 
Graderad -20-+60° . 

Tryckmitare i gummi
hölje . Graderad 0,5-12 
Kg/cm 2 • Med 45 cm 
gummislang . 
Nr 35-700 ...... 29:75 

Gör själv reflexer 
Reflexfilm ·•sc otchlite" 
sjä lvhäftande . I klippark 
storlek 20 X 30 cm. Lätt 
att klippa till öns, ade fi 
gurer eller bokstäv, •r. V,t 
eller röd . 
Nr 25-230 .. Pr ark 12: 50 

,,1111 ,,,,, 'f \111/1////t 

Tesa lux. Starkt självhäf 
tande aluminiumtejp för 
lagning av rostanfrätta 
ställen på bilar o . andra 
metallföremål som tak
rännor etc . Med denna 
tejp klarar man sjä lv rost 
skadorna utan dyra repa
rationer . I rullar om 50 
mmX2,75 m. 

95 Nr 35-45G . . . .. . .. 16: 
Nr 25 -254 ..... . 6:50 {GJl '~ 

'1111111\\\\\' ,,,11,1111111\\ u j / 
~ 

_,,. 

Tryckmätare, graderad 
från 0,6-3 ,5 kg/cm' och 
10--15 lbs . 
Nr 25-435 . . . . . . . . 13: 75 

Sidoreflex, orange God· 
känd typ för lastbilar, 
släpfordon, traktorer , hus
vag nar etc . Storl. 75X110 
mm. Självhäftande eller 
plåt för fastskruvning . 
25-226 Självh. Pr 2 st 4: 90 
25-227 Plåt Pr 2 st 6: 70 

I' 
V . 

Kromtejp . Metall isera d 
polyestertejp för dekor· 
ränder på båtar, bilar , 
cyklar m.m. 10 m rulle . 
Nr Färg Bredd Pris 
21-496 guld 12 mm 6: 20 
26-497 krom 12 mm 6: 20 
26-496 guld 15 mm Il: 90 
26-499 krom 15 mm 6: 90 

Magnetklämma i plast 
med kraftig magnet . Myc
ket praktisk för buss- och 
lastbilsförare m. Il. Storl. 
33X44 mm-
Nr Pr st 10 st 
35-91 2: 75 21: -

Biltermometer. Lätt att 
fästa överallt , då den har 
både tejp och kraftigt 
magnetfäste. - 20 till 
+ 600. Diam. 50 mm. 
Nr Pr st 10 st 
25-864 4: 95 32: -

Fart-stripas för bilar , bå
tar m.m. Permanenthäftan
de specialtejp. Motstår 
högtryckstvätt . 
Finnes svarta eller vita . 
49-36. Bredd 45 mm 

Pr m 8:90 
49-37 Bredd 70 mm 

Pr m 10: 50 

fit'"Y§t·# ·. 1 
Biltejp. Självhäftande tät
ning slist av grå cellgum
mi, 9 x 4 mm. Förpackn . 
med 6 m. 
Nr 25-707 6: 80 

;::===q i llf E I 

Framreflex, vit. Godk . för 
montering framtill på hus
vagnar 1 släpvagnar m.m. 
Storl. 75X 110 mm. 
25-228 Självh . Pr 2 st 4: 90 
25-229 Plåt Pr 2 st 6: 70 

• Tryckmitare i plasthölje , 
graderad 0,5-3,5 kg/cm'. 
Med plastfodral . 
Nr 25-440 .. . . .. .. 24: 50 

Röd bilreflu, godkänd o. 
SP-märkt. Reflexdiam . 75 
mm. EnhAlsfastsättning m. 
bult i centrum. 

Tryckmätare, graderad 0,5 
-5,5 kg/cm' och 10-80 

~: ·25-441 ........ 24: 50 

Slipv..,.,....X. ' rött re· 
flekterande glas infattat i 
vit kraftig hlrdplastram . 
140X140X140 mm. Godk . 
Med fastslttningsanordn. 
Nr 25-112 . .. . Pr st 5: 25 

Slipvegnsreflex lika före
gående men storlek 175X 
175X 175 mm. Godk . typ . 
Nr 35-588 . . . . Pr st 8: 75 

Slipwagnsmlex. lika fö
reglen de men infattad i 
galv . plAtram . 160>< 160X 
160 mm. Godklnd . 

Nr Pr st 10 st 
25-I03 3:75. 31;-

Tiickbricka, 25-757, för· 
kromad och högglanspo
lerad . Användes för att 
dölja hål eftet radioan
tenn och dyl. som .pryd· 
nad m.m. 

Diam 
a. 22 mm. 
b. 36 mm. 
c. 42 mm. 

Prst 
2:35 
2: 70 
3: 20 

Prds . 
21:-
24:-
28:80 

Bogserband, av 26 mm 
bred nylonfiberväv . Längd 
5 m. Hållfasthet 2000 kg . 
Passar även som bagage
band . 

Lufttryckmätare för ring
tryck 0,5-3,5 kg/cm' . 
Helt av förkromad metall 
och med läderfodral. 
Nr 25-797 8: 75 Nr 25-511 . . . . Pr st 7: 50 Nr 35-180 ........ 22: 50 
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Dörrspegel i mattsvart 
modernt utförande . Bil· 
tonat bländfritt glas 165X 
87 mm. Komplett sats 
höger+ vänster spegel. 
Nr 35-710 Pr sats 129:-

Hu11Ya1111aspegel för fast
sättning med effektiva 
sugfötter på befintlig 
spegel. Bil tonat bländ
fritt glas 146X90 mm. 
Armens Ml.ngd 23 cm. 
Nr 35-711 . . Pr at 82,-

~ l 
Pip med sil passande pi 
standard jeepdunk . 
Nr 25-743 .. .. .. .. 12: 

Motortvitt, 450 g burk . 
Själ vverkande motortvätt 
som effektivt lllser upp 
smuts och olja på moto
rer, maskiner m.m. Spraya 
m. motortvätt samt skölj 
med vatten och motorn 
blir skinande ren. Räcker 
till f lera tvättar. 
Nr 35-846 .. .. . .. . 9: 75 

Motorplast i sprayförp. 
370 g. Användes för vär
metå lig skyddsplastning 
av motorn efter tvättning 
med motortvätt. Härige
nom blir motorer och ma· 
skiner lätta att hålla rena. 
Nr 35-888 .. .. .. . . 11 : 75 

Rostskydd i självsprutan 
de förpackning om ca 1/, 

I. Sprutas på rent, torrt 
underlag i svetsfogar , 
rambalkar, tröskellådor o. 
andra mot rost utsatta 
dela r. Ger ökad livslängd 
åt p låt , karosser, metaller 
m.m. 
Nr 35-808 .. .. . . . . 8: 15 

fff t12t·tnRI 
Kromglana, AUTOSOL, 
för putsning och polering 
av förkromade och blan
ka metallytor och är ef
fek tivt för borttagning av 
rost. 
Nr 25-1110 ....... . 

Sämskskinn, extra prima. 
Användes vid målning , 
putsni ng, biltvätt m.m. 
Levere ras i följande storl. 
Storlek cm. Pris pr st 
20-383a. ca 25X25 7: 
-20-383 c. ca 40X 38 19: 50 
20-383 d. ca 50 x 48 32: -

Sämskskinn. Helskinn för 
snabbar e biltvätt . Storlek 
ca 80X 55 cm. 
Nr 20-385 . . . . 43: 50 

Halon brandslickare för 
bilen . Innehåller 0,7 kg : 
Godkänd av Arbetar
skyddsstyrelser,. 
Nr 35-190 ........ 87: 50 

Biltvittborste av kraftig 
halvhård plast och med 
prima borst. Slangfäste 
passande både •/," o. •t." 
slang. Längd m. handtag 
32 cm. Borsten kan skru 
vas bort och skaftet an
vändas som sprutmun· 
stycke . 
Nr 35-2 .. ........ 16: 75 

Korsnyckel m. hylsor 17, 
19 och 22 mm samt "/" "· 
Passar till !älgmuttrarna 
på de flesta bilar . Ett 
oumbärligt verktyg vid 
ringbyte . Nyckellängd 34 
cm. 
Nr 35-598 ...... .. 19: 75 

Fatkran . Tillverkad helt i 
metall med noga inslipat 
säte och ventil samt lås
bar i stängt läge. Själv 
stängande. 3/," gasgäng . 
Passar till olje - och foto 
gen/al m.m. 
Nr 25-833 . .. .. .. . 14: 75 

r 
Domkraft för max. 600 kg . Lyfthöjd 12 till 30 cm. Ut
växling ca 200 gånger . V ikt 2,5 kg med vev . 
Nr 31--2207 . . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . . 38: -

Hjälpstartkabel . I stället för bogser ing, när batteriet 
är för svag t, överkopplas med dessa kablar till annan 
bi l med samma volttal. 2,2 m långa kopparkablar med 
krafti ga galv . stå lklä mmor. Bästa kval itet med 16 
kvmm kopparkabe l. Vikt 1,25 kg . 
Nr 35-4n .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. . . . Per sats 47: -

Hjilpstartkabel, lika föregående men lättare typ t ill 
räcklig för mindre bilar. Smid iga gumm ikablar med 
6 kvmm koppar . Vikt 0,8 kg. 
Nr 35-478 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Per sats 32: -

Tindstiftsnyckel med kul· 
led och 17 cm långt plast. 
isolerat T-handtag . Grip 
vidd 21 mm. 
Nr 25-442 .... .. .. 11: 50 

TindatifbftYckel av pole
rat stål och med 21 mm 
gripvidd . 
Nr 25-41 . . . .. . . .. . 5: 90 

Batterildlnwna. Stabilt ut
förande med r&tt eller 
avart plastgrepp . Tål 40, 
60 resp. 120 Amp . 

Längd 
Nr mm 
25-474 80 
25-475 110 
25-476 170 

Prst 
2:-
2:90 
4: 311 

10st 
111:-
24:-
34: 50 

Kabel se sid. 100. 

Laddninpldi-, av gal
van iserat järn. Extra kraf 
tiga . Märkta + eller - . 
(Angiv + eller-) . 
Nr mm Pr st 10 st 

A 
22-1575 50 1:70 13:-
22-1571 70 2:- 15: 50 

c 22-15n 100 2: 95 23: _ 

ara 
Batterilyftare av kraftigt 
galvaniserat järn . Grip 
vidden ställbar frln 12 
till 34 cm. 
Nr 35-4e 31:-

Polbonte m. stålborstar 
för rengöring av polsko 
och poler pl bilbatterier . 
Nr 25-t44 ...... .. 8:25 
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Serviceinstrument för motorfordon : lnnehlller ? de
taljer förpackade i väska av kraftig plast. Föl!ande 
delar inglr : Tändinställningslampa med hög1nten
sitetsrör, kompressionsprovar~ , vacum-, tryckhä6 
tare Varv- kamvin)<elmätare med skala fökr 4, o~ 
c I 'motorer. Vidare inglr en tryckkonta t me ~a 
/,;, ledare för fjärrmanövrering . av startmotorn vid 
kompressionsprov . Storlek pl väska 37X27X9 cm. 
Vfkt 1,8 kg . 445:-
Nr. 35-446 .. . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Tindinstillningslampa . Inbyggd transistoromva!'dlar~ 
och högintensitetsrö r, ger en ljusstark ,nd_,kering a 
!ändläget. Anslutes till 6 elle r 12 V batteri . 169, _ 
Nr 35-234 . . .. . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Batteri rovare med fast shunt och . instrumen _t ~ed 
skalor ~ör 6 och 12 V. Mäter batteriets l'olspänning 
under belastning . Handtag av ol1ebestand1g pla st. 

~!n:f2~3w -~"'.·_Vi~t-c~ -~00 _9·.. . . . ... 105:-
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.,~ 
Syraprovare av plastglas med g~mmibilsj. för mä~ 
ning av spec. V!~ten pA. syran I ackumu a orer v1 
laddningsprov. Langd 27 cm . . . . .. . . . 22, _ 
Nr 35-457 ... · · · · · · · · · · · · · · · · 

Batteriladdare , STAPLES 3010. Laddar 6 elld · 12t V 
batter ier med max 10 A. Inbyggd säkring me au o-
·matisk återställning . lnst~rae:;,t ~c kti~~\:v ~r::i: 
ningsström . End_ast föl rk 190X 140X.140 mm. Vikt ca 
behandlad plåt , s tor e 
3,5 kg. 280: -
Nr 32-355 · · · · · . ..... . . . 

d 1.. · av bil- och traktor-
KompressoDr _av sed bo,lre~~~~~n~atteri medelst kabel 
däck etc . rives av K •· 
och s_tickprol?t t~;1etil!":~~än:i~r~~t~ge~~llt ~~~~~e-
sorn ar myc E: . h _ och traktorägare 
ment .. i ~tru stnine:~ ~~hövu:-;~l\nJär serv ice inte stl, 

~~\~;tk~~";,1 med kab;:1 od~h st is~t:ioptso~f~':; 
rad i kåpMa avt plkas4t 5mkeg~c;,n Li~;,,ängd . 20 liter/min. 
180 mm. ax. ryc , · 
Vikt 2,3 kg . . . . . . 275: -
Nr 30-546 . . . . · , 

T~ fllr service 
pl motorfordon . Instru
mentet kan användas till 
följand e : Varvräknare för 
4, 6 eller 8 cyl. motorer. 
Kamvinkelmätare ,· Volt
meter 0-16 V. Amp .meter 
- 5 - +80 Amp. samt 
för kontroll av spänn ings
fall och kortslutning i 
kre tsar . Storlek 190 X 120 
x ~ mm. Vikt 0,4 kg. 
Engelsk anvisning med
fllljer. 
Nr 35·235 . . . . . . 195: -

Omformare AUKIT. för omvandling av 12 V likspän
ning till 50-periodig växelspänning 220 V. Kontinuer
lig effekt 150 W, interm itent upp till 200 W. Kortslut
ningssäker , heltransistoriserad , vilket ger hög verk
ningsgrad i fö,.,n ing med lårrg .livslängd . Levereras 
med bruksanvisning och 6 mån . garanti. Storlek 25 X 
15X 11 cm. Vikt4 kg. 
Nr 32-850 ........ . ..... , ................. 410:-
0mformare lika föregående men för 24 V likspänning . 
Nr 32-845 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4211: -

Spänningsomvandlare 
frän 12 V t ill 6, 7,5 e ller 9 
V. Max 400 mA. Stabil i
serad spänning . Med bat
terikontakt diam . 5,5 utv. 
2 mm inv. passande 
mindre kassettbandspela
re m.m. Kontakt passande 
bilens cig .uttag . Kan pol
vändas medelst stickkon
takt pl ans.sladden . En
dast för minus trn jord. 
Nr 22-NO ........ 33:-

Motorvirmare passande 
Oaferaare frAn 12 V likspänning till 220 V växel- alla vattenkylda bilmoto
spänning, 50 hz. Kont.effekt 500 VA . Mycket kom - rer. Med automatisk bryt 
pakt och stabil omformare för höga krav, byggd ning av strömmen vid 
helt i aluminium. Uttag för fjärrstyrning av till/ överhettning . Komplett m. 
frAn. Lev. med anslutningskablar och bruksanvis - apparatuttag och sladd
ning . 6 mAn. garanti. Storlek 135x170x27S mm . kontakt . S-märkt. 220 V. 
Vikt 12 kg . Nr Effekt Kylsystem 
lr42-H2 - . • . _ . _ . • _. _ . • ... ___ . .. 1350:- 32-1411 300W Ca 7,1. 

Oaferaare lika föregAende men för 24 V lik - 32-1489 500 W Ca 121. 
spänning . 32-1470 750 W Ca 18 I. 
lr42-113 ...... _ .... . ... , . • .... . l3H :- Pris 155:-

Kompres aionsprovera, lo- '.;~ kaliserar fel i ventiler, ,-.---------- ... ---------111111 
kolvar , kolvringar och cy-
lindrar . Graderad 0-300 ;,. -
lbs/ tum' som motsvarar g._ / 
21 kg/c m' . Längd m. gum- · ca:.i"' ,; 
mikona 170 mm. 
Nr 35-444 .. · · .... 39: 50 Provlampa, för bil repara-

tioner . Bestlr av en glöd 
lampa för &-24 V i !örn . 
hylsa med sladd att an
sluta till godset och en 
nålvass spets att bl.a . 
sticka genom kabelisole
ringen för att söka led 
ningsfel. 

Fotpump för bil , mc, m.m. 
Pumpcylinder 6 X 13 cm. 
Med tryckmätare . 
Nr 35-M . . . _. ... . 49:-

Manometar, samma som 
pl ovans tlende pump . 
Graderad 0-7 kg/cm'. 
Nr 25-73 . . . . . . . . 12: 75 

Nr 25-12 .... . .. . . 15: 75 
Reservglödlampa 22-630. 

Ledningsprovare i form 
av en skruvmejsel, 11 cm 
lång, med inmonterad 
lampa , vilken lyser vid 6 
-12 V. 60 cm IAng sladd 
m. krokodilklämma med
följer. 
Nr 25-749 . . . . . . . . 5: 75 

Testverktyg för bilar och 
mc bestående av ied
ningsprovare med lampa 
i handtaget samt sladd o. 
klämma jämte tändstifts
provare . Förvaras i plast· 
etui. 
Nr 25-433 . . . . . . . . 9: 75 

Motorvirmara för Volvo 
med B 18 motor . Lätt att 
montera . Anvisning med· 
följer 550 W/220 V, $ 
märkt. 
Nr 32-1478 . . . . . . 89: -

Apparatint11 for motor
värmare, passar sladdkon
takt 22-37 . $ - märkt . 
Nr 22-38 ... ,., .15 :50 

Sledcl,ontakt för motor
värmare m.m. Hölje av 
slagtålig plast. 35 X 46 X 
80 mm. $-märkt . 
Nr 22-37 . . . . Pr st 14: 75 
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Kabel RDOE 3X1 ,6, spe · 
cialanslutningskabel god · 
känd för motorvärmare . 
Standardlllngd 2,9 m. 
Nr 22-1481 . . Pr st 12: 50 

Oljefiltertlng. Gripvidd 

Oljespruta av stål i 11e· 
diget utförande. Magasin
volym 260 cm' . Ytbehand· 
lad i s.k. vapenfinish . 
Med 2 spetsar av mäs· 
sing . 17 och 6 cm. s!or
lek utom spets och hand· 
tag 45X240 mm. 
Nr 35-39 .. .. .. .. 23: -

Trycksmörjspruta av bil
anlöpt stål. Storlek 200X 
30 mm. 
Nr25-32 .. . .. . . . 22:-

ttil 
22 25 27 28 

Smörjnippel med fjädran· 
de kulventil för t ryck· 
smörjn ing. 

H6t,bJcb•--PP''""" LUMATIC med hlvstAng . Ger 
ett amörjtryck av 550 kg/cm• . Passar blde fettpatron 
och fett i 161 vikt. Utrustad med lörllngningarör och 
hydr . munstycke . Llngd exkl. l~rllngningsrör 406 
mm. Behlllarens rymd 500 cm• . Vikt 1,75 kg. 44• 50 Nr35·151 ....... . ..... . ........ . ........... · 

..._ F....,..._ MP Special . 0,411 kg . I: 50 

...._f....,..._MP . 0,411 kg . 7:50 

--- -.. Högtryckulang passande smörjspruta 36-858. 
35-72!1 Llingd 30 cm. 17: 50 
35-112 Llingd 45 cm. 11: SO 

M-'Jeke 25-113. Hydr . reservmunstycke till ovanst. 

smörj sprutor . 7: 50 

liii 'li'ri m 1r: ::ou 
Tryckluftslang av glask lar 
PVC med helinbäddad 

kryssarmerad polyest~r
fiber . Resistent mot olJa, 
slät och blank , gör slang· 
en lätt att hålla ren . Sä· 
kerhetsfaktor min . 4 :1. 
Max . rek . 

Prm Pr50m 80-95 mm. 
Nr 30-943 .. . . . .. . 9: 50 

Nr Typ Pr5st 
15-22. Rak 6X 1 mm 2:40 
15-25. Rak SAE '/, ' 2: 40 
15-27. Rak hydr .1/, " 2: 60 
15-28. 45° hydr .1/ , " 4: 20 

Nr ID mm 
49-23 6,3mm 

YDmm arbetstryck 
12,5mm 23 kp/cm 2 3:50 125:-

Oljemltt av ol je- och sy· 
ra beständig plast med 
böjlig pip. 
Nr 35-522 1 L 
Nr35-523 2 L 
Nr35-524 5 L 

12: 75 
19: 50 
44:-

49-24 8,0mm 14,0mm 20 kp / cm 2 4:- 147: 50 

18 kp/cm 2 4:50 175:-

Smörjnippel med fjä dran· 
de kulventil för tryck· 
smörjning , 1/ 1" eller ¼ " 
gasgäng . 

Nr Typ 
15-102. Rak 
15-105. Rak 
15-103. 45• 
15-104. 90• 
15-106 . 90° 

Gäng ,,,,, 
1/,n 
1/, n 
1/,n 
1/," 

Pr5 st 
2: 30 
3:80 
3:90 
4:-
4:90 

49-25 10,0mm 16,0mm 

Tryckslang 49-28 använ· 
des som kompressors lang 
eller gassvetsslang . Ar· 
betstryck 15 kp/cm' . In· 
vändig diam. ca 8 mm1 
'1"" , Finns i röd eller blå 
färg . 
Nr 49-28 . . . . Pr m I: IO 

0 
Bensin och oljHlang. 

Transpar . plastslang , ben
sin· och oljebeständig. 
Mått : inre diam. X yttre 
diameter . Pr is pr meter . 
49-107 3X 5 mm 1: 10 
49-108 4X 7 mm 1: 30 
49-109 5 X 8 mm 1: 60 
49-110 6X 9mm 1:70 

Bensintratt av oljebestän - 49-296 7X 10 mm 1: 90 

49-113. Slang för bilvär
meledn ing . Rött rllfflat 
gummi med 2 kordinlägg . 
Inre diam. 1/, " 5/," 

Pr meter 5: 70 I: IO 

Trid1lrdsslHI av arme· 
rad PVC . Arbetstryck 
8 kp/cm 2 med säkerhets· 
faktor min .3 :1 . Inre diam. 
1/2" . Fabrikat Trelleborg. 
Nr 49 -140 Pr 20 m 41:-

=UUD 
d

. · k I t d f' 49-111 8X 11 mm 2:-
,g mJu P. a~ me · in- 49-112 10X 14 mm 2: 90 

ma~k,g massmgs,I. o,am . 49-297 12 X 16 mm 3: IO 

Strilrör av svarvad ml•· 
sing, ställbart lrln strlle 
till dusch . 
21-242 för 1/," slang 12: 51 
21-243 fö'r ¼ " slang 14:-

Batteriplfyllare av PVC
plast med automatiskt på· 
fyllningsmunstycke som 
stänger när batteriet lir 
fullt. Rymd 1 L. 
Nr 35-479 13: 50 

~t,~ 5~~c~ · ....... 11:50 49-291 16X 22mm 5: 50 
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Slangkopplingar av vit 
nylon för bensin , olje -, 
och gummi slang. Ang ivna 
mått avse r slang ens in
nerd iam. Temp .best. 130°. 0 

Slangklimmor av galv . Nr 21-211 
bandstål med spännskruv . 8 Skarv rör 4- 4 mm 

b Skarvrör 7- 7 mm 
Nr Diam.mm Pr st 10 st c Skarvrör 10-10 mm 
25-661 10- 13 1:20 8,-. d Skarvrör 4- 7 mm 
25-662 13- 19 1 :25 8:30 e Skarvrör 4-10 mm 
25-663 1&- 23 1:30 8:70 f Skarvrör 7-10 mm 

S langmunstycke m. auto- 25-660 19- 26 1:35 9:- Nr 21-212· 
malisk avstängning . Ut- 25-664 26- 42 1:45 10:50, a V-rör 
släppet är ställbart från 25-665 32- 51 1:60 11:40 b V-rör 
dusch _till stråle nllr hand- 25-861 38- 68 1 :75 12:20 c V-rör 
taget mtryc~es . Med 1

/, " ~-667 44- 64 1:90 13:50 Nr 21-213 
slanganslutnmg . . 25-861 65- 82 2:40 17:50 8 T-rör 
Nr 21-254 , , , . , , .. 14. 60 25-669 86-103 2:70 21:- b T-rör 

7mm 
11 mm 
13mm 

5mm 
7mm 

10mm 

236 237 241 

21-238. Sla"!l'<oppling , 
enkel , av mässing . 

1/J" 3: 50, :J/1," 3: 90 

21-237. Slanglioppling, 
dubbel , av mässing . 

½ " 4: 80, 1/ , " 7: 30 

21-241. Skarwrör av mäs
sing. 

'/, " 1: SO. ., •• 2: -

Slangni ppel för 8 mm 
slang. R ¼ " gänga . Ellör 
zinka d. 
Nr Pr st ~ 10 st 
21-2104 3: 25 21: -

25-670 106--121 3:- 24:- c T-rör 

Slangfdimsats , En av var
je storlek 660--e70=11 st. 
Nr 25-172 ..... .. . 16: 50 

Rörldimma för avgasrör 
o, d, Kraftig konstruktion . 
Nr För rördiam . Pris 
25-7~31, 1'/,, 1'/, , 1'/," 

1: 90 
25-7~ 1'/,, 1•1., 1'/, • 2: 20 
25-755 2, 21/, " 2: 40 

BÄTTRE TllTNINGI 

Gingtltning för rörkopp· 
lingar . Ger absolut tät
ning för varje slag av 
vätska eller gas , även un
der tryck . 
Nr 25-901 .. Pr förp . 3: 25 

Kran, vert ikal, av polerad 
mässing i kraft igt utför
ande med påskruvad nip
pel för slanganslutn ing 
för 'h". resp. ' /, .. -slang . 

Nr Röranslutn . 
21-1099 1/," 

21-1100 w· 

T 
Pris 

22: 50 
31:-

Avtappningskran a• mäs
sing , längd 30 mm. 
25-191. 1/," gasg . 4:-
25-199. 1/, " gasg . 4: 30 

~YT 
212 213 

Pr st O: 75 10 st 4: 80 
Pr st 0:90 10 st 5:80 
Pr st 1:- 10 st 6: 90 
Pr st 0: 80 10 st 5: 40 
Pr st 0: 90 10 st 5: 70 
Pr st 0:95 10st 6:20 

Pr st 2:- 10st 14:
Pr st 2: 20 10 st 14: 50 
Pr st 2: 30 10 st 16: 50 

Prst 1: 75 10st 11:50 
Prst 2:- 10 st 13:
Pr st 2: 45 10 st 17: 50 

Avsting ningskran m. ratt 
och nålventiltätning . 
25-222 a. 1/ , rörgllng 11: 50 
25-222 b. '/ , rörgäng 12: _ 
25-222 c . 'I• rörgäng 13:-
25-222 d. '/, rörgäng 14: 50 

0 
Slangldi,NM av kadmi
erat ji m . Prakt isk typ 
som passar alla slangar 
upp till 10 cm diameter . 
Nr Pr st 10 st 
25-145 1:- 6:90 

rr 
Teflonband för gängtät
nmg . Bredd 12 mm, längd 
12 m. I plastkapsel. 
Nr Prat 10st 
21-415 1:90 13:50 

Snabbkoppling. Hydraul
Elektro typ HYAB '/, " , 
med 1/ , " rörgängor i bå
da ändar . Max. tryck 
kopplad 500 kg/cm' , de-

i 
~~ 2!~~g~::

2

~lett 52 :-

Lock och propp till 35-
425. 
Nr 25-421 . . Pr par 10: 50 

Genomglngskran av mils- i~ 
~~~g 

ningar . Sprayas på venti · 
ler , rör· och slangkopp

Slangans lutning för an• lingar . En läcka visar sig 
slutni ng av '/," slang t i ll genast som skum. Absolut 
runda men även ovala tillförlitligt. Sprayflaska 4 
kranar. X 12 cm. 
Nr 24-67 .. .. .. .... 9: 50 Nr 35-303 ........ 7: 50 

sing med ratt . Kraftigt ut-
förande . 
Anslutn ing Pris 
21-1103 •. • , . .. 15:-
21-1103 b. '!, " 16:- 25-223 25-301 
21-1103 c . • ,. .. 19: -

GenomgAngskran , med 
mindre tappningskran ef
ter den större ventil en. 
Nr Anslutn ing Pris 
21-1104 ,,,.. 23:-
21-1105 ., . .. 27:-

Slangkopplingar av mäs
sing m. ' I , " rörgäng samt 
en eller två 5/ , " slang/Ils 
~~~~ - Med avstängnings-

25-223. Pris 7: 50 
25-301 . Pris 8: -
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LÖDFRIA Rörkopplingar , s . k. komp ress ionskopp· 
linga r, snabb a och tilllörli!l iga _ röran~lutn,~gar uta; 
lödning eller gängnmg . Tata även för höga _try~ · 
Tillverkas helt av mässing . Rörd,am . avser utvänd igt 

mått. 

Reservkona o . slut~utter 
till lödfria rörkopplmgar . 

RöRKONA. 
Pr 10st 

117-122 123-127 Nr Rördiam. 
15-107. '/1" 1:70 

Nr Rörd iam . t-r st 
15-108. , , ,. .. 1: 90 

15-117. 1/1" 3: 40 
15-109. ¼ " 2:30 

15-118. 111, " 3: 80 .. 2:50 
3: 90 15-110.' " 

15-119, ¼ " 15-111. ,, , .. 2: 90 
15-120. '"'" 4:40 
15-121. 1/,-' /u " 4:70 SLUTMUTTER. 

10 st 
15-122. ,, ... 4: 90 Nr Rörd . Pr st 

15-123. 1/1" 6:80 15-112 1/ 1" 0:70 4:50 

15-124. >/u 7: 30 15-113 ' / ,. " 0:80 4:90 

15-125. ,,,. .. 7:80 15-114 ,, .. . 0:90 5: 80 

15-126. s1t," 8:50 15-115 , , ,. 1:20 7:40 

15-127. >/, " 9:30 15-116 ,, , .. 1: 30 8:30 - 0 206 - 350 
765-766 202·205 

KOPPARRöR 
Glödgade kopparrör s.k. 
oljerör , i längder O'!' ca 
7 m i kartong . Godstiock 
lek 0,80 mm. 

Karl . 
32:-
38:-
46:-
54:-

Pump av plast. Arbetar 
efter hävertpr incipen och 
kan användas för alla lätt
flytande vätskor . Längd 
49 cm . 

Nr Ytterdiam. 
49-13 >/u" 
49-64 '/• " 
49-65 ., .. . 
49-66 ., •• 

Nr Prst 10st 
34-161 8: 75 67: -
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WEMAK-PUMPEN -den ideal iska pum
pen för hus - arbetsvagnar , bitar . 

sommar st ugor sam1 för kyl 
vatten m.m . Självsugande 
upp till 3 m höjd . 

