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45 år i branschen när det gäller skog, park & mark  - välkommen till raketlasse

Gräsklipparmannens  

transportmedel från  

Ystad till Haparanda!

RIKTIGA REDSKAP 
SÄLJS INTE P    VARUHUS

Riktiga redskap säljs bara av experter

 
 

 
 

  
 

 
 

Kvalitetsmaskiner från STIHL och VIKING säljs bara av Servande Fackhandlare som kan sin 
sak och ser till att du får rätt redskap för dina behov. Hos dem kan du dessutom få hjälp att hålla 
maskinerna i toppskick så att de behåller sin höga prestanda – år efter år. Oavsett om du väljer 
en kraftfull motorsåg från STIHL eller en testvinnande VIKING-klippare får du den alltid levererad 

färdigmonterad och startklar. Självklart med vår Nöjd-kund-garanti för att verkligen vara på 
den säkra sidan. Så sätt igång och vårstäda som proffsen med redskap som håller vad de lovar. 
Se även www.raketlasse.stihl-viking.se

Samtliga priser är inkl. moms och eventuella erbjudande gäller t.o.m. 2013-07-31 eller så långt lagret räcker.

TRIPPEL  
SKÄRUT- RUSTNING! 

Gräsklipparmannens 

transportmedel från 

Ystad till Haparanda!

 ORD. 35.900:- NU:

29.900:-

VIKING GRÄSKLIPPARE MB 2 RT
 Ord. 4.990:- NU:

3.990:-
1000:-  

INBYTE*

FÖR DIN GAMLA  

KLIPPARE!
*Gäller MB 2 RT

Världens mest sålda motorsågsmärke.

 Ord. 7.690:- NU:

6.990:-

FS 410 C-E
Allround röjsåg för lantbrukare, markägare 
och proffs.

 Ord. 1.990:- NU:

1.890:-

FS 38
Lätt trimmer, idealisk för kantklippning  
och mindre ytor.

VIKING ÅKGRÄSKLIPPARE MT 5097 C

STIHL HÖGTRYCKSTVÄTT RE 98
 ORD. 2.190:- NU:

1.590:-

MS 192 C-E
Mycket lätt bensinsåg, perfekt till förstagallring,  
kvistning och fällning av mindre träd.

 

ORD. 3.690:- NU: 

3.500:-

 

ORD.7.390:- NU: 

5.990:-
MS 261  
Starkt proffs för gallring, fällning, kvistning och 
avverkning i medelgrova bestånd.

 

ORD. 5.290:- NU: 

4.290:-
NU MED  

PRIMER &  

ELASTOSTART!

MS  251 
Bensinsåg, idealisk till vedsågning och fällning av 
mindre träd.

www.raketlasse.se

ÅRETS NYHET!
VIKING BIOKLIPPARE MB 4 RT

NO
RDIC ECOLABEL

340012

6.990:-

Detta är raketlasse!
Familjeföretaget lars O Hälleberg aB, raketlasse, startade 1968 och firar 
nu 45 år i branschen inom skog , park & trädgård. Företagsnamnet 
raketlasse kommer från grundaren lars hälleberg och är från den 
tiden då Jonsereds motorsågar hette raket, därav namnet raketlasse.

idag hittar du raketlasse på Östermalm/skönsmon, sedan 
1974, men 1968 startades företaget i en liten källarlokal på 
Östralånggatan.

Här ser du kända kvalitetsmärken som stihl, Jonsered, klippo, ariens, 
hitachi by tanaka, sna bacho, nordforest eia, briggs & stratton, 
lefab bestfuel, tecumseh & kohler med mera. butiken har ett stort 
utbud, ett lager med reservdelar och tillbehör samt verkstad med 
snabb och korrekt service. 

Firman ägs av arne hälleberg, son till grundaren lars olof 
hälleberg, och drivs tillsammans med sina anställda kristina häl-
leberg (fru), Johan hälleberg (son), helena hälleberg (dotter) samt 
nils hälleberg.

