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Utstyr for stallen.

To prisgunstige hestebørster.
Artikkel 6000064
HESTEBØRSTE, GROV BUST, Grønn
1 stk/ pk
Grov hestebørste, 6 cm grønn bust. S-formet for best
mulig grep.
Artikkel 6000065
HESTEBØRSTE, FIN BUST, Sort
1 stk/ pk

Heste/Hagebøtte.
Artikkel 50017
HESTEBØTTE 17 liter
1 stk/ pk
Solid Hage/Hestebøtte 17 l. Flat bak. Laget i resirkulert
gummi som gjør at den ikke sprekker på kalde dager når
bøtte blir brukt ute. Kan med fordel også benyttes som en
hageavfallsbøtte.
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Stallkost.
Artikkel 6407525
STALLKOST
1 stk/ pk
PiaSava Stallkost. Bredde 40 cm med 12 cm sort bust.
Diameter skaft er Ø 28 mm.

TubTrugs

TubTrugs lokk

Den mest allsidige bøtten du noen gang har hatt! De er
fantastiske! Meget allsidig for bruk i mange forskjellige
arbeids situasjoner; på arbeid, i hjemmet, i stallen og i
hagen. Tåler varme, kulde, sol. Godkjent for oppbevaring
av næringsmidler med unntak av den sorte.
Flere størrelser og hele 9 farger i tillegg til svart og hvit.
Her ser du vårt sortiment med mål og volum kapasitet.
Finn den Tubtrug som passer deg best!
Se i butikken for hvilke farger som er på lager nå.

Artikkel 60671xx
TUBTRUG lokk, sort for Medium størrelse 26 liter
1 stk/ pk

Artikkel 60671xx
TUBTRUG Medium 26 liter
1 stk/ pk
Høyde 30 cm, diameter 39 cm
Artikkel 60671xx
TUBTRUG Large 38 liter
1 stk/ pk
Høyde 33 cm, diameter 45 cm
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Solid hageredskap fra Joraform! - Nå HELE palletten!
Joraform hageredskap er utført i vokset ask. Metallet er i
rustfritt stål. Ved riktig pleie, har du hageredskap i lang
tid.
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Artikkel 6009561
HAGEKJERRE
1 stk/pk Hardplast
100 l
Artikkel 6009571
GREIP, damestørrelse
1 stk/pk. Vokset ask
Lengde: 1000 millimeter
Artikkel 6009565
SPADE, herrestørrelse
1 stk/pk. Vokset ask
Lengde: 1100 millimeter
Artikkel 6009564
GREIP, herrestørrelse
1 stk/pk. Vokset ask
Lengde: 1100 millimeter
Artikkel 6009572
LØVRIVE
1 stk/pk. Vokset ask
Lengde: 1710 millimeter
Artikkel 6009573
UGRESS SKYFFEL
1 stk/pk. Vokset ask
Lengde: 1565 millimeter
Artikkel 6009574
KULTIVATOR
1 stk/pk. Vokset ask
Lengde: 1510 millimeter
Artikkel 6009575
JERNRIVE
1 stk/pk. Vokset ask
Lengde: 1435 millimeter
Artikkel 6009563
KANTSKJÆRER
1 stk/pk Vokset ask. Blad i en
halvmåne. Lengde: 960 millimeter
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Solid hageredskap fra Joraform! - Småredskap
Joraform hageredskap er utført i vokset ask.
Metallet er i rustfritt stål. Ved riktig pleie, har
du hageredskap i lang tid. Flotte gaver!
Artikkel 6009587
PLANTESPADE
1 stk/pk. Vokset ask
Lengde: 32,5 cm
Artikkel 6009588
PLANTEGREIP
1 stk/pk. Vokset ask
Lengde: 29 cm
Artikkel 6009589
JORDSKUFFE
1 stk/pk. Vokset ask
Lengde: 32 cm
Artikkel 6009590
LØVETANN STIKKE
1 stk/pk. Vokset ask
Lengde: 29,5 cm