Kolvpump, samma som 
ovaMlende nr 45-10 men 
utan tilloppsrör och slang 
Slanganalutningar 19 mm. 
Vikt 0,8 kg . 
Nr 35-13 . . . .. . . . 44: -

Univeraa1p11mp av kugg
hj ulstyp , med bottenven til. 
Robust konstrukt ion av 
plast med kuggh jul av ny
lon. Sj ä lvsmö rjande glid
lag e r och olje best änd iga 
packn ingar. Alla metall 
delar rost skyddade . An
vändba r för de fles ta 
väts ko r. Axe ltapp 8 X 20 
mm. Anslutn . fö r 1/, " träd· 
gårds slang . Sughö jd ca 6 
m. Tryckhöjd 6 m med 
ven t il, 10 m utan vent il. 
Max. varvtal 4000/ min. 
Kapac ite t 10- 30 I/ min. 
Storle k 6 X 7 X 11 cm. Dri
ves med el. borr maskin, 
då axeln fästes d ire kt i 
ch uck en, ell er med annan 
mot or över en remsk iva. 
Vikt 170 g. 
Nr 34-192 . ..... .. 34:-

Pump, med pumphus i 
nylon. Synn erligen stabil 
konstr ukt ion. Lämplig till 
vindrutes polar e, mindre 
fontäne r m.m. Ans lutning 
för slan g med 5 mm in
nerd iam. Storlek 70 x 30 
mm. Endast för 12 V DC. 
Nr Prst 10st 
24-100 29: 50 240:-

Bltp ump, helt av plast. 
Inga metalldelar som kär
va r elle r rostar. Okross
bar. Lätt i vikt och flyter 
på vatten. Tål bens in, olja 
oc h ke mikal ier o. är där
för mångsidigt användbar . 
Rördiam . 4 cm. Slangn ip
pel för 1" slang . Längd 
60 cm. 
Nr 35-690 ..... .. . 23:-

SB Nylonpump. En konstruktion med dubbel 
kapacitet jämfört med andra pumpar vid samma 
energiförbrukning . Pumpen arbetar enligt en ny 
2 - stegs princip med dubbla rotorer . Pumphus av 
förstärkt nylon . Drivsidans fläns av gjutjärn med 
lager av oljebrons . Stålaxel 11 mm diam . En tyst 
gående pump med många användningsområden . 
Bevattni~ . \~nspumpning av brunnar , bassänger och 
båtar , b1ltvatt osv . Tål salt, alkalier och svaga 
syror. Max. vattenkapacitet 2200 1/tim . sughöjd 
7 m. (backventil måste användas) , total uppfod 
ringshöjd 24 m. Anslutningar 3/4" . Varvtal 1700 
v/min. Effektförbrukning ca 500 W. Fundament 
av gjutjärn 19x39 cm med plats för pump och 
axelkopplad motor . Pumpens diam . 14 cm , höjd 
23 cm . Totalvikt 5,8 kg. 
Nr 44-490 Med fundament men utan motor 210: -

Bilden visar pumpen med motor 32 -1075 som 
anpassats till pumpen genom uppallning av ~torn 
och uppborrn ing av axelkopplingen till 14 mm . 

81ckv1ntil för 3/4" slang passande 44 -490 . 
Nr 24-492 ....... . .. ....... . .... , .12 :50 

,, 

-·· ----
-- -----

Fjidersats. ETT FYND. Innehåller ett fint sortiment 
med cirka 500 st olika drag - och tryckfjädrar . I plast 
låda 27 X 15X4 cm med 9 fack . Vikt 1,1 kg . 
Nr 31-102 .. . . . ...... ..... ..... .. .... ... ... . ;17: 50 

Fjidersats. 
över 100 st små spiral
fjädrar , såväl drag- som 
tryckljädrar. Levereras i 
plastlåda . Satsen är myc
ket lämpl. för smårepara
t ioner , hobbybruk m.m. 
Nr 30-1551 ........ 9:-

Fjid1rsortim1nt. Lådan 
innehåller 100-tals olika 
större fjädrar . Rikhalt igt 
sortiment av drag-tryck 
a . vridfjädrar . V ikt 4,5 kg. 
Nr-1135 .. .. .. . 39 :50 

Linspump , lämpad för 
båtar . Sänkbar . Kapac itet 
5000 liter/t. Tryckhöjd 
max . 3 m. Tål saltvatten . 
Strömförbrukning 12V / 
6A lik ström . Storlek 16x 
12 cm . Vikt 1,3 kg. 28 
mm slanganslutning . 
Nr 35-75 ...... 138 :-

Slang passande ovanst . 
Mått 25x31 mm. 
Nr49 -235 . ... Pr m 7:70 

~ .... .-1~ 
Pump, helt av plast , med 
handpumpblåsa och 2 m 
lång sugslang. 
Nr Prst 10st 
34-308 5: 50 39:-

Saxsprintar i fack indelad 
sortimentask av plast. 
1000 st , sammanlagt för
delade på följande dim .: 
1 X25, 1,5 X 25, 2 X20, 2 X 
ao, 2,5 x 2s , 2,5 x 35, ax 
30, 3 X 40 och 4 X50 mm. 
Nr 30-158 Pr sats 44:-

" Al ::=>...= Il 11 
Saxsprint-sortiment. Ett 
sprintverktyg och 144 st 
sorterade saxsprintar i 8 
olika storlekar 1/, "-1'/, ". 
Nr 21-253 . . Pr sats 7: 95 

~ 
Skruvbrickor 11-51, för· 
nicklade . Plana under
läggsbrickor för kl-skruv . 

Pr 25 st 1: 70 
Pr 100 si 4: 80 
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Missingst6ng 21-994, rund 
Grovlek i mm. Säljes i 
längder om 50 cm. 

3 5 6 10 15 mm 
1: 50 2:30 3:75 10:50 19: 
Mässingsting 21-996, fyr
kantig . Grovlek i mm. Säl
jes i längder om 50 cm. 

4 5 6 8 10 mm 
2:90 3:- 4:25 7:- 10:
Mässingsrör 21-995 med 
godstjocklek 1,0 mm. Yl· 
terdiam. i mm. Sälies i 
längder om 50 cm." Pris 
pr st, 

5 6 10 mm 
3: 25 4: 25 5: 50 
Kopparplit, halvhård. 
Nr Storl . Tjo ckl. Pris 
31-1052 10X 15 0,50 2: 85 
31-1047 15X 20 0,50 5: SO 
31-1048 30X 40 0,50 16: 75 
31-1049 10X 15 1,0 4: 80 
31-1051 16X 20 1,0 9:-
31-foSO 20X 30 1,0 16:-

Aluminiumpl61, halvhård . 
Storl. i cm. Tjockl. i mm. 
Nr Storl . Tjockl . Pris 
31-1029 25X 25 0,50 2: SO 
31-1030 25X 50 0,50 4: 80 
31-1031 25X25 1,00 4: 75 
31-1032 25X 50 1,00 7:50 

31-1033 25X 25 1,50 6:-
31-1034 25X 50 1,5010: 25 
31-1035 25X 25 2,00 7: 25 
31-1036 25X 50 2,0012:-

MiissingplAt, halvhård . 
Nr Storl . 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 ,3011:50 

31-1041 15X 20 0,50 4: 10 
31-1042 30X 40 0,50 14: SO 
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:-

Plexiglas är ett kristallklart konstharlsglas , som kan 
sågas, borras och gängas samt även böjas och fo r
mas i låg värme. Vid beställn ing av plexiglas erhål
les på begäran beskrivn ing på hur plex iglas bearbe
tas. Säljes i följande tjocklekar och format. 

Silverstil 
SANDVIK 14 BSA 

Användes vid tillverkning 
av div. finmekaniska de
taljer , såsom : Axlar, tap · 
par , skruvar och andra 
smådelar . Levereras i 50 
cm längder . 

Diam. Pr st 
Nr mm längd 

30-369. 2 1:80 
30.370, 3 2:20 . 
30-371. 4 2:90 

30-372. 5 4:-
30-373. 6 5: 25 
30-374. 8 8:25 
30-375. 10 10: SO 

30-376. 12 16:-
30-377. 16 19:-
30-378. 20 22 :-

Axel•til 30-1375. Levere
ras i 50 cm längder . 
Grov!. : 'f•H 1/, H 1/J" 
Prst 3: - 5:- 7:-
5/1" ¼ " 1/1 " 1" 

9:50 12: SO 19:- 21:-

21-96 21-97 

Flinskrok av förrn . o. za
ponl. järn. 

1--
11-515 

Skruv av blankt jim, för
nicklade . Vid order upp
giv önskat skruvnummer 
samt glnga och llngd . 

11-1136 finns endast M 2, 
M 3 och M 4. 
GingaLlngd 
M2 X 5mm 
M2 X1 0mm 
M 2X 15mm 

M3X 6mm 
M3X10mm 
M3 X 15mm 
M3X20mm 
M 3X25 mm 

M4x 6mm 
M 4X1 2mm 
M4X18mm 
M 4X25 mm 
M 4x 30 mm 

'M5X10mm 
M5X15mm 
M 5X 20 mm 
M 5X25 mm 
M5 X 40mm 

M6 x 15mm 
M 6X20 mm 
M 6X 30 mm 

10 st 100 st 
0:75 2:51 
1:75 2:• 
1:75 2:• 
0:75 3:-
0:75 3:21 
1:15 ,,. 
1:15 ,,. 

· 1:- 4:31 .,. ,,. 
.,. 4:51 
1:- 5:21 
1:25 s,• 
1:40 1,• 
1:21 5:31 
1:40 1:41 
1:• 7:51 
1:ID 1:ll 
2:- •=• 
2:- t:ll 
2:20 11:• 
2:ID 13:20 

SkruvHtler består av ca 
50 st sorterade skruvar 
av ovanstående längder 
och grovlekar . 

11-1183 typ 515 
11-1115 typ 1136 

Prsats 
4:-
4:-

Fyrkantbult, glasklar, säl- Plattor , tjocklek mm, 
Storl . hela längden . 
21-91 24 30 39 mm 
10sl 2:20 2:SO 2: 90 -storlek i cm. jes i 10 o. 30 cm längder . 

10 30 Nr Tjockl. Storl . Pris 
34-1358 1,5 15X20 5:25 

21-97 W 25 35 mm 
10 st 2: 20 2: 40 2: 80 Nr Sida cm cm 

24-1371 5mm 1: SO 2:90 34-1359 1,5 20X 30 9: 75 

24-1372 10 mm 5:10 14:- 34-1016 :!,5 15X20 5: SO 

24-137315 mm 8: 60 24: - 34-1360 2,5 20X 30 10: 50 

24-1374 20 mm13:- 36: - 34-1017 4 10X 15 3:60 
34-1361 4 15X 20 6: 85 

Plexiglasrör, glasklara . 34-1019 8 10X 10 4:50 
1241-1243 har 2 mm och 34-1362 8 10X 15 6:20 
1244 och 1380 har 3 mm 34-1363 8 15X20 12: -
godstjocklek . Säljes i 10 Rundbult, säljes i 10 och 
och 30 cm länguer . 

Ytter- 10 30 30 cm längder . 
30 

Nr Diam. cm cm 10 

24-124130mm 3:- 7: SO Nr Diam . cm cm 

24-1242 40 mm 8: 75 23: 50 24-1364 2mm 1: 70 4:-

24-1243 50 mm 9: 75 27:- 24-1365 4mm 1: 95 4:90 

24-1244 60 mm 13: 75 38: - 24-1366 6mm 2: 15 5: 70 

24-1380 70 mm 15: SO 42:- 24-1367 10 mm 3:30 8:60 
24-136815-mm 5: 40 14: 50 

Lim 24-1382 för plex igla s, 24-1369 20 mm 8: 25 23:-
i tub på 100 gram. H: 75 24-1370 25 mm 11: - 32:-

Mjukt plastglas. Glesklar mjuk, seg vinyl för fönster 
på lä.It, båtkap ell , segel m.m. Kan sys eller limmas. 
Köldhärd igt till -25° . 

Nr 34-182, 
Nr 44-183, 
Nr 34-184, 
Nr 44-185, 
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Tjocklek 
0,5mm 
0,5mm 
1,0mm 
1,0mm 

Format 
33X 80cm 
80X170cm 
33X eocm 
80X 170Cm 

Prskiva 12: -
Prskiva 44: -
Pr skiva 21: -
Pr skiva ·12: -

Kroksortiment med 50 st 
sorterade krokar av 7 oli
ka sorter . Längd från 20 
till 50 mm. Blankförz. 
Nr 20-2055 . . Pr sals 6: 85 

SkruvHts med ca 100 st 
förnicklade jä rn.skruvar i 
sorterade dimensioner 
från M2-M6. Vikt ca '/, 
kg. 
Nr 11-222 .. . . Sats 6: 90 

11-120I med osthuvud . 
Vid order uppgiv nummer 
gänga och längd . Kryss
spår . Förnicklade . 
Gänga Längd 10 si 100 st 
M 3X 6mm 1:- 3:70 
M 3X10mm 1:- 3:80 
-M 3X12mm 1:10 4:
M 3X20 mm 1: 20 4: SO 
M 3X25mm 1:30 4:90 
M 4X 6mm 1:10 4:20 
M 4X1 0mm 1: 20 4:90 
M 4X 15 mm 1: 40 5:50 
M 4X 20 mm 1: 50 8: 60 
M 4X25mm 1:60 7:20 
M 4X30 mm 1: 90 7:70 

M 6X 8mm 1:50 5:90 
M 5X 12mm 1:60 8:70 
M 5X 18mm 2:- 8:50 
M 5X 40 mm 2: 50 11: 50 

~ 
PIAtskruv med kullrigt hu
vud och krysspår . 
Nr Dim. mm Pr50st 

11-517 3X6 förn . 2: 75 

Sjilvbornnda plltskruv 
El-förzinkad, diam . 4~ 
13 mm . Fäster i upp 
till 1,8 mm (2x0 9mm )" 
Järnplåt . ' 
Nr 100st 1000st 
11 -1210 10 :50 78:-

Magnethylsa för ¼ • sex
kantfäste . För idr agning 
av självborr ande skruv m. 
borrmaskin . 
Nr 20-1051 ........ 24: 50 

-=i"""~~ 
523-524 526 528·529 

TräskruvHller som be
slå r av ca 50 st träskruv 
i olika grovlekar och 
längder . Skruv nr 523, 
524 och 526 av blank 
mässing. Nr 528 och 529 
av !örn . järn . 

Nr Längd Huvud Pris 
11-523 •/,"-'/ , " FI. 4: -
11-524 1"-2 " l"I. 9: 30 
11-526 •/, ' -'/, " K. 5: 75 

11-528 '!,"-• /, ' K.F. 4: 90 
11-529 1" -2 " K.F. 10: 50 -~ 
Blankt järn: - -

Tris kruvsats 11-499. 30 st 
sorterade 2" -3 " långa 
nr 5- 20. I plastburk 4: 50 

h 

Träskruv 11-1193 för täc·k
bri c•a 1191-1194 . 
Diam. Längd Pr 10 st 
b. 4,5 mm 25 mm 2: 40 

· 4,5 mm 35 mm 2: so 
c. 4,5 mm 50 mm 2: 90 
e.· 5,5mm 35mm 3:40 
I. 5,5 mm 60mm 3:ID 
g. 7 mm 60mm 6:-
h. 7 mm 80 mm I : 50 
,. 7 mm 110mm 9:50 

Tickb ricka, diam. 15 mm 
av plast passande skru~ 
nr 11-1193. Finns i färger
na: avart, benvit, röd , el
ler brun. 
Nr Pr 10 si 100 st 
11-1191 1: 40 8: 30 

Tickbri cka lika föreg . men 
metaUiserad: a) kromlärg , 
b) mäss,ngfärg . 
Nr Pr 10 st 100 si 
11-1194 3: 90 28: -

Skruv 11-1205 för trä , m. 
sexkantshuvud . Din 571. 
Grovl. X längd 10 st 
6X25mm 3: 30 
6X 35mm 3:60 
6X5 0 mm 4: 20 
8X4 0 mm 5: 30 
8X80 mm 7: 60 

I PPRPSJmmll> 

BulL ssx•/,". 
Nr 21-487 . . Pr 10 si 3: 90 

Skruvstift 11-511 av järn 
med träskruv i ena ände~ 
o. M-gänga i den andra. 
M-gäng X längd mm. Pris 
pr 10 st. 

M5 X 40 
M6 x50 
MS X60 
M10X 80 
M10X1 20 

Pr 10 st 

~ 

3: 40 
3: 80 
5:20 
8:50 

12:-

Skruvsortiment med över 
100 st förn . självgängan
de skruv för plåt o. hård
fiberplattor. Längd 12-
38 mm. 
Nr 20-2054 .. Pr sats 6: 10 

INSEX-sknnr 11-535, seg
härdade , brotthållfasthet 
80/ kg/ mm' . Längd utan 
huvud. 
Gänga X längd i mm. Pris 
pr 10 st. 
M4X10 X 15 X 20 X 30 

3: - 3: 20 3: 50 4: 80 
M5X10 X 15 X 22 X35 
. 3: 10 3: 30 3: 60 4: 30 

M6X15 X22 X35 ><50 -
3: 40 4: 10 4: 90 5: 30 

M 8X16 X 22 X40 X 50 
4: 80 5: 80 6: 70 7: 20 

M 10X22 X 40 X 50 X7 0 
7: 90 9: 20 10: 80 14: 50 

r 
Sexkantnycklar 21-95 av 
stål , för insexskruv ar . 
För skruv Vidd Pr si 
M4 3 mm 0: 90 
M5 4 mm 1:-
M6 5 mm 1:50 
MS 6mm 2:-
M10 8 mm 3: 30 
M12 10 mm 4: 25 

Stoppskruv 11-94, typ SK 
6 SS. lnsex med skålad 
ände. Nyckelv idd = ½ 
skruvdiam. 
Gänga x längd Pr 10 st 
M3 x 4 mm 5:-
M4 x 6 mm 4: IO 
M5 x 8 mm 4:90 
M6 x 12 mm 1:90 
M8 x 12 mm 7:10 

Bult 11-509 med fyrkant 
ansats, av jl rn. Förnick
lad. Rundvalsat huvud. 
Utan mutter . 
Gänga X längd i mm. Pris 
Pr 10 st och 100 st. 
M4X20 X 35 X 40 x5 0 

1 :ID 2:11 2:30 2:50 
12:- 15:50 17:50 19:
M5X20 X35 X4 0 X6 0 

2:20 2:90 2:80 3:80 
17:50 11:50 21:- 28:
M6X 25 X5 0 X 80 X 100 

2:70 3:90 4:IO 5:90 
21 :- · 28:- 42:- 48:
M8 X 30 x so x eo x120 
4: IO 5:90 7:80 11:-

42:- 49:- 12:- 94:-

Mäbtlkn•pP. av mässing 
m_ed M6 ganga och inv .• 
ganga. 
Nr Pr 10 st 100 st 
11- 1'230 6:- 49 :50 

Passande 6- kantnyckel 
21-95-M6 . 

iAI+ 
S1r1sprint. Diam 10 mm 
M6 gänga. Eloxerad. 
Nr Längd 10 st 100 st 
11-123120 mm 6:75 55:-
11-123130 mm 7:75 82:75 

,·.-.-.,·.,·.-.-.-.-.-.-.-.w.-,~·.-,~·,,i 
Pinnskruv. M6 . Eloxerad . 
Nr Längd !Ost 100st 
11-1232 38 mm 2:25 18 :-
11-1232 76 mm 3:75 30:-

0_m andra längder på 
pmnskruv än ovan ön
skas, kan gängad stång 
användas. 

Gingad stång av auto
matstål i 50 cm längder . 
M-gäng . 
Nr 
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 M10 
31-841 M12 
31-841 M16 

Vikt 
13g 
25 g 
50g 
70g 

1009 
190g 
3009 
400 g 
775 g 

Prst 
4:30 
2:90 
3:50 
3:80 
4:21 
4: 30 
4: 50 
1:20 
9:IO 

Gängad sting av mässing 
i 50 cm längder . M-gäng . 
Nr Vikt Pr st 
31-842 M 2 14 g 7: 50 
31-842 M 3 27 g I: 50 
31-842 M 4 55 g I : 50 
31-842 M 5 85 g 10: 50 
31-842 M 6 110 g 12:-
31-842 M 8 215 g 14:-
31-842 M10 3309 21:-

1/ll/ff//ffllllllllffii 0:=1 

Glngad runchting av vit 
naturell nylon. Korroderar 
ej och är elektriskt iso
lerande . 

Rund1tlng 31-930 i 50 cm 
llngder, pr st . 
M6 M10 M

0

12 
1: 50 10:50 11:50 

Nylonbult 11-10111, vit , m. 
stor draghållfasthet. 
Plant 6-kanlhuvud . 
Gänga pr st 10 st 
M10x25mm 1:25 9:50 
M10X 50mm 1:6513:
M12X30mm 1:75 13: 50 
M12 X 60 mm 2: 20 17: SO 

Skruv 11-1082 av vit po
lyamid. Cylindr. huvud. 
Gänga längd 10 st 100 si 
M3x 10 mm 1: 80 13: 50 
M3X 25mm 2: - 14: 50 
M4x 15mm 2:10 15:
M4x30mm 2:30 17:
M6X 25mm 3: 20 24:
M6x60mm 4:30 34:-

Mutter 11-1083 av vit po
lyamid. 

M3 
M4 
M6 
M10 
M12 

10st 100st 
1:80 13: 50 
2:- 14: 50 
2:40 18:- .. 
5:80 47:-
1:90 55: -

Vingmuttar 11-1084 av vit 
polyamid . 
Gänga 
M4 
M6 

Prsl 
0:60 
0: 70 

10 st 
4: 20 
5: 30 
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Kupolmutte r 11-194, av 
jä rn med påpressad kap
pa. Förnicklade. 
Gänga Pr 10 si 
M 4 2: -
M 5 2: 20 
M 6 2: 60 
M 8 3: 10 
M 10 4: 40 
M12 5:90 

100 si 
15: -
16: 80 
19: -
22: 50 
37: -
46: -

Kupolmutter 11-336, av 
massiv mässing . Förnickl. 
Gänga 10 si 100 si 
M3 2:- 15: -
M 4 2: 20 16: 50 
M 5 2: 80 23: -
M 6 5: 60 41:~ 
M8 8:40 72: -

~ 
Vingmutter 11-193 av för
nicklat jä rn. 
Gänga Prsl 

0:45 
0:50 
0: 55 
0: 60 
0: 85 
1_: 10 

10 si 
1: 90 
2:-
2: 20 
3: 10 
4:80 
7: 90 

M 3 
M 4-
M 5 
M 6 
M 8 
M 10 

Vingmutter 11-192 av pol. 
mässing. 
Gänga Pr si 10 st 
M 3 0: 65 3: 40 
M 4 0: 70 3: 60 
M 5 0: 75 4: 30 
M 6 0: 95 5: 50 
M 8 1: 45 9: 80 ~v 
Vingmutter 11-360 av järn . 
Pressade, galv . 
Gänga Pr st 10 st 
'!, " 0:35 2:-
'/u " 0: 40 2: 20 
1/ , " 0: 40 2: 30 
1/u" 0: 45 2: 90 
'I , " 0: 55 4: 30 
'/, " 0: 90 7: 90 

Vingskruv 11-507, av järn , 
förzinkade . Gänga X längd 
i mm. Pris pr st och 10 st. 
M4 X 10 X 15 X 25 

M5 

M6 

M8 
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0: 70 0: 80 0: 85 
5: - 5:40 5: 80 

x 10 X 15 X 30 
0: 80 0: 85 0: 95 
5: 50 5: 80 6: 50 

x 10 X 15 X30 
1:- 1: 10 1: 20 
,6:80 7: 50 8: 80 

x 15 X 25 X 40 
1: 40 1: 70 1: 75 

10: 20 12: 30 12: 80 

Mutter 11-503, blank, ;v 
automatstå l. M-gänga . 
Blankga lv . 
Gäng 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 
M8 
M10 
M12 
M16 

10st 100st 
0: 60 3:-
0:60 3:-
0: 70 3: 20 
0: 80 4: 80 
1: 10 8: 60 
1:70 11: 50 
2:50 18:-
3: 50 24: -
6: 50 4,:-

Sexkantmutter 11-504, av 
mässing . Din 934. 
Gänga 10 st 100 st 
M2 0: 60 3: 40 
M3 0: 85 3: 50 
M4 0: 80 4: 50 
M5 1:- 5:90 
M6 1:40 9:-
M8 ~m2~-

Muttersatser, består av 
ca 50 st sexkantmuttrar 
M2- M6. 
11-1186 av automatstål. 

Pr sats 3 : 25 
11-1187 av mässing . 

Pr sats 4: 50 

~~ 
501 502 

Kordonginutter 11-501, av 
automatstål. Pris pr st o. 
pr 10 st. 
M3 M4 
0: 50 0: 60 
3: 50 4: 90 

M5 
0: 80 
8: 80 

M6 
1, m 
9: 60 

Kordongmutter 11-502, av 
automatstål. Pris pr st o. 
pr 10 st. 
M3 M4 

0: 40 0: 50 
2: 40 3: 40 

M5 
0:80 
4: 50 

M6 
0: 80 
8: 50 

Brickor 11-505 med fasa
de kanter , av järn , för· 
zinkade . 
För skruv 
M 4 
M 5 
M 6 
M 8 
M 10 
M16 

Pr 10 st 
0: 55 
0: 60 
0: 70 
1: 20 
1: 60 
2: 50 

100 st 
2: 80 
3: 30 
4: 20 
7: 60 

11: 50 
19; -

Brickor 11-506 av svarvad 
mässing . förni cklade . 
För skruv Pr 10 st 100 st 
M3 0: 70 4: 20 
M4 0: 80 4: 90 
M5 1: 10 7: 10 
M6 1: 60 11:-
M8 3: - 23:-
Ml0 3: 90 29: -

Fjiiderbrickor typ FBB , av 
rektangulärt material. 
Diametrarna som anges 
avser skruvdiam . och är 
i mm. 
Nr 
11-621 
11-621 
11-621 
11-621 
11-621 
11-621 
Nr 
11-622 
11-622 
11-822 
11-822 

Diam , 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

Diam. 
10 
12 
16 
20 

Pr50st 
1:-
1: -
1: 10 
1: 20 
1: 50 
2:40 

Pr 25 st 
2 : 10 
2:60 
5: 50 
9:60 

Bricksals 11-823, består 
av 50 st sorterade I 1-621. 

Pr sats 1: 75 

Bricksats 11-624, består 
av 25 st sorterade I 1-622. 

Pr sats 5:-

Brickor 11-1203 
förnicklade. 
För/ Pr 

av järn , 

sk ruv Tjock I. 
M 3 0,5mm 
M 4 0,8mm 
M 5 1,0mm 
M 61 ,5mm 
M 8 2,0mm 
M 10 2,5 mm 
M 12 3,0mm 

25st 100st 
0:50 1:40 
0: 60 1: 70 
0:85 2:-
0:90 3: 10 
1: 75 8: 90 
2:75 11:-
4:5017 : -

Bricksats 11-985, ca 100 
st sorterade bricko r. 4: 90 

• 3 
513 514 

Förbindningsmufl 11-513 
av järn , med innergänga . 
Pris pr 10 st. 
M4 M5 M6 M8 
3: 10 3: 55 3: 85 6: 90 

Muffsats 21-1238 med 2 
st av varje grovlek 513= 
8 st 3: 75 

lns1agsmutter 11-514 av 
järn , med innergänga , för· 
zinkad . Pris pr 10 st. 
M 3 M4 M5 M·6 
3:- 3:10 3:m 3:40 
M8 M 10 
3: 70 4: 50 

Verktyg som användes 
vid indragning av muff 
513 och skruvstift 611. 
11-1202f ör513 . Pris 12:-
11-1204för 511.Prls 13: 
Vid order uppgiv storlek : 
M4, 5, 6, 8 eller 10. 

Ratt av - svart , fi npolerad 
bakelit i kraftigt utföran 
de . Diam. i mm. 21-989 
har fyrkantigt hål, övriga 
runt. 21-155 har vevhand
tag . 
Nr Diam. Hål Pris 

4: 50 
5: 25 

21-989 85 
21-990 100 
31-154 200 
31-155 200 

l/, " 
½ " 
S/ 1" 

S/1" 
18: -
24: -

Korshandtag av svart 
plast med ingjuten förn. 
och gäng ad öul t av stål. 
Angive t mått avser bul
tens fria längd . 
Nr 21-1095 Pr st 10 st 
a. M 6 X 30 mm 2:60 21 :-
b. M10X 30mm 4:30 36:-

Korsmutter av svart pla.t 
.med ingjuten mutter av 
stål. 
Nr 21-1096 
a. M6 
b. M10 

Pr st 10st 
2:50 20:-
4:- 33:-

Handtagskulor, svarta el
ler röda, av massiv bake
lit med gängat hål. För 
växelspakar , vred o. dyl. 
21-997 svarta . W-gänga . 
Diam. Hå l Pr st 10 st 
20 mm. 'I, " 0: 80 5: 50 
25 mm. •/ ,. " O: 85 8: -
30 mm. •/ ,. " 0: 90 6: 50 
35 mm. 1/ , " 1: 10 7: 50 
40 mm. 1/ , " 1: 50 11:-
45 mm. 'h " 1: 70 12: 50 

21-1000 svarta . M-gänga. 
20 mm. M 4 0: 80 5: 50 
20 mm. M 5 0: 80 5: 50 
25 mm. M 6 0: 85 6: -
30 mm. M 6 0: 90 6: 50 
35 mm. M 8 1: 10 7: 50 
40 mm. M 10 1: 50 11:-
45 mm. M 10 1: 70 12: 50 

21-1001 röda. M-gänga. 
20mm. M 5 1:- 7:-
25 mm. M 6 1: 10 7: 50 
30mm . M 6 1:15 8: 50 
35 mm. M 8 1: 35 9: 80 
40 mm. M 10 1: 85 14: 30 
45 mm. M 10 2: 10 17:-

KUGGHJUL 

Kugghjul av mässing 
svarvade o. avvalsn ings
frästa Provade mot ett 
masterhjul , som garante 
rar felfri gång vid rätt 
centrumavstånd . Hjulen är 
försedda m. nav för fast
sätt~ing . _Mycket kraftiga 
och idealiska exper iment 
detal j er . Vid beställning ~~~.:r nummer och kugg . 

20-320 modul 0,5, kugg 
bred 4,5 mm, navlängd 7,5 
mm, utom 150 kuggar s 
som har 12 mm och 200 
kuggars 15 mm navlängd . 
Kugg - Diam. Axel 
antal mm hål 
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 
60 31 4 
80 41 4 

100 51 4 
150 76 6 
200 101 8 

Pris 
5:40 
6:-
6: 60 
7: 20 
7:80 
8: 40 
9: 60 

10: 75 
12: -
18: -
24:-
39: -
68:-

Snickhjul av mässing , 
samma fabr . som kugg
hjulen . Dimensioner sam
ma som för kugghjulen 
utom 20 och 30 kuggars 
modul 1 ,0 som har kugg 
bredden 7 mm och nav
längd 13 mm. Tillverkas i 
kuggtalen 20 till HJO. Vid 
beställn ing uppgiv num
mer och kuggantal . 

Modul :0,5 0,75 1,0 
Kugg - Nr Nr Nr 
antal m-&25 20-126 20-627 

20 9: 60 12:- 18: -
25 10: 50 13: 20 21: -
30 11: 40 15:60 24: -
40 13: 20 19:50 31: -
50 15: 30 23: - 37: -
60 17: 50 35: - 44: -
80 23:- 39:- 57:-

100 29: - 49: - 74: -

20-551 modul 0,75 kugg
bredd 7 mm, navlängd 12 
mm. 
Kugg- Diam. Axel -
antal mm hål 
10 9 3 
12 10,5 5 
15 12,7 6 
20 16,5 6 

Pris 
8: 60 
1,m 
7: 80 
9:-
9: 60 

Snickskruv med en in
gång , tillverkad av stål 
och samma precis ionsut 
förande som kugghjulen . 
Skruven är försedd med 
nflv . för fastsättn ing. Ut
vaxling med snäckhjulen 
20:1, 30:1, 40:1 o.s.v. 

25 19,5 6 
30 24 6 
40 31,5 6 
50 39 6 

Kugghjul, koniska , av 
mässing , 9()0 axelvinkel . 

Endast hjul med samma 
kuggantal passar ihop. 

