


Katalog nr 68. (Gäller sept. 1979-1 :a sept. 1980) 

( CLAS DHLSDN A]i) 
Postadress : 790 30 INSJÖN 
FIRMAN GRUNDAD 1918 

POSTGIROKONTO 9257-7 
BANKGIRO 795-9752 

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 
Kontant försäljning. All försäljning sker enbart kon
tant mot postförskott eller efterkrav . Kredit eller 
avbetalning medg ives icke . 
Minimiorder 40 kronor. På grund av de höga expedi
tionskostnaderna note ras ej postorder under 40 kr. 

Skicka inga kontanter eller frimärken i brev. (Fri.--------------------11111 märken accepteras ej som betalning) . 

TELEFON NUMMER 

0247/41000 

Rabatt lämnas geno m direkt avd rag på order som 
uppgår till 300: - oc h däröver enligt nedan. 

När ordern uppg år t ill kr 300: - avdra ges 3 0/o 
600: - 50/o 

TELEX : 84163 • • 1200: - 7 'lo 
, , 2500:- 10 0/o 

Expeditionstider: öppet köp. Skulle det inträffa att en köpt vara inte 
Orderexpediering sker alla vardagar kl. 8.00-16 .30 motsvarar förväntningarna , får den gärna returneras 
Lördagar och helgdagsaftnar ingen postexpediering. t ill oss inom t io dagar efter mottagandet. Varan 
Vår but ik hålles dock öppen på vanliga butikstider: måste dock vara i samma skick som den mottog s. 
9-18 , lördaga r 9-13 . (M idsommarafton , julafton , ny- Vi gör efter Er önskan utbyte mot en annan vara 
årsafton stän t . eller betalar tillbaka pengarna . Orsaken till returen 

l,,iii,iiii,,i,,_..,_, ______________ -1 skall alltid meddelas i brev , som jämte expeditions-
Katalogen gälle r t ill 1 :a sept 1980 då ny utkommer , notan måste medsändas i returpaketet. Returvaror 
som sändes utan särskild rekvisi t ion t ill alla kunder får ej belägga s med lösen av något slag . 
som unde r senaste året inkomm it med orde r. 

Moms , 20
1
630/o är inräknad i katalogens p riser .. 

Prisändringar. Katalogens pr iser_ gäller normal_! under 
katalogens hela gilt ighetstid . V,d ev. moms-andri~g 
omräkn as give tv is alla priser . Vid onormalt stora .in

köpspr ishöjn ingar reserverar vi oss _ för ofrånk_omhga 
prisjusteringar. Kunden medde las , så fall fore le
verans . 
Tillägg t ill inkomme n order kan tyvärr ej göras . 

Eftertryck av katalogens text och bilder förbjudes . 

Med sina kombinat ions 
möjligheter . robusta ut 
förande och låga pris , har 
SCHEPPACH maskiner 
blivit ett begrepp. Maski
nerna, som är konstruera 
de för hemmahantverk a
re med stora krav, an 
vänds ocks å bland yrke s
snick are, vilket understry 
ker de många möj I ig he
tern a med SCHEPPACH 
maskiner . 
SCHEPPACH rikt - och 
planhyv el med sina olika 
påbyggnadsmaski ner , kan 
användas ti ll arbeten med 
villab yggen, inredningar , 
möbler , pry dnadsföremål 
mm . 

OBS! Frakt tillkommer 
Frakten är inte inr äknad i vår a pri se r. Ko stn aden 
fö r post paket är I. n. (sept. 1979): 

1 3 5 7 9 12 15 20 kg 
8:70 11:70 14:70 17:70 22:- 32:- 41:- 51:
Plus postförsko tt savgi ft : 4:20. 

[t ~~;; · ~RDERFÖREn111GEn 

Sp6n1ug . Sugeffekt 1000 m•/ h. Mctoreffekt 370 W . 
Leverera s med 100 mm ans lutn ingsstos , 215 m sug 
slang samt spåns äck. Vikt ca 30 kg. 
Nr 40-1506 1-fas 220 V 2100: -
Nr40-1506 3-fas3 80V 1990:-

Anslutningsmuff för planhyvling. 
Nr 30-2408 . ..... . . . ....... .. .. . ........... 75:-

Anslutningsmuff för fräsn ing. 
Nr 30-2409 . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . 75: -

Anslutningsmuff för bandsåg HBS (40-2301). 
Nr 30-2410 ........ . . . . . ....... . ... , . . . . 35:-

Anslutningsmuff för c irkelsågtillsats . 
Nr 30-2411 .. . .. . . .. .. . . .. . 35:-

Filtersick. 
Nr 30-2412 . .... . .... .. . .. ...... . . ..... Pr st 55:-

Spinsäck, av plast. 
Nr 30-2413 .......... . ... , ... , ..... Pr 10 5' 15:-

Rikt- och planhyvel Prima HM 1. En västtysk kvali
tetsmaskin till mycket fördelaktigt pris . Hyvlings- Cirkelslgtillsats . Bordsyta 750X500_ mm . Mai:c såg
bredd vid rikt- och planhyvling 260 resp. 250 mm. djup B5 mm . Levereras med klyvlinJ~I oc~ ~~ben 
Spåntjocklek 0-3 mm. Max. höjd vid planhyvling 40 -2399 . (Sågklinga och slid med geringshnJal ingår 
140 mm. Längd på rikt- och planhyvlingsbord 830 ·) K I ·11 A 
resp. 430 mm. lnmatningsbordet är bekvämt höj - eJ · 

0
a~

3
a
0
n9 utas 11 sp nsug. 695:-

och sänkbart. Automat isk matning vid planhyv -ling . Nr 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Inbyggd backslagspärr. Anslaget ställbart 0-45° , Geringslinjal. 
Kutterskydd typ SUVA . Motor 3-fas 380/2,2 KW (3 Nr 40-2376 . . . ......... . . . .... . ......... .. . 130:-
hk), försedd med motorskydd och nollspännlng _s-
utlösare . Va rvtalet omställbart 3000 eller 6500 v/ m,n. Slid med Aeringsl injal , kullagrad , 120 cm lång . 
Höjd med underställ 770 mm. Komplett med molor , Nr 40.23n . ........... . ......... .. . ....... 390: -
underställ två hyvelstål av cromvanadiumstål samt 
erforderliga verktyg . Vikt ca 90 kg. (P!byggnadsställ SAgl<linga av crom-vanadium, diam 300 hål 30 mm. ~;t;.;~O& 

3495
, _ Nr 40-2378 . . . .. .. . . . .. .. .. . . . . .. .. . .. .. .. . 80: -

Rikt- och planhyvel Prima HM2. Lika fö(~~ående me_n Vobbler med 200 mm sågk-linga . Levereras med 
med avstängbara matarvalsar, samt moJl1ghet att fri- spänndorn och inlägg för utbyte i sågbordet. 
koppla kuttern då n,ågon av tillsatserna användes. Nr 30-2379 . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. ....... . , . 340: -
(Påbyggnadsställ ingår ej) , Sågklingor passande 40-2:JJB , se sid . 19 
Nr 40-2400 ............ .... . . ............ 3875:-

Nr 30-1987 Hyvel stål HSS Pr par 135:-

Hyvalstll, hårdmetall. r 
765

. _ 
Nr 30-1521 .. . . .... ........... . ... ... Pr pa • 

Hjultillaats, för att enkelt kunna flytta hyveln . 
Nr 40-2397 ... ......... . ...... ........ ..... 185:-

Bordsförlingare, för montering på r'ikthyvelborden. 
Nr 40-2398 ................. .. ............. . 195:-
Stödben, för montering på cirkelsåg , fräs m,11. Hllbe
hör. Erfordras då mycket tunga arbetsstycken bear
betas . Kan fällas upp under bordet då det ej arwän
des . 
Nr 40-2399 . .............. . ............... . 

Ralhtill, för !Inga ar
betsstycken . 
Nr40-Z391, ... Z&O:-

• 

Sliptill sats för hyvelstål. Levereras med koppskiva . 
Nr40 -1605 ... . . ... ...... 780 :-

Koppskiva storlek 80X 40 mm. Kom EK 60. 
Nr 20-2392 . .. .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . 45: -
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Svarvtillsats med planskiva . Sp indelhöjd 150/210 mm, 
spindellängd 800 mm. Fast motdubb . 
Nr 40-2309 . .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . . 850: -

Motdubb, roterande. 
Nr 20-2405 . .............. ...... . .. ....... . 115:-

Chuck. 0--13 mm med fäste M18X 1, inkl. dubbrör . 
Nr 20-2408 ..... .... .... ... .......... ... ... 195: -

Trebackschuck. Spännv idd innerbackar 2-20 mm, 

me21\'.~~~r .2.~.~ ~~: . .. . .. . .... ... . ...... 545: -

Vertikalfräsmaskin HF 30. Bordsyta 615X450 mm. 
Ställbar 60 mm i höjdled . Spindelaxel 30 mm, Varvtal 
4500 och 9000 v/min . Levereras med anhåll och styr
rullar för jämnt tryck mot kuttern. Motor 3-fas 380 V/ 
2.2kW (3 hk), försedd med motorskydd och nollspän
ningsutlösare . Vikt ca 75 kg. (Slid med geringslinjal 
ingår ej). 
Nr 40-2390 . . .. .. .. . .. . . . . . .. .. . .. .. . . .. . 2895: -
Slid , med geringslinjal. Se nr 40-2384 . 

Fräshuvud med 12 st profilstål och 2 st falsstål . För
packade i en trälåda , (En profil av varje typ ingår. 
Motstå! måste anvlln_das). 
Nr 30-2385 . . . . . . .. .. . .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. . 555: -
Frishuvud med 2 st falsstål . · 
Nr 30-2388 . . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . 285: -

Profil 1-12 

~ I3C32JTI0l3I3'3-0')]{3 
.G<3L3{3E3GBBGGG8 

Profil 13-24 

Profilstll. Tjocklek 4 mm, skärbredd 40 mm. Kan ned
slipas max 5 mm. (Typ nr 25 är helt obearbetad och 
kan slipas till önskad prof il). 
Nr typ 
20-1365 1-24 
20-1365 25 

Pris orst 
30:-
24:-

Bordsfrästillsats med anslag . Bordsyta 615X 450 mm. 
Ställbar 'i höjd led 60 mm. Spindelaxel 30 mm. Levere
ras med anhåll och styrrullar för jämnt tryck mot 
kutte rn. (Slid med geringslinjal ingår ej) . 1---------------------' 
Nr 40-1885 ........ ... ............ .. . . ... 1395:- Nr 20-1513 Notfrisar av HSS-stål. Pris pr st. 

4mm 6mm 8mm 10mm 12mm 
195:- 200:- 205:- 210:- 220:-Slid, med geringslinjal, kullagrad , 85 cm lång . 

Nr 40-2384 ................................ 420:-
Mellanringar, 2X 0,1, 1 X0,3 och 1 X0,5 mm. 

Viggfiste, för platsbesparande förvar ing av tillsatser. Nr 20·23&1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 25=
Nr 30-2380 ······ -··· · ····· · ············ ··· · 55:- Mellanringar,2X1 ,0, 1X3 ,0och 1X5,0mm. 

Nr 20-2388 . . .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . . 35: -
Polennedel , . för att uppnå minsta möjliga friktion f/ borden . Sprayförpackning 400 g, M othlllsring ( Kopierring), inklusive kutterskydd. 

r 35-305 ..... .... ....................... 32:- Nr 20-2389 ...................... 280 :-

El-hyvel Ho lz Her 2310, Liten välbalans~rad hyvel 
med inbyggt KUTIERSKYDD. 65 mm hyvli~gsbredd . 
Steglös skärdjupsinställning 0--1 ,5 mm,falsdJup 0--18 
mm. Motor 220 V/600 W in, Med 2 st HSS-stål samt 
verk tyg . Vikt ca 2,7 kg. 
Nr 40-1065 
Nr 20-1066 Djupanslag 
Nr 30-1067 Längdanslag 
Nr 20-1088 Hyvelstål HSS 
Nr 20-1069 Hyve lstå l Hårdmetall 
Nr 30-1070 Spånsäck 

595:-
22:-
85:-
34:-
89·-

148:-

El-hyvel Holz-Her 286. En högeffektiv västtysk kvali
tetsmaskin. Graderad skärdjupinst _ällning 0-2 mm. 
Falsdjupinställning 0-25 mm. Hyvhngsbredd 75 mm. 
Varvtal 14 000. Motor enfas 220 V/800 W. Fällbart 
sidoanslag . Spånutblåsning riktb~r åt ena el\er ~ndra 
sidan . Med 3,5 m sladd och st,ckpropp. S,örninqs
skyddad, dubbelisolerad, S-märkt. Längd 32 cm, v,kt 
3,5 kg. 
Nr 40-2248 .. .. . .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . .. . 1275: -

HyvelstAI 20-2253 av 
snabbstål. Sats 79: -
Hyvelstll 20-2254, 
lätt böjda : Sats 128: -

Resarvrem 20-873. Gum
mirem med 60 kugga• . 

19:-

Handcirkelslg Holz Her 2110. Välbalan.serad, lätt och 
stark. För kontinuerlig dr ift. Ger med hårdmetall
klinga och det höga varvtalet (5600 v/min .)_ ett 
mycket jämnt snitt , Sågdjup 44 mm. Ställbar 1r,nkel 
0--45° , Motor 220 vnoo W in, Med hårdmetallklinga, 
(diam. 134 mm, axelhål 20 mm), samt verktyg. Vrid 
ca 3 kg. 
Nr40-1071 
Nr 30-1072 Längdan,.lag 
Nr 30-1073 Hår<lmetallkl inga 

495:-
27:-

105:-

Bandslipmaskin Holz Her 2410, är trots det lilla 
formatet en effektiv och kraftig ma·skin. Sl ipyta 75 X 
125 mm. Motor 220 Vn5o W in. Vikt ca 4,1 kg . 
Nr 40-1074 695: -
Nr 40-1075 Bänkställ med ställbart anhåll 195:-
Nr 30-1076 Spånsäck 92:-
Nr20-10n Slipband grovl. 40, 80 el. 120 Pr st 6: 50 

Bandputsmaskin Holz-Her 2288. Utformad för bästa 
åtkomlighet och god balans med central tyngdpunkt 
och längsliggande motor . Effekt iv dammuppsugning 
i påse. Slipyta 75X 140 mm. Effekt 950 W in. 220_ V 
S-märkt dubbelisolerad. Storlek 41 X 14X 16 cm. Vikt 
4,5 kg. Passande slipband 20-1077. 

1250
,_ 

Nr 40-572 . ... . .................. · .. · .... · 

Bänkstill, se 40-1075. 

RABATT Lämnas vid order over 300 :- . 
FRAKT TILLKOMMER Se försäljn .villkor sid . 1. 

* 

* 
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Pelarborrmaskin GDM-150 A. Sving 360 mm. 
Borrkapacitet 16 mm. Spindelrörelse 85 mm. 
Avstånd från spindeln till grundplattan 615 mm . 
Avstånd från spindeln till bord 455 mm. Bords
storlek 260x260 mm, vridbart 360 grader runt 
pelaren, snedställbart 45 grader. Spindelkona M K 2. 
Pelarens diam. 80 mm . 12 hastigheter . Hastighets
område 250-3050 v/min. Totalhöjd 1050 mm. Av
stånd spindel-pelare 178 mm. Nettovikt 67 kg. 
Levereras utan motor men med kabel och ström
brytare. Lämplig motor 220 V/370 W, 1400 
v/min . och 14 mm axel. 
Nr 40-650 . ............ . ..... .. . 12SS:-

El-mator enfas 220 V/370 W, 1400 v/min och 14 
mm axel. Med driftskondensator och fot . Kullagrad . 
Nr 32-1075 ............. ... ...... 365 :-

Enhands-vinkelslip MANSON MZ-550, greppvänlig 
och effektiv enhandsmask in för 115 mm rondelle r. 
Tomgångsv arvtal 11.000 v/ min. Effekt 550 W. Vikt 2,1 
kg. Levere ras utan skivor . 
Nr 30- 2366 . .. . ........ . ... . . . .. ... ...... . 680: -

Kapsk ivor och navrondeller se s id. 20 

Binkbomnaskin ABO-Expert-Plus . Med 1-fas 
växelströmsmotor 220 V. lneffekt 550 W, Uteffekt 370 
W. Borrkapacitet i stål 13 mm i trä 30 mm. Varvtal 
700-1400-2900 pr/min. genom trappskivetransmission. 
Utsprång 135 mm, matningsdjup 0-SOmm ställbart 
med anslag , största djup borrchuck till fotplatta 
245 mm. Ställbart bord, storl. 20 X 28 cm. Med snabb
spännande borrchuck 1-13 mm. Vikt 14 kg. 
Nr 40-1207 .... .. .. ........... .......... . 1490:-

.. 
Rikthyvel Metabo BH 2 utan motor. Att drivas med hand
borrmaskin med avskruvad chuck ,och med halsfäste 38 
eller 43 mm . Med 3000 varv pi borrmaskinen gör kutt
ern 7800 varv. Hyvlingsbredd 160 mm. Spåntjocklek 
0,4 mm. Med skydd och ställbart anhlll. Storlek pi ar
beUbord 480 x 210 mm. 
Nr40-1150 ... . . . .......... . .. .. .. 710:-

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

Pr st 10:-
Nr 20-2341 Reservstil ... . . .. .. ... . . . Pr par 40:-

Nr 20-2342 RtseMtm . . .............. Pr st 15:-

Nr 20-2363 Rtmskivt med adapter för drivning 
med separat motor .. ... ....... .. ... Pr st 65 :-

Melabo borrmaskiner 
Väst1yskt kvalitetsfabrikat . Samtliga maskiner med 
skyddsisolering och störningsskydd . F i-:- o.ch S
märkta och med 1 års garanti mot fabrtkat1onsfel. 
Maskinerna levereras komplett med sladd och 
stickpropp. 
Samtliga slagborrmaskiner är omställbara för van 
lig borrning och slagborrning . 

Handborrmaskin, Metabo 350/2. 2 hastigheter : 2200/ 
2800/min tomgång . lneffekt 350 W. Borrkapacitet : 
stål 8 mm trä 20 mm. Lev. med 10 mm självspän-
nande bor'rchuck . Vikt 1,8 kg . · 
Nr 30-1210 ..... . ........ . ................ . 390:-

Slagbomnaskin, Metabo 400/2S-automatic. 2 hasti .g
heter : 2200/2800/min tomgång . 41.000 slag /min. 
lneffekt 400 W. Borrkapacitet : stål 10 mm, trä 25 mm. 
Slagborrkapacitet i betong : 12 mm. Lev. med 10 mm 
nyckelchuck . Metabo säkerhetsautomatik garanterar 
lång livslängd . Vikt 2,0 kg. 
Nr 30-1211 .... .. ... .. ...... . ............ 560:-

Slagbomnaskin, Metabo SBE 600/2S-automatic . 2 
hast igheter och elekt ronisk varvtals regler ing (i ström
brytaren) . 0-950/2800/min tomgång , 41.000 slag /min. 
lneffekt 600 W. Borrkapac itet : st ål 13 mm, trä 30 mm 
Slagbo rrkapac itet i betong : 16 mm. Lev. med 13 mm 
nyckelchuck och s idohandtag med borrdjupsanslag . 
Den steglösa varvtalsregle ringen möjliggör borrn ing 
utan föreg ående körnslagning . Liksom föregående 
utrustad med Metabos s!lkerhetsautomat ik. Vikt 2,4 
kg . 
Nr 30-1212 .... . ...... ... . . . . .. . .. . ........ 785: -

Slagborrmaskin, Metabo SBEK 600/2S-automatic 2-
hastighets slagborrmask in med elektron isk varvtals
regler ing, regleringsautomatik och Metabos säker 
hetsautomat ik: 0-950/2800/min !omgång , 41.000 slag / 
min. lneffekt 600 W. Borrkapac,itet : stål 13 mm, trä 
30 mm. Slaijborrkapac itet i betong : 16 mm. Lev. med 
13 mm nyc~elchuck och s idohandtag med borrdjups
anslag . Det på väljarsk ivan inställda varvt~let hålls 
praktiskt taget ·konstant genom den automatiska reg 
ler ingen (ingen efterjuster ing vid be lastn ing) . . Snabb 
koppling till högsta varvtal 2800 resp . 950/mm. sker 
genom att trycka in knappen pä väljarskivan . Vikt 
2,4 kg, 
Nr 30-1213 . .. . ...... . ............... . . . .. 925:-

Stxh1sti9h1ts-slqtlorrmaskin METABO SB 800/6S 
automatic. Med 25 000 -varvs snabbgång och Metabo 
säkerhetskoppling , 4 varvtal på borrspindeln (två 
stegs växel och elektronisk varvtalsomkoppling) : 
700, 1000, 2000, och 3000 v/min. vid tomgång . Två 
hastigheter vid spänntången på motorns baksida : 
18000 och 25000 v/min . vid tomgång . En idealisk 
drivmaskin för den mer avancerade hobbyemusias 
ten, som också vill utföra träsarbeten . Upptagen 
effekt 800 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 c:11 3,8 kg . 
llfr30-1133 . ..... ........ . . .. ... 1195:-

Frästillsats Metabo BFV. 
Med tillsatsen monterad 
på borrmasl<in 30-1133 får 
Ni en överfräs för fals 
ning, spärfräsning , infog 
ning av beslag m.m. Stör
sta fräsdjup 40 mm. Tre
stegs justerbart djupan 
slag . För maskiner med 
37,5 eller 43 mm hals . 
Nr 30-1171 .. .... 350:-
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Stickdg, Metabo-Expert 4330/2, med dubbelisolerad 
universalm otor 220 V. Effekt 320 W in. Två hastighet
er 2200/3000 slag / min. i !omgång , Max. sågdjup i trä 
40 mm. Fotplattan kan ställas i vinkel intill 45° , 3 
Sågblad medföljer läste A. Vtkt 1,7 kg. 
Nr 30-1762 ................................ 695:-

Stickdgblad fö r Metabo-Expert . 5-förpackade. 
Nr 20-2_270 för trä . Tandavsl. 4 mm. Snedskärpt , ger 
rent sn,tt. Pr sats 28:-

Nr 20-2271 för hårt trä , lamminatplattor m.m. Tand 
avstånd 3 mm. Skränkt. Pr sats 19:-

Nr 20-2272 för p lywood , fiber- och spånplattor. Våg
format , fintandat 1,2 mm. Pr sats 19:-

Pl~nslip Metabo 4325 med inbyggd dammsugning . 
Slipplattans storlek 112X225 mm. Antal svängningar 
18.000/min. lnefä,kt 190 W, 220 V. v;kt 2,6 kg. (Som 
slippapper användes standardark Nr 31-60 delat 
mitt itu). ' 
Nr 30-2314 ........ , . .... .. .. ., . . .. . . . . . . . . . 890: -

Borrmaskin NAREX 2-speed, en tjeckisk verkstads
m~skin, av hög kvalitet •och till mycket fördelaktigt 
pns . Två hastigheter 900/2000 v/min. vid belastning . 
Borrkapacitet i stål 8 mm. Effekt 280W. För 220V 
växelströ m. Fi- och S-märkt. Vikt 2,15 kg. 
Nr 30-2081 .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 240: -

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

Handcirkalslg Metabo Expert 4345S - automatic 
med säkerhetskoppling. Byggd för hård kontinuerlig 
d~ift. Levereras med teflonbelagd hårdmetallklinga 
diam . 190 mm. 14 tänder. Sågdjup 65 mm, vinkelsåg
ning t,11 45°. Varvtal tomgång 4800 v/min . Effekt in 
1100 W, avgiven 670 W, 220 V. Vikt 6 kg. 
Nr 40-2365 ......... . ......... ............. 985: -

Planslip Metabo Expert . En högvarvig maskin 
med en enorm slipkapacitet . Gör 22 000 svängningar 
pr min. för snabbare bearbetninA. Effekt endast 150 
W in, mer behövs inte . Tyst gång . Dubbelisolerad 
motor med ~törningsskydd . Slipplattan 92X 182 mm, 
3 m anslutr>ingssladd . 6 sorterade slippapper medf . 
~ ikt 2,0 kg. (Passande slippapper 31-207) . 

r 30-1759 ............... . .. ...... ... .... . 

S!arv- o. bomtativ NAREX. Uppbyggt på kraftigt, 
slipat bäddrör , 30 mm diam. För borrmaskiner med 
44-45 mm halsvidd . Max dubbavstånd 300 mm. 
(?ubbhöjd 80 mm. Låsbar, spakmatad motdubb med 
f1ädrande återgång . Planskiva 140 mm. Anhåll av 
stål, 1~ mm. En kvalitetsprodukt som på några 
ögonblick förvandlar er borrmaskin till en svarv 
eller en bänkborrmaskin med utmärkt precision. 
Total längd 54 cm. Vikt 4 kg. 
Nr 40-2226 . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "20:-

. ----

=- ~---~ ~ ---
Frissats . Grundsortiment Frissats, innehållande 6 
innehållande 7 olika frä- olika fräsar anpassade 
sar förpackade i plast· att användas till fräs
låda . 6 mm skaft . svarv 40-2404 . För
Nr 20.,-2401 .. . . 205 :- packade i plastlåda. 6 

~F- ,-. -, -0-c_h_s_l_g_bo_r_d_,_f_ö_r_st_a_t-io_n_ä_r_a_n_v_ä-nd_ n_ i_ng_ a_v_ ö_ve-r--1· mm skaft . 
fräs och sticksåg . Levereras med geringslinjal och 1---------......:_ N_,_2_D_-_2_4...;;D...;;2_._._._._z:..B:..O:..:_- ...J 
fästkrokar passande de flesta överfräsar och stick 
sågar. 
Nr 40-2415 , .. ... .. .. . ... .. .. ... . 295:-

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

Fräsar 20-2339 lika ovanstående men av hårdmetall . 
Kullagrad styrtapp. 

Typ 
1 Hålkärlslräs '/," 
2 V-not fräs >/," 
3 Notfräs '/," 
4 Sinklräs 1/," 

5 Avrundn ingslräs m. styrtapp 
6 Fasfräs 45° m. styrtapp 
7 Fasfräs 900 m. ·slyrtapp 
8 Prof ilfräs m. styrtapp 

10 Notfräs ¼ " 
20 Planfräs HSS •t,", HM '/," 

Pris Pris 
HSS Hårdmetall 
28:- 120:-
47:- 72:-
36:- 69:-
42:- 85:-
52:- 140:-
67:- 130:-
71: - 140:-
55:- 140:-
19:- 65:-
40:- 85:-

Dl vi inte kan presentera hela vlrt ftlaprogram I 
katalogen, Overalndes eep ... t f6rteclming • • pl 
beglran. --~-~----~------- ----~ 
Spinntlng för'/, " skaft. 
Nr20-2361 för 30-1149, 30-1143 och 30-1133 ... 30:-
Nr 20-2362 för 30-2360. . . ......... .. ....... 45: -

Övtrfris Metsbo 4380 . Rund fotplatta . Fräsarna gAr all· 
tid parallellt mot enslagskantsn . Ställbart trädjup 0-40 
mm. Fjädrande styrpelare, lneffekt 600 W. TomgAngs
varv 26000 r/min . Vikt 3 kg. Leversras med sidoanslag, 
6 mm spännhylsa samt ert. verktyg. 
Nt:..30-1149 ....................... 975:-

Frismotor Metabo 4380 M. Samma motor som ingAr 
i 30-1149, med 43 mm hals. Levereras med 6 mm spänn
ting och verktyg. 
Nr 30-1143 . . . . . . . . . . . . . . . ....... 615: -

l;!iijlig axel BWS 3 t illåten för varvtal upp till 30.000 
v/min . Lämplig för fräsning och slipning , Levereras 
med 6 mm spänntår>g och verktyg . 
Nr 30-2360 ................................. 355: -

* 
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IJ id ELVERKTYG 
AEG borrmaskin, för Er som söker det bästa . AEG 
världsnamn i el , är i sig själv en garanti fö r /.rec i~ 
sion och kvali tet. Samtl iga med självbrytan e kol 
och svetsad koHei<tor. Samtliga AEG el-ver~tyg är 
$-märkta och extra isolerade. @] 

Alla slagborrmaskiner har frånkopplingsbar slagme
kanism. 

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

Typ ·SB2E 400 electronlc 
Nr 30-1332 

Handborrmaskin, typ 82-400 med 2 hastigheter 850/ 
1900 pr min. vid full belastning . Borrkapacitet 'i stål 
10 mm och i trä 30 mm diam. Effekt 400 W in. 
Chuck 0,5--1 0 mm. Vrkt 1,9 kg. En effektstark ma
skin med mycket hög teknisk kvalitet. 
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 , 0,5-- 10 mm, och sidohan<ltag med 
djupanslag. Vikt 1,9 kg. 
Nr 30-1631 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695: -

Slal!borrmaskin, typ SB2E-400, 2 växlad och elek
tronisk steglös varvtalsstyrning : 0-1250 och 0-2 700 
va'.~/ mi.n. lneff ekt 400 W. Vikt 1,9 kg. Chuck ens 
spannvidd 0,5--10 mm. Med sidohan<ltag och djup 
anslag. 
Nr 30-1332 ... . ..... . .. .. ..... .. ... . ..... 865: -

.. _ __..~-_r-4~ 
- -_--.. ~ ~:e , 

=--
Typ SB2E-680 electronic . 
Nr 30-1833 . 

Typ SB2E -500 electronic . 
Nr 40-1851 

; 

• J 

S)agborrmaskin, typ SB2E-680. Har steglös elektro
n1s~ varvtalsreglering för rätt anpassat varvtal för 
-:arie arbetsmoment. Har 2 olika mekaniska utväx
lingslä?en . som ger 250-1180 respektive 780-3700 
va":'/ m1n. 1 tomgång steglöst inställbart . Effekt 600 
~ in. Levereras med nyckelchuck 1,6-13 mm och 
sidoha ndtag med djupanslag . Vikt. 2,4 kg. 
Nr 30-1633 . ... . .. .. . .. . .... . . . ... . ... . . 1190:-

Slagborrmaskin, typ SB2E-600, lika SB2E-680 men 
varvtal 250-1100 resp. 600-3000 varv/ min. i tom
gång steg löst inställbart. Effekt 500 W in. Vikt 2,1 kg. 
Nr 40-1656 ... . .. . . .... . . ... . . ...... . . .. . .. 895:-

Extral Los kabelvin<la medfOljer 40-1656. 

AEG hemverkstad H-400. En sågutrustning med 
spånslang för anslutning mellan sågen och din 
dammsugare . Består av slagborrmaskin SB2 E-400 
electronic , handsågt ilfsats H K 727 med hårdmetall
klinga samt spånslang med munstycke . 
Nr 40-1328 . . ..... .. .. . . . ..... . .... Per sats 950:-

Tillsatsbord passand11 HK m . 
Nr 40-1635 ....... . ....... . . . . . .... .... . ... 195:- t:;: 

TILLSATSER till AEG hancl»orrmasklnar. 
Kullagrade och försedda med snabbkoppling. 

Cirkelslg AEG HTK 727. Kombinerad hand- och 
bänkci rkelsåg med klingskydd, klyvkn iv och hand_
skydd för största säkerhe t. Tvl sågklingor fllr olika 
arb?ten medföljer , diam. 150 mm. Den ena sågklin • 
an I hårdmetall . Ställbart sågdjup max 42 mm oih 
ställbar vinkel t ill max 45°. Höjd° på sågbordet är 
"tällba,:t och bordet har parallell- och vinkelanslag 
samt sinkfr äsanordning . Komplett. 
Nr 40-1654 .. .. .. . ... .. .. .. . . .. . . . .. .. . .. . . 490:-

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

Reservklinga AEG, 150 mm klyvklinga med 12 hård
metalltänder . 
Nr 20-489 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105: -

Hlrdmtt1llklin11 till HK 190 . Diam . 190 mm 16 
tänder . Med svart teflonbeläggning . Axelhål 30 mm. 
NrZ0-494 ...... ............. . .. . 105:-

Borr- och frässtativ AEG BFS 707. I stat ivet kan alla överfräs AEG, OF 50. En kraft ig maskin med hög
borrmaskiner infästas , som har en halsd iameter av värdig tekn isk utrustning . Tomgångsvarv 24000 r/ m. 
43 mm. Stor precis ion, laxsjärtstyrning och kugg- Effekt 500 W. Vikt 2,7 kg. Levereras med sidoanslag 
stångsmatr>ing. Stabilt arbetsbord 300X 380 mm med fö r fininst ällnir>g t ill 200 mm, spänn1ång 6 och 8 mm 
ställbart anhåll. Borrdjup 78 mm. Vikt 7 kg utan borr - samt erforderl iga verktyg. 
maskin . Nr 30-1373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350:-
Nr 40-1480 .................... . ......... 595:-

, . 
J 

S1mtli11 AEG till · 
satsar hu fistt för 
43 mm h1lsdi1m1ter . 

Frässats för de vanligaste fråsa rbetena . Följande 4 
fräsar ing~r : ~inkfräs, V-notfräs , hålkälfräs och not
fräs . Skaft 8 mm. 
Nr 20-1417 ... . .... . ......... '. . . . . . Pr sats 170:-

Bänkslipmaskin, AEG-tillsats med 125X 16 mm slip
skiva , dubbelsidig skydds huv, ställbart anhåll, gnist 
skydd och bänkfäste . 
Nr 30-1583 .................... . . . .. . ...... 195:- . 
Stickslg . Tillsats STS för AEG-maskiner . Med bänk
fäste och en extra sats sågblad. Sågdjup 40 mm. 
Sågbordet kan vfnkelställas till 45°. (Sågblad typ A). 
Nr 30-1636 .. .. .. . . . . .... .. ... . ,. . .. ... . . .. 255:-

Plansliptillsats, med sidohandtag och AEG -snabb
kopp ling. Slipyta 210X110 mm. (Passande slippapper 
se Nr 20-2035). Vikt 1,2 kg . 
Nr 30-1585 ... .. . . . .. . .. . . .. . .... .. ... . ... . 195:-

Stickslg med steglös elektronisk reglering . Sågdjup 
i trä 45 mm, i metall 3 mm. Effekt 350 W. Ställbar 
stödrulle . Vikt 1,8 kg. (Sågblad typ A, sid .• 15). 
Nr 30-1333 . . .. . ...... . . . ........ . . . . . . .... 895:-
Tillsatsbord för stat ionär användning av alla AEG 
motorst icksågar . Arbetsbord 20X 20 cm. 
Nr 30-1479 ... . ..... . .... .... . . .. . ... . . .. 190:-

Bandslipmaskin HBSZ 110 kan även användas ,sta
tionärt . Med dammpåse och borstram . Mycket kraf
tig effekt 1000 W. 2 bandhastigheter . Bandbredd 
110 mm. Arbetsyta 150X 110 mm. Vikt 7,7 kg. 
Nr 40-1336 ... ...... . . ... . ..... . . . ... .. . . 2650: -
Slipband till AEG HBSZ 110. 110X 620 mm. Grovl. 40, 
80 och 120. 7• _ 
Nr 30-1963 ... .. .... . ...... .. . .... ... . . Pr st • 

Vinkalslip AEG WS 1700 S. Ny modell med bygel 
handtag som skyddar mot ofr ivilli g inkoppling (som 
lex . när du lägger ifrån dej maskinen) . Lågt växel
hus för god åtkoml ighet. Effektstark maskin för 
olika slip och kaparbeten . Varvtal 8600 rim. Effekt : 
1700 W in, 1200 W ut. För 178 mm rondeller med 22 
mm hål. Levereras med 5 m kabel med invulkad 
stickpropp , 220 V. Vikt 6,1 kg. Le"- utan skivor . 
Nr 40-1780 .. ... ..•... . .. .... . . . .... . . . .. 1250:-
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Bandputsmaskin SKIL 400 H. Putsyta 102X114 mm. 
Inbyggd dammuppsamlare med påse. En sida är helt 
plan och gör det möjl igt att putsa mot lodrät yta . 
Dubbel isolerad . lneffekt 940 W/220 V. Vikt 6,4 kg. 
Nr 46-48 ...... . . .... . . . . .. . .... ... . . . . .. . . 1290:-

Slipband till Skil typ 400 och 405 H. 102X552 mm. 
Grovl. : 40, 80 eller 120. 
Nr 20-379 ........ ......... . ............ . Pr st 6:-

SKIL borrmaskin, typ Cordless 2002. En laddnings
bar borrmaskin med inbyggd ackumulator . En elborr 
utan elström . Maskinen för båten , modellbyggaren , 
sommarstugan och i övrigt där elström saknas eller 
11lkabeln blir obekväm . Omkast_are för backgång • 
varigenom borren även fungerar som motoriserad , 
skruvmejsel. Chuck 1,5-10 mm. Kapacitet per ladd- c;; 
ning 125 hål 6 X 35 mm i trä . Laddnin9stid 16-20 tim
mar . Tomgångsvarv 300/min. $-märkt laddaggregat 
medföljer. Förvaringsväska med axelrem. Svensk 
bruksanvisning. c;:; 
Nr ~-1505 .... . .... . ... . .. . ........... .. 340:-

Borrmaskin SKIL 1473 H. Frånkopp lingsbar slagborrs
funktion . Steglös varvtalsregler ing 0-2600 v/min , med 
blde vänster och höger rotation . För borrn ing , skruv
dragn ing och gängning i upp t ill 10 mm stål. Effekt 
In 400 W, inbyggt överbe lastn ingsskydd . Helt kul
Jagrad. Komplett med 3 st skruvmejslar och i prakt isk 
plastlåda . Vikt 2,6 kg. 
Nr 30-1201 ...... . . . ........ . ....... . . . .... 460:-

Mejsel5petsar med ¼ • 
maskin . 

sexkantfäste för skruvborr-

Nr 
20-1043 
20-1046 
20-1047 
20-1051 

Typ 
Phil ips Nr 2 
Pozidr ive Nr 2 
6X 1 mm m. sökare 
Mag nethylsa•/, " 6-kant 

Pris 
11: 75 
8:50 

35: 50 
28 :50 

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

Dammklpa. För dammfritt arbete med SKIL 661 H. 
Kopplas enkelt t ill en dammsugare. 
Nr 30-1218 .. . ..................... . ... .. .. . 41: 50 

Elektrisk kedjesig PARTNER. Kopplas till ett van
I igt jordat uttag för 220 V växelström. Inga avga
ser, inget störande buller, därför miljövänlig . Kraf
tig motor, inneff . 1200 W. 35 cm svärd. Centrifu- . 
galkoppling . Idealisk för villaägare, timmermän m.fl. 
som har tillgång till elkraft . Med ca 2,5 m ledning. 
Vikt 4,5 kg. $-märkt . 
Nr 40-50 ...................... . 1100:-

Sigkedja. Utbyteskedja för 40-50 . 
Nr 20-695 för 30 cm svärd . .. ... ..... . . 69:-
N r 20-794 för 35 cm svärd ....•... . . . . . 72;-

c;:; 

Universalmaskin. Cirkelsåg, slip- och borrmaskin i 
kombination. Stativ och bord av lackerat gjutjärn . 

El-hyvel Ryobi L-120SN. Lätt och välbalanserad med Bordet 12X19 cm ställbart för olika sågdjup . Klinga 
92 mm hyvl ingsbredd , skärdjups inställn ing 0-1 mm. 125 mm, slipskiva 125X20 mm, borrchuck för max 
Främre sulan är försedd med V-spår för fashyvling . 13 mm. Med 50 mm kilremsskiva och glidlagrad 
Motor enfas 220 V/ 500 W in. Med 2,5 m gummikabel axel. Höjd 27 cm. Vikt 7 kg. Utan motor . 
och stickpropp, djup- och sidoanslag , snabbinställ - Nr 40-964 ..... . ..................... . .... 170: -
ningsmall för hyvel stål , bryn ingsstöd samt nyckel och Nr 20-KS, re"8rvklinga till 40-964 . . . . . . . . . . 13: -
skruvmejsel. 
Nr 30-2300 . . . . ..... . . .. . . ...... . .......... 575: -

Stickslg Ryobi LJ 20. För sågning i järn , trä, gummi 
m.m. Fotplattan ställbar 0-45°, sågdjup trä max 50 
mm, plåt max 3 mm. Motor enfas 220 V/230 W in, 
3.200 slag/ min. Med 2,5 m gummikabel samt tre såg
blad. (Sågblad typ A) , 
Nr 30-2367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315: -

Universalmaskin. Sl.gar, 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 snedställas 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 metallborrar . Axeln av 16 mm 
stål går i självsmörjande bronslager med axialkul
lager för upptagande av det axiella trycket. Rem
skivan , 55 mm diam. för A- rem. Största dubbavstånd 
30 cm och stö rsta svarvd iam, 11 cm. Utan motor . 
Nr 40-540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470: -.. 

1827 

i(. 
1828 1829 

+ 1830 

Svarvdubbar för träsvarv
ning . 
20-1827 medbringare med 
'/," UNF-glinga. 11: -
20-1828 med medbringare 
på 6 mm skaft för chuck . 

11:-
20-1829 motdubb med •1,• 
UNF-gänga. 8: 50 

20-1830 med träskruv och 
•1,• UNF-gänga. 9: -

RABATT Lämnas vid order över 3Xl :-Slipmaskin Ryobi 7064. Högvarv ig 20.000 rörelser / min. 
Välbalanserad , Sl ipplattans yta 92X 185 mm. Motor 
enfas 220 V/ 160 W in. Med 2,5 m gummikabel samt 
lem sorte rade papper. FRAKT TILLKOMMER Se försäljningsvillkor sid 1. 
Nr 30-2368 . .. . . .......... .... .. . .... . .... . 295: - I 
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BANDSAGAR 

• 

INCA-Banddg, för sågning i trä, icke järnhaltiga 
metaller och plast. Ställbart bord upp till 45°, med 
ställbart anhåll och djupanslag samt spår fö r ge
ringsanhåll. övre hjulet är höj - och sänkbart och äv
en fällbart för att underlätta bladbyte och möjliggöra 
exakt inställning av bladet . Lätt inställbar sågblads
styrning, som samtidigt tjänstgör som skyddsan ord 
ning är vertikalinställbar . Vibrationsfr i gång. Lev
ereras med ett 10 mm brett sågblad för trä. 
Bordets storlek 320 x 320 mm. Höjd till bordet 370 
mm. Avstånd sågblad-stativ 260 mm. Såghöjd max 
155 mm. Hjuldiameter 280 mm. Sågbladets längd 
1850 mm. Varvtal för trä 1000-i100 v/ min. Erforderlig 
motoreffekt 0,5---1 hk. Vikt utan motor 21 kg. 

Nr 40.455 utan motor, med remskiva (A-splr) diam. 
125 mm. 1890:-

Nr 40-458 me<l flän.smonterad 3-fas motor 380 V, 
0,75 hk. 2500:-

GaringillnJ•I med vinkelakala för lnca-bandslgen 
Nr 40-431 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150: -

RABATT Lämnas vid order över 300 :-
FRAKT TILLKOMMER Se försäljn.villkor sid . 1. 

BANDSÅG
BLAD 
Bandsl!lblad för lnca-bandaåg . 
Nr 30-471 bredd 6, 10 eller 15 mm för tr ä. Pr st 19:
Nr 30-472 universal för trä och metall . Bredd 10 mm. 
Tandspet shärdat . Pr st 23:-
Nr 30-473 fö r metall . Fintandad. Pr st 24: -
Bandsl gblad för metall . Passar 40-2301 (2100 mm). 
Nr 30-475 29:-

Bandslgblad passande 
LINl -bandsåg. Längd 2350 
mm. Finns i bredd 6, 10 
eller 15 mm. 
Nr 30-2114 Pr st 22:-

Band1lgblad passande 
bandsåg K-705, (40-705). 
Längd 2000 mm. Finns i 
bredd 6 eller 9 mm. 
Nr 30-708 .... Pr st 19:-

Bandsq SCHEPPACH HBS 32. Västtysk kvalitetsslg 
med tvi hastigheter för kapning, klyvning, garsågning 
och cirkalsågning (mad ställbar rondellinjal) i trä, plast, 
gummi och alla icke järnhaltiga metaller. 
Bordet ställbart 0-45° efter an graderd skala, med klyv
anhAII samt spAr för garingsanhAII. Övre hjulat är höj och 
sänkbart för Inställning av bandspännlngan och läget pi 
hjulat regleras mad an skruv pi baksidan av stativet. Bladet 
styrs av dubbla bandledare med kullager som stödrullar . 
UttBg för dammsugare fin ns. 
Slgens totala höjd, bredd och djup, är resp. 957 mm, 
691 mm och 515 mm. Bordats storlek 380 X 380 mm. 
Avstånd sågblad-stativ 310 mm. Såghöjd max . 155 mm. 
SAgbladets längd 2100 mm. Bladhastighet för trä 750 
m/mi n, för metall 370 m/min . H BS 32 levereras med 3-fas 
motor 380 V/0,55 kw, motorskydd med nollspännings
utlösning, 12 mm blad för trä, klyvenhAII samt wrktyg. 
Vikt 38,5 kg. 
Nr 40-2301 .. ... . ..... ....... .. . . 2450 :-
Band sig HBS 32.1-fas 220 V/ 0,55 kw. 
Nr 40-2351 . .... . ..... ... . •.. . .. 2550:
Geringslini•I med vink elskala. 
Nr 30-2302 ........ ..... .......... 95 :-

mu;~~ ... ..................... . 53:-
Cirllalsianingslinjal för radier mellan 20-225 mm. • 
Nr 30-2304 ....... . . . .............. . 42.-

Golvstativ höjd 560 mm, bredd 580 mm, djup 365 mm. 
Nr 40-230~ ................. ....... 190:-
Bandilgiblad fö r t rä i hög kvalitet , tandspet shärdade . 
Skränkta sli pade och svetsade . Passar : Poweline 
(1440 mm), lnca (1850 mm), 40-705 (2000 mml , Sc"
ach, (2100 mml och Lini (2350 mml. 
Nr Längd mm Brood 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 
30-1080 2000 10 
30-1080 2000 15 
30-1081 2350 6 
30-108'I 2350 10 
30-1081 2350 15 
30-1082 1850 6 
30-1082 1850 10 
30-1082 1850 15 

040 31:-
0040 31:-
0'40 37:-
0:40 26: 75 
0,40 26:75 
0,40 30: 50 
0,40 30: 50 
040 38:-
00635 33:-
o:635 33:-
0,635 39:-
0 40 29: 50 
040 29: 50 
0:40 34= 50 

Bandslg POWERLINE BK-1, ny förbättrad modell 
, moo kullagrad bladstyrn ing. Ram av gjuten al~m.

legering . Bord med ställbart anhåll, 35 X 30 cm, t ipp 
bart för ge ring intill 45• . Extra tyst Aång. 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 växelström , självsmörjande. 
Komplett med motor , strömställare med nollspän
ningsutlösning , universalb lad för trä och metall samt 
3 m kabel och stickpropp . 
Nr 40-70 ............ . ......... . ..... .. .... 1290: -

Tvl hastigheters ombyggnadssats för Powerl ine BK-1 
och Burgess BBS20 MK Il . Gör 40-70 t ill en ännu mer 
användbar bandsåg då man lår en låg bandhastighet 
(106 m/ min) för metall och en hög hast ighet (396 
m/ min) för trä , vi lket bidrar till högre avverkningstakt 
och finare sågsnitt . 
Nr 30-273 . .. . ...... . . . ........... .. ........ 195: -

Bandslgblad till bandsåg BK-1. Hårdlödd slinga , 
omkrets 143 cm. 

30-68, för allt slags trä, plywood och plattor . 17: 50 
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. 27: -
30-67, metallsågblad , fintandat 32 tänder/tum, för 
sågninq i tunt gods . 28: -
30-89, knivblad för skärning i textil, skumplast och 
dyl. löst material . 37: -

Bandslg typ K-705 enligt 
beskrivning i katalog nr 65 
finns nu i begränsad till
gång med lång leveranst id. 
Utan motor . 
Nr 40-705 . . . .. . .. 780: -

och 
brännlacloe rat stabilt sta
tiv med smärgelskiva 115 
x 12 mm på spindel me<l 
utgående 6 mm tapp, som 
kan fästas i chuck på en 
borrmas kin . O11onskydd 
av plastglas . HöJd 14 cm. 
Nr 30-2030 ...... 59:-

Konturdg - DREMEL En behändig kontursåg i 
bänkutförande för bearbetning i trä, plast, aluminium 
och kopparplåt. Sågriktningen kan ändras genom tre 
olika lägen av bladet. Höj. och sänkbart bord samt 
lutbart för geringssågning upp till 45° lt båda hållen. 
På motoraxeln k"n medföljande gummirondell med 
slippapper anslutas. 220 V växelström . 
Bordets storlek 200X240 mm. Sågdjup 380 mm. Ka
pacitet : trä 12 mm, aluminium 3 mm och koppa r 
1,3 mm. Motor: 3000 v/min . 220 V/1-fas växelström . 
Vikt 6 kg. Tillbehör : Stödrondell diam . 100 mm, 3 st 
slippapper , 3 st sågblad. 

0 Nr 40-100 ................................ 57 : -

Slgbla d till Oremel kontursåg . a) fin eller b) grov
tandning. 

12
. 
50 Nr 20-91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr 5 st . 

---
Böjlig axel passande i rondellfästet på Oremel kon
tursåg . Längd 93 cm. Med spännhylsa för 1/," och 
3 mm borr och slipstift. 
Nr 30·1 74 . ......... ... .... ..... .... .. . ..... 120:-

Stickslg för anslutning 
till alla sorters elektriska 
handborrmaskiner . Kåpa 
av lacke rad lättmetall. 6 
mm axel · med oljebrons 
lager. 3 sågblad med!. 
Nr 30-1944 .. . . . ... 34: 50 

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 4: 50 

Stickslg. Amerikansk tillsats 
som passar alla typer av 
el. handborrmaskiner. Sig
djup 50 mm. Ställbart si
doanhAII 3-25 cm. Cen
trumfäste för ci rkelrund 
sågning upp till 50 cm 
diameter . Automatisk spln
blAsare , självsmörjande lager , 

Nr30-1177 . ... .. 59:-

Bladsats med 6 reserv
blad i olika grovlekar till 
dekoratörsåg 30-1177. 
Nr 20-1193 . . . . . . 14: 50 
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Nedanstlende tillsatser passar de flesta typer borr
maskiner . Lösa insatser följer till varje tillsats var
igenom de passar till halsvidderna 35-43 mm. 
Kraftöverföringen frln borrmaskinen sker pl nytt 
sätt med kraft iga 6-kantbultar varigenom de tidigare 
vanl iga axelbrotten eliminerats . 

CirkelsAg av lättmetall . Med till 45° tippbart slgbord 
och ställbart anhåll av stll. Bordstorlek 120X245 
mm . Universaltandad klinga 150 mm. Med kullager. 
Passar alla borrmaskiner med halsvidd 35-43 mm. 
Nr 30-2294 . .... . ............. . .... .. ...... 110: -

Plansliptilluts med slipyta 220X 110 mm. Kullager . 
Fjädrande hlllare med gummibelägg för slippappe
ret. Sidohandtag . Passar alla borrmaskiner med 
halsvidd 35-43 mm. (Pasaande slippapper 20-2035). 
Nr 30-2281 . . ........ . ........ . ..... .. ... .. 85:-

Sticlcdg med tippbart slgbord till 45° åt blda si
dorna . Kullager . Sågdjup till 55 mm. Med 3 sågblad. 
Passar alla borrmaskiner med halsvidd 35-43 mm. 
Nr 30-2212 .......... . .. . .... . ..... .. . . .... 90: -

Bänkslipmaskin med 125X13 mm slipskiva. Ställbart 
anhlll och gnistskydd . Dubbelsidig skyddshuv . Kul
lager. Passar borrmaskiner med halsvidd 35-43 mm. 
Nr 30-2215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 

Banclslip av lättmetall med kullager . Slipbandet hll
les lagom spänt med inbyggd fjäder . Slipyta 400 x 
50 mm. För halsvidder 35-43 mm. Anslutes snabbt 
till varje borrmaskin med sexkantbult, varav 3 olika 
medföler . Med handtag och 2 slipband. 
Nr 30-2291 . ....................... . . . .... . 125:-

Edra slipband till bandslip 30-2296. Sats med 3 olik 
grovlekar . 5X 92 cm. 
Nr 30-2211 .......... .. ... . .. . ... . . Per sats 11: 50 

Hyvel av lättmetall, kullagrad . Hyvelbredd 80 mm. 
Planfräst bord med graderad skärdjupinställning till 
0,5 mm. Banddriven rundkulter med 2 sill samtc;;, 
skydd med fjädrande lterglng . Längd 295 mm. Med 
handtag. Passar alla borrmaskiner med halsvidd 35 
-43 mm. 

Vinkelväxel av lättmetall med kullager . Nedväxling Nr 30-2293 ........ . ............. ... . . . . , . . 210: -
2:1. Drivrem 20-2273, .... ......... . reserv, Pr 1lt 15:-
Nr 30-2291 ... . ....... . ................ ... .. . 77: - Hyveld 20-2274, . .. . •. . •.. .. reserv, Pr sats SS: -

Svarv med bädd av profilerad lättmetall . Allsidigt 
ställbart anhåll av stll. Kullagrad motdubb, ställbar 
i horisontalled. Medbringardubb med 6 mm tapp att 
sätta i borrmaskinens chuck . Största dubbavstlnd 
620 mm. Höjd över bädden 100 mm. 3 svarvjärn med 
skaft , skruvnycklar och skruv medföler. Passar alla 
borrmaskiner med halsvidd 35-43 mm. 
Nr 40-2297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280: -

lombi-skruvstyckl, med vändbara stil backar. Den ene· 
becken spårad pA en sida. övriga sidor släta. Backbredd 
100 mm, spännvidd 100 mm. Tryckknapp för snabb· 
inställning. Levereras komplett med bänkfästa. 
Nr 30-250 ................•....... 180: -

Bänkställ Passar alla 
mindre och medelstora 
borrmaskiner . Ett stadigt 
ställ av brännlackerad 
aluminium , med ställbart 
skydd för sl ipskiva och 
med ögonskydd av plast
glas 80X65 mm. 
Nr 30-1981 ........ 49: -

Bänkställ passar alla 
borrmaskiner med hals
vidd 35-43 mm. Höjd 

,-, från underkant till borr
centrum 100 mm. 
Nr 30-2291 22: -

T 
Bomtopp, passar alla 
borrmaskiner med hals
vidd 35-43 mm. Av lätt
metall, spindel av för
kromat stål , längd 22 cm. 
Nr 20-2290 . . . . . . 17: 50 

Vinkelväxel, passande 
handborrmaskiner med 
'!, " chuckspindel, varvid 
vinkelväxeln sättes in 
mellan borrmaskinen och 
dess chuck . Beroende pl 
hur växeln vändes, kan 
varvtalet fördubblas eller 
nerväxlas 1 :2. Dreven är 
precisionsutförda och ax
larna glr i självsmörjande 
lager . Vikt 0,4 kg. 
Nr 30-1202 ... '. . . 55: -

Passbult med '/, " gänga i 
blda ändar . 
Nr 20-43 ., ....... 5: 75 

Borrmaskinstativ MUL TIDO omställbar till två olika 
inlästn ingslägen för borrmaskinen . För borrning, lr~s 
ning planslipn ing, kapning med klinga eller kapsk1va 
m.m'. Ställbart borrdjupanslag med skala. Graderad 
inställn ing av olika kapningsvinkel. Stor pressgjuten 
bordsplatta 26X 21 cm. Stålpelaren 50 cm hög. Fästet 
passar borrmaskirter med halsvidder från 38 till 4:t 
-mm. Djupmatning 70 mm, utsprlng 115 mm. Kl ing
skydd medföljer . Vikt 7 kg . 

285
, _ 

Nr 30-1573 ... . . ..... . .. . ............. , . . . . 

Fräsbord passande Mult ido borrmaskinstativ . Av 
blankgalvad 2 mm stålplåt. Storl. 20X 37 cm plus 8 
cm hög kant. Med ställbart fäste till bordsplattan och 
med ext ra fininställning av Jräsdjupet. 
Nr 30-1574 ........ . ....... . .............. . 45:-

maskin 
stycke. 

'l>rofilfräsar, se sidan 48 

15 



Borntativ passar alla 
b_orrmaskiner med hals
v,dd från 35-43 mm. Plat
tans storl. 160X 160 mm 
Stativpelare 40 cm hög . 
~ raderad skala för borr: 
dJup upp t,11 5 cm med 
ställbart stopp . 
Nr 30-1979 ....... 105: -

Born _tativ passan de, borr
maskiner med halsvid d 
38--43 mm I.ex . AEG 
Bosch och Metabo . Plat: 
Ian~ storlek 170X 180 mm. 
HöJd 400 mm. Borrdjup 55 
mm. V,Rt 2,5 kg. 
Nr 30-1572 ... .. .. 115:-

Vinkelfi ate för horison -
te[I infästnin g av borrma
skiner i borrstativ . Pas
sar halsvidd 43 mm 
Nr 30-911 .. . .. . . _' 45: _ 

Spec ialfi ste för Black & 
~ eoke( , Skil. För anpass
r,,ng till borrstati v med 
fästa nordn ing för 43 
hals. mm 
Nr 30-909 .. . .. ... 35 , _ 

Eii1 
Borrstopp, för bo rrar mel
lan 5 och 10 mm. 
Nr 20-590 pr sats . . 9: _ 

16 

B_orrstativ för såväl borr
ning som fräsning . Passar 
AEG ,. Bosch , Metabo m.fl. 
maskiner med 35--43 mm 
hals . 45 cm hög sexkant 
pelar!' med kuggstångs
matning , mm-graderad 
skala och ställbart borr 
stopp . Avstånd pelare
b?rrcentrum 125 mm. Mat
ningsdj up 240 mm. Bas
p[atta 185X 200 mm av 
gJutgods . Vikt 6,8 kg . Med 
nedanstående specialfäs
te passar även Black & 
Decker, SKIL. 
Nr 40-908 .. . ..... 245: -

125: -

Spiralborr med ce ntrum
spets. 
Nr Diam 
10-293- 6 6 m~ 
10-293- 8 8 mm 
10-293-10 10 mm 

Prs t 
4:75 
5: 50 
6:75 

- ---------

~ askinskruvstycke av gjut 
Järn med polerade Pris
mabackar av stål. Back
bredd 85 mm, spännvidd 
65 mm. Vikt 3,6 kg . 
Nr 30-1206 ...... 145:-

Maskinalcruvatycke av 
lätt metall med stål-
spin del, 120>< 125 mm. 
Backbredd 60 mm., 
spännv idd 50 mm. Vikt 
600 g. 
Nr 30-724 .. ... .. . 38 , _ 
Maslcinskruvstyckt av gjut 
stll 120x130 mm med 
dubbel spindalföring. Back
bredd 70 mm. Spännvidd 
65 mm. Vikt 1 ,7 kg. 
Nr 30-1131 . . . . . . 62:-

ft!!as_klnalcruvstycke av 
gJutJilrn. Praktisk kon
struktion med rörlig käft 
svängbar för kon iska ar: 
betsstycken . Frästa V
spår i backarna. Pass. för 
bänkborrmask . av stan
dardtyp . Back bredd 57 
mm, spännvid d 38 mm 
Vikt 1,1 kg . · 
Nr. 30-1181 14:-
Masklnskruv~fy~k~. Stör
re och krafti ga re än före
~4ende, , övrigt t'k 

_ackbred d 75 mm, spä~:: 
vidd 65 mm. Vikt 2 6 k "' 
Nr 30-1182 ..... . '11:~ 

FRA_K~. TILLKOMMER 1,.
Se forsa lJn.viltkor sid . l . 

Pluggri,uter. Prakt isk anord · f 
fog r>ing av skiv or med t n":'9 ör kantsamman
enkelt och snabbt. 36 s~ppni::r, , E~_akt passning 
bruksanvi sning medfölje r A~ ra e tdraplug_gar och 
borrm askin. · använ as tills . med 

Nr 30-1001 

jf- 4 

Pluggsatser med räffl ade 
~ ~ lugg a~ (bok) . 

Diam. Pr sats 
20-1002 6 mm ca 200 st 
20-l003 8 mm ca 150 st 
20-1012 10 mm ca 120 st 

Pris pr sats ·12: _ 

Markeringsstift för exakt 
uppm ärkn ing, av plugg hål. 
Satser med 4 st lika . 
Nr Diam . 
2G-101M 6mm 
20-1013-8 8 mm 
20-1113-10 10 mm 

sats 
6:-
7:-
7:50 

Hobbysvarv WICA . Lagrad i da mmtäta kullager för mm och dubbavståndet förlängs betydli gt. En stabil 
max. 6000 varv/m in. Bäddrör 1200X 35X 4 mm med och tekniskt välutrustad svarv i kokillgj uten atumi
lräst spår för styrn ing _av motdocka . Spindelgenom- nium, lackerad i hammarlack och blanka delar glans
gång 10 mm. Nose n gängad med UNF 5/8 och bak- förzinkade . Kullagrad motdubb . Medföljer 3 st. nycl\
till gängad 16X t ,5 mm med mutter och fläns för lar och utstötarpinne . V ikt ca 10 kg utan motor. 
slipskiva 104X 19X 16 mm jämte anhåll och spräng - Nr 40-75 ...... .. .... . ........... .. .... .. .. 845 :-
skydd . Spindelklo med 4 stålstift. 3-spårig remskiva Lever eras utan moto r och sli pskiv a. 
5()--jl0-100 mm med Z kilrepspår . Krafti gt oc h all-
sid igt ställbart anhåll med glidskena . Motdocka Extra tillbehör : 
med gängat dubbrör och 10 mm genomgång, fram- Slipskiva passande pl Wica -svarven . Storl. 104X 19 
t ill .Jppbrotschat för morsekona nr 1 jämte låsring mm. Axelhlt 16 mm 
och ratt . Dubbavstånd 900 mm och höjd öve"r bädd Nr 20-845 ........... .. .... . .. . ........ . .. 21: -
95 mm. Med hjälp av ex. ändstöd 20-1853 karr bädd - Lämplig motor med tillbehör: Motor 32- 1068 eller-1034 . 
röret förskjutas så att den fria dubbh öjden b l i r 200 Remskiva 20-1990 . Motorhlllare 30- 1989. Rem 30- 1920. 

$ TILLBEHOR TILL WICA-SVA RVEN $ 

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

Nr 30-1848 ..... 155: -

Slipband för trä till ovan
stående bandputs . Finns i 
grovlek 40, 60 och 100. 
Bredd 35 mm. 

20-1855, för vertikal slip
ning . Längd 70 cm. 

Pr st 3: 30 

20-1856,för ho risontal sliP.· 

Chuck för läs te av ar· 
betsstycken med fri spin
del för bl.a. . invändig 
svarv ning . 5/ , " UNF 
gänga . Arbetsstycket hål
les stadigt med 8 st in
sexskruvar. Gripv idd 40 
mm. Användes även som 
drivhj ul till bandputstilt
sats 30-1848. 
Nr 20-1734 . . . . . . 63: -

Chuckfäste för fastsätt
ning av borrch uckar med 
konläste . 
Nr, 
20-699 
20-700 

Kona 
B16 
B18 

Pris 
22:-
23 : -

~ __ _, 
ning . Längd 90 cm. · 

Pr st 3' 50 I Lampfotsborr. Diam. 9,5 
20-1857, för metallslip - mm längd 57 cm. Passar 
ning . Gro vlek 100. Längd on i dubbröret. 
90 cm. Pr st 3: 60 Nr 30-1996 .. .. .. 42: -

• Remskiva. 3- splri g. 50- I 
80- 100 mm. Axalhl l 14 j 
mm. Kilsplr Z. 
Nr 20-1990 .... . 42 :-

Remskiv• , samma som 
föregåe nde men med 
axelhålet ¼ " x 20 för att 
passa i stället fö r chucke n 
pl AEG m.fl . borrmaski 
ner. 
Nr -20-1735 .. . . . . 45 :-

Remskiva. Som ovanstå
ende men med 19 mm 
axelhål. 
Nr 20- 2000 .. . . 42:-

C 
Motdubb roterande i olje
lager med morsek ona i 
fäste . För uppsättning nv 
små svarvdeta ljer . 
Nr 20-1993 ...... 46:-

Medb ringardubb i gängad 
hylsa UN F '/ , . 
Nr 20-1988 . .. . .. 27:-

Motdubb . Lagrad i SKF 
dammtäta lager . Fästet -~ ~,; 
Motorh l llare, 15 X 15 cm 
lackerad järnp latta med 
fäste som passar pl svar
vens bäddrö r. 
Nr 30-1189 ...... 65:-

Hyls-chuck för fastsätt 
ning av mindre trästycken 
vid svarvning av sml de
taljer utan motdubb . In· 
vändig konisk gänga 1", 
med slo ppskruva r. Stor
lek 60X 37 mm. 
Nr 20-726 . . . . . . . . 33: - Lämpl . kilre m nr 30- 1920 

17 



18 

Planskiva att användas till 
sammans med bordsanhlll 
30 ·783 för svarvning av 
fat m.m. Vinstergängad. 
Diam. 125 mm. lbu. ... ... -- • ..:'.L., 
Nr 20-741 ... ... 46:-

Planskiva samma som 
ovanstående men höger 
gängad. För arbeten på 
spindelns högra sida. 
Nr20-2424 . . . .. 46~ 

Planskiva för självhäft
ande rondeller . Diam 150 
mm. 
Nr 20-755 V-gängad 51 :
Nr 20-758 H-gängad 51 :-

Rondeller 150 mm diam. 
Sjä lvhäftande för mon
tering på planskiva . Finns 
i grovlek : 40) ~rov , 60) 
medel , 1()0) fin . Förpack 
ning 10 ,st. 
Nr 31-604 Pr förp. 14-: -

~ 
~ 

Fistplatta för montering 
av Picador bandputs 30-
1219. Levereras med rem
skiva passande spindel 
samt drivrem . 
Nr 30-790 ........ 55:-

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

! • 
Ändstöd passande svar

Skruvdubb för svarvning vens bäddrör. 
av kulor m.m. Nr 20-1853 . . . . . . 36:-
Nr 20-787 39:-

Hylstillsats för spindel 
dockans nosparti. Med
ger montering av AEG
tillbeör t.ex. bandslip 300 
1584, hyvel 30-1655, cirkel 
såg 30-1654 m.m. Passar 
även tillbehör av fabrikat 
KINZO . 
Nr 30-778 . . . . . . 125: -

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

tippen motdubb roteran
de i oljebronslager , som 
glider utanpå dubbrörs
nosen så att långhålsborr 
kan användas. 
Nr 20-1997 ...... 26 :-

Axelsats m .. d •/," stål
axel , 21 cm lång , i två 
lagerbockar med kapsla
de kullager och 45 mm A
remskiva . Ena änden vän
stergängad med plats för 
slipskiva med 1/, " hål och 
upp till 1" tjocklek mellan 
flänsarna . I andra änden 
flänsar för sågklinga med 
1/ , " hål, som kan utbytas 
mot medföljande 1/ , " borr
chuck. 
Nr 30-1777 . . .... 122:-

Slgspindel med 20 mm centerlesslipad a I . 
kapslade kullager för max 5000 varv/ min. län d 370 

~7tör~firk~~~~ -
0
{he:~t ä~vd:~umi;~~~i:Je i~Öju!'n 

k~ngfl~nsar , axelhål 20 mm me/ vänster- eller höge~ 
g nga mutter . I andra änden 80 mm dubb&! k" 

N
med A-spår och morsekona B18 för chuck rems ,va 

r 30-124, vänstergängad · 
Nr 30-125, högergängad :::::: : :::::::: : :: ~:~:= 
Mellånring för sågkl inga med 30 mm axelhål 
Nr 20-980 .. . ..... . ............ . .. .. .... .". _. 3: _ 

~!1~·r!;~r~d m~~ kraftkigtll gjutjlfr~shus och dubbla 
T å e . mm u ager for max 5000 v/m" 

ystg ende. Hög precision och stabilitet K ä ,n. 

30
onteras vertikalt. Axellängd 250 mm. A~el~;nt~ue~ 

mm över bas. F na änden 50 mm med '/ " ä 
~ch 44 mm klingflä~sar . Klingor med up~ t~I 1io 

m d,am. kan anbringas med axelhål '/ " p t:~. s~~~k~vk~. m.m. Med A-remskiva, so' ,;,m •;J~; 
~~ ::~!~ med axeländen vänstergängad '/, ~ 155, _ 

med axeländen högergängad 11,• 155, _ 

~xelsats ~ed 16 mm stålaxel, två lagerbockar med 
Självsmörjande_ bronslager . 45 mm A-kilrepskiva 
dubb\• _flänsbn~kor för sågklingor , slipskivor m.m'. 
m~d I, hål. Gängad kon,sk pinne för polerverkt 
samt kraftig 3-backig• chuck för upp till '/ • b yg 
Längd 40 cm. . ' orrar. 
Nr 30-1130 ..... . ........ . ....... . ... . ... 110:-

Axelsats , storlek och utrustning lika föregående 
men med kullager och utan gängad konisk pinne. 
Nr 30-1380 . .. . ... . ......... , . . . ... . .. . .. 139: _ 

4~m©w 
"'""' 2 !!St !S 

Stickslgblad . Finns med tre olika fästen (se bilde n) 
som passar de mest förekommande fabrikaten . ' 
Fäste A B C Användning Pr 2-förp. 
Nr 21-877 21-878 21-879 Trä, grovtandat 7: 20 
Nr 21-180 21-881 21·882 Trä, fintandat 7: 20 
Nr 21-883 21-884 21-885 Trä, koniskt HSS 111: -
Nr 21-888 21-887 21·888 Trä, profilsågning 8: 80 
Nr 21-889 21-196 21-891 Metall, fin HSS 10: -
Nr 21-892 21·893 21-894 Tunnplåt järn HSS 10:-

M I C O R hlrdme
tallslgklingor , en 
svensk kvalitetspro· 
dukt . Världens mest 
sAlda märkesklinga. 
Spaciallödds hård
metallskär som ej 
lossnar . Samtliga 
med 2,8 mm i ski
n,t och 1 !3 mm i 
stommen . 

Tandnin~ RAE för unive,salbruk. 
Nr Diam. Axelhll Passar Tllnd&r Pris 
30-212 120 mm 20 mm AEG 12 105:-
30-213 127 mm 1/, " Black & Deckar 12 107:-
30-214-13 140 mm 13 mm Metabo 18 112:-
30-214-19 140 mm 19 mm AEG 16 112:-
30-215 150 mm 16 mm Bosch, Hobby 16 112:-
30-216 156mm 11/,' Black& D. (U-60) 16 112:-
30-217 160mm 20mm AEG, Maffel X 55 18 112:-
30-228 160 mm •/, " Skil 16 112:-
30-218 170 mm 30 mm Bosch 20 137:-
30-229 170 mm 20 mm Maffel B55 20 137:-
30-219 180mm 11/,"+20mm Black&D ., 

Metabo 20 137:
S0-123 180 mm •;, • B & D/ HD 1000, Skil 20 137:-
30-220 190 mm 30 mm Bosch , Holz-Her 24 154:-
30-220 190 mm 20 mm Metabo 24 154: -
30-824 200 mm 30 mm Bosch, Holz-Her 24 154: -
30-824 200 mm 30 mm Maffel B65 24 154:-
30-227 210 mm 1'/,+' /, " Black & D., Skil 24 154:-
30-832 210 mm 30 mm Bosch, Holz-Her 24 154:-

Tandning TAE för finbearbetning , sp~l:iellt plattma· 
terial. 
Nr Diam. AxelhA.I Passar Tänder Pris 
30-825 180mm 1'/,+' /, " Black&D .,Skil 30 196:-
30-826 180 mm 20 mm Metabo 30 196: -
30-827 190mm 20mm Metabo 32 225:-
30-828 190 mm 30 mm Bosch , Holz -Her 32 225: -
30-829 210 mm 30 mm Bosch, Holz-Her 32 230: -
30-830 210 mm 1'1,+'I, " Black & D.,.Skil 32 230:-

Klingor med 2 olika hålmått levereras med s.arvad 
pass ring. 
Tandning RA-BG för byggsAgar, växelv is slipad . 
Axelh ål 25 eller 30 mm, skärbredd 3,6 mm. 
Nr Diam. Tandantal Passar 
40-816 350 mm 36 Perfect 

Pris 
235:-
265:-40-929 400 mm 40 Garde Sågen 

Slgklinga med universal
tandn ing, b ästa kvalitet, 
hårdförkromad . Diam. 125 
mm. Hål •t,•. Passar el
handsågar . 
Nr 30-165 ... .. . .. 27: -

S6gldinga med landning 
för kapsåg och röjnings
såg. Filad och skränkt . 
Diam. 250 mm. Håldiam . 
16 mm. Tjock lek 1,7 mm. 
Bästa svenska fabr ikat. 
Nr 30·269 . . . . . . . . 29: -

SAgklinga. 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 nedfräst perife
ti . Diam. 150 mm. Hål
diam. 1/, ". Lämpligt varv
tal 2000 v/min. 
Nr 30-1771 .. .. .. 55:-

HArdmetallslgklingor MICOR för snickerimaskiner . 
Specialtandade för universalbruk såsom kapning och 
klyvning i både hårt och mj"ukt tr ä, ädelträ, fanerat 
trä, lamellslgning o.s.v. De llmpar sig även utmärkt 
för spånskivor , belagda plattor, plastsågning och 
dylikt . 
Med hårdmetallklinga kan kapaciteten tredubblas 
genom ökad matningshastighet i förhållande till van
lig st~lkl inga. 
Axelhål 20 mm eller 30 mm. 

Nr Diam. Tandtal Skärbredd Pris 

30-833 200mm 40 2,4mm 245:-

30-834 250mm 48 2,8mm 310:-
30-842 300mm 60 2,8mm 375:-
40-843 350mm 72 3,2mm 480:-
40-870 400mm 80 3,2mm 495:-

Tandn ing TAS för universalb ruk. Diam. 300 mm. Skär
bredd 2,8 mm. 48 tänder . Axelhål 20 eller 30 mm. 
Passar Scheppach , Luna W57, Robland m. Il. 
Nr 40-2352 .. . ........... .. ......... . ...... 330: -

m,cor 
hobby 

Hlrdmetallslgldinga M 1-
COR HOBBY med om· 
slipbara hlrdmetalltänder . 
Beteckningar : 8/D= 
Black & Decker, BO= 
Bosch, SK= Skil, HH = 
Holz•H&r. 

Nr Diam. Axelhll Passar Tänder Pris 

20-1409 125mm16mm -1/2" B/D,BO,SK 1ht 54:-
20-1410 150mm16mm BO,SK 16st 61:-
20-1411 165 mm 16 mm, 1'/1" B/D, SK 16 st 67:-
20-1412 184 mm 16 mm, 1'1," B/D , BO, SK 20 st 72:-
20-1413 210 mm 30 mm, 1'/, " B/D, BO, HH 24 st 82:-
20-1414 210 mm 5/8" Skil 24 st BZ:-
20-1421154 mm· 1/2" B/D, D 57 16 st 64:-

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

Kutterstll Micor Rapid. 
Nr Passar Pr st 
30-1538 lnca Rikt . 28:-
30-1542 lnca Aut . 65:-
30-1544 Emco Star 59:-
30-1546 Emco Rex 69:-
30-1548 Robl . 210 26:-
30-1450 Robl . 260 33 :-
30-1549 Luna W 57 32:-

Slgwobbler . Består av 4 
st snedskurna och grad•· 
rade skivor av lättmetall 
mellan vilka klingan in
sättes . Alltefter inställ
ningen av sk ivorna flr 
sågklingan en mer eller 
mindre sned ställning i 
fOrhlllande t i ll axeln och 
fungera r därvid som fräs 
för upptagn intJ av not- , 
grad- och laxspär m m. 
Diam. 7 cm. Axelhål •;, •. 
FOr sågklingor upp till 15 
cm. 
Nr 20-1224 ...... 24: -
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Cirbldgklinga, 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 '/, " , 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 57:-
30-1270 300 1,69 79: -

Sågklinga, av pr ima stål, 
filad och skränkt. Univer
saltandning med 90 tän
der . Yd =diame ter , Hd= 
axelhål, Tj =tjocklek. 
Mått i mm. 

Nr Vd Hd Tj 
30- 193 100 15 1,02 23:-
30-1339 150 13 1.02 36:-
30- 194 150 15 1,02 36:-
30-1340 200 13 1,22 49:-
30- 195 200 20 1,22 49:-
30- 196 250 20 1,42 65: -
30- 197 300 20 1,63 88:-
40-1341 400 30 2,0 130:-

Sigwobbler, komplett m. 
6" fräsklinga av prima 
SheffieldstAI, tjockle'k '/,", 
axelhål '/, ". Wobblern in
ställbar för spårbredd . 
•1,.• -•/," och upp till 2" 
djup . En nyckel medföljer . 
Nr 30-1382 ... · ... 115:-

SAgklinga av prima shef
fieldstAI. Filad och 
skränkt med tandform G 
för såväl klyvning som 
kapning. Diam. 150 mm. 
Tjocklek 1,2 mm. HAl
~iam. •t,·. Lämpligt varv
tal 6000 v/min. En utmärkt 
klinga för el-handsågar 
m.m. 
Nr 30-lm .. . . . . 26: -

SAgklinga av prima shef
fieldstål. Filad o. skränkt 
med landning för såväl 
klyvning som kapning . 
Axelhål .1"=25,4 mm. 
Nr Diam. Tjockl. Pris 
40-1141 400 1,8 l65:-
40-1142 500 2,4 245:-

Bricka av mässing för 
ändring av centrumhål på 
sågklingor. 
20-1783, Diam 20-10 mm. 
20-1784, Diam. 20 mm
½". 1: 50 

Sliprondell, "Sand-A-wav". 
En ny självrengörande slip
rondell till borrmaskinen. 
Fri sikt genom skivan med
ger lätt kontroll av arbe
tet. Blir inte igentäppt och 
varar mångdubbelt längre 

Kapskivo r, armerade och 
2,5 mm tj ocka för elektr. 
vinkelsl ipmaskiner . 

A. För kapn ing av stål 

Cintride 

och metall . 
Sliprondell Cintride med 
hård metallbeläggning. 

Pris Varar 100 gånger längre 
än ett vanligt sandoap-

20-330 76 mm 8 mm 7: 80 per . F~r trä , tegel, glas-
30-187125 mm '/ ," 9, 75 fiber, målade ytor m.m. 
30-189178 mm 22 mm 10· 25 Diam. 127 mm som pas-
30-171178 mm 1'/, " 10: 25 sar på 5" gummirondel-
30-313 203 mm 35 mm 14: 75' ler. Finnes a) grov, b) me-

Nr Diam. Hål 

• dium eller c) fin . 

B. För kapnin g av alumi
nium, verkty gs- och rost
fr itt stål. 

Nr Diam. HAi Pris 
30-479 125 ½" 9: 75 
30-902 178 22 mm 10: 50 
30-903 203 35 mm 14: 75 
30-906 230 22 mm 15: 50 

C. För kapning av sten 
betong . marmor , eternit 
etc . 

Nr Diam. Hål Pris 
30-168125 mm 1/, " 9: 75 
30-188178 mm 22 mm 10: 50 
30-170 178 mm 1'1, " 10: 50 
.30-312 203 mm 35 mm 14: 75 

Rond1ll11115,hll22mm 
för 1nh1nds vinktlslip. 

Kepskiv1 115 mm , för 
stål och metall. 
Nr 30-1624 .... . .. . 9: 75 

K1pskiv1 115 mm , för 
sten och betong m.m. 
Nr 30-1625 . .. ..... 9: 75 

Nr 20-502 .... Pr st 6: 25 

Slipark. Cintride med 
hårdmetallkorn . Varar 100 
gånger längre än ett van
ligt sandpapper. Storlek 
93 x 254 mm som p&ssar 
de vanligaste el-puts
maskinerna. Finns a) grov, 
b) medium eller c) fin. 
Nr 20-503 .... Pr st 9: 50 

än sandpapper. Diam. 13 N1vrond1ll 115 mm . Kapskiva, 180X1,5 mm. 
En t4nn specialskiva som 
kan fästas på 5" gummi
disk i handborrmaskin och 
användas både för puts
ning och kapning av hår
da material. 

cm. I sats om 1 st finkor ~ Nr 30-1621 .... . ... 14: SO 
nig och 2 st grovkorniga 
dubbelsidiga slipskivor samt e 
adapter med 1/4" tapp. 
Nr 20-571 ... Pr sats 23: - -(; > ·, 

• 
Nr 30-145 .. .... .. .. 6: 50 

Sliprondell med grov
huggen rundad ytterring 
samt 4" plan skiva med 
uthuggna skär. Lämplig 
för färgborttagning o. d. 
Nr 30-1555 ........ 7: 50 

Navrondell NORTON för 
vinkelslipmaskiner. Max. 
varvtal 8500/ min. Diam. 
180 mm, axelhål 22 mm. 
För jä,rn/stå l ell er sten/ 
betong och gju tgods . 

Nr Tjockle ~ Pris Gummidisk, diam. 5" med 
20-1098 .. 3 mm f. !ärn 11: 50 ¼" axel. 3 sliprondeller 
20-1090. 7 mm f . Järn 14: - medföljer. 
20-1091. 7 mm f . sten 14: - Nr 20-1022 ..... ... 7: 50 

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 ...... 55:-

• Gummidisk för polerhätta 
samt med fäste för sand
pappersrondeller . Med 
spindelaxel för fäste 
chuck. 
Nr Diam. Axel 
20-499 5" ¼" 
20-500 6" ¼" 
20-501 7" 'lo" 

10: 50 
15: 50 
32:-

.... . . ....,., __ _ 
,t1"! ' . ~., l~. . . . . . ~~ 

\.~i~~~~~~tf 
Polerhiitta med dragsko, 
passande ovanstående 
gummidisk . Av extra pri
ma långulligt lammskinn . 
Nr Diameter Pris 
20-1052 5" 9: 50 
20-1053 6" 14:-
20-1054 7" 18:-

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

Polermedelsats med fyra 
olika medel. Användbart 
för polering 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:-

Polarsats med 6 st f ilt
trissor i storlek 16, 19, 25, 
32 och 37X 32 mm. spindel 
för fastsättning i borr
maskin medföljer . 
Nr 20-1835 ...... -29:-

"".NjT,•r,,·~ :.·~ '. ·--?:': 

~.; ___ :_:;_,Jl;/1' 
Putstrissa, 75 x 26 mm. Vit 
borst på tränav. Axelhål 
6 mm. 
Nr 20-305 ........ 21: -

Ulltrissa, 70X18 mm på 
tränav : För högglanspole
ring av metaller. Axelhål 
6 mm. 
Nr 20-308 .... .... 13:-

Rondeller av prima ko
rundpapper . Förpackning 
10 st. 

Pris pr förp . 
Grovlek 

5" 6" 7" 
31-205 31-204 31-206 

40 6: 90 7:40 8: 50 
60 5:70 5:90 7: 40 
80 5:10 5:70 6:3 0 

120 4: 60 4: 90 5: 90 
180 4: 50 4: 80 5: 80 
240 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 &: 50 
31-1215, diam 6" sats 8: 50 
31-1216, diam 7" sats 10 : 50 

~ 
~ 

Rondeller WOLFCRAFT . 
Kraftig kvalitet med väv
underlag och gles korn
beläggnin11. Självrensan
de. Diam. 5". Tre grovle 
kar. a) grov , b) medel , c) 
fin . Pr 5-lörp . 
Nr 30-2164 . . . . . . 14: -

Rondellsats, 5 st sortera
de 30-2164. 
30-2163 .... Pr förp 14: 50 

Sandpapper Nr 31-60. Ark 
i storlek 23X 28 cm. Finns 
i grovlek : 000, 00, 0, 1, 2, 
3, 4, 5 och 6. 
Grovl . 000-1, 2-4, 6-6 
Per.10 ark 2: 90 3: 30 3: 80 

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

Vitslippapper Nr 31-388, 
"Bear". Ark 23 X 28 cm. 
Grov I. Pris pr 10 ark 
80 13: 50 240 10:-

120 11:50 320 9:50 
180 10: 50 400 9: -

VAtslippapper. Sortiment 
med 2 ark av varje ovan· 
stående grov(. (=12 ark) . 
Nr 31-389 .. Pr sats 13: 80 

Slippapper 31-207, storlek 
93 X 230 mm. Korund . För
packning med 10 ark. 

Grovek 
40 grov 
60 

100 
160 
240 finaste 

Pris pr förp. 
3:20 
2:90 
2:40 
2: 30 
2: 20 

Slippapper. 114X280 mm. 
Korn 120 (lin) , 80 (medel) 
eller 50 (grov). 10-förp. 
Nr 20-2035 .. Pr förp . 3: 90 

Slippappersats , 50 st 31-
207, 10 av varje grovlek . 
Nr 31-217 . ....... 12:-

Sandpapper i band, 31-
220, bredd 10 cm. 10 m 
långa. Grovlek 00, 0, 1, 2 
eller 3. 
Pris 10 m rullar 
Pris 50 m rullar 
Grovlek 5, 6 eller 
Pris 10 m rullar 
Pris 50 m rullar 

4:75 
17:-
7 
6:-

23:-

Slipband av metallslipduk 
(textilburen) . Bredd 2~ 
mm, längd 15 meter , 
kapsel. Finns i föijanda 
grovlekar: 80 (medelgrov), 
120, 180, 240, 400. Den 
senare extrafin för pole
ring . 
Nr 30-1032 .. Pr st 9: 75 

Slipkloss "Ouiksand" i 
storl. 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 

Slipkloss lika ovanståen
de men för våtslipning . 
20-851 grov/medium 4: 25 
20-852 medium/lin 4: 25 

• Sandpappershillare med 
väl utformat plasthand 
tag, som ger ett fast men 
vilsamt grepp . Slipplat
tan, stor( 7.6 X 115 mm, 
belagd med svampgum
mi. Standardsandpapper 
delade i 6 delar (8 x 14 
cm) passar i hA11aren. 12 
sorterade tillskurna sand
papper medföljer . 
~r 30-290 .. .. . .. . 24: 50 

Sandpappershillare av 
svart gummi . Håller pap
peret orubl;>ligt. Storlek 
12X7 cm. 
Nr 20-93 .... .... . . 11: 50 
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Stlllkoppaborste med 6 
mm axeltapp och borst
kransdiam. 60 mm. Vågig 
0,25 mm ståltråd . 
Nr 20-1824 ... ..... 11: 50 

StAlkoppsborste med 9 
mm axeltapp och borst
kransdiam. 100 mm. Vågig 
0,38 mm ;,tåltråd. 

Bandputs. En stabil och kraftig liten maskin, helt ut- Nr 20- 1825 · · · · · · · · 18'
förd i gjutgods och stål. Höj- och sänkbart slipbord 0 
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 ett band men utan motor . Lagrad med kapslade 
kullager. 
Nr 40-1219 ....... . ........ .... ...... .... . . 390:-

Slipband för ovanstående maskin, för trä , plast
laminat m.m. Tygband 3X30" med grovlek 40 (grov) . 
60 (medelgrov) , 80 (medium), eller 100 (fin}. Stilkoppsborste, tillver
Nr 30-1272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr st 4: 50 kad av 0,2e mm vågig 
Slipband för metall lika ovan-stående. Grovlek 40, 60, ståltråd. 6 mm axel. 
80 eller 100. Nr Diam. Pr st 
Nr 30-2353 .... . . . . .................... .. . ... 7: 50 20-1550 a 30 mm 9: -

« ~-t;w,,,,: ;:•,,,%·,etj5) ~:1:g; ~~~ ~:~~ 

- (UH Slipband för bandslip . 
Nr Diam, mm Grovl. Passar Pris 
30-379 102X552 40,80, 120 SKIL400H 6:-
20-1077 75X 533 40, 80,120 H H 2288 6:50 
30-1854 :lOX800 40, 80, 120 AEG BS707 4: 50 
20-2034 64X540 40,60, 80,120 20-2032 (Utg .) 4: -
30-1953 102X560 40, 80, 120 B & D, 405, ELU 6: 50 
30-1963 110X 620 40, 80,120 AEG HBSZ , HH 7:-

Slipcylinder av mjuk 
skumplast med monterat 
slipband. 6 mm tapp för 
fastsättning i chuck . Idea
lisk för slipning av trä, i 
vinklar, plana och buktiga 
ytor m.m. Bredd 63 mm, 
diam. 140 mm. (med slip
band 2195). 
Nr 30-2194 ..... .. . 19: 50 

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

Pr 
Nr Bredd X diam. 3 st 
20-1703 45 x 120 mm 7: -
20-2195 63X 140 mm 11: 50 
20-1704 76X 170 mm 12:-

I 
R 1servbl nd. Passar 20-
528. Innehåller 3 st fin 
och 3 st medel av resp. 
storlek 25 och 40 mm . 
(=12 st). 
Nr 20-529.Pr sats 15:50 

StlltrAdsborste med 6 mm 
axelapp av järn . Vågig 
ståltråd 0,2 mm. 
Nr biam . X bredd Pris 
20-307 40 X 6 mm 8: 75 
20-308 50 X 10 mm 9:-
20-309 60X15mm 10:25 

StAltrAdsborstar i förnick
lad kraftig stålhylsa med 
6 mm skaft . Total längd 
80 mm, diam. 20 mm. 
20-1723, med flat spets 
20-1724, med konisk spets 

Prst11:-

i>=~+ 
K1394 Kt395 K1396 ·~ K1397 k14D1 

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

Fäste 
Vidd Diam. Pris 

20-1394 1/, " 

20-1395 't." 
20-1396 ½ " 
20-1397 ,,. • 

¼ " 4:50 
'/," 8:
l/1" 7:-
1/," 9:75 

20-1401 för förlängning på 
1/Jlt axel. Diam.: ½" 
Vidd : 7/, ". Pris18:-

Slipskiva med spår och 
anhåll speciellt för kniv
och saxslipning. Med 
axeltapp att fästas i borr
maskin. Diam. 5 cm. 
Nr 30-2191 ........ 6: 25 

Slipskivsats med 6 olika 
slipskivor 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 47:-

Slipskivuts, består av 3 
st skivor i storlekarna 
(diam X tjocklek): 3X '/, ", 
2xv,• och 111,x1•. Till 
dessa följer universalhål
lare på ¼" axel. 
Nr 20-1540 . . Pr sats 12: 50 

• Slipskiva, av specialtill
verkning för höga hastig
heter . Kiselkarbid grovl. 
80 för slipning av hård
metallverktyg. 

Storl. 
Nr mm Hål Pris 
20-1402 75 X 10 ¼" 12: 50 
20-1403 lO(lX 13 '!, " 17: 50 
20-1404 100X 13 '!," 17: 50 

~ 
Cylinderrasp, passande 
el-borrmaskiner. Cylinder 
32X40 mm med 6 mm 
axel. För färgborttagning 
och bearbetning av trä, 
plast och mjuka metaller . 
Nr 20-613 ........ 11:50 

RABATT Lämnas vid 
order över 300 :-
F RAKT TILLKOMMER 
Se försäljn .villkor sid. 1. 

,,,,,, 
Roterande filar för trä, 
metall, m. fl . mater ial. 
Specialhärdade huvuden 
med 6X30 mm skaft . I 
sats med 6 olika . 
Nr 30-1721 Pr sats 39: -

u,n 

Bör ej belastas med sl;p. 
rondeller eller liknand~ 
effektkrävande tillsatse· 
Förvara helst axla n,1 

hänglll\de raka 

Böjliga axlar 

Hobbyaxel, böjlig . Max. 
hast. 6000 v/m. Självsmör 
jande friktionslager. Ej 
för kontinuerlig drift. 6 
mm anslutningsaxel , 3-
backs chuok ställbar 0-
6,5 mm. Län-gd 135 cm. 
Nr 30-1427 .... .. 69:-

Böjlig axel med 6 mm an
slutningsaxel och 3-backs 
chuck , 0-6 mm. Längd 
130 cm. Lämplig för verk
stadsbruk då den medger 
kontinuerlig drift . Dubbla 
kullager i bådp. ändar. 
Max. hast. 6000 v/min. Filstift för hårt trä, plast , 

järn och metall . Sats med 
6 st olikformade små fil- ~----------,.----------,,---~~-----
stift på 3,2 IT\m skaft . /\ 0 [\ 0 I ff t Nr 30-1421 . ." .... 145:-

Nr20,·2192,Prsay~"''° r r ! ~ u y u frr' ~ ~ C ' 

Il T I 9 ~!\P
1

!~~ft .kel~~~k50~ T t ' t Filstiftsats med en sfä
risk fil diam. 8 mm, en 
cyl indrisk 8 x 10 mm och 
en slitsfräs 10 X 1 mm på 
3,2 mm skaft . 
Nr 20-1606 Pr sats 11:-

,ttT 
A B C D 

Raspstift Nr 20-1561 på 
¼" skaft. Effektiva på de 
flesta byggnadsmaterial, 
fibermaterial, plast m.m. 
Typ Diam. Längd Pr st 
A •;,• 11/," 5: 50 
B •t," 1'/," 5: 50 
C •/," 1'/," 5: 50 
D 1/, " Rund 5: 50 

Slip- och filstiftsats med 
5 olika slipstift av aloxal 
samt 5 olika roterande 
filar . Samtliga med ¼ " 
axeltapp. I plastfodral . 
Nr 30-2052 Pr sats 38: -

E F G H mm. För bearbetning av 
såväl stål som andra ma

Slipstift Nr 20-580, kera· terial. 5 st olika i diam. 
miska a~ aloxid , som läm- 18-25 mm. monterade å 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 

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

Prst 
4: 90 
4:80 
6: 20 

Slipstift lika föregående 
men mindre. Diam. 10-
15 mm på 3,2 mm <1kaft. 
6 olika 
Nr 20-2269 .. Pr sats 7: 50 

D 
E 
F 
G 
H 

6 X16 mm 
16 x 6 mm 
13 x 2,4mm 
13 X 3 mm 
10 X10 mm 

lfy~ ~
!:t._i T. T. ~ r, 

_ Sats, med små polarverk
tyg på 2,3 mm skaft . Per
lonborste, ståltrådsborste, 
filttrissa 22x 5 mm och 
filtlios. 

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. Pris 
A 32X10mm 6:50 
B 19X13 mm 5: 50 
C 6X19mm 6:50 
D 17X32mm 9:-
F 32X 6mm 7:30 
G 25X 3,5 mm 5: 50 
H 25 mm rund 7: 80 

Nr 20-317 .. Pr sats 10: 50 

Polerstift, samma som i 
satsen 20-317. Modell a 
b, c eller d. 
Nr 20-316 . . .. Prat 3: -

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

9 Nr 20-1543 ...... 3 :-

Filstift 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 22mm 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 12X23 " 8:75 
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 . . . . . . 58: -

11 
Roterande fil, diam. 18 
mm, bredd 12 mm på 6 
mm spindel. 

11
• 
50 Nr 20-1726 . . . . . . . . · 
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Slipskiva (Korundkera
misk) . Stor!. 5 X'I , " med 
11,• axelhål. Max. tillåtet 
varvtal 4200/ min. 
30-846, f in 
30-847, medel 
30-848, grov Pr st 23: -

Slipskiva, storlek 5 X 1 • 
med '!," axelhål . 
30-926, grov . 
30-927, medium . 
30-928, fin Pr st 31: -

Missingborste, cirkulär , 
med tränav . Vågig tunn 
mlissingtråd 0,06 mm. Ax
elhål 6 mm. 
Nr Diam .Xbredd Pris 
20-301 85 X 6 mm 12: -
20-303 100X25mm 41: -

Stiltrldsborste med 'I, " 
axelhål. Diam . 75 mm, 
bredd 6 mm. 

4 Nr 20-1722 .. .. .. .. : 75 

Cirkulirborste, diam . 80 
mm, av prima svart bo rst 
i tränav . 
Nr 20-3114 . .. . .. .. 8: 50 

Slipfixtur för stämjärn och 
hyveljäm. Monter as på 
TORMEK sli psten . Här 
med slipas eggen i pe r
fekt vinkel . Sk ruvar fö r 
monter ing medfölje r. 
Nr 30-1405 ....... . 72: -

Gravynnaskin POWERLINE . Kraftigt utförd i slag
fast nylonhölje . Avsedd för såväl hobby som yrkes
arb_etare. Maskinen har två hastigheter, steglöst 
variabel. slaglängd samt balanserad viktfördeloing 
och därigen?m l_ätt att arbeta med. För gravering 
o~h d_ekorering I metall , glas, plast , keramik etc. 
Märkning med namn eller nummer . Etsning och präg
l ing, träsnide , modellbygge m.m. S-märkt och dub 
belisol.erad . I praktiskt etui med 13 tillbehör. 220 V 
30 w. ' 
Nr 30-545 ....................... .. ..... .. 210: -

Gravynnaskin POWERLINE modell 172. Lika före
gående men med en hastighet. 4 st hårdmetall
spetsar för märkning och gravyr medfö ljer . I etui. 
220 V/20 W. S-märkt. 
Nr 30-555 . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. 160: -

Reservspetsar 
Nr 
20-541 Hårdmetall 
20-542 Diamant 

Polisen rekommenderar 
Pris outplånlig märkning med 

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

Grevyrpenna. Eldriven 
rita- och märkpenna av
sedd för märkning' av 
detaljer och maskindelar 
inom industrin där man 
inte kan slå in märken 
med stans . För uppmärk
ning av krökta linjer , 
märkning med arbets
nummer, skrivning av 
namnskyltar. Skriften har 
fördelen att vara bestän 
dig utan att tränga djupt 
i materialet. Laddas i 
skaftet med 2 st batterier 
2R10. Stiftet lir ,!v hård
metall . Bruksanvisning 
medföljer . Storlek 20 x 
180 mm. $trömbrytare i 
skaftet. 
Nr 20-270 ... .... . 45:-

Slipapparat . Ett mångsi 
digt användbart verktyg, 
i första hand avsett för 
reparation efter stenskott 
och småskador på bilar. 
Även mycket lämpliga för l•---------------------1 finslipning och mirkning på stål, glas och andra 

Slipsten TORMEK ST-250. En rejäl slipsten som drivs 
av en vanlig handborrmaskin , vars effekt gott räcker 
för sl ipning även av större verktyg som yxor och liar . 
Borrmask inens drivaxe l dr iver en pummi skiva varvid 
anliggningstrycket automatiskt regleras . Inga kugg 
växlar eller remmar . Gotland-sl ipsten 250X 50 mm. 
lagrad i självsmörjande glidlager . Vattenbehållaren 
kan tas bort för tömn ing och rengör ing. Praktiskt 
slipstöd gör att ett verktyg stadigt kan hållas mot 
stenen i önskad vinkel. En maskin för yrkesm än och 
hobbyfolk som kräver toppskärpa hos sina verktyg 
o~h som bara kan erhå!las qenom vattenslipning . 
Vikt 13 kg. Komol. med drivaxel för borrmaskinen och 
sexkantnyckel. Fästet passar alla de vanl igaste före 
kommande borrmask inerna . 
Nr 40·288 . . .. .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. 295: -
(utan borrmaskin) . 
Reservdel : 
Slipsten 40-287. Vikt 5 kg. 72: -

hårda material. Motorns 
varvtal ca 6000/min . 

' Spännhylsa för lätt byte 
av verktyg, skaftdiam . 3 
mm. Hylsa av slagtålig 
plast. Storlek 37X 190 mm. 
Slipstift typ 20-560-D 
medfölier . Utan batterier 
(3 st R14). 
Nr 30-392 ... ..... 42: -

Slipanhåll för sp iralborrar . 
An vändes som t il lsats t ill 
vilken bänksl ipmask in som 
helst och är lätt att 
montera . 3-19 mm borrar 
kan slipas snabbt och 
korrekt. Svensk bruksan
visning . Bottenplattan · 
X 43 mm. Total höjd ca '111 
cm. 
Nr 30-1204 .... .. 58:-

Bänkslipmaskiner i kraftig konstruktion för verkstads
bruk . Två slipskivor , grov och fin med skyddshuvar . 
Kullagrad motor, varvtal 2750 v/min . Grågrön lacke
ring. 

Slipmaskin DS 200. 3-las växelström 220/380 V. Ef
fekt : 0.7 kW (ca 1 hkr) . Slipskivor 200X 30 mm. Hela 
maskinen, längd 64 cm, bredd 26 cm, höjd Z7 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 16 kg . 
Med S-märkt sladd och stickpropp . 
Nr 40-735 .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . . 455: -
Skyddsglas. Fällbara skyddsglas 10X 10 cm med fäst
anordninq passande ovanst. maskiner . 
Nr 30-275 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Per par 48: -

Utbytesskivor, grov - eller fi nkorniga . Axelhål 32 mm. 
30-276 160X 20 mm .. .. . .. . .. . .. .. .. . Pr st 19:-
30-277 200X 30 mm ............. .. ... Pr st 24:-

Skyddsglasögon med klar 
siktg !as och spl itterfritt 
hårt plastalas även i sido 
skvdden . Skvddar öqonen 
effektivt vid slipning , 
svarvnino etc . 
Nr 30-2046 ........ 15: 75 

Skyddsglasöqon i lätt mo
dell av plast1ilas med 
miuka sidoskydd och re
sårband. 
Nr 30-2047 ... . .... 10: 50 

ANVÄND 
SKYDDSGLASöGON 

Slipmaskin med dammtät 
kapslad, tystgående och 
n.örn ingsfr i enfas indukti 
onsmotor. 220 V/300 W in. 
Varvtal 2990 r/min . Med tvA 
slipskivor 125 X 18 mm. 
grov och fin , med klpa 
och skyddsglas. Mått ca 
20 X 25 X 20 cm. V ikt 
7.5 kg. 
Nr 40-765 . . ... . . 310:-

Bänkslipmaskin SKIL 149 
OH . Dubbla sl ipsk ivor 115 
X2 0 mm för grov oc h fin
sl ipn ing. Med kåpa och 
skyddsg las. Tystgående 
indu kti onsmotor på 220 V/ 
150 W gör 3000 v/ min. Den 
exakta balanser ingen gö r 
maski nen nästan vib ra
t ionsfr i. Kompakt byggd 
21 X 17X 21 cm med 2 m 
anslutningssladd . 
Nr 40-38 ....... . 295: -

Utbytesskivor t ill 30-38 
axel hål 12 mm. 
Nr 30-236 115X 20 mm 

Finkorn ig 42:
Nr 30-237 115X 20mm 

Grovko rnig 42: -

Skyddsskinn med 20 cm 
djupt ansiktsskydd . Ger I 
effektivt skydd av ansikte Slipskiveavrivare m. slip
och ögon vid användn ing rulle sammansatt av hel
av motor ver ktyg , sl ipski - stansade stålb rickor boc
vor , kapsk ivor , stålborsta r kade till U-prof il. Längd 
m.m. Godk änd av arb.- 285 mm. Rullens d im. 35X 
skyddssty relsen . 12X 8 mm. 
Nr30 -1474 . . .... . . 39:- Nr 20-986 ...... . . 33:-

Rörbock för jämn böjning 
av 1/, • mässing- och kop
parrör . Radie 3 cm. 
Nr 20-989 . .. .... .. . 6: 75 

Trlrdbock. Ett ställbart 
verktyg för bockning och 
böjning av metalltråd. 
Nr 20-2022 7: -
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Avdragare. Mycket prak
tiska 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 ....... 10: 50 

~ 
Avdragare, avlägsnar 
snabbt oxiderade batteri
polskor utan. skador . 
Längd 14 cm. 
Nr 20-2175 ... . .... 9: 75 • 

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

30-980, benlängd 12 cm, 
spänndjup 10 cm. Vikt 0.6 
kg. 41: -

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

A,dragare med 2 kraftiga 
hejarsmidda armar. 
Största gripvidd 10 cm. 
Vikt 0,6 k11. 
Nr 30-1972 . . . . . . 21: 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 ...... 69:-

Avdragare för- sväni;hjul 

~! mope~~~:~;~~a Pr st ~ 
20-1637 22X1,5 mm 9:-
20-1638 26><1,5 mm11:-

~ Skruvstycke av lackerat ~ gjutgods med städ och 
•. utbytbara backar , bredd 

Rorbackar. För fastsätt- 63 mm. Största spännvidd 
ning av rör och axlar, 40 mm. Dold spindel. Vrid
passar alla typer av bart helt runt bottenplat
skruvstycken . Spännvidd Ian och låsbart. Vikt 2 1 
75 mm kg. ' 
Nr 30-2090 22: 50 Nr 30-163 ..... .. . 52: -
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Skruvstycka av gjutgods i god kvalitet med här
dade stålbackar, bredd 100 mm spännvidd 130 mm 
Vikt 11.2 kg. . 
Nr 40-987 

Bordsskruvstycke av hög
klassigt gjutgods. Fint 
slipade och polerade 
backar och städ. Käft
bredd 40 mm gripvidd 45 
mm. Vikt 0,9 kg. 
Nr 30-620 .. . .. . .. 33: -

Skruvstycke med stor 
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 ..... . 

Verkstad11kruvstycke 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 . . . . . . 410: -

Skruvstycke av gjutgods. 
Spännvidd 16 mm. Käft
bredd 22 mm. För små 
hobbyarbeten. 
Nr 20-121 ........ 5: 50 •·~t~ 
Stiftklove av blankslipat 
stål. Med genomborrat 
~alt. Längd 115 mm. 
Nr 20-434 ... _ ..... _ 24: 50 

Skyddsbackar av slagtå
lig PVC-hårdplast med 
permanent magnetfäste 
för skruvstycken. 
Nr Bredd P ar 
20-744 a 76 mm 
20-744 b 100 mm 
20-744 c 125 mm 
20-744 d 150 mm 

Skruvstycke, av press
gjuten aluminiumlegering . 
För mindre arbetsstyckeri . 
Käftbredd 40 mm, spänn· 
vidd 32 mm. Vikt 150 g. 
Nr 20-1033 ........ 14: 50 

Parallelltving med ledba
ra spännbackar . den ena 
med spår. 
Nr Spännvidd Pris 

24:-
35:-
54:-

20-324 25 mm 
20-325 75 mm 
20-326 130 mm 

B6Jlig griptlng. Ett prak
tiskt verktyg med vars 
hjälp man !Aster skruvar, 
pockar upp detaljer etc . 
på svåråtkomliga ställen, 
i motorer , radioapparater 
o.s.v. Längd 40 cm. 
Nr 30-ffl . .. . .. .. 9:50 

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 , under galler 
m.m. Pincett med nålvass pre

cisionsspets. Rostfr . stål . 
Nr Längd Pris 
20-1689 125 mm 12: 50 
20-1736 150 mm 15: 50 

Pincett av förkromat rost
fritt stål. Böjd slät spets. 
Längd 160 mm. 
Nr 20-1767 . . ..... . 24:-

Pincett med släta flata 
spetsar . Förnicklad, längd 
10,5 cm. 
Nr Pr st 10 st 
20-725 3: 90 29: -

Lödpincett, förnick lad, 
längd 15 cm. Böjd spets. 
Nr 20-1564 ... . .... 6: 75 

H 4#) 

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

Nr 30-1719 . . ..... . 9: 75 

LAsring1tlng av kromva
nadiumstål. Förkromad o. 
delvis polerad. Längd i 
cm. 20-432 och 20-1510 
för ytterring, de båda 
andra för innerring . 
Nr Längd Nlibb Pris 
20- 432 18 Rak 37:-
20-1510 17 Böjd 39:-
20-1511 18 Rak 33:-
20-1512 16 Böjd 34:-

Tlngsats, beslår av 4 
olika låsringstänger lika 
ovanstående men av 
verktygsstål. Svart. Längd 
13-14 cm. 
Nr 20-280 .. Pr sats 44: -

FlacktAng. Med långa 
käftar . Förkromad o. helt 
polerad . Llingd 16 cm. 

Nr 20-461 . . . . . . . . 21: 50 

RadiotAng med långa, 
böjda kiltar och avbitare . 
Högsta kvalitet av krom
vanadiumatål. Förkromad 
och fint polerad. Plastiso
lerade skänklar . Llngd 20 
cm. 
Nr 20-430 . ... . ... 44: -

Radioting av prima stål 
med blankpolerade, in
vändigt räfflade käftar m. 
avbitare . Längd 14 cm. 
Nr 20-52 ........ . . 17: 50 

Radiotlng, samma som 
föreg. men med greppet 
isolerat, 
Nr 20-71 .. .. ..... . 19:-

Sidavbitare "Hit" för hård 
stlltråd. Mycket hög pre
cision i led och skir. 
Plastade skänklar . 
Nr Längd 
20-408, 125 mm 
20-409, 150 mm 

Pris 
26:-
27:-

Radiotlng, "Hit" med av
bitare och lång näbb. 
Hög precision . Plastade 
skänklar . Längd 160 mra. 
Nr 20-410 . .. .... . 27: 50 

Radioting, samma som 
föregående men med 
skänklarna isolerade . 
Nr 20-411 ... ... .. 29:-

Rundtlng. Förkromad och 
helt polera!. Längd 16 cm. 
Nr29-4111 ....... . 21: -

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

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

RediotJng med aidavbita 
re. Hög kvalitet av verk
tygsstål. Förkromad och 
helt polerad . Längd 200 
mm. 
Nr 20-241 . . . . . . . . 32: -

Radiotlng, i likhet med 
20-248 men av kromvana
diumstål och med isole
rade handtag . 
Nr 20-420 . . .. . -·· 37:-

Sidavbitare av kromvana
diumstål . Förkromad och 
högglanspolerad . Kraftig, 
apecialhl.rdad typ för pia
notråd. LänAd 145 mm. 
Nr 20-244 . . . . . . . . 44: -

Sidavbitare, samma tång 
aom föreglend'e och med 
transparent specialisole
ring 
Nr 20-245 ........ 46:-

:: 
Sidavbitare av prima stal 
med blankslipadc källar 
och vinylklädda skänklar . 
Sheffield fabrikat. 
Nr Längd 
20-51 125 mm 
20-106 150 mm 

Pris 
18:-
19: 50 

~ ~ 2•+ 

~ 215 

JustertAng för finmeka
niska ll.nda111ål. Llingd 13 
cm. Tunna, släta käftar i 
tre olika modeller . 

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

14: 75 
19:-
16: 50 

ElektroniktAng KNIPEX . 
Avbitare med precisions
sklir för krelskortsarbe
ten m.m. Helt av rostfritt 
stål med mjukplastade 
skänklar. Längd 125 mm. 
Nr 20-1181 ...... 36:-
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Precisionstinger för elektronik och finmekanik . 
Med dubbel led och bladfjäder . Blanka huvuden 
och handla~ med röd PVC-isolering. Längd 116 mm. 

~~r~-~~~ sti~t~l~~~sklancf. 35:-
Nr 20-2232 Avbitartång 38: -
Nr 20-2233 Do med bett i 45° 39: -
Nr 20-2234 Flacktång 32: -
Nr 20-2235 Böjtång 32:-
Nr 20-2235 Spetstång 32: -

Tlngsats med 6 olika instrumenttänger enligt bilden . 
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 reparetörer , hobbyister m.fl. 

Sidavbitara 20-1545 35:- Plattlng 20-1642 31:
Avbitartlng 20-1646 37:- Böjtlng 20-1643 31:
Radiotlng 20-1647 36:- FlacktAng 20-1644 31: -

Kabelskotlng. Utformad för pressning av 0,5--6 
kvmm isolerade kabelskor. Gängad bultavklippare 
för M 2,6, M 3, M 3,5, M 4 och M 5. Avbitare för 
tråd samt skalare för avisolering av 0,75--6 kvmm 
kabel . Plastklädda skänklar. Längd 20 cm. 
Nr 20-701 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. . . 19: 50 

Kabelskotlng kombinerad för både isolerade och 
oisolerade kabelskor från 0,5--6 kvmm. Gängad 
bullklippare och kabelskalare lika föregående . 
Längd 22 cm. 
Nr 20-751 . .. ....... ... ... . .. .. . ... ....... 26:-

Kabelskotlng (20-701) med 34 st lödfria kabelskor i 
fackindelad plastlåda med måtten 250X 115X 38 mm. 
Nr 30-716 . . . . .. . ........... . .. . .... ... .... . 39: 50 

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

Längd 
150mm 
175 mm 
200mm 

Pris 
15:50 
16: 75 
18: 50 

Kombinationstlng. Svart 
med blanka käft ar. Kor 
dongerade skänklar med 
plast isolering . Rörtång , 
plltsar, avbitare i ett 
verktyg . Längd 200 mm. 
Nr 20-564 .. .. . .. . 21: 50 

Kombinationstlng av stål 
med blankslipat huvud o. 
med isolerat grepp 
Längd 21 cm. 
Nr 20-1456 . ... . . . . 26: 50 

Kabelskalare. Ett prak
tiskt och snabbt arbetan
de verktyg för blymantel
kabel. Handtag av plast 
med skärtand av hårdme
tall , varmed man f0rst 
gör ett runtomsnitt och 
därefter längsgående 
skåra. Ställbart skllrdjup. 
Längd 14 cm. 

24
• 
50 Nr 20-158 . . . . .. . . · 

Reservskär till kabelska
lare 20-158. 
Nr 20-254 ....... . 10: -

Kabelskalare. 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 <!It grepp . 
Längd 175 mm. 
Nr 211-226 ........ 49: -

Kabelskalare. Snabbt in
ställbar. Även avbitare . 
l;lelt av härdat stål med 
plastklädda handtag. 
Längd 16 cm. 
Nr 20-872 . . . . . . . . 14: 50 

Polygriptlng GRIPFIX av 
kromvanadiumstål. Ge-
nomgående led med 
dubbelsidig snabb spärr
inställning för upp till 35 
mm gripvidd . Längd 24 
cm. 
Nr 20-728 , ....... 57: -

: 
Polygriptlng av kromva
nadiumstål med patente
rad snabb inställning av 8 
olika gripvidder , upp till 
35 mm. Längd 24 cm. 
Förkromad och med iso
lerade skänklar. 

42
• _ 

Nr 20-1199 . . . . . . . . · 

Nr Längd Gripv . Pris 

Griptlng, av mattförnick
lat stål och med räfflade 
och härdade käftar. Den 
kan användas som flack
o. rörtång, filklove , skift
nyckel m.m. Nyckelvid
den kan med en skruv 
ställas olika. Gripvidd 25 
mm. Längd 225 mm. 
Nr 30-817 . . .. . .. . 23: 50 

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

20-498 200 25 mm 18:-
20-512 240 35mm 21:- ~ ' 

0 

., ~ 
20-527 300 45 mm 32: - _, _ 
10-506 400 110 mm 48:-

Polygriptlng KNIPEX av vanadiumstål modJatonto 
rad genomgående dul>bel ställl>ar spärrle . Plast
bel. skänklar . 
Nr Längd 
20-1182 240 'l!m 
20-1183 300 mm 

Gripvidd 
35 mm 
45mm 

Pris 
36:-
57:-

Polygriptlng, av kromvanadiumstål och ställbar i 
olika gripvidder . 
Nr Utförande Längd Pris 

20-1145 Förkromad och isolerad . 
20-1147 Förkromad. 

12cm 
24cm 

Sidavbitare, LIN DSTROM . 
Svart med dubbel led . 
Längd 41/," . 

Nr 20-1237 ........ 54:-

Glngjirnsriktare, för dörr 
och fönstergångjärn . Hål
storlek 13 resp. 17 mm. 
Nr 30-1526 ........ 22:-

Kakeltlng. För mönster
s~ärning och delning av 
kakel , golvplattor o. glas . 
Levereras med en stål/ 
diamanttr issa och plast
klädda skän~lar . Längd 21 
cm . 
Nr 20-1188 .... . .. . 21: -

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

Universaltlng 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 ........ 10: 50 

Kraftavbitare för ståltråd. 
"Smidda hävstångsskänk
lar av verktygsstål med 
härdat och blankslipat 
bett. Svartlackerad, längd 
20 cm. 
Nr 20-1314 . . . . .. 31: 50 

Skrinktlng för upp till 1,5 
mm blad . Ställbar. Längd 
19 cm. 
Nr 20-959 .. .. .. . 16: 50 

Hlltlng med 6 olika hål
pipor 2-5 mm för papp, 
läder o. dyl. Längd 21 cm. 
Nr 20-56 ......... . 21: 50 
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Rö.Ung, svensk modell. Ytterskänkel av plåt och 
innerskänkel av kromv .. nadiumstål. Härdade käftar . 
Nr Gripvidd Rördiam . Längd Vikt Pris 
30.-2356 36 mm 1" 280 mm O, 7 kg 39: -
30-2357 52 mm 11/, " 370 mm 1,3 kg 56: 50 
30-2358 78 mm 21/," 555 mm 2,7 kg 98: -

Rörtlng BAHCO, bästa svenska fabr ikat. 
Nr Gripvidd Rörd iam. Längd Vikt Pris 

30-208 
30-209 
30-210 

36mm 
52mm 
78mm 

1 " 
11/a"' 
21/," 

280mm 
370mm 
665 mm 

0,7kg 
1,3 kg 
2,7kg 

62:-
93:-

148:-

Rörtlong i stabilt utförande av prima stål. Bästa 
tyska fabrikat. Rheidco . 
Nr Gr ipvidd Rördiam. Längd V ikt 

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

Pris 

30-201 42 mm 1 " 340 mm 85:-
88:-

125:-
176:-

30-191 54 mm 1'/," 400 mm 
30-202 70 mm 2 " 630 mm 
30-203 105 mm 3 • 720 mm 

Fasonsax med utväxling 
för större klip pkraft . Fint 
tandade skär. Skänklar av 
pressad stålplåt m. plast
handtag . Längd 250 mm. 