Vi jobbar även mycket med säkerheten som till exempel skyddskläder 
samt säkerhetsdetaljer på motorsågen med mera. vi är säker butik 
med utbildad personal. det är trevligt att arbeta med såna kvalitets-
märken som vi har, med bra driftsäkerhet och kvalitet. vi säljer även 
miljöbensin och biokedjeoljor och annat inom smörjmedel.

adress
Östermalmsg. 48, 

Sundsvall

telefon
060-12 39 70

070-090 39 70

öppettider
Mån-fre

07.30-17.30
Sommaröppet

lördagar maj-aug
10.00-14.00
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www.raketlasse.se
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A registered trademark of SNA Europe Group

by

BUtiK & VerKstad
med hemKörninG

Företaget servar och säljer maskiner inom skog och 
trädgård och har både verkstad och butik med kunnig 
personal. Vi servar våra egna märken i första hand. 

Våra maskiner är alltid monterade och provkörda innan 
de lämnar butiken.

Vi försöker även vara servande i alla lägen och kan 
ordna hemkörning av maskiner inom rimligt avstånd.



JONSERED FR 2213 RA
Frontrider med robust klippaggregat med bakutkast,
perfekt för att hantera högt gräs och sällanklippta ytor.
Det avancerademidjestyrningssystemet ger exceptionell
manövrerbarhet och snäv svängradie. Automatisk
transmission för bekväm drift och frontmonterat
klippaggregat för att lätt nå under buskar och i hörnmed
god översikt från förarsätet.

SPECIFIKATIONER
Motortillverkare Briggs&Stratton
Motornamn PowerBuilt
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW 6,7kW@3000v/min
Bränsletank, volym 10 l
Typav transmission Hydrostatisk
Klippbredd, cm 94 cm
Oklippt cirkel 30 cm1

Klippsystem Bakutkast
Klipphöjd,min-max, cm 30 -80mm
1)Uppmätt påklippaggregatets trimningssida

MIDJESTYRNINGSSYSTEM
Den fantastiska styrförmåga
ger utmärkt manövrerbarhet
och underlättar vid körning
runt hinder så som träd och
buskar.

FRONTMONTERAT
KLIPPAGGREGAT
Med ett frontmonterat
klippaggregat har du utmärkt
kontroll över klippningen. Du
kan lika enkelt trimma kanter
som att komma åt under
buskar och i hörn.

AUTOMATISK
TRANSMISSION
Pedalstyrd automatisk
transmission gör klippningen
mer effektiv, komfortabel och
rolig. Separata pedaler för
drivning framåt och bakåt.

LÄTTILLGÄNGLIGT
BRÄNSLELOCK
Externt bränslelock för enkel
bränslepåfyllning; kräver inte
att någon motorhuv öppnas.

Copyright©2012 Jonsered. Jonsered och andra produkt-och produktrelaterade namnär varumärken tillhörande JonseredDivision somär en del avHusqvarnakoncernen.
www.jonsered.se

JONSERED FR 2213 MA
Robust klippaggregat med bak utkast, perfekt  
för högt gräs och sällan klippta ytor. 
Ord. rek ca pris 35.900:–

MED KUPONG 33.900:–

JONSERED FR 2213 MA
Robust klippaggregat med bak utkast, perfekt  
för högt gräs och sällan klippta ytor. 
Ord. rek ca pris 35.900:–

MED KUPONG 33.900:–

Vid köp av en Jonsered  
FR 2213 MA får du just nu 
2000:– i rabatt. Skriv ut 
kupongen och använd  
den hos din återförsäljare.

Erbjudandet gäller t.o.m 31/7 2013,  
eller så långt lagret räcker.  
Kan ej kombineras med andra  
erbjudanden eller rabatter.

Vid köp av en Jonsered  
FR 2213 MA får du just nu 
2000:– i rabatt. Skriv ut 
kupongen och använd  
den hos din återförsäljare.

Erbjudandet gäller t.o.m 31/7 2013,  
eller så långt lagret räcker.  
Kan ej kombineras med andra  
erbjudanden eller rabatter.

GÖR ETT 
DUBBELKLIPP!

GÖR ETT 
DUBBELKLIPP!

JUST NU! JUST NU!