Axelhål : 20-kugg 3 mm 
övriga 4 mm. 
m-332 Modul 0,5. 
Kuggantal Diam. 
20 10,7 
30 15,7 
40 20,7 
50 25,7 
60 30,7 

Pr st 
12:-
14: 50 
18:-
23:-
29: -

Kullink 21-385 av spec i
alstål för kraftöverföring 
m. upp till 28° axelvinkel. 
Tabellen anger ytt er, hål
d,am. och to tal längd i 
mm samt max. öve rförd 
effekt vid 1500 v/min: 
Typ Längd Pris 

Diam. Eff . 
A 13-6 35 lhk 52: 
B 16- 8 401 ,8hk 57:
C 20-10 50 4hk 59:-
0 24-12 60 6hk 64: 
E 32-16 80 12hk 82: 
F 40-20 100 32 hk 98: -

~ 
1262-1265 921-979 

Lagerbock av lättmetall 
med siälvsmöriande glid
lager av oljebrons . 
Nr För axeldiam . Pri~ 
20-1262 3mm 11:50 
20-1263 4 mm 12: -
20-1264 5 mm 12: 50 
20-1265 6 mm 13: 25 

20- 921 
20- 922 
20- 754 
20- 923 
20- 924 
20- 979 

8mm 
10 mm 
12 mm 
16mm 
20mm 
25 mm 

14: 25 
15: 25 
16: 25 
16: 75 
17: 25 
17: 75 

Lagerbock 20-1358 av me
tall , med självs mörjande 
glidlager . 
Axelhål: 1/ , " 1/, " 

Prst 9: 50 12: -
5/a" >/, " 7/a" 1" 
12: 50 13: - 13: 75 14: -

Lagerbock 20-1381 med 
kullager . 
För axel : '/J " S/ 1" 
Prst 26: - 28:-

60 46,5 6 
80 61,5 6 

100 76,5 6 

10:80 
13: 20 
16: -
21:-
27:-
36:-

20-321 modu l 1,0, kugg 
bredd 9 mm, navlängd 15 
mm. 
Kugg- Diam. A,e l
antal mm hål 

20-628 modul_ 0,5, axelh ål ,·Axelkoppling m-1370 av 
4_ mm, ytterd,am . 10 mm, metall m. gummifjädring 
längd 12'/, mm. Pr st11:- Max. överföring 0,1 hk p; 
20-629 modul 0,75, axelhål 100 v/ min. Max. 5.000 v/ 
6 mm, ytterdiam . 15 mm min. Finns för axeldiam . 
längd 15 mm. Pr st 16: ...:_ ' !,", '/, ", '!, ", 1/ , " o. 7/ , ". 

20-861 modul 1 o axelhål eller 14 mm Pr st 15: 50 
8 ' ' ' .. mm, ytt erdiam. 20 mm, Gummisegment 20-1834 
langd 25 mm. Pr st 18: - för utbyte i ovanst. kopp-

ling. 4: 80 

Lagerbock . Självsmörjan
de och sjä lvcentrerande 
glidlager av oljebrons . 
För axel diametrar · 1/J " 
s1, ", ¼ ", 7/a" eller · 1" . ' 
Mycket kraftigt utförande . 
Nr 20-1387 .. Pr st 14: 50 

10 12 4 
12 14 6 
15 17 8 
20 22 8 
25 27 8 
30 32 8 
40 42 8 
50 52 8 
60 62 8 
70 72 8 
80 82 8 

100 102 8 

Pri s 
7: 20 
8: 40 
9: 50 

12: -
14: - Kuggsting av mässing, 
18: - samma fabr. som kugg -
21: - hjul en. Tillverka s i läng-
25: - der om 200 mm. 
29: - Nr Modul Snitt 

Axelsats . Axel av axelstå, med muttrar och br ickor 
samt . stoppringar . Lagerhus av lättmetall med själv-

p . smörJande lager . Utan kilrepskiva . 
35: - 20-548 0,5 5 X 5 
42: - m.549 0 75 7 X 7 
55:- 20-550 1:0 9 X 9 

18~,s Nr Axellängd Axeldiam 

20: =30-1259 15cm . 6mm .· 
22:- 30- 977 25 cm. 10 mm. 

· 30-1260 40 cm. 16 mm. 

Pris 
35:-
51: -
60: -
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Remskivor ,~ 
Enradiga RADIAL· 
KULLAGER SKF . 

Kilrem1kiva av lättme tall med splr för kilrem me_d 
A-profil (8X 13 X 8 mm). Med stoppskr uv. Uppg1v 
önskat axelhll. 

Remskiv• för 3- 5 mm 
rundrem, borrad för 8 mm 
axel men kan uppborras 
för grövre axel. Med 
stoppskruv . 28 och 40 mm 
splrd iam. 13, 25 Nr 20-1811 .. .. .... 

Re mskiva, som 680 men 
med 3 spår 20-3 0-45 
mm. För rem 4-6 mm. 
Håldiam . 6, 8 eller 10 mm. 
Nr 20-1211 ...... .. 11: -

Mått i mm. Axeld iam. X 
ytterd iam. l< bredd . 
Nr Mltt mm Pr st 

20-1286 6 X 19 X 6 15: 75 
20-1039 7X 22X 7 14:-
20-1287 8X 22X 7 15: 75 
20-580 10X 30 X 9 17: 50 
20-581 12X 32 X 1C 11: 50 
20-582 15X 35X 11 17: -
20-583 20X 47X 14 24: -
20-1040 25X 52X 15 27: 50 
20-1041 30X 62X 16 39: 50 

Nr Diameter Axe lhll 
20·1314 44 mm 1/ 1 " 1 'h .. , s/,P', ,,.- · 
20· 970 50m m '/, ". 
20- 971 75 mm 1/ , ", '/J ", s/, '', 11• ·. 
20- 972 100 mm '/, ". 
20·1361 126 mm 'h ", '!,", 1

/.' \ 
11•", 1"· 

20-973 150 mm 
30- 974 200 mm 
30- 975 250 mm 
30. 971 300 mm 

,,, ... 
'h ". 1". ½ ", ,, . ... l/ •", ,,, .. , 
½ ". 

Pris 
7:25 
1:25 

12: -
15:25 
19 : 50 
22:-
43: -
58:-
15: -

Kilremskiva för A-profil . Flerspåri ga t rappskivor med 

stoppskruv . 57 M d xel 
20-1381 med 2 splr . Diam. 44 och mm. e f1. 75 
hål •t,· •t, " eller •/, ' . M d 
20-1369° med 3 splr . Diam. 50-75- 100 mm. e 
axelhll '/ , " , •/, '", '/, ", ,,, · , 1··. Bredd 50 mm 24:75 
30.9111 med 4 spl r. Diam. 50- 75- 100- 12532":mso. 
Bredd 75 mm. Axelhll. •/, ". • 

Kil1p6rskivor fö r kilrem profi l z ell er ri~O I md 
rundre m Nav av autom atstAI, sidor av a va sa ' 
lacke rad stllplå t. Ger väl avvägd fj ädr~g 0•~t •10h 
dragkraft liven vid sml remspänn,ngar. . orra e oc 
förse dda med stoppskruv Diametrarna , mm. 

Diam. Axelnll Pris 
Nr 

20-1117 50 8, 10 11: 50 
14:50 

20-1118 80 10, 12 
11: -

20-1119 100 10, 12, 16 
19: 50 

20-1120 120 12, 16 
22:-

20-1121 150 12, 16 
39:-

20-1122 200 12, 16 

20-1127 80/40 10, 12 24: 50 

20-1128 100/50 10, 12, 16 27:51 

Variato r Avsedd för ki l
rem och insättes mell,an 
den drivande o . de~ _dn~ 
na skivan och möJhggö r 
en max .va riation av drygt 
2·1 med A-rem och 3:1 
,.;ed Z-rem. Max. överförd 

· effekt A-rem 1 hkr , L T
rem 0,5 hkr vid 300 m/m1n. 
Skivor av lätt meta ll , 9~ 
mm diam. Axel lagrad 1 
dubbla kulla ger. Kan mo~
teras i varje läge , hon· 
sontalt , ve rt ikalt, inverte
rad o.s.v. Vikt 3,1 kg. 
Nr 30-1273 ..... 375: -

~ 
· Stoppr ing 20-978 enl igt 
svensk standard SMS-
199. Tillverkad av stål o. 
elektrol yt förzinkad . med 
stoppskruv. Axelhål i mm. 

Enkelverkande AXIAL· 
KULLAGER , me d plan ~ 

brickor , SKF . 

Nr Mått mm 
20-584 10 X 24X 9 
20-586 15X 28 X 9 
20-587 20X 35X 10 
20-588 25X 42X 11 
20-1042 30X 47X11 

Pr st 
37: 50 
29 : 75 
31: 50 
35:-
38: 50 

Kullager . Ett översk ott s· 
parti kulla ger till billi gt 
pr is. 
Nr Typ Axel Pris 

20~95 R5 
20-197 R7 
26-397 R9 

5 mm 3: 50 
7 mm 3: 50 
9mm 3: ~ 

Radialkullager med 
mått . 
Nr Axeld iam. 
20-2143 '/, " 
20-2142 '/ , " 
20-2144 1/ , " 

tum· 

Pr st 
4: 50 
4 : 50 
4 : 50 

Axel hål : 3 4 
Pr st 2: 65 2 : 75 
Pr10 st 21: - 21 : 50 

~ 
5 6 7 8 

2: 90 3 : 10 3 : 40 3: 80 
23 : 50 24:50 26: - 29 : -

10 12 15 16 
3: 80 4 : 34 4: IS S: 20 

31:- 35:- 38 : - 43 : -
18 20 22 25 

Lagerbu ss ningar av olje
brons . 
20-1901 diam. 10 16. !län s 
20 mm. 
Längd 8 mm. Pr st 1: 70 
20-1984 diam. 16/22, fläns 
28 mm. 
Längd 16 mm. Pr si 2: 50 

Kilsplrsklva, för ki lrem 
orof il z, elle r rundrem 6 
-8 mm. Oborrade . 

29:-
19: 50 
17:-
15: 75 
12: 50 

5: 80 1: - 8: 90 7: 50 
47: - 52: - 59: - 63:-

Stoppring 20-1357 av järn , 
med stopp skruv. 

Bus sning av 
Längd 33 mm. 

Håldiam 
A 'h." 

olj ebrons . 

Ytterd iam. 
S/ 1" 
l/, " 
'I•" 
1" 

20-752 160 
20-710 120 
20-713 100 
20-753 75 
20-714 50 

Axelhål t:... 
':;,!t ,,,.. '/•" ,,, 
4: 50 5:- 5: 25 5: 50 

B ' / , '' 
C •t, · 
D '/ , "' 
Nr 20-1782 .. Pr si 5: 25 
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Lädersnöre 49-285, runt, 
av bästa kärnläder . 
Diam. 3 mm. Pr m 3: 40 
D,am. 4 mm. Pr m 3: 80 
Diam. 5 mm. Pr m 4: 80 
Diam. 6 mm. Pr m 6: 50 
Diam. 8 mm. Pr m 9: -

PVC-rundrem 49-284 av 
massiv ofärgad PVC
plast i seg och stark kva
lit~t. 
Diam. Pr m Pr 10 m 
3 mm 0: 50 3: 50 
4 mm 0: 65 4 : 80 
5mm 1:- 7: 40 
6 mm 1:40 10: 80 

kilremmar 
Kllrwm, ändlös, av extra 
prima gummi med cord .. 
Profilmltt : top pbreddx 

Z ersätter höjd. z =1 
tidigare L T. ~ 

Profil Z: 10X 6 mm. 
inv. längd +3 ,5 cm. 
Nr Typ 
30-1007 Z 20 
30-1920 Z 24 
30-1008 Z 26 
30-1121 Z 30 

Utvändig längd = 

30- 155 Z 31 '/, 
30-1009 Z 33'/, 
30-1922 Z 35 
30-1004 Z 37'/, 
30-101D Z 39,1, 
30-1123 Z 42 
30-1124 Z 49 
30-1011 Z 52 

lnv . längd 
50 cm 
60 cm 
67 cm 
75 cm 
80 cm 
85 cm 
90cm 
95 cm 

100cm 
106cm 
125 cm 
132cm 

Pris 
8: 25 
1: 50 
7: 40 
1:50 
1: 75 
9:50 

10: -
10: 50 
11: -
11: 75 
12: 30 
13: 25 

V . Wr 
Profil A : 13X 8 mm. 
Utvändig lllngd=inv . llngd+5 cm. 

Nr Typ lnv . längd 
30- 137 A 26 66 cm 
30-1111 A 28 71 cm 
30-1912 A 31 79 cm 
30- 131 A 35 89 cm 
30-1113 A 38 97 cm 
30-1914 A 42 107 cm 
30- m A 48 117cm 
30-1115 A 51 130 cm 
30- 131 A 55 140 cm 
30-1111 A 60 152 cm 
30- 14D A 68 173 cm 
30-1917 A 75 191 cm 
30-1111 A 80 203 cm 
30- 141 A 85 216 cm 
30-1111 A 90 229 cm 
30-1005 A 105 267 cm 
30-100I A 138 345 cm 

Pris 
9:-
9: 25 
9:75 

10:-
11:-
11: 50 
12: 75 
13: 75 
15: -
15: 75 
17:50 
19:-
20: 50 
21: 50 
22 : 50 
21:-
32:-

8 mm 2: 40 19: -
10 mm 3: 50 27: 50 ti---------.. --------..--- '!!!!'-"!!"'-~-
;; : ; ~~;e;~;mfi:;; ~ Bl s-
man gör lätt själv en 
drivrem i önskad dimen- Bron s lager, raka, själv
sion på följande sätt : smörjande av SM-olj e-
Skär skarvändarna rakt brons . Dimensio~er enl igt Sl1gtiljare med arm för 
av och t ryck dem mot SMS. Mått i mm. fram- och återgående rö- Riknare med 3 skil d. 
var sin sida av en lödkolv Parfö rpackade . relser . Lämplig till diver - Slyck räkneve rk med Ian-
med plana sidor eller en Nr d/ D X L Pr par se arbetsmaskiner, pres- gent. 3-siff riga. Gemen-
upphettad pilt , med lem- 20-131 2i4 X 4 2: 30 sar, nitmas kiner m.m. Re- sam nollstä llning. Sl abilt 
peratur som smälter plas- 20-132 3/8 X 4 2:30 gistrera r upp till 9999. En- utförande i förkromad 
ten i snitlytorna . Remän- 20-1898 3/8 X 6 2: 30' kel nollställning . Dim. 60 metall kåpa, storlek 40X 

36X70 mm. 
darna föres samt idigt mot 20-1899 4/8 X 6 2:30 X 28 X 23 mm. Nr 20_2238 ...... 118:-
kolvens eller p låtens kant , 20-133 4/ 10X 6 2: 30 20-21. Armen arbetar vid 
så att de omedel bart 20-1811 5/ 10x 6 2: 30 röre lse inåt. Fjädra nde Räknare lika löregäende 
möts och svetsas samman 20-134 5/ 10 X 8 2: 30 återgång . men med 5 räkneverk. 
utan att kylas i luften . 20-1858 5/12X 6 2: 50 Stor lek 40 X36 X 118 mm. 
Denna svetssk arv blir li- 20-1859 5/ 12X 10 2: 50 20-22. Armen arbetar vid 20-2239 . .. ... . .. . 198 : -
ka stark som materialet 20-1860 6/ 12 X 6 2: 50 röre lse utåt. Fjädrande 
i övr igt. 20-135 6/12X 12 2: IO återgång. 

Kilrem. A-profil ställ bar 
längd genom lätt isärt ag
bara länkar . Användes 
där ändlösa remmar ej 
kan anbr ingas. Säljes i 
meterläng der . 
Nr 49-288 . . Pr m 30: -

Klingflänsar 20-1371 av 
zinklegering . 3" diam. För 
axeldiam . 1/J''. s/," o. 1/ , ". 

Pr par 11: 50 

20-1861 8/14 X 8 2: 80 Prisprst ll : -
20-138 8/ 14X 12 3:-
20-1862 8/ 14X 16 3: 80 
20-1900 8/ 18 X 16 4:-
20-137 10/16X 16 3:-
20-138 12/18 X 12 3: 30 
20-1863 12,'18 X 16 3: 80 I 

5:20 
20-139 16/22X 16 4: 50 
20-143 16/22X 20 4: 90 --

9 I 
20-140 20/28X 20 8:-
20-149. 25/35X 25 10: 50 _ -

• 6> 

5-1...._ , med noll
sti ffning. 4-s iffrigt ri kne 
verk som piverkas av 
armrörel se i en riktn ing. 
Förnickl . o. polerat. Fi st 
platta av jirn , 4,5 X 4 cm. 
Nr 20-1221 .. .... 89: -

Handriknare , diameter 45 
mm. Nollst i llbart , fyrs iff
rigt räkneverk. T umtryck 
och ringhlllare . Ti llverkad 
av för nick lad mis sing. 
Nr 20-1111 .. .. . . 27: SO 

Riknare, l ika fö regle nde 
men med fästplatta . 
Nr 211-1208 .. .. .. 29: 75 

Meterriknare . Användes 
för uppmätning av väv, 
papp er, t rävirke m.m. Med 
genomg . dr ivaxel som 
medger dr ift från höger 
eller vänster sida. Vid 
fr amlt gl.ng add ., vid till 
bakagång subtraherande . 
Kan ant ingen kopp las di
rekt ti ll maskinen eller 
användas med mäthjul. 
Noll ställn ing. 5-siflr ig. 
Axel 120X 4 mm. Höjd ti ll 
axelcent r. 15 mm. Botten 
platt ans stor! . 45 X 80 mm. 
Max. varvt al 1000/min. 
Nr 20-717 . .. . .. 198: -

Mithjul för ovanstående 
meterr l knare , Oiam. 64 
mm. Axelhål 4 mm. Med 
plan gummibel. t-ana, 
bredd 12 mm. 
Nr 20-722 ........ 79: -
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Driltstidräknare för ansl. 
till 220 V/50 Hz växel
ström. Räkneverket, 6-
siffrigt, visar exakt tim
mar 1/ 10 och 1/ 100, som 
t.ex . en maskin , apparat 
eller elektrisk anläggn ing 
är i gång. Även använd· 
bar sQm oljemä tare på 
oljeeldningsaggregat , om 
man vet oljeförbrukningen 
per timme . Egenförbruk
ning 2 W. Storlek 45 X 45 
mm. För utanpåmontering 
eller infällning . 
Nr 22-1419 . ..... 65:-

Varvräknare för upp till 
10.000 varv höger- eller 
vänstergång. Snabb noll· 
ställning . Levereras i etui 
och med två utby1bara 
dr ivare av stål o. gummi 
Nr 20-259 . . . . . . . . 84: -

Varvräknare, som adderar 
o. subtraherar beroende 
på varvrik tninge n. Noll · 
ställn ing. Registrerar upp 
till 9999. Förnicklad kåpa. 
Fästplattan 52 X 28 mm. 
~r Rotat ionsriktn ing 
20-1101, medurs 
20-1107, moturs 

..... _ ·-- - . - .---,,.~ ' 

Modellmotor med snäck
växel. Utv äxling 48:1. 
Varvtal på utgående axel 
ca 60 rpm vid 6 V och ca 
120 rpm vid 12 V. Likström 
3-12 V. Storlek ca 57X 
35X 18 mm. Axeld iam. 2 
mm. 
Nr 22-441 . . ...... 29: -

Sniickväxelmotor PARVA
LUX. Kondensatormotor 
220V växelström inklusive 
kondensator (för fram och 
back koppling) . Motor 
varv 1400r/ m. Varvtal på 
utgående axel enligt ne
danst. tabell. Helt kullag
rad. Engångs smord . Dub
bel 30X 9 mm utgåe nde 
axel. Växelhuset kan vän
das vågrätt eller lodrä tt. 
Effekt 35W in/9W ut. 
Längd 166 mm, höjd 100 
mm. Vikt 2 kg. 
Nr 32-1211 Varvtal 20r/min. 
Nr 32-1212 " 35 " 
Nr 32-1213 62 " 
Nr 32-1214 150 ,. 

Prst 82:-
Synkronmotor , lämpl ig för 
skyltrotor m.m. Nedväx· l•---------1 lad till 1 varv/min. på utg . axel. Storl ek 35X 32X 47 

Nr 32-1215 340 " 
Pris pr st 235: -

hnpulsräknare med 4-silf
rigt räkneverk och noll
ställningsknapp . Max . 1000 
impulser pe r minut. Ef· 
fektbeho v ca 3 W. Impuls. 
tid :. minimum 0,03 sek., 
ingen max.tid. Frontplatta 
46 X 46 mm. För pan~l
montering i 42 X 27 mm 
hål. Djup 63 mm. 

Nr Spän. ± 100/o Pris 
32-1912 12 V liks p. 108:-
22-1915 24 V " 108: -
22-1916 24 V växel 124:-
22-1920 220V " 124:-

EXTRA-PRISI 

lmpulsrikn1re med 6-
ställigt räkneverk . Max . 
600 imp./min . För mon 
tering i 42x24 mm hål. 
Erforderligt monterings 
djup 80 mm . Frontplat · 
ta 45x37 mm . Ej 0 -
ställn ing. Manöverspän
ning 220 V/20 mA . Fa
briksnytt restparti. 
Nr Prst 10st 
22-1927 35 :- 280 :-

lmpulsräknare med 5 siff . 
ror. Spole för 24 V DC , 
räknar fram ett steg för 
varje impul s. Begagnade 
men fullt felfria. Storlek 
100x32x22 mm . Rest· 
parti . 
Nr 32-281 ..... . 11 :50 
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Kuggväxelmotor . Asyn· 
kronmotor omkoppl. -bar 
110/220 V växelström , 
strömförbr ukning 5 W o. 
varvtal 2400 v/min , för· 
sedd m. 3 platiners kugg
växel med varvtale t 3 v/ 
min. på utgående axeln. 
Myck et kraft. vr idmoment, 
ca 4000 gem. Mått 10X 7 
x7 cm. 
Nr 34--694 . . .... . . 146: -

Kuggvixelmolor, Själv
startande kullagrad syn· 
kronmotor omkoppl.-bar 
125/220 V växelström . 
Strömförbrukn ing 5 W . 
Försedd m. mässingkugg
hjulväxel med varvtalet 4 
varv/min. på utgående ax
eln som är 6 X 30 mm. 
Mycket stor dragkraft. 
Rotat ionsriktning en kan 
lätt ändras . Mått ca 75 X 
85X 65 mm. 
Nr 34-899 .. . .. . .. 108: -

mm. Centrumavstånd för 
fästhål, 36 resp. 48 mm. 
Axel 4 X 12. mm. Endast 
för 220 V växelström . 
Nr 32-427 . .. . .... 44: -

Kuggväxelmotor . Själv· 
startan de . För 220 V väx· 
elström . Varvtal 1,3 v/min. 
Axel 6X25 mm. Storlek 
120X 62X 35 mm. Rest· 
parti . 
Nr 32-721 ... .... . 39: -

Remskiva t ill ovanstående 
motor : Diam . 45 mm axel
hål 9 mm. För Z-kilrem 
eller 5 mm rundrem . 
Nr 20-692 13: 75 

Trumflikl för ventilation, 
kylning av apparatskåp 
m.m. Hög verkningsgrad 
och tyst gång . Med själv
smörjan de långlivs brons
lager . Motorn för 220 V 
växelström , 25 W in. Varv · 
tal 1400 v/ min. Fläkttrum
man 60X 180 mm med ut
blåsningen 36 X 182 mm. 
Luftmäng d 2 m•tmin. Vikt. 
1 kg. 
Nr 32-191 .... . ... 93: -

Motor, asynkronmotor för 
kontinuerlig dr ift. Tom
gångsvarvtal 2840 r/m . 
Startmoment 200 pcm. Ef
fekt in 37 W, ut 6 W. 
Inmonterad kylfl äkt. Har El-motor. 220 V serie· 
tyst och jämn gång, med- kollektormotor med stör · 
urs rotation . Höjd 70 mm ningsskydd . Effekt 45 W 
bredd 61 mm. Vikt 670 g. in. 10.000 v/ min. Axel 16X 
Axe ldia m. 4,5 mm. Endast 4 mm. Storlek 80X 40 mm. 
för 220 V växelström . Restpart i. 
Nr 32-1981 . . . . . . 68:- Nr 32-785 ... . .... 12: -

El-molor, enfas 220 V '/, 
hkr. Med driftskondensa
tor och fot. Kullagrad. 
Storlek ca 14X 17X 19 cm 
Axeldiam. 14 mm. . 

Nr 32-1068 varvtal 2860 
ri m. Startmoment O 35 
Vikt 5,5 kg. 258; _: 

Nr 32-1087 varvtal 1430 
r/m. Startmom . 0,40. Vikt 
6,5 kg. 278: -

El-motor enfas 220 V/ 
0,5 hk , 1400 v/min och 
14 mm axel. Med drifts· 
kondensator och fot . Kul 
lagrad. 
Nr 32-1075 . ... 310:-

Mot or Elektrolux KS 40 
34. Helkapslat utförande . 
12 V / 1,8A . Storlek 115x 
86 mm . Axel 37x8 mm 
med 1/4" W-gänga . Vikt 
1 ,5 kg . Restparti . 
Nr 32-1082 ..... 54:-

Vind rutetorkarmotor . 
Elekt rolux. 2-hastigheter . 
12 V/2A . Vikt ca 2,2 kg. 
Restparti. 
Nr 32-1083 ... . . 64 :-

Fläktpropeller av plast , 
för 7 mm axel. 
24-667, diam. 130 mm 7: -
24-668, diam. 150 mm 7: 50 

El-molor , enfas 0,75 hkr, 
varvtal 2830 r/m. Märk 
ström 220 V /3,5 A. Start
moment 0,35. Kullagrad . 
Med dr iftskondensator. 
Typ AEG ADEB 71N2 
med fot och f läns. Stor 
lek ca 14X 16X 20 cm. 
Axeldiam . 14 mm. Vikt 7,5 
kg. 
Nr 32-375 ..... . .. 297 : -

Mot~r av PAPST hög
k._lass,ga fabrikat . Extra 
Jamn gång genvm stor 
balanserad rotat ionsmas
sa. 220V /50 hz . Stor 
lek 85x70 mm . Axel 
20x8 mm . Restpart i. 
Nr 32-1550 ..... 45:-

Skirmpolsmotor . Tystgå
ende . Varvta l ca 3000 v/ 
min. Storlek , längd 78 
mm, diam . 55 mm. Ge
nomgående 5 mm axel. 
Omkoppl ingsbar för 110/ 
220 V växelström . 
Nr 32-149 . . . . . . . . 28: -

Bandspelarmotor , för ex
tra jämn och säker gång . 
Yttre balanserad rotor . 
Med startkondensator . 
Effektförbrukn ing ca 11 
W. 100-110 V växels pän
ning. 1450V/ min. Storlek : 
82X 58X 46 mm. Axel t5 X 
Restparti. 
Nr 32-399 ........ 10: -

TREFAS-MOTORER 

EL-motor för380Vtre 
fas växelström . Helkaps
lad i alum iniumhus med 
fot . I EC-standard . hög 
kvalitet . 

Nr Effekt 
32-1033 0,33 hk 
32-1043 0,5 hk 
32-1076 0,5 hk 
32-1034 0,5 hk 
32-1035 0,75 hk 
42-1041 1,0 hk 

Ström Varv/min Axe l Vikt Pris 
0,86 A 1400 14 mm 6,2 kg 210 :-
1,18 A 910 19 mm 8,9 kg 245:-
1,08 A 1410 14 mm 7 kg 220 :-
0,89 A 2820 14 mm 6,2 kg 215:-
1,27 A 2820 14 mm 7 kg 235:-
2,0 A 1380 19 mm 10,6 kg 260:-

Snäckväxel, helt kullagrad 
engångssmord . Snäck : 
skruv av stål med 7 mm 
utgående axel. Snäckhjul 
av mässing med g mm 
utgående axel. Snäck
skruven kan monteras i 
fY.ra ol ika riktn ingar runt 
fastkonsollen . Hög sta 
varvtal 1400 v/ min. Fäst
plattans storlek 70X 73 
mm. 

Nr Ned- Max-
växl. effekt 
1:20 104W 
1:40 67 W 
1:70 52W 

Kuggdrev , restparti SKF . 
Stora drevet diam 80 mm 
axelhål 16 mm. Lilla dre: 
vet, axeldiameter 9 och 17 
mm. Utväxling 6:17. 
Nr 20-425 ....... . 45: _ 

Motorhlllare för upp till 1 
hkr motorer . Består av två 
skenor 36 cm långa med 
4 flyttbara '! , " bultar och 
7 cm långa ställskruvar 
för remspänningen . 
Nr 30-1832 . . . .. . 43: _ 

Elborstar av grafit med 
stålfjäder. 
Nr Diam. Längd Pr par 
Runda 
22-21, 3 mm 10 mm 4: -
22-30, 3 mm 23 mm 4: 20 
22-31, 4 mm 20 mm 4: 40 
22-32, 5 mm 25 mm 4: 90 
22-33, 6 mm 25 mm 5: 20 

Fyrkantiga 
22-34, 5x5 15mm 9: 50 
22-35, 6x6 30mm 1l : -
22-31, 6X9 25 mm 3: 
(22-36 utan fjäder) . 

Ramskivor med Z-kilspår 
och 14 mm axelhål pas
sande ovanst. motorer . 
20-792, diam . 50 mm 14: -
20-793, diam . 75 mm 15: 50 

Remskiva. 3-spårig 50--
80-100 mm. Axelhål 14 
mm. 
Nr 20-1- ...... 34: 50 

Motorhlllare , passar upp 
till 1 hkr motor med 6-
14 cm avstånd mellan 
skruvhålen. Motorn får en 
ledad uppfästning o. hål
l~, remmen spänd genom 
Sin tyngd . 
Nr 30-997 ........ 16: -
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Hiftpi1tol av amerikansk precisionstillverkning för 
industri , hantverk och hobby. Stor genomslagskraft 
och lätt användning genom dubbel hivslångsverkan. 
Enhandsjobb . Den andra handen blir ledig för all 
hålla materialet. Klammern drivs in exakt där man 
önskar , även i trånga hörn. Användbar för en mängd 
olika ändamål såsom uppsällninA av träfiberplattor 
(masonit) , takpapp, nät, tätningslisl , plast , m.m. 
med stor snabbhet och precision . 

,0-1192 (typ T-50) av förkromat stål. Längd 185 mm. 
Vikt 850 g. Laddas med 85 klammer . 112:-

30-1193 (typ T-55) av lackerat stål, längd 185 mm. 
Vikt 750 g. Har ej fullt samma genomslagskraft som 
föregående typ och användes därför i första hand 
för något lättare arbeten . IM: _ 

- "e 
Klammer, passande ovanstående två maskiner 01ika 
längder . I askar om 5000 st. ' 

Längd mm 6 8 9 12 14 
Nr 30-1895 13:- 14:- 15:- 17:- 11:-

Klammer (CT) med spets , special för po rösa plattor . 
Nr 30-1898 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000-ask 31:-

Hiftpi1tol ARROW JT-21. Idealisk för lättare spik
ning och häft ning. Såväl ¼ ". som 1/u " llnga klam
mer kan användas alltefter behov . Styrskena för 
uppfäslning av kabel och nät medföljer . Längd 15 
cm, vikt 450 g. 
Nr ,0-1194 . .. ... .... . . . . . ... . . .. . . . . ... . .. 83: -

Kl- till JT-21. Arrow or ig inal (sågtan dade) . Per 
5.000 ask. '/, H eller •It,". 
Nr 30-2044 .. . .... .. .... . .. . .. .. ... Per ask 29:-

Nibet. Innehåller spec ialtång för nitning med s.k. 
bl indnitar , samt ett sortiment nitar . Nitar med ett 
enkelt handgrepp utan mothlll eller slag. Mlngsidigt 
användbar i hobbyverkstaden. 
Nr 30-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr uta 28: 50 

Blindnit av stl.I, koppar eller aluminium med stl l
sprint. Diam. 3,2 mm," passande ovanstlende ting . 
Nr För god s 25 st 1000 11 
20-13 Stålnit 2 - 3 mm 4:- 124:-
20-14 Ståln it 3 -4 mm 4:25 133~-
20- 6 Alum iniu m 0,5-2 mm 2: 75 14:-
20- 7 Aluminium 2,5-4,5 mm S:- N:-
20- 8 Aluminium 6 - 7,5 mm 3: 50 105: -
20-29 Koppa r 0,2-2 ,5 mm 3: 25 95: -
11-914 Br icka, 3,2 mm hll . Pr 100 st 0:80, 1000 st 4:50 
10· 11 Borr 3,25 mm, snabbstå\ 1 för blindnit 2: 95 
Trycktit blindnit av .aluminium för 0,5--4,8 mm gods . 
(Glr ej i nittång 30-5). 
Nr 20-98 Nitdiam . 3,2 mm 
Nr 20-97 Nitdiam . 4 mm 
Nr 20-91 Nildiam. 4,8 mm 

Nit - thg med nitmun
stycket framåtriktat och 
därför mycket användbar 
på svåråtk omliga ställen . 
Med munstycken för 3,2 
och 4 mm nit. Tillv . av 
kromad stllpllt med 
plastade handtag . Längd 
31 cm. Ett nitsort imenl 
medföljer . 

j 

NrJ0-443 ........ 31:-

25 si 3: 25 1000 st N : -
25 st 4: 25 1000 st 137:-
25 st 5:- 1000at154:-

Nittlng för blindnit. Har 
utbytbara munstvcken f6r 
2,4, 3,2, 4 och 4.8 mm nit
diam . U\ngd 24 cm. 
Nr ,0..2087 ... , . . 17: -

Nit av aluminium till 
ovanstlende nittlng , 

Pr 100-
Nr Diam. f6rp. 
20-20II 2,4 mm 10: 78 
20-20lt 3,2 mm 11: -
20-2078 4 mm 11: 51 
20-2871 4,8 mm 13: 50 

Hlftplstol typ T-25. Av förkr omat stll . För snabb 
monter ing av rund 1vagslrömskabe l. 1/, " stift . Llngd 
185 mm. Vikt ca 800 g. 
Nr 30-1175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230: -

Nr 
21-274 a. 