Nr 30-601, höger 
Nr 30-602, vänster 
Nr 30-603, rak Pr st 32: -

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

~g 

Grässax med lätt och be
haglig gång. Finslipade 
stålskär . 1 års garanti . 
Längd 32 cm. 
Nr 30-2218 . . . . . . 17: 50 

~~: 
Grensax med förkromade ! Plltaax för fasonklipp
rörskaft och gumm ihand- ning . Prima tyskt fabrikat. 
tag. Längd 52 cm. Längd 26 cm. 
Nr 30-2149 . .. .. . 32:50 Nr 20-1311 .. . .. . 38:-

Plltsax. Bästa Solingen
kvalitet. Användbar till så
väl rak-, rund- som lason
klippning. Längd 28 cm. 
Nr 20-271 .. .. .... 69:-

Sax med mycket vassa 
härdade stålskär . Speci
alsax för många hantverk . 
Längd 15 cm. 
Nr 20-2208 ....... 17: 50 

Universalsax av härdat 
stål med hög skärpa . 
Rostfri med plastade 
skänklar. För papp , tunn
plåt , blommor m.m. 
Längd 19 cm. 
Nr 30-1185 ..... . 14 :50 

~ 
Sekatör m. teflonbelagda 
stålskär , Fjädrande hand
tag av formgjuten plast 
med säkerhetsspärr. Bär
rem. Längd 19 cm. 
Nr 30-2417 .... . ... 23: SO 

Skivsax klipper alla 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 

Hylsnyckelsats med 15 polerade och förkromade de
taljer med 1/ ," -fyrkantfäste . Innehåll: 11 st 12-kant
hylsor 10-22 mm, tändstiftshylsa , spärrhandtag, vin
kelhandtag och förlängning . I plåtlåda storlek 29X13 
x 4 cm. Vikt 2,5 kg . 
Nr 30-2265 ....... . . .. ............ . .. , ... _. . 98: -

Hylsnyckelsats med 10 st 12-kanthylsor SAE. •1,.·
' I, " och 10 st 12-kanthylsor 8-22 mm. spärrnyckel , 
förl ängn ingar , universalknut samt hylsa för tänd 
stift. Alla delar förkromade och hylsorna polerade . 
I lackerad plåtl åda. Fäst e '/,". 
Nr30-2250 .. . .. ...... ...... .. . . .. .... . . . . . 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. ¼" fyrkantfästen. I lackerad 
plåtlåda 1ox 19 cm. 
Nr 30-2027 ... . .. . .. ... ......... . ..... . ... . .. 45: -

Hylsnyckelsats med 11 st 6-kanthylsor 4-13 mm, 3 st 
spårmejse lspetsar 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 delar tillv. av krom-vanadium
stål. I lackerad plåtlåda 10X 19 cm. 
Nr 30-2013 ..... ... . .. .............. . . .. .. . 118:-

Spärrnvckel KTC : Ledbar och med fintandad spärr 
omställbar höger- eller vänstergf!ng. '/,"-fäste. 
Längd 40 cm. Vikt 0,9 kg . 
Nr 30-1359 . . . ... . . .. ...... ... ...... .. .. .. . 77: -

Hylsnyckalsats med 13 st 12-knnthylsor 10-24 mm, 
spärrhandt ag, T-handt ag ooh förl ängning . '/, " .föste. 
Allt av förkrom at och polerat krommolybdons tll l. I 
lackerad pliltl ilda 37 X 13X 4 c-m. Vikt 2,9 kg. 
Nr 30-446 .... . .... . .. .... .. . .... .. . . .. . . .. . 128:-

'Hylinyckelsats med 18 st 12-kanthylsor 10-32 mm 
splirrhandtag , 2 förllingningsstång, T-handtag och 
sväng . Alla detaljer förkromade och hylsorna pole
rade . Tillsammans 24 delar. Förpackat i lackerad 
plåtlåda , 45 X 19X5,5 cm, med handtag . Vikt 6 kg. 
Detaljerna med ½"-fäste . 
Nr 30,-2064 .... ...... .. ..... .. . ..... . . . . .. . 145:-

Hylsnyckelsats med 35 förkromade delar. Innehåll: 
11 st 6-kanthylsor 4-12 mm för '/, " -fäste samt spärr. 
nyckel, förlängning och vridhandtag med '/,"-fäste . 
Med '/,"-fllste ingår 10 st 12-kanthylsor 13-22 mm, 
en fö rlänpni ng och en förvandlingshylsa till ½ " -fäste . 
Med 1/," -fllste ingår 5 hylsor 23-32 mm, spärrnyckel , 
förlängning , T-handtag och tändstiftshyl~a. I plåtlåda 
storlek 44X 19X4 ,6 cm. Vikt 4,6 kg . 
Nr 30-2258 ...... ... . . . ... .... ..... .. . . . ... 185:-

Tind1till1nyckel m. ställ
bar spärr och ledat 25 cm 
11\ngt handtag. Hylsa med 
21 mm gripvidd och med 
2 förlängningar . Allt av 
hejarsm itt förkromat stAI. 
Nr 30-1030 . . . .. . 42:-

TindstiftshylH av förkro 
mat och polerat stål med 
21 mm gripvidd och ½" 
fäste. Längd 70 mm. 
Nr 20-233 .. . . .. .. 8: 75 

I 
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Momentnyckel med '/," fyrkantfäste för hylso r. Skala 
grade rad 1-20 kpm och 10--200 Nm visa r vridmo 
mentet. Längd 48 cm. 
Nr 30-991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69: -

Momentnyckel med spärr och ½ " fyrkantfäste för 
hylsor . Skalo r 2-14 kgm och 16-100 lbs/fot för 
inställning av önskat moment. Släpper automat iskt 
vid överdrag. Längd 48 cm. Vikt 1,2 kg. 1 års garanti . 
Nr 30-1114 .... . ......... 1 ••••. . ... ••.•..•. 170:-

e .... 2 $) 

Hylsnyckel av kromvana
diumstål, förnicklad . 

Nyckel Lllngd 
Nr vidd mm cm Pris 
20-334 8+9 12 8: 50 
20-335 10+ 11 13 10: 50 
20-338 12+13 14 11:-
20-337 14+ 15 15 11: 75 
20-338 16+17 16 13:-
20-339 18+19 17 15: 50 
:Z0-340 20+ 22 18 17: 50 
20-341 21 +23 18 19: 75 
20-342 24+26 19 21:-
20-343 25+28 19 23:-
20-344 27+29 20 26:-
20-345 :Ul+32 20 28:-

~ 
Hylsnyckel för 6-kant
muttrar . Förn. och med 
skaft av plast . 20-1676 har 
längd 18 cm medan de 
övri11a är 20 cm. 

Nr Hylsvidd Pris 
20-1878 4mm 4: 70 
20-1675 5,5mm 4:90 
20-1877 6mm 5:20 
20-1686 7mm 6: 30 
20-1878 8mm 6: 60 
20-11179 9mm 6: 90 
20-1685 10mm 7:25 
20-1S87 11mm 8:75 
20-1688 13mm 9:50 

19) .,, 

~ I il I' I I - ' 
~ I€ 

•• - -
Hylsnyckelsats, gripvidd 
l/u H- 7/ ,, ". 8 st sexkant· 
hylsor på skaft, längd 10 
cm, samt ett plasthandtag 
i fodral. 
Nr 30-1419 . ....... 9: 75 

Reservdelar till hylsnyc 
kelsatser . Tyskt kvalitets
fabrikat av förkromat va
nadiumstål. Samtliga med 
'/, " fyrkantfäste . 

~ D===-e 
1839 1840 

11 1842 

Vinkelled 20-1839 31 : -

Förlingnings.Ung 
20-1840 längd 13 cm 14:-
20-1841 längd 25 cm 17: -

20-1842 T-handtag 19:-

~ 1843 [1';I 

20-1843 Spirmandtag, 
111.ngd 28 cm. 43:-

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

Tolvkanthylsor Nr 20-1713, 
av kromvanadium , med 
1/ , " fyrkantfäste . Rhe idco . 
Gripvidd 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, 32 mm 16: -

Tolvkanthylsa Nr 20-1699 . 
Gripvidd '/,". 10: 50 

Förvandlingshylsor. Gör 
det möjligt att använda 
hylsor med ' /, och '/, " fyr
kantfäste på '/, " fäste . 
Nr 20-1319 . Pr par 10: 50 

Lednyckelsats med 6 st 
förkromade lednycklar irv 

krom-molybdenstål, storl . 
8-19 mm. I plastväska . 
Nr 30-2080 . ... . .. 105: -

Lednyckelsats med 4 st 
förkromade lednycklar av 
krom-molybdenstål. Tum
mAtt : 7/u---?/1 1 

1
/~/", 5/e 

_11 /u , ¾-¼ . 
I plastväska . 
Nr 30-2249 Pr sats 96: -

ilr -I} 
Ledhylsnycldar av krom
vanadiumlegerat stål. För
kromade och polerade. 

Nr Nyckelvidd Pr st 
20-2151 8-9 16:-
20-2152 10-11 17:-
20-2153 12-13 18:-
20-2154 14-15 19:-
20-2155 16-17 20:-
20-2156 18-19 21:-
20-2157 20--22 22: -
20-2159 24-27 31:-
20-2160 ,,,_,,,. 17: 50 
20-2161 ,,,_ ,, ,. 19: -
20-2162 ,, ,_,, , ,. 20: -

' " Leclnyckel, RHEIDCO 
Bästa tyska fabrikat i för
kromat kromvanadiurrstål 
med polerade huvuden . 
Garanti. 
20-2001 8+9 mm 
20-2002 10+11 mm 
20-2003 12+13 mm 
20-2004 14+15 mm 
20-2005 16+17 mm 
20-2008 18+19 mm 
20-2007 20 +.22 mm 
:io-2008 21 +23 mm 
20-2009 24+27 mm 
20-2010 30+32 mm 
20-2011 ½+•/u " 

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

L..-.ytanyckel BAHCO 
med utbytbara härdade 
hylsor m. 12-kants grepp . 
Förkromat skaft m. atörllla 
styrkan vridningarikt
ningen. 

Nyckel 
vidd Pris 

20-1441 8-9 mm 36:-
20-1442 10--11 mm 39:-
20-1443 12-13mm 40:-
20-1444 14-15 mm 47:-
20-1445 18-17mm 49:-
20-1448 18-19mm 56:-
20-1447 19-22mm 59:-
20-1448 21-23 mm 87: -
20-1441 24-27 mm 77: -

~ , i iiFGiS ,f , 

Nyckalnts. Kombi-nyck . 
lar med en fast nyckel 
och en ledad 12-kanthylsa 
med samma gripvidd . 
Förkromade och polera
de . Sats med nyckelvid
derna : 10, 11, 13, 14 och 
17 mm. Längd 18-25 cm. 
I fodral. 
Nr 30.759 . . .... . . 68: -

Blocknyckel&ats med 12 
st förkromade blocknyck
lar av kromvanadiumstdl. 
GriPvidd varje mm 8-19 . ~ 
Längd 12- 23 cm. Mod w· 
fack indelat plastfodral. 
Nr 30-2082 ... 82:- ~ 

Blocknyckelsats med 6 st 
förkromade blocknycklar 
av kromvanadiumstål. 
Gripvidd : 10, 11, 12, 13, 
14 och 17 mm. 
Nr 30-1283 ...... 49:-

BlocknyckelHls med 8 st 
förkrom. nycklar av krom
vanadiumstål lika föreg . 
men tummått : 5/", l/,, ''1,, 
'h, ' /u 1 

5/1 1 
11/11 och 'I•. 

Längd 12-22 cm. Med 
fodral. 
Nr 30-2266 ...... . . 76: -

Stor blocknyckelHts med 14 st smidda och förkro
made nycklar av krommolybdenstål. Gripvidder i mm
mått från 10 till 32. Längd 12-42 cm. Med fackindelat 
fodra l. Total vikt 4,3 kg. 187· 
Nr 30-440 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . ,-

Polygon-nyckel, av krom
vanadiumstål. Förkromad. 

Nr , Gripvidd mm Pris 
20-1712 • 6+7 8:-
20-1712 b 8+9 8:75 
20-1712c 10+11 9:50 
20-1712 d 12+13 12: 50 
20-1712 e 14+ 15 15: 75 
20-1712 f 16+17 18: 50 
20-1712 g 18+19 23:-
20-1712 h 20+22 24: 75 
20-1712 i 21 +23 25: 50 
20-1712 k 24+27 31:-
20-1712 m 25+28 34:-
20-1712 n 30+ 32 43: -

Polygripnyckel som pas
sar alla 6-kant muttrar, 
både metriska och tum, 
med gripvidd från 9 till 22 
mm. Självspll.nnande. 
Längd · 21 cm. 

13
. 
50 Nr 20-990 . . . . . . . . · 

Nyckelsats med 6 st dubb
la nycklar av kromvanadi 
umstål. I fodrat 
30-1535 Vikt 300 g. Grip· 
vidder 8-17 mm. 32:-
30-1538 Vikt 385 g. Grip· 
vidder 8-19 mm. 38: -

mm 6 7 8 
Pr st : 6: 75 7: 25 7: 50 

9 10 11 12 
8:- 9:- 9:25 9: 50 
13 14 15 16 

9: 75 10: 50 10: 75 12: 50 
17 18 19 20 

13:- 14: 50 15: - 16:-
21 22 24 27 

16: 50 18: 50 27: - 35: -

Dubbalnyckel. Tunn och 
lätt åv kromvanadiumstål. 
Förkromad med slipade 
huvuden. 15° nyckelvin
kel. 
Nr 
20-55. 
20-55 b 
20-55 C 
20-55 d 
20-55e 
20-55 f 

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 

,-R_A_B_A_T_T __ L_ä_m_n_a_s_ vi-d-; :::a 
order över 300 :- 20-55 i 
FRAKT TILL.KOMMER 20-55k 
Se försäljn .villkor sid. 1. 20-55 m 

..._ ________ __. 20-55n 

18+19 10: 75 
20+22 12: 50 
21 +23 12: 75 
24+26 16: 50 
25+28 18:-
27+32 22: 50 

Rlngnyckelsats 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 Material Pr sats 

30-535 1/,-1" SAE 6st Kromvanadiumstll 105:-

Rlngnyckelsats med 6 st 
dubbla 12-kant nycklar av 
kromvanadiumstål . För· 
nicklade och polerade . 12 
olika gripvidder från 10 
till 22 mm. 
Nr 30-314 . . Pr sats 44: -

Polygonnyckelsats. Består 
av 3 dubbla nycklar av 
kromvanadiumstål, för
nicklade . 6 olika gripvid
der 10--15 mm. Längd 12 
-16cm . 
Nr 30-363 ........ 18: -

• ... :::z-:::rwe 
Polygonnyckel. Ger 8 nycklar · i en . Inget sökande 
efter det rätta nyckelmåttet - alla 6 är ständigt till 
hnnds . Längd 250 mm. Hejarsm itt och förkromat 
specialstål. 
30-2179, gripvidd : 11, 13, 14, 15; 16, 17, 19, 22 mm. 
30-2180, gripvidd : 7/,,, 'h, ' /u, "In, 1/,, 

11
/", >/,, 7/, 

tum SAE. Pr st 37: 50 

NyckelHls med dubbla nycklar av extra prima fa
brikat . Längd 11~22 cm. Blankförnicklade . 

30-531, 6 nycklar med 12 olika gripvidder från 1/," 
- 7/, ". Härdat specialstål. 31:-
30-532, 8 nycklar, gripvidd 6-22 mm. Härdat spe
cialstål. 29: 50 
30-533, 6 nycklar av kromvanadiumstål, gripvidd 1/," 
- 7/," SAE. 58: -

n~ •o•--@ 
Skiftnycklar av hejarsmitt 
kromvanadiumstål förkro-
made och polerade. Hög 
kvalitet . 

20-2056 
20-2057 
20-2058 
20-2059 
20-2080 

Längd 
4" 10 cm 
6" 15 cm 
8" 20 cm 

10" 25 cm 
12" 30 cm 

18:75 
19:50 
23: 50 
29:75 
39:50 

Sjilvspinnande nyckel för 
rör, muttrar m.m. Helt 
hejarsmitt specialstll . 
Förkromade och polera
de . 

20-2215 längd 20 cm 26: -
20-2218 längd 25 cm 33: -

33 



Skiftnyckel " Bahco" smid
da av spec lalstl l. Bll sta 
svenska fab rikat. 
Nr Gripv. Llln gd Pris 
30-1055 13 mm 4" 23: -
30-1051 19 mm 6" 28: -
30-1057 26 mm e· 32: -
30-105I 30 mm 10" 41:-
30-1059 34 mm 12" 88:-
30-1080 43 mm 15" 105:-
30-1081 53 mm 18" 179:-

Nyckelsats mecf sexkant
nyck lar av förn. stål i 
plast fodral. 
20-1227, 11 olika nyckel 
vidder 1/u"...J/a", 22: 50 

20-1228, 11 olika nyckel
vidder 1,5--12 mm. 23: 50 

Skiftnyckel av hejars mitt 
st l.I. Impo rterad kvalitets 
nyckel i svens k modell . 
Nr LllnRd Pris 
20-59 4" 10 cm 14: 75 
20-80 6" 15 cm 15: -
20-11 e· 20 cm 19: 75 
20-82 10" 25 cm 28: 50 
20-1141 12" SO cm 36:-
30-1934 15" 38 cm 83: -
30-1935 18" 45 cm 98:-

Nyckelsets med 8 st förn . 
6-kantnyckla r av krommo
lybdenstll uppsatta på 
nyc:kelring. 
20-2222. Nyckelv idd : 1,6, 
2, 2,6, 3, 4, 5, 5,5, 8 mm. 

Pr sats 7: 30 

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

Praata 9: 50 

1.=··· !., tvl olik a mått för Phil-
lipsskru v. Kromvanad ium-
stl l. . . .. . .. 
Nr Amer .nr Längd Pris 
20-817 4+.9 10 cm 5: 25 

Nyckelsets , bestående av 20-818 10+ 18 15 cm 12: 50 
8 st 8-kantnycklar av yt-
behandlat stål . Nyckel- n 
vidde r: 11/, , 2, 2Y,, 3, 4, 5, ,==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=~J} 
61/, och 6 mm I plast- {f . 
fod ral. V 
Nr 20-1516 ........ 6: 30 

Nyckelsatser med sex
kantnycklar i vridhandtag . 
Förn . kromstål. 

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

Nr 20·1381. 6 nyc klar: 3, 
4, 6, 6, 8 och 10 mm. :22 :-

Nr 20-1382. 5 nycklar: •/, , 
11n, ,,,,, J/11 och >/,. 21: -
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Vinkelskruvmejsel av för
nickl at kromvanad iumstål. 
Nr Längd Bredd Pris 
20- 630 1()0 5 mm 3: 25 
20-1517 126 6 mm 4: 35 
20- 631 160 8 mm 6: 90 
20- 632 176 10 mm 9: 75 

Vinkelskruvmejsel med en 
vanlig mejse l och en 
stjärn mejsel. Av kromva
nadiu mstll. Mejse lbred
den lika med vidde n på 
stjärnme jseln. 
Nr Bredd 
20-1518 5 mm 
20-1519 6 mm 

Pris 
3:90 
4: 75 

TryckskruvmejMI med spärr , omstll.llbar för h!lger
eller vii nstergAng samt fast. Med fjäde rutskjutning . 
F!!rnic klad. Atf!l lj es av 3 mejslar av olika bredd . 
Längd utskj uten 44 cm. 
Nr 30-2187 .... .. .. . . .. .. .. ....... ........ . 57: -

Mejselsets, består av 3 st ol ika klingor , passande 
ovanstående t ryckskruvmejse l. 
Nr 20-931 . .. ... ... .. .. .. .. .... ..... Per satsl0:50 

=--

TryckskruvmejMI, omställba r för h!!ger - eller vän
stergång samt fast. Aterfj ädrande. Med utbytba ra 
kl ingor . 2 spår- och 2 stj ärnmejsla r sa,ot 3 träborra r 
2- 2,8-3 ,5 mm, som fö rvaras i skaftet. Längd ut'. 
skju ten 33 cm. 
Nr 20-2259 . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. . 49: 50 

Borrchuclc, tr eback ig med 
4 mn:, gri pvidd. Skaft 7,1 
som passar t ryckskruv
mejse l 30-2187. 
Nr 20-162 .. .. .. .. 12: 50 

SkruvmejHI med splln 
ningsprovare 100-500 V. 
Kromvanad iumstål . Helt 
isolerad , även kl ingan. 
Längd. 17 cm. 
Nr 20-1698 .. .. .. .. 6: 40 ., 
FickmejHI med spän
ningsprova re 100-380 V. 
Isolerat skaft och kl inga. 
Längd 11 cm. 
Nr 20-600 .. .. ... , 3: 30 

Böjlig skruvmejsel med 
isqlerande plastskaft. 
Klingbred d 3 mm. Hela 
ll nRden 19 cm. 
Nr 20-1279 22: -

6 

~jlig skruvmelNI , tolaT 
längd 24 cm. 3 kling or m. 
bredd 4, 3 resp. 2 mm, 
förvaras i det tran spa
renta skaftet. Isolerat 
~kaft och klinghölje . 
Nr 20-1690 ...... . 54: -

TryckskruvmejHI. Ställ
bar för höger-, vänster 
glng samt fast. Förnick
lad. Längd utdragen utom 
mejseln 21 cm. 
Nr 20-995 ..... .. . 34: -

11 -[liit@iji 
a.~ 

McgnetmejHI m. 6-kanta 
hylsa och 4 klingor i skaf
tet. TvA stjärn - och tvl 
vanliga 5 o. 7 mm bredd . 
Kvarhålles magnetiskt i 
hylsan. Förnicklad och 
med skaft av plast. Längd 
19 cm. 

Skruvmejselsat s med 4 
olika förkromade· magne
tiska klingor . Mejsel 
bredd 4 och 6 mm samt 
krysspår 4 och 5 mm. Olik
'färgade plasthandtag . He
la längden 20 cm. 
Nr 20-2223 Pr sats 22: -

•• E A 

SkruvmeJHI med vändbar 
klinga . Stj' ärnmejsel och 
splrmejse , bredd 6 mm. 
Lllngd 85 mm. 
Nr 20-2165 .... .. .. 

Skruvmejslar 

Skruvmejse l av krom-vanadium -stäl med förnick lad 
yta. Sexkanthuvud för skiftnyckelgrepp . Skaft av 
okrossbar , isolerande , gul transparent plast. Kraftig 
kval itetsmejsel. 
Nr Klingmått 
20-591 3,5x 75 mm 
20-592 5,5X 100 mm 
20-480 7X 125 mm 
20-593 9X 150 mm 
20-594 12 x 200 mm 

Totallängd 
155mm 
200 mm 
225 mm 
260mm 
320mm 

Pris 
5: 20 
7: 40 
9: 25 

11: 50 
19: 75 

Skruvmejse l, extra kraft igt utförd i kromvanad ium-stål 
med förn icklad yta en[. SMS. Skaft av okrossbar grön 
transparent plast. Greppvänligt utförande . 
Nr Klingmått Totallängd 
20-951 6,5 x 125 mm 230 mm 
20-952 8 X 150 mm 260 mm 
20-953 10X 175 mm 285 mm 
20-954 13X 200 mm 315 mm 

Pris 
8: 50 

11: 50 
15: -
19:-

Skruvmejse l POZI DRIV. Kvalitetsmejsel utfö rd i 
krom-molybden-stål med förn ickl ad yta . Specialhär
dad spets " Black Point" garanterar högt vridmoment 
och stor seghe t. Skaft av ok rossbart grön plast. 
Greppvänligt utförande. 
Nr Kl ingmått 
20-2331 6 X 25 mm 
20-2332 ax 60 mm 
20-2333 4,5 x 80 mm 
20-2334 6X 100 mm 
20-2335 ex 150 mm 
20-2336 1ox 200 mm 

Totallängd 
80mm 

135mm 
175mm 
205 mm 
260mm 
315mm 

Spets 
2 
0 
1 
2 
3 
4 

Pris 
12: -
8:7 5 
9:7 5 

12: 75 
18: 50 
24:5 0 

Skruvmejse lsats. Tre skruvmejslar 6, 7 och 8 mm. Två 
stjärn mejslar nr 1 och 2. Två elektr ikermejslar 3 och 
4 mm. 
Nr 30-291 . . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .. . . . . . .. . .. . 33: -

Skruvmejsel utförd i krom-vanad ium-stål med för
nicklad yta . Skaft av slagtål ig svart plast. Greppv än
ligt utförande . 
Nr Klingmått 
20-2325 6 x 25 mm 
20-2326 4 X 76 mm 
20-2327 5X 100 mm 
20-2328 6X 125 mm 
20-2329 7X 150 mm 
20-2330 8 X 175 mm 

Totall ängd 
80mm 

150mm 
185 mm 
195mm 
255 mm 
280mm 

Pris 
4: 90 
2: 85 
3: 25 
3: 60 
4: 75 
6:5 0 

Stjärnmejsel, utförd i krom-vanadium -stål med för
nicklad yta . Skaft av slagtål ig svart plast. Greppvän 
ligt utförande . 
Nr Klingmått 
20-462 6X 25 mm 
20-468 ax 60 mm 
20-463 4,5 X 80 mm 
20-464 6X 100 mm 
20-465 ex 150 mm 
20-466 10X 200 mm 

Totall ängd 
80mm 

135mm 
165mm 
195mm 
255 mm 
310mm 

Spets 
2 
0 
1 
2 
3 
4 

Pris 
5: 25 
3: 25 
3: 50 
4:2 0 
7: 60 

13: -

Elektrikermejsel med smal klinga av krom-vanad ium
stål med förn icklad yta . Skaft av slagt ålig isolerande 
svart plast. Gre ppvänligt utföra nde. 
Nr Klingmått Totallängd Pris 

2:5 0 
2: 75 
4: 25 
5: 20 

20-595 ax 75mm 160mm 
20-596 4X 100mm 175mm 
20-597 5X 150mm 235mm 
20-598 5 X 200 mm 285 mm 

Sk ruvmejsel sats . Två 
skruvmejslar 5 och 6 mm. 
Två stjärnmejslar nr 1 och 
2. En elektr ikermejsel 4 
mm. Levereras med vägg
fäste. 
Nr 30-448 . . ...... 18: 50 

r=n 
Skruvmejsel Nr 20-85, m. 
klinga av kromvanadi um
stål och handtag av plast. 
Längd 10 12 14 
Pris 0: 60 0: 65 0: 70 

Skruvmejse lsa ts med 3 
olika spårskruvmejslar , 
bredd 3, 5 och 7 mm samt 
en stjärn mejsel. Per sats 
i plastfodral , 23X 5 cm. 
Nr 20-1980 7: 60 

1t:r- Il 
Skruvmejsel POZIDRIV 
med plastskaft . 
Nr Kl ingmått Pris 
20-611 Nrl X 75 mm 9: -
20-612 Nr2 X 100 mm 9: 75 

RABATT Lämna1 vid 
ordar över 300;-
P RAKT TILLKOMMER 
Se föralil)n .vlllkor 1id, 1. 

35 



-
Skruvmejsel i hög kvalitet 
med fyrkantig klinga , här
dad och förkromad . Röda 
skaft av greppvänlig halv
hård plast. 
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Nr Klinga Pris 
20-n20-A 75 x 5 mm 7: 25 
30-2220-B 100X6mm 9:-
20-2220-C 150X7mm14:-

StjimmejHI Phillips. 
20-2221-A 75X6 mm 7: 75 
20-2221-B 100X6 mm 9: 50 
I0-2221-C 150X7 mm 14: 50 

l~J=a=rj-- -~ 

SkruvmejHI av extra kraf
t igt fabrikat försedd med 
patenterad praktisk skruv
hållare . Klingan av blAan
löpt sexkantstål , handtag 
av genomskinlig plast. 
längd me.d skaft . 

Nr längd mm Pri• 
20-738 105 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 . Förnicklad 4 mm 
klinga med plastskaft . 
20-2188 längd 17 cm 3: 90 
20-2189 längd 22 cm 4: 20 
20-2190 längd 27 cm 4: 40 

Skruvmejsel " Stripmaster " 
med kabelskalare i sk·af
tet. 4 mm klinga av krom
vanadiumstål . längd 16 
cm. 
Nr 20-858 . . . . . . . . . . 5: 40 

Skruvmejseluts, 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 30-806 . . . . . . . . 29: 50 

SkruvmejHI med utbyt
bara verktyg i skaftet. 4 
olika skruvmejslar , borr 
och sylar . 
Nr 20-11178 . .. ..... 6: 90 

SkruvmejHIHts med 6 
ollka skruvmejslar , 1 syl 
och 1 träborr. Alla verk
tygen passar in i ett med
följande kraftgrepp av 
stark plast . Allt förvarat i 
fodral . 
Nr 30-2028 .. Endast 5: 50 

== 

Instrumentverktyg. Små precisionsverktygssatser i 
fackinredda plastlådor . Alla verktyg med förkromade 
mässinghandtag och svartoxiderade härdade stål
klingor . Hela längden 11 cm. 5 olika pr sats. 

A. öppna sexkRntnycklar, gripvidd 4, 4,5, 6, 5,5 och 6 
mm. 
Nr 20-2133 ...... .. ................ Per sats 17: 50 

B. Hylsnycklar , gripvidd 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 mm. 
Nr 20-2131 . ............•.......... Per sats 19:-

C. Stiärnmejsel nr O och 1 samt sexkantnyckel 1,5, 2 
och 2,5 mm. 
Nr 20-2132 . . . . . . . . . . . . . . . . . Per sats 17:-

G(!!'.!,...~'~=~- ~"'~$9!==---==-• I SkruvmejselHts med 6 
olika finmek .-mejslar i 

Cc::==-=--~'4!1!1!:l'!Hlli;R--"!llk--~~zja!· ~Jj plastkassett. Härdad stål 
klinga , bredd 0,8- 3,8 mm, 
med skaft av förkromad 
mässin9 . 

SkruvmejHI för finmeka
niska arbeten . Den har 4 
utbytbara stålklingor 1-2 
mm breda förvarade i 
skaftet. Tillverkat av mäs
sing o. förnicklad. lllngd 
10 cm. 

SkruvmejselHts med 4 
kvalitetsskruvmejslar av 
förn . kromvanadiumstAI. 
Isolerade handtag . Klingor 
6,5X 100, 7X125, 9X 150 
samt stjärnmejsel nr 2. I 

Nr 30-1950 . . Pr sats 15: 50 

' plastetu i. 
Nr 20-172 

Instrumentmejsel med 
43=- stålklinga . Bredd 2 mm . 

a e • 
Skruvmejsel med spän
ningsprovare , 110-250 V. 
längd 14 om. 
Nr20-2323 ....... . 11:75• 

Skruvm1Jsell1mp1. Kan 
användas som ficklampa, 
samt lysande skruvmejsel 
med fyra ol ika utbytbara 
klingor. Utan batterier (2 
st 32-2313). 
Nr20-1418 ........ 11:-

Nr 20-1179 ...... 2:-

lnstrumentm1j11I med en 
vändbar stålklinga . Kling 
bredd 1,6 och 2, 1 mm . 
Nr 20-1180 ..... 3:50 

SkruvmejselHls 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 

Nr 20-757 .... . .. . 

ln1trumenlmejH I med en 
syl och 4 utbytbara mej
selklingor av blAanlöpl 
stål i förkromat skaft. 
Klingbredd 1,5, 2,5, 3,5 
mm och Phillips nr 1. 
Sats i plastfodral . 
Nr 20-2209 ... . .. . . 11: -

lnatrumenlmejHl1ets. 
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 19: 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 23: -

SlagskruvmajHI, ställbar 
för kraftig i eller urdrag
ning av skruvar och mutt• 
rar, t.o.m. fastrostade . Ut• 
bytbara spärklingor 10-
12 mm breda och kryss 
mejslar nr 2 och S. Dess
utom kan vanliga hylsor 
med ½ " fyrkantfäste in
fästas iställe t för klirighål
laren. Myc~et kraftig kon
struktion. Hela satsen i 
plåtl åda. Vikt 1 kg, 
Nr 30-2023 ..... . .. 48: -

Skruvdragare. Reversibe l 
både idragare och ut
dragare för borrmask in. 
Reduceringsväxe l mins
kar varvtalet 11 :1 och 
ökar kraften 11 gånger 
vid idragn ing. Vid utdrag
ning reduceras varvet 
4:1. Klinga med hållare 
för spärskruv och kl inga 
för Philips -skruv samt 
fäste för ¼ • -hylsor med
följer . USA-fabr ikat. 
Nr 30-1085 . . .... 59:-

ilU 
Skruvmejselsats med 4 
olika mejselklingor plls
sande skruvdragåren nr 
30-1085. 2 st Phillips nr 1 
och 2 samt 2 st spär
mejslar 6 och 8 mm. 
Nr 20-1086 Pr sats 22:-

Slag1k,.vmejHI lika före 
gående men för mindre 
skruvar . Handtaget 27 X 
135 mm. Med 6 olika ut
byteskl ingor , 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: -

Reduceringsvhal, utväx
ling 7:1, passande till el. 
handborrmaskiner. Rota
tionsriktningen omställes 
pä ett ögonblick för sävlll 
i- som urdragning av 
skruvar m.m. Åtföljes av 
skruvmejslar och ¼ * hyls
nyckelfäste . Kapslad i 
lättmetallhus 80 X 62 mm. 
Nr 30-1084 ... . . . 185:-

-Skruvidregare. Passar ·bå-
de stora och smä elborr
maskiner varmed skruvar 
snabbt och lätt dras i 
Med 6 mm mejselklinga 
och extra Philipsmejsel. 
Nr 20-816 .. . . . ... 39: 50 

SkruvutdragarHts. Inne
häller 5 st skruvutdragare 
av kromvanadiumstål i 
plastfodral. Diam./spets
diam.: 11n, 9/5, 713, 5/2 
och 4/1½ mm. 
Nr 20-1514 Pr sats 17: 75 

Sknnrutdragere i satser 
om 5 utdragare med till
hörande borrar . Ourobär· 
ligt verktyg för urtagning 
av brutna och skadade 
skruvar . Passar skruvdim .: 
3-6 , 6-8, 6-11, 11-14 
o. 14-18 mm. I plätetui. 
Nr 30-157 .. . . . ... 42: -

Skruvutdragare, Mycket 
effektivt hjälpmede för 
utdragn ing av skadade 
eller brutna skruvar . Först 
borras ett hll i den ska
dade skruven. 

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

Spets
Diam. diam . 
mm mm 

5 2 
6 8,5 
6 3;5 

12 6,5 

Pris 
3:25 
3:75 
4: 60 
5:90 

SkruvmejHI med fyrkant
fäste för borrsväng . Vänd
bar med klingbredder 6 
och 9 mm. Smidd, härdad 
o. blånad . längd 115 mm 
Nr 20-887 . . . . . . . . . . 9: 75 

I 

SkruvmejHI med fyrkan
tigt fäste för borrsväng 
Smidd av kromvanadium 
stl.I. 
Nr Klingl. X bredd Pris 

20-647 110X 6mm 7:25 
20-648 120X 8mm 7:50 
20-649 130X 10mm 7: 75 

Rörböjningssats. 3 st spi
raler för böjn ing av kop
par rör. Diam. 1/,1 

5/u och 
l/ 1". 
Nr 20-1318 ... . .... 13: 50 

Pryl med plastskaft och 
kraftig , 10 cm läng klinga 
av kromvanadiumstäl med 
fyrkantspets . 
Nr 20-851 .. . ... .. 5: 60 

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

Nr 20-1464 .. . .... . 14: 50 

Försänkare av manganle
gerat verktygastAI. För 
metaller, trä o. plast. Ny 
utformning , gör rena och 
runda skär.SUl.llbar stopp
krage för önskat skär
djup . Diam. 16 mm. '/, " 
skaft . 

14 Nr 20-814 . . . . . . . . : -

~ 
8=i 
Försänkare med plast
handtag . Diam. 12 mm 
med 6 precis ionsskär. 
Längd 17 cm. 
Nr 20-1623 ..... 7: 95 

Försinkere av högvärd igt 
härdat verktygsstål med 
7 skär. Spets 80° . Sats m. 
4 st. Diam. >/,, 1/,, •!, och 
J/,H, 
Nr 20-2065 Pr sals 23: -

f"örsänkare som föregå
ende men spets 90°. 
Diam. '/,". 
Nr 20·860 . . . . Pr st 8: 75 

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

) 
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Verktygssats med 3 hugg
me/" siar 9, 13 och 16 mm, 
2 o ika hålstansar, en driv
dom och en kömare. 
Samtliga verktyg av för
kromat kromvanadiumstål. 
Förv. i plastväska. 
Nr 20-2072 . . . . . . 21: - . 

Verktyg11ats med 2 hugg
mejslar , 1 kryssmejsel, 2 
dom o. 1 körnare tillver
kade av kromvanadium
stål . Stä Il av lackerad 
plåt. 
Nr 30-523 . . . . . . . . 63: -
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Verktyg av kromvanadi
umst(I. Blankslipade och 
lackerade. 

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

Pr st 
7: 75 

11: 50 
HAlstans 3 mm, längd 125 
mm. 
20-450 . . . . . . . . . . . . 5: 30 

Körnare, längd 120 mm. 
20-451 . . . . . . . . . . . . 5: 40 

- ·'-f" 

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

Hllpipor. 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 Bok stavshöjd 
20-891 2 mm 

Pr sals 
98:-
98:-

104: -
112: -
134:-

20-892 3 mm 
20-893 4 mm 
20-894 5 mm 
20-895 6 mm 

Sifferstansar, 9 st stansar 
0-9 , av extra fint stål, 
Nr Sifferhöjd Pr sats 
20- 780 2 mm 33: -
20- 781 3 mm 34: -
20- 782 4 mm 35:-
20-1349 5 mm 42: -
20-1350 6 mm 49: -
20-1351 8 mm 70: -
20-1352 10 mm 92:-

158':I 1590 1591 

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

Pr st 19: 50 

Stickelskaft av lövlrll . 
Nr Längd Pris 
20-984 30 mm 2: 75 
20-985 45 mm 2: 90 

Ritspenna med diamant
apels för märkning av alla 
material. Polerat skaft av 
hårdtrll . Längd 17 cm. 
Nr 20-1408 . . . . . . 47: -

Ritspenna. Rex. Med in
lagd hårdmetallspels, 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 

Gle11kiirere m. diamant 
skär. Skär upp till 3 mm 
glas. Förnicklad och med 
polerat trä.skaft. Längd 13 
cm. I plastfodral. 
Nr 20-1406 . . . 41: -

Glasskärare som ovan 
men skär upp till 5 mm 
glas . Märkt " EXTRA ". 
Nr 20-1407 ..... . .. 66:-

Glasskärare med hårdme
talltrissa och härdat fäste, 
som tål hårt tryck . Ett 
kvalitetsverklyg för yrkes-
män. Platt träskaft . . 
Nr 20-144 . . . ... .. 29: 50 

Glasskärare för rundskär
ning av glas. Kan även an-

Rasp. En sida grov och 
fin flat samt en sida grov 
och fin halvrund . Längd 
25 cm. 
Nr 20-2181 . ....... 11: 50 

FilHts med 5 olika filar . 
Ansatsfil 10", halvrund 8", 
sågfil 8" flat , sågfil 6" 
trekant, 6" rund . Import. 
Nr 30-2025 . . Pr st 32: 75 

1281 

FilHts för finmekanik. 12 
st prima nålfilar i olika 
profiler , längd 16 cm. 
Med ställ av trä . 
Nr 30-1280 . . . . . . 95: -

Fil1keft av bakelit med 
chuck för ovanst. nålfilar. 
Nr 20-1281 .... .. .. 4: 40 

-·-··--·--
Filsats med 10 olika nål
filar med fin huggning för 
finmekaniska arbeten. 
Längd ca 16 cm. I plast
fodral. 
Nr 20-381 .. Pr sats 22: 50 

vändas som vanlig glas· l••••••::===-Eil-
skärare . Inuti skaftet för-
varas lösa skär. Med gum
mifot. Skärdiam . från 5 
upp till 17 cm. 
Nr 20-331 ... . .... 10: 50 

Magnetfil, enkelgrad . 
Längd 150 mm. 
Nr 20-1938 . . Pr 2 st 4: 90 

SURF ORM-verktyg, den effektiva metoden för blde 
grov- och finbearbetning av slvll jlrn och metall 
som trll, plast m.m. De utbytbara bladen, av bllata 
härdade speclalstll , har 500 sml rakbladsvassa 
sklreggar med splnöppningar . 

fif.Ullh 
f$UlfFOIIJJ/. 

Surf onnfil. Arbetar många glnger snabbare än van
liga filar. Längd med skaft 42 cm. Med plan t stan
dardblad . 
Nr 30-1483 . . .. .. ... . .....................• 42: 50 

Skrapa med ett litet böjt skärblad, 6 X 4 cm . Ett re
servblad medföljer . 
Nr 30-1489 . .. ........ . ....... . ............ 13: 75 

Stölhyvel med plant finskllr . Längd 1'\ cm. 
Nr 30-1490 .... . .......................... . 29: 50 

Surlonnhyvel med plant 10" standardblad och väl
format kraftigt handtag . Längd 31 cm. 
Nr 30-1485 . .... . .......................... 55:-

Skrubbhyvel med böjt 14 cm långt skärblad . Hand
@ taget vändbart i två lägen . 

Nr 30-1484 ...... . ........ . ....... ..... .... 42:-

Utbytesbld, längd 255 mm passande fil 30-1483 och 
hyvel30-1485. 
20-1486 standard, 20-1487 finskär, 20-1488 halvrunt 
20-1481 för metall och plast ..... ........ Pr st 14: 50 

. - -
• 

-·-·--

11SI 11S2 1153 1154 1155 1161 1162 1163 11M 1165 1166 1167 1168 
1156115711581159 

Filer ev tlbergs wllkincle Knivfil, dubbelgradig . 6". 
fabrikat. Eztre pri"'8. 20-11&4 • Fin 18: -

20-11114 b Medelfin 17:
NIHil, längd 16 cm. Me-
delfin , dubbelgradig. Rundfil 20-1115, dubbel-
Nr Form Pris grad ig. 
20-1151 Halvrund 11: 75 Längd Huggning Pris 
20-1152 Trekantig 10: - 6" Fin 13: -
20-1153 Flat 9: 50 8" Medelfin 13: 50 
20-1154 Rund 7: 50 10" Medelfin 18: -
20-1155 Kniv 13: 50 12" Medelgrov 21: 50 
Nllfil, f inaste huggning . Halvrund fil 20-1186, dub -
Nr Form Pris d 
20-1151 Halvrund 11: 75 belgra ig. 

Längd Huggn ing Pr is 
20-1157 Trekantig 10:- 6" Fin 23: -
20-1158 Flat 9: SO 8" Modolf in 24: -
20-1159 Rund 7: 50 12" Medelgrov 37:-
Megnetfil, enkelgradig. 
Nr 20-1181 .. .. . .. . &: - Anutsfil 20-11&7, dubbel · 
Slgfil,A -huggning, fin, an- gradig , en kant ohumr" · 
grad ig, dubbel . 'Wasa". Längd Huggning ri s 

8" Modolfi" 15:-
Nr 20-1182 a, 5 tum 12: 50 10" Medelf in 19: 50 
Nr 20-1182 b, 6 tum 12: 75 12" Medelgrov 24: 50 

Trekantfil, dubbelgradig . Raap, halvrund , bAda si-
20-1163 a. 6" medelfin dor huggna med medel · 

13: 5(l grov ,aspgrad , kantern a 
medelgrov med filgrad . Längd 10". 

15: 75 1 Nr 20-1168 29:-Uthytasblad, längd 140 mm för stöthyvel och skrubb-
20

•
1183 b. 8

" 

~~2~-1492 .................... . ... 11:-

Hobbyfiler. Obergs , med 
kraftigt handtag. Blad
längd 20 cm. 
20-1174, slöjdfil med en 
sida medelfin och en sida 
rasp . 
20-1175, skärpfil med en 
sida dubbelgradig och en 
sida engradig eggfil. 

Pr Jl15: 75 
Slgfil flat , tunn , engrad ig med en rund kant. Fin . 
Obergs 138. Lllngd med skaft 30 cm. 
Nr 20-1378 .... . ............ . .. ..... .... .. . 17: 50 

Versafile. Ett verktyg för bt!arbetning av såväl järn 
som trä och diverse mjukare material . Vändbart 
blad av Sheffieldstll med högsta eggskärpa . Plast 
skaft . Total längd 39 cm. 
Nr 20-115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27:-
Nr 20-116 utbylesblad för Veraafile . Pr st 7: 50 

Slgfil, flat , tunn , engradig fin , med en rund ~ant. 
Utan skaft. 
20-1378. Längd 200 mm .... . ................ 15: 75 
20-13n. Längd 250 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19: 75 

Kedjeslgfil, rund, dubb elgradig fi n. Längd 200 mm. 
Nr 20-1379 diam. 4,8 mm ............... Pr st 5: 25 
Nr 20-2370 di am. 4,0 mm (passar 40-50) . . Pr st 4: 75 

~~~, --) -
Filhlllare. Gör det lätt att snabbt fila kedjan till rätt 
vinkel och djup . Leve reras med 4,0 mm fil. 
Nr 30-2371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24: 50 
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Slipslll 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 
dubhelelfekten alt både grovavverka och finslipa. 
Kallvalsat härdat rostfritt stål med hårdförkromning 
ger verktyget långvarig skärpa. Starkt och smidigt 
handtag av plast. 

Slipyta Slipyta 
Typ Grovlek mm Pris Typ Grovlek mm Pris 

1 grov 65X120 22:- 8 normal 112X213 
2 norma l 65x120 22:- 22:-
3 grov 35X225 22:- 10 fin 112X213 
4 normal 35X225 22:- 22:-
5 fin 15X7 0 13:- 11 grov 92X17023:-
6 grov 225/rund 12 normal 92X170 23:-

26:- 13 fin 92X17023:-
7 grov 225/halvrund 14 grov diam. 125 

26:- 26:-
8 grov 112X213 15 normal diam. 125 

26:- 26:-

, ............................................ !\ 
Metalldgblge i mycket kraftig och stab il konstruk
tion . Försedd med helgjutet handtag som ligger väl 
i handen, samt ett likaledes gjutet stöd för vänster 
hand. För 12" blad . Vikt 0,7 kg. 
Nr 30-732 ................ 23: -

Blgfil SANDVIK för yr
kesmän. Kraftig konstruk
tion med hävstångs blad
spännare .• Även 45° in
fästning samt sticksågs
infästning av bladet. Plats 
för reservblad i bågen . 
Med ett Sandflex-blad . 
Nr 20-17 .......... 46: -

Blgfilsblad " Sandflex ". 
Bi-metall : tandkanten av 
snabbstål och ryggen av 
segt stål. 
Nr 20-11 Pr 2 sl11 : -

l-~11 
Blgfil. Tillverkad av pri
ma stålrör med väl utfor 
mat handlag o. grepp av 
lättmetall. Ställbar för 10" 

l 
Miniblgfil . En behändig 
slg för min·dre metallar
beten . Bladlängd 17 cm. 
6 st f intandade metall 
sågblad medföljer. 
Nr 30-804 .......... 12: 75 

Reservblad till 30-604. 
Nr 20-805 . . Pr 10 st 7 :-

Modellslg av förnicklat 
stål. En ovärderlig såg 
för mindre arbeten i trll. 
och metall . Hela längden 
25 cm. Bladlängd 15 cm, 
bredd 6 mm. 32 tlnder 
per tum. Med ett blad . 
Nr 20-1214 .... . ... 3: 30 

------------------ .i-12" blad . Nr 30-1284 . .. . . . 21: -

Slgblad för ovanstående 
modellsåg . 

Filsats med 6 olika nyc
kelfilar med plastskaft i 
plastetui . För trä , plast o. 
metall . Längd med skaft 
17 cm. 
Nr 20-380 .. ... .... 19: 50 

-~ 
Filkarda för rengöring av 
filar och raspar . Storl. 4 X 
24 cm. 

40 

Nr 20-1139 .. . ..... 5: 60 

~ 
Nr 20-1247. Fillkaft av 
mjukplast. 
a Längd 68 mm Pris 1: 90 
b Läni;,d 84 mm Pris 1: 95 
c Längd 96 mm Pris 2: 50 
d Längd 114 mm Pris 3: 20 
• Längd 130 mm Pris 3: 90 

Profilmall av stll. Form
bar till 45 mm djup och 
150 mm bredd på profilen . 
Nr 30-2020 ....... . 11:-

~~ - --- --~--:-~ . 
Metalldgblad s. k. båg
filsblad. Extra prima 
svensk tillverkning . 12" x : 
'/, " . Kvalitet SOLO . 
20-112 med 18 tänder/tum . 
20-442 med 24 tänder/tum. 

l ;~ SOLO W=~l::t:~

60 

- , 20-684 med 18 tänder/tum . 
.iq_ ____ ~._ii_. I 20-865 med 32 tänder/tum . 
• Ö4 2 

Pr 10 st 10: 60 
Slgsats för figursågning 
i trä och metall . Förnick
lad båge med trähandtag . 
Vridbara fästen för in
ställning av bladet i varje 
önskat läge . Med 5 blad 
av oljehärdat stll i bred
der 2-6 mm. BladlAngd 
165 mm. 
Nr 30-797 .. Pr sats 8: 25 

Reservblad. 12 st t ill 
ovanstående slgbåge. 4 
av varje : medium1 fin och 
extral in landn ing. 
Nr 20-1045 Pr sats 4: 20 

Metalldgbled KAPMAN , 
legerat verktygsstål. 24 
tänder/tum. Längd 12*. 
20-102 Pr 3-förp . 4: 50 

Metalldat,led KAPMAN
snabbstål. 24 tänder /t um. 
Län11d 12•. 
20-103 Pr 2-förp . 8: 30 

Metallslgblad KAPMAN, 
super-Highspeed m. pro
grusiv landning jämnt 
stigande från 14 till 30 
tänder/tum. Längd 12" . 
20-104 ...... P.r st 4: 90 

Nr För Dussin 
20-1293 Metall 8: 60 
20-1294 Trä 7: 90 

Blgfilshandtag. En ut
märkt hållare för bågfils
blad, användes på svår
åtkomliga ställen . Stabilt 
utförande i slagtålig plast , 
längd 20 cm. 2 blad med
föl j er. 
Nr 30-2129 .. ...... 10:50 

Slghandtag för metall
sågblad . Har stor an
vändning på många stäl
len, dlr en metallsåg
båge ej får plats . 
Nr 20-1314 ...... . . 5: 30 

I 
Sklrslg DU PONT för rak sågning i hårda mater ial. 
Passar i en vanlig bågfil. Längd 30 cm. 
Nr 20-2313, bredd 18 mm .. . ...•..... . ..... 23:-

Trldslg DU PONT passande bågfil. Sågar i vinklar 
och mönster . Längd 30 cm. 
Nr 20-2314, rundtandad . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • 21: -

Stickslgblad DU PONT för hårda material. Standard 
fiste C. 
20-2315 finkorn för kakel, pilt - och plastlaminat. 
20-2316 medium för standardsågning . ------------------1 20-2317 grov för gips-, trä- och byggplattor m.m. och 
figursågning i tjockt material . Pr st 17: 50 

Slgblad DU PONT av stll belagt med skäry1a av 
tungstenskarbidkorn , ett av världens hårdaste mate
rial. Skär rätt igenom hårda material som glas, 
kakel, skiffer, sten, marmor, eternit, rostfri pilt, 
fjäderstAI m.m. 

LtJVSAGBLAD 

Grossprioet endast vid 
köp av samma nummer 
och grovlek . 

* 

Lövslgblad. Längd 13 cm. 
Angiv grovleksnr vid be
ställning . 

11-300, prima blad !lir trä . 
Grovlek 1, 3, 5, 8, 10 eller 
12. 
Grovl. 

1- 8 
10-12 

Pr duas. 
2:50 
3:-

gross 
21:-
28:-

11-301, extra prima snabb 
sågblad för trä. Grovlekar 
som 11-300. 
Grov I. Pr duss. 
1- 8 2:90 

10- 12 3: 30 

gross 
24:-
28:-

11-303, extra prima snabb
sågblad för metall. Grov 
lekar: 8/0, 6/0, 3/0, 0, 1, 
2 eller 4. 
Grovl. Pr duss. 
8/0-5 /0 8: 50 
3/0-4 6:20 

gross 
78:-
57:-

11-304, extra prima vridna , 
allsidigt tandade lövsåg
.blad för trä , gips o. plas
ter. Grovlekar 0, 2, 4 eller 
6. 
Pr duss 3: 20, gross 28: -

Lövdg av fjädrande stål_. 
rör . För vanliga lövsåg
blad, sågdjup 30 cm. 
Nr 31-592 ., ...... 11:50 

Guldsmedsslg, förn ick
lad. Ställba r för blad
längder 80-170 mm. 
(Passande blad 11-303.) 
Nr 20-415 . ...... . 33: -

Universalstickslg m. ett 
metallsågblad i snabbstAI 
och ett träsågb lad. Kl ing
längd 21 cm. Bladet ställ
bart i 8 olika lägen . 12 cm 
skaft av slagfast sp .-plast. 
Total längd 29 cm. 
Nr 30-1523 26:-

Reservblad. 
20-1524 Trä 
20-1525 Metall 

5:80 
10: 50 

Stickslgblad som föregAende mad fäste A. 
20-2319 medium. 20-2320 grov ... . . . .... Pr st 17: 50 

Stickslgblad som föregAende mad fäste B. 
20-2311 medium. 20-2312 grov . . ... .. ... Prst 17: 50 

Sticksiglllad mad brett blad för rak signing kant mot 
kant i kakel, byggplattor mm. Fäste C. 
Nr 20-2318 . . .. .. . . .. . ........... Pr st 11:-

Jaktdg EIA, hopfällbar med låsning. Uppfälld längd 
ca 70 cm. Rostfr i klinga för kött- och bensågn ing. 
Klinglängd 30 cm. 
Nr 30-1347 .. .................... . ......... 49:-

Kvistdg med kraftigt stångfäste . Stålbladet är något 
böjt och 40 cm långt. Filad och skränkt. Utmärkt för 
ansning, kvistsågn ing m.m. på träd och buskar . 
Svenskt fabrikat. 
Nr 3G-1804 .......... .. .................... 38: -

Campingslg, hopfällbar . Längd : klinga 27 cm plus 30 
cm skaft av rödbok. En svensk kvalitetssåg . 
Nr 30-1170 ......................... . .. .. .. 36:-

Handslg. Tandspetshärdad som ej behöver filas , 
av extra prima Sandviksfabrikat. Hållriktigt , kraftigt 
svart handtag . Bladlän11d 22" med 7 tänder pr tum. 
Nr 30-251 . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . . . . .. 54: -

Handdg STANLEY. Bästa svenska fabrikat. Längd 
22" med 7 tänder /t um. Tandspetshärdad. Vinkelan
slag 45° och 90° på handtaget. Bladlängd 56 cm. 
Nr 30-1494 .. .. . .... .. .. .. . . . ..... . .. . ..... 35:-
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Sigjigg JOINTMASTER , belönad med guldmedalj 
på lnt. uppfinnarmässan i Bryssel. Idealisk för ge
rings-, sink- och tappsågn ing, då en mängd vinklar 
kan ställas in och fixeringen är orubblig . Exakt ut
förande i pressgjutgods, format 21 X21 cm. Svenskt 
instruktiqnshäfte medföljer . 

Finsnickardg EIA Precis ion . Bästa svenska fabrikat. 
Med löstagbar stålrygg och välformat plasthandtag . 
Spetshärdad fintandad klinga, 45 cm lång. 
Nr 30-1348 ................................ 54: -

Nr 40-350 . ....... . . . ...... . ..... .. .... . . .. . 147: - ==~...;;;= 
Till sågjiggen rekommenderas ryggsåg 30-490. 
(Medföljer ej) . 

Ryggdg av extra prima Sandviksfabrikat. Kraftigt· 
blått plasthandtag . Vitpolerat och riktat blad med 
lösta11bar stålrygg . Bladlängd 14" (= 36 cm) . 
Nr 30-490 .. .. . .. .. .. . ... ............ . .. 44: -

G~ringsstöd, Sandvik, inställbart för sågning i 7, 
olika vinklar. Tar alla material och dimensioner från 
smala lister till grova plank. Pressgjuten metall. Vikt 
500 g. 
Nr 30·562 .. .. ..... ... . ... .... ...... .... .. 34:-
Listsig, Sandvik 309, speciellt lämplig för gerings
sågning av lister m.m. tillsammans med Sandvik 
geringsstöd. Fintandn ing ger fina snittytor. Tand
spetshärdad. Blad längd 50 cm. 
Nr 30-563 .. . .. .... .. .. ...... . . .. .. . ........ 53: -

Geringsllda, Stanley , helt 
av metall. Inställbar för 
sågning i 30, 45, 60 eller 
90 graders vinkel. Max. 
sågdjup 80 mm. Vikt 1,9 
kg. -
Nr 30-1530 .. .. .. 133:-

Geringsllda, Stanley. 
Stadig lättviktskonstruk 
tion av hård specialplast 
med spår för 45° och 90° 
sågvinkel. Passar för vir
ke upp till 2" x 4". Kan 
monteras på arbetsbänk. 
Längd 32 cm. 
Nr 30-1534 ..... . 36:-

Hands6g, EIA-Bushman, bllsta svenska kvalitets
såg. Specialplasthandtag med 45° och 90° vinkel
anslag, .samt våg- och lodvattenpass . Måttskala , 52 
cm, på ryggen. Bladlängd 24", hela längden 69 cm. 
Mycket praktisk med många verktyg i ett . 
Nr 30-1608 .... ..... .. .. ..... . .... ... ... .. 85:-

S6gb6ge Kvick. Svensk kvalitetssåg . Längd 22" . 
Lämplig till snickarsåg , röjningssåg , hobbysåg, 
campingsåg m. fl . Med sågblad. 

Nr 30-1439 19: 50 
Nr 30-1440. R·~;~r~·bl~d· 'tii'I. ic~i~k~~å!J~~-· .... 7: 75 

Ställbar h'116g m. snabb
stålskär inställbara för 
hålo:Jiam. från 30 till 60 
mm. Graderad inställning 
av diam . med ratt med 
låsmutter . Helt av blåanl . 
stål. 
Nr 30-2053 . . . . . . 24: 50 

Geringslida i hårdplast 
25 cm lång och 6,6 cm 
bred . Med 35 cm lång såg . 
Tyskt fabrikat . 
Nr 30-2088 ........ 14: 75 

Multihlldg med 9 olika 
cirkelblad. Håldiam . 26, 
32, 38, 44, 50, 57, 64, 70 
och 76 mm. Bladhållare 
av hårdplast. Max. såg
djup 17 mm. 
Nr 30-795 ........ 12: 75 

Hl116g för montering av 
el-dosor i trä, masonit, 
byggplattor m.m. Axeln är 
6-kantfasad och fäster sä
~erl i chucken på el-borr
maskin . Finries i följande 
storlekar: 64, 68 74, 78 
eller 83 mm håldiameter . 
Angives vid beställn ing I 

Kraftigt svenskt kvalitets
verktyg för yrkesmän. 
Nr 30-175 .. Pr st 52:-

Reservskär till ovanståen
de hålsåg . Storlek: 64, 
68, 74, 78 eller 83 mm. 
Nr 30-176 ... . Pr .st 10: 50 

H llslg, lika föregående 
men för ventiler, spiro
rör, avloppsrör m.m . 
Nr Diam . Pris 
30-173-90 mm 52:-
30-173-105 mm 83 :-
30-173-120 mm 115:-
30-173-130 mm 135:-

Reservskär till ovanstå
ende hålsåg . 
Nr Diam . 
30-164-90 mm 
30-164-105 mm 
30-164-120 mm 
30-164-130 mm 

Pris 
12 :50 
16 :75 
18:75 
21 :-

H611kirare av mycket 
kraftig modell, helt av 
härdat stål. Snabbstål i 
borr och skärstll. Ställ
bar för 4-20 cm håldiam. 
'I, • centrumborr . Vikt 350 
g. 78:-

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

Skärkniv och borr av 
snabbstål, passande 
ovanstående hålskärare . 
Skärkniv 20-1660. 17:-
Borr 20-1659. 9: 50 

Multi-hllslg med 3 utbyt
bara kvalitetsblad t , här
dat stål. Diametrar: 60, 
67 och 74 mm. Bladhål
lare av pressyjuten alu
minium. Max. sågdjup 30 
mm. Centrumborr 8 mm 
med 6-kant chuckfäste . 
Nr 30-938 .... . . . . 36: -

Centreringsdon, för hål -. HAlskärare, ställbar för 
såg 30-175. Ger exakt skärn ing av hål med 30-
centrering av eldosor i 125 mm diam. i trä m.m. 
gipsskivor utan att flyt- Med 3-kantigt 8 mm fäste 
ta skivan för uppmät- för både borrmaskin och 
ning. borrsväng. 
Nr 30-2421 för ap - Nr 20-2066 .. ...... 22: 50 
paratdosor . ..... 24 :-

Tillsatsring till ovanstå
ende för kopplingsdosor . 
Nr 30-2422 ... . . 13 :50 

RABATT Lämnas vid 
order över 300 :-
F RAKT TILLKOMMER 
Se försäljn .villkor sid. 1. 

Stillbar brotsch med 5 
precisionsstyrda rakaskllr . 

mm 
20-1883 9-10 
20-1884 11-12 
20-1885 12-13,5 
20-1888 13,5-15,6 
20-1887 15,5-18 
20-1888 18-21 

41:-
42:-
43:-
44:-
49:-
55:-

TT T 
1671 1672 1673 1674 

Brotsch 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. Vridpinna 
medföljer . 
Nr Längd Hålmått Pris 
20-1671 13 3-14 16:-
20-1872 14 3,5-20 24:-
20-1873 19 9-20 32:-
20-1874 14 4-32 41:-

Hllpunssats för håltag
ning i radiochassi 1 pane~ 
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 20-11170 Prsats 52:-

Hllpunssats 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 sats122: -

HAlskirara. 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 . . . . . . 28:-

Hllslg med centrum för 
6 mm borr och med såg
blad i diam . 20 eller 25 
mm för upptagning av hål 
i P-plattor, diskbänksplåt 
m.m. Användes av el- och 
rörmontörer . 
20-1846 20 mm . . . . 7: 25 
20-1837 26 mm . . .. 7: 50 

R6ravskirare av alumini
um. Kapacitet '/, till 2" 
diam . Härdad skärtrissa 
och motrullar av stål. 
Längd 24 cm. 
Nr 30.7199 . . . . . . 34: -

20-1867 reservskär 4:50 

Röravskirare för rör av 
mjuka metaller . Kapaci
tet '!,-•!, " . Med tunn 
skärtrissa och två mot
rullar. Storl. 35X45X20 
mm. 
Nr 20-505 . . . . . . . 19: -

Röravskirare för rör av 
koppar, mässing eller alu
minium. Ställbar för rör 
från '/, " till 1" diam. 
Längd 16 cm. 
Nr 20-1833 ..... . 31: 50 

20-1868 Reservskir 2: 50 
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Borrsats med 6 si cent
rumborra r för trä . Diam . 
10, 12, 16, 18, 22, 25 mm. 
Fäste 1/, " med kantig av
fasn ing . I plastväska . För 
hobbybruk . 
Nr 20-2073 .. . ..... 18: -

Friisborr med 6 mm skaft. 
Användbart för håltag
ning, formning m.m. i trä , 
plast , fibermaterial m.m. 
KlinglänRd: 6 cm. 
Nr 20-1559 . . . . . . 5: 60 

Borrsats, består av tv! 
fräsborrar med 5 mm 
skaft . Det ena för trä o.d . 
har klinglängd 6 cm och 
det andra för metallarbe
ten, 4,5 cm . 
Nr 20-1560 . . Pr sats 12:-

Frisborr för trä . Härmed 
göres lätt hål och öpp· 
ningar i önskad storlek 
och form med en elborr 
maskin . 6 mm cylindriskt 
fäste . 
Nr Diam. X längd Pris 
20-524 6,5 x 100 mm 9: 25 
20-525 6,5 X 160 mm 11:-
20-528 9 x 320 mm 24: se 

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 15 till 40 mm. För 
skruvdiam . 3-6 mm. 4 
passande borrar med 
hårdmetallskär medföljer . 
I plastlåda 11 x 18 x 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 ....... 23: -

Borrsats. 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 20-815 . .. .. . . . 28: 60 

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

Pris 
37: SO 
37:50 
37: 50 

*• Raspborr är ett prakt iskt verktyg vid upptagning av 
hål och 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 
12: 75 
19: 50 
31: -

Spiralborr Nr 20-111 för trä. Med 6-kantigt 6 mm fäste 
som både går i borrsväng och borrmaskin . Längd 18 
cm . 
Diam. mm 
Pris pr st 

14 
15: 50 

16 
16:-

6 
12: 50 

18 
17: 50 

8 
12: SO 

20 
19: 75 

10 
13:-

22 
22:-

12 
13: 50 

24 
28:-

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

16 22 24 32 34 
38:- 44:- 54:- 98:- 125:-

Spiralbor, 20-3, " lrvinmodeil ", fabr . Ridgway England. 
Skär ett j iimnt och rent hål i såväl änd- som tvärträ. 
Spetsarna är starka och väl gängade. Borrarna helt 
polerade . Bästa kvalitet. 

t/, S/ 1, Diam. tum 
Pris prst 18: 50 18: SO 

'/1 
18: 75 

1 
28:-

'/1, 
19:-

1'/, 
33:-

1/, S/ 1 ¾ 7/1 

19: 50 20: - 22: - 24: 50 

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

3/ , " 7: 75 
5/ 1" 8: 75 
'/, " 8: 75 

11/," 13: 50 

1/ , " 7:75 
1/," 7: 75 
' /, " 8: 75 
1" 9: 50 

11/, " 13:50 

Träborr, "Ridgeway ". 
Bästa skärpa , som ger ett 
rent snitt . Lämpl iga för el
handborrmaskiner . 
Nr 20-1115, 1/," 9: 50 

3/1" 9: 50 I/, " 9: 75 
5/ 1" 10: 50 '!, " 10: 50 

'/1" 10: 75 1" 10: 75 
1'1, ' 15:50 11/," 19:-

r 
Förlängare. Längd 300 
mm. Kan skarvas i flera 
längder .Diam. 16 mm. 
Nr Passar till Pris 
30-1117 Ridgeway 29: -
30-1169 Sandvik , Stanley 

15: 75 

Borr, ställbar för borrning 
upp till 3" diam . Min. 
diam .: 1/1". Med två skär
tillsatser. Längd 23 cm . 
Tillverkad av förnicklat 
stål. Import. 
Nr 20-14&5 ...... 38:-

Ställbar borr, Ridgeway 
Sheffield, högsta kvalitet. 
Med lösa skär och i trä 
skrin . 
Nr Borrdiam . 
20-1134. 1/, " -1 1/, " 

20-1135, 7/1"-3" 

RHervskir till 
borr , Ridge way. 
20-1138 a : 1/,-'/1 " 13:-

b : 1/1"-11/,' 14: 50 
c : '/1-1'/," 18: 50 
d : 1'/,-3 " 21:
e : 3"-4 " 36:-

c , d och e passar nr 20-
1135. 

@IM J5 
Ställbar borr med 6 mm 
fäste för el-borrmaskin . 
Ställbar från 13 till 45 
mm diam . för borrning i 
trä . Av härdat och blå 
anlöpt stål. 
Nr 20-37 ........ 31:-

Metallborr 
Spiralmetallborr Nr 10-92, av kromvanadiumstål m. 
cylindriskt fäste för borrn ing i metall, järn och tr ä 
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 U 5 ~ 6 ~ 7 ~ 
1:20 1:25 1: 35 1:SO 1: 60 1: 75 1:95 1:95 

8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 
2: 50 2: 85 3: 25 3: 40 4:- s: 40 6: 50 8: as 
12 12,5 13 13,5 14 14,5 1i 15,5 

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

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

Multi borrsats för metall, 
sten och trä . Består av 3 
tyska kvalitetsborrar 5, 6 
och 8 mm, för varje mate
rialtyp . Levereras i prak
tisk plastlåda . 

I Nr 20-1986 .... . ... 42:-

Borrsats "Ridgway " med 
träsp iralborrar . Satsen in
nehåller 13 borrar i följan
de diam . 1/, , 5/u, 3/a, 11,,, 
1/l, ' / " , s;, , 11/ u , l/, , ll/ u 1 
7/ , , u/ ,, och 1 ". Borrar av 
högsta kvalitet. Komplett 
i träetui. 
Nr 30-1 .......... 330:-

Borrsats Ridgway med 9 
träspiralborrar i följande 
diam. 1/,, 5/u , 3/1 1 

7/ " , 'h, 
5/ , , 3/ , , 1/ , och 1". Borrar 
av hö~sta kvalitet. Kom
olett i fodral. 
Nr 30-10 . ...... 195:-

Borrsats inneh . 6 st av 
ovanst. Ridgway -borr : 1/ , , 

J/,, 1/1., 5/ , , 3/ , och 1 ". I 
kraftigt tygfodral med fack 
och läderrem . 
Nr 20-12 Pr sats 128: -

Borrsats med 13 st varm
valsade snabbstålborrar i 
hel o. halv mm 2-a mm. 
I plastkassett . 
Nr 30-718 . . . . . . . . 36: 50 

Praktiskt sortiment! 
Borrsats med 13 st val
sade »Z» snabbstålborrar 
(1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 
4,0, 4,5, 4,8, 5,0, s.s, 6,0, 
6,6.). I plastkassett . 
Nr 20-2083 . . . . . . 31: -

Borrsats med 13 st borrar 
i grovlek 1,5 mm till 6,5 
mm, förvaras i plastask , 
storlek : 120X75X14 mm. 
Borrarna av kromvanad i
umstål. 
Nr 30-1438 Pr sals 16: 75 

Borrsliill av plast för 50 
metallborrar i grovlek 1,0, 
1,1, 1,2, 1,3 o.s .v. upp till 
5,9 mm. Grovleken på 
varje hål tydligt angiven . 
Storl . 145X90X20 mm. 
Nr 30-776 .. . ... . .. . _ 4: 50 
Borrstiill, lika föregående 
men med hål för 40 bor
rar 6--10 mm diam. Storl . 
20o x 11ox20 mm. 
Nr 20-141 ..... ... .. 5: 60 

Borrstill med hål för 19 st 
borrar 1-10 mm med 0,5 
mm intervaller . Plattstor
lek 12X8X2 cm. 
Nr 20-1566 ....... . 3: 75 

Snabbstilborr 

Snabbstllborr Nr 10-300. Korta spiralborr , svenskt 
fabrikat , av extra prima . snabbstål , "!ed cylindriskt 
fäste , stor skärförmåga r 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 
Pr is pr st 3:60 4:75 4:75 3:60 4:40 4:75 4:75 
2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,0 2 ,9 
3:35 3:95 3:95 3:95 3:10 3:55 3:95 3:95 3:95 
3,0 3.1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 
3:10 3:95 3:95 4:10 3:80 4:45 4:95 5:20 4:35 
4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 4,9 5,0 5,1 5,2 
5:20 5:20 6:85 5:- 6:65 6:65 5:60 7:45 7:95 
5,5 5,6 5,9 6,0 6,2 6,5 6,7 6,9 7,0 
6:50 8:70 8:70 6:50 9:90 7:90 10:30 12:60 9:30 
7,2 7,5 7,7 8,0 8,2 8,5 9,0 9,5 10,0 

12:90 9:65 14:30 10:70 15:50 11 :90 13:30 15:90 17:30 
10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 

20:50 22:75 27:25 30:50 30:50 37:75 60:- 55:-

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

Spiralmetallborr 10-875, små kolstålborrar med 
diam .: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm Pr si 1: 65 

Borrsats 10-876, bestående av ovanstående 7 smA
borrar 0,3-0,9 mm. Kolstål. Pr sats 10: 50 

Borrkaselter, stabilt ut
förda helt i brännlacke
rad stålplåt o. med num
rerade hål passande' bor
rarna. Utan borrar : 

30-319 för 19 si borrar 1-
10 mm med 0,5 mm inter
vall . 164X98X31 mm. 

19: 75 
30-1137 för 50 st borrar 
1-5 ,9 mm, 0,1 mm int. 150 
X98X39 mm. 42:-
30-1138 för 25 st borrar 
1-13 mm, 0,5 mm ini. 198 
X98X50 mm. 29:-

MED BORRAR 

BorrkHselter lika föregå 
ende men med borrar. 
20-402 =3 0-319 med 19. st 
kolstålborrar . 54: -
20-2079 =30-319 med 19 st 
tjeckiska snabbstålborrar . 

86:-
20-403=30-31 9 med 19.' st 
svenska snabbstålborrar . 

177:-

20-405 =30-1137 med 50 st 
svenska snabbstålborrar . 

265:-
20-406 = 30-1138 med 25 si 
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 fort 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
borrar av snabbstål, cy
lindriskt fäste , 1-6 ,5 mm 
med 'I, mm skillnad . I 
plastställ med lock. 
Nr 20-539 .. .. .. .. 66: -
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Borrsväng av förkromat 
stål med 4-backs chuck 
och spärr . 25 cm vevyta . 
Nylonlagrat bröstbord. 
Nr 30-14n ........ 54:-

Borrsväng av jap. fabr ., 
helt förnicklad, kullager i 
bröstbordet och härdade 
stålkäftar . 10" vevyta . För· 
sedd med spärranordn ing . 
Nr 30-445 .... . . 34: 50 

Borrskaft med 3-backig 
borrchuck för borr upp 
till 6 mm och dubbla ,fräs
ta kuggdrev . Plats för 
borrar i skaftet. Hela 
längden 32 cm. 
Nr 30-1225 . . . . .. 29: 50 

Borrskaft av prima gjut
järn med frästa kugghjul 
och stödhjul. 3-backs 
chuck för upp till 6 mm. 
Total längd 31 cm. Vikt 
0,65 kg. 
Nr 30-889 ........ 52: -

• ~ ~ 

Drillborr med. 6,5 mm fräst 
spiral. Behållare för bor
rar i skaftet. 6 olika borrar 
medföljer . Längd 31 cm. 
Nr 20-155 ....... . 19: -

BomnHkin med batteri
driven kraftig motor , ned
växlad med växellåda . 
Har chuck för 0,8-1 ,4 
mm borr . Mycket behän
dig apparat för finmeka 
nik , borrning av krets
kort m.m. Storlek 39 x 
178 mm. Laddas med 4 
batter ier (nr 32-2311). 
V ikt med batterier 260 g. 
Nr 30-1973 ........ 98:-

Mini-borrmaskin DRILLMASTER med 20 olika verk
tyg med 3 mm fäste för borrni ng. fräsni ng. slipn ing 
och putsning av små detaljer och finmekanik. Kraf
t ig motor för 12 V DC (40 W) med strömbrytare och 
sladd för batter ianslutn ing. Varvtal 9000 v/ min, I 
plastlåda storlek 23X 13X 6 cm. 
Nr 30-1715 .. . ... .... . . . .. .. 165:-
(Lämp!ig batterilåda 22-1187 för 8 balt . 32-2320). 

Flexibel axel till 30-1715, med vilk en mycket små och 
nogg ranna arbetsmoment kan utföras. Längd 55 cm. 
Tre spännhylsor för 0,5-3 ,0 mm fäste medföljer . 
Nr 20-1850 ... . . ... .. .... .. .. ...... 57: -

Borrstativ passande ovan- :~:~~~·i!;t ~:~kt;r~~; 
stående miniborrmaskin. borrning i trä . laminater' 
Nr 30-1977 · · · · · · · · 55: - plexiglas m.m. För borrar 

Borrskaft med inkapslad 
växel för två hastigheter 
genom flyttbar vev. Kul
lagrad spindel, stödhand
tag och trebackschuck 
för max 10 mm. Längd 32 
cm. Vikt 1,2 kg. 
Nr 30-886 ........ 44: -

Borrskaft lika föregående 
men 13 mm borrkapacitet. 
Längd 45 cm. Vikt 2 kg. 
Nr 30-887 .. . .. . .. 53: -

1- 4 mm . Trots sin enkel 
het, har borrskaftet förde 
lar . Man kan borra med 
en hand och ha den an 
dra fri för att t .ex . hålla i 
föremål. Lättare att an
vända än 2-hands borr 
skaft, mindre risk för 
borrbrott. Utmärkt för 
borrning i kretskort . Lev . 
utan borr . Längd 15 cm . 
Nr 20-2375 ..... 16 :-

Hlllare för chucknyckel. 
Av gummi. 
Nr 20-750 ........ 3: 75 

Chucknyckel. Tappdiam . 
6 mm. Kuggdrev 10-13 
mm. Passar bl.a. Black & 
Decker småmaskiner. 
Nr 20-856 ... . .... .. 5: 50 

~----------1 Chucknyckel. Tappdiam. 
BORRA DAamlUTTI 

- ~ . ' . . 

SpAnsamlare passande 
4-8 mm borr . Ger stoftfri 
borrning . Särsk i lt viktigt 
vid borrn ing i tak . 
Nr 30-414 . . . . . . . . 7: 50 

6 mm. kuggdrev 14-17 
mm. Passar de flesta me
delstora och större borr
maskiner , bl.a. tyska AEG , 
Bosch, Metabo m.fl. 
Nr 20-857 . . . . . . . . . . 6: -

Chuckskaft. Förnicklad 
chuck 0-6 mm. Lättme
tallskaft. Total längd ca 
14 cm. 
Nr 20-1383 . . . 31 : -

Borrchuck. Jacobs 3-
backig . Med nyckel. In
vändigt gängade förutom 
~0-2426 och 20-2427 vilka 
passar Black & Decker . . 
Nr Gripv . Gänga Pns 
20-2428 10 mm •/, " 37:-
20-2427 13 mm 1/, " 52:-
20-2428 10 mm 1/, " 43:-
20-2429 13 mm •/, " 58:-
20-2430 10 mm '/," 43:-
20-2431 13 mm •t, " 58:-

Borrchuck, .3-backig . Med 
nyckel . 
Nr I Gripv . Kona Pris 
20-518a 6mm 810 26:-
20-518b 10 mm 816 33:-
20-518c 13 mm 816 42:-
20-518d 16 mm 818 53:-

Borrchuck, självspännan
de METABO Automat. 
Med denna chuck kan in
sättning eller utbyte av 

i verktyg ske öganblickli-
gen genom ett enkelt 
handgrepp utan hjälp av 
nyckel. Koniskt fäste . 
Nr Gripv. Kona Pris 
30-63 6 mm 810 69: -
30-33 8mm 812 78:-
30-64 10mm 816 96:-
30-65 13 mm 816 115:-
30-66 16 mm 818 128: -, ) 
Dom till avans! . 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 14: 50 14: 75 17: 75 

Borrchuckar, trebackiga, 
självcentrerande med cy
lindriskt skaft. Lllngd 11 
- 14 cm. 

Skaft Gripv . 
mm 

8 
12 
12 

mm 
8 

10 
13 

Pr is 
36: -
40:-
49:-

Varktygshlllare m. spärr 
för höger- , vänstergång 
eller fast. Skjutbart hand
tag . Spänner upp till 6 
mm. Längd 85 mm. För
nicklad. 
Nr 20-159 ........ 42:-

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 . ... . ... 47: -

Gängverktyg. Sats bestå
ende av gängkloppa , fyra 
gängtappar och backar 
för M3, 5, 8 och 10 gängor . 
Med plastetui. 
Nr 30-1420 . . . . . . 22 : 50 

Gängverktyg med 10 mm 
armaturgäng å såväl back 
som tapp. Längd 90 m:n. 
Praktiskt verktyg för in
stallatörer . 
Nr 20-467 . . . . . . . . 29: 50 

Gängverktyg 

Gängverktyg, 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 fack . Storlek 37 x 21 x 3 cm. Vikt 3,5 kg. 
Nr 30-2084 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194: -

Gingverktygsats 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 svängjä(n. I 
fackindelad pllttlåda storlek 39 x 17 x 2,5 cm. Vikt 3 

~~ · 30-935 ....... . ........ . ............... 198: -

hf 
Svängjäm för M3---M12 
tappar . Längd 21 cm. 
Nr 20-711 . .. ...... . 14: 50 

Sviingjärn av specialhär
dat stål. Med V-formad 
öppning för gängtappar 
eller skruvutdr&.gare . 

20-1778 för upp ti ll ¼ " 
tappar . Längd 105 mm. 

9: 50 

20-1725 för upp till '!, " 
tappar . Längd 155 mm. 

18:-

Gängtappskassett av lac
kerad stålplåt komplett 
med 7 satser gängtappar 
i svensk modell M3, M4, 
MS, M6, MB, M10 och M12. 
Tjeckiska kvalitetstappar 
i verktygsstål. 
Nr 30-2078 ..... . 98: -
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Gingtappar SKF i satser 
om 2 si (mellan- och 
gradtapp) . 

20-1731 mm-gängor , grov . 

Gänga M2 M3 M4 
Pr sats 39: - 32: - 29: -
M5 M6 M8 Ml0 

31:- 31:- 34:- 42:-

20-1732 UNF (SAE) 

Gänga 10 ¼ •/,. 
Pr sats 33: - 42: - 39:-

l/, 7/16 1/1 S/1" 
43:- 54:- 54:- 79:-

20-1733 Rörgänga . Satser 
om två tappar (mell an
och gradtapp). 
Gänga 1/ , 1/, 3/ , 

Pr sats 32:- 41:- 63:-
1/ l ¼ 11, 1" 

89:- 145:- 195:- 210:-

Gängtapp Nr 20-707 med 
standard metr iska grov 
gängor . Universaltapp av 
volframleg . stål. 
Gänga M3 M4 M5 
Pr st 4:- 4: 20 4: 40 
M6 M8 Ml0 M12 

4: 60 5: 25 6: 50 7: 90 

Giingsnitt med standard 
metriska grovgängor . Yt
terdiam . 25 mm. Finnes : 
M3, 4. 5, 6, 8, 10 eller 12. 
Volframlegerat stål. 
Nr 20-708 .... Pr st 5: 40 
Angiv gänga vid beställn. 

Gängkloppa för 25 mm 
runda gängsnitt . Längd 19 
cm. 
Nr 20-712 ........ .. 8: 50 

Gängmiitare, dubbe lsidig, 
med 28 blad för Wh itwo rt
gängor och 24 blad för 
M-gängor . 
Nr 20-388 .. ........ 9: 50 

Universalhandlriissats m. 
5 olika fräsat för spont 
ning för slitsfräsning för 
kantlister , spår för hyllor 
och skåp, fasning av kan
ter . 
Nr 30-2036 ..... . 115:-

SUbtth ,o, umm Flngeffll1 Smm e 

Fräsar passande 30-2036. 

20-2038 Spontfräs 35 X 5 
mm. 16:-

20-2040 Spårfräs 30 X 2.4 
mm. 
20-2041 
10 mm. 

8: 50 
Konfräs 45° 1-

16: -

20-2039 Fingerfräs 5 mm 
12: 75 

Fil- och raspsals med 10 
olikfonnade fil- och rasp
huvuden på 6,3 mm skaft 
Härdat verktygsstål . 
Komp l. sats i p laste tu i. 
Nr 30-2051 . . . . . . 56: -

I 
Dymlingsborr, fabrikat Ridgeway . Oumbärligt verktyg 
vid arbete med timme r. Längd 65 cm, diameter 38 
mm (1'/, "). 
Nr 40-1292 .. . .. ............ .. ............. 95:-

Super-Fris . Tre verktyg i ett : Handfräs med an~lag 
Bo rdsfräs - öve rfräs. Rak- eller kurvfräsn ·ing. Pas•ar 
alla borrmask iner med halsv idd mellan 36-43 mm. 
För Black & Decker eller Skil maskiner användes 
spec iallä ste 30-909. 
6 olika fräsar och spårklinga medföljer . (Typ 20-
2276, - 2277, - 2278, -2 280 , -22 81 - 2284 och 
20-2285) . ' 
Nr 30-2420 . .. . . ............... . . 235:-

Profilfräsar med skaft passande tidigare Wolf
kraft Kombifräs . (Passar ej 30-24201). 

Cylinderfräs, 
X 22 mm. 

storlek 25 Profilfräs 
Nr 20-2282 . . . . . . 15: -

Nr 20-2276 14: 50 Nr 20-2283 . .. . . . 15: -

Sp&rfräs, storlek 35 x 5 ~ .! mm. 
Nr 20-22n 13· -

~ ~ ,. , , 
Konfriis, 45°. ~ ~ 
Nr 20·2281 .. ... . 15: -

4 
Fingerfriis, diam. 6 mm. 
Nr 20-2278 . . . . . . 13: -

· NSlrilslris, diam. 30 mm. 
Spår Pris 

~,,. 20-2279 2,5 mm 8:-

Sp&rklinga, storlek 45 X 
1,5mm . 
Nr 20-2288 . . . . .. .. 23: -

L6ngh611fri1, längd 40 
mm. 
Nr Diam . Pris 
20-2287 6 mm 24: -
20·7288 8 mm 28: -
20-2321 10mm 31:-
20-2322 12 mm 32: -

Sinkfria. Komplett utrustr>ing för sinkfräsning i upp 
ml 25 mm tjocka plattor med rak eller laxad utfräs 
nin9. Fräsj igg, handfr äsfäste och en sinkfräs (20-
999) medföljer. Att användas t illsammans med borr 
maskin med hals. Med beskr. 
Nr 30-998 . .. .... ..... .... ... ............ . 168: -

Ht± 
Fräsar till sinkfräsanoedningen . 
Nr 20-999 Profilfräs kona 7-12 X 10 mm ...... 34: -
Nr 20-956 Spårfräs rak 10X 16 mm . . ..... . . . 32:-

20-sn 

~,~, 
GöR RAMLIST M.M. SJÄLV 

20-685, i ringar om 3 m. 
8:50 

30-940, på plåtspolP. om 
'/, kg. (ca 23 m). 55:-

Lödlanntrld, 60/40-pro 
centig , hartsfylld 1 mm 
tråd . Bästa kvalitet spe
ciellt för radio- och TV
lödn ing. 
20-968, vinda med 5 m 
tråd . 5: 50 

30-969 på plåt spol e om 'h 
kg (ca 90 m). 62: -

Lödvitska EFFEKTO . Er
sätte r saltsyra vid all 
slags lödning och får te~
net alt flyta ut bättre lin 
med saltsyra . Fräte r ej , 
oxid. ej, svärtar ej . 50 g. 
Nr 20-1n9 ..... .. . 2: 90 

Lödaluminium för lödning 
av aluminium på liknande 
slltt sorr. koppar , mässing 
m.m. lödes med lödtenn. 
Engelsk bruksanvisning Fi' asken. lnneh . ca 1 m 

:~t;t,'!.11 .. .. .. . . 7: 70 

Grafitdeglar för 
gjutning . 
Nr 
20-31 
20-32 

G 

Höjd 
7cm 

11 cm 

metall-

Pris 
48:-
54:-

Kantfriis med 'I• " skaft att fästa i borrmaskin . An- Lödlrld Fluitin . Special- Gaständare med batteri 
hållskanl från två håll ger likaformad pr.o.fil efter lödtenn för radio- o. TV- och glödtråd. Handtag av 
arbets styckets hela längd. Fräsarna är amerikanska service . Innehåller syra- lackerad metall. Hängare 
och av prima verktygsstål , som skär i trä , plast och fritt flussmedel. Starkt med självhäftande bak
mjuka metaller . Finns i 8 olika profiler. Diam. 19 mm.· betande och lättflytande sida. (Passande batter ier 
Nr 20-877-882 djup 1/ ,." Nr 20-884, radie 1/u " 2 mm tråd på HJO g spol_e 2 st 2326). 
Nr 20-883, radie 'I• " Nr 20-885, radie '/, " Nr 20-807 .. . ..... 13: 50· Nr 32-2061 . ....... 17: 50 

SLAGLOD 

Silvarslaglod i 1,5 mm 
tråd . EASYFLO -2, smält
punkt 610°, silverhalt 42'/o. 

Nr 22-98 i 60 cm längder . 
Prslll : 

Nr 22-96 förp . med 12 m. 
Prst196 : -

Flussmedel. " Easyflo 
Flux" att användas i sam 
band med ovanst. slaglod 
varvid hårdlödn. kan ske 
vid ca 600 C. Bruksan 
visning medföljer . Burk å 
2509 . 
Nr 22-99 ... .. . ... . 31:-

. Pris pr st J4:- ~s\\l :,i ~ ;?? 
TAPE- ~../'. ~ 
TENN ·~ 111\'-

Lödmetall för lödning av 
åluminium och lättmetall . 
Även för sammanlödning 
av mässing mot alumini
um. Användes lika som 
lödtenn, men utan syra . 
Bruksanvisning (Tledföljer . 
Nr 20-937 Pr stång 8: 75 

~ 
Band5'glod Tinol. Med 
flussmedelf ylln ing för 
hårdlödning av bandsåg 
blad . Smältpunkt 900° C. 
8 mm X 2 m. 
Nr 20-809 ..... . . . 22: -

Tape-tenn med lödsalva 
för snabblödning . Kan lö
das utan lödkolv , smälter , 
med en tändsticka . Syn
nerl igen praktiskt att all 
tid ha till hands. Ca 1,5 m 
på karta med bruksanvisn. 
Nr 20-272 4: 20 

Tennpasta TINOL med 
bet - och flussmedel. För 
lödning av stora ytor , plåt 
på plåt , förten ning m.m. 

Gaständare. Elektronisk . 
Fungerar utan laddning 
eller utbyte av delar . He lt 
utan stift eller batterier . 
Okänslig mot fukt. Tän
der många tusen gånger 
utan att klicka . 1 års 
garanti . 

N~: 20-302 ~ ... . 26:-

• . ..., . ----

~ 
Värmes med lödlampa Gaständare i pistolform 
100 g. av förn . metall . 
Nr 20-808 ........ 16:- Nr 20-1772 ........ 10: 50 

49 



50 

fnt, *\ 
30-822 

~ 

El-lödkolv av svenskt fa
brikat, $-märkt. Lätt ut
bytbar lödspets. Med 
sladd och stickpropp . 
220 V. 

Nr 
30- 822 
30-1123 
30-1124 

Watt 
75 

190 
300 

Pris 
52:-
69:-
85:-

Reservelement, 220 V. 
20- 881 till 822 35: -
20-1125 till 1123 45:-
20-1128 till 1124 55:-

Reservspets av koppar . 
20- 690 till 822 5: 25 
20-1127 till 508 5: 75 
20-1128 till 1123 13:-
20-1129 till 1124 22:-

---------
Lödpenna. Ett lätt och behändigt lödverktyg för 
radio- , TV- och telemontörer . Lödspe ·ts 4,5 mm 
diam, bakelithandtag och 11/, m sladd med stick 
propp . Effekt 23 watt. $-märkt. Finns endast för 
220 V. LänQd ca 25 t:m. 
Nr 30-1288 . ....... . ..... ... ........ . . . .... 41:-

Nr 20-1289 Reservelement till lödpennan . . . .. 30:-
Nr 20-742 Reservspels till löd pennan . . .. 4:-

Lödpenn~ W<:ller. Element av specialstål, har glim
meris?lering inbäddad i keramik och ytterhölje av 
rostfritt stål. Handtag av värmebeständig och okross
bar plast . Levereras med förnicklad mejselformad 
kopparspets . Samtliga med 1,5 m sladd . Endast 220 V. 
$-märkta . Längd 23 cm. 
Nr Effekt Spets 
30-2118 15 W 2,0 mm rak 
30-2119 25 W 4,5 mm rak 
30-2120 40 W 6,5 mm böjd 

Reservspetsar till Weller lödpennor . 
kopparspets, 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 mm böjd 

Järnp läterad "Long-Life " spetsar. 
20-2126 15 W 0,4 mm pennformad rak 
20-2127 25 W 2,0 mm mejselformad rak 

Lödpistol "ENGEL" 
brytare i handlaget. Lätt och bekväm att använda. 
Uppvärmningstid endast 4 sek . Inbyggd belysning 
över lödspetsen . $ -märkt. Levereras med sladd och 
stickpropp . Finns i två storlekar . 
Nr 30-568, 40 watt . Vikt 0,7 kg .. .. . .. . . ..... 158:-
Nr 30-113, 65 watt . Vikt 0,8 kg ... . . ......... 187:-

Reservspels Nr 20-569 till 30-568 .. . . . .•... . 
Reservspets Nr 20-114 till 30-113 .... . . . ... . 

Lödpenna " Litesold ". Ett smidigt ,erklyg med rak t--------------------~ 
snedskuren, förnicklad och förkromad standardspets . 
Endast 220 V . S-markta . Samtliga med 1,8 m sladd . 

Betr . Engel $-märkta lödpistoler; 
40 W pistol levereras med spets märkt 60 W 
65 W pistol levereras med spets märkt 100 W 

Nr 
30-1746 
30-1747 

Effekt 
10W 
25W 

Länyd 
17cm 
23 cm 

Spetsdiam . 
2,4 mm 
4,8 mm 

enligt SEMKO bestämmelser . 
Pris f---------------------.J 

Reservsp'!lsar till 
" Lilesold". Standard . 
20-1610 för 10 W 3:-
20-1611 för. 25 W 3: 50 

Tennsug INTRO-VAC. Ef
fektivt hjälpmedel vid ren
lödnin9 av komponenter . 
Utlö sningsskydd förhind
rar rekylskador . Effekt iv 
sugförmåga . Lätt utbytbar 
teflonspets m. extra lång 
livslängd. 
Nr 22-275 . . . . . 59: -

Reservspets 
Nr 22-278 ....... 10: 50 

59 :-
69:-

Reservelement till " Lile
sold " löd pennor . 

20-1752, 10W . 44:-
20-1753, 25 w. 48: -

Lödpenna för 12 volt. Ef
fekt 30W. Med 1,5 m 
sladd och propp för bi 
lens cig .ländaruttag . Kan 
även drivas med trans
formator. 
Nr 30-950 . .. .. .. . 16: 50 

Lödpistol ELKO är 

Lödsats " LtlTRING" med 
lödpenna 30W/220V med 
universallö dspets o. extra 
lödspets för glödritning. 
Dessutom radiolödtenn 
och lödsalva . 
30-1301 .. Pr sats 55:-

Reservspets nr 20-1310 till 
Lötr ing lödpenna . 4: 50 

särskilt lämplig för kontinu
erlig drift , då den har två 
värmelägen . Arbetseffekt 
22 W plus värmehållning 
8 W . Vid arbete tänd s en 
riktad belysning mot löd
stället . Endast 220 V 
växelström . $-märkt och 
Fi-märkt . 
Nr 30-160 ........ 97:-
30-161, Reservspets 24: 50 
22-1294, Reservlam pa 4:-

Lödstalion SOLDIMEC 3060, är en lödstat ion· för 
kvalif icerad lödn ing. Stat ione n har steglöst inställba r 
tempe ratur mellan 120-420° C. Noggrannhet ± 2° C. 
Leve reras med plat inapläterad spels . Storlek 170X 
115X 60 mm. Vikt 2 kg, 220 V/60 W. 
Nr 30-358 .. .. . .. . .. .. . .. .. . . .. . . . .. .. . .. . 335: -

Lödkolvstill, för lödpen 
nor men rak spets. Kraf 
tigt utförande. Med av
strykarsvamp . Storlek 
11Ox100x1 25 mm . 
Nr 30-1751 .. . . . 46:-

Still. Passar lödpennan 
1301, 1288 m.fl. 
Nr 20-1313 . 24: 50 

RNrYSPets, Platinapläterad. 
Nr 20-360 ....... . 22:-

Miniatyrsvets tör svets 
ning och hårdlödn ·ing av 
små detaljer, juvelerar
och modellarbeten m.m. 
Arbetar med bulan + 
syrgas i olika blandning 
och ger upp t i ll 2500° C. 
I satsen ingår svets, 1 st 
bulan- och 2 syrgastuber , 
silverslaglod, flussmedel 
och eldfa st arbetsplatta . 
Nr 20-1481 Pr sats 220: -

Reservtubsats till ovanst. 
svets. 4 st syrgas och 2 
st butangas m-iniatyrt u
ber . 
Nr 20-1482 Pr sats 43:-

~VETSAPPARAT 

Svetstransformator ESAB THEBO POPULÄR . Först
lolassigt s_venskt fabr ikat. Primär data : enfas svets
transformator , 220 V 50 Hz, erforderlig säkring 10 A 
trög . Sekundär data : tomgångsspänn ing 41-44 V, 
svetsområde 25 A/21 v-ao A/23 V inställes steglöst 
med en rörlig läckkärna . Fö, varje svetsuppgi ft kan 
därför exakt rätt strömstyrka väljas . Den inställda 
svetsströmmen kan avläsas på en tyd l ig skala på 
lransformatoms framsida . lnterm ittensfaktorn är 15 'lo 
vid 80 A/23 V. lnby99d termovakt bryter strömmen vid 
öve rbelastning . Användbar för svetsning i såväl tunn
plåt som grövre järn (med elektroder (/) 1,6-2 ,5 mm). 
Rekommenderas t ill reparatörer, montörer, villaägare 
och hobby . Levereras med 2,4 m kabel med stick
propp samt följan<Je svetsutrustning : elektrodhållare , 
svetsskärm

1 
slagghacka , borste, handskar och jord

klämma . Vikt netto ca 20 kg. 
Nr 40-1890 .... ...... ......... . .. Komplett 865:-

Svetselektroder 
FINCORD är en allround -e lektrod för förbindnings
svetsning. Svetsverkstäder , som trots en mycket 
blandad tillverkning vill hålla sig med ett fåtal 
elektrodtyper, har här sin idealelektrod. Fincord är 
mycket uppskattad tack vare sina goda svetsegen
skap~r , som gör den lämplig även för tunnplåts
arbeten. Bågen tänder och återtänder vid första 
kontakten med arbetsstycket. 
Nr Tr åd Längd Pr 10 st 
30-327 1,6 mm 30 cm 3: 50 
30-328 2,0 mm 30 cm 4: -
30-329 2,5 mm 35 cm 4: 50 
30-333 3,25 mm 45 cm 7: 90 

Hel kart. 
320st 
190 st 
220 st 
116 st 

Pr kart. 
79:-
56:-
74:-
71:-

Svetsapparat "XP". En komple tt elsvets för lågspän
ning 12-36 V med matni ng från ett eller fle ra seri e
kopplade bil batter ier. Högklass igt fabrikat med elek 
trodhållare av mässing samt handtag och sl römstä !
lare i plastklädsel. Alltefter t illförd spänning och an
passning av elekt rod kan ifrån tunnplåt upp till 10 
mm gods svetsas. Utrustningen är komplett med 
elektrodhållare , svetsskärm , jord- och batterikl äm
mor samt 8 st elektroder i olika dim . (Utan batter i) . 
Utför lig svensk bruksanvisning . 
Nr 30-90 .. .. ............. . .. . .. . .. . ....... 190:-
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Gassvetsutrustning VAHLI H/78 . Komplett gassvets 
utrustning avsedd att i första hand användas vid 
rörledningsarbeten, tunnplåtsarbeten, hantverk och 
industri. Varje del i satsen håller mycket hög svensk 
kvalitet och passar dessutom till både AGA Xl 1 och 
Elgas D-75 svetsutrustningar . Följande delar ingår : 
Svetshandtag med snabbkoppling , skärinsats , 3 st 
svetsinsatser storlek 150 - , 300-, 750 liter, 2 st 
skärmunstycken för 1-10 och 10 - 30 mm , reduce 
ringsventiler för acetylen och oxygen, bakslagsspärr, 
2x5 m svetsslang med slangklämmor, gaständare, 
rensnålar, packningar samt verktygstavla för upp· 
hängning på vägg. 
Nr' 40-2435 . . . .. . . . .. . .. .. ... . .. . 960 :-
Packningssats, innehåller 10 st till reduceringsventil 
Acetylen/Oxygen, 5 st till svetsinsats . 
Nr 20-2444 . . . ...... . . . . .. .. .. Pr sats 11 :-

Reduceringsventil VAHLI . Anslutning för 6,3 och 
8 ,5 mm slang . 
Nr 30-1499 Acetylen ..... . ......... 225 :-
Nr 30-1500 Oxygen ........... .. .. . 225:-
81ksl1gsspirr. Anslutes till uttaget på reducerings
ventilen för acetylen . Helautomatisk, godkänd av 
statens provningsanstalt . 
Nr20-1501 ......... . ...... .. . . . . 157 :-
Svetsinslts, förkromad och med utbytbar spets . 
Passar till VAHLI, AGA - X11 och Elga D-75. 
Finns i följande storlekar: 75- , 150- , 300-, 500-, 
och 750 liter . Uppge storlek vid beställning . 
Nr 20-2442 ... .... . ....... . . . . .. . . 27:-
Skirmunstycke serie 211 . Standard 2-delsmun
stycke med sticklågor. Passar till VAHLI, AGA Xll 
och Elga D-75 . 
Nr Munstycke Skäromåde. Pris 
20-243 6-1 211 - 1 0- 3 mm 26 :-
20-2436-2 211 - 2 3- 8 mm 26 :-
20-2436-3 211-3 8-20 mm 26 :-

Rensnllu . 10 st i sats, diam . 0,4-2 ,9 mm och en fil . 20-2 436 - 4 211-4 20-50 mm 26 :-
Nr 20-2443 . ............... . .. . .. . 16 :50 Munstycksmutter till ovanstående munstycken . 

---------------~Nr20-2437 ..... ..... . .... .. ...... . 4:-

Svetsborste. Böjt, trävitt 
skaft, längd 30 cm. 4 cm 
stålborste, 0,5 r.m bred 
Skaftets bredd 2 cm . Smal 
och praktisk stålborste 
för svåråtkomliga ställen . 
Nr 30-1426 ..... .. 17: 50 

• 
Svetsglasögon UNICO . 
Uppfällbara . Korg av 
mjukplast , kan även bäras 
öve r vanl iga glasögon . 
Levereras med färglösa 

Tillbehör och reservdelar 
till PRIMUS lödlampa. 

~ 
637 

~\ 
~ 636 

glas i den fasta delen och 20-637 spetsbrännare 
med grön a glas i den upp - 25: 50 
fällbara d~le~ . Ställba~t 20-638 flamb rännare 
nackband , indirekt vent,- 25· 50 
lerad .Godk . av Arb .sk._st · 20-639 plattbrännare · 
Nr 30-599 . .. . . . . . 24. 75 26: _ 
Res.glas grönt, till 30-599. 20-640 lödkolv 19: 50 
Nr 20-917 .. . Pris pr st 2:- 20-636 ventilhus 44: -

Skiirmuns1ycke Serie JCN . Standard 3-dels mun 
stycke med ringlåga . Passar VAHLI, AGA - Xl 1 
och Elga D-75 . 
Nr Munstycke Skärområde Pris 
Nr 20-2438 Nr 00 
Nr 20-2439 Nr 0 
Nr 20-2440 Nr 1 
Nr20-2441 Nr2 

Svetsglasögon Modell 
fällbar glashållare. 

-3 mm 28 :50 
3-10 mm 28:50 

10-30 mm 28 :50 
30-50 mm 28:50 

K-lfl Nr 5A DIN . Med upp-

Nr 20-2447 . .... . ................ . 26 :-
Restrvglas typ 5 A Din. 
Nr 20-2448 . ..... . ..... . .... .. Pr oar 5:25 

Bllslampa m. extra kraf
tig behållare rymmande 
0,35 I. Regleringsskruv. 

Bllslampa för större löd- Vikt 0,6 kg. För fotogen . 
ningar , metallgjutn ing o. Höjd ca 17 cm 
and ra arbeten som kräva Nr 30-509 . . . .... . 125: -
hög värmeeffekt. För fo. 
logen . Förbrukning 0,42 I/ RABATT Lämnas vid 
tim. Behållarens rymd 1 I. order över 300 :-
Höjd 22 cm. Vikt 1,1 kg. FRAKT TILLKOMMER 
Nr 30-9 . ........ 195: - Se forsaljn .v,llkor sid . 1. 

H1mm111. Sandvik . Av stå l. Skaft av glasfiber med 
perforerat plasthandtag . Vikt 450 g. 
Nr 30-2423 .. ... .. .... . . .. . .. .. ... 53:-

Hammare av hejarsmitt stål. Skaft av plastklätt stål
rör med gummihandtag . 
Nr 20-2267. Längd 27 cm . Vikt 425 g. 24: 50 
Nr 20-2268. Längd 31 cm. Vikt 750 A, . . . . . . 34: -

Hammare av hejarsmitt och härdat stål. Kupigt 
slag . Skaft av mycket kraftig gla s fibe r med perlor . 
gumm ihandtag . Längd 34 cm. Vikt 650 g. Garant,. 
Nr 30-1939 . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . 39: 50 

" • 
Hammare helt av stål med genomgående , förkro-
mat skaft. Välutformat handgr epp belagt med hel
vulkat , svart gummi . Längd 34 cm. Vikt 650 g. 

Nr 30-764 ....... .. ... . 21:-

Hammare lika föregåe nde men fabri ka t STANLEY, 
ST 1'/, . 
Nr 30-1529 . . 79:-

Hobbyhammare helt i för · 
kromat stål o. med hand-

I 1repp av gumm i. Total 
vikt 400 gram. Längd 26 
cm . 
Nr 20-1609 ..... .. 21: 50 

Kulhammare av sm itt och härdat stål. Kraft igt gla s
fiberskaft med gumm ihandtag. 

20-2081 Vikt 110 g. 29:-
34:-
39:-

20-2062 Vikt 450 g . 
20-2063 Vikt 670 g. 

I - 1 

~ =~klubba , av svart , 

Kulhammare av prima stål 
med slag o. kula härdade 
o. slipade . Skaft av ask . 

Nr Storl. Vikt Pris 
20-40 0 160 g 19: -
20-39 1 220 g 21:-
20-42 3 450 g 29: -
20-41 5 670 A 37: -

Hammare av bästa stål. 
Slag och pen noggrannt 
härdade. Skatt av bok . 

Nr Stor!. Vikt 
20-898 0 100 g 
20-899 1 190 g 
20-900 3 425 g 
20-901 5 670 g 

Pris 
16: 50 
19: 75 
26:-
34: -

Magnethammare med hu 
vud av hejarsmitt stål. 
Höjd 10 cm. 
Nr 20-791 ... . 23:-

C: i 9 

Stiftapparat med magne
tisk kolv av stål att hålla 
små nubb eller stift som 
slås i med ett s lag av 
handen . Längd 11 cm. 
Nr 20-947 ... ..... 10: 50. 

massivt gummi med trä· 
skaft. 
Nr Längd Vikt 
30-820 30 300 
30-821 35 550 

Pris 
13: 50 
19: 75 

Plasthammare i högsta 
kvalitet med askskaft. 
Nr Diam. Vikt Pris 
20-1102, 22 mm 160 g 8: 50 
20-1103, 32 mm 360 g 14: 75 
20-1104, 40 mm 630 g 21: 50 

Studsfri plasthammare i 
högsta kvalitet , 25 X 105 
mm med hickoryskaft. 
Längd 30 cm . 
Nr 30-2324 ........ 52: -

Slägga med skaft av ek. 
Vikt 1,5 kg. 
Nr 30-1295 . ...... . 36: -

Mikrometer för hobby
bruk . Mätomrdde 0- 25 
mm. Avläsning 1/ 100 mm. 

· Längd 12 cm . 
Nr 20-34 . . . 22: 50 

53 



54 

Mikrometer"SOMET " med 
hårdmeta! lmätytor . Matt
förkromad mättrumma med 
friktionsanordning och lås
ning. Kontrollmått med
föl j er "id mätområde över 
25 mm. Avläsning 1/ 100 
mm. Samtliga levereras i 
plastetui. 
Nr Mätområde Pris 
20-283 0- 25 mm 98: -
20-284 25-- 50 mm 125: -
20-285 50- 75mm 155:-
20-286 75--100 mm 175:-

Mikrometer. Precisi ons
fabrikat NSK , av kromva
nad iumstål med friktions
och låsanordning . Mattför
kromade skalor . Bygeln 
lackerad . Mätytorna av 
hårdmetall planpa,allel lt 
högglanspolerade . Gäng
stigning 0,5 mm. Avläs
ning 1/ 100 mm. Med etu i. 
Nr Mätområde 
20-1194 0- 25 mm 115: -
20-1195 25- 50 mm 155:-
20-1196 60- 75 mm 190:-
20-119776-100 mm 210 :-

Jll!ikrometer i prec1s1ons
utlörande . Med friktions
anordn. 11100mm. delning. 
Måttvidd 25 mm. Längd 
110 mm. 
Nr 20-16 .... .... 69 :-

~:-;:,,-.tu, 111 

Skjutmltt av rostfritt stål 
med tum- och cm-skala. 
Förvandlingstabell från 
tum till dec imaler av tum . 
Längd 11 cm. 
Nr 20-1471 ........ 14: 75 

S~jutmltt för in- och ut
vändig mätning samt med 
djupmått. Av rostfritt stå l 
med mattförkromad skala . 
Helt härdad till stor yt
hårdhet. Mäter till 150 mm 

Sk/'utmltt, ett billil)t men 
ful gott mått av prima fa
brikat med två nonieska
lor, 150 mm och 6 eng. 
tum. Användbart för ytter
inner- och djupmått. Lö
paren förflyttas med frik
tionsrulle . 
Nr 20-945 . .. . .... 22 : 50 

Bladmltt med 13 blad i 
tjocklekar 0,05-1, 0 mm. 
Bladlän gd 9 cm . 
Nr 20-1326 ....... . 9: -

Bladm ltt med 20 blad i 
tjocklekar 0,05--1 ,0 mm 
Varje 0,05 mm. Bladlängd 
9 cm. 
Nr 20-1327 .. ...... 14: 75 

Bladmitt, 6 st, 8 cm långa 
blad. Tjocklek 0,10-0 ,40 
mm. 
Nr 20-1515 ........ 3: 10 

och 6 tum . Med nonie
skala för 1/20 mm och 
1/128" avläsn ing. Gäng
tabell på baksidan. Med 
fodral. 
Nr 20-869 .. .. . .. . 66 : -

' \ • 
Mitur. Precisio nsinst ru
ment graderat 1/100 mm. 
Mätområde 10 mm. Visa 
ren går ett varv pr mm . 
Vridbar gradering o. ställ 
bara toleransmärken . 
Kapsel , diam . 57 mm, av 
kraftig förnicklad mässing . 
Standardfäste , diam. 8 

. mm. 
30-12n A med fästöra . 
30-12n B utan lästöra . 

Prst 79:-

Stativ för infästni ng av 
mätklocka med 8 mm 
fäste . Fot med perma
nentm agnetfäste . Vikt 1,4 
kg med trälåda . 
Nr 30-1290 178 : -

Mlttband. Vitemaljerad e 
stålband i slagtålig svart 
kapsel med vev. Bred d 10 
mm och graderat mm-cm 
m i hela längden. 20-2247 
med bärrem . 
20-2244, längd 10 m. 38:

·.a.::~120-2245, längd 20 m. 54:-
:Y,,20-2247, läng<! 30 m. 77:-

Mlttbend med handtaq i 
slagtllig plast. Vitemal1e
rat band 50 m. Kraftig in
fllllbar vev. Vikt 1,35 kg . 
Nr J0-1743 . . .... 148: -

Ml,ttband "TDS " av PVC
belagd glasfiberväv i kap · 
sel av slag tål ig plast med 
vev. Bandb redd 14 mm. 
30-1035 Längd 20 m. 48 :-
30-1036 " 30 m. 66 :-
30-1037 50 m. 97:-

Stilmlttband i extra stark 
plastkapsel. Vitla cke rade 
band med fJäderindrag 
samt spärr . Hög kvalitet. 
Nr l ängd Bredd Pr is 
20-1662 2 m 13 mm 11: 50 
20-1663 3 m 13 mm 19: 50 
20-1665 5 m 16 mm 28: 50 

Mlttband , Vitemalje rat 
stålband i slagtålig svart 
kapsel med bärrem . 5 m 
långt , 16 mm brett oc h 
med spärr . Hela längden 
mm-Araderad. 
Nr 20-2228 .. ...... 32: 50 

Mlttband. Stanley USA . 
Längd 3 m. Stålband med 
gul Mylar-beläggning m. 
meter och tumgradering . 
I förn icklad kapsel med 
låsanordning. 
Nr 20-1531 ...... 44 : -

Mlttband. Längd 3 m. 
Stålmåttband med meter
gradering . I förnicklad 
kapsel med låsanordning . 
Nr 20-1765 . ...... ·. 18: 75 

.,....,....,..._J:.,.1...,.,.,,._1,n --~---- --"'-------~ ~~ 

..................... __ .,,..,,i,. .. 

Meterstock av trl. Först
klassigt svenskt fabrikat. 
Bredd 17 mm. 

20-123. Meter och eng. 
tum med början från var
dera ändan. Längd 2 m. 
Hopfälld 24 cm. 10: 25 

20-122. Dito , ,längd 1 m. 
Hopfälld 21 cm. 5: 25 

20-121 , Dito, längd 1 me
ter , hopfälld 14 cm. 10: 75 

20-2354 " Contactmeter ". 
Ligger plant mot under 
laget vid mätning . Meter
skala med början från en 
ände. Längd 2 m. Hopfäl Id 
24 cm. 10 :25 

Vattenpass av stark slag 
,tålig p last med lod- och 
våglibeller i plastglas. 

Mlttband med nyckel· Längd 30 cm. 
kedja fört .ex . bilnycklar . Nr 30-1682 ....... . 14:75 
Cm - graderat, 1 m långt 
och 6 mm brett . 
Nr • Prst 
25-750 4: 50 

10st 
36:-

Vattenpass. Av aluminium 

f!J r:.;~:;;}-~:hd ~in\
1!~.lä~~~-9-v~gtt 

Stllskala av smärg lat stål 
med mm och eng. tum 
skalor. Längd 33 cm. 
Nr 20-890 . .. .. .. . 6: 90 

StAlskala av härdat rost
fri tt stål med mattförkro
mad bländfri skala , 300 
mm. Praktiska tabeller på 
baks idan. 
Nr 20-1363 ........ 11:-

lätt och bekvämt pass. 
Längd 23 cm. 
Nr 20-1023 .... .... 7: 50 

e w - •i 

Vattenpass litet och be
händigt för fickan . Storl . 
125X14X14 mm. 
Nr 20-1470 ........ 6: 75 

Vattenpass av slagfast plast , !ormstabilt mellan -15 ° 
och +60° C . Materialet är skonsamt mot ömtåliga 
ytor som kakel, tapeter , l ina träytor etc . Libellerna 
är inbakade i slagsäker plast och mycket lättavlästa . 
Vågl ibellern;,. är självlysande . Svenskt fabrikat. 
Nr 30-537 , längd 40 cm . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 29: -
Nr 30-538, längd 60 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34: -

Vattenpa ss GGC 240, av alum iniumprofil. Två fasta 
tunnlibeller med kraftig förstoringseffekt , avläsbara, 
från de flesta vinklar . Ena sidan med V-spår för av
vägning av rör . Längd 60 cm. 
Nr 30-946 ......... . .. . . .... ...... 49: -

]I '' '' Vattenpass av lättmetall med planfrästa ytor . 6 olika 
libeller . Längd 60 cm. 
Nr 30-200 . .. .. .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . .. .. . 38: -

di 
Vinkelverktyg. Linjalen 
graderad i tum och cm, 
18 cm lång . Ställbar 0-
2700 med graderad vin
kelskiva . 3 libeller för led
ning o.d. Största längd 33 
cm. Hopfälld 22 cm. Ett 
verktyg med många möj
ligheter. 
Nr 30-1436 ........ 19: 50 

Kombinationsvinkel PICA 
DOR DUO . Samma ut
förande som 30-1221 men 
utan cirkelanslag o. med 
bara 1 libell. 
Nr 30-1222 . . . . . . 29 : 50 

Kombinat,onsvinkel PICA 
DOR TRIO . Ett mångsi 
digt användbart instru· 
ment bestående av en 30 
cm lång , slipad stållinjal 
med 4 skalor, 2 anslag i 
45° och 90° vinkel jämte 
ett cirkelanslag , ställbarf 
i varje läge runt den gra 
derade skivan . Anslag en 
förskjutbara och låsbara . 
Två libeller för våg- och 
lodavvägn ing. 
Nr 30-1221 . , . .. .. .. 79: -

M.lerslock ANOX avalu-

~!t~-nt:;aJ:d~~~:9~ry~~~ !,,',,',;,,;.,~ •• ,:~:: cJc 
passet" för montering på 
stege el. rätskiv a. Helt av 
polerat rostfritt stål och 

minium med djupt präg- med två justerbara eterli-
lad svart gradering eng . beller . Storl . l60 x g7 mm. Kombinationsvinkel med 
tum och mm. Eloxerad . Nr 20_1092 . . .... 138, _ anslag för såväl 90- som 
Synnerligen slitstark och 45-graders vinkel. Ansla 
tålig mot värme och vä- r-R_A_B_A_T_T-- L- a-·m_ n_a_s_ v_id-1 get ställbart och försett 
ta. SIS-märkt . order över JOO:- med stoppskruv. Linjalen 
Nr Längd Pris graderad i eng. tum och 
20-206 1 meter 6-del 15: 50 FRAKT TILLKOMMER mm. Längd 30 cm. 
20-207 2 meter 10-del 28, 50 Se försäljn.villkor sid. 1. Nr 20-289 ... . .. ... 17: 50 

Passare rred ställskruv . 
Samtliga 20 cm långa . 
20-2214, spetspassare . 
20-2212 , invändig passare . 
20-2213, krumpassare . 

Pr st 24 : 50 
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Vinkel. Hultafors. Skalan 
har på båda sidor tydlig , 
djupelsad gradering. Gul 
bottenfärg. Lätt avläsbar . 
Helt utförd i duralalumi
nium. Garanterad vinkel
noggrannhet: ± 1/10° . 
Längd 25 cm . 
Nr 30-2355, .... .. .. 38: 50 

~ 
Vinkel. Gjutjärnsanslag 
med gering , 20 cm klinga 
av rostfritt s!AI. Djupetsa d 
skala tum och cm . 

Ritsml tt av lackerat stll 
med förnicklad och gra
derad linjal i längd 15 cm. 
20-934 med 1 linjal. 9: 75 
20-933 med 2 linjaler13: 50 

20-932 med 1 
blyerlspe~na . 

Nr 20-2210 ..... 22:- Limklämma av stålplåt 
med mycket kraftig fjäde r. 
Kvick och behändig att 

. anbringa på arbetsstycket 

Limknektbesla g att monteras p:i träs l5 (63 x 34 mm) i 
passande langd . Helt av gIut 1ärn, vikt 1,5 kg . 
Nr 30-992 58: -

Tritving . Av vitbok med korkbelagda anläggningsytor . 
Förzinkad stålskena . Låses med ett enda handgrepp och 
utövar dl en tryck up p t ill 150 kg. Kan klämma gör 
verktyget anvä ndbart för li mmning av kant list och dy l. 

Nr 30-1552 Spännvidd 200 mm Gapdjup 110 mm 23:
Nr 30-1570 110 mm 28: 50 

110 mm 13: 75 

9 
, istället för skruvtvingar. 
: A lla mått i mm. Sve nskt 

fabrikat. 
: Spänn-

Nr Läng d vidd Pris 
20-982 110 35 4: 30" 
20-678 150 60 5: 25 

Kanttving Recor d nr 12 
av hej arsmitt och förnick : 
lat sl å.I. Spännv idd 60 mm. 
Gap ets djup 30 mm. 
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Vinkel med graderad stål 20-530 200 70 7 : 20 Hörntving. För gering och 
sammanfogning av ra m-

Nr 20-743 ...... .. 23:-
linjal o. anslag av metall 
Längden avser måltska 
lan. 

Anslagsvinke l. Pris 
30-815. Längd 30 cm . 8:-

Geringsv inkel . Pris 
30-813. Längd 30 cm. 7: 50 

Smygvinkel med lättm etall 
anslag. Klinga av stAI. Längd 
200mm. 
Nr 20-1089 .. .... 10:50 

Lutningsvinkel visar lut
ningen i grader på lältav
läst visarinstrument. Re
kom menderas för rörlägg
ning m.m. Helt tillverkat 
av plast i sto rlek 13X 8 
cm . 
Nr 20-677 22: -

< 
11st, bredd upp till 70 mm 4 ~ 
Av lack erad och förn,ck - -
lad metall 
Nr 30-1018 14: 75 

it 

o 01 Tving av kraft ig segp last. 
Spannvidd 45 mm. 

Limklämma lika föregå- Nr 20-2092 Pr st 10: 50 
ende men med lättare fjä-

der . Import. • • • • • l p 
Nr Läns:,d Br. Gap . Pr st 
20-1940 100 17 35 2: 50 
20-1941 150 25 60 3: 90 Skruvtving 20-1220 av lac 

kera t kraft igt gj ulslål. 
Skruven med roterande 
b ricka . G ripv idd i mm . 

Vinkeltving med både 
vinkeln mellan tvingarna 
och styrningen för sågen 
ställbara i önskad vinkel. 
Ll!mplig för ramlist upp 
till 70 mm bredd. 
Nr 30-2219 . . . . . . 34: 50 

Gripvidd 50 63. 75 
Pris 13:50 15:50 19:50 

Skruvtving 20-1306 av för
kromat järn med ställbar 
gripvidd . Gripdju p 45 mm. 
Största spännvidd mm. 

21-11 21-116 

Skruvtving av förn . j ärn , 
med spännvidd 50 mm. 
Nr Bygel Pris 
21-11 15 X 5mm 2: 30 
21-116 Diam. 8 mm 5: 75 

Hyvelbinkshakar av 
kval ite t. 

Nr 

god 

Pr st 
50 

8: 75 
75 

9: -
100 20-1668 

9: 50 20-1669 

Sto rlek 
i tum 
6 X 'I, 
ax •/, 

Pr is 
16: 50 
17: 50 

y' t=----· _&, ~ 
Hyvelb i nksbes lag. Ny förbättrad modell med starka 
stålskruvar Fastsältes lätt på en planka e. dyl. 
Mycket fä;.,plig för byggnadssn ic::kare ... Består a.v 
fram- och bakstycke med erforderliga traskruvar for 
fastsättning . 
Nr 30-262 .... . .. . .. . . . . . .. . . .. . 115:-

Hyvelb iinksskruv av stål med trapetsg änga diam. 30 

~~ 30-222, bak skr uv. Längd utom huvud 40 cm 42: -
Nr 30-223, framskruv . Län. d utom huvud 25 cm 38: -

~ 4 _J~i ~ 

Hyve lbink11k ruv. Ny sta 
dig modell med två styr 
spindlar . Hela längden 28 
cm. Samma beslag an
vändes både på långsida 
och kortsida av hyvel
bänken. En hyvel bänks · 
hake medfö ljer . 
Nr 30-221 .... Pr st 36: -

Skruvtving av gjutgods m. 
träskaft. Kraftigt utföran
de med glansförz inkad 
plattgängad skruv med 
roterande bricka . 

Snabb-tving Jet Clamo. 
Båda armarna löoer fritt 
efter ett platts tål med 
dim. 6X 31 mm. Kan an
vändas för tryck både inåt 
oc h utåt enl. bi ld . Låses 
med ett halvt varv s vr id
nin o oå spännskruven. 
Med länQre plattstål kan 
Jet Clamp med fördel an
vändas som l imknekt. 4 
utbytbara backa r med
följer . 
Nr 30-1021 

... ..'! I l 

I 

91: 50 

• 
.Pris i 

Hyvelb i nksbts lag. Kan 
fästas pA upp t i ll 60 mm 
tjock skiva . Mycket lämp 
lig för hantverkare av 
olika slag. Vikt 2,5 kg . 
Tillverkat av stAI o. härd at 
gjutgods. Gripvidden ställ 
bar dels genom flytt ning 
av motstycket och de ls 
genom upp till 5 cm At 
dra gni ng av skruvst ycket . 
Sats kom p l. enl. illustr . 
Nr30-1374 .... 105 :-

lli ggningsslev av stål. 
Bladets slorl. 12,5X 18 cm. 
Nr 30-803 ........ 12: 50 

') 

V· . I 

Slipsk iva av stå.I, med ni· 
ta l och lackerat hand tag . 
Skivans storl. 11 X 26 cm. 
Nr 30-805 . . ..... . 26 : 50 

~-=:ZI ~ 
Sickling av Sandvikstål. 
Extra p rima sick l ing av 
härdat och polera t stål. 
Sto rlek 0,6 x 62 X 125 mm. 
Nr 20-491 .. . .. .. . 8: 50 

Hyveljim. Extr a 
E•k ilslu nafabr ikat. 
N r Bred d 
20-671 a. 44 mm 
20-671 b. 51 mm 
20-671 c . 80 mm 

p rima 

Pris 
17: -
19: 50 
21:-

~ 
-~ 

Hyvel . Ett utmärkt verk
tyg för hemmabruk och 
hobbyarbeten . Storl . 8 X 5 
x 2,5 cm . Med fält utbyt
ba ra specia lbl ad. 
Nr 20-1728 .... .. .. 14: 50 

Ski rslev av slå.I. Klingans 
storlek 9 x 15 cm. 
Nr 30-804 . . ... .. . 8: 75 

Lod med stå lspe ts och 
360 cm fl ätad nylo nlina . 
V ikt 125 g. 

9
. 

25 Nr 20-844 ... .. .. . .. · 

Lod av zinklegering med 
fö, n. stå lspets . 
Nr 20-1467 120 mm/200 g. 

9: 75 
Nr 20-1468 135 mm/300 g. 

12: 75 

Nr 
30-2255 
30-2256 
30-2257 

Spännvidd 
16cm 
30cm 
40 cm 

Gapdjup 
8cm 
8cm 

12 cm 

Vikt 
0,8 kg 
0,9 kg 
1,8 kg 

33: - 1 Blad, passar hyvel 20- Filhlllare passande 14" 
37:- . 1728. Förp . om 5 blad . pansarlilar. Utan f il. 
56:- Nr 20-1729 ........ 1: 75 Nr30 -1342 .. ...... 53: -

Skruvtving av svartl. gjut 
gods m. träskaft . Lättare 
modell . Skruv och stå l
skena glansförz . Plast 
skydd på tryckytorna 
Gapdjup 5 cm . 

30-365 A. Spännv idd 10 cm Vik t 0,24 kg Pr si 18: 50 
30-365 B. Spännvidd 20 cm Vikt 0,30 kg Pr si 21: -
30-365 C. Spännvidd 30 cm Vikt 0,37 kg Pr si 23: 50 

,_ vai.tandad pl blda lidomL 0.... filar 
aklr mycket 111abbt och IAmnar eamtldiat en fin, 1llt 
yta. Lika anvlndbar pl pi- IOffl bukiiga ytor och 
alvll f6r de flelta metaller 'IOIII till trL Med hll ftlr 
filhlllare. 
211-772 1tanda,d huggning 12"' •m fin huggning 12" 
•nc atandard huggning 14" 
.. m fin hu nin 14" 

•=--44:-
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30-862 

' 
30-1601 

30-1727 

Putshyve l av rödbok , 
längd 24 och bredd 6 cm . 
Med pr ima 1¼ " hyvel
järn. 
Nr 30-882 ....... . 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. 
Nr 30-1630 ........ 43:-

Puts hyvel av järn med 
sulans storlek 18X5 cm . 
Hyveljärnets bredd 1' /, ". 
Sveosk tillverkning . 
Nr 30-1711 48: 50 

Hyv eljä m , reserv till 
30-1630. 
Nr 20-1661 ........ 9:-

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 föregående 
men fabrikat STANLEY , 

~; : 1521 .. 139 :-

Brynings- och slipstöd . Ett 
utmärkt hjälpmede l som 
underlättar bryning och 
sl ipning av hyveljärn , 
stämjäm m.m. till rätt fas
v inkel. 
Nr 20-2243 ........ 42: -

Sp l nhyve l Record, högsta 
Sheffield-kva litet. Dubbla 
ställskruvar för reglering 
av hyvelstålet. Hyvel

H yv1lji rn för 30-230 och bredd 54 mm. Totallängd 
30-1528. 255 mm. 
Nr 2 0-2432 .... . 14 :7 5 Nr 30-1727 ........ 32: 50 

Hyvelfil Aven Trimmatol. 
Sula av finaste kvalitets 
stål med skarphärdade 
eggar, lätt ställbar till böj . 
utåt , inåt eller rak. Allt 
från järn till mjukaste trä 
kan bearbetas med detta 
rakknivsskarpa verktyg . 
Län9d 26 cm . 
Nr 30-918 ........ 46: -

Reservblad till hyvellil. 
Nr 30-919 . .. . Pr st 18: 50 
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Stämjim " Marples " 
högsta Sheffield-kvalitet. 
Smidda , fasade, härdade 
och färdigslipade med 
eggskydd och skaft av 
blå slagtålig specialplast . 
Nr Bredd Pris 
20-1100A. ¼" 19:-
20-1100 B. 1/ , " 19: 50 
20-1100 C. •t, " 20: -
20-1100 D. '!, " 21:-
20-1100 E '/, " 22 : -
20-1100 F. 1" 23:-

Rubank i elegant modell 
av slipat jäm med ställ
bart stålläste . Räfflad su
la. Längd 34 cm . Stål
bredd 50 mm. Vikt 1,9 kg . 
Prima svenskt fabrikat. 
Nr 30-896 ........ 135: -

20-1603 

Puts- oc h falsh yvel Stan 
ley RB10. " Tre hyvlar i 
en". Med engångsblad för 
grovhyvling , putshyvl ir,g 
och fa lshyvling samt för 
hyvl ing av plastlaminat 
och spånp lattor . 
Nr 30-1601 ...... 138:-

Putshyvel av järn, extra Falsa nhlll till RB10. Kan 
prima Eskilstunafabrikat. monteras på önskad sida 
Amerikansk modell. Jär- av hyveln . 
net ställbart i såväl dju p- Nr 20-1603 ........ 26:-
som sidled. Handtaget av 
röd specialplast. Räfflad 
undersida . Hyvelns längd Hyv1lj i rn till RB 10. 
24 cm, järnets bredd 2 
tum . Vikt 1,6 kg. Nr 20-2115 För grovhyv-
Nr 30-674 ........ 105: - ling (rundat) 

Hyvel, lika löreg. men 
engelskt fabrikat. Record . 
Hyvelstål av tungsten va
nadium (hårdmetall) . 
Nr 30-667 ........ 88:-

Pris/5 st 13: 50 
Nr 20-2116 För puts- och 
falshyvl ing Pris/5 st I : -

Nr 20-2117 För spånplat 
tor , laminat m.m. 

Pris /3 st 8: -

St imjäm, bred mod&I ~, 38 j I 
mm, med slagtåligt plast- Stimjämsats. Tre fasade 
s~aft . Svenskt fabr. stämjärn med ringlör-
Nr 20-874 19: 50 stärkta träskalt. Bredd 10 

16 och 20 mm. Tyskt la: 
brikat. I plastfodral. 

Stämjäm 20-558 m. slag
fast skaft av special~ last. 
Fasat. Fabrikat SANDVI
KEN. 
Bredd 1/,11 3/," 1/J" 
Pris 23: 75 24: 75 25: 50 

¼" 1" 1¼ " 
28: - 29: 75 32: 50 

Nr 20-20 .. Pr sats 49: -

n::: i :- , ll ·J 

c: n -t Jl.l 
c:1 · ll..l 

Verktygssats, med 3 st 
verktyg för träsvarvning , 
längd 30 cm. 
Nr 30-1111 Pr sats 43: -

Svarvjim med skaft av 
björk , för träsvarvning. 
Längd ca 40 cm. Fab rikat 
C.I.Fall . 

20-2346, lockbettel 3 mm 
32:50 

20-2345, svarvmejsel halv
rund egg . 
a 12 mm 43:-
b 24 mm 46:-

12mm 
24mm 

35:50 
48:50 

20-2343, svarvskölp , kupig . 
6mm 45:-

12 mm 47: 25 
24 mm 53: 75 

20-2347, innerstål 22 mm 
68:-

< ::aGiC ..... i 
(c:=- CC: ..... 

C -: i 
IC:: C ~- j 
\'t er ... , .... 
IC:: i-: """i 

Verktygssats för träsnide
ri . Satsen inne håller 6 o
l ika verktyg med polera
de trliskatt, längd 16 cm. 
Svenskt kvalitetsutföran
de i specialstål. 
Nr 30-231 . . . .. .. . 68: -

:1::::: 

SvarvstllHts "Marples". 
6 olika stål för träsvarv
ning. Med polerade ask
skaft . Längd 34 cm. 
Nr 30-1113 Pr sats 138:-

c w .p Gidi 

·-, :: : 
Svarvstllsats, 11Marples 11

• 

Svarvmejsel, skölp och 
stickstål med skaft. 
Längd 34 cm. 
Nr 30-1112 Pr sats 67: -

20-2348, kulstål 24 mm 
65: - E±S ~ 

~ 
11 08 11 09 1110 

Svarvjäm med långt skaft 
av polerad ask . Hela 
längden 40 cm . Hög kva
litet. Marples Sheffield. 
Nr 20-1101, svarvskölp. 

1/," 
35:-

Nr 20-1105, svarvmejsel , 
rak . 

1· 
27:-

Nr 20-1108, stickstål. 
24:-

svarvmejsel , 

Huggskölp " Marples" . 
högsta Sheffield-kvalitet. 
Med träskaft . 
Nr 20-e69 '!," 

1/J" 
32:-

28:-.,,,, 
34:-

' 

J/," 
29:-

1· 
38:-

1" 26: _ Träsnidartving, att använ 
das vid träsn idning för 

svarvmejsel , fastsättning av arbets
stycket i en snickarbänk . 

1" 26:- Nr 30-570 ... .... . 43:-

Trisnidarsats, Marples , med 12 olika bildhuggarjärn i 
utva lt sortiment av bästa Sheffield-stål med fin 
skärpa . Träskalt med mässinghylsa . Längd 22-24 
cm . Specialbryne medföljer . 
Nr 30-675 .. . .. . .. .. .. . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . 265: -

Trisnidarsats , Marple s. Sats med 6 olika handverktyg 
i ca 20 cm längd med välformade mahognyskaft . 
Slipade med fin egg i bästa Sheffield -still. Special
bryne medföljer . 
Nr 30-673 . .. . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. 145: -

Trisnidarsats, Marples . Sats med 6 små verktyg med 
träskaft. Längd 16 cm . Slipade . 
Nr 30-672 . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . .. . . . . . 88: -

Bifdhuggarjim av förstklassigt fabrikat, "Bonum". 
Stålen noga härdade och sli pade . Med skaft av 
mattsvart special plas t. Verktygens hela längd 20 cm. 

Nr Bild Bredd Pris 
20-177 A 8 17: 50 
20-178 B 10 17: 50 I 20-179 C 9 19: 50 ( $§ 
20-180 D 10 24:50 

20-181 E 4 24:-
20-182 F 6 19: 50 
20-183 G 8 24: 75 Träklubba av rödbok . 
20-185 K 5 28:- Längd 30 cm . 
20-186 L 9 28: - Nr 30-1275 ....... . 21:-
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Bildhu111rsats Marples. Sats 
med 5 olika bildhuggarjärn 
i bilsta Shellield-stll med 
lin skärpa. Skaft av bil 
slogtllig plast. Specialbryne 
medföljer. 
Nr 3!1 .. 711 ...... 185: -

Knivskrin, storlek 17X8X 
4,5 cm, innehåller 3 olika 
verktygsskaft, 11 si utbyt
bara knivblad i olika mo
deller medfölja. 
Nr 30-916 .. ...... 85 :-

Modellkniv, samma som 
den kraft igaste kniven i 
skrin 30-916. Längd 11,5 
cm. Med ett blad . 
Nr 20-907 .... .. . . 14:75 

Bladsats. 5 olika skärblad 
för 20-907 . 
Nr 20-910 ... . ... . 11 :-

Holkjim för träsnideri , 
passar kniv 20-907. Finns 
i 4 olika modeller , enligt 
bild. Uppgiv önskad mo
dell vid beställning. 
Nr 20-1660 . . Pr si 3 :75 

Holkjirnsats , beslår av 

2i 1
!%

0
~ av varje modell 

Nr 20-915 .. Pr sals 14 :-

Stimjirn. 5 träsniderijärn 
i olika modeller för kniv 
20-907. 
Nr 20-914 Pr sals 15 :50 

Trisnidarset med 12 st olika snidarverktyg av stAI. 
~llrdade och slipade. Längd 14,5 cm med träskaft . 

r 30-1952 ................. . , . . ..... Pr sats 12: 50 

Modellkniv. Skaft av lltt· 
metall med skruvfäste för 
kniven, som är av 0,4 mm 
stål med yppersta skärpa. 
Kompl. med 6 blad, var
av 6 förvaras i skaftet. 
Längd med blad 13 cm. 

Ä 
Universalkniv , Stanley . 
Kraftig modell m. 5 blad 
i skaftet. Längd ca 14 cm. 
Nr 20-657 ........ 15: 50, 

Nr 20-863 . . . . . . . . 7: 90 !"'-""""==:d!~==.1.WJ 

~@ 
~~ 

Knivblad för ovanstående 
modellkniv. 10 si i plast
etui. 
Nr 20-864 . . . . . . . . 4: 25 

azzzzzz -7 
Universalkniv m. 6 klingor 
som kan brytas av allt 
efter som sktlrpan flfr sllm
ras. Handt ag av plast. 
2 st reservklingor mcd
löljer . 
Nr 20-663 . . . . . . . . 6: 75 

Uwilversalkniv, Stanley , 
med indragbart blad i 10 
steg. Längd 16 cm. 5 blad 
medföljer . 
Nr20-l58 22:-

20-659 

20-661 20-662 

Knivblad, Stanley , för o
vanstående knivar . 5-för · 
packade . 

__ 20-659 Extra kraft ig t uni-

,r--:--- ==-a. _ ~ versalblad . 
L).. =-~ • 20-660 Krokblad för lino ----~= .... --- 0 leum m.m. 

Universalkniv i kraftigt ut
förande av metall . Snabb 
inställning av bladet i ·7 
ol ika lägen gör den prak
tisk för olika arbeten. 
Kompl . med 6 blad , varav 
4 förvaras i ~kallet för 
utbyte . Handtagets längd 
17 cm. 
Nr 20-1345 ... .... 14: 50 

~ .J:_,~-~~.;~e,;::.r.. .. _.;l;p ~ ',;~·"'·;~;; ... ~~" ... ........ r···· 
Skirkniv av lättmetall m. 
5 skarpslipade klingor 
som förvaras i skaftet. 
Ger mycket gott grepp 
och arbetet blir lätt även 
med svåra material som 
fiberplattor, linoleum etc. 
Handtagets längd 135 
mm. 
lllr 20-1335 .. ...... 7: 75 

Reservblad. I förpackning 
om 5 blad. 
Nr 20-1787 ........ 3: 50 

20-661 Spetsblad för pap · 
per m.m. 
20-662 Konkavt mattläg
garblad . 

Per förpackning 8: 50 ,,,, 
20-1787 20-1773 20-1774 

Knivblad PEAK, bästa 
Sheffield kvalitet. Passar 
alla universalknivar . 5 blad 
pr förpackn;ng. 
20-1787 Pr lörpack . 3: 50 
20-1n3 " " 3: 90 
20-1n4 " 4: 20 

~ 
Skomakarekniv av extra 
prima stål. Eskilstunafabr. 
Längd 21 cm. Bredd 2 cm. 
Nr 20-438 . . . . . . . . 9: 50 

F illkniv i kraftigt ut 
förande med blad av 
polerat rostfritt stål.Spärr 
hindrar att kniven oav
sikligt fälls samman. 
Längd med utfällt blad 
21cm . 
Nr 20 -25 .... . . 27 :50 

Fickkniv med korkskruv 
ko~servöppn., pryl, skruv'. 
meJsel. Längd ihopfllld 
90 mm. 
Nr 20-574 .. ..... . 9: 751 

Fönsterskrapa med stål
kniv i 60 mm bredd jämte 
egpskydd av plast. 
Nr 20-318 ... ....... 4: 50 

Firgskrapa för fönster 
o. d. All färg skrapas bort 
fullständigt och lätt med 
denna skrapa. Med re
servklinga . Storlek : 85 X 
40X 20 mm. 
Nr 20-225 ..... . .. 11: 50 

Skavstll, smidda av krom
vanadiumslål. Trekantiga . 
Längd 25 cm. 
20-2095. Egglängd 15 cm. 
20-2096. Egglän11d 6 cm. 

Prst I: 50 

RABATT Lämnas vid 
order över 300 :-
F RAKT TILLKOMMER 
Se försäljn.villkor sid. 1 

Sportkniv för jakt och 
fiske . 125 mm långt blad 
i rostfritt stål. Skall av 
slagfast polypropen . 
Läderslida. 
Nr 20-1233 ...... 23: 50 

Fiskekniv. File- och rens
kniv . 156. mm blad i rost
fritt stål med tandad 
kant. Skaft av polypro
pen. Nilförstärkt slida av 
svart läder . 
Nr 20-1241 ...... 25: 50 

Fiskekniv. Sporlf iskarens 
file- och renskniv. 197 
mm blad i rostfr itt stål. 
Skaft av polypropen . Nil 
lörstär]d 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 ........ 8: 50 
Slöjdkniv. Speciellt av
sedd för slöjdarbeten . 
Skaft av björk . 95 mm 
blad med inlagt stål av 
högsta kvalitet. Slida av 
polypropen. 
Nr 20-1245 . ..... .. 9: -

Skedkniv. Skaft av björk . 
Dubbeleggat blad i kol
stål. 
Nr 
20-1246 
20-1256 

bladlängd 
47mm 
61 mm 

Pris 
14: 25 
14: 50 

MORA 

Jakt-, sport och fiske
kniv. Skaft av jakaranda 
med vackert polerade 
mässingbeslag . 111 mm 
blad med inlagt stål. 
Slida av kraft ig t kärn
läder . 
Nr 20-1239 ...... 34:-

Sport·, jaktkniv . Favoriten 
bland jägare. Skaft av 
polerad jakaranda . 125 
mm blad med inlagt stål. 
Slida av läder med mäs
singbeslag. 
Nr 20-1236 ...... 53:-

Sportkniv med björkskaft 
och läderslida. Blad med 
inlagt stål , längd 102 mm. 
Nr20-1231 .... . ... 11: -

Täljkniv med inlagt stål 
av högsta kvalitet. Lac
kerat björkskall. 
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 
5: 20 
6: 80 
7:50 
9:60 

som 
med 

poly-

Pris 
7: 25 
8: 90 

10 : 25 
12: 75 

Campingyxa. 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. Kniv 
med skaft av lackerad 
björk . 102 mm blad av 
laminerat stål i högsta 
kvalitet. Yxskydd och 
sliaa av läder . Kniv och 
yxa kan även bäras se
parat. 
Nr 30-1257 . ..... 56: -

Stimjiimsskaft av slag
hållfast plast . (Uppvär· 
mes i ca 60° vatten före 
påslagningen av slämjär
net.) 
20-1596 
20-1597 
20-1598 
20-1599 
20-1600 

''16 '- '/u " 4: 90 
,,, .. _,, , . 5: 75 
., •• _,,, . 5: 90 
1"-1'/," 6: 75 
1'/, " 8: 90 

Verktygsskaft av slagtålig 
plast. Uppvärm as i ca 60° 
vallen före påslagningen 
på verktyget. Passar filar , 
skruvmeJslar , stämjärn 
m.m. 
Nr Mått Pris 
10-1796 47X 10mm 1: 65 
20-1797 70X18mm 3:50 
20-1798 88X 22mm 4: 25 
20-1799 105 x 27 mm 4: 90 
20-1800 120X30 mm 8: 25 

Handyxa av prima svenskt 
stål. Eggb1edd 80 mm. 
Längd med skaft ca 32 
cm. Vikt 0,7 kg. 
Nr 30-521 ........ 39: 50 

f-4: :;;;;;;;;;;:; ... -... -.. ;;~-;~·iJ:' 

Eggskydd av läder till 
ovanstående handyxa . 
Nr 20-520 .... . . . 11:-

Bitskrapa . Kraftigt utförd 
färg- och roslskrapa med 
vändbar 3-eggag klinga . 
Bokskall. Längd 32 cm. 
Nr 30-2093 . . . 31: -

Reservskir t,11 ovanstå 
ende , sli pat Längd 105 
mm 
Nr 20-2094 . . . 8: -

Eggskydd av nalurlatex , ~ 
för skydd av yxeggen . 
Nr 20-1575 . . ...... 3: 50 ~ , 

-..:: ~ , Knivbryne med skaft. 
Längd 19 cm. 
Nr 20-1093 ..... ... 9: 50 

Kil 21-276 av järn med 
rostskyddsöverdrag är en 
liten oumbärlig tingest 
för yxor , hammare m.m. 
där skaftet har benägen
het all lossna. Gör ett 
sågspår i skaftet, en 
lämplig kil inslås och del 
sitter bergfast. 

Ga-@ 
Bredd 

a.13mm 
b. 20mm 
c.29mm 
d. 40 mm 
e.50mm 

Pr2 st 
1: -
1: 40 
2: 60 
3: 80 
4:60 

Pr 10sl 
3: 10 
4: 60 
9:30 

14 : -
17: 50 

Kilsats består av 25 st 
sorterade kilar 21-276 13 
-50 mm. 
Nr 21-277 ........ 26:-

Bänkbryne storl . 2X5X15 
cm. Ena halvan medium, 
den andra ·fin . 
Nr 20-1095 ..... . .. 11:-

0ljebryne, Arkansas , för 
finare eggverldyg. StorJ. 
10X25X100mm. 
Nr 20-1094 ........ 32:-

Bryne . Ett litet finkornigt 
bryne. Storlek 76 X 23 x 
10 mm. 
Nr 20-693 . . . . . . . . 8: 30 
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Snickarbälte av grön nylonväv . Svensk tillverkning . 
(Utan verktyg). 
Nr 30-2350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 : -

Smckarbilte av tjock s pa ltmocka och mjuk kohud , 
förstärkt med nitar . Fickorna är fästa på ett stadigt 
bälte , ställbart för midjemått 70--120 cm . (Utan 
ve rktyg ). 
Nr 30-2349 . .. . . . .... .............. ........ 127:-

Habbybinhr i ~y1111ts med alla delar färdiga för 
montering . Endast skruvmejsel behövs och några 
timmars intressant monteringsjobb. Stativdelarna 
av lackerad plåtprofil. Alla hyllor av plåt . Luckor 
och väggskivor av lackerad masonit. Bänkskiva av 
kraftig 1" splnplatta . Bänkhöjd 87 cm . Total höjd 
170 cm . Sammansatt av tre enheter : Liten och stor 
hobbybänk samt hörnhylla . Lättfattlig monterings 
anvisning med beskrivande bilder . Amerikanskt fabr . 

Habbybink, större . 8änkskivan 121 X 50 cm . 
Dubbelskåp 121 X 46 X 12 cm . Komplett byggsats . 
Vikt 44 kg . 
Nr 41-903 .. . ...... . ....... ...... 955:-

H örnbink med väggskivor och 60 X 60 cm bänk 
skiva . Måste monteras i kombination med två 
hobbybänkar. Vikt 15 kg . 
Nr41-905 .. .... . .. . . .......... . . 195:-

H obbybink, mindre . Bänkskivan 61 X 50 cm. Skåp 
61 X 46 X 12 cm . Komplett byggsats. Vikt 27 kg . 
Nr 41 -904 ....................... 540 :-

ORDNING och REDA 

~~r~11~!~~111aill11~lli~llt!~11~ 
.\~~A~l~~P..~~~~;:~~l4.E~~rnj 
:1~1~111~111111~~;~:11111 

Verktygstavl• av hård perforerad masonit pl sta
dig träram. Storlek 40 X 80 cm . Lackerad i röd, blå 
eller gul färg . Nedanstående verktygakr okar passa 
pi tavlan . som ger en prydlig ordning lt verktygen i 
verkstäder, garage, hobbyrum m.m. 
Nr 40-1785 . ...... . . . ............... . ... . . -

Verktygskrokar i ett sortiment med 25 st olika pas
sande ovanstående tavla . 
Nr 30-1786 ... . ... . .. . ... . .. . .. . .. ... Pr aats 21: 

Verktygskrok , av galv . metallrAd enl. bild . Mlttet 
anger hlllarens öppning eller längd . Pris pr förp . 

Nr Förp . 

20-1804 12 mm 5 st 1: 95 
20-1805 19 mm 5 st 2: 10 
20-1808 

20-1810 

20-1811 
20-1112 

40 mm 5 st 2 : 25 

50 mm 5 st 2:45 

16 mm 5 st 2: 55 
24 mm 5 st 2: 70 

~-~~:: L:Ut; 
KrokHts med 52 st sor
terade verktygskrokar för 
perforerade plattor . Enkla 
krokar utan stödklack . Yt
behandlade . 
Nr 30-1947 .. Pr sats 4: 75 

Verktygsh i llare för upp
hängning på vägg av spa 
dar , krattor och liknande 
skaftverktyg med upp till 
32 mm diam . Krokarna 
klädda me d refflat gummi. 
S ats med 5 hå llare med 
skruvar. 
Nr 30-1948 . . Pr sa ts 9: 75 

20-1114 100 mm 1st 1: 75 
20-1115 60 mm 1 st 2: 10 
20-1811 105 mm 1 st 2: 30 
20-1117 40 mm 1 al 2: 40 
20-1111 115 mm 1 st 2: 80 
20-1819 75 X75 1 st 2: 70 
20-1820 20 mm 1 st 7: 25 

Krokhlllare för verktygs 
krok utan stödklack. Pas
sar i perforerad mason it 
16 st per sats. 
Nr 20-1147 .. Prsats 1: 80 

Verkty!lshlllare 21-136 av 
fjäderstål. Blankförzinka
de . 

Måttetangergri pv~d 
diam . 
Storl . Pris 
10mm 
.13mm 
19mm 
28 mm 
38mm 

10 st 
2: 10 
2 : 70 
3 : 60 
5: 70 

10: 50 

100 s 
16 : -
21: 
29 : -
44 : 
85 : -

Sats med 10 st verktygs 
hå llare , 2 st av varje stor 
lek 21-136. 
Nr 21-137 .. Pr sals 4: 90 

RABATT Lämnas vid order över 300 :-
F RAKT TILLKOMMER Se försäljn.vil lkor sid. 1. 

• 

fiir ........... .... ....... 

51 plit i kraftigt sta bilt ut· ~ 
Vi91sk1na av lackerad stål-

sh förande . Lackerad vit eller 
SCNEl.LA brun . 

EEI 
Nr 31-227 längd 50 cm 

Prst 6: 
Nr 41-228 längd 100 cm 

Pr s i 12: 50 

Hyllkonsoler raka av form -

C C 

pre ssad stllpl l t . Lackerade 
vita eller brun a . 

Nr Längd cm Pr s t 
31-229 15 3: 90 
31-230 20 4: 50 
31-231 30 5: 90 
31-232 40 10: 50 
11-233 50 12: 50 

Magn . verktygshillare är k a1tigt magnetiserad _ och 
håller därmed verk tygen som yxa , hammare , !anger 
m.m. på plats . Längd 60 cm . 
Nr 30-2087 ........... . 65:-

Magn,thillare lika ovanstående men för kökskn ivar , 
saxar 'm.m. Längd 25 cm . 

27 Nr 30-2086 . . . . .. . .. . . . . . .. .. . .. .. . : -

Lldavskiljare av plåt. 
Mycket prakti ska till fäs; 
ten för mindr,. hyllor 1 

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: 50 14: -

' $?,._ ._,WIIL •\ 

Hyllkonsol i antik modell 
av svartlackerat och de
korativt smidesmönstrat 
järn . Svartlackerade trä
skruvar medfö ljer även. 
Nr Storlek Parförp . 
31-201 11 X 15cm 17: -
31-202 15 X20 cm 27:-
31-203 19 X25 cm 35:-

BYGG ett sortimentsklp som du själv vill ha det ! 
Kan fästas ihop så stort som helst. 

LAdfack av ljusbll plast med färglösa glasklara dragll
dor . 5 olika storlekar . Alla passar att bygga ihop och 

"'··~ri·~ 
Lida . Storlek 59 X59 X 124 ' -~ .. -

N~·31-&s9 ........ 6 = so 

Lida . Storlek 177 X 59 X 
124 mm. 
Nr 31-671 . ...... · 13: -

Lida. Storlek 177 X 118 X 
124 mm. 
Nr 31-672 ........ 18 : -

'MARYPLAS' 
klterlodllinu llelira9e ao ... 

* 
Li da av glasklar plast. Storlek 5 X 8 X2.5 cm. 
Nr 31-131 .................. Pr st 2 : -, 10 st 17:-

Singhakar av järn . Pr ima 
svenskt fabrikat. Längd 
6 tum . 4 par per sats . 
Nr 21-685 . . Pr sats 11:- Hyllhakar av förmässingat Lida i storlek som föreg ående men med 3 fack . 

järn för bokhyllor m.m. Nr 31-395 .. . .. . ......... .. . Pr st 2: 10, 10 st 17: 50 
cm :q I? «? 1 Nr 21-158 . . Pr 10 st 1: 90 

Bladskruv 21-703, 
blankt järn . 
Längd 2" . Pr 10 st 
Längd 21/," . Pr 10 st 

av Hylsor 
järn . 

9: 20 Nr 
9: 50 21-160 

av förmässingat 

Pr 10 st 100 st 
0 : 60 3:60 

List för uppfästn ing av ovanst. draglådor under _ en 
hylla eller dyl. (erf . en list mera än antalet lådor , en 
rad). 
'Nr 21-132 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr 10 st 3: 50 

Nr 21-396 , lock ....... - · · · · · " 10st4:90 
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Sorlimentskip RAACO. Stabila stapelbara skåp av 
lackera d stålpl,t med glaskla ra pla st lådo r med spår 
för mellanväggar . Lådetiketter och ett sort iment mel
lanväggar medföljer . Mått : Höjd X bredd X djup . 
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Raaco 
INDUSTRI

SKAP 

Skip. Storlek 420X 307X 
146 111m. Med 36 lådor . 
Vikt 3,9 kg . 
Nr 40-11114 . ....... 135 :-

Skip. Storlek 285X 307x 
146 mm. Med 15 lådor . 
Vikt 2,5 kg . 
Nr 40-1903 . . . . . . . . 91 :-

Extra mel._._.r av gtasklar pla st 
Nr 20-1-- 35 x 64mm . Pr 48 st 12:
Nr 20-1-- 35x 135 mm. Pr 24 st 11: 75 

Raaco HOBBYSKAP 

Skl,p. Storlek 240X 307X 146 
mm. 15 lådor . Lackerat plåt 
slal iv. Vikt 2, 1 kg. 
Nr 40-1157 ............ 118:-

Skip. Stor lek 420X 307X 
146 mm Med 27 lådor 
V ikt 3,7 kg. . 
Nr 40-1908 ... . . . 

Skip. Storlek 330 X 307 x 
146 mrr•. Med 25 lådor. 
Vikt 2.8 kg. 
Nr 40-1907 .. ...... Il:-

Edra mellanvigg för aor
t imenlskåp 30-15. Storlek 
35X 111 mm. 
Nr 20-35 . . Pr 6 st 4:-

Sortimen1skAp med ram av stöttålig plast och 9 st 
glasklara uldragslådor med småfack. Yltermått 25 x 
14X14cm. 
Nr 30-15 . . .. . ... . . . .. . .. . .... ..... _.. .. . .. 32:-

•fEtR•> 
Raaco vägghyllsystem kan monteras var för sig eller komb i
neras från go lv t ill tak eller från vägg t ill vägg. Enligt bilderna . 
Röda el ler glasklara lådor . (Utan avbildade verktyg) . 

Vägghylla, typ SC5, med 97 cm väggskenor . Overhylla och 
underhylla med 20 lådor enligt bilden . 3 si perforerade plattor 
och kroksortimenl. Storlek 97 X 68 X 26 cm. Komplett mon
leringssats . Vikt 12 kg . 
Nr 40-1959 .... . .......... , . . ..... .. .... .. .... .. .... . 295 :-

Vägghylla, typ SC4 , med 75 cm väggsk enor. tl verhylla , under 
hyll a och 12 lådor enl igt bi lden. 2 st perforerade plattor med 
20 hållare . Storlek 75 X 68 X 26 cm. Komp le It monteri ngssats . 
Vikt 9 kg. 210 :-

. Nr 40-1982 ... . ........ . . . .. . . . .. . 

Lådsats . 4 lådor med etiketter och 
ski ljeväggar . Lådmått 155X 225X 
80 mm. Glasklara. 
Nr 40-1459 . . . . . . . . Pr sal s 48 :-

H,llare till små skruvmejslar , sylar 
m.m. 6 st per förp . 
Nr 20-1452 Pr fö rp. 7 :75 

Hållare t i ll stämjärn , f i lar m.m. 9 si 
per lör p. 
Nr 20-1453 . .... . . Pr lör p. 7 :75 

Hyllplan av plåt , storlek 68 X 26 cm. Väggskena , längd 48 cm. Lacker ad 
Med konso ll er för väggskena . Nr 40-1463 .. . . . ... Pr 2 st 12:-

Nr 40-1460 · · · · · · · · · · · · · · · · 18'- Väggskiva, perfor erad . Storl ek 25 
X 68 cm. 
Nr 40-1461 ... Pr 2 st 21:-

H,llare till hammare , större tänger Hållare för alla sor ters tänger . 9 st 
m.m. 6 st per för p. per för p. 
Nr 20-1454 . ....... Pr fö rp. 7 :75 Nr 20-1457 . . .... .. Pr förp . 7 :75 

Hållare fö r div . upp hängning. 18 st Hållare fö r större detaljer . Borr 
maski n o. dy l. 6 st per förp . 

Pr fö rp. 7:75 Nr 20-1458 .. . ..... Pr förp . 7 :75 
per lö rp. 
Nr 20-1455 .. . .. 
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Sortimentskip av kraftig slagtålig grå plast med 24 
st gl_asklara plastlådor med lock och inställbara mel
lanväggar på längden eller tvären. Etiketthållare och 
handtag på varje låda . Mellanväggar medföljer. Stor! . 
213X 107X203 mm. Vikt 1,3 kg. 
Nr 30-1985 .................... . .. . ......... 72:-

~ &::::5 
Plastask, storlek 12 X 8 x 
3 cm. Transparent med 3 
insatsskivor så att 4 fack 
kan erhållas . Anhåll i as
ken medger placering av 
skivorna på 13 olika stäl
len. Lämpl ig för li skedrag 
och mycket annat. 
",r Pr st 12 st 
31-617 4:75 51:-

Plastllda av hård plast m. 
glasklart lock . Stapel 
bara . Storlek 27X15,5 X 4 
cm. 

Nr 31-81 med 18 småfack 
som bilden . 
Nr 31-82 med 6 småfack 
och 3 större fack . 

Förvaringslida RAACO . För smådetaljer . Av sta
bil plast med glasklart lock . 3 sektioner i botten 
delen med lösa mellanväggar byggbart till 18 fack . 
Lös insats med 3 fack . Storlek 280 x 75 x 200 mm . 

Smldetaljfack av plast. 
Kassett med yttermått 80 
X175X 180 mm och 4 lå
dor , som vardera kan in
delas i upp till 6 fack. 
8 mellanväggar medföljer . 
" Nyckelhål " i kassettens 
bakkant för upphängn ing 
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 . 

Nr 30-1983 ...................... . 28: 50 

Verktygsllda av stark 
slagtålig plast . Löstagbar 
insats med 8 fack för 
smådeta ljer . Därunder ut
rymme för större verktyg 
såsom hammare, skruv~ 
mejsel m.m. Storlek 155X 
325X 85 mm. 
Nr 30- 578 ........ 23: 75 

Nr 31-923 ... ..... 22: 50 

Mellanvägg av plast i 
storlek 30 x 60 mm .. 

Verktygslida 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 21-924 . . . . 10 st 4: 50 Nr 30-1648 ........... .. ...... .. .. 34: 50 

Sortimentllda av plast, ..,..---c--• 
delad i 5 fack 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 ~m. 
Nr Prst 
31-145 10: 50 

Förvaringsllda av färgad 
plast med genomskinligt 
lock. Praktisk för skru
var, muttrar o.s.v. 
Storlek 18X 13X 4 cm. 
31-586 Fack enl. bild 4: 95 
31-587 Utan fack 4: 75 

/4 

~~ 
Plastask med lock. Helt 
glasklar. Storlek 80 X 25 X 
20 mm. 
Nr Pr10 st 
31-218 9: 50 

Dörrstoppare, av gummi. 
Nr Stor! . mm Pr st 

~ 
24-1066 3J X 30 1:80 

,~ 24-1067 36X 40 2:-~·· 11, • 24-1069 38X 65 2: 40 

-..."Yl tl§~(:t 

Verktygsllda av lackerad , kraftig stålplåt med hand
tag av stålrör . 1062 utgöres av tre sammansatta lådor 
och 1064 av 5 lådor . En stabil svensk kvalitetslåda . 
40-1062. Stor! . 36X 2QX 15 cm. 59:-
40-11114. Storl . 48X 20X 20cm . 88:-

Verktygslida av slagstark kraftig plast med bärhand 
tag och två insatser med småfack. Storl. 130X 155X 
335 mm. 
Nr 30-1961 ............... .. ............... 33:-

Verktygsl&da av kraftig slagstark plast. Med hand
tag och tredubbel insats med många småfack. Stor
lek 200X200X400 mm. 
Nr 30-1962 ..................... . .......... 68:-

Gummifötter av svart 
gummi. 
Nr Storl. Pr 4 st 100 st 
21-43 12X 6 1: 40 22:-
21-44 16X 10 1: 50 24:-
21-45 21 X 10 1: 80 28:-
21-46 25X 11 2:40 44:-

Gummifot, av grått gummi. 
Självhäftande . Storlek 21 x 
10mm . 
Nr 
21-29 

Pr 4 st 48 st 
1:40 12 :-

GI 
Gummifot 21-53 för mö
belben m.m. Tillverkad av 
grått , starkt naturgummi . 
Storl. Håldiam . Pr st 10 st 

1 20mm 1:35 11:50 
2 25 mm 2:- 17:-
3 30mm 2:75 23: -
4 43mm 4:50 39:-•• ,,, 

Doppsko av svart natur
gummi. 
-Nr 
21-61 
21-62 
21-63 
21-64 
21-65 

Håldiam. 
14mm 
16mm 
19mm 
20mm 
24mm 

Prst 
2: 10 
2: 50 
3: 15 
3: 75 
4:90 

68A ö 
448 449 450 451 

3& A 
452 453 620 

Sugfötter av transparent 
mjukplast , som icke tor 
kar eller spricker . För 
många olika ändamål så
som skyltfönster , b ilen, 
badrummet etc . Sitter sä
kert på blanka , plana yto r, 
glas , kakel osv. 
Nr Diam . 2 st 10 st 
21-448 45 mm 2: 30 8: 90 
21-449 30 mm 1: 70 5: 70 
21-450 25mm 1:30 4:30 
21-451 35 mm 1: 40 4: 50 

21-452 35 mm 1: 50 4: 70 
21-453A35 mm 1: 80 6: -

Verktygsskrin. Stor , rymlig box med två fackindelade 
insatslådor. Mellan lådorna finns ytterligare utrymme . 
Storlek 45 X 20 X 25 cm. Av konstläderpapp med plast 
handtag och förnicklade beslag och förstärkningar . 21•453B55 mm 
Nr 40-983 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . 78: _ 21-620 35 mm 

2: 60 9: 50 

1: 60 4: 90 

i ) 
Viskhandtag av kraft igt 
svarf plast med förn ick 
lat metallb eslag. Bredd 
13 cm. 
Nr 
21-47 

Prst 
3: 75 

10 st 
27:-

L 
Väskhandtag av räfflad 
svart PVC-plast med in
lagd stålfjäder . Förnick 
lade ändbeslag . Längd 19 
cm. 
Nr 
21-48 

Prst 
4:-

10 st 
29:-

Golvskydd med filtinsats 
och med spik. Förpacka
de i pl astpåse. 
Nr Diam. Pr påse 
21-122 20 mm 16 st 
21-123 24 mm 12.st 
21-124 28 mm 8 st 

Pris per påse 5: 50 

Golvskydd av plast för 
monter ing på stålrörs 
möble r m.m. Diam. 18-
20 mm . Finns i färgerna 
svart , vit och grå . 
Nr 21-866 . . Pr 4 st 3: 40 

Plasthätta med nylonbric
ka som skruvas eller spi
kas fast varefter hättan 
tryckes på. Tjänar två än
damål : döljer skruv en och 
tjänstgör som fot. Diam. 
15 mm. Finnes i färgern a 
svart , vit , röd , ljusölå , ljus
grön ocn gul. 10- eller 
100-förp . per färg. 
Nr Pr 10 st 100 st 
21-738 2: 80 21: -
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Rulle av svart bakelit. 
Mått 20X40 mm. Axelhål 
6 mm. 
Nr 
21-718 

Pr st 10 st 
1: 90 14: 50 

Rulle av etenplast. Mått 
20X40 mm. Axelhål 6 mm. 
Nr Prst 10s1 

i~ 
Rulle av vävbakelit. Myc
ket stark. Måttet anger: 
diam. X bredd X axelhål. 
Nr Mått mm Pr st 
21-150 50X 23X 6 3:-
21-151 70X35X 8 4:25 
21-152 100X44X12 ,7 8:-
21-153 125X44X12 ,713:75 

Rulle. Kraftig dubbelsi
digt kullagrad kvalitets
rulle storlek 20 X 50 mm. 
Axelhål för 6 mm axel. 
Bana av syntetiskt hård 
gummi lämpligt för ce
mentgolv . 
Nr 21-130 Pr st 6: 50 

Ottomanrulle med plast
rul!e. Diam. 40 mm. Fäst
bygel av järn. 55 X 23 mm. 
Nr Pr st 10 st 
21-768 1: 70 13: 50 
Ottomanrulle, försänkt m. 
etenplaslrulle. 40 mm 
diam . 
Nr 
21-767 

Prst 
1: 90 

10 st 
15: 50 

Linkhjul med kraftig! 
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. 

Liinkr_ulle med dubbelhjul och kåpa av svart plast. 
H1uld1a_m. 50 mm. Ko!'struktionen ger bättre bärighet 
O?h vridbarhet speciellt på mjuka underlag än ett 
hjul. Pris 4 -st 10 st 
21-392, med tapp och hylsa. 19:- 39: _ 
21-393, med gangad tap~ M8. 19:- 39:-
21-394, med fästplatta, d1am. 38 mm. 19:- 39: _ 

Liinkrulle i kraftigt utfö
rande. Beslaget av blankt 
järn och rullen av eten
plast i storl. 20X 40 mm. 
Nr Pr4sl 10st 
21-691 9:80 19:50 

Hjul av förn icklad plåt 
med vit gummiring. 
Lämpligt för te- och bar
bord , serveringsvagnar 
m.m. Diamete r 75 mm. 
Nr 21-562, med fast tapp 
och lagerhylsa, som hil
den. . . . . . . . . Pr st 8: 25 
Nr 21-323, med kullagrad 
vridbar tapp utan hylsa. 

Pr st 8: 75 

Liinkhjul med svart kraf
tigt gummiklot, förkromad 
kåpa och kullagrad tapp 
med hylsa. Belastn . 25 
resp. 30 kg. 
Nr Klotdiam. 
31-1287 40 mm 

Linkrulle med hjul av 
gummi eller vit etenplast. 
Enkelt kullager mellan 
bygel och fästplatta. 
Nr Hjul Diam. Pr si 
21-1148 Plast 30 mm 2: 50 
21-787 Gummi 38 mm 4: 95 
21-788 Gummi 50 mm 6: 90 

Vagnshjul, extra kraftigt 
utförda för industrilager
vagnar . Påvulkad svart 
syntet. gummibana. För
kromad fast bygel med 
fästplatta. Belastning 100 
resp. 175 kg. 
31-1295 
Diam. Höjd 
100mm 145 mm 
31-1296 
150 mm 200 mm 

Liinkhjul med gummihjul 
75 X 15 mm på fälgar av 
roslfiitt stål i kraftig by
gel med kullager mot Vagnshjul samma kraftiga 
fästplattan, vars höjd från typ som föregående men 
golvet är 10 cm. m. länkhjul. Dubbelt kul
Nr 21-324 .... Pr st 12: 75 lagrad bygel. Belastning 

® 
100 resp. 175 kg. 

ffl rJ~J; ~4~~m t 150 mm 200 mm 

• 
Klothjul av blankförkro
mad metall med fyrkantig 
fästplatta. Max belast
ning 25 resp. 35 kg 
31-1290 Klotdiam . 45 mm 

Pr st 13: 50 
21-1214 Klotdiam . 60 mm. 

Pr st 16: 50 

Klothjul av blankförkro
mad metall. Med tapp o. 
hylsa. Max. belastning 25 
resp . 35 kg. 
31-1289 Klotdiam . 45 mm. 

Liinkhjul med svart gum
mibana och nylonlager . 
Förkromad bygel och 
dubbelt kullagrad fäst
platta. Belastn . 40 resp . 
50 kg. 
31-1291, diam. 75 mm 
höjd 96 mm. Pr st 19: ..:_ 

Pr st 9: 50 31-1288 50 mm 

Pr sl 
8:25 
9: 25 

Pr st 13: 50 
21-1213 Klotdiam . 60 mm. 

Pr st 16: 50 
31-1292, diam. 125 mm 
höjd 160 mm. Pr st 32: ..'... 
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KISTBESU\G 
Beslag av hamrat järn med svart ytbehandling. Väl· 
gjort svenskt konstsmide passande på skåpdörrar 
och byrålådor i gammal allmogestil. Skruv medföljer. 
Handtag 21-558, ledat. Storl. 125X4 0 mm. Pr si 12: 50 
Nyckelskylt 21-551. Storlek 80x 33 'mm Pr st 2: 50 
Handtag 21-559, fast. Storl . 125X 40 mm. Pr st 9: 50 

Kistbeslag av hamrat järn i konstsmide, välgjort ar
bete, kraftiga och stabila. 

Handtag. Storlek 20X 10,5 
cm. 
Nr 21-552 .... Pr st 18: -

Hömpl6l Storlek 8 X 8 cm. 
Nr 21-553 .... Pr st 2: 25 

Nyckelskylt. Storlek 5 x 6 
cm. 

Konstsmides-Beslag 
Tillverkade av svartlackerat järn . 

Nr 21-554 · · · · Pr S! 1: 50 Ritning till kista, storlek 
Lockbeslag. Längd 38 cm. 80X50X40 cm. 
Nr 21-555 .... Pr st 4: 25 Nr 28-230 .. .. .... 0: 35 

Nr Namn Storlek 
1. 21-1264 Dörrkl äpp 80 mm 
2. 21-1268 Klädhängare 70 mm 

58:-
14:50 
22:-
13: 50 
16:-Lockbeslag. Längd 48 cm . 

Nr 21-557 .. Pr st 5: 50 

Framstolpe . Längd 27,5 
cm. 
Nr 21-556 .... Pr st 3: 50 

Skruvsats. Består av 77 st 
oxiderade järnskruvar m. 
kullriga huvuden. Satsen 
passar till en kistbeslag
sats med hörnbeslag. 
Nr 11-625 .. Pr sats 4: 30 

3. 21-1265 Klädhängare 110 mm 
4. 21-1253 Knopp 30X 75 mm 
5. 21-1267 Knopp 40 X 40 mm 

- - -

. . 

Kistbeslagsats, innehållande alla erforderliga beslag 
till en kista enl. illustrationen, utom gångjärn och 
hörnbeslag. Satsen beslår av 11 detaljer. (2 st 21-552, Kistbeslagsats med 4 st 34 cm höga hörnbeslag , 2 

handtag , 4 hörnplåtar och 1 nyckelskylt. Tillverkat av 
57: - I slät , ohamrad järnplåt. 

555, 556. 4 st 553 och 1 st 554). 
Nr 31-570 ..... Per sats 

Nr 21-585 . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .... sats 27:-

..... 
Hömbeslag nr 31-567. 
Höjd cm 27 34 40 
Pr st 6: 50 7: 25 8: 50 

Glngjärn av hamrat järn . 
Bredd 4 cm. Längd upp
fällt 55 cm. Fästes på loc
kets insida och kistans 
baksida. 
Nr 21-54 Pr st 10: 50 

Byggsats till dalakista av vacker 12 mm furuplywood , 
lock av 16 mm furulamell och profilerade lister. 
Alla detaljer utom listerna är tillskurna och färdiga 
för hopsältrring . Listerna geras lätt vid monteringen . 
Fyra svarvade fötter av björk , erloderlig dyckert 
och ~istlås med nyckel medföljer satsen. Alt göra 
denna dalakista 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 lack med lock. Byggnads · 
beskrivr,ing medfö ljer . OBS! trävit och utan beslag . 
Nr 44-787 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pris pr sats 270: -

(Hörnbeslag höjd 34 cm passar). 

! --f 
Dekorationsspik 
Jämspik med smidda hu
vuden i stjärnform, myc
ket kraftiga. Svartlack . 

Nr Diam. Längd 10 st 

21-1269 8 20 8: 50 
21-1274 12 20 9:-
21-1270 15 20 9: 50 
21-1271 17 22 12:-
21-1272 25 25 12:50 

Fot för dalakisla m.m. 
svarvad av björk. Diam . 
70, höjd 48 mm. 
Nr 31-525 . . Pr st 6: -
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-281 

Flakglngjirn av 5 X 35 mm järn . Längd ?:T cm. 
31-282, höger. Pr s!15: 50 
31-297, vänster . Pr st 15: 50 

Flaklls, justerbara . Fästplattans storlek 130X 70 mm. 
Förpackat ett vänster- och ett högerlås . Vikt pr 
st 1,2 kg. 
Nr 31-283 ......... . ..... .. .... . ...... Pr par 57: -

FlaklAs. Fästplattans storlek 75 X 85 mm. Förpackat 
ett vänster- och ett högerlås. Vikt pr st 0,8 kg . 
Nr 31-284 ...... . . .... .... . ... . .. .. ... Pr par 29:-

Hömbeslag av 4 X 30 mm järn . Längd 21 cm. För
packad ett vänster - och ett hö~rbeslag . 
Nr 31-285 .......................... Pr par 15: 50 

Bindkrok av 4 X 30 mm järn . Längd 5 cm. 
Nr 21-281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr st 4: 50 

I 
HakgAngjärn 31-286 av 3 
X 30 mm galvaniserat 
järn . Kraftiga . 

Längd 30 cm. Pr par 17: -
Längd 40 cm. Pr par 19:.-

~ • . i.. 

_l -~- ~5 

D I GAngjämssats. Består av 
två gångjärn , en nyckel
skrlt samt erforderligt an
ta skruvar för montering. 
Tillv . av slät , ohamrad 
svart plåt. Gångjärn av antikmönst

rat järn . Längd 17 cm. 
Uppbackat för 10 mm 
överfals . Skruv medföljer . 

Par 
21-907, förkopprade 6: 30 
21-908, svart/ack . 6: 20 

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 st 
A. 90 mm 4: 80 21: -
B. 115 mm 5: 30 23:-

~~ 
LAdhandtag av förnicklad 
mässing . Bredd 80 mm. 
Nr Pr 2 st 10 st 
21-362 7: 40 29: 50 

Nr 21-828 Pr sats 13: 50 

Möbelglngjäm av 0,6 mm 
järnplåt med skruvhål och 
kanter profilerade . Bredd 
uppfällt 31 mm. Längd 50 
cm. Förnicklade eller lac
kerade i mässing/ärg. 

Nr Färg 
31-580 Förn . 
31-581 Mäss . 

Pr st 10st 
3:60 24:-
2:70 18:-

Koffertknäppe av stadig 
plåt . Förnickl. Storlek 45 
X 60 mm. 
Nr Pr2st 10st 
21-147 2: 30 7: 20 

Dörrstingare "Dexter". Passar såväl in- som utåt
gående dörrar . Kraftig konstruktion som tål hård 
påfrestning. Dörren slänges mjukt o. effektivt. Has
tigheten justeras med ratt. Komp!. med beslag och 
skruvar. Längd 40 cm. 
Nr 30-153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77:-

4~m,ij,. 
f 

.. . Komp lett med skruv 
Kia ~stad, med Justerbar Nr Pr 2 st · 10 st 
fr1kt1onsbroms som gör 21-770 4: 20 18:-

att klaffen fälls ut med ~

0 

OJ 
mjuk uppbromsning . 
Automatisk låsning vid 
stängning . Längd 25cm . 
Nr 21-774 höger 4 :50 
Nr 21-775 vänster 4 :50 

Klaffstöd. Längd utfällt 17 

Fönstervred av glansför
nicklad mässing m. pres
sad platta och hake. Stor
lek 35 mm. 
Nr Pr2st 10st 
21-1004 8: 50 36:-

/ 

för höger eller vänster 1001 
cm. Förmässingat. Finns· ~ ~:;,_"';, , ..... ,. I~ 

A~ Kro~

0

:: förn:::f mä::~:g . ~ J Elegant o. hållbar, blank 
ytbehandling . Plattans 

LedstAngsbeslag av bors
tad mässing med blank 
galv . skruv . 
Nr 
21-733-110 
21-733-130 
21-733-150 

Skruvlängd 
11 cm 
13cm 
15cm 

Pris pr st 9: 50 

DörrhAl/are av galvanise
rad, tjock plåt. Med fjä
der. Längd 39 cm. 
Nr 31-296 .. Pr par 17: -

storlek i mm. 
21-1005 Kojkrok . Storlek 
30X 20. Pr st 2: 20 
21-1006 Klädkrok . Storlek 
48X 17. Prst4 : 50 
21-1007 Klädkrok . Diam . 
30. Pr st 4: 25 
21-1008 Badrumskrok. 

'"'''IJ~-Y 
~ 

FönsterhA/lare för utåt
gående fönster . Monte
ringsanvisning och skru
var medföljer Tillverkad 
av starkt plastmaterial . 
Håller fönstret i önskat 
läge oberoende av vind. 
Nr 21-663 . ... Pr st 5: 50 

'0~ e:,~~ 
338 339 340 446 

Magnet/Is av förnicklad metall, är nutidens skåp
regel. Lätt att montera . Nr 21-338 är av plast och 
tryckes in i 13 mm bormål , de övri ga låsen skruvas 
fast. 
Nr 

21-338 
21-339 
21-340 
21-448 

Storlek 

17X13mm 
20X40mm 
30X40mm 
40X40 mm 

Häftkraft 

2 kg 

Prs t 

2:25 
8:-
7:50 
8:75 

19 st 

19:-
53:-
88:-
78:-

Magnetlls av yit eller brun 
plast i storlek 16X46 mm. 
Levereras i satser med 6 
st lås och behövlig skruv . 
Nr 31-170 .. Pr sats 5: 50 

Möbelknopr. av transpa
rent plastg as. Fot i mäs
singfärg. Diam. 40 mm, 
höjd 28 mm. Finns i fär
gerna brun, blå, grön, o
färgad och rökfärgad. 
Med skruv. 
Nr Pr st Pr 10 st 
21-7 1: 90 18: 50 

Möbelknopp, li~a ovan
stående men förgylld. 
Nr Prst Pr10st 
21-8 2:45 21:-

Glasknoppar, handgjorda 
vid Lindshammars Glas
bruk. Massiva och hål/- . 
bara med mässingfot. 
Finns i följande glasfär
ger: Gulbrun, blå, oliv
grön eller kristall. 
Nr 
21- 9, diam. 
21-10, " 

Prst 
40 mm 7: 50 
55 mm 8: 75 

4 kg 
8 kg 

11 kg 

Möbelknopp 21-740 av 
svart eller benvit plast m. 
ingjuten träskruv . 
Diam . mm Pr 10 si 

10 2:30 
15 2:80 
20 3: 90 
25 8: 20 
35 7: 50 

Möbelknopp av massiv 
slagtålig acrylplast. Finns 
brun, grön, _ orange eller 
vit. Diam. 40 mm, höjd 25 
mm. Med skruv. 
Nr Pret Pr 10 st 
21-12 0: 85 8: 50 

(10 förp. av samma färg). 

~ 
Möbelknopp av antik
mönstrad och oxiderad 
metall. Diam. 32 mm. 

Prst 
21-909 Kopparfärg 2: 85 
21-910 Svart 2: 80 

Möbelknopp i hård plast 
med inlagd metallg!inga 
med skruv (M4X25). Helt 
metalliserade och med 
vackert mattborstad yta i 
guldfärg. 
Nr Diam. pr st 10 st 
21-704 36 mm 3: 95 33: -
21-705 50 mm 5: 75 48: -

Möbelben ~ -· r 
K;,U .. _, "~" i''" m. ~ 
nyckel . Lämplig ti I dala -
kistor o. dyl. l Nr Storlek mm Pris 
21-1150 66X40 X 15 3: 50 
21- 58 75X46X 16 3: 75 
21- 390 88X 16X 18 4:75 
21- 287100 X7 6 X1 8 5:50 

Djup till dorn : 21-1150: 25 
mm. 21-58: 30 mm, 21-390: 
40 mm. 21-287: 50 mm .. -n 
CylinderlAs för skåp och 
lådor . Endast högerutfö
rande . Enkellåsning . Med 
2 nycklar i förnickl. mäs
sing . Grundplattan 60X 44 
mm, bredd 8 mm, cylinder 

Möbelben fyrkantiga av 
1,5 mm ståL Dimension 
25 x 25 mm, med fast
svetsad fyrkantig fäst
pl11tta. 60 X 60 mm m. hål 
för skruv eller bult. Golv
skonande fotplatta av 
plast. Svartlackerade . 

Nr Längd 
31-1117 10 cm 
31-1118 20 cm 
31-1119 30 cm 
31-1120 45 cm 
31-1121 55 cm 
31-1122 70 cm 

Pr st 
4:-
5:-
6: 25 
8: 75 

10: 50 
13:-

