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Vi servar och säljer maskiner inom skog, park och trädgård. 
Vi 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 vara servande i alla lägen och kan ordna 
hemkörning av maskiner inom rimligt avstånd (4 mil).

Robotgräsklippare 422P
Robotgräsklipparna i serie MI 4 tar på egen hand om 
din gräsmatta och levererar ett perfekt resultat. Och 
det på mycket kort tid. MI 422 P är utrustad med ett 
starkt batteri, och klipper utan problem gräsytor upp 
till 1.000 m2 och lutningar upp till 40 procent.

13.190:-
(ord. 16.900:-)

JUBILEUMS
PRIS

Robotgräsklippare 422PC
Intelligent och effektiv robotklippare, för gräsytor upp 
till 1.000 m2 som du enkelt och bekvämt kan styra med 
din telefon via en app  oavsett var du är och med ett 
alltid lika perfekt resultat. 

15.990:-
(ord. 19.900:-)

JUBILEUMS
PRIS

Robotgräsklippare 632C
Robotgräsklippare i serie MI 6 för större gräsytor har 
vunnit flera utmärkelser både för sin design men 
också i funktions- och användartester. Modellen MI 632 
C tar ytor upp till 3.000 m2 och ger på några timmar en 
perfekt klippt gräsmatta. Kan styras via app i mobilen!

22.690:-
(ord. 24.900:-)

JUBILEUMS
PRIS

Robotgräsklippare 632PC
Robotklippare i serie MI 6 för större gräsytor har fått flera 
utmärkelser både vad gäller funktion- och användande 
samt design. Modellen MI 632 PC med extra starkt batteri 
klipper helt på egen hand ytor upp till 4.000 m2 med ett 
perfekt resultat. Kan styras via app i mobilen!

25.490:-
(ord. 28.900:-)

JUBILEUMS
PRIS

Robotgräsklippare 632P
Med en batterikapacitet på hela 194 Wh är MI 632 P 
en stark partner för gräsytor på upp till ca. 4.000 m2. 
Också i sluttningar (upp till 45 % ) klarar den utan 
problem att fullfölja sitt program och med sin krafti-
ga biokniv lämnar den efter sig ett perfekt resultat.

20.790:-
(ord. 25.900:-)

JUBILEUMS
PRIS

Detta ingår:

• Hämtning av maskin och station
• Skydda kontakter på slingan
• Service av maskin 
   - Rengöring   - Knivbyte
   - Uppdatering med senaste mjukvaran
   - Laddning   - Kontrollpunkter
   - Vinterförvaring
• Kontroll av station samt rengöring
•  Utkörning av maskin, provkörning 

på kommando samt igångsättning 
av automatikläge

Köp till vinterservice/förvaring och låt oss 
ta hand om din iMow gräsklipparrobot.

VINTERSERVICE/FÖRVARING

2.190:-
/ säsong

Gör det enkelt för dig!

Klipp ut och du får 
köpa en kedja för 
HALVA PRISET 
Gäller  13” 325 , 1.5, 1.3,  och
15” 325 1.5, 1.3 kedjor

OBS! Endast 1st/kund och gäller så 
länge lagret räcker. Klipp ur annonsen!

Namn:

Telefon:

LÅT STIHL-VIKING IMOW GÖRA JOBBET 
OCH LUTA DIG BAKÅT I SOMMAR! 
Boka installation av din Viking iMow gräsklipparrobot hos oss
Kontakta Johan för konstnadsfri offert och bedömning av just din tomt på 070-090 39 70.

Robotgräsklippare 632
Utrustad med ett dynamiskt klippschema och ett 
intelligent laddsystem klarar MI 632 ytor på ända upp 
till 3.000 m2 på kortast möjliga tid. Du bestämmer när 
din iMow klipper - en yta på t.ex. 1.000 m2 i veckan - 
arbetstid bara 13,5 timmar. 

18.900:-
(ord. 22.900:-)

JUBILEUMS
PRIS

Robotgräsklippare 422
Robotgräsklipparna i serie MI 4 är i sitt rätta element på 
små och medelstora gräsytor. MI 422 klipper ytor upp 
till ca. 500 m2 med ett perfekt resultat och på kort tid. 
Allt för att du ska få har gräsmattan för dig själv igen 
för lek och avkoppling.