Skruwpl1191 av plast . med 
valkar som hindrar rota• 
tlon . 

Dimension Pr101t 100 st 
20X5 .5mm 1:- 7:N 

Klammer med rund topp, passar häftp istol 30-1875. 
Nr ,,, 1111 t/ 16 

30-1876 ....... . ...... 5000st55:- 55:- IO: -

21-274b. 25X5,5mm 1:a 1:2!1 
21-274 c. 35X5,5mm 1:11 12:75 
21-274 cL 40X8 mm 2:• 11:N 
21-274•- 50X10 mm S:41 •=• 
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Oxyd
Ex 

Kontaktolje. Oxyd-Ex . 
" 7511

• Specialpreparat som 
snabbt löser oxider och 
hlller ·all elektronisk ap
paratur i funktion . Verkar 
bi.de som kontaktreng6 -
rare och effektivt sm6rj
medel . Även f6r finmeka
nik, vlggur och instru
ment. I sjllvsprutande 150 
~ aerosolf6rpackning . 

r 32-11 . ... . .... :12:50 

Oxyd-lEII, som f6reglen
de men i storf6rpackning . 
Aerosolburk med 450 g. 
Nr 32-1151 . . . . . . 24: _ 

Oxyd-&. Typ "75". Ke
miskt universalmedel f6r 
mekanik och elektronik . 
Smörjer , I6ser oxid och 
lossar allt som fastnat. 
Levereras i 25 g flaska 
samt dr.oppspruta. 
Nr 22-1524 . .. . , . . . 8: 75 

Kaplllol " typ 85". En tunn 
k~~p- och kapillarolj a m. 
s1l1kon för finmekanik , fo
to- och elektron iska ap
parater , urverk etc ., samt 

lso"rplHt "lao-Plast". Vini,lhartslim. Cascol . 
T(ansparent sprayplast m. Bästa trillim för inomhus
d,elekl riska egens kaper . limningar . Uitt att arbeta 
Skyddar mot korrosion med och sikert bindande . 
fukt , överslag och kryp : 0,3 l iter plastburk . 
slrömmha,

I
rA tryckta kret- Nr 31-125 . . . . . . . . I: 40 

sar oc a elektronik . 150 
g sprayförpackning , Sliijdlim . Allround lim för 
Nr 32-1111 .. . . . , . . 11:.5!'. alla trilslag hårda som 
Silikon1mörjmeclel. Smör- lösa. Limma; il.ven papper . 
Jer utan all kl ibba. Stop- 1 plastflaska innehållande 
par kärvning och gnissel. lOO ml. 
Vattenfa st. Tål 2()()0 c Nr 24-4511 . . . . . . 5: 75 
~prayburk med 0,4 li te, : 

r 35-320 . . . . . . . . 17: .75 

R-vu Permatex , flylan 
de, för alla typ er av driv 
remmar . Förh indrar sl ir· 
ning, ger bättr e dr ivfö r
mlga och tyst gång. 
Sprayburk med 0,4 liter . 
Nr 35-321 . . . . . . . . 24: 50 

Wapenol, vapenolja med 
srlikon . Rostlösande , ren
görande och smörjande . 
Spraya lopp och meka
nism för snabb vapen 
vård. Sjä lvsprutande 150 
~ aerosolförpackning . 

r 34-551 ... .. . . · 12: 50 

Kontektlim. Spec iall im fö r 
hemmabruk . Limmar gum
mi, skumAlast läder 
plastplattor etc .,' mot me: 
tall , trll , bakel it, glas, 
papp m.m. Är vattentå ligt 
och ger transparent lim
fog , 50 ml. 
24-112. 4: 75 

Hobby-lim, i tuber om ca 
, 30 cm•. Utmärkt för hob
byarbeten och speciellt 
där en snabb bindning er
fordras . Vattenfast och 
mycket hållbart . 
Nr 24-1097 . ..... . . 4: 40 

för rengöring och mitt- T:f. . 
ning av cinterlager . Leve- last, är formbar, vat
reras i 25 g flaska med ten ast och khstrande , 
droppspruta . för r.eparationer av trilin-
Nr 34.554 I · - ri:dnmgar , sbom : utfyll-

. · · · : · · · • mng av sprickor fogar , 
KYLSPRAY kvisthll etc. · ' 

Kyl1prai, " Fr igitest " . 
Oumbärl igt för fel sökning 
efte r te rmodefekta kret
sar och komponenter i 
radio- och TV-apparater . 
450 g sprayförpackning . 
Nr 32-1180 . . . . . . 11: 50 

Nr 31-511, 125 g burk 
finns i följande triflrger '. 
a) bok , b) ek , c) valnöt , 
d) mahogny, e) teak . 

Pr st I: 75 

Nr 31-511, 25:1 g burk , · 
trlvit. Pr st 12: 75 

R_..,._, 5-förp . Till 
limpistol 30-657 . 
Z0-571 Lim Förp. 4:75 
20-677 FogmeSl8 " 4:75 

RX-lim. Kontor s- och fo 
tolim i prakt isk plastflas 
ka för arbetsbordet. 
Limpligt för fotografie r 
papper , kartong , läde, ; 
trll. kerami .k m.m. 85 ml. 
Nr 24-114 .... . .. ~ I : 25 

Bostik, vit gummice,,;enl 
f6r klistr ing av tltn ings
llster av gummi mot trll 
~ler metall . Tub 260 g. 

· r 24-121 · · · · · · · · 14: 50 

Lim ARALDIT: Ett välkänt 
universallim . Limmar prak
t iskt taget allt - glas 
porsl in, gummi och all~ 
slags metaller "svets
starkt ". BestAr av 2 olika 
komponenter - bas och 
hirdare . 
Nr 34-17 . .. .. ... . . 14: IO 

Lim ARALDIT: lndustriför 
~.-ckning om ca 400 g. 

r 34-11 . . . . . . . . It:- . 
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Plastic-Padding. Lagar 
sönderrostade bilkaros
ser , båtar , rör, piltar , 
sönd erfrusna motorblock , 
kyla re, tankar , vattenl ed
ningar . m.m. Kan arme
ras med glasfiber eller 
aluminiumnät. Hårdnar på 
ca 20 min. oberoende av 
tjocklek . Stelnar även un
der vatten . Åldersbestän 
digt. Finns i två hårdhet s
grader . 

35-674, mjuk . Är lättsl ipad 
och kan bearbetas med 
vanl iga verktyg . Sats om 
450 g. 17: 75 
35-673, hård . När den 
hårdnat är den omöjlig 
att bearbeta med vanliga 
verktyg . Sats om 450 g. 

17:75 

Plastic-Padding, vit , elas 
tisk , samma som ovan
stående . liten förpack
ning , 90 g tub . lämp lig 
storlek för hemmets be
hov . 
Nr 35-875 . . . . . . . . 6: 90 

Packningscement Perma 
tex. För tätning och lag
ning av packn ingar . Mot 
står bensin , olja , ga sol, 
ånga , m.m. under t rj' ck 
och temp . upp t ill 200 C . 
100 g i tub . 

Nr 25-317 , hårdnande fö r 
permanent fö rb indning . 
Nr 25-318, icke hårdnande , 
demonterbart . Pr st 10: 75 

Flytande packning Perma
tex . lättstruket , långsam 
torkande o. bl ir elasti skt. 
lämpligt för topplo cks
packningar , pumppac k
ningar , flänsar m.m. Egen 
skaper .som löreQående 
Permatex. 1

/, I buric. 
Nr 25-319 ....... . 12:-

1 ~~' 
Olja för klockor. Extra 
prima schweizer-fabrikat 
Bergeon . 
24-1515 , för armbandsur 
o. mindre klocko r. 6 cm' 

Oljekanna av gen6msk in
lig kraft ig plast. Med pa
tenterad effektiv pump av 
mässing . Rymd 12 cl . 
Diam . 6 cm, höjd 2 cm. 
Nr 30-1234 . .. .. . . . 15: 50 

Oljekanna med oljehus av 
genom skinlig plast. Rymd 
ca ¼ liter . Ged iget pump
system av mässing och 
15 cm lång pip av koppar . 
Nr 30-401 . . . . . . . . 26: -

Oljekanna av genomskin- Oljekanna med oljehuset 
lig kraftig plast., rymman- av polerad kraftig mäs
de '/, liter . Med effektiv sing. I övrigt lika föregå 
pump av . mässing. Diam . 3nde . 
7 cm, längd 20 cm. Nr 30-128 28: 50 
Nr 30-1235 . . . . .. . . 19:- _ 

Decra-li1t av bly. Härmed göres lätt dekorativa "bly
infattningar " på fönster, speglar o.d. Var/'e sats 
innehåller över 30 m '/, " blylist, en tub specia cement 
samt utförlig beskrivning med mönsterförslag . 
Nr 34-175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Per sats 32: -
Decra-li1t, samma som fö,egående men med 15 me
ter '!, " - list. 
Nr 34-173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Per sats 32: -
'/•"=6,4 mm. 1/a"=9,5 mm. "'l/' tt/ f'li'//1/; ~ -> flaska . 8: 50 

.f.1,,/ A't't//t; i" .:f/ > .. fl//'/'lt//'/ , I-J-f~ ~ -

0
., 24-1516, fo r väggur , väc-

f,iH i,11111.t "/,} Y. karur m.m. 12 cm1-flaskor . 

•rt!Nc !l ,.tJ Y:.tt. , 1 8:5 0 &Jli äit 
Aluminiumnit, 20X 25 cm. Spruta för ur- och i~stru- 11551' ~aUTPLAS 
lätt att forma vid lagning mentsmörjn ing. Total- W:;z:-::z2'"k,v; 
och modelle ring med längd 75 mm. Rör ytter - , ~ ~ _c') _ 
Plast ic-Padding . diam . 0,8 mm. ~ ~-'--' -
Nr 35-672 . . . . . . . . 4: 20 Nr Pr st 10 st 

Gla~liber. Väv och matta 24•190 1: 85 15: 50 

~0/3;~.~~-. . . . . . . . 4: 75 cft0ttt-
G lasfibersp1ckel för lag
ning av plastbåtar , plast
karosser etc. I nneh/lller 
glasfiber . Härdar i rums
temperatur på ca 10 min . 
Tubförp. 150 g. Blå färg . 
Nr 35-679 ... .. . 14 :25 

• Öljedroppore . Avger vid 
lätt tryck ning med fingret 
en droppe olja . Tillverkad 
av plast . lätt åtkoml ig, 
renlig o. oljebesparande . 
längd 14 cm. 
Nr 24-1269 ... . . .. . 19: 75 

Kullagerfett Aspberg . 
Extra prima le tt . Elementnyckel fö r luft -
25-219, tub ca 35 cm' . ning av värmeelement. Av 

2: 90 !örn . järn. 

I Nr Pr2st 
35-53, burk ca 1 kg 19: 50 21-782 1: 80 
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10 st 
5: 50 

GJUTPLAST, glasklar , för ingjutning av blommor, 
insekt er, stenar m.m. fö( att- göra smycken , knappar, 
prydn adssaker , bordsskivor och mycket annat. 

Gjutplast 34-371 i 500 ml förp. med härd are. 29: 50 

Skiljlack 34-373 för gjutformen . 250 ccm. 9: 75 

Polermedel 34-372 . Pr tub 6: -

Handboken "GJUTA I PLASr' se sid. 73 

~~ © 
Gjutform 34-378. 10 olika formar f. hängsmyck_en 4: 75 
Gjutform 34-380. 5 olika formar I. större detalier 7: -

Centrifugalpump för springbrunnar och bordsfontä
ner m.m. Helt av plast med axel av rost och syra
beständigt stål i självsmörjande brons lager . Sug- o. 
trycksto~ för slanganslutn ing. Pumptypen behöver rel. 
högvarviga motorer . Någon nämnvärd sughöjd har 
eJ pumpen , varför den bör placeras i eller under 
bassängens nivå . Finns i tre storlekar: 
24-12. Pumphusd iam. 23 mm. Axel 2 mm. Kapac itet 
4 liter /min . vid 9000 varv och 1 m uppi.höjd. 29: -

Nr 
24-19 
24-26 
24-27 
24-28 
24-29 
24-30 

24-131 
24-133 

lyft kraft 
ca 0,5 kg 
ca 0,5 kg 
ca 1,5 kg 
ca 2,7 kg 
ca 6,0 kg 
ca 13,0 kg 
ca 19,0 kg 
ca 36,0 kg 

Vikt Sto rlek Pris 
7g 12X 10mm 3:75 

18g 22x 11x 8 4: 10 
35g 29X 25X 8 4:40 
48 g 24X 15 mm 6:80 

100 g 27X 25 mm 15: 75 
200 g 45X 30X 29 24: 50 
500g 51X 41 mm 43:50 
750 g 70X 47X 46 94:-

24-1490. Pumphusd iam. 40 mm. Axel 4 mm. ·Kapacitet Samtl iga magneter är försedda med en skydds-
13 liter / min vid 6000 varv och 5 m uppi .höjd . 5 liter bricka , som skall avlägsnas vid användning men 
vid 2700 varv och 0,5 m uppi .höjd. 58: - bör sitta på vid längre lagring . 

24-1.411. Pumphusdiam . 65 mm. Axe l 5 mm. Kapacitet 
20 liter / min . vid 2500 varv och 1 m uppi . och 15 liter 
/min . vid 2 m uppi .höjd . 82: _ 

Pump 84 lr pump 62 monterad på platta med el;i~r· Finns för 6 och 12 V likström . Strömförbr . ca 

Nr 24-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98: -

Munstycken, llmpliga till bordsfontllner. Ger effekt
fulla springvatten, t. ex. till blom- och skyltfönster o. 
är ett första rangen, blickllng särskilt om det kom
bineras med färgat ljus. 
24-1411, 2 mm strålmunstycke . 3: 75 
24-1412, strålhuvud, 9 håla. 3: 50 
24-1413, tallrikamunatycke, 24 håls . 16: 50 . 
24-14114, kronhuvud, 40 hlls , reglerb . m. skruv 23: 25 
24-1415, kronhuvud m. mittmunatycke, 41 hlls . 27: 50 
24-1497, dubbelavamp m. fontllnhuvud, 73 hl11. 29: 25 

Munstycke för tillverkning av en springbrunn i trld
gården. Utstrllar 8 at,Alar I ytterkant och en grövre 
mitt strAle. Diam . 45 mm. Pa11ande slang 112. 
Nr 24-13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19: 75 

Sl•ng: se bensinslang på annan plats i katalogen . 
41-291 pass:., alla munstycken utom 63. 
49-297 passar uttaget pi pump 1490. 
49-291 passar intaget pi pump 1490. 
49-110 pa11ar uttaget på pump 82. 
41-112 pasHr intaget på pump 82. 
41-291 passar uttaget på pump 1489. 

•••••• 
Magnet, storlek 4 x 12 
mm, svart . Häftkraft ca 
40 g, vikt 2 g. Förp. 6 st. 
Nr 21-342 .. Pr förp . 2: 40 

e e 
Magnet för anslagstavlor . 
Storlek 5 X 13 mm. Röda 
eller vita . 
Nr 
24-1379 

Par 10 st 
3: 50 15: 50 

Magnetlist för verktyg , 
köksknivar mm. För tyng 
re verktyg kan även 2 
lister över varandra mon 
teras. längd 30 cm. 
Nr 30-2135 ........ 11: -

Karbinhake av förn ic klad 
mässing med lekande . 
Nr Repd iam. Pr 2 st 
25-785 A = 10mm 6:-
25-786 A=13 mm 6: 30 
25-787 A = 16 mm 6: 60 

' 
~ 

Halk-Fix. Ett effekt ivt 
halkskydd som är lätt att 
ta på, passar alla skor 
och sitter orubbl igt fast. 
Nr 24-224 . . Pr st 6: 75 

Lyftmagnet med plast
handtag . Storlek 90X 90 
mm. lyftkraft ca 18 kg. 
Nr 20-822 . .... . . . 23: 50 

-;J.,.~ 
Stli lspik 21-321, svenskt 
fabrikat. 
Längd i mm. Pris pr 100 
st. 
16 25 40 60 80 

4:30 5:80 7:60 9:90 11:50 

StAlspik 21-322, består av 
50 st sorterade stålspik ' 
från 16-80 mm längd . 

4: 50 

StlilnAlar, 1,2-1 ,5 mm 
diam ., 35 mm långa . Blå
•anlöpta . Ca 300 st sorte
rade i plastburk . 
Nr 21·311 .. Pr sats 4: 95 .~ 
Kopparspik 24-150, för nit
ning av båtspant. Längd 
38 mm. Med kupiga bric

. kor . 
Pr 10 st 2: 90, 100 st 22:-

Koppanpik 24--, i lik
het med 150, men i längd 
19 mm. 
Pr 10 st 1: 50,100 st 11:-

Spiliub 21-1-. innehål
lande ca 250 st mlsaing
spik i sorterade 6-12 mm 
längder och tJper i plast. 
ask. Pr aab 4: 25 
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A 
/"'-~ " , ,, 

Hörselskydd (Peltor H6A). 
Av högvärdigt material , 
rostfritt stål , delrin och 
ABS-plast. Hjässbygel m. 
mjuk kudde för långtids
användning . Lätt avtag
bara hygiendelar för ren
göring . Godkänt av Ar
betarskyddsstyrelsen . Ger 
effektivt skydd . Vikt 130 g. 
Nr 34-105 ... . . ... 34:-
Hörselskydd (Peltor H6B). 
Lika föregående men med 
nackbygeJ. Lämpligt vid 
användning av mössa el
ler hjälm . 
Nr 34-157 .. ...... 34:-

Reservdel : 
Hygiensats för utbyte av 
tä.tningsring och dämp
kuddfr passande ovan- · 
stående . 
Nr 34-151 . . . 12:-

Respiretor av gummi med 
skumgummifilt_er. _lna_nd
ningsskydd vid slipning, 
stenborrning och många 
andra dammande hälso
farliga arbeten . 
Nr 24-153 .. . ..... 25: 50 

Skyddsmask mot farliga 
partiklar (ej gas) vid slip
ning, stenborrning 1 sprut
målning m.m. Av mjuk 
formbar aluminiumplåt 
med cellulosafilter . Med 
5 extrafilter. 
Nr 20-748 . . . . . . . . 7: 20 

Albetshendslcar med im
pregn . styv krage . Baksi
dan av kraftigt tyg samt 
försedd med knogskydd 
och resår. 
34-112 av spaltläder . 8: 25 
34-180 av kohud . 12: 75 

Arbetshandskar . U ka 
föregående men helfod 
rade o. resårmudd . Svin
lärlAr. 
Nr 34-159 . . . . . . . . 14: 50 

Gummihendskar av syra
beständigt material. Tål 
syra, oljor m.m. 
34-810, medelstora. 
34-811, extra stora . 

Pr par 11: 75 

Hushlllshandskar av smi
digt gummi. Velouriserad 
insida . 
34-807, liten storl . 
34-808, medelstor . 
34-809, stor . 

Pr par 5: 60 

Skyddshandske av tunn 
färglös plast för engång s- I 
bruk. 805 damsto rlek , 806 , 
herrstorlek . 
Nr 
24-805 100 st 6: 30 
24-806 100 st 6: 50 

Plastlina i färgerna röd , 
blå , gul , vit och grön . Be
står av plastöverdragen 
Polysplit , yttre d!am . 4 
mm. Mycket lämplig s?m 
tvättlina , för tillverkn ing 
av stolsitsar i rörmöbler 

Extra filter till skydds - m.m. 
Pr20m 100m 
6: 50 28:-

mask. 5-förp. Nr 
Nr 20-749 Per förp . 4: 25 49-17 
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PANr av 0.023 mm glasklar plast. Anvlndea vid fllrv•
ring av mat m.m., oumbi rlig fllr alla som ha; frysbox . 

Nr 
34-121 
34-721 
34-722 
34,723 
34-724 
34-122 
34-725 

Planapåa, 
Storlek 

12.5X20cnt . 
16X26cm . 
20 X35 cm . 
25 x 32,5 cm. 
25 X40cm . 
25 X50 cm. 
30 X50 cm . 

Pr 10011 Pr 1000 st 
3: - 23: -
3:80 21:-
4: 80 38: -
5: 40 43:-
8: IIO 53:-
7: 70 12:-
1:50 89:-

PAsar med bl'9 i sidan 
34-727 
34-721 
34-994 
34-995 
34-721 
34-141 
34-1511 
34-991 

8 5 X4 X20 cm . 4: -
10X6 X26 cm . 4: 30 

32:-
34:-
39:-
53:-
42:-
52:-
57:-
78:-

16X6 X 29cm . 4 :90 
18X 6 X 40cm . 11:IO 
14X 6 x 35cm . 5: 30 
13X6 X40 cm . 11: 50 
13X6 X48 cm . •7: 10 
30X 6 X38cm . 1:30 

. . PeRmacei.: 
Sopslck, rymd 125 hter . I FRYSBOXTEJP 
Format 50X25 X 115 cm . 
Svart p last . Förpackn ing Frystejp av specialimpr . 
med 10 slickar .. 11._ krlppat papper . Hlftar 
Nr 34-n4 .. Pr förp . · vid kyla ner till -40" o. 

Förslutningsklimrna fö r 
t illslutn ing av p lastpåsar . 
Nr 34-834 Pr 1000 st 4: 75 

0 
Förslutningsklimma fö r 
tillslutn ing av plastpåsar . 
Med eti kett för anteck
ning e . d. 
Nr Pr100et 1000st ' 
34-914 4: 20 32: -

Plastflaskor tillverkade av 
oUirgad etenplast med 
skruvlock. 
Rymd i ml, höjd /diam. i 
mm. Pr is pr 6 st . 

Pria 
5:20 
5:90 
8: 80 

Nr Rymd Diam. 
34-1330 50 90/30 
34-1331 100 95/50 
34-1332 200 125/60 

går bra att skriva pL 
Lllngd 7,6 m, bred _d 19 
mm, i kapsel m. avro4~r:S 
Nr31-441 . . . . ... . . g 
Etikett, sjlllvhiftande. 
Fastnar på alla ytor . 
Lämpliga som etiketter på 
plastpåsar till frysboxen 
m.m. Storlek 19 X38 mm. 
Vita . Fllrp. 600 at . 
Nr 24-1521 Pr förp. 11: 50 

PAligpl,urlr av glasklar 
plast. Burkarna passar 
som tlitande lock pl va
randra . Storl . 90X140>< 
25 mm. Utan lock. 
Nr Prat 1011 
34-121 2: 35 21:-
Lock, passande ovanatl; , 

Spetsskruvlock, glnga 22 ende burk . . \ 
mm, passar 1331. Nr Pr st 10 al 
Nr 24-1337 .. Pr 6 st 2:- , 34-1311 1:20 9:51 

KlidpAsar av polyten
plast. Lämpliga för bl. a. 
klänningar , kappor , över 
rockar m.m. I förpack 
ningar om 4 st . 
Nr Storlek Pr 4 •t 
34-1319 40X 70 cm 1: 70 
34-1320 65 X 120 cm 2: 75 
34-1.121 65X160cm 3:40 

SU iar, vita med rött tä t
s lutande lock . Av köld
härdig plast för både kyl

Plaatp,..enning Preaenn ing UVETEN av 
p las tfolie , stark , smidi g o. 
ruttna r aldr ig. Mycket an
vändb ar vid bygg et , sport
stu gan, industrin , lantbru
ket m. Il. Syra be~tänd ig 
o. llitt att ren göra. Smak- , 
lukt- och g iftfri. 

Oijett. För presenningar , 
markiser , plastfolier m.m. 
Består av två ha Iver av 
plast som sammanpressas . 

Nr MAit Vikt kg Pris Ytterdiam . 40 mm , hål 
34-1341 2X 2 m 0,7 1:

75
25 diam . 13 mm , Lev. på 

34-13502 x3 m 1,0 12: karta om 4 st . 
34-1351 2 X4 m 1,4

2 
1
4
1 ... · 50

75 
Nr 24:436 Pr karta 2 :65 34-1352 3 X5 m 2,3 

34-13534 X6m 3,5 31·50 ~ 
Plaatduk, avart elle r genoms kinlig. Den svar ta anvfl.n-
des av odlare , för tlickn ing av si los, som pres e nning 
m.m. Den klara kan använda s som d rivbänkföns ter , --
till vixthus m.m. Bredd 200 cm . 
Nr Tjocklek mm Färg Pr m Pr 50 m 
41-111 0,10 Svart 2:- 72:-
41-121 0,15 Sva rt 2: IIO 105: -
41-123 0,10 Klar 2:- 72:-
41-124 O, 15 Klar 2 : 90 105:-

Rensapparal Beprövad 
konstrukt ion som klarar 
de svåraste avlopp. Lätt 
att handha . Idealisk för 
kök och badrum . Med ca 
3 m stålsp iral ·som för
varas upplindad i trumma 
av lättme-tall , diam. 180 
mm total längd 260 mm. 
Nr 30-1755 . , . .. . 98:-

s kåpet och frysboxen , Tål Plastpresenning GRIFFO
maskin disk. Sats med 4 LYN, av dubbel plastfol ie 
s kålar . Rymd 0,6, 1,0, 1,2 med mellanliggande in
och 2 liter . • gjuten, stark nylontrida
Nr 34-14811 Prsats 22. - armer ing . Ett llverlflgset •--------• 

~ 
tl ckn lngsmater ial för alla 

0 i ndamAI. Oerhört rivstark 
tack vare armeringen . TAi 

~ kyla och vlrme . Ruttnar 
~ inte . Presenningarna lr 

424 425 426 427 =~=~k:~:. och försedda m. 

Plastburk med tätslutande 
lock. 
Nr 
31-424. 
31-425. 
31-426. 
31-427. 

Volym 
15 cm• 
30 cm• 
40 cm• 
60 cm' 

Pr duss . 
4:80 
5:fD 
5: 1D 
8: 90 

. i -I 
Möbe lpoliah. Dubbelver 
kande , rengör medan den 
po lerar . Rekom menderas 
för alla polerade eller 
lac kerade ytor såsom : 
möbler , radi oapparater 
musikinstrume nt , cykla ,; 
bila r m.m. 150 cm' . 
Nr 24-1304 . . . .... . 5: 90 

Tea kolja för rengör ing o. 
poleri ng av ädelträ . Tar 
fram träets lyster i möb
ler och dörrar . Plastflas
ka med '/, I. 
Nr 21-674 . . . . . . . . 7: 50 

Nl,lpl,tridnlngaapparal 
En J'atenterad nyhet var
me t.o.m. helt blinda 
kan trä nålen utan svårig
het. Med trådavskärare . 

Nr 
34-344 

Prst 
3:50 

10 st 
24:-

Nllpl,tridaN, lir en i sin 
enkelhet genialisk hjälp 
vid påträdning av synålar . 
Nr 3 st 25 st 
24-1022 1:50 6:50 

Nr MAii 
34-290 3 X 3, 75 m 
34-291 3 X5 m 
34-292 3 X6,25 m 
Vikt: 290 291 

1,5 kg 2,2 kg 

Prat 
N:-

124:-
141:-

292 
3,3kg 

KlidhingaN . En elegant , 
stark och praktisk hänga 
re av plast. Finns i fär
gerna svart, grå o. blå . 
Nr Prst 10st 
34-1 2: 25 19:30 

Hobbyförlclide Nr 34-737 
av tjock , kraftig blåtwills 
med 2 fickor. Ett stort re
jält förkläde som ger ef
fektivt skydd åt kläderna 
Gosstorlek 33: -
Manssto rlek 35: -

Renaband . Längd 7,5 m, 
av fjäderstål. För avlopps
rensning. Effektivt hjälp
medel vid totalstopp i 
avloppsrör . 
Nr 30-1761 .. . . .. . . 9: 75 

i 
VaskNnsare av gummi. 
Längd 30 cm. Skåldiam . 
10 cm för d iskho och 
tvättställ m.m. 
Nr34·1251 9: 75 

VaskNnsaN, som föregå. 
ende men med skåldiam . 

~2~~:n52 ........ ,o, 50 

Prorp av gummi till lvlitt
stlil och diskhoar . Med 
40 cm kulkedja av fllrkro
mad mässing . 
Nr 24-812, diam . 36-38 
mm. 6:2 5 

Nr 24-893, d iam. 45-50 
mm. 6:50 
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Värmefläkt, termostatreg
lerad . Värmer , svalkar o. 
torkar. Den tystg ående 
fläkten fördelar värmen 
snabbt och jämnt över 
hela rummet. Den inbygg 
da termostaten håller 
automatiskt önskad tem
peratur, det är bara att 
ställa ratten på önskat 
gradtal. Strömställare m. 
3 lägen: Fläkt utan vär
me och fläkt rned värme 
i två effektlägen 1000 W 
och 2000 W. Storl . 30X 
30~20 . cm. Vikt 3,9 kg. 
Endast för 220 V växel
ström . S-märkt. 
Nr44-662 . , . . , , . , 240:-

Värmefläkt ADAX med 
termostat för inställning 
av önskad rumstempera
tur. Strömställaro för sex 
o lika funktioner : Kall luft 
hel eller halv fläktfart , 
varm luft 600 W hel eller 
halv f läktfart och varm 
luft 1200 W eller 1800 W 
fu ll fläkt. Med inbyggt 
tvättbart luftfilter och 
återställbar övertempera
turs äkri ng. Storlek ca 26 
x 21 X 15 cm. Vikt 2,9 kg . 
Nr 34-402 . . . . . . 210: -

Kokplatta med ratt för 
steglös exakt inställni ng 
av önskad tempe ratur. Ef
fekt max 1200 W . Spän 
ning 220 V. Plattan s diam . 
18 cm. Vikt 3,3 kg. 

Brödrost ESGE. Rostar 
2 brödskivor helt auto
matiskt. Tiden inställbar 
till önskad rostn ing. Lätt 
att ren~öra genom lucka 
i botten . Tillverkad av 
lackerad plät med för
kromad överdel. Effekt 
800W. 220 V växelström . 
S-märkt. Storlek 22x13x17 
cm. Vikt ca 1,4 kg . 
Nr 34-337 . . . .. .. . 115:-

Nr34-119 .. .. . ... 92:-

Campingkök ESBIT 
värme tabletter. Hopfä llt 
endast 97 X 73x1 8 mm o. 
därför lätt att medföra . 
En 20-ask tab lett er med
följer . 

An1strykjirn med ter mo 
stat . Steglös i nställning av 
ångmängden . Signallam 
pa som slocknar vid rätt 
inställd temperatur . Ång 
regi. och duschknapp på 
handtaget . Effekt 1000 
W. Vikt 1 ,2 kg. 
Nr 34-453 . .. .. 132 :-

Luftfuktare Hyg rolett av 
elektrodtyp, som arbetar 
lj ud löst och avger kalk
fr i fuktighet. Omkoppl are 
för ca 250 g elle r 500 g 
ånga per t imme. Rymmer 
6 liter vatten . Strömmen 
brytes autom at iskt när 
behållaren är tom . Effekt
fö rbrukn ing 250-500 W . 
220 V. S-märkt. 1 års 
garant i. Diam. 30 cm, 
höjd 22 cm. Vikt 1,7 kg . 