2000:– RABATT  

PÅ FR 2213 MA 2000:– RABATT  

PÅ FR 2213 MA

DETTA ÄR DIN KUPONG DETTA ÄR DIN KUPONG

www.raketlasse.se
Östermalmsgatan 48, Sundsvall • 060-12 39 70, 070-090 39 70

45 ÅR I BRANSCHEN NÄR DET GÄLLER SKOG, PARK & TRÄDGÅRD - VÄLKOMMEN TILL RAKETLASSE!

Jonsered tillhör världens ledande tillverkare av skogsmaskiner och trädgårdsmaskiner. 
I sortimentet fi nns motorsågar, röjsågar, trimmers, riders, åkgräsklippare, 

trädgårdstraktorer, gräsklippare, häcksaxar, lövblåsar, jordfräsar, snöslungor samt 
skyddskläder och arbetskläder anpassade efter din vardag i skog och trädgård.

En allround-såg med Clean Power™ teknologi. Det 
betyder en motor med lägre bränsleförbrukning,mindre 

utsläpp och som levererar mer kraft över ett bredare varvtals-
intervall. Funktioner som Spin Start™, bränslepump och ett 

kombinerat choke/stop-reglage gör sågen mycket lätt-
startad. Motorsågen är också utrustad med verktygsfri 
kedjespänning för snabb och enkel sträckning och 
montering av svärd och kedja. Sågen har också 
bränslenivåfönster.
Effekt: 2,1 kW.      Cylindervolym: 45,7 cm3
Svärdlängd: 33-5.    Vikt: 5,1 kg.

Exellent SH

NU 6.900:-
Ord. pris: 7.600:-.
Framhjulsdrift. Gjuten aluminiumkå-
pa. Klippbredd 48 cm. Klipphöjd 
30-60 mm. Motor Honda 
GCV135 OHC.

Jonsered Cs 2245 s 

NU 3.990:-
Ord. pris: 5.600:-.

Jonsered
Fr 2213 RA 

NU 29.900:-
Ord. pris: 33.900:-.

Jonsered CC 2245

6.900:-
Kraftfull och fulländad
kombiröjare.
PRIS ÄR MED INBYTEPRIS ÄR MED INBYTE

Jonsered CC 2245

NU 29.900:-
Ord. pris: 33.900:-.

Jonsered CC 2245

6.900:-
Kraftfull och fulländad

PRIS ÄR MED INBYTE

Östermalmsgatan 48, Sundsvall • 060-12 39 70, 070-090 39 70

Jonsered CC 2245

6.900:-
Kraftfull och fulländad

PRIS ÄR MED INBYTE

1.000 KR FÖR 
DIN GAMLA 

RÖJSÅG!

Åktraktorer från 

13.900:-

En allround-såg med Clean Power™ teknologi. Det 
betyder en motor med lägre bränsleförbrukning,mindre 

utsläpp och som levererar mer kraft över ett bredare varvtals-
aluminiumkå-

pa. Klippbredd 48 cm. Klipphöjd 

DETTA ÄR DIN KUPONG

ALLA ERBJUDANDEN GÄLLER  SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER ELLER TILL DEN 31/7 2013.

Klippo Evighetsmaskinen! Helgjutet! Kvalite!
Klippo har ett sortiment av mulcherklippare, gräsklippare med 
uppsamlare, cylinderklippare och handgräsklippare. Vi har även 
vertikalskärare och rätt tillbehör och reservdelar till din gräsklippare.
Klippo med Hondamotorer med svanenmärkning för miljön….

Ariens Company har sålt snöslungor och 
trädgårdsmaskiner till trädgårdar och 
parker i över 75 år. Företaget ägs 
av familjen Ariens och startades 
av Henry Ariens 1933. Bolaget 
fi rade 75-årsjubileum 2008 och 
har sitt huvudkontor i Brillion USA.

www.raketlasse.se
Östermalmsgatan 48, Sundsvall • 060-12 39 70, 070-090 39 70

45 ÅR I BRANSCHEN NÄR DET GÄLLER SKOG, PARK & TRÄDGÅRD - VÄLKOMMEN TILL RAKETLASSE!

När du köper en produkt från Ariens 
blir du ägare av en solid maskin 
som är känd för sin höga kvalite 

och långa hållbarhet.
 Tecumseh är en av världens 

största motorleverantörer  och vi 
har delarna till dem.