~~~· " mm, ""'' " ot::, :äm 
Nr 21-1159 .. ...... 17: 50 • 

lae1~ 
MöbellAs för montering 
uppåt eller i vänsterdörr . 
Storlek 70X40X 12 mm. 
Djup till dorn 25 mm. Med 
mässingfärgad nyckel. 
Nr Pr st 10 st 
21-756 8: 25 89: -

Lis av järn med nyckel
hylsa av mässing . 2 nyck
lar . Storlek 50X 45 mm. 
Nr 21-986 ........ 6: 50 

LAs av förn . järn . Stor!. 
60X 40X 9 mm. Djup till 
dorn 20 mm. Höger - och 
vänsterutförande . 1 förn. 
nyckel. 
Nr 21-1154 ..... . .. 5: 50 

Dörrtrycken av förnicklad 
mässing . 
Nr Handtag 
31-295 Gabon 
31-E18 Svart plast 
31-619 Vit plast 

Pr par 
15: 50 
13: 75 
13: 75 

Dörrskyltar, storlek 180 x 
42 mm. förnicklade . 
21-291 järnplåt Par 3: 30 
21-292 mässing Par 4: 90 

Nyckelskyltar av svart el
ler benvit plast , 16 mm 
nyckelhål. 
Nr Höjd 
21-943 38 mm 
21-944 45 mm 

Prst 10st 
1: 20 8: 50 
1:20 8:50 

Kullh, dubbelt av förn . 
järn. 10X 47 mm. 
Nr Pr 2 st 10 st 
21-176 2:80 9:50 
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svart. vit 
brun • 
eller 
röd 

knapp.~~@ 

c!>®G)Q 

Tryckknappsats. Stans o. 
20 st 11 mm tryckknappar 
för portmonnäe r, väskor , 
fodral m.m. 
Nr 21-118 . . Pr sats 15: 50 

BLADGULD 

Bladguld av 22 karat guld 
orange . I böcker om 25 
blad i storlek 83X83 mm 
Nr 21-159 ........ 55: _: 

Bladguld av 23 karat guld 
Dukat dubbelguld. Förp: 
som föregående. 
Nr 21-169 .. ...... 68:-

Bockbeslag BRUSE. Ett värdefullt hjälpmedel för 
snickare ! båtbyl!gare, villaägare m. Il . Beslaget är 
av kraftig, profilerad stålplåt samt blanklörzinkat. 
Bockar ordnas på några minuter bara med hjälp av 
såg. Virket inpassas i beslagets hylsor och låses 
med ett par spikar. Ger orubblig stadga och maximal 
bärkraft . Bockar och trappstegar blir därtill hopfäll
bara. Virkesmått till benen : 45 X 100 mm. tlverstycke , 
tjocklek ca 45 mm av valfri bredd. Beslagets mått : 
105X115 X 195 mm. 

Tryckknappar som i ovan
stående sats . Olika färger 
finns . I askar om 20 st ( = 
80 detaljer) . 
Nr 21-119 .. Pr sats 7: 50 

BLADSILVER 
"Bladsilver av äkta silver 
1000/1000. Böcker om 25 
blad i storlek 95 x 95 mm. 
Nr 21-278 ... , .... 21:-

G ......... 76ml . 
I~ lrZf-1n PrilH:-

~ o ....... bNdd 48 mm.. 
@ ~ lrZ1:ffl . ~ 11:• 

~~~ Nr 31-1180 ... . .. . .... . . . . ... . . . .. .. Pr par 19:-

Snörhllstlng i kraftigt ut
förande. Förnicklad. Be
står av hålstans m. ställ
bart anhåll och nitstans 
för 4 mm snörhålsring . 
Längd 17 cm. 
Nr 30-20:49 38: -

© 
& 

Snörhllsringar med 4 mm 
hål. Sortiment med svarta 
bruna , förnicklade o. för'. 
mässingade ringar . 
Ca 300 st i sats. 
Nr 30-2050 Pr sats 2: 90 

Snörhllsringar med mot
bricka. lnnerdiam . 4 mm. 
Nr 100 lörp. 
26-452 Förn. järn 6: 75 
26-453 Mässing 10: 50 

® &:> 
~ & 

Tryckknappsats. 
10 st blanka 
tryckknappar. 
Nr Diam. 
25-460 12 mm 
25-459 15 mm 

~~ 

Stans o. 
rostfria 

Prsats 
8:40 
9:30 

Dubbla nitar för läderva
ror . Förn ickla d mässing. 
Storlek 7>< 7 mm. 
Nr 21-875 Pr 100 st 5: 90 

0~ 
Vridlis till båtkapell m.m. 
Rostfria. 4 sL pr sats. 
Nr 25-458 Pr sats 10: 60 

BRONSFÄRG 
paketerad i plsar om 1 O 
gram. 
Nr Färg Pris 
21-28. Aluminium 1: 25 

Oljett-tlng av förkromat 21-31. Ljusguld 1: 40 
stål. Längd 175 mm. 100 st I•--------• 21-33. Koppar 1:~ 
förrn. öljetter medföljer . _ _ ~ 21-35. Mörkguld 1: 40 
Håldiam . 7 mm. - -- . 21-36. Eldfärgad 1:50 
Nr 20-709 . .... ... 17: 50 \ I:;) 21-36. Grönbrons 1: 50 

v..a.a...L·,. 21-40. Blåbrons 1: 50 
öljetter, förmässingade , ._r 
håldiam . 7 mm. 200 förp. NU Bronstinktur för tillbland-
Nr 20-715 .. Pr förp. 6: 90 ~i11,\ll\9 ning av bronsfärger med · , ,\[n1\\ll\ avanstående bronspulver . 
'= :::: ...Ji> B I flaskor om 100 gram. • ="' atser . Ljusäkta , vatten- Nr 21-42 . . . . . . . . . . 3: 95 

@ ..o. lösliga och ammoniakbe- u 
ständiga äkta betser av 13 (' 

tlljettstans för nitning av Herdins fabrikat. Sälj~s i . . -
öljetter i plast och segel- påsar innehållande färg _ 
duk . Med 12 öljetter . för ca '/, I. bets som täc
Nr 20-2176 . . . . . . . . 8: 25 ker ca 4 m' träbets. Bruk-

anvisning medföljer . !'iMs 
öljetter för öljettstans 20- i följande färger: Röd 
2176. Diam. 20 mm. Hål 801, vinröd 803, ljusgrön 
10 mm. Förmäss . järn. 808, mörkgrön 810, cilron
Nr 20-21n 100-förp. 9:- gul 804, grå 811, orange 

805, azurblå 813, kungs
blå 814, gulbrun 806, ljus
brun 807, havannabrun 

Uljettset med stans och 
30 st öljetter helt av 
mässing (rostfria) . Hål
diam . 10 mm. 
Nr 25-461 Pr sats 9 :1i0 

Öljetter, samma som i 
ovanst. sats. 50 förp . 
Nr 25-462 . . Pr sats 7: -

812. 
Nr 21-875 .. Prförp . 6: 95 
L~ckbets. Färdig betslös 
n,ng med lack. Betsning 
och lackning i ett mo
ment. Snabbtorkande . 
Räcker till minst 3 m' . 
Finns i 10 olika nyanser: 
1 röd, 2 gul, 4 lj-brun, 12 
mellanbrun, 5 mörkbrun, 
6 grön , 7 m-grön, 8 blå, 
9 svart, 11 maho_gny. I 
plastburk om 300 ml. 
Nr 21-676 ........ 16:-

Schablonsats för skyltmål
ning . Schablonerna är av 
tunn, ytbehandlad plåt o. 
finns i 4 stilstorlekar . 

20-1190, stora alfabetet , 
(ej ÅÄtl) . Stilhöjd mm/Pr 
sats. 

30 50 80 100 
16:- 24:- 44:- 66:-

20-1192, siffror. Stilhöjd 
mm/Prsats . 
30 50 80 100 
8:- 11:- 19:- 28:-

Stllspackel 20-IIO&, med 
pånitat handtag . 
Bredd mm 30 50 70 
Pris 3: 75 4: 50 4: 95 

-(rirmålaren 

Mllarpensel 20-150 (an
strykare) med svart , ren 
borst i aluminiumhylsa . 
Vulkaniserad. 
Storl. nr Diam. mm 

2 20 
4 25 
6 30 
8 35 

10 40 
12 45 
14 50 
16 55 
18 60 
_22 65 

3:30 
3:80 
4: 10 
4: 90 
5:60 
6: 40 
7: 70 
9: 30 

10: 25 
12:-

Mllarpensel 20-470 (an
strykare) m. ~luven borst 
extra prima kvalitet. Vul
kaniserad och kraftigt 
lindad .. 
Stor! . Borstl. Diam. 
Nr mm mm Pris 
2 65 20 7:80 
6 75 30 10: 25 

10 85 40 13: 50 
14 95 50 17:50 
18 105 60 24:-

~ 
~ 

Moddlare 20-457, av fin , 
svart borst. Tjockl. 5 mm. 

Mllarrullesats. Bygel med 
gavlar och 2 st utbytbara 
hylsor i perlon 140 mm 
bred . Tråg i plast. 
Nr 30-1354 ........ 18: 50 

Utbytbara hylsor 140 mm 
bred. 
Nr 30-1355 A Lammskinn 

13: 50 
Nr 30-1355 B Perlon 4: 60 
Nr 30-1355 C Skumplast 

6: 90 

Lackeringspensel 20-905, 
i tjock, flat modell m. lång 
borst , i förnicklad hylse 
med polerat träskaft. 
Bredd 1 '/," 2" 3" 
Pris 4: 25 5: 80 9: 50 

Elementpensel 20-1296 . 
Bockad och med långt 
skaft, 30 cm . Ren svart 
borst. Tjocklek 8 mm. Bredd i mm. 

25 50 
1:60 2:30 

70 100 Bredd 1'/," 2" 2'/,' ' 

3
, 
60 5

, 80 Pris 3: 60 4 : 25 4: 90 

Moddlare 20-1248, med 
mjukt äkta nötöronhår. 
Tjockl. 6 mm. Bredd mm: 

15 25 35 
9: 50 14:- 18: 75 

~ff{ 
Pensel- och burkhlllare. 
Ett praktiskt handtaA till 
färgburken med hållare 
för penseln . 
Nr 20-239 . . ........ 7: 50 

Ytanstrykare 20-1297 av 
ren svart bårs!. Synlig 
borstlängd 45 mm. Tjockl. 
20 mm. 
Bredd mm 75 100 
Pris 5: 80 7: 50 

Fernisspensel 20-904. 
Tjocklek 10 mm. Bredd: 
35 50 70 

2: 75 3: 40 4: 50 

I= 
Plafondpensel av borst. 
Borstlängd 65 mm. Vulk . i 
aluminiumfattning . Storl. 
60X 160 mm. 
Nr 30-1298 46: -

Takpensel, liber-tagel 
blandning , borstlängd 60 
mm. Storlek 60X 160 mm. 
Nr 20-1708 . .. ... 21:-

Snabbpensel beslår av 
rund pensel ca 4 cm, 
flaska med skruvlock 33 
cl. Genom att klämma på 
flaskan matas färgen fram 
aenom ett hål i ~enseln . 
Nr 30-696 . . . . . . 22:-

&#eii 
~~ 
~ 
Tae.etset TAPETSERA 
SJ.S.LV. Komplett med 25 
cm borste, 10 cm bred 
klisterpensel och ställbar 
tapetkniv med 10 reserv · 
blad . Bruksanv isning med
följer . 
Nr 30-459 . . . . . . . . 36: -

Tapetserarrulle, 47 X 35 
mm räfflad bakelitrulle m. 
bokskaft . 
Nr 20-2230 ........ 5: 90 

Maskeringstejp. Oumbär
ligt för skydd av lister , ra
mar o. dyl. vid rrålning. 
Kan även anvä,1das för 
bokstäver , fig . m.m. 

36-441 19mmx50m 4:60 
36-445 25 mm X 50 m 5: 90 

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

)jfffifomm 
Stllborste med skaft av 
bok, 25 mm lång stålborst 
i fyra rader . Längd 29 cm. 
Nr 30-474 . . . . . . . . 4:90 

Stllull. Extra prima oljefri 
stålull i förpackningar m. 
1/2 kg 

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

Finhetsgrad Pris 
000 14:-

0 9:50 
2 8:50 
4 9:-

Märksnöre. Avsett för 
märkning av räta linjer på 
murväggar . Består av en 
kapsel av aluminium, in· 
neh. trumma med 15 m 
snöre . Kan fyllas med 
pulveriserad krita. Infäll
bar vev. Kapseln kan 
även användas som sänk
lod . 130 mm/250 g. 
Nr 30-1019 ....... . 19:-

RA BATT Lämnas vid 
or d er över 300 :-
FRA KT TILLKOMMER 
Se försäl j n.villkor sid . 1. 
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Spray-lack. DU PONT förstklassiga akryllack, som 
torkar på några minuter och ger en vacker lackyta 
på all sorts material. Stor självsprutande 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 korn av 
metallglans i lacken. 
31-215-A Röd met. 
31-215-B Grön met. 
31-215-C Blå met. 

Pr burk 2.2: 50 

31-210-T Primer 
(Ljusgrå grund· 
lära) 

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 
Sjilvsprutande bronsfiirg 
i 200 ml aerosolburk . 
Nr 31-199 A Guldbrons . 
Nr 31-199 B Silverbrons . 

Pr burk 16: 50 

JET-PAK 
Sprutaggregat "Jet-Pak" . 
Lätt a. behändigt aggre 
gat för lackering , måln ing, 
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
strö mning. 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. 

Sprutpistol för motortvätt 
m.m. Helt av aluminium. 

39:-
19: 50 

Ställbart munstycke ach Blispistol av aluminium . 
nippel för '/, ' slang. Be· Längd 15 cm. ¼ " slang· 
hållare 1 I. Längd 38 cm. nippel. 
Nr 30-2.43 ........ 96: - Nr 30-2.42. . . . . . . . . 36: -

Sprutaggngat KREBS B-102 . En schweizsk kvali
tetspradukt i nytt förbättrat utförande. Vibtations
pumpsystem . Cylinder av härdat specialstål. Sprut 
effekt 200 g/min ., viskositetseffekt 70 Dl N-sek . 
Tryck vid munstycket reglerbart till 150 atö . Effekt 
40 W, 220 V . Färgbehållare 0 ,6 I. Höjd 22 cni . Med 
2,4 m kabel. S-märkt. Svensk bruksanvisning. Vikt 
1 kg. 
Nr 30-760 ..... .................. 225:-

Tillbehörssats till aggregat K~EBS 8-102. Två mun
stycken för tunna och tjocka färger . Munstycksför
längning för sprutning på svåråtkomliga ställen. 
Strålmunstycke för nålskarp stråle , ideal isk för ma
skinrengöring och sprutn ing på distans upp till ca 
150 cm. Mätbägare för fastställande av viskositeten . 
Nr 30-762. . . . .................. . ...... 108: -

Munstycke som ger tunn , flat stråle. Särskilt lämp 
ligt då avtäckning och maskering ej kan göras och 
när stor noggrannhet kräves. Svängbar färgstråle . 
Passar aggregat 30-760. 
Nr 2.0-763 ............................... . 48:-

Färgsprute för drift från vanligt vägguttag. Sprutar 
flertalet färger och vätskor, insektsmedel, cellulos"a· 
och plastfärg m.m. Ger snabbt jämn och fin färg
täckning, till och med på ojämna ach kantiga ytor . 
Rengöringen är den enklast tänkbara - det är bara 
att hälla rengöringsvätska i färgkoppen o~h spruta 
igenom aggregatet. Pistolens hölje är av glasfiber· 
förstärkt nylon som klarar stora påfrestningar. Färg· 
kopp av plast , rymd 0,5 I. Total höjd 185 mm. Vikt 
1,1 kg. För 220 V växels:röm . S- och Fi-märkt. Ut
förlig instruktio n medföljer . 
Nr 30-19 ....... . . . ....... . ........... ... .. 198: -

Extrautrustning: 
2.0-346 Vidvinkelmunstycke 
2.0-347 Förlängn.-munstycke (för tak o. golv) 
20-348 Vidvinkelmuns!. till förlängn .-munst. 
20-349 Extra färgbehi\llare 

21:-
29:-
21:-
19:-

... 

Sprut.aggregat PORTASPRAY, modell "Plus" '/, hk. Sprutrnllningsaggregel , Sprayit 254, oljefri mem· 
Komplett driftklart aggregat av förstklassig engelsk brankompressor utan motor . Avsett för den som 
t i llverkning. Kullagrad och droppskyddad motor '/, redan har lämplig motor '!,-' /, hk. Kompressorn 
hk. 220/240 V. Kraftigt byggd, oljefri kompressor med bar hög kapacitet, är permanentsmord och kräver 
bög kapacitet för sprutn ing av alla förekommande inget underhåll. Bottenplatta med slitsade hål för 
färger och lacker. Utrustad med välutformad, 1-liters motorfäste . Data med 'I, hk molor: 
pistol med 4 munstycken, 6 m tryckslang . Aggre - Arbetstryck 2,3 kg/cm' . Max.tryck 4,0 kg/c m' . Luft
gatets mått 34X20X36 cm. Vikt 16 k11. 5 m elkabel. mängd 63 liter/min . Vikt exkl. motor 7,5 kg . 
Arbetstryck 3,2 kg . Luftmängd 114 I/min . 
Nr 40-28 .... . .. ... ....... ... ............ 1390:- Lämpl i9lvarvtal 1450 varv/ min. på kompressorn. 

~~v=~~m ~~~- spr~'.pi_s_t~-1 _spr~~it_ 5~7-_. ___ . _ 730: _ 

SprutmAlningseggregat, Sprayit 122. Oljefri mem
brankompressor med pistol, slang och ~ladd. Det 
bekvämaste aggregat som byggts. Kombinerar lätl
hanlEnlig med goda prestanda . Tystgående och 
driftsäker . Ingen smörjning eller underhäll. Slag
säkert hölje av polyeter . 
Friblåsande kvalitetspistol som sprutar de flesta 
så väl lätta som tunga färger . Reglerbar sprutbredd 
Sprutar och pumpar allt. Kan användas av al_la. 
Idealisk för hemmahantverkare och hobbyfolk, samt 
för yrkesmän vd servicearbeten. 
Arbetstryck : 0,8 kp/cm'. Max.-tryck : 2,5 kp/cm' . 
Luftkapac itet : 25 liVm in. Vikt kompl. : 3,8 kg . Motor: 
1-fas växelströmsmotor 220 V. 
Nr 40-127 .................. Pris komplett 595:-

I Pumpnippel till bildäck . Passar på 
Spray it kompressor -slang . 
Nr 20-351 .................. 18: -

Färgpistol Spray it 527, samma som i ovanstående 
sats. Frrblåsande pistol till kompressorer med kon
stant gång . Tryckmatning medger sprutning med 
r,ä&tan allt sprutbart material. Sprutfältet kan reg· 
leras upp till 15 cm. Tilfverkad av pressgjuten alu
minium med 1-liters liirgkopp . 1 /4"' slanganslutning. 
Nr 30-314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165:-

20-2262 

--=----·· 
20-2263 

Tillbehör till Sprayit . 

Ytterblendningsmunstycke 
för snabbtorkande färg. 
Nr 20-2262 .. ...... 31: -

--.....,. 

~ 
=:=a-/ 

20 -2264 

:-. 

20 -2261 20-2260 

Viskositetsmätare, ger en 
snabb och säker färg· 
blandning vil ket är av
görande för ett bra mål
ningsresultat. 
Nr 20-2.260 ..... . .. 24: -Multisats, innehåller mun· 

stycken och nål för Latex ""--------
färger och an<:lra trög· ABC i sprutrnllning. Be· 
flytan<:le vätskor . svarar de flesta frågorna 
Nr 20-22.63 ........ 53: - i samband med sprutmäl-

Pumpsets, innehåller mun
stycken för pumpning av 
bildäck , fotbollar , luft · 
madrasser m.m. 
Nr 20-2264 . ... . ... 39: 50 

Vinkelmunstycke 45° . 
Nr 20-2261 ... . .... 22: 50 

ning . Kompressorer och 
sprutpistoler och hithö· 
rande apparatur sam~ 
sprutmålningstekniken fr. 
enkla till mera krävande 
uppgifter beskrivs ingå
ende. Bilder och tabeller . 
96 sidor. 
Nr 28-22 ...... . .. . 18: -
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Glödritningsapparal Användes iill märkning på trä , 
läder, .. horn och andra brännbara mater ial. En mycket 
driftsaker och lättskött apparat, som anslutes direkt 
till vanligt vägguttag, 220 V växelström. Den är 
SEMK0-go9känd, S-märkt och rekommender as till 
slöjdskolor, souvenirtillverkare, till hobby m.m. Den 
är i hölje av eloxerad aluminium i storlek 9 X 11 X 11 
cm. Glödpennar> är av plast med kerami~k hållare 
för utbytbara glödstift. Med varje apparat följer 10 
st extra stift. 
Nr 30-1027 ... . .. ........... .... .. .. . .. . . . . 230:-

Glödstift 20-1028, reserv ............. Pr 10 st 3: 50 

Glödritningsapparlt som ovanstående men med ca 
75% större kapacitet. 1.1 mm glödtråd för arbeten i 
grovt läder, ohyvlat trä, ändträ m.m . 5 st extra glöd 
stift medföljer . 
Nr 30-1309 ......... ... ...... . ... 260:-
20-1323 G lödtrld . . ..... . ..... . Pr 5 st 6:-

/ I~ 

Blbpistol av lätt metall 
med ventil och '!," slang
anslutning. Längd med 
pip 22 cm. 
Nr 20-279 . . . . 24: -

Blhpistol lika föregåen
de men även utrustad 
med nippel för cykel
pumpning . 
Nr 20-278 .. . .. . 27: 50 

Solviska av Dästa fjäder
stål med ögla i bägge än
dar . 

Tubr.ensere med 1/J" -
gängat fäste i ena änden . 
Tillv . av prima ståltråd . 
Diam . och länqd i mm. 
Nr Diam . Längd Pris 
20-1709 50 190 14:501 
20-1710 75 190 17:501 

Virmepannborste av pri
ma ståltråd 1/, " -gängat 
fäste i ena änden. 
34-596 46 X 90X120 13: 75 

34-565 10" 
34-566 6" 

33:-
21:- 34-597 55 X1 00 X1 20 14:-

r ~ 
Pannborste, storlek 10X 
4,5 cm med 4 cm stål
borst och ställbart fäste 
med 65 cm långt träskaft . 
Nr 30-1200 . ..... .. 24:-

Skaft för värmepann
borslar . 125 cm långt böj
ligt band av fjäderslål m. 
'/,"-gä ngad hylsa. 
Nr 34-598 ........ 13:50 

RABATT Lämnas vid 
order över 300 :-
FRAKT TILLKOMMER 
Se försäljn .villkor sid. 1. 

TEKNISKA HANDBÖCKER 

Handbok i metallgjutning, 
av B. 0. Glas. Handled
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 alla som sysslar med 
metallbearbetning. 71 sid. 
och 60 instr uktiva bilder. 
Nr 28-10 .. . ...... 13: 50 

Handbok i metallsvarv· 
ning, av 8. 0 . Glas , med 
många uppslag för svarv
amatören . Tillverkning av 
svarvstål, borr- och fräs
verktyg. Svarvens använd
ni~_g för fr äsni.ng, kugg
skarnrng , borrning, ~äng
ning och tryckning. 63 si
dor . 47 instruk t iva bilder. 
Nr 28-6 ....... .. . 13: 50 

Handb.ok i ga lvanisering, 
oxidering och metallfärg
ning, av Hugo W. Larsson . 
Något ur innehållet: för 
koppr ing, förmässning, 
förbronsning , förnickling, 
svartförnickling, förzink 
ning, förtenning , fö rsilv
r ing, förgylln ing, oxidering 
av koppar, guldgul, oliv
grön eller antikfärg på 
mässing, pat inering, färg 
ning av silver, stål och 
gjutjärn , blåanlöpning av 
stå l m.m. 
Nr 28-4 ..... .... . 12 : -

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 ....... . 

Gör uckra 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 il! . 
Nr 28-135 ........ 32:-

Koppar som hobby. In
struktiva bilder och in
struktioner om tillverkning 
av 9 enkla saker i koppar . 
Skå l, fat, .vas, mugg, lykta , 
m.m. 80 sid . lnb . 
Nr 28-294 . . . . . . . . 29: 50 

Tenn som hobby. Gjut 
ning , ·sågning , hamring , 
putsning etc. beskrives 
med 133 bilder om hur 9 
er>kla tennpjäser tillver
kas. 93 sid. lnb. 
Nr 28-295 . . . . . . . . 29: 50 

Elektronik för 1111, 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 förra
diomottagare m.m. Vidare 
tips för egna experiment, 
servicearbete, reparatio
ner och mätningar i tran 
sistorapparater . Rikt illu
strerad. 184 sidor. lnb. 
Nr 28-239 ........ 65: -

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 ........ 38: -

Bilen , av 8 . Stensland . En 
modern utförlig lärobok i 
bilens konstruktion och 
verkningssätt. 118l LEN 11 är 
antagen som lärobok vid 
yrkesskolorna för bitme
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 ..... ... 110: -

Svetsning. Boken behand
lar utförligt ol ika svets
och lödarbeten, den är 
lämpad för den svelsin
tresserade inom industri 
och hantverk, som önskar 
orientera sig om mode "na 
svets- och lödmetoder. 
208 s. 230 il!. 20 tabeller. 
Nr 28-71 .......... 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. 
Nr28-270 ...... 29:-

~ 
Händig hemma. En prak
tisk 'handbok för alla slags 
småreparationer och re
noveringar i hemmet : ta
petsering, målning, löd
ning, cement- och glas
arbeten m.m. 165 sidor. 
Rikl igt illustrerad. Ny om
arbetad uppi. 1975. In!,. 
Nr 28-175 ... ..... 29:-

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 . S9 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, ordförandekluoba 
m.m. lnb. 
Nr 28-263 . . . . . . . . 36: -
Forma och svarva i sven
ska träslag. Beskriver ut
förligt hur man med svar
vens hjä lp tillverkar olika 
prydnadssaker , burkar, 
skålar , mortlar , ljusstakar , 
servettringar m.m. 80 s. 
ca 70 foto. lnb. 
Nr 28-69 ..... . .... 42: -

Träslöjd. Material , verk
tyg och tekn ik av Lars 
Johansson. Upptäck trä
slagens egen skönhet. 
Verktyg och metoder . 
Egna ideer . Rikt ill ustr . 
96 sidor. Tryckt 1975. lnb . 
Nr 28-272 . . . . . . . . 32: -

Skira i trä med kniv och 
stämjärn. Handbok i hur 
man skär och täljer före
mål i trä : skedar, skopor, 
skålar, fi!'lurer m.m. Rikt 
bildmaterial samt tips om 
rätta virket och lämpliga 
verktyg. 96 s. 130 bilder . 
lnb . 
Nr 28-90 ....... . .. 42: -

NYA TING efter gamla 
modeller. Hemsnickeri 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, fältbord , fönster
hyllor, pigtittare , datakis
tor m.m. Ytbehandling . 98 
sidor . 
Nr 28-189 . . ...... 22:-
Snickra möbler och bruks
ting efter gam la svenska 
förebilder . Med 43 ol ika 
träslöjdsmodeller hämta 
de från gamla miljöer som 
prov på föredömlig svensk 
snickartradition. 112 sidor 
med 43 ritningar och 57 
foton. 
Nr 28-105 ........ 35: -
Renovering av gamla 
möbler. Beskrivning av 
antika möbelstilar o. hur 
de repareras, poleras och 
kläs om. 172 sidor. 170 
bilder. 
Nr 28-75 .. . . . . . . 38: -
Allmogemöbler. En hand
bok om gamla svenska 
allmogemöbler. Stilar , hi
storia , målning, repara
tion . Cå 200 bilder och 
teckningar . 160 sid. lnb . 
Nr 28-288 ........ 57: -
Av tri. 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. lnbur>den. 
Nr 28-66 . . . . . . .. 44: -

Flgelholkar o. foderbord, 
av R. Schutze. Ritningar 
på holkar för olika arier . 
Nr 28-191 ........ 16: 50 
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Frin stock till stuga. Allt 
från anskaffning av tim 
ret till ytbehandlingen av 
det färdiga . Arbetsgång 
för kåtor, skärmskydd, 
eldhus , bastu , lekstuga , 
fiskarbod . 150 bilder . 
Nr 28-282 . . . . . . . . 32: -

SI renoveras torp och 
·glrdar. Berättar lättfatt
ligt om hur man vårdar 
och reparerar gamla hus. 
168 s. 160 ill. 
Nr 28-258 .. . . . .. . 26: -

öppen . spis, av Kurt 
Vastad och Lars Hallen , 
43 öppna spj sar beskrivs 
och avb ilda s med foto 
och utfö rliga ritn inga r. 
Sp isens pl acer ing . Gott 
drag i sp isen. Misstag 
och hur de undv ikes. Te
ge l, natu rsten , plattor. 
Rikt il l. 158 sidor . Tryckt 
1976. lnb . 
Nr 28-269 ....... . 43:.-

Niverslöjd . Arbetsb &
skrivningar på många mo
deller av flätat eller lam
pa! näver . Varje arbets
moment är illustrerat med 
en bild . 108 sidor . 
Nr 28-205 . . . . . . . . 24: 50 

Samla stenar . Att bestäm
ma de vikt igaste minera 
ler och be rgart erna med 
hjälp av lärgfolon . 150 bil 
der med beskr ivn ingar. 
144 sidor . 
Nr 28-109 . ....... 29:-

Gjuta i plast, av K. Zech 
lin . Gjut in dekorativa 
föremål , blommor, fjärilar , 
stenar m.m. i klar hård 
plast. Bordsskivor , smyc
ken , br ickor och andra 
nyttosaker . 60 sid . 80 ill . 
2 sidor i färg . 
Nr 28-190 ........ 14: 50 

Slipa stenar. Av David F. 
Olson. Att slipa stenar är 
varken dyrbiirt eller svårt . 
Denna fascinerande hob
by har på senare tid bli
vit mycket populär . Bo
ken är den första på 
svenska som utkommit 
om stenslipning . Den är 
lättfattligt skriven med 
talrika bilder och anvis
ningar på hjälpverktyg 
som man kan tillverka 
själv . Ny omarb . uppi. 
1977. 
Nr 28-204 .. . .. . . . 27: -

Flamskvävnad. Vävred
skap , tekn ik, mater ial och 
färgn ing. Nya och gamla 
mönst er och modeller 
med a;betsr itn ingar . 100 
b ilder i färg och svartv itt. 
112 sid. lnb . 
Nr 28-297 ....... . 39: -
Sy lampskärmar. Många 
förslag t ill dekore r, I.ex . 
näversöm , hardanger , 
applikat ion, pinn ,spets och 
bat ik m.m. Rikt ill. 60 sid . 
Nr 28-278 ........ 28: -

Lek med lappar, applika
tion , colage , lappteknik . 
Klistra , sy på maskin , sy 
för hand . Ett 50-tal ol ika 
mönster och modeller, 
många färgb ilder. 96 sid . 
Nr 28-208 . .. . . . . . 26: 50 

Virkade dukar. 26 vackra , 
nya modeller till små och 
stora dukar , samt löpare . 
64 sidor . 40 illustratione r. 
Nr 28-195 . ....... 17: -

Handarbete och vävning 

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: -

Väva trasmattor. 62 nya 
modeller t i ll trasmattor i 
luskaft , dubb elbindning o. 
kypert samt röllakan . Ut 
förliga vävråd . 112 sidor . 
35 sidor i färg. 39 ill . i 
svartv itt. lnb . 
Nr 28-196 ........ 32:-

Trasmattor. Fullständiga 
beskrivningar med solv
notor t ill ca 40 trasmattor 
från hemslöjder och vä
vare från he la landet. 
Varje matta i färg. 80 s. 
80 ill. 
Nr 28-257 . . . . . . . . 32: -

Väva gardiner. 30 vackra 
ga rd iner att väva ! Alla av
bildade i färgfoto med 
utförl iga vävbes kri vni ngar . 
BO sid. lnb . 
Nr 28-298 ... . .... 39: --

Väv med trasor o. str äng
garn av Anna-St ina N ils
son . 32 hels ides färgb ilder 
med ol ika modeller samt 
besk ri vningar . 76 s idor . 
Nr 28-110 . ....... 3~:-

Viva fritt i ram och väv
stol. Beskr iver hur den 
fantasifulle själv kompo
nerar mönster . lnb. 
Nr 28-249 . .. . .. . . 32: -

Virka stjärnor och spet
sar. 75 nya mönster med 
beskr ivning . 100 b ilder, 
134sid . 
Nr 28-300 ...... . . 22: 50 

Niversöm, 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 . .. . .. . . 24: -

Band pi mlnga sill Lär 
ut hur man gör band utan 
dyra eller märkvärdiga 
red,rkap . 108 sidor, 36 
färgbilder, 200 teckningar 
och mönster . 
Nr 28-113 .. .... .. 56:-

Festremsor 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 bildkavalkad på 240 
sidor i stort format med 
483 dräkter och detaljer 
från Skåne till Lappland. 
320 färgfotografier. lnb . 
Nr 28-275 .. .. . . . . 85: -

FÄRGA garn och tyg. En 
g rundl ig handbok i konsten 
att färga både med växte r 
och syntetf ärg er . 144 stora 
sidor med 20 teckningar 
och 180 färgb ilder . 
Nr 28-114 . . . . .. . . 68:-

Sy av skinn. Grundbok i 
skinns ömnad omfattande 
45 modelle r: kjolar , jackor , 
kappo r, västar, skärp 1 

hands kar, väskor m.m. 
Med mönster. 176 sidor , 
40 foto n, 7 fä rgb ilder och 
ca 250 teck ningar . 
Nr 28-107 .. .. . . . . 39:-

MÅLNING 
Ytbehandling. Handbok i 
ytbehandling för möbel
o. inredningsindustrin av 
konsulent Frans Karl 
ström. Ur innehållet : bo 
ning .:,ch polering , plast
lacker , vattenslipn . b(ek
ning , betsning , grundning , 
porfyllning, sickling , lack
färger , färgsprulor 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: -

Akvarellmllning, av Nisse 
Zetterberg . Olika botten
material , papper och 
pannler 1 metoder, pe~s 
lar och färger beskrivs 
utförligt l iksom 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. 
Nr 28-78 ...... . . 32:-
Keramik och porslinsmll
ning. Modellering, gjut
ning, drejning , bränning 
o. glasering samt porslins
målning . Rikt mustrerad i 
svartvitt och färg . 48 sid . 
Nr 28-29 ......... . 14: 50 

Teckna och mlla. 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 . .. . .. .. 48: -

Teckning. En lärobok av 
konstnä ren och teckni ngs
läraren Torsten Paulson . 
75 sidor , 23 avb >ldade 
konstverk och 125 instruk
tiva teckn inga r. 
Nr 28-106 .. ...... 32:-

DIVERSE HANDBÖCKER 

All världens HUNDAR, 
254 hundar i färgfolo . 314 
rasbeskr ivningar . Boken 
för alla hundvänner! 288 
sid. lnb. 
Nr 28-242 . .. . .. . . 39: -

Släktforskning för •Il•-En 
utförlig o. modern hana
ledning av Börje Furten
bach . 134 sidor. 
Nr 28-207 . . . . . . . . 29: -

Knopar, av Nils Ström o. 
A . Eneslröm. Två fack
män i knopslagning har 
sammanställt denna bok , 
som icke enbart beskriver 
"sjömansknutar " utan ger 
handledning för tillverk
ning av ett stort antal 
nytto- och prydnadsföre
mål av .olika slags rep. 
130 sidor . Fotografier och 
teckningar . lnb. 
Nr 28-134 ........ 29: 50 

Hobbyarbeten med häst
skosöm. Vad allt kan man 
inte göra med enkla verk
tyg och hästskosöm i 
smycken, ljusstakar , vägg
o. fönsterprydnader, spe
gelramar , namnskyltar m. 
m. Ett 50-tal bilder och 
modeller . 

50 Nr 28-245 . . . . . . . . 16: 

Skulptur. Mater ial o. tek
nik av Stellan Wiberg . 
Behandlar utförligt skulp
tur i ,lera och hur man gö r 
avgjutningar i gips och 
bror,s. 93 sidor. 90 fo ton. 
Nr 28-108 ....... . 36: -

I,,,, i;;~ 
Uppslagsbok för skrivbor
det. Med ledning av den
na bok kan envar avfatta 
sina brev snabbt och kor
rekt. Brev som ger ett 
sympatiskt och vederhäf
tigt intryck , och som är 
rätt formulerade och där
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 ordei. 
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 analysera sina 
vänner och sig själv . Illu
strerad. 184 sidor . 

Nr 28-279 . .. . .. . . 22: -

Tridg8rd -
och blommor 

Stora trädglrdsboken. 
Planering , växtval , köks
trädgård, växthus, terras 
ser och uterum m-m. 100-
ta ls bilder i färg. 288 sid. i 
stort format 20X 27 cm . 
lnb . 
Nr 28-286 ..... . .. 55: -

Köksträdglrden. Beskr i
ver utförligt hur man an
lägger en kö'kslrädgård 
och en kryddgård . De 
flesta köksväxter, krydd
växter och bär presente
ras med odlingsråd . 112 
sid . Rikt ill. 
Nr 28-264 . .. .. . .. 24: 50 

SI beskär man träd och 
buskar. Fruktträd, bärväx
ter och prydnadsväxler 
ger rikligare skördar oc~ 
blir vackrare med rätt be
skärning . Utförligt illu-

~;em.z~ s. 54 ill. 14: 50 

350 krukväxter. Fina färg
bilder och utförliga texter 
beskriver krukväxternas 
plantering, skötsel och 
förökn ing. 353 färgfoton, 
192 sid. i stort format. lnb . 
Nr 28-293 . . .. . .. . 55: -

Krukväxter. Clver 200 växt
beskrivningar med sköt
selråd . Alla blommor i 
fä"rg . 256 sid . lnb . 
Nr 28-262 .. .. . . .. 38: -

Odla kryddväxter. Att an
lägga kryddgård. Plante
riag och sådd. Matrecept. 
Hemkryddat brännvin . 
Doftbuketter . 120 sidor . 
24 illustrationer . 
Nr 28-202 ........ 21:-
Fältflora, av Björn Ursing 
är den praktiska färgflo
ran ' i handboksformat . 
Samtliga 820 bilder är 
återgivna i 7-färgstryck , 
där examinationsschema 
är ett värdefullt komple
ment som gör boken till 
naturälskarens oumbärli· 
ga färgflora . I nb. 
Nr 28-103 ........ 58: -
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*NYHETER 
Mikrodatorn, av Lennart 
Bergström, behandlar pi pi 
ett populärt sätt - Mikroda 
torn . På 260 sidor och med 
150 ill. förklaras hur mikro 
processorer , minnen , in/ ut 
kretsar fungerar, program
meras och vad de kan använ
das till . En mikrodator, NEC 
TK-80 med mikroprocessor 
8080 A, baskrivs i detalj lik 
som även det svenska Data 
Board 4680 systemet, som 
används i privatdatorn ABC 
- 80. Boken är padagogiskt 
upplagd med övningsupp 
gifter . Den riktar sig till dig 
som vill skaffa grundläggan 
de kunskaper om mikrodato 
rer och programmer ing. Bo 
ken kan studera s utan före
gående kunskaper i digital 
teknik. 
Nr 28-30 ... . . . . . 65:-

Handbok för mikrodatorn 
utgör en fortsättning på 
bokan Mikrodatorn. lnnehll 
ler alla hjälpmedel som kan 
behövas vid programmering 
av 8080/8085-system i As
semblersprAk. Instruktioner 
genomgås gr undligt med 
exempel till varje. lnnehAller 
dessutom tio nya instrukt i
oner för 8085 , samt lösning
ar till samtliga övningsupp
gifter och problem i boken 
Mikrodatorn . 160 sid. 
Nr 28-31 . . ..... . 50 :-

Allemansböckema, en lågp ris-ser ie med värdefulla 
handböcker . 96 sidor med 100-tafs bilde r, flera i färg . 

Pr bok 22: 
Nr 
28-37. Vin och vintillverkning. Gö r det själv . 
28-38. Keramik. Grunderna i beredni ng o. bränn ing. 
28-48. Smycken och ädla stenar. Hobbyhantverk . 
28-49. Mileri. Grundlära i tave lmålning. 
28-52. Kryddor och medicinalvixter. Od ling o. skörd. 
28-54. Kroppen och hälsan. Nytti ga råd . 
28-253. Kärlek och sex. Inti m upply sning för alla . 

KOK BÖCKER 

S6ngb&kff' I 
Evert Taube, Visor, Bal 
lader, Serenader . 78 av 
Taubes mest kända visor. 
160 sidor . 

Ät kinesiskt. 186 recept 
på läckra rätter från det 
vä rldsbe römda kinesiska 
köket. Färgbi lder . 144 sid. 
lnb. 
Nr 28-292 ........ 39: -

Gör din egen ost. Recept 
och praktiska anvisningar 
för hemost av köpmjölk 
och all åorts lantmjölk. 
Bilder i färg och svartvitt. 
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. lärobok i 
styckning av nöt, gödkalv, 
svin , får och vilt. För 
chark- och but iksfolk , 
lanthushåll m. fl. 128 s. 
200 ill. lnb . 
Nr 28·259 .. . . .. .. 29: -
Ät vegetariskt! En recep·t
samling av Ingrid Sten , 
som i 23 år drivit en ve
getar isk restaurang . Mas
sor av recept, läck ra färg
bilder , 224 sido r. 
Nr 28-115 .. .. .... 39: -
Bantningsboken. För den 
som vill gå ner i vikt. 
Bl.a. komplett matsedel 
för 6 veckors bantning . 
Utarbetad av ICA prov
kök. 96 sid. 90 ill. lnb . 
Nr 28-265 .. . .. .. . 22: -
Hilsokosl 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 ......... 28:-

~ 
Stora bakboken med 450 
recept på matbröd , vete
bullar , kakor , bakelser , 
tårtor m.m. Med " bak 
skola " som i bild och text 
visar hur du snabbt lär 
dig baka . 140 färgbilder 
och många teckningar och 
andra bilder . 256 sid . i 
stort format. lnb . 
Nr 28-299 . .. . .. . . 52: -

Baka nyttigare. Annorlun
da recept av typ hälso
kost . Matbröd , f inbak och 
godsaker . 110 sid . 
Nr 28-289 .. .. . . . . 28: 50 

Sju sorters kakor. Inne
håller 325 läckra recept 
på vetebröd , mjuka kakor, 
småkakor, bakelser och 

Nr 28-n ........ 16: 50 

Visor man aldrig glömmer. 
180 oförglömliga visor fr. 
det glada åttiotalet till de 
senaste årens stora slag
numme r. 192 sidor . 
Nr 28-111 ........ 16: 50 

Den gamla visboken. 
Gamla skillingtrycks-, sjö 
mans·, emigrant· och ral· 
arvisor m.m. 219 sidor . 
Nr 28-73 .......... 16: 50 

Modem snabbkurs i dans, 
av Stig Soneson . Ny lllrQ· 
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 28-180 ........ 14: 50 

tårtor . Allt om ugnsvärme , lekar inne och ute. Be
redskap, kakornas förva- skriver 108 olika säll · 
ring m.m. Rikt ill. i färg . skapslekar fö r barn och 
Ny omarb. upplaga med vuxna . 
många nya recept . N 28 290 4 
Nr 28-172 .. .. . ... 19:50 r • ........ 1 :-

Safta, sylta, konservera. 
En handbok från ICA
provkök med över 100 re
cept. lnb . 
Nr 28-243 ..... .. . 19:-

Paliensboken. Beskriv
ningar över 30 roliga och 
intressanta patienser med 
illustrationer . 
Nr 28-39 . .. .. .. . .. 4: -

109 tindstickstrix. lätta 
och svåra problem samt 
knepiga tricks . 150 teck
ningar . 96 sid . 

Bokstöd av glasklar plast 

Höjd 13 cm. Bredd 11 cm. 
Nr Prpar 5pa 
34-1611 4: 25 18: 50 

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 
26-469 11,5X 8 cm 
26-470 17 x 11 cm 
26-444 20 x 14 cm 

Vinboken, av Harry Edel
man. Handbok i hembe
redning av vin m. recept 
för alla vanligare svenska 
bär och frukter . Något ur 
inneh .: Mustens iordning
ställande , jäsningens ge
nomförande, recept, vi· 
nets efterbehandling, 
champagne enligt origi
nalmetoden . Snabb jäs
ning av vinet. 134 sidor . 
Nr 28-88 .. .. .. .. .. 9: 50 

Nr 28-281 ... . .. . . 13: 50 Ask för gem eller nålar 
m.m. Med magnetisk öpp-

1001 roliga historier. 175 ning för praktisk portione-
sidor ill. ring . 4 X 4X7 cm. 
Nr 28-268 ...... .. 13:- Nr 36-185 .......... 4: 60 

kontorsmeteriel 

Brevpinn i f int utförande 
med blå , grön , röd, gul 
&ller brun tygk lädd rygg 
och bra mekanism. A4-
format. 26 X 31 cm. 
Nr 38-306 ....... 16: 50 

REGISTER passande 
ovanståande plrmar, A4. 
24 blad alfabetiskt regi
ster A-C . Brunt kraft-

~!~~ .. Per sats 2: 75 
Alfabetsregister A-C 
med plastade flikar . 
Nr 21-310 .. . .. .. . 6: 90 
Nummerregister 1-12 

'2 med plastade flikar . 
· Nr 21-3111 .. .. .. .. 5: 25 

Plnn av pressad kartong 1 
i A4 fonnat och mea 
ringmekanism. Finnes i 
flrgema : rOd, grön, eller 
blå. 
Nr 31--'11 ...... .. 4:40 

4 
Skirapparat, en utmärkt 
kombination av sax och 
kniv , som lekande lätt 
skär papper, folier, snö
ren och mycket annat. 
Utbytbart rakblad . 
Nr 24-1462 ........ 6: 50 

Häftapparat av lackera d 
plåt. Motp)attan vändbar 
för såväl nit- som nål
häftn ing med klammer 
26/6. längd 15 cm. 
Nr 36-300 ........ 13: 75 

Hiltapparat i fickformat , 
i förkromad metall. Upp· 
fällbar för att t. ex. stifta 
fast papper på ritbräden . 
Nr 21-433 ........ 5:50 

Hiftldammer. SmA klam· 
mer för 26-433. 1000-ask. 
Nr 28-434 .. .. .. .. 1: 70 -~ Häftklammer passande 
de vanligaste häftappa · 
raterna. 5000 st per ask. 
Nr Typ Pr ask 
36-404. "24/6" 6: 75 
36-459. " 26/6" 5: 90 

Blyertspenna av cederträ 
med pr ima radergummi. 
Hårdhet HB . längd 19 
cm. 
Nr Pr 6 st 24 st 144 st 
26-50 2: 10 7: 20 36: -

itUJCj 

Timmerman1penna, extra 
prima kvalitet. 
Nr Pr,; t 12 si 
20-49 1: 10 10: 80 

JP,tt 
Mirkpenna för mllrkning 
av tyg . Med svart special
bläck som motstår alla 
tvättmedel. 
Nr 26-432 .. .. .. .. 4: 50 

~ H -NNFIMIS& 

Mirkpanna med special
blyertsskrift som fäster 
på allt , även metall , pors
li n och glas . 
Nr 26-431 .. .. . .. . 2: 35 

Pennset Ballograf Epoca . 
Kulpenna som skriver 10 . 
000 m . samt 0,7 mm stift 
penna med tryckmatning 
och plastförstärkta bly 
ertsstift . Färg på pennor 
na : svart . 
Nr 26-217 ... . . . 19 :50 

Reservpatron till Ballo 
graf Epoca . Blå skrift . 
Spetsbredd medium . 
Nr 26 -218 .... . . 7 :75 

R uervstift O ,7 mm för 
stiftpennor, plastförstärkt 
i hårdhetsgrad HB . Tub 
om 24 st stift . 
Nr 26 -219 ...... 4 :75 

~ 
Kulpenna, PARKER Jot
ter . Den amerikanska kva· 
litetspennan m. den mik
roporösa volframkulspet
sen, som även skriver på 
fela o . blanka ytor . Tryck
mekanism o. topp av för· 
kromad metall. Blå skrift. 
Nr 26-438 ....... . 17: 75 

Patron, reserv till Parker 
Jotter . 11Jättepatron 11

1 fin 
eller medium spets , blå 
skrift samt röd , grön el. 
svart , medium spets . 
Nr 26-439 .. .. .. .. 8: 50 

~ 
[-d 2\ 

Pekpenna, teleskopledad . 
Kan utdragas till 60 cm 
längd . Förkromad . Ut 
bytbar kulspetspatron . 
Praktisk för lärare. 
Nr 26-484 . ..... 9 :50 

Mirkpenna, Penol 100, 
ger 10 mm bred linje. 
Giftfr i. Röd el. svart färg . 
Storlek 26 X 150 mm. 
Nr 26-4841 .... Pr st 7: 50 

~ 
(9T 

Pennfonnerare. Hell av 
kraftig plast med förkro
made metalldelar . Autom . 
matn ing och stopp . Med 
skruvtving för fastsättning 
vid bo,d . Höjd 10 cm. 
Nr 36-419 .. .. .. .. 34: 50 

Radergummi. Vitt plast
gummi för blyerts . Stor!. 
45X25X10 mm. 
Nr 26-482 . . . Pr st 1: 75 

PannfonnaraN m. spAn
behållare av plast. 
Nr Prst 10st 
26-409 3: 25 23: -

Taxtschabloner, dubbla , 
användbara för såväl bly
erts som tusch. Sats m. 
h<å dubbla schabloner , 
stora och lilla alfabetet i 
rak eller lutande stil samt 
sif fror. 
Nr 
26-103 
26-104 
26-105 
26-106 
28-107 
28-108 
26-109 
26-110 

Stilhöjd 
3 mm rak 
3 mm lut. 
5 mm rak 
5mmlut. 
7mm rak 
7mmlut. 

10 mm rak 
10mmlut. 

Pris 
8:-
9:-
8:-
9:-

11:-
12: 50 
11:-
12: 50 

Schablonpanna för tusch . 
Finnes för 3, 5, 7 eller 10 
mm stilstorlek . 
Nr 26-198 .... Pr st 4: 75 

Sax för kontors- och uni
versalbruk. Extra hög 
kvalitet. Förn . och pole
rad. längd 16 cm. 
Nr 24-287 .. .. .... 11: 75 
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HAlslag, av kraftig plåt , 
lack . Stansar hål passan
de vanliga kontorspärmar . 
Behållare för avfall i bot
tenplattan. Med anhåll 
för inställning av olika 
arkstorlekar. 
Nr 36-4111 . . . . . . . . 21 : -

Brevvlg med grålackerat 
plåtstativ och silvergrå 
skala . Två mätområden . 
Nr Väger högst. Pris 
38-490 250 g 31: -
38-491 500 g 38: -
38-492 1000 g 59:-

Kurvlinjal lir böjbar i alla 
kurvformer och .står kvar 
i inställt lä.ge. Längd 38 
cm. 
Nr26-101 .. .. ... . 11:50 

r ,,,,,, ,.'7"'"l"'T'T"l 
I 4'-"7. - .. 
~.:.:!~---

Linjal, av hård glasklar 
plast med fasad kant och 
gradering i mm. Praktiska 
och hållbara. 

Nr Längd Pr st 10 st 
26-206 20 cm 1: 25 9: -
26-207 30 cm 2: 10 16:-
26-244 50 cm 4: 90 39: -

Vinkel, av glasklar plast. 

45-GRADERS 
26-180 Längd 15 cm 2: 10 
26-181 Längd 20 cm 3: 10 

60-GRADERS 
26-177 Längd 20 cm 2: 25 
26-178 Längd 25 cm 3: 25 

Postblock, 50 ark linjerat 
fint brevpapper. Storlek 
17X27 cm. 
Nr 28-313 ........ 8: 25 

Kuvert. Vita , litograferade 
på insidan . Storlek 12,5 X 
15,5 cm. Passar A4. 50 
kuvert i kartongmapp . 
Nr 28-311 .. .. . . . . 5: 50 

Skissblock med 100 blad 
slätt, vitt, prima träfritt 
papper . 
Nr Storlek cm 
28-332 15X21 
28-333 21 X 30 

Pris 
2: 90 
5: 20 

Rutblock med 100 blad 
rutat prima träfritt papper . 
Nr Storlek cm Pris 
28-329 10X 15 1: 75 
28-331 21 x3o 5: 25 

Skrivblock med 100 blad 
linjerat, prima träfritt pap
per. 
Nr Storlek cm 
28-327 15X21 
28-328 21 X 30 

Pris 
2:95 
5: 25 

Kollegieblock, med h~I 
för ringpärm och margi
nal. Innehåller 75 blad av 
prima papper , perforera
de för avrivning. Spiral
rygg . 

Nr Storl . cm Pris 
28-319, linj. 20X 17 3: 90 
28-320, rut. 20X 17 3: 90 
28-316, rut. 29 X 21 5: 70 
28-317, linj . 29 X 21 5: 70 

Hektograf för barn och 
skolungdom att tryc~a 
skoltidningen, progr ., bil
der m. m. i upp till tre 
färger på en gång . För 
handskrift o. teckning. Av 
ett original kan tagas 70 
-80 goda avtryck. Tryck 
yta 13 x 22 cm. Komplett 
uppsättning bestående av 
hektografmassa , 3 fl : 
bläck, penna o. svamp , 
kartong med beskrivning . 
Nr 37-621 . . . . . . . . 31: -

Hektograf, 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. Bruksanvisn. 
medföljer. 
Nr Tryckyta Pris 
34-887 30 x 42 cm 48: -
34-888 22X30cm 41:-

Haktografmassa för om
gjutning eller påbättring 
av beg. hektografer. Be
skrivning medföljer. Kar
tong om 1/, kg. 
Nr 34-890 Pr kartong 15: 50 

H ektografblick . Färg kraf
tigt, ger på ovanstående 
hektografer upp till 80 st 
goda avtryck. Finnes: 
Slå-svart, violett , blått, 
rön, och grönt . 
Nr 34-891 . ..... 3 :75 

Plastficka, glasklar m. öv
re sidan öppen och med 
hål för stand.-pärmar . 
Storlek AS 16 X 21 cm och 
A4 21 X29 cm. 
28-335 AS Pr 10 st 5: 80 
28-334 A4 Pr 10 st 6: 70 

Matt-tejp. Dubbelhäftan
de kraftig textiltejp för 
skarvning och fixering av 
mattor, uppsättning av 
skyltar m.m. Längd 5 m. 
Bredd 50 mm. 
Nr 36-114 ..... . . . 

Bandningstejp. Glasfiber
armerad tejp för buntning 
och förslutning av tyngre 
gods , Kan i många fall 
ersätta järnband . 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 

Tejphlllare av kraftig 
plast med tryckrulle och 
avrivare för förpacknings
tejp . Storlek ca 17 X 12 X 
6 cm. 
Nr Förlejpbredd 
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 38mm 7:- 62:-
36-116 50 mm 9:- 79: -

~\ 
Pantograf med armar av 
kraftig plast. 10 olika för
storings- och förminsk
ningsgrader kan inställas 
från 2 till 10 gånger. Räc
ker för bilder upp till ca 
35X 35 cm. Penna och 
bruksanvisning medföljer . 
Nr 36-124 ........ 17: 50 

Kalkylator Casio -FX80. 8 LCD-s iffror. En räknare fö r 
tekniker med A.O.S . Paranteser i 6 nivåer , fakutet , 
R-P, P- R. Stat ist ikprogram . Autom. avstängning efter 
6 min . 6000 tim . på 2 batterier (32-2311). 

56 Nr26-36 . . . . . ....... . ........ . ........ . ... 1 :-

Kalkylator Casio-HL 801. 8 LCD-s iffror med proce_nt 
och deltap rocent. Autom . avstängning efter 12 mon. 
8000 tim. på 2 batter ier (32-2311). 
Nr 26-37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96: -

Melodiräknaren Cas io-80. Räknare med minne , rot , 
procent . Permanent klocka med 2 st spelande alarm 
och limer . Visar även dagens datum och veckodag . 
Dessutom prog rammerad att visa exakt veckodag 
mellan åren 1901 och 2099. Stoppur med mellantider . 
" Min iorgel " med hela s-ka,lan inprogrammerad . 2 st 
batter ier räcker 12 mån. (32-2311). 
Nr 26-39 .. . .. . .. ..... . . ...... . ............ 265: -

Mini-kalkylator CASIO LC -79 . 8 LCD -siffror. . Au~? 
matisk avstängning efter ca 12 min . Alla 4 rakne_sat
ten, minne, konstant, rot och procentfunktoon. 
storlek 85x54x2 ,8 mm . 
Nr 26-38 ... .. . .. .. ......... . .... 158:-

Mini·kalkylstor NEUTRON LD 887 med LCD-dis 
play 8 siffror 4 grundräknesätten samt konstant, 
proc~nt och r~t. Ackumulerande minne, algebraisk 
logik . Automatisk avstängning ca 7 mon. efter an 
vändning . Ca 2000 t. på 2 st batteri 22 -330 . Stor 
lek 117x72x10 mm . 
Nr26 -67 .......... .. ........... . . 85:-

Pantograf. En stabil och välgjord apparat av fernis
sad ek och med metallbeslag. Bilder kunna förstoras 
i 10 ol ika 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 .. 41:-

Ritapparat täcker format A 2, 63 X 47 cm. Appara!en 
har krafti klämma med skruvsystem för faslsättnong 
på ritbor~ . Alla metalldelarna förnicklade eller. lro~t
lackerade i diskret , grågrön färgnyans . Ypperligt in

strument i precisionsutförande med perfekt av.bal~n
sering. Linjalllngder: 20 och 30 cm. Automatisk on
stlllning och låsning för var 15:e grad . Mellanlägen 
låses manuellt. Utan bord. 

315
, _ 

Nr 31-55 . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . · ... · · · 

!'riglingsappust DYMO . En __ nätt märkapparat '!.'ed 
snygg , lättläst stil på 6 mm markband. Ett 2 m mark 
band medföljer . 
Nr 36-476 . ........ . .. . ...... . ... . 23:75 

Märkband till lilla DYMO . 2 m X 6 mm. Färg : röd, 
grön , blå eller svart. 4· 95 
Nr 26-477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr st • 

Präglin9sapp1ral DYMO . Gör skyltar och etiketter i 
hemmet affären kontoret, verkstaden m.m. Texten 
blir pryciligt djup

0

präglad på självklistrande plastband . 
Ni kan lätt märka en mängd saker i hemmet : lådor , 
matburkar , nycklar, redskap . Göra texter i fotoalb~m 
m.m. Skyltar på instrumentpaneler , pärmar m.m. T,11-
verkad av slagfast hårdplast. En kvalotets~rodukt m. 
ett års garanti. En rulle märkband medlölJe~. 
Nr 36-488, DYMO 1740 för 6 mm band . Pris 44: -
Nr 36-489, DYMO 1750 för 9 mm band. Pros 49:-

Miirkband, 6 mm breda och passar DYMO . Finns i 
följande färger: svart, trai>sparent, -röd, blå , gul , 
grön, grå, guld. 3 m -rulle . 

7
. 
20 Nr 26-473 .. .. .. .. .. . .. . .. .. . Pr st • 

Miirkband, 9 mm breda och passar DYMO . Finns i 
följande färger: röd , grön , blå , svart , transparent , 
grå , guld . 3 m rulle . 9· 50 
Nr 28-474 . . .. . .. . .. . .. .. . . . . .. .. .. . Pr st • 

RABATT Lämnas vid order över :JJO:- . 
FRAKT TILLKOMMER Se försäljn .vi llkor sod. 1. 
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Milarskrin. Fern . kraftig trälåda 33X23X6 cm med 
föm icklade beslag och plåtinredning . lnneh .: 16 
stora Norma-oljefärger, 2 flaskor, 3 pensl-ar, palett 
kopp och mahognypalett . 
Nr 38-85 ......... . ....... . . .. . . ........... 295:-

Artistskrin av äkta valnöt. Storlek 3() X 40 x 7 cm. 
Innehåll: Skisspannå med duk, palett , plåtinredning 
med 22 tuber Mussini-konstnärsoljefärger , fia.skor m. 
s iccativ, terpentin och fernissa, 4 penslar , dubbel 

~~l~;o~~- ~-~~-~~i~'. ......... ........... .. 635: -

Mllarskri~. lackerat plåtskrin , storl. 25x 16X 3 cm, 
med fackmdelnmg . Innehåll : 11 tuber oljefärg ter -
~entin, lin!)lja, 3 penslar och palett . ' 

r 36-120 ..... . ......... .. . . ..... . ......... 58:-

Mllarskrin med prima akvarellfärg, 16 koppar och 
4 tuber samt palett och pensel. lackerat och inrett 
plåtskrin storlek 21x14x3 cm . 
Nr 36-121 ..... . .... . . .. . . .. . .. . .. 24:-

---= -----======··"" . . ---=·· ~-~ 

OIJefirg, "Greyhound ". 
REEVES berömda engels
ka fabr . I tuber m. ca 40 
CC. 25X100 mm. 
Nr 26-283 . . Pr tub 5: 90 

Nr Rtl DA 
1. Alizarin , karmosin . 
2. Skarlet Lack. 
3. Engelskt rött . 
4. Kadmium röd . 
5. Karmin. 

BRUNA. 
7. Ljusocker . 
8. Bränd terra . 
9. Bränd umbra . 

10. Obränd umbra . 
11. Van Dyckbrunt. 

GULA. 
12. Neapelgul , ljus. 
13. Kadmiumgul, ljus. 
14. Kadmiumgul, medel. 
15. Kadmiumorange . 

GRl:INA. 
17. Viridiangrön . 
18. Olivgrön. 
19. Smaragdgrön. 
20. Grönjord. 

BLA. 
21. Ultramarinblå . 
22. Koboltblå . 
23. Mauve Violett. 

SVART . 
24. Elfenbensvart . 

VITT. 

Fiirgsats, en tub av varje 
ovanstående 23 st Reeves 
oljefärg . 
Nr 26-214 ... . .... 132: -

·==······ • •• ••• • •• Pastellskrin av polerat trä , 
f - lid I k d storl. 22,5 X17,5 X2,5 cm 

arg I av ac era plåt med giftfria vattenfärger med 30 olika pastellkritor, 
för skolbruk. Pensel medföljer. 10X65 mm. Extra mjuka 
Nr Antal färger Storlek Pris och av bästa konstnärs-
36-122 46 25x13 cm 9 :75 kvalitet. 

.__3_&-_ 12_3 ___ 7_4 ____ 30_ x_2_4_c_m ___ 1_8_:5_0__., Nr 36-98 ... .. ... 128:-
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Artistoljefirger, Norms . 
Fabr . Schmincke . Tubstor
lek 14X70 mm. 
Nr 26-28. Pris pr tub 5: 25 
Finns i följande färger: 

19. Bensvart . 
2. Zinkvitt. 

GULA. 
3. Kromgult, ljus. 
4. Kromgult, orange . 
5. Ljusocker . 
6. Terra obränd . 

10. Guldocker . 

Rl:IDA. 
7. Cinnober-imit. 
8. Krapplack -imit. 
9. Engelskt rött . 

B LA. 
13. Koboltblå . 
14. Ultramarin . 
24. Pariserblå . 

BRUNA. 
11. Bränd umbra . 
12. Natur umbra. 
21. Van Dyck brunt. 

GRl:INA. 
15. Smaragdgrönt 
17. Saftgrön . 
18. Koboltgrön . 
22. Kromgrönt, mörk. 
23. Kromgrönt, ljus 

Firgsats. En tub av varje 
ovanst. 21 färger . 
Nr 38-29 . .. Pr sats 105: 

Palettlrniv med 75 mm, 
mot spetsen tunnslipad 
klinga. 
Nr 26-157 .. .. .... 5: 85 

Mllarduk i god svensk 
hellinnekvalitet . Prepare 
rad. 
Nr 
49-116 
49-117 

Bredd 
70cm 

140 cm 

Pris/m 
27:

,57:-

I 
rBlandvitt. Artistfärg i stor 
·tub . 150 ml. Oljefärg . 
Nr 26-93 .. . ... . 23: 50 

Acrylfirg "Guita r". En 
vattenlöslig oljel iknande 
konstnärsfärg . Använde s 
som oljefärg oc h kan 
blandas och förtunn as. 
Torkar snabb t även 
tjocka lager . Giftfri. 

Firgllda med 8 olika 
acrylfärger i 10 cm' tuber . 
Nr 36-82 . . . . . . .. 24: -

I Firgllda med 11 olika 
acrylfärger (10 cm' tuber) · 
plus en dubbeltub vitt . 
Nr 36-83 .. . .. . .. 12: -

Acrylfirg "Guitar " i stor 
tub. 25X 100 mm ca 40 cm'. 
Finns i följande färger : 
Vit 1, Citrongul 2, Gul 3, 
Ljusocker 9, Brun 7, Ci
noberröd 5, Karmos inröd 
10, Ljusgrön 15, Viridian
grön 14, Koboltblå 18, 
Ultramarin 19, Svart 23. 
Nr 26-91 . . . . Pr tub 9: 50 

Förtunning Acryl-Medium, 
för acrylfärg . Ger glansig 
yta åt även utspädd färg. 
50 cm' . 

36 -63 

TAVELRAMAR, trävita av slätt kvistrent trä . Ramarna 
levereras firdiga för hopsittnlng, med tillpassade 
hörn med skruvhll . Skruv medföljer . Monteringen 
görs på någ ra minuter , endast skruvmejsel behövs . 

Ram 36-59. Tavelmått och pris pr ram : 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12 

8:50 9:- 10:- 11 :- 11 :50 12:- 13:50 15:75 16:50 

Ram 36-60. Tåvelmått och pris pr ram : 
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40 

39:- 42:- 46:- 51 :- 58:- 63:- 72:- 90:-

Ram 36-61. Tavelmått och pris pr ram : 
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40 

37:- 40:- 44:- 49:- 56:- 59:- 68:- 89:-

Ram 36-62. Tavelmått och pris pr ram : 
F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12 

16:- 18:- 19:50 21:50 23:- 26:50 30:- 32:-

Ram 36-63. Ta velmått och pris pr ram : 
F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12 

17:- 1,9:- 21 :- 23:- 25:50 28:- 31 :50 34:-

Ram 36-13. 20Xf0 mm. Tavelmått och pris pr ram: 
F1 F2 ·F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12 

8:- 9:- 9:75 10:50 11:- 12:- 13:50 15:- 18:-

TAVIUIAff 
F 1• 22><11cm F 4• ax24cm F10• •x41cni 
F 2• 24><18cm F I• •x27cm F12• 11><IOCIIII 
F 3• 27><22C1111 F , .. 41><881:111 Fllll• nxmcm 

F I• 48><88cm F40=1IIO><B1 cm Nr 26-92 .......... 7: 75 ____________________ _., 

Akvarellpensel i bleckhyl
sa , lackerat skaft. Hela 
längden 17 cm. 1-12 · är 
storleksnummer . 
26-225, s . k. skolperysel .. 

1 1 3 5 
1: 60 1: 70 1: 90 2:10 

6 8 10 12 
2: 40 2: 80 3: 90 4: 75 

28-31, av mårdhår . Extra 
prima fabrikat. 

2 4 6 
8:- 9:50 12:50 

8 10 
14: 50 18: -

B i o 
. Streckpensel 28-227, flat, 

i bleckhylsa m. vitt skaft , 
Artistpensel nr 28-231, flat, ca 30 cm. 
prima mårdhår, med lack. 2 4 6 

1:90 
16 

3:30 

8 
2:20 
20 

4: 20 

skaft , längd ca 30 cm. ' i: SO 1: 65 
Storlek/pr st. 10 12 

2 4 6 8 2: 40 2: 70 
7: 50 8: 50 10: 50 13: 50 

10 12 
16:- 21:-

Artistpensel nr 28-229, 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: 

Penselnts. Ett sortiment 
med 21 olika små penslar 
för hem och hobby . 
Nr 30-2204 . Pr sats 16: 75 

Spinnram nr 36-14 för 
uppspänning av duk till 
oli/"emåln ing. Komplett m. 
ki ar. Pris pr st. 

F4 F5 F6 FB 
6:75 7:50 8: 50 9:50 

F10 F12 F20 F40 
10: 50 11:75 14: - 19:-

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:-

Pannl nr 38-11 för olje
målning , t illverkad av 4 
mm hård masonit. Prepa
rerad vit yta. , 

2-förp . Pris pr 2 st. 
F1 ~2 F3 

6: - 6: 80 8: 60 
F5 F6 

13: 50 18:-

F4 
11: 50 

F8 
24:-

Dukpannl nr 36-56. 
Pappannå uppfodrad med 
preparerad målarduk . For
mat och pris pr st : 
F3 F5 F6 F8 

5: 75 6: 50 9 : 50 11: -

Staffli av furu med beslag 
av mässing . Höjd ca 160 
cm. Ett billigt och bra 
staffli för amatörmålare . 
Nr 46-164 ..... . .. 120: -
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Dockkroppar helt av slagfast polyatyrol-plast med Hjul , Kraftigt ekerhjul , diam .: 20 cm med 19 cm axel. 
behaglig yta och väl avstämd hudfärg . Naturtroget Hjulet har kraftig gummiring och nylonlager, vilka 
hår med vackert fall, sovögon , rörliga anmar och ben ger mycket lätt gång . Axeln med skruvar för fast
samt mamma-stämma. Det tjusiga utförandet av des- sättning . Förn. bricka täcker hjulnavet. 
sa dockkroppar gör det till ett mycket tacksamt ar- Nr 31-817 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr förp . 4 st 68: -
bete att sy kläder till dem. 

Nr 37-534 Längd 43 cm. Pr st 40:- 10 st 355 : 
Nr 47-535 Längd 53 cm. Pr st 48: - 10 st 430:
Nr 47-536 Längd 60 cm. Pr st 62:- 10 st 550:-

Racarb6t av lackerad pilt. Glr med ånga. Vatten pi.
fylles genom ett av de två rören baktill på blten, 
varefter bränslet tändes och insättes under pannan. 
Om några ögonblick startar blten och går ca 10 min. 
under ett smattrande ljud . Bästa värmekälla är en 
•t. värmetablett (sid . 83). Längd 14 cm. 
Nr 37-501 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr st 8: 50, 10 st 72: -

Magnetiska leksaker har alltid varit ,nyckel intressant 
och roande för både ung och gammal. De kan göra 
många tricks som ser oförklarliga ut. 

27-668 Jungfrun i badet . ..... .. ... . .. .. . ..... 8: 50 
27-616 Hundar, mycket roande .. . . . . .. • ..... 4: 75 
27-663 Dragspelare med dansös ... , .. •. . . . . 7: 75 
27-664 Bil med magnetstav . . .. .....•..•..... 7: 50 
27-656 Bockar som stångas m:m . . . ..•....... 7: 50 
27-666 Råtta ..... . .... . ............ ... ...... 2: 90 
27-660 Grodor . Tricks med glas ............. . 4: 60 

Hjul för modellflyg m.m. 
Mjukt däck av svart synt. 
svampgummi. Metallise
rat plastnav. 

Axel-
Nr Storl. hål Pr st 
27-537 50 mm 3 mm 5: 25 
27-538 65 mm 3 mm 6: 75 
27-539 78 mm 4 mm 9: 50 

Traktorhjul av halvhård 
PVC. 60 X 20 mm. Axelhål 
4 mm. 
Nr Pr4 st 40st 
37-598 6: 50 48: -

27-658 Racerb il, går fram och back . Längd 14 cm. Ballongsats med 10 st 
Med magnetstav ........ . .. .. . .... .. ........ . 15: 25 sorterade ballonger . 

27-662 Puss kalas, skrattretan de .... ..... .. ... 12: -
27-665 Katt som leker med boll . . . . . • . . . . . . . . 7: 25 
27-655 Säl, balanserar en boll . . . . . . . . . . . . . . . . 7: 25 
27-661 Katt leker med råtta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6: 50 
27-657 Dansös dansar framför spegel 7: 25 

Nr 27-593 .. . . . . . . 2: 80 

Ballongsats med 100 st 
sorterade ballonger . 
Nr 27-513 . .. . .. .. 19:-

Ballongpump. Med hjälp 
av denna pumpas bal
longer av alla typer lätt 
och snabbt upp till öns
kad storl. Stor! 65X 220 
mm. 10 st sorterade bal 
longer medföljer . 
Nr 37-510 .. . .. .. . 7: 50 

Gyrosnurra, En intressant 
le-ksak för experiment o. 
,demonstration av gyro
kraften, som är rena trol
le riet. Snurran kan bl. a. 
balansera på ett torn i 
miniatyr , som medföljer . 
Nr Pr st 10 st 
37-591 8: 75 65: -

Magnetsnurra där hjulet 
går fram och tillbaka på 
der> förnicklade järnbå
gens båda sidor. Det är 
en intressant leksak för 
bam upp till 80 år. Hjulets 
diam. 65 mm. Bågens 
längd 29 cm. 
Nr Prst 10st 
27-50 5: 50 44: -

1 '· CJC -- M 
Munspel, HERO Harmo
nica . Ett välljudande spel 
med 40 prima mässing 
stämmor i stämplattor 
av kraftig mässing och 
blankförkromade skydds 
plåtar . Stämt i C. Längd 
18 cm. 
Nr 21-1009 . .. .. ... 13: 50 

~ 
~ 

Batteriuttag för stiftav
stånd 8 mm (22-492). Av
sett att placeras på ett 
4,5 V batteri (2316). 
Nr 27-604 ... ....... 1: 90 

Docksklpsarrnatur med 
sladd och stickpropp m. 
sliftavstånd 8 mm. Fint ut-

• förande av plas t o. blank 
polerad metall. 
Med glödlampa 3,5 V. 

27-606 Taklampa 9: 50 
27-607 Vägglamp a 12: 50 
27-608 Vägglampa 9: 50 

27-614 Taklampa 
27-615 Taklampa 

14:-
11: -

Reservlampa , E10 - 3,5 V. 
Passar nr 606-614 . 
Nr 22-2073 .. Pr 2 st 1: 90 

Reservlampa, E5,5 - 3,5 V. 
Passar armatur 615. 
Nr 22-591 .... . .... . 1: 75 

Docksk6psledning (mo
dellkabel) , se annan sida 
i katalogen . 

~t 
Bordslampa. Höjd 45 mm. 
Nr 27-540 ....... . 13: 50 

Svagslrömskontakler för 
dockskåp och elektriska 
leksaker . St ift avstånd 8 
mm. w 492 ---491 964 493 

22-491 Vägguttag, Diam. 
18 mm. 

Prst 1:35, 10 st 9: 50 

22-492 Stickpropp. 
Pr st 1: 20, 10 st 8: 70 

22-984 Sladdkontakt. 
Pr st 1: 45, 10 st 10: 50 

22-493 Tryckkontakt. 
Pr si 2:-, 10 st 16:-

Strömbrytare med vipp . 
Diam . 19 mm. 
Nr Prat 10sl 
22-996 1:90 15:50 

I 
Ringklocka för 3--5 V lik 
eller växels pänn ing i mi
niatyrmodell , längd 8 cm. 
Nr 22-549 ........ 12: 75 

Elmotor för likström med dubbla ferrilmagneter och 
självsmörjan de lage

0

rbussningar . Går ål båda hållen 
genom polvändning . Kompakt 3-delat ankare med 
kollektor . Fungerar även som generator . Storlek : 
diam .X längd. Vikt i gra{T1. Varv : tusental pr . minut. 
Axeldiam . på 2248-2249 är 2 mm, på 2250-2251 är 
2,3 mm. 
Nr Volt 

Miniatyrsummer i plast - "22-2248 3 
kåpa 35X 4~ mm ... 3-:-5 V 22-2249 1,5 
lik- eller växelspannmg. 22-2250 3 
Nr 22-982 . . . . . . . . 11: 50 22-2251 4,5 

Amp . Varv 
0,9 9 
0,65 4 
0,85 6 
0,4 6 

Vikt 
18g 
28g 
42g 
46g 

Storl. 
21 X29 
24X 32 
27X 34 
27X34 

Prsl 
3: 35 
3: 75 
4: 75 
4: 95 

10s1 
24:-
27:-
34: -
36: -

Stickpropp 22-2107, för 
svagström , tillv . av bake
l it. 14 m>n stiflavslånd . 
Brun Pr st 1 :45, 10 st 11 :20 
Vit Pr st 1 :50, 10 st 11 :70 

Skarvuttag 22-88 för ovan
stående stickpropp . 
Brun Pr st 1 :60, 10 st 13:
Vit Pr st 1:65, 10 st 13:50 

Vägguttag 22-2108 för 
ovanstående stickpropp . 
Brun Pr st 1 :70, 10 st 13:70 
Vit Pr st 1 :75, 10 st 14:20 

lin 

• 

El-motorer för likström 3- 6 V . Inkapslade i plast 
och med ytterhölje av plåt . Bronslager och perma · 
nentmagneter . Går åt båda hållen genom polvänd 
ning. Omkopplare finns på 22 - 1360. 22-1356 är 
5- polig , 22 - 1360 3- polig . 

Max . ström
Nr Storlek Vikt förbrukning 
22-1356 29X 22mm 20g 500mA 
22-1360 51X 30mm 90g 1,5A 

Axel 
diam . 
1,5mm 

2mm 

Pris 
59: -
65:-

~ El-motorer med robust självsmörjande växellåda med 
6 steg . Omställbar för nedväxling 1/J , 1/ , 1 

1/ 1J, 1
/ .. , 

Dock-TV . Dockskåps - 1/n bch ' /" av grundvarvtalet , som är 3000-7000 
möbel i _mahognylikn . I v/min. beroende på belastn ingen . Finns i två storl. 
holJe. Dtabtlden kan Ut· 22-1363. Strömförbr . 0,1-0 ,5 A vid 6 V likström . Stor. 
bytas . Apparatstorlek : lek 60X 25 mm. Axeldiam 2 mm. 3-pol. 84:-
50x65x35 mm . Med in· 22-1364. Strömlö rbr . 0,15-1 ,5 A vid 6 V l ikström . 
byggd lampa, sladd och Storlek 100X 40 mm Axe ldiam 4 mm 3-pol. 94:-
stickpropp . (För batteri · ' ' 
32-2316) . 
Nr 27-541 .... .. 23: -

Utombordsmotor »NEP · 
TUN Super» för 4-8 V 
m. back -stopp. Effekt 
max . 10 W. Fästet med · 
ger både uppfällning och 
styrni ng. Vikt 100g . Höjd 
135 mm . 
Nr 37-574 .. ... . 57 :-

El-motor. Decaperm Special , med nedväxlingl: 2 ,75. 
Varvtal på utgående ax lar 8250 och 3000 v/ min . 
Strömförbrukning tomg . 0 ,45 A , max bel. 3,5 A vid 
12 V likström . 5- pol ig. Storlek 93x44 mm . A xe l
diam . 4 mm. 
Nr 32 -1361 .. .. . .... .... .. . . . . . . . . 92 :-
El-motor Hectoperm Specia l, med nedv äxli ng 1: 2. 
Varvtal på utgående axlar 6000 och 3000 v/ min . 
tomgång . Strömförbr . tomg . 0 .3 A, max bel . 4 A vid 
12 V likström. 5- polig . Storlek 120x55 mm . 
Axeldiam . 4 mm . 
Nr 32 -1362 ...................... 119:-
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MATCH CRAFT byggsatser. Att bygga med tänd 
stickor är en gammal välkänd hobby . Lika rolig 
för gammal som ung . Satsen består av ca 2000 tänd 
stickor (utan svavel), en klistertub och en stomme 
för modellen utstansad i kraftig papp . Det är allt 
som behövs . Bygg samman detta och du tär fan
tastiska små modeller . Det ger många timmars 
stimulerande hobby där hela familjen kan vara med l 
I presentkartong 39x22x6 cm . 

Nr 37-677 Diligens Pr sats 
Nr 37 -678 Kyrka 
Nr 37 -679 Borg 
Nr 37-680 Väderkvarn 

BILBANA 

POLISTIL A2 

28 :50 
28 :50 
28:50 
28 :50 

Bilbana. T vAspårig racerbana med 2 bilar och 2 kon
trollhandtag . Total banlängd 4 m. Monterad bana 
kräver en yta på 175 X 75 cm. Banan består av 6 raka 
bandelar, 8 kurvsektioner 50°, brostöd och räcken . 
Levereras utan transformator. 
Nr 37-700 ........ ......... .... ........ ... · 148: -

Transformator till bilbana, ger 12 V/ 16 W. Skydds -
1solerad . Anslutes t ill 220 V. S-mä rkt. 
Nr 32-1173 . .. . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . 69: -

Nr Tillbehör 
37-695 Bansekt ion rak, 30 cm (AB). 
37-696 Bansektion kurva 50° (A9). 
37-697 Bansektion doserad 60° (A 16). 
37-698 Stöd för dosering (A 11). 

Prst 
9: -
9:50 

11:
sats 9:-

Motorsats, En irtressant 
och läror ik byggsats . In· 
nehåller allt som behövs 
för att montera en liten 

Modellmaskiner avsedda 
att drivas av ångmaskin 
eller elektrisk motor . 

i 
enkel el-motor för 3-4,5 Borrmaskin med remskiva 
V batteri . Med mycket för två hastigheter. Höj
lättfattlig monteringsan· och sänkbart matarbord . 
visning . Rekommenderas Höjd 12 cm. Bottenplat
även för undervisning i lans diam. : 9 cm. 
skolor . Nr 37-627 .... . .. . 31: -;\',.. ;;;.: .::~ 1 
Byggsats; innehåller alla 
erforderl iga delar för 
montering av en induk
tion ·sapparat som lämnar 
en kralt,g, reglerbar se
kundärspänning. Brytar
fjäder med silverkontak
ter, handelelctroder .med 
ledningar , färdiglindad 
spole med såväl primär
som sekundärlindningar . 
Kopplingsanvisning och 
arbetsbeskrivning . 
Nr Prst 
27-525 3: 65 

1CTst 
32:-

Ramskiva, 3-spårs , m. dia 
metrarna 10, 8 och 6 mm. 
27-596 För axel 2,3 1: 50 

Transmission med smörj
bara lager i bockarna . 3 
remskivor med diam. 14 
mm och 1 med 24 mm. 
Bottenplattan 17X7 ,5 cm. 
Höjd 5 cm. 
Nr 37-630 .. .. .. .. 24: 50 

Slipmaskin med 2 st 3 cm 
slipskivor och anhåll . 
Höjd 9 cm. Bottenplattans 
diam . 9 cm. 
Nr 37-628 ........ 24: 50 

~ 
CirtcelsAg, höjd 9 cm. 
Sågbordets storlek 85 x 
70 mm. Diam. på botten-
plattan 9 cm. ' 
Nr 37-629 ........ 24: 50 

a 
KapsAg på bottenplatta 
13X6,5 cm. Höjd 8 cm. 
Med anordning för fast
sättning av det material 
som skall sågas. 
Nr 37-632 ... .. ... 37: 50 

Elicenterprass, höjd 14 
cm. Bottenplattans diam . 
9 cm. Remskivans diam . 7 
cm. Stansar 2,5 mm hål i 
papp , plast , mycket tunn 
~åt o.d . 

r 37-631 . . .. . .. . 44: -

.lngmeslån, höjd 22 cm, sockeln 20X 14 cm . Eldas 
med torrsprit i tablettform . Ångpanna av törn . och 
högglanspolerad mlssing. Skorsten och eldstad av 
plåt med tegelstensmönster. Ångpannan har förn . 
ångvissla och säkerhetsventil . Cylinder och kolv av 
mässing . Ångpannestorlek 9 X 4,5 cm. 
Nr 37-527 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. . .. . 98: -

Angmeskin, sockel 26 x 31, höjd 26 cm. Säkerhets
ventilen viktbelastad och sammanbyggd med ång
visslan som tjuter då ventilen utlöses . Ångpannan , 
13,5 X 5,5 cm, har glas för kontroll av vattenståndet. 
Nr 37-4124 ......... .. ... .. .................. 179:-

Angmaskin modell "John Eriksson". Denna modell
ångmaskin är konstruerad med säkerhet som led
motiv. Resultatet är en maskin som helt t illfr eds 
ställer dagens krav på säkerhet. Ångpannan av mäs
sing är försedd med ångvissla och säkerhetsventil. 
Reglage finns för fram, stopp och back . Rör avleder 
spillånga t ill skorsten. Eldas med värmetabletter 
24-1305. Bottenplattans storlek , 350x255 mm. Total 
höjd med skorsten 240 mm. 
Nr 37-691 .............. . .................. 220: -

BltAngmaskin. Ångpanna av mässing , polerad och 
förnicklad , 4,5X 10,5 cm. Vattenståndglas och säker-

37-825 

.lngmaskin, utförande som föregående men sockel 
30X35 och höjd 32 cm. Ångpannan , 16X 6,5 cm, har 
glasruta och utsläppsventil samt manometer . Cylin 
dein är inbyggd och har oljenippel samt kran för 
start och stopp , vidare finns centr ifugalregulator och 
skål för kondensvatten . Högklass igt utförande . 
Nr 37-625 ........ . . . ............... . . . . 365: -

Angmaskin, som föregåena ~ men större : sockel 42X 
34 cm, höjd 40 cm. Denna maskin är den kraftigaste 
och har hårdlödd ångpanna som rymmer 500 cm• 
diam , 8 cm och längd 17 cm. Manöverbord med 
manometer och kran för start och stopp samt oljepå
fyllningsnippel. Stor detaljrikedom och förstklassigt 
utförande . 
Nr 37-626 . .. . .. . .. . . .. .. . . . . .. . . .. . .. . .. . 565: -

hetsventil. Sockel av ugnslackerad metall . Stående , 
dubbelverkande fast mässingcyl inder med slid . Fram 
eller back vid igångsättn ingen . Balanshjul , 7 cm 
d,am., med remskiva för stationär drift . Propelleraxel 
med lager och flexibel kopp;ing jämte 3-bladig pro
peller , diam . 50 mm. Eldas med värmetabletter . 
Gångtid ca 15 min. Passande båtlängd ca 40-60 cm. 
Nr 37-516 . . . . . .. . .. . .. . .. ............... 170: -

A_ngvill Ångpanna av mässing, polerad och för
nicklad , 4,5X15 cm. Säkerhetsventil, vattenståndglas 
och ångvissla . Dubbelverkande , fast mässingcr.l inder 
~ed sl id för körning fram och back . Balanshju , 8 cm 
dtam., _med remskiva . Kugghjulskopplingen till hjulen 
kan växlas ur med spak för stationär drift. Bakhjul 
och lrontvält av eloxiderad aluminium , diam. 10 och 
7 cm, Ovriga delar fint lackerade i grönt och rött. 
Styrning med ratt via kedjelänksystem . En tekniskt 
välutrustad maskin i hög kvalitet. Eldas med värme
tabletter . Längd 32 cm. 
Nr 37-517 . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . . 275: -

' Styranordning med hand- Virmetabletter ESBIT ett 
tag och ratt för fjärrstyr- torrbränsle med hög vär
ning av ångvält 37-517. meeffekt. Säkert och gift
Längd 1 mlr . fritt . I ask om 20 tabletter . 
Nr 37-518 .. ...... 26:- Nr 24-1305 ........ 4: 90 
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37-549-1. Elektronisk 
orgel. 

37-549-2. Blinkgivare . 

37-549-3. Darrtest. Testa 
förmågan att föra en me
tallr ing utmed en metall
labyrint utan att beröra 
denna , som annars ger 
signal vid beröring . Utan 
9 V batteri 32-2050. 

37-549-4. Morseapparat. 

37-549-5. Elektronisk 
sirel"I. 

37-549-6. Polissiren . 

Pris pr st 19: 50 
10 st av samma 175: -

..... .. . . . . . 185:-

Mikroskop med stativ av 
svart plast. Ställbar spe
gel. Inställning med spin
deldre v. Preparatglas 
medföljer . Förstoring 150 
X. Höjd 13 cm. 
Nr 34-408 . . ...... 24: 50 

Teleskop med förkromad 
tub . Längd utdragen 37 
cm. Försto ring 30X . Ob 
jektiv 30 mm. Med stativ 
på gummifötte r. Höjd 20 
cm. 
Nr 34-1777 . . . . . . 59: -

Spiralen, en leksak som 
roar både ung och gam
mal. Den kan " gå" utför 
t rappor och sluttande 
plan . Diam. 85 mm med 
95 varv . 
Nr 
37-80 

Pr st 
12: 75 

6st 
63:-

Elektronikbyggsats med rikt illustrerad svensk 
byggbeskr ivning på 150 ol ika radiotekniska samman
sättn ingar . Koppl ingstrådar fästes på fjädrande 
snabbkopplingar mellan olika term inaler så att man 
kan bygga en mängd apparater I.ex .: Ljudmätare, 
vindhastighetsmätare , olika typer av larm, elektro
nisk orgel , cds-mätare , Il signalrelä , mikrofonförstär 
kare , radiopej li ng m.m. En intressant experiment 
låda som ger inblick i elektronikens grunder . Stor 
lek 39 x 30X 24 cm. Drivs med 9V-batteri 32-2050 och 
2 st 32-2322 batterier . Medföljer ej . 
Nr 37-215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278:-

Elekronikbyggsats med svensk illustrerad beskriv 
ning på 15 olika apparater, såsom telegrafutrustning , 
oscilator , ljudvågsförslärkare , radioapparater , tjuv 
larm m.m. Koppl ingsledningar med snabbkopplingar 
för enkel sammansättning . Storlek 20X 12X 5 cm. 
Drivs med 9V batteri 32-2050 Medföljer ej . 
Nr 37-216 . . . .. ............................ . 76: -

Elektronikam. 160 olika experiment med elektricitet 
och magnetism för flickor och pojkar från 10 till 15 
år. Rikligt illustrerad beskrivning på svenska. Lådans 
storl. 41 X 24X 5 cm. 
~~ffl .. . ... ... ........ . .. . .... . ........ ~-

Lokaltelefon. En praktisk prisbillig telefon för barn 
och vuxna, levereras med 1 O m kabel men utan bat
terier, (4 st 32-2321). Hölje i slagtålig plast. Med ljus 
och ljudsignal . 
Nr 37-585 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr oar 76: -

Vägguttag, dubbla för in
fällni119, petsäkra . 
32-582 vita. Pr st 10: 20 
32-583 bruna. Pr st 11: 20 

Vägguttag, dubbla fö r jor 
dat uttag . S-märkta . Vita . 
22-2194 utanpåliggande . 
22-2195 för infälln ing i 
dosa . Pr st 12: 75 

"Petsäkra " 
Vägguttag, j ordade , dub
bla , utanpål iggande , pet
säkra . 
32-584 vita. Pr st 17: 75 
32-585 bruna . Pr st 19: 50 

Vägguttag, jordade , dub
bla för infällning , pet 
säkra. 
32-586 vita . Pr st 18:-
32-587 bruna . Pr st 19: 75 

Sladdströmbrytare i storl . 
24 X 55 mm. 4 A/250 V. S-

Strömbrytare med platta eller klpa av vit plast Mik
robrytare med tyst och mjuk glng . S-mlrkta . 

32-1551, enpolig utanpl- 12·1519, enpolig, fllr in-
liggande . flllning . 

Pr st 7: 20, 10 st 14:- Pr st I: 75, 10 st 71: -

32.1-, trappomkopplare, 32-1511, trappomkopplare, 
utanolliggande. fllr inflllning. 

Pr st 1:90, 10 1t 71:- Pr st I: 75, 10 st•=-

32-1517, kronomkopplare, 32.1-, kronomkopplare, 
utanplliggande. fllr inflllning. 

Pr 11 10: 75, 10 st 17: - Prat 12: 50, 10 st 114:-

Stickpropp av bakelit m. 
runda stift o. jordkontakt. 
S-märkt. 10 A. 250 V. Vit 
eller brun . 
Nr Prst 
22-1887 3: 25 

10 st 
28:-

Skarvuttag av stark vit el 
ler brun bakelit med .jord
kontakt. S-märkt 1 OA/250 

Apparatuttag av bakelit 
med gummiinföring för 
sladden . S-märkt . Använ 
des för strykjärn , värme
apparater m.m. 

V. 
Nr 
22-871 

Prst 
•5: 30 

10 st 22-1890, med bakelitpropp 
46: _ (utan jord). 

Pr st 3: 25, 10 st 28: -

Nr Prst 10st i~ J 
22-848 4: 75 43: - «> _ • 

22-129, med stealitpropp 
och jorddon . 

Pr st 4: 50, 10 st 39:-

Lamphlllare, fllr normala 
belysningslampor . Av ba
kelit med mässingsgäng . 
S-märkt. 

Pr st 10sI 
32-1719 Brun 2: 75 23: 50 
32-1719Vit 3:20 28:-

Lamphlllare, helgängad . 
Tillverkad av bakelit. Med 
en skärmr ing. S-mär~ . 

Prst 10st 
32-1796 Brun 3: 75 34: -
32-1796 Vit 4: 25 38: -
Skirmring, extra till ovan
stående lamphållare. 

Prst 10at 
32-1797 Brun O: 80 6: -
32-1797 Vit 0: 90 6: 50 

Lampsladd med vit E-14 
lamphållare , stickpropp 
och 5 m vit ledning. 
Nr 32-634 . . . . . . . . 11: 50 

Lamphlllare med inbyggd 
strömbrytare . För lampor 

märkt. Med vit kåpa . 8010 
~ Stickpropp av vit eller 

brun bakelit med förnick
lat st ift . Extra prima fabr . 

, 

m. normal gäng . S-märkt. 
Av bakelit. f!5j,' Nr 22-874 . . . . . . . 9: 75 

lili Kontakter av grå kraft ig 
PVC. Med jordkont akt. Ä r 
mycket tåliga mot omild 
behandling och dä rför en 
utmä rkt verkstadssladd
koppl ing. 
Nr 22-122, stick propp . 

Pr st 4:50, 10 st 39:
Nr 22-123, skarvuttag . 

Pr st 9: 50, 10 st 84:-

Kontaktskydd, svarta el
ler vita . Ett enke lt och ef
fektivt skydd att sätta i 
vägguttagen , så att små
barn ej kan få ström . 
Nr 22-174 Pr 10-förp . 3: 90 

S-märkt. 
Nr 
22-752 

Prst 
1: 65 

10 st 
14: 50 

Skarvuttag av bakelit m. 
beröringsskydd. S-märkt . 
Vita eller bruna. 
Nr Prst 
22-753 2: 75 

10 st 
23: 50 

Grllflllttag. Dubbelt sladd · 
uttag med jordkontakt. 
10A/250V. S-märkt. 
Nr22-1501 .... . .. . 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, pane luttag . 
Pr st 4: 25, 10 si 37:-

22-862, apparatpropp . 
Pr st 6: 90, 10 st 62:-

Trepolig kronkoppling av 
vit bakelit. S-märkt. 
22-1799, propp . Pr st 1: 45 
22-1798, uttag. Pr st 1: 40 

Lamphlllare av bakelit. 
Gänga E14. Storlek 28X 
60 mm. S-märkt. Svarta 
eller vita . 
Nr 
32-1789 

Prst 10st 
2: 90 24: 50 

~ 
Skirmhlllare med fäste 
för normallamphållare. 
Ställbar höjd 15-22 cm. 
Förmässingad . 
Nr 32-557 . . . . . . . . . . 8: 50 
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Lamphlllare med fot för 
fast monter ing. He lt av 
vitt po rslin. S-mllrkt. 
Nr Socke l Pr st 
22-1733 E14 (Mignon) 3: 60 
22-1734 E27 (Norma l) 4: 40 

' i ~;!';'":,': måd ~ -jo;~:!~ 
sladd. Hölje av styv eteh
~ast och bärhandtag . 

r 32-352 . . . . . . . . 76: -