Nr 34-403 .... .. 198: -

Strykjärn. Te rmostatstryk 
järn med markering för 
olika tygsorter . Signal
lampa som lyser när öns
kad värme uppnåtts . Sula 
av polerad lättmetall. 
1000W . Vikt 0,8 kg S
märkt. 220 V. 
Nr 34-448 .. . ..... 57:-

Luftfuktare 
schwe izisk kvalitetspro
dukt som ger rummet en 
hälsosam, behaglig luft
fukt ighet och förh indrar 
sprickor i möbl er oc h · in
redning . Blommor växer 
och trivs på ett helt nytt 
sätt . Tystgående och bil 
lig i drift , ca 7 öre per 
dygn . Behållaren rymme r 
ca 3 I. Eff ektförb rukn ing 
30 W. Vattenavg ivning ca 
0,5 I/lim .. Dim. 285 x 180 
mm. För 220 V växe l
st röm. S- och Fi-märkt. 1 
års garanti. 

__ ,,_. .... Nr34-70 . . .. . . . . . 218: -

Nr 24-1306 . . . . . .. . 11: 50 

Viirmetabletter ESBIT ett 
torrbränsle med hög vär
meeffekt. Säkert o. gift
fritt. I ask om 20 tab letter . 

Bordsgrill för bekväm tillagning av smårätte r, gra 
t inering och grilln ing. Recepthäfte medföljer. Storl . 
ca 24X 20X 12 cm. Utan sladd (22-257 passar) . 
220 Vn 50 w. S-märkt. 
Nr 34-455 . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 84:-

Rakapparat. Batteridriven 
"sladdlös " raka pp arat o
beroende av nätansl ut
ning. El-rakare bör ha 
denna vid sidan om, att 
ta till vid camp ing, resor , 
m.m. fndast ett 1 '/, V 
batteri (32-2313) använ
des och detta räck.er ca 
2 mån. En kvalitetspro 
dukt m. garan ti. Pris utan 
batter i. 

Nr 24-1305 . .. . ... . 4: 50 
Nr 34-329 ....... . 39:-
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Rakapparat " Famu lus" med dubbelelastiskt folie 
skärsyste m .. och sidoskärkanter för långa hår, gör 
Er alltid valrakad . Hårkl1ppn1ngshuvud för putsning 
och tnmn,ng av musta sc her samt klippning av hår 
medföljer. TV-avstörd . Omställb ar 110-220 V. S
märkt. Kont~kt f~r jord_ade och icke jo(dade uttag . 
3 års garant1. (Galler eJ hålfo lie och sladd) . 

Rakapparat R 75 i reseetu i 
Nr 34-544 . .. , . .......... . . . . . ........ . .... . 140:-

Rakapparat R 375 i lyxetui och med extra skärlolie 
samt spiralsladd . 
Nr 34-545 ................ 165:-

Reservdelar t ill Famulus rakapparater 
Skärhuvud 24-541 kom plett . · 
Skärfolie 24-542, utbytesb lad. 

Hemfrisör med 4 olika 
skärlängder. Tillverkad av 
plas t, med 2 vanliga rak
blad. 
Nr 24-41 ......... . 6: 90. 

HArputsare. Omstä l lbar f. 
oli ka skärlängder. Om
tyck t och popul är bland 
både damer och herrar 
Til lve rkad av plast , van : 
l1gt rakblad insätte s (ett 
med fö ljer) . ' 

Nr Pr st 10 st 
24-1283 3: 25 19: 50 

Rakblad 20-1322. Kraft iga 
industri blad , 0,30 mm 
tJocka , 3-håls . 

Pr paket om 10 st 2: 40 

HArldippningsmaskin, av 
förnicklat och blankpole 
rat stål. Ställbar för 3 oli
ka hårlängder med hjälp 
av en lös dubbelkam . 

··~·~ 
Shingelmaskin , bästa fa
brikat , av polerat och för 
nicklat stål. Klipper intill 
1/ 10 mm. 

~ 
Hemfrisören, är ett kvali 
tets -set bestående av hår
klippningsmaskin ställbar 
för tre olika hårlängde r 
med hjälp av en lös dub
belkam , sax och kam. 

Nr 34-1460 ... . .. 33: -

----

Kvartslampa, SONKI 
Claudia , 400 W . Inbyggd 
timermeds~n~ . Omka~ 
tare för irifraröda värme 
strålar och ultravioletta 
strålar . 1,5 m fast anslut
ningssladd och skydds
glasögon. Ho pfäl lbar. S
märkt , 220 V. Bredd 170, 
höjd 220, djup 75 mm. 
Vikt 1,4 kg. 
Nr 34-1465 ... . . . 265: -

Kvartslampa, SONKI 
Anita , som föregående 
men utan t imer. 
Nr 34-1464 ...... 210:-

H6rklippnin~smaskin, 
ERN Special , för 220-
250 V växelström . Mask i
nen är av högsta kvalitet 
i nytt förbättrat utförande 
med reglerspak för olika 
klipplängder . Här igenom 
bortfaller allt byte av skär
plattor . En riktig yrkes
maskin . Längd 16 cm. 
Med 3 m kabel och stick
propp . 1 års garanti. S
märkt. 
Nr34-45 . . . . . ... 285:-

Profilkam, för förhöjn ing 
av saxen på ovanstående 
maskin . Sats med 2 st 
olika kammar. 
Nr 24-1284 Per sats 9: 50 

Utbytessax 24-47, samma 
som på mask inen . 63: -

Utbytessax 24-46, grövre , 
för hundtrimn ing. 65: _ 

Värmestrilare, för värme 
behandling vid sj ukdom . 
Avger infraröda str åla r. 
Invändigt förspeglad lam
pa, diam . 125 mm. Livs
längd 1000 dmmar . För
nicklat stäHba rt stativ. 220 
volt . 150W . 
Nr 34-116 ...... . 115: -

Reservlampa , samma som 
i ovanstående värmestrå
lare . 220 V/ 150 W. 
Nr 34-117 ....... , 69: -

Reservlampa passande ti
digare modell av värme
strålaren .. 220 V/250 W . 
Nr 34-115 .. . . .. .. 72: _ 

Sollampa, med ultravio
letta strålar . För hälso 
samma och brunfärgande 
" solbad 11 i hemmet Lam
pan användes lämpligen i 
samma armatur som ovan
stående värmestrålarll el
ler i vanl ig ställbar golv
eller bordsarmatur. 300 W . 
Endast för 220 volt växel
str öm. 
Nr 34-118 . . . . .... 112: -

Fotskrapa Credo. Spec ial
verktyg för borttag ning 
av förh årdna d hud vid 
fotvård . Med en klinga . 
Nr 24-361 . . . . . . . . 9: 75 

Reservklinga Cr edo , av 
rakbladss\ål. 
Nr Pr 10 st 100 st 
24-362 4: 75 39: -
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----------Dammsugare " El ram BS 08". En tysk produkt av hög 
kvalite t. Modern formg ivning. Med fotströmbrytare 
samt fotpedal t ill autom at isk sladd vi nda . Sladdlängd 
6,5 m. Sug slang med tele skoprör och kombinal ions
mun slycke , fogmunslycke samt möbe lbor ste. Lätt
rörlig på länkhjul. Sugsla rk : 1500 mm Vp, luflmängd 
23 1/sek., reglerb art sug. Damm indikalo r som visar 
när del är dag s all byta f ilterpåse . Effe kt 600 W , 
220 V växel ström . Skydds isoler ing , rad ioavslörd och 
S-märkl. 1 års garant i. Slorl . 27X 20X 53 cm. V ikt 
7,3 kg, 
Nr 44-48 .. . ...... . ... . ........ . .. ....... . . 365: -

Dammpisar nr 24-398 t ill BS 08 ... 
Dammplsar Nr 24-36 till Famulus 

Pr 5 st 7: 50 
Pr 10st 5:SO 

Dammsugare EGID-HSS, i läl lv iklsutföra nde för den 
mindre lägenheten eller lättare arbet en. Overras 
kande god sugförmåga trots litet format. Med vänd
bart komb inat ionsm unsl ycke , fogmunstycke och mö
b,elmunstycke . Reg lerbar sugslyrka. Effekt 375 W , 
v,kt 2.9 k~. Sladd 7 m. 220 V växelström, S-märkt. 
Nr 44-2 ........ . . . . . . .. . .. . . ... . . .... Pris 197:-

Dammpisar till EGID handdammsugare. 
Nr 24-83 t i ll HSS . . . .. . . .. . .. . . .. . . . Pr 10 si 9:
Nr 24-143 till EGID-8 . .. . . .. .. .. . .. . Pr 10 st 9:-

Konservöppnare för vägg
montering, tillverkad av 
lackerat specialstål. Opp
nar burkar lekande lätt 
och bekvämt. 
Nr 34-674 .. 15: 75 

Växtindikator. Ett elektroniskt instrument som ger 
en varierande ljudfrekvens med besked om fuktig
hetsgraden i jorden , även djupt ner i krukan. Mycket 
enkel all använda . Längd 26 cm. Utförl ig svensk 
bruksanvisning och batteri (22-2261) medföljer . 
Nr 34-500 .. . . .. . . . . ..... . . . . ... . . ........ 29:-

Duschflaska. Med paten
terad pump som sprider 
vatten som en dimma . 
Krukväxter kan enkelt 
duschas så att växtlighet 
och trivsel ökas . Vint erns 
torra rumsluft friskas lätt 
upp med tillsats av en 
droppe parfym . Även för 
sprutning av insektsme
del, fönsterputs m.m. 
Storlek ca 10X21 cm. 
Nr Prs t 10sl 
34-51 12: 75 108: -

Köksvlog. Modern ,. prak
tisk modell med snabb 
viklavläsn ing på tydli g 
ska la. Väger upp til l 5 kg. 
Lös vågskål av plast. 
Nr 34-933 .. . . . . . . 39: -

Fjädervig, lämpl ig fis k
våg och hushålls våg. 
24-126. Mäter 12 kg 
24-906. Mäter 26 _kg 

Skirmas_kin GEKA , för uppskärning av bröd , kött , 
korv , skinka , grönsaker m.m. i jämna skivor. Ski v
tjockleken inställbar upp t i ll 18 mm. Rostfri 170 mm 
cirkelklinga med mycket vass vågtandad egg. Stativ 
av lackerad aluminium med stor sugfot på under 
sidan för fasthålln ing . Med glidbord , påm alare oc h 
utdragbar avläggningsbricka av vit plast. 
Nr 34-124 ............ . ... . . . . . .... . ........ 110:-
Skirmaskin GEKA -E leclric . Lika föregående men 
dr iven med el-motor 110 W, 220 V. $ -märkt. Ko m
plett med sladd . 
Nr 34-125 . ..... ... . . .... .. ... . . . .. .. . ... . 235:-

Suar n bista stil 24-284 I k d 
förkromade . I plastfodral ac era ' öv riga blank -

!(nivsat.s, best ående av 4 ol ika · hushåll sknivar i föl
Jaåre langder ?9, 26, 21 och 17 cm. Polerat rostfritt 
~r 

34
~21~ vågsltpat egg. Med hårt skaft av rosenträ . 

· · · · · · · , , , , , ..... .. .. . .. 18: 75 

24-214 Skräddarsax . längd 26 cm 18, _ 
24-285 Papperssax . Längd 25 cm 19: SO ~t= ~-oktors - och hush.sax. Längd 16 cm 11: 75 :: ·_;e '~'8 

s tf , Sax. Rak skräddarsax av 

h;; ~k;r~~ . "~1as~~lädd~ ~j~t!f,ricklat och polerat 
skanklar med behagligt Nr Lä d 
fo rmade grepp för höger 24-N 17 5ng Pr is 
hand. Längd 21 cm. 24_91 20

, cm 5: 80 
Nr 24-251 ... . . .. , 10, SO · cm 8: 20 

Ostskärare SPARA. En ny 
typ av ostskärare med fin 
pianosträng som skäran
de element. Med ett drag 
av skärarmen erhålles en 
j~mnl skuren skiva av den 
tiocklek som önskas . Helt 
av pla st med delar av 
rostfritt stål och kupa av 
genomskinligt plastglas . 
Bottenplatt ans storlek 15 

e '--€ 
Sax av rostfr itt stål med 
plastklädda skänkla r. 

X 20 cm. 
Nr 34-839 32:-

Nr Längd Pr is 
24-235 12,5 cm 4: so p: 
24-238 15 cm 7: so 

Elvisp med tre olika till
behör : visp, degknåd o. 

!-+» mixer med pur8beredare 
för frukt och grönsaker . 
Tre hastigh eter . Effekt 
150 W. $ -märkt. 220 V. 

Elektrisk sax. Minicul 160. 
Ett nytt , mycket arbets 
besparande verktyg för 
papper, tyg m.m. Särskilt 
praktisk vid mönster- och 
figurklippning . Utbytbara 
stålskär . Handtag av 
plast. Storl . 160X 40 mm. 
(Passande batterier : 2 sl 
32-2311 medföljer ej) . 
Nr 34-348 ........ 21 : SO 

Sax med mycket vassa 
härdade stålsk är. Speci
alsax fö r många hantv erk 
men äve n för bushålls'. 
~ruk såsom ren sning av 
fisk, kyckl ing m.m. Längd 
15 cm. R-rnkir . 
Nr 20-2208 , . , . 14: 75 Nr 24-487 . , Pr par 3, _ 

OstskiiraNt med träskaft 
o. pianotråd för två skär 
tjocklekar . Skärbredd 10 
cm, Total längd 23 cm . 
Nr 24-1356 .. . . .... 12: 50 
Reservsträng Nr 24-1357. 

Pr 3-förp . 2: 70 

Hopfällbar sax med rost
fria stålskär och plast
s~aft. Idealisk för hand
vaskan . Längd 95 mm. 
Nr 24-316 . . . . . . . . 8: 25 

Slipapparat. En liten ef
fektiv slipapparat för hus
hållsknivar . Rekommen. 
deras. 
Nr 34-58 . . . . . . . 14: 75 

Nr 34-447 .. .... .. 98:-

Ställ med bunke passande 
ovanstående el-visp . 
Nr 34-484 . . . . . . . . 59: _ 

Spegel. Make-up och rak. 
spegel med ställ. Ena si
dan vanligt spegelglas o. 
den andra med stark för
sto ring. Diam. 125 mm. 
Nr 34-1003 .. . .. . .. 8: 50 
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Tätningslist av en typ 
som använts inom fönster
industrin under många år. 
Tätar springor '.2-5 mm. 
Tillverkad av väderbe
ständigt syntetgummi 
(EPDM-gumm i) och bibe
håller sin tätn ingsförmåga 
under många år. Monte
ras enklast med häftappa
rat eller kontaktlim . 
Nr Prm Pr 30m 
49-40 1: 75 33: 25 

Tätningslist. TESAMOLL. 
Självhäftande skumplast
list för dörrar och fönster. 
Lådor blir dammtäta och 
slänges ljudlöst . Lampor, 
askar , vaser och många 
andra saker står stadigt 
och gör inga reµor om 
man använder tätningslis
ten som underlägg. Pris 
pr 6 meter . 

34-1525 9 X 3 mm 3: 25 
34-1526 9X6 mm 3: 65 
34-1527 1'.2X6 mm 4: 50 

Blodtrycksmätare . 
Ett precisionsinstrument 1 
tillve rkat vid specialfabrik 
för medicinsk apparatur . 
Komplett med stetoskop . 
Med denna mätare kan ni 
lätt själv kontrollera ert 
blodtryck. Utförlig bruks
anvisning på svenska med 
tabell över normala blod
trycksvärden för olika 
åld rar medföljer. 
Nr 34-106 .. 146: -

Stetoskop för lokalisering 
av missljud i motorer el
ler dylikt. 
Nr 34-130 . . .... 32: -

Tätningslist, Värnamo K
lis! , av självhäftande grått 
cellgummi med utom?r
dentliga egenskaper. M1uk 
och följsam list med hög C 
åldringsbeständighet. Blir 
på lång sikt ej dyrare än 

i[? 
lll IIIIE. '1 

de billiga skumplastlister
na. Snitt 9 X 3 mm. Längd 
6 m pr förpackning . 
Nr 34-1530 . .. . .. .. 8: 30 

Resetermometer, i förn . 
mässinghylsa . Längd 14 
cm, med klips . Graderad 

Kassaskrin av vackert fa
conettlackerad stålplåt i 
storl. '.255X 195X 100 mm. 
Lös 5-delad insats för 
mynt. Lås med 2 nycklar . 
Vikt 1,8 kg. 
Nr 34-334 . .. .. ... 74: -

Båtskopa av specialplast 
i väl synl. röd färg . Total 
längd 20 cm, bredd 15 cm. 
Nr 34-1314 . .. . . .. 11:-

Tätningslist, Värnamo K
lis! som föreg . men snitt 
10X 5 mm. Längd 4 m pr 

+50-50 ° . 
Nr 24,79 19: 50 

Båtkompass. Omställbar 
för kompensation av me
tall. Kupat fönster som 
förstorar indikeringen. In
byggd 12 V belysning för 
navigering i mörker . Hori
sontal eller vertikal mon
tering. Kompasshuset i 
förkromad metall o. glas 
klar plast. Ringens diam . 
11,5 cm, höjd 13 cm. Skal
indeln ing 360° 

förpackning. 
Nr 34-1535 7:25 

Nr 34-34 . . .... .. 155: -

Kassaskrin, i extra kraf
tigt utförande . Storl . 300 
X 220 X 110 mm. Synnerli
gen solitt lås med 2 
nycklar . Rekommenderas . 
Nr 34-335 .... . ... 115: -

Privatfack. Ett litet "bank 
fack " för pengar, smyc
ken och annat personligt 
som man önskar ha ba
kom lås i hemmet , i bilen , 
på arbetsplatsen etc . 
Kraftigt utfört av lacke
rad stålplåt med cylinder
lås och 2 nycklar . Lätt att 
sätta fast och kan bara 
tagas loss av ägaren. 
Storl. 285x 185X 60 mm. 
Vikt 1,7 kg. 
Nr 34-855 . . . . . . . 77: -

Nyckelfodral i praktisk 
modell med fjädertillslut
ning. Tillverkad av fint 
äkta mjukläder med ked
ja och nyckelring . 
Nr Storlek Pris 

24-121 75X 80mm 13:-
24-122 BOX 100 mm 14: 75 

Gummilist Nr 49-35 av 
svampgummi med ytter
hud av tunt grått gummi , 
idealisk till tätnings- och 
dämpningslist m. Il. ända
mål. 
Diam. 
Oiam . 
Diam . 
Diam. 

Tältimpregnering. Räcker 
till ca 10 m' yta . Oöver
träffat impregn .-medel för 
tält, sportkläder, presen
ningar o. dyl. Självspru
tande aerosolburk 0,4 I. 
Nr 34-55 . . . . . . . . 17: 50 

Textilimpregnering 
" IMPRENEX ", att på
strykas med pensel. Flas
ka 1 I. 

Silva, välkänd kvalitetskompass . Indelning 
24-961, 11Silva 15", mi li tärkompass 

400° . 
84:-
65:-
33:-
19: 50 
26: 50 

164 

4mm prm. 
6 mm prm. 
8mm prm. 

1'.2mmprm. 

1: 80 
2:-
2:20 
3:- Nr 34-109 . . ... . .. 14: 50 

24- 68, " Silva 1", sportkompass 
24- 69, "Silva 2", juniorkompass 
24- 71, " Silva 7", skolkompass 
24- 72, " Silva 3" , skolkompass 

4};!f 

~ . 

~ 
«!~ 

Alarmklocka. Helt automatisk. Träder i funktion vid 
minsta vidröring och avger en genomträngande sig
nal_, som hörs på långt håll. Ett utmärkt skydd mot 
ob1udna gäster v!d c~mping, i bilen , sommarstugan , 
på badstranden , , butiken etc . Endast den som kän
ner apparatens konstruktion kan stänga av den , så 
att ol1udet upphör . Lackerat hölje av plåt. Diameter 
9 cm. En billig "stöldlörsäkring" . Utan batterier . (2 st 
nr 32-2316 . 
~~m ..................... .. ........... ~-

Ultraljudsalarm, ett effektivt tjuvlarm för hem, bil el
ler båt. Ger kontakt till siren eller ringklocka vid 
rörelse i ett rum etc . Inställbar känslighet. Omkopp
lare för fördröjning av alarmet med -ca. 3 sek. Kän
slighet ca 2 X '.2 m. Spänning 11-14V likspänning. 
Förbrukning 7 mA. Endast minusjordat elsystem . 
Lämplig batterielim. nr 32-856. Storlek 120X 115X '.25 
mm. (Larmsiren medföljer ej) . 
Nr 32-18 ............... . .. .. .......... . ... 390: -

Siren lämplig för anslutning till ovanst. alarm se sid 
90. 

Hänglls av massiv mäs
sing med härdad stålby
gel. Ett rejält utomhuslås 
med 2 nycklar . Finns i 4 

BRANDVAKT 

ITF~ 
lllbd 

storlekar . Mått : bredd X r-.--------
hela längden . 

Nr Storlek 
24-312 19X 33 mm 
24-313 31 X 54 mm 
24-314 38X 65 mm 
24·325 50 X 83 mm 

Pris 
6:70 
9: 80 

12: 25 
19: 50 

Tjuvlarm bestående av en 
si ren med skrämmande 
starkt ljud som utlöses 
genom kontaktledning 
kopplad till tex dörr eller 
fönster . Storlek 8 x 6 X 11 
cm. Pas<1ande batterier 4 
st :32-2311 
Nr 32-1347 . .... . .. 14: 75 

Sikerhetskedja ROSS . 
Kraftigt utförd med dyrk
fritt cylinderlås . Kan låsas 
och låsas upp från insi
dan eller utsidan men inte 
avlägsnas utan nyckel. Ett 
verkl igt stabilt skydd som i 
gör ditt hem saker!. 
Kompl. med skruvar och 
2nycklar. .. ,0, 

··:~ Bl ~fil 

Brandvakt. Rökvarnaren 
"Smoke-Signal" är ytterst 
känslig och högst pålitlig . 
En som sover vaknar säl
lan av brandrök . Därför 
behövs denna vakt som 
slår larm vid minsta lilla 
rökutveckling och väcker 
med en ljudstark signal 
dem som sover . (Tobaks
rök utlöser ej larmet). Ni 
Monterar den lätt själv 
med 2 skruvar i taket. 
Ingen ledningsdragning . 
Batteriet räcker minst ett 
år och rökvarnaren säger 
själv till när det skall by
tas, genom att ge ifrån 
sig korta pipsignaler , som 
upprepas under en hel 
vecka om batteriet ej blir 
utbytt . Apparaten levere
ras komplett med batteri. 
1 års garanti . 

Dörrkedjelarm och föns
te rlarm. Ger en kraftig 
si gnal om dörren eller 
fönstret öppnas. Ström
brytare för av och påslag 
Utan batteri. 
('.2 st 32-2324). 
Nr 34-431 .. .. . .... . 13:50 

S äkerhetskedja av för 
mäss. järn . 
Nr 34-428 . . . . . . . . 4: 50 

Dörrlarm med siren som 
tjuter när dörren öppnas 
mot dörrstoppen . Slutar 
ej fastän dörren slänges . 
Drives med 2 st batterier 
32-2324 (medföljer ej). 
Nr 34-432 . ...... . 12: 50 

c/~ 

~ 
Telefonlls av förkromad 
metall med '.2 nycklar. 
Nr Pr st 10 st 
24-801 3: 50 27: -

Hänglis. Kombinations-
lås, kan öppnas och låsas 
endast av den , som kän
ner koden . 
Nr 24-901 ........ 19: 50 

HänglAs, med förnicklade 
gavla r. Med 2 nycklar . 

Nr 
21-1160. 
21-1161. 
21-1162. 

Bredd 
mm Prst 10st 
15 1:75 15:-
25 2:25 19:-
45 3:20 29:-

Nr 34-1010 . . . ... 210: -

Batteri Duracell 12,6 V. 
Nr 22-2142 ........ 33: -

Låskedja för cyklar , bå
tar, resgods , grindar m.m. 
90 cm lång förkromad o. 
plastbelagd kedja med 
sifferlås. 
Nr 25-738 . . . . . . . 9: 50 
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Stonnlykta för fotogen . 
Mycket ljusstark , motsv . 
225 W. Den är mycket 
stab i l, stormsäker och 
dr i ftsäker . Effektiv spiral
förgasare som är det tek 
niskt bästa brännarsy ste
met. Lampan är lika lämp
lig inomhus som utomhus . 
Helt av polerad mässing. 
Nr 34-424 . ...... . 270: -

Glödnät för utbyte i 424. 
Nr 24-499 . . . . Pr st 3: 25 

RESTPARTI 
Handtag av grå plast . 
Stor l. 204X 14 mm. Hål 
för M4 skruv . Skruvavst . 
180 mm. 
Nr Prst 
21-915 0: 65 

Handtag av plast m. för
kromad dekor. Storl. 260 
X 18 mm. Skruvavst. 240 
mm. För M5 skruv. 
Nr 21-916 Brun plast 
Prst2:50 10st18:-
Nr 21-917 Vit plast 
Pr st 2 :50 10 st 22:-

Handtag av blankförkro
mad mässing . Gänga för 
M5 skruv . Storl. 240 X 11 
mm. Skruvavst. 190 mm. 
Nr 21-919 
Pr st 4: - 10 st 35: -

Regnmilare. Mätcylinder 
av plast, graderad 0-40 
mm. En praktisk och in
tressant sak som passar 
alla villa - och sportstuge
ägare , lantbrukare , träd
gårds ,nästare m. fl . Höjd 

:_f1~7 . . . . . . . . . . 14: 50 

Fönstertennometer, Mini
Maxi , monterad på slipad 
glasplatta . Omställn ings
vred av förnickl mässing . 
Visar nattens lägsta och 
dagens högsta tempera
turer . Plattans storl. 200 
X 50 mm. +50-40 °. 
Nr 34-1289 . . . . . . 36:-

Fönstertermometer . Visar
termometer graderad -
35 - + 50' C . Lätt att av
läsa på långt hål l. Ge 
nomlysande tavla. Diam. 
7 cm. 

Termometer , "Moto 
therm ". Visar såväl ytter
som innertemperatur . Yt
tertemperaturen registre
ras av instrumentet ge 
nom en 1,8 meter lång 
smidig wire , som ledes till 
uts idan av huset genom 
t.ex . fönsterposten . Ter 
mometern är också lämp
lig vid en badbrygga , för 
att visa såväl luft - som 
vattentemperaturen . Stor
lek 95 X 80X 32 mm. 
Nr 34-n ........ . . 94: -

Stektermometer m. rost
fri platta och spets. Ter
mometern användes vid 
ugns- och grytstekning 
av kött. Bruksanvisning 
medföljer. Längd 16 cm. 
Nr 24-1292 ... . ... . 13: 50 

Frysboxtennometer, mät
område -40 till +40 ° C. 
Markeringar finns f. lämp
lig lagringstemp o. djup
frysning. Längd 17 cm. 
Nr 24-1423 ........ 5: 75 

Termometer för källare , 
kylskåp , frysbox m.m. 
Nr 24-101 . . . . . . . . 3: 80 

427 

Rumstennometrar. 
24-428, plastskala, längd 
10,5 cm . Pr st 3: 95 
24-427, träskala , längd 12 
cm . Pr st 4: 75 

E ;;i=-;;;i 
• z(,3 iliX;c;;J 

Febertermometer av 
förstklassigt tyskt fabr . 
Längd 13 cm , med kula . 
Nr 24-218 . . . . . . . . 9: 50 

Badtennometer i plast
hylsa . Längd 20 cm . 
Nr 24-1151 .. .. . ... 8: 75 

Nr 24-156 ...... . 

Termometer, av helgjuten 
svart plast (gjutjärnsimi
tat ion) . Lätt att avläsa 
även på avstånd . Mycket 
dekorativ på ylte,vägg . 

11: 50 Skala + 50-30° . 

Rökgastennometer m. 25 
cm lång känselstav med 
'I, " gängfläns . 

Nr 
34-214 
34-215 
34-216 

Längd 
27cm 
42 cm 
70 cm 

Pris 
10: 75 
19:-
33:-

Akvarietermometer. Fly
ter i upprätt läge . Längd 
13 cm . 
Nr 24-21 2: 75 

·-=---------~--~ • a:::::C~~~~~~-=~=~c~~~~~-

Laboratorietermometer, precisionsutförd . Längd 26 
cm . - 10- +110 °C. 

5 Nr 24-638 . .... . . . . . . . ..... . .. . . . .... . ... . .. 13: 7 

Handtag av förkromad 
mässing . Grepp av brun 
plast. Längd 245 X 20 mm. 
Skruvavst. 233 mm. 
Gänga för M5 skruv . Nr 

24-640 
10 st 40: - 24-641 

Nr 21-918 
Pr st 5:-

Gradering 
0-360 '' 
0-500 ° 

Pris Laboralorietermometer, som föregående men i längd 
58: - 30 cm . -10 - +250 °C. 
59:- Nr 24-639 , .... .. .......... ... .... ... ........ 21:-
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Alkoholprovare med in
bygg d ter momete r och 
komp ensat ions ska la för 
temper atura vvi kelse r vid 
p rovn ingen. En p reci
sionsmätare fö r mätning 
av 0- 100 volymprocent 
alkoho l. Längd 32 cm. 
Nr 24-420 . . . . . . . . 39: 50 

Alkoholprovare för mät
ning av 0- 100 vo lympro
cent alkohol. längd 19 
cm . 
Nr 24-421 ...... 11:75 

Termometer. Visar såväl 
inner - som yttertempera 
turen . Den senare regi 
streras genom en meter
lång fin wire , som ledes 
till husets utsida genom 1-== ==-==::.c:J 
I. ex. fönsterposten . Ska 
lan är stor och tydlig o. 
höljet är av benv it plast. 
Höjd 22 cm . 
Nr 34-665 ..... 58: -

Termometer, en max- o. 
minimumstermometer som 
visar dygnets varmaste o. 
kallaste temperatur . Höjd 
23 cm . Nollställes med en 
medföljande magnet. 
-35+50 °. 
Nr 34-1498 ...... 21:-

Termometer i li°khet med 
34-1498 men utan regn
skydd. 
Nr 34-53 17: 75 

Vinprovare. Enkel o. till 
förl itl ig konstruktion . Mä
ter upp till 25 'lo alkohol 
halt . Med bruksanvisning . 
Nr 24-22 . . . . . . . . . 8: 50 

Ugnstermometer med vi
sare . Graderad upp till 
4000_ 
Nr 24-846 . . . . . . . . 9: 25 

Thennometer-, Hygrometer- & Barometerverk för in
montering i panel. Ring av högglanspolerad mäs
si_ng och guldfärgad tavla . Svarta markeringar och 
siffro r. Kupigt glas . Med fästskruvar. 
No Ytterd iam. Verkd iam. Pris 
34-1661 Termom . 95 mm. 75 mm. 19: 60 
34-1659 Hygrom . 95mm . 75mm . 21:-
34-1273 Barom. 80 mm. 48 mm. 39:-
34-1274 95 mm. 75 mm. 47:-
34-1276 110mm . 75mm . 49:-
34-1275 145 mm. 75 mm. 57: -
34-439 220 mm. 75 mm. 89: -

Te~o-Hygro-Barometerverk för inmontering i panel. 
HölJe av högglanspolerad mässing, diam . 95 mm. 
Guldfärgad tavla , kup igt glas . 
Nr 34-450 Termomete r Pr st, 11:- 10 st 94:-
Nr 34-451 Hygrometer Pr st , 16:- 10 st 139: -
Nr 34-452 Barometer Pr st, 22:- 10 st 195: -

Barometer i elegant ut
format trähölje i form av 
en skeppsratt . Barome
terhusets d iam. 13 cm. 
Sl ipat glas. 
Nr 34-1189 .. . . , . 76:-

Sats som består av ett 
verk av alla tre ovanstå
ende nr 450, 451, 452. En 
mall i full storlek 41X 235 
cm. enl. bilden medfölja ',. 
Nr 34-454 ........ 48: _ 

Hygrometer i polerad 
mässingskåpa för monte
ring på vägg . Lämpl igt 
industriinstrument. Preci
sionshårhygrometer gra
derad 0-100% . D1am. 13 

Fönstertermometrar 
spri tfyllda . 
24-429, med fäste av vit 
plas t. Längd 20 cm +40 
- 400 5: 75 
24-1290, med rostfria be
slag. Längd 20 cm . + 50 
- 50° 6: 90 

Barometer i hölje av po 
lerat mahognyfärgat trä. 
Diam . 13 cm . Kupigt glas 
i mässingsring . 
Nr 34-1267 ...... 83:-

Hygrometer. I lackerat o. 
förnicklat hölje . Diam . 100 
mm. 
Nr 34-1567 . .. ... 29: 75 

~7~-

~ 
Hygrometer i plastkåpa 
100X 70X 18 mm. Kan stå 
på bord eller hängas på 
vägg. 
Nr 34-583 23: 50 
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Gökur med 8-dygns verk , 
framstycke vackert och 
djupt skulpterat i brun
betsat trä med hare , få 
gel, gevär, jaktväska och 
1,jorthuvud. En liten dörr 
öppnas och göken tittar 
fram och ropar ut tiden . 
Storlek : bredd 32 cm, 55 
cm. En värdefull present 
för jägaren. 
Nr 44-14n . . .. . . 295: -

Väderlekshus med lodur 
och termometer. Höjd 25 
cm. Vid vackert väder 
kommer gumman ut och 
vid dåligt väder gubben . 
Huset i vackra tyroler
fä.rger. 
Nr 34-1277 ...... 52:-

Kedja för gökur o. andra 
lodurverk. Tillverkad av 
polerad och zaponerad 
mässing . 