Ariens ST 28
DLE DeLux

20.990:-
Ord. pris: 22.990:-
Snöslunga i Compact-klassen 
med många goda egenskaper
som t.ex. låg vikt, bra kastegen-
skaper, elektrisk start och strålkas-
tare. Denna modell ersätter Ariens 
snöslunga med 8 hästkrafter.
Kraftig snöslunga för husägare med 
stora ytor. Den är utrustad med dif-
ferential med automatspärr som gör 
denna snöslunga mycket behaglig 
att köra. Den låser automatiskt hju-
len om de börjar slira och detta gör 
att framkomligheten blir mycket bra.
När andra snöslungor stoppar 
pga. slirande hjul fortsätter denna 
snöslunga framåt.

Ariens
kantskärare

8.499:-
Pushmodell med manuell start
Skärdjup justerbart ifrån styret

Fyra olika skärdjup
Kniv justerbar mellan 90 och 11 

graders lutning
Motor: Subaru 169 kubik, 6 hk

Tillbehör: 8-tandad klinga

Garden Fox RX 
4600 

2.999:-
Ord. pris: 3.198:-
Motor: Briggs & Stratton
450 serie
Driftsystem: Selvgående
Arbetsbredd: 46 cm
Klipphöjd: 2,2-9 cm
Klipphöjdjustering: 3 spaker 5 trinn
Klippsätt: Uppsamlare/bakutkast/ 
bio standard
Uppsamlare: 45 liter soft bag
Vaskeplugg: Standard
Hjulstorlek: 180/200mm
Vikt: 28 kg

Ariens LM 51 BIO

4.199:-
Ord. pris: 4.698:-

Motor: Briggs&Stratton 625 XLC
Ytelse: 190 cc

Drivning: Ja, en hastighet
Klippbredd: 51 cm

Klipphöjd: 5 steg, 2,2-7,5 cm
Höjdjustering: 3 spakar, två fram en bak
Klippsystem: Mulch/bio och sidoutkast

Hjulstorlek: 200/200 mm dubbla 
kullager

Gasreglaga: Ja
Vikt: 36,5 kg

Ariens LM 46 HW

4.498:- 
Ord. pris: 4.998:-

Samma maskin som LM 46 men i
förbättrad utgåva med stora bakhjul för

bättre framkomlighet samt central justering
av klipphöjd för snabbare betjäning.

Motor: Kohler Courage XT6 OHV
Max hastighet: 149 kubik 8Nm

Drivsystem: Självgående, en hastighet
Arbetsbredd: 46 cm

Klipphöjd: 6 steg 2,2 – 9 cm
Klippsätt: Uppsamlare 58 liter, 

mulch-kit
Hjulstorlek: 200/280 
mm dubbla kullager

Gasreglage: Ja
Vikt: 32 kg

Ariens Zoom 34

29.999:-
Ord. pris: 33.998:-

Klipphöjd: 2,5-10,2 cm
i 8 steg
Säte: Låg rygg
Vikt: 192,8 kg

Extra-
utrustning:

• Mulch Kit
• Dragkrok

Köp 
slungan nu hem-
körning 
inom 

Sundsvall i höst!

Garden Fox RX Garden Fox RX Garden Fox RX 

paker 5 trinnpaker 5 trinn

Ariens LM 51 BIO

Motor:

Höjdjustering:
Klippsystem:

Ariens LM 46 HW

förbättrad utgåva med stora bakhjul för
bättre framkomlighet samt central justering

av klipphöjd för snabbare betjäning.

i höst!

Garanti: 2 år
Motor: Briggs & Stratton
2-cylindrig
Prestanda: 16 hk
Driftsystem: EZT hydrostat
Tankvolym: 11,3 liter
Hastighet framåt/bakåt: 7,7-4,8 km/h
Start: Elektrisk
Klippsystem: Sidoutkast
Klippaggregat, material: Stål
Klippaggregat, konstruktion: Pressad stål
Knivspindlar: 2 st.
Knivspindel, material: Stål
Knivspindel, lager: 17 mm stängda lager
Knivdrift: Rem
Knivstart: Elektrisk
Klipphöjdjustering: Pedal
Klippbredd: 86 cm