9.390:-
(ord. 13.900:-)

JUBILEUMS
PRIS

25% PÅ ALLA YXOR FRÅN GRÄNSFORS SMIDE 
MOTORSÅG CS 51EAP 

4.590:-
                         (ord. 7.665:-)

KRAFTIGT NEDSATTA PRISER PÅ
Fler erbjudanden i butiken! Begränsat antal. 

VATTENPUMP A25EB 

3.390:-
(ord. 5.238:-)

SKOG & TRÄDGÅRD PRISEXEMPEL

LÖVBLÅS RB65EF  

5.900:-
(ord. 9.516:-)

Namn:

Telefon:

Klipp ut och du får köpa 
ett par skyddsglasögen
för 25:- (Ord. pris 90:-)
OBS! Endast 2st/kund  
och gäller så länge  
lagret räcker. 
Klipp ur annonsen!

DÅ

NU

Med reservation för tryckfel, slutförsäljn. och ev. prisfel. Priser gäller tom. 31 augusti 2018
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Högtryckstvätt RE 129 PLUS
Högtryckstvätten med utmärkt rengöringseffekt och 
maximal komfort. Efterförljaren till vår storsäljande 
testvinnare RE 128 PLUS. Topputrustad med slangvinda 
med slangstyrning, 9 m stålkordsarmerad högtrycksslang, 
tillbehörshållare för ytterligare tillbehör som roterande 
tvättborste och textilslang på vinda. Levereras med rotor 
och flatstrålemunstycke.

• Flatstrålemunstycke
• Aluminiumpump
• Rotormunstycke
• Stålkordsarmerad högtrycksslang
• Textilslang med vinda
• Tillbehörshållare på maskinen

KAMPANJPRIS

2.990:-
(ord. 3.990:-)

Trimmer 
FS 38
Den minsta bensindrivna 
trimmern i vårt sortiment som 
tar vid där gräsklipparen går 
bet. 0,9 hk. 4,2 kg.
• Loophandtag

1.690:-
(ord. 2.190:-)

Trimmer 
FS 50 C-E L
Lätt trimmer med en otroligt 
enkel start i tre snabba steg.
1 hk. 4,6 kg.
•  2-MIX motor – låga  

utsläpp och bränslesnål
• Easy2Start (E)

1.890:-
(ord. 2.590:-)

7.190:-
(ord. 8.590:-)

Röjsåg 
FS 410 C-EM
Mycket kraftfull maskin, 
perfekt för riktigt tuff 
gräsröjning. 2,7 hk. 8,5 kg.
•  2-MIX motor – låga utsläpp 

och bränslesnål
• 4-punkt antivibrationssystem

Gräsklippare MB 2 RT
Praktisk, lätt biogräsklippare med robust chassi i stålplåt.  
Med lättstartmotor och mjukt grepp i handtaget för bekväm 
klippning på mindre till medelstora gräsytor. Framhjulsdrift.

3.790:-
(ord.5.990:-)

JUBILEUMS
PRIS

Gräsklippare MB 4 RT
Utvecklade för att ge det perfekta bioklippresultatet är bioklip-
paren MB 4 RT med miljömärkningen svanen, optimerad design, 
robust och högkvalitativ utrustning. Framhjulsdrift.

6.640:-
(ord.8.490:-)

JUBILEUMS
PRIS

Kompost GE 150
Testvinnande, effektiv kompostkvarn med knivsystem som 
både flisar grövre grenar och kvistar samt hackar växtrester 
till komposten. 

3.790:-
(ord.4.490:-)

JUBILEUMS
PRIS

Gräsklippare MB 4 RTP
MB 4 RTP är en av få svanenmärkta klippare på marknaden och 
uppfyller de högsta kraven på effekt och slitstyrka: den starka 
Kohler motorn har mycket låga utsläpp. Framhjulsdrift.

8.790:-
(ord.9.990:-)

JUBILEUMS
PRIS

Motorsåg MS 170
Kompakt bensinsåg, instegsmodell med STIHL 2MIX motor. Perfekt till att 
såga ved eller till byggjobben runt huset.  1,2 kw. 1,6 hk. 4,1 kg. 
• Engreppsreglage  • 2-MIX motor • Antivibrationssystem

1.699:-
(ord.2.590:-)

JUBILEUMS
PRIS

Motorsåg MS 193 C-E
Bekväm och lätt 1,3 kW motorsåg med modern 2MIX motor som ger både lägre 
bränsleförbrukning och utsläpp. 1,3 kw. 1,8 hk. 3,6 kg. 
• Engreppsreglage  • Easy2Start  • Tanklock med bajonettfattning