Artikkel 6009576
HÅNDREDSKAP Gavepakning
1 stk/pk. Vokset ask
Lengde: 49 cm

Artikkel 6009591
HÅNDHAKKE
1 stk/pk. Vokset ask
Lengde: 31,5 cm
Artikkel 6009592
PLANTEPINNE
1 stk/pk. Vokset ask
Lengde: 28 cm
Artikkel 6009593
BLOMSTERSAKS
1 stk/pk. Vokset ask
Lengde: 19 cm
Artikkel 6009594
BESKJÆRINGSSAKS
1 stk/pk. Vokset ask
Lengde: 21 cm
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Artikkel 6009595
HEKKESAKS
1 stk/pk. Vokset ask
Lengde: 51,5 cm

Gartnerens foretrukne beskjæringsredskap!
Artikkel 640500
FELCO 2, beskjæringssaks
1 stk/pk
Saksen de profesjonelle foretrekker. Alle skjær og
fjærer kan byttes ut.
Artikkel 640505
FELCO 6, beskjæringssaks
1 stk/pk
Damesaks for proffene. Alle skjær og fjærer kan
byttes ut.
Artikkel 640506
FELCO 160 L, beskjæringssaks
1 stk/pk
Stort grep for herrer.
Artikkel 640508
FELCO 160 S, beskjæringssaks
1 stk/pk
Lite grep for damer.
Artikkel 640530
FELCO slire for saks i lær
1 stk/pk
Artikkel 640532
FELCO grensag, sammenleggbar
1 stk/pk

Artikkel 640533
FELCO grensag med slire
1 stk/pk

Nyheter
2018

Artikkel 640094
FELCO Podekniv
1 stk/pk
Artikkel 640594
FELCO Slipesten
1 stk/pk
Side 17

Ugressbekjempelse
Velg håndredskap etter behov
Ugressbekjempelse er enkelt. Det finnes kun en faktor
som mer enn noe annet styrer hvor mye eller lite ugress
vi har på våre flater. Det er hvor ofte vi bearbeider våre
overflater. Valget av metode er av mindre betydning. De
metoder vi har å velge mellom er
- Mekanisk bearbeiding
- Varmebehandling
- Kjemikalier (nesten utgått)
Det finnes ingen engangsløsning som mange drømmer
om, men de fleste av oss har innsett den bitre virkeligheten og jobber på. Effekten av de lovlige metoder vi
har å velge på i dag er nesten likeverdige. Velg redskap
som er lette å arbeide med og som gjør det mulig å utføre
arbeidet så raskt som mulig. Varmebehandling er kanskje den enkleste og raskeste når man bruker den riktig.
Når det kommer til kjemikalier, så mener vi at det ikke
motiverer til bruk. De må benyttes gjentagende ganger, og
kjemikaliene er dessuten et miljøproblem, og derfor snart
ikke lenger lov å bruke.
Våre nøkkelord når vi tar frem redskap er at det skal være
- Enkelt,
- Effektivt og
- Ergonomisk
å benytte dem.
Mekanisk redskap skal velges ut fra overflatens hardhet, hvor mye ugress du
har, om du skal bearbeide overflaten eller
bearbeide i dybden.
Hvilken bredde på redskapen du skal benytte,
avgjøres ofte av områdets
størrelse og hvor tett du
har mellom plantene.
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Artikkel 6032111
HJULHAKKEN inkl. 6032210 Rensehakke 25 cm bred
Verdens beste handredskap for ugressbekjempelse og
kantskjæring
Hjulhakken er det mest effektive og mest lettvinte
håndredskapen på markedet i dag. Du renser enkelt bort
ugress i hageanlegget og grusgangene. Kantskjæring på
grusganger, rabatter og sandbunkere er heller ikke noe
problem. Begge armene rett frem gir maksimal kraft.
Den store kraftutvekslingen gir en utrolig presisjon.
Trinnløs høydeinnstilling på håndtaket minsker belastningen på rygg og skuldre.
Tilbehør til hjulhakken
Artikkel 603209
RENSEHAKKE 16 cm
Artikkel 6032220
RENSEHAKKE 35 cm
Artikkel 6032225
RENSEHAKKE 50 cm
Har du en porøs overflate, kan du lett øke din arbeidsbredde til 50 cm.
Kan også benyttes for å ta bort gresstorv fra plattinger
og asfalt.