Pushmodell med manuell start
Skärdjup justerbart ifrån styret

Kniv justerbar mellan 90 och 11 

 Subaru 169 kubik, 6 hk
 8-tandad klinga

Ariens LM 21 S

6.990:-
Ord. pris: 7.998:-

Kombimaskin!
Ariens fl aggskepp är utrustat med en kraftfull motor och 
marknadens största uppsamlare. Klipparen har en 3-i-
1-lösning, vilket innebär att du själv kan välja om du 

vill samla upp gräset eller låta det ligga kvar som 
gödning på gräsmattan. Klipparen är utrustad 
med variabel hastighetskontroll vilket gör den 

mycket lätt att använda.
Motor: Briggs Stratton 700 serie DOV

Drivning: Ja
Klippbredd: 53 cm

Klipphöjd: 6 lägen, 25–100 mm
Höjdjustering: 4 individuella 

spakar
Ergonomihandtag

Klippsystm: Uppsamlare 90 
liter, bkutkast, mulch/

bioklipp
Hjul: Kulla-

grade, stora 
bakhjul med 
differential.
Vikt: 47 kg



by

CS 51EAP

5.990:-
Miljömotor PureFire
Robust vevhus av magnesium
Dekompressionsventil - 70% lättare start
Sidomonterad kedjesträckning
Automatisk retur av choke och primerpump
Effekt: 3,4 Hk (2,5 kW)
Cylindervolym: 50,1 cm3
Svärdlängd: 330 mm (13”)
Vikt: 5,1 kg

CS 33EL

4.990:-
Stark och lätt motorsåg med vikt/effekt
förhållandet 1,9kg/kW
Robust vevhus av magnesium-aluminium
Dekompressionsventil -
70% lättare start.
Effekt: 2,8 Hk (2,09 kW)
Cylindervolym: 43,0 cm3
Svärdlängd: 330 mm (13”)
Vikt: 4,0 kg

CH 18DSL

1.790:-
Tyst, lätt och smidig häcksax med batteridrift.
Utmärkt för fi ntrimning av häck och prydnadsträd
Slidebatteri kompatibelt med Hitachi elverktyg
HPS – batterikretssäkring
Volttal batteri: 18V
Svärdlängd: 520 mm
Klippkapacitet: 15 mm
Vikt inkl.batteri: 2,3 kg

CS 33EB

1.990:-
Lätt och smidig motorsåg för stugan
Miljömotor PureFire
Automatisk retur av choke och primerpump
Effekt: 1,7 Hk (1,25 kW)
Cylindervolym: 32,3 cm3
Svärdlängd: 300 mm (12”)
Vikt: 3,8 kg

CG 33EJ(S)

4.990:-
 En komplett röjsåg med tre olika verktyg

“S-Start” för 30 - 50% lättare start
Vadderad röjsågsele med ryggplatta

Effekt: 1,6 Hk (1,17 kW)
Cylindervolym: 32,2 cm3

Vikt: 6,5 kg

CG 22EAB(LP)

2.190:-
En av marknadens lättaste grästrimmer

Miljömotor PureFire
Effekt: 0,85 Hk (0,63 kW)

Cylindervolym: 21,1 cm2
Vikt: 4,0 kg

www.raketlasse.se
Östermalmsgatan 48, Sundsvall • 060-12 39 70, 070-090 39 70

45 ÅR I BRANSCHEN NÄR DET GÄLLER SKOG, PARK & TRÄDGÅRD - VÄLKOMMEN TILL RAKETLASSE!

Hitachi Power Tools Sweden AB erbjuder ett högkvalitativt 
program bensindrivna produkter (Tanaka) för park och 
trädgård såsom motorsågar, grästrimmers, röjsågar, 

häcksaxar, jord/isborrar och vattenpumpar etc. 
Inom sortimentet fi nns också ett brett proffsinriktat program 

med batteri/nätdrivna elverktyg för bygg och industri.