3.290:-
(ord.3.990:-)

JUBILEUMS
PRIS

Häcksax HS 45
Kompakt och effektiv bensindriven häcksax för villatomten och torpet 
med 60 cm kniv.  
• Dubbeltandad kniv  • Elektroniskt tändsystem  • Easy2Start

2.850:-
(ord.3.990:-)

JUBILEUMS
PRIS

Motorsåg MS 211 C-BE
Effektstark, toppmodern bensinsåg med låga vibrationer och mycket stark 
hårdmetallkedja Picco Duro för hem och fritid. 1,7 kw. 2,3 hk. 4,6 kg. 
• Engreppsreglage  • Easy2Start  • Tanklock med bajonettfattning

2.990:-
(ord.4.490:-)

Hårdmetallkedja + standard kedja ingår i priset värde ca 615kr

JUBILEUMS
PRIS

Motorsåg MS 251
Stark, kompakt 2,2 kW motorsåg. Mycket lätthanterlig och optimala köregenskaper. 
Passar utmärkt för alla slags arbeten på den egna tomten.  2,2 kw. 3 hk. 4,8 kg. 
• Engreppsreglage  • 2-MIX motor • Tanklock med bajonettfattning

3.990:-
(ord.5.790:-)

JUBILEUMS
PRIS

5.290:-
(ord.6.590:-)

Motorsåg MS 251 C-BEQ
Stark, kompakt och lätthanterlig bensinmotorsåg som klarar det mesta.
Topputrustad både vad gäller komfort och säkerhet.  3hk. 5,1kg. 
• Easy2Start •Quickstop broms för lätt säkerhet •Verktygsfri kedjesträckning

JUBILEUMS
PRIS

JUBILEUMS
PRIS

JUBILEUMS
PRIS

JUBILEUMS
PRIS

STIHL AP batteri
Effektstarka Lithium-Ion batteri av hög 
kvalitet med högt energiinnehåll som passar 
till alla STIHLs batterimaskiner i PRO serien.

Snabbladdare AL
Snabb och effektiv laddning av STIHLs 
batterier med inbyggd indikator och kylning.

Går även att köpa löst batteri och laddare.

Begränsat antal!

5.900:-
(ord. 7.640:-)

PAKETPRIS
Batteri AP 160, laddare AL300  
& trimmer SFA90

Gräsklippare MB 650 V
Klipparen kommer med en multikniv och en bioplugg, vilket 
gör denna gräsklippare i Serie 6 till en multiklippare i en 
handvändning. Bakhjulsdrift.

6.290:-
(ord.8.290:-)

JUBILEUMS
PRIS

Begränsat antal!

Motorsåg MS 261 C-M
Lätt, stark och enkel proffsmotorsåg med MTronic. Enkel att hantera 
och väldigt följsam och smidig vid kvistning. 3 kw. 4,1 hk. 4,9 kg. 
• mtronic  • 2-MIX motor  • Tanklock med bajonettfattning

6.790:-
(ord.8.490:-)

JUBILEUMS
PRIS

SE VIKTEN 
 KONTRA 

 KRAFTEN!

Trimmer FSA 90
Batteridriven trimmer som 
med kraft och precision också 
tar sig igenom segt gräs. Bred 
arbetsbredd och smart funk-
tion som sparar på energi och 
förlänger driftstiden.

Maskin utan batteri & laddare

2.990:-
(ord. 3.990:-)
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JUBILEUMS
PRIS

Trimmer FSE 71
Stark eltrimmer, perfekt för 
kantputsning och trimning 
av mindre gräsytor. Bekvämt 
och justerbart grepp samt 
enkelt att fylla på ny tråd.

1.190:-
(ord. 1.490:-)

Begränsat antal!

JUBILEUMS
PRIS

Med reservation för tryckfel, slutförsäljn. och ev. prisfel. Priser gäller tom. 31 augusti 2018
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Röjsåg CC2235
Jonsered CC 2235 levereras komplett med trimmerhuvud, gräsklinga och sågklinga. 
Denna flexibilitet gör den till den perfekta lösningen för alla som behöver dessa fördelar 
i ett enda effektivt paket. Stark Clean Power™-motor med högt vridmoment och låga avgasemissioner. 
Utvecklad med tanke på optimal ergonomi och effektivitet samt bästa möjliga prestanda under långa 
arbetspass. Vector 2-35-sele ingår. 34,6 cm3, 1,4kw, 7kg.