~~~~::PJ;'J!:~~g~St~tt : ~6~ 
bar längd . Gängat nippel- 1 
fäste . S-mllrkt. 
Nr Prst 10st 
22-1693 2: 90 24: 50 

Ljusimitåtionshylsa av 
plast i ~axgul färg o. med 
droppimitation. Höjd 80 
mm. 
Nr Oiam. Pr st 10 st · 
22-875 27 mm · 0: 75 5: 50 

Grenuttag, av vit bakel it. 
3 uttag och 1,5 m kabel 
med stickpropp . S-märkt . 
Nr 22-904 .......... 10: 50 

Grenuttag för 4 stick 
proppar . Med kåpa av vit 
bakelit och ca 1,5 m sladd. 
S-märkt. 
Nr 32-193 . . . . . . . . 12: 50 

Skydda bamanl 

Sladdosa med tre uttag 
och 4 m inrullbar sladd . 
Finns bl.de oj ord ad och 
jordad . S-mär kt. 
Nr 32-710, ojordad . 32: - · 
Nr 32-711, jordad 52: -

GrenlAda med 4 jordade 
uttag för I.ex . arbetsplat
ser . I extra kraftig avart 
hArdgummilåda med upp 
hängnings- o. drlnerings
hAI. Med eller utan an
slutningskabel 3 X 1 5 250 
V/10A . ' 

32-1171, utan kabel . 69: -

Gren~g med fyra "pet- 32-11n, med 0,7 m kabel 
säkra uttag. Hålen öpp - och stickpropp. 77: -
nas endast med st ick- ' 
propp . Med 1,5 m sladd 32-1171, med 10 m kabel 

·och propp . $-märkt. 3X1 ,5. 110:-
Nr 32-895 ........ . 17: 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 29: -
22-364 6 meter 34: 50 

Skarvsladd, jordad . Plast 
kabel 3 X 1 kvmm med på 
gjuten jordad stickpropp 
och skarvuttag . S-märkt. 
32-1908. längd 3 m 28: 50 
32-1909. längd 5 m 32: 50 

Kahlvinda med 2 jor
dade uttag . 25 m gummi 
kabel ROV 1,5 mm 2 • 
Max . belastning 250 V/ 
10 A med utrullad kabel, 
(4A upplindad) . Stabil 
rörkonstruktion . Kabel · 
trumma med broms och 
vev. Storlek ca 27x21x33 
cm . Vikt 5 ,5 kg. S-märkt . 
N~ 4~ -456 .. ... 255: - . 

Anslutningssladd, för ka
miner , kokplattor m.m. 
Med S-mllrkt apparatut
tag och stickpropp, gum
mikabel 3X1 mm'. llngd 
2 m. Jordad . 
-Nr 22-257 .. ...... 2,, 50 

Sladdhållare 

SladdhAllare, självhäftan
de , av vit plast . Fäster 
pA de flesta underlag . 
Håller sladden väl sträckt. 
Ingen spikning . I sats om 
8 st. 

~ Nr 22-261 .. Prsats ·, , 95 

~ Kopplingslist av grA mjuk
plas t. För kabel upp till 
2,5 mm' . 12-polig. lätt Sladd med 3 m plastkabel 

2 X 0.75 m. ingjuten . stick
propp . Vit eller brun . $
märkt. 

delbar . 
Nr 
22-819 

Prst 
2: 10 

10 st 
17: 50 

Nr 22-39 ·· . . . . . . . . . 6: 25 Kopplingslist av mjuk
Sladd med 2 m plastkabel plast. För upp till 4 mm' 
3 x 0.75 med jordad stick- kabel. 12-polig . 380 V. $
propp . Vit eller grå. S- märkt . 
märkt . Nr Pr st 
Nr 22-411 .......... 9: 75 22-1013 2: 40 

10 st 
21:-

X ·~w~·-ft;,. 
byggd för bl.a . dammsu

Skarvsladd med S-mll.rkt, 
vit stickpropp och vitt 
skarvuttag samt vit plast
kabel. 
Nr längd Pris 
22-1810 3 m 9:-
22-1811 5 m 11: 50 
22-2065 12 m 19: 75 

gare . 1-pol ig·, 250 V/6A. S
märkt. 
Nr Prst 10st 
22-939 8: 50 74: -

Blinkkontakt, lämplig för 
reklamändamål m.m. Max. 
spänning 220 V växelsp. 
eller 500 V likspänning . 
15-100 W. Med konden 

Sladd till strykjärn. sator. Storlek 5 x 1 x 1 cm. 
Skyddsflätad RDG 3 X0,75 , Blinktid ca 5 sek. med ca 
med jordad stickpropp . 2 sek . uppehåll . 
längd 2 m. Nr Pr st 10 st 
Nr 22-259 . .. . . ... 23: 50 22-1374 18: 75 168: -

I 

Vi11utt11 för 3-fas . 4 - stift . Alumin .hölje 500 V/ 
1_6 A. S-närkt . 22,5 mm gänga för kabelge nomfö 
rong. 
Nr 32-1310 ... . . . _ ................ 46 :-

Matorpropp till ovanståend e uttag. I slagfa st poly 
carbonat . 500 V /16 A . $-märkt . 
Nr 32-1311 ........ _ ........... . .. 31 :-

Skarvutt11 för motorpropp 32 -1381. 
Nr 32-1312 ..................... . . 42:-

Vi11utt1g. 5- polig Europastandard . 380 V16 A. 
$ - märkt . 
Nr 32-1395 .. ...... .. .. ........... 35 :-
;Stickprapp. 
Nr 32-1396 ....................... 34:-

Motorpropp VARIATOR 
med fasväxlare . 3-fas 
motorers rotationsrikt · 
ning ändras genom 180 ° 
vridning av cylindern .För 
maskiner som skall flyt
·t&s mellan olika uttag . 
Spar tid, minskar kost · 
nader , förhindrar olyck s· 
fall. Passar 4-poliga ut
tag . 380 V/16 A. $
märkt . 
Nr32-1398 . .. . . 96:-

Strömstillare plastkaps
lad . 3-polig strömbrytare . 
16 A 380 V. låsbar i från
och tilläge . Försedd med 
separat 0-pl int. Sköljtät 
kapsling . 2 genomgående 
utlopp 22,5 mm. Röd in
dikatorlampa . Sto rlek 120 
xeo mm. 
Nr 32-1555 ...... 63:-

lhtankyddsbrytara 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 
rpm gänga för kabel 
genomför ing . 
Nr 32 ·1~87 . ... 130:-

il 
Strömstillare i bakelit
kåpa , storlek 100X75X45 
mm. Typ : 3-polig brytare . 
25A 380V . 
Nr 32-2000 . . . . . . 23: -

Motorbrytar1 CMC ATP 
16 med termiskt motor 
skydd . Plug -i n utföran 
de . Mycket enkel mon 
tering och ledningsdrag 
ning . Skyddsklass IP 41 . 
Storlek 140x 80x88 mm . 
Nr lnst.omr . Pris 
32 -1552 1,0 ·1 ,6A 140:-
32 -1 553 1 ,6 ·2 ,SA 140: -
32 -1554 2 ,5-4,0A 140:-

U nd1rspinnin1sutlä sara. 
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 .. . . . 68:-

Tryckregul1tor CEWE 
TA 310 . För max 6 Kp/ 
cm 2 • Sköljtätt utförande 
i lättmetall. Användes 
för automatisk in- och 
urkoppling av 1- eller 
3 - fasmotorer med vat
ten eller luft som tryck 
medium . lnställningsom· 
råde : 1 ,5- 3 eller 3-6 
Kp/cm 2 efter byte av 
tryckfjädrar (medföljer). 
3- polig brytare för 380 
V/10 A. Uttag för 1/2 " 
rörgänga till trycktank . 
Nr Pr st 10 st 
32 -234 69 :- 520:-• Titnin1shylsa av glasf i· 
berförstärkt polyamid . 
Passar motorbrytare m.m. 
med 22,5 mm gänga . För 
kabel med 8,5-11,5 mm 
diam . 
Nr Pr st 10 st 
22 -1246 1:85 13 :50 

Strömstillare AlPHA m: 
droppformad förnicklad 
metall arm. 250 V/2A. S

. märkt. 
22-726, 2-polig prytare 

10: 25 
22-727, 1-polig brytare o . 
omkastare. 10: 50 

Skylt , storlek 40x18 mm . 
Nr Pr st 10 st 
12-1501 0 :90 5:50 

Strömbrytare, 1-polig . 250 
V, 6 A. S-märkt. 
Nr Pr st 10 st 
22.2013 6:- 54:-

Tickplatta av svart bake 
lit. Passar 22-2013. Storlek 
45X20 mm. 
Nr 
22.2031 

Prst 
0: 80 

10 st 
6: 50 

• Tryckkantakt av svart 
plast. S-märkt. 250 V/ 
0 ,7A AC . Monteras i 
15 mm hål i upp till 5 
mm panel. 
Nr Pr st 10 st 
22-1551 1:65 10:50 

849 ~ lq;, 
~t~ 

Mikroströmbrytare för 1-
polig växling . Honeywell 
typ V3-1, brytlörmåga lik
ström 1/ , A/125 V växel
ström 10 A/250 V. I plast
kapsel storlek 27X15X10 
mm. 
Nr 22-842 ........ 10: 50 

Manövararmar passande 
mikrobrytaren 22-842. 
22-848 med sjllvsmörjan
de oljebronsrulle . 7: 50 
22-849 med 45 mm lång 
hävarm . . 11: -
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i'' Strömbrytare. 2-polig 
för montering i 22x26 Strömbrytare, 1-polig med 
mm hål. 220 V/10 A . inbyggd sig nallampa . 220 
S-märkt. Finns svart el- V/10 A. Vit med röd lins. 
ler vit, ange färg . S-märkt. 28 X 11 mm. 
Nr Prst 10st Nr Prst 10st 
22-1113 5:30 45 :- 22-821 7: 95 72:-

Strömbrytare lika ovanst . 
men med inbyggd röd 
signallampa . Fin ns svart 
eller vit, ange färg. 
Nr Pr st 10 st 
22-1114 10:50 90 :-

~ 
Strömbrytare för panel 
montering i 19X13 mm 
hål. 250 V/6 A. S-märkt. 
Helt i ljus grå plast. 1-
polig brytare . 
Nr 22-851, . . Pr st 3: 40 

10 st 28:
Nr 22-852, 1-polig omkas
tare . 

Pr st 3: 95, 10 st 33:-

Strömbrytare. 2-polig för 
panel med 22 X1 9 mm hål. 
250 V/6A. S-märkt .Svart. 
Nr 22-937 Pr st 5: 65 

10st 47:-

Nr 22-938 2-po lig omkas 
tare . 

Pr st 6: 75, 10 st 56:-

• Strömbrytare. 2-po lig. För 
panel monter ing i 22 X 28 
mm hål. 220 V/13A AC. 
S-märkt. Vit. 
Nr Prst 10st 
22-1052 6: 50 55:-~ff -"!:'" .04 

c:n 
Kvicksilverströmbrytare. 
För max. 120 brytningar 
pr lim . 
Nr Storl . Amp . Pris 
22-470 7X24 0,5 7: 75 
22-474 10X30 2 9: 50 
22-471 10X30 4 23: 50 
22-472 10 X45 6 29: -

Hårdglas : 
22-473 10X45 . 15 A. 32: -

Indikeringslampa, svart 
ram med röd eller orange 
lins . Med lampa 12V (för 
&- 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 220-2 50 V. 
S-märkt. 
Nr Lins 
22-798 röd 
22-799 orange 

Pr st 10 st 
6:50 54:-
6:50 54:-

Strömbrytare för inmon
teri ng i panel med 28X 11 
mm hål. 250 V/10 A. S
märkt. Djup 30 mm. Svart 
eller vit. 
Nr Prst 10 st 
22-820 3: 40 29: 50 

Omkastare, 1-pol ig, vit. 
Mått lika föregående. 
Nr Prst 10st 
22-813 4: 25 36: -

Signallampa. 22 0 V/AC . 
För 12 mm hål. Snäpp 
fastsättni ng. Röd lins. 
Nr Pr s1 10 st 
22-1115 6:- - 50 :-

Sign1ll1mp1, som ovan 
men för 12 V AC/DC. 
Nr Prst 1051 
22-1116 6:- 50:-

4, ; . 

Tryckströmbryta re för in
byggnad . S-märkta . 
22-2153 för 0-3 mm gods . 
22-2154 för ca 6 mm gods . 

Pr st 2: 25, 10 st 18: -

OB db s~-
88~ 885 ~ 

Nippel med sidskruv alt ' ~ 
fasthålla kabeln för dreg- ~ • 
avlastn ing. Av vit nylon. 22•405 22-69 22-70 

22-884 Ytterglnga 10 mm. Skallamphlllare av mlis-
22-815 lnnerglnga 10 mm. sing , dvärggling . E 10. 

Pr 2 stO: IO, 10 st 2: 80 
Skivnippel , bestå,- av en 
10 mm armaturnippel på 
en 26 mm skiva m. skruv
hål . lämp lig för uppbygg
nad av ljusramper m.m. 
Nr Pr2at 10at 
22-1373 2: 30 8: 70 

1'1'8~ . 
877 878 879 880 

Flinsnippel 22-an av 
mlissing . Gän ga 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 22-860 av plast m. 
10 mm gänga. 
Vit Pr 10 st 1: 30 

Spiralarm, böjbar i all a 
riktni ngar . Anvä ndes till 
läslam por , golvlampor , 
mikr ofonstativ och dylikt . 
Tillv . av polerad mässing 
med invändig resp . utvän
dig 10 mm armaturgäng i 
ändarna . 

22-2163, polerad mässing . 
längd 20 cm Pris 8: 50 
längd 30 cm Pris 10: 50 
längd 40 cm Pris 11: .50 
lä ngd 60 cm Pris 19: 50 

22-1248, förnicklad mäss . 
längd 20 cm Pris 11: -
längd 30 cm Pris 14: 75 
längd 40 cm Pris 16: 60 
längd 60 cm Pris 21: -

Römippel 22-881 för lamp
hållare . Helgängad 10 mm 
gänga . 
längd 
20mm 

Prst 10st 
0: 35 2: 30 

22-405 m. fästskruv i bot
ten. Pr st 0: 90, 10 st 6: 20 
22-69 med fiberfäste . 

Pr st 1: 30, 10 st 9: 50 
22-70 med fot. 

Pr st 1: 10, 10 st7 : 50 

22-1250. Försänkt. 
Pr st 1: 60, 10 st 12:50 

Åffi. 
997 999 

Lamphlllare 22-917 för 
mignonsockel, E 14. 

Pr st 1:60 , 10 st 12: 50 

Lamphlllare 22·• för 
miniatyrsockel , E 5,5. 

Pr st 1: 10, 10 st 8: 20 

• Lamphlllare för illumina
tionslampor , sockel E 14. 
Med brun bakelitfot . Höjd 
38 mm. 
Nr 
22-1492 

Prst 
2: 95 

10st 
24: 50 

Packning av gummi. Pas
sar 22-1492 för utomhus
bruk . 
Nr Prst 10st 
22-1491 0: 75 3: 90 

• Lamphlllare med fot av 
bakelit. För illuminations
lampor m.m. Dvärggäng . 

E 10. 
Nr 
22- 67, svart 
22-2093, vit 

Prst 10st 
1: 40 11: 20 
1: 60 12: 70 

30mm 
60mm 

0: 45 3: - Med mignongäng , E 14. 
0: 80 6: 50 22-1803, sva rt 1: 95 16: 50 

Lamphlllare med svart 
plastkåpa och 9 cm an
slutningstrådar . För E 10 
sockel. 
Nr Prst 10s1 
22-701 1: 10 7: 20 

Ringklocka på sockel av 
vit pla st med utrym me för 
ett f icklampsbatteri (32-
2316) Anslu tn ing för tryc k
kontaktledning . 
Nr 32-10 . . .. 14: 50 

Tryckkontakt för ringled 
ning m.m. För max. 3 Amp. 
Monteras i ca 16 mm hål. 
Förni cklat hus med svart 
eller röd knapp . Ringklocka diam . 75 mm. ii, ~ För både lik - och växel 

ström . 

Nr Prst 
22-2099 4: 50 

Tryckkontakt med belyst 
knapp och namnskylt. An
vändes i samband med 
ringledningstransformator, 
ej batter i. Storl. 40 X 60X 
15 mm. Med 8-15 V lam
pa. 
Nr 22-268 .. . 18: 50 

Reservlampa 22-269 4: ~O 

Tryckkontakt av vit plast , 
40 mm d iam. 
Nr Prst 10st 
22-2106 4: 25 33: -

I N 

Transfonnator med in
byggd summer. Effekt iv 
signal. Enke l montering . 
Storlek 12X 7 X 4 cm. Kå
pa av vit hårdpl ast. 220 V/ 
sek . 8 V. $ -märkt. 
Nr 32-1784 . . . ... 44: -

32- 5 4 V 
22-1785 12 V 
22-1786 24 V 

12: -
13: 75 
14: 50 

Gonggong, dubbelton ig. 
Drives fr ån ringledn ings
transfo rmator 10 V eller 
med 4 st batterier (typ 
R14) placerade i kåpan . 
Sto rlek 15X 15X 5 cm. 
Med t ryckkontakt och 2 
m ledning. 
Nr 32-251 . 38: -

Gonggong med behagligt 
tvåtons ljud . Kåpans stor
lek 17X 17X 5 cm. Under 
fronten finns hållare för• 
4 st 1 'h V batter ier (2313) 
men den kan även dr ivas 
fr ån 8 V tran sformator . 
Enkel monter ing efter 
medfölj . anvisn ing. 
Nr 32-262 ... . ... . 46: -

Elektronisk siren med pul
serande intensivt " Woi 
Wo i Woi "- ljud . Likström 
&-12 V. Storl. 165X130 
mm. 
Nr 
32-374 

Prst 10st 
98:- 780:-

~ 
~ 

Signalsir6n. Avger ett 
mycket genomträngande 
tjut. 12 V/600 mA likström. 
Storlek 10X 7 cm. 
Nr 32-95 ..... .. ... 69: -

~ 
~ 

Tavelbelysning av mäs
sing , för rörlampa eller 
kronljuslampa . Med 2 m 
sladd och st ickpropp . 
Nr längd Pris. 
34-575, enkla 21 cm 36: -
34-578, dubbla42cm 59:-

--- - _,J L -- ;qr 
'= 

Belysning för bokhyllan, 
grammofonen, barskåpet 
etc. läng d 150 mm. Mäs
sing sfärgad. 1,4 m sladd 
med stickpropp . Passan
de lampa nr 34-1089 
(medföljer ej) . 
Nr 34-314 . . . . . . . . 22: -

~ ..... , ..... ;,,."·~·~ i tig, gummikl ädd klämma 
. som gö r att lampan kan 

Signalhorn, starktons , för placeras överallt. Vridba r 
industrier , sågverk , ,s- i alla riktni ngar med kul
hock eyplane r m.m. Val - led upptill. Tillv. av för
tentät kapsling , helt av nickl. och lackerad metall 
kraft ig bakel it. Finns för med skydd för glödlam-
24 V elle r 220 V växel - pan. Max 60 W normal
str öm. 35 W. Stor lek 13 sockellam pa. Monterad 
X 33 cm. Vikt 1,4 kg . med ca 4. m gummisladd 
Nr 32-532 . . . 58: - med stickpropp. Godkä nd 

i skyd dsklass Il. S- och 
Fi-märkt. 
Nr 32-n8 . . . . . . . . 56: -

Gonggong, dubbeltonig. 
Drives med ringlednings 
transfo rmator 8 V eller 
batteri . Plats för batterier 
(4 st 2313) under kåpan . 
Storle k 11X 18X 4 cm. 
Utan batterier. 
Nr 32-1369 32: -

Snabbljus för garder ober , 
skafferier och dyl. Nlr 
dörren öppnas tändes 
lampan automat;skt, när 
dö rren är stä ngd är ljuset 
släckt. Med nor mallamp
hållare. $-märk t. lätt att 
montera . 33, _ 
Nr 32-660 .... . .. . 
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G t I ddl j!.iied ""8 kraftigt ltilldlmpancle 
halldtq, E 27 inelamphlllare l6r mu. 80 W 
Jampe. SkyddaW,1111 av aalv. aWtrld med lucka fOr 
lampbyte. 'rll omfld beliandling . Med 10 m gummi
kabitl och propp. S-mlrkt. 
Nr 11-1141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71: -

..,...._._, med 2 1t lra,tlr. F6r '*
hobbyrum m.m. 2X20 W. V"itlaclrerad pilt 
av Quegrl plaat. Försedd med 2 st r8r 
och bygel fllr takkrok. 220 V. S-mlrlct. 
23x?cm . 
NrG-143 ............ .. ........ ... .. .. .•.•. llt-

....._ fOr -~ 1 .220 V 
vlxelltröm. ::HMM. 
11-1111, 20W tl:• 
11•11 .. 40W 17:• 

EL,...,a-11aozn 
(atandaril-~ Fer 
upp till llOO volt. ........._ 

Dlam. Pr Pr 
Amp: I mm. ht Bit 
4 21,11 t1JI ·-8 21,11 1:11 ,11:-

10 21,11 t: B 271-
18 21,11 I: 71 •1-
20 21,11 7:- •=-Sid ..... JJv -rt bakelit, med normallamphlllare 

och akyddakorg med krok. S-mlrkt. Llngd 27 cm. GM Il J o. Finna fOr 20 
Utan 1ladd. eller 40 W lyarOr. Vlxel-a.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11: • etrein. 

215 21,11 71- •:-
Nr n-1-. d:o ...... 

SIIIJJl•d• 1, ~vanatiende monterad med gummikabel Nr a.111 .... Pr It 2: N 
och 1tlckpropp . 
32·1• med 6 m kabel. 12: -
32-1• med 10 m bbel. 14: -

Allaelll 1 • • för llvll ekrivbord aom verbtad. Är 
alltid redo och aldrig i vlgen . Rekord i rörlighet Ar
!"&r av 4-kantiga rör. Llngd 106 cm. Flrg benvll En 
svenlk kvalltellprodukt. Med sladd och atickkontalct 
aom puear lven jordade uttag. S- och Fl-mlrkt. 
StrOmbrytare pi aldlnnena överdel. 
41-111, med bordflate. 71 i-
41-111, med vlggflate 71 :-

91::ls I malw för kök, hobbyrum. ayrum m.m. i mltt 
enl. Svensk kllkutandard. Med · jordat petalkert ut
tq och ltrllmbrytare. Brun- eNer vitlackerad klpa 
med mattlvarta gavlar. Storlek eox 10X4 cm. Monte
rad med 15 W lyarOr. S-mlrkt. 220 V. Vikt 1,711 
Nrll-711 .. .. ...... ..... .. ....... ... . ..... :-

a-« I 11111 av gleN
rat vitt IIOftlln. Ginge DZ 
Il 1100 'V/'/JA. 
Nr D-QI ........ 17: 11 

lanutmllrlld n-111 pea
aar I 22-124. 
Amp. Pr It 215 It 
I 1:71 12:11 

10 o:• 11:• 
11 t:N 1':11 
20 o:• 11:71 
26 •:• 11:11 

Pre1111HnJ. Gil.- DZ 
11. Med testhll. 
lrZZ-1111 ..... 1:11 

E ...... lipcopp Nr INt4. 
Harmanenevlgheta
propp lr men aldrig utan 
p~ . Endelt ett trydc 
pi llnappen och pn,ppen 
tjlnltgllr pi nytt. Enkel, 
bekvlm och drlftallcer. 
Ginge 2 ('r1 ram). 
8 Amp. Pria Il: -

10Amp. Prla 14:-
111Amp Pria •:-

Diam. Pr 
Amp. i mm. Il It 
8 21,11 1:11 

10 21,11 1:11 
18 21,11 1:-
20 21,11 1:21 
26 21,11 t:B 

~- PHILIPS. EII 

~il'=.,= 
ning, ca 11,1 watt. Den ... 
tlla direkt I ett v!IOoUlfall 
o. ger ett behagllgt natt-alctin fOr t. ex. __ _ 

barnlcammaro. F6r W V 
vlnlatrOnL 
Nr •m ........ 11:• 

Kell'zl I I r aacllel E 
27. p_, ::c:a: faP .._ IIIGlal ..,., 

vlrmelampo,. Llm:!L -v.,_,_._. I kllfare 
under tider med flollrllPI. 
220 V. 

i~ ,® 
" B C D E 

A. Gl6dt..,.a med sockel D. Pi ronlampa med soc · 
E 71 (normal) . lnnermat· kel E 14. Storlek 26 X 63 
terade upp till 200 W. mm. 220-230 V. 

Nr 
32-105I. 
32-1057. 
32-1058. 
32-1157. 
32-1241. 
32-1242. 
32-1011. 
32-1174. 
12-1020. 

V 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 

W Prst 
15 3: 50 
25 2: 45 
40 2: 45 
60 2: 45 
75 2: 50 

100 2: 95 
160 4: 90 
200 6: 50 
300 13: 75 

Ugvoltllampor med nor• 
malsockel E 71. För be -

- lysningar med skydds
transformato r, hem-elverk 
m.m. lnnermatterade . 
Nr Bild V W Pr is 
32-1044 B 12 1510: 50 
32-1045 B 12 25 9: 75 
32-1048 A 12 40 7: 50 
32·1194 A 12 60 7: 50 
32·1328 A 24 10 12:50 
32-1329 A 24 25 6: 50 
32-1330 A 24 40 6: 50 
32-1195 A 24 60 6: 50 
32-1191 A 24 100 7: 50 
LAgvoltslampor, päron· 
form med E 14-sockel . 
Bild D. Storlek 40x70 mm. 
32-1021 12V/10W 10: 50 
32.1022 12V/ 15W 10: 50 
32-1023 12V/25W 10: 50 

B. Smlildotlampa med 
sockel E 71. Matt . längd 
74 mm diam . 45 mm. 220 
-230 volt . 
34-1080. 16 watt . 4: 30 
34-1081. 25 watt . 3: 25 
34-11112. 40 watt 3: 25 

C. Smliklotlampa med 
sockel E 14. längd 74 mm, 
diam . 45 mm, 220-230 V. 
34- 357. 15 watt . 4: 30 
34-1086. 25 watt . 3: 25 
34-1087. 40 watt 3: 25 

34-1154. 15 watt 5: 90 
34-1158. 25watt 5:90 

E. Kronljuslampa, sockel 
E 14, klar. Storlek 97 X 35. 
220-230 V. 
32-1163. 15 watt . 4: 50 
32-1881. 25 watt . 3: 60 
32-1025. 40 watt . 3: 60 

E. Kronljuslampa, bländ
skyddad , sockel E 14. 
llingd 10 cm. 25 W. 220 V. 
Nr 32-1812 . . . . . . . . 3: 80 

Symaskinslampa, matt. 
Storlek 22 x 66 mm. 220-
230 V, 20 W. 

Nr 
3"4·896 
34-1088 

Sockel 
815 
E 14 

Pris 
6: 75 
6: 75 

U1nsl1mpa, klar 300 ° C. 
Storl . 23x48 mm . Soc · 
kel E14 . 220 -230V/15W . 
Nr34·897 . .... . 8:50 

~ ) 

Rörlampa, sockel E 14, 
klar 25 W. 220-.230 V. 
längd 115 mm. 
Nr 34-1089 . .. . .... 7: 75 

Lampslltl med 10 st lampor pr kartong till sparpriser 
220 V. lnnermatterade. 
Nr Prsats 
32-1108 innehåller 3/25, 4/40 och 3/60 watt . 22: 90 
32.1101 innehåller 4/60, 4n5 och 2/100 watt . 23:• 

Glödlampa för ljusstakar, 
julbelysningar m.m. Stor 
lek 13X45 mm. Sockel 

Glimlampa, sockel E 14. E10. 3 W. 
Strömförbruk . 0,25 milli- Nr Pr 2 st 10 st 
amp . Storl. 13X30 mm. 22-526, 14 V. 3: 20 13: 50 
110-130 el. 200-260 V. 22-527, 34 V. 3: 40 14: 50 
Nr Prst 10 st 
22-1423 4: 80 38: - RADIO-skallampor 

Glimlampa, sockel E 14. 
Strömförbrukn ing 1 milli
amp . Storl. 16X52 mm. 
200-230 V. 
Nr Prst 10st 595 609 · 
22-1425 5: 25 42:- Skallampa för radio m.m. 

Storlek 10X29 mm. Soc 
kel E 10. 
22-515 2,5 V 
22-591 4 V 

Glimlanipa med sockel E 22-597 4 V 
10. Strömförbrukning 0,3 :·:: 4 ~ 
mA. Storlek 10X22 mm. 

22
:
800 

i,av 
Nr Prst 10st 
22·253 110V 3:50 29:- ~:; :,at 
22·254 220 V 3: 20 26:_- 22-803 lO V 
22-255 380 V 3: 50 29. 

22
_
804 10 

V 

~ ~ 22·613 12V 
~ 22-805 15V 

22·617 14 V 

0,5A 
0,1 A 
0,3A 
0,6A 
0,2A 
0,25A 
0,3A 
0,3A 
0,05A 
0.2A 
0,1 A 
0,1 A 
0,3A 

Glimrör till spänningspro
vare . 5 x 22 mm. Tänd

Pr st 1: 35, 10 st 10: 50 

spänning 90 V. 
Nr Prat 
22-25& 2: 45 

22-808 
10 at 22-859 

18: 70 22•807 

18V 
19V 
24 V 

0,1 A 
0,097 A 
0,05 A 

llluminationslampa med 
strömbrygga för serie· 
koppling. Sockel E 14. 
Storl . 35 X65 mm. 14V/5W. 
N, Prst 10st 
22-655 2: 60 21: 50 

Pr st 1: 95, 10 st 15: 70 

Med sockel BA 9 s . 

22-809 6,3 V 0,3 A 
Pr st 1:65, 10 st 13: 30 

@ 
,@ 

0 0 
ES,s EtO E14 E 27 BA15s BA20cl BA15cl BA9s BA7s 
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Glödlampor 
Med sock e l BA 9 s. 
Storlek 10x29 mm. 
22-626 6V 2W 
22-827 12 V 3 W 
22-628 24 V 3 W 

Pr 2 st 2: 40, 10 st 9: 70 

Storlek 9 X26 mm. 
22-643 6 V 4 W 
22-644 12 V 4 W 
22-645 24 V 4 W 

Pr 2 st 2: 60, 10 al 10: 50 

Storlek 9 X23 mm. 
22-648 12 V 3 W 
22-658 24 V 3 W 

Pr 2 st 2: 60, 10 st 10: 50 

lllllllalyrlampa for modell-

t.lmvlgar och dyl. Stor
ek 5 X 14 mm. Slit sockel 

med kanl 
22-1156 14V/0,1 A. 
22-1157 19V/0,1 A. 

Pr 2 st 4: 60, 10 st 18: 70 

Sockel E 5,5 mm. 
22-147 2,5V/0,15 A. 
22-es& 14V/0,1 A. 
22-657 19V/0,1 A. 

Pr 2 st 4: 20, 10 st 16: 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 6: 30, 10 st 26: 50 

0 6 
615 818 

Kontrollampa I. bilar m.m. 
Med sockel 5 mm. Stor lek 
5,5X21 mm. 

22-615 6V 1,2W 
22-616 12V 1,2W 

Pr 2 st 4: 20, 10 st 16": 70 

Sockel BA 7 s. Storlek 7 
X20 mm. 
22-618 6 V 0,6 W 
22-619 6 V 1,5 W 
22-620 12 V 1,5 W 
22-621 24 V 2 W 

Pr 2 st 2: 90, 10 st 11: 50 

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 2: 60, 10 st 10: 50 
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Glödlampa för cykelbe
lysningar m.m. Storlek 15 
X 28 mm. Sockel E 10. 

22-2on 4 v 1,2 w 
22-2075 6 V 0,3 W 
22-2078 6 V 1,8 W 
22-2086 6 V 2,4 W 

Pr 2 st 2: 90, 10 st 11: 50 

22-2081 6 V 3 W 
22-2082 8 V 4 W 
22-2080 6 V 5 W 

Pr 2 st 3: 10, 10 st 11: 70 

22-2083 10 V 4,5 W 
22-2084 24 V 5 W 

Pr 2 st 3: 40, 10 st 13: 80 

Glödlampa for ficklampor , 
stavlampor m.m. Storlek 
11 X24 mm. Sockel E 10. 
Nr VIA 2st 10st 
2,2-2072 2,5'0,2 1 :90 7:20 
22-646 2,5/0,3 1 :90 7:20 
22-2073 3,5/0,2 1 :90 7:20 
22-647 3,8/0,3" 1 :90 7:20 
22-2074 3,8/0,07 2:10 7:70 
22-2087 6/0,1 2:10 7:70 

Glödlampa med kragsoc 
kel för amerik. ficklampor . 
22- 713 2,5 V 0,3 A 
22· 759 3 V 0,1 A 
22- 712 3,6 V 0,5 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 1: 25, 10 st 8: 80 

Glödlampa med sockel 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 1:25 , 10 st 8: 80 

22-1291 2,5 V 0,3 A 
22-1292 3,8 V 0,2 A 

Pr st 1: 50, 10 st 11: 50 

Glödlampa med sockel E 
14, storlek 15X28 mm. 
22-1261 4 V 1,~ W 
22-1262 6 V 3 W 
22-1263 12 V 3 W 

Pr st 2: 70, 10 st 22:-
22-1264 24 V 5 W 

Pr st 2: 90, 10 st 23: -

651 692 
Billampa. Kombin . stopp
och bakljus . Storlek 25 x 
45 mm. 
Nr 22-651 Sockel 
5120W 6V . BA15d 

Nr22-652 
5120W 12V. BA15d 

Nr 22-692 
5/20W 12V . BAY15d 

Pr si 2: 40, 10 st 18: 50 

Billampa f. sökarljus m.m. 
Sockel BA 15 s . Storle k 
25 X45 mm. 

Nr 22-632 6 V 35 W. 
Pr si 3: 50, 10 si 27:-

Nr 22-633 12 V 35 W. 
Pr st 3: 50, 10 si 27:-

~ 
Billampa för stoppljus o. 
blinkers. Sockel BA 15-s . 
Storlek 25 X46 mm. 
22-623 6 V/20 W 
22-624 12 V/20 W 

Pr st 2: 10, 10 si 16: 50 
22-625 22-625 24V/28W 

Pr si 2: 30, 10 st 18: 50 

Billampa i kulform. Sock 
el BA 15s. 
5W: Storlek 18x35 mm. 
22-1928 6V 5W 
22-1930 12V 5W 
22-1933 24V 5W 

Pr si 1: 60, 10 si 12: 70 

15W. Storlek 23x4Q mm. 
22-1929 6V 15W 
22-1931 12V 15W 
22-2085 24V 15W 

Pr si 1:90, 10 si 15: 50 

Billamp1 sockel BA 20 s . 
Nr Volt Watt Pris 
22-868 6 35 8: 75 
22-869 12 35 8: 75 
22-870 24 35 11: -

StrAlk11tarlampa till 
asymmetriska insatser . 
Nr 35-69, 6 eller 12 V. 45/ 
40W . 

Pr st 4: 75, 10 si 38:
Nr 35-70, 12V, 75170W. 

Pr si 8: 25, 10 si 72:-

Halogenlampa H 4, 
E-märkta. 12 V 55/60 W. 
Nr Märke Pr st 10 st 
35-237 Narva 18:50 165:-
35-233 Thorn 23:75 210:-

Halogenlampa H3, bl. a . 
t ill fjärrljus . 
Nr 25-232 Pr st 10 st 

6V 55W 13: 25 115: -
12V55W 11:50 110: -

24V 70W 16: 50 130: -

Spolfonnlampa med soc
kel S 7. Stor!. 8 X 31 mm. 
22-638 6V 3W 
22-639 12 V 3 W 
22-849 24 V 3 W 

Prst1:80, 10st14:50 

Med sockel S 8. Storlek 
11X39 mm. 
22-640 6V 5W 
22-641 12 V 5 W 
22-642 24 V 5 W 

Pr si 1: 80, 10 si 14: 50 

Med sockel S 8. Storlek 
11 X44 mm. 
22-816 6V 3W 
22-817 12 V 3 W 
22-818 24 V 3 W 

Pr si 2: 10, 10 si 16: 70 

Med sockel S 8. Storlek 
16X44 mm. 
22-836 6V 5W 
22-837 12V 5W 
22-838 24 V 5 W 
22-828 6V 10W 
22-827 12V 10W 

Pr st 2: 30, 10 si 18: 50 

22-828 6 V 18 W 
22-829 12 V 18 W 
22-830 24 V 20 W 

Pr si 2: 10, 10 si 16: 70 

34 -248 34 -593 34-247 32-2052 34 -204 

Handlampa med lysrör 
och stor refleklor som ger 
ett behagligt fördelat 
sken . Drives med 8 halte · 
rier R20. Storlek ca 8 X 
12X31 cm. Levereras med 
sladd och slickpropp för 
cig .lända ruttag men utan 
batterier . (32-2320). 
Nr 34-248 . . . . . . . . 49: -

Strllkastare med dubbla 
ställbara handtag som gör 
strålkastare n lätt inställ· 
bar i alla lägen . Ideal isk 
för bil- och båtägare, 
campare m.fl. Hölje helt 
i stabil plas t, Reflektorns 
diam. 100 mm. Drives med 
8 st batter ier (32-2320) 
som serie- och parallell· 
kopplas till 6 V. Reserv 

Raservlysrör till handlam - lampa 22-669 (6 V/0,5 A 
pan . Dagsljus 6W. Längd med kragsockel). 
20 cm. Nr 34·247 . . . . . . . . 38: 50 
Nr 25-434 · · · · · · · · · · 9: 50 (utan batterier) 

Strllka~are med 75 mm 
reflektor. Längd 16 cm . 
passande batterier 3 st 
2320 . 
Nr 32-2052 .... . 18 :50 

Strfilkastare, lämpar sig 
för både bil och båt. En 
stöttålig o. kraftig hand · 
lampa i plast , m. 2 ström
brytare, den ena för 
blinkvarningslampan . Vat
tentät, flyter . Ger en lång 
koncentrerad ljusstråle . 
Diam. 11 cm. Ulngd 26 
cm. Passande batterier : 6 

Handl1mp1 med 4 W lys-~--------~ st 32-2320. 
rör . Drives med 8 st. bat- N 34 204 28 · 50 
terier R20 (32 -2320 med - RABATT Lämnas vid r • · ·· · · ·· · · 
följer ej) . Storlek ca 25x order över 300 :- Reservglödlampa till strål-
17x6 cm . FRAKT TILLKOMMER kastare 34-204. 
Nr 34 -593 , , .... 37:- Se försäljn .villkor sid . 1. Strålkastare 22 -707 

Blinklampa 22 -708 

~ f1 -~ 
Mini1tyr-l1mp1 med re-

Dyn1mo-l1mp1, ficklam 
pan utan batter i, Drives 
lätt med handen och man 
är därmed ej längre bero 
ende av batterier. Dyna 
mo lampan är alltid fär 
dig för användning . Re
servglödlampa 22 -759 
medföljer. 
Nr Pr st 10 st 
32-700 16 :50 145:-

Ficklampa. EVIGHETS
LAMPA med uppladdba r 
ackumulator. När lampan 
börjar lysa svagt sälles 
den direkt i ett vägguttag 
för laddn ing över en natt 
och den lyser åter starkt 
med obegränsad lagr ings 
tid . Den kan laddas om 
otaliga gånger. 1 års 
GARANTI. S-märkt. 
Nr 22-217 . . . . . . . . 34: 50 

Stavlampa med kraft ig 
magnet och hylsa av plast. 
Magneten gör att lampan 
lätt kan app liceras I.ex. 
vid reparationsarbeten på 
biler>. Längd 18 cm. Pa s
sande batterier , 2 st 2320, 
med följe r ej . 

32 -2054 

Handlimpa med strålkas
tare framåt och röd reflex 
bakåt. For 1 st ficklamps
batteri (32-2316). 

flektor och linsglödlam-~ 
pa . Ger starkt sken . Stor- I 
lek 20X44 mm . Med ~ 
batteri 22 -296. (( ~ 
Nr Prst 10st 
22-497 4: 90 39: -

Nr 32-731 . ......... 9 : 75 

Nr 32.2054 . . . . . . . . 7: 50 

Ficklampa med löstagbar 
magnet-klämma. Hylsa av 
plast. Utan batterie r, 2 st 
2310. Storlek 80 X55 X24 

Stavlampa, lika ovanstå- N;r'J2.1060 
ende men utan magnet. 
Nr 32-1074 . . .. .. .. 7: 25 0 11 

Stavlampa med ytterhOlje 
av helvulkaniserat gummi. 
Stötsäker, vattensäker o. 
gnistsäker . Trevlig vid un
dervattens imning . Passan
de batterier: 2 st 2320. 
Längd 19 cm. 
Nr 32-2053 . . . . . .. . 11 : 75 

Miniatyrlampa i fickpenn
format med linsglödlampa 
som ger starkt koncentre. 
rad ljusstråle . Storl. 92X 
16 mm. Utan batteri (1 st 
2311). 
Nr Prst 10st 
22-2051 3 : 25 24: -

Pannlampa med batteri
låda med strömbrytare o. 
spänne for livrem. Pas
sande batteri : 3 st 2320. 
Nr 34-310 ... . .... 18: 75 

FICKLAMPA ACCULUX. 
I denna lampa erford~as 
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
ter full laddning brinner 
lampan ca 100 min. Obe
gränsad lagringstid . 
Längd 11 cm. Vikt 100 g. 
S· märkt . 
Nr ·32.796 ...... .. 79: -

Tillbehör : 
22-791 Lupp 
22-792 Läsglas 

(Reservglödlampa 22-712). 22-793 Res.lampa 

28: 50 
39: 50 
3:25 
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BATTERIER 
HELLESENS lr vlrldeno lldsta 
batterifOretag, berOmt fOr sin kvalitet. 
Batterier Ni kon lita p61 

Till ficklampor , leksaker , transistorapparater. 
Nr Storl . JEC V Pr st 12 st 
32-2313 25 X49mm R14 1,5V 1:70 18:60 
32-2320 33 X60 mm R20 1,5 V 1: 80 19: 20 

Till transistorapparater, kassettbandspelare m.m. 
32-2311 15x5 0mm R6 1,5V 1:85 19:80 
32-2322 25 X49mm R14 1,5V 2: 10 22:80 
32-2321 33 X 60 mm R20 1,5 V 2: 30 25: 20 

Nr Stort. 
32-2310 11 X30mm 
32-2312 20 X74 mm 
32-2316 62 x 21 x 65 mm 
32-2317 98 X 34 X 79 'Tlm 

JEC 
R1 
2R10 
3R12 
3R20 

V Prst 
1,5V 1:60 
3 V 2: 50 
4,5 V 3: 10 
4,5 V 11: 50 

Till transistorapparater, kassettbandspelare m.m. 

32-2319 62 x 21 x 65 mm 3R12 4,5 V 3: 45 37: 20 

~ 
22-314 

ft 
22-2259 -2323 -2260 

V 

22-181 
Till foto, kalkylatorer m.m. 
Nr TYP Storl . Prst 6 st 

22-2259 PX 625 15,5 X 5,9 mm 1,35 V 5: 65 31: 80 
22-314 PX 825 23 X 5,5 mm 1,5 V 5: 25 28: 50 

12 st 
22-2323 MN 2400 10,3 X43,8 mm 1,5 V 3: 95 43: 20 
22-2280 MN 1500 14X49,5 mm 1,5 V 3: 75 39: 60 
22-181 15F20 26 X16 X55mm 22,5V 8:90 96:-
22-2261 10F15 15x35 mm 15 V 6: 75 72: 60 

It} 
22-309 

., ö 
22-310 22-311 

(I I 
22-312 22-313 

Hörbatterier, även till personsökare m.m. 
Nr Typ Storl.mm Volt Pr st 
22-309 RM-312H 7 ,8x3,5 1,35 5:25 
22·310 RPX-675 11 ,5x5 1,35 7 :60 
22·311 RM-625N 15,5x6 1,35 6:25 

B 
27-18 

6 st 
28 :50 
41:-
33:60 

"Hellesens 
Guld" . Ett transistorbat
teri med extra llng livs
längd, som ger betydligt 
flera speltimmar . 1,5 V. 
Till kassettbandspelare , 
kalkylatorer , rakapparater , 
kameror m.m. 
Nr Typ Pr st 12 st 
32-2324 R6 2: 45 26: 40 
32-2325 R14 2: 80 29: 40 
32-2326 R20 3: - 31: 80 

Batteri NICKEL-CADMI· 
UM, laddningsbart. Redan 
efter 6-8 uppladdn ingar 
är dessa batterier billi
gare att använda än van
.liga torrbatterier . Upp· 
laddningstid 10--14 tim
mar. 1,25 V, 450 mA/t. 
'Lämpliga för räkneappa
rater , leksaker , radio mm. 
Storlek 15X50 mm, R 6. 
Nr 32-2136 

Pr st 9:7010 st 89:-

Batteriladdare för Nickel 
Cadmium batterier . Lad
dar 2 eller 4 batterier 
typ R 6. Anslutes direkt 
till vägguttag . . Batterier 
ingår ej . Storlek 41x57x 
100 mm . lhopfällbar . 
Nr 32-2137 . . ... 55:-

Batterier "Gold Peak" en 
serie prisvärda meiall
kapslade 1,5 V batterier 
för alla ändamål med hög 
kapacitet. 
Nr Typ Pr st 24 st 
32-2047 R6 0: 95 18: 50 
32-2048 R14 1: 20 21: 50 
32-2049 R20 1: 50 28: 50 

Batteri "Gold Peak ", ett 
9 V metallkapslat batteri 

· med extra lång ·kapacitet. 
Typ 6F22. 
Nr Prst 10st 
32-2050 3: 25 23: 50 

Adaptar 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 

Till foto, klockor, kalkylatorer m.m. 

Nr 
22- 330 
22- 346 
22- 331 
22- 332 
22·2258 

Typ Storlek 
10L 14 11,6 X5,41111Tl 
10 L 124 11,6X4,2 mm 
10 L 122 11,6 X3,0 mm 
10 L 125 7,9X3 ,6 mm 
MP 675 H 11,6X5,4 mm 

V 
1,5V 
1,5V 
1,5V 
1,5V 
1,4 V 

Prst 
4: 90 
4:90 
4: 90 
4:90 
4:90 

12 st 
45:-
45:-
45:-
45:-
45:-

22·312 RM·1N/PX1 16x16,5 1,35 7:90 
22-313 RM-401 12x28,5 1,4 8:25 

42:- ,--------:---:---:----:-:--:----- -- ~ ~ 
43:40 RABATT Lämnas vid order över 3)0:-

27-18 403 14x19,5 6 5:50 
22 -296 3x101 16,5x19 4,2 2:90 

30:- FRAKT TILLKOMMER Se försäljn .villkor sid. 1. 15:- ,__ ______________ _,J ·-

Batteriladdare EIGHT 
CHARGER Deluxe BCH 
-220 M. Laddar såväl 
vanliga torrbattarier som 
N ICA (Nickel-Cadmium) 
batterier. Kan användas 
till följande typer: R6, 
R 14, R20 samt 6F22 
(9 V). Slängda batterier 
är bortkastade pengar , 
återladda i ställer radio 
och ficklampsbatterier . 
Laddaren levereras med 
utförlig svensk beskriv 
ning. S-märkt . 
Nr 32-2139 .... 138 :-

Batterihlllara för 6 st bat
terier typ R14 i serie till 
9 V. Med tryck-knappan
slutn ing . Storlek 64 X54X 
80 mm. 
Nr 32-1137 ....... . 9: 50 

Battarihlllara för 3 st 1,5 
V R20 batter ier. Med 2 st 
kontaktfjädrar . Ersätter 
batteri 3R20. (4,5V). Sto r
lek 104X35 X66 mm. 
Nr 32-1136 .... .... 9: -

BatterihlllaN av plast med kontaktfjldrar och plats 
för seriekoppling av 1,5 V stavbatterier . För stora 
batteritypen (R20). A och B med lödöron . 

Batterier 
Nr Bild i serie LI.dans storl. Pr st 10 st 
22-1114 A 1 stUM-1 37X 70mm 2: 25 18: 50 
22-1115 B 4stUM-1 38X254mm 4:50 37: 50 
22-1116 C 4stUM-1 74X138mm 5: 25 41: 50 
22-1112 0 6stUM-1 74X200mm 5:75 49: 50 
22-1187 E SstUM-1 ' 74X255 mm 9: 25 76: 50 

För halvstora batteritypen (R14). 
Batter ier 

Batterieliminator. Kraftig 
modell för bl.a . matning 
av bilstereo , bilradio , 
bandspelare , mindre sän
dare m.m. Kan belastas 
kontinuerligt m. 1.000 mA. 
Utsplinningen kan varie
ras frln 6 till 12 V liksp . 
Inställd spänning stabili· 
serad. Endast för 220 V 

Nr Bild i serie 
22-1188 A 1 st UM-2 
22-1119 B 3 st UM-2 
22-1190 C 4 st UM-2 
22-1191 D 6 st UM-2 

Lådans storl . 
aox 63mm 
30X160mm 
55X109mm 
58X166 mm 

Prst 
2: 10 
3:40 
3:80 
4: 50 

växelström . Storl. ca 10X 
11 X 5,5 ·cm. Vikt ca 1 kg. 

11~ st $-märkt. 
25, 50_N_r_S2_·_8_se_ ._._ .. _. _. _1_5&_,_- _ 

28:50 
37:50 

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 1:45 12:- 98:-

Batterikontakt, mindre modell för batterihållare typ C . 
Nr Pr par 10 pa r 100 par 
22-974 1: 30 11: - 90: -

Batterihlllara av plast för 
8 stavbatterier typ R6 i 
seriekoppling till 12 V. 
Med tryckknappsanslut
ning. Storlek 62 X 57 X 32 
mm. 
Nr Prst 10st 
-22-1545 3: 60 29: 50 

BattarihlllaN som fOreg . 

22-969 Batterikontakt för 
anslutning till 9V-batteri 
(32-2050), med sladd. 
Pr st 10 st 100 st 
0:95 6:50 53:-

BatterihlollaN av plast for 
4 batterier typ R20 i serie 
till 6 V. Med lödOron . 
Storlek 140X70X30 mm. 
Nr Prst 10st 
'it-1546 7: 25 64: -

~ men för 6 batterier i se-c· : i . ~e~i~! _V. Storl. 67X48 

· BattarihlllaN av plast för 
6 st batterier typ R20 i 
serie till 9 V. Med tryck
knappanslutning motsva
rande 9T5. Storlek 190 x 
70X36 mm. 
Nr 22-1164 ........ 1:-

Nr Prst 10st 
22-1544 3: 20 27: 50 

BallerihlllaN som föreg . 
men for 4 batterier i se
rie till 6 V. Storl. 57X 30 
X29 mm. 
Nr 
~-1543 

Prst 10st 
2: 30 17: 50 

Batterillda av grå plast , 
för montering på vägg . 
För ett ficklampsbatteri 
12316). ,.r 22-531 . ., •.... 8: 75 -.::i;:..;;:;:.:=:..z::.;.:;:"'"'=:.......1 
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Spinnlng1omvandlare 
från 6 V till 12 V för in
KOppling av 12 V bilradio 
m.m. i bilar med 6 V sy
stem . Hög uteffekt, max. 
2 A. Lätt att montera . 
Storlek ca 6X9X5 cm 
Vikt 0,3 kg. . 
Nr 32-157 .. . ... . . 92: 50 

Spänningsomvandlare 
från 24 V till 12 V, för in
koppling av 12 V radio o. 
bilstereo på 24 V-system . 
Kont. 2 A belastning. 
Nr 32-1193 .... . . 92:-

Spin ningsomvandlare 
från 6 V till 12 V. En kraf
tigare omvandlare för sän
dare, stereobands pelare 
m.m. Kan med god mar
ginal belas tas med 3 A 
vid 12 V. Storlek 9X9X5 
cm. Vikt 0,5 kg. 
Nr 32-1183 .. ... 122:-

Batterie liminator för mo
delltåg och bilbanor m.m. 
Primär 220 V med likrik
tare. $-märkt. Med sladd 
och stickpropp . Storlek 6 
X11 X6 cm. Vikt 0,8 kg. 
Ger 12V/16W likström. 
Ej för radiobruk! 
Nr 32-1173 ...... 69:-

Transformat or, lämplig för 
trädgårdsbelysningar, 
sladdlampor m.m. Primär 
220 V, sekundär 12 eller 
24 V/150 W. Inbyggd säk
ring. I slagtålig plastkåpa 
med nätsladd och seku n
däruttag med stickpropp . 
$-märkt. Storlek 11 X18X 
11 cm. Vikt 3,5 kg. 
Nr Sekundär Pris 
32-2257 12 V-150 VA 

182 :-
32-2255 24 V-150 VA 

178 :-

Transforma tor, som före
gående men sekundär 60 
W, 12 eller 24 V. Utan 
bärhandtag. Storlek 9 X 
12X8 cm. Vikt 2,7 kg . 
Nr Sekundär Pris 
32-2253 12V~VA1 04:-
32-2254 24 V-60 VA 1 02 :-

Ringledni ngstransform., 
av svenskt förstklassigt 
fabrikat. Sekundärspän
ning 3, 5 och 8 volt. Max. 
belastn . 0,5 Amp. $-märkt. 
Storl . 12X7X4 cm, vikt 
0,55kg. Vit plastkåpa . 
Tomgångsförbrukning en
dast 0,5 W. 220 V. 
Nr 32-1586 . . . . . . 39: 50 

Ringledn.transf ormat or 
för 220 V växelström. Se
kundärs pänninga: 4( 8 o. 
12 V. Max . 0,7 A. I acke
rad plåtkapsel 12X8X5 
cm. Vikt 0,7 kg. $-märkt. 
Nr 32-15n .. .. .. 52: -

Vricllnnafonnator fö r kontinuerlig ste glös reglering 
av vlxel spänn ing . Primär 220 V. Sek und är 0-240 V. 
För laborator iebruk , nedto ning av bely sning , varv
ta lsregler ing m.m. Kapslade och med graderad ratt . 
32-NI. Effekt 1000 VA, max. 5 A. Sto rl. 22X18X18 
cm. Vikt 7,3 kg. 475: -
32-871. Effekt 500 VA, max. 2,5 A. Stor l. 17X14X 16 
cm. Vikt 4,5 kg. 315: -

Transformator helt kaps
lad i skyddande lackerat 
plåthölje . Kortalutn ings
si ker oc h $-märkt. Pri
mär 220 V. Tomgång aför
brukning enda st 2,5 W. 

Vikt 1,9-1 ,9-3 ,8 kg. 
Nr Utsp . Tomg . Belastn . Storlek Pris 
32-1573 8 / 12V 13/21V 2A 9 x15x6cm 110 :-
JZ-1574 24V 40V 1A 9x 15x6cm 110:-
32 -1571 24V 40V 2A 11 x18x7cm 141: -

Transformator användb ar 
t ill en mång fald ol ika än
damål så som drift från 
belysningsnät av 6 elle r 
12 volts motorer , belys 
ning vid sågv e rk, fab rike r 
och verk städer . Anslut 
ning kan ske till 50-per . 
enfas växel strömsnät, 220 
- 240 V spänning. Vikt ca 
3 kg. Med koppl ingsplint. 
Effekt 130 watt Storl ek 
8X10 X11 cm. 

Transformator med skil
da p rimär - och sekundlr
lindningar . Stabilt utförd 
med koppl ingspl intar . Pr i
mär 220 V, sekundär 12 o. 
24 V. 
Nr Be las tn . kg Pris 
32-1714 25 VA 1,2 59:-
32-1715 80 VA 3,0 104:-
32-1788 160 VA 3.5 119:-
32-1717. 250 VA 5,2 184:-

SPAR
TRANSFORMATOR Nr 32-2027, utt ag för 6. 12. 

18, 24 V. 108:
-- - - --- - --L..-- --- -- - ---I Nr 32-2028, utta g för 12 

24, 36, 48 V. 1 09 ,_' 

fö r 110, 127 och 220 volt. 
50 pe r. Använda dl en 
e lekt r. apparat för växel
str öm skall anslutas till 
nät m. ann an vlxelspln
ning än den apparaten lr 
avsedd för. 
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Niitaggregat "Mascot 
710" för serviceverkstä 
der, laboratorier, radio
amatörer mm. Stabilise 
rad utspänning reglerbar 
mellan 8-16V . Max 2,5 
A. Brumspänning 0,2 mV 
vid 2A. Storlek 9,5 X 14,5 
X 20 cm. Vikt 2,8 kg. 
Nr 32-9 .. . . .. . . 420: -

Tran sformator. Primär 220 
V. Se kund är. 2 x 19 V/2A 
och 2X12 V/2A. Geno m 
serieko pp ling kan fö ljan
de sp änn ingar tas ut frå n Nr Belas tn. kg Pris 
de ol ika lindn ingarn a, 12, 32-1768 75 VA 1,3 59:-
19, 24, 31, 38, 43, 50, samt 32-1769 150 VA 1,5 74: -
62 V. Stor lek 100X80 X 32·1770 250VA 2,3 96:-
115 mm. Vikt 3,2 kg. 32-17n 550VA3 ,2168:
Nr 32-91 .. ...... 101 :- 32-1m 1000VA9 ,6259:-

Ringkimetransformator, 
den moderna transfor
matorn , ideal isk att an
vända i utrustningar där 
man uppskattar låg vikt, 
litet format och minimalt 
magnet iskt störfält I.ex . i 
kraftaggrega t, förstärka
re, testinstrument m.m. 
Uppfyller kraven enligt 
Semko . Med varje trans
formator medfö ljer en 
metallrondell samt två st 
neoprensk ivor . Pr imär
spänning 220 V. 

Effekt Sek . 
Va Volt 

32-1629 30 10 
32-1630 30 24 

Sek . Storl. mm Vikt Pris 
Amp. d x h Kg 
3,0 72 X 34 0,5 92:-

92:-
105:-
105:-
112:-
106:-
118:-
118: -
122:-
133: -

1,25 72 X34 0,5 
32-1631 30 2X 6 2,5 72 X 34 0,5 
32-1632 30 2X15 1,0 72 X34 0,5 
32-1633 50 2X15 1,6 82 X37 0,65 
32-1634 80 24 3,3 95 X38 1,05 
32-1635 80 2X 6 
32-1636 80 2X22 

6,6 95 X38 1,05 
1,8 95 X38 1,05 

32-1637 120 24 5,0 95X47 1,25 
32-1638 120 2X22 2,7 95X47 1 25 

Transformator. Primär 220 
V. Sekundär med sex ut
tag för spänningarna 4, 
8, 12, 16, 20 och 24 volt. 
1 Amp. Vikt 1,2 kg. 65X 
75x 80 mm. 
Nr 32-1571 . . . . . . 58: -

Transformator lämplig ti Il 
batteriladdare . Primär 220 
V, sekundär 7,5 och 14 
Y/5A. Storlek 80X65 X95 
mm. Vikt 1,5 kg. 
Nr 32-239 ... ..... 62: -

D 
Transformator, helkap 
slad i plasthölje. Lämp 
lig för LF-förstärkare 
m.m . Primär 110, 130, 
220, 240 V. Sekundär 

Transformat or för dock
skåp och liknande . Primär 
220 V, ger 4 V/2,5 A växel 
ström . Med automatsäk
ring, sladd o. stickpropp . 
$-märk :. Storlek 65 X 85 X 
45 mm. 
Nr 32-1171 .. . .. . 53: -

Ljuavaria lor för bords- o. 
golvlampor , punktbelys- . 
ningar . m.m. (Ej lysrör). 
Försedd med strömbryta
re och skjulreglage för 
steglös ljusförd unkling. 
Spänning 220 V. Max. 250 
W. $-märkt. Med sladd
anslutning . 
Nr 32-1883 . ..... 138: -

50 V/2 A, 10 V/1 A. Motorvariator. Lika före
Storlek 90x75x80 mm . gående men för enfas
Vikt 2, 1 kg. Restparti. motorer, borrmaskiner o. 
Nr Pr st 10 st liknande på max. 250 W. 
32 -2034 36:- 280:- 1 Nr 32-1884 .... .. 148:-

Ljusvariato r. Anslutn ings
effekt 24-450 VA end . 
glöd ljus . För infällning i 
väggdos a. Med pot entio
met er ka n lj use t reg leras 
frå n släck t till max. 220 V. 
$ -mä rkt. 
Nr 32-1879 ..... 64:-

Lju1variator, storlek och 
effekt som 32-1880 men 
försedd m. belyst ström
brytare . Grå färg. 
Nr 32-1881 .. .. .. 132: -

Skymningsrelä. kopplas 
mellan förbrukare och 
220 V. Kan användas för 
t illslag av t.e x bordslam 
por , skylt - fönster- och 
ytterbelysning m .m. Med 
tidsfördröjning , gör relät 
okänsligt för tillfälliga 
ljustoppar fr ån t.ex . bil 
str å lkastare . 220 V / 10 A. 
2,5 A vid Cos =0 .6 . För 
fast installation. 
Nr 32-1315 . .. .. 76 :-

Skymningsreli som ovan 
men med 2x1 ,5 m rums · 
sladd monterad med ut · 
tag och stickpropp . För 
direkt inkoppling till nät 
spänning 220 V. 
Nr 32-1316 .. . .. 95:-

~ 
~ ,, 'I'. ' 

i ·-o· · .... 
~ . 
~ . 

Termostat för regle ring 
av rumstemperatur , styr 
n ing av elektromagne 
tiska ventiler, el- radiato 
rer , c irkulat ionspumpar , 
m .m. Svetsade membran 
av rostfr itt stål, med stor 
funkt ionskäns lighet , liten 
kopplingsd ifferens. En -
pol ig brytare med silver 
kontakter . aryter 16 A 
res . last eller 2 ,5A/ 250 
V ind . last. Storlek 72x 
72x38 mm . S- märkt. 
Nr 32-335 .... . . 56 :-

St1vtermost1t för monte 
ring i bel . skyd~srör . ln 
stallning 0 - 80 . Diffe 
rens ±6°. 2 - poligt över 
hettn ingsskydd 88 °. En 
polig brytare 250 V / 15 
A AC . Stavens längd 
270 mm d iam . 6 mm . 
Termostathus storlek 55 
x65x35 mm . 
Nr32 -1342 .. ... 46 :-

Anliggningstermostat m. 
momentb rytare för temp. 
bevakn ing av varmvatten 
beredare , vu lkaniser ings
api:;ar ate r, lage r på moto
rer och generatorer m.fl. 
Te rmostaten p laceras mot 
före må let och fung e rar 
genom beröri nge n m. yt
ter hö ljet oc h bryter e ller 
sluter då visst gradtal 
uppn åtts. Stor lek : 77 x 40 
X 35 mm. Brytförmåga 
10 A. Ställbar 0-150 ° C . 
Nr 32-1343 . ..... 78 :-

RABATT Lämnas vid 
order över 300 :
FRAKT TILLKOMMER 
Se försäljn .villkor sid. 1. 
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Trldantal Firgm.m. Pr Pr25 Pr100 
Nr Typ djam.mm mtr. mtr. mtr. 

Isolerade ledningar och kabel (S = starkströmsledn ) Av samm a färg- 49-99 ~ 
Ledare , EKUA , plast isol . 
ringledningstrld, 2-ledare 0,38 2 X 0,7 benvit , grA 1:40 28:- 95:-

Nr Typ Area Triclantat 
Flrv fflJIL Pr Pr25 Pr1DO 

diam.- ffllr, mlr. mtr. 49-105 " D:o 3-ledare 0,38 3X0 ,7 vit 1:95 43:- 145:-

49-287 • Enkelledare, plastisol. 0,06 10X0,10 ~·;1; t'~~·o:',: 0:45 7:50 24:-
wiolillti rön rl 

49-281 Enkelledare F K U X 0,25 7X0,21 brun, grön, vit, 0:70 13:50 43:-" Plastisolerad gul, orange 

49-33 Enkelledare F K 
1,~ 7X0,50 svart, vit, röd, 1:- 19:50 64:-" Plastisolerad s blA,grA,gul/grön 

49-291 0 Enkelledare E K 
1,0 1X1 ,13 bil , svart, vit 0:90 17:- 56:-Plastisolerad s 

49-31 
" D:o EK s 1,5 1X1 ;4 svart, vit, bil, 1 :25 25:50 85:-grl, gulgrön 

svart , vit, brun , --
49-293 

" Mångtrådig R K s 0,5 28X0,15 transp . röd . gul 0:70 13:- 42:-

49-294 
" D:o RK s 1,5 30X0,25 svart, vit, brun , 1:30 26:- 87:-transp . röd . gul 

49-108 @~ Kabel, R K, plastisol . s 6 72X0 ,31 vit, röd. grå. 
5:50 125:- 430:-blå, svart 

49-195 r.<: It= Modellkabel för dock- 2X0 ,3 Yit 0:80 14:50 48: 
sklp och mode lljärn väg 

j 49-289 O ~ 
Enkelleda re E K U X 0,20 1X0 ,5 

svart, töd, vit, pin , 
0:70 12:50 39:-

Plastisole rad. .,. ... , pi, 1111, 1111 

I 49-300 @• ---Nedledn ing, fört. R K U X 0,50 1 X 14X 0,21 transparent 0:85 11:- 52:-
I kopparkabel , plastisol. 

I 49-292@ Ledning T K Y för 0,50 2-ledare vit 3:40 74: 255: rakapparater m.m. s 256 trldar 

49-115 
Mikrofonsladd, skärmad . Ytterd . 1 X7X 0,06 grå 1:40 28:- 95:-•1 ... Tunn, för mini-mikrofoner 2mm ~, Mikrofonsladd med Ytterd . 1 x 1ox o,10 grA, svart 1:60 33:- 110:-flätad skärmstrumpa 3mm 

49-102 
Mikrofonsladd med Ytterd . 1 X 19X 0,15 grå , svart 2:50 54:- 185:-

" flätad skärmstrumpa 4,5mm 

49-101 
Mikrofonsladd, lvåledare Ytterd . 2 x 1ox o,10 grå, svart 2:20 46:- 158:-

" + skärmstrumpa 3mm 
49-121 " D:o (BIL-startkabel) s 16 119X0,40 röd , svart 9:50 225:- 795:-

Enkelledare R K U B svart, vit. röd, 
49-3111 0 Plastisolerad 0,75 2oxo ,21 blå, gul. brun . 0:90 18:- 58:-

g rön , viole tt 

49-30 D:o BIL-kopplingstrld 1,5 25 X0,26 svart, vit 
1:60 33:- 110:-" röd , bil , grön 

49-34 .. D:o BIL-kopplingstrld 2,5 43X0 ,26 svart, vit, röd, 
2:10 45:- 155:-bil, grön 

" 
Mikrofonsladd , tvlledare Ytterd. 67:-49-201 vriden skärm, extra mjuk 2 x 2o x o,10 grå 3:10 230:-
R K F K-23 4mm 

- Stereolednin~ med 2 
49-308 I; ledare i försi vr. skärm- 2 X 7 X 0,20 grA 3:80 n:- 265:-

strumpor. 

49-98 1j c Bandkabel , förtent 300ohm 2X14 X0,20 transparent 1:40 29:- 95: Bredd 9 mm 

49-19 @)~ Kabel, R K K B, 3X0,5 14X0 ,21 grå , mattsvart 2:90 63:- 215:-3-ledare , plastisol . 

49-70 " D:o 5-ledare 5X0,5 14X 0,21 grå 4:40 96:- 335:-

49-96 .. D:o Bredd 3,8 mm 75 ohm 2 X 7X0,25 brun 1:95 43:- 145:-

Bandkabel 
--

49-13 ~I s perforerad 300 ohrr 2X7 X0,30 grA 1:30 27:- 89:-

49-71 " D:o 6-le dare 8xo,s 14X0,21 grå 5:75 127:- 440:- 49-14 I ·--~ TV-antennledning, oval 300 ohm 2 X 7 X 0,30 vit 1:60 33:- 110:-cellpolyten 

49-13 " D:o 5-ledare 5 X0,75 20 X0,21 grå 5:70 125:- 430:- 49-299 e =:i Antennwire , kablade 1 X49 X0,15 blank 2:- 44:- 148:-koopartrådar 

49-80 " D:o 7-ledare 7X0,75 20X0,21 grA 6:70 148:- 520:- 49-198 H D:o 1 X49X0,20 blank 2:90 62:- 210:-

49-60 @)~ Kabel RKKB för bil o. båt 3X1,5 3-ledare, plastisol. (60 V) 25 X 0,26 g~å 3:40 ·74:- 255:- 49-197 " D:o 1 X49X0,25 blank 3:95 85:- 290:-

49-54 .. D :o 4-ledare 4X1 ,5 25X0,26 grå 4:25 93:- 320:- 49-283 @)~ Koaxialkabel , flätad kop- Ytterd. 7X0,20 vit plast 1:85 39:- 132:-parskärm . imp. 75 ohm 5,4mm 

49-55 .. D:o 5-ledare 5X1 ,5 25X0 ,26 grå 5:50 120:- 415:- 49-122 
~ I 

Koaxialkabel flätad kop - 6mm Entrådig vit plast 2:25 48:- 158:-parskärm . imp 60 ohm 1mm 

49-56 .. D:o 7-ledare 7X1,5 25X0,26 grå 6:90 H55:- 540:-

49-104 f;J E:::3;: Kabel , R KUB 2X0,75 24X0,20 grå, vit 1:95 43:- 145:-Plastisolerad 

49-75 lr-78:: Kabel, S K X, oval 2X0,75 24X0,20 grl, brun , svart, 
1:30 26: I 89: Plastisolerad s vit, grön, guldf . 

49-n @t=B: Rumssladd , SKK , rund 2X0,75 24 X 0,20 vit, brun , grl 1:60 "33: 110: Plastisolerad S 

I Koaxialkabel typ RG 58 1 X7X0 ,30 svart 2:50 54:- 185:-49-15 ~I - lmp. 50 ohm 5mm 

49-16 @)~ Koaxialkabel typ RG 8 Ytterd . 1 X7X 0,72 svart 5:50 120:- 420:-lmp. 51 ohm 10;4 mm 

49-9 ~ !@ Signalkabel EKKX Ytterd . 4 X 1X0,5 grA 2:30 48: 165:,-
4-ledare , olikfärgade 4 mm 

49-68 " 8-ledare , olikfärgade 6mm 8X1 X0,5 grA 4:40 95:- 328:-

49-71 ®~ Rumssladd RKK, rund 
Plastisolerad s 3X0,75 24X0 ,20 vit, grA, brun 2:30 •48: 165: 49-11 .. 12-ledare olikfärgade 6,6mm 12X1 X0,5 grå 4:90 105:- 375:-

49-103 ~ ~ Kabel , extra mjuk 0,5 Special svart 1:60 32:- 105:-
Plastisolerad 49-12 H 20-ledare, olikfärgade 8mm 20 X 1X0,5 grA 6:90 155:- 545:-

49-79 <ID Ledare, F K K B 0,25 2X7X0,21 grA 2:30 49:- 177:-
Plastisol . signalledning 49-311 " 

Signalkabel, RKFK-37 6mm 4 X7 X 0,20 grå 6:60 147:- 510:-
4-ledare, indiv. skärmad 

49-n .. D:o 0,25 3X7X0 ,21 grA, 3:- 67:- 235:- 49-302 I - Ledning för hörapparater Extra mjuk hudfärgad 0:90 Per 30 m rulle 
m.m. 2-ledare 16:50 

49-7"3 .. D:o 0,25 4X7X0 ,21 grA 3:25 72:- 255:- 49-202 @~ Laboratorieledning , extra 1,0 512X0,05 svart, röd 3:10 17:- 235:-mjuk till testsladdar m.m. 

49-82 I Ledare F K U A 0,25 2X7X0,21 vit, 1:15 23:50 79:-Plast isolerad högt.ledn . 49-193 Kopplingstrld, 0,6 oisolerad 0:65 12:- 38:,-
förtent . koppar 

49-310 .. Högtalarledning 0,50 2X14 X0,21 grA, svart 1:50 32:- 108:-RKUA 
49-194 " D:o 0,98 oisolerad 0:95 19:50 14:-

-
Ledare EK U 0 49-11 .. Ring ledning 0,28 2X0,6 vit , transp. 1:15 23:- 77:- 49-290 O Kopplinr,strld E K U B 0,50 1 X0,60 röd , svart, gul, 

0:90 18:- IO:-
Plastiso erad grön, transp. 
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<: Gummllcabel 
Gu r ~ av extra prima fabrikat. Mjuka flerlrl
diga gulllllliiaolerade kopparkablar hopvridna o. -
vulkaniaerade med kraftigt gummi till en nmd sladd. 