STARTKIT INGÅR!
5 liter miljöbensin,

1 liter kedjeolja, förva-
ringsväska för sågen 

och 3-pack 4.8mm fi lar

3,8 kg

www.raketlasse.se
Östermalmsgatan 48, Sundsvall • 060-12 39 70, 070-090 39 70

45 ÅR I BRANSCHEN NÄR DET GÄLLER SKOG, PARK & TRÄDGÅRD - VÄLKOMMEN TILL RAKETLASSE!

E-Serien
Den nya E-Serien kan man byta till om man har en 
risig motor på ett okay chassi.
Motorn är efterföljaren till Sprinten som Briggs & 
Stratton tillverkat sedan 1955 och sålts i 155 miljoner 
exemplar. Nu är E-Serien den nya toppventilaren som 
gäller, kom in till oss och få prisuppgift för just din 
motor. Glöm inte att ta med motornumret till butiken.

Kontinuerlig effekt: 1600W
Max effekt: 2,0 kVA
Tankvolym: 3,8 lit
Vikt: 24 kg
Mått: LxBxH 
470x270x380 mm
Driftstid/tank: 4 tim 50 min 
vid 50 % belastning

Ljudnivå/7 m: 68 dB
Oljevakt: Ja
Elstart: Nej
Överbelastningsskydd: Ja
230V samt 12V 5A 
batteri-laddning.
Garanti: 2 år.

P2000

7.999:-
Inverterelverk Briggs & Stratton P2000i.
Ett lättanvänt elverk som även kan användas till din 
TV och bärbara dator då den ger en ren sinuskurva.
Elverket är tyst, effektivt och kompakt och passar perfekt för 
exempelvis båtliv, husbil, husvagn eller sommarstugan, ljudnivån 
låg så den inte stör på campingplatser.

OREGON®’s grundare, Joe Cox uppfann 
1947 den moderna sågkedjan efter att ha 
studerat en trädlarv och fascinerats av hur 
effektivt den arbetade sig genom stammen. 
Med larvens C-formade käkar som utgång-
spunkt utformades en sågkedja som blev 
avsevärt effektivare än dåtidens kedjor, och 
kom att bli en av historiens mest betydelsefulla 
innovationer för det moderna skogsbruket. 

Med åren har tekniken ständigt förbättrats 
men Joe Cox grundutförande från1947

håller än idag!
Varumärket OREGON® ägs sedan 1985 
av Blount International Inc. och är världens 
ledande tillverkare av sågkedjor och svärd. 
OREGON® erbjuder ett brett sortiment av 

skärutrustning och tillbehör för skog och grö-
nyteskötsel.

Byxa

1.326:-
Byxan som känns som att man har ett par 
jeans på sig. Storsäljare med fullt sågskydd.

Kedja 99:-
Valfri 325, 1,5mm , 56DL eller 325,
1,3 mm, 56DL.

OBS! Endast 1st/kund och gäller
lördagar t.om. 30/8. Klipp ur annonsen!

99:-

Ett lättanvänt elverk som även kan användas till din 

GÄLLER TILL 30 JUNI ELLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER

Missa inte vårt fi na sortiment i butiken!

Originaldelar & servicekit
Vi har originaldelarna till din Briggs & Stratton-
motor även servicekit för att fräscha upp din motor 
inför sommaren. Kom in och köp servicekit för 
just din motor. Glöm inte att ta med motor-
numret till butiken.

Namn:

Tel:

nyteskötsel. ✁



A registered trademark of SNA Europe Group

VÄLKOMMEN IN TILL

OSS PÅ RAKETLASSE!

Modell 451 Ull coolmax

En slitstark socka som andas 
och håller foten varm, torr och 
sval. Resårgrepp runt främre del av 
fotvalv. Sömlös. Tjockare stickning 
under fotsulan. Används med fördel 
ensam i arbetsskor, sport- och 
fritidsskor.
Material: 39% ull, 32% 
coolmax, 24% polya-
mid, 5% lycra.