Röjsåg CC2245
Jonsered CC2245 levereras komplett med trimmerhuvud, gräsklinga och sågklinga. Denna flexibilitet 
gör den till den perfekta lösningen för alla som behöver alla dessa fördelar i ett enda effektivt paket. 
Utvecklad med tanke på optimal ergonomi och effektivitet och bästa möjliga prestanda under långa 
arbetspass. Clean Power™-motor ger extra effekt, lägre utsläppsnivåer och lägre bränsleförbrukning. 
Vector 3-55-sele ingår. 45,7 cm3, 2,1 kW, 8,5 kg

Jonsered tillhör världens ledande tillverkare av skogsmaskiner och 
trädgårdsmaskiner. I sortimentet finns motorsågar, röjsågar, trimmers, 
riders, åkgräsklippare, trädgårdstraktorer, gräsklippare, häcksaxar, 
lövblåsar, jordfräsar, snöslungor och skyddskläder och arbetskläder 
anpassade efter din vardag i skog och trädgård.

Trimmer GT 2128
Effektiv grästrimmer för villaägare. 
Spin Start™ gör att maskinen är 
lättstartad. Levereras med  
trimmerhuvud Taṕ n Go 25.

Tre skärverktyg ingår: 

Gräsdosa, slyklinga, röjklinga

Genom att vi envist håller fast vid en helgjuten kåpa 
i aluminium och lika envist dimensionerar alla detaljer 
för ett tufft liv i trädgården - ja då vet vi att du och din 
Klippo kommer att hänga ihop många år framöver.

6.990:-
(ord. 7.899:-)

4.650:-
(ord. 5.899:-)

1.590:-
(ord. 2.399:-)

Gräsklippare Klippo Excellent SH
Maskinen med den unika framhjulsdriften. En perfekt 
kombination av den unika kåpan med den tysta och rena 
Honda-motorn. Miljömärkt med Svanen. 2018 års modell 
av Excellent SH levereras utan gasreglage. Auto Choke som 
standard. En klar kundfördel, då man inte längre behöver 
använda choke manuellt! Det förinställda varvtalet på 
2900 rpm är det vartal där maskinen ger 
bästa möjliga prestanda. Honda, 
Framhjulsdrift, Mulching, 48 cm.

Finns även 
med batteristart

9.000:- 

7.450:-
(ord. 8.250:-)

Motorsåg CS2240S
En allround motorsåg med låg vikt, optimerad för enkel hantering, 
underhåll och start. Motorsågen är utrustad med Clean Power™ motor, 
låga avgasemissioner, låg bränsleförbrukning och högt vridmoment 
över ett brett varvtalsområde. Funktioner som Spin Start™, bräns-
lepump och ett kombinerat choke / stop-reglage gör sågen lätt att 
starta. Motorsågen är också utrustad med verktygslös kedjespännare 
för enklare kedjespänning och underhåll av svärdet. 
40,9 cm3, 1,8kw, 4,4kg.

2.555:-
(ord. 3.999:-)

Motorsåg CS2252
Med en rå kraft och högt vikt/effekt-förhållande är sågen som gjord 
för fällning av stora träd, kvistning och kapning. Laddad med innovativ 
teknologi, en kraftfull Clean Power™ motor som ger hög prestanda över 
en brett varvtalsområde och en nyutvecklad lågprofilssågkropp som 
gör kvistningen ännu lättare. 50,1 cm3, 2,5 kW, 5 kg

5.690:-
(ord.7.799:-)

31.900:-
(ord. 36.599:-)

Frontrider FR 2213 MA
En effektiv Frontrider med ett robust klippaggregat med 
möjlighet till både mulching och bakutkast. Lämplig för 
stora ytor med mycket träd och buskar. Den avancerade 
bakvagnsstyrningen ger exceptionell manövrerbarhet och 
snäv svängradie.  Automatisk transmission ger komfortabel 
körning. Tack vare det frontmonterade klippaggregatet får 
man optimal åtkomst under buskar och i hörn och perfekt 
kontroll från förarplatsen. Briggs & Stratton,  
6,7 kW @ 3000 v/min, 6,7 kW, Hydrostatisk.