Gökur i den gamla goda 
schwarzwaldkvaliten. Med 
tonfjäderslag o. gök som 
ropar halv- och heltimme . 
Prima mässingverk med 
säker gång . Vackert och 
djupt skulpterad framsi 
da. Höjd 28 cm. 
Nr 34-462 ........ 164: -

Väggur av brunbetsat trä 
i form av en uggla . Pen
delverk med lod. Ogonen 
rör sig i takt m. pendeln . 
En trevlig barnkammar
klocka. Höjd 20 cm. 
Nr 34-1476 .... .. 36:-

El-väckarur ESGE med 
synkronmotor för 220 V. 
Väckning med summerton 
som repeterar var 10:e 
minut (4 x) efter av
stängning, tills den av· 
stänges med separat 
stoppknapp . Vill Ni vi~ 
något tillfälle inte bli 
väckt, t.ex. under arbets
fria dagar), kan väck
ningen avstängas helt. 
Hölje i matt plast , stor!. 
120X70X85 mm. S-märkt. 
Nr 34-350 .. . . ... . 122: -

Väckarur med Ouarts
verk för hem- och rese
bruk. Det är en toppro
dukt i urteknik och se
kundexakthet. Den ringer 
i intervaller om 4 sekund· 
er per 30 sekunder. 
Klockan kan ringa upp 
till 30 min. om den inte 
stängs av. Finnes i färg· 
erna : svart , vit och 
orange . Storlek 88 x 40 X 
62 mm. Passande batteri 
32-2322. Ett års garanti. 
Nr 34-486 . . . . . . 105: -

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 b?· 
lysning av urtavlan . Hö!Je 
av matt plast, storlek 95 
x65X75 mm. S-märkt. 
Nr 34-351 ........ 95: -

Väggur på tennpläterad 
tallrik, diam. 28 cm. Med 
batteriverk. Ett års ga
ranti. Ett extra stiligt ur 
för hfln,met eller sportstu
gan. För batteri 32-2322. 
Nr 34-336 . . . . . . 132: -

Länkar 
Nr prdm 
21-331 28 st 
21-332 22 st 
21-333 20 st 
21-334 15st 

Prm 5m 
2:50 9:75 
3:- 12:-
3: 50 14: 50 
4:25 19:-

Gökur med prima mäs
singverk och gök som ro
par en gång varje kvart. 
Höjd 24 cm . 
Nr 34-1258 .. . . .. 59: 50 

Farfars-klocka. En gam
mal modell som åter bli
vit modern och populär. 
Av förkopprad blank plåt. 
Prima mässingverk. Kraf
tig signal på två klockor . 
Höjd 16 cm. 
Nr 24-1473 . . . . . . 46: -

Nr 24-1474 som 1473 men 
mindre. Höjd 9 cm. 38: 50 

Bordsur med uppdrags
fjäder och Faden -pen,del 
(snörpendel) en tekniskt 
intressant mekanism, som 
blev patentsökt redan år 
1883. Tillverkat helt av 
trä även kugghjulen. Tav
la~ 18 cm diam. har kop· 
partavla på träp~nel. 
Schweizisk fabrikat. 
Höjd 37 cm. V ikt 1,7 kg. 
Nr 44-1593 . . . . .. 195:-
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Ritning med arbetsbeskrivn ing 
till Moraklocka . Klockfodralet är 
uppbyggt av trälister , spånplat-
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- 1·-------
målning och en " herrskapsmål
ning". Noggrant utförd kommer 
denna klocka att bli en klenod 
som håller flera generationer . 
Nr 28-255 ...... .. ...... 7:-

Spiksats som behövs vid byg
gande av moraklockan såsom : 
200 st dyckert,' gångjärn, mag
netlås och skruv. 
Nr 21-146 .. . .. . .. . . .. . . 7: 60 

Ritning med arbetsbe 
skrivning till golvur i 
stjärnsundstypen . Ritad 
av samma konstruktör 
som utfört moraklocksrit 
ningen . Klockans totala 
höjd är 197 cm. Passande 
verk är nr 44-1445. An
dra verk kan naturligtvis 
användas . Materialet för 
detta golvursfodral kan 
vara fura eller spånskiva . 
Färgplansch på ett par 
typer av dekorationsmål 
ninga r medföljer . 
Nr 28-254 ........ . . 7: -
Spiksats med skruv, dyc
kert, fö rrn. gångjärn och 
skruv som erfodras vid 
tiHverknig av golvuret en!. 
ritning 28-254. 
21-148 .. .. .. . .. .. . 9: 85 

-BYGGSATSER-
Byggsats till klockfodral enligt ritning 28-255 som 
medföljer satsen. Alla erforderl iga detaljer av trälist. 
spånplatta och plywood , samt gångjärn , lås , spik 
och skruv ingår i satsen som väger 19 kg. Träde
taljerna är sågade , borrade och formade en!. rit 
ningen varför endast ihopsättning och putsn ing med 
.;andpapper fordras före ytbehandl ing och målning . 
Nr 44-777 .. .. . .. .. .... .... Pr sats 415:-

Byggsats till golvursfodral enl. ritning 28-254, som 
även medföljer byggsatsen. Alla erfoderliga detaljer 
såsom spånplattor, profilerad ramlist för huv, mell
andel , fot dörr och " spegeln " på klockans nedre 
del , Aerade och klara för hopsättn ing. Pallbräda , 
gångjärn skruv och spik medföljer. Vikt 18,5 kg. 
Trädetaljerna är sågade och borrade enl. ritning
en, varför endast ihopsättning och putsning med 
sandpapper erfodras före målningen . 
Glas till dörr och huv kan Du betälla hos närmaste 
g !asmästa re . 
Nr 44·785 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. sats 480: -

Ramlistsats till golvuret en!. ritning 28-254, består av 
profilerad ramlist som är avkapad i 16 längder pas
sande till dörren, "s peAeln " på klockans nedre del , 
fot mellandel och huv (ej gerade) . Vikt 4 kg. 
Listen är tillverkad av fura. 
Nr 44-784 . . . .. . .. ...... .. pr sats 122: -

Nr 44-789 av massiv mahogny ... . .. pr sats 215: -

Urbygguts. En fyrkantig 
väggmodell, storlek 39x 
39 cm. Vikt 1 ,4 kg. 
Tavla av alum.plåt, vit
lackerad med svarta siff
ror, tillsågad ramlist, vårt 
nr 36-60. Allt klart för 
ihopmontering. Ramen av 
fura är omålad och kan 
betsas i önskad färg eller 
lackeras . Urverk 34-1786 
med svarta visare. Två års 
garanti. 

Nr 34 -1501 .... 112:-

Ritning till väggur stor
lek ca höjd 60, bredd 19, 
djup 12 cm. Fullständiga 
detaljritningar och arbets
beskrivning. Fodralet byg
ges av valfritt material 
t.ex ädelträ, plywood , 
spånplattbr el. likn. sam
ma konstruktör som ritat 
våra övriga klockritr>ingar. 
Nr 28-345 .. . .. .. . 7: _;_ 

Byggsats till väggur en!. ritningen 28-346. Alla er
forderliga detaljer av 12 mm furuplywood samt 
profilerade lister av furu, samt 2 st knopp 31-534, 1 st 
31-536, 1 st kupigt glas 34-425. Erforderlig spik, skruv 
gångjärn och hakar. Trädetaljerna är sågade och 
borrade enl. ritningen , varför endast ihopsättning 
och putsning med sandpapper erfordras. Utförlig 
arbetsbeskr ivn ing medföljer byggsatsen . 
Nr 44-788 . . ...... . . ... . ... . . ... . .. ... . . .. 295:-

Knopp av svarvad björk 
och putsad . Form enligt 
väggursritningen . 
Nr Storlek 
31-534 31 x 50 mm 
31-536 45X 75 mm 

Pr st 
3: 60 
5: 70 

1978 
Artalssiffror 66-8. Ett mön
sterblad med tre olika 
stilar och två storlekar 
som passar tfll årtalet på 
moraklockan m.m. Sänd
es med order gratis vid 
beställning . 

Pendelverk för väggur, 
med 8-dygns fjäderverk. 
Slår hel- och halvtimme 
på en 10 cm rund stål
fjäder som ger en vacker , 
gammal klockklang, s.k. 
rundgong. Emaljerad vit 
tavla med svarta visare 
och svarta, romnierska 
siffror . Pendel med pen
delskiva av mässing med 
vitemaljerad mitt . 63 mm 
i diameter, utom 44-1482 
som har 80 mm pendel
skiva .. Verkets storlek 9 x 
12 cm, djup 9 cm som är 
justerbart . 
Nr Pendellängd Pris 
44-1478 120 mm 230: -
44-1479 170mm 232:-
44-1480 210 mm 234: -
44-1481 250 mm 236:-
44-1482 265 mm 245: -
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Golv- och väggurverk, 8 
dygns pendelverk, 2 irs 
garanti, 

Golvursverk med t illbe
hör, West~,slrands väl 
kända fabrikat. 8-dagars 
verk med grahamsgång. 
Slag på mässingsskålar 
halv- och heltimma. Sli
pade bottnar av 2.5 mm 
mässin!l, mått 96X 109 
mm. Polerade tappar. In
nehåll: verk , pendel 856 
mm lång med 115 mm 
pendelskiva av mässing , 
två lod lackerade eller 
med svarvade mässinghyl
sor lodkedior , konsoll
skr~var stopprinllar för 
lodkedjan , konsollbrickor, 
visare av kraftig mässing 
länod 13 cm. Ett extra 
gediget svenskt verk med 
två års garanti. 

Nr 44-775 med lackerade 
lod 480: -

extra pr ima tyskt fabrikat , 
utan urtavla men med vi 
sare av mässing och alla 
tillbehör i övrigt. lämp
ligt för den som vill göra 
ett ur med personligt ut
formad urtavla och fodral 
för väggur , golvur , mora
klocka m.11. Loden i pole
rade mässinghylsor . Ver
ken finns med 4 olika 
pendellängder. Pendelski
vans diam . 80 mm. Ver
ken 1409-1411 är försed
da m. pendylklang medan 
1412-1414 och 1425 har 
Bimbam slagverk med 3 
st stålstavar . Verket i fo. 
dral , storlek : bredd 19, 
höjd 16 och djup 9 cm, 
m. upphängsbeslag . 
Minutvisarens längd 115 ~; 1::;776. med_. ~:;;i;~ 
mm. 
Nr 
44-1409 
44-1410 
44-1411 
44-1412 
44-1413 
44-1414 
44-1425 

l Pris Golvursverlc, Wester -
36 cm 
58 cm 
75 cm 
36 cm 
58 cm 
75 cm 
85 cm 

320: _ strands fabrikat, försedd 
322: _ med Bim-Bam slagverk 
325: _ med tre tonstavar i stäl-
325· let för slcålar, i övrigt 
327: = samma urve,k och •illbe-
328: hör som 44-776. Pallbräda 
330; = av stål. Två års garanti: 

L = avstAndet mellan vi
saraxeln och pende lski
vans centrum. 

44-780 .. .. .. .. .. 490. -
Golvursverlc, . Wester
strands fabrikat, utan 
sla!lverk men i övrigt som 
44-775

1 
ett lod . Pendelverk 1411 och 1414 

har 18 cm pendelutslag. 
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44-781 . .. ....... 295:-

Pendelurverlc för golv- o. 
väggur . 8-dygns gångtid . 
Extra prima 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 visaraxeln till pen
delsk ivans mitt 865 mm. 
Två års garanti. Passande 
visare 1451, 1452, 1453. 
Visare medföljer ej . 
Nr 44-1450 ...... 330: -
Pendel'verk med samma 
data som verk 44-1450 
men inmonterat i fodral. 
Storlek : bredd 157, höjd 
161 och djup 80 mm. 
Passande visare 1451, 
1452 eller 1453. 
Nr 44-1484 . ... . . 335:-

::t:-
Visare av polerad mäs
sing, 1 mm. tjock . Passar 
golvurverken 44-1409, 44-
1414, 44-1425, 44-1445 och 
44-1450. Extra eleganta 
visare. 

Nr 
24-1451 
24-1452 
24-1453 

Längd 
130 mm. 
115 mm. 
100 mm. 

Pr par 
16:-
16: - . 
16:-

Pendelurverlc. 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 
här igenom enkel och vi 
rekommenderar detta verk 
till gol~ur enligt ritning 
28-254. Passande visare 
24-1451, 24-1452, 24-1453. 
Med detta verk behövs 
ej någon pallbräda . Två 
års garanti . 
Nr 44-1445 ...... 395: -

Gl ngji msats 21-729 med 
2 st. förrn , gångjärn och 
,ikruv som passar dörren 
på golvuret enl. ritnin g 
28-254. Pr sats 4: 95 
Lis storlek 82X20X 60 
mm. för rn., med törn. nyc
kel och skr uv. Passar 
golvursdörren. 
21-726 . . . . . . . . . . . . 4: 75 

Pendylvertr. 14 dagars 
gång med hel- och halv
timmesslag på klocka. 
10-kuggade driva,!' av 
hårt stål. Verkbottnar av 
1,5 mm tjock mässingp låt 
i storl. 95X117 mm. Pole
rade fjäderhus, bottnar , 
pendelupphä ngning och 
pendel. Rund, elfenbens
färgad urtav la m. romer
ska eller arabiska siffror . 
Frontregleri ng. Polerade 
och graverade renässans
visare av mässing . Halv
massiv glasring av pole
rad mässi ng , 175 mm i 
diam . och kup igt glas . 
Verkets djup 85 mm. Av
stånd från visarcentrum 
iill pendelskivans cent
rum 163 mm. Ett gediget 
pendelverk av förnämsta 
tyska tillverkning . 
34-206 romerska 
34-198 arabiska 

Vägg urverk. 8-dagars 
We stm inster-verk 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 . 
Komplett för inbyggnad i 
fodral. Ett förnämligt verk . 
Nr 34-211 .. . .. . 315:-

Urbyggsats, som består 
av alla erforderliga delar 
till en klocka i antik 1600-
tals modell. Kugghjul av 
trä, sten som lod. Sten 
medföljer ej . Pendeln är 
en svängande vinge 
överst på klockan som 
tjänstgör som tidregula
tor . Höjd 37 cm. Ett hob
byarbete som är intres
sant och lärorikt . Beskriv. 
ning medföljer. 
Nr 34-1748 Pr sats 238:-

Bordsurverlc, 14-dagars, 
med B,m Barn-slag på 4 
stavar i längd 20 cm. 
Mässingsverk med ankar. 
gång . Verkets storlek 106 
X 94 mm. Med visare. 
Passande tavla 34-339. 

'l!l ~ 'il 
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Batteripendelverk med hel- och halvt immesslag på 
mässingskålar . Med monter ingsplatta storlek 13X 9 
cm. Pendellängd från visaraxeln t ill pendelsk ivans 
mitt 325 mm. Passande batteri 32-2321. Pendel
skivans diam. 70 mm. 
Nr 34-514 .......... . ... . ... . ............. 173: -

Batteripendelverk som 34-514 men med Bim-Bam 
slagverk på 3 st tonstavar . 
Nr 34-515 ............. . ....... .. ......... 175: -

Visare modell A passande ovanstående pendel
verk . Längd 78 mm. 
Nr 24-1124 mässing! . 4:- Nr 24-1125 svarta .. 4:-

Pendelverlc. Med dessa 
pendelverk o. lodatrap
per kan man göra ett sti 
ligt batteri-väggur, som 
ser ut som ett lodur . Pen
deln och skivan av mäs
sing. Hölje av transparent 
plast i storlek 120X82x 
47 mm. Varje verk är kon
struerat för sin särskilda 
pendellä ngd varför utby
te mellan olika långa 
pendlar inte är möjligt. 
Gången regleras m. mut
tern under pendelskivan . 
Fästes vid urt~ ·;lan med 
centralmutter Passande 
batteri ~2-2:J21. Pendel
längden räknas från visar
axeln till pendelskivans 
mitt . 

No Pendellängd Pr st 
34-1764 135 mm. 105: -
34-1740 170 mm. 106:-

34-1653 555 mm. 118: -
44-1694 685 mm. 119:-

Viktattrapper av blankpo
lerad mässing m 4 kedjor 
23 och 90 cm långa . 

Längd Diam . 
Nr mm mm Pr par 
24-1742 100 25 28: -
24-1743 130 30 34: -
24-1744 192 35 44: -

Visare för ovanstående 
pendelurverk . Färge r : 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 
140mm 

4: 25 

Form 
A 
A 
A 
A 
A 
B 

Vid order p' visare upp
giv reservnummer . 

e@<3® Siffersats, komplett till 
urtavla . Av slipad och po
lerad mässing med za
ponlackad yta , som bi be
håller g lanse n. Gods
tjocklek 1,5 mm. Höjd 20 
mm. 

, Kupiga och plana glas. 

Nr 24-1583 . . . . . . 26: -

Nr Form Storlek 
34-425 Runda kupiga 155 mm diam. 
34-525 Runda kupiga 300 mm diam . 
34-522 Runda kup iga 315 mm diam . 
34-523 Plant glas 145 mm diam. 
34-524 Plant glas 97 X 157 mm. 

Pris 
16: 50 
25: -
28: -
8: 50 
4: 50 

171 



Urtavlor av förmä ss .. alu
miniumplät 1 mm tiock, 
försilvrad sifferring med 
romer ska siffror i svar~ 
färg , gjutna orn~ment 1 

oxiderad kopparfärg Ex
tra stiliga urtavlor . Tavla 
34-268 är utan ö~erdel , 
sifferringen av mass1~g, 
fyrkantig . Passande vis
are ca 75, 100, 115 och 
100 mm långa . 

Nr Storlek Pr st 
34-265 . 20 >< 26 cm 52: -
34-266 25x 33cm 68:-
34-267 28X37,5 cm 88: -
34-268 25X25cm 56:-

Sifferring av blankpole
rad mässing . Diam. 165 
mm . Rom ers ka siff r~r . För 
ca 75 mm visare . Siffror
nas höjd 28 mm. 
Nr 24-1582 . .. . · · 42: -

Nr 34-625 av pressad 
mässingplåt . · · · · · 19: -

Sifferram av mässing . 
Upphöjda siffror pä m_at~
lackerad bakgrund 1_ 2 
nyanser , ljusbrunt-mor_k
brunt. Diam . 245 mm. Mit 
tenurtaget 177 mm. Visa
re ca 100 mm. 
Nr 34-1560 . · · · 24: 50 
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Urtavla av mässing med 
stiliga ornament. Försilv 
rad si fferring, 25 cm. 
diam med svarta rom . 
siffrdr. Tavlan är pä bak
sidan försedd med kugg
hjul och mekanismer sä 
att månen visar sina fa
ser. Vikt 1,2 kg. Passande 
visare 115 mm. långa . 
Passar pendelverk 1409-
1414, 1425, 1450 och 1445. 

34-962. Storl. 25X 25X 33 
cm 268 : -
34.975_ Storl . 28 X 28 X 37,5 
cm. 325:-
Ovanstående urtavlor passar 
ej till Westerstrands urverk. 

~ Vlr ~ 

~ ~~Al*/ ~ ~o.,.. 
r.-lli- *' ;~ • c 
[* -fl/.l 

~4t,L\~~ 
Sifferring av silvereloxe
rad lättmetaM med svarta 
siffror . Självk,listrande . 
Passande visare ca 70, 
95 och 115 mm. 
Nr Diam. 
34-262 155 mm 
34-262B guldelox. 
34-283 200 mm 
34-264 248 mm 

Prst 
11:-
11: 50 
16:-
22:-

Sifferring som är i likhet 
med ovanstäende men eJ 
självklistrande . Passande 
visare ca 50, 70, 80, 90 
och 100 mm. 
Nr. Diam . 
34.457 108 mm. 
34-461 155 mm 
34-465 179 mm. 
34-466 190 mm. 
34-467 205 mm. 

Pris 
5: 50 
6: 50 
7: 60 
8: 25 
8: 75 

SIFFERMALL 
för rätt p lace , ing av 
siffrorna på urtavlor sän
des g ratis på begäran . 

Urtavla av antikbehand 
lad kopparplät 0,5 mm 
tjock , diam. 195 mm, ku
pad och med siffror och 
ornament i relief . En so
ber tavla. för 80 mm vis
are . 

Nr 34- 1746 .. 37: -

~ xu / 
~ \ #' 

Siffersats. Romerska siff
ror av tjock mäss ing . 
Utan ring. Nr 24-1586 svart. 
Siffrorna kan klistras last 
pä urtavlan. 
Nr Siffer höjd 
24-1637 15 mm 
24-1612 20 mm 
24-1607 25 mm 
24-1586 20-mm 

\ 12 / 

' 

Prsats 
23: -
25:-
28: -
25:-

9 
i1' 

I 6 

3 

' \ 
Siffersatser av tjock mäs
sing modernt utformade 
siffr~r och · märken enligt 
bild . 
Nr 
24-1635 
24-1636 
24-1559 

Höjd 
15mm 
20mm 
25mm 

Prsats 
20:-
22:-
25: -

Urglas med ram o. gång
järn av blankpolerad mäs
sing . Kup igt glas d1am. 
180 mm. 
Nr 34-1581 19: -

. ··li 
:jo 

..... 
12 '( .. 

~i"-. 
,;9 
··.8 1.:. 
·· .. 7._ 6 _?/ 

~- :.;.. 

Urtavla av tjock plåt , ku
pad och vitlackerad ,_ 32 
cm diam ., med arabiska 
siffror . För 13 cm långa 
visare. 
Nr 34-1562 . ... . ... 48:-

Urtavla nr. 34-1558 är i 
likhet med 1562 men med 
romerska siffror, Pr is pr . 
st . . . . . . . . . . . . . . 48: 50 

Urtavlor vita med svarta 
rommerska siffror och de
kor. Alla med 10 mm. 
centrumhål. 

34-410 av plast , $torl&k 18 
x 18 cm. För visare ca 76 
mm. 7: 50 

34-417 på 3 mm. tjock ma
sonit, storlek 20X 20 cm. 
För visare 69 mm. 13: 50 

34-418 som nr 34-417 men 
utan hörndekor 13: 50 

34-409 av 1,6 mm. tjock 
aluminiumplåt vitlackerad, 
sto rlek 28 x 28 cm . För 
visare 103 mm. 38:-

.-:11iliA 
.-·10 - 2~\ 
{9 0})~ 
-~-8 4.--
··· ... 7 6 5 .. -·· 
~'..!.,_, , •' ' 

Urtavla 34-411 av plast, 
svarta arabiska siffror på 
vit botten . Storlek 18 X 18 
cm. För visare ca 76 t~o 

Rabatt: Vid order å 10 
st . batteriverk och visare 
av samma nummer, läm 
nar vi 10% extra rabatt . 

BATTERI-URVERK 

Urtavla med kupigt glas, 
polerad glasr ing av mäs
sing på gångjärn . För ca 
80 mm visare . Diam. 185 
mm. Romerska siffror . 
34-339 . . . . . . . . . . 33:-

Urtavla av antikbehandlad 
mässing med kupigt glas 
på gångjärn . Passande vi
sare ca 70 mm. Rome rska 
si ffror. Diam. 170 mm. 
Visarhål 10 mm. 
Nr 34-1561 ...... 35:-

Tavelbotte,. av 0,8 mm 
bor stad och elo.xerad al
um.plåt storlek 22 X 22 cm. 
10. mm hål i mitten. Med 
denna platta och siffer
ring 34-465, 4 st hömbe 
slag 24-469, ca 90 mm A
visa re får man en vacker 
urtavl a. 
Nr 34-475 . .. . . .. . 9: 50 

Ouartzverk Scholer är i 
likhet med 34-1801 men i 
storlek 58X 68X 26 mm. 
Levereras med sekund
minut- och timvisare av 
svart plast. Längd 8 cm. 
34-557 för 0-4 mm tavla 
34-558 för 3-7 mm tav la 

Pris pr st 45 : -

Ou artzverk 
som går ca 400 dagat 
med ett batteri 32-2322." 
Pendeln svänger runt ca 
12 varv pr minut. Höjd 
300 mm, fotens diam. 
195 mm. Ett vackert ur av 
blankpolerad mässing 
som har en absolut pre
cision i gången. 
Nr 44-1483 .... . . 270:-

Quartzurverlc VDO. 
Kvartskristallen ersätter 
pendeln och oron i ur
verken . Den svänger 
4.194304 gånge r i sekund
en och ger genom bat
teriet en elekt risk im
pul s med absol ut prec i
sion . Du ställer klockan 
endast en gång per är 
när du byter batteri . 
Gångtiden är sekun d
exakt. Storlek 60 X 70 mm, 
tjocklek 30 mm. Enhåls
fastsättning 
34-1735 för 0-3 mm tavla 
34-1801 för 3-6 mm tavla 

Pris pr . st. 48: -

Sekundvisare 24-414 för 
verk 1735 och 1801. Svart 
eller röd . Pr st 1: -

B 

Visare passande urve r
ken : 34-1735 och 34-1801. 
Nr Längd Färg Form Pris 
24-10!111 60 sv . A 2:75 
24-1091 60 mäss. A 3:30 
24-1070 69 sv. A 3:30 
24-1071 69 mäss. A 3:85 
24-1072 76 sv . A 3:-
24-1073 76 mäss. A 3:85 
24-1074 88 sv. A 4 :-
24-1075 88 mäss. A 4 :25 
24-1092 103 sv. A 3:-
24-1093 103 mäss. A 4:-
24-1094 100 sv. B 3:-
24-1095 100 mäss. B 3:70 

Tavelbotten som 34-475 
men mässinglärgad elox . 
Nr 34-468 . .. . . .... . 10: 50 * 
Hörnbeslag av brons. 
mässi ng , vackert orna
menterade , storlek BOX 
30 mm. 
Nr 24-469 Pris pr 4 st 8: 50 

Hömdekor 24-412 av me
talliserad plast. Dekora
tiva . Storlek 85X 116 mm. 

Pris pr . 4 st. 13: -

Vid order pi, visare upp-
giv reservnummer . Alla 
B-visare kan klippas till 
önskad längd . 
Alla vis,re säljes per par. 

Batteri 32-2322 passar 
batteriurverken . 

Batteriverk W 41 är ett 
elek t roniskt transistor
kopplat verk från Hettich 
Uhrenlabrik , V. Tyskland. 
Det har hög gångnog
grannhet, lång livslä ngd , 
inga uppdragsstörningar 
eller knäppningar , sekund
exakt inställbar het , 4-ste
nigt, enhålsfas tsättn ing , 
centrumsekund . T ranspa. 
rent plasthölje storlek 75 
X 60 X 30 mm. Ett års ga
ranti. 

34-1030 för 0- 4 mm tavla . 
34-1031 för 4-7 mm tavla. 

Pris pr st 38: 50 

24-1044 sek.visare pas
sande verk 1030 och 
1031 Pr st. .. . .. . .. 1:-

B 

D 

Visare passande batteri
vertc 34-1030 och 34-1031. 
Färg sv. svart, miss. är 
mässingfärg . Längd på 
minutvisaren . Pris per par . 

Nr. Form Längd Färg Pris 
24-1037 A 60 sv. 2: 75 
24-1039 A 69 sv. 3: 30 
24-1051 A 76 sv. 3: -
24-1052 A 88 sv. 4: -
24-1054 A 120 sv. 4: 50 
24-1056 A 60 mäss. 3: 30 
24-1040 A 76 mäss. 3: 85 
24-1057 A 88 mäss. 4: 25 
24-1058 A 103 mäss. 4: -
24-1034 B 100 sv. 3: -
24-1055 B 140 sv. 4: -
24-1032 B 100 mäss. 3: 70 
24-1042 D 135 mäss. 4: 50 
24-1632 D 120 mäss. 4:-
24-1044 Sak .vis . Pr st 1 :-
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Pendelverk . Elektron iskt 
batter i- pendelverk med 
polerad pendelskiva av 
mässing diam . 55 mm. 
Visaraxel för 3--6 mm 
tjock tavla . Gångtid med 
batteri 32-2322 ca ett år. 
Hölje av transparent 
plast. Storlek 110X 60X 
38 mm. Tystgående. 

Enhålsfastsättning . 
Nr 
34-1801 
34-1802 
34-1598 
34-1599 
34-1800 

PendeMängd Pris 
72 mm 70:-

141 mm 71: -
197 mm 72:-
235 mm 73: -
265 mm 74:-

Visare modell A passande 
ovanstående pendelverk . 
Längd 78 mm. 
24-1124 mässingf . . . 4:-
24-1125 svarta .. .. 4:-

Synkronurveric för 220 V 
växelström. Säker o. tyst 
gång o. extra låg ;,tröm 
förbrukning . Med visare . 
Centralfastsättn ing för 
upp t ill 3 mm lock tavla . 
Försett med självstart . 
Kap slade i plasthus , stor
lek 60 X 30 mm, sekund
visaraxel. 
Nr 34-1029 . . .... 38: -
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lnsticksveric med två -

~ 
färgade tavlor och glas
ring av polerad mässing . 
För inmonler ing i foder 
upp t ill 40 mm tjocklek . 
Prima mässingverk , 56 mm 
d iam. 

Nr Siffror Glasring Gångt id 
34-245 Arabiska 62 mm 30 limmar 

Pris 
26:-
26:-
29:-
29:-
51:-
88:-

34-246 Romerska 62 mm 30 timmar 
34-503 Romerska 95 nim 30 timmar 
34-509 Arab iska 95 mm 30 timma r 
34-510 Arabiska 95 mm• 30 t immar 
34-201 Romerska 120 mm 8 dygn 
(• Nr 34-510 är med väckarverk) . 

lnsticksverk 34-203 med 
tvåfärgad tavla , diam . 120 
mm1 romerska siffror , ku· 
pigt glas. Pris 33: -

Nyckel 24-442 av 1,2 mm. 
tjock förn . stålplåt. An
vändes. -vid fastsättning av 
batteriverken på urtavlan . 
Storlek 5X9 cm. 2: 65 

Signalur med plastkåpa i 
mode rn form , 70 mm diam . 
Ger signal på önskad lid 
från 0-60 minuter . 
Nr 24-1594 .. . . . . 42: -

Stoppur . Visaren går ett 
varv pe r 30 sek. Graderad 
i 10-dels sekunder. Minut
visare . Ett gediget och 
robust ur. 
Nr 24-803 . .... . .. 115:-

Stoppur. Visa ren går 1 
varv på 10 sekunder . De
lar av 1/10 sele. kan avlä
sas . Liten visare med gra· 
de ring upp till 10 minuter . 
Nr 24-800 . ... . ... 122: -

Fotbollsur. Speciellt gra 
derat för fotbolls- och is
hockeydomare. 1/5 sek. 
Nr 24-804 . ... ... . 122: -

Stegriknare, som regi
strerar hur måilga steg 
man gått. Från 1-100 .000 
steg . Genom t ryck på 
stoppk ronan ställes alla 4 
visarna på 0. Förnicklad 
och högglanspolerad bo
ett . 
Nr 24-1278 . . . . . . 135: -

Stegriknare, som visar 
hur mång~ kilometer man 
gått . Högglanspolerad o. 
förn icklad boett. Regi
strerar från 0--40 km. 
Ställbar för sleglängden. 
Nr 24-1182 . . . . . . 68: -

Stoppur Lambda - LCD 
mäter 1/100-dels sek. 
upp till 59 min . Tiden 
kan startas-stoppas-star -
tas eller O-ställas . Fler 
talet mellantider kan tas. 
Uret har även vanlig tid 
funktion och kan anv . 
som fickur . Visar timmar . 
min . och sek. samt efter 
omkoppl. månad, datum 
samt dag. Inbyggd be
lysning , drivs med separat 
batteri och påverkar så
ledes ej övriga funktio 
ner.Storlek80x44x15mm 
Passande batt . belysning 
32 -2110, ur 22 -346 . 
Nr 34-280 .. .. . 145 :-

Stoppur i ny, modern 
form av svart hårdplast. 
Fl)rsedd med fjädrande 
rött. snöre SQm bärrem, 
mycliet praktisk vid ori 
entering. 