Nr ledare o area Pr m Pr 211 m Pr 100 111 
4f.l4 2X0,75 mm• Z:11 Q:- 1H:-
... 3X0,75mm' I:- 11:- I•:-
... 2x1 mm' Z:71 H:- 111:-
.., ZX1,6 mm' 1:11 IZ:- ZH:-
... 3X1 mm' 1:11 JI:- 111:-
... axt,& rntn' 4:41 Il:- JII:-
- 1><2.1 1111112 7:71 111:- 111:-
.... 4X1,II mni' l:H 111:- 471:-
... 4X2.I mm' 1:41 111:- JU:-
... IX1,6 rntn' 7:H 111:- 121:-
Gu ........ al RDOI, oljebutlndlg •Dfflalkabel 
41-74 8X1,I mm• 1:11 UI:- 4H:-

Slptliåel med 4 olik· 
firpde lsollrade lednl.
ar I yttwh61J• IV grl 
plast. Diam. 3,6 mm. (4x 
18JC0.07). Flaxlbel. 
Nr Prm 25m1CJ0m 
U-11 1 :41 It:- H:-

laal)eradh1pplflrld. 
Minimumapole 1 hg. 
Vid ldlp ., ffllnlt 1 1111 • 
_N,i.....S"t. 

rabatt " ~-l. t;;a"'å 
..,. 1,12 • 11:a 

K 91IW, fflr ,,.,__ .,_ 0,11 12i11 11:-
..._., ltrJliilm, llld• -- 0,11 - Il 

ILIMEIT-TRAO 

kolvar, molltlnii 111. IL lik- - ..,_ 1111 
nande llldamll. Spac. 4Nl1 o,2lt IIIO 11:• 
motstMcl l ,36 ohlll pr • .. o;a 2IO 11• 
och mm• IUX, elelllent- -- G,80 180 I:• 
temp.1280"C. ..... G,31 120 •=• 
._. ._. Dlam. Prle -- 0,40 90 I:• 
Nr Ohmlm I.mm 10111 ... G,IO &'I 7:tl 
... 43 t.20 1:11 .., G,80 40 11• 
... 11 CJ,80 1:n ... 0,'111 21 7: 71 
._. 14 G,88 :H = o,a 22 'hR = 10,7' 9,40 l:!' 1#1 14 71 M ... :.; = 1:41 1;20 10 7111 
4N1I l#J 0,10 :Il .... 1,50 1,4 11• = ffl = Jiit = ~ ls :: 
;.;; : "~ .. , ... -~ = :: iiihiiiihE > 

Systoflexrör 49-307 , för 
isoler ing av koppl ingstrå 
da r. Inre d iam. Pris pr m. 
0 ,8 1 1,5 2 
1 :- 1:10 1 :25 1 :40 

3 4 5 
1 :75 2:50 2:90 

==-• Slangsats med 7 st ol ika 
1 m längde r isolations 
sla ng av p las t. Diam. 2-
10 mm. 
Nr 32-1175 .. Pr sa ts 4 :50 
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Buntband av nylon med 
snabblåsn ing. Bunta r sam
man lösa sladdar et c. För 
hemmet , bilen och båten. 
Nr Längd Pr 100 st 
22-515 7 cm 7: 50 
22-518 14 cm 14: -
22-522 18 cm 24: 50 

Buntband. Sats med 10 
av varje storlek. 30 st. 
Nr 22-524 . . Pr sats 8:75 

Isolerban d, 15 mm bre
da . 10 m i plåtask, 
25 m i alum .papper . 
Nr Längd Pris 
22-1836 10 mvit 5:60 
22-108 10 m sv. 5:60 
22-1593 25m sv. 8:75 ,,. 
lsoi.rtejp. Bre dd 15 mm, 
längd 5 m. Finns i fä rger 
na: rött , blått , gult , grönt , 
brun t, vitt och svart . Av 
vävmate ria l. 
Nr 22-802 .. Pr rulle 2: 75 

Kabelkiammer 22-931 av 
nylon , är mycket seg och 
s tark . För följande kabel 
diametrar . 
Diam. Pr 10 st 
5mm 2: 90 
6mm 3:-
8mm 3:50 

10mm 5:50 
12mm 6:-
16mm 6: 80 
18mm 7:20 
20 mm 7: 50 
22mm 7: 70 
24mm 7:90 
28 mm 8: 30 

100st 
21: 50 
22:-
26 : -
42 :-
45 : -
52 : -
55 :-
58 : -
59 : -
61:-
64<-

Kabelklamma av plas t m. 
stå lspik. 
22-1154 för rund kabel. 
Diam. 4 6 8 
Pr10 st 1:- 1:10 1:40 
100 st 8: - 7:- 9:50 
Kabelklamma av iärn m. 
fjäd rande kabelskydd 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 

-=-I 
Spik, lackera d be nvit med 
stora huvude n, för fast
sättn ing av ring led nings 
trå d. Lä ngd 12 mm. 
Nr 21-196 Pr 100 st 2: 20 

El-tejp DEER. $-m ärkt 
"allväderst e jp" i högsta 
kva lite t , av sva rt PVC ., 
Lägs ta pål indningstemp . 
-1 0". Mått 0,20 x 19 mm. 
20 m spo le . 
Nr Pr st 10 st 
22-232 5: 25 46: -

Plasttejp av PVC. 0,15x 
15 mm i 10 m rullar . Finns . 
i färg ern a : blå , grön, röd , 
gul , g rå, svart och vit. På 
plastspo lar. 
Nr 22-210 . . .. Pr st 2: 20 

GLIMMER 
22-1607, s. k. mikanit, i 0,5 
mm tjocka plattor . 
a . Stor l. 5 X20 cm 2: 25 
b. Storl . 10 X20 cm 3: 25 

Brickor, av ca 1 mm tjock , 
röd vulcanfiber . Mått inre 
d iam.Xyttre diam . i mm. 
Förpackade i påsar . Pri
set pr påse . 

Nr Storlek Antal Pris 
21-1017 3,2 X 8 100 5: 80 
21-1018 4,5 X10 100 5:90 
21-1019 5,2X10 100 5:90 
21-1020 7,0X 15 50 3:50 
21-1021 8,0x 14 50 3: 60 
21-1022 10X 16 50 3: 70 
21-1023 11X16 50 3:70 
21-1024 13X 19 35 2;80 
21-1028 19X25 20 2: 5G 

Sortiment med 100 st fi
berbr ickor i olika storl . 
Nr 21-2 .. . . Pr sats 7: 50 -Gummimuff för lednings
införing i apparater och 
kontakter . Längd 40 mm, 
hål 9 mm. 
Nr Prst 10st 
22-2025 1: 35 10: 50 

Avlastningsdon utförda 
enl. Semkos bestämmel · 
ser. 4 mm skruvhål. Stor 
lek 30x10x(2x6)mm . 
Nr 22-1639 5 par4 :90 

Silverkontakter 
zn- :u 114- m uo - 2t1. 

Kontaktnitar av massivt silver . Mltten angiva .huvu
dets diam . X höjd , skaftets längd x diam . 
Nr Storlek i mm Huvud 10 st 100st 

17:-
28:-
55:-
71:-
22:-
43:-
58:-
71:-
20:-
22:-
29:-
58:-

22-212 1,5X0 ,5 -1 ,5 X0,9 Runt 2: 70 
22-213 2,0x0 ,7 -4 ,0 x 1,0 Runt 4: 50 
22•214 3,0x1,0 -S ,5X 1,7 Runt 8: -
22-215 4,0 X 1 ,2 -4 ,0 X 2,2 Runt 9: 50 
22-2N 1,9x0 ,15-0 ,6 x 0,9 Platt 4: 40 
22-217 2,5 X0,5 - 2,5 X 1,5 Platt 6: 60 
22-2U 3,0 X1,0 - 1,3 X 1,5 Platt 8:50 
22-211 4,0 X0,6 -1 ,2 X2,0 Pla tt 9:80 
22-290 1,0X0,6 -1 ,2 X0,6 Sp etsi gt 3: 50 
22-211 1,5X 1,0 - 1,0 X0,9 Spet sigt 3: 90 
22-292 2,0x 1,0 -1 ,2 X 1,0 Spetsigt 5: 10 
22-ffl 3,0 X2,0 - 2,0 X 1,5 Spetsigt 8: 80 

Kontaktnitsats, best å r av 
2 st nitar av varje nr 282 
-293 . Summa 24 st. 
Nr 22-400 .. Pr sats 11: 50 

SILVERTRAD 
Rent silver i massiv tråd , 
lämplig till el-brytarkon
takter m.m. 
Nr Diam. Prdm 
49- 221 mm 3:-
49-335 2 mm 7: 50 

Prm 
22:-
58:-

Bussningar av svart gum - - ac 
mi. För kab e lgenomför ing · A 
m.m., för ca 1- 2 mm plåt . 
Mått . diam . mm. ~~o~S~~ 

Nr 
22-139 
22·140 
22-152 
22-141 
22-142 
22-143 
22-144 
22-145 

A 
9 

11 
12 
14 
15 
19 
28 
25 

B 
6 
8 

10 
10 
10 
14 
18 
19 

C 
3 
5 
3,5 
8 
7 

12 
13 
15 

10st 
3: 70 
3: 90 
4: -
3: 30 
5:90 
4: 90 
6: 80 
6:-

100st 
23: -
24: -
26:-
21: -
38:-
31:-
43:-
39: -

Sats 22-154, ett sort iment av ovanst. bussningar. 8 
olika . 3:80 

Miniatyrreli. OEC typ MU, 
med 3 växlade kontakter . 
Kontakt kapacitet : 2 A. 
$lutn ing 6 A, brytning 2 A. 
I plastkåpa 18X24 X26 
mm. Manöve rspole 6, 12 
eller 24 V likspänn ing . 
22-126 a 6 V 125 mA 
22-126 b 12 V 62 mA 
22-128 c 24 V 30 mA 

Pr st 24:50 - 1§0-
·D · 
·D · 

Mikroströnutillar• med 
återfj ädrande kontakt . 
Kan seriemonteras varvid 
olika funktioner erh ålles . 
Bryter vid intryckning . 
500 V/6 A AC . Rest 
parti. 
Nr22 -1054 ... . . 8: 50 

• Miniatyrreli, DEC typ MS, 
m. 4 växlande kontakter . 
Kontaktkapacitet : 3 A. 
slutn ing 10 A, brytning 3 
A. I plastkåpa 20 X27 X33 
mm. Manöverspole 6, 12 
eller 24 V likström . 
22-127 a 6 V 150 mA 
22-127b 12V 75mA 
22-127 c 24 V 37 mA 

Pr st 27:-
Sockel, passande typ MS. 
Nr 22-128 . . . . . . . . 3:80 

Reli. Miniatyrrelä med 
tvåpolig väx fing. Manö
verspänn ing 49-100 V 
spolmotstånd 5,8 kohm . 
Belastning , max. 100 V. 
1 A. 30 W. Storlek 30 x 
24 X19 mm. Restparti. 
Nr 22-112 .... Pr st 9: 50 

R1li för kretskortmon 
tage . Manöverspänning 
12 VDC . Kontakter för 
220 V/ 5 A. 1 HJO W. 
Nr Ant .växl. Pr st 
22-6 84 1 pol. 17: 50 
22-685 2 " 22: 50 

Kopplingslist. 31 poler 
för kretskort . Försilv rade 
kontakter . Oeln . 2 ,5 mm . 
Din norm 41617 . Längd 
90 mm . Max 220V / 6A . 
Nr 22-1621 Hane 15:25 
Nr 22-1622 Hona 19:75 

Kopplingsplint för monte 
ring på kretskort . 4 skruv 
kontakter för kabelanslut
ning 4 kvmm. Stiltdelning 
5 mm. Storlek 10X20 X15 
mm. 
Nr 
22-1188 

Prst 
2: 75 

10st 
23: -

Kopplingsplint för krets 
kort lika föregående men 
12-polig . Storl. 10 X60 X 

Experimentkort av kop
parlaminat storlek 105X 
150 mm med 500 borrade 
hål förbundna med 20 st 
hå rdförgyllda kontakt 
tungor . 0,2" deln ing. 
Nr22-1615 ...... 19: 75 

L,'lmlllllllllllllllllllll311H11illlllll'~ WiAIWHHHtiiWHN' 

Kontakt passande exper i
mentkort 22-1615. 
Nr 22-1616 . ...... 11: 50 

I 
Experimentkort av kop
parlaminat storlek 52 X 76 
mm med 120 hål förbund
na med 10 st hårdförgyll 
da kontakttungor . 0,2" 
deln ing . 13. 50 Nr22-1817 .. .. .. .. · 

Experimentkort, samma 
som ovan , men med 240 15 mm. 

Nr 
22-1689 

Prst 
7: 25 

10 st hål. 0,1" deln ing . 
61: - Nr22-1814 . . . . . . 18: -

Kopplingsstöd av perti
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 

---. . . . · . .. 

Kontakt passande experi
mentkort 22-1617. 
Nr Pr st 10 st 
22-1618 6: 75 59: -

Pertinaxplatta med kop 
parlaminerade kontakt
tungor och hål för kom
ponenter (delning 5 mm). 
Storl 50 X160 mm. 
Nr 22-1515 .. . .. . . . 11: 50 

Kopplingsplint av 1,5 mm 
pertinax för mots tånd och 
dyl. Bredd 38 mm. Längd 
4, 8 och 12 cm. Kontaktli1t med 10 poler 

2: 25 för ovanst. platta . Bredd 
4: 25 50 mm. 

22-1125. 2 X 5 poler 
22-1127. 2 X10 poler 
22-1128. 2 X 15 poler 6: 25 Nr 22-1514 ........ 3 : 50 
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Koppar-Peoti,,u Nr 32-M. E.......... far etsn ing 
Supe r-pertinax 1,5 mm m. av kretskort . Med denna 
elektrolytkopparfolie pl sala uttar ni ajllv enkelt 
en sida f. tryckta kretsar . egna kretskort . Endast 

vatten behl!Yer tillalttaa . 
Format Pris Levereras med laminat-

• ca 5X10cm 1: 45 
c ca lOXlScm 3, 20 platta 14X10 cm, penna, 
d ca20X16cm 5: 75 ~:river aamt in~ruk -
e ca20X32cm 10: 50 Nr 22-1112 . . . .. . 17:50 
Kopparfol. glasfiber 
tjocklek 1,56 mm med Elapulftr. 200 g farpack-
35 µ koppar pl en sida. ning far 1 liter lasning . 
Nr 32-61 Format Pr st Nr 22-1113 . . .. . .. . 8: SO 
• ca10X16cm 7:50; 
b ca20X16cm 12:-
c ca20X32 cm 19:50 

Super-Pertinu med h6g
viri:liga elektr . isolations 
värden . 
Nr 32-12, tjocklek 1 mm. 
a ca 10X13cm 4:-
b ca 20X27cm 11: -
Nr 32-13, tjocklek 1,5 mm. 
a ca 10X13cm 4:SO 
b ca 20X27 cm .13: 50 

IQ 
lsolitplattor 32-102 av 
svart polerad isolit. Tj.lek 
3 mm. Plattorna kan er 
hållas i nedanst. stor!. 
a 10X 10 cm ·2: 50 
b ~OX11icm 3: -
c 10X20 cm 4: 25 
d 15x25 cm 7: 75 
e 20X30cm 11:-
f 25.><40 cm 18: -

Instrumentpanel nr 32-25 
av halvhal.rd 1,6 mm alumi- • 
niumplal.t, brännlack . pal. 
en sida i frostlack i vac
ker havsgrön färg. Pryd
liga och lättbearbetade 
apparatpaneler . 

• 16,5X25 cm 
b 25 X25cm 
c 25 X33cm 
d 25 X50cm 
e 33 x 50cm 

9:-
12: SO 
16:-
22:-
28:-

Ebnlngapew med be
skrivning samt recept pl 
elsvltaka . 
Nr22-1l7 . . . . ... . 5:51 

Lödöron, förnicklade . 
22-1712, längd 14 mm. 

Pr 25 st 0: 75 · 

22-48 med rörnit . Läng~ 
16 mm. Pr 26 st 2: 30 

22-49, fyrbenta m: rö.rnlt. 
Pr 10 st:3:---~~ 

Testsladdar med 2 mm, 
stift och 13 cm 16.nga test. 
pinnar, röd och svart . 60 
cm ledningar . 
Nr 22-1064 . . Pr par 6: 30 

Testsladdar med 60 cm 
ledning , bananstift och 13 
cm 16.ng isolerad testpin
ne . Svarta och röda . 
Nr 22-940 . . Pr par 8: 25 

Testpinne med svart el
ler röd isolering . Kabeln 
!ödes fast i stiftet . Längd 
12 cm. 
Nr Prat 10st 
22-1038 1: 90 13: 50 

Testsladdar med 2 mm 
stift oc h 13 cm 16.nga te st
pinnar , ,öd och svart . Ut
dragbar sp iralsladd 50-
150 cm. 
Nr 22-1743 .. Pr par11 : 50 

$-i 
Testsladdar med 90 cm 
ledning samt bananstift o. 
krokodilklämmor . Svarta 
och röda. 
Nr 22-1032 .. Pr pa r 7: 80 

Tutpinna . Testpinnens 
ben är isolerade med hårt 
inbränd epoxyharts ner 
till spetsen, den är kort
slutningssäker , även om 
mah kommer åt närligg
ande kontaktstift. Längd 
80 mm . Med uttag för 4 
mm banankontakt . Finns 
röd eller svart . 
Nr 22-2181 Pr st 18: SO 

Ttstpinne med gripklo . 
Anslutning för 4 mm ba 
nanstift eller ledning . 
Längd 136 mm. Finns 
röd eller svart . 
Nr 22 -2179 .. Pr st 9: 25 

Tut-Clip. För mätning 
ar på I C-kretsar med 
upp till 16 anslutningar . 
Nr 22-2180 .. . .. 15: SO 

h 
Spagel för inspektion , re
parat ion m.m. i TV, rad io, 
motorer o.s.v. Spegeld ia
meter 26 mm med 16 cm 
skaft av böjlig stal.lfjäder 
och dessutom 15 cm löst 
förlängningsskaft . 
Nr 34-1208 .. .... .. 7: 80 

s I 
,: .. tp inne, miniatyr, Lämp. 
119 för t rans istorer och 
IC-kre tsa r. Med gripklo 
som skjuts fram och ha
kas på önskad testpunkt. 
Längd 55 mm. Finns i röd 
e ller svart. 
Nr Prst 10at 
22-1027 2: 65 21: SO 

lnspektionsspegel, diam. 
38 mm. Med kulled på 16 
cm skaft. 
Nr 20-1472 ...... .. 9: 50 

lnspektionsspegel, diam . 
65 mm. Fäst med kulled 
pal. 30 cm s-kaft . 
Nr 30-2203 ... . ... . 14: 50 

Plockmagnet med kulled , 
total längd 215 mm. 
Nr20-1473 . . . . .... 9: -

TV-trimsats med 7 olika 
spec ialverktyg av seg 
spec ialplast. I fodral. 
Nr 32-1300 . . . . . . 49: -

--

t.IE~ ·-. 
f. :'"w • ·~ ·-~-__ ., ___ ,. 

Ljudmätare ONSOKU 
SM-7, för mätning av 
ljudn ivån fral.n musik, mo
torer, maskiner m.m. Ska
lan graderad från - 10 till 
+ 10 dB. Omkoppli ngs bar 
dä mpsats för mätn ing av 
ljudnivå från 40 till 110 
dB. Inbyggd elektret kon
de nsatorm ikrofon och för
stärkare , uttag för öron- . 
mussla . Drives med ett 
batter i 32-2050. St orlek 
106X66X36 mm. 
Nr 32-120 . . . . . . 370: -

Metalldetektor. En lätt 
skött apparat som osvik
ligt avslöjar alla metalle r 
hur dolda de än kan vara 
inuti väggar , I go lv etc. 
Rör och elledningar av
sökes snabbt . Sönderbo r
rade väggar och ve rktyg 
vid sök . efter armerings
järn och ledninga r av olika 
slag behaver inte längre 
förekomma. När appara
ten komme r mittför ett 
föremal.l av met all lyser e n 
röd s ignallampa . Stor!. 25 
x 46 x 130 mm. Passande 
batte ri 2050. 
Nr 32-185 .. . ..... 36: -

Metalldetektor, spec ie llt 
lämpad för sökn ing av 
metaller inom. som utom
hus . En summerton ljuder 
nä r ett metallföremål be
finner sig ca 20 cm fral.n 
p lattan . St ä llbar känslig 
het. Längd utdragen 87 
cm. Batte ri 1 st 32-2050 
(medfö ljer ej). 
Nr 32-183 .. ..... . 96:-

<? .. 

~ 
~ 

A ntenn1np1ssn ingsanhll , 
med SW R- meter . Avsedd 
for PR - bandet . För bätt · 
re anpassning mellan sän · 
dare och antenn . SWR 
kan justeras till 1 :1. Da
ta : SWR 1:1- 1 :3. lmp . 
52 ohm . Frekvensomr å
de 1,5- 144 Mhz . An 
tennanp . för 25 - 40 Mhz . 
Koaxialuttag typ SO 239 . 
Storlek 160x65x60 mm . 
Nr 32 -1728 ... . 128 :-

Su.nde vlgmeter. Mäter 
-SWR och rel. uteffekten L---------- +---------- -f samtidigt vilket underl ät

Signalf"öljare med VU- Transistorprovare Reace 
met er och högtalare för LS 1. Mäter Hfe 0 - 300 . 
felsökning i radio , för- ICO 0- 50 µA , - 1 mA . 
stä rkare , mikrofon , pick- Ohm 0-1 Mc,hm. Om 
up m.m. Med 1 IC-krets , 1 kopplare för NPN PNP , 
tran sisto r ·och 4 dioder . "hög och lågeffekt tran 
lmp. mer än 75 Kohm. sistorer . Två uttag, därav 
Batteridriven 9 V. Med · ett med testsladdar. Stor 
tes ts laddar men utan bal - lek 180 x 11 Ox80 mm . 
. ten (32-2050). Passande batteri 32-2050 
Nr 32-494 ... . .... 270:- Nr 32-2059 ... . 165 :-

Batteriprovare. Ett instru 
ment med inbyggda be· 
lastningsmot stånd som vi
sa r batter iets kondition o. 
d riftsp llnning . Med 7 oli
ka mätora råden : 1,5, 3, 
4,5, 6, 9, 15 och 22,5 volt. 
Stor!. 12X·BX4 cm. 
Nr 32-1111 .. .... .. n:-

Batteriprovare avsedd att 
fäs ta pal. d isk eller vägg 
i butker , verkstäder för 
provning av 1,6 V batte
rier typ R6, R14 och R20 
samt 9 V transistorbatte
rier . Ett visar instrument 
visar batte riets kond ition . 
Nr 32-923 . . . . . . . . 38: -

tar avstämmning av sän
dare och antennfilter . 
Frekvensomral.de 3--150 
MHz. Koaxialanslutn ingar 
för 52 ohm. 
Nr 32-2080 . ....... 148: -

J. 

Fältstyrl<emeter. Mäter 
relat iva uteffekten. Oum
bärligt insirumenf för 
trimning av sändare till 
maximal effekt . 
Nr 32-1127 . . . . . . . . '!2:· ~ 

Signalinjektor för kontroll 
av LF- och MF-steg m.m. 
Ger övertoner upp till 
VHF-bandet. · Har tran 
sistor i oscillator-kopp 
ling samt signallampa . 
Batteri (2311) medföljer . 
Nr 32-495 .... ... . , 28: -

RABAT T Lamnas vid 
order över 300 :-
F RAKT TILLKOMMER 
Se försäljn .villkor sod. 1. 

Panelins~nt NOOA. 
Vridjärnssystem för både 
lik- och vlxelström. Nog 
grannhet 2,5 ¼ . lnflll 
ningsd iameter 45 mm. 
Utanpåliggande glaaklar 
plastfront 56X56 mm. 

Voltmeter 22-1917. Mät
område : 0--10 V, 0--20 V. 
0--30 V, 0--50 V eller 
0--300 V. Angiv mätom 
råde vid orde r. 
Pr st 29:-, 10 st 245 :-

Amperemeter 22-1118. 
Mätområde: 0--1 A, 0--2 
A, 0--5 A eller 0--15 A. 
Angiv mätomral.de vid or
der. 
Pr st 29 :-, 1,!l st 245 :-

Volbneter för bal.de lik- o. 
växelström . Två mätomral.
den . 0--12 V och 0--240 V. 
Kapsel av bakelit . Oiam 
68 mm. 
Nr 32-1610 . . .. . . 95: -

-VU-met .. r, dubbel för 
montering från insidan i 
96X45 mm hal.I, djup 22 
mm. Inre motstal.nd 600 
ohm 260 µA vid 'I, akal
utslag . 0-10 dB. 
Nr 22-23 ... .. ... 37: -

Testpenna för bil- svag 
eller starkströmselektri
ker. Indikerar lik- och 
växelspänningar mellan 
4,5 och 380 V med lys 
dioder, visar även polari
tet vid likspänning. Stor
lek 1,5x1,5x16 cm. Ca 60 
cm ledning . 
Nr 32-455 . . . . . . . . 33: -

109 



110 

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 . 

Mätområden: 
DCV: 0--0 ,5-2 ,5-10-50 
-250-1000 V. 
(100 KohmN) . 
ACV: 0-5-10-50-250 
-1000 V. (10 KohmN) . 
DCA: 10, 25, 500 ftA, 5, 
50, 500 mA, 10 A. 
ACA : 10 A. OHM: 0-5-
50K-5-50 Mohm. 
Llecibel : -10-+62 dB 
T ransislortest : hFE 0-
500 lco 0-50 ,,A. 
NPN/PNP 
Noggrannhet : DCV±3 °/o, 
ACV ±4 'lo, Ohm±3 •t,, 
hFE & lco ±·5 'lo, vid fullt 
skalutslag , 5" instrument 
med spegelskala och 8,5 
ftA vridspole . Passande 
batterier , 2 si 32-2322. 
Storlek 140X80 X 180 mm. 
Vikt 1,3 kg. 

Nr 32-307 . . . . . . 295: -

MÄTINSTRUMENT 

Universalinstrument, typ K-1400 Kyorilsu. Hög 
precision och känslighet med mälmöjligheler frAn 
5mV till 5000V, från 1 /IA till 10 A och från 0,2 ohm 
till 20M ohm. Stor tydlig skala och elegant panel i 
kraftig bakelitlåda med läderhandlag . Mått : 164X 
203X96 mm. Vikt 1,75 kg. Mätområde : 0-0 ,25V och 
0- 1V DC. 0-2, 5/ 10/50/250/1000/ 5000V AC ooh DC. 
(lnput resistans : 20.000 ohmN DC och 5000 ohmN 
AC. Strömförbrukn ing vid fullt utslag 50 ,, A DC och 
200 11A AC). 0-50 1IA , 0-1/10 / 100/500mA DC, 0-
10/ 100/500 mA AC, samt 0-10 A AC och DC. Mot
ståndsmälni ng : 0- 2K/200K/20M ohm med resp . 12 
ohm, 1,2K och 120K i skalans mitt. Decibelskala -20 
till +5 0 i fyra mätområden . Med testsladdar och 
batterier (4 st 2311 + 1 st 2322). 
Nr 32-n2 ....... . ............. .. .... .. ..... 455 : -

Tln11mperm1tar, HIOKI 3101. Kombinerad för 
ström- spänning- och motståndsmätning . Ett 
lämpligt instrument för kontroll av driftströmmar , 
kortslutningar, ledningsbrott m.m. Mätområden : 
0-6/15/60/150 A AC . 0-150/300/600 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 185X100 
X 44 mm. Med stor tydlig spegelskala och med över
belastningsskydd. Mätområden : 0- 1/2,5/5/10/25/50.1 

100/250/500/1000 V lik- och växelspänning (20 Kohm/ 
V). 0-50 µA/2,5/25/500 mA DC.0-10 A AC. 0-5K/ 
50K/500K/5M ohm motståndsmätning samt -20 till 
+ 22 db. Med test s laddar . Väska av svart vinyl med 
bärrem. Vikt 0,4 kg. Med batterier (2 st 32-2311). 
Nr 32-n3 ..... . ..... . ........... . ........ 236: -

Universalinstrument . 
KAMODEN VSM-400. Ett 
litet behändigt instrument 
i fickformat . Mätområden : 
0-5 /100/500 DCV, 1 
Kohm/V. 0-10 / 100/500 
ACV. 1 Kohm/V. 0-1 - 50 
-50 0 mA DCA. 0-200 
Kohm. Storlek 95 x 50 x 35 
mm. Lev. med test s laddar 
och batter i (32-2311 ). 

T tsUl1dd1r och bruksanvisning på engelska med
följer alla universalinstrument . 

Nr 32-477 ........ 62: -

U niversalinstrumtnt. 
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 ,5/10/250/1000 V 
DCV . Ri. 20 Kohm/V . 
0 - 2,5/10/250/1000 V 
ACV Ri . 8 Kohm/V. 
0 -0,05/0,2 5/2 ,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 

Universalinstrument 
LT-101. Mätområ den: 0-
10/50/250/1000 DCV 1 
kohm/V. 0-10 /50/250/1000 
ACV. 1 kohm/V.0-1-100 
mA DCA. Res istans 0-
150 kohm, Dec ibel! -20-
+ 20 db . Storlek 95 X60 X 
33 mm. Lev. med testslad 
dar och batter i (32-2311). 
Nr 32-101 . . ...... 55: -

Digital multimeter modell KAMODEN HM-35. Uni
versalinstrument med digital avläsning av m~~vär~en . 
3'h siffra 8 mm storlek. Automatisk polvandn 1ng . 
Data :ACV/ DCV 0-0 , 2/2/20/200/ l000V. lmp . 10 
Mohm ACNDCA 0-0 , 2/2/200 mA, 1 Amp. 
Res istans: 200 ohm, 2120/200 Kohm: 2/20 Mohm. 
Tolerans ACV 2 'lo, DCV 1 °/o, ACA 5 °/o, DCA 1,4 °/o, 
re sis tan s 1 •t,. Upplö sning: Volt = 100 uV, ström 
011 uA 1 resistans 0,1 ohm. Frekvensomr åde 40 Hz-1 
Khz. Instr umentet har inbyggda laddningsbara bat
ter ie c och lev. med nätaggregat, testsladdar samt 
anv isning på engelska . Storlek 175x 120X42 mm. 
Vikt 500 g. 
Nr 32-383 . . . . . . . . . . . . 760 : -

Digital multimeter modell HIOKI . 3201. Displayen 
heten (3'!, siffra) med flytande kristaller, gör att in
strumentet har låg effektförbrukning (0,3 VI/). Drive_s 
med 4 si batterier 32-2260 (R6). Uttag for batteri
eliminator . 
Mätområden : DCV/ACV: 0-2-200-1000 V. Ri 5 
Mohm upp till 200 V. -1000 V Ri 10 Mohm. Tolerans 
± 0,5 •t, (0-200 V). 
DCNDCV : 0-2-200 mA, 1 °/o DC, 1,3 °/o AC. 
Resistans : 0-20 K - 2 Mohm, ± 0,7 'lo. Levereras 
med testsladdar , batter ier s amt engelsk bruksanv is
ning . 
Nr 32-386 ......... ............. . . . ... 590 : -

FET-universalinstrument. HIOKI 105. Hög känslig 
het 1Q ·Mohm på DCV. På området DCV .kan mät
om;ådet 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-s'.--2?50-250-1000 V. Ri 1 Mohm 
DCA 0--0 ,25-2,&-25-250 mA . 
Motståndsmätn ing i 4 områden med från 10 ohm till 
10 Mohm i skalans mitt , lägsta avläsning 0,2 ohm . 
Dec ibellskala : -10 - + 30 db . Spegelskala . Storlek 
163X108X67 mm. Vikt 0,58 kg. Levereras med test
sladdar väska och batterier (1 st 32-2311 och 1 si 

Panelinstrument i modern form. Gla sklar fronlkåpa 
tned svart underdel. Fin ns i två storleksserier : 2" och 
3" vridspo lei nstrument. Samtliga har även anslutning 
för skalbelysning och hålla re för 2 miniatyrlampor 
(medföljer ej). 

2"- INSTRUMENT 
Frontstorlek 46 X60 mm. 
Instrumenthus : Diam. 38, 
djup 24 mm. 

MicroA -meter, mätområ
de 0-100 uA. DC. Ri 760 
ohm . 
Nr 32-1967 .. . . .. 45: -

MikroA -meter, mätområ 
de 100--0-100 µA DC. 
Ri 760 ohm. 
Nr 32-1968 .. .. .. 44: -

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. Ang iv mätom
råde . 
Nr 32-1969 ... . .. 44: -

Amp.-meter mätområden : 
0-1 A, 5 A, 15 A el le r 
30 A DC. Ang iv mätomr. 
Nr 32-1970 .... . ... 48: -

Voltmeter , mälom råden : 
0-10 V, 15 V, eller 30 V 
DC. Ri 1 kohmN . Angiv 
mätområde . 

43
, _ 

Nr 32-1971 ...... 

VU-meter. Graderad -20 
- + 3 och 0-100 'lo. 
Känslighet 240 uA. Impe 
dans 7 Kohm. 
Nr 32-1966 . . . .. . 44: -

3" -INSTRUMENT 
Frontstorlek 65 X 86 mm. 
Instrumenthus d iam. 45 
mm, djup 24 mm. 

MikroA-meter, mätområde 
0-100 uA DC. Ri 760 
ohm . 
Nr 32-1972 . . . . . . 48: -

MikroA-meter, mälområde 
100-0--100 uA DC. Ri 
760 ohm . 
Nr 32-1973 . . . . . . 48: -

MilliA-meler, mätområ 
den : 1 mA Ri 100 ohm , 
10 mA Ri 6 ohm, 100 ma 
Ri 0,4 ohm . Ang iv mät 
område . 
Nr 32-1974 ...... 47: -

Amp.-meter, mätom råden : 
0-1 A, 5 A, 15 A eller 
50 A DC. Angiv mätomr . 
Nr 32-1975 ........ 52: -

Voltmeter, mätområden: 
0-10 V, 15 V eller 30 V 
DC. 
Nr 32-1976 . ....... 48: -

Voltmeter, växelspänning , 
mätområden : 0-250 V el
ler 500 V AC. Ri 1 kohm/ 
V. Ang iv mälområde . 
Nr 32-1977 . . . . . . 52: -

Lampsats med 2 st 12 V miniatyrlampor passande 
samtliga ovanstående panelinstrument . 
Nr 22-1962 ... ....... . . ....... Pr sats 7:50 

32-2328). 
Nr 32-155 395 : - _::iill( 

lnslrumentlikriktare. 

Panelinstrument. Vr id 
järnssystem för både lik
och växelström . Front 
storlek : 60x45 mm . För 
panelhål 38 mm . 

Nr 22-1098 ........ 4: 75 Voltmeter, mätomr1lde -
0 - 10 , -20, eller 30 V. I- __ _: ______________ __. 
Uppge värde vid order . 

Nr Prst 10st -32- 1730 30:- 260 :- ,' ~ 

Amperemeter, mätområ 
de : 0 - 3 , -6 , eller 15 A. 
Uppge värde vid order . 
Nr Pr st 10 st 
32-1731 30 :- 260 :-

Voltmeter, 
Nr 
32-1732 

300 V/ AC 
Pr st 10 st 
30:- 260 :-

Nr Skala 

22-2265, VU-meter 
22-2266. Stereo-balans 
22-2267. Batte ritest 

Panelinstrument för mon
tering från baksidan i 14 
X 35 mm panelh ål. Skruv 
hålavstånd 49 mm. Finns 
i tre o:ika utföranden . 
Inre motst ånd 600 !.I. 

Känsl ighet 
0- 130 uA 
100- 0- 100 .uA 
0-500 11A 

Pris pr st 22: 50 
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F'msikri,. i glasrOr 5X20 
mm, med !örn. 11.ndhylsa. 
Siljes i !Orp. med 10 st 
av samma värde. 

Vlrden under 2A S-mlrkta . 

Sikrin1 nr 12-398 : 
50 mA eller BO mA . 

Pr 10 -förp . 4 :90 

Sikrin1 •r 12-397 : 
100 mA 315 mA 
160 mA 500 mA 
200 mA 630 mA 
250 mA BOOmA 

Pr 10 -förp . 4 :60 

Sikrin1 nr 12-391: 
1,0A 4,0A 
1,25A 6,3A 
1,6A 10 A 
2,0 A 

Pr 10 · förp . 4 :20 
Sikringar i glasrOr 6 x 32 
mm. 1, 1,5, 2, 2,5, 4, 5, 10, 
20, 30 eller 40A. 
Nr 12-191 Pr 10 st 5:90 

Sikringar i glasrOr 6 x 25 
mm. 1, 2 3, 4, 5, eller 8A. 
Nr 12-24 Pr 10 -förp. 5:50 

Sikrin1shlllart för 6x25 
mm säkring. Bajonett 
fattning . Skruvfötb ind
ning för 4 mm2 ledning . 
Med 8 A säkring. 
Nr Prst 10 sr 
25-407 3:20 27 :50 

~ 

Sikringshlllare för glas
rörsäkring 6X32 mm (12-
898). Storlek 50 x 20 mm. 
Nr l>rst 10 st 
22-1104 3: 40 28: -

Sikringshlllare för fin. 
säkring 5 X 20 mm. Stor
lek 30X 16 mm. 
Nr Pr st 
22-2098 3: 30 

32-1142-1143 

10 st 
27:-

32-1144 

Mikroskala för panelmon
tering o. med anslutning 
för ¼ • axel. Svart bake• 
litratt och planetväxel m. 
utväxling 1 :10. Mattför
nicklad skala med grave
rad decim .-gradering . 
Plan baksida. 
Nr Skala i d iam. Pris 
32-1142 36 mm 12: 50 
32-1143 50 mm 18: 75 
32-1144 70 mm 29: 50 

Knapp till dragpotent io
meter , av svart bakelit o. 
aluminium . Stor!. 13X18 

Säkringshlllare för fin
säkring 5X~O mm. Bajo
nettlåsning med mejsel
spår . Storlek 13X37 mm. 
Semko-godkänd . 
Nr Prst 

mm. 
10st Nr 
69:- 22-2292 22-1215 8:50 

Prst 
2:30 

10 st 
18:50 

Sikringshlllare för glas
rörssäkringar 20X5 mm. 
lsolationsdelen av plast. 
Lätt delbara . 
12-polig . Lätt delbar. 
Nr 22-1099 . ....... 7: 80 

'Sikringshlllare, För 20 
mm långa säkringar. Pas
sar i tryckta kretsar . 
Nr Pr st 10 st 
22-1257 1:IO 11:50 
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Axelkoppling med kera· · 
misk isolering mellan ax
larna . För 'I•" axel . 
Nr 22-1129 ........ 7: 50 

Koppling för 6 mm axlar. 
Ulngd 18 mm. 
22-215, st 2:25, 10 st 19:-

Stoppring för 6 mm axlar. 
22-214, st 1 :50, 10 st 12:50 

Ratt av aluminium, elox · 
erad i en grå ton . 6 , 1 mm 
hål. 
Nr 22-1724 Diam. 21 .5 
mm. Pr st 5:20 10 st 43:-

Nr 22-1725 Diam . 28 
mm . pr st 7:- 10 st 61 :-

Ratt av aluminium. Del· 
vis svart eloxerad . 6, 1 
mm hål. 
Nr 22-1726 Diam . 24 
mm. Prst7 :40 10st 63 :-

Nr 22-1727 Diam . 34 
mm . Pr st 9:60 10 st 82 :-

il 
Ratt av aluminium, delvis 
svartelox . 6 , 1 mm hål 
Nr 22-1721 Diam . 20 
mm. Prst5 :8010st49 :-

Nr 22-1722 Diam . 22 ,5 
mm. Pr st 6:10 10 st 51 :-

Ratt 22-1673 av bakelit m. 
topp av aluminiu m och 
med '/," axelbussning av 
mäss ing. Storlek 19 x 26 
mm. 

Pr si 4: 35, 10 st 37:-

Ratt 22-1176 helt av alu
minium .. Axelhål '/•"· Stor
lek 19X22 mm. 

Pr st 4: 25, 10 st 31:-

Rattar av massiv alumini. 
um med 'I• • axelhål. 
22-1677, storl . 18X13 mm. 

Pr st 4: 75, 10 st 39:-

22-1678, storl . 23X15 mm. 
Pr st 4: 95, 10 st 41: -

Nr 22-1723 Diam . 25 Ratt., av massiv alumini
mm . Prst6 :40 10st 54 :- um ·m. räfflad kant. Axel

hål v,·. 
22-1679, storl . 17X 17 mm. 

Pr st 4: 75, 10 st 39:-
Ratt av massiv alumini
um . 6, 1 mm hål. Svart · 
elox . Diam 17 ,5 rn~ 22-1680, storl. 19X21 mm. 

45 :- Pr st 4: 95, 10 st 41:-
Nr Pr st 
22-1720 5:30 

~ Pilratt för 1/," axel. Av 
svart el. vit plast. Längd 
30 mm. 
Nr 
22-130 

Prst 
1: 70 

10 st 
13: 50 

Rattar av svart bakelit m. 
kant o. centrum av bors
tad aluminium . Diam. 36 
mm, höjd 16 mm. ¼ • axel-
bussning av mässing . Pilratt, svart . Längd 40 
22-1174 grad . 0-10 . mm. 
22-1875 med Index. Nr Prsl 

2: 50 Pr st 4: 75, 10 &t 39: - 22-1488 
10 st 

21:-

•• Radioratt av svart bakelit 
med förkromad kantring 
och '/," axelbussning av 
mässing. 
Nr Diam. Prst 10st 
22-7311 25 mm 3: 10 25: -
22-737 32 mm 3: 60 29:-
22-73840 mm 3: 90 31: -

Signallamphlllare för en
hålsmontage i upp till 4 
mm panel. Lamphållare E 
10. Med röd, vit eller grön 
!llaslins förkromat !Iste . 
Nr Prst 10st 
22-1121 3: 50 28:-

!.ysdiod, miniatyr, röd , typ 
09A. Diam. 3 mm, med 

svart hållare av plast för 
ontering i 5 mm hål. 20 

1 
mA vid 1,6 V. 

r Prst 10st 100st 
12-131 1 :85 14:50 118:-

"ignallampa med lysdio
der. Två funkt ione r visar 
ött eller grönt ljus be

roende på vilket av stil· 
en som används . Ström · 

förbrukning 25 mA/2 V. 
,t orlek 14x8 mm. För 7 

mm hål i panel. 
"'SJr Pr st 10 st 
-:12-1301 8: 75 72: -

· ::iignallampa med lysdiod 
· hållare av svart plast. 

ör 8 mm panelhål. Stor · 
ek 11x10 mm. Finns med 
:öd eller grön lins, upp

iv färg. Strömförbruk
ir19 25 mA/2 V. 

Nr Prst 10st 
2-1302 5: 50 46:-

~ 
~ 

ignallampa med glim
ampa 55 V. För 220 V 
örkopplas 470 K mot

stånd . Mått ca 12 X 30 mm. 
anelhål 8 mm. Röd eller 

klar lins. 
r 

22-2287 
Prsl 
5: 75 

10 st 
48: -

ignallampa med lysdiod 
· förkromat metallhölje . 
rör montering i 9 mm hål 
· upp till 6 mm panel. 
. länsdiam . 11 mm. Längd 
2 V/20 mm, 6 och 12 V/30 

m. Strömförbr. 35 mA. 
Med röd eller vit glaslins . 

r Prst 10st 
22-461 2 V 5: 30 44: -

·462 6 V 5: 90 49: -
:l2-463 12 V 5: 90 49: -

~ 
ignallamphlllare för 

glödlampa med sockel E 
0. Förkromad frontring 

med röd , vit eller grön 
laslins . (Passande lam

pa 595-607) . 
Prst 
6: 50 

10st 
53:-

Polskruv av !örn . mäss ing 
med huvud och brickor 
av svart eller röd is61e· 
ring. Anslutn ing medelst 
lödöra och bananstift. 
Storlek 11 x 34 mm. 
Nr Pr si 
22-1147 1: 80 

10 st 
13: 50 

Polskruv, lika föregående 
men kraftigare. Storlek 16 
X44 mm. 
Nr Prst 
22-1158 4: 25 

10st 
34:-

403 28 

Bananstift med plastskaft 
i olika färger . Stiftdiam. 
4 mm. 
22-403, med stansat mäs· 
singstift , förnicklat. 
Pr2st 10st 100st 
1: 60 5 :9 0 53: -
22-28, banan m. fyra fjäd
rar. 
Pr2st 
2: 20 

10 st 
8: 50 

100st 
78:-

Bananstiftsbult 22-2144, 
fyrdelad av mässing med 
två muttrar . Förnicklad . 
Längd 33 mm. 

Pr 2 st 4:50, 10 st 18:-

Kontakthylsa för 4 mm 
bananstift. Berörings iso
lera d. Monleringshål 8 
mm i 1-14 mm panel. 

~~rförp . röd ;rc; s~vart10 st ll l 
22-1303 ~: 90 15: 51) 

' 

il i-~ 1059 1268 1269 'il' 't1 Bananslift 22-1059, !örn. 
for lodanslutning. På· 

189 i,04 1978 402 .gängat beröringsskyddan

Kontakthylsa av förnickl . 
mässing för bananstift , 4 
mm. 
22-188. med lödnabb . 

Pr 2 st 1: 90, 10 st 7: 80 
22-404, med genomgåen 
de hål. 

Pr 2 si 1: 70, 10 st 6: 1if 
22-1978 , med isolerat hu
vud och lödnabb . 

Pr 2 st 2:20, 10 si 8:80 
22-402, med isolerat hu
vud o. genomgående hål. 

Pr 2 st 1: 80, 10 st 7: 40 

Kontakthylsa, svart eller 
röd. Isolerad panelmon
ter ing och genomgående 
hål, 4 mm. 
Nr Pr2 st 10st 
22-409 2: 30 8: 80 
Kabelsko av förn. mäs
sing med isol. skaft. 
Nr Pr2 st 10sl 
22-248 2:70 11:-

Uttagsskena för svag
ström. Passar 2,5 mm ba
nanstift. 
22-12n 4 uttag 4: 50 

'de skaft av svart eller röd 
plast. St iftd iam. 4 mm. 
Pr st 10 st 100 si 
1: 60 13:50 125: -

Bananstift, förn . m. plast
skaft i färg. 
22-1268. Två diam . 3 + 4 
mm. 

Pr st 0: 90, 10 st 7: 30 
22-1269. Med tvärhål. 

Prst 1:40, 10 st 11:5Q 

~ ' m 
1271 1272 1273 12'/4 

Bananstift 22-1271, Dvärg
format , längd 15 mm. 4-
delat stift, diam . 2,5 mm. 
Isolerande plasthuvud . 

Pr2 st 1: 20, 10 st 4: 90 
22-1272. Med tvärhål, 2,5 
mm. 

Pr 2 st 1: 30, 10 st 5: 50 

Ändhylsai 22-1273, 2,5 mm. 
Pr 2 s t 1: 10, 10 st 4: 60 

Kontekthylsa 22-1274, 
dvärgfo rmat. Helt i me
tall för fast montage . Hål 
2,5 mm. 

Pr 2 st 2:-, 10 s t 8: -

Batteriklämma 22-134 av 
förnicklad mässing . 

Pr 2 st 3: 20, 10 st U : -

I 
Strömstillare . Två sekti· 
oner 4- polig och 7 sek · 
tioner med 2-polig väx · 
ling. Storlek 38x33 mm . 
Restparti . 
Nr Prst 10st 
22-2035 2:25 18 :-

Strömstiillare . 3 sektio 
ner med 2-polig väx
lng . Storlek 45x22 mm . 
Restparti. 
Nr Pr st 10 st 
22 -2036 3:- 24 :-

Strömstillare . 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 Prst 10st 
22-2037 5:25 42:-

Knopp passar ovanstå · 
ende strömställare . Svart 
med metalltopp . Storlek 
12x10 mm . 
Nr Prst 10st 
22-2022 2:60 19:50 

f Fram 
o·Stapp 

L Ba,k 

Omkopplare. Tvåpolig 
tvåvägsomkastare med 
nolläge i mitten . Bl. a . an
vändbar som fram· och 
backomkopplare för lik
strö msmotorer. 
Nr 22-1140 .. Pr si 11: 50 

Omkopplare, som föreg . 
men med fjädrande åter
gång till mittläget. 
Nr 22-1141 .. Pr st 11: 50 

Omkopplare. Tvåpolig, för 
TV-antenn o. dyl. 4X6 
cm. 
Nr 22-1124 .. Pr st 4: 50 

Antennomkopplare m. ba
kelitsockel, längd 10 cm. 

22-2100, brun Pr si 4: 75 
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Krokodilklimma, förnicklad 
22- 94 Isolerat skaft 
22-1266 Isolerad hylsa 
22- 742 O isolerad 
22-1267 Med skruv 

och med kraftig tjäder . 
P r 2 s t 1: 70 10 st 6: SO 
Pr 2 st 1:60 10 st 6: 20 
Pr 2 si 1: 10 10 st 3: 90 
Pr 2 s t 1: 50 10 st 5: 8D 

Miniatyromkopplare. En precisionsomkopplare. i mi
niatyr . Storl . 37 mm, vipparm 13 mm. Max: 6 A vid 125 
VAC. Vippa rmen överdragen med röd , v,t eller avart ~,,~ ww 

4 mm. _ 
Nr Pr2st 10st 

plasthätta . Pr st 10 st 

~;-687. 1-pol ig växling till-till . 7: 20 13:-
12-688. 1-polig växling till-från -till 8: 25 72: 
12-889. 2-polig växling t,11-t,11 . 9: 75 17. -
12-690. 2-polig växling till-från -till 10: SO 12: -

22-189 1: 60 6:-

Ändhylsa med skruv för 
bananstift, 4 mm. 
Nr Pr2st 10st 

Stickpropp 2-pol. USA
standard . St iftavst. 13 mm. 
Nr Prst 10st 
12-697 2: 25 18: SO 

Miniatyromkopplare med vipparme _n av matteloxerad 
aluminium, längd 11 mm. Hela höjden _32 mm. Mon
teras i 6 mm hål. Kontaktytor av försilvrad koppar. 
Max. 3 A vid 125 V AC. Pr st 10 st 
22-359. 1-pol ig brytare till-från . . . . 7: 75 18:-

22-951 1: 70 6: 40 Honkontak1 för USA-stan 22-360. 1-polig växling till-till . . . . 8: 20 71: 
dard . 22-361. 2-polig växling till-till 8: 90 79: -
N Pr st 10 st 

&::.;: ·" .-.. -. -· . · -Snabbkoppling tör upp - V lff' -
byggnad av exp .plattor m. 

K I' h r isole Stickpropp för kabelan-
~t 1~tfe '~~hn 2 amm håi sJutning till vanlig rörhål- Brytare för enhål s monte -
för trådanslutning . Trå- lare . 8-polig oktal . ring. Vipparm av bake lit. 
den sitter säkert med Nr Pr st 10 st S -mä rkt. 
klämkonlakt. Svarta och 22-942 2: 60 21:- 22-2010. Brytare 1-pol ig . 

Strömbrytare, enpolig m. 
skyll. Svagström 2A. 
Nr Prst 10st · 
22-947 3: 75 29: -

Pr si 4: 50, 10 st 39: -
Nrörda. Pr st 10 si 22-2012. Brytare 2-pol ig . Vipp1trömbrytara, 1,5 A. 
22 1913 3, _ 24, _ Rörhlllare av bakelit. 8- Pr si 7: 50, 10 si 66:- 22-2290, enpolig 4 : 35 

· ~ ~,.~::;ktalsf;9S4,~fl. 1~?~. J. ~ 
- Omkopplare 22-14411, 2-

Snabbkoppling, tangent- - • ' polig 2-vägs, för svag-
bord med fyra koppl ingar . ström . 35X13 mm. 
Storlek 70X 24 mm. Brytare och omkastare 1 st 10 st 
Nr Prst 10at Tryckkontakt, miniatyr- som föreg . men m. vipp- 1:45 11:50 
22-872 8: - 68: - knapp, för panelmont~- arm av metall. 

Kontaktdon, 3-pol. oför 
växelbarl. Diam. ca 16 
mm. Paneluttag o. propp. 
Nr 1 st 10 st 100 st 
22-394 3: 50 29: - 255: -

Paneluttag enbart. Sam
ma som i ovanst. kon· 
taktdon . 
Nr 1 st 10 st 100 st 
22-395 1:90 15:50 130:-

Rörhlllare noval , 9-polig 
av HF-bakelit. 
Nr Prst 
22-538 1: SO 
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10st 
9:-

ring i 6 mm hål. Enpolig 22-351. Brytare 1-polig . 
växling . Pr st 5: 20, 10 si 44":-
Nr Pr st 10 si 22-807. Brytare 2-polig . 
22-1133 2: SO. 21: - Pr si 7 : 75, 10 st 69: -
Tryckkontakt. Ger endast 
kontakt vid . intry~kning , 
I.ex. för s1gnalg1vn1ng. 
Monteras i 10 mm hål. 
Svart eller vit. 
Nr Prst 
22-832 3: 70 

10 st 
31:-

Nitomkopplare. Lödan
slutning, 6 mm axel .. 2-
poli9, vridningsvin~el 
45•. 4A/250V AC. Stat
ström 80 A. S-märkt . 
Nr 22 -682 ....... 8:-

22-808. Omkast . 1-poliA, 
Pr si 6: 50, 10 si 56: -

22-809. Omkast. 2-polig . 
Pr st 8: 50, 10 si 74:-

Omkopplare för enhåls
montage . Axel 6 X 40 mm. 
Finns med följande antal 
poler gånger antal lägen : 
2 X5, 2 X6, 3 X4, 4X2, 4 
X3, 6X2 eller 1x12. 
Uppgiv poltal. 
Nr Prat 10st 
22-505 4: 20 36: -

Tryckkontakt. Ger kontakt 
vid intryckning. Montera 
i 7 mm hål . T ryckknap
pens diam . 6 mm, 10 m 
med extra hylsa monte
rad enl. bild, (medföljer) 
Nr Prsl 10s 
22-1304 1:65 12:50 

Strömbrytare med 2 nyck
lar . 1-polig omkastar 
30 A/ 12 V. Nyckeln kan tas 
ur i ena läget. Enhåls 
montering i 18 mm hål. 
Nr Prst 10a 
22-854 12: SO 103: 

Elek1roly1kondensator 

Kondensator Nr 12-929, 
polyproby lenkondensator 

ed låg förlustfaktor . 
pänning 160 V, tole rans 

+ - 2,5 'lo. Siemens typ 

Elektrolytkondensato~ . 
Nr 12-933 i isole rat m,n,a
lyrutför ande . Toler ans 
+ 50 - 10 '/o. 

33063. Siem ens typ B4101~12831 
10 st 313. Värdet anges , µF/ 

Nr 12-931. Raslerm ått 5 KondenHtor 2200 µF 63 
mm. Tolerans + 100 - V. Storlek 70 X 35 mm. 
10 'lo. Nr 22-208 ....... . 10: 50 

Värde 
47 pF 
68 pF 

100 pF 
150 pF 
220 pF 
330 pF 
470 pF 
680 pF 

i. 1.000 pF 
k. 1.500 pF 
m. 2.200 pF 
n. 3.300 pF 

4.700 pF 
,. 6.800 pF 
s . 10.000 pF 
,. 15.000 pF 
u. 22.000 pF 

. 33.000 pF 
x. 47.000 pF 

1 s t 
1: 30 
1: 30 
1: 30 
1:20 
1: 20 
1: 20 
1:-
1:-
1:-
1: -
1: 10 
1: 30 
1: 30 
1: 40 
1: 65 
1: 90 
2: -
2:-
2:30 

8: 60 Volt. 
8: 60 Värde 
8:60 a. 10/25 
8:- b. 22/25 
8:- c. 47/25 
8:- d. 100/25 
7: 50 e. 220/25 
7: 50 t. 470/25 
7: SO g. 1000/25 
7: 75 h. 2200/25 
7: 75 4700/25 
8:- k. 10/63 
8: - m. 22/63 
8: 80 n. 47/63 

11: 50 'p. 100/63 
12: 70 r. 220/63 
13: 80 s . 470/63 
14:- t. 1000/63 
16:-

1 st 
1: 60 
1: 75 
1: 60 
1: 80 
2:20 
2: 30 
4:-
6:90 
9:50 
1: SO 
1: 70 
1:90 
2:35 
3:-
5: -
7: 50 

S iemens typ B41316. 
Värdet ange s i ftF/Vo lt. 

10 s i Värde 1 s t 10 si 
11: 40 a. 100/25 1,75 12:-
12: 50 b. 220/25 2: 10 15: -
11:20 C. 470/25 2:75 21:-
12: 75 d . 22/40 1:50 10: -
16:20 e. 47140 1:60 11: 50 
17: 60 I. 100/40 2:- 14: SO 
32 : - g . 1/63 1: 45 10: 30 
55:- h. 2,2/63 1: 45 10:30 
77: - i. 4,7/63 1: 45 10: 30 
11 : - k. 10/63 1:45 10:30 
12: 10 m. 22/63 1: 55 11:-
13:-
17: 20 
23:-
39 : -
60:- Elak1rolytkondanHtor 12-

52, miniatyr , höjd 10-22 
mm. Prst 
a. 1 / IF 35 V 0: 80 
b. 3 /IF 35 V 0: 80 
c. 5 / IF 35 V 0: 85 

Kondansator 12-17, för 
silvrad keramisk genom
löringskond . för UHF
konverter m.m. 1000 pF . 

· Pr10st 100st 
2:- 18:-

Kondensator med skal
ratt av plast. Max. kapa 
citans . 360 pF och min. 13 
pF . Storlek 25 X25X12 
mm. Lämplig för transis
torapparater . 
Nr Prsl 
22-2191 9: 50 

10 st 
76:-

r µF Max. V 
22-1165. 5 15 

2-1166. 5 35 
22-2164. 1000 12 

--22-1107. 1000 40 
~-2286. 2200 16 

22-1111. 2200 40 

Pr is 
1: 20 
1: 40 
2:60 
4: 30 
4:-
6:80 

Elek1rolytkondensator 22· 
1686 i isolerad aluminium
hylsa med lödlrådar . Max. 
arbetasp . 450 V. (100 Mfd 
-3g() V). 
Mfd/Pris pr ,it, 

d. 10 1•F 35V 1:10 • 
e . 30 /IF 25V 1:30 
I. 50 1•F 25V 1:50 
g. 100 /IF 15 V 1: 60 

~ TI ft 
Elektroly1kondensator 22· 
1005, stående modell i 
alum iniumbägare , enhåls
astsättning , halvtorr typ . 
Max. arbetsp . 450 V. 

fd 47 100 47x47 
!iris 13;- 17:- 17:50 

Elektroly1kondensator, 
Nr 12-932, bägartyp med 
s kruvan s lutn ing (M8) och 
krymp s langs isoler ing . To
lerans + 50 - 10 'lo. 
Siemen s typ B41073. 

ä rdet anges i ftF/Vo lt. 
Värde 1 st 10 st 

a . 2.200/40 15:- 130:-
b. 4.700/40 18: - 160:-
c. 10.000/40 32: - 280:-
d. 2.200/63 18:- 160:

. 4.700/63 30:- 260:-

32+32 47 47 + 47 100 
11,so 8:i;o 13:75 13:-

Kondensator Nr 12-930, 
metall iserad polykarbo
na lkondensalor i sk iktut
föran de med rad iella an
slutningstrådar för mon 
tage på mönsterkort . 
Rastermått 7,5 mm. 
Siemens typ B32540. 

100V 1 st 10st 
a. 0,1 µF 1: 20 7: 90 
b. 0,151,F 1:30 9:-
c . 0.22 f,F 1:60 10:60 
d. 0.33 11F 1: 90 13: 50 
e . 0.47 µF 2: 30 17:-
f. 0,68 µF 2: 80 21:-

250 V 
g . 0.01 µF 0: 90 
h. 0.015 µF 0: 90 
i. 0,022µF 1:
k. 0,033 µF 1:-
m. 0.047 µF 1:-
n. 0,068 µF 1: 10 

~ 
Trimkondensator. 
22-467 3-20 pF 

6:-
6:-
6: SO 
6: SO 
6: 50 
7: 20 

3:25 

Keramiska skivkondenH• 
torer. Max . 500 V. Tempe
raturkoeff . NPO , 10-150 
pF. N 150, 220 pF. N 330, 
330 pF . DK 3000, 470-
4700 pF . KD 6000 10-16 
nF. 

Virden : 10, 22, 47, 100, 
150, 220. 330, 470, 680, 
1.000. 1.500. 2.200. 3 .aoo. 
4.700, 10.000, 16.000 pF. 
Nr 12-178 Pr 2 stlika 1: 90 

Max. 63 V. T.koeff . NPO, 
2,2-220 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, 6181 

10, 15, ·22, 33, 47. 68, 100, 
150, 220, 330, 500, 1.000, 
2.000, 5.000, 10.000, 22.000, 
47.000 pF . 
Nr 12-179 Pr 2 si lika 1: 80 
Nr 12-180 100.000 pF 25 V. 

Pr2 st lika 2: 20 

Vridkondensator 22-1135, 
miniatyr, med keramisk 
gavel 25 X 30 mm och axel 
6 mm diam. Plattorna av 
försilvrad mäss ing . 
Max. pF 10 
Pris 16: SO 

50 100 
19: SO 23:-

20 
17:-
15q 

27:50 

• Vridkondensator, liten mo
dell , pertinaxisolerad . 
Storlek 24 X 24 mm. 
Nr Kapac . pF 
22-270 200 
22;211 500 

Pris 
7: 50 
9:50 

Potentiometer, trådlindad. 
20 ohm 4 W. Med pilratt. 
Nr Prst 10st 
22-1141 3: 70 29: SO 
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Ytskiktsmotstlnd. T ole
rans 5 'lo. 0,25 eller 0,5 
W-motstånd är förp . 5 st 
eller 100 st per värde . 

Värden : 10, 'Il, 33, 39, 47, 
56, 68, 82, 100, 120, 150, 
180, 220, TlO, 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 K, 82 K, 
100 K, 120 K, 150 K, 180 K, 
220 K, 270 K, 330 K, 390 K, 
470 K, 560 K, 680 K, 820 K, 
1 M, 1,5 M, 2,2 M, 3,3 M, 
4,7 M. 

12-764. Max. bela stning 
0,25 W. 
Pr5 -förp. 1:-
Pr 100-fö rp. 14: -

12-n4. Max. belastn ing 
0,5 w. 
Pr 5-för p. 1: 40 
Pr 100-förp. 17: 50 

Ytskiklsmotstlnd, tole -
rans 5 0/o. 

Värden : 47, 100, 220, 330, 
470, 680, 820, 1 K, 1,5 K, 
2,2 K, 3,3 K, 4,7 K, 6,8 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, 1,5 M, 2,2 M, 3,3 M, 
4,7M . 

Nr Max. bel . Pr s t 
12-ns 1 w o, 75 

Fotomotsdnd m. ett ljus
känsl igt spärrskikt so m 
ändrar ledningsförmågan 
i förhållande till ljuset . 
Känsligt även för svagt 
ljus . Användes till många 
st yr - och koppl. -ändamål 
i den moderna automati 
onen . 
Nr 22-1420. Fotomot stå nd 
50 Mohm, vid 10 Lux 100 
K ohm och vid dagsljus 
(utan sol) 2 K ohm . Max. 
inre belastning 100 mW. 
Max. 150 V. Diam. 8 mm. 

Pr st 6:-, 10 st 47:-

Nr 22-1421. Fotomot stå nd 
2 M ohm , vid 10 Lux 5 K 
ohm och i dagsljus un
der 100 ohm. Max. inre 
belastnin!l, 500 mW. Max. 
200 V. Diam. 14 mm. 

Pr st 12: 75, 10 st 98:-
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Vridmotstlnd, trådlindade 
på keramisk kärna och 
emaljerade . Kraftig kon
struktion . Enhålsfastsättn . 
och 6 mm axel. 
32-1167. Max. belastning 
30 W. Motstånd 25, 100, 
250 eller 500 ohm. Diam. 
40 mm. 58:-
32-1161. Max. 50 W . Mot
stånd 35, 125, 300 eller 
800 ohm. Diam . 50 mm. 

66: -
32-1169 . Max. 100 W. Mot
stå nd 50, 200, 400 eller 
1000 ohm . Diam. 75 mm. 

92:-
32-1170. Max. 200 W/1,41 
Amp. Motstånd 100 ohm. 
Diam. 110 mm. 130:-

Uppg iv ön skat motstånd! 

0 
Volymkontroll med kon
stant impedans. För hög
talare 8 ohm. Ger slutste
get konstant belastning 
oberoende av extra hög 
talarens volym. Toppef
fekt 10 W, kont. 3 W. Dia
m. 40 mm. Med ratt och 
sk}II. 
Nr 22-1698 .. Pr st 11: 50 

Volymkontroll, lika före 
gående men dub bel för 
stereo . 
Nr 22-1699 .. Pr st 21:-

4-kanal potentiometer . 
Trimpolentiomeler med Med en central spak ma
både ratt och mejsels pår. növreras 4 olika pol. r:,ar
Diam. 15 mm. Effekt 1/4W. vis gän gad e oberoen de 
150 V max. Finns i föl- av varandra . Linjä ra 0,1W, 
j ande värden . Linj.: 500 100K ohm . 
ohm , 1, 5, 10, 50, 100 eller Lämpl. för 4-kanalstere o, 
500 K. modellstyrning etc . 
Nr 22-734 liggan de typ . Nr 22-510 . . . . . . . . 29: -

Nr 22-735 Stående typ . ~, 
Pr st 2:10, 10 st lika 16:50 ~ 

,ta¾fi 
Kondensatorsats. Inne
håller ca 50 st kondensa
torer i varierande värden 
och typer. Fabriksnya och 
av prima fabrikat. Kata
logvärde över 20 kr. Två 
olika sortiment finns . 
Nr 32-50 Pr sats 8: -

Motstindssats innehåller 
ca 50 st sorterade skikt
motstånd. Fabriksnya. 
Katalogvärde över 15 kr. 
Fyra olika sortiment finns. 
Nr 32-51 . . Pr sats 4: 5D 

Potentiometer av bästa 
fabr ikat. 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 ohm. Utan 
strö mbrytare . 

Pr st 3: 80, 10 st 31:-

22-1648. Log, Värde n : 1 O 
K, 50 K, 100 K, 200 K, 500 
K och 1 M ohm. Utan 
strömbrytare . 

Pr st 3: 90, 10 st 31:-

22-1647 m. 2-pol ig ström
brytare . Log. Värden : 
5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 500 
K, 1 M och 2 M ohm . 

Pr st 9: 75, 10 st 83: -

Dubbe l potentiometer . 
Diam. 21 mm, axe l 6,3 m 
Enhålsfastsä ttn . Isolera 
axel. Värden : 10 K, 25 
50 K eller 100 K. 
Uppgiv värde . 
22-1645, linjära . 
22-1646, logaritmis ka . 

Pr st 8:50, 10 st 69:-

~ 
Potentiometer för krets 
kort och panel. Storle 
16 X16 mm. Monterings 
hå l i panel 10 mm. 6 mm 
plastaxel läng d 24 mm 
Max. belastn ing: lin. 0,25 
W, log. 0,125 W. Finns 
enkelt el ler dubbelt ut
förande och följa nde vär 
den : 1 K, 2,2 K end . lin. 
4,7 K, 10 K, 47 K, 1 
Kohm lin. eller log . Upp
giv vä rde . 

Enkel lin. kurva 
Nr Prst 
22-1651 4 :25 

Enkel log . kurva 
Nr Prst 
22-1652 4 :25 

Dubbel lin. kurva 
Nr Prst 
22-1653 10 :25 

Dubbel 
Nr 
22-1654 

Drag potentiom et er. Me 
denna typ av potentiomet. 
rar monterade i bred 
kan flera funkt ioner ma
növre ras sa mtidigt me 
e n hand . Storlek 11 X 1 
mm. Värden : 10 K, 50 
100 K e ller 500 K. 
Nr 22-244, linjära . 
Nr 22-245, log. 
Pr st 8:50, 10 st lika 67. 

Drag poten tiometer TAN
DEM, lika föreg . men me 
2 parallella banor för ste
reo m.m. Storlek 16 X 1 
mm. Värden : 50 K, 100 K 
eller 500 K. 
Nr 22-265, linjära. 
Nr 22-266, log. 
Pr st 11: 50, 10 lika 90:-

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. växelspllnning 
40 V. Storlek 40x10 X20 

Likriktare. Typ och stor
lek som föregående men 
för max. 80 V AC. 
Nr 22-422 . . . . . . . . 8: 75 

~ 
Likriktare. Bryggkopplad 
kisellikriktare för batteri 
laddare , nätaggregat 
m.m. Denna brygga har 
isolerat metallhölje (1,5 
KV provsp ännin g) och 
monteras direkt på chass i 
eller kylelement. Lämnar 
max. 25 A/75", 200 V PRV. 
Storlek 28x28x22 mm. 
Nr 22-2186 19: -

Bildiod. Högeffekt kisel
diod avsedd för bilar med 
växelstr s.generator men 
kan givetvis även anvB.n· 
das för andra ändamål 
t. ex. batteri'addare . RMS 
75 V, 25 A. 
22-2226, typ SSIE 1105, 
katod till hölje . 

Tandem , linjär : 
22-2289 2 X 100 K. 

Pris 
6:50 

9:25 

~ 
Likriktare. Bryggkopplad 
kisellikriktare fö r batteri
eliminator m.m. Lämnar 
1 5 A likström . Max. 80 V 
växelspän ning. Stor!. en 
dast 10X10 mm. 
Nr Prst 10st 
22-420 4: 10 31:-

==-i==== 
Kiseldiod, 1,5 A/200 V 
PIV. 
Nr 22-2297 1: 95 

Kiseldiod. I Amp. Storlek 
5 >-2,5 mm. 
Nr l\.1ax AC Pr st 10 st 
22-105 140 V D: 85 5: 90 
22-107560V 1:- 6:IO 
Kiseldiod 3 Amp. Stor 
lek 7,5x9,55 mm . 
Nr PIV Pr st 10 st 
22 -2298 1()0 3 :- 24 :-
22-2261 200 3:80 30 :-

z,nerdiod för stab .
nätaggregat m .m. Tole 
rans 5%, effekt 400 mW. 
Finns i följande värden, 
3 9V, 5,6V, 6 ,2V , 6,8V 
eiler 12 V. Uppgiv värde . 
Nr Pr st 10 st 
22-2223 1:40 10:20 

Switch-diod. Typ 1 N 4148. 
Universal kisel. 75 V, 100 
mA. 
Nr 
22-379 

Pr 10 st 
3:60 

100st 
28:-

~ 
Selenlikriktare, flat mo
dell. Max. spänning i volt 
och likström i mA. 

Max, Max. 
Nr spänn . likstr . Pris 
22-1010 250 100 6:-

Spinnin1sregulator. SGS 
L 200 . Lämplig för bat
terieleminatorer. mindre 
laddare m.m . Variabel 
utspänning 2 .SSV-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 

Kisellikriktare för batteri
laddare m.m. Enhålsfast
sättn ing 6 mm. Max. 100 
V växelspänning . Ström· 
styrka max. 12 A vid mon
tering i kylplåt. 
22-165, plus till_/'o!d. 
22-166, minus t, I Jord. 

Pr st 8:60 

~ 
Integrerad krets, typ 723. 
Stabiliserad spännongs(e· 
gulator , medger yttre in
ställning av önskad spän
ning , 2-37 V. Lämnar 150 
mA ut högre utström er
hålles ' med yttre effekt
transistor I.ex . 2 st 2N3055. 
Aplikat ions exe mpel på 
komp !. nätaggregat med
följer . 
Nr . 
22-1445 

Pr st 
5:50 

10 st 
44:-

Oparationsförstirkare typ 
741. Välkänd IC-krets m. 
stort användningsområde . 
Bl.a . i förstärkarkopp · 
Jingar stab . nätaggregat, 
digital a mät instrument 
m.m. 

HI-FI Förstirkarmodul, typ 
Sanken Sl-1050 GH. En 
vida reutveckl. , förbät_lr:'d 
50 W slutförstärkare I in
tegrerad kretstekn_1k, in 
neh ållande 10 transistorer, 
skyddsdioder samt ström· 
begränsningskrets som 
tillåter • 10 sek. kortslut
ning på utgången vid full 
effekt. lnimp. 40 kohm ut 
8 ohm . Känsl ighet 300 mV 
vid 10 W, 700 mV vid 50 W. 
Frekvensområde 0-100 
KHz vid 1 W, 0-20 KHz 
vid full effekt. Dist. ca 
0,2 ¾ . Signal/brus 90 db. 
Sl-1050 GH är DC-kopp
lad och kan användas för 
både dubbel ( +/- 33 V) 
och enkel ( + 66 V) spän 
ningsmatning . Vid enkel 
matn ing erf. utgångskon
densator ca 3000 uF. Sl -
1050 GH kan även använ
das som likströmsförstär-
kare till servomotorer etc . 
Förförstärkare erfordras . 
Lev. med inkopplings-
schema . Storlek 85 X 53 X 
13 mm. 
Nr Pr st 10 st 
32-103 165:- 1350: -

HI-FI förstärkarmodul, typ 
Sanken Sl-1020 G. Lika 
föregående men effekt 20 
W. Max. dist. 0 5 '/o samt 

Nr 
22-1444 

Prst 
4:-

10 st utan strömbegränsnings . 
31: - krets . DC-matning + /-
7 _ 23 V eller 46 V. Storlek 

61 X41 X11 mm. 
Nr Pc st 11J st 
32-104 83:- 690: -

HI-FI förstärkarmodul, typ 
ua Sanken Sl -1010 G. Lika 

Integrerad krets SGS/ Sl-1020 G men för 10 W. 
Ales TBA 231 Dubbel låg- DC-matning +I- 17 V 
brus op-för~tärka re av- eller + 34 V. Storlek 61 X 
sedd som förförstärkare 41 X 11 mm. 
till mono- eller stereof!)r- N

2
r_

110 
/i'.~ 3io~ ~ 

stärkare . Förstärkning 3 · 
20.000, kanalsep . 140 db . 
Schema medföljer . Kapsel 
14 pin . DIP. 

11
_ 7

5 Nr22-57 . . . . . . . . . . · 

Integrerad krets. TBA 820. 
Linjär LF-förstärkare , U
batt . 12 V, uteffekt 2 W 
vid 8 ohm , frekvensom
råde 25-20 .000 Hz, signal/ 
brus 70 db . Kapsel 14 pin . 
split-DIP . SO 
Nr 22-58 . . . . . . . . . . 13: 

• Hybridkrets, 2-stegs lågfr . 
förstärk . Marcon D-2009. 
Matningssp. 12 V. Dis!. 0,4 
•t,. Max ut.signal 1 V. 
Nr 22-2284 . . Pr st 17: -

Hybridkrets, tonkontroll 
steg, Marcon D-2011. 
Matn ingssp . 12 V. Max. 
insignal 1 V. Variations
område : bas + 18/- 14 dB, 
diskant +20/-16 dB. 
Nr 22-2285 .. Pr st 15:-
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IC-krwts TDA 2002. Spe
ciellt framtagen för LF
förs tä rkare i bilrad io 
men kan även användas 
i andra sammanhang . För
stärkaren har 5 olfka 
skydd och kan kortslutas 
på utgången utan att 
kretsen förstörs . Uteffek 
ten lir 8 W vid 2 ohm och 
V,= 14,4 V. Kapseln är i 
princ ip en TO-220 men 
med 5 ben (pentawatt 
kapsel) . Datablad med 
koppl ingsexempel med
följer . 
Nr 22-1450 .. .. .. 18: 50 

It-krets TDA2004/L250 
I 11- pinnars MULTI 
WA TT socke l. Två för
stärkare i samma hölje 
kan köras i stereo eller 
bryggkoppling. Ger 2x 
6,5 Wvid4ohm(2x11W / 
1,6 ohm) , eller i brygg 
koppling 20 W/4 ohm . 
V, =14 ,4 V. Säkrad mot 
överbelastning och kort 
slutning . 
Nr 22 -2190 . .. .. 27:-

,,f ,oj 

Transistorer för högre el - TRAN S I STO R E R 
fekter . Gemu,niumtransistorer PNP. ,~, 
Transistor 2 N 3055 (NPN) 
Kisel. Hölje TO-3 . Vco 60 
V. le 15 A, Ptot 117 W. 
Nr Pr st 10 st 
22-1438 8: 50 52: -

Transistor MJ 901 . Kisel 
darlington med hög för
stärkning . Kapsel TO-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:-
TrHsistor. Darlington. 
Hölje TO-3 . Vce 80 V. 
le 12 A, Ptot . 120 W. 
hFE min. 750, max . 
18000. 
Nr Typ Pol Pris 
22-1307 BDXB7 NPN 

10:50 
22-1308 BDX88 PNP 

10,50 

Monttri•1ssats för tran
sistorer typ TO-3. Be
står av glimmerskiva, 2 
bussningar, skruv, mutter 
samt lödöra . 
Nr 22-1119 ..... 2: 30 

Monttrin1ssats för tran 
sistorer typ TO-220 ,SOT -
32, TOP-3 . 
Nr 22-1620 ..... 2:20 

22-1071. Typ AC 151 = AC 116, AC 122, OC 70, 
oc 71, oc 75, oc 79. 

22-1072. Typ AC 152= AC 132, OC 72, OC 76, 
22-2230. Typ AF 106= AF 180. 

3: 50 
4:35 
4:35· 

22-1096 . Typ AF 126= AF 116, AF 137, AF 138, 
oc 169, oc 613. 1: 15 

22-2233. Typ AF 139= AF 186. 
22-2234. Typ AF 239 

1:40 
7:40 

22-2273. Typ AD 161/162= (NPN/PNP) Per par 18: 5D 
KiNltransistorer NPN L F. 
22-2236. Typ BC 107= 2N2925, 2N929, 2N930. 
22-1097. Typ BC 108. 
22-2237. Typ BC 109. 
22· 207. Typ BC 140= 2N3241A, 2N3704. 
'22-2238. Typ BC 140/BC 160 (NPN/PNP-par). 
22-1437 Typ BC 547 B = BC 237 B 
22-1412 Typ BC 548 B = BC 238 B 
22-2219. Typ BCY 58 
Kiultransistorer PNP LF 
22-1432 Typ BC 557 B = BC 307 B 
22-1433 Typ BC 558 B = BC 308 B 
22-22311 Typ BC 160 
22-2270 Typ BCY 78 
Kiseltransistorer NPN HF 

1: l!I 
1:1!1 
2:10 
3:75 
7:50 
1: 10 
1:10 
2:75 

1:10 
1:10 
3:IO 
4:20 

22-2219 Typ BF 454 AM/FM oscill . IF-amp. 1: IO 
22-2242 Typ BF 455 AM/FM RF-amp. 1: IO 

DIODER 

Gem111nlumdioder. 
22-2243. Typ AA 118=AA132, OA85, OA95, OA154, 

OA161, RL44g, 1N34A, 1N38, 
1N52, 1N58, 1N63, 1N67, 1N75, 
1N116, 1N142, 1N198, 1N479, 
1N618. 

22-2244. Typ AA 119=OA92, OA172, RL52, 1N36, 
1N60, 1N541, 1N542. 

Pris pr st 1: 30, 10 st I: 70 

Transistor. Höije TO-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. Hölje TO-220. 
Vceo 60 V. le 12 A. Ptot 
75 w. 
Nr Typ Pol Pris 
22-1251 BD 707 NPN 1:40 
22-1251 BD 708 PNP 8:40 

Transistor. Darlington . 
Hölje TO-126. Vce 60 V. 
le 4 A. Ptot 40 W. hFE 
750 (typ) . 
Nr Typ Pol Pris 
22-1279 BO 677A NPN 

1>-
22 -1280 BD 678A PNP 

1:-

Translstor. Hölje TO-126. 
Vceo 60 V. le 4 A. Ptot 
40 w. 
Nr Typ Pol Pr is 
22-1213 BD 439 NPN 4:IO 
22-1211 BD 440 PNP 4:IO 
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""' Spinningsregulator Sän-
ken. Att anväJ1da& där 
konstant spänn ing erford
ras oberoende av belast
ning och inspänning I.ex. 
förstärkare , instrument , 
integr. kretsar , PR-radio 
m.m. Regulatorn är mon
terad i TO3 kåpa och 
kopplas mellan en likrik
tarbrygga o. belastningen . 
3 yttre filterkondensato
rer 0,01, 25 och 1000 µF 
erfordras. 
Max. belastning 1A. 
Reglering bättre lln 1 ¼ . 

Nr Ut. Jnspl!nning 

22-507. 12 V 16-33 V. 
22-508. 15 V 19-35 V. 
22-509. 24 V 28-48 V. 

Pr st 21:-

22-2220 . Termistor, typ K 
Antannfintirhre SH 154 150 Ohm. 2: 50 

120 A. En 2-stegs VHF WJ ~ 
-UH F bredbandsförstär-
kare i tjockfilmsteknik, 
för inbybbnad . Frekvens - Transistorhillare m. nab
område 30 - 900 Mhz. bar för kretskort. 
Matningsspänning 12 V/ Nr Pr st 1 ost 
20 mA. Förstärkning 16 22-1518 3 pol. 1: 10 7: 80 
-18 db . Datablad och 22-15214pol. 1:20 8:70 ~:e:c. 
Hlllare för IC-kretsar typ 
Dual-in-Line . Monteras på 
kretskort . 
Nr Prst 10st 
22-745 8 poler 2: 40 21: -
22-748 14 poler 2: 50 22: -
22-747 16poler2:IO 23:-

Kylelemenl Toppkylfläns, 
passar tr:ansistorer med 
TO-3 kapsel . Anv. som 
komplime nt till andra kyla
re. Kh=12°/W. Storlek 
40 X27X 19 mm. 
Nr 22-21n .... .... 7:50 

-Kylelemenl Svart eloxe-
rat. Kh=2 ,7°/W . Obo rra t. 
Storlek 88x75x26 mm. 
Nr 22-2172 . ..... 13: 25 

~ 
Kylelement. Fingerkyl
kropp anv. för monte ring 
på kretskort . Svarteloxe 
rad . Kh = 6°/W . Borrad 
för TO-3. Storl ek 45 X 45 
X26 mm. 
Nr 22-2176 .. .. .. .. 6: 90 

~ 
Kylelement. Svarte loxe
rat. Kh= 2°/W. Ob orrat. 
Storlek 88 X75X35 mm. 
Nr 22-2171 .. ... . -19: 50 

Kylelement 22-2225 borrat 
för TO-3. Storlek 39x 74 
x 33 mm. 10: 50 

Kyltltmtnt med spår för 
kretskort . Svarteloxerat . 
Storlek 90x63x60 mm . 
Restparti 

Transformttor lör mon 
ter ing på kretsk ort . In

i ""i 
Mlrkesrör (Siemens , Te
lefunken , Philips) . 
Order-

Pris 
19: 50 
17: 75 

23-328 PCF 801 : : = 
23-315 PCF 802 

1 
.. 
7 

.. 
75 23-240 PC L 82 

23-268 PC L 84 17: 75 

23-317 
23-316 
23-329 
23-318 
23-269 
23-243 
23-239 
23-238 
23-270 

PCL 85= PCL 805 
PC L 86 28: -
PC L 805 28:-
PD500 59: -
PF86 28: -
PL36 28:-
PL81 28: -
PL82 21:-
PL83 21:-
PL 84 14: 75 
Pl 500= PL 504 

gjuten i plastkå pa och nr 
med separata lind ningar . 23-247 
Primär 110/2 20 V . Finns 23-183 
i 1.5 , 3, och 20 VA ut - 123-204 
förand e. Storlek 1 .5 VA 
33x2 7x33 mm . 3 VA 23-183 
45x 32x 33 mm . 20 VA 23-218 
64 x53x48 mm . 23-186 

Typ 

DY802 
EAA91 
EABCSO 

EB91 
EBC81 
EBC90 
EBF 80 
EBF89 
EC92 
ECC40 
ECC81 
ECC82 
ECC83 
ECC85 
ECC88 
ECC91 
ECF80 
ECF82 

17: 75 23-290 
23-330 
23-331 17: 75 

22: -
10: -
19: 50 
17: 75 
19: 50 
43:-
19: 50 
19: 50 
19: 50 
19: 50 
31: -
43:-
22: 50 
22: 50 

PL604 39:-
PLSOS 39:-
PL509 59: -

23-205 
Nr VA Utsp . 23-220 
22-376-1 1,5 2X6V 23_113 
22-376-2 1,5 2 x 12v 1 23-207 

22-376-3 1,5 2 X 15 V ~;:~ 
Pr st 26: 75 23_191 

22-3n -1 3 2 X(0-6-9 ) V 23-249 

22-3n -2 3 2 X (0-12-15) V 123-298 
Pr st 29: 50 23-138 

32-382 20 2x(0-12-15) V ~::~~ 
Pr st 46 :-

23-206 ECH 81 
23-301 ECH 83 
23-302 ECH 84 
23-209 ECL 80 
23-252 ECL 82 
23-303 ECL 86 

Nättransformator. Primär 
110 ·och 220 V. Sekundär : 
2 X280 V/85 mA. Med ut
tag även för 2 x 260 och 
2 X240 V. 6,3 V/3,8 A. 6,3 
V/0,9 A. 4 V/ 1,1 A. Stor! . 
90X90 X70 mm. Vikt 1,7 
kg. 

23-210 EF 80 
23-256 EF 85 
23-211 EF 86 

EF94 

22: 50 
22: 50 
22 : 50 
17:75 
17: 75 
22: 50 

17:75 
22: 50 
22: 50 

25: 50 
22: 50 
22: 50 
22: 50 

PL509 = PL519 
23-332 Pl 802 39: -

23-294 py 88 
23-334 PY 500 A 
23-277 ucc 85 
23-241 UCH 81 

23-283 UF 80 
23-287 UL 84 

-

22: 50 
32:-
22: 50 
22:50 

17 : 15 

22 : 50 

Transformator, toroid , m. 
litet brumfält. lnspänn ing 
220 V, utsp . 2 x 25 V obel. 
120 VA. Plastkapslad. En
hålsfastsättn ing. Mått 100 
X100X53 mm. 
Nr 32-1209 . . . . . . 140: -

Transformator lika före
gående men med utsp än
ning 2 X13 V plus 2 X5 V. 
80 VA. 
Nr 32-1208 . . . . . . 130:-

Nr Pr st 
32-2038 7: 50 

10 st Nr 32-1227 36:-

23-187 
23-292 
23-293 
23-304 
23-295 
23-98 
23-99 
23-213 
23-308 
23-184 
23-201 

EF 183 
EF 184 
EH 90 
EL34 
EL41 
EL42 
EL84 
EL86 

47:-
28:-
28:-
19: 50 
19: 50 
19: 50 
22: 50 

65:-

lsolerskydd för trans is
torer med TO-3 kapsel. 
Nr 22-2178 .. .... .. 2:20 

Värmeledande pasta 
TRANS-HEAT, använde s 
som värmeled ande mate
rial vid monter ing av halv
led are på kylkropp a r. 
TRANS-HEAT levereras 
i 100-qra mstub me d på
förinqssv amp . 
Nr 22-2168 ........ 21:-

Nättransformator, spar
koppl ad. Primär 125/220 
V. Se kundär 1 X 300 V/50 
mA. 4 V/ 1,1 A. 6,3 V/ 1,5 
A. 4 V/3 A. Sto rl. 65 X 55 
X 70 mm. Vikt 0,8 kg. 
Nr 32-1228 .. .. .. 23: -

UtgAngstransformator. 
Primäri mp.: 3500, 4500 o. 
7000 ohm. Sekundär 0-
2,5-4 - 15 ohm. Vikt 0,5 
kg. 
Nr 32-1229 18: 50 

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 
13-327 

EL 90 
EL95 

EM 87 
EZSO 
EZ81 
EZ90 
GY501 
PABC80 
PC86 
PC88 
PC92 
PCC84 
PCC85 
PCC88 
PCC189 
PCF80 
PCF82 
PCF86 
PCF200 
PCF201 

25: 50 
19: 50 
22:50 
14:75 
43:-
17: 75 
22:50 
22: 50 
22: 50 
17:75 
17:75 
22:50 
22:50 
22:50 
22: 50 
26:-
26:-
26:-

HF-drossel, sektionslin
dad . Max. ström 200 mA 
utom 665 100 mA. 

I. På bakelitkärna. 
22-661 1 mH 18X9 mm. 

7: 50 
22-662 2,5 mH 18X12 mm. 

8:-
11. På järnpulver~ärna . 
22-813 1 mH 15X9 mm. 

6:90 
22-614 2,5 mH 15X10 mm. 

8:25 
22-66510 mH 21 X12 mm. 

9:75 
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Hörtelefon ALPHA HP-6 . 
Dynamisk stereohörtele 
fon i svart plast , Skum
gummikuddar och ställ 
bar bv!'lel, Frekv.område . 
25-18000 ps. Max. input 
0,5 W. Impedans 4-16 
ohm. 
Nr 32-500 . . . . . . . . 44: -

~~ w ,',- q 
örontelefon med 1 m 
sladd och 3,5 mm propp . 
lnput 250 mW. Frekvens
omfång 50-18 .000 Hz. 
lmp. 4-16 ohm. Vikt 23 g. 
Nr Pr st 10 st 
32-366 22: 50 195: -

l-j 
örontelefon med perma
dynamiskt magnetsystem , 
ca 1 m sladd och stick
propp. Sforl. 18 mm diam. 
Nr Propp lmp. 
22-1567 2,5 8 ohm 
22-1588 3.5 8 ohm 

Pr st 5: 50, 10 st 44: -

22-1569 2,5 3000 ohm 
22-1570 3,5 3000 ohm 

Pr st 9: 50, 10 st 79:-

örontelefon m. högkäns
ligt kristallsystem . 1 m 
sladd . Lämplig för kristall
mottagare, reseradio m. 
m. Utan stickpropp . 
Nr Prst 
22-1131 5: 25 
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10 st 
39:-

Stereomonohörtelefon, 
Dynamisk stereo och mo
no hörtelefon med volym
kontroll . Läderbeklädda 
svampgummilister . Fre
kvensområde 20-20.000 
p/s. Vikt 380 g . Spiral 
sladd och stereo-propp . 
Nr 32-1905 .... .. 86:-

Hörtelefon DH-27M. Dy
namisk hörtelefon med ca 
3 m ledning och 3,5 mm 
propp för anslutning t i ll 
transistorradio , kassett 
bandspelare m.m. Mono
kopplad , men kan ändras 
t i ll stereo genom byte av 
propp . Ställbara hörtele 
fonel med skumplastbe
klädnad. lmp. 4-32 ohm. 
Vikt 160 g. 
Nr 32-273 ... . .... 36: -

Hörtelefon OMEGA . 2X 
2000 Ohm. Extra känslig 
o. ljudstark . Dubbelring
magnet av högvärdigt 
wolframstål m. mjukjärn· 
spolskor . Dubbel , läder
klädd bygel o. vita tele
fondosor 130 cm ledning . 
Nr 32-158 ....... . 62: -

Hörtelefon, ARTE - AR 
5000 med basreflexsys 
tem. Läderklädda lister. 
Ställbara byglar. Frekv. 
område 18-20 000 ps. 
lnput 0 ,5 W. 4- 16 ohm . 
Spiralsladd . Vikt 340 g. 
Nr32 -46 ..... . . 88:-

Hörtelefon OMEGA, 2X . 
2000 Ohm. Av svart bake
lit med enkel stålbygel . 
Wolframmagnet 130 cm 
lång anslutningsledning . 
Nr 32-176 ........ 37: -
Hörtelefon, 2 x 1000 Ohm. 
Vita telefondosor m. svart 
baksida . Högklassiga 
magneter . 1 m anslut
ningsledning . 
Nr 32-1388 ....... 28 :-

Kuddhögtalare AV spec i
alplast. Diam. 70 mm. Platt 
modell för placering I.ex . 
på eller under huvudkud 
den. 2 m sladd med st ick
propp , som passar i tran
sistor apparaten s öron 
telefonuttag. 
Nr Pr st 10-st 
22-1390 10: 50 79: -

Högtalartyg i mattgrå
svart syntetfiber i säck
vävmönster . Storlek 80 X 
60 cm. 
Nr 32-2149 . . Pr st 31: -

Hörtelefon, NAPOLEX . 
4 m spiralsladd med vo
lymkontroll . Läderkläd 
da lister . Ställbara byg
lar . 4-16 ohm . Frekv .
område 20-20000 ps. 
lnput 0,5 W. Vikt 350 g. 
Nr 32-47 • . .... 110:-

Cl::I 
~ 

Högtalare, oval 6 X 2 tum. 
Frekv . 200-10 .000 Hz. 
lmp. 8 ohm, max. 2 W. 
Yttermått 158X 57 mm 
djup 47 mm. Vikt 125 g. ' 
Nr 32-1902 . ...... . 22: 50 

Högtalare. Storlek 180x 
80X 50 mm. Frekvensom
råde 80-10 000 p/s. lmp. 
4 ohm. Restparti. 
Nr 32-1401 . . .. .. 15:-

~ 
~ 

Högtalare, fabr . Lorenz. 
Flat modell . Storl. 180X44 
mm. Max 4 W. Omfång 
90-7000 p/s. lmp. 4,5 
ohm. Vikt 590 g. 
Nr 32-153 ... .. .. . 26:-

Högtalare m. 8000" Gauss 
magnetsystem och 8 ohms 
impedans vid 600 Hz. Max. 
1 reso. 2 W. Frekvens-
Nr Diam. omfång 
32-1391, 3,5" 150-5000 

12: 50 
32-1392, 5" 100-9000 

15: 75 

Högtalare Hokut one med fe rri tmagnet 8 ohm. 
Nr Diameter Djup W Pris 
32-672 50 mm 17 mm 0,2 8: 75 
32-673 58 mm 19 mm 0,2 9: 75 
32-674 77 mm 23 mm 0,5 10: 75 
32-675 92 mm 27 mm 1 11: 75 Dislranthögtalare 4 eller 8 ohm. 

32-2339 52,5 33 5000-20 .000 10 135 g 

, - -:;.. niatyrh ögt alare 11/J~. 
Sto rlek 38 mm -diam. 8 

Diskant-mellanregister-högtalare 4 till 8 ohm. 
32-2150 104 50 1500-20 .000 70 610 g 

-~_ CJ·-··,'{I }-y Högtalare . Dynamisk mi-

C
l ,- , • \ N~m- Pr st 10 st Mellanregisterhögtalare 4 eller 8 ohm. 

- 22-948 32-2151 154 X 104 65 300- 6.000 25 300 g 
___ .....,_,--__ , _ , ______ 9_=_7_5 __ 8_3_=--32.2161 88 55 1.000-20 .000 275g 

39:-

96:-

54:-
45:-

Ho• ·ulon..; en j apansk kval itetshög-
H a: talare i 8 ohm. 

Bashöttelart 4 eller 8 ohm . 
Nr (/) mm Djup Hz W Vikt 

50 1000g 
60 710 g 
60 880g 

Pris 
89:-

115:-
132: -

Bashögtalare 
Nr D.xH .mm 
32-1900 255x125 
32-1901 300 x 160 
32-1851 205x79 
32-1982 260x89 

M.eff . W Frekv . 
20 40-5000 
20 40- 3500 
40 30-4000 
50 30- 3500 

Viktg. Pris 
1,3kg 95:-
2 ,3kg149 :-
1,4kg 98 :-
2,1 kg129:-

20 5000 - 20000 150 32 :-
30 "3000 - 20000 285 22 :-

M ella nreg istarhögtelare 
32-1906 130x47 30 800 - 10000 500 24:50 
32-1850 110x30 40 2000-20000 525 48:-

Bredba ndihögta lare 

32-1896 104x.60 
32-1897 125x55 

8 
10 

80-15000 270 25:75 
45-15000 500 33:50 

32-2152 275x169 113 45-3000 
32-2148 213 73 35-1500 
32-2155 248 102 30- 1500 

Delningsflher 4 och 8 ohm. 
32-2156 två-vägsfilter delningsfrekvens 1.500 Hz 

36: -
32-2157 tre-vägsfilter delningsfrekvens 1.500/4.0<iil Hz 

46:-

Brecl,ands-hövtalare, 4 ohm, max-effekt DIN-norm . 

32-2334 213 75 40-18 .000 6 440g 59:-
32-2335 248 95 25-15 .000 10 830 g 86: -

PROFESSIONAL SOUNO 

Högtalarsats, SEAS Typ 203. Komp lett trevägs hög· 
talarsats med 21 cm bashögtalare . Frekvensomr . 
50-20 .000 Hz. 30 W sinus. Lämpl ig för ca 20 I låda. 
Ritning och koppl.schema medföljer . 4 eller 8 ohm. 
Nr 42-2173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265: -

Högtalarsats, SEAS Typ 303. Komplett trevägs hög
talarsats med 25 cm bashögtalare , dometweeter och 
mellanreg isterhögta lare. Frekvensomr . 35-20 .000 Hz. 
50W sinus. Lämpl ig för ca 30 I låda. Ritn ing och 

Delningsfiltar. Deln . frekv . koppl.schema medföljer . 4 eller 8 ohm. 
Nr 32-1852 2-vägs 5 KHz 24:- Nr 42•2174 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · 

498
:-

Nr 32-1984 3-vägs 750 Hz , 3,5 KHz 89:- Högtalarsats, SEAS Typ 603, Komplett trevägs hög-al!!!"!!"!'!!''!!'!!!"!"!!!'!!!"'"-------------- 1 talarsats med 33 cm bashögtalare , domeJweeter och 
BYGGSATS Högt1larlld1 20 L i val· mellanreg isterhögtalare . Frekvensomr . 25-20 .000 Hz. 

nöt eller mattsvart. Klädd För 50 I låda. Ritning och kopl.schema medföljer . 
front med svart högtalar- 8 ohm. Musikeffekt 120 W, 60 W sinus . 
tyg . Baffel med 3 hål, 43, Nr 42-2175 .. ......... .. . . ... ... .... .. .. _. 760: -
83 och 187 mm. Passan-
de högtalare: SEAS typ SEAS-Jimförelsetabell 
203 ,32-1850och32 -1851 Vårt nr Fabr .nr 
Hålen kan sågas upp till 32-233'4 21 TV-D 
större högtalare. Storlek 32-2335 25 TV-ED 
47x28x22 cm. 32-2339 5 F-HF 
Nr 42-416 ... .. 158:- 32-2148 21 F-EW 

32-2150 
32-2151 
32-2152 
32-2155 
32-2161 

87 H 
15/11 TV-LGM 
28/ 17TV-GW 
25F-EW' 
9TV-LG 
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Bilhögt1l1n . Dubbelkon. 
Frekvensomf . 20 - 16 000 
Hz . Uteffekt 30 W. 4 el
ler 8 ohm , uppge värde. 
D iam . 165 mm . Djup 
70mm. 
Nr32 -570 Pr par158 :-

Högtalare med bästa Hi
Fi ljud för bil, båt eller 
hemmet som extra hög 
talare t ill stereo -kassett
radio . Med bygel för fast
säl!ning . Frekvensomfång 
75-20 .000 Hz. 25 W RMS 
max 50 W. lmp . 4 ohm. 
Storlek 19x 13X 12 cm. 
Nr. 42-650 Per par 385: -

Högtalarkontroll. lämpl. 
fö r t. ex. bilar med en 
högtala re bak o. en fram . 
Högtalarna balanseras till 
bästa ljudnivå. Medger 
även val av ena el. andra 
högtalaren. 
Nr Prst 10sl 
22-1441 6: 50 54:-

Stereo-högtalarkontroll 
med 2 skjutpolenliomet
rar och 2 omkopplare för 
olika ljudinställningar av 
4 högtalare. 2 m sladdar 
och kopplingsschema. 
Nr 22-1442 . . . . . . 28 : 50 
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Bilhögtalare för inbygg 
nad. lmp . 4 eller_ 8 ohm. 
Uteffekt 16W. Med 3,6 m. 
kabel och skruvar. Diam. 
165.Djup 70 mm. 
Nr Pr st 2 si 
32-565 55: - 98: -

Hornhögtalare för inom
eller utomhusbruk. Vat
tentät. Max belastn ing 35 
W. Impedans 8 ohm . 
Diam. 15 cm. längd 15 
cm. Med fästbyge I. 
Nr. 32-1405 .... 175: -

Förstärkare. En kompakt 
byggd förstärkare med 
hög effekt trots små di
mensioner, lämplig för bil 
eller båt. låda av frost
lackerad plåt i storlek : 
150X 105X 40 mm. Data: 
Frekvensomr. 200-10 000 
Hz, in imp. mikrofon 600 
ohm, AUX 20 Kohm. Ut
effekt 10 W (RMS) 15 W 
max. Högtalarulg . 4 eller 
8 ohm, omkopplingsbar . 
Anslutes till 12 volt + el
ler - till jord . Strömför
brukning , utan signal ca 
200 mA, full uteffekt ca 
2 A. 
Nr 32-1409 .. .. .. 196: -

'Till Mic- och Aux- ingång 
passar telepropp 22-1122. 

Bilhögtalare , 4 eller 8 
ohm. Uteffekt BW. Ele
gant fo rrr. av hård PVC
plast i slorl . 155X1 40X 
100 mm. Avtagbar front 
för förs änkt inmontering. 
Nr Pr st 2 st 
32-564 °39: - 68: -

Klothögtalare. lmp . 4 ohm. 
Uteffe kt 10 W . Diam. 120 
mm. Ställbar fot. 2 m. 
kabel. 
Nr 32-562 .. Pr par 68:-

Hillare för kommunika
t ionsradio , bilstereo m.m. 

Bilradioinsats med in- Inbyggd snabbkoppling 
för ström och högtalare . 

byggd högtalare. Helgju- låsbar . Svartlackerad. 
ten mattsvart plastkåpa Nr Pr st 10 st 
med standardöppning för 32-797 22 : 50 185:-
lnmontering av bilradio . ,---------
Bredd 215, djup 165, höjd 
115 mm. 
Nr 32-1313 . . . . . . 59: -

Stereoeffektförstärkare 
"Boosler " AM -130, för bil
stereo och andra 12 V 
anläggningar ger 2 x 30 
W. Frekvensomfång 40-
20.000 Hz. lngångsimp. 
under 100 ohm utgångs· 
imp. 8 ohm. Dislort ion 
7 •t, vid 25 W . Storlek 135 
X55X 177 mm. Vikt 1,6 
kg. 
Nr 32-569 . . . . . . 290: -

RABATT l ämnas vid 
order över 300 :-
FRAKT TILLKOMMER 
Se försäljn .villkor sid . 1. 

Summer. Transistorbe 
styckad med mycket hög 
ljudstyrka i förhållande 
till storlek1m, ca 70 db 
vid 20 cm. lämplig till 
larmapparater, ljusvarnare 
till bH m.m. 
Storlek 22x16x15 mm. 
Nr 22-6 12 V/14 mA 
Nr 22-7 24 V/16 mA 
Pr st 12:- 10 st 94:-

Summar. Transistorbe
styckad med hög ljud
styrka och låg strömför 
brukning. Ca 93 db vid 1 
m. Storlek 40x 20 mm . 
Nr 22-572 6-12 V/20 mA 
Nr 22-573 24 V/15 mA 

Pr st 28: ~0, 10 st 240: -

Appa,etlida, tillverkad av 
stabil svart plast m. lock 
av aluminiumplåt. 

32-1317 82X54X29 mm. 
Pr st 5: 75, 10 si 49: -

32-1311 100X54X41 mm. 
,p, st 8:- , 10 si 68:-

32-1319 130X67 X 41 mm. 
Pr si 9: 75, 10 st 82: 50 

32-1320 157X94X50 mm. 
Pr si 13: 50, 10 st 119: -

32-1321 196X112 X 60 mm. 
Pr si 14: 50, 10 st 130:-

Apparetlidor av press
gjuten aluminium med på
skruvat lock . Stabilt ut
förda och med inre spår 
för montering av krets
kort, 2 st parallellt eller 1 
st i längdriktningen . Spå. 
rets bredd 1,8 mm. Olac 
kerade. 
Nr Yttermått mm Pris 
32-1185 120X60X42 11:-
32-1889 120X95X30 16: 50 
32-18911 120X 95X55 19: 50 
32-1891 120X95X80 22:-

32-1892 170X120X55 
26:-

32-1893 170X 120X 100 
33:-

32-1894 220X145X105 
49:-

~ 
~ 

STEREO 
Förförstirkare för anslut
ning från dynamisk pick
up till kristall-ingången 
på förstärkare . lmp . 50 
Kohm. Frekvensomfång 
30-20 .000 Hz enl . RIAA. 
Förstärkning 10 mV in, 0,5 
V ut. Storlek 120X 60X 38 
mm. 4 st RCA-honkon
takte r. För 220 V. 

ApparaUida i byggsats 
av förbockad borstad alu
minium . 
32-1047 35X 60X 45 mm 

Pr st 7: 75, 10 st 66: -
32-1048 50X 80X 45 mm 

Pr st 9: 75, 10 st 82: -
32-1049 65X 100X 50 mm 

Pr s-112: 50, 10 st 104: -
32-1050 80X 120X 55 mm 

Pr st 16: 50, 10 st 135:-
32-1051 95X 140X 60 mm 

Pr st 19: 50, 10-st 165:-

Apparatlida med överdel 
i ljus- och underdel i 
mörkgrå polystyrol. Myc
ket hög precision och 
elegant utförande, ger 
hembygget ett proffe
sionellt utseende. 

Nr32-1230 
100X 50X25 mm. 

Nr 32-1231 
120X65X40 mm. 

Nr 32-1232 
150X80X50 mm. 
Nr 32-1233 
188X 110X 60 mm. 

18: 50 

21:-

23:50 

31:-

Apparatlida med sluttan
de front, för snabbtele
foner, mikrofonmixer m.m. 
Snyggt utförande i ljus
och mörkgrå polystyrol. 
Storlek 220X156X 100/62 
mm. 

Nr 32-503 . .. ..... 68:- Nr 32-1234 . . . . . . . 65: -

GC:l:J 

rl . •··•• t:1 l:, ·l' 
Magnetisk lannkontekt in
kapslad i plastkåpa , 
magnet och ett lungele 
ment var fö r sig . 220 V DC . 
0,5 A. Max effekt 50 W. 
Påverkningsavstånd 15 
mm. 1- polig brytande och 
slutande funktion . längd 
62 mm. Med skyddskåpa 
för spänning . 
Nr Pr si 10 st 
22-886 32: - 260: -

B 
Magnetisk larmkontakt in
kapslad i plastkåpa, 
magnet och ett lungele 
ment var för sig . 50 V DC. 
0,1 A. Max effekt 6 VA . 
Påverkningsavstånd 18 
mm. Slutande funktion vid 
kontakt . längd 50 mm. 
Nr Prsl 10st 
22-815 15: 50 135: -

tt-~-,t~-1 
Larmkontalrt, ger kontakt 
vid vibration . Tjuvlarm för 
I.ex. bilar m.m. 50 V DC. 
0, 1 A. Max effekt 5 W. 
Storlek 57X 22X 17 mm. 
Nr Prst 10st 
22-864 14: 50 129:-

Morseapparat för telegra
filräning. Avger ton- eller 
blinksignal. Transistorise 
rad tongenerator m. hög· 
talare . Uttag för öron
telefon, som medföljer . 
Batterier , 2 st 32-2313 
(medföljer ej) . Storlek 155 
X 95X 50 mm. 
Nr 32-2057 .. .. .... 68: -

., 
Tjuvlarm för hem, kiosker 
mm. Levereras med 10 m 
ledning, 3 par larmkon 
takter som kan monteras 
vid dörr eller fönster . 
la rmet har en inbyggd 
summer som ljuder när 
en dörr eller fönster öpp 
nas. Max 50 st. larmkon
takter (22-865) och en ex
tra summer kan in1kopplas 
(max 6 V-100 mA) . Drivs 
med 4 si batterier 32-2322 
(medföljer) . 
Nr. 32-413 Pr st. 225: -

10 st. 1.850: -

Telegrafnyckel med sum
mer och hållare för batteri 
(22-2320). Justerbart tryck 
och konlaktavstånd . Ut
tag för hörtelefon . Bas
platta av bakelit , storlek 
17X7 cm. Utmärkt trä
ningsnyckel. 
Nr 32·1003 . . . . . . 25: 50 

Telegrafnyckel med gju 
ten fot . Synnerligen sta
bil funktion genom att ar
men är upphängd i Juste,. 
bara kullager . Försedd m. 
kortslutningsbygel. längd 
125 mm. 
Nr 32-2056 . . . . . . 24: 50 

c:: 
Skarvsladd till bilanlenn. 
Skärmad sladd m. skarv
konlakter . 

Nr längd Pr si 10 st 
32-1520 1 m 6:50 53:-
32-1522 3,5 m 10:75 88:-
32-1523 5 m 13:50 112:-
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32-806 32-958 32-805 

Bilantenner, förstklassigt fabr ikat med vattentäta 
packn ingar mellan lederna . Samtl iga med ca 1 m 
skärmad anslutningskabel och kompletta med beslag 
för fastsättning . Metalldelarna blan kförkromade . 
32-806, 3-de lad sidantenn längd 60- 150 cm med böj 
bar länk vid fästet. 32:-

32-958, 4-delad torpedantenn , längd 3-192 cm
33

, _ 
32-805, 3-delad toppantenn med böjbar länk . Passar 
alla bi ltyper . längd 50-160 cm. 29:-
32-985 med avtagbart helt spröt med fjäder . Böjlänk 
för justering av lutningen . längd 105 cm. 28: -

Automatisk bilantenn . Helautomatisk antenn i 4 
sektione r. längd 1 m . Antennen är i nedfällt läge 
låst och skyddas på så sätt att brytas eller van
daliseras . Antennen kan stannas i önskad längd . 
Endast 12 V . Vikt 1 kg. 

-150CM -

U r 
180CM 

i 
FM-antenn av bandkabel 
med antennpropp för FM
rad io och ste reo-förstär
kare . 
Nr 
22-1026 

10 st 
48: -

Skorstensliste . Dubbelt 
fäste för antennmast. 
Kraftig och ged iget utfört 
och korrosionssäkert helt 
varmgalvaniserat. Det är 
enkelt o. snabbt att mon
tera och sitter säkert . 
Bandlängd 2 x 5 m. 
Nr 32-1069 . . . . . . 49 : -

Nr 32 -250 . . . ... . . .. . . . . . ..... . . .. 93 :- Mastisolator för band- el. 

/ 

Bilantenn med inbyggd 
3-trans isrors bredbands 
förstärkare för MV, SV 
samt FM. 6-sektioners 
teleskopantenn , total höjd 
med fäste , 43 cm. Kabef
längd ca 2,2 m. Förstärk
er antennsignalen till bil
radion varv id man erhåll
er en störningsfriare mot
tagning , även under o
gynnsamma förhållanden 
Rekomenderas för ste
reomottagning . Endast 
för 12 V, -till jord . 
Nr 32-811 . . . . . . . . 88: -
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~ 
1516 

B:Dx-1r 
1517 

22-1516. Pinnkontakt för 
bilantenn . 1: 25 
22-1517. Kontakthylsa för 
pinnkontakt . 1: 25 

~ ~ ~ ~ 
:;i t~1~~;~~~~~~:t1~ 
huvud . längd : 17 cm. 
Nr Pr st 10 st 
32-1219 3: 75 33: 50 

~!i:Ii-:; 11 ! 
80 cm. Univer- 464 4 65 ./JIJ 
salfäste diam . 10 mm som .. 
passar ett flertal förekom - Isolatorer som 

1
~:~sar 

mande transistorappara - både band - o. rundkabel. 
ter . Största monterings 
djup 175 mm. 
Nr 22-423 . .. . .... 19: 50 

Teleskopantenn. Utföran 
de som ovan men i 8 sek
tioner . längd ca 79 cm. 
Fästets d iameter 12 mm. 
Största monteringsdjup 
145 mm. 
Nr 22-424 ..... .. 21:-
Antenner av förkromad 
mässing med 6 resp. 8 
utdragbara sektioner . 
22-2192 längd 13-60 cm. 
Diam . 6 mm. 9: 50 
22-2193 längd 15-90 cm. 
Diam . 8 mm. 10: 50 

22-464. Väggisolator med 
lr äskruvsgänga . l ängd 10 
cm. 

Pr st 2: 40, 10 st 19: 50 
22-465. Mastisolator för 
rör med 18-45 mm d iam. 
längd 10 cm. 

Pr st 4: 10, 10 st 33:-
22-1776. Viggisolator m. 
inslagsspets . l ängd 55 
mm. 

Pr st 1: 95, 10 st 15: 50 
22-1775. lsolatorhuvud i 
reserv passande samtliga 
avbärare . 

Pr st 1:55, 10 st 11: -

Antennförstärkare Astra 
ZX 2. Bredbandsförstär 
kare för VHF , UKV och 
UHF (TV -kanal 5-12 , FM 
-ra d io och 'TV-kanal 21-
68). Förs tärker antenn
signalen och ger därmed 
klar are bild, rek . för färg
TV. Förstärkning 10 db . 
Koaxialanslutningar för in 
och utgång. Uttag för 2 
apparater . lev . med rm,n
terad propp på ing ång 
sal'1t 2 st proppar för ut 
gång. Anslutes t ill 220 V. 
S-m ärkt. 
Nr 
32-718 

AntennförstijrkaN ASTRO 
KTS 25 för montering på 
mast . FlerbandsförsUlrk
are för UKV, TV 1 och 
TV 2. Förstärkning 12-13 
db . Strömförsörjning sker 
via koaxialnedledning från 
nätdel . Förstärkaren re
kommenderas även för 
stereomottagning . leve
reras komplett med S
märkt nätdel för 220 V 
samt koaxialkontakter för 
in och utgång . 
Nr 32-847 . ....... 290: -

o,~op-
par för anslutning till 
TV-apparaten med an 
ledning för kombiantenn . 
Nr 32-1792-1 för bandka 
bel 300 ohm 12:
Nr 32 -1792-2 för koax
ialkabel 60 ohm . 12:-

Vägguttag för vi lla antenn . 
Kan montera s infä llt i do
sa ell er utanpåliggande. 

TV-antenn fö r TV 2. 43 element. Hög spännin gsför - Nr 32-873 .. . ... . . 24: 50 
stärkn ing ca 14 dB. Anslutn ing fö r koaxialkabel. Ga l- (Pa-ssande pro ppar: TV 
lerreflektor och stab i lt mast läste. Längd 145 cm. 22-835, Radi o 22-834). 
Kanal 21--60 . 135:-"' t~ 0 
TV2-antenn med 15 element oc h mastf äste. Först. 
9,5- 11 dB . Kanal 21-6 0.Ansluln ing för koaxialkab el. 
Nr 42-967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 : -

TV-antenn KOMBI , 28 element. För både TV 1 (kanal 
5- 12) och TV 2 (kanal 21- 68). Förstärkning 6,5 dB 
resp. 10,5 dB . Mastfäste . Anslutningsdosa för en ge
mensam bandkabel eller koaxialkabel. längd 118 cm. 
Nr 42-9'0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 125: -

Bordsant,nn för såväl TV-1 som TV-2 . Täcker 
samtliga kanaler . Under gynnsamma förhållanden 
räcker denna antenn för fullgod mottagning. Sprö
ten har förlängning för lågkanal. lev . med propp 
för 60 ohms anslutning . 
Nr 32-247 ....... . . . ........... . .. 65:-

TV1 - 1ntann . 6 element . För kanal 5-12 . Ansl. 
dosa för 300/75 ohm. Förstärkning 6,8 db . Lev . 
med mast - och väggfäste . 
Nr 32 -970 .. ........ . .. .. .... . .. .. 79:-

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 koaxi
alkabel. Stä llbart läste , 
lätt att montera med 
skruv på vägg , balkong , 
fönsterkarm m.m. 
Nr 42-968 . . . . . . . . 88: -

Grenuttag fö r uppdelning 
av TV-koax ialkabe l t ill två 
enheter . 
Nr 22-841 ..... . .. 19: 50 

Antennfilter fö r samman
koppling av VHF (TV 1) 
och UHF (TV 2) antenn 
t ill en nedledning . Ingång 
för koax ial. eller band
kabel. Utgång endast för 
koaxialkabel. Ett filter av 
hög klass och med myc
ket låg dämpning. 
Nr 32-972 . . . . . . . . 26: 50 

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 .... sats 5: 20 

Skarvdon 
bel. 
Nr 
22-683 

för koaxialka-

Pr st 10st 
3: 75 29: 50 

Ante nnadapter fö r in
kop pling av 2 st band 
kabelledningar 300 ohm 
(TV- 1 och 2 antenn) t ill 
TV med en 60 ohm koax
ial ingång för antennen. 
Nr Pr st 10 st 
22-305 12:- 97:-

TV -Antennpropp . Fö r 
koa xi alkab el. V inke lutfö 
rande med skruvanslut 
n ing . 9 ,5 mm hane . 
Nr Prst 10st 
22 -306 2 :90 24:50 

TV -Antennpropp , hona 
Nr Prst 10st 
22 -299 2 :90 24:50 

ring . 
Nr 
22-834 

Pr st 
2: 30 

10 si 
19: -

Antennpropp, typ hona , 
för skarvning av koaxial
kabel. 
Nr Prst 10st 
22-835 2: 50 20: -

Batteripropp. Diam. 6 mm, 
hål : 2 mm eller 2,6 mm. 
Nr Pr st 10 st 
22-1881 1: 90 12:-

DC-jack med brytare . För 
propp 1681. St ift 2 mm 
eller 2,5 mm. 
Nr Prst 10st 
22-1682 2: 10 14:-

22-1447 22-1448 

Kabelkoppling typ RCA 
av förnicklad mässing, 
för en-polig skärmad mik 
rofonkabel. 
22-1447 hankontakt 
22-1448 honkontakt 

Pr st2:10 , 10 st 13 :50 
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<.fil i 
Stereo propp med bakelit 
skaft, 3-pol. Längd 75 mm. 
Nr Prsl 10st 
22-703 2: 95 23' 70 

Sladdkontakt av svart ba
kelit. För 1/4" propp. 3-
polig kontal<t. Passar bå
de mono- och stereo
proppar . 
Nr Prs t 10 st 
22-1148 2: 95 22: 50 

Sladdkontak t med hylsa i 
svart plast. !,.ängd '1:7 mm. 
Nr. Hål Pr. st 10 st 
22-693 2,5 mm 1: 60 11: 50 
22-694 3,5 mm 1: 70 12: 50 

Telefonjack. Helt i fö.rn. 
mässing m. brytare. Pas
sar ¼ • propp ar. 
Nr Pr st 10 st 
22-1123 2: 60 18:-

Telefonpropp med bake
l itskaft. ¼ • . l ängd 74 mm. 
Nr Prs t 10 st 
22-1122 2: 50 17: 50 

!! 