Trädgårdstraktor LT2313A
Effektiv trädgårdstraktor med sidoutkast. 
Den automatiska transmissionen ger dig steglöst justerbar 
körhastighet med hjälp av en spak, för bättre rytm i din 
körning. Bekväm att använda tack vare brett instegschassi, 
ställbart säte och lättåtkomliga reglage. Vattenslangkopp-
ling på klippaggregatet för enkel rengöring. Uppsamlare 
och mulching-kit finns som tillbehör. Briggs & Stratton, 5,7 
kW @ 2600 v/min, 
Hydrostatisk.

18.900:-
(ord. 21.899:-)

Gräsklippare Klippo Pro19 SH
Mulchinggräsklippare för yrkesbruk 
för alla typer av arbetsytor. Tillförlitlig 
framhjulsdrift för ökad produktivitet. Det 
unika klippaggregatet har utomordentlig 
skärkapacitet även vid fuktiga förhållanden. 
48cm klippbredd.

8.700:-
(ord. 9.600:-)

Gräsklippare LM2253 4*4
Honda motor. Kompakt gräsklippare med 
4x4 självdrift, uppsamlare, bakutkast, 
sidoutkast eller mulchingfunktion. Mulching 
betyder att gräset klipps flera gånger och 
går tillbaka in i gräsmattan och fungerar 
som gödning. 53 cm klippbredd.

5.975:-
(ord. 6.999:-)

JUBILEUMS
PRIS

JUBILEUMS
PRIS

JUBILEUMS
PRIS

JUBILEUMS
PRIS

JUBILEUMS
PRIS

JUBILEUMS
PRIS

JUBILEUMS
PRIS

JUBILEUMS
PRIS

JUBILEUMS
PRIS

Gräsklippare Klippo Comet SH
Med tyst och ren motor från Honda. Fram-
hjulsdriften ger en lättarbetad maskin 
som passar bra för mer kuperad terräng.  
Miljömärkt med Svanen (enl. kategori C1).  
Honda, Framhjulsdrift, Mulching. 53CM.

8.250:-
(ord. 9.100:-)

JUBILEUMS
PRIS

Gräsklippare Klippo Pro21 SH
Mulchinggräsklippare för yrkesbruk för alla 
typer av arbetsytor. Tillförlitlig framhjulsdrift 
för ökad produktivitet. Det unika klippaggre-
gatet har utomordentlig skärkapacitet även 
vid fuktiga förhållanden. 
53 cm klippbredd.

9.150:-
(ord. 10.100:-)

JUBILEUMS
PRIS

JUBILEUMS
PRIS

Tre skärverktyg ingår: 

Gräsdosa, slyklinga, röjklinga

Finns även 
med batteristart

9.900:- 

Med reservation för tryckfel, slutförsäljn. och ev. prisfel. Priser gäller tom. 31 augusti 2018
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499:-
(ord. 621:-)

 
Waipoua® Hjälm
Lätt och komfortabel 
skogshjälm med utmärkt 
passform tack vare en 
lättjusterad inredning som 
justeras med hjälp av ett 
vred med låsfunktion. De 20 
ventilationshålen sörjer för 
god ventilation.  Nackskydd 
finns som tillbehör.

Jubileumspriser på Raketlasses svärd och kedjepaket

PAKET 1  NU 690:-
13” 1,5 mm 56 drivlänkar passar  
Jonsered, Husqvarna, Partner,  
Dolmar m fl Ord. Pris 838:-  

PAKET 2  NU 690:-
13”  1,3 mm 56 drivlänkar passar 
Jonsered,Husqvarna,Partner,  
Dolmar m fl Ord.pris 838:- 

PAKET 3  NU 502:-
 13” 1,5 mm 56 drivlänkar  
passar Stihl  Ord.pris 627:- 

PAKET 4  NU 690:-
 13” 1,3 mm 56 drivlänkar  
passar Stihl Ord.pris 838:- 

PAKET 5  NU 765:-
15” 1,3 mm 64 drivlänkar passar Jon-
sered,Husqvarna,Partner,  
Dolmar m fl Ord.pris 930:- 

PAKET 6  NU 765:-
15” 1,5 mm 64 drivlänkar passar Jon-
sered,Husqvarna,Partner,  
Dolmar m fl Ord.pris 930:- 

PAKET 7  NU 765:-
15” 1,3 mm 63 drivlänkar passar  
Stihl Ord.pris 930:- 

PAKET 8  NU 552:-
13” 1,3 mm 56 drivlänkar passar  
Hitachi, Tanaka m fl Ord.pris 676:- 