Nr 24-799 Visaren går ett 
varv på 60 sekunder. Gra
derad 1/6 sek . Knapp för 
start, stopp , paus och 0-
ställning . Uret visar den 
effekt iva tiden .. Pris or st 

124:-

Nr 24-798 Visaren går ett 
varv på 30 se kunder . Gra
derad 1/10 sek. och en 
15-minu terstavla för tid
tagn ing . Pr>S pr. st. 118:-

Kopplingsur med stor 
veckosk iva. Varje vecko
dag kan inställas på ett 
särskilt program . Kortas
te inställningsti d 3,5 tim
mar. Lämplig för oljeeld
ning och elektrisk upp
värmning . Med synkron
motor , självstartande , 48 
lim. gångreserv . 220 V. 1-
polig . Veckoskiva med 14 
ryttare . Max. 15 Amp. 
Koppl.-hus av pressmas
sa 19X 11 X 9 cm. 
Nr 32-212 .. . ... 410: -

Kopplingsur, lika föregå 
ende med veckoprogram 
men med två oberoende 
kontakt gruppe r, tids mäs
sigt och elektriskt sk ilda . 
Nr 32-840 .... . 477: -

Kopplingsur, för automa
tisk till- och /rånkopp ling 
av ela pparater , rad io el. 
belysni ng på inställda t i
der . Kan inställas för fle
ra till - och frånkopplingar , 
dock minst 15 min. tids
intervall , under 24 timmar . 
660 W bryteffekt. Tjänst
gllr dessutom som vanlig 
klocka . Synkronurverk, 
endast för 220 V växel
strö m. Storlek 190X 120X 
70 mm. Med anslutnings
sladdar . S-märkt. 
Nr 32-163 . . . .. . 230:-

Kopplingsur för 220 V, m. 
ett eller två till- och !rån
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 10x8 cm. 
Levereras med 4 ryttare . 
Nr 32-1489 ... . . . 210:-

Kopplingsur. Samma som 
32-1489 men m. elektr iskt 
synkronurverk med själv
start . Växelström , 220 V. 
Nr 32-1430 ...... 195: -

Kopplingsur. Samma som 
32-1430 men med själv
startande elektriskt ur
verk och 48 timmars fjä
derdriven gångreserv . För 
220 V växelström 
Nr 32-55 .. . ..... 345: -

Kopplingsur för automa
tisk inko pp ling av bensin 
värmare . Fjäderverk med 
24 l im. gångtid . lnkopp
·lingstid 2 lim . Instrument
belyst skala . Diam. 75 
mm. Dj up 65 mm. Leve
reras med 12 V lampa 
och in-koppl ingsschema . 
Nr 32-814 . . . . . . . . 79: -

Kopplingsur som sättes direkt i vägguttaget och gör 
en tändning och släckn ing på önskad t id en gång 
per _dygn . Minsta inkoppl ingstid 45 min. Kan exem
pel vis koppla på radio, bandspelare m.m. på önskad 
tid . Tända och släcka ljuset , värmeelement, m.m. 
S-märkt. 220V växelst röm. Max. 2200 W . 
Nr 32-716, fö r oj ordat utt ag ............... 105:-
Nr 32-717, för jord at uttag. . ... . ......... 115: -

Koppling~ur lika föregående men med veckobrytare . 
Ger ett hll- och frånslag per vecka . T.ex. kan frit ids
ställets el-kamin kopplas på t ill veckoslutet. Funk-
tionen upprepas varje vecka . 
Nr 3~-748, för ojordat uttag . . ...... . ..... . 110: -
Nr 32-749, för jordat uttag . . ..•.... . .... . 120:-

Kopplingsur lör automa
t isk start av bensinvär 
mare i bi l. Fjäderv erk med 
14 lim . gångtid . Kan in
ställas för påkoppl ing ef
ter 1-12 timmar . Bryter 
eller 2 lim . inkoppl ing. 
Komplett med hållare . 
Nr Prst 10st 
32-896 43: - 385: -

~ 
Kopplingsur för försänkt 
panelmontering i 67 mm 
hål. Inbyggd 1-pol ig bry 
tare som är sluten då 
uret är påslaget. Moment
brytn ing 3 A. Kopplings 
tid 0-30 min. 
Nr 32-861 ........ 49: -

ljusvuiator . BUCH DIM 
MER . Anslutningseffekt 
60 -300 W end . glödljus. 
För infä lln ing i väggdosa. 
Med potentiometern kan 
ljuset regleras från släckt 
till max . 220V. S-märkt. 
Nr Pr st 10 st 
32-1879 79:- 680:-

Segmentkoppling sur 
Combi Rex WT med 
dygn- och veckoskiva . 
Veckosk iva i kombination 
med dygnskivan. På tid
skivornas ytterkant ligger 
en krans av fast monte
rade inställningssegment. 
Varje instäl lningsseg ment 
på dygnskivan motsvarar 
30 min inkoppling / urkopp
ling. Veckoskivans seg
ment spärrar dygnskivan 
i jämna 12-timmarsperio
der . Maximalt antal in
och urkoppl ingar per 
dygn 24 st. Inkopplings
noggrannheten är bättre 
än ± 5 min på instä lld 
tid . Stor gångnoggrann
het genom synkrondrift. 
Omgivningstemperatur 
-25 ° - + 60° C. Botten 
montage .- Svart plasthöl
je med transparent lock. 
71,SX 102X73 mm. Motor
data : 220 V 50 Hz, 2 VA . 
Kontaktdata: 1 växling 
250 V 16 A resistiv last. 
Induktiv last cos q,=0,6 
12 A. 
Nr 32-347 . . . . . . 229: -
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Musikverk. Schweiziskt fabrikat , för inmonlering i 
skrin , leksaker m.m. Speltid ca 3 min. Med 18 stäm
mor. Storlek 52X 45X 18 mm. 
Följande melodier finns : 1) Harry Lime, 2) Bjäller
klang , 4) Godnattvalsen , 5) Stilla natt , 6) Nu är det 
jul igen, 7) Hej tomtegubbar , 8) Gärdebylålen, 9) 
Helan går , 10) Svarte Rudolf , 11) Donauwellen, 12) 
Guld och Silver, 13) Polonäs , 14) Keisarvalsen , _15) 
Midsommarvaka 16) Sankta Lucia , 17) Oh du heliga, 
18) Fruhlingslied , 19) F_or Elise, 20) ~delweiss och 
21) ur Blåsningen. Uppg,v reservmelod,. 

Nr 24-37 .... ...... .. .. ....... .. . Pris pr st 18: 50 
Pris 10 st samma melodi ........ . ...... 160: -

Musikverk, med 28 stämmor, stor vals , 5 minuters
speltid . 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, 5) Stilla natt , och 6) 
Blaue Donau. 7) Lili Marlene. 
!lr 24-132 ...................... .. .. . . . ..... 52:-

Annbandsur för fl ickor 
Boett av krom m. stål 
botten diam . 23 mm. Verk 
med 17 stenar , 1,tötsäker . 
vattentät. Scweizerfabr i· 
kal. Med läderband . En 
utmärkt skolklocka . Ett 
å,s garar,,ti. 
Nr 24-1419 ...... 95:-

Ura rmband " RALLY" . Ett 
!110dernt svart eller brunt 
läderarmband med för
gy 'flt e l. förkromat spänne . 
24-271 A . . . . Svart/ förg . 
24-271 B . . . . svarVförkr . 
24-274 A . . . . BrunVfö rg. 
24-274 B .... BrunVförkr . 

Pris pr st 6: 50 

iFFtll] 

Urarmband av läder i kro
kodilimit. Bruna . Förkr . 
24-326 12 mm 4: 25 
24-32718 mm 4: 50 
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Urarmband, Tillverkat av 
flätad perlon . Svart färg . 
24-1518. Bredd 18 mm 

Pr si 3: 30, 12 si 33, -

Urarmband, dubbelt s.k. 
militärband av krokodil
mönstr ad svart boxkal v. 
Nr Prst 10st 
24-464 6: 25 51 : -

Bandstift för armbandsu r, 
fjäd rande. Prima schwei 
ziskt fabrikat. 
24-7 8 b C 

L. mm 9/15 12/18 15/22 
Pr par 1: 25 1: 30 1: 35 
Pr 10 st 3: 80 3: 85 3: 90 

Bandstiftsats, består av 
4 st av varje längd=12 st. 
Nr 24-12 .. . ....... 4: 85 

FOTO 

VELBON-stativet är myc
ket kraftigt byggt o. läm
par sig för 8 och 16 mm 
smalfilmskameror samt 
tunga stillbildskameror . 
Profilbenen i stål är brett 
lagrade och ger orubblig 
stabil itet i varje läge . Pa
noramahuvud med till 90° 
lutbar kameraplatta på 
lätt låsbar mittpelare, 
som även kan vändas för 
fotografering i " grodper 
spektiv ". 1/," kamera
skruv .. Gumm ifötter . Mått : 
Hopskjutet 60 cm, största 
höjd 170 cm, vikt 2 kg. 
Nr 37-63 ........ 237: -

Bordstativ med inskjut
bara och låsbara ben. 
Kraftig kulled, ställbar 
int ill 90°. Med '/, " gänga . 
Höjd 17 cm. Lätt att med
föra . 
Nr 37-24 ........ 46: 50 

TrAdutlösare 27-57, svart 
kabel med konisk nippel. 
Längd cm/ pr st. 

10 20 50 100 
5: 25 5: 75 9: - 14: 75 

Fotostativ , 8-delat , 3-bent 
med panoramahuvud med 
vinkell ed och 1/ , " kamera 
skruv. Förkromat med 
svarta ytterr ö r. Höjd 28-
110 cm. Plastläder väska 
med blixtl ås medfö ljer . 
Vikt 0,5 kg. 
Nr 37-333 96: -

Blixtlampor, typ PF1 B. 
Blå, för all sorts fotogra
fering . I askar med 10 st. 
Nr 27-418 . . Pr ask 6: 50 

27-441, AG3B , mini-blixt. 
I askar om 10 si. 

Pr ask 5: 80 

X-k ub. Blixtkub för batte
rilös tändning . Pris pr 3 
kuber=12 blixtar. 
Nr 27-442 . . . . . . . . 7: 90 

Blixtkub för batteritänd
ning, fyra blixtlampor i 
varje kub. Pris pr 3 kuber 
= 12 blixtar . 
Nr 27-440 .. .. . .. . 6: 50 

Fotolampa, NITRAPHOT , 
typ NR med kolven för 
speglad invändigt som 
reflektor. Ljusflöde : 15500 
lumen, färgtemp. 3400 K. 
Sockel E 27, 127 elle , 
220 V. 500 W . 
Nr 37-320 . . . .. . . . 32: -

Elektronblixt, Raynox. Ett 
nätt och t revl igt aggregat 
för batter i. Ca 50 bl ixta , 
med 8-10 sek. interva ll 
får man ut på en batteri
sats om 2 st nr 32-2324. 
Blixttid 1/ 1000 sek. Led
tal 16 för 21 DIN färg . 
Med exponerir,gsg uide 
och hållarsko. Både sko
kontakt och sladdk ontakt . 
Mått70 X 60X25 mm. Utan 
batterier . 
Nr 37-20 .. .. .. .. 82: -

Elektronblixt som föregå
ende men starkare: Led
tail. 24. Storlek 100X 60X 
30 mm. 
Nr 37-23 . .. . . ... 105:-

Mörlcrumslampa. Ger bäs
ta möj liga ljus utan att 
slöja materialet. Sockel E 
27. Endast 220 V. 
37-321. G, gul , för kon
taktkop iering . 15: 50 
37-322. Gulgrön , för för 
stor ing. 15: 50 

Sjilvutlösare 27-231, att 
anbr ingas på metalltråds 
utlö sare. 44: -

I 
Skarvapparat , är oumbär
lig vid skarvning av smal
film . Passar alla f ilmtype r. 
Nr 37-155 . ....... 41:-

Skärmask in. Hell av stål , 
lackerad och med grade
rad celluloidlinjal. Skär
längd 25 cm. 
Nr Skärlä ngd 
37-31 15 cm 
37-32 25 cm 

Pris 
58:-
72:-

Filmduk. Portab el pärlduk 
125 x 125 cm i högsta kva
li tet på smidig väv som 
ej spr icker eller bular sig. 
Med stadigt ställba rt sta
t iv. Höjden varieras med 
ett enkelt handg repp. 
Högsta höjd 215 cm. Un
derkant 60- 100 cm från 
golvet. 
Nr 47-52 .. 154: -

Dia-magasin. Två standardmagasin i arkivlåda av 
plast med gavellucka . 
37-153. Med 2 st 36-bilds magasin . Låda storlek 125 
X 67 X 255 mm. 14: 75 
37-154. Med 2 st 50-bilds magasin . Låda storlek 125 
X 67X 300 mm. , 19: 50 

OBS. 50-bilds magasin fyllda med glasdia blir för 
tungt överhä_ng på en del projektorer , då endast 36-
brlds magasin kan användas . 

Dia-magasin för 36 bilder . 
Passande Cimator och 
Paximat. 
Nr 37-459 .... Pr st 7: 75 

DialAda av slagtålig po
lystyr en för 50 ramar 5 X 
5 cm, indelad i 5 fack . 
Nr Pr st 10st 
37-111 3: 90 35: -

Filmhjul med automat isk 
filmfastsättning. Tillve r
kade av svart plast o. med 
fyrkant iga ark ivboxar av 
kraftig plast. Passar för 
Super-8 . 

37-148 60 m 
37-147 90 m 
37-148120 m 

6: 50 
7:75 
8:75 

Adapter. Navbussning 
till filmhjul för anpassning 
t ill standard -8. 
Nr Pr st 10 st 
27-149 1:- 5:-

Skarvapparat fö r tejp 
skarvning av singel- oc h 
super-8 f ilm. A rbets
gången är enkel o. snabb. 
Skarven bl ir sta rk och Diaramar GEPE-A . Ram 

5 X 5 cm med dubbla glas . 
........ 33:- Bild 24X 36, 24X24. 

smidig . 
Nr 27-58 

Filmcement, Agfa Cinecol Skarvtejp, Super-8/ Singel- 37-126, 20-förpackn . 8: 25 
i flaskor om 30 cm' . 8. Förp. fö r 20 skarvar . 37-125, 100-förpackning . 

"BIAs rent". Tryckförpack
ning med specialgas som 
ger en fullständigt ren 
och fuktfri tryckstråle . 
Arb etstryck ca 4 kg/ cm' , 
som består under hela 
förbrukningstiden . Ger 
över 2000 blåsningar , som 
ska vara sekundsnabba . 
Långt munstycke med 
nålf in tryckstråle. Ovär
derligt hjäl pmed el vid 
rengöring av ur, kameror, 
instrument m.m. 

Nr 27-156 .. .. .... 7: 50 Nr 27-59 ... .. .. ... 8: 60 39: 50 Nr 34-275 . . . 19: 50 
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Fotoalbum med sjä lvhäftande sidor som gör monte 
ringen ytterl igt e nkel och snabb . En glaskl~r pla':/" 
folie öve r s idan skyddar foto t och den kl,bban e 
ytan . Fotot tas lätt ut igen . 

Album med 20 självh äftande sidor , 25 X 32 cm. Vad
der ad e pärmar i röd , blå e ller svart färg . 

36
, 
50 Nr 37-75 .... .. . ..... . .. . .... . . .. . .... . ... . 

Fotoalbum med blad av ljus kartong . Storlek 23 X 24 
cm. 

37-158. Med vadde rade 137-287. Vadderade skinn; 
pärma r i konst läder . Sp i- imit. pärmar med dekor 1 

ralhäftade blad . 40 sidor. guld . Sp iralhäftade blad . 
22: 50 40 s ido r. 23: 50 
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Negativblad av halvge
nomsk inligt vaxat papper 
m. hål passande de fles 
ta pä rmar . Bladets stor 
lek 29,5 x 25 cm. 
37-12 med 12 fickor för 6 
X6-film. Pr 10 si 5: ID 
37-14 med 6 långa fack 
för 24 x 36 film. 

Pr 10 si 5:80 

Förstoringsapparat 
"SFC ". För negativ 6X6 
cm eller mindre . Negativ 
hållare för 6 X 6 cm och 
35 mm medföljer . Kraftig 
förkromad stllpelare . 
Svängbar ut över botten 
plattan . Skarptecknand e 
anasligmal 3,5/76 mm m. 
irisbländare och klickin 
ställn ing. Oubbelkonden 
sor och rödfilter . Snabb 
och exakt inställn ing med 
mikroratt. För 75 W lam
pa . Pris utan lampa och 
utan avmaskn ingsram . 
Vikt 11 kg. 540 
Nr 47-330 . . . . . . : -

Avmaskni"9sram helt i 
metall med 35 mm breda , 
lätt ställbara , graderade 
linjaler som ger exa~la 
vinklar . Ställbar för olika 
kantbredd . Största pap 
persformat 24 X 30 cm. 
Nr 37-39 . . . . . . . . 95: -

Opallampa. För försto 
ringsapparaler . 75 W. 

130 eller 220 V. 
Nr 37-38 . . . . . . . . . . 7: -

Förstoringsobjektiv. Sär· 
skilt konstruerad för för 
storingsändamål. Färgkor
rigerat och T-behandlat. 
Irisbländare med klickin
ställning . Gänga 39 mm. 

27-A 1 :3,5/ 50 mm 124: 
27-19 1 :3,5/ 76 mm 133: 
27-70 1 :4,5/105 mm 185: 

Högvlanspress. Dubbels idig torkyt a 25 X 33 cm pl 
vardera s idan . Till pressen användes glanspiltar mot 
vilka kopiorna faslpressas i vått tillstånd . Matta bil
der uppläggas med bak sidan mot glansplåten . I 
bägge fallen hålls bilderna (>lana av spinnd~ken som 
spännes automatiskt. Torkt,den är 5-10 m,n. Effek 

185 W. 220 V. Utan glans:.lå'.~ '.· . ......... .. .. 71!: _ 

Projektor ENNAMAT för d iab ilder . En helauto 
mat isk tysk magas insprojeklor med ska rpt objektiv 
2,8/85 mm och ljussta rk halogenlampa 24 V/15Q W 
med fläk t. Fjärrmanövre ring (180 cm kabe l) med 
ljuspil och tangenter för del s skärpe ins tällning samt 
d iaväxling framåt eller bakå t. Diamagas inet s bilder 
är åtkom.liga mitt under visninge n. Även an slutn ing 
för bandspelarstyrning . Med näts ladd för 220 V an 
slutn ing . Leve reras med ett stan da rdma ga s in och 
väs ka av pla stläder med bär handtag . Storlek ca 
30 X26 X 13 cm. Total vikt 4,7 kg. 

595
, _ 

Nr 37-29 ..... .. ............ . 

Radigeringsapparat, KennH, för super-8 -film. Ger 
skarp och tydl ig bild , är snabb och enkel alt ladda 
och lår filmhjul upp till 120 m. Apparaten kan fällas 
ihop och tar mycket liten plats vid förvar ing . Llg 
volts lampa 6 V/10 W. Ratt för skärpe inställn ing och 
tangent för marker ing pl filmen vid redigering. 
Kåpa av pressgjuten metall med grl frostlacke ring . 
Endast för 220 V växelström . Bildrutan 6 X 8 cm. 
Nr 37-14 .......... . ..... , . . ..... . . . . . ... .. 233 :-

Förstoringapappar 
AGFA Record Rapid, vitt 
blankt 9 x 9 cm. 
27-419 Hå rt RRH 1 
27-420 Normalt RRN 1 
27-421 Mjukt RRW 1 

100 bl. 23: 50 

AGFA Racord Rapid, vitt 
bla nkt 13x 18 cm. 
27-138 Hårt RRH 1 
27-139 Norma lt RRN 1 
27-140 Mjukt RRW 1 

25 för p. 1.8: 15 
100-förp . 59: -

AGFA Brovira 18 x 24 cm. 
Vill halvmatt , kartong
tjockt. 
27-422 Hår t BH 112 
27-141 Normalt BN 112 
27-142 Mjukt BW 112 

10 blad för p. 17: 50 

I ~ .• 

Universalframkallare Ko
dak D n , för papper samt 
skålframkalln ing av film 
o. plåtar . Förpackn ingen 
ger 1 lite r färd ig lös ning . 
Nr 37-117 . .. . . . .... 4: 95 

Kodak finkomframkallare 
D-76 för film och plåtar . 
Ger ultraf int korn o. med 
ger därför kraft ig försto 
ring . 
37-33 . Burk för 1 liter lös
ning . 4: 20 
37-34. Burk för 5 lite r lös -
ning . 12: 50 

Surt Fixarsalt, Kodak, i 
burkar om 200 g . För 2 I 
bad . 
Nr 37-35 . . 4: 75 

KODAK FÄRGFILM 

Pos itiv film 64 ASA. Fö r 
visn in(J i projektor . Exkl. 
framkallning . 
27- 79 EPR 120 Prof. 15:60 

• 
AGFA Firgfilm 

AGFACOLOR Pocket 
Negat ivfilm 110-kaasett . 
27-122 20 exp . I : 40 

27-395 ER 135-36 23:75. Ne,ati..r.lm lnstamalic . 
~~ !~ÄD 

13
5-

36 
2B:50 27- 31 CNS 12&-20 I : 90 

Negativfilm Kodacolo, -C· 
för framst ällning av färg 
kop ior . 80 ASA. 
27-175 C 12&-20 
27-397 C 120 
27-399 C 135-20 
27-398 C 135-36 

Svart-vit 

11:15 
11:50 
11 :911 
16:75 

Varichrom Pan svart -vit 
125 ASA. 
Nr Filmbeteckn . 
27-17 VP 120 
27-19 VP 126 
Tri-X 400 ASA. 

Pris 
6: 25 
6:25 

27-911 TX 120 7: 40 
27-93 TX 135- 36 11: 75 
Plus-X Pan 160 A6A 
27-13 PX 135- 36 11: 75 

KODAK SMALFILM 
8 mm fllrgfilm. Priset in
kluderar framkalln ing . 
Dubbel-8 : 
27-11 KM dagslju s 34: -
27-12 KMA40 elljus 34: 75 
Super-8 : 
27-15 KMA40 .34 : 75 

------- o 
----- Q 

Gummislang , röd labora
lorieslang i mjuk och smi
dig kvalitet. 
Nr Inre diam. 
49-303 2,5 mm 
49-304 4,8 mm 
49-305 8.0 mm 

SUiar av syrafa st 
plast. 
Nr Bottenm ått 
37-363 9 x 12cm 
37-209 13 x 18 cm 
37-210 18X24 cm 
37-211 24 >< 30 cm 

Pris 
4: 75 
8: -

10: 50 
15: 75 

Positivfihn smAbild 36-
patr . CT 18. Inkl. framk. 
27-405 utan ram. 31: 50 
27-135 med ram . 39: 50 

Potftjyfjln, smlb~d 36-
patr . CT 21. Inkl. framk . 
27-4411 utan ram . . 31: 75 
27--, med ram . . 39: 75 

SMALFILM Agfachrqme . 
27-137 Super -8 29: 75 

Filmklämmor av rostfr itt 
stål , den ena med bly
tyngd . Bredd 30 mm. 
Nr 27-332 Pr par I : 50 

Glansplit. Högg lansför 
kromad mäss ingp låt 24 X 
30 cm, 0,5 mm tjock . För 
såvil glanspressar som 
för långsam torkning. 
Nr 37-207 . . . . . . . . 39: 50 

Axelbag i svart nappaim it. 
Regle rbar axelrem . 4 fack 
med dragkedja . Stor!. 32 
X30 X 17 cm. 
Nr 37-40 . . . . . . . 52: -
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' Halogenlampa för smal
f i lmsproje ktorer . P-15 8V/ 
50W. Ersätt er den van
liga ref lekt orla mpan (27-
382). Ger mera och vitare 
lj us över hela bi lden ända 
ut i hörne n, med en avse · 
värd förb ätt ring av bi ld 
och fä rgklarhet. Brin nt id 
50 t . med ,samma styr ka. 
Nr 27-62 . . . . . . . . 43: -

Halogenlampa för pro
jek torer. 2 sti ft. 
27-460 12 V 100 W 15: 50 
27-461 24 V 150 W 14: -
27-462 24 V 250 W 21: -

~ I i) 

Reservlampa 27-6&. Jod
rö r 1000 W 220 V. 24: 50 

Stareo-bililer med enkla 
medel. En liten handbok 
av Hjalmar Larsson . Ger 
förklaring vad stereobil 
der är och hur man med 
enkla medel kan åstad 
komma sådana med en 
vanlig kamera i färg eller 
svartvitt . Hur man till · 
verkar ett enkelt stereo 
skop , ca 40 illustrati o ner 
och ritningar . 
Nr 28-347 . . . .. . . 6:-
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Projek torlampor med lj uskropp i centrum och endast 
för upprätt stående brinnläge . 
Nr Typ Sockel Volt Watt Pris 
27-375 a Ba-15s 12V 100W 17: 75 
27-309 a Ba-15s 220 V 100W 21:-
27-310 b Ba- 15s 220 V 150W 24: 50 

21-3n d P-28 220V 100W 18: 50 
27-314 d P-28 220V 500 W 47:-

27-315 e P-28 110V 750W 28:-
27-457 e P-28 220 V 750 W 53 :-
27-316 e P-28 110 V 1000W 36:-

27-380 B & H 115 V 750 W 36: -
27-381 B & H 115 V 1000W 38: -

27-382 g P-15 8V 50 W 15: 75 
27-454 h sti ft 220V 150W 23: 50 
27-455 st ift 220V 300W 27: 50 
27-456 st ift 220 V 500W 36: 50 

Kartlupp med 75 mm för- Lupp med infatt ning av 
sto rings l ins och 100 mm svart bake l it, sto rlek 30 X 
diam. upp lyst kåpa . Hand - 36 mm. 
tag med plat s fö r batt e- Nr Först. Fokus Pris 
rier. Hela längden 23 cm. 24-470 21/, X 4" 5: 75 
Pris utan batte rier (2 st 24-471 3'/, X 3" 6: 25 
2322). 

24
: _ 24-472 5 X 2" 6: 75 

N~, ·""" ... ._,,._ ' "' 

F örstoringsglas på 30 cm. 
lång, böjlig , förkromad 
arm, monte rad på kraf t ig 
svartlackerad fo t, 16x 11 
cm . Glasets diam . 10 cm . 
Nr 34 -868 .. .. . 110:-

Trlidriknare . Har skarp 
optik . m fö rstori ng 16X. 
Synf ält 1/, "X '/, ". G/'ord 
av förkrom ad meta I i 
hopfällbar fickmod ell. 
Nr 24-1179 ........ 17: 50 

Urmakarlupp, s. k. sten
håls lupp. 12 X för storing. 
Nr 24-474 .... . . .. 10: 50 

7,) 

Förstoringsglas med två 
linser, d iam. 23 mm. Ger 
tre oli ka försto ringa r: 2, 
3 och 6 X. Vr idbart infäs
tade i plastfodra l. 
Nr 24-666 .. . . . ... 11: -

Förstoringsglas med 3 
lika linser , diam . 22 mm. 
3, 6 eller 9 X för sto ring 
erhålles . 
Nr 24-1774 13: -

OPTIK 

Glasögonglas . Extra ~ri -
ma meniskglas . Lämp iga 
även till opt iska appara-
ter och experi ment. Diam. 
58-65 mm. F inn·s i fö l-
jande d ioptrital : 1,00, 1,50, 
2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 
3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50 
och 6,00 p lus eller minus. 
Linsens brännvidd erhål -
les ge nom att d ivider a 
100 cm med diop tri talet. 
Uppg iv önsk ad d ioptri . 
Nr 24-686, posit iva, +. 
Nr 24-687, nega t iva, - . 
1,00-2 ,00 Pr st 8: 50 
2,25-4 ,00 Pr st 9: 75 
4,50-6 ,00 Prs t 11:-

Läsglas i god kvalitet m. 
stor förs toring . G laslins i 
förn icklad infatt ning med 
skaft av bake lit . 
Nr Diam. 
24-867 50 mm 
34- 84 60 mm 
34- 85 75 mm 
34- 86 100 mm 

C? 

Pris 
9: 50 

14: 50 
19: 50 
24: 50 

Lisglas . Stort , rektangu 
lärt gla s, 5 X 10 cm,· i ele
gant infa ttn ing av plast 
med bekvämt, sned ställt 
handtag. 
Nr 34-850 ........ 32: -

Förstoringsglas 24-23, ri,. 
45 mm gla sli ns. Vr idbart 
inlä st i fodr a l av läder 
imitat ion . 

Pr st 6: 50, 10 st 52: -

Sy-lupp fö r använd ning 
även vid finmekaniska ar
bete n, då den lämnar bå
da händerna fria . Diam. 
10 cm. 
Nr 34-73 . . . . ·22: 50 

Förstoringsglas på fot. 
Linsdia m. 44 mm. Stä ll 
bart i alla riktning ar, fö r
nick lat stat iv. Maxhöjd 17 
cm. 
Nr 34-865 .. .... . . 29: -

I 

Pannlupp. Elegant utfö 
rande med ställbart me
ta llband fö r bästa fast 
sät tn ing runt huvudet. 
Först. 4 gånger. Fronten 
vitlacke rad. Lupplattan 
uppfällbar . Bredd 13 cm. 
Nr 34-788 ....... . 124: -

Dörrkikare av förnicklad 
mässing. Mo nt eras i 12 
mm hål fö r 35-52 mm 
t joc ka dör rar . 
Nr Prst 10 st. 
24 -751 8 :50 57 :-

Mikroskop. Ster eo 30 X. 
Ett speci alinst rument för 
dis sekeringsarbe te n m.m. 
Höjd 19 cm. Prep aratbor 
det 72 x 89 mm. Dubb la 
linstub er med prismasy
stem. Det stereo skop iska 
seendet är värdefullt vid 
många arbeten . Med tr ä
skrin. V ikt 1,4 kg. 

~ Nr 34-1405 . . ... . 245: -

~ ~ 
Fickteles kop med hölje 

Pannlupp med stä l lbart av elo xerad metal l. 15X 
nack band av . meta ll . försto ring. Längd utdrag et 
Front pl att an .. av v,tl_acke- 285, ihopskjut et 150, d iam. 
r~d me_ta ll ar uppfa llb ar. 17 mm. Et t utm ärkt tele 
Fors to ring 2,5 X . skop med optik i hög 
Nr 34-720 . ...... . 58: - klass . 

Nr 24-1TI1 .. .. . . .. 28:-

i 
Pannbandslupp, ställ- o. 

Mikroskop med prima op
ti k med t re ol ika objek
tiv för sto rande 100, 200 o. 
300 gånger , vilka sitter i 
en revolverfattni ng och 
kan snabb t växlas . Gj uten 
frostlackerad fot och för
kroma de dela r. Fininställ
ning med rattar . Höjd 19 
cm. Preparatgla s medföl
je r samt fö rvari ngsl åda av 
tr ä. V ikt 0,8 kg. 
Nr 34-495 . . .. . ... 98: -

O bjekt glas 24-480, storlek 
18X 58 mm, 0,80 mm 
tj ockt. I askar om 50 st. 

9: 75 

Objektglas 24-481. Lika 
480 men med f inslipad 
förd jupn ing. 

Pr 10 st 11: 50 

Ti ckglas 24-479, stor lek 
18X 18 mm, 0,15 mm 
tjockt. I askar om 100 st. 