Telefonpropp i likhet mad 
1122 men med förkromat 
metallskaft fö r skärmning. 
län gd 65 mm. 
Nr Prst 10st 
22-702 3: 20 25: 50 

Miniatyrkontak1. Propp 
diam. 3,5 mm, längd med 
plastskaft 28 mm samt 
Jack med bryt are. Sälj es 
var för sig. 
Nr Pr st 
22-943, ja ck 1: 95 
22-944, propp1: 80 

10s t 
12: 50 
11: 70 

22-1134. Miniatyrkontakt, 
propp och jac k. Propp 
diam. 2,5 mm, längd 24 
mm. 

Pr st 2: 30, 10 st 16: 40 
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Adapters. Overgångsl<on
takt med hylsa i svart 
plast. 
3,5 mm propp till 1/4" ste
reouttag . Längd 55 mm. 
Nr Pr st 10 st 
22-695 3: 90 29: 50 

3,5 mm propp till 1/4" 
monouttag . Längd 60 mm. 
Nr Prst 10 st 
22-699 3: 50 27: 50 

1/4" stereo propp 
mm monouttag. 
längd 63 mm. 
Nr Pr st 
22-696 3: 90 

till 3,5 

10 st 
29: 50 

-Stereojack med 3-poli g 
kont akt och omkoppl are. 
Passar ¼ " propp . 
Nr Prst 10st 
22-704 3: 90 33: 50 

Paneluttag för han kontak 
te r 22-1447. 
Nr Prst 10 si 

KOAXIALKONTAKTER 
av förnick lad mlssing. 

Koarialkontakt typ Pl-
259 Kabel intag för RG-8. 
N · Prsl 1D st 
22-1194 4: 25 34:-

Reducerin gshylsa för kon
takt 22-1694. Minskar ka
beli ntaget till 5 mm. 
Nr Prst 10st 
22-1115 1: 15 9: -

Ko1xialkontakt. För lödfri 
anslut ning av koaxialkabel . 
Passar RG-58. 
Nr Pr st 
22-1703 6:-

10 $t 

48:-

--

MIKROFONKONTAKT 

• • • , .... ..,., .. ,., 

~ c:: ' 
e 

Paneluttag: Pr st 10 st 
22-1243 3-poligt 1: 50 12:-
22-1595 5-poligt 1: 55 12: 50 
22-1237 6-poligt 1: 80 13:-

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: 40 19:-
22-1594 5-poli g 2: 70 21: 50 
22-1238 6-poli g 3:- 23: 50 

Han-propp. 5-pol ig med 
st ift en som 5-prickarna 
på en tärni ng. Eur. stan
dard för stereohörl urar. 

Skarvdon, Pl -258 
Nr Prst lOsl Nr Prs t 10 st 

31, _ i-22--.1.598 ___ 2,~1·5-·2·1 :'!"--22-1&911 3: 90 

Paneljack, för koaxial 
kontakt. Enhålsmonl age i 
16 mm hål. 
Nr Prst 10 sl 
22-1697 3: 95 32:-

Mikrofonkontakter lika fö
reg. men hela hylsan av 
förn . mässing och med 
skruvförsl utning, gänga 
M 16. Standa rd st ift. 

6 e!-•• 
Paneluttag, hona, f. mon

Skarvdon, M-360. 3-vägs. tering i 18 mm hål. 
Nr Prst 10 st Nr 
22-12911 11: - 89:- 22-16593-polig Pr -sl 11:25 

22:1452 1: 45 9: 80 Skarvdon, M-359. Vinkel. 
10 st 
86:-

22-1963 5-poli g Pr st 11: 50 
22-1967 6-po lig Pr st 11: 75 

22-1642 22-1643 

DIN-kontakter, 2-po liga f. 
högta laranslutn ing m.m. 

Stickpropp m. löd anslut 
ning. 
Nr 
22-1641 

Prst 
1:45 

10st 
11: 50 

Slickpropp med skruvan 
slutning för ledn ingarna . 
Nr Prs t 10st 
22-1644 2: 45 19: 50 

Honpropp 22-1642. 
Pr st 1: 45, 10 st 11: 50 

Peneluttag 22-1143 . 
Pr st 1: 40, 10 st 11: -

Nr Pr st 
22-1297 10: 50 

., ti> 
Fömndli,., för anslutning 
av ytt re ant enn till appa 4 

rater med RCA- uttag . 
Nr Pr st 
22-1701 4:-

Askskydd. 
Nr 
22-1702 

Pr st 
10:25 

10 $t 

31:-

10 $t 

82:-

Paneluttag , hane : 
22-1658 3-po lig Pr st 12: 75 
22-1962 5-pol iA Pr st 13: 25 

Stickpropp, hane. 
Nr 
22-1658 3-poli g Pr st 13: 25 
22-1960 5-po lig Pr st 13: 75 
22-1964 6-pol ig Pr si 14: 50 

Stickpropp , hona. 
22-1657 3-pol ig Pr st 13: 25 
22-1SS1 5-po lig Pr st 13: 75 

- ~-· Koaxialkontakt, ty p BNC. Mikrofonkonta~t, för kom-
Nr Pr st 10 st ~~ n1kat1onsr~~~ 4-~~~ 
22-1704 9:75 79:- 22-1706 4:60 36:-

Uttag, ty p BNC. Uttag. 4- poligt . 
Nr Pr st 10 st Nr Pr st 
22-1705 9:75 79:- 22-1707 4:-

10 $t 

31:-

Kopplingsbox med över
belastnin gsskydd för an
slutnin g av 2 st slereo 
hörtelefoner . Innehåller 
skyddsmotslånd för hör
telefonerna samt belast
nings motstånd som in
kopplas då högtalarna 
koppla s bo rt med bryta 
ren. 
Nr 22-2203 . . . . . . 36: -

• 

Spiralsladd till mikrofoner 
m.m. Spiralens längd ca 
1/6 av utdragen längd. 
Skärmad mikrofonledning 
i grå PVC-plast. längd 
angives 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-plast. 
22-915 längd 2 m 
22-916 längd 7 m 

6: 75 
16: 50 

Spira lsladd till hörtelefon 
m .m.3-ledare utan skärm 
längd 7 m. F inns grå 

Tale fon-sladdosa för för- Kondensetonnikrofon 
längning av sladden på kapsel, typ WM-034 Z. ln
jackansluten te le fonappa - byggd FET-transistorför 
ra!. Med 5 m sladd inrull - stärkare som matas med 
bar i vit slagtålig kaps lad ca 4,5 V (min 2 max 10 V) . 
vinda. Högst 3 st sladd- f!:änslighet -62 db . lmp . 
dosor får kopplas ihop . 1 Kohm. Signal/brus 40 
Godkänd av Televe rket. db. Frekvensomr . 10-
Nr 32-706 -... ...... 46:- 12.000 Hz, utan riktverkan . 

lnkopplingsanvisn . med
följer . Stor lek 10X7 mm . 
Nr Prst 10st 

- 22-1016 12: 75 96: -

Anslutningskabel

0 

för in-~ C: 
spelning mellan ba~dspe-
lare och radio eller gram-
mofon . 1,5 m skårmad 
ledning m. 3,5 mm plug 
gar. 

Fotomkopplare för ma
növrering av bandspelare , 
diktafoner m.m. som har 
uttag för "remote". Stor· 
lek 7 X 7 cm och 1,5 m 
kabel. 

eller svart . 
Nr Prst 10 st Nr Prst 

4: 25 
10 st 

36:-

Ultraljudsmikrofon. Leve
reras i par om en sändar· 
mikrofon och en motta 
garmikrofon avsedda för 
ca 40 kHz. Lämplig för 
tjuvlarm, fjärrstyrning upp 
till 10-15 meter etc . För
slag till tjuvlarmskrets en
ligt dopplerprincip med
följer . 

Nr 32-2211 ... . . . 27: - 22-9 18 13 :75 105 :- 22-2207 

Förgrening med 
kontakt och två 
takter , typ RCA. 

en han
honkon-

Nr Prst 
22-1744 4: 50 3~~ ~ Förgren ing med e,, 5-po

lig DIN hon-kontakt och 
två hankontak ter RCA. 

Förlängningskabel för 
stereo -horle lefoner. 2 m 
sladd med stereopropp o 
skarvkontakt. Spira lsladd . 

Nr Prs t 10 st 
22-1745 8: 25 62: -

~ 
Nr Pr st 10 st Anslutningskabel med 5 
22-2208 12: 50 98:- pol. DIN-ko ntakt , 3,5 mm 

.----------"ll plugg och 1,5 m skärmad 
RABATT Lämnas vid ledning . För ansl utning 
order över 300 :- mellan radioapparat och 
FRAKT TILLKOMMER kassetts pelare . 
Se försäljn .villkor sid . 1. Nr Pr st 

--------- 22-2205 8: 25 
10 st 

62:-

Anslutningskabal. In- och 
avspelningssladd mellan 
radio och bandspelare . 
1,5 m skärmad kabel med 
2 st 3 pol . DIN-k ontakter . 
Nr 22-2204 ....... . 10: 50 

Stereosladd fö r anslut
ning mella n stereoband
spelare eller stereo gram
mofo n. 1,5 m skär mad 
lednin g med två 5-po lig a 
DIN- kont akter . 
22-2210. 2 han-kont. 13: 50 
22-2229. 1 han+ 1 hon 13: 50 

Volymkontroll , med om
kopplare för mono stere o, 
två volymkont roll er, uttag 
för hörte lefo n och 2 m 
kabel. 
Nr 22-1 .......... 34: -

Nr 22-1014 .. Pr par 48: -

Gitarrmikrofon. Magnet 
isk, för metallsträngar . 
Monteras utan verktyg . 
Passar gitarrer av spansk 
modell med runt hål. Med 
volym- och tonkontroll. 
Ca 3 m kabel med 'I•" 
mikrofonpropp, passar de 
flesta förstärkare . lmp. 
3400 ohm. 
Nr 31-188 ... . .... 55:-

Kontaldmikrofon m. lång 
sladd . Idealisk som mik
rofon för gitarrer , mun· 
spel och andra musikin 
strument. Monterad på ett 
instrument förmedlar mik
rofonen vibrationerna till 
förstärkaren utan stör
ning . Mått 40X37 mm. 
Nr Prat 10st 
21-UII 9: 25 76:-
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MIKROFONER 

Kondensatormikrofon, typ EX-220. En Elektret kon
densatormikrofon av hög klass och med ett elegant 
utförande. Försedd med inbyggd FET-transistorför
stärkare som matas med ett 1,5 V batteri (UM3) . 
Strömförbrukning 600 µA. 
Data.: Känslighet -70 dB, frekvensområde 50-15.000 
Hz, ,mp. 600 ohm, riktverkan bättre än 20 dB vid 1 
Khz. Levereras . med ca 6 m ledning <'~h vindskydd 
men utan balter, 32 -2311 . Med bordsstativ . 
Nr 31-457 ................ Pr st 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-transistor. 
Storlek 34X 180 mm. Vikt 250 g. Lev. med bordsstat iv, 
ca 6 m ledning med '/, " mikrofonkontakt . Passande 
batteri 32-2311 (medföljer ej). Förpackad i etui. 
Nr 31-478 ......... ... .. ..... ............. 215:-

Mikrofon, dynamisk typ 
AOI OM 110 . Hölje av 
lackerad och eloxerad me
tall. lämplig för kassett 
bandspelare m .m. Data : 

Mikrofon . Dynamisk med 
riktverkan . Inbyggd kom· 
pressionsförstärkare, Fre 
kvensområde 300-5000 
Hz . Känslighet -40 db / 
1000 Hz . Spänningsför
stärkning 0-30 db jus
terbar. Ptt-tangenten kan 
låsas i tilläge. En ex
klusiv mikrofon för kom. 
radio m .m. Hölje helt 
i metall med ca 1 m spi
ralsladd . Drives med g V 
batter i 32-2050 . Lev. 
utan mikrofonkontakt. 
Nr 32 -17 47 ... . 186:-

I mp . 600 ohm , frekvens 
område 90 - 12000 Hz , 
känslighet -72 db/1000 
Hz . Storlek 110x22 mm . 
Lev . med ca 1,3 m led
ning och stativ . 
Nr32-1748 ..... 60:-

Mikrofonfot av svart lac
kerat gjutjärn . Storlek 3 X 
e x 10 cm. Vikt 0,4 kg. 
Nr 31-548 . . . ..... 19: 50 
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Mikrofon, dynamisk typ 
TEISCO UOM-101. Med 
riktverkan . Elegant utför
ande i mattslipad metall. 
Försedd med brytare . 
Omkopplingsbar 600 ohm 
eller 50 Kohm. Känslig
het - 57 dB. Frekvens
område 100-12 000 p/s. 
Storlek 44 X 200 mm. Vikt 
510 g. Lev. med ca 1,7 m 
ledning men utan lbords
stat iv. 
Nr 31-478 ...... 129: -

Mikrofon. Dynamisk TEI
SCO DM-109. Helt till
verkad i mattpolerad me
tall och försedd m. ström. 
brytare . lmped . 50 Kohm . 
Frekvensomr . 100-10 000 
p/s . Känslighet -60 dB . 
Storlek 165 X 40 mm. le 
vereras med ca 1,6 m led
ning samt läste med 16 
mm jap . standardgänga 
för stativ. 
Nr 31-366 ........ 94: -

Mikrofon . Magnetdyna
misk mikrofon i miniatyr· 
format. Försedd m. kläm
ma för att fästas på rock
uppslaget eller dyl. Storl . 
12x 22xe mm. Impedans 
2000 ohm vid 1000 p/sek . 
Frekvensoml. 500-4000 
p/sek. 1 m sladd med 3,5 
mm mikrofonplugg . 
Nr 21-732 . ....... 19: 75-1 

Kondensatormikrofon. 
Elektret mikrofon elegant 
utförd i metall . Med in
byggd förstärkare . Fre
kvensområde 20-13 .000 
Hz. lmp . 600 ohm. Käns
lighet -74 db. Drives med · 
1,5 V batteri (2310). leve
reras med ca 3 m ledning , 
löstagbart bordsstativ och 
vindskydd. Storlek 14X 
150 mm. 
Nr31-455 ....... . 98:-

Mikrofon . Dynam isk för 
radiostationer . Frekvens 
område 300-5000 Hz. 
lmp . 500 ohm. Käns
lighet - 70 db/100 Hz . 
Med ca 1 m spiralsladd 
men utan mikrofonkon
takt . 
Nr 32-1746 . . ... 33:-

Mikrofon, Dynamisk hand
mikrofon (DM-501) med 
tumkontakt (press,to
talk) . En tålig mikrofon i. 
kraftigt metallhölje · och , 
med ca 2 m spiralsladd. 
Känslighet -58 dB . Fre
kvens 150-10 .000 p/s. 
lmp . 50 K ohm. Vikt 300 g. 
Nr 31-544 ..... . . 98:-

Mikrofon. Elektret kon
densatormikrofon med 
klämma för fastsättning . 
Känslighet -65 db/1 Khz. 
lmp . 600 ohm . Frekvens 
område 50-15000 Hz ± 
3 db . Drivs med ett batter i 
32-2311 -som förvaras i 
rörhylsa på mik rofonkon 
takten . Strömförbrukn ing 
ca 50 µA . Mikrofonkon 
takt typ 6 mm telepropp . 
Mikrofonens storlek 19x 
13 mm. Lev. med ca 5 m 
ledning . 
Nr 32-448 .. .. .... 82: -

e:< > 
Mikrofon med kristallsy
stem. 1 m skärmad sladd 
med stickpropp . (3,5 mm. 
Passar transistorbandspe
lare) . Kan sättas i rock
slaget med klips , som sit
ter på mikrofonens bak
sida. 
Nr 
21-112 

~ 
~ 

Prst 
8: 50 

10 si 
63:-

Mikrofonelement. Kristall
system med frekvensomf . 
50-7 .000 Hz. Känsl ighet 
-60 dB. Impedans vid 
1 KHz 1000 Ohm. Oiam. 
33 mm. 
Nr 
21-628 

Pr st 
7: 90 

10st 
64;-

Mikrofonelement, kristall
system m. känslighet -53 · 
dB . Frekvensomfång 100 
- 6000 Hz. Utm. reserv
element för kristallm ikro
foner . Diam. 40 mm. 
Nr Prst 10st 
21-827 7: 25 59: -., 
Telefon-pickup, för upp· 
tagning av telefonsamtal 
på inspelningsapparater . 
Fästes med sugfot på ett 
ställe på telefonappara
ten som l igge r så nära 
dess taltransformator som 
möjligt (utprovas). Sladd 
med 3,5 mm stickpropp 
medföljer . 
Nr Prst 10st 
21-113 I : 75 67:-

Mikrofonstativ i stabilt ut
förande med ca 90 cm 
mikrofonbom och uppfäll
bara ben. Total längd 
hopfällt 100 cm. Höjden 
justerbar 95-165 cm. Vikt 
2,5 kg. 
Nr 41-481 . . 

Telefonförstärkare i ben
vit plastlåda . Av hög kva
litet med god förstärkn . 
av telefonsamtal genom 
högtalare . 3 transistors 
förstärkare , 75 mm högta
lare . Volymkontroll. Stor 
lek 115X 45X75 mm. Utan 
batteri (1 st 2328). 
Ni 32-1484 ...... ·69:-

Telefonpickup, en eflek 
. tiv pickup som fästes på 
telefonluren, ger perfekt 
ljud för inspelning . Med 
sladd o. stickpropp pas
sande mik.ingång på de 
flesta kassettbandspelare. 
Nr Prst 10st 
22-2 8: 75 69: -

Skivställ för LP-sk ivor . 
Byggbar t i sidled . I rök
färgad plast. Bred d 8 cm. 
Nr. 31-610 . . . . . . 14: 50 

Skivställ i rök färgad plast 
för ca 20 st. LP-sk ivor . 
Nr. 31-655 . . . . . . 13: 50 

Siroboskop, varvtalsmä
tare för grammofoner vi· 
sar 33, 45 o. 78 varv/min . 
Nr Pr st 10 st 
21-598 .0: 60 2: 80 

Skivborste av nylonplysch 
torkar effekt ivt rent skiv
orna från damm. 
Nr. 31-521 . . . . . . 7: 50 

-Antistatskiva . Leder bort 
statisk elektricitet från 
LP-skivor . Fabrikat BIB . 
Nr. 31-632 . . . . . . 26: 50 

Nllrengörare med en Ji. 
ten fin borste och anti 
statvätska. 
Nr 21-91 16: 50 

Anti-Stetik . Antistatmede l 
för behandl ing av gram
mofonskivor , f ilm o. andra 
produkter av plast , plexi
glas m.m. Självsprutande 
förpackning med 150 g. 
Nr 34.553 .... . ... 11: 25 

I ' -
. 

Rengöringssats "Bib" för 
bandspelare . Innehåller 1 
flaska antistatiskt rengö
ringsmedel , 4 st rengö

Nll .v6g ,;Bib". Prec isions- ringsverktyg med fi lt, 10 
byggd, kal ibrerad nålvåg. st dubbla bomullstoppar 
mäter nåltrycket med en samt 1 st duk, förpackat i 
noggrannhet av 0.25 g. pla~tfodral . 
Nr31·377 ... .. ... 22: 75 Nr31-98 ..... .. ... 16:50 

Skivborste följer skivans spår och tar effektivt bort 
damm på skivan medan Ni spelar . 40 mm O tung 
järnfot med gummisula. 
Nr 31-101 . . . . .. ... , .... . ............. . ... . . 27: 50 
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UtbytnMlar av fabrikat HUBER Schweiz, som er
sätter nedanstlende märken . ~ 

~ ~~ 
Ersätter SHURI! 
21-856 N?S-6 Diam. 49:-
21-857 N75-G Diam. 49:-
21-858 N75-E Ellipt. 68: -

21-NO N44-5 Diam. 49: -

21-162 N75:5 Typ 2 49: -
21-888 N91-G 49: -

21-851 21-852 

'Ersätter B & 0. 
21-151 SP-1, -2 Diam. 

Ersätter Philips 
21-164 GP400 Oiam. 54: -

21-815 Gf> 214 Safir 21: -

21-134 GP 300 34 :-

Ersätter Sony 
21-871 ND-132 G Diam 

16: 50 
27:-

21-852 SP-6, -7 Diam. 21 ·830 ND - 126G 38: -
37:-

~ tr ©© 
Ersätter SAN y O Ersätter National 
21-IZ9 ST-28O Diam. 21-872 EPS-52 ST 

46:-
Diam 
18: 50 

Ersätter Excel! 
21-869 ES-70 S 

21-833 EPS-270 DD 
49:- 34:-

Skivspelarchassi BSR P 163, med remdr ilt. Hydraul isk 
tonarmslylt och ant iskat ing. Justerba rt nåltryck från 
0-4 g. 33 och 45 varv . Rumble -55 dB . Wow mindre 
än 0,2 °/, DIN 45507. 28 cm gjuten tallrik 0,8 kg. 4-
pol ig dynam isk synkronmotor . Stor l. 286X334 X 62 
mm. 220 V. Fjäderupph ängt chass i. Med SHURE 
pick up M75B. Passande låda och huv 31-371 och 
31-369. 
Nr 41-30 .... . . . . . .... .. ... .. . .. . . . . . .... 365: -

r __:_·l 

Lida t ill BSR skivspela rcnass P 128, P 163 el ler 
MA 75. Storlek : 41 X 35 X 8,5 cm. Ram i teak-, val
nöt- eller jakarandalam inat. 

~ ~ ft~ ;::~·::\~~~;~;~~~··~I~~;. ~~~~~·n·~~. ;i;I :~;~ 7:~i= 
l...:.___Il,__l'- / · spelare . Storlek : 410X 350X 80 mm. 

Ersätter ELAC Ersätter BSR . ~, Nr 
31 

... 
369 

..... . ... .. .. . . ·1· . .•.. . . . .. ·,· 
21-853 STS-444 Diam. 

54: _ 21-422 LP-Safir TC 8 3: 10 
21-399 ST-3 Saf ir 7: 25 

Ersätter ADC 21-372 ST-4 Diamant 19: 50 
21-854 ADC 220 Diam . 21-423 ST-l 2 Safir 8: 25 Pickup-insats, kr istall 

54:- stereo och mono pickup Pickup-insats . Keramisk 
med standardfäste Hög stereo /monoinsats med 

~ (@ (!J .Nt.5it'.~~~g. ~·.
0 .v .... 17: 50 ~~~fd;dl~~1too6've ~~: 

Utsp . 0,42 V vid 1.000 Hz 
och 5 cm/s. Kanalsep. 18 
dB. Storlek 36X 14X 11 

Ersätter GOLDRING Ersätter Sanvo ~ Nm:11 4 9 & 50 
21-155G800HD iam. 49:- 21 -139 ST -lOJ 41 :- ~ r - 5 · ······· 1 : 

E ätt A d' T h Ersätter Pion11r Ersätter HM w 
2{~883eAT"s~~D•c ;~~~ 21 -840 PN 110 -11 46:- 21-848 Schumann diam. 

~ ~ Ersätter Pitzo 
24 :-~ ~ 21 -375 Y 960 

Ersätter ORTOFON ,A ~ 
21 -832 FF15-0 62:- ~~ 

Ersätter Philips 
Ersätter HITACHI 21-144 GP 204 
21-131 DS-ST1024&:- 21-845 AG3306 

130 

5: 50 
8:75 

Ersätter Telefunken 
21-417 A23/2 

18: -

6: 50 

Grammofonstift med sa
firspets , s.k. evighetsnål , 
för "antik "· grammofoner . 
Nr 21-850 ... . .. .. 3: 10 

Pickup-insats typ Y-640 
STEREO . Kr istalls ystem 
med 220 mV utspänning 
och 30--20 .000 p/ s. Dia
mantnål. 3 g nållryck. Ka
nalseparation 20 dB. Med 
diamantnål. 
Nr 21-128 . ... . . . . 22:-

21-127. Reserv nål 12:-

Direktdriven med elektro nisk 
servostyrning samt tallrik med st roboskopka nt och 
gummimatta . Vikt 4 kg. Profe sionella DIN data som 
Rumble ~ dB, svaj 0,08¼. 33'!, och 45 v/ ~,n 
individuellt justerbara +/ -3 ¼ . Matningsspilnntng 
+ 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 ski vspela re där ,proffess ionella 
data önskas . lnkopplir,gsa nvisning medf . 

395 Nr 32-751 ..... ... .. .. . . , ... .. .. · · · .. · · · .. : -

Pickup-arm Excel ES-801. En profe ssionell tonarm 
med resor>ansfri nålmikrofonkåpa av universalty p 
med 4-st ifts l!l ste ti ll armen. Ställbar motv ikt och 
grade rad skala 0-4 g fö r f ininstä llning av nåltrycket. 
Hydraul isk tonarmslyft med si l ikonoljekolv . Ant i
skating. Utan nålmikrofon (pickup-ir>sats) . 
Nr 32-800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290: -

Snabbtalefon fö r anläggningar med upp till sex 
apparater med full ständig förbindelsemöjlighet mel
lan alla apparater . En förnämlig utrustn ing för fabr i
ker , skolor företag . Apparaten kan användas pl 
bord ell~r fästas på vägg . Ljusgrå apparatllda med 
si lverfärgad metallfront. Storl. 13X16X6 cm. Tran
sistorförstärkare med IC-kretc och högtalare i varje 
apparat. Hög ljudeffekt 250 mW, som kan anpassas 
t i ll lokalen medelst inbyggd volymkontroll . Ström 
matning med 6 V centralbatteri I.ex batterihlllare 
med 4 batter ier eller batter ieliminator (32-855) vid 
en av apparaterna . Kopplingsschema medföljer . Till 
ledn ingsdragn ing behöva signalkabel med 3 ledare 
fler än antal apparater (I.ex. 49-68). Röd signal 
tänds vid anrop samt när li njen är upptagen . An
ropad apparat behöver ej manövreras . 
Nr 32-571 .. ...... .. .... . . . . Pris pr apparat 195: -

Pickup-insats SHURE 
M75B . Dynamisk . Fre 
kvensområde 20- 20000 
Hz . Utspänning 0,8 mV 
vid 1 Khz . (mV per cm/ 
sek) . Kanalseparation 27 
db vid 1 Khz . Rekomen 
derat nåltryck 1 ,5- 3 g. 
V ikt 6 g. Standa rdfäste . uvu apparat ör anslutning av tre biapparater (32-
Nr 21-600 . . . . . 86 eller 87). Förb indelse mellan biapparatema finns -..----~~----,---------->iiiii ... "'iej. Volymkontrol l. Benvit klpa i storl. 13X 16X5 cm. 

Ritning till en fungerande 
lokaltelefon i ant ik mo
dell. 
Nr 28-348 . . . . .. . . 10: -
Mikrofonkapsel . Kolkorn s 
telem ikrofon från beg . 
telefoner . 
Nr 22-276 . . . . . . . . 6: -

RIK T ELEF'O 

Färgdekaler efter gam
mal föreb ild . Blötes i 
vallen före överföring på 
nytt under lag . 
21-711 ~iksvapnet 

Firgdekal, större riksvap 
net. För antik bordstele
fon, b il, postl åda m.m. 
Nr Storlek Pr st 
21-715 60X 105 mm 10: 50 
21-717 95X 155 mm 12:-
21-713 " Rikstelefon " 5: 50 

Endast tvåledare behövs mellan apparaterna . Kopp
lingsschema medföljer . Utan batter ier (4 st 32-2311). 
Nr 32-75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220: -

Biapparat med kåpa av plast och pilt i benvitt och 
silver . Storlek 13X 16x 5 cm. Standardtyp m. signal 
knapp . Nr 32_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr st 75: -

Biapparat, lika föreg . men med privatknapp . Huv~d 
apparaten kan ej lyssna annat än när knappen in -

tryckes . Nr 32-17 . . .... . . . . , . .. . .... Pr st 15: -

Porttelefon . Utomhusapparat med signalknapp , ·inom
husapparaten med summerton och samtalskna pp. 
Storlek 105X 75X 35 mm. Batteri 9 V (2050) och 15 m 
ledn ing medfö ljer . 
Nr 32-65 .... . .... . ............ . . .. Pr ·sats 85: -

RABATT L ämnas vid order över 300 :-
FljAKT TILLKOMMER Se försäljn .villkor sid . 1. 
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1:,•PRIVAT-TELEFON 2000 

PRIVAT -TELEFON "Brand 2000". Ideal isk anläggning 
för villa, kontor, affär eller verkstad. Enkel att instal
lera själv. Anvisning på svenska. Kan utökas etter 
hand upp till 9 apparater . Utmärkt ljudkvalitet. 
Moderna tryckknappsapparater - alla lika. 
Valfritt som bords- eller väggapparat. 
Drives med batteri eller batterieliminator . 

32-530 Telefonapparat, grå ...... . .. .. . . Pr st 159: -

32-533 Batterieliminator typ 1. 220 V-9 V/0,4 A 135:-

32-536 Kopplingsbox. Användes minst en per anlägg
ning för batter ianslutning samt för anslutning av fri
slående bordsapparat. Med 1 m kabel. Pr st 45: -

32-539 Porttelefonapparat komplett med monterings
låda , förstärkare och tryckknapp. (Kräver batterielimi 
nator typ 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205: -

32-534 Batterieliminator typ 2. 1,0 A . Med reläer och 
strömkapacitet för hela anläggningen inklusive dörr-
klocka och ev. elektrisk dörröppnare .... . . ... 395: -

32-542 Kabel original till Brand -2000 telelonanfägg
ning . 13-ledare med färgmärkning överensstämmande 
med kopplingsplintar och schema . 

Pr 10 m 55:-, 30 m 165:-, 100 m 539:-
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Snabbtelefon Homer med huvudapparat och en. två 
eller tre biapp arater . Tonanrop från b iapparat . Bi 
apparat kan avlyssnas, varför den även kan användas 
som barnva kt . Uteffekt 250 mW. Förb indels~ mellan 
biapparater ej möj lig. 18 m ledning per b,apparat 
medföljer . Passande batteri 4 st. 32-2311 (medföljer 
ej) . 
Storlek huvudappa rat 165X 115X 60 mm. 
Storlek biapparat 130X 115X 60 mm. 
Nr. 32-113 huvudapparat + biapparat 96:-

145:-
190:-

Nr. 32-114 " + 2 " 
Nr. 32-115 + 3 

Snabbtelefon , för anslutn ing ti ll n.ärmaste vägguttag . 
FM-modulat ion för bästa ljudåtergivn ing. Flyttbar 
mellan olika rum och våningar med samma fas . 
Flera än två apparater kan anslutas och avlyssning 
sker i samtliga . Apparaten · kan låsas i läge avlyss
ning för t . ex. barnpassning . 220 VI S-märkt. Storlek 
220X 110X 60 mm. Vikt 500 g/st. Säljes pr . par . 
Nr. 32-558 ........ .. . . . .. . .. . . ..... . Pr par 275: -

LOKAL· 
TELEFON 

Lokaltelefon . Modern mo
dell m. inbyggd summer . 
Lämplig både som bords
och väggtelefon. Tillver
kad av be<1,Yit bakel it. 
Storlek med handmikro· 
fonen pålagd : 23X 10x9 
cm. För drift av en an
läggning med två appa
rater, användes ett fick
lampsbatteri (2316), men 
vid stora distanser bör 
större batter ier användas 
(2330). För anslutning er
fordras 4-ledare, nr 49-9. 
Nr 32-529 . . Pr par 95: -

RABATT Lämnas vid 
order över 300:-
FRAKT TILLKOMMER 
Se försäljn .villkor sid . 1. 

"Barnvakt". En 2-tranais
tors förstärkare med hög
talare o. 20 m ledning till 
en mikrofon, som placeras 
I.ex. i barnkammaren. I ett 
annat rum kan man nu 
höra de allra svagaste . 
ljud från babyn . Batteri 
(2050) medföfjer . 
Nr 32-21 komplett 69: -

Koppling1Plint m. 20 löd
öron o. skruvanslutningar . 
Längd 120 m., . 
Nr 22-566 . . . . Pr st 8: 75 

D:o med fästbygel och 
svart plastkåpa . 
Nr 22-567 . . Pr st 15: 75 

KASSETrER 

Kassettband. Standard-
kassetter i plastllda. 
" Scolch" HiFi Lågbrus
kassetter med matt rygg. 
Nr Typ 

K1ss1ttstill. Består av 6 enheter, vardera med plats 
för 5 kassetter med fodral eller 8 utan. Påbyggbar 
i höjp och sidled . Storlek pr enhet 108x67 (45)x 
115mm . 

31-72 C- 60 5: 90 
31-73 C- 90 Guitar 7: 25 
31-74 C-120 11: 75 

Nr 31 -660 . .. .. .. ..... . ...... Pr sats 25:50 

Ktssttthlllart för -10 st 
kassetter. Tillverkad av 
svart plast med trans
parent nedfällbart lock. 
Nr 31 -650 .... . . 12:75 Kassettkarusell. Ett prak

tiskt vridbart ställ med 

Compact-kassetter AGFA 
Super Ferrodynam ic. 
Kassetten som ger mer : 
90 ¼ mer dynamik , 50 ¼ 
bättre höjdutstyrning , 
400 •1, lägre klirrfaktor . 
SM -mekanis m = bättre 
spolning . 

31-305 Typ C- 60+6 12: 75 
31-306 Typ C- 90+6 18: 50 
31-307 Typ C-120 22: 50 

d 
plats för 20 kassetter i 
llda eller 32 kassetter 
utan llda . Storlek 16 x 16 
cm. 
Nr 31-86 ..... . .. 19: 50 

~ Hlllare 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 31-67 ... ... . .. . 33: -

Kassettväska av rött 
plastläder med bärhand
tag. Rymmer 12 st com
pact-ka-ssetter i låda . 
Nr 31-19 . .. . .. .. .. 15: 70 

Kaisettllda . Storförpack
ning AGFA High dynamic . 

Rengöringskassett. Pas- C-60 kassetter. 10 st i 
sar alla kassettspelare plastlåda med fack och 
avsedda för kompaktkas- register . Lådall'S s1orlek 
setter . Avlägsnar oxider 140X105X70 mm. 
och smuts från tonhuvu- Nr 31-473 .. ... . . . 57:-
del 
Nr 31-376 . ... . ... 7: 50 MICRO CASETTE 

~ . -TAfE 

~ G 110m> 
Ledarband på spolar å 25 
m. Grönt eller rött. 
Nr 31-1080 Pr rulle 4: 75 

Xndband och pausband 
med sekundmärken. Matt Mini-kassett storlek 56 X 
skrivbar yta. Längd 80 m. 34 mm. 2X 15 min . 
Nr 21-480 . . . . . . . . 9: 50 Nr 32-81 . . Pr st 18: 50 

Scotch HIGH ENERGY 
med den nya "Garna 
Ferric" oxiden . Upp till 
100 % bättre output än 
vanliga lågbruskassetter. 
31 -346 C-45 9: 50 
31 -347 C-60 10: 75 
31 -348 C-90 12: 50 

Compact-kassetter AGFA 
SUPERCHROM. Chrom
dioxidband för härför av
sedda kassettspelare . 
Nr Prst 
31-470 Typ C-60+6 15: 75 
31-471 Typ C-90 + 6 21: 50 
31-472 Typ C-120 24: 50 

Compact-kassetter AGFA 
Ferro Color. High dyna
mic. 

31-238 Typ C- 60 7: 75 
31-239 Typ C- 90 12: 25 
31-240 Typ C-120 15: 75 

Compact-kassetter AGFA 
CARAT . F&rro+Chrom, 
2-skiktsba nd för högklas 
siga Hi -Fi-anläggningar. 
Bättre dynamik : chrom för 
höga toner, ferro för låga 
toner . SM-mekanik. 

31-78 C-48 (2X 24) 
31-79C-60 (2X30) 
31-80 C-90 (2X45) 

15: 75 
21:-
25: 50 
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TONBAND 

Tonband. Fabri kat "Sco tch". 

Långspelande (212= 215) 
Nr Spold iam . Band l. 
31-401 5" 900 fot 
31-402 6" 1200 fot 
31-403 7" 1800 fot 

Extra långspela nde (213= 220) 
Nr Spol diam . Band l. 
31-542 4" 600 fot 
31-441 !i" 1200 fot 
31-44.2 7" 2400 fot 

Lågbrus (223 LP). Lång s pel ande . 
31-763 5" 900fot 
31-408 7" 1800 fot 

Sp eltid 
11/J tim. 
2t im. 
3 tim. 

Sp el tid 
1t im. 
2 tim. 
4t im. 

LAgbrus (224 DP) . Ext ra långs pe lande . 
31-792 5" 1200 fot 

Pr is 
27: 50 
32: 50 
44:50 

Pris 
17: 75 
31: 50 
55:-

41: -

LP-band. Typbeteck ning PE 36. 
Nr Spo ld iamete r Bandlängd 
.31-244 5" 13 cm 270 m 
31-245 6" 15 cm 360 m 
31-241 7" 18 c m 540 m 

ELP-band . Typbeteckn ing t>E 46. 
31-247 5•• 13 cm 360 m 
31-241 6" 15 cm 540 m 
31-241 7" 18 cm 730 m 

Spelt id 
1'/, tim . 
2ti m. 
3tim . 

2t im. 
3t im. 
4t im. 

41:-
51:-
73:-

31-794 7" 2400 fot 
Sp ecia lband (207 LP) prof . med matt rygg . 

74: - Tonband AGFA Professional !lludio LP-band med 
matt bak-sida PEM-368. I novodurkassett . 

31-796 7" 1700 fot 54:-
31-717 10,5" 3600 fot (Metallspo le]NAB 148:-
31-259 10.5" 3600 fot (P lastspo le) 123:-

Kassetter 15-pack. AGFA Fe rro Color C-60 + 6. 
Varj e i pla stlåda . 
Nr 31-408 ......... . ........ Pr 15-för packn . 88: 50 

Kassetter 15-pack . AGFA Super Ferro dynam ic . 
C-90 + 6. Va rje i plast låda . 
Nr 31-409 .................. Pr 15-fö rpackn . 219: -
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31-434 7" 540 m Metalls pole 
31-435 10•/, " 1100 m Novodu rs pole 
31-436 10'/, " 1100 m Nab-s po le meta ll 

DP-studioband med 
du rkasse tt . 
31-437 5" 
31-438 7" 
31-439 10•!," 
31-443 10'/," 

320 m 
640 m 

1260 m 
1260m 

matt ba ksida PEM-268 

Metalls pole 
Metalls pole 
Novodurs pole 
Na b-s pole metall 

13:-
128:-
149:-

nova · 

59:-
97:-

152:-
178:-

Kassettband. Standardkassetter sammansatta med 
s kruv och förpackade i plastlåda. Amer ik. fabr ikat 
Concorde . 
31-G C- 30, speltid 30 min. Pr st 4:25 10 st 31 :-
31-a C- 60, spelt id 60 min. Pr st 4:75 10 st 42 :-
31-70 C- 90, spelt id 90 min. Pr st 6 :50 10 st 58:-

KasMtt av plast för in
spe lningsb and. Tvåfär gad 
i blå tt och vitt . 
31-463. Fö r 3" spole 3: 95 
31-465. För 5" spole 5: 90 
31-4641. För 6" spole 8: -
31-467. Fö r 7" spo le 9: 80 

Skarvappa rat för insp e l
ningsband . Dubbla kn,var , 
för både kapning o. trim
ning. Med dubbla fJi d
rande bandhållare. 
Nr Prst 10 st 
31-444 17: 50 155: -

e® 
rsiiiiijil 
~ 

. ·® ' Skarvte;p, '/, " x 380 cm. 
~ Nr 21-404 ........ 11:75 

Tom 1pol ar av glasklar 
plast . Levereras i papp
ask . 
Nr Diameter Pris 
31-266 3" 75 mm 2: 70 
31-265 4" 100 mm 3: 25 
31-267 5" 125 mm 3: 90 
31-530 6" 145 mm 4: 75 
31-268 7" 175 mm 5: 25 

Kasse tt av glasklar plast. 
31-269. Fö r 3" spo le 2: 75 
31-270. För 5" spole 4: 75 
31-271. För 7" spo le 6: 75 

CB 
Tomspolar , 11Scotch 11

, i vit 
plast. Lev. i kartong . 
31-327 5" 7: -
31--329 7" 8: 25 

STYRKRISTALLER 

Styrlcristaller för Z1 Mhz
bandet. Avsedda för ra
diostat ioner med 455 Kc 
me llanfrekvens . Toleran s 
0,003 'lo. Finns för samt 
liga kanaler från 1 till 27 
och levereras i par om 
en sänd- och en motta 
garkristall. Uppgiv kanal. 
Nr 12-13 . . Pr par 11 :50 

Styrkrist1ll1r för radio 
styrning . Lev . i par om 
en sänd- och en motta
garkristall. Finns i föl 
jande färger : svart/vit, 
vit , svart', brun, röd, 
orange, gul, grön o~h blå . 
Ange färg vid beställning . 
Nr 12-14 ..• . .. . 11:50 

Med anledning av Televerkets skärpta bestämmelser 
ang . försäljn ing av radiotelefoner, flr apparater ej 

säljas eller överlltas utan 

* 
att vederbörande be 
ställare uppvisat tillstlnd 
för berörd sändare. An
sökningsblanketter kan 
erhållas frAn oss. 

Rediotelefon "Walkie
Talkie " ITM CB-20 med 2 
kanaler och aindareffekt 
1 W. Tonanrop. 11 tran
sistorer . Splnning 12 V. 
Uttag för yttre str6mkilla. 
Hölje av kraftig lackerad 
plåtlåda . 12-aektionera 
teleskopantenn . Lev. med 
läderväska, örsnllcka , 
batterier och kristall för 
en kanal . Vikt 750 g. 
Nr 32-201 .. Pr st 215: -

Cykel- o. MC-tlllbeh6 r 

Fotpump av stå lrö r 32 mm 
diam . Längd 53 cm . Ven
tilen ställ bar för cyklar, 
mc oc h bilar . 

C. 
Rep arat ion ss ats med 5 st 
självvulkaniserande lap
par för cykelslangar o. en 
tub vulklösning . 
Nr 25-904 ........ . 5: 25 

Reparationssats , so'TI fö
reg. men med 5 större 
lappa r för bil- oc h MC
slan g ar . 
Nr 25-605 7: 25 

Nr 35-42 . . . . . . . . 27: 50 @ 
Pumpnippel. Inställes m. 
hävar m ti ll såväl b il- som 
cy kelventiler. 
Nr 25-879 . . . . . . . . 5: 75 

Snabbkoppling fö r cykel
lo tpump . Krafti g fjäder. 
Längd 7 cm. 
Nr 25-43 . . . . . . . . . . 7: 75 

Blirlventil . Vent ilinsa ts 
som pas sar alla cyke lven
tiler. Lättare pumpn ing. 
Absolu t tätni ng . Parförp . 
Nr Prf örp . 5 fö rp. 
25-468 3: 20 11 : 50 

Cykellls "Basta ". Passar 
a lla cyk lar . Byge l oc h lås
ar m av härda t stål. Två 
numrerade nyc kla r med
följe r. Godkä nt av Sve ns
ka Stöl dskydds före n. 
Nr 35-410 ... . .... 45:-

25-245. Kabelhlllare av 
svart gum mi. 

Pr 2 st 2: 40, 10 st 9 : 58 

Bowdenkabel, överklädd , 
svart ytt e rspiral för stå l
lina . Extra b öj lig. 
Nr För lina 
49-281. 1,25 mm 
49-282. 2,0 mm 

Pr m 
2:20 
2 : 40 

Stlllina fö r bowden kabe l. 
Nr G rovlek Pr m 
49-279 . 1,25 mm 0: 80 
49-280. 2,0 mm 1: -

25-214. Ändhylsa, lörn . 5 
eller 6 mm inv. d iam. för 
bowdenk abe l. 10 st 2: 50 

Wirestopp av mäss ing . 
15-192, längd 6 mm. 

Pr 2 st 4: 20, 10 st 16: 50 
15-193, läng d 20 mm. 

Pr 2 st 5: 50, 10 st 22: 50 

Cykelborste , för ren gö 
ring av nav, kedjor och 
dyl. Längd 31 cm. 
25-34. Stålbor st 3: 20 
25-37. Tag e l 3: 40 
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-'ii)rmcav 
Ventilsats, består av 5 st 
ventilinsatser för bilslang . 
Fö1p. i ask . 
Nr 25-734 .. Pr sats 3: 90 

Ventilhelt för bilar och 
motorcyklar . Förn . mäs
sing . I plastask med 5 st. 
Nr 25-9 . . . . Pr ask 3: 60 • 

M 
Tindkabel för bilar och 
mc, 30-trådig kopparleda
re med plastisolering . Yt
terdiam. 7 {11m. Färger: 
svart eller röd. 
Nr Prm 10m 

BILTILLBEHÖR 

1111 
'101_~ 
Stömingsskydd. En kom
plett störningsskyddssats 
för 4 tändstift , tändkabel, 

tändspole o. bilgenerator . 
Nr 35-443 .. Pr sats 23: 50 

.Säkringssats för bilen . 
Praktisk kartförpackning 
med 20 olika bilsäkringar 
(6X 25 mm) : 5, 8, 16 och 

Störningsskydd, 3 µF för 25 A. 
relä och tändspole . 28x Nr 
55 mm. . 25-147 

Pr förp . 10 förp . 
4:25 31:-

Nr 25-406 . . .. Pr st 9: 75 
49-94 3: 50 28: 50 Stömingsskydd 0,6 11F för 

bilgenerator . 22 X 36 mm. 
Nr 25-383 .... Pr st 7: 60 

BILSÄKRINGAR 
12-691, 6X 25 mm. 5, 8, 16 
eller 25 A 

25-314. Tindkabelmuff av 
gummi. 

Pr 2 stJ: 40, 10 st 4: 70 

15-158. Kabelsko för tänd
kabelns spolända . 

Pr 2 st 0: 90, 10 st 2: 70 

Tindkabelsko av bakelit 
m. mässingsats passande 
tändstiftet. 
Nr 25-364 . . . . Pr st 2: 25 

Kabelsko med radiostör 
ningsskydd för tändstift . 
5 K ohm. 
Nr 25-414 .... Pr st 2: 90 

Stömingsskydd för Volks
wagen-tändstift . 5 K. 
Nr 25-806 ... . Pr st 3: 25 

35-758. Startkabel med 
kabelsko för batterian
slutn. i ena ändan o. van
lig kabelsko i den andra. 
Mycket kraftig, lämplig 
för ändamål där stor 
strömstyrka erfordras . 
Längd 48 cm Pris 13: 75 
Längd 65 cm Pr is 17: 25 
Längd 100 cm Pr is 24: 25 

Pr 20-förp . 3: 801 

12-898, 6,3 X 32 mm glas
rör . 11 1 ,5, 2, 2,5, 4, 5, 10, 
20, 30, eller 40 A. 

Pr 10-förp . 5: 90 

Sikrin1sh1ll1n för 6x25 
mm säkring. Bajonett· 
fattning. Skruvförbind
ning för 4 mm 2 ledning . 
Med B A säkring . 
Nr Pr st 
25-407 3: 20 

10 st 
27: 50 .. ~ Sikringsdosa av bakelit 

Kabelsko för bilbatter ier. för en till 6 bilsäkrin1;1ar. 
Kraftig typ av förblyad Med 8 amp. säkringar (12-
mässing . 691). 
25-154, positiv. 22- 445, tvåpolig. 8:-
25-155, negativ. 22-2147, fyrpolig . 12: 50 

P~r st 2:_.75, 10 st 20: 50, iiiolig-~io 

Kabelsko med flätat band 
av koppar för bilbatterier . 
Total längd 38 cm. Batterikabelsko för . kabel 

upp till 1 cm diam . Av för
blyad mässing i kraftigt 
utförande . 

Nr 25-158 . . . . . . . . 7: 50 

~ 

25-402. Tindlls. Ström
bryta re med 2 lägen 0-1 
och 2 nycklar . Diam. 33 
mm. 28:50 

25-397 . Tindlh Ström
brytare med 3 lägen 1-0 
-2 o. 2 nycklar. Diam 33 
mm. 28:50 

Tindningslls med 4 lä
gen : 1-0-2-start, sista lä
get återfjädran de. Univer
salutförande med 6 polan · 
slutningar och 2 nycklar . 
Monteras i panel upp till 
15 mm, hål 18,5 mm. 
Nr 25-534 ........ 33:-

Sikerhetslls . Strömbry 
tare (enpol ig växling) 
med nyckeln uttagbar i 
både till- och från läge . 
Med 3 anslutningar och 
2 nycklar . 
Nr 25-536 ...... , . 33: -

Strömbrytare för batteri
<1tröm med snabbnyckel. 
Kan bl .a. användas som· 
.säkerhetsbrytare i båt. 
Nr 25.535 . . . . . . . . 36: -

Sterlknapp, förkromad. 
Diam. 27 mm. 
Nr 25-533 .. .. .... 12: 50 

Tryckkontakt av metall 
med förkromad ring och 
svart .knapp. För 22 mm 
hål. 
Nr 22-78 . . ...... . .. 8: 50 

~ Störningaskydd för tänd- 25-751 Negativ -
kabel. Längd 55 mm. 15 25-752 · Positiv + 
K. 
Nr 25-537 . .. . Pr st 2: 75 .Pr st 2: 80, 10 st 21 :-

25-173 . Bult '!'ed mutter, Fotomkopplare för hel- o. 
passar batterokabelskor. halvljus . Storl . 60 x 65 mm. 

Pr 2 st 1: 50 10 st 4: 60. Nr 25-S93 .. ... . . . 18: 50 
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Omkastare med 0-läge i 
mitten . Centrumfastsätt 
ni~g i 13 mm hål. 
Nr Prst 10st 
25-389 7: 25 62: -r 

Stickpropp för cigarretl
tändaruttag. Storlek 20X 
60 mm. 
Nr Prst 10st 
25-403 2: 60 18: 50 

Panelultag för montering 
på bilens instrum.-bräda . 
Nr Prst 10st 
22-83 7: 75 69: -

Strömbrytare, ·1-polig för 
12 mm hål: Storl . 16X 29 

Stickpropp för sladdlam-
10 st pa m.m. 

mm. 
Nr 
25-908 

Prst 
4:75 42' - ~;.92 ~\ ~~ 41~ ~ 

Strömbrytare för 12 mm 
hål. 30 mm lång arm. 
Nr 25-872 
Pr st 10 st 100 st 
2:90 21: - 155:-

.• . • re 

-Sladduttag passande 
propp nr 22-82. 
Nr Prst 10st 
22-76 11: 50 97:-

Paneluttag av metall med 
lock. Passar propp nr 22-

A B C D E F 
Nr Pr 10st 100 st 
15-329, f latstift A 115 mm 1 röd 2: 80 17: 50 
15-330, flatst ift A 2,5 mm' blå 3: 30 20: 50 
15-331, flatst ifthylsa B 1,5 mm 1 röd 2: 90 17 : 75 
15-332 , flatst ifthy lsa B 2,5 mm 2 blå 3: 30 20 : 50 
15-285 , flatst ifthylsa B 6 mm1 gul 4: 10 25 : 50 
15-333, med uttag C 1,5 mm' röd 3: 40 21 : 50 
15-334, med uttag C 2,5 mm' blå 4:80 30 : 50 
15-335, skarv 3-vägs D 2:40 13: 50 
15-336, koppl ing, isol. E 3: 30 20: 50 
15-337, skarvhylsa F 1,5 mm' röd 3: 10 19: 50 
15-339 , skarvhylsa F 2,5 mm' blå 3: 20 19: 75 
15-275 , skarvhy lsa F 6 mm'gul 4: 90 31: -

~ 
Kabelsko . Gaffelkabe lsko 

Pr 10 st 100 st med isol. skaft. 
15-268. M4 1,5 mm 1 röd 2: 90 17: 75 
15-269. M5 2,5 mm' blå 2:70 16: 50 
15-270. M5 6 mm' gul 4: 20 28 : 50 

~ ~ 

Rundst iftkabelskor med isol. skaft 
Nr Area lsol. Pr10 st 100 st 
15-271. Hylsa 11Smm·2 röd 3: 60 22:50 
15-272 . Hylsa 2,5 mmJ blå 4: 60 29: 50 
15-273. Sti ft 1,5mm' röd 3: 40 21 : 50 
15-274. Stift 2,5 mm1 blå 4: 30 27 : 50 

Paneler i mattsv . krymp
lack , passande till ström
bryta re 25-872 och, var
ningslampa 25-521. 

82. 
Nr 
25-531 

Pr st 
14: 75 

10 st Kabelsko . Ringkabelsko 

129, _ med isolerat skaft. 

25-520, 1 hål 
25-520, 2 hål 
25-520, 3 hål 
25-520, 4 hål 

1: 60 
1: 80 
2:25 
2:60 

Strömbrytare m. central
fastsättn ing o. slutet ba
kelithus . Svart knopp di
ameter 12 mm. Fastskru
vas i 8,5 mm hål. 
25-404 med gänglängd 4 
mm. 4: 50 
25-405 med gänglängd 15 
mm. 5: 25 

Strlimbrytare av svart ba
kel it med inbyggd kon
trollampa , sockel BA 7s. 
Benvit knopp diam. 20 

·mm. Panelmont. i 10 mm 
hål. Finns med rött eller 
grönt glas. Utan glöd
lampa (619-62().......{,21). 
Nr 25-699 .. . ..... 16: _75 

Dörrströmbrytare för in
fällning i dörrkarm etc . 
Storl . 40X 30X 24 mm. 
Bryter strömmen ·(släcker) 
vid intryckn. av knappen . 
Nr Prst 10st -
22-77 8: 25 88:-

~ 
Dörrströmbrytare för in
fälln ing i 18 mm hål i karm 
~te. Flatstiftsanslutning . 
Brytförmåga 0,24 A/250 V. 
S-märkt. 
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: IG, 10 st 38: -

Nr 
15-345. 
15-346. 
15-347. 
15-348 . 
15-266. 
15-267. 

Skruvhål 
M4 
M4 
M5 
M5 
M5 
M8 

Area 
1,5mm 2 

2,5mm 2 

1,5mm 2 

2,5mm 2 

6 mm1 

6 mm 1 

lsol. 
röd 
blå 
röd 
blå 
gul 
gul 

Pr 10 st 
2: 30 
3 : 10 
2: 80 
2:80 

3 : 20 
4: 20 

100 st 
14: -
19 : 50 
17: 50 
19: 50 

25 : 50 
34 : 75 

Kabelsko, av kraft ig för
lent mässing. För kablar 
med nedanst. area. 
Nr mm' Pr2st 
15-160. 1,5 
15-161. 2,5 
15-162. 4 
15-163 . 6 
15-184. 10 
15-165. 16 
15-166. 25 
15-167. 35 
15-168. so 

1: 10 
1: 30 
1: 70 
2:40 
3:20 

10 st 
1: 10 
1: 40 
1:90 
2: 10 
2:80 
3:80 
5: 40 
9: 20 

12: 50 

Skarvklimm1 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 flertrådig 
ledare. · 
Nr 25- .358 0,75-1,5 mm 2 25-171: Kabelskosats. 2 
Nr 25 -359 1,5 -2,5 mm 2 st av varje storlek 160-
10 st 7: 30, 100 st 58:- 168 = 18 st. 8: 50 

RABATT Lämnas vid order över 300 :-
FRAKT TILLKOMMER Se för säljn .vi llkor sid . 1. 
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Ficklampa, laddningsbar i 
bilen . Laddas upp på ca 
6 timmar och kan använ
das kont inuerlig! i ca 45 
min. Böjbar i ca 70° och 
kan användas som kart
lampa . 
Nr 35-375 ....... . 65: -

\~ !!'> 
~I 

Kartlampa för cig .uttaget. 
Nr Pr st 10 st 
25-439 3: 95 32: -

"' 
~ 

Vamingslampa, fasttryc
kes i 13 mm hål. Finns i 
färgerna rljd , grön eller 
blå . Med 12 V lampa. (Re
serv lampa 619/6 V 620/12 
V). 
Nr Prst 10st 
25-521 3: 25 24: 50 

<8* 
Signallampa av bakelit för 
panelmont . i 16 mm hål. 
Rött , blått eller grönt 
glas . 
Nr 25-371 . . . . . . . . 6: 50 

Glödlampa passande 25-
371. 12 V/3 W. BA 9s. 
Nr 22-848 .... f>r 2 st2: 60 

Konlrollampa för panel 
med röd, grön eller blå 
plastl ins och lamphlllare 
BA 7s. Storl. 14X55 mm. 

Nr Prst 10st 
25-373 6: 25 56: -

Konlrollampa av vit plast 
för panelmont . i 18 mm 
hål. Sockel BA 7s. 
25-696 Röd. 
25-697 Orange . 

Pr st 13: 50, 10 st 110: -
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Sökarljus. En kvalite ts
handlampa , oumbärlig för 
bil - och båtägare. Ger en 
koncentrerad ljusstråle 
upp tili 500 m. Helgjuten 
reflekto r (Sealed Beam). 
3 m kabel med kontakt 
för cig.uttaget. 12 V, 
Nr 35-6n . . . . . . . . 74: -

Reservglas mea lampa o. 
reflektor till 35-677 för 6. 
12 eller 24 V. 
Nr 35-671 . . . . . . . . 24: 50 

Sökarljus. En utmärkt 
h~ndlampa, diam . 10 cm. 
för både bilen och båten. 
Ger en lång koncentrerad 
ljusstråle . 5 m sladd med 
propp ,för cig.tändarutta 
get . Lev . med 12 V lampa . 
Nr 35-313 . .... 12: 50 

Reservglödlampa. 
22-669, 6 V 
22-670, 12 V 

1: 25 
1:25 

Handlampa med lysrör i 
slagtålig : plasttub . Längd 
35 cm. D,am. 4,5 cm. Vikt 
0,6 kg. Med 2,8 m sladd 
och propp för cig .tändare. 
12V , 6W . 
Nr 35-436 . ....... 54: -

Reservrör till ovanst. 
handlampa . 
Nr 25-434 . . . . . . . . 8: 75 

Sölmljus med 12 V halo -
11en _H- 3 lampa . Ljus
oppn,ng 12x6 cm . Spiral 
sl_add med propp för cig. 
·tandaruttag . 
Nr 35-355 ...... 85 :-

LHtning11tr,lkHtare , 
Kraftig konstruktion i lac
kerad stålplåt med i alla 
lägen vrid- och vippbart 
läste. Lins 130 mm diam . 
Strömbrytare . Höjd 23 cm. 
En förnämlig ljuskälla för 
lastfordon m.m. För lamp
sockel BA 20 S. Utan 
glödlampa . 

-Nr 35-170 89: -

Str"kastarinsats med hö
gerasymetriskt ljus . Först
klassigt tyskt fabrikat , 
FER, godkänt av VoV . 
DiameJer 180 mm. 

Nr 35-68 . . .. Pr st 19: 75 

Passande glödlampa : 
Nr 35-69, se sid . 98. 

Bill1111,or II sht. Il . 
BilkDP,l.trld II sid. 104. 

Jodljus 
tangulär 
stycke i svart vinyl. 
Bredd 170 mm. Höjd 100 
mm och djup 70 mm. Lev. 
med 12 V H 3 lampa, 
strömbrytare, 3 m kabel 
och stenskottsskydd. 
Nr Glas Pris 
35-365 Fjärrljus vitt 94 : -
35-366 Kurvljus gult 94: -
35-3117 Kurvlius vitt 94: -

ReservglH med reflektor . 
35-390 t il l 35-365. 45: -
35-391 t ill 35-366. 45: -
35-392 till 35-367. 45: -

I 
H4-lnHls. Standardmo 
dell , diam. 180 mm. Pas
sar Volvo , SAAB och eng
elska och amer ikanska bi
lar. H4 lampa medföljer ej. 
Nr 35-100 . . .. Pr st 27: 50 

H4-lampa 
Nr 35-233 . .. . Pr st 23: 75 
Signalhorn, f inns för 6, 12 
eller 24 V bilar. Diam. 125 
mm. 
Nr 35-714 ... . . ... 26: 50 

n 
Kartlampa m. 36 cm lång 
förkromad spiralarm . Aven 
lämplig för montering i 
husvagn . 12 V E 10 lampa 
medföljer . 
Nr 35-897 46: -
Reservglödlampa 
22-1197 6 V. Pr st 1: 80 
22-1198 12 V. Pr st 1: 80 

Beldylcta fllr husvagnar 
m.m. Helt i plutglas med 
mjuk f>VC-kantliat . Storl. 

---""""-' I 20X8X4,5 cm. Med 3 
L,sriirsennatur. Lågvoltsarmaturer för husvagn, bit , lamphlllare fllr 1 st 10 W 
skåpbil m.m. Låg strömförb rukning , ingen värmeut- och 2 st l5-20 W apol-d lampor (22-1126--22-829). 
veckling . Inbyggd transistoriserad spänningsom van - Funktione r: Rött bakJi·ua 
lare för 12 V batter idrift. Försedda med strömbrytare. med vit nummerbelyan,ng 
35-I02med ett 8W lysrllr. Storl . ca 6X33 cm 78:- Al sidan, rött stoppljua 
35-903med ett 13W lysrör . Storl. ca 6 X 56 cm 90:- samt orange blinkljus . 

Utan glödlampor . Parfllr -
ReMnlysrör till ovanstående. packade . 
35-905, 8 Watt . 14: 50 Nr 35-437 Per par 71: -
35--. 13 Watt . 15: -

L ysrörurm1tur för husvagn, båt m .m . Låg ström 
förbrukning . Transistoriserad spänningsomvandlare 
för 12 V baneridrift . Med strömbrytare . 2x8 W 
lysrör. Storlek 324x10Bx26 mm . Reservrör 35 -905 . 
Nr 35-935 ...... . .. Pris pr st 62 :-, 10 st 515 :-

81ckl1mp1 i hård plast 
kåpa .Storlek 7x14x7 cm. 
Utan lampa (22 -1931). 
sockel BA 15 s. 
Nr 35-240 . . .. . . 21: 50 

Backljuslampa med rek
tangulärt tunt lamphus , 
förkromat och med bak
stycke av svart vinyl. Med 

• 

gult glas och 35 W lampa 
,. ,. 6 eller 12 V. 

:: 
1 ~ Nr 35-250 . . . . . . . . 49: -

Taklampa för bilar , båtar 
m.m. Storlek 40X 106 mm. 
Förnicklad . Med strö mbry

, tare . (Passande lampor 
22-640-642) . 
Nr 22-1807 . . ..... . 17: 75 

• Ljusr1li . Dubbel relä för 
2 st extraljus eller hel
och halvljus . 2 spolar . 6-
eller 12 V. 
Nr 35-179 ..... . 24: 50 

@~~ 
Lamph,llare, bajonett . 
Nr Typ Pr st 10 st 
25-542 BA 7 s 2: 50 19: 50 
25-526 BA 9 s 3: 25 25: -
25-543 BA 15 s 5: 75 44:-
25-544 BA 15 d 6: 40 49:-

H,llare för spollampor . 
Nr mm Prst 10st 
25-545 lOX 39 5: 50 46:-
25-548 15 X 39 I : 30 52: -
25-~27 10 X44 6: 90 57: -

R-rwglu till 35-43'7. 
Nr 35-441 . . Pr st 29: 50· 

Baklykta för bilar o. allp
vagnar . Av svartlackerad 
plåt med plastl ins. Ena 
halvan rlld 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 21: 50 

Baklykta med rött glas . 
67 mm gla,sdiam. Fäste av 
jä rn, i !Ivr igt tillverkad av 
segt plastmaterial. Lamp
fattning BA 15s. 
Nr 35-m .. Pr par19 : 50 

Lampa. Med vitt, rött el
ler orange plastglas . 
Glasr ing av förkromad 
mässing, underläggsplatta 
av gummi. Diameter 70 
mm. (Pass. glödlampor: 
spollampor 16X44 mmJ. 
Utan glödlampa . 
Nr 35-655 . . Pr par 33: -

Biklykta i kraftigt utfö
rande för lastbilar och 
lastslllpvagn. Rött glas 
med 13 cm diameter med 
orang e lins i mitten för 
blinker . I lyktan finna tre 
lamphållare . Ba 15s, fllr 
bakljus , stoppljus o. blin 
ker . (Passande glödlam
por 22-623-624 , 22-1928 
-1 930). 
Nr 35-157 . . Pr st 44: 50 

ReservglH till 35-857. 
Nr 35-447 . . Pr st 28: -

Slipvagnskoppling . Utta
gen försedd a med lock, 
vilket även fungerar som 
llsbygel. Lättmetallutför
ande . 

25-783. Uttag 5-pol.10: 20 
25-114. Uttag 7-pol .10: 50 

25-784. Propp 5-pol. 8: -
25-115. Propp 7-pol. 8: 50 

Blinkgivare, i bakelithölje . 
ger blinkan de körr ikt 
ningsljus . Egen förbruk 
ning 1 W . Storlek 70X 35 
X2 3 mm. Endast 12 V. 
Med koppl ingsanv isning. 
Nr 25-85 . .. . . . .. . . 19:·50 

Bensinpump "Harting " 
elektrisk tryckpump . Ar~ 
betar m. membransystem . 
Enkel att montera . Med 
anslutr. i~gsnipplar för 
benainslang m. 8 mm inre 
diam. 6, 12 eller 24 V. 
Kapacitet: 65 1/tim . vid 0,5 
m nivåskillnad. 
Nr 35-516 . .... . .. 138:-
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Tesa lux. Starkt själv häf
tande aluminiumtej p fö r 
lagn ing av roslanfr ätta ' 
ställen på bilar o. andra 
metallföremål som tak 
rännor etc . Med denna 
tejp klarar man själv rost 
skadorna utan dyra · repa
rationer . I rullar om 50 
mmx2,75 m. 
Nr 35-4$0 . . 19: 50 

I ·- -.... ___ ,_ - ' 
Gör själv reflexer 
Ref ledilm ''Scotchli te" 
sj'älvhäftande. I kli ppark 
sto rlek 20 x 30 cm. Lätt 
at t klippa t ill önskade f i
gurer elle r bokstäver . Vit 
eller röd . 
Nr 25-230 .. Pr ark 13: 75 

(0 10 ) 
'1111/ 11\1 11' "111111111\1\\\ 

Sidoreflex, orange God 
känd ty p för lastb ilar, 
släpfordo n, traktorer , hus-

Tickbricka, 25 -757. An - vagnar etc . Storl . 75X HO 
vändes för att dölja hål mm. Sjä lvhäftand e eller 
efter radioantenn och dyl. plåt för fast skruvn ing. 
D iam Pr st Pr ds. 25-226 Självh. Pr 2 st 5: 50 
22 mm 2 :35 21 :- 25-227 Plåt Pr 2 st 7: 50 
36 mm 2 :70 24:-
42 mm 3:20 29 :- Framreflex, vit. Godk . för 

,monter ing framt i ll på hus
vagna r, släpvagnar m.m. 
Storl . 75X 110 mm. 

Fart-stripas för bi lar, bå
lar m.m. Permanenlh äftan
de specialtejp . Motstår 
högtryckstvätt . 
Finnes svar ta eller vita . 
Nr Färg Bredd Pr m 
49-36-A svart 45 mm 6:90 
49-36-B v itt 45 mm 6:90 
49-37-A svart 70 mm 10:50 
49-37-B vitt 70 mm 10:50 

• R6cl bilrwflex, godklnd o. 
SP-milrkt. Reflexdiam . 75 
mm. Enhålsfastalttning m. 
bult i centrum . 
Nr Pr st 10st 
25-803 4: 25 34: -

• Sllpvagnsreflell, rött re· 
flekterande glas infattat i 
vit kraftig hlrdplaatram. 
M0X140X140 mm. Godk . 
Med fastalttningunordn . 
Nr 25-112 .... Pr st 5: 75 

Sllpvagnsreflex, lika fö
regående men infattad i 
galv . plAtram . 160 x 160 X 
160 mm. Godkänd. 
Nr 25-511 . . . . Pr st 8: 50 
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25-228 Sj älvh. Pr 2 st 5: 50 
25-229 Plåt Pr 2 st 7: 50 

~~ 
Kromtejp, Metalliserad 
polyestertejp för dekor 
ränder på båtar , b ilar, 
cyklar m.m. 10 m rulle . 
Nr Färg Bredd Pris 
311-496 guld 12 mm 8: 75 
26-497 krom 12 mm 6: 75 
26-498 guld 15 mm 8: 25 
26-499 krom 15 mm 8: 25 

200KG 
Talja med ca 11 m tvinnat 
nylonrep . Block av gjuten 
lättmetall med rullar av 
plast. Utväxl. 4:1. Belas t
ning 200 kg. Vikt ca 300 g. 
Nr 30-671 ...... .. 17: 50 

Talja, HAL TRAC 44A, en miniatyrtalj a som väger en
dast '/ , kg. Draghlllfast
het 900 kg. Max. belast
ning vid lyft 300 kg. Den 
hjälper Er att dra upp 
bile n ur . diket , oersättl ig 
v,d lastn ing och lossn ing. 
Ett verktyg för byggnads
firmor, mekan iker , slak
tare , lantbrukare , brand
man, seglare , bil ister m.fl . 
Den är helt rostfri , själv
smörja nde och med 22 m 
nylon lina. Utväxling 8:1. 
Med automat isk låsring . 

\ 

Spaklyftblock av gjuten 
lättmetall med 4,2 m smi
dig stållina och smidda 
stålkrokar . Kompakt och 
oöm . Spärranordning för 
exakt manövrering av 
lasten. Drar upp till 900 
kg. Godkänd av arbetar 
skyd~s~lyrelsen för 350 
kg lyft. Minsta krokav
stånd 35 cm, största 450 
cm. Väger endast 3 kg. 
Nr 35-n .. . .. . .. 330: -

Trn1nn1n för upphäng
ning av en talja på balk . 
Passar upp till 2112" bred 
balk . Med 4 självsmörjan 
de 3" nylonhjul. Arbets 
last 250 kg. Storl. 15x 
12x10 cm . 
Nr 30-1871 ..... 82:-

Nr 30-1838 ... . .. 72:-

Talja , HAL TRAC 88A. Li
ka fö regående men ut
växl ing 16:1. Väger 1,13 
kg. Draghållfasthet 1350 
kg. Max. belastning vid 
lyft 450 kg. Med 44 m 
nylonlina och automatisk 
låsning . 
Nr 30-1819 ...... 129:-

Spaklyftblock av stål plåt 
med 5 mm stållina och 
smidda stålkrokar . Spärrar 
vid l yft. Drar upp till 2000 
kg, lyfter 1000 kg. Minsta 
krokavslånd 55 cm, största 
230 cm. Vikt ca 4 kg. 
Nr 40-2418 ...... 148: -

~ 
Draghandtag med auto
matisk låsning . Praktisk 
t ill taljornas tunna nylon
linor . 
Nr 30-1870 .. ..... 111: SO 

. -

t-, t 

V1rvriknar1 för frist ående monteri ng. Mattsvart 
kåpa m. fäst~ . Graderad frAn 0-8 000 varv/ m in . Vita 
siffror mot svart bott en. Inbyggd belysning . Diam . 
70 mm . 12 V . Endast f ör 4-cyl. motore r . 
Nr 35-55 . ... .. . . . . •.. .. .... . . . .. 145:-

35-51. Vakuummitarw. Visar u~dertryck i motorns in
loppsrör och därmed motorns tillstlnd . Anslutn ings
slang med ¼ " anslutning medf . Inbyggd belysning 
med 12 V lampa . Diam. 52 mm. 6 V lampa (22-643). 
(2 m ledning .) 84: -

35-57. Oljetamp.mitaN fö r 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:-

35-56.Voltmeter för inbygg nad eller för separat panel . 
Passande 6 och 12 V system . Visar batteriets spln 
ning och även funkt ionen hos gene rator och ladd
ningsregulalo r. Diam. 52 mm. Inbyggd belysning , 12 V. Lampa för 6 V nr 22-600. . . .. .. .. . .. .. .. . 96:-1----------,---------
35-58. Amperemeter för inbyggnad eller för separat 
panel. - 30-0 - 30- . Visar in eller utglende ström i 
batte riet. Inbyggd belysn ing. Lev. med 12 V lampa. 
6 V lampa 22-626. Diam. 62 mm. . . . . . . . . . . 24: -

Molo-meter , fjä rrtermo
meter för monter ing å in
strumentbr ädan. Svart 
tavla och belyst skala . 
Mätarhusets diam . 52 mm. 
Visar uletemperaturen o. 
har dessutom röd var
ningslampa, som tänds 
vid temp . nära 00. 
Nr 35-559 . . .... . . 148: -

Fro1tvamarw, utetermo 
meter som fästes på bi
lens vindruta och visar 
yttertemperaturen . Själv
häftande . 
Nr Pr st 10st 
25-863 10: 50 n: -
RABATT Lämnas vid 
order över 300 :-
FRAKT TILLKOMMER 
Se försäljn .villkor sid . 1. 

.~ 
Höjdmitarw. Fistes med 
sugfot på önskad plats . 
Justerbar höjdska la. 50 
m skalindelning . Svart 
tavla med vit gradering 
0-3000 m. Diam . 65 mm. 
Nr 35-15 . .. .. .. . 57: -

Intervallomkopplare. 
Vindrutetorkarna kan in
ställas för intervaller på 
2-20 s mellan torkarsve 
pen. Omkopplaren kan 
monteras under eller ge
nom hål i instrumentpa 
nelen . lnkopplingsanvisn . 
för flertalet Europeiska 
bilmärken medföljer. Stor
lek 50X70 mm. För &-12 
V minusjord . 
Nr 35-600 ........ A: -

tt iJ 
Panel av svart mattlacke 
rad plåt passande insl r. 
d iam. 52 mm. 
25-60-1 1 instr. 
25-60·2 2 inslr . . . 
25·60-3 3 instr . . . 

6: 25 
9:-

11:-

Vindrutespolare m. kraf
tig behåll are av nylon 
plast som rymmer 1,5 I. 
Kraftig pumpmolor. Kom
plett med tryckknapp och 
2 st munstycken . 12 eller 
24 V. 
Nr 35-830 .... .... 84: -

Temperaturkontakt. 2-po
lig. Gänga : M 18X 1,5. 
Finns för kontakt från 
temperaturerna : 50, 70, 80, 
90 eller 95° C . 
Nr 25-613 .. .. ... . 72: -

Trippmitlrt , 5- siffrig , 
av plast . Självhäftande 
och med magnetbak sida . 
Storlek 35x48 mm . 
Nr 25-255 . . . ... 4:50 

T1rmom1t1r i samma ut 
förande som ovanstående . 
Graderad -20 - +60° . 
Nr 25 -254 . . . .. . 6:50 

• Biltermometer . Lätt att 
fästa överallt , då den har 
både tejp och kraft igt 
magnetläste . -20 till 
+ 60°. Diam. 50 mm. 
Nr Prsl 10st 
25-864 I : 75 53:-
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ELEKTRISK 
vlrmea ita! 

Ei-i..11 inläst i spe
c ialplastfol ie fö r vll rme
si ts t i ll bil . Ersättn ings
ele ment för SAAB orig i
nal. Passar alla bilar , dl 
den kan instopp as under 
en överdragsklädsel. Med 
inbyggd termostat i si ts
de len. SIA, ti ll vid + 13°C 
och bryter vid + 27"C . 
Värmeellekt 55 W. En
dast för 12 V. Storlek : 
sits 30X 24 cm och rygg 
30X 30 cm. 
Nr 35-ft . . . . . . . . 57: -

BilldldMI pllsutförande 
av syntetfiber i kamel· 
hlrsflrg . (Tvättba r i ma
skin). Sval sommart id -
varm vintert id. Kl l dseln i 
stretch-utfö rande med 
största töjbarhetsegen 
skaper och passar dä rför 
de flesta personb i lar utan 
fasta nackstöd . 
Nr 45-51 .. Pr par 155: -

Bllld .. el, lika ovanstl 
ende , men passande fö r 
alten med fasta nackstöd , 
VW, japanska och amer i
kanska bilar . 
Nr 45-52 . . Pr par 115:-

Bllldlchel, som ovanstl.
ende men passande för 
bakslltet i 4 pera .-b ilar . 
Nr 45-12 . . . . . . . . 145: -

Dubbeluttag för anslut
ning av st ickp ropp fö r 
ci g.l ändaruttag . 12 V. 
Nr 35-13 . . . . . . . . 34: -
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Dammsu1ar1 för b ile n, 
båte n och husvagnen. 
Med k raftig 12 V motor. 
Effekt 120 W. Lev . m. 
2 st mun sty cken och en 
förlä ngnin gsslang. 5 m 
sladd med propp för cig.
tän darutta g. Storlek 41 x 
15 cm. 
Nr 35 -310 •. • •. 110:-

El-imskyddsrutt. Tunna 
sjä lvhäft ande värmetrA
dar av metall, som snabbt 
driv er bo rt imm a oc h 
fr ost . Kan anpassas sA att 
den täcker hela bak ruta n. 
Max . bredd 1,5 m . End . 
12 V. 
Nr 45-431 . ... . . 42 :-

Dammsugare med utbyt 
bar borste och mun
styci<e. Sladd 2,5 m med 
prop p fö r cig.iändaru l
taget. Storlek 7 X 11 X 33 
cm. Endast för 12 V. 
Nr 35-307 . . . . . . . . 38: SO 

Defrosterfli kl En kraftig 
värmefläkt som snabbt 
gör ren bilrutan från is
beläggnin g o ch imma. 
Kan även ljänst g'Öra som 
hårtork på resan. Lev . 
med 180 cm lång sladd 
och stand .kontakt för cig .
uttaget. Effekt 200 W. a Endast 12 V. 
Nr 35-171 ........ 48:-

Defroster, som läste s m. 
två sugfö tt er på fram el
ler bakrutan och håller 
den ren från isbeläggn ing 
och imma. Med 3 m llng 
ledn ing för anslutn ing i 
ci g. uttaget. Defrosterns 
längd 'if7 cm. 12 V. 
Nr 35-150 ........ 11 :50 

Tryckmitere i pla sthöl je , 
graderad 0,5- 3,5 kg/cm'. 
Nr 25-440 ... . . . . . 211: 50 

Tryckmitere, graderad 0,5 
-5 ,5 kg/cm' och 10- 80 
lbs. 
Nr 25-441 . . . . . . . . 27: SO. 

Kaffekokare för bilen . 
Fästes på dörrfllnslerra
men och anslutes ti ll ci
garett ändaren . Ger på en 
li ten stund 4 kop par varmt 
vallen för brygg ning av 
kaffe eller te. Kokaren är 
av kraftig gen omsk inl ig , 
värmetål ig och smakfr i 
polykarbonatplas t Fin
maskig sil för kaff ebrygg 
ning . Effekt 140 W. En
dast för 12 V. Storlek ca 
9 X 21 cm. 
Nr Pr st 10 st 
35-4411 38: - 330: -

Tryckmit1n i gumm i
höl je . Grade rad 0 ,5- 12 
Kg/ cm 2 • Med 45 cm 
gumm islang . 
Nr 35 -700 . .. .. . 34: 50 

~ 
~ 

Tryckmitare, graderad 
0-- 7 kg/ cm' och 0--100 
LBS/tum• . 
Nr 25-435 .. .. .. . . 8: 75 

® :::=, j hEt 

Parkaring11ignal. Ställbar 
upp till 2 t immar . Med 
nyck elri ng för ex.-vis bil 

I nyckeln . Av färga d plast 

Fönsterflilct för b ilens 
bakr uta. Fästes direkt på 
rutan med sugfo t. Effekt 
förbrukn. endast 2 W. Vikt 
85 g. Endast 12 V. 
Nr 35-824 .. . .... , 18:-

Lufttryckmitare för ring
tryc k 0,5- 3,5 kg/cm' . 
Helt av för kromad metall 
och med läderfod ral. 
Nr 25-797 . . . .. .. . 9: 50 

med svart urtavla, vi lken 
har 5-min- intervaller ut
märkta . Ger kraft igt sur
rande ljud då · inställd tid 
är ute. Lämp lig för på
minnelse av ol ika slag . 
Nr 24-174 . .. . . . . . 48: -

Motortvi tt, 450 g burk . 
Självve rkande motortvätt 
som effekt ivt löser upp 
smuts och olja på moto 
rer , maskiner m.m. Spraya 
m. motortvätt samt skölj 
med vatten och motorn 
bl i r skinande ren. Räcke r 
till flera tvätta r. 
Nr 35-846 10: 50 

Motorplast i sprayförp . 
370 g. Anv ändes för vär
met åli g skyddsp lastn ing 
av motorn efter tvättning 
med motortv ätt . Här ige
nom bli r motor er och ma
skiner lätta all hålla rena. 
Nr 35-888 ... .. .. . 12: 75 

Rostskydd i sj älvsprutan
de förpackn ing om ca ¼ 
I. Sprutas på rent , torrt 
underlag i svetsfogar , 
rambalka r, tröskellådor o. 
andra mot rost utsatta 
delar . Ger ökad livslängd 
åt plåt, karosser , metaller 
m.m. 
Nr 35-808 . .. .. . . . 9: 50 

Ml ttal·H·OQ1~[] 
Kromglans, AUTOSO L, 
för putsning och pole ring 
av förkromade och blan
ka metallytor och är ef
fektivt för borttagning av 
rost. 
Nr 25-610 8: 50 

Säm skskinn, extra prima. 
Användes vid målning , 
putsning , biltvätt m.m. 
Levereras i följande storl. 
Storlek cm. Pris pr st 
20-383 a. ca 25 x 25 9: 50 
20-383 c. ca 40 X 38 24: -
20-383 d. ca 50 X 48 37: -

Sämskskinn. Helskinn för 
snabbar e bilt vätt. Storlek 
ca 80X 55 cm. 
Nr 20-385 . . .... . . 48: -

Halon brandslic kare fö r 
bilen . Innehåller 0,7 kg . 
Godkänd av Arbetar 
skydds styr elsen . 
Nr 35-190 ... . .... 87; SO 

Biltvi ttborsta av kraftig 
halvhård plast och med 
prima borst. Slangläst e 
passande både ½ • o. '/• " 
slang . Längd m. handlag 
32 cm. Borsten kan skru· 
vas bort och skaftet an
vändas som spru t mun
stycke. 
Nr 35-2 .......... 16: 75 

Korsnyckel m. hylsor 17, 
19 och 22 mm samt " / ,, '. 
Passar ti ll !älgmuttrarna 
på de fles ta bilar . Ett 
oumbärligt ve rktyg vid 
ringbyte . Nyckellängd 34 
cm. 
Nr 35-598 .. . .. .. .. 111: 75 

Fatkran. Tillver kad helt i 
metall med nog a insli pat 
säte och venti l samt lås
bar i stängt läge. Själv
stängand e. 'I•" gasgäng. 
Passar t ill o lj e- oc h fo to 
gen/al m.m. 
Nr 25-833 ........ 18: 50 

r 
Donoluaft för max. 600 kg . Lyfthöjd 12 till 30 cm. Ut
växli ng ca 200 gln ger . Vikt 2,5 kg med vev. 
Nr 30-2217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31: -

Hjilpstartkabel . I stället för bogser ing, när batt er iet 
är för svag t, överkop plas med dessa kabl ar ti ll annan 
bil med samma volttal. 2,2 m långa kopparkablar med 
kraftiga galv . stålk lämmor . Bästa kval itet med 16 
kvmm koppar kabe l. Vikt 1,25 kg . 
Nr ,s-4n . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . Per sal a 411: -

Hjllpstertkabel, lika fö regl.ende men lä~ar e typ t ill
räckl ig för mindre bilar . Smid iga gumm okablar med 
6 kvmm koppar . V ikt 0,8 kg. 
Nr 35-470 ...... .. ..... .. .. . . . .. .. 

Tindstiflsnyckel med kul
led och 17 cm llngt plast. 
isolerat T-handtag . Gr ip· 
vidd 21 mm. 
Nr 25-442 . . . .... . 11: 50 

,/ 

Bogseitiand, av 26 mm 
bred nylonf iberväv . Längd 
5 m. Hållfasthet 2000 kg. 
Passar även som bagage 
band . 
Nr 35-1N .. ..... . 27: 50 

. 

Batterilyftare av kraft igt 
galvaniserat järn . Gr ip
vidden sllllbar från 12 
t ill 34 cm. 
Nr 35-441 .. .. . ... 11:-

Batterlklimma. Stab il t ut
förande med riltt e ller 
avart plastgrepp . Tål 40, 
60 resp. 120 Amp. 

Längd 
Nr mm Pr at 
25-474 80 2: 25 
25-475 110 3: 40 
25-476 170 5: 211 

10 al 
11:-
27:-
42:-

Kalltl. 10mm 2 • Lämplig 
till startkabel m.m . Gul 
plastisolering . Värmebe 
ständig upp till 100° . 
Nr 41-230 Pr m 4:50 

Laddnln9aldlmma, av gal
van iserat jä rn. Extra kraf
tiga. Märkta + eller - . 
(Ang iv + eller-) . 
Nr mm Prat 10 st 

::m: ~ ::: ~::: 
22-1m 100 S:- 24:50 

a-m 
Polborste m. atllborstar 
för rengöring av polako 
och poler på bilbatterier . 
Nr 25-144 . . . .. . . . I: 25 
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Serviceinstrument för motorfordon . Innehå l ler 5 de
taljer fö rpackade i väska av kraftig plast. Följande 
delar ingår : Tändinställn ingslampa med höginten 
,sitetsrör , kompress ionsp rovare , vacum-, tryckmä
tare , Varv- kamv inkelmätare med skala för 4, och b 
cyl. motorer . Vidare ingår en tryckkontakt med ca 
1 m ledare fö r fjä rrmanövrer ing av startmotorn vid 
kompress ionsprov . Storlek på väska 37X 27X9 cm. 
Vikt 1,8 kg . 
Nr 35-446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465: -

Tindin1tillning1lampa. Inbyggd transistoromvandlare 
och högintensitetsrör, ger en ljusstark indikering av 
!ändläget. Anslutes till 6 eller 12 V batter i. 
Nr 35-234 .. ... · .. .. .. . .... . . .... ........ . .. 185:-

Batteriladdare , STAPLES MK 77. Omkopplingsbar 
för laddning av 6 eller 12 V batterier med 3 A ladd
ningsström. Försedd med automatisk temperatursäk
ring som slår ifrån vid överhettning och kopplar till 
när laddaren kallnat. Instrument för indikering av 
laddningsslröm . Endast för 220 V AC , S-märkt. Kåpa 
av frostlackerad och plastbehandlad plåt i storlek 
190X 140X 90 mm. Vikt ca 2,2 kg. 
Nr 32-350 . . .. . .... . . ... . ............. . .... . 115: -

Batteriladdare, STAPLES 3010. Laddar 6 eller 12 V 
batt_erier med max 10 A. Inbyggd säkring med auto
matisk återställning . Instrument för kontroll av ladd
ningsström . Endast för 220 V AC . låda av plast
behandlad plåt i storlek 190X 140X140 mm. Vikt ca 
3,5 kg. 
Nr 32-355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280: -

Batteriprovare med fast shunt och instrument med 
skalor för 6 och 12 V. Mäter batteriets polspänn ing 
under belastn ing. Handtag av oljebeständ ig plast. 
längd 240 mm. Vikt ca 500 g. Kompressor avsedd för pumpning av bil- och traktor . 
Nr 32-358 .. . . . . .. .. . . . .. . .. . ...... . . . ...... 115:- . däck etc . Drives av bilens 12 V batteri medelst kabel 

S_yraprovare av l:'lastglas med gummiblåsa. För mät
ning av spec . vikten på syran i ac)<umulatorer vid 
laddningsprov . lär,gd 27 cm. . 
Nr 35-457 ......................... . ..... . . . 16: -

och stickpropp för cigarrettändaruttaget. Kompres
sorn är mycket effektiv och ett värdefullt komple
ment i utrustn ingen för husvagns- och traktorägare 
och övr iga som kan behöva luft där service inte står 
till buds . Kompl. med kabel och stickpropp . Monte
rad i kåpa av plast med handtag. Storl. 250X100X 
180 mm. Max.tryck 4,5 kg/cm 2• luftmängd 20 liter/min 
Vikt 2,3 kg. . 
Nr 30-546 ......... . .. ... . . ........... . . ... . 285: -

Testinstrument för service 
på motorfordon . lnstru- Kompressionsprovare, lo
mental kan användas till kaliserar fel i ventiler, 
följande : Varvräknare för kolvar, kolvr ingar och cy-
4, 6 _eller 8 cyl . motorer . lindrar . Graderad 0-300 
Kamvinkelmätare . Volt - lbs/tum 2 och l}-20 kg/ 
meter l}-16 V. Amp .meter cm' . längd m. gummikona 
-5 - + 80 Amp. samt 170 mm. 
för kontroll av spännings- Nr 35-444 ....... . 39: 50 
fall och kortslutning i 
kretsar . Sto rlek 190X120 ~ 
x 30-65 mm. Vikt 0,4 kg. 
Engelsk anvisning med-
följer . 
Nr 35-235 . .. . . , 195: -

Fotpump för bil , mc, m.m. 
Pumpcyl inder 6 X 13 cm. 
Med tryckmätare . 
Nr 35-18 . . . . . . . . 55: -
RABATT lämnas vid 
order over 300 ;-
F RAKT TILLKOMMER 
Se forsälin .villkor sid . 1. 

Spänningsomvandlare 
från 12 V till 6, 7,5 eller 9 
V. Max 400 mA. Stab ili
serad spänning . Med bat
ter ikontakt diam . 5,5 ulv . 
2 mm inv. passande 
mindre kassettbandspela
re m.m. Kontakt passande 
bi lens cig .uttag. Kan pol 
vändas medelst stickkon
takt på ans.sladden . En
dast för minus till jord . 
t.r 22-900 . . . . . . . . 36: -

Cigarrettindare för bilar . 
Komplett med tändare o. 
paneluttag för montering 
i 23 mm hål. Med sladd . 
Endast för 12 V. 
Nr Prst 10st 
25-884 14: 50 98: -

Omformare AUKIT . för omvandling av 12 V likspän
ning till 50-periodig växelspänn ing 220 V. Kontinuer
l ig effekt 150 W, intermitent upp till 200 W. Kortslut 
ningssäker , heltransistor iserad , vilket ger hög verk
ningsgrad i fö,~ ning med lång livslängd . levere ras 
med bruk sanv isning och 6 mån. garanti. Storlek 25 X 
15X 11 cm. Vikt 4 kg . 
Nr 32-850 .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . 425: -
Omformare l ika föregående men för 24 V likspänning . 
Nr 32-845 . . . . . . . . . . . . . . 430: -

Omfarm1n från 12 V likspänning till 220 V växel 
spänning, 50 hz . Kont .effekt 500 VA. Mycket kom
pakt och stabil omformare för höga krav, byggd 
helt i aluminium . Uttag för fjärrstyrning av till / 
från . Lev . med anslutningskablar och bruksanvis · 
ning. 6 mån. garanti. Storlek 135x170x275 mm . 
Vikt 12 kg . 
Nr 42-882 ........ .. ... ... .... .. . 1350:-

0mfarmue lika föregående men för 24 V lik 
spänning . 
Nr 42 -883 ...................... . 1350:-

~=¾ 

Testverktyg för bilar och 
mc bestående av led
ningsprovare med lampa 
i handtaget samt sladd o. 
klämma jämte tändnings
provare . Förvaras i plast
etui. 
Nr 25-433 . . . . . . . . 9: 75 

iil'T'\Fg ·.·J 
Biltejp. Självhäftande tät -

Tändspinningsprovare . 
Skruvmejsel med glim
lampa i skaftet. Lyser av 
tändspänningen . Längd 
13 cm. 
Nr 20-818 9: 50 

Provlampa, för bilrepara
tioner. Består av en glöd
lampa för 6--24 V i föm. 
hylsa med sladd att an
sluta till godset och en 
nålvass spets att bl.a . 
sticka genom kabelisole
ringen för att söka led
ningsfel. 
Nr 25-12 ...... . .. 13: 75 
Reservglödlampa 22-630. 

' ~
~Il 

ningslist av grå cellgum -
mi 9 x 4 mm Förpackn Pip med sil passande på 
m~d 6 m. · · standard jeepdunk . 
Nr 25-707 .......... 7: 75 Nr 25-743 13: 75 
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Motorvärmare passande 
alla vattenkylda bilmoto- , 
rer . Med automat isk bryt 
ning av strömmen vid 
överhettning . Komplett m. 
apparatuttag och sladd
kontakt . S-märkt. 220 V. 
Nr Effekt Kylsystem 
32-1468 300 W Ca 7 1. 
32-1489 500 W Ca 121. 
32-1470 760 W Ca 18 I. 

\"' 
22 -38 22 -37 

Apparatintag för motor 
värmare, passar sladdkon 
takt 22 -37 . S-märkt . 
Nr 22-38 ... .. . . 13: 50 

Sladdkontakt för motor
värma re m.m. Hölje av 
slågtålig plast. 35X45X 
80 mm. S-märkt. 
Nr 22-37 .... Pr st 14: 75 

~~ 
Anslutningsdon för bilvär
mare , av godkänd typ o. 
$-märkta . 3-poliga. Av 
slagtålig grå plast med 
fjädrande lock . 
35-880, apparatintag. 9: 50 
35-881, sladdkontakt 13: 75 

Kabel RDOE 3 X 1,5, spe 
cialanslutningskabel god 
känd för motorvärmare . 
Standardlängd 2,9 m. 
Nr 22-1466 .. Pr st 14: 50 
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Oljefiltertlng. Gr ipvidd 
80-95 mm. 
Nr 30-943 .. . .. .. . 9: 50 

Oljemltt av olje - och sy- , 
ra beständig plast med 

- -,. 
- ; 

Hiigbycbsmörjspruta LUMATIC med 'hlvstlng. Ger 
ett smörjtryck av 550 kg/cm'. Passar både fettpatron 
och fett i lös vikt. Utrustad med förllngningarör och 
hydr . munstycke . Längd exkl. förlingningsrör 406 
mm. Behållarens rymd 500 cm• . Vikt 1,76 kg. 
Nr 35·151 . .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . 52: -

35-NO. Fettpatron MP Special . 0,411 kg. 
35-859. Fettpatron MP. 0,411 kg. 

10: 50 
9:50 

Högtrycbslang passande smörjspruta 35-858 . 
35-725 Längd 30 cm . 19: 50 
35-112 Längd 45 cm . 22: -

Munstycke 25-113. Hydr . reservmunstycke till ovanst. böjlig pip . 
Nr 35-522 1 L 
Nr 35-523 2 L 
Nr35-524 5 L 

16: 50 smörjsprutor. 8: 50 
28:-
49:-

Batteriplfyllare av PVC
plast med automatiskt på
fyllningsmunstycke som 
stänger när batteriet är 
fullt. Rymd 1 L. 
Nr 35-479 ....... . 15: 50 

Bensintratt av oljebestän 
dig mjukplast med fin 
maskig sil. Diam. upptill 
20cm . 
Nr35-465 ...... 13:5.0 

49-113. Slang för bilvär
meledning . Rött räfflat 
gummi med 2 kordinlägg . 
Inre d iam. 1/J " 5/, " 

Pr meter 6: 90 8: 30 

Oljespruta av stål i ge
diget utförande . Magasin
volym 260 cm' . Ytbehand
lad i s .k. vapenfinish . 
Med 2 spetsar, 17 och 6 
cm . Storlek utom spets 
och handtag 45 X 240 mm. 
Nr 35-39 . .. .. .. . 26: -

Trycksmörjspruta av blå
anlöpt stål. "5torlek 200 X 
30 mm. 
Nr 25-32 . . . . . . . . 27: 50 

0 
Bensin och oljeslang. 

Transpar. plastslang , ben
s in- och oljebeständig . 
Mått: inre diam . X yttre 
diameter . Pr is pr meter. 
49-107 ax 5 mm 1: 50 
49-108 4 X 7 mm 1: 80 
49-109 5 X 8mm 2:-
49-110 6 X 9 mm 2: 40 
49-296 7 X 10 mm 2: 70 
49-111 8X11mm 2:90 
49-112 10X 14mm 4:80 
49-297 12X 16mm 5:50 
49-298 16X22mm 6:50 

22 25 27 28 

Smörjnippel med fjädran
de kulventil för tryck
smörjning . 
Nr Typ Pr5st 
15-22. Rak 6 X 1 mm 
15-25. Rak SAE ¼ " 
15-27, Rak hydr .'/," 
15-28.45 ° hvdr .1/ ," 

Magnetklämma i plas l 
med kraftig magnet. Myc-Q 
ket praktisk för buss- och 
lastbilsförare m. fl. Stort.

6 33 X44 mm. 
Nr Prst 10st 
35-91 2: 75 21: - 6 

Slangmunstycke m. auto
matisk avstängning. Ut
släppet är ställbart lrl.n 
dusch till stråle när hand 
taget intryckes . Med 11, • 
slanganslutning . 

50 Nr 21-254 . ....... 17: 

236 237 241 

21-236 . Slangkoppling, 
enkel , av mässing . 

½" 4:-, ¼" 4:50 

21-237. Slangkoppling, 
dubbel , av mässing . 

1/1" 5: 25, ¼" 8: -

21-241. Skarvriir av mäs-

Tridglrdsslanl av arme 
rad PVC. rbetstryck 
8 kp/cm 2 med säker~ets 
faktor min.3 :1. Inre d1am. 
1/2". Fabrikat Trelleborg. 
Nr 49-140 Pr 20 m58:-

Strllriir av svarvad mäs
sing, ställbart frln stråle 
till dusch . 
21-242 för'/," slang 12: 50 
21-243 för'!. " slang 14:-

Slangkopplingar av vit 
nylon för bensin , olje -, 
och gummislang . Ang ivna 
mått avser slangens in
nerdiam . Temp.best . 130°. 

Nr 21-211 
a Skarvrör 4- 4 mm 
b Skarvrör 7- 7 mm 
c Skarvrör 10--10 mm 
d Skarvrör 4- 7 mm 
e Skarvrör 4-10 mm 
f Skarvrör 7-10 mm 
Nr 21-212 
• V- rör 
b V-rör 
c Y-rör 

7mm 
11mm 
13mm 

==c:,aoYT 
212 213 

Pr st 1:- 10 st 6: 50 
Pr st 1: 25 10 st 8: 50 
Pr st 1: 40 10 st 9: 80 
Prst 1:15 10st 7:70 
Prsl 1: 20 10st 8:
Prst 1:25 10st 8:60 

Prst 2:65 10st19:50 
Pr st 2: 80 10 st 20: 50 
Pr st 3: 30 10 st 24: 50 

Slanganslutning för a~- Nr 21-213 
slutning av 1

/, " slang till a T-rör 
runda men även ovala b T-rör 
kranar . c T-rör 
Nr 24-67 .. ... ... ... 10: 50 

5mm 
7mm 

10mm 

Pr st 2: 10 10 st 15:
Pr st 2: 45 10 st 18: -
Pr st 3: 75 10 st 28: -

0 
Slangklimma av kadmi
erat järn. Praktisk typ 
som passar alla slangar 
upp till 10 cm diameter . 
Nr Prst 10st 
25-145 1:- 6:90 

Kran, vertikal , av polerad 
mäss ing i kraftigt utför 
ande med påskru vad nip
pel för slanganslutn ing 
för 1/,". resp\ 11,· -slan g. 

Nr Röranslutn . 
21-1099 ,, .. . 
21-1100 w· 

Pris 
24:-
33:-

BÄTTRE TÄTNING! 

(, ,mmaw , D 0 
Gingtitning för rörkopp· 

Slangklimmor av galv . tingar . Ger absolut tllt
bandstål med spännskruv. ning för varje slag av 

Nr 0 . p t 10 t vätska eller gas, även un-
1am.mm r s _s der tryck . 

25-661 10-- 13 1: 40 9. 50 N 25.901 Prförp . 3: 60 
25-662 13- 19 1: 50 9: 90 r " 
25-663 16- 231:55 10:50 r· 
25-660 19- 26 1: 60 10: 80 
25-664 2&- 42 1, 15 12, 60 I 
25-665 32- 51 1: 90 13: 70 
25-666 38-- 58 2: 10 14: 60 
25-667 50-- 64 2: 25 16: 50 
25-668 66- 82 2: 60 21: -
25-669 8&-103 3: 25 25: -
25-670105-121 3: 50 28: 50 

Slangklämsats. En av var
je storlek 660--<i70=11 st. 
Nr 25-172 ...... .. 16: 50 

Teflonband för gängtät
ning . Bredd 12 mm, längd 
12 m. I plastkapsel . 
Nr Pr st 
28-495 2: 25 

10 st 
15: 50 

Licksökare för gasled 
ningar, Sprayas på venti
ler, rör• och slangkopp
lingar. En •läcka visar sig 
genast 110m skum . Absolut 

Rörklimma för avgasrör tillförlitligt. Sprayflaska 4 
o. d. Kraftig konstruktion . X 12 cm . 

~ Nr För rördiam . Pris Nr 35-303 . . . . . . . . 7: 50 
J~c:~~nk~m"i;';~!so~~laänn~ 25-7531 , 1¼, 11

/, , 1'/,;, 
10 

eller gassvetsslang. Ar- 25-754 1'/, , 1'/, , 1'/, " 2: 40 

'_;~:.;:!:.~;::~:;ii,:c:,~_i;.;;.;~.;.-_\;.P~.:.c.;;8;.'.;;·.:. ml:;~;.;+:--s~_~·_n~-~-n-Rip_~_:_!':'g-~"'.ön ... rg'.":a'.".'.8'"'E'.":li".:'ö'"'mr-"1 2255--1725253 2, 2'12,·5~-301 . ,. 2: 65 l •/,." , Finns i röd eller blå zinkad . 
färg . Nr Pr st 10 st 
Nr 49-28 . . . . Pr m 6: 20 20-2104 3: 50 28: -

kryssarmerad polyester
fiber . Res istent mot olja , 
slät och blank, gör slang
en lätt att hålla ren . Sä
kerhetsfaktor min. 3:1. 

~mmnm---xx--:1:'-XX\'li\'vt,'l(~ 

' 

ID mm 
6,3mm 
8,0mm 

10,0mm 

YDmm 
12 ,5mm 
14,0mm 
16,0mm 

Max. rek. 
arbets tryck 
23 kp/cm 2 

20 kp/cm 1 

18 kp/cm 2 

Pr m Pr 50m 
3:90 140:-
4:40 165:-
4: 90 190:-

Slangkopplingar av mäs
sing m. 'I, " rörgäng samt 
en eller två •/, " slangfäs
ten . Med avstängn ings-
kran . · 
25-223. Pris 8: 50 
25-301. Pris 9: 75 

Avstingningskran m. ratt 
och nålventiltätning . · 
25-222 a. 1/, rörgäng 12: -
25-222 b. 1/, rörgäng 12: 50 
25-222 c. 1/, rörgäng 13: 50 
25-222 d. 'h rörgäng 15: 50 
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LÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopp
lingar, snabba och t illförl it liga röranslutn ingar utan 
lödning eller gängning. Täta även för höga tryck. 
Tillverkas helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt 
mått. 

117-122 123-127 
Nr Rördiam. Pr st 
15-117. '/ , " 3: 40 
15-118, •tu " 3: 60 
15-119. '/ , " 3 : 90 
15-120. 1/u " 4: 40 
15-121. 'l , - 1/u " 4: 70 
15-122. ,,, . 4: 90 
15-123. '/ , " I : 80 
15-124, '/ u" 7: 30 
15-125. .,.. . 7: 80 
15-126, 1/u " 8: 50 
15-127. ,,, . 9: 30 

128-1 35 136-1 43 
Tapp med '/, " gasgäng. 
Nr Rördiam. Pr st 
15-128. '/ , " 2: 80 
15-129. >/ u " 2: 90 

Reservkona o. slutmutte r 
till lödfr ia rörkopp lingar. 

RöRKONA . 
Nr Rördiam. 
15-108. ,, ,. .. 
15-109 . '/, " 
15-110. 1 .. .. 

15-111. ,, , .. 
SLUTMUTTER . 
Nr Rörd. Pr st 

Pr 10 st 
1:90 
2: 30 
2 : 50 
2: 90 

15-114 '/ , ' 0: 90 
10 st 
5: 80 
7:40 
8:30 

15-115 1/ ,. " 1:20 
15-116 •/, " 1:30 

- -206-349 202-20 5 

Rörkoppling av mässing 
med gasgäng. 
Nr För rörd iam. Pr st 
15-206. 'l , " -' I , " 2: 50 
15-349 . ¼ " -¼ " 4:-
15-202. '/ , "- 1/ , " · 2: 50 
15-203. •t, "-' I," 3: 25 
15-204. ,,, .. _, .,, .. 3: 50 

WEMAK-PUMPEN --den idealiska pum
pen för hus- arbetsvagnar. bitar, 

sommarstugor samt för kyl 
vatten m.m . Självsugande 
upp till 3 m höjd . 

Från en husvagn kan man lägga an slang till nllr
maste bäck eller vattentag och pumpen suger själv 
till sig vattnet. Det går att pumpa åt andra hållet 
genom att polvända motorn med en omkastare (22-
809). Pumpen har lagom vattenflöde för disk, tvätt
ställ , dusch m.m. Den har tyst gång och skadas inte 
av att gå torr eller av frost. Försedd med 12 V 
snäckväxelmotor, strömförbrukninA 40-50 W. 
Data med denna motor: Kapacitet ca 6 liter/min ., 
sughöjd 3 m eller trycl<höjd 5 m, arbetstryck 0,7 
kp/ cm , varvtal 60/min. Passande slang 49-297. 

Pump med 12 V motor enligt beskrivning . Avsedd för 
ett tappställ e. Startas genom alt strömmen till mo
torn slutes med en strömbrytare manuellt. 
Nr 34-651 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275: -

Pump som föregående samt med inbyggd automat
strömbrytare , som startar pumpen när en tillkopplad 
vattenkran öppnas. Den kan därför kopplas till flera 
tappställen . 

UnlHrsalpump av kugg· 

I hjulstyp , med bottenve nt il. 
Robust konstrukt ion av 

I plast med kugghju l av ny· 
lon. Självsmörjand e glid-

I lager och oljebeständ iga 
packningar . Alla metall-

I 
delar rostskyddade . An
vändbar för de f lesta 
vätskor . Axeltapp 8 X 20 I mm. Anslutn . för '/, " träd· 
gårdsslang . Sughöjd ca 4 

I m. Tryckhöjd 6 m med 
vent il, 10 m utan vent il. 

I Max. varvtal 4000/min. 
Kapacitet 10-30 I/min. 

I Storlek 6x 7x 11 cm. Dri
ves med el. borrmaskin , 

I då axeln fästes direkt i 
chucken , eller med annan 

SB N ylonpump . En konstrukt ion med dubbel ka
pacitet jämfört med andra pumpar vid samma ener
gifö rbrukn ing. Pumpen arbetar enligt 2-stegs prin
cip med dubbla rotorer . Pumphus av förstärkt 
nyl on, Drivsidans fläns av gjutjärn med lager av olje 
brons . Stålaxel 11 mm diam En tystgående pump 
med många användningsområden . Bevattning , läns
pumpning av brunnar , bassänger och båtar , bil · 
tvätt osv. Tål salt , alkalier och svaga syror . Max . 
vattenkapacitet 2200 1/tim . vid 1700 v/ min . Sug
höjd 7 m. (backventil måste användas), total upp· 
fordringshöjd 24 m . Anslutningar för 3/4" rör . F un
dament av gjutjärn 19x39 cm med plats för pump 
och axelkopplad motor. Pumpens diam . 14 cm, höj 
23 cm . Totalvikt med fundament 5,8 kg. 
Nr 44-490 Med fundament men utan motor . 210:-
Lämplig motor 1/2 hk , 1400 v/min . Bi lden visar 
pumpen med motor 32-1075 , som anpassats till 
pumpen genom uppallning av motorn . 
Motorskydd miste användas. 

Kolvpwnp. Stabilt utförd 
i metall med standard fat
gänga 58 mm och h\sring . 
1/1 " in- och utlopp. 100 
cm sugrör av str.:- plast 
och 120 cm böJligt ut
loppsrör med. munstycke . 
Kan även tjänstgöra som 
sughiivert. En mdngsidigt 
användbar pump för ben
sin, tunnflytande oljor, . 
m.m. Pumphusets dim. 6X 
12 cm. Kapacitet : 12-15 
liter per minut. 
Nr 45-10 .. . ..... 60:-15-130. '/ , " 3:-

15-131. •t.. · 3: 10 
15-205. >/, " -' /," 4: 50 

15-132. •t," 3: 60 

T 
Nr 34-652 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . 295: -

Tapprör av förkromad mässing, svängbart . Med fäste 
och avstängningskran . Höjd 27 cm. För båt eller hus
vagn. För pump 652. 

I 
motor över en remskiva. 
Vikt 170 g. 

I __ N_r_,.._-_112 __ ·_· ·.,·,,. .. _·_· _34_ , ---1 ---- r------ 12: 50 
Kolvpump, samma som 
ovansående nr 45-10 men 
utan tilloppsrör och slang 
Slanganslutnirigar 19 mm. 
Vikt 0,8 kg. 

Tapp med 1/ , " gasgäng . 
Nr Rördiam. · Pr st 
15-133 . '/, " 3: -
15-134. 1/u " 3: 10 
15-135. ,, , . 3: 50 

Tapp med 'I, " gasgäng. 
Nr Rördiam. Pr st Avtappning1kran av mäs-
15-136. '/, " 4: 20 sing, längd 30 mm. 
15-137. •/u" 4: 30 25-118 . 1/ , " gasg. 4: 50 
15-138. '/, " 4: 50 25-199. •t, • gasg. 4: 75 
15-139. .,,. . 4: 90 
15-140. 'I ," 5: 60 

Tapp med 
1
/ , " gasgäng . ~ i Nr Rördiam. Pr st 

15-141. ,,, . 5:-
15-142. .,.. . 5: 30 
15-143. ,,, . 5: 60 , . . I 

Genomglng1kran av mäs
sing med ratt . Kraft igt ut
förande . 

Nr 34-656 . . ............................ .. .. 42: - 1 

Backventil för pump nr 34-652. j 

::;:~~:.·-~i;;.~~~~:~~~~~~---~~~ ;r .;:;2=; I 
(se märkning på pump) . I 
Nr 24-671 , ......... . ........... Pr st 37:-

Snabbkoppling. Hydraul 
Elektro typ HYAB •/, ", 
med 'h " rörgängor i bå
da ändar. Max. t ryck 
kopplad 500 kg/cm' , de
lad 300 kg/cm' . 
Nr 25-425 Komplett 57: -

, ~ I 
I ~ I 

BAtpwnp, helt av plas · I 
Inga metalldelar som kär
var eller rostar . Okross 
bar. lätt i vikt och flyter 
på vatten . TAi bensin olj 
och kemikal ier o. är' där
för mångsidigt användbar 
Rördiam. 4 cm. Slangnip
pel för 1" slang. Läng 
60 cm. 
Nr 35-690 . . ... .. . . 32: -:-

KOPPARR "R Anslutning Pris 
. v 21-1103 a. ' I, " 15: _ Loc:lc och propp t i ll 35-

G(ödi;iad~ _kopparrö r s.k. 21•1103 b. 'h " 16• _ 425. 
olieror , 1 längder om ca 21 1103 ,, • 19• Nr 25-426 .. Pr par 14: sq 
7 m i kartong. Godstjock- • c. " : -
lek 0,80 mm. 
Nr Ytte rdiam. Kart . 
49-63 ,, ,.. 41: -
49-64 1/ , • 48: -
49-65 1/11" 67: -
49-66 ,,, . 68: -

Genomglng1kran, med 
mindre tappn ingskran ef
ter den större vent ilen. 
Nr Anslutning Pris 
21-1104 v,· 2&:-
21-1105 'I, " 29:-

Luftventil för hydroforer 
m.m. '/, " rörgäng . 
Nr 25-225 . . .. .. .. 4: 75 

..._,. ___ ~ 

Pump, helt av plast , med 
handpumpblåsa och 2 
lång sugslang . 
Nr Pr ~ 10s 
34-308 6: - 44: -

Pump, med pumphus i 
nylon. Synnerligen stabil 
konstruktion . Lämplig t ill 
vind rutes pol are , mindre 
fontäner m.m. Anslutni ng 
för slang med 5 mm in
nerdiam. Storlek 70 X 30 
mm. Endast för 12 V DC. 
Nr Pr st 10st 
24-100 29: 50 240: -

Fjiclersats. av 
över 100 st små spiral
fj ädrar, såväl drag- som 
tryckfjäd rar. Levereras i 
plastlåda . Satsen llr myc
ket lämpl. för smårepara
t ioner, hobbybruk m.m. 
Nr 30-1551 ... . . .. . 11:-

Linspump, lämpad för 
båtar m.m. Sänkbar . Ka
pacitet 5 000 1/t. Tryck 
höjd max 3 m. Tål salt- Nr 35-13 ........ 48: -
vatten . Strömförbru- J.:..ialii;i:.;li..:;.:it;....;~a:i.;;C.;::11 
ning 12 V/6 A. likström. 
Storlek 16x12 cm. Vikt 
1,3 kg. Anslutning för 
2B mm slang. 
Nr 35-75 ...... 138:-

Slana passande pump 35-
75. Mått 0 31/25 mm . 
Nr 49-235 .. . Pr m 9:50 

I • ' ; , , ,{'Q)le 

==~ ---
Fjidersats. ETT FYND. Innehåller ett fint sort iment 
med cirka 500 st ol ika drag- och tryckfjädrar . I plast
låda 27X1 5X 4 cm med 9 fack . Vikt ca 1 kg. 
Nr 31-102 . .......... .. . . ...... ... . . .. . .. . .. 33:-

Pump av plast. Arbeta r 
efter hävertpr incipen och 
kan användas för alla lätt
flytande vätskor . Längd 
49 cm. 
Nr Prst 10st 
34-161 11:- 63:-
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MässingstAng 21-994, rund 
Grovlek i mm. Säljes i 
längde r om 50 cm. 

3 5 6 10 15 mm 
2:-- 3:50 4:50 12:- 19:50 

Mässingstlng 21-9911, fyr
kantig . Grovlek i mm. Säl
jes i längder om 50 cm. 

4 5 6 8 10 mm 
3:- 4:- 5:50 9:50 13:
Mässingsrör 21-995 med 
godstjocklek 1,0 mm. Yt
terdiam . i mm. Säljes i 
längder om 50 cm. Pris 
pr st. 