PAKET 9 NU 439:-
14” 3/8 52 drivlänkar passar  
hobbysågar, Jonsered, Husqvarna, 
Partner,  Mccull och m fl
 Ord.pris 548:- 

PAKET 10 NU 429:-
14” 3/8 50 drivlänkar passar  
sågar, Stihl. Ord.pris 536:- 
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Varje paket  
innehåller  

2 kedjor och  
ett svärd

Det ska vara ett nöje att jobba i trädgården

JUBILEUMS
PRIS

JUBILEUMS
PRIS

 
Waipoua® II Midjebyxor
 med sågskydd klass 1 
(20m/s)
Lätta och slitstarka byxor hel- och 
deltidsanvändning.
•  6 lager sågskydd
•  Innovativt, slitstarkt 4-vägs 
stretchtyg av polyester
•  Nylonförstärkta slitytor
•  Bränsle-, olje- och värmetåliga
•  Vattenavvisande
•  Ultralåg vikt
•  Benficka för fällkil mm.

1.099:-
(ord. 1.408:-)

JUBILEUMS
PRIS

109:-
(ord. 136:-)

JUBILEUMS
PRISOregon Hängslen

Justerbara hängslen med 
stropp.

169:-
(ord. 213:-)

JUBILEUMS
PRISOregon Handske

Bekväma motorsågshandskar 
med sågskydd för vänsterhanden. 
Elastiska muddar och greppyta av 
mjukt & smidigt läder.
•  Sågskydd klass 0 (16m/s)
•  Storlekar : S(8) – XL(11)

699:-
(ord. 869:-)

JUBILEUMS
PRIS

Oregon Skyddstövel
Gummistövel från Oregon med sågskydd klass 
3. En bekväm stövel med bomullsfoder och 
stålhätta med ett förstärkt gummiskydd. 

Världsledande tillverkare  
av sågkedjor, sågsvärd,  

drivhjul  och skogstillbehörOREGON® Varseljacka 
För skogsarbete är en  komfortabel &  
slitstark jacka som möter 
och överträffar Arbetsmiljöverkets krav 
gällande varselkläder på 
överkroppen vid skogsavverkning.
•  Certifierad enligt varselklass EN20471, 
klass 3
•  Tillverkad av ett slitstarkt 4-vägs  
mekaniskt stretchmaterial
•  Ventilationsöppningar med dragkedja
  och nät under armarna
   •  Låg vikt
     •  2 sidofickor, 1 bröstficka, 1 ärmficka

799:-
(ord. 1.025:-)
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Yukon kängan
En lätt och smidig känga för 
fritidsanvändare. Tillverkad av slit-
starkt ko-läder och utrustad med 
gummiförstärkt tåhätta. 
Sula av PU-gummi.
•  Sågskydd klass 1 (20m/s)
•  Slitstarkt 2,0mm Ko-läder
•  Låg vikt: 2,1Kg (stl. 43)
•  Vattenresistent
•  Storlekar : 39-48

1.099:-
(ord. 1.290:-)

OREGON 
Skyddspaket 1

OREGON 
Skyddspaket 2

Skyddstövel, Hjälm, Midjebyxa, 
Varseljacka, Handske, Hängslen
Ord. Pris 4.272:-  

Känga, Hjälm, Midjebyxa, 
Varseljacka, Handske, Hängslen
Ord. Pris 4.693:- NU 3.079:- NU 3.379:-

Detta ingår:    värde 350:-
•  Visir • Hörselskydd • Trimmertråd  

ECHO HIGH TORQUE
50% MER VRIDMOMENT 
Mer vridmoment betyder mer 
klippkraft. High Torquemodellerna 
har förhållandevis små motorer, 
vilket gör att modellerna är lätta 
och har låga vibrationsnivåer, men 
de har klippkapacitet och styrka 
som en betydligt större trimmer.

5.795:-
(ord. 6.795:-)

Gräsklippare Ariens LM 46E batteristart 
Användarvänliga och tåliga gräsklippare av hög kvalitet. 
Batteri och laddare är inkluderat. Full laddning: 60 min. 
Snabbladdning: 10 min. Briggs & Stratton 775iS-motor. 
Klippbredd 46 cm. Klipphöjd 5 steg. Vikt 31 kg. Drivning.