Pr ask 5: 20 

"~1 ________ , 

låsbar i alla riktn ingar. Tubkikare med basta opt ik av sammansatt a akro
Pannbandet ställb art med maliska och antir efle xbehandlad e linser . Ob jekriv 
max. 20 cm dia m. Mycket I diam. 30 mm. Telesko piskt utdrag i tre dela r med 
lämplig för t. ex. urmaka - förk romade rör . Längd ihops kj uten 18 cm. 30 x för -
re, f inmekan iker m. fl. sto ring . Utdragen längd 36 cm . 
Nr 34-86& .. . ..... 38:- Nr 34-395 .. · . ......... . ........... . ........ 57:-

Mikroskop med stab ilt 
gjutet och lacker at sta
tiv och pr ima optik för 
amatör er med höga an
språk . Tr e o lika obj ekt iv 
i revolv erf attning tills am
mans med två utb yt bara 
okul ar gör fö lj ande fö r
stor ingsmöjl ighe ter: 80, 
120, 200, 300, 400 och 600 
gånger . Höjd 24 cm. Le
vereras med t räskri n. V ikt 
1,8 kg . 
Nr 34-496 . . . . . . 235 : -

Dissekeringssats i trä
skrin 19X 7X 4 cm. Inne
håller förstor ingsgl as, sax, 
obj ektgla s samt 4 olika 
verktyg , lämpliga för sitt 
ändam ål. 
Nr 34-1406 . .. . .. 36:-

Glassats, inne håller 25 
objek tglas , 25 täckglas 
samt en flaska kanada
bal sam. Förp. träskrin 
20 x 10X 4 cm. 
Nr 24-1407 34: -
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Mikroskop, ett zoom-mik
roskop för hobby o. stud . 
Förstoring upp till 900 X . 
4 revolverobjektiv m. för
storingar från 50-75 , 100 
- 150, 300-450 , 600-900 
gånger . StoppinställninQ . 
Höjd 23 cm. Belysn ing (2 
st batter ier 2311). Lev . i 
träskrin . V ikt 1,3 kg . 
Nr 34-U1 . . . . . . 210: -

Automatisk strömbrytare 

Mikroskop , ett kvalitets 
zoom-mikroskop med för
storing upp till 1200 X . 
4 st revolver objektiv med 
förstoringar från 80-1 60, 
100-200 , 400-800 , 600-
1200 x . Ställbart stopp . 
Fininställnin!l . Höjd 255 
mm. Blågrå lackering . 
Belysn ing (2 st batterier 
2311). Med träskrin . Vikt 
1,8 kg. 
Nr 34-UO . . . . . . 330: -

dl spegeln vändes, ej i 
foten som pi bilden . 1b r G> 

Mikroskop med ett sta
digt svart plaststa t iv. Väx
ling mellan 1()0, 200 eller 
300 X förstoring . Höjd 22 
cm. Preparatglas , verktyg 
och tillbehör för prepa
rering medföljer . En en
kel utrustn ing för skol
barn. Vikt 0,5 kg. 
Nr 34-61 .. - · . . .. 92: -
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Fickmikroskop med 50 x 
förstoring . Grå hylsa m. 
klips för fickan och fint 
förnicklade metalldelar . 
Billi gt och bra instrument. 
110X12 mm. 

75 Nr 24-791 . . . .. . .. 14: 

Fickteleskop och f ick mik
roskop i kombination . Av 
förkromad metall , d iam. 
15 mm. Längd ihopskjutet 
11 cm, då det tjänstgör 
som mikroskop .'lOX för
storing. Utdragen längd 
20 cm, då det bl ir en ut
märkt kikare m. god skär
pa och 8 X förstoring . 
Nr 24-1775 .... .. 22: 50 

MAlliikaN med 3-bent gaffelstat iv. Försedd med 
prisma och okular instllln ing. Förstor ing 30 X . 
Objekt ivdiam . 60 mm. Vikt 0,7 kg. Lilngd 29 cm . 
Stativets höjd 30 cm. 

11 Nr 34-411 .... .. ..... . ...... .. ... .. ....... 1 :-

Teleskop. 60X 60 mm. Objektivdiameter 60 mm. Fyra 
olika okular pi vridbar revolverfattning ger följande 
förstoringsval 20, 30, 40 eller 60 X. Ant ireflexbe 
handlade linser med förstklassig bildkval itet och 
skärpa. Med stabilt höj- och sänkbart stativ med 
fininstl.llningsrattar. Höjd 40-52 cm. Längd 44 cm. 
Vikt 2,2 kg. 

570
, _ 

Nr 34-Ul . ... . ... . .. . .. . .... .. .... . .. . . 

• 
Teleskop . 50x 50 förstor ing 50 X , objekt ivdiam. 50 
mm. Brännv idd 500 mm. Antireflexbehandlad prec i
sionsopt ik. Tub m. sikte, längd 62 cm. lnställningsratt 
med kuggdrev . Oku laret m. vinkelprisma för bekväm 
astronom isk observation även idealisk vid markstu 
dier (dock med spegelvänd bild) · Ett st,rbllt trebent 
metallstativ medföljer . Höjd 39 cm. 
Nr 34-547 . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 225: -

Teleskop ZOOM , m. förstoringen kontinuerligt ställ
bar från 13X till 40X . Objekt ivdiam. 40 mm. Längd 
40 cm . Med bordstat iv med låsbar kulled. 
Nr 34·494 . . . . . ... .. ..... . ....... . .. .. .. .. 210:-

Astronomiskt teleskop. Ekvatoriell refraktor typ ET2. 
Förstoring : 41, 82, 100, 225 och 450 X. Objekt iv d ia
meter 60 mm. Brännv idd 900 mm. Okula r: SR 4 mm, 
HM 9 mm och Ke 22 mm: Tillhörande utrustning: 
Barlowlins 2 X . Stjärnvinkelprisma, bildvändande 
prisma , solf ilter , månfilter , sökare 6 X 30 med hår
kors . Stabilt trebent markstat iv med bricka för t ill
behör . Balansvikt er och två flexibla fininställnings· 
rattar. Telesko pet med ti llbehör levereras i en fack
indelad och fodrad förvar ingslåda av trä . Engelsk 
bruksanvisning medföljer . Vikt 16 kg. 
Nr44-550 . .. .. .. .... ... ...... .... ....... 1295:-

lll1111111111111111111111111111111111111111111 
MiniatyrkikaN COPITAR 
Dialytkika re i kompaktmo
dell. Hopfälld inte större 
än ett cigarettpaket. Dub
belt antireflexbehandla d 
kval itetsoptik . Med mjukt 
fodral. Förstoring 8 X . 
Objektivd iam. 20 mm. 
Synfält på 100 m/12 m. 
Vikt endast 146 g. 
Nr 34-120 . . Pris 435 : -

11111111111111111111111111111111111111111111111 

Spegelteleskop , typ RET-45, med 112 mm spegel
diameter , brännvidd 900 mm. Med 2 st utbytbara 
okula r 6 mm och 20 mm brännvidd , som ger 46 X el
ler 150x förstoring . Extra solfilter. Sökare 5X 24. 
(5 X först.) . Tele skoptub av vitlackera d plåt. Utrustat 
med trebent ekvato rialt golvsta t iv med deklinat ions
skiva , motv ikt och två fin insällningsrattar på flex ibel 
axel. Höjd 122 cm. Engelsk bruksanvisning medföljer . 
Nr44-677 .. . .. . .. . ..... . . .......... ... .. . 1120:-

Linstillsats som fördubblar förstoringen (syste m 
Barlow) . För 24,5 mm okular. Passar ovanstående 
teleskop och insättes mellan okular och tub . 
Nr 24-969 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39: -

Solfilter nr 24-9117 .. . ..... .. . .. ... ..... . . . . . 9: 50 
M6nfilter nr 24-911 . ... .. .... .. .. . . .......... 9: 50 

Okular och tili behö r till te1eskoo med okularfattn ing 
för 24,5 mm diameter . ( - ej till spegelteleskopet) 
24-831 Okular brännvidd 6 mm. 42: -
24-832 Okular brännvi dd 9 mm. 39: -
24-833 Oku lar brännv idd 12,5 mm. 31: -
24-834 Okular brännvidd 20 mm. 52: -
24-835 Okular brännv idd 25 mm. 63: -
24-836 Diagonalprisma (90° brytn .).- 47:-
24-137 Bildvändande prisma . - 70:-

Förstoringen i ett teleskop uträknas genom att d ivi
dera objekt ivbrännv idden med okularbrännvidden . 
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Japanska prismakikare är särskilt prisbilliga och av 
erkänt god optisk kvalitet och med T-optik (anti 
reflexbehandlade linser) . Utförda i vanli11 standard· 
modell med mittskruv och svart lädermönstrad kläd
sel. Med kikarfodral av svart plastläder . 
Garanterade kvalitetskikare till llga priser. ' 

Nr Förstor ing X Synfält Storlek Vikt Pr is 
objekt ivdiam. på 1 km cm kg 

34-757 s x 30 125 m 16 X11 0,5 144:-
34-759 8 X30 110m 16X12 0,5 148:-
34-7110 7X35 117m 16X14 0,6 153:-

34-761 7X50 120m 20X17 1,0 194:-
34-762 •10X50 92m 20 X18 1,1 198:-
34-763 12 X50 75 m 20 X 18 1,1 210:-
34-714 16X50 67m 20 X18 1,1 215:-

34-765 20 X50 51 m 20 X18 1,1 220:-
34-718 20X70 60m 23X21 1,4 465:-
34-789 12X80 80m 24X26 2,5 610:-
34-no 20X80 60 m 24X26 2,5 625:-

Samtlig a prismakikare har såväl separat okularin-
ställni ng som skärpe inställn ing med mittskruv . 
OBS! Kikare med större förstoring än 12 X är olämp-
liga att hålla på fri hand , varför stativ e l. åtminstone 
armbågsstöd fordras. 

Prismakikare märke 11Suprema 11 i amerikansk modell 
i L YXUTFtlRANDE med modern gråblå klädsel och 
lacker ing . Utsökt e legant och av högsta japanska 
kvalilelsklass med enastående bildskärpa och sta
bil itet. Alla linsylor med hård ant ireflexbehandling. 
Levereras med fodra l av svart plastläder . 
Nr Förstor ing X Synfält Storlek Vikt 

objektivdiam. på 1 km cm kg 
34-134 8 X30 140m 16X12 0,6 
34-135 7 X50 124 m 20 X17 1,1 
34-136 10X50 95 m 20 X17 1,1 
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260:-
295:-
320:_-

Kikarfäste me d 8-1 8 mm 
gripvidd för prisma kikare . 
Med '/, "-gä nga som pas
sar på alla foto st at iv. 
Nr 24-389 .. .. .... 32: -
(utan sta tiv) 

Kikare. Förstorar 10 x . 
Objektivdiam . 20 mm. Lätt 
a tt medföra . ty formatet 
är 7,5 X 3,5 X 3,5 cm. Me
talldelarna är fint förkro
made . Med halsrem av 
fläta\ silkessnöre . Med 
fodral. 
Nr 34.399 . . 96: -

KikarglHögon. Förstor ing 
2,8 X. Okular instäl lning . 
Förstklass fg AR-behand
lad optik. 
Nr 34·676 ...... .. 68:-

Panelinstrument. lämpligt 
som avst .indikator, fält 
styrkemeter m.m. lnb . 
12 V skalbelysning . Ri 
2 Kohm . Känslighet 300 
µA . Storlek panel 35x14 
mm, Djup 27 mm . 
Nr Prst 10st 
22-2041 6:- 49 :-

Tanklock av mässing med 
llänsfäste. 
25-196, 30 mm diam. 15: 50 
25-197. 40 mm diam. 17: -

Fotogenlampa av matt 
bor stad och antikbe
handlad plåt. Storlek 13 
X25 cm. 
Nr 34-525 ..... . .. · 29: 50 

~ \1 
-+ 

Kassttthillare för 10 st 
kassetter . Tillverkad av 
svart plast med trans 
parent nedfällbart lock. 
Nr 31-650 ...... 11 :50 

Ficklampa, laddningsbar i 
bilen . Laddas upp på ca 
6 t imma r och kan använ
das kont inuerl igt i ca 45 
min. Böjbar i ca 70° och 
kan användas som kart
lampa . 
Nr 35-375 ........ 65: -~----~-

_.c,. ~ - - • -~-----:y 
Gasolkök, ELEKTRO
LUX . I rostfritt stål för 
inbyggnad . Tvålågigt . An
slutningsnippel för 1/4 " 
rör . Storlek 43x33x9 cm. 
Nr 44-580 .. . . . 145:-

Motorbrytare CMC ATP 
16 med termiskt motor 
skydd . Plug - in utföran
de . Mycket enkel mon 
tering och ledningsdrag
ning . Skyddsklass I P 41 . 
Storlek 140x 80x88 mm . 
Nr I nst.omr . Pris 
32-1552 1,0-1,6A 130 :-
32-1553 1,6-2 ,5A 130 :-
32-1554 2,5-4,0A 130:-

U nderspinnin1sutlösare. 
Passar ovanst . motorbry 
tare . Plug-in typ . Från 
kopplar motorbrytaren 
mekaniskt vid strömav
brott. Finns för 220 
eller 380 V, uppgiv spän 
ning . 
Nr 32-1564 ..... 62:-

- -

Motorskyddsbrytare Sie 
mens 3VA 1. Med både 
termiskt och magnetiskt 
överströmsskydd . lnst .
område 1-1 ,5 A. Skydds 
klass IP 65. Sköljtätt 
hölje i lättmetall. 22,5 
rr,m gänga för kabel 
genomföring . 
Nr 32-1387 . ... 120 :-

• Titnings hylsa av glasfi 
berförstärkt polyamid . 
Passar motorbrytare m.m. 
med 22,5 mm gänga. För 
kabel med 8,5-11.5 mm 
diam . 
Nr Prst 10st 
22-1246 1 :85 13:5 0 

Tryckrt1ul1tor CEWE 
TA 310. För max 6 Kp/ 
cm' . Sköljtätt utförande 
i lättmetall . Användes 
för automatisk in- och 
urkoppling av 1- eller 
3- fasmotorer med vat 
ten eller luft som tryck
medium. lnställn ingsom 
råde : 1 ,5- 3 eller 3-6 
Kp/cm ' efter byte av 
tryckfjädrar (medföljer) . 
3-polig brytare för 380 
V/10 A. Uttag för 1/2" 
rörgänga till trycktank . 
Nr Prst 10st 
32-234 69 :- 520:-

Vi11utt11 för 3-fas . 4-
stift . Alumin.hölje . 500 
V/16 A . S- märkt . 22,5 
mm gänga för kabelge 
nomföring. 
Nr 32-1380 ..... 46:-
Motorpropp till ovanst. 
uttag . I slagfast poly 
carbonat . 500 V /16 A . 
S-märkt . 
Nr 32-1381 .. . . . 36 :-

Stavtermostat för monte
ring i bet . skyddsrör . ln
ställnin!!, 0-80°. Diffe
rens ±6 . överhettnings
skydd 88 °. En-polig bry
tare 250 V /15 A AC . 
Stavens längd 270 mm 
diam . 6 mm. Termo 
stathus storlek 55x65x 
35 mm . 
Nr 32-1342 .... . 46:-

K1belvind1 med 2 jor 
dade uttag . 25 m gummi 
kabel ROV 1,5 mm 2

• 
Max . belastning 250 V/ 
1 O A med utrullad kabel , 
(4A upplindad) . Stabil 
rörkonstruktion. Kabel 
trumma med broms och 
vev . Storlek ca 27x21x33 
cm. Vikt 5 ,5 kg. S- märkt . 
Nr 42 -456 ..... 220 :-

Bordsskruvstyckt. Litet 
enkelt hobbyskruvstycke . 
Bacl~bredd 50 mm , spänn
vidd 45 mm . Vikt 0 ,9 kg. 
Nr 30-949 ..... . 17:50 

Skruv och hylsnyckt lsats, 
med pistolgrepp och 
spärr. 2 spår-, en kryss
mejsel, samt 6 st 6-kant
hylsor 6-11 mm . Längd 
med mejsel 19 cm . Hela 
satsen i kraftig plastlåda 
med snäppe. 
Nr30-281 ... . . . 15:25 

Hlllare för upphängning 
av verktyg m.m. Fjädran
de skänklar av !örn . stål 
med säker griplörmåga. 
Längd 50 mm. 
Nr Pr st 10 st 
20-1720 1: 95 16:-

Kopplingsur DIEHL. Sät 
tes direkt i ett vägguttag 
och kopplar till och från 
be lysn ing , radio och andra 
apparater på önskade ti
der under dygnet. Minsta 
koppl ingsinte rvall 15 min. 
Snabbt och lätt att ställa 
om. Max. 3500 W. 220 V 
växel ström . S-märkt . Fin
nes för jordat eller ojor 
dat utt ag . 
Nr 32-468 ojordat 110: -
Nr 32-469 jordat 115: -

Kopplingsur lika fö regå
ende men med vecko 
skiva . Flera kopplingstider 
varje dag och olika tider 
dagligen kan inställas för 
hela veckan . Kortaste 
koppl ingsintervall 2 tim
mar. Funkt ionen upprepa s 
varje vecka . Max. 3500 W. 
220 V. S-märkt. 
Nr 32-478 ojordat 117: -
Nr 32-479 jordat 122:-

Tryckkontakt av svart 
plast . S-märkt . 250 V/ 
0 ,7A AC . Monteras i 
15 mm hål i upp till 5 
mm panel. 
Nr Prst 10st 
22 -1551 1:50 9 :50 

~ 
Luftventil för hydrolorer 
m.m. '!, " rörgäng . 
Nr 25-225 . . . . . . . . 4: 75 
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El-hyvel Holz Her 2310 . Liten välbalanserad h_yvel 
med inbyggt KUTIERSKYDD . 65 mm hyvhngs 
bredd Steglös skärdjupsinställning 0 - 1,5 mm, falls 
djup 0-18 mm. Motor 220V/600 W in . Med 2 st 
HSS-stål samt verktyg. Vikt ca 2,7 kg . 
Nr 40 -1065 595 :-
Nr 20-1066 Djupanslag 22 :-
Nr 20-1067 Längdanslag 82:-
Nr 20-1061 Hyvelstål HSS 34:-
Nr 20-1069 Hyvelstål Hårdmetall 67:-
N r 20 -1 070 Dammsugningspåse 148:-

El-hyvel Holz-Her 286. En . högeffektiv ~ästtysk kvali 
tetsmaskin . Graderad skärdiupmställnmg 0-2 mm. 
Falsdjupinställning 0-25 mm. Hyvlingsbredd 75 mm. 
Varvtal 14 000. Motor enfas 220 V/800 W. Fällbart 
s idoanslag . Spånutblåsn ing riktbar åt ena eller andra 
sidan . Med 3 5 m sladd och stickpropp . S törninqs
skyddad , dubbelisolerad , S-märkt. längd 32 cm , vikt 

~~ ic\1:2241 ....................... ... .... . . 1100: -

Hyvel1til 20-2253 a~ 
snabbstll.l. Sats 79: -
Hyv1l1til 20-2254, 
lätt böjda. Sats 128: -
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R111rvram 20-173. Gum
mirem med 60 kuggar. 

16:-

Bandslipm11kin Holz 
formatet en effektiv 
75x125 mm. Motor 
4 ,1 kg. 

Her 2410 , är trots det lilla 
och kraftig maskin. Slipyta 
220 V/750 W in. Vikt ca 

Nr 40 -1074 
Nr 30 -1075 
Nr 30 -1076 
Nr 20 -1077 

695:
Bänkställ med ställbart anhåll 1U:-
Dammsugn ingspåse 92:-
Slipband grovl. 40 , 80 , el.120 Pr st Il:-

Bandputsmaskin Holz-He r 2288. Utformad för bästa 
åtkomlighet och god ba lans med central tyngdpu~kt 
och längsliggande motor . Effektiv dammuppsugn ,ng 
i pil.se. Slipyta 75 x 140 mm. Effekt 950 W in . 220. V 
S-märkt dubbel isolerad . Stor lek 41 X 14 X 16 cm . Vikt 
4,6 kg. 1080· _ 
Nr 40-572 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . · 

Binkstill till Holz-Her bandputs . Består av stab il 
fot och sidoanhåll ställbart t ill 45° lutning . 
Nr 40.573 ..... .................... . . .. ... 210: -

Slipband t ill Holz-He·r. 75 X 533 mm för trä. Grovlek 
36, 50, 80 eller 120. 
Nr 30-575 ...... . ..... ... ..... . ...... . .. Pr st 6:40 

* 

El-hyvel Ryob i l-120SN . lätt och välbala nserad med 
92 mm hyvlingsbredd , skärdjups inställn ing 0-1 mm. 
Främre sulan är försedd med V-spår för lashyvling . 
Motor enfas 220 V/500 W in. Med 1,5 m gummikabel 
och st ickpropp , djup- och sidoanslag, snabbinställ
ningsmall för hyvelstål , bryningsstöd samt nyckel och 
skruvmejsel. 
Nr 30-2300 ...... . ......................... 570 :-

Suhasti9h1ts -sl19borrmaskin METABO 0178/6 S
automatic . Med 25 000 -varvs snabbgång och Metabo 
säkerhetskoppling . 4 varvtal på borrspinaeln (två 
stegs växel och elektronisk varvtalsomkoppling): 
700 , 1000, 2000 , och 3000 v/mfn . vid tomgång . Två 
hastigheter vid spänntången på motorns baksida : 
18000 och 25000 v/ m in . vid tomgång . En idealisk 
drivmaskin för den mer avancerade hobbyemusias
ten, som också vill utföra träsarbeten. Upptagen 
effekt 650 W vid konstant drift . Borrkapacitet : 
betong 20 mm , stål 13 mm. trä 40 mm . Slagfre , 
kvens 46000/min . Halsvidd 43 mm . Lev . med 6 mm 
spänntång. Vikt ca 3 ,8 kg . 
Nr 30 -1133 . .... . .......... ... ... 995 :-

Fristillsats Metabo BFV. 
Med tillsatsen monterad 
på borrmaskin 30 -1133 
får Ni en överfräs för fals 
ning , spårfräsning , infog 
ning av beslag m .m. Stör
sta träsdjup 40 mm . Tre 
stegs - justerbart djupan 
slag . För maskiner med 
37,5 eller 43 mm hals . 

L--- == ;__-- Nr30 -1171 350:-

Rikt- D planhyvel Prima HM 1. En västtysk kvali 
tetsmaskin till mycket fördelaktigt pris . Hyvlings 
bredd vid rikt - och planhyvling 260 resp . 250 mm . 
Spåntjocklek 0 - 5 mm . Max. höjd vid planhyvling 
140 mm . Längd på rikt- och planhyvlingsbord 
830 resp . 430 mm . lnmatningsbordet är bekvämt 
höj och sänkbart . Automatisk matn ing vid planhyv 
ling . Inbyggd backslagspärr . Anslaget ställbart 
0 - 45 ° . Kutterskydd typ SUVA . Motor 3- fas 380 
/2 2 KW (3 hk). försedd med motorskydd och noll 
spänningsutlösare . Varvtalet omställbart 3000 eller 
6500 v/ min. Höjd med underställ 770 mm . 
Komplett med motor, underställ, två hyvel stål av 
cromvanadiumstål samt erforderliga verktyg . Vikt ca 
90 Kg. 
Nr 40-2306 
Nr 30 -1917 

3250 :
Pr par 135 :-

Snickarbälte av tjock spaltmacka och mjuk kohud , 
förstärkt med nitar . Fickorna är lästa på ett stadigt 
bälte , ställbart för midjemått 70 -1 20 cm . Ameri 
kansk tillverkning. (Utan verktyg) . 
Nr 30 -2349 . ... .. ............ ... . 127 :-

Snickarbiltt av grön smärtirig . Svensk tillverkning . 
(Utan verktyg). 

65 
._ 

Nr H -2350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 
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Stereoförstärkare EE-7000 en 2 X 33 W förstärkare . 
med FM och AM radio. Stereomottagning enligt pi
lottonsystem. Uppfyller DIN -normerna enligt 45500. 
Data: Frekvensomr åde 25- 20.000 Hz + - 1dB. 
Distorsion mindre än 0,5 'lo vid 2 X 24 W Sinus. Hög -
talarimp . 4-8 ohm . Signa l/brus (magn . pickup) -

K, •ttbandspelare UNISEF TU-502. Med inbyggd 70 dB. Kanalseparat ion 52 dB . Känsl ighe t FM 2 µ_Y 
ko, 1satormikrofon. Uttag för balterieliminator vid 30 dB sign /brus. Stereoseparat,on 35 dB v,d 
(6 \ 1örtelefon , separat mikrofon eller telefonpick- 1 Khz . Dinuttag för magn. pick-up (3,5 mV), AUX 
up. • a ,genier för snabb fram och backspolning, b 

,amt in- och avspelning . Automat isk ,inspel - (100 mVJ, bandsp . (200 mV). Först ärkaren ha_r dub la 
f högtalaruttag som är t,11- och frånkopplingsbara 

1 , •å. Frekvensområde 200-5000 Hz. Ute lekt med en knapp på fronten. 4 skj ulpotentiometra r för 
Svaj 0,25¾. 3-ställigt räkneverk . Bestyckad voly m, bas, diskant och balanskontroll , samt loud
lC-kretsar . Stor lek 116_X155X 45 mm. Vikt ness och Hl -filter . Frontuttag för hörlelefon. Storl. 
Levereras med pla stvaska och hörlelefon. 430X 350 X 100 mm. Vikt 7,5 ki:i. $-märkt 220 V. Trä -

d 4 st batterier 32-2311. 
245

, _ slag teak 
.. · .... · · .. · .... · · · · · · · ........ · . 'Nr 42-1000 . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . 995:-

~ · .attspelare "Sanko MCT -500". En liten be-
-ht _ spelare i fickformat med reglage för åter-
sp , n' '!, stopp, in- och avspelning och volym . Uttag 
fö r ö.untelefon ,, batterieliminator och extra mikrofon. 
Passande min ikas·sett 32-81 C-30,. 2 X 15 min. In
byggd kondensatorm ikrofon . Drive s med 3 st 1,5 V 
UM-3 batter ier 32-2324. Storlek 163X 70X 32 mm. 
Vikt med batterier 450 g. 
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Nr 32-80 · ......... . .. .. ........ . ..... . ... 370: -

Mini-kassett storlek 56X 34 mm. 2 X 15 min. 
Nr 32-81 . . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . Pr st 16: 50 

Transistorradio en liten , behänd ig reserad io med 
FM och MV. Med teleskopantenn och örontelefon
uttag . Storlek 70X140X33 mm. Batter i 9 V (32-2050) 
medföljer . 
Nr 32-803 ........... . pris pr st 54: -, 10 st 445:-

Hörtelefon TEC med inbyggd FM/AM -radio. Käns
lighet 5 µV. Uteffekt 5 mW. Bestyckad me<J 7 tra,n
sisto rer och 2 dioder . 2 st högtala re 57 mm. V,kt 
430 g Passande batter i 32-2050. 
Nr 32-922 .. . ............ .. ....... .. . ... .. 195: -

Stereoförstärkare J-1173 med inbyggd stereokassett
bandspelare. Radio med FM, MV, LV och KV. Auto
matisk frekvenskontroll och stereomottagning enligt 
pi lotonsyslemet. Känslighet 5 µ V. Kanalseparation 34 
dB . Uteffekt 2 X 17 W sinus . Frekvensomfång - 3 dB : 
15-25.000 Hz. lmp 4-8 ohm. Din in- 250 mV och ut
gång 10 mV för bandspel _are . DIN-uttag för magn . 
pick-up 5 mV. Data på kassettdelen : Frekvensom
fång 30-10.500 Hz. Svaj 0.16¾. Snabb fram och åter
spolning . Uttag för anslutning av stereomikrofon. In
spelning dire kt från grammofon och radio. Omkopp
lare för kromd ioxidband. Volym , bas, diskant och 
balanskontroll. Fronluttag för hörlelefon . Storl . 510X 
290X 120 mm. Vikt 6,5 kg. 220 V växelström. S-mlirkl. 
Nr 42-300 . . . .. .. . . .. . . .. .. .. .. . . . . .. . . . . . 895: -

En högtalarserie av norskt fabrikat , med SEAS
komponenter, som har bästa professionella ljudåter
givning enligt DIN- normerna 45500. Front och hög
talare löstagbara från framsidan . Högtalartyg av 
grov mattsva rt väv. Högtalarlådan av kraftig spån
platta . 4 m kabel och DIN -stick propp medföljer . 

Högtalare. Volym 30 liter. Frekvensområde 45-20 .000 
Hz. Gränseffekt 50 W. Känslighet 4 W. lmpendans 4 
ohm. Storl. 32 X 56 X 25,5 cm. Vikt 9 kg. Högt. be
styckning: 1 bas 25 cm, mellanregister 9 cm, diskant 
5 cm. Deln ingsfrekvens 1500 och 4000 Hz. Valnöt , 
teakfaner eller palisanderimit. 
Nr 42-190 .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 395:-

Högtalare. Volym 20 I. Frekvensområde 45-20 .000 
Hz. Gränseffekt 40 W. Känslighet 4 W. lmp . 4 ohm. 
Storl . 29 x 46 x 20 cm. Vikt 6 kg. Högtal. bestyckning : 
1 bas 21 cm, 1 diskant 5 cm. Delningsfrekvens 3500 
Hz. Valnöt , teakfan er eller palisanderimil. 
Nr 42-192 ................. . ... .... .. .... . 275: -

Högtalare. Volym 12 I. Frekvensområde 45-18.000 
Gränseffekt 25.W . Känsl ighet 2,5 W. lmp . 4 ohm. Vikt 
4,4 kg. Storl. 23X40 X 18. Högt. bestyckning 1 bas 17 
cm, diskant 5 cm. Deln ingsfrekvens 3500 Hz. Valnöt, 
teakfaner el ler palisanderimil. 
Nr' 42,194 .... · . .. ......................... 190: -

Högtalare med en diskant , en bredbandshögtalare 
och delningsfilter . Frekvensomr . 60-17 .000 Hz. Max. 
effekt 10 W. lmp. 8 ohm Stor!. 320X 200X 170 mm. 
Valnöt. Vikt 1,9 kg. 
Nr 32-1903 .. .. .................... 110:-

Högtalare med en diskant, en bredbandshöglalare o. 
delningsfilter. Frekvensomr. 55- 17.000. Max. effekt 
15 W. Storl. 380X 235x 180 mm. Valnöt. Vikt 2,9 kg. 
Nr 32-1904, 8 ohm ........................ 159:-

Som byggsats. · ·., 
Vi levererar även högtalar-serier i byggsats, där alla 
komponenter och beskrivning medföljer . Ni behö
ver endast löda fast högtalarledningarna på respek
tive uttag , skruva fast högtalarna och limma lådan 
och Ni har en färdig högtalare . Ni spar på alt bygga 
själv. Data och storlek samma som de färdiga hög
talarserierna . Gavlarna klädda i faner imitat ion. 

Högtalarbyggsatser 
Nr 42-191 30 I. Valriöt , teak eller palisan-der. 345:
Nr 42-193 20 I. Valnöt , teak eller palisander 230: -
Nr 42-195 12 I. Valnöt , teak eller palisander . 155:-

TILL FtlRMANLIGT PRIS! 

KonstruktiohlAda Tekr,ik . Speciaiurval. av detaljer 
med mån intressanta modellmöj,ligheter. Kan 
kombineras med de flesta mekanolådor. Innehåller 
230 skruva, och bygg detaljer. Vikt 1,6 kg .. Packa~ 
i plastlåd a. · 
Nr 37-650 . ....... ........ .. ........ Pr sats 55: -
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Stereokassettdäck Maximal 749 med DOLBY 
omkopplare, automatisk avstängning när bandet 
är slut, omkopplare för kromband , momentstopp. 
Bandgångsindikator och räkneverk, låsbar snabb· 
koppling åt båda hållen . Nivåmätare för in- och 
avspelning. EQ- och BIAS-omkopplare. Tekniska 
clata : Utgångsspänning 316 mV. Ingångar linje . 
'i 3 mV . Mikrofon 0,2 mV . Frekvensomf ång 32-
: . : .·. . .:: ·- : -~ . ·.~ ;; f . ;-