5 6 10 mm 
4: 75 5: 50 7: 50 
KopparplAt, halvhård . 
Nr Storl . Tjockl. Pris 
31-1053 40X 15 0,50 7:50 
31-1047 15X 20 0,50 5: 75 
31-1048 30X 40 0,50 19: 50 
31-1054 40X15 1,0 13:-
31-1051 15X 20 1,0 9: 75 
31-1050. 20X 30 1,0 18: 50 

Aluminiumpllt, halvhård. 
Storl. i cm. Tjockl. i mm. 
Nr Storl . Tjockl. Pris 
31-1029 25X 25 0,50 2: 50 
31-1030 25X 50 0,50 4: 80 
31-1031 25X 25 1,00 4: 75 
31-1032 25X 50 1,00 7:50 

31-1033 25X 25 1,50 6:-
31-1034 25X 50 1,5010:75 
31-1035 25X 25 2,00 7: 50 
31-1036 25X 50 2,0013: 75 

Mässingpllt, halvhård . 
Nr Storl . Tjockl. Pris 
31-1037 15X 20 0,20 2: 50 
31-1038 30X 40 0,20 7: 75 
31-1039 15X 20 0,30 3:75 
31-1040 30X 40 0,30 11:50 

31-1041 15X 20 0,50 4: 75 
31-1042 30X 400 ,5017:50 
31-1043 10X 15 1,00 4:75 
31-1044 20X 30 1,00 17: 50 
31-1045 10X 15 1,50 6: 75 
31-1046 20X 30 1,50 24: 50 

~·~ Plexiglas är ett kristallklart konsthartsglas , som kan 
sågas, borras och gängas samt även böjas och for
mas i låg värme. Vid beställning av plexiglas erhål
les på begäran beskrivning på hur plex iglas bearbe
tas. Säljes i följande tjocklekar och format. 

Fyrkantbull, glasklar , säl- Plattor, tjocklek mm, 
jes i 10 o. 30 cm längder. storlek i cm. 

10 30 Nr Tjockl. Slorl . Pris 
Nr Sida cm cm 34-1358 1,5 15X 20 5:65 
24-1371 5 mm 2:- 4:- 34-1359 1,5 20X 30 10: 75 
24·137210mm 7:75 22:- 34-1016 ~.5 15X 20 6:25 
24-137315 mm 10: 25 28: 50 34-1360 2,5 20 X 30 11: 75 
24-1374 20 mm14:- 39: 50 34-1017 4 10X 15 3: 95 
PI · 1 •• I kl 34-1361 4 15X 20 7:50 _ex1g asror: gas ara, 34_1019 8 10X 10 4: 75 
QJUtna och poler _ade (ut - 34. 1352 8 10 x 15 6: 75 
om 24-1241 som är extru- 34_1353 8 15X 20 13:50 
derade). 1241-1243 har 
2 mm och 1244 och 1380 Rundbull, säljes i 10 och 
har 3 mm godsljocklek . 30 cm längder . Polerad . 

Ytter- 10 30 10 30 
Nr Diam. cm cm Nr Diam. cm cm 
24-124130mm 3:30 8:- 24-1364 2mm 3:20 8:50 
24-124240mm 11:75 34:- 24-1365 4mm 3:50 9:50 
24-124350mm13:- 37:- 24-1366 6mm 4:25 11:75 
24-1244 60 mm 16:- 44:- 24-136710 mm 4: 60 12: 75 
24-138070mm19:- 53:- 24-136815mm 7:-19:75 
Lim 24-1382 för plexiglas , 24-1369 20 mm 10: 75 29: 50 
i tub på 100 gram . 16:75 24-137025mm16.-46.-

Mjukt plastglas. Glasklar mjuk , seg vinyl för !önsler 
på tält, båtkapell , segel m.m. Kan sys eller limmas. 
Köldhärdigt till -25 °. 

Tjocklek 
0,5mm 
0,5mm 
1,0mm 
1,0mm 

Nr 34-182, 
Nr 44-183, 
Nr 34-184, 
Nr 44-185, 
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Format 
33x 00cm 
80X 170cm 
33X 80cm 
80X 170cm 

Pr skiva 14: 75 
Pr skiva 55: -
Pr skiva 27: 50 
Pr skiva 105: -

Silverslll 
SANDVIK 14 BSA 

Använd es vid tillverkning 
av div . f inmekaniska de
taljer slsom : Axlar , tap 
par 'skruva r och andra 
smådelar . Levereras i 50 
cm längder . 

Diam . Pr at 
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 10:50 

30-376. 12 16:-
30-377. 16 19:-
30-378. 20 22:-

Axelstll 30-1375. Levere· 
ras i 50 cm längder. 
Grovl. : 1/, " •t,· •t,· 
Prst 3:75 6:75 9:50 
J/, " ¼ " 7/," 1" 

12:- 18:- 2&:- 32:-

21-96 21-97 

Flänskrok av förn . järn . 
Storl. hela längden . 
21-96 24 30 39 mm 
10 st 2: 20 2: 50 2: 90 

21-97 20 25 36 mm 
10sl 2:20 2:40 2:80 

Kroksortiment med 50 si 
sorterade krokar av 7 oli
ka sorter . Längd från 20 
till 50 mm. Blankförz . 
Nr 20-2055 .. Pr sats 6: 85 

~ 
Skruvbrickor 11-51, för
nicklade . Plana under
läggsbrickor för kl-skruv . 

Pr 25 st 2:
Pr 100 st 5: 50 

Skruvsats med ca 100 si 
förnicklade järn.skruvar i 
sorterade dimens ioner 
från M2-M6 . Vikt ca 1/ , 

kg. 
Nr 11-222 .... Sats 7: 50 

i-- ~ 
11-515 -1131 

Skrvw av blankt jlm, för· 
nicklade. Vid order upp
giv önskat okruvnummer 
samt gänga och llngd. 

11-1136 finns endast M 2, 
M3 och M4 . 
Gänga Längd 10 st 100 al 
M2X 5mm 0:75 2:90 
M2X10mm 0:75 3:20 
M 2X15 mm 0:75 3: 30 

Max 6 mm D:75 3:40 
M3X10mm 0:75 3: 60 
M3X15mm 0:15 4: 10 
M 3X20 mm 0:15 4:40 
M 3X25 mm 1:- 4:90 

M 4X 6 mm o:• 4:40 
M4X12mm 0:90 5: 10 
M4X18mm 1:- 5: 90 
M 4x25 mm 1:25 6: 60 
M4X30mm 1:40 8:-

M5X10mm 1:20 5: 90 
M 5X15 mm 1:40 7: 20 
M5x20mm 1:ID 8:40 
M 5X25 mm 1:ID 9: 70 
M 5X40 mm 2:- 10: 80 

M6X15mm 2:- 10:80 
M 6X20mm 2:20 12:-
M 6X30mm 2:ID 14: 70 

Skruvsalser består av ca 
60 st sorterade skruvar 
av ovanstående längder 
och 9rovlekar. 

Prsals 
4: 50 
4: 50 

11-1183 typ 515 
11-1185 lyp 1136 

-11-1208 med osthuvud . 
Vid order uppgiv nummer 
gänga och längd. Kryss
spår . Förnicklade. 
Gänga Längd 10 st 100 st 
Max 6mm 1:- 4:40 
M 3X10mm 1:- 4:50 
M 3X-12mm 1:10 4:70 
M 3X20mm 1:20 5:30 
M 3X25mm 1:30 5:80 
M 4X 6mm 1:10 
M 4X10mm 1:20 
M4X15mm 1:40 
M 4X20 mm 1: 50 
M 4 x 25 mm 1: 60 
M 4X30 mm 1: 90 

M5x8mm 1:50 
M 5X12mm 1:60 
M 5X18mm 
M 5 X 40mm 

~ 
Plltskruv med kullrigt hu
vud och krysspår . 
Nr Dim. mm Pr 50 si 

11-517 3 X 6 förn. 3: -

Sjilvborran~• plltsbu, 
El-förzinkad, diam. 4; 
13 mm. FiS1er i upp 
J_ill 1,8 mm (2xO,gmm) 
JarnplAt. 
Nr 100st 1000st 
11-1210 12:- 88:-

Megnelhylsa för 1/, • sex· 
kanlfäste. För idragning 
av självborrande skruv m. 
borrmaskin. 
Nr 20·1051 ... . .... 28: 50 

Triskruvsatser som be
stAr av ca 50 si träskruv 
i olika grovlekar och 
längder . Skruv . nr 523, 
524 och 626 av blank 
mässing . Nr 528 och 529 
av förn. järn. 

Nr Längd Huvud Pris 
11-523 •t,•-•t, • FI. 4: 50 
11-524 1· -2 · l'I. 10:
H-526 ¼ "-¾ " K. 6: 50 

11-528 •t,·-•t, • K.F. 5: 50 
11-529 1" -2 " K.F. 11:--~ 
Blankt järn: - -~ 

Triskruvsals 11-499. 30 st 
sorterade 2" -3 " långa 
nr 5-20 . I plastburk 4: 50 ,, , 
Triskruv 11-1193 för täck
br icka 1191-1194 . 
Diam. Längd Pr 10 st 
a. 4,5 mm 25 mm 2: 80 
b. 4,5 mm 35 mm 2: 90 
c. 4,6 mm 50 mm 3: 30 
e. 5 mm 35 mm 3: 90 
f. 5 mm 60 mm 4: 30 
g. 7 mm 60mm 6:70 
h. 7 mm 80 mm 7: 20 
i. 7 mm 110 mm 10: 50 

Tickbricka, diam . 15 mm, 
av plast passande skruv 
nr 11-1193. Finns i färger
na: avart, benvit, röd, el
ler brun . 
Nr Pr 10 si 100 st 
11-1191 1:60 9:20 

Tickbricka lika föreg . men 
melalliserad : a) kromlärg , 
b) mässinglärg . 
Nr Pr 10 st 100 st 
11-1194 3: 90 31: -

Skruv 11-1205 för trä, m. 
sexkantshuvud . Din 571. 
Grovl. X llngd 10 st 
6X25 mm 3: 90 
6X35 mm 4: 30 
6X50 mm 4: IIO 
8X40 mm 5: 80 
8X60 mm 7: 90 

Skruvslift 11·5J1 av järn , 
med träskruv i ena änden 
o. M-gänga i den andra . 
M-gäng x längd mm. Pris 
pr 10 si. 
Storl. Pr 10 st 100 si 

31:-
37:-
49:-
85:-
96:-

M5 X40 3: 80 
M6 x50 4: 70 
M8 X60 6: 20 
M10X 80 10: 50 
M10X120 14: 50 

Skruvsortiment med över 
100 st förn . självgängan
de skruv för plåt o. hård 
fiberplattor . Längd 12-
38 mm. 
Nr 20-2054 .. Pr sats 7: 25 

Bult Nr 11-535, inv. 6-kanl , 
seghärdade , brollhållfast 
hel 80/ kg/ mm•. Längd 
utan huvud . 
Gänga X längd i mm. Pris 
pr 10 st. 
M4X10 X15 X20 X30 

3: 30 3: 50 3: 80 5: 20 

Stoppskruv 11-94, typ SK 
6 SS. Invändig sexkanl 
med skålad ände. Nyckel 
Vlidd = 1/J s-kruvdiam. 
Gänga x längd Pr 10 st 
M3 x 4 mm 7:-
M4 x 6 mm 5:50 
M5 x 8 mm 6: 20 
M6 x 12 mm 7:70 
MB x 12 mm 7:90 

Bult 11-509 med fyrkanl
ansals , av järn. Förnick
lad. Rundvalsat huvud . 
Utan mutter . 
Gänga x längd i mm. Pris 
Pr 10 st och 100 st. 
M4X20 X35 X40 X50 

1 :ID 2:10 2:30 2:50 
12:- 15:50 17:50 19:
M5 X 20 X 35 X 40 X60 

2:20 2:60 2:80 3:80 
17:50 19:50 21 :- 28:-
M6X 25 x5o xao x100 

3:20 4:20 6:70 7:80 
2§:- 34:- 55:- 64:

M8 X 30 X 60 X 80 X120 
5:90 6:70 9:60 15:50 

48:- 55:- 79:-128:-

Möbelknapp av mässing 
med M6 gänga och inv .
gänga. 
Nr Pr10si 100st 
11- 1230 6:- 49 :50 

M5X10 X15 X22 x35 Passande 6-kantnyckel 
3: 40 3: 60 3: 90 4: 80 21 -95-M6. 

M6X15 X22 X35 X50 
3: 40 4: 10 4: 90 5: 30 

M 8X16 x22 X40 x50 
4: 80 5: 80 6: 70 7: 20 

M 10X22 X40 X50 X70 
7: 90 9: 20 10: 80 14: 50 

I 
Sexkantnycklar 21-95 av 
stål , för inv. 6-kant. 
För skruv Vidd 
M4 3mm 
M5 4mm 
M6 5mm 
M8 6mm 
M10 8mm 
M12 10mm 

Prst 
1:-
1: 10 
1: 65 
2: 25 
3:90 
4:75 

Sargsprint. Diam 10 mm 
M6 gänga . Förzinkad . 
Nr Längd 10st100st 
11-123120 mm 7:70 57:-
11-123130mm 8:90 64:-

Pinnskruv . M6. Förzinkad. 
Nr Längd 10st 100st 
11-1232 36 mm 2: 90 21:-
11-1232 76 mm 4: 50 34: -

Om andra langder på 
pinnskruv än ovan ön 
skas, kan gangad stång 
anvandas . 

nn1mvrn1·rn1mn•1·1rn·1 

Gängad 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 
13 g 
25 g 
50g 
70g 

100g 
190g 
300g 
400 g 
775 g 

Prst 
4:30 
2:90 
3:50 
3:80 
4:20 
4:30 
4:50 
6:20 
1:80 

Gängad sting av mässing 
i 50 cm längder. M-gäng . 
Nr Vikt Pr si 
31-842 M 2 14 g 7: 50 
31-842 M 3 27 g S: 50 
31-842 M 4 55 g 8: 50 
31-842 M 5 85 g 10: 50 
31-842 M 6 110g 12:-
31-842 M 8 215 g 14:-
31-842 M10 330 g 17:-

//11/ll/mlll//ll/ffll 0== 
Gingad rundstlng av vit 
naturell nylon . Korroderar 
ej och är elektriskt iso
lerande . 

RundstAng 31-930 i 50 cm 
längder, pr st. 
M 6 M 10 M 12 
11:- 13:50 15:-

Nylonbult 11-1086, vit, m. 
stor draghållfasthet. 
Plant 6-kanthuvud . 
Gänga pr st 10 si 
M10X25mm 1:50 12: 
M10X 50 mm 2:- 16:
M12X 30mm 2:20 17:50 
M12X 60 mm 2: 50 19: 50 

Skruv 11-108.:Z av vit po· 
lyamid . Cyl indr . huvud . 
Gänga längd 10 st 100 st 
M3 x 10mm 2:20 16:50 
M3 X 25mm 2:50 18:50 
M4 X 15mm 2:60 19:-
M4 X 30mm 3:- 22:-
M6X 25mm 3:90 29:-
M6 x 60 mm 5: 60 42:-

Mutter 11-1083 av vit po
lyamid. 

10st 100st 
M3 2:30 17:-
M4 2: 50 18: S'O 
M6 3:- 22: 50 
M10 6: 90 53: -
M12 8:80 68:-

Vingmutter 11·1084 av vit 
polyamid. 
Gänga 
M4 
M6 

Prst 
0: 80 
0: 90 

10st 
5:30 
6:20 
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Kupolmutter 11-194, av 
järn med påpressad kåpa. 
Förnicklade . 
Gänga Pr 10 st 
M 4 2:10 
M 5 2: 30 
M 6 2: 70 
M 8 3: 20 
M 10 4: 90 
M12 8:-

100st 
16:-
17:-
21:-
24: -
39:-
48:-

Kupolmutter 11-336, '1V 

massiv mässing. Förnick l. 
Gänga 10 st 100 st 
M3 2:20 17:-
M 4 2:40 18:-
M 5 3:30 25: -
M6 5: 20 41:-
M 8 8:80 72:-

~ y 
Vingmutter 11-193 av 
blankförz i<tkat jär n. 
Gänga Pr 10 st 
M 3 2: -
M 4 2: 10 
M 5 2: 40 
M 6 3: 80 
M 8 5: 90 
M 10 11:-

100 st 
15:-
18:-
18: -
29:-
46:-
82:-

Vingmutter 11-192 av pol . 
mässing. 
Gänga 
M 3 
M 4 
M 5 
M 6 
M a 

Prst 
0: 65 
0: 70 
0: 75 
0: 95 
1: 45 

10st 
3: 40 
3:80 
4: 30 
5: 50 
9:80 

Vingskruv 11-507, av järn , 
förzinkade . Gänga x längd 
i mm. Pris pr st och 10 st. 
M4 X 10 X 15 X25 

0: 70 0: 80 0: 85 
5:- 5:40 5:80 

M 5 X 10 X 15 X3 0 
0: 80 0: 85 0: 95 
5: 50 5: 80 6: 50 

M6 X1 0 X15 X30 
1: 10 1:20 1: 40 
7:- 7: 70 10:50 

M8 X1 5 X25 X 40 
1:50 1: 65 1:90 

11: 30 12: 50 14: 50 

~,.,, 
Saxsprintar i fackindelad 
sortimentask av plast. 
1000 st, sammanlagt för
delade på följande dim .: 
1 X 25, 1,5X25 , 2X20 , 2X 
30, 2,5x25 , 2,5x35, ax 
30, 3X40 och 4X50 mm. 
Nr 30-156 Pr sats 48: -
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Mutter 11-503, blRnk, av 
automatstål. M-gänga . 
Blankgalv . 
Gäng 
M2 
MS 
M4 
M5 
M6 
M8 
M10 
M12 
M16 

10st 100st 
0: 70 4:-
0: 70 3: 80 
0: 80 4: 40 
0: 90 5: 30 
1: 10 7: 20 
1:90 14:-
2: 80 21:-
3: 80 29:-
7: 30 58:-

Sexkantmutter 11-504, av 
mässing . Din 934. 
Gänga 10 st 100 st 
M2 0: 70 4:-
M3 0: 80 4:20 
M4 1:- 5: 90 
M5 1: 20 8:-
M6 1: 70 12: 50 
M8 3: 20 24:-

Muttersatsar, består av 
ca 50 st sexkantmuttrar 
M2-M6 . 
11-1188 av automatstål. 

Pr sats 3: 50 
11-1187 av mässiog . 

Pr sats 4: 90 

~@ 
501 502 

Kordongmutter 11-501, av 
automatstål. Pris pr st o. 
pr 10 st. 
M3 M4 
0: 50 0: 80 
3: 50 4: 90 

M5 
0:80 
8:80 

M6 
1:20 
9:80 

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 
1:50 

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 100 st 
0: 55 2: 80 
0: 80 3: 30 
0: 70 4: 20 
1:20 7:80 
1:80 11:50 
2: 50 19:-

Brickor 11-508 av svarvad 
mässing. förn ickl ade. 
För skruv Pr 10 st 100 st 
M3 0: 80 4: 80 
M4 0: 90 5: 80 
M5 1:20 8:20 
M6 1: 80 12: 80 
M8 3: 50 26: 50 
M10 4: 30 33:-

Fjiderbrickor typ FBB, av 
rektangulärt material. 
Diametrarna som anges 
avser skruvdiam . och är 
i mm. 
Nr 
11-621 
11-621 
11-621 
11-821 
11-621 
11-621 
Nr 
11-622 
11-622 
11-622 
11-622 

Diam. 
2 

Pr50st 
1: 10 
1: 20 
1: 30 
1: 40 
1: 90 
2:80 

3 
4 
5 
6 
8 

Diam. 
10 
12 
16 
20 

Pr25 st 
2:40 
3:50 
7: 50 
9: 80 

Bricksats 11-623, består 
av 50 st sorterade I Hl21. 

Pr sats 2: 50 

Bricksats 11-624, består 
av 25 st sorterade I Hl22. 

Pr sal• 6:-

Brickor 11-1203 
förnicklade . 

av järn , 

För/ 
skruv Tjoc k!. 
M 3 0,5mm 
M 4 0,8mm 
M 5 1,0mm 
M 6 1,5mm 
M 8 2,0 mm 
M 10 2,5 mm 
M 12 3,0mm 

Pr 
25 st 100 st 
0: 75 1: 50 
0:75 1:80 
1:- 2:20 
1:25 3:40 
2: 25 7: 80 
3:75 12:-
6:- 18: 50 

Bricksats 11-985, ca 100 
st sorterade br ickor. 8: 50 

• 3 
513 514 

Förbindningsmuff 11-513 
av järn, med innergänga . 
Pris pr 10 st. 
M4 M5 M6 M8 
3: 50 4: 20 4: 50 7: 80 

Muffsats 21-1238 med 2 
st av varje gro vlek 513= 
8 st 4: 50 

lnslagsmutter 11-514 av 
järn, med innergänga , för
zinkad . Pris pr 10 st. 
M3 M4 M5 M6 
3:- 3:10 3:20 3:40 
M8 M 10 
3: 70 4: 50 

Susprlnt-sortiment. Ett 
sprintverktyg och 144 st 
sorterade saxsprintar i 8 
olika storlekar ½ " -1½ ". 
Nr 21-253 .. Pr sats 9: 50 

Ratt av svart, finpolerad 
bakelit i kraftigt utfö ran
de. Diam. i mm. 21-989 
har fyrkant igt hål, övriga 
runt. 21-155 har vevhand
tag . 
Nr Diam. Hål 
21-989 85 
21-990 100 
31-154 200 
31-155 200 

l/1" 
½ " 
S/ 1" 
J/," 

Pris 
5: 25 
6: 75 

16:-
29:-

Korshandtag av svart 
plast med ingjuten förn . 
och gängad bult av stål. 
Angivet mått avser bul
tens fr ia längd. 
Nr 21-1095 Pr st 10 st 
a. M ex 30 mm 2:90 23:-
b. M10X30mm 4:75 39:-

Korsmutter av svart plast 
med ingjuten mutter av 
stål. 
Nr 21-1096 Pr st 10 st 
a. M6 2:75 22:-
b. M10 4: 50 36:-

fl •• 
Handtagskulor, svarta el
ler röda, av massiv bake
lit med gängat hål. För 
växelspakar , vred o. dyl. 
21-997 svarta. W-gänga . 
Diam . Hål Pr st 10 st 
20 mm. 'I, " 0: 90 8: 50 
25 mm. •/ ,. " 0: 95 6: 90 
30 mm. •tu" 1: 10 7: 50 
35 mm. ¾ " 1: 25 8: 50 
40 mm. •t," 1: 75 12: 50 
45 mm. 'h" 1: 95 14: 50 

21-1000 svarta . M-gänga. 
20 mm. M 4 0: 90 8: 50 
20 mm. M 5 0: 90 6: 50 
25 mm. M 6 0: 95 6: 90 
30 mm. M 6 1: 10 7: 50 
35 mm. M 8 1: 25 8: 50 

0 40 mm. M 10 1: 75 12: 50 
45 mm. M 10 1: 95 14 :50 

21-1001 röda. M-gänga . 
20mm . M 5 1:15 8:-
25 mm. M 6 1: 25 8: 50 
30mm . M 6 1:35 9:80 ( 
35mm. M 8 1: 55 11:30 
40mm . M 10 2:10 16:50 ( 
45 mm. M 10 2: 40 19: 50 

KUGGHJUL 

Kugghjul av mässing 
svarvade o. avvalsnings
frästa Provade mot ett 
maaterhjul , som garante
rar felfri gång vid rätt 
centrumavstånd. Hjulen är 
försedda m. nav för fast
sättning. Mycket kraftiga 
och idealiska experiment 
detaljer . Vid beställning 
uppgiv nummer och kugg
antal. 
20-320 modul 0,5, kugg
bred 4,5 mm, navlll.ngd 7,5 
mm, utom 150 kuggars 
som har 12 mm och 200 
kuggars 15 mm navlängd . 
Kugg- Diam. Axel-
antal mm hål Pris 
10 6 2 8:-
12 7 3 8: 75 
15 8,5 4 7:50 
20 11 4 8: 25 
25 13,5 4 8: 90 
30 16 4 9:50 
40 21 4 11:-
50 26 4 12: 25 
80 31 4 13: 50 
80 41 4 20:50 

100 51 4 27:-
150 76 6 47: 50 
200 101 8 79:-

20-551 modul 0,75 kugg
bredd 7 mm, navlängd 12 
mm. 
Kugg
antal 
10 
12 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
80 
80 

100 

Diam. 
mm 
9 

10,5 
12,7 
16,5 
19,5 
24 
31,5 
39 
46,5 
61,5 
76,5 

Axel
hål 
3 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Pris 
7: 50 
8:25 
8: 90 

10: 25 
11:-
12: 25 
15:-
18: 50 
24:-
30:-
41:-

20-321 modul 1,0, kugg
bredd 9 mm, navlängd 15 
mm. 
Kugg
antal 
10 
12 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
80 
70 
80 

100 

Diam. A,el-
mm hål 
12 4 
14 6 
17 8 
22 8 
27 8 
32 8 
42 8 
52 8 
62 8 
72 8 
82 8 

102 8 

Pris 
I: 25 
9:50 

11:-
13: 50 
18: 50 
20: 50 
24:-
28: 50 
34:-
40:-
49:-
64:-

Snickhjul av mässing , 
samma fabr . som kugg 
hjulen . Dime nsioner 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 100. Vid 
bestllllning uppgiv num
mer och kuggantal. 

Modul :0,5 0,75 1,0 
Kugg - Nr Nr Nr 
antal 20-825 20-ffl 20-627 

20 11: - 13: 50 20: 50 
25 12: - 15:- 24: -
30 13:- 18:- 27:-
40 15:- 21: 50 35:-
50 17: 50 26:- 42:-
80 19: 50 39: - 49: -
80 26:- 43:- 64:-

100 32:- 58:- 88:-

Sniickskruv med en in
gåno , tillverkad av stil 
och .. samma precisionsut 
förande som kugghjulen. 
Skruven är försedd med 
nav för fastsättning . Ut
växling med snäckhjulen 
20:1, 30:1, 40:1 o.s.v. 

20-628 modul 0,5, axelhål 
4 mm, ytterdiam . 10 mm1 

längd 12'/, mm. Pr st13: 50 
20-629 modul 0,75, axelhål 
6 mm, ytterdiam . 15 mm, 
längd 15 mm. Pr st 18: 5G 
20-881 modul , 1,0, axelhål 
8 mm, ytte rdiam . 20 mm, 
längd 25 mm. Pr st 21: -

Kuggsting av mässing , 
samma fabr . som kugg 
hjulen . Tillverkas i läng
der om 200 mm. 
Nr Modul Snitt 
20-548 0,5 5 X 5 
20-549 0, 75 7 X 7 
.20-550 1,0 9X9 

Pris 
21:-
23:-
25:-

Kllflhju~ koniska, av 
mässing, 9()0 axelvinkel. 

Endast hjul med samma 
kuggantal passar ihop . 

Axalhll : 20-kugg 3 mm 
!Ivriga 4 mm. 
20-332 Modul 0,5. 
Kuggantal Diam. 
20 10,7 
30 15,7 
40 20,7 
50 25,7 
60 30,7 

Prst 
13: 50 
17:-
20: 50 
27:-
34:-

Kullink 21-385 av speci
alstål för kraftöveriör ing 
m. upr, till 28° axelvinkel . 
Tabel en anger ytter , hål
diam . och total längd i 
mm samt max. överförd 
effekt vid 1500 v/mirr. 
Typ Längd Pris 

Diam. Eff . 
A 13- 6 35 1 hk 55: -
B 16- 8 401 ,Shk 59:
C 20-1 0 50 4hk 64:-
0 24-12 60 6hk 68:
E 32-16 80 12 hk 85:
F 40--20 100 32 hk 105: -

Axelkoppling 20-1370 av 
metall m. gummifjädr ing. 
Max. överför ing 0,1 hk pr 
100 v/min. Max. 5.000 vi 
min. Finns för axeldiam . 
l/1", 1/-J"', S/1", ¼ N 0 . 1/1". 
eller 14 mm Pr st 18:-

Gummisegment 20-1134 
för utbyte i ovanst. kopp 
ling. 5: 40 

~ 
1262-1265 921-979 

Lagerbock av lättmet_all 
med siälvsmöriande glid-
lager av oljebrons . . 
Nr För axeldiam . Pris 
20-1262 3 mm 13: 75 
20-1263 4 mm 14: 25 
20-1284 5 mm 14: 75 
20-1265 6 mm 15: 50 

20- 921 
20- 922 
20- 754 
20- 923 
20- 924 
20- 979 

8mm 
10mm 
12mm 
16mm 
20mm 
25mm 

18: 50 
19: 50 
20:50 
22:-
23:-
24:-

Lagerbock 20-1358 av me
tall, med självsmörjande 
glidlager . 
Axelhål : '!, " 'h " 
Pr st 11: 50 15: 50 
S/e" ¼ " 1/1" 1" 
18:- 18: 50 18: 75 17: -

Lagerbock 
kullager . 
För axel : 
Prst 

20-1381 med 

1/JH S/ 1" 

31: - 34:-

Lagerbock. Självsmörjan
de och själv centrerande 
glidlager av oljebrons. 
För axeldiametrar : '/ , ", 
'l, ''i ¼~'i '!," eller 1". 
Mycket kraftigt utförande . 
Nr 20-1387 .. Pr st 18: 50 

Axelsats. Axel av axelstlu med muttrar och brickor 
samt stoppringar . Lagerhus av lättmetall med själv 
smörjande lager . Utan kilrepskiva . 
Nr Axellängd Axeldiam . 
30-1259 15 cm. 6 mm. 
30- en 25 cm. 10 mm. 
30-1280 40 cm. 16 mm. 

Pris 
39:-
56:-
66:-
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Kilremskiva av lättmetall med spår för kilrem med 
A-profil (8 X 13X 8 mm) . Med stoppskruv. Uppgiv 
önskat axelhål . 
Nr Diameter Axelhål 
20-1364 44 mm J/, H, 'IJ " , J/, " , 11," 
20- 970 50 mm 1/ ,". 

20- 971 75 mm l/ , .. , 'h ''i s1,", lJA". 
20- 972 100 mm '/," . 
20-1366 126 mm 'h ", 5/ , ", J/, H, 1/, ", 1". 
20-973 160 mm '/, " , 
30- 974 200 mm '/, ". 
30- 975 250 mm 1/J ", ' /, ", l/4 ', 'l, H, 1H. 
30- 978 300 mm •t, •. 

Pris 
9:-
9:75 

14:50 
18: 75 
24:-
27:-
49:-
88:-
95:-

Kilremskiva för A-profil. Flerspåriga trappskivor med 
stoppskruv . 
20-1368 med 2 spår . Diam. 44 och 57 mm . Med axel
hål •t,·, 'I , " eller •t,". 13: 50 
20-1369 med 3 spår . Diam . 50-76-100 mm. Med 
axelhål '/, " , ' /, " , >/, ", 11," , 1". Bredd 50 mm 29:-
30-996 med 4 spår . Diam . 50-75-100-125 mm. 
Bredd 75 mm. Axelhål. '/, ". 38: 50 

Kilsplrskivor för kilrem profil Z eller 6-10 mm 
rundrem . Nav av automatstål, sidor av kallvalsad, 
lackerad stålplåt. Ger väl avvägd fjädring och stor 
dragkraft även vid små remspänningar . Borrade och 
försedda med stoppskruv Diametrarna i mm. 

Nr Diam . 

20-1617 50 
20-1818 80 
20-1819 100 
20-1620 120 
20-1621 150 
20-1622 200 

20-1627 80/40 
20-1628 100/50 
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Axelhll Pris 

8, 10 14:-
10, 12 18:50 
10, 12, 16 22: 50 
12, 16 24:-
12, 16 27:-
12, 16 41:-

10, 12 28:-
10, 12, 16 30:-

Kilsplrskiva, för kilrem 
profil Z, eller rundrem 6 
--8 mm. Oborrade. 
20-752 160 
20-710 120 
20-713 100 
20-753 76 
20-714 50 

33:-
22: 50 
21:-
16:50 
15:-

Remsldva för 3-5 mm 
rundrem , borrad för 8 mm 
axel men kan uppborras 
för grövre axel . Med 
stoppskruv . 28 och 40 mm 
spårdiam . 
Nr 20-680 ...... . . 14: 50 

Ramskiva, som 680 men 
med 3 spår 20-30-45 
mm. För rem 4-6 mm. 
Håldiam. 6, 8 eller 10 mm. 
Nr 20-1261 ...... . 17: 50 

Variator Avsedd för kil 
rem och insättes mellan 
den drivande o . den driv
na skivan och möjliggör 
en max .variation av drygt 
2 :1 med A-rem och 3:1 
med Z-rem . Max. överförd 
effekt A-rem 1 hkr , LT
rem 0,5 hkr vid 300 m/min . 
Skivor av lättmetall , 90 
mm diam . Axel lagrad i 
dubbla kullager . Kan mon
teras i varje läge , hori 
sontalt , vertikalt , inverte 
rad o.s.v. Vikt 3,1 kg . 
Nr 30-1273 .... 485:-

Stoppring 20-978 enligt 
svensk standard SMS-
199. Tillverkad av stål o. 
elektrolytförzinkad , m'!d 
stoppskruv . Axelhål i mm. 
Axelhål : 3 4 
Pr st 2: 65 2: 75 

~~w 
~ 

Enradiga RADIAL
KULLAGER SKF. 

Mått i mm. Axeldiam . x 
ytterdiam . X bredd . 
Nr Mått mm Pr st 

20-1286 6 X 19X 6 
20-1039 7X 22X7 
20-1287 8X22 X 7 
20-580 10X30X9 
20-581 12X 32X 10 
20-36 15x32x9 
20-582 15 X35X 11 
20-583 20X 47X14 
20-1040 25X 52X15 
20-1041 30X 62X16 

17: 50 
15: 40 
17: 50 
19: 50 
18:-
18:50 
19:-
26:-
30:-
44:-

Enkelverkande AXIAL
KULLAGER, med piano. 

brickor, SKF. 

Nr Mått mm 
•20-584 10X 24 X 9 
20-586 15x 28X 9 
20-587 20X 35 X 10 
20-588 25X 42 X 11 
20-1042 30X47X11 

Pr si 
41:-
33:-
34:50 
38: 50 
49:-

Kullager. Ett överskotts 
parti kullager till lågt pris . 
20-87 är helkapslat, öv 
riga okapslade. 
Nr Storl. mm 
20-87 5x15x5 
20-395 5x19x6 
20 -697 7x22x7 
20 -397 gx26x8 
Radialkullagar med 
mått . 
Nr Axeldiam . 
20-2143 1/, " 

20-2142 ¼ " 
20-2144 1/, " 

Pris 
5:50 
3:75 
4 :50 
4 :75 
tum-

Prst 
6: 50 
6: 50 
6:50 

Pr10st 21:- a1:50 
5 6 7 • 8 Lagerbussningar av olje -

2· 90 3· 10 3· 40 3· 60 brons. 
23; 50 24; 50 26;- 29; _ 

2
2
0
0-1901 diam . 10 16. fläns 

mm. 
10 12 15 16 Längd 8 mm. Pr st 2: 25 

3: 80 4: 34 4: 65 5: 20 20-1984 diam . 16/22, fläns 
31:- 35:- 38:- 43:- 28 mm. 

18 20 22 25 Längd 16 mm. Pr si 3:-
5: 60 6: - 6: 90 7: 50 

47:- 52:- 59:- 63:-

Stoppring 20-1357 av järn , 
med stoppskruv . 
Axelhål 1/, " 

Pr st 4: 80 
,,,.. ,,, ., 1/," 1" 
5:20 5:60 6:- 6:50 

Bussning av oljebrons . 
Längd 33 mm. 

Håld iam Ytterd iam. 
A ½ " S/," 
B •t," 'I, " 
C lJ." '!, " 
D •/, " 1" 
Nr 20-1782 . . Pr st 6: 50 

kilremmar V A Wl KIirem, ändlös, av extra 
prima gummi med cord . 
Profilmått : toppbreddx Prof il A: 13X 8 mm. 

Lädersnöre 49-285, runt , 
av bästa kärnläder. 

höjd . ~o 
Z ersätte r z m 
tid igare L T. 

Utvändig llngd= inv. längd + 5 cm. 

Nr Typ lnv . längd Pris 
30- 837 A 26 66cm 9: -
30-1911 A 28 71 cm 9: 25 

Diam. 3 mm. Pr m 5: -
D,am. 4 mm. Pr m 5: 80 

Prof il Z : 10X6 mm. 
inv. längd+3,5 cm. 
Nr Typ 
30-1007 Z 20 
30-1920 Z 24 
30-1008 Z 26 

Utvänd ig längd = 30-1912 A 31 79 cm 9: 75 
30- 838 A 35 88 cm 10: -

Diam . 5 mm. Pr m 7: -
Diam . 6 mm. Pr m 9: 50 

lnv. längd 
50 cm 

Pris 
6: 25 
6:50 
7: 40 
8:50 
8:75 
9: 50 

30-1913 A 38 97cm 11:-
30-1914 A 42 107 cm 11: 50 

Diam. 8 mm. Pr m 14: - 60 cm 
67 cm 

PVC-rundram 49-284 av 30-1921 Z 30 
massiv ofärgad PVC· 30- 855 Z 31 'h 
plast i seg och stark kva- 30-1009 z 3311, 
litet. 30-1922 Z 35 

75 cm 
80 cm 
85 cm 

Diam. Pr m Pr 10 m 30-1004 z 37'1, 
3mm 0:75 5:- 30-1010 z39 11, 

90 cm 
95 cm 

4 mm 0: 90 6: 50 30-1923 z 42 
5 mm 1: 30 9: 50 30-1924 Z 49 

100 cm 
106 cm 
126 cm 
132 cm 6mm 1:90 14:50 30-1011 Z52 

8 mm 3: 30 26: -
10mm 4:90 39:-
12mm 7:20 57:-

PVC-rundremmar passar 
ti ll många ändamål och 
man gör lätt själv en 
drivrem i önskad dimen
sion på följande sätt : 
Skär skarvändarna rakt 
av och tryck dem mot 
var sin sida av en lödkolv 
med plana sidor eller en 
upphettad plåt , med tem 
peratur som smälter plas
ten i snittytorna . Remän· 
darna fö res samtidigt mot 
kolvens eller piltens kant , 
så att de omedelbart 
möts och svetsas samman 
utan att kylas i luften . 
Denna svetsskarv bl ir li
ka slark som materialet 
i övrigt. 

Kilrem. A-profil ställbar 
längd genom lätt isärtag
bara länkar . Användes 
där ändlösa remmar ej 
kan anbringas . Säljes i 
meterlängder. 
Nr 49-286 . . Pr m 36: -

Klingllänsar 20-1371 av 
zinklegering . 3" diam. För 
axeldiam . 1/J" , 5/, " o. >/,". 

Pr par14:-

Bronslagar, raka , själv
smörjande av SM-olje 
brons . Dimens ioner enligt 
SMS . Mått i mm. 
Parförpackade . 
Nr d/ D X L 
20-131 2/4 X 4 
20-132 3/8X 4 
20-1898 3/8 X 6 
20-1899 4/8 X 6 
20-133 4/ 10X6 
20-1866 5/ 10X 6 
20-134 5/ 10X 8 
20-1858 5/ 12X 6 
20-1859 5/ 12 X 10 
20-1860 6/12X 6 
20-135 6/ 12X 12 
20-1861 8/ 14 X 8 
20-136 8/14X 12 
20-1862 8/ 14X 16 
20-1900 8/ 18X 16 
20-137 10/16X 16 
20-138 12/18X 12 
20-1863 12/ 18X 16 
20-1864 14/20X 30 
20-139 16/22 X 16 
20-143 16/22X 20 
20-140 20/28 X 20 
20-149 25/35 X 25 

Pr par 
2:30 
2:30 
2:30 
2:30 
2:30 
2:30 
2:30 
2:50 
2:50 
2:50 
2:80 
2:80 
3:-
3:80 
4:-
3:-
3:30 
3: 60 
5:20 
4:50 
4:90 
e:-

10,50 

Slagrilinare, med noll
ställning. 4-siffrigt räkne
verk som påverkas av 
armrörelse i en riktning. 
Fömickl . o. polerat. Fäst
platta av jlrn, 4,5 X 4 cm. 
Nr 20-1229 . .. . . . 89: -

30- 839 A 46 117 cm 12: 75 
30-1915 A 61 130 cm 13: 75 
30- 836 A 55 140 cm 15: -
30-1916 A 60 162 cm 15: 75 
30- 840 A 68 173 cm 17: 50 

10:-
10: 50 
11:-
11: 75 
12: 30 
13: 25 

30-1917 A 76 191 cm 19: -
30-1918 A 80 203 cm 20: 50 
30- 841 A 85 216 cm 21: 50 
30-1919 A 90 229 cm 22: 50 
30-1005 A 105 267 cm 26:-
30-1006 A 136 345 cm 32: -

Slagtiljara med arm för 
fram- och Atergående rö• 
relser . Lämplig till diver
se arbetsmaskiner, pres· 
sar, nitmaskiner m.m. Re· 
gistrerar upp till 9999. En
kel nollställning. Dim . 60 
X28X23 mm. 

20-21. Armen arbetar vid 
rörelse inåt. Fjädrande 
återgång . 

20-22. Armen arbetar vid 
rörelse utåt. Fjädrande 
återgång. 

Pris pr st 89: -

Handriknara, diameter 45 
mm. Nollställbart, fyrsiff
rigt räkneverk . Tumtryck 
och ringhållare. Tillverkad 
av förnicklad mässing. 
Nr 20-1681 ...... 28:-

Riknare, lika föregående 
men med fästplatta. 
Nr 20-1208 ... .. . 33:-

s 
Räknare med 3 skild . 
styckräkneverk med tan
gent. 3-siflriga . Gemen
sam nollställning . Stabilt 
utförande i förkromad 
metallkåpa, storlek 40X 
36x70 mm. 
Nr 20-2238 . .. .. . 130:-

Riknara lika löregaende 
men med 5 räkneverk . 
Storlek 40X36 X 118 mm. 
20-2239 .... .. .. .. 210:-

Metarriknara. Användes 
för uppmätning av väv, 
papper, trävirke m.m. Med 
genomg . drivaxel som 
medger drift från höger 
eller vänster sida . Vid 
framåtgång add., vid till
bakagång subtraherande . 
Kan antingen kopplas di
rekt till maskinen eller 
användas med mäthjul. 
Nollställning. 5-siffrig . 
Axel 120X4 mm. Höjd till 
axelcentr . 15 mm. Botte n
plattans storl. 45 x 80 mm. 
Max. varvtal 1000/min. 
Nr 20-717 . .. . .. 196: -

Mithjul för ovanstående 
meterräknare. Diam. 64 
mm. Axelhål 4 mm. Med 
plan gummibel. ~ana, 
bredd 12 mm. 
Nr 20-722 79:-
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Driftstidriknare för ans!. 
till 220 V/50 Hz växel
ström. Räkneverket , 6-
siffr igt, visar exakt tim
mar 1/ 10 och 1/ 100, som 
t.ex . en maskin, apparat 
eller elektrisk anläggning 
är i gång. Även använd
bar som oljemätare på 
olj eeldn ingsaggregat , om 
man vet oljeförb rukningen 
per t imme. Egenförbruk
ning 2 W. Storlek 45 X 45 
mm. 
Nr 22-1419 ...... 65:-

Varvräknare för upp till 
10.000 varv höger - aller 
vänstergång . Snabb noll
ställning . Levereras i etui 
och med två utbytbara 
dr ivare av stål o. gummi 
Västtyskt fabr ikat. 
Nr 20-259 . . . . . . 105: -

Varvräknare. Lika ovan
stående men av japansk t 
fabrikat. Utan etu i. 
Nr 20-819 ........ 58: -

~ 
~ 

Varvräknare, som adderar 
o. subtraherar beroende 
på varvriktningen . Noll
ställning . Registrerar upp 
till 9999. Förnicklad kåpa. 
Fästplattan 52 x 28 mm. 
~r Rotationsriktning 
20-1106, medurs 
20-1107, moturs 

Modellmotor med snäck
växel. Utväx ling 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. Axeldiam. 2 
mm. 
Nr 22-441 .. .. .. .. 29: -

Prst 88:-

Synkronmotor, lämpl ig för 
skyltrotor m.m. Nedväx
lad t ill 1 varv/ min. på utg. 
axel. Storlek 35 X 32 X 47 
mm. Centrumavstånd fö r 

lmpulsriknare med 4-siff- ..---------~ fästhål , 36 resp. 48 mm. 
rigt räkneverk och noll- Axel 4X 12. mm. Endast 
ställningsknapp . Max. 1000 fö r 220 V växelström. 
impulser per minut. Ef- Nr 32-427 . .... . . . 44: -
fektbehov ca 3 W. Impuls
tid : minimum 0,03 sek., 
ingen max.tid . Frontplatta 
35 X 31 mm. För panel
monter ing i 32 X 27 mm 
hål. Djup 70 mm. 

Kuggyiuelmotor. Asyn-
Nr Spän. ± 10% Pris kronmotor omkoppl.-bar 
32-1912 12 V liksp . 108:- 110/220 V växelström, 
22-1915 24 V " 108:- strömförbrukning 5 W o. 
22-1916 24 V växel 124:- varvtal 2400 v/min, för -
22-1920 220 V " 124: - sedd m. 3 platinera kugg-

EXTRA-PRISI växel med varvtalet 3 vi 
lmpulsriknare med 6_ min. på utgående axeln. 
ställigt räkneverk . Max. Mycket kraft . vridmoment , 
600 imp./min . För mon - ca 4000 gem. MAtt 10x7 

tering i 42x24 mm hål. ~r
7 ~"/iM ........ 160: -

Erforderligt monterings-
djup 80 mm. Frontplat-
ta 45x37 mm . Ej 0-
ställning . Manöverspän 
ning 220 V/20 mA. Fa
briksnytt restparti. 
Nr Pr st 
22-1927 35 :-

10 st 
280:-

lmpulsriknue med 5 siff 
ror. Spole för 24 V DC. 
Räknar fram ett steg för 
varje impuls . Begagnade 
- fullt felfria. Storlek 
100x32x22 mm. Rest
parti . 

Kuggyialmotor. Själv
startande kullagrad syn
kronmotor omkoppl.-bar 
125/220 V växelström . 
Strömförbrukning 5 W. 
Försedd m. mässingkugg
hjulväxel med varvtalet 4 
varv/min. på utgående ax
eln som är 6X30 mm. 
Mycket stor dragkraft. 
Rotationsriktningen kan 
1111 ändras. Mltt ca 75 X 
85x65 mm. 

Nr 32 -211 ..... . 11:50 Nr 34-191 .. . .... . 115:-
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Motor av PAPST 
klass iga fabr ikat. Extra 
jämn gång genom stor 
balanserad rotationsmas · 
sa. 220V/50 hz. 45 W. 
1400 v/ min. Storlek 85X 
70 mm. Axel 20X 8 mm. 
Restparti. 
Nr 32-1550 ..... . 45:-

Motor, asynkronmotor för 
kontinuerlig drift. Tom
gångsvarvtal 2840 r/m. 
Starlmoment 200 pcm. Ef
fekt in 37 W, ut 6 W. 
Inmonterad kylfläkt. Har 
tyst och jämn gång, med
urs rotation. Höjd 70 mm 
bredd 61 mm. Vikt 670 g. 
Axeldiam. 4,5 mm. Endast 
för 220 V vlxelström. 
Nr 32-1111 . . . . . . 78: -

Snäckvixelmotor PARVA
LUX. Kondensatormotor 
220V växelst röm inklusive 
kondensator (för fram och 
back koppling) . Motor
varv 1400r/m. Varvtal på 
utgående axel enligt ne
danst. tabell. Helt kullag
rad. Engångssmord. Dub
bel 30 X 9 mm utgående 
axel. Växelhuset kan vän
das vågrätt eller lodrätt . 
Effekt 35W in/9W ut. 
Längd 156 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 ,. 
Nr 32-1215 340 " 

Pris pr st 390: -

Ramskiva till ovanstående 
moto r: Diam. 45 mm axel
hål 9 mm, För Z-kilrem 
eller 5 mm rundrem . 
Nr 20-692 , , , , 13: 75 

Trumflikt för ventilation, 
kylning av apparatskåp 
m.m. Hög verkningsgrad 
och tyst gång. Med tjälv
smörjande långlivs brons
lager, Motorn för 220 V 
växelström , 25 W in, Varv
tal 1400 v/min , Fläkttrum
man 60x 180 mm med ut
blåsningen· 36X 182 mm, 
Luftmängd 2 m•/min. Vikt 
1 kg. 
Nr 32-1118 .. ...... 115:-

El-motor. 220 V serie
kollektormotor med stör
ningsskydd. Effekt 45 W 
in. 10.000 v/min , Axel 16X 
4 mm, Storlek 80X40 mm. 
Restparti. 
Nr 32-785 ........ 12: -

ENFAS-MOTORER TREFAS-MOTORER 

Motor Elektrolux KS 40 
34 , Helkapslat utförande . 
12 V /1 JJA. Storlek 115x 
86 mm . Axel 37x8 mm 
med 1/4" W-gänga . Vikt 
1 ,5 kg. Restparti. 
Nr 32 -1012 ... . .. 54 :- El-motor, enfas 220 V '/, 

hkr. Med dr iftskondensa· 
tor och fot . Kullagrad . 
Storlek ca 14X17 X 19 cm. 
Axeld iam. 14 mm. 

Nr 32-1068 varvtal 2860 
rim. Startmoment 0,35, 
Vikt 6,5 kg. 270: -

. Nr 32-1067 varvtal 1430 
V1ndrut1torkarmotor. rim Startmom O 40 Vikt 
Elektrolux . 2-hastigheter . 6 6 · kg · ' 295· _ 
12 V /2A . Vikt ca 2 ,2 kg. ' · · 
Restparti. 
Nr 32-1083 - .. .. 64:-

Fliktprop1ll1r av transp. 
nylon. 155 mm diam , 
För 4 mm axel. 
Nr Prst 10st 
24-672 6:- 42:-

Fliktpropeller av plast, 
för 7 mm axel. 
24-667,diam. 130 mm11:-
24-M8, diam. 150 mm 12: -

El-motor, en-fas , 220 V 
med driftskondensator o. 
fot. Kullagrad. Axeldiam . 
14 mm. Förhöjt startmom. 

Nr 32-1075. 0,5 hk, 1400 
rim . Vikt 7,6 kg. 

Pris 315:-

Nr 32-1085. 0,75 hk, 2800 
ri m, Vikt 7,8 kg. 

Pris 315:-

Skirmpolsmotor. Tystgå
ende , Varvtal ca 3000 vi 
min, Storlek, längd 78 
mm, diam. 55 mm. Ge
nomgående 5 mm axel , 
Omkopplingsbar för 110/ 
220 V växelström . 
Nr 32·149 .. . .. . .. 30: -

RABATT Lämnas vid 
order över 300 :-
F RAKT TILLKOMMER 
Se försäljn ,villkor sid. 1. 

t=:Jj 
Skruvplugg av plast. med 
valkar som hindrar rota
tion. THORSMAN . 

Nr 
21-274 a. 
21-274b. 
21-274 c. 
21-274 d. 
21-274 •. 

Färg 
vit 
gul 
röd 
brun 
blå 

Dimension 
20X 5.5 mm 
25X5,5 mm 
35X5,5 mm 
40x8 mm 
50X 10 mm 

Pr 10st 
1:-
1: 20 
1:70 
2: 60 
3:40 

100st 
7:90 
9:25 

12: 75 
19: 90 
26: 20 

EL-motor för 380 V tre 
fas växelström . Helkaps 
lad i aluminiumhus med 
fot . IEC-standard , hög 
kvalitet . 

Nr Effekt 
32-1033 0,33 hk 
32-1043 0,5 hk 
32-1076 0,5 hk 
32-1034 0,6 hk 
32-1035 0,76 hk 
42-1041 1,0 hk 

Ström Varv / min Axe l 
0,86 A 1400 14 mm 

Vikt Pris 
6,2 kg 215:-
8,9 kg 260:-
7 kg 225:-
6,2 kg 220:-
7 kg 255:-

10,6 kg 270: -

1,18 A 910 19 mm 
1,08 A 1410 14 mm 
0,89 A 2820 14 mm 
1,27 A 2820 14 mm 
2,0 A 1380 19 mm 

Snäckviuel, helt kullagrad , 
engångssmord. ' Snäck
skruv av stål med 7 mm 
utgående axel. Snäckhjul 
av mässing med 9 mm 
utgående axel. Snäck
skruven kan monteras i 
fyra olika riktn ingar runt 
fästkonsollen . Högsta 
varvtal 1400 v/min. Fäst
plattans storlek 70X 73 
mm. 

Ned - Ma• -
växl. effekt 
1:20 104W 
1:40 67 W 
1:70 52W 

Pris pr st 280:-

Motorhlillare för upp till 1 
hkr motorer. Består av två 
skenor 36 cm llnga med 
4 flyttbara •1,• bultar och 
7 cm långa stiillskruvar 
för remspiinningen . 
Nr 30-1132 .. .... 52: -

IElborstar av grafit med 
stålfjäder . 
Nr Diam, Längd Pr par 
Runda 
22-21, 3 mm 
22-31, 3mm 
22-31, 4 mm 
22-32, 5 mm 
22-33, 6 mm 

Fyrkantiga 

10mm 
23mm 
20mm 
25mm 
25mm 

5:-
5: 50 
6:-
6: 50 
7:-

22-34, 5X5 15 mm 13: -
22-35, 6X6 30mm 15:-

Rtlffllkiyor med Z-kilspår 
och 14 mm axelhål pas
sande ovanst . motorer . 
21-712, diam. 50 mm 14: -
2D-713, diam, 75 mm 15: 50 

R-.lön. 3-spårig, 50-
80-100 mm. 
Nr ~xelhål Pris 
20-1990 14 mm 42:-
20-2000 19 mm 42:-

. . . . , .. , 22:-
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Häftpistol av amerikansk precisionstillverkning för 
industr i, hantverk och hobby . Stor genomslagskraft 
och lätt användning genom dubbel hävstångsverkan . 
Enhandsjobb . Den andra handen blir ledig för alt 
hålla materialet. Klammern dr ivs in exakt där man 
önskar , även i trånga hörn . Användbar för en mängd 
olika ändamål såsom uppsättnin!l av träfiberplattor 
(masonit) , takpapp , nät , tätningslist, plast, m.m. 
med stor snabbhet och precision. 

30-1892 (typ T-50) av förkromat stål. Längd 185 mm. 
Vikt 850 g. Laddas med 85 klammer . 112: -

30-1893 (typ T-55) av lackerat stål , längd 185 mm. 
Vikt 750 g. Har ej fullt samma genomslagskraft som 
föregående typ och användes därför i första hand 
för något lättare arbeten . 94: _ -~ 
Klammer, passande ovanstlende två maskiner 01ika 
längder . I askar om 5000 st. ' 

Längd mm 6 8 9 12 14 
Nr 30-1895 13:- 14:- 15:- 17:- 18:-

Klammer (CT) med spets, special för porösa plattor . 
Nr 30-1896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000-ask 38:-

Hiftplatol ARROW JT-21. Idealisk för lättare spik
ning och häftning. Såväl ¼" som •/,." llnga klam
mer kan användas alltefter behov. Styrskena för 
uppfästning av kabel och nät medföljer. Längd 15 
cm, vikt 450 g. 
Nr 30-1894 .. ...... ....... . ..... . . . ...... .. 65: -

Klammer till JT-21. Arrow original (sågtandade). Per 
5.000 ask. 1/, " eller •/,." . 
Nr 30-2044 . . . . . . . . . . . . . . . . . Per ask 29: -

Hiftplatol typ T-25. Av förkromat stål. För snabb 
montering av rund svagslrömskabel. '/," stift. Längd 
185 mm. Vikt ca 800 g. 
Nr 30-1875 .............. .. ...... . ... . ... . . 245: -

Klammer med rund topp, passar häftpistol 30-1875. 
Nr 1/, 11,. 'I" 
30-1876 . .... .. .. . ... . 5000sl57:- 59:- 82:-
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NitHl Innehåller spec ialtång för nitning med a.k. 
blindnilar samt ett sortiment nitar . Nitar med ett 
enkelt ha~dgrepp utan molhåll eller slag . Mångsidigt 
användbar i hobbyverk staden . 
Nr 30-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr eats 38: -

Blindnit av stål, koppar elle r aluminium med stål
sprint. Diam . 3,2 mm,. passande ovanstlende ting. 
Nr För gods 25 st 1000 al 
20-13 Stålnit 2 -3 mm 4:- 124:-
20-14 Stålnit 3 -4 mm 4:25 133:-
20- 6 Aluminium 0,5-2 mm 2: 75 84:-
20- 7 Aluminium 2,5-4,5 mm 3:- 88:-
20- 8 Aluminium 6 -7,5 mm 3: 50 105: -
20-29 Koppar (1)3mm 0,2-2,5 mm 3: 25 95:-

11-1114 Bricka, 3,2 mm hål. Pr 100 st O:IO, 1000 st 4:50 
10• 11 Borr 3,25 mm, snabbstål , för blind nit 3: 50 

Tryclctit blindnit av aluminium för 0,5--4,8 mm gods . 
(Går ej i nittång 30-5). 
Nr 20-96 Nitdiåm . 3,2 mm 
Nr 20-97 Nitdiam . 4 mm 
Nr 20-!18 Nitdiam . 4,8 mm 

25 st 4: - 1000 st 118: -
25st .5:50 1000st182:-
25 st 8:- 1000 st 178:-

Nitsets. Innehåller nittång 30-2067 samt 100 st sorte 
rade aluminium-bl indnitar . Förpackat i kraftig plast 
låda. 
Nr 30-2419 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89: -

Nittlng för blindnit. Har utbytbara munstyqken för 
2,4, 3,2, 4 och 4,8 mm nitdiam. Längd 26 cm. (Samma 
som ingår i 30-2419). 
Nr 30-2067 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87: -

Nit av aluminium till 
nittAng 30-443. 
Nr O x L 100 st 
20-2068 2,4x7 10:70 
20-2069 3,2x5,5 11 :-
20-2070 4x7 11 :50 
20-2071 4,8x7 13:50 
RAIATT Limnu vid 
order över 3JO:-
F RA lT TILUOIIIIER 
Se försäljn.villkor lid. 1. 

Nit - ting med nitmun
stycket framåtriktat och 
därför mycket användbar 
på s,åråtkomliga ställen . 
Med munstycken för 3,2 
och 4 mm nit. Til lv. av 
kromad stålplåt med 
plastade handtag. Längd 
31 cm. Ett nitsort iment 
medföljer . 
Nr 30-443 . . . . . . . 38: -

Kontaktolja. Oxyd-Ex. 
"75", Specialpreparat som 
snabbt löser oxider och 
håller all elektronisk ap
paratur i funktion. Verkar 
både som kontaktrengö
rare och effektivt smörj· 
medel. Även för finmeka
nik, väggur och instru
ment. I självsprutande 160 
g aerosolförpackning . 
Nr 32-81 ....... . . . 12: 50 

Oxyd-Ez, som föregåen
de men i storförpackning. 
Aerosolburk med 450 g. 
Nr 32-1159 ...... 26: -

Oxyd-Ea. Typ "75". Ke
miskt universalmedel för 
mekanik och elektronik . 
Smörjer, löser oxid och 
lossar allt som fastnat. 
LeverAras i 25 ml flaska 
samt drooospruta . 
Nr 22-1524 ........ 9: 50 

Kapillol " typ 85" . En tunn 
kryp- och kapillarolja m. 
sil ikon för l inmekanik, fo. 
to- och elektroniska ap
parater , urverk etc., samt 
för rengöring och mätt
ning av cinterlager . Leve
reras i 25 ml flaska med 
-drooosoruta . 
Nr 34-554 ........ 10: 25 

KYLSPRAY 

Kylspray " Frigitest". 
Oumbärligt för felsökning 
efter termodefekta kret 
sar och komponenter i 
radio- och TV-apparater . 
450 g sprayförpackning . 
Nr 32-1180 . . . . . . 19: 50 

lso"rplast "lso-Plast". 
Tr ansparent sprayplast m. 
d ielektriska egenskaper . 
Skyddar mot korrosion, 
lukt , överslag och kryp· 
strömmar rå tryckta kret
sar och al elektronik . 150 
g sprayförpackning . 
Nr 32-1161 ... .. ... 12: 50 

Silikonsmörjmedel. Smör
jer utan att klibba . Stop· 
par kärvning och gnissel. 
Vattenlast. Tål 200" C. 
Sprayburk med 0,4 l iter . 
Nr 35-320 . . . . . . . . 17: 75 

RemvH Permatex , flytan 
de , för alla typer av driv
remmar . Förhindrar slir
ning, ger bättre drivlör
måga och tyst gång . 
Sprayburk med 0,4 liter . 
Nr 35-321 .. .. . . .. 27:-

Wapenol, vapenolja med 
silikon. Rostlösande, ren
görande och smörjande . 
Spraya lopp och meka
nism för snabb vapen
vård . Självsprutande 150 
g aerosolförpackning . 
Nr 34-551 . . . . . .. 13: 50 

KaratoL Rostlösande och 
inträngande rostskydds
medel. Löser snabbt fast
rostade muttrar , axlar m. 
m. Innehåller gralit-mo
lybdendisulfid. Självspru
tande stor 450 g aerosol
förpackning . 
Nr 34-552 14: 50 

Trir.last, är formbar, vat
ten ast och klistrande, 
för reparationer av trä.in
redningar, såsom : utfyll 
ning av sprickor , fogar , 
kvisthål etc . 

Nr 31-588, 125 g burk , 
finns i följande träfärger: 
a) bok , b) ek, c) valnöt , 
d) mahogny, e) teak. 

Pr st10:50 

Nr 31-519, 25:) g burk . 
trävit. Pr st13:50 

Vinylhartalim. Cascol. 
Bästa trälim för inomhus
limningar . Lätt att arbeta 
med och säkert bindande . 
0,3 liter plastburk. 
Nr 31-825 . . . . . . . . 9: 50 

Slöjdlim. Allround lim för 
alla träslag , hårda som 
lösa. Limmar även papper. 
I plastflaska inneMllande 
100 ml. 
Nr 24-456 . . . . . . 6: -

Kontaktlim. Speciallim för 
hemmabruk . Limmar gum
mi, skumplas! , läder , 
plastplattor etc ., mot me
tall , trä , bakelit , glas , 
papp m.m. Är vattentåligt 
och ger transparent lim
fog . 50 ml. 
24-112. 5:25 

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: 75 

Tedillim, Casco, för lag
ning av tält, kanotduk, 
segel, säckar , blåställ m. 
m. 
Nr 24-4 . . . . . . . . . . 5: 25 

Sterklim ULTRA . Färglöst 
universallim som limmar 
allt. I 35 cm' tub . 
Nr 24-1342 . ....... 3: 75 

Super-Epoxylim. Extra 
starkt. Hållfasthet 110 kg 
cm' . Snabbhärdande. 
Nr Förpackning Pris 
24-123 30 g 9: 75 
24-320 100 g 21:-

o::=J 
R1111rvpatron1r, 5-förp . Till 
limpistol 30-557. 
20·576 Lim Förp. 4: 75 
20·577 Fogmassa " 4:75 

RX-lim. Kontors- och fo . 
tolim i praktisk plastflas
ka för arbetsbordet . 
Lämpligt för fotografier, 
papper, kartong, läder , 
trll. l<eramik m.m. 85 ml. 
Nr 24-114 ..... .. . 7: 75 

Boslik, vit gummicement 
för klistring av tätnings
lister av gummi mot trä 
eller metall. Tub 260 g. 
Nr 24-621 ...... . . 15:75 

Lim ARALDIT: Ett välkänt 
universallim . Limmar prak
tiskt taget allt - glas, 
porslin, gummi och alla 
slags metaller "svets
starkt". BestAr av 2 olika 
komponenter - bas och 
härdare . 
Nr 34-17 .... .. ... . 15: 75 

Lim ARALDIT: Industriför
packning om ca 400 g. 
Nr 34-11 . . . . . . . . 89: -

Lim ARALDIT: Storför
~ackning om 1800 g. 

r 34-18 .... . ... 173:-

Araldit Rapid är snabb: 
härdande och ännu star
kare. Förpackning 65 g. 
Nr :W-375 ..... . .. 16: 50 

Araldil Rapid i små prak
tiska portionsförpackning
ar. Säljes i satser mect 
10 st. 
Nr 35-871 10-förp . 18: 50 

fl 
01/·ekenna av plast inne
hl lande färglös , först
klassig symaskinsolja . 
Flaskhöjd med pip 120 
mm. 
Nr 20-1389 ........ 3: 50 

Rostolja. Skyddar mot o. 
upplöser rost. Intränger 
o. avlägsnar gnissel. Lös
gör effektivt fastrostade 
muttrar och dyl. 'I, I. 
Nr 24·1021 .... . . .. 5:80 
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Plastic-Padding. Lagar 
sönderrostade bilkaros
ser, båtar , rör, plåtar , 
sönderfrusna motorblock, 
kylare , tankar, vattenled 
ningar . m.m. Kan arme 
ras med glasfiber eller 
aluminiumnät. Hårdnar på 
ca 20 min. oberoende av 
tjocklek . Stelnar även un· 
de, vatten . Åldersbestän
digt. Finns i två hårdhets · 
grader . 

35-874, mjuk . Är lättslipad 
och kan bearbetas med 
vanliga verktyg . Sats om 
450 g. 19 :50 
35-673, hård. När den 
hårdnat är den omöjlig 
att bearbeta med vanliga 
verktyg. Sats om 450 g. 

19: 50 
Plastlc-Paddlng, vit, elas
tisk, samma som ovan
stående . Liten förpack
ning, 90 g tub . Lämplig 
storlek för hemmets be
hov. 
Nr 35-875 . . . . . . . . 7: 75 

Paclmingscament Perma
tex . För tätning och lag
ning av packningar . Mot 
står bensin, olja , gasol, 
ånga, m.m. under tick 
och temp. upp ti Il 200 C. 
100 g i tub . 

Nr 25-317, hårdnande för 
permanent förbindning. 
Nr 25-318, icke hårdnande , 
demonterbart . Pr st12: 75 

Oljekanna av genomskin
lig kraftig plast. Med pa
tenterad effekt iv pump av 
mlssing . Rymd 12 cl. 
Oiam. 6 cm, höjd 2 cm. 
Nr 30-1234 . ....... 17: 50 

Oljekanna av genomskin 
lig kraftig plast ., rymman
de 'I, liter. Med effektiv 
pump av mässing. Oiam. 
7 cm, längd 20 cm. 

Oljekanna med oljehus av 
genomskinlig plast . Rymd 
ca ¼ liter . Gediget pump
system av mässing och 
15 cm lång pip av koppar . 
Nr 30-401 ........ 27: -

Oljekanna med oljehuset 
av polerad kraftig mäs
sing . I övrigt lika föregA-
3nde. 
Nr 30-128 . .. ..... 29: 50 

FIJtande packning Perma- "--------------------• tex . Lättstruket , långsam· • 

Nr 30-1235 ........ 21:-

torkande o. blir elastiskt. 
Lämpligt för topplocks
packningar, pumppack 
ningar , flänsar m.m. Egen
skaper som föregående 
Permatex . '/, I bur~. 
Nr 25-319 .. .... . . 14: 50 

-
.,._ ~/1r; ~" 
~ Dacra-list av blJ. Härmed göres lätt dekorativa "bly-

infattningar " på fönster , speglar o.d. Var/·e sats 
Olja för klockor . Extra innehåller över 30 m 1/, • blylist , en tub specia ceme nt 
pr ima schweizer-fabrikat samt utförlig beskriv ning med mönsterförslag. 
Bergeon . Nr 34-175 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Per sats 58 :-
24-1515, för armbandsur Dacra-list, samma som föregåe nde men med 15 me
o. mindre klockor . 6 cm' l'er •t,· -list. 

~~- : flaska. 10: 50 Nr 34-173 . . .. . ................ . .. Per sats 58 :-

~~ . 24-1518, för väggur , väc- , "'. "•=•8•'•4•m• m .... . ·~!ll!, ·1!1=111!1!19!11!,5111!1!1m!ll!ml!l.lll!l!l ... l!IJl!l!l!ll!l!l!l!ll!l!l!l!l!l.l!l!l.l!!l!l!l.l!I! 
, karur m.m. 12 cm•-flaskor . '" 

"t. · ~ 10: 50 ~:~~:::-.~ :::::::::::::: ... .., .(-"·•"'~::.=···:·····:::::: ,:::::::::::: 
Aluminiumnit, 20X25 cm. 
Lätt att forma vid lagning 
och modellering med 
Plastic-Padding . 
Nr 35-872 . . . . . . . . 5: 20 

Glasfiber. Väv och matta 
20X28 cm. 
llr 35-676 . . . . . .. . 6: 40 

Glasfiberspackel för lag
ning av plastbåtar, plast
karosser etc . Innehåller 
glasfiber. Härdar i rums
temperatur på ca 10 min . 
Tubförp . 150 g . Blå färg. 
Nr 35-679 .. , ... 16:-

4~:;;~~-
Kullagerfett Aspberg . 
Extra pr ima fett. 
25-219, tub ca 35 cm'. 

3:25 

35-53, burk ca 1 kg 22: -
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Spruta för ur- och instru
mentsmörjning . Total
längd 75 mm. Rör ytter· 
diam . 0,8 mm. GJUTPLAST 
~;-190 f; ;J 1~;:, :.... ..... · .................. :::;::;;;:;:;:;;:;:: .. :: ........................ . 
~ GJUTPLAST, glasklar, f4r ingjutning av blomm or, •e~ insekter, stenar m.m. för att göra smycken , knappar, 

prydnadssaker , bordsskivor och mycket annat. 

• Oljedroppara. Avger vid 
lätt tryckning med fingr _et 
en droppe olja . Tillverkad 
av plast. Lätt åtkomlig , 
renlig o. oljebesparande 
Längd 14 cm. 
Nr 24-1289 .....•. 28: -

Elamentn,ckel för luft

Gjutplast 34-371 i 500 ml förp . med hä.rdare. 32: -

Skiljlack 34-373 för gjutformen . 250 ccm. 9 :75 

Polermedel 34-372. Pr tub 7: 50 

Handboken "GJUTA I PLAST" se sid. 78. 

~ 
ning av värmeelement. Av Gjutform 34-378. 10 olika formar f. hängsmyck .en 5:5 0 
förn . järn. l0st Gjutform 34-380. 5 ol ika formar f . större detalJer 7 :7 5 
Nr Pr2st 
21-782 1: 80 5: 50 

Magneter av kobolt·stå l med mycket hög magnetism. 

Nr Lyftkraft Vikt Storlek ~~to 
24-706 ca 05kg 7g 12X 10mm · 
24-707 ca o,'5kg 18g 22x 1~~ i 1n~ 
24-708 ca 1,5 kg 35 g 29X 

15
: 

24-709 ca 27kg 48g 24X 15mm .-
24-710 ca 6°0kg 100g 27 x 25 mm 29:-
24-711 ca 13'0 kg 200 g 45 X 30 X 29 56: -
24-712 ca 19:0 kg 5009 ~1

0~ :~;~ 1:~:= 
24-713 ca 36,0 kg 750 g · 

Samtliga magneter är försedda mecl en skydds
bricka som skall avlägsnas vid användning men 
bör sitta pA vid längre lagring. 

•••••• 
Magnet, storlek 4X 12 
mm, svart . Häftkraft ca 
40 g, vikt 2 g. Förp . 6 si. 
Nr 21-342 .. Pr förp. 2: 70 

ee 
Magnet för anslagstavlor. 
Storlek 5X 14 mm. Röda 
eller vita. 
Nr Par 10 st 
24-1379 3: 80 17: -

Magnetlist för verktyg, 
köksknivar mm. För tyng
re verktyg kan även 2 
lister över varandra mon
teras. Längd 30 cm. 
Nr 30-2135 .... .... 14: 50 

Karbinhake av förnicklad 
mässing med leka nde. 
Nr Repdiam . Pr 2 st 
25-785 A=10 mm 6: 60 
25-786 A=13 mm 6: 80 
25·787A=16mm 7:-

Halk-Fix. Ett effektivt 

Lyftmagnet med plast
handtag. Storlek 90X 90 
mm. Lyftkraft ca 18 kg. 
Nr 20-622 .. . . . . . . 26: 50 

Stålspik 21-321, svenskt 
fabrikat. Diam . 3 mm. 
Längd i mm. Pris pr 100 
st. 
25 40 60 80 

5:50 7:90 9:80 13:70 

Stilspik 21-322, består av 
50 st sorterade stålspik 
från 25-80 mm längd . 

4: 90 

Spibllls 21.1-, innehål
lande ca 250 si mässing
spik i sorterade 6-12 mm 
llngder och typer i plast
ask. Pr sats 4: 75 

·-
Kopparspik 24-lSO, för nit
ning av båtspant . Längd 
38 mm. Med kupiga bric
kor. 
Pr 10 st 2: 90, 100 st 22:-

halkskydd som är lätt att Kopparspik 24-21111, i lik 
ta på, passar alla skor het med 150, men i längd 
och sitter orubbligt fast. 19 mm. 
Nr 24-224 .. Pr st 6: 75 Pr 10 st 1: 50, 100 st 11:-

R 
/"'--~ 

'-, ... ,, 
HörselskJdd (PeltorH6A) . 
Av högvärdigt material, 
rostfritt stål, delrin och 
ABS-plast. Hjässbygel m. 
mjuk kudde för lår.gtids
användning. Lätt avtag 
bara hygiendelar för ren· 
göring. Godkänt av Ar
betarskyddsstyrelsen . Ger 
effektivt skydd. Vikt 130 g. 
Nr 34-105 ...... . . 36: -

Hörselskydd (Peltor H6B) . 
Lika föregående men med 
nackbygel. Lämpligt vid 
användning av mössa el
ler hjälm. 
Nr 34-157 ........ 36:-

Reservdel : 
Hygiensats för utbyte av 
tätningsring och dämp
kuddar passande ovan
stående. 
Nr 34-158 ....... 12:-

Respirator av gummi med 
skumgummifilter . lnand· 
ningsskydd vid slipning, 
stenborrning och många 
andra dammande hälso
farliga arbeten. 
Nr 24-153 ........ 29: 50 

Skyddsmask mot farliga 
partiklar (ej gas) vid slip. 
ning , stenborrning. sprut
målning m.m. Av mjuk 
formbar aluminiumplåt 
med cellulosafilter. Med 
5 extrafilter. 
Nr 20-748 .. . . . . .. 8: 50 

Extra filter till skydds
mask. 5-förp . 
Nr 20-749 Per förp. 4: 90 

Arbetshandskar med im
pregn . styv krage. Baksi
dan av kraftigt tyg samt 
försedd med knogskydd 
och resår. 
34-162 av spaltläder. 9: 50 
34-160 av kohud . 12: 75 

Arbetshondskar. Lika 
föregående men helfod 
rade o. resårmudd . Svin
lädAr. 
Nr :J4-159 . .. . . .. . 14: 50 

~t 

~ 
Gummihandskar av syra
beständigt material. Tål 
syra, oljor m.m. 
34-810, medelstora . 
34-811, extra stora. 

Pr par 12: 75 

HushAllshandskar av smi
digt gummi. Velouriserad 
insida. 
34-807, liten storl. 
34-808, medelstor . 
34-809, stor. 

Pr par 5: 60 

100 sf6: 50 
100 st 6: 90 

Plastlina i färgerna röd , 
blå, gul, vit och grön. Be
står av plastöverdragen 
Polysplit , yttre diam . 4 
mm. Lämplig som tvätt 
lina m.m . 
Nr Pr20m 100m 
49-67 7: - 29: -
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PAaar av 0.023 mm glasklar plast. Anvlndes vid förva
ring av mat m.m., oumblrlig för alla som har frysbox. 

Nr 
34-821 
34-721 
34-722 
34-723 
34-724 
34-822 
34-725 

Plana p6sar 
Storlek 

12,5X20cn,. 
16X26 cni. 
20X35 cm. 
25X32,5 cm. 
25X40cm . 
25X50 cm. 
30X50 cm. 

Pr 100 st Pr 1000 st 
3:50 26:-
4:70 37:-
6: 50 52:-
7: 30 59:-
9:- 73:-

11:30 92:-
12: 80 105:-

P6Hr med bilg i sidan 
34-727 
34-728 
34-994 
34-995 
34-729 
34-141 
34-950 
34-991 

8,5X 4X20 cm. 4: 90 39:-
43:-
62:-
79:-
58:-
68:-
77:-

110:-

10X6X26 cm. 5: 40 
16X6X29 cm. 7: 70 
18X6X40cm . 9: 70 
14X6X35 cm. 7: 20 
13X6X40 cm. 8: 40 
13X6X48 cm. 9: 50 
30X6X38 cm. 13: 50 

Sop1ick, rymd 125 liter. I PeRmacet: 
Format 50X25X115 cm. FRYSBOXTEJP 
Svart plast. Förpackning • . . 
med 10 säckar.. Frysta1p '!V spec1al1mpr. 
Nr 34-774 . . Pr förp. 13: 50 k~äppat papper. Häftar 

vid kyla ner till -40° o. 
~ går bra att skriva på. 
~ ~ Längd 7,6 m, bredd 19 
~ mm, i kapsel m. avrivare. 

Nr 36-4441 ..... .. . 4:70 

Förslutning1klimma för 
tillslutning av plastpåsar . 
Nr 34-634 Pr 1000 st 5: 50 

0 Etikett, sjllvhäftande . 
Fastnar pl alla ytor. 

Förslutningsklimma för lämpliga som etiketter på 
tillslutning av phlstpäsar . plastpåsar till frysboxen 
Med etikett för anteck- m:m. Storlek 19X38 mm. 
ning e. d. V,ta. Förp. 600 st. 
Nr Pr 100 st 1000 st', Nr 24-1521 Pr förp. 19:-
34-914 4: 80 39: -

Plastflaskor tillverkade av 
ofärgad etenplast med 
skruvlock . 
Rymd i ml, höjd/diam. i 
mm. Pris pr 6 si. 

Pris 
5: 70 
6: 30 
8: 70 

Nr Rymd Mått . 
34-1330 50 90/30 
34-1331 100 95/50 
34-1332 200 125/60 

Spatsskruvlock, gänga 22 
mm, passar 1331. 
Nr 24-1337 . . Pr 6 st 2: 40 
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Skllar, vita med rött tät 
slutande lock. Av köld
härdig plast för både kyl
skåpet och frysboxen. Tål 
maskindisk. Sats med 4 
skålar. Rymd 0,6, 1,0, 1,2 
och 2 liter. 
Nr 34-1481 Pr sats 29: 50 

"----~ ~~ '"""l 
,w ~ V 
- '!'//IP' ~-<.::::... J.. \ 

Kliclpbar av pblyten - : 
plast. l ämpl iga för bl. a. 
klänn ingar, kappor, över
rockar m.m. I förpack
ningar om 4 st. 
Nr Sto rlek Pr 4 • t 
34-1319 40X 70 cm 2: 40 
34-1320 65X120 cm 3: 70 
34-1321 65X160 cm 4: 80 

Klidhingara. En elegant 
stark och pråktisk hänga: 
re av plast . Finns i fär
gerna svart , grå o. blå . 
Nr Pr st 10 st 
*1 2: 25 19: 50 

Hobbyförkläde Nr 34-737 
av tjock , kraftig blåtwills 
med 2 fickor . Ett stort re
jält förkläde som ger ef
fektivt skydd åt kläderna 
Gos,torlek 36: -
Mansstorlek 38: -

Propp av gummi till tvätt
ställ och diskhoar . Med 
40 cm kulkedja av förkro
mad mässing. Diam. 45 
mm. 
Nr 24-693 7: 50 

IT0flt9 
424 425 426 427 

Plastburk med tätslutande 
lock . 
Nr 
31-424. 
31-425. 
31-426. 
31-427 . 

Volym 
15 cm' 
30 cm' 
40 cm' 
60cm' 

Pr duss. 
6: 60 
8: 40 
7: 80 
9: 60 

RenHpparat. Beprövad 
konstruktion 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 lättmetall , diam. 180 
mm total längd 260 mm. 
Nr 30-1755 .. . ... 115: -

Vaskrensare av gummi. 
längd 30 cm. Skåldiam . 
10 cm för diskho oct, 
tvättställ m.m. 
Nr 34-1251 .. . . . .. . 9: 75 

Vaskrensare, som föregå
ende men med skåldiam . 
12,5 cm. 
Nr34-1252 ... . .... 11:50 

Nilpiträdare, är en i sin 
enkelhet genialisk hjälp 
vid påträdning av synålar . 
Nr 3 st 25 •• 
24-1022 1: 65 8:7 5 

N ilpitrid ningsappar1t. 
Trär på nålen sekund
snabbt - bara tryck på 
knappen . Med trådav
skärare . 

Nr 
34-344 

Prst 
3:50 

10 st 
24:-

Presenning av plastfolie, 
stark och smidig. Mycket 
användbar vid bygget, 
sportstugan, industrin , 
lantbn,ket m.m. Syrabe
ständig och lätt att ren
göra. 

Nr Mltt Vikt kg Pris 
M-13412X2m 0,7 1D:50 
J4.13502X3m 1,0 14:50 
34-13512X4 m 1,4 11:-
34-1352 3X5 m 2,3 31:-
34-1353 4x 6 m a,s· 41:-

......... svart eller genomskinlip . Den svarta anv~n
dea av odlare for tickning av silos, som presenning 
m.m. Den kla;a kan användas som drivbänkfönster, 
till vlxthus m.m. Bredd 200 cm. 
Nr Tjocklek mm Färg 
-.111 0,10 Svart 

Prm 
2:50 
3:80 
2:50 
3:80 

-.1211 0,16 Svart 
-.1n 0,10 Klar 
-.124 0,15 Klar 

PlestpNMMing GRIFFO· 
L YN, av dubbel plastfolie 
med mellanliggande in
gjuten, stark nylontråds
armering . Ett överllgset 
tlckningsmaterial för alla 
lndamll. Oerhört rivstarkl 
tack vare armeringen. Tå 
kyla och vlrme. Ruttnar 
inte. Presenningarna lr 
svetsade och försedda m. 

3
stadkant. 

Nr Mltt 
34-2111 3 X 3, 75 m 
34-211 3X5 m 
34-2112 3 X 6,25 m 
Vikt: 290 291 

1,5 kg 2,2 kg 

Pr50m 
91:-

145:-
91:-

145:-

Prat 
105:-
133:-
115:-

292 
3,3kg 

l~~-
1 

?J Beslag, ideal iskt för konstrukt ion av växthus, förråd , 
solskydd, båttäckn ing m.m. Använd 19X 38 mm virke 

I och skruva eller rpika i hålen för stabil montering . 
Tillverkat av kraft ig polyethylenp last. 

Pr st 5: 90 
Prst 5:90 I Nr 31-680 vinkel 60° 

Nr 31-681 vinkel 90° 

I 
I 
1
1 Tiltimpregnering. Räcker 

öljett. För presenningar , till ca 10 m' yta. Oö ver-

1
, markiser , plastfolier m.m. träffat impregn .-medel för 

Består av två halvor av tält , sportkläder , presen
plast som sammanpres - ningar o. dyl. Självspru-

1 
sas. Ytt erd iam. 40 mm. tande aerosolburk 0,4 I. 
håldiam . 13 mm. lev . i Nr 34-55 . . . . . . . . 18: 75 

I förp . med 4 st. 
Nr 24-436 Pr förp . 2: 80 Textilimpregnering 

.:.111,.;..:.;__;:c.;..;.;;.;;.._;_;._;;=:....:;:..::::...i " IMPRENEX", - att på-

I FRAKT TILLKOMMER strykas med pensel . Fias
Se försäljn .v i llkor sid . 1. ka 1 I. I Nr 34-109 . ... . .... 14: 50 

I 

Möbelpolish, Dubbelver· 
kande, rengör medan den 
polerar . Rekommendera s 
för alla polerade eller 
lackerade ytor såsom : 
möbler, radioapparater, 
musikinstrument, cyklar, 
bilar m.m. 150 cm' . 
Nr 24-1304 . . . .. ... 5: 90 

Teakolja för rengöring o. 
polering av ädelträ. Tar 
fram träets lyster i möb
ler och dörrar. Plastflas 
ka med 1/, I. 
Nr 21-674 . , .. . . . . 7: 50 

Bitskon av specialplast 
längd 20 cm, bredd 15 cm. 
Nr 34-1314 .... . ... 9: -

Bitkompass. 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
indelning 360° 
Nr 34-34 155: -

Titningslist av en typ 
som använts inom fönster
industrin under många år. 
Tätar springor 2-5 mm. 
Tillverkad av väderbe · 
ständigt syntetgummi 
(EPDM-gummi) och bibe
håller sin tätn ingslörmåga . 
unde r många år. Monie
ras enklast med häftappa
rat eller kontaktlim. 
Nr Prm Pr 30m 
49-40 1: 75 34 :75 

1ft -
Titning1li1t, Värnamo K
lis! , av självhäftande grått 
cellgummi med utomor
dentliga egenskaper. Mjuk 
och följsam list med hög 
åldri ngsbeständighet. Blir 
på lång sikt ej dyrare än 
de billiga skumplastlister
na. Snitt 9 X 3 mm. längd 
6 m pr förpirckning . 
Nr 34-1530 . . . . . .. . 10: 50 

Titningslist , Värnamo K
lis! som löreg. men snitt 
10X 5 mm. längd 4 m pr 
förpackning. 
Nr 34-1535 . .. .. .. . 8:-

:; .. I 
Gummilist Nr 49-35 av 
svampgummi med ytter
hud av tunt grått gummi , 
idealisk till tätnings- och 
dämpningslist m. Il. ända
mål. 
Diam. 4 mm pr m. 
Diam. 6 mm pr m. 
Diam. 8 mm pr m. 
Diam. 12 mm pr m. 

2: 20 
2: 40 
2: 60 
3: 50 

Silva, välkänd kvalitetskompass . Indelning 400°. 
24-961, "Silva 15", militärkompass 90:-
24- 68, "Silva 1" , sportkompass 69:-
24- 69, "Silva 21

\ juniorkompass 38:-
24- 71, " Silva 7" , skolkompass 21:-
24- 72, "Silva 3" , skolkompass 28: -
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Kassaskrin av vacke rt 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 ........ 78: -

Privatfack, Ett litet "bank
fack " för pengar , smyc
ken och annat perso nligt 
som man önskar lia ba
kom lås i hemmet, i bilen, 
på arbetsplatsen etc. 
Kraftigt utfört av lacke
rad stålplåt med cylinder
lås och 2 n,ycklar. Lätt att 
sätta fast och kan bara 
tag as loss av ägaren . 
Storl . 285X 185X60 mm .. 
Vikt 1,7 kg. 
Nr 34-855 .. .. .... 77:-

Kassaskrin, i extra kraf
tigt utförande . Storl. 300 
X 220 X 110 mm. Synnerli
gen solitt lås med 2 
nycklar . Rekommenderas . 
Nr 34-335 ... ... .. 130: -

Alarmklocka. Träder i 
funkt ion vid minsta v;d. 
röring och avger en ge
nomträngande signal. Ett 
utmärkt skydd mot objud
na gäster vid camping. i 
bilen , sommarst ugan, på 
badstranden etc . Endast 
den som känner appa
ratens konstruktion kan 
stänga av den Diameter 
9 cm. Utan batteri. (1 st 
32-2316). 
Nr 32-787 . . . . . . 62: -

1?:u! 
Nyckelhillare, med 50cm Il 
självupprullande lina . Säkerhetskedja. Krartigt 
Fästes i byxlinningen eller utförd med cylinderlås . 
på bälte. Ka,:i låsas trå,:, in- e_ller 

utsidan men inte avlags
Nr 24-1225 .... . 26 :- nas utan nyckel. Ett 

Nyckelfodral , prakt isk 
modell med fjädert rllsl ut
ning. Ti llverk ad av fint 
äkta mj ukläder med ked 
ja och ·nyckel ring . 
Nr Storlek Pris 

24-121 75X 80 mm 14: 50 
24-12~ BOX 100 mm 16: 50 
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stab i It skydd . Lev . med 
skruvar och 2 nycklar . 
Nr 30-429 . . . .. . 16:50 

~ 
Dörrlarm med siren som 
tjuter när dörren öppnas 
mot dörrstoppen . Sluta r 
ej fastän dörren slänges . 
Drives med 2 st batterier 
32-2324 (medföljer ej) . 
Nr 34-432 .. .. . .. . 14: -

Ultraljudsalarm, ett effekt ivt tjuvlarm fö r hem, bil el
ler båt. Ger kontak t till sire n eller ringklocka vid 
rörelse i ett rum etc . Instä llb ar känslighet. Omkopp
lare för fördrö jning av alarmet med 'ca. 3 sek. Kän
slighet ca 2 X2 m. Spänning 11-14V likspänning. 
Förbrukning 7 mA. Endast mrnusjordat elsystem . 
Lämplig batter iel im. nr 32-856. Stor ek 120X 115x 25 
mm. (Larms iren medfö ljer ej) . 
Nr 32-18 . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . ... . .. 430: -
Siren för anslutning till ovanst. alatm se sid. 95. 

Tjuvlarm bestående av en 
siren med skrämman de 
starkt ljud som ut löses 
genom kontaktledn ing 
kopplad till tex dörr eller 
fönster . Stor lek 8X6X11 
cm. Passande batterier 4 
st 32-2311 
Nr 32-1347 .. .... .. 14: 75 

Dörrkedjelann och föns
terlarm. Ger en kraftig 
signal om dörren eller 
fönstret öppnas . Ström 
brytare för av och påslag 
Utan batter i. 
(2 st 32-2324). 
Nr 34-431 .. .. . .... . 13:50 

Siikerhetskedja av för 
mäss. järn . 
Nr 34-428 .. . .. . . . 4: 50 

Hänglås. Kombinatio ns
lås, kan öppnas och låsas 
endast av den , som kän
ner koden. 
Nr 24-901 .. 

Hänglås, med förnicklade 
gavlar . Med 2 nycklar . 

Nr 
21-1160. 
21-1161. 
21-1162. 

Bredd 
Pr st 10st 
2: 15 18: -
2: 75 23:-
4: 25 36:-

Hiinglis av massiv mäs
sing med härdad stålby
gel. Ett rejält utomhuslås 
med 2 nycklar . Finns i 4 
storlekar. Mått : bredd X 
hela längden . 

Nr Storlek 
24-312 19X33 mm 
24-313 31 x 54 mm 
24-314 38X6 5 mm 
24·325 50X 83 mm 

Liskedja för cyklar , bå
tar , resgods , grindar m.m. 
90 cm lång förkromad o. 
plastbelagd kedja mec' 
sifferlås. 
Nr 25-738 . . . . . . . . 9: 50 

Snar ev biste stil. 24-284 lacker ad, övr iga btank
lörkromade . I plastfodral 

24-214 Skräddarsax . 
24-285 Papperssax. 
24-287 Kontors- och hush.sax. 
24-288 Fick - och skols ax 

L ängd 26 cm 18: -
Längd 25 cm 19: 50 
Längd 16 cm 11: 75 
Längd 10 cm 9: 75 

Skriddersu av högglans
polerat rostfr itt stål med 
plastklätt , handvänligt 
grepp . Vinkelutformadoch 
därför spec iellt lämplig 
vid tillskärning av tyg, 
plast och andra meter
varo r på plant underlag . 
Längd 24 cm. 
Nr 24-324 .. . .. .. 31: 50 

Sax med sick -sack-skär 
för tyg , galon , tunn plast , 
läder m.m. Längd 18 cm. 
Nr 20·2246 ........ 11: 50 

Sax av spec iel l mod el l 
som ger ext ra lätthanter 
lighet och ~,alt i kl ippet. 
Tillv . av plast med skär 
av rostfritt stål. Längd 13 
cm. 
Nr 24-110 ._... 7: 25 

~;~ 

~ 
Telefonlb av förkromad 
metall med 2 nycklar . 
Nr Prst 10st 
24-801 4: - 29: -

Sax med mycket vassa 
härdade stålskär . Speci
alsax för många hantv erk, 
men även för hushålls
bruk såsom rensning av 
fi sk, kyckl ing m.m. Längd 
15 cm. 
Nr 20-2206 .. . ..... 17: 50 

Hopfällbar sax med rost 
fria stålskär och plast
skaft . Idealisk för hand
väskan. Längd 95 mm. 
Nr 24-316 . . . . . . . . 6: 75 

Elektrisk sax. Minicut 160. 
Ett nytt , mycket arbets
besparande verktyg för 
papper , tyg m.m. Särskilt 
praktisk vid mönster- och 
figurklippning . Utbytbara 
stålskär . Handtag av 
plast. Storl . 160X40 mm. 
(Passande batterier: 2 sl 
32-2311 medföljer ej) . 
Nr 34-346 ........ 21: 50 

Raservskir. 
Nr ~4-487 .. Pr par 3: -

Sax av rostfritt stål med 
hög skärpa. Plastklädda 
skänklar med behagligt 
formade grepp för höger 
hand. Längd 21 cm. 
Nr 24-258 ....... . 10: 50 

Sax. Rak skräddarsax av 
fint förnicklat och pole rat 
gjutstål. Längd 20 cm. 
f<!r 24-91 .. . .. .. . .. 6: 50 

Sax av rostfritt stål med 
plastklädda skänklar . 
Nr Längd Pris 
24-235 12,5 cm 4: 50 
24-236 15 cm 7: 50 

Slipapparat. En liten ef
fektiv slipapparat för hus
hållskni var . Rekommen
deras . 
Nr 34-58 . . .. . 16: 75 

Ostskärare med träskaft 
o. pianotråd för två skär
tjocklekar. Skärbredd 10 
cm. Total längd 23 cm. 
Nr 24-1356 .. .. .... J3: 50 
Reservsträng Nr 24-1357. 

Pr 3-förp . 2: 70 

Ostskärare SPARA . En ny 
typ av ostskärare med f in 
pianosträng · som skäran· 
de element. Med ett drag 
av skärarmen erhålles en 
jämnt skuren skiva av den 
tjocklek som önskas. Helt 
av plast med delar av 
rostfritt stål och kupa av 
genomskinligt plastglas. 
Bottenplattans storlek 15 
X 20 cm. 
Nr 34-839 34: -

I ., . 0 . ' 
- J ) 

Elvisp med tre olika till
behö r: visp, degknåd o. 
mixer med puråberedare 
för frukt och grönsaker. 
Tre hastigheter . Effekt 
150 W. S-märkt. 220 V. 
Nr 34-447 ...... .. 115: -

Still med bunke passande 
ovanstående el-vis p. 
Nr 34-484 . . . . . . . . 55; -

Kokplatta med ratt för 
steglös exakt inställni ng 
av önskad temperatur . Ef
fekt max 1200 W. Spän
ning 220 V. Plattans diam .' 
18 cm. Vikt 3,3 kg. 
Nr 34-119 . .. ... , . 97: -

Campingkök ESBiT för 
värmetabletter. Hopfä llt 
endast 97X 73X 18 mm o. 
därför lätt att medföra . 
En 20-ask tabletter med
följer . 
Nr 24-1306 .. .. .. .. 11: 50 

Värmatabletter ESBIT ett 
torrbränsle med hög vär
meeffekt. Säke rt o. gift 
fritt . I ask om 20 tabl etter . 
Nr 24-1305 . .... . .. 4: 80 
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Dammsugare " Elram BS 08" . En tysk produkt av hög 
kvalitet. Modern formgivning . Med fotströmbrytare 
samt fotpedal till automatisk sladdvinda . Sladdlängd 
6,5 m. Sugslang med teleskoprör och kombinalions 
munstycke , fogmunstycke samt möbelborst& . Lätt
r&rlig på länkhjul . Sugstark : 1500 mm Vp, luftmängd 
23 I/sek., reglerbart sug. Dammindikalor som visar 
när det är dags att byta filterpåse . Effekt 600 W, 
220 V växelström. Skyddsisolering , radioavstörd och 
S-märkt. 1 års garant i. Storl . 27X 20X 53 cm. Vikt 
7,3 kg. 
Nr 44-48 . . . ...... . ..... .. .. . ... . ..... . .... 375: -

Dammp6sar nr 24-398 till BS 08 .. ..... Pr 5 st 7: 50 
Dammp6sar Nr 24-31 till Famulus Pr 10 st 6: 50 

Dammsugare EGID-HSS, i lättviktsutförande för den 
mindre lägenheten eller lättare arbeten. överras
kande god sugförmåga trots litet format. Med vänd
bart kombinationsmunstycke , fogmunstycke och mö
b_elmunstycke. Reglerbar sugstyrka. Effek1 375 W, 
v,kt 2.9 kg. Sladd 7 m. 220 V växelström , S-märkt. 
Nr 44-2 ...... ... . .. ...... .... ..... .. . Pris210:-

Dammpisar till EGID handdammsugare. 
Nr 24-83 t i ll HSS. .. .. . . .. .. .. .. . . .. Pr 10 st 9:-
Nr 24-143 ti ll EGID-8 .......... .. .. . Pr10st 9:-

Konservöppnare för vägg
montering, tillverkad av 
lackerat specialstål. Opp· 
nar burkar lekande lätt 
och bekvämt. 
Nr 34-674 ........ 16: 75 

Vixtindikator. Ett elektron iskt instrument som ger 
en varierande ljud frekv ens med besked om fuktig
hetsgraden i jorden , även djupt ner i krukan. Mycket 
enkel att använda . Längd 26 cm. Utförlig svensk 
bruksanvisning och batter i (32-2050) medföljer . 
Nr 34-500 . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. . .. . . . . . . .. 29: -

Köksv6g. Modern , prak
tisk modell med snabb 
viktavläsning på tydlig 
skala . Väger upp till 5 kg. 
Lös vågskål av plast. 
Nr 34-933 .. . . . .. . 43: -

~ 

Duschllaska. Med paten
terad pump som sprider 
vatten som en dimma . 
Krukväxter kan enkelt 
duschas så alt växtlighet 
och triv$el ökas. Vinterns 
torra rumsluft friskas lätt 
upp med tillsats av en 
droppe parfym. Även för 
sprutning av insektsme
del, fönsterputs m.m. 
Storlek ca 10X21 cm. 

~ I 

Nr Prsl 10st 
34-51 14: 50 124: -

Fjiderv6g, lämplig fisk- 6 
våg och hushållsvåg . • 
24-126. Mäter 12 kg 6: 75 I 
24-906. Mäter 26.kg 11:-

Skim,askin GEKA, för uppskärning av bröd , kött , 
korv , skinka , grönsaker m.m. i jämna skivor. Skiv
tjocklek.en inställbar upp till 18 mm. Rostfri 170 mm 
cirkelklinga med mycket vass vågtandad egg. Stativ 
av lackerad aluminium med stor sugfot på under
sidan för fasthållning . Med glidbord , påmalare och 
utdragbar avläggningsbricka av vit plast. 
Nr 34-124 ....... . . . .................. . . . .. . 120: -
Skinnaskin GEKA-Electric . Lika föregående men 
driven med el-motor 110 W, 220 V. S-märkt. Kom
plett med sladd . 
Nr 34-125 . . . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. 255:-

1 

Luftfvktare Hygrolett av 
elektrodtyp, som arbetar 
ljudlöst och avger kalk
fri fuktighet. Omkopplare 
för ca 250 g eller 500 g 
ånga per timme. Rymmer 
6 liter vatten. Strömmen 
brytes automatiskt när 
behållaren är tom. Effekt
förbrukning 250-500 W. 
220 V. S-märkl. 1 års 
garanti. Oiam. 30 cm, 
höjd 22 cm. Vikt 1,7 kg. 

Nr 34-403 . . . . . . 225: -

An1strykjirn med termo
stat. Steglös inställning 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 KITTY. En 
schweizisk kvalitetspro
dukt som ger rummet en 
hälsosam , behaglig luft
fuktighet och förhind'.ar' 
sprickor i möbler oc~ · in
redning . Blommor växer 
och trivs på ett helt nytt 
sätt. Tystgående och bil-"
lig i drift, ca 7 öre per 
dygn. Behållaren rymmer 
ca 3 I. Effektförbrukning 
30 W . Valtenavgivning ca 
0,5 I/lim .. Dim. 285 X 180 
mm. För 220 V växel· 
ström . S- och Fi-märkl. 1 
års garanti. 
Nr 34-70 

Strykjärn. Termostatstryk
järn med markering för 
olika tygsorter. Signal
lampa som lyser när öns
kad värme uppnåtts. Sula 
av polerad lättmetall. 
1000 W. Vikt 0,8 kg S
märkt. 220 V. 
Nr 34-448 

Kvartslampa, SONKI 
Claud ia, 400 W. Inbyggd 
l imer med signal. Omkas 
tare fö r infraröda värme
strålar or h ult ravioletta 
st rålar . 1,5 m fast anslut 
ningsslad d och skydds 
glasögon . Hopfällbar . S
märkt , 220 V Bredd 170, 
höjd 220, djup 75 mm. 
Vikt 1,4 kg. 
Nr 34-1465 ...... 310:-

Kvartslampa, SONKI
An ita, som föregående 
men utan t imer . 
Nr 34-1464 ...... 230: - I 

Vim,estrilare, för värme
behandl ing vid sjukdom. 
Avger inf raröda strålar . 
Invänd igt förspeglad lam
pa, diam . 125 mm. Livs
längd 5000 ti mmar. Ställ
bart stati v. 220 volt . 250 
w 
Nr 34-116 ...... 130:-

Reservlampa till värme
strå lare. E 27. 220 V. 
filr 
34-115 250 W 78:-
34-117 160 W 78:-

Sollempa, med ultravio
letta strålar . För hälso 
samma och brunfärgande 
" solbad " i hemmet Lam
pan användes lämpl igen i 
samma armatur som ovan
stående värmestrålare el
ler i vanlig ställbar golv
eller bordsarmatur . 300 W . 
Endast för 220 volt växel 
ström . 
Nr 34-118 ......... 115: -Vänneftikt, termostatreg

lerad . Värmer , svalkar o. 
torkar . Den tystgående 
fläkten fördelar värmen 
snabbt -0ch jämnt över 
hela rummet. Den inbygg 
da termostaten håller 
automatiskt önskad lem · 
peratur, det är bara att 
ställa ratten på önskat 
gradtal . Strömslällare m. 
3 lägen: Fläkt utan vär- Vinnefläkt ADAX med 
me och fl äkt med värme termostat för inställning 
i två effe ktl ägen 1000 W av önskad rumstempera · 
och 2000 W. Storl . 30 X tur . Strömställaro för sex 
30K 20 cm. Vikt 3,9 kg. olika funktioner: Kall luft 
Endast för 220 V växel- hel eller halv fläktlart , 
st röm. S-märkl. varm luft 600 W hel eller 
Nr 44-662 ..... . .. 290: - halv fläkt/art och varm 

sladd . Passande luft 1200 W eller 1800 W 
Bordsgrill för bekväm tillagning av smårätter, gra- sladd 22-257 se sid. 92. full fläkt. Me~ inbyggt 
linering och grillning. Recepthäfte medföljer . Storl. ' tvättbart luftf ,lter och 

220 Vn50 W. S-märkt. order over 300 :- tursäkrmg . Storlek ca 26 
ca 24X20X12 cm. Utan sladd (22-257 passar). RABA_TT Lamnas vid I återställbar överlempera-

Nr 34-455 ................................ 84:- FRAKT TILLKOMMER X 21X15 cm. Vikt 2,9 kg. 
____________________ Se försalin .villkor sid . 1. Nr 34-402 . . . ... 240: -
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Rakapparat " Famulus " med dubbelelastiskt fol ie
skärsystem och sidoskärkanter för långa hår, gör 
Er alltid välrakad . Hårkl ippningshuvud för putsn ing 
och trimn ing av mustascher samt kl ippning av hår 
medföljer. TV-avstörd. Omställbar 110- 220 V. S
märkt. Kontakt fö r j ordade och icke jordade uttag . 
3 års garanti. (Gä ller ej hålfo lie och sladd). 
Rakapparat R 75 i reseetu i 
Nr 34-544 . . . . . .. .. . . . .... . . 145: -

Rakapparat R 375 i lyxetu i och med extra skärfo l ie 
samt spiralsladd . 
Nr 34-545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169: -

Reservdel ar till Fa,mulus rakapparater. 
Skärhuvud 24-541 komp lett. 
Skärfol ie 24-542, utbytesb lad. 

Hemfrisör med 4 oli ka 
skärlä ngder . Tillverkad av 
plast , med 2 vanl iga rak
blad . 
Nr 24-41 . . .... . ... 8: -

Pris 36:
Pris 13:-

Fotskrap a Credo . Spec ial
verktyg för borttagn ing 
av fö rhårdnad hud vid 
fotvård . Med en klinga . 
Nr 24-361 . . ..... .. 10: 75 

Re servkl inga Credo . av 
rakbladsstå l. 
Nr Pr 10 st 100 st 
24-362 5: 50 44: -

Rakblad 20-1322. Kraf t iga 
industr iblad , 0,30 mm 
tj ocka , 3-håls . 

Pr paket om 10 st 3: 25 
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Hemfrisören , är ett kvali
tets-set bestående av hår
kli ppningsmaskin, ställbar 
för tre olika hårlä ngder 
med hjälp av en lös dub
belka m, sax och kam. 

Nr 34-1460 . . . . . . 37: 50 

RakapparaL Batterid riven 
11sladdlös " rakapparat o
beroende av nätanslut 
ning. El-rakare bör ha 
denna vid sidan om, att 
ta t ill vid camping , rnsor , 
m.m. Endast ett 1'/ , V 
batter i (32-2320) använ
des och detta räcker ca 
2 mån. En kvalitetspro 
dukt m. garant i. Pris utan 
batteri. 
Nr 34-329 43: -

Rakapparat lika föreg å
ende men med spiral
sladd och propp för an
slutn ing till b ilens cig. 
tändaruttag (12 V). 
Nr 35-48 . . . .. . . . 55: -

Hlrldippningsmaskin, 
ERN Special , för 2'20-
250. V växelström . Maski
nen är av högsta kval itet 
i nytt förbättrat utförande 
med reglerspak för olika 
klipplängder . Härigenom 
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 .. . . .. . . 295:-

Profilkam, för förhöjning 
av saxen på ovanstående 
maskin . Sats med 2 st 
ol ika kammar . 
Nr 24-1284 Per sats11:-

Utbytessn 24-47, samma 
som på maskinen. 66: -

Utbytessn 24-46, grövre . 
för hundtrimning . 66: -

Blodtrycksmiitare . 
Ett precisionsinstrument , 
tillverkat vid specialfabrik 
för medicinsk apparatur. 
Komplett med stetoskop . 
Med denna mätare kan ni 
lätt själv kontrollera ert 
blodtryck . Utförlig bruks
anvisning på sve nska med 
tabell över normala blod
trycks värden för olika 
åldrar medfö ljer . 
Nr 34-106 ...... 146: -

Stetoskop . Även lämpl. 
för lokal isering av miss
ljud i motorer eller dyl ikt . 
Nr 34-130 . . . . . . 32: -

Spegel. Make- up och rak
spege l med stä ll. Ena si
dan vanligt spegelgla s o. 
den andra med stark för
storing . Diam. 115 mm. 
Nr 34-1003 . ... .. .. 8: 50 

- , • •• • •••• 319 

Resetennometer, i för n. 
mässing hylsa . Längd 14 
cm, med kli ps. Graderad 
+50-50 ° 
Nr 24-79 .......... 21:-

Fotogen lampa av matt 
oorst ad och antikbe
handla d plåt. Storlek 13 
X 25 cm. 
Nr 34-526 . . . . . . . . 32: 50 

Stormlykta för fotogen. 
Mycket ljusstark , motsv . 
225 W. Den är mycket 
stabil , stormsäker och 
driftsäker . Effekt iv spiral 
förgasar e som är det tek
niskt bästa brännarsyste 
met. Lampan är lika lämp
lig inomhu s som utomhus . 
Helt av polerad mässing. 
Nr 34-424 ... .. ... 295: -

......... av f6rkromad 
mheing . Grepp av brun 
pluL Llngd 245 x 20 mm. 
SkruvavaL 233 mm. 
Olnga f6r M5 1kruv. 
Nr 21-tll 
Pr It 1:- 10 et •:-

Regnmätare . Mätcylinder 
av plast, graderad 0-40 
mm. En praktisk och in
tressa nt sak som passar 
alla vi lla- och sports1uge
ägare, lantbrukare , t räd
gårds,nästare m. fl. Höj d 
80 cm. 
34-1107 ..... . 14: 50 

:;o- ··: 
.. 0 -

;;o-

IO....,. 

0 -

10-

Termometer. Visar såväl 
.. ,.C:::Jii-iiiiWf"'.iiEj.;a;~::;.:a-• •., , I inner- som yttertempera

turen . Den senare regi 
streras genom en meter
lång f in wire , som ledes 
till husets utsida genom 
t. ex. fönsterposten . Ska
lan är stor och tydlig o. 
höljet är av plast , i stor
lek ca 9 x 20 cm. 

C, I 

Nr 34-665 . . . . . . 58: -

Alkoholprov are med in
byggd termometer och 
kompensationsskala för 
temperaturavvikelser vid 
provningen . En preci
sionsmätare för mätning 
av 0-100 volymprocent 
alkohol. Längd 32 cm. 

:;k::~~::ovare för 

4

::ä~ ~I~ 
ning av 0-100 volympro- lrF= =ee=== = ====i 

~~ni alkohol. Längd 19 11~c }!::::;:;::7}J>'), I 
Nr 24-421 . . . ... .. 11:75 .~ j 
-===·-.. u,--·=O 
Vinprovare. Enkel o. till
förlitlig konstruktion. Mä
ter upp till 25 'lo alkohol
halt. Med bruksanvisning . 
Nr 24-22 .10: 50 

Ug nstermo met er med vi
sare. Grade rad upp t ill 
400°. 
Nr 24-846 . . . . . . . . 9: 25 

Handlag av blanld6rlno
mad mlaing . Glnaa f6r 
M5 skruv. Storl. 2-fOx 11 
mm. Skruvavat. 190 mm, 
Nr 21-111 
Pret4: - 10 at •= -
........ av plaat m. f6r
kromad dekor. Storl. 280 
X 18 mm. Skruvavat. 240 
mm. F6r M5 skruv. 
Nr 21-tll Brun plast 
Pr st 2:98 10 at 11:-
Nr 21-t17 Vit plut 
Pr at2 :51 10 at :112:-

Fönstertennometer , Mini
Maxi, monterad på sl ipad 
glasplatta . Omställnings 
vred av förnickl mässing . 
Visar nattens lägsta och 
dagens högsta tempera
turer . Plattans stor!. 200 
X SO mm. + 50-40 °. 
Nr 34-1289 . . . . . . 38: -

Fönstertermometrar 
spritfyllda . 
24-429, med läste av vit 
plast. Längd 20 cm + 40 
-40 ° 6: 50 

24-1290, med förnicklade 
beslag . Längd 20 cm. + 
50 -50 ° 7: 50 

Termometer, "Moto 
therm ". Visa r såväl ytter
som innert emperatur . Yt
tertempe raturen registre 
ras av instrumentet ge
nom en 1,8 meter lång 
smidig wire , som ledes till 
utsidan av huset genom 
I.ex. fön sterpo sten . Ter 
momete rn är också lämp
lig vid en badbrygga , för 
att visa såväl luft- som 
vattent emperaturen. Stor . 
lek 95X 80x 32 mm. 
Nr 34-77 .... . ..... 98: -

·~ 
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 . .. . .. 24: 50 

Termometer i likhet med 
34-1498 men utan regn
skydd . 
Nr 34-53 . . . .. . . . 19: 75 

Rökgastermometer m. 25 
cm lång känselstav med 
' /, " gängfläns . 

Nr Grader ing Pris 
34-640 0-360 ° 58: -
34-641 0-500 ° 59: -

RABATT Lämnas vid 
order över 300: -
F RAKT TILLKOMMER 
Se försäljn .villkor sid. 1. 
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Laborato~iatennometer, precisionsutförd . Längd 26 
cm. -10- + 110°c . 
Nr 24-638 . . . . . . . . . . . . . . . . 14: 75 

Laboratorietennometer, som föregående men i längd 
30 cm. - 10 - + 250°C. 
Nr 24-639 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . 21: -

Stektennomater m. rost
fri platta och spets. Ter
mometern användes vid 
ugns - och grytstekning 
av kött. Bruksanvisning 
medföljer . Längd 16 cm. 
Nr 24-1292 ....... . 13: SO 

Hushillstennometer för 
bakn ing, fritering, kara
mellkokn inA m.m. Grade
rad 30 - 220 ° C. Rost
fri platta , längd 20 cm. 
Nr 24-488 .. .. . . 26: SO 

Tennometer, av helgjuten 
svart plast (gjutjirnsimi
tation) . Lätt att avläsa 
även på avstånd . Mycket 
dekorativ på ytte,vägg . 
Skala +50-30°. 

~ I *=flå 0:1 I)() 

Badtennometer i plast
hylsa . Längd 20 cm. 
Nr 24-1151 ........ 8: 75 

Akvarietennomater. Fly
ter i upprätt läge. Längd 
13 cm. 
Nr 24-21 3:-

24,426 427 440 
Nr Längd 
34-214 27 cm 
34-215 42 cm 
34·211 70 cm 

Pris 
11: 75 Rumstennometrar. 
22: _ 24-426, plastskala , längd 
38: _ 10,5 cm. Pr st 3: 95 

24-427, träskala, längd 12 
cm. Pr st 4: 75 

24-440, glasklar plastska
la, längd 15 cm. Pris 5: 75 

Frysbolllennomater, mät
område -40 till +40° C. 
Markeringar finns f. lämp. 
lig lagringstemp o. djup
frysning . Längd 14 cm . 
Nr 24-1423 . . . . . 7: 50 Barometer i hölje av po

lerat mahognyfär11at trä. 
Diam. 13 cm. Kupigt glas 
i mässingsring . 

Termometer för källare, 
kylskåp, frysbox m.m. 
Nr 24-101 . . ...... 4: 25 

170 

Nr 34-1267 ...... 88: -

Gör det själv I 

Thermometer-, Hygrometer- & Barometerverk för in
monter ing i pane l. Ring av högglanspolerad mäs
sing och guldfärgad tavla. Svarta markeringar och 
siffror . Kupigt glas. Med fästs kruvar . 
No Ytt erdia m. Verkdiam . 
34-1661 Termom . 95 mm. 75 mm. 
34-1659 Hygrom . 95 mm. 75 mm. 
34-1273 Barom . 80 mm. 48 mm. 
34-1274 95 mm. 75 mm. 
34-1276 110 mm. 75 mm. 
34-1275 145 mm. 75 mm. 
34-439 220 mm. 75 mm. 

Pris 
22:-
24:-
45:-
53:-
56:-
65:-

105:-

Termo·Hygro-Barometerverk för inmontering i panel. 
Hölje av högglanspo lerad mässing , diam . 95 mm. 
Guldfärgad tavla , kup igt glas . 
Nr 34-450 Termomete r Pr st, 14: -
Nr 34-451 Hygrometer Pr st, 19 :50 
Nr 34-452 Barometer Pr st, 29:-

Sats som består av ett 
verk av alla tre ovanstå
ende nr 450, 451, 452. En l ti ==~ 
mall i full storlek 41 X 23,5 
cm. enl. bilden medföljer , 
Nr 34-454 ........ 58: -

Hygrometer. I lackerat o. 
förnicklat hölje . Diam. 100 
mm. 
Nr 34-1567 . .. . .. 34: 50 

Hygrometer i plastkåpa 
100X 70X 18 mm. Kan stå 
på bord eller hängas på 

~~gt-583 .... .. . . 24: 50 

Gökur med 8-dygns verk, 
framstycke vackert och 
djupt skulpterat i brun
betsat trä med hare, få, 
gel , gevär , jaktväska och 
njorthuvud . 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 ...... 365:-

Viderlekshus med lodur 
och termometer . Höjd 25 
cm. Vid vackert väder 
kommer gumman ut och 
vid dåligt väder gubben . 
Huset i vackra tyroler
färger. 
Nr 34-1277 .. .. .. 58:-

a Cl Cl C C Cl 

Kedja för gökur o. andra 
lodurverk . Tillverkad av 
polerad och zaponerad 
mässing. 

Länkar 
Nr prdm 
21-331 28 st 
21-332 22 st 
21-333 20 st 
21-334 15 st 

Prm 5m 
2:70 11:-
3: 30 13: 50 
4: 20 17: 50 
5:20 22:-

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. H/ijd 28 cm. 
Nr 34-462 ....... . 178:-

Väggur av brunbetsat trä 
i form av en uggla. Pen
delverk med lod. tJgonen 
rör sig i takt m. pendeln . 
En trevlig barnkammar
klocka. Höjd 20 cm. 
Nr 34-1476 . . .. .. 42: -

Gökur med prima mäs
singverk och gök som ro
par en gång varje kvart. 
Höjd 24 cm . 
Nr 34-1258 .. . ... 88: -

Köksur, Ouarz . En batt 
eriverk med sekundexakt 
gång. Batteriet räcker över 
en år . Urtavlan av kera
mik i mörkgrön eller ljus
brun färg. Diam . 23 cm. 
Utan batteri (32-2322) . 
Nr 34.533 .... . 110:-

Viggur med quartzverk 
för exakt tid . Fodralet av 
oljebonad furu,26x26cm. 
(Utan batteri 1 st 32-2322) 
Nr 34-516 ..... 170:-

Väckarklocka. En gammal 
modell som åter blivit 
populär . Prima mäsiing
verk. Kraftig signal på 
två klockor . Höjd 16 cm. 
Nr 24-1473 . . . . . . 49: -

Nr 24-1474 som 1473 men 
mindre. Höjd 9 cm. 44: -

Urbyggsats. En fyrkantig 
väggmodell, storlek 39 X 
39 cm. Vikt 1,4 kg. Tavla 
av alum.plåt, vitlackerad 
med svarta siffror, tillså
gad ramlist , klar för iho p
montering. Ramen av fu
ra är omålad och kan 
betsas i önskad färg eller 
lackeras . Batteriverk med 
svarta visare . Två års 
garanti. 