3-1: Utkast – Multiklipp – Uppsamling

JUBILEUMS
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5.995:-
(ord. 6.995:-)

Med batteristart  
JUBILEUMSPRIS 

7.395:- 
ord. 8.395:- 

Gräsklippare Ariens Razor Ariens Razor™ är fyld 
med funktioner som gör denna gräsklipparen till en vinnare! 
Elektrisk start, 53 cm klippbredd, kraftig Subaru-motor, bio 
och uppsamlare, extra högt klippdäck för bästa resultat och 
inte minst det patenterade “Rite-Hite”-systemet. Drivning.

3-1: Utkast – Multiklipp – Uppsamling
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3.490:-
(ord. 4.395:-)

Gräsklippare Ariens Gk460 
Användarvänliga och tåliga gräsklippare av hög kvalitet. 
Briggs & Stratton 450 serie-motor. Prestanda 125 cc. 
Klippbredd 148 cc. Klipphöjd 5 steg, 22-90 mm. 
Hjul 180 / 210 mm. Vikt 28 kg.  Drivning.

3-1: Utkast – Multiklipp – Uppsamling

JUBILEUMS
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Ariens ikon-x 42
Vi presenterar  IKON-X i ny cool design i år. IKON-X är fullspäckad med professionella funktioner. Detta 
är en tuffare och mer hållbar Zero Turn-modell, konstruerad för att möta och överträffa kundernas 
förväntningar. Kvaliteten, komforten och egenskaperna överträffar allt annat i klassen. Spakstyrd.
• Kawasaki FR Twin motor • Klipphöjdsjustering via vridbart reglage.
• Lyft klippdäcket snabbt med fotpedale • Klippdäck i 3,5 mm tjockt stål
• Kantförstärkning i front och sidor • Bred utkastaröppning

47.390:-
(ord. 58.995:-)
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4.195:-
(ord. 4.995:-)

Gräsklippare Ariens LM 46HW   Stora bakhjul för 
bättre framkomlighet samt central justering av klipphöjd för 
snabbare betjäning. Motor: Kohler Courage XT6 OHV. 
Prestanda: 149cc 8Nm. Driftsystem: Självgående/drivning. 
Klippbredd: 46 cm. Klipphöjd: 6 steg  2,2 – 9 cm. Vikt 32 kg.    

3-1: Utkast – Multiklipp – Uppsamling

JUBILEUMS
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begränsat 
antal

2.190:-
(ord. 2.495:-)

Trimmer 
Echo EC-GT222ES  

Gräsröjare med böjt riggrör. 
ES-startsystem för Easy-start.

Cylindervolym: 21.2cm3 
Effekt: 0.71kW 
Vikt*1: 4.3kg 
Semi auto trimmerhuvud 
3mm x 2m trimmertråd

JUBILEUMS
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Detta ingår:  värde 250:-  
•  bärrem • fäste • Trimmertråd  

4.390:-
(ord. 5.295:-)
Cylindervolym: 25.4cm3 
Effekt: 1.04kW 
Vikt*1:  6.0kg 
Semi auto trimmerhuvud 
Ergonomisk sele 
3 mm x 2m trimmertråd 
Slyklinga

JUBILEUMS
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Detta ingår:   värde 350:-
•  Visir • Hörselskydd • Trimmertråd 

Gräs & slyröjare 
Echo SRM-2620ES 

3.550:-
(ord. 4.595:-)

Gräs & slyröjare 
Echo EC-SRM2620TES/U  

5.390:-
(ord. 6.295:-)

Röjsåg 
Echo EC-SRM335TES/U  

Cylindervolym: 30.5cm3 
Effekt: 1.04kW 
Vikt*1: 6.8kg 
Semi auto trimmerhuvud 
Ergonomisk sele 
3 mm x 3m trimmertråd 
Slyklinga
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Vedklyv LS5
Stativet som ingår ger en mycket bra arbetshöjd. Tack vare 
tillsatsbordet slipper du att böja dig ner efter vedträn som 
ska klyvas flera gånger.
• 1,5 kw enfas motor • 5 tons klyvkraft • Klyvkapacitet: Max. 
52 cm • Dimensioner 119x46x106 • Vikt 50 kg

4.995:- 
(ord. 5.995:-)
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begränsat 
antal

Med reservation för tryckfel, slutförsäljn. och ev. prisfel. Priser gäller tom. 31 augusti 2018