NÄR DET GÄLLER

SKOG, PARK & TRÄDGÅRD

A registered trademark of SNA Europe Group

Professionella använ-
dare som arbetar med 
fruktodling, park- och 

trädgårdsskötsel vet sedan 
länge att Bahco är ett av 

de mestpålitliga varumärke-
na när det gäller verktyg-

stillverkning. Bachos breda 
sortiment av trädgårdsverk-
tyg känns igen på sin effek-
tivitet, användarvänlighet, 

kvalitet och design.

socka som andas 
och håller foten varm, torr och 
sval. Resårgrepp runt främre del av 
fotvalv. Sömlös. Tjockare stickning 
under fotsulan. Används med fördel 
ensam i arbetsskor, sport- och 

Modell 451 Ull coolmax

Verktygsbälte

1.339:-
Ord. pris: 1.674:-
Inkl. sax, krok, hölster,
första förband & måttband.

Sula Modell 207 Balance
Nyhetssortiment i butik!

Den yttre formen i nylon gör det bekvämt för foten.
Området som ger stöd för fotvalvet har en design för 
att stödja och fungera rätt för högt fotvalv. Hälstödets 

sidor är formade för att hålla hälen i ett fastare 
grepp när du springer eller går. Sulan är täckt med 

ett material som andas, förhindrar dålig lukt, står 
emot bakterier och förhindrar fotsvamp. Den är 
även fuktavstötande för att hålla din fot torr och 

välmående. Hälkudden i gele minskar trycket 
på hälen och förebygger hälsporre.

Material: mjuk PU, nylonskal, hälkudde i gele,
polyestermaterial på ovansidan.

KAN VI HJÄLPA TILL?
Alkylatbensin har använts i många 
år som ett miljö – och hälsovän-
ligare bränsle till en rad olika 
applikationer såsom, motorsågar, 
gräsklippare, snöskoter m.m.

Best Fuel Alkylatbensin innehåller 
betydligt mindre miljö – och häl-
soskadliga ämnen.

• Producerad av ca 500 olika typer av kolväten.
   Upp till 50% av dessa är direkt hälsoskadliga.
• Innehåller upp till 35% aromater.
• Lagringsstabil i mindre är 6 månader. 
• Påverkar nervsystemet, ger yrsel och illamåande.
• Sotar i motorerna och bidrar till marknära ozon. 
• Giftig

Handelsbensin

Alkylatbensin
• Producerad av ca 10 av de minst farliga kolväten 
   som utvinns ur råolja, (Alkaner/Parrafi ner).
• Mindre än 1% aromatiska kolväten.
• Lagringsstabil i fl era år. 
• Reducering av Polyaromatiska kolväten (PAH) med 
   upp till 90%.
• Lägre ångtryck vilket minskar exponeringen
   av bensinångor.
• Mindre sot, lukt och rök
• Klassas ej som giftig. SKILLNADEN!

Kedjefi lset
med rullmall

199:-
För 325, 1.5, 4.8 mm.

OBS! Endast 1st/kund så 
länge lagret räcker.
Gäller lördagar t.om. 30/8. 
Klipp ur annonsen!

2-Takt Miljöbensin, 

150:-
För motorsåg, Trimmers mm. 5 liter.

OBS! Endast 1st/kund så länge lagret 
räcker. Gäller lördagar t.om. 30/8. 
Klipp ur annonsen!

4-Takt Miljöbensin, 

144:-
För gräsklippare, snöslunga mm. 5 liter.

OBS! Endast 1st/kund så länge lagret 
räcker. Gäller lördagar t.om. 30/8. 
Klipp ur annonsen!

Namn:

Tel:

Namn:

Tel:

Namn:

Tel:

Namn:

Tel:

✁

Nyhetssortiment 
i butik!

Modell 472 Ull warm

Används som socka med en liner under. 
Resårgrepp runt främre del fotvalv samt 
utmed benet för perfekt passform. Sömlös.
Material: 60% ull, 40% nylon. 

Nyhetssortiment
i butik!

Kedjefi lset

OBS! Endast 1st/kund så 

Gäller lördagar t.om. 30/8. 

Tradition Sekatör

NU 254:-

Tradition 
Grensax

NU 837:-

OM IINGET ANNAT ANGES GÄLLER ALLA PRISER I BILAGAN T.O.M. 31 JULI ELLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER. RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.

Röjklinga

99:-
200-20mm, 225-20 mm

109:-
225-20mm, 225-25mm

OBS! Endast 1st/kund 
så länge lagret räcker.

Gäller lördagar
t.om. 30/8.

Klipp ur annonsen!
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