Nr 34-1501 ... . 112:-

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 . . . . . . 97:-
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Ritning med arbetsbeskrivn ing 
till Mor aklocka . 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 möbelsn icker i
tekniken . Klockans totala höjd 
är 218 cm. Passande verk är 
pendelverket 44-775, 44-781 el
ler 44-1484, andra verk kan na
turligtvis även användas . Färg 
plansch på ett par typer av de
korationsmå lningar , en all mog e
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-

I netlås och skruv . 
Nr 21-146 . . . . . . . . . . . . . . 7: 60 

Ritning med arbetsbe 
skrivn ing till golvur i 
stjärnsundstypen. Ritad 
av samma konstr uktör 
som utfört moraklocksrit
ningen. Klockans totala 
höjd är 197 cm . Passande 
verk är bl.a. 44-776, 44-
780 eller 44-1445. Mater i
alet för detta golvursfod
ral kan vara fura eller 
spånskiva. Fä rgplansch 
på ett par typer av deko
ratiortsmålningar medföl
jer . 
Nr 28-254 . . . . . . . . 7: -
Spiksats med skruv, dyc
kert, lörm . gångjärn och 
skruv som erfodras vid 
tiHverknig av golvuret enl . 
ritning 28-254. 
21-148 . . .. ..... .. . 10: 50 

Ritning till väggur stor 
lek ca höjd 60, bredd 19, 
djup 12 cm. Full ständiga 
deta ljrit ningar och arbets 
beskrivning . Fodralet byg 
ges av valfritt material 

RABATT Lämnas vid 
order över 300 :-

FRAKT TILLKOMMER 
Se försälj n.vi llkor sid . 1. 

GAngjärnsats med 2 st. 
förrn . gång järn och skruv 
som passar dörren på 
golvuret enl. ritning 28-
254. 
Nr 
21-729 
21-730 

Hängning 
Höger 
Vänster 

Sats 
6:-
6:-

I.ex ädelträ , plywood, Lis storlek 82X20 X 80 
spån plattbr el. likn . sam- mm. förrn., med förn . nyc
ma konstr uktör som ritat kel och skruv. Passar 
våra övriga klockritn ingar golvursdörren. 
Nr 28-345 .... . ... 7: - Nr 21-726 . . ... ... 5: 50 

Byggsats ml urfodral enl . ritningen 28-345. 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 kup igt 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 
arbetsbeskriv ning medföljer byggsatsen . 
Nr 44-788 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295: -

Pass~de verk är 34-1480. 

1978 

-
BV.GGSA•SE R - Artalssiffror 66-8. Ett mön-J 1 11 Knopp av svarvad björk sterb lad med tre olika 

Båda sat serna i utförande för att täckmålas . och put sad. Form enligt stilar och två st orlekar 
vägg ucsritningen . som passar till årtalet på 

Bygg~ats till klockfodral enligt ritning 28-255 som Nr Storlek Pr st moraklockan m.m. Säoo-
medfolJer satsen . Alla erforderliga detaljer av träl ist , 31-534 31 X 50 mm 4:- es med order g rati s vid 
spånplatta _och ~lywood , samt 11ångjärn, lås , spik 31-536 45 X 75 mm 6: 75 beställning. 
och skr u~ ingår I satsen som vage, 19 kg . Träde- ~---------------------• 
talierna ar sågade, borrade och formade enl . rit
ningen var för endas t iho psätt ning och putsning med 
sandpapper fordra s före ytbehandl ing och målning . 
Nr 44-777 . .. . . .. .. . .. . . . . ....... .. . Pr sats 440: -

l:lyggsats till gol vursfodral enl. ritning 28-254, som 
aven medföljer byggsatsen. Alla erfoderliga detaljer 
såsom spånplattor, profilerad ramlist för huv mell
andel, fot dörr och " spegeln " på klockans 'nedre 
del , perade och klara för hopsättn ing. Pallbräda 
gå_ngJär~ skruv _och spik medföljer . Vikt 18,5 kg. ' 
TradetalJerna är sågade och borrade enl. ritn ing
en, varför endast ihopsättn ing och puts ning med 
sand papp er erfodras före målningen . 
Glas t ,11 dörr och huv kan Du betälla hos närmaste 
g lasmästare . 
Nr 44·785 . .. . ....... . .. . .. .. . . .. . pr . sats 495: -
Ramlistsats t ill go lvuret enl. ritning 28-254 består av 
profilerad ramlist som är avkapad i 16 lä~gder pas
sande till dörren , "s pe,ieln " på klockans nedre del , 
fot mellandel oc h huv (ej gerade). V ikt 4 kg. 
List en är t ill ver kad av fura . 
Nr 44-784 . . . . . . . . . . . . . . ... . pr sats 130:-
Nr 44-789 av massiv mahogny . .... . pr sats 220: -
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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 .. Ve rkets storlek 9 X 
12 cm, djup 9 cm som är 
justerbart. Taveldiameter 
150 mm. 

Nr Pendellängd Pris 
34-1478 120 mm 230: -
34-1479 170mm 232:-
34-1480 210 mm 234:-
34-1481 250 mm 236:-
34-1482 265 mm 245:-

-

Golv- och Väggursverk. 8 
dagars pendelverk , 2 års 
garanti, extra prima tyskt 
fabrikat. Utan urtavla , 
med visare av mäss ing . 
För den som vill göra ett 
väggur , golvur, mora
klocka m.m. Loden med 
mattpo lerade mäss ings 
hylsor . Pendelsk ivans 
diam . 80 mm. Urverken är 
försedda med hel- och 
halvtimmesslag på mäs
singsklocka. Verket i fo 
dral. Storlek: bredd 19 
höjd 16 och djup 9 cm. 
Med upphängningsbe
slag. Minutvisarens längd 
115 mm. 
Nr 
44-1409 
44-1410 
44-1411 

L ca 
36 cm 
58 cm 
75cm 

Pr is 
345:-
350:-
355:-

Pendelurvelk för golv o. 
väggur . 8 dagars gångt id . 
Extra pr ima tyskt fabrikat. 
Slår hel- och halvtimma 
på två mäss ingsskålar 
(storlek 65/60 mm). Lo 
den med borstade mäs
singshylsor 40 X 240 mm. 
Pendelstång av trä med 
115 mm pendelskiva av 
borstad mässing . Pen
delns längd från visar 
axeln till pendelsk ivans 
mitt ca 860 mm. Verket 
inmonterat i träfodral. 
Bredd 157, höjd 161 och 
djup 80 mm. Passande 
visare grupp H. Två års 
garant i. 
Nr 44-1484 ...... 355:-

Visare se sidan 176. 

Urtavlor av förmäss . alu
min iumplåt 1 mm tjock , 
försilvrad sifferring med 
romerska siffror i svart 
färg , gjutna ornament i 
oxiderad kopparfärg Ex
tra stiliga urtavlor . Tavla 
34-268 är utan överdel, 
sifferringen av mässing 1 

fyrkantig . Passande vis
are ca 75, 100, 115 och 
100 mm långa . 
Nr Storlek 
34-265 20X26 cm 
34-266 25X 33cm 79:-
34-267 28X37 ,5 cm 88:-
34-268 25X25 cm 69:-

Passande urtavlor till byggsats 44-785 !golvur ev stjärn
sundstypJ är 34-267 och 34-975. 

Golv- och Väggursverk. 8 
dagars pendelverk . 2 års 
garant i. Tyskt kval itets
verk . Lodhylsor och pen 
delskiva av borstad mäs
sing . Pendelskivans diam . 
80 mm. Verket har B im
Bam slagverk med t re 
klangstavar och slår hel 
och halvt imma. Minut 
v isarens längd 115 mm. 
Verket i fodral vilket 
under lättar inbyggnad . 
Nr L ca Pr,s 
44-1412 36 cm 350: -
44-1413 58 cm 355:-
44-1414 75 cm 360:-
44-1425 85 cm 365: -

L=avståndet mellan 
visaraxelns mitt och 
pend0lskivans cent
rum. 

Ovanstående urtavlor passar 
ej till Westerstrands urverk . 

för golv
och väggur . 8 dagars 
gångtid. Tyskt kval itets
verk . Försett med Bim
Bam slagverk med tre 
klang stavar av brons som 
ger 0n mjuk melod isk 
klang . Pendelstång av trä 
med 115 mm pendelskiva . 
Lodhylsor och pendel 
skiva av borstad mäss ing . 
Pendelns längd från vi
saraxelns mitt t ill pendel
skivans mitt ca 860 mm. 
Verket är monterat i trä · 
lod ral med måtten: bredd 
200 mm höjd , 115 mm 
och djup 105 mm. Pas
sande visare 24-1451, 
24-1452, 24-1453. 2 års 
garanti. 

Nr 44-1445 ... . .. 395:-

l:lrtavla av mässing med 
stiliga ornament. Försilv
rad sifferring, 25 cm . 
diam 1 med svarta rom. 
siffror. Tavlan är på bak 
sidan försedd med kugg
hjul och mekanismer så 
att månen visar sina fa
ser . Vikt 1,2 kg. Passande 
visare 115 mm. långa . 
Passar pendelverk 1409-
1414, 1425 och 1445. 

34-962. Storl. 25x 25 x 33 
cm. 270:-
34-975. Stor I. 28 X 28 X 37,5 
cm . 310:-
34-976. Storl .28 X 28 X 37,5 
cm . Passar verk 44-1484. 

310:-
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Golvursverk med tillbe
hör, Westerstrands väl
kända fabrikat. 8-dagars 
verk med grahamsgång . 
Slag på mässingsskålar 
halv- och heltimma. Sli
pade bottnar av 2.5 mm 
mässinA, mått 96 X 109 
mm. Polerade tappar. In
nehåll: verk, pendel 856 
mm lång med 115 mm 
pendelskiva av mässing, 
två lqd lackerade eller 
med svarvade mässinghyl
sor, lodkedior , konsoll
skruvar stopprinqar för 
lodkedjan, konsollbrickor, 
visare av kraftig mässing 
länad 13 cm. Ett extra 
gediget svenskt verk med 
två års garanti. 

Nr 44-775 med lackerade 
lod .. . . .. . . .. 540:-:
Nr 44-776 med mässing 
hylsor . . . . . . . . . . 550: -

Golvursverk, Wester
strands fabrikat, utan 
slagverk men i övrigt som 
44-7751 ett lod . 
44-781 .......... 295:-
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Golvursverk, 
strands fabrikat, försedd 
med Bim- Bam slagverk 
med tre tonstavar i stäl
let för skålar, i övrigt 
samma urve•k och tillbe
hör sam 44-776. Pallbräda 
av stål. Två års garanti. 
44-780 525 : -

Urtavla av tjock kupad 
plåt. Diam . 32 cm, för 13 
cm långa vfsare . För 
Westerstrandsverk. Bot
tenfärg : Elfenben. 
Nr Siffertyp 
34-1562. Arab iska 
34-155 8. Romerska 

Prst 52:-

Pendylverk. 14 dag ars gång med hel- och halvt im
messlag på klocka . 10-kuggad e drivare av hårt stål. 
Ve rkbottna r av 1,5 mm tjo ck mässing plåt i storl. 95 X 
117 mm. Elfenbensfärgad urtav la med romerska eller 
arab iska siffror . Frontregleri ng. Visare av mässing. 
H_1>lvmassiv gl asring av pole rad mässing, 175 mm i 
d1am. och kupigt gl as. Verkets djup 85 mm. Avstånd 
från visarcentrum t ill pendefskivans centr um 163 mm 
Ett ged iget pendelverk av förnämsta tyska tillverk : 
n,ng. 
34-2 06 romerska ................ . ....... 240: -
34-198 arabiska ......... . ......... . . . .. .. 240 : -

Batteripendelverk' med hel- och halvtimmesslag på 
mässingskålar. Med monter ingspl atta storlek 13x 9 
cm. Pendellängd från visaraxeln t ill pendelsloivans 
mitt 325 mm. Passande batteri 32-2321. Pendel
skivans diam. 70 mm. Visaraxel 13 mm. 
Nr 34-51 4 .... . .. .... ..... ........... . .. . . 173: -

Batteripendelverk som 34-514 men med Bim-Bam 
slagverk på 3 st tonstava r. 
Nr 34-515 . ...... . . ......... . . .. ... . . . ... . . 175: -

Bordsu~erk, 14-dagars , 
med B,m Barn-slag på 4 
stavar ' i längd 20 cm. 
Mässingsverk med ankar. 
gång . Verk ets sto rlek 106 
X 94 mm. Med visare. 
Passande tavla 34-339. 

Nr 34-210 . . ... .. 165:-

pendelverk, 

Viktattrapper av blankpo
lerad mässing m 4 kedj or 
23 och 90 cm långa . 

Längd Diam. 
Nr mm mm Pr par 
24-1742 100 25 30:.:... 
24-1743 130 30 37:-
24-1744 192 35 46:-

Pendelverk . Elektroniskt 
batt eri-pendelverk med 
polera d pendelskiva av 
mässing diam . 55 mm. 
Visaraxe l för 3-6 mm 
tjock tavla . Gångtid med 
batter i 32-2322 ca ett år. 
Hölje av trans parent 
plast. Storlek 110X 60 X 
38 mm. Tystgående . 

: En hål sfasts ä ttn i ng. 
Nr PendeMängd Pris 
34-1601 72 mm 70: -
34-1602 141 mm 71:-
34-1598 197 mm 72: -
34-1599 235 mm 7J: -
34-1600 265 mm 74:-
34-1603 360 mm 86:-

Utan visare . Passande vi
sare se " grupp H" . 

Visare "grup p H" pas
sa-nde batter ipende lver
ken ovan oc h 34-514, 
34-515 och 44-1484. 
Nr Längd Färg Pris 
24-1 124 80 Mäss. 5: 50 
24-1138 100 Mäss. 5: 20 
24-1139 115 Mäss. 7: 50 
24-1140 130 Mäss. 9: -
24-1125 80 Svart 5: -
24-1134 100 Svart 4: 80 
24-1135 115 Svart 6: 50 
24-11 36 130 Svart 7: -

Visare av pol~rad mäs
sing , 1 mm. tjock . Passar 
golvurverken 44-1409 -
44-1414, 44-1425 och 44-
1445. 
Nr 
24-1451 
24-1452 
24-1453 

Längd 
130 mm. 
115 mm. 
100 mm. 

Pr par 
18:-
17:-
16 : -

Nyckal 24-442 av 1 ,2 mm. 
tj ock förn . stålpl åt. An
vändes. vid fastsättnin g av 
batteriverken på urtavlan . 
Storlek 5 X 9 cm. 2: 90 

R1b1tt: Vi d orde r å 10 
t . batt er iverk och visare 
v samma numme r, läm

nar vi 10% ext ra rabatt. 

Quartzverk Scholer är i 
likhet med 34-180 1 men 
i storlek 58X68X 26 mm . 
Leverer as med sekund 
mi nut - och timvisare typ 
A av svart p last . Längd 
75 mm . 
34-557 för 0-4 mm tavla 
34-558 för 3-7 mm tavla 

Pris pr st 45 :-

Urtavla 34-411 av plast , 
svarta arab iska siffror på 
vit botte n. Storlek 18X 18 
cm. För visare ca 76 mm. 

8: 50 

QUARTZ -vtrk - NOVA. 
Kvartskr istallen ersätt er 
pendeln och oron i ur
verken . Den svänger 
4.194304 gånger i sekund
en och ger genom bat
teriet en elektrisk im
puls med absolut prec i
sion. Du ställer kloc kan 
endast en gång per år 
när du byter batte ri. 
Gångtiden är sekund
exakt. Storlek 60X 70 mm, 
tj ockle k 30 mm. En håls- . 
fastsättning 
34-1735 för 0-3 mm tavla 
34-1801 för 3-6 mm tavla 

Pris pr. st. 43: -

Sekundvisare 24-414 för 
verk 1735 och 1801. Svart 
eller röd. Pr st 1: -

Batteriverk W · 41 
elektro niskt t ransistor
kopp lat verk f rån Hett ich
Uhrenfa brik , V. Tyskland . 
Det har hög gångno g
gra nohet , lång liv slängd , 
inga uppdra gsstörn ingar 
eller knäppnin gar, sekund
exakt inställba rhet , 4-ste 
nigt, enhålsfastsättning, 
centrumsekund . T ranspa 
rent plasthölje storlek 75 
X 60X 30 mm. Ett års ga
rant i. 

34-1030 för 0-4 mm tavla. 
34-1031 för 4-7 mm tavla. 

Pris pr st 38: -
Sekundvisare medföljer . 

-0 
.. D 

B 

D 

-------e 
Visare passande . urver
ken : 34-1735 och 34-1801. 
Nr Längd Firg Form Pr is 
24-10!IO 60 sv. A 3: -
24-1091 60 mäss. A 3: 70 
24-1070 69 sv. A 4: -
24-1071 69 mäss. A 4: 80 Visare passande balterl-
24-1072 76 sv. A 3: 70 verk 34-1030 och 34-1031. 
24-1073 76 mäss. A 4: 50 Färg sv. svart, miss. är 
24-1074 88 sv. A 5: - mässingf ärg. Längd på 
24-1075 88 mäss. A 5: 80 minut vi saren. Pris per par. 
24-1092 103 sv. A 3: 50 
24-1093 103 mäss. A 4: 80 Nr. Form Längd Färg Pris 
24-1094 100 sv. B 3: 50 24-1037 A 60 sv. 3:-
24-1095 100 mäss. B 4: 30 24-1039 A 69 sv. 3: 50 
24 -538 140 sv. B 5 :SO 24-1051 A 76 sv. 3: 50 

Väggurverk . 8-daga rs 24-539 140 mäss. B 6:- 24-1052 A 88 sv. 4: 50 
Westminster -verk helt av .------------ 24-1054 A 120 sv. 5: 50 
mässing . Mat tf örsil ·1rad, * 24-1 056 A 60 mäss. 3: 50 
20 cm. tavla och pendel. 24-1040 A 76 mäss. 4: 50 
Svarta visare. Verkets Vid order pi visare upp· 24-1057 A 88 mäss. 5: -
storl. 130 X 130 mm, dj up giv reservnummer . Alla 24-1058 A 103 mäss. 4: 50 
med tavla 135 mm. Ton- B-visare kan klippes till 24-1034 B 100 sv. 3: 30 
stavarn . längd 39 cm. Pen- önskad liingd. 24-1055 B 140 sv. 4: 80 
de lns längd ca 24 cm . Alla visare säljes per par . 24-1032 B 100 mäss. 4:
Komplett för inbyggnad i 24-1042 D 135 mäss. &:
fodral. Ett förnäm ligt verk . Batteri 32-2322 passar 
Nr :i..z11 . . . . . . 335 : - batter iurverke n. 24-1044 $e k.vis. Pr st 1:-
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lnsticks-quartsverk. Bat
teriverk med inbyggnads
mått 67 mm diam., djup 
30 mm. Frontring 70 mm 
d iam. Passande batteri : 
1 st 32-2324. 
34-555 med romersk tavla. 
34-556 med arabisk tavla . 

Pris pr st 64: -

Mässingfodral, typ skepps. 
ur, passande ovanst. in
sticksverk. Av polerad 
mässing , inv. d iam. 67 
mm, djup 35 mm. 
Nr 34-559 .. .. .... 28: -

Urtavla av massing med 
kup igt gla s på gångjärn . 
Passa nde visare ca 70 
mm. Romerska s iffror . 
Diam. 170 mm. Centrum
hål 10 mm. 
Nr Pr st 10 st 
34-1561 35:- 310: -

Urtavla som föregåend e 
men arabiska siffro r. 
Diam. 187 mm. För ca 
76 mm v isare. 
Nr Pr st 
34-1573 38:-

Urtavla med kupigt glas , 
polerad glasring av mäs -

1 nsticksverk m. tvåfärgad s ing på gå11gjärn. För ca 
tavla diam .1 20 mm , ku- 76 mm visare . Diam . 187 
pigt glas och glasring av mm. Romerska s iffror. 
polerad mässing . För in- Nr Pr st 10 st 
montering i foder upp till 34-339 38: - 330:-
40 mm tjocklek . Prima ,~,..--00-------~ 
diam . 30 t1m. gångtid . Ä "-
Nr Siffror Pris j1/..,._ . ~ 
mass1ngsverk, 56 mm -~ 

Oli ~ I 
lnsticksverk lika före 
gående men med plant 
glas . G lasri ngen s diam . 
i mm se ta bell. (Ar = 
Arab iska -, Ro = Rom 
erska siffror). 
Nr Diam . Pr is 
34-245 Ar 62 26 :-
34-246 Ro 62 26 :-
34-503 Ro 95 31 :-
34-510"Ar 95 55 :-
(• Nr 34-510 m . väckare .) 

Stift . 16 mm för fäste av 
sifferring m.m. Mässing
färg. 
Nr 24-793 100-förp. 1: 50 

Urtavlor vita med svarta 
romerska . siffror och de
kor. Alla med 10 mm. 
centrumhål. 

34-410 av plast , .storlek 18 
x 18 cm . För visare ca 76 
mm. 7: 50 

34-417 på 3 mm. tjock ma
sonit , storlek 20 X 20 cm . 
För ·visare 69 mm. 13: 50 

34-418 som nr 34-417 men 
utan hörndekor 13: 50 

34-409 av 1,5 mm. tjock 
aluminiumplåt vitlackerad , 
storlek 28 X 28 cm . För 
visare 103 mm. 38:-

.. 
·11 12 r 

·10 g· 

. 
·-.8 '~-

7 <> 3. ,. 
Urtavla av t jock k upad 
plåt . Diam . 32 cm. för 
13 cm visare . Bot tenfärg : 
Vit. 
Nr 
34-1555 
34-1556 

Siffertyp 
Arabis ka 
Rome rska 

Pr st 39 :-

Urglas med ram o. gång
järn av blankpolerad mäs
sing . Kupigt glas diam. 
180 mm. 

Nr Prst 10 st 
34-1581 21- 189:-

Sifferring av silvereloxe
rad lättme ta ll med svarta 
siffror . Självklistrande . 
Passande visare ca 70, 
95 och 115 mm. 
Nr Diam. Prst 

12: 50 
12: 50 

Tavelbotten av 0,8 mm 
borstad 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 hörnbe 
slag 24-469, ca 90 mm A
visare får man en vac ker 
urtavla. 
Nr 34-475 .. . .. . .. 9: 50 

Tavelbotten som 34-475 
men mässing/ärgad elox . 
Nr 34-468 ...... .... 10: 50 

Hörnbeslag av brons . 
mäss ing , vackert orna
menterade , storlek 80 X 
30 mm. 
Nr 24-469 Pris pr 4 st 11: ~ 

Hömdekor 24-412 av me
talliserad plast. Dekora
tiva. Storlek 85 X 115 mm. 

Pris pr. 4 st. 14: -

34--262 155 mm 
34-262B guldelox . 
34-263 200 mm 
34-264 248 mm 

19:- ,._ _____ _ 

23:-

Sifferring som är i likhet 
med ovanstående men ej 
självklistrande . Passande 
visare ca 50, 70, 80, 90 
och 100 mm. 

34-457 108 mm 
34-461 160mm 
34-461 B gu lde lox. 
34-465 173 mm 
34-466 190 mm 
34-467 205 mm 

6: 75 
7 : so 
7:50 
8: -
8: 75 
9: 50 

Urtavla av antikbehand
lad kopparplåt 0,5 mm 
tjock , diam. 195 mm, ku
pad och med siffror och 
orna ment i relief. En so
ber tavla. för 80 mm vis
are. 

Nr 34- 1746 ...... 43: -

Tick-Tack en handbok 
för klockslöjdare. 72 sid. 
med många bilder. 
Nr 28 -308 . .... . 15:-

I 

ilferring av blankpole
rad mässing . Diam . 165 

m. Romer ska siffror. För 
ca 75 mm visare . Siffror· 

as höjd 28 mm. 
Nr 24-1582 ...... 42: -

pressad 
. . 19:-

Sifferring. Diam. 145 mm 
för ca 70 mm vtsare . 
24-1613 Po l. mässing 
24-1614 Mattförsilvrad 
4-1615 Svartoxiderad 

Pr is pr st 38: -

J Sifferram av mässing. 

I Upphöjda siffror på matt 
lackerad bakgrund i 2 

I 
nyanser , ljusbrunt-mörk
brunt. D,am. 245 mm. Mil-

I 
tenurt aget 177 mm. Visa
re ca 100 mm. j:IJNr 34-1560 ...... 29:-

J '\ 12 I"' 

I 
I 

9 
Il' 

I 6 

3 
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Siffersatser av tjock mlls
sing, modernt utformade 
siffror och märken enl igt 
bild . 
Nr 
24-1635 
24-1636 
24-1559 

Höjd 
15mm 
20mm 
25mm 

Prsats 
23:-
26:-
29:-

w ~ 'i 
'li» 2 

® 3) 

~ ~ 
., ® ~ 

Siffersats , komplett till 
urtavla . Av slipad och po 
lerad mässing med za
ponlackad yta, som bibe
håller glansen . Gods
tjocklek 1,5 mm. Höjd 20 
mm. 
Nr 24-1583 ..... . 26:-

Siffersats . Romerska siff. 
ror av tjock mässing. 
Utan ring. Nr 24-1586 svart . 
Siffrorna kan klistras fast 
på urtavlan. 
Nr Sifferhöjd Pr sats 
24-1637 15 mm 28: -
24-1612 20 mm 33:-
24-1607 25 mm 36: -
24-1586 20mm 32: -

!i &® 
Stegriiknare, som reg i
stre rar hur måilga steg 
man gått . Från 1-100.000 
steg. Genom tryck på 
stoppkronan ställes alla 4 
visarna på 0. Förn icklad 
och högglanspolerad bo
ett. 
Nr 24-1278 ...... 155: -

Stegriknare, som visar 
hur många kilometer man 
gått. Höggl anspolerad o. 
förnicklad boett . Regi 
strerar från 0-40 km. 
Ställbar för steglängd en. 
Nr 24-1182 .... .. 78: -

I 
I 
I 
I 
I 
I e@e)<JID@ 
I Kupiga och plana glas. 

Nr Form Storlek Pris I 34-425 Runda kupiga 155 mm diam . 16: 50 
34-525 Runda kupiga 300 mm diam. 25: -

I 34-522 Runda kupiga 315 mm d iam. 28: -
34-523 Plant glas 145 mm diam . 8: 50 

J 34-524 Plant glas 97 X 157 mm. 4: 50 

I 

,!:=:• 
Stoppur, armba nci,i-;,.;~dell. 
Visaren går ett varv på 
60 sak . Gradering 1/s sak. 
Min utvisaren ett varv på 
60 min. Pausknapp och 
nollställn .knapp . Tidmar
keringar för hockey och 
fotboll . Boett av specia l
plast. Schwe iziskt kvali
tetsur. 
Nr 24· 519 ...... 148:-

Stoppur Lambda - LCD 
mäter 1/100-dels sek. 
upp till 59 min . Tiden 
kan startas-stoppas-star
tas eller 0-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.St orlek 80x44x 15mm 
Passande batt . belysning 
32-2310, ur 22-346. 
Nr 34-280 . . . . . . 145: -

Stopp~r i ny, modern 
form av svart hårdplast. 
Fö rsedd med fjädrande 
rött snöre som bärrem, 
mycket 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 
effektiva tiden .. Pris or st 

138:
Nr 24-798 Visar en går ett 
varv på 30 sekunder. Gra · 
derad 1/10 sak. och en 
15-minuterstavla för t;d. 
tagn ing. Pris pr. st. 133: -

Stoppur, Visaren går ett 
varv per 30 sak. Graderad 
i 10-dels sekunder . Minut
visare. Ett gediget och 
robust ur. 
Nr 24-803- .. ... . .. 130: -

Stoppur. Visaren går 1 
varv på 10 sekunder. De 
lar av 1/ 10 sek . kan avlä 
sas . Liten visare med gra
dering upp till 10 minuter . 
Nr 24-800 . .. . .. . . 139:-

Fotbollsur. Spe ·ciellt gra 
derat för fotbolls- och is
hockeydomare . 1/5 sek. 
Nr 24-804 .. .. .. .. 138:-

Cronograph CASIO F-100 
med tidtagning ned till 
en hundradels sekund, 
mellantider och två slut 
tider . Visar tim, min , 
sek, mån , dag och vecko 
dag . Inbyggd belysning . 
Vattenskyddad ned till 
2 atm (ca 20m) . Gång 
tid på ett batteri ca 
18 mån . Ett års garanti. 
Nr 24 -1400 . ... 198:-
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Elektriska kopplings- UR 

Kopplingsur med. stor 
veckoskiva . Varje vecko · 
dag kan inställas på ett 
särskilt program . Kortas · 
te inställningstid 3,5 lim · 
mar. Lämplig för oljeeld· 
ning och elektrisk upp· 
viirmning . Med synkron · 
motor, självstartande , 48 
lim . gångreserv . 220 V. 1 -
pol ig. Veckoskiva med 14 
ryttare . Max. 16 Amp . 
Koppl.-hus av pressmas · 
sa 19X 11 X9 cm. 
Nr 32-212 .. .... 445: - . 

Kopplingsur, lika föregå 
ende med veckoprogram 
men med två oberoende 
konta ktgrupper, tidsmäs 
sigt och elektriskt skilda . 
Nr 32-840 .... . 520:-

Kopplingsur, för automa
t isk till- och .lrånkoppling 
av elapparater , radio el. 
belysning på inställda li· 
der . Kan inställas för fle
ra till- och !rånkopplingar , 
dock minst 15 min. tids
intervall, under 24 timmar . 
660 V" bryteffekt. Tjänst 
g~r dessutom som vanlig 
k'ocka . Synkronurverk, 
endast för 220 V växel 
ström . Storlek 190X120x 
70 mm. Med anslutn ings
sladdar . $-märkt. 
Nr 32-163 . . .... 245:-

178 

Kopplingsur för 220 V, m. 
ett eller två till- och !rån
slag, ställbara dygnet 
runt. Växelströms syn
kronurverk med självstart . 
Koppl ing max. 10 A. I 
grålackerad kraft ig plåt 
låda 13X 10X 8 cm. Leve
reras med 4 ryttare . 
Nr 32-1430 ...... 210:-

Kopplingsur. Samma som 
32-1430 men med själv
startande elektriskt ur
verk och 48 t immars fjä
derdriven gångreserv. För 
220 V växelström 
Nr 32-55 . . . . . . . . 365: -

Kopplingsur, är lika 32-55 
men med 3-polig brytare . 
Nr 32-213 440: -

Kopplingsur fö r försänkt 
panelmontering i öl mm 
hål. Inbyggd 1-polig bry 
tare som är sluten då 
uret är påslag·et. Moment
brytn ing 3 A. Kopplings
tid 0-30 min. 
Nr 32-861 .. ... .. . 49: -

Signalur med plastkåpa i 
modern form , 70 mm diam. 
Ger signal på önskad tid 
från 0-60 minuter . 
Nr 24-1594 .. . ... 42: -

Kopplingsur DIEHL. Sättes dir ekt i ett väggutta g och 
kopplar t ill och från belys ning, radio och andra appa
rate r på önskade t ider under dygnet. Minsta kopp 
lingsi ntervall 15 min. Snab bt och lätt att ställa om. 
Max. 2200 W. 220 V växelström. S-märkt. Finnes för 
jordat e!ler oj ordat uttag . 
Nr 32-468 ojordat . . .. ... . ... . .............. 110: -
Nr32-469 j ordat ...................... . . .. 115: -

Koppfingsur lika föregåen de men med vecko skiva. 
Flera koppl ingstide r varje dag och ol ika t ide r dag- -
Jigen kan inställas för hela veckan . Kortaste kopp
l ingsintervall 2 t immar. Funktionen upp repas varje 
vecka . Max. 2200 W. 220 V. $-m ärkt. 
Nr 32-478 ojordat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117: -
Nr 32-479 jo rdat .... . . . . . . .. .... . . . .. ..... 122: -

Segmentkopplingsur 
Combi Rex WT med 
dygn- och veckoskiva . 
Veckoskiva i kombination 
med dygnskivan. På tid
skivornas ytterkant ligger 
en krans av fast monte
rade inställningssegment. 

Kopplingsur för automa 
t fsk inkoppling av bensin
värmare . Fjäderve rk med 
24 l im. gångtid . lnkopp
•lingstid 2 l im. Instrument
belyst skala . Diam. 75 
mm. Djup 65 mm. Leve 
reras med 12 V lampa 
och inl<0pplingsschema. 
Nr 32-814 .. . . . . .. 79: -

Varje inställningssegmer>t 
på dygnskivan motsvarar 
30 min inkoppling/urkopp
ling. Veckoskivans seg
ment spärrar dygnskivan 
i jämna 12-timmarsperio
der . Maximalt antal in
och urkopplingar 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 . 
71,5X 102X 73 mm. Motor
data : 220 V 60 Hz, 2 VA . 

Kontaktdat .a: 1 växling 
250 V 16 A resistiv last. 
Induktiv last cos q,=0,6 
12 A. 

Nr 32-347 . . . . . . 280: -

Kopplfngsur för automa
tisk start av bensinvär· 
mare i bil. Fjäderverk med 
14 lim. gångtid . Kan in
ställas för påkoppling ef
ter 1-12 timmar . Bryter 
efter 2 lim . inkopplin g. 
Komplett med hållare. 
Nr Prst 10st 
32-896 43: - 320: -

• Musikverk . Schweiziskt fabrikat, för inmontering i 
skrin, leksaker m.m. Speltid ca 3 min. Med 18 stäm
mor. Storlek 52X45X18 mm. 
F,öljande melodier finns : 1) Harry Lime, 2) B_jäller
klang, 4) Godnattvalsen, 6) Stilla natt, 6) Nu är det 
jul igen, 7) Hej tomtegubbar , 8) Gärdebylåten, 9l 
Helan går , 10) Svarte Rudolf , 11) Donauwelle n, 12 
Guld och Silver, 13) Polon äs, 14) Keisarvalse n, . 15 
Midsommarvaka , 16) Sankta Luc,a, 17) Oh du_ heliga , 
18) FrUhlingslied, 19) För Elise, 20) ~delwe,ss och 
21) ur Blåsn ingen. Uppgiv reservmelod,. 

Nr 24-37 . . . . . . . . . . . . . . . . Pris pr st 21: -
Pris 10 st samma melod i ...... 185: -

Musikverk, med 28 stämmor, stor vals , 5 minuters 
speltid. Storlek 69X 57X2 5 mm. Vikt 210 gram. Ett 
klangrent verk med vacker musik. Följande melodier 
finns: 1) W iener Blut , 2) Ave Maria , 3) Donauwellen , 
4) Wien mina drömmars stad, 5) Stilla natt , och 6) 
Blaue Oonau. 7) Lili Marlene . 
Nr ~4-132 ............... . . . ..... ... ... . .... 63: -

Bandstift för armbandsu r, 
fjädrande . Pri ma schwei
ziskt fabr ikat. 
24-7 a 
L. mm 9/ 15 
Pr par 1: 35 
Pr 10 st4:50 

b C 

12/18 15122 
1: 40 1: 45 
4: 60 4: 70 

Bandstiftsats, består av 
4 st av varje längd=12 si. 
Nr 24-12 . ...... ... 6: -

I Urannband. Til lverkat av 
flä tad perlon. Svart färg. 

;3 24-1518. Bredd 18 mm 
J_ Pr st 3: 30, 12 st 33: -

IIDIE 
ID-. 

Urannband " RALLY ". Ett 
modernt svart eller brunt 
läderarmband med lö r
gyHt el. fö rkromat spänne. 
24-271 A . . . . Svart/ lö rg. 
24-271 B . . . . svart/ för kr. 
24-274 A . . . . Brunt/ förg . 
24-274 B . . . . Brunt/ lörk r. 

Pris pr si 7: 50 

Urannband av läder i kro 
kodil imit. Bruna. Förkr. 
24-32612 mm 4: 50 
24-327 18 mm 4: 75 

"Bils rent". Tryckförpack
ning med sp ecialgas som 
ger en fullständigt ren 
och fuktfr i tryckstr åle. 
A rbetst ryck ca 4 kg/ cm' , 
som består under hela 
förbru kningst iden. Ger 
över 2000 blåsningar , som 
ska vara sekundsnabba. 
Långt munstycke med 
nålf in tryck st råle. Ovär
derl ig t hjälpmede l vid 
reng öring av ur, kam ero r, 
inst rument m.m. 
Nr 34-275 . . . . . . . . 19: 50 

Skarvapparat för tej p
skarvning av singel- och 
super-8 f ilm. Arbet s
gången är enkel o. snabb . 
Skarven bli r stark och 
smidig. 
Nr 27-58 . . .. .. . . 36: -

Skarvtejp, Super-8/ Singel-
8. Förp . för 20 ska rvar. 
Nr 27-59 .. . . .. .. . . 9: 75 

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 
stabilitet i varje läge . Pa
noramahuvud med till 90° 
lutbar kameraplatta på 
lätt låsbar mittpelare, 
som även kan vändas för 
fotografering i " grodper
spektiv ". ¼ 11 kamera
skruv .. Gummifötter. Mått : 
Hopskjutet 60 cm, största 
höjd 170 cm, vikt 2 kg. 
Nr 37-63 ........ 237: -

Bordstativ med inskjut
bara och låsbar a ben. 
Kraft ig kulled , ställbar 
intill 90°. Med ¼ " gänga . 
Höjd 17 cm. Lätt att med
föra . 
Nr 37-24 ... . .. . . 46: 50 

Trldutlösare 27-57, svart 
kabel med konisk nippel. 
Längd cm/ pr st. 

10 20 50 100 
5: 25 5: 75 9: - 14: 75 

RABATT Lämnas vid 
order över 300 :-
FRAKT TILLKOMMER 
Se försäljn .v1llkor sid . 1. 

Fotostativ, 8-delat , 3-bent 
med panoramahuvud med 
vinkelled och 1/ , " kamera
skruv. Förkromat med 
svarta ytterrör . Höjd 28-
110 cm. Plastläderväska 
med bl ixtl ås medföljer . 
Vikt 0,5 kg. 
Nr 37.333 . . . . . . . . 96: -

Blixtlampor, typ PF1 B. 
Blå, för all sorts fotogra· 
fer ing. I askar med 10 s). 
Nr 27-418 .. Pr ask 7: 50 

27-441, AG3B, mini-blixt. 
I askar om 10 si. 

Pr ask 5: 80 

X-kub. Bl ixtkub för batte
rilös tändning . Pris pr 3 
kuber= 12 bl ixtar . 
Nr 27-442 . . . . . . . . 7: 90 

Blixtkub fö r batter itänd 
ning, lyra bl ixtlampor i 
varje kub. Pris pr 3 kube r 
=12 blixtar. 
Nr 27-440 6: 90 

Fotolampa, NITRAPHOT , 
typ NR med kolven för 
speglad invändigt som 
reflektor . Ljusflöde : 15500 
lumen, färglemp. 3400 K. 
Sockel E 27, 127 eller 
220 V. 500 W. 
Nr 37-320 .. . . . ... 36: -
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Fotoalbum med självhäftande sidor som gör monte 
ringen ytterligt enkel och snabb . En glasklar plast
folie över sida n skyddar fotot och den klibbande 
ytan . Fotot tas lätt ut igen . 

Album med 20 självhäftande sidor , 25 X 32 cm. Vad

Projektor ENNAMAT för diab ilder . En helauto
matisk tysk magasinsprojektor med skarpt objektiv 
2,8/85 mm och lj ussta rk halogenlampa 24 V/150 W 
med fl äkt. Fjär rmanövrerin g (180 cm kabel) med 
ljuspil och tangenter fö r dels skärpe inställning samt 
diaväxling framåt elle r bakåt. Diamagasin ets bilder 
är åtkoml iga mitt unde r visningen . Även anslutning _ 
för bandspelarstyrning . Med nätsladd för 220 V an
slutning . Levereras med ett standardmagasin och . 
väska av plast läder med bärhandtag . Storle k ca -
30X 26X 13 cm. Totalv ikt 4,7 kg. 
Nr 37-29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 : -

derade pärmar i röd, blå eller svart färg . 
Nr 37-75 . .. .... . .. .. . ....... .. . . .. . ....... 39: 50 Zoomtillnts til l Ennamatobjekt ivet . Ändrar bränn- -

vidden steglöst från 68 till 110 mm . 
Nr 37-46 . ..... . ... .. .. ... . . . . . . . 230:- -

37-158. Med vadderade 1 37-267. Vadderade skinn
pärmar i konstläder . Sp i- imit. pärmar med deko r i RedigeringHpparat, Kennea, för super-8-film . Ger 
ralhäftade blad . 40 sidor . guld . Spiralhäftade blad . skarp och tydl ig bild, är snabb och enkel att ladda 

24: 50 40 sidor . 25: 50 ~ch tar filmhjul upp till 120 m. Apparaten kan fällas 

Fotoalbum, storlek 26 x 31 I med löstagbara blad . 48 
cm. Med vadderade pär- sidor. Ett stort och stiligt 
mar klädda m. röd skinn- album . 
imitat ion. Ringmekan ism Nr 37-270 . ... . . .. 38: -
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Negativblad av halvge 
nomskinligt vaxat papper 
m. hål passande de fles 
ta pärmar. Bladets stor
lek 29,5 X 25 cm. 
37-12 med 12 fickor för 6 
X 6-film. Pr 10 st 5: 80 
37-14 med 6 långa fack 
för 24 X 36 f ilm. 

Pr10st5:80 

ihop och tar mycket liten plats vid förvaring. Låg
volts lampa 6 V/ 10 W. Ratt för skärpeinställning och 
tangent för m~rker ing på filmen vid redigering . 
Kåpa av pressgJul'en metall med grå frostlackering. 
Endast för 220 V växelström . Bildrutan 6 X 8 cm. 
Nr 37-64 . . . ............ . .......... . ...... 245:-

Diallda. av slagtålig po
lystyren för 50 ramar 5x 
5 cm, indelad i 5 fack . 
Nr Prsl 10st 
37-111 4: 75 42:-

Dia-magasin för 36 bilder . 
Passande Cimator och 
Paximat. 
Nr 37-459 . .. . Pr si 8: 20 

I 
I 
I 

Diu1mu GEPE -A. Ram I 
5x5 cm med dubbla glas. 
Bild 24x36, 24x24. ( I 
37-126 , 20 -förp . 8:25 
31.12s . 100-förp. u,- < I 

~~ I 
Dia-magHin GEPE, för 40 ( I 
st småbildsdia . Universal- I 
utförande av grå plast . 
Passar de flesta projek - ( I 
torer . 
Nr 37-152 . ... Pr st 5: 85 ( I 
Nr 37-150, förp . 2 maga 
sin i plastlåda . 14: SÖ { I 

I 

Dia•magas in. Tvi. standardmagasin i arkivlåda av 
plast med gavellucka. 
37-153. Med 2 st 36-bilds magasin. Låda storlek 125 
X67X255 mm. 15: 50 
37-154. Med 2 st 50-bilds magasin. Låda storlek 125 
X 67X300 mm. 21:-

0BS . 50-bilds magasin fy llda med glasd ia blir för 
tungt överhäng på en del projektorer , då endast 36-
bilds magasin kan användas. 

Filmhjul med automatisk 
filmfastsättning . Tillver
kade av svart plast o. med 
fyrkantiga arkivboxar av 
kraftig plast. Passar för 
Super-8 . 

37-146 60 m 
37-147 90 m 
37-148120m 

7: 50 
8:75 
9: 75 

Fotol1mp1 med hållare 
passande Super-8 film 
kameror . Reflektorns 
stor lek 60x115 mm . 

Elektronbli .d, Raynox. Ett Komplett med 1000 W 
nätt och trevligt aggregat jod lju slampa och sladd . 
för batteri. Ca 50 blixtar 220 V , S-märkt . 
med 8-10 sek. intervall Nr37 -44 ...... 105 :-
får man ut på en batteri- ( Reservlampa Nr 27 -66 .) 
sats om 2 st nr 32-2324. 

Bl ixttid 1/ 1000 sek . Led- ' tal 16 för 21 DIN färg . 
Med exponeringsguide 
och hållarsko . Både sko-
kontakt och sladdkontakt. u ' 
Mått70 X 60X 25 mm. Utan 
batterier . 
Nr 37-20 .. . ..... 89: - · 

Elektronblixt som föregå 
ende men starkare : Led
tal. 24. Storlek 100X 60X 
30mm . 
Nr 37-23 ...... . . 105: -

Halogenlampa för pro
jektorer . 2 ,;l ift. 
27-480 12 V 100 W 
27-461 24 V 150 W 
27-462 24 V 250 W 

~ 11,t 

15: 50 
14:-
21:-

Helogenlampa för smal
filmsprojektorer . P-15 BV/ 
50W. Ersätter den van
liga reflektorlam pan (27-
382). Ger mera och vitare 
ljus över hela bilden ända 
ut i hörnen, med en avse· 
värd förbättring av bild 
och färgklarhet. Brinntid 
50 t. med ,;amma styrka . 
Nr 27-82 . . . . . . . . 41: -

Adapter. Navbussning 
till fi lmhjul för anpassning 
till slandard -8. Sjilvutlö .. ,. 27-231, att 
Nr Pr st 10 st Reservlampa 27-88. Jod - anbr ingas på metalltrlds-

Filmduk. Portabel pärlduk 27-149 0: 50 3: -· rör 1000 W 220 V. 29: 50 utlösare . 44:-
125X 125 cm i högst a kva- i----------
litet på smidig väv som 
ej spricker eller bular sig. 
Med stadigt ställbart sta
tiv . Höjden varieras med 
ett enkelt handgrepp. 
Högsta höjd 215 cm. Un
derkant 60-100 cm frln 
golvet. 
Nr 47-52 ....... . 165: -

Skirmaskin. Helt av stål , 
lackerad och med grade
rad celluloidlinjal . Skär
längd 25 cm. 
Nr Skärlängd 
37-31 15 cm 
37-32 25 cm 

Pris 
68:-
79:-

Projektorlampor med ljuskropp i centrum och endast 
för upprältstlende brinnläge. 
Nr Typ Sockel Volt Watt Pris 
27-375 a Ba-15s 12 V 100W 21:-
27-309 a Ba-15s 220V 100W 24 :50 
27-310 b Ba-15s 220V 150W 29:-
21.m d P-28 220V 100W 33:-
27-314 d P-28 220V 500W 65:-

27-315 e P-28 110 V 750W 65:-
27-457 e P-28 220V 750W 58:-
27-316 e P-28 110V 1000W 39:-

27-380 B&H 115V 750W 45:-
27-311 B&H 115 V 1000W 47: -

27-382 g P-15 av 50W 19: 50 
27-454 h stift 220 V 150W 27:-
27-455 stift 220V 300W 32:-
27-456 stift 220V 500W 42:-
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KODAK FILM 

KODAK FllRGFILM 

Positiv film 64 ASA . För 
visnino i projektor. Exkl. 
framkallning. 
27- 79 EPR 120 Prof .16: 50 
27-395 ER 135--36 26: 50 
27- 95 ED 135--36 
200 ASA . 31: 50 

Negativfilm Kodacolor-C 
för framst äl lning av färg

12: 75 
11: 75 
13: 50 

• AGFA Firgfilm 

AGFACOLOR Pocket 
Negativfilm 110-ka&Sett. 
27-122 20 exp . 9: 75 

Nagativfilm lnstamatic . 
27-136 CNS 126-20 9: 75 

Positivfilm småbild 36-
patr . CT 18. Inkl . framk. 
27-405 utan ram. 34: -
27-135 med ram. 43:-

Positivfilm småbrld 36-
patr. CT 21. Inkl . framk . 
27-406 utan ram .. 34: -
27-407 med ram .. 43: -

kopior. 80 ASA . 
27-175 C 126-20 
27-397 C 120 
27-399 C 135-- 24 
27-398 C 135--36 l7: 5o SMALFILM Agfachrome. 

27-137 Super-8 36: -
Svart-vit 

Verichrom Pan svart-v it 
125- ASA . 
Nr Filmbeteckn . 
27-87 VP 120 
27-89 VP 126 

Pris 
7:25 
7: 25 

8:-
Tri-X 400 ASA. 
27-90 TX 120 
27-93 TX 135-36 12: 50 
Plus-X Pan 160 ASA 
27-83 PX 135-36 12: 50 

KODAK SMALFILM 
8 mm färgfilm . Priset in
kluderar framkallning . 

Dubbel-8: 
27-81 KM dagsljus 38: -
27-82 KMA40 elljus 39: -
Super-8 : 
27-85 KMA40 38:-

~ -- 0 
Gummislang, röd iabora
torieslang i mjuk och smi
dig kvalitet. 
Nr Inre diam . 
49-303 2 ,5 mm 
49-304 4,8 mm 
49-305 8,0 mm 

Prm 
2:90 
3:80 
5:80 

~ 
SkAlu av syrafast mjuk
plast. 
Nr Bottenmått Pr is 
37-383 9 x 12 cm 5: 50 

OPTIK 

lupp med genomskinlig 
fot och ställbar focus. 
Förstoring 8 x. 
Nr 34 -273 .. ... . 19:50 

a 
Lupp m-,d infattning av 
svart bakelit , storlek 30 X 
36 mm. 
Nr Först. Fokus Pris 
24-470 21/, X 4" 5: 75 
24-471 3'1, X 3" 6: 25 
24-472 5 X 2" 8: 75 
24-473 10X 1" 8: 25 

Urmakarlupp, s. k. sten
hålslupp . 12 X förstoring. 
Nr 24-474 ... ..... 10; 50 

TrAdrik11are. Har skarp 
optik . m· förstoring 16 X. 
Synfält 1

/," x '!,". G/'ord 
av förkromad meta I i 
hopfällbar fickmodell. 
Nr 24-1179 ........ 17: 50 

37-209 13X18cm 9:75 ~~ 
37-210 18X24 cm 12: 50 -
37-211 24><30 cm 19:- U 

Q,~c 
Universalframkallare Ko
dak D 72, för papper samt 
skålframkallning av film 
o. plåtar. Förpackningen 
ger 1 liter färdig lösning . 
Nr 37-167 .......... 5: 50 

Kodak finkomframkallare 
D-76 för film och plåtar . 
Ger ultrafint korn o. med
ger därför kraftig försto
ring. 
37-33. Burk för 1 liter lös
ning . 4: 75 
37-34. Burk för 5 liter lös
ning . 13: 75 

Surt Fixarsalt, Kodak, i 
burkar om 200 g. För 2 I 
bad . 
Nr 37-35 4: 90 
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Filmkliimmor av rostfritt 
stål, den ena med bly-

Mörlnvmslampa. Ger bäs
ta möjliga ljus utan att 
slöja materialet . Sockel E 
27. Endast 220 V. 
37-321. G, gul, för kon
taktkopiering . 19: 50, 
37-322. Gulgrön, för for
storing . 19: 50 

Kartlupp med 75 mm för
storingslins och 100 mm 
diam. upplyst kåpa. Hand
tag med plats för batte
rier. Hela längden 23 cm. 
Pris utan batterier (2 st 

2322). 24·-
Nr 34-65 .. .. .. .. · 

Sy-lupp för användning 
liven vid finmekaniska ar
beten, då den lämnar bå
da hlnderna fria . Diam . 
10 cm. 
Nr 34-73 .. .. .... .. 22: 50 

Förstoringsglas på fot. 
Linsdiam. 44 mm. Ställ
bart i alla riktningar, för
nicklat stativ. Maxhöjd 17 
cm. 
Nr 34-865 . . . ... . . 29: -

Förstoringsglas 24-23, m. ( 
45 mm glaslins . Vridbart 
inläst i fodral av läder-

. imitation. (, 
Pr st 6: 75, 10 st 58:-

Lisglas i god kvalitet m. 
stor förstoring. Glaslins i 
förnicklad infattning med 
skaft av bakelit. 
Nr Diam. 
24-887 50 mm 
34- 84 60 mm 
34- 85 75 mm 
34- 86 100 mm 

Pris 
9: 50 

14: 50 
19: 50 
24:50 

Läsglas. Stort, rektangu
lärt glas, 5 x 10 cm, i ele
gant infattning av plast 
med bekvämt. snedställt 
handtag . Först . 2½X. 
Nr 34-850 ........ 32:-

<.: 

] 
l 
i 
I 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
11. 
11. 
11. 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
11 

Pannlupp. Elegant utfö
rande med ställbart me 
tallband för bästa fast 
sättning runt huvudet. 
Först. 4 gånger. Fronten 
vitlackerad . Lupplattan 
uppfällbar. Bredd 13 ~m. 
Nr 34-188 . .. . ... . 135: -

Pannlupp med ställbart 
nackband av metall. 
Frontplattan av vitlacke
rad metall är uppfällbar . 
Förstoring 2,5 X. 
Nr 34-720 .. .. .... 64: -

Pannbandslupp, ställ- o. 
låsbar i alla riktn ingar . 
Pannbandet ställbart med 
max. 20 cm diam. Mycket 
lämplig för I. ex. urmaka
re, finmekaniker m. fl. 
Nr 34-866 .. ...... 38: -

Glasögonglas. Extra pri 
ma meniskglas . Lämpliga 
även till optiska appara
ter och experiment. Diam. 
5~5 mm. Finns i föl
jande dioptr ital : 1,00, 1,50, 
2.001 2,25, 2,50, 2,75, 3,00. 
3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50 
och 6,00 plus eller minus . 
Linsens brännv idd erhål
les genom att dividera 
100 cm med dioptritalet. 
Uppg iv önskad dioptri. 
Nr 24-686, positiva, +. 
Nr 24-687, negat iva, -. 
1,00-2,00 Pr st 9: 50 
2,25-4,00 Pr st 10: 50 
4,50-6 ,00 Pr st 12: 50 

Dörrkikare av förnicklad 
mässing. Monter~s i 14 
mm hål. För 34-54 mm 
tjocka dörrar. 
Nr Prst 
24-751 9: 50 

Dissekeringssats i trä
skrin 19X7X4 cm. Inne
håller förstoringsglas, sax, 
objektglas samt 4 olika 
verktyg, lämpliga för sill 
ändamål. 
Nr 34-1406 44 :-

Glassats, innehåller 25 
objektglas, 25 täckglas 
samt en flaska kanada 
balsam . Förp. i träskrin 
20X 10x4 cm. 
Nr 24-1407 ... .... 42 : -

Objektglas 24-480, storlek 
18X 58 mm, 0,80 mm 
tjockl. I askar om 50 st. 

10: 50 

Objektglas 24-481. Lika 
480 men med finslöpad 
fördjupning. 

Pr 10 st 17: 50 

Tickgl11 24-479, storlek 
18X18 mm, 0,15 mm 

Automatisk strömbrytare då spegeln vändes, ej i foten . 

Mikroskop ett zoom-mik- Mikroskop, ett kvalitets 
roskop fö/ hobby o. stud. zooi:n-mikrosk'?P med för
Förstor ing upp till 900 X. sto ring upp t,11 1200 X · 
4 revolverobjektiv m. för- 4 st re~olverobJekt,v med 
storingar från 50-75 , 100 förstoringar från 80-160 , 
- 150, 300-4 50, 600-900 100-200, 400-800 , 600-
gånger. St6ppinställn inl! · 1200 X,. Ställbart_ . stopp . 
Höjd 23 cm. Belysning (2 FininställninA , Hö1d 255 
st batterier 2311). Lev . i mm. Blågrå lacke ring. 
träskrin Vikt 1 3 kg . Belysn ing (2 st batter ier 
Nr 34-681 ... : .. 225: _ 2311 ). Med t räskrin. Vikt 

Mikroskop. Stereo 30 X. 
Ett specialinstrument för 
dissekeringsarbeten m.m. 
Höjd 19 cm. Preparatbor 
det 72 x 89 mm. Dubbla 
linstuber med prismasy
stem . Det stereoskopiska 
seendet är värdefullt vid 
många arbeten . Med trä- · 
skrin. Vikt 1,4 kg . 
Nr 34-1405 .. .... 260:-

1,8 kg. 
Nr 34-680 . .. ... 360: -

tjockt. I askar om 100 st. Fickmikroskop med 50 X 
____ P_r_a_s_k_5_:_1_0,

1 
förstoring . Grå hylsa m. 

Mikroskop med prima op
tik med tre olika objek
t iv förstorande 100, 200 o. 
300 gånger , vilka sitter i 
en revolverfattning och 
kan snabbt växlas. Gjuten 
frostlackerad fot och för 
kromade delar . Fininställ
ning med rallar. Höjd 19 
cm. Preparatglas medföl
jer samt förvaringslåda av 
trä . Vikt 0,8 kg. 

RABATT L- id klips för fickan och fint 
amnll V förnicklade metalldelar . order över 300:-

FRAKT TILLKOMMER Billigt och bra instrument. 
Se fönäljn .villkor sid. 1. llOXl 2 mm. 

Nr 24-796 ...... .. 16: - Nr 34-495 ........ 110: -
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Mikroskop med ett sta
digt svart plaststat iv. Väx
l ing mel lan 100, 200 el ler 
300 X förstoring . Höjd 22 

Kikarglasögon. Försto ring 
2,8 X. Okula rinst älln ing. 
Förstklassig AR-behand
lad optik . 
Nr 34-676 

Japanska prismakikare är särskilt prisbilliga och av 
erkänt god optisk kvalitet och med T-optik (anti
reflexbehandlade linser) . Utförda i vanlig standard
modell med mittskruv och svart lädermönstrad kläd
sel. Med kikarfodral av svart plastläder. 
Garanterade kvalHetskikare till !Aga priMr . cm. Preparatg las, verktyg Kikare . Förstorar 10 x . 

och tillbehör för prepa - Objektivdiam . 20 mm. Lätt 
rering medföljer. En en- att medföra . ty formatet Nr Förstoring X Synfält Storlek 
ke l utrustn ing för skol- är 7,5 x 3,5 x 3,5 cm. Me- objeklivdiam. på 1 km cm 

Vikt 
kg 
0,5 
0,6 
1,0 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,4 
2,5 
2,6 

barn . Vikt 0,5 kg. lalldelarna är fint förkro - 34-759 8X30 110 m 16X 12 
Nr 34-61 ... . .... 92:- made . Med halsrem av ·3,1-760 7X35 117 m 16X 14 
~ flätat silkessnöre . Med 34-761 7X50 120 m 20x 17 
~ fodral. 34-762 10X50 92m 20X18 -~~~:;i,;-Nr 34-399 .. . .... 110:- 34-783 12X50 75m 20X18 

j:r& i~\ O [§] gfä ~~ii ~~ ifäif 
34-770 20X80 60 m 24X26 

Fickteleskop och fickm ik- s · · · .. 
roskop i kombination. Av amU1ga pr1smak1kar_e h~r _såval sepa_rat okula rin-
förkromad metall , diam . / ställ~ing som skärpeinslallning_ med m11!skruv. 
15 mm. Längd ihopskjutet OBS. Kikare meo större förstoring än 12X ä, olämp-
11 cm , då det tjänstgör lig a all hål_la på fr i hand, varför stativ el. åtminstone 
som mikroskop 30X för- Kikarfäste med 8--18 mm armbågsstoo fordras. 
storing . Utdragen längd gripvidd för pri smakikare . 
20 cm, då det blir en ut- Med '/, " -gänga som pas
märkt kikare m. god skär- sar på al la foto stat iv. 
pa och 8 ).( förstoring. Nr 24-389 34: -
Nr 24-1n5 26: 50 (utan st ~tiv) 

i - ,.t,, ________ , I 
Tubkikare med bästa optik av sammansatta akro 
~atiska och antireflexbehandlade linser . Objekt1v 
d1am. 30 mm. Teleskopiskt utdrag i tre delar med 
forkromade rör . Längd ihopskjuten 18 cm . 30 x för
storing . Utdragen längd 36 cm . 
Nr 34-395 . . . . . . 63: -

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Miniatyrkikare, 8 X 20. 
Dialytkikare i kompaktmo
dell. Hopfälld inte större 
än ett cigarettpaket. Dub 
belt antireflexbehandlad 
kvalitetsoptik . Med mjukt 
fodral. Förstoring 8 X. 
Objektivd iam. 20 mm. 
Synfält på 100 m/ 12 m. 
Vikt endast 146 g. 
Nr 34-820 . . Pris 330: -

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Prismakikare märke "S uprema" i amerikansk modell c 
i L YXUTFORANDE med modern snabbfokus, mörk - l.- · 
brun klädsel och lackering . Ogonringar av mjuk
gummi. Försedd med '/, " gänga passande på kame
ras!a!iv. Utsökt elegant och av högsta japanska 
kval 1tetsklass med enastående bildskä rpa och sta
bilitet. Alla l insytor med hård antireflexbehandling. 
Levereras med fodral av svart plastläder. 
Nr Förstoring X Synfält Storlek Vikt Pris 

objeklivdiam. cm kg 
34-137 8 X3 5 9° 17X12 0,6 
34-138 7X50 7,3° 18X 17 0,8 
34-139 10X 50 7° 18X 17 0,8 

270:-
295:-
310:-

Jakt- och marinkikare 8 X 40, vidvi nkel 8,2° . Helt 
överk lädd med slöt - oc h regnskyd dande grönt gum 
mi. Cenlrum inställn ing. Opt iken ant irefle xbehandlad 
och av japansk topp kvalitet. Sto rlek ca 12X 13 cm . 
Vikt 650 g. Med g rön väska oc h remmar . 
Nr 34-819 

Spegelteleskop, typ RET-45, med 112 mm spegel
diameter , brännvidd 900 mm. Med 2 st utbytbar a 
okular 6 mm och 20 mm brännvidd , som ger 46 X el
ler 150X förstor ing. Extra solfilter . Sökare 5X24 . 
(5 X först.) . Tele skoptub av vitlackerad plåt. Utrustat 
med trebent ekva tor ialt golvstativ med deklinations
skiva , motv ikt och två f ininsällningsrattar på flexibel 
axel. Höjd 122 cm. Engelsk bruksanvisning medföljer. 
Nr44-&n ...... . .. .. . . ........ . ... . . . . . . . 1225:-
(Magn itud 12. Up plösning 1.) 

Linstillsats som fördubblar förstoringen (system 
Barlow) . För 24,5 mm okular . Passar ovanstående 
teleskop och insättes meiian okular och tub . 
Nr 24-969 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39: -

Solfilter nr 24-967 . . .. ........ . .... ..... . ... 9: 50 
Minfilter nr 24-968 ... .. . . .. .. . .. .. . .... . . ... t : 50 

Mllkikare med 3-bent gaffelstativ . Försedd med 
prisma och okular inställning . Förstoring 30 X . 
Objektivdiam . 60 mm. Vikt 0,7 kg . Längd 29 cm. 
Stativets höjd 30 cm . 
Nr 34-460 . . . . ... . ... . ........ . ....... . . . . 220:-

Teleskop. 60X 60 mm. Objektivdiameter 60 mm. Fyra 
olika okular på vridbar revolverfattning ger följande 
förstoringsval 20; 30, 40 eller 60 x. Antireflexbe
handlade linser med förstklassig bildkvalitet och 
skärpa . Med stabilt höj- och sänkbart stativ med 
finins1ällningsrallar. Höjd 40-52 cm . Längd 44 cm. 
Vikt 2,2 kg. 
Nr 34-683 ..... .. ........ . 625:-

\ 

• • 
• 

Teleskop. Förstoring 48 X, objektivdiam . 50 mm. 
Brännv idd 600 mm. Ant ireflexbehandlad precisions
opt ik. Tub med sikte , längd 62 cm. lnställningsratt 
med kuggdrev . Okularet med vinkelprisma för be
kväm astronomisk observat ion , även idea,lisk vid 
markstud ier (dock med spegelvä•d bild) . Ett stabilt 
trebent metallstativ medföljer. Höjd 39 cm. 
Nr 34-547 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240: -

Teleskop ZOOM , m. förstoringen kontinuerligt ställ
bar från 13X till 40X. Objek tivdiam. 40 mm. Längd 
40 cm. Med bordstativ med låsbar kulled . 
Nr 34-494 ..... ... ... .. . . ... .. . .. . .... . . .. 225: -

RABATT Lämnas vid order över 300:-
F RAKT TILLKOMMER Se försäljn .vi llkor sid . 1 
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Astronomiskt teleskop . Ekvatoriell refraktor typ ET2. 
Förs tori ng ; 41, 82, 100, 225 oc h 450 X. Ob je ktiv dia
meter 60 mm. Brännvidd 900 mm. Okular; SR 4 mm, 
HM 9 mm och Ke 22 mm: Tillhörande utr ust ning ; 
Barlowlins 2 X. Diagonalprisma , bildvändande pris
ma, solfilter, månf ilter , sökare 6 X30 med hårkors. 
Stabilt trebent markstat iv med br icka för tillbehör . 
Balansv ikter och två flex ibla fininställn ingsrattar . 
Teleskopet med tillbehör levere ras i en fack indelad 
förvar ir,gs låda av trä . Engelsk bruksanvisn ing med
följer . Vikt 16 kg. 
Nr 44-550 . . ... ......... . .. . . . ............ 1295: -
(Magnitud 11. Upplösn ing 1,93.) 

Zoom-okular , brännvidd 6-- 18 mm, m. bildvändande 
funkt ion. Ger rättvänd bild och förstoring frå n 50 X 
fäl 150 X på telesko pen ET-2 oc h RET-45. 
Nr 24-838 ... ... .. . ... . ............ . ...... 110: -
(lnk. jan. -80.) 

"""~~ Okular och tillbehör till te1eskoo med ok ularfa tt ning 
för 24,5 mm dia meter .( - ej ti ll spegeltele skope t) 
24-831 Okular brä nnvidd 6 nim. 46: -

-Rapid 

Rapid häftpistoler - Svenska kvalitetsverldyg. 

Rapid 19. En smidig häfthammare för dekorat ionsar 
beten och affischering . Klammerlängd 4-6 mm. 
Nr 30-746 ........................... .. .... . 47: -

Rapid 23. En idealisk häftpistol för liem och hobby . 
Rekylfri - hög slagstyrka . Klammerlängd 4-6 mm. 
Nr 30-784 ........ .. ..... . . .. .. . . .. ......... 57:-

Rapid 33. En lättarbetad manuell häftpistol med stor 
kapacitet. Rekylfri - tvi slagstyrkor. Klammerlängd 
4-14 mm. 
Nr 30-785 .................................. 93:-

Rapid 135. Elektrisk häftpistol som arbetar snabbt 
och säkert även i besvärliga utrymmen . Tvi slag
styrkor - lång nos . Klammerlängd 4-14 mm. 220 V. 
S-märkt. 
Nr 30-786 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475: -

Klammer för ovanstående "Rapid"-häflpistoler . _ 
Pr 2 500-ask. OBS! Se rekommenderad klamm<,r
lär,gd . 
Längd mm 
Nr 20-747 

4 
6:-

6 
6:75 

8 
7: 50 

10 
8:2~ 

14 
9:75 

24-832 Okular brän nvidd 9 mm. 43: - · . . .. 
24-833 Okular brännvidd 12,5 mm. 42:- Shdkn1v med n~ saker· 

Tidreli, med 220 V syn 
kronmotor , för tidsbe 
stä md eller fö rdröjd in
kopp lingst id . Inställbart 
mellan 2 - 60 sek . En 
pol ig väx lingskontakt . 
Brytfö rmåga 220V / 4A . 

24-834 Okular brännvi dd 20 mm. 57: _ he~sskaft .och slida med 
24-835 Okular brä nnvidd 25 mm. 69:- spa rr . Klinga av svart-
24-836 Diago nalp risma (90° brytn.) .- 52: _ ox idera t kol stål. Skaft 
24-837 Bildvändande pr isma. 77: _ och slida av slagt ålig 

köldbeständig nylon . 
Förstoringen i e tt te lesko p uträknas geno m att d iv i- Längd 24 cm . Svensk til lv. 
dera objek tivbrän nvidd en med okularbrän nvidd en. Nr 20-2433 . .... 39:-

Nr 32-686 ... . . . 60:-

Begränsat parti. 

Cuc ol Trälim. T ill allt 
trä inne . Presstid 5 -10 
min. Kan sågas efter 15 -
20 min. Ofärga d fog . 
0,75 I plastflaska . 
Nr 34-1703 . . .. . 16:50 

Sotborttegning, Mot So t. 
Vät ska so m sänker sote ts 
a ntänd n ingst emperatur så 
at t det oxi deras bo rt vid 
för b rä nn ing . Räcke r ti ll 
3-4 sot ni ngar per 0 ,5 I. 
Nr volym Pri s 

svenska sakerhetslls med 9-tillhlllare. 

., 
! ! ..• ;_ 

H . 

Kompletteringslls. Rekommenderas på entre'dörrar 
som tillägg till befintligt cylinderlås . Levereras med 
säkerhetsslutbleck , karmstift , nyckelskylt , 3 nycklar . 
Nr 21-1170 ...................... 140:-

Fellregellls. Utbyteslås, svensk standard SIS 817381 . 
Passar direkt i låsurtaget . Medför att man måste 
låsa dörren med t illhållarlåser . Tillbehör lika ovanst. 
Nr 21 -1171 För västerhängd dörr 158 :-
Nr 21 -1172 För högerhängd dörr 158:-

Vinster eller högerhängd? 
Då dörren öppnas mot 
Dig är hängningen lika 
med den sida som gång
järnen sitter på. 

Dörr
karm 

Dörr 
@ 

Sikerhetsspärr fö r ut åt 
gående dörrar . Fäste s med 
kraftiga skruv ar i dö rr ens 
karmrt ä. God kä nd typ . 
Nr21 -1173 .... . 29 :5.0 

Skomakarstäd . Tillverkat 
av gjutjärn. Vikt 2.0 kg. 
Nr 30-2372 . ....... 39: -

Reparat ionssats. Innehål
ler 10 par gumm isulor , 2 st 
gumm ip lattor 17X28 cm, 
1 st kon isk gumm iplatta 
4 X 25 cm samt speciallim . 
Nr 30-2373 . .... . .. 78: -

Cuc ol Tri lim , med här- 34-1701 0 ,51 19:50 
dare . Ger vattenfast och 34-1702 2, 5 I• 78 :- F önsterskrape för hem o ch b il. 40 cm lång t plast -
ofärgad limfog. T ill in- .------------ skaft . 20 cm bred gumm ilist och sva mp . 
redningaribåtar,ba drum , RABATT Lamnas vod Nr34 -400 ........... Prst 11 :50 10st 92 :-
t rädgårdsmöbler m .m . order over 300 ._ 
Limmar även impregne- FRAKT TILLKOMMER 
rat trä . 1 1 pla stburk . Se forsaljn .v1llkor sid . 1 
Nr 34-1704 .... . 31 :-

F önsttrskrap1 lika ov anst ående men med utd ragbart 
skaft . Längd 44 cm , utdragen 78 cm . 
Nr 34-401 ........ . . . Pr st 13:50 10 st 108 :-
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Res!b•g med bärhandtag och avtagbar axelrem Kan 
anvandas som axelväska (storlek 28x30x 12 cmi" eller 

b
50

1
.m hlåasf"?bkag (st,:irl~_k 38x56x24 cm) . Fyra uivändiga 
1xt 1c or . Vinröd konstläder 

Bi lrad loinsa ts 122 
Bil t il lbehör .. 136-146 
Bladguld 72 
Bladmå tt . . . . . . . . 54 
Blads il ver . . . . . . . . 72 
Bladskruv . . . . . . . . 63 
Bli nkkon takt . . . . 92 , 139 
Blixtl ampa . . . . . . 179 
Blocknyckel . . .. 32 , 33 
Blod tryck smätare . . 168 
Blylist .... . ... .. 160 
Blåslampa 5l 
Blåsp istol . ... .. 74 , 76 
Blås -Rent . . . . . . . . 179 
Bockbeslag . . . . . . 72 
Bockningsverk ty g 26 
Bogserlina . . . . . . . . 143 
Bokstavsstans 38 
Bokstöd . . . . . . . . 80 
Bordsanhåll 18 
Borrar . . 16, 17, 44, 45 

Dörrstoppare 67 
Dörrstängare 67 
Dörr try cken 71 
Ekolod .. . . . ..... 191 
Elementnyckel 160 
Elementsats . . . . . . 142 
Etiketter 162 
Etsningsp enna 108 
Etsningspulver 108 
Evighetsblock 80 
Experimen tkor t 107 
Fatkran . . . . . . . . . . 143 
Fiberbric ka 106 
Ficklampa .... 99 , 138 
Filar 23, 38--40, 48, 57 
Filhållare .. . ... 39 , 57 
Fil karda 40 
Film ... . . . . . . . . . 182 

Nr 34-870 .......... . . . . _-. . . ... . . . 98:- Borrchuck ... . . . 34, 47 

Fllmhjul 181 
Fi !skaft . . . . . • . . . . 40 
Filstift . . . . . . . . . . 23 
Fjäd ersats . . . . • . . . 149 
Flaklås . . . . . . . . . . 70 
Flussmedel 49 
Fläkt .... 142 , 157 , 167 
Fotoartiklar . . 179-182 
Fotogenlykta 169 

8191gev1gn för resor och 
shopping. Transport av 
t.ex . vattenbehållare för 
båtar och husvagnar . Bra 
att ha med i bilen . Lös
tagbara hjul med snabb· 
lås diam . 165 mm. Total 
höjd 97 cm. 
Nr 44-650 . ..... 85:-

REGISTER 
Adapter .. 100, 125, 126 
Alarmklocka . . . . . . 164 
Album .......... 180 
Alkoholprovare . . . . 169 
Aluminiumplåt . . . . 150 
Anslutningsdon . . . . 146 
Anslutningssladd 92 , 127 
Antenn 124, 125 
Antennfilter 126 
Antennförstärkare .. 118, 

124 
Anti -Statik . . . . . . . . 129 
Apparatlåda 123 
Apparatuttag 91 
Arbetsbänk 62 
Arbetslampa 95 
Armatur ... . ...... 96 
Artistmateriel .. 84-85 
Avdragare . . . . . . . . 26 
Avlastningsdon 106 
Axelkoppling .. 112,153 
Axelsats ...... 18, 153 
Axels tå I 150 
Back lampa 139 
Baklykta . . . . . . . . 139 
Ballonger . . . . . . . . 86 
Bananstift 113 
Bandsllp 3 , 9, 10, 14, 17, 

22 
Bandspelare .. 192, 193 
Bandstlft . . . . . . . . 179 
Bandsåg . . ..... . 12, 13 
Bandsågblad . .. . 12, 13 
Bandsåglod . . . . . . . . 49 
Barometer . . . . . . . . 170 
Batterier . . . . . . . . 100 
Batterieliminator 101,102 

----------- Batterihållare 101 
Stereo-bilder med enkla Batteriklämma 113,143 
medel. En liten handbok Batterikontakt . . . . 101 
av Hjalmar Larsson . Ger Batteriladdare 100 , 101, 
förklaring vad stereobil- 144 
der är och hur man med Batterilyftare 143 
enkla medel kan årtad- Batteripropp . . 125, 127 
komma sådana med en Batteriprovare 109 , 144 
vanlig kamera ; färg eller Batterlpåfyllare . . . . 146 
svartvitt . Hur man till - Batteriuttag . . . . . . 86 
verkar ett enkelt stereo - Bensinpump . . . . . . 139 
skop, ca 40 illustrationer Bensinslang . . . . . . 146 

Borrkassett . . . . . . 45 
Borrmaskin 4 . 5, 8 , 1 O, 46 
Borrstativ 6, 9 , 1 5, 16, 46 
Borrstopp 16 
Borrställ 45 
Borrsväng 46 
Borstar . . 22 , 24 , 73 , 135 
Bottenkontakt . . . . 96 
Bowdenkabel . . . . . . 135 
Brandsläckare 143 
Brickor . . . . . . . . . . 152 
Bronsfärg 72 
Bronslager .... 154 , 155 
Brotsch . . . . . . . . . . 43 
Bryne . . . . ........ 61 
Bult ... . .. . .•.. . 151 
Bultsax . . . . . . . . . . 30 
Buntband 106 
Bussningar . . . . 107, 154 
Bågfil . . . . . . . . . . 40 
Båtskopa . . . . . . . . 163 
Båtskrapa . . . . . . . . 61 
Bänkstäil . . . . . . . . . . 15 
Bänkslip . .. . .. . . 13 , 25 
Böcker . . . . . . 75-80 
Böjlig axel 7 , 13, 23 , 46 
Böjlig griptång . . . . 27 
Campingkök . . . . . . 165 
Chuckar .... .. 2, 17, 47 
Chucknyckel 46 
Cirkelsåg .... 1, 3 , 6, 14 
Cirkulärborste . . . . 22 
Cylinderfräs . . . . . . 22 
Cykellås . ... . . 135 , 164 
Dammsugare .. 142, 166 
Decra -list . . . . . . . . 160 
Defroster . . . . . . . . 142 
Deglar . . . . . . . . . . 49 
Delningsfllter .. 121, 124 
Diamagasin . . . . . . 181 
Diaramar . . . . . . . . 180 
Diod ... . .. . .. . .. 117 
Diskpropp . . . . . . . . 162 
Dissekeringssats . . 183 
Dockskåpsarmatur . . 87 
Domkraft . . . . . . . . 143 
Doppsko 67 
Dorn ... . .. .. 37 , 38,47 
Drillborr . . . . . . . . 46 
Drosset .. . .. .. . . . 119 
Dubbar .. 2. 11,17,18 
Duschflaska . . . . . . 166 

Fotomkopplare 127 , 136 
Fotomotstånd . . . . 116 
Fotskrapa 168 
Fräsar ...... 2, 7 , 48, 49 
Fräsbord .. 7, 9 , 15, 16 
Frästillsats . . 2. 5, 7, 48 
Färg ........ 74, 84, 85 
Färgskrapa 60 
Fönsterhållare 70 
Fönsterlås 70 
Fönsterskrapa .. 60, 187 
Fönstervred . . . . . . 70 
Förkläde 162 
Förlängare . . . . . . . . 44 
Förslutningsklämma 162 
Förstoringsglas 182 
Förstärkare 117, 122 , 123 

192 , 194 
Försänkare 37 

Gaständare 49 
Geringslåda 42 
Gjutplast . . . . . . . . 160 
Glas 177,183 
Glasfiber 160 
Glasskärare 38" 
Glasögonglas 183 
Glimmer 106' 
Glimtändare 96 
Glödnät . . . . . . . . . . 169 
Glödritnlngsapparat 76 
Golvsliydd 67 
Gong-Gong 95 
Grammofonstift . . . . 130 

,Graverstickel . . . . . . 38 
Gravyrapparat 24 
Grenlåda 92 
Grenuttag . . 91, 92, 125 
Grill ........... . 167 
Gripmagnet 27 
Gumidisk . .. . .. 20, 21 
Gummifot 67 
Gummiklubba . . . . 53 
Gummilist . .... . .. 163 
Gummimuff 196 
Gångjärn 69, 70, 172 

och ritningar . Beslag · · . . . . . . 69, 163 
Nr 28 347 6 Bets . . . . . . . . . . . . 72 

• · · • • · · · :- Bildhuggarjärn . . 59, 60 
Dymlingsborr 48 

Gångjärnsriktare . . . . 29 
Gängad stång . . . . 151 
Gängmätare 48 
Gängtätning . . . . . . 147 
Gängverktyg ... . 47, 48 
Halk -Fix 161 

Bilklädsel . . . . . . . . 142 
Bilradlo .. .. . . .... 193 

188 

Dörhållare 70 
Dörrkikare . . . . . . . . 183 
Dörrkläpp . . . . . . . . 69 

Hammare 53 
Handcirkelsåg .... 3. 8 
Handlampa . . . . . . . . 99 
Handräknare . . . . . . 155 
Handskar 161 
Handtag 67. 69 , 70, 169 
Handtagskulor . . . . 152 
Hektograf 82 
Hjul . . ........ 68 , 86 
Holkjärn 60 
Huggmejsel 38 
Hygrometer 170 
Hyllhakar 63 
Hylsnyckelsats 31 , 32 
Hyvel 1, 3, 4 . 11 . 14. 57 

58 
Hyvelbänkbeslag . . 56 , 57 
Hyvelmaskln 1, 3 , 4 , 11 
Hvvelstål 1, 3 , 19 , 57 , 58 
HAlplpa . . . . . . . . . . 38 
Hålpuns 43 
Hålskärare . . . . . . . . 43 
Hålslag . . . . . . . . . . 82 
Hålsåg 42 , 43 
Hårklippningsmask in 168 
Häftapparat . . . . . . . . 81 
Häftklammer 81 . 158 , 186 
Häftpistol . . . . 158 , 186 
Hänglås 164 
Högtalare 120--122 , 192 
Högtalarkontroll . . 122 
Högtalartyg . . . . . . 120 
Höjdmätare 141 
Hörnbeslag .... 69 , 176 
Hörndekor ....... : 176 
Hörntving , . . . . . . . 56 
Hörselskydd 161 
Hörtelefon .... 120 , 191 
lmpulsräknare . . . . 156 
lmskyddsruta 142 
Instrument 109-111 
Instrumentpanel 108 
Intervallomkopplare 141 
Isolerband 106 
lsolerplast . . . . . . . . 159 
lsolit ............ 108 
Kabel ...... 104--106 
Kabelhållare .. 106, 135 
Kabel klammer 106 
Kabelskalare .. . . 28, 29 
Kabelsko .. 113 , 136 , 137 
Kabelvlnda . . . . . . . . 92 
Kaffekokare . . . . . . 142 
Kalkylator . . . . . . . . 83 
Kanthaltråd 106 
Kapskiva 19 
Karbinhake 161 
Kartlampa . . . . . . . . 138 
Kassaskrin 164 
Kassett .. 133, 134 , 135 
Kassettspelare .. 192 , 193 
Kassettställ . . . . . . 133 
Kedja ... . ... .. . 171 
Kedjesåg 10 
Kikare ...... 184--186 
Kikarglasögon 184 
~I ....... ... .. 61 
Kilrem ....... .. . 155 
Klstbeslag . . . • • . . . 69 
Klaff stöd 70 
Kllngfläns . . . . • . . . 155 
Klockradio 191 
Klubba . . . . . . . . . . 59 
Klädhängare 162 
Knivar .... 60, 61,186 
Knopp ......... . 172 
Koaxialkontakter 126 
Koffertknäppe 70 

Kokplatta 165 
Kollegieblock 82 
Kompass 163 
Kompresslonsprovare 145 
Kompressor 25 , 144, 145 
Kondensator .. 115 , 116 
Konservöppnare . . 166 
Konsoler &3 
Kontaktdon . .. . 91 , 114 
Kontakthylsa . . . . . . 113 
Kontaktolja 159 
Kontaktskydd 91 
Kontrollampa . . . . . . 138 
Kontursåg . . . • · . . . 13 
KopparplAt 1 50 
Kopparrör . . . . . . . . 148 
Kopp li ngsbox 127 
Kopp lingslist • . 92, 107 
Koppli ngsplint 107, 132 
Koppl lngsur 178 
Korshandtag . • . . . . 152 
Korsnyckel 143 
Kranar . . .. . . . ... 148 
Kretskort 107 , 108 
Krok 62 , 70 , 150 
Krokhåliare 62 
Krokodilklämma 114 
Kromglans . . . . . . . . 143 
Kugghjul 153 
Kuggstång . . . . . . . . 153 
Kuggväxel motor 156 
Kullager 154 
Kullagerfett 160 
Kullänk . . . . . . . . . . 153 
Kurvmall 82 
Kvarts lampa 167 
Kyl element ... . 118 , 119 
Kylspray 159 
Körnare . . . . . . . . . . 38 
Laddnlngsklämma . . 143 
Lagerbock 1 53 
Lamphållare 91 , 92, 94. 

95,112 
Lampor 96-99, 167,179 

181 
Lampsladd 91 
l.armsignal 164-
Larmkontakt 123 
Lcdningstråd 104-106 
Ledstångsbeslag 70 
Leksaker ..... . 86-90 
Llkriktare .. . . 111, 117 
Lim .... 150,159,187 
Limklämma 56 
Llmknektbeslag . . . . 56 
Lina 135,161 
Linjaler ..... . .. 55 . 82 
Ljudmätare . . . . . . 108 
Ljusplugg 96 
Ljusvarlator 103 
Ljusrelä . . .... 103, 139 
Lod 57 
Lokaltelefon .... 90 , 132 
Luftfuktare 167 
Lupp ..... . .. 182,183 
Lyftblock 140 
Lykta ....... . . . .. 169 
Lysdiod . . . . . . . . . . 113 
Lysrörsarmat . . . 96, 139 
Lådavskiljare 63 
Lås .. 71 , 164 , 172 , 187 
Liicksökare 147 
Lädersnöre 155 
Liinkhjul 68 
Läsglas . . . . . . . . . . 182 
Lödalumlnlum 49 
Lödkolv .... 50, 51, 52 
Lödtenn . . . . . . . . . . 49 

Lödvätska . . . . . . . . 49 
Lödöron 108 
Lövsågblad 41 
Magnet . ..... . . . . 161 
Magnethylsa . . .... 151 
Magnetklämma 146 
Magnetlist .... 63 , 161 
Magnet lås 71 
Maskeringstejp .. 73 , 79 
Matt -tejp . . . . . . . . 82 
Metalldetektor . . . . 109 
Metallsågblad . . . . 40 
Meterstockar . . . . . . 55 
Mikrofoner . . 127-129 
Mikrofonkontakt 126 
Mikrometer . . .. 53, 54 
Mikroskala 112 
Mikroskop .. . . 90, 183 
Momentnyckel 32 
Morseapparat .. 90, 123 
Motorer 7, 87,156,157 
Motorbrytare . . . . . . 93 
Motorhållare . . 17, 157 
Motorskyddsbrytare 93 
Motorpropp . . . . . . 93 
Motortvätt . . .... .. 143 
Motorvariator 103 
Motorvärmare 146 
Motstånd . . . . . . . . 116 
Munstycke .. 74 , 75 , 146 
Murslevar . . . . . . . . 57 
Musikverk ...... . . 179 
Muttrar ..... . 151 , 152 
Målarduk . . . . . . . . 84 
Målarskrin . . . . . . . . 84 
Målarverktyg 73-75 , 85 
Måttband .... . . 54, 55 
Märkband . . . . . . . . 83 
Märkpenna 81 
Märksnöre 73 
Mässingborstar . . . . 24 
Mässingplåt 146 
Mässingrör, -stång .. 146 
Mätur . . . . . . . . . . 54 
Möbelben . . . . . . . . 71 
Möbelknopp 71 
Möbelpolish . . . . . . 163 
Möbelskruv . . . . . . 151 
Nippel . . . . . . . • . . 94 
Nitar . ........... 158 
Nittång ... . ... . .. 158 
Nyckelfodral . . . . . . 164 
Nyckelhållare 164 
Nyckelskylt . . . . 69 , 71 
Nålpåträdare . . . . . . 162 
Nålrengörare . . . . . . 129 
Nålvåg . . . . .. .. .. 129 
Nätaggregat . . . . . . 102 
Okular ..... . . . .. 186 
Olja . . . ..... 159, 160 
Oljedroppare . . . . . . 160 
Oljefiltertång 146 
Oljekanna . . . . 159,160 
Oljemått .•.. . ... 146 
Oljespruta 148 
Omformare .. 102, 145 
Omkopplare .. 113, 114 
Ostskärare . . . . . . . . 165 
Oxyd-Ex 159 
Packning . ... .. 94, 160 
Paneler . . .... 137 , 141 
Paneluttag .... 126, 137 
Pannborste 76 
Pannlampa 99 
Pannåer . . . . . . . . . . 85 
Pantograf . . .. .. 82, 83 
Parkerlngsslgnal 142 
Passare 55 

Passbult 15 
Pekpenna 81 
Pennforma re . . . . . . 81 
Pennor . . . . . . . . . . 81 
Penslar ... . . . .. 73 , 85 
Pertlnax ...... 107 . 108 
Pick-up .. . ... 130 , 131 
Pince tt er 27 
Plnnkontakt . . . . . . 124 
Plansk iva . . . . . . . . 18 
Plansl ipt il lsats . . . . 14 
Plastburkar 162 
Plastduk 163 
Plastfickor 82 
Plastflaskor . . . . . . 162 
Plastglas 150 
Plasthätta . . . . . . . . 67 
Plastic -Padding 160 
Plastlådor ... . 63-66 
Plastpåsar . . . . . . . . 162 
Plexiglas 150 
Plockmagnet 108 
Plugg .. .. . . .. 44, 157 
Pluggborrjlgg . . . . 187 
Pluggmaster 16 
Pluggsatser .... 16, 44 
Pluggskärare . . . . . . 44 
Plåt ........ .. .. 150 
Plåtnlbblare . . . . . . 30 
Plåtsax . . . . . . . . . . 30 
Polborste . . . . . . . . 143 
Polerhätta ·11 
Polermedel . . 2, 21, 150 
Pol skruv 113 
Polygonnyckel 33 
Potentiometer 115, 116 , 

117 
Presenning . . . . . 163 
Profilmall . . . . . . . . 40 
Projektorlampa 181 
Propp .. ... .. . 96 , 162 
Propphuvud 96 
Provlampa ..... . .. 145 
Pryl . . . . . . . . . . . . 37 
Prägllngsapparat 83 
Pump 135,145,148,149 
Pumpnippel ... . 75 , 135 
Puts- o. poleringssats 21 
Putstrlssa . . . . . . . . 21 
Pärmar . . . . . . . . . . 81 
Radiorör 119 
Rakapparat 168 
Rakblad 168 
Ramar . . . . . . . . . . 85 
Rasp ..... . •... 38, 48 
Raspborr 44 
Raspstlft 23 
Ratt ........ 112, 152 
Reaktor . . . . . . . . . . 96 
Reducerlngsventil . . 52 
Reducerlngsväxel . . 37 
Reflexer 140 
Reglagekabel . . . . 135 
Regnmätare . . . . . . 169 
Relä ........... . 107 
Remmar 155 
Remsklvor 17, 154, 157 
Remvax . .. . . ... . . 159 
Rengörlngskasset . . 133 
Rengörlngssats . . . . 129 
Renaapparat . . . . . . 162 
Rensband 162 
Reparationssats 135 
Respirator 161 
Ringklockor .. . . 86, 95 
Rlngnyckel 33 
Ritapparat 83 
filtsmått 56 
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Rltapenna . . . . • . . . 38 
Rondeller .. 18, 20, 21 
Roatolja . . . . . . . • 143 
Roterande filar . . . . 23 
Rundrem • . . . . . . . 165 
Räkneapparat .. 83 , 155 
Röravakärare . . . . . . 43 
Rörback 26 
Rörböjsata 37 
Rörhållare . . . . . . . . 114 
Rörklämma 147 
Rörkoppllngar 148 
Rörnippel . . . . . . . . 94 
Sandpapper . . . . • . 21 
Sandpapperahållare 21 
Saxar ..... . 30 , 81 , 165 
Saxsprint . . . . . . . . 152 
Schablonsatser .. 72, 81 
Sexkantnycklar 34,36 , 151 
Slckllng 57 
Sifferring .... 176, 177 
Siffersats . . . . . . . . 177 
Sifferstansar . . . . . . 35 
Signalföljare . . . . . . 109 
Slgnalinjektor . . . . 109 
Signalhorn .... 95, 138 
Signallampa 94 , 112, 113, 

138 
Signalur 178 
Signa I si rån 95 
Silverkontakter . . . . 107 
Sllverslaglod . . . . . . 49 
Silverstål . . . . . . . . 150 
Silvertråd . . . . . . . . 107 
Skaft .... 31, 38 , 40, 61 
Skarvapparat . . 135, 179 
Skarvdon ... . .. 91, 137 
Skarvhylsa . . . . . . 114 
Skarvsladd .. 92 ,123, 127 
Skarvuttag 91 
Skavstål 60 
Skiftnycklar .... 33, 38 
Skissblock . . . . . . . . 82 
Skivborste . . . . . . . . 129 
Skivspelare 130 , 131,192 
Skivställ 129 
Skjutmått . . . . . . . . 54 
Skomakarstäd . . . . 187 
Skorstensfäste . . . . 124 
Skruv . ... 69, 150-152 
Skruvldragare 37 
Skruvmejslar . . 34-37 
Skruvstycke 14, 16, 26, 

27 
Skruvtving .... 56, 57 
Skruvutdragare . . . . 37 
Skyddsbackar 26 
Skyddsglasögon 25 
Skyddskärm 25 
Skyddsmask 161 
Skärapparat . . . . . . 81 
Skärmaskin .. 166 , 181 
Skärmhållare 91 
Sladdar .... 91, 92, 127 
Sladdosa . . . . . . . . 92 
Sladdhållare . . . . . . 92 
Sladdkontakt .. 126, 146 
Sladdlampa 96 
Slag lod 49 
Slagräknare . . . . . . 155 
Slang 106, 146 , 147 , 182 
Slangklämma . . . . 147 
Slangkoppling . . . . 147 
Slipanhåll ...... 24, 58 
Slipapparat . . 1, 24, 165 
Slipband 3, 14, 17, 21, 22 
Slipcylinder . . . . . . 22 
Slipkloss 21 
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Sllpmaakln 1, 4, 6, 9, 10 , 
11, 25 

Slippapper .... 2, 20 , 21 
Sllpsklva 1, 17, 22 , 24 , 25 
Sllpsklveavrunda re 25 
Sllpsklvehållare . . . . 22 
Slipsten . . . . . . . . 24 
Sllpstlft . . . . . . • . • . 23 
Slägga . . . . . . • . . . 53 
Sllpst61 . . . . . . • . . • 40 
Släpvagnskoppllng .. 139 
Smådelsfack . . . . 66 
Smörjnipplar 146 
Smörjspr uta . . . . . . 146 
Snabbkoppl. . . 114,148 
Snabbljus . . . . • . . . 95 
Snabbtelefon . . 131, 132 
Snickarbälte . . • . . . 62 
Snickarlåda . . . . • . 187 
Snäckhjul . . . . • . . . 153 
Snäckväxel 157 
Snörhålstång . . . . 72 
Sol lampa . . . . . . • . 167 
Sopsäck .. .. .. .. 162 
Sortlmentlåda 62, 63, 64 , 

66 
Sortlmentskåp .. 63-66 
Sotborttagning . . . . 187 
Sotvlskor . . . . . . . . 76 
Spegel ........ 108, 166 
Spik .... 69 , 106, 161 
Splralarm . . . . . . . . 94 
Spiralsladd . . . . . . 127 
Spruta .... 74, 75, 160 
Sprutaggregat . . 74, 75 
Sprutplstol ... ... 74 , 75 
Spånslang . . . . . . . . 8 
Spännlngsomvand . . 102 , 

145 
Spänningsreg .. 117, 118 
Staffli . . . . . . . . . . 85 
Startkabel . ... 136, 143 
Startknapp 136 
Stavlampa . . . . . . . . 99 
Stavtermostat . . . . 103 
Stegräknare . . . . . . 177 

Stereopropp . . . . . . 126 
Stereoförstärkare . . 194 
Stetoskop . . . . . . . . 168 
Stickpropp .. 91 , 114, 137 
Sticksåg 6, 9 , 11, 13, 14 

41 
'Sticksågblad 6 , 11, 18 , 41 
Stlckel . . . . . . . . . . 38 
Stiftapparat . . . . . . 53 
Stlftklove . . . . . . • . 26 
Stopprlngar . . 112, 154 
Storm lykta 169 
Stroboskop . . . . . . 129 
Strykjärn . . . . . . . . 167 
Strykmått . . . . . . . . 56 
Strålkastare .... 99, 138 
Strömbrytare 91-95 , 107 

114 , 137 
Styrkristall . . . . . . 135 
Stående vågmeter . . 109 
Stålborste ..... . 22, 24 
Stålskala 55 
Stålspackel 72 
Stålull . . . . . . . . . . 73 
Stämjärn . . .... 58 , 60 
Störnlngsskydd . . . . 136 
Sugfötter . . . . . . . . 67 
Summor ........ 122 
Surformverktyg . . . . 39 
Svarv .... 2, 6, 7 , 14, 17 
Svarvdubb .... 2 , 11, 17 

Svarvjärn ... ... 58 , 59 Tändkabelsko . . . . 136 
Svetsapparat . ... 50 , 51 Tändlås .......... 136 
Svetsborste 50 Tändstiftsprovare . . 145 
Svetselektroder . . . . 50 Tändstiftsnyckel 31, 143 
Svängjärn . . . . . . . . 47 Tätningshylsa . . . . 93 
Syl . . . . . . . . . . . . 37 Tätningslist . . . . . . 163 
Syraprovare . . . . . . 144 Ultraljusalarm . ... 164 
Systoflexrör ...... 106 Ulltr issa . . . . . . . . 21 
Sågar .... 1, 3, 6 , 8--14 , Ur .......... 171-178 

40-43 Urarmband ...... 179 
Sågtjla d .. 12 , 13, 18 , 40 Urglas . . . . . . 176 , 177 
Sågjigg . . . . . . 42 Urolja . . . . . . . . . . 160 
Sågklingor .... 8 , 19, 20 Urverk . . . . 172-176 
Sågspindel 18 Uttag ........ 91 , 93 
Sågwobbler .... 19, 20 Vakuumm ätare . . . . 141 
Säkerhetskjed ja . . . . 164 Variator . . . . . . . . 154 
Säkerhetsspärr . . . . 187 Varvräknare . 141 , 156 
Säkringar . . 96 , 112, 136 Vaskrensare . . . . . . 162 
Säkri ngshållare . . . . 112 Vattenpass . . . . . . 55 
Sämskskinn 143 Verktygshållare 47, 62, 63 
Sänghakar . . . . . . . . 63 65 
Sökarljus . . . . . . . . 138 Verktygs lådor 66 , 67 , 187 
Taklampa ........ 139 Verktygsskaft .. .. 47 , 61 
Talja . . . . . . . . . . . . 140 Verktygs tavla . . . . 62 
Tapetsserarrulle . . 73 Vindrutespolare .... 141 
Tavelbelysning . . . . 95 Vinkel ...... 55, 56 , 82 
Teak-olja 163 Vinkelväxel ..... . 14 , 15 
Teflonband 147 Vinprovare . . . . . . 169 
Tejp .... 88, 140 , 162 Viskositetsmätare . . 75 
Telefon .. .. .. 90 , 132 Visp . . . . . . . . . . 165 
Telefondosa . . . . . . 127 Wirestopp . . 135 
Telefonförstärkare . . 129 Volymkontroll .. 116 , 127 
Telefonlås .. . .. . .. 165 Vridlås . . . . . . . . . . 72 
Telefon -Pickup .... 129 Våg .......... 82 , 166 
Telefonpropp 126 Väggskena ...... 63 , 65 
Telegrafnyckel .... 123 Vägguttag .. 91, 93, 125 
Teleskop 90 , 184--186 Värmeflä kt 167 
Temperaturkontakt 141 Värmekontakt .... 123 
Tennsug . . . . . . . . 50 Värmeledande pasta 119 
Termistor . . . . . . . . 118 Värmesits . . . . . . . . 142 
Termometer 141 , 169 ,170 Värmestrålare 167 
Termostat 103 Värmetabletter 89 , 165 
Testpenna 109 Växtindikator . . . . 166 
Testpinne . . 108 Yxor . . . . . . . . . . . . 61 
Testsladdar 108 Ångmaskiner . . . . . . 89 
Testverktyg 145 Öljett . ....... 72 , 163 
Textschablone r . . . . 81 Öljettstans . . . 72 
Tidrelä . . . . . . . . . . 186 överfräs 5, 7, 9 

Tidtagarur ... . .... 177 '• ---------• Tjuvlarm .. . ... 123 , 164 1· 
Tomspolar . . . . . . 135 
Tonband ...... 133 , 134 
Transformator .. 95 , 102, 

103 , 119 
Transistor . . . . . . . . 118 
Transistorprova re . . 109 
Transistorradio 191 , 193 
Tratt ..... . ... ... 146 
Traversvagn . . . . . . 140 
Trimsats .. . ..... 108 
Trippmätare 141 
Tryckknapp . . . . . . 72 
Tryckkontakt 93 , 95 , 114, 

136 
Tryckmätare . . . . . 142 
Tryckregulator . . . . 93 
Tr~d . ..•.. 104--106 
Trådbock . . . . • . . . 25 
Träplast . . . . . . . . 159 
Träsniderijärn .. 59 , 60 
TV-propp .. .. .. .. 125 
Tving ... . .. 27 , 56 , 57 
Tång ........ 27-30 
Täckbricka ... . 93 , 140 
Täckglas .. .. . .. . 183 
Tältimpregnering . . 163 
Tänd inställn . lampa 144 
Tändkabel . . . . . . . . 136 

T U M till millimeter. 

1/32 = 0,79 
1/16 = 1,56 
1/8 = 3,18 

5/32 = 3,97 
3/16 = 4J6 

1/4 = 6,35 
5/16 = 7,94 
3/8 = 9,53 

7/16 = 11,11 
1/2 = 12JO 

9/16 = 14,29 
5/8 = 15,88 

11/16 = 17,46 
3/4 = 19,05 

13/16 = 20,64 
7/8 = 22,23 

15/16 = 23,81 
1 = 25,4 

Hästkraft - kW 

1 hk = 0 ,74kW 
1 kW = 1,36 hk 

El-sv,o COSMO 110 för bAde hobby och yrkesbruk. 
Primär data : enfas svetstransformator 220 V 50 Hz, 
erforderli9 säkring 10 A trög . Sekundär data : tänd · 
spänning 47-50 V , regleromrAde 30-110 A, steg· 
löst inställbart. lntermittensfaktor 10% vid 110 A. 
Inbyggd termovakt bryter strömmen vid överbe· 
lastning . Eleklroddiameter 1,6-3,2 mm. Leve· 
rerasmed 2,5 m anslutningskabel, svetskabel, elek· 
trådh311are, jordklämma, svetsskärm och slagg
hacka . Storlek 40x25x30 cm. Vikt ca 16 kg . 
Nr 40·2450 ..... . . . ........ Komplett 495:-

Ekolod Milter vattendjup ner till 30 meter. Tv~ ln
stlillningaomrlden : 1-15 m och ~ m. DIupet 
visaa med lysdioder pl en rund, graderad akalL 
ln1ti1llbart elektroniskt ljudlarm 10m gör det m&Jligt 
alt upptäcka grund ocfl flakatimm . Levereru med 
givare som monteras under vattenytan och anelutee 
till mottagaren med en kabel pl 4,5 m. Drlvea med 
12 V bilbatteri eller 8 st batterier 32-2320 i batlert· 
hlllare 22-1187 (medföljer ej). Effektförbrukning 2,4 
W. Storlek 200X 100X 100 mm. Vikt 1 leg. 
Nr. 15-2211 ... . .... .. ............. · · · .. · .. · •=-

Transistorradio för nät· och batteridrift . FM och MV 
Utgångselfekt 0,6 W . Volym och tonkontroll . 10 
l rarn;istorer 7 dioder Storlek 240X55X 140 mm. 
Vikt 1,1 kg S-märkt 220 V/6 V 4X1,5 V. 
Nr. 32-488 ........... . .. .. .... .... . .. . .. . . 135: -

Bordsradio med FM och MV för nätanslutning 10 
transistorer, 7 dioder . Uteffekt 0,9 W . Storlek 322X 
13BX 116 mm. V ikt 1 kg. 220 V S-märkt. 
Nr. 32-486 ................................ 138:-

Klockradio Mark 130 med FM och MV radio. Väcker 
till musik eller summerton. lnsomningsautomatik och 
repetitionsväckning. Strömavbrollsindikering . Bat· 
teridrifl vid strömavbrott. 2 st batter ier, 9 V (22-2050). 
Två ,läge n för lju sstyrkan . Uteffekt 0,4 W. Storlek 
220 X 60 X 150 mm. V ikt 1 kg . 220 V. S-märkt. 
Nr. 32-487 . .. . ...... . ..................... 215: -

••••••••••••• 

•
=············ §iiill~i~il -

~ ::::::::::· ., . - -
Klockradio med MV och FM . En l iten beh:!.ndig 
reserad io med visarurverk so m tjänstgör som väckar· 
klocka t ill radiomusik. Drives med 4 st. 1,5 V balle· 
rier 32-2311 (med föl jer ej). Sto rlek 17X7X 4 cm . 
Nr. 32-804 .......... . ..... . ........ . ...... 165: -

Transistorradio, en liten , beh ändig reseradio med 
FM och MV . Med teleskopantenn och 50 mm hög · 
talare. Stor lek 70X 140X 33 mm. Batter i 9 V (32-2050) 
oc h örontelefon medföljer . 
Nr 32-803 .... . ......... pr si 59: -, 10 si 475: -

lrtlllfl1 TEC 1111d ln
bvad FM/AM - radio. 
Kiiilllfllt 5 ,,.v Ulafflkt 
&rrNl.a.yclcadmed7 
tnnlillonr och 2 dlodll'. 
2 It hilltl._ 67 mm. 
Vlkt~blt· 
t•132· . 

r 11-111 ..... IN:-

RABATT Lämnas vid 
order över 300 :-
F RAKT TILLKOMMER 
Se försäljn .villkor sid . 1. 
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Stereoförstärkare EE-70<i0 en 2 X 33 W förstärkare 
med FM och AM radio . Stereomottagning enligt pi 
lottonsystem . Uppfyller DIN-normerna enligt 45500. 
Dat a: Frekvensområde 25-20 .000 Hz + - ldB . 
Distorsion mindre än 0,5 'lo vid 2 X 24 W Sinus . Hög
talarimp . 4-8 ohm. Frontuttag för hörtelefon . Storl. 
430X 350X 100 mm. Vikt 7,5 kg. $-märkt 220 V. Trä -
slag teak ' 

Stereoförstärkare J-1173 med inbyggd stereokassett
bandspelare . Radio med FM, MV, LV och KV. Auto
matisk frekven skontroll och stereomottagning enligt 
pilotensystemet. Känslighet 5 µV. 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 bandspelare . DIN-uttag för magn. 
pitk-up 5 mV. Data på kassettdelen: Frekvensom 
fång 30-10.500 Hz. Svaj 0.15%. Snabb fram och åter
spolning . Utt ag för anslutn ing av stereomikrofon In
spelning dire kt från grammofon och radio . Omk~pp
lare för kromdioxidband. Volym , bas, diskant och 
balanskontroll . Frontuttag för hörtelefon . Stor l. 510X 
290X 120 mm. Vikt 6,5 kg. 220 V växelström . S-mijrkt. 

Nr 42-1000 Teak eller Valnöt . .. ..... . ..... 825:-

Högtalare Sinus 22. Märkeffekt 30 W, Volym 17 I. 
Frekvensomfång 50-20.000 Hz. Känslighet 3 W. Hög
talarelement : 1 st bas 23 cm och 1 st dis-kant "Dome 
tweeter" . lmp . 4ohm. Storlek 26X47X 21 cm. Front 
av polyester . Svart låda . 
Nr 42-367 . . . . . . . . . . . . . . Pr st 245: -, 2 st 460: -

Nr 42-300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8115:-

Kassettbandspelare UN ISEF TU-502. Med inbyggd 
kondensatormikrofon. Uttag för batterieliminator 
(6 V), hörtelefon, separat mikrofon eller telefon pick
up. Tangenter för snabb fram och backsp olning , 
paus samt in- och avspelning . Automatisk _inspel
ningsnivå. Frekvensområde ,200-5000 Hz. Uteffek t 
400 mW. Svaj 0,25%. 3-ställigt räkneverk. Bestyckad 
med 2 st IC-kretsar. Stor lek 116X 155X 45 mm. Vikt 
ca 0,7 Kg . levereras med plastväska och hörtele fon. 
Dr ives med 4 st batterier 32-2311. 
Nr 32·417 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245: -

Mini-kasettspelare "San ka MCT-500". En liten be
Skivspelare BSR P163. En helautomatisk remdriven händig spelare i f ickfor mat med reglage för åter
skivspelare. 33 och 45 varv/m in. Hydraulisk tonarms- spolning, stopp, in- och avspelning och volym. Uttag 
lyft och ant iskating . Justerbart nåltryck . Gjuten för örontelefon ,, batterieliminator och extra mikrofon. 
tallrik 0,8 kg. Fjäderupphängt chassi. Levereras med Passande minikassett 32-81 C-30, 2X 15 min. In
en ADC pick-up . Storlek 45X38X18 cm . Lådan i byggd kondensatorm ikrofon . Drives med 3 st 1,5 V 
mattsvart eller valnöt. Vikt 6,5 kg. UM-3 batter ier 32-2324. Storlek 163X7 0X32 mm. 
Nr 42 -390 ... .................... 495:- Vikt med batterier 450 g. 

.------------------- ...jNr 32-80 .......... .. ... . . . . . ... .. . .. .... 395:-
RABAT T Lämnas vid or der över ~ :-
FRA KT TI LL KOMM ER Se försäljn .villkor sid. 1. Mini-kassett storlek 56X 34 mm. 2 X 15 min. 

,._ __________________ ~ Nr 32-81 ............. . ... . . . ... .. .. . Pr st 18: 50 
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Stereo kassettradi o med FM oc h MV. 2 inbyggda 
mikrofoner . Räkneverk . Utt ag för mikrofon , extra 
högtalare och stereohörlur . Volymtonkon troll. Lås
bar snabbspoln iAg fram/back . Paustangent. Aut o
matiskt stopp , Sleep -t imer. . Omk,opplare for krom
oc h norma lband . Automatisk mspelnmgskontr oll: 
Frekvensomfång 6(}-12 .500. 2 X 1,5 W sinus. Svar 
03 % RMS. Vikt 4,3 kg. Storlek 36X 10X 23. S-märkt 
220 V och batter idr ift . 
Nr. 42-490 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645: -

Bilstereo Beltek Racer med AM - FM stereoradio . 
Snabbspolning åt båda ~ållen samt. automatisk ut · 
kastning av kassetten nar bandet ar slut . Uteffekt 
2x6 W. Frekvensomfång 50-10000 Hz . imp . 4 ohm. 
Storlek 178x174x54 mm . 
Nr 32-450 ...... . .. ... ........... 548 :-

Bilstereo med volym-, diskant och balansko nt ro lL 
Tangent för snabb framspoln ing och kassettutkast. 
Utgångseffekt 2 X 6 W. Frekvensom fång 50-1 0.000 
Hz. lmp . 4 ohm. Vikt 0,8 kg. Storlek 133X 115 X 43 mm. 
Nr. 32-272 195: -

Stere o-Bil radio SONIDO XR-3 med snabbinställning 
för 3 FM och 2 MV program . Kanalseparation 25 dB . 
Bestyckn ing 4 IC-kretsar , 8 transi storer och 7 dioder . 
lmp . 4 ohm. Uteffekt 2 X 5 W . Storlek 170X 44X 130 
mm. Vikt 1,3 kg. Endast 12 V. Högta lare medfö ljer eJ. 
Nr 32-295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385: -

Steraokassett radio UNIScF '• TU -3200 med FM · 
MPX stereo samt MV , LV och KV. Har 2 st inbvg .g· 
da konden satormikrofoner. Räkneverk. Utta g f_or 
mikrofon , extra högtalare och hörtelefon . Lin 
je ut - och ingång. Låsbar snabbspolning fram /bac,k . 
Paustangent . Automatiskt stopp. qmkopplare . for 
krom - och normalband. Automa -t1-sk inspelnings 
kontroll. Frekvensomfång 125 - 10·000 Hz . . Max 
12 W (2x6W) . Svaj"0 ,25 % WRMS . 220 V S- markt . 
Passande batterier 6 st 32 -2326 . Storlek 42x23x 
12 cm . Vikt 5,1 kg . 
Nr 42 ·52 5 .. ............... ..... 1.125 :-

Bilstereo MEAG AR 3000 med separa t slut steg 2 X 
20 W och equalizer med fem tonkontroll er fö r j uste
ring av frekvenskurvan . LV-MV, och FM/ MPX stereo
radio. Känsl ighet FM 3 11V v,d 30 dB S/ N. Band
spel are med autoreverse . Låsbar fr~m- oc.~ back
spolning . Automat isk kassettutkast vid avstangning. 
Frekvensomfång 3(}-12 .000 Hz. lmp. 4-------B ohm. Svaj 
0,25 'lo RMS. 12 V. Storlek 176 X 135 x 44 mm. Tota l 
vik t 3,4 kg. l.l7

5
, _ 

Nr. 32-575 ... 

Kas sett bandsp elare Elect own för batter i (4 st 32-
2325) ell er nätanslutn ing 220 V, S-märkt . Med " auto
stopp " oc h automat isk inspeln ingskontroll. Tryck
knappskontroll er för av- oc h inspeln ing. framspol 
ning, stopp och kassettutka st. Uteff ekt 700 mW. 
Nr. 32-425 185: -



Hö1t1l1rserie av norskt fabr ikat , som har professi 
onell ljudäterg ivning enligt DIN - normerna 45 500 . 
Högtalarlädan av kraftig spänplatta . 4 m kabel och 
DIN-stickpropp . 

H ögtalue volym JO L. 3- vägs. Dometweeter, mel
lanregister och bashögtalare . Frekvensomräde 45-
20000 Hz . Nominell effekt 40 W. Känslighet 4 W. 
lmp . 4 ohm , Vikt 9 kg, Storlek 56x32x25 cm. 
Nr 42 -340 Valnöt . . ... .. ...... .... . 435:-
Nr 42 -341 Svart . .. .... .. . .. . ...... 435 :-

H ögt1l1rt volym 20 L. 2- vägs. Dometweeter och 
bashögtalare . Frekvensomräde 50-20 000 Hz . No 
minell effekt 40 W. Känslighet 3 W. lmp . 4 ohm. 
Vikt 6 kg. Storlek 47x28x22 cm. 
Nr 42 -336 Valnöt .. ..... .. ....... . . 335:-
Nr -331 Sva . . • .. ~ .. 335 ·-

Som byggsats . 
Vi levererar även högtalar-serier i byggsats , där alla 
komponenter och beskrivn ing medföljer. Ni behö
ver endast löda fast högtalarledningarna på respek
tive uttag , skruva fast högtalarna och limma lådan 
och Ni har en färd ig högtalare . Ni spar på alt bygga 
själv . Data och storlek samma som de färdiga hög
talarserierna. Gavlarna klädda i fanerimitat ion. 

H i1t1luby19satser. 
Nr 42 -342 JOL Valnöt 
Nr 42 -343 JOL Svart 
Nr 42 -331 20L Valnöt 
Nr 42-339 20L Svart 

SONAS R 3000 

"PROFFS"· BYGGSATS TILL: FORSTllRKÄRE MED FM-TONER 

Föntärkarbyggsats R-3000. En profess ionell byggsats , 
lätt att bygga tack vare den enkla uppbyggnaden på 
ett färdigt monterat kretskort, vilket medför ett mini
mum av ledningsdragning samt mekanisk samman
sättning av de olika delarna . De ol ika komponenterna 
igger förpackade i plsar så alt sammansättningen 
göra steg för steg , varför byggsatsen får anses vara 
lättbyggd även för mindre erfarna byggare . Teknisk 
beskrivning : Uteffekt vid 1000 Hz/4 ohm 30+30 W. 
l!I ohm 28+28 W. Distorsion båda kan,alerna drivr>a 
8 ohm last och alla nivåer upp till 25+25 W mindre 

n 0, 1 °/o. Frekvensomfång 15-25.000 Hz. ± 2 dB. 
Störavstånd 56 dB. Dynamik 90 dB. Ingångar känslig 
e! för 25 W. I' ono 2mV/68 Kohm . Tage 100 m l 100 

Kohm. Aux 100 rr,V/ 100 Kohm. Utgångar Tape 100 mV 
/10 Kohm. Aux 1 ua/100 Kohm. 2 högtalarpar uttag, 
som är till- och frånkopp lingsbara med en knapp på 
fronten . Båda uttagen i drift ger ambiofonislc stereo 
återgivning . Radiodelen, FM med MPX, har förin 
ställn ing till 5 stationer som sedan kan snabbvälja 
med programväljarna . Vid stereosändning tänds ste
reolampan . Volym-, bas-, diskant - och balanskontroll 
Omkopplare AFC, brusspärr , mono-stereo , A och B 
högtalarsystem , diskantfilter och hörtelefonultag . 
Stcrlek 43X35X 10 cm. Vikt 8,5 kg. Mattsvart pilt 
hölje . 