Hjulhakke
Artikkel 6032230
KANTSKJÆRER
Raskeste kantskjærer på markedet. Perfekt presisjon som legger ut materialet. Kan benyttes på
grusganger, rabatter og sandbunkere.
Artikkel 6032240
HYPPEPLOG
Er et ypperlig redskap for hypping av alle slags
rad-dyrkede avlinger, f. eks. poteter, purreløk,
gulrot og blomster.
Artikkel 6032265
GANGRIVE 1 M
Perfekt finish på grusgangen med vår 1 meter
brede gangrive.
Artikkel 6032227
UGRESSHARV
Ugressharven for grønnsaksprodusenter
I 2014 kom vi med en ugressharv til Hjulhakken. Den er 60 cm bred. Småskala grønnsaksprodusenter kommer til å elske dette produktet
da den kommer å spare mye tid under den
tidlige vekst-perioden.
Tanken med ugressharven er at den skal erstatte
en stor del håndarbeidet under den første delen
av vekstsesongen. De lange fjærpinnene pendler sideveis og forflytter jorden og dekker de
små ugress-spirene. Derfor er det svært viktig å
kjøre i tide. Den fungerer best når jorden er tørr.
Fordelen med harven er at man kan kjøre over
raden når plantene er veletablerte uten å skade
dem. Arbeidshastigheten: Desto fortere, desto
bedre.
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Ugressbekjempelse
Pendelhakke
Artikkel 6031019
PENDELHAKKE PH15
Pendelhakken er leddet, og arbeider både fremover og bakover. Bra for overflate bearbeiding i
grus og jord.

Pendelhakken er leddet, og arbeider både fremover og
bakover. Effektivt.
Artikkel 6031210
FUGERENSER F2
Fugerenser med to skjær
for effektivt arbeid mellom
belegningsstein og heller

Artikkel 6031017
SKYFFELJERN S15
Et effektivt redskap med
selvslipende skjær. Radiusen
på skjæret øker effektiviteten
på harde overflater.

SKAFT - to varianter passer til alle emnene
Artikkel 60310010
Traskaft lakkert Ø24 mm, lengde 180 cm

Artikkel 6031002
Traskaft T-modell, lakkert Ø26 mm, lengde 180 cm
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Bøylehakke R
Artikkel
BØYLEHAKKE mod. R
R-modellen er for dyp
bearbeiding. Dette forbedrer
plantenes mulighet å ta til seg
mineraler og næringsemner
og minsker uttørkning av
jorden.
Artikkel 6031015
BØYLEHAKKE R6
6 cm
Artikkel 6031015
BØYLEHAKKE R10
10 cm

Ugressbekjempelse
Bøylehakke H

Trådhakke

Artikkel
BØYLEHAKKE mod. H
H-modellen er for overflate bearbeiding av
grusganger og rabatter. Knivskarpt skjær.
Tre bredder

Artikkel
TRÅDHAKKE
Tre Lucko modeller for skaft.
Trådens fordeler er bl.a. at du kommer fantastisk bra til på trange
plasser, og du kan arbeide helt inn
på blomster og grønnsaker uten å
skade dem. Benyttes i porøse jordbed for å beholde en struktur som
gavner næring- og væskeopptaket
for dine planter.
Tre bredder

Artikkel 6031011
BØYLEHAKKE H11
11 cm
Artikkel 6031014
BØYLEHAKKE H14
14 cm
Artikkel 6031018
BØYLEHAKKE H17
17 cm

Artikkel 6031213
TRÅDHAKKE LR5
5 cm buet

Artikkel 6031212
TRÅDHAKKE LR9
9 cm buet

Artikkel 6031211
TRÅDHAKKE LH12
11 cm rett
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Ugressbekjempelse
LUCKO

Velg redskap etter behov!
Ved å ta stilling til hva og hvor du skal luke, velger du
redskap. Her er en opplistning som kan hjelpe deg med en
behovsanalyse.
Rens gjerne når det regner. Bløt mark er mer lettbearbeidet.
Materiale: Jord, grus, sand, beleggningsstein, asfalt
Beskaffenhet: Hard, medium, myk
Ugressmengde: Mye ugress, lite ugress
Bearbeiding: Overflate eller dypbearbeiding
Størrelse på overflate: Åpne overflater som rad-dyrkede
grønnsaker eller tette rabatter

Artikkel
LUCKO
Prisbelønnet og verdensunikt grep, med fantastisk
ergonomi. Ingen belastning på håndledd. Jobb nær
dine planter uten å skade dem. Et grep som gir mer
kraft. Lett å komme dypt ned i jorden.
Artikkel 6031421
Lucko
1 stk/ rød, gul, blå eller rosa
25 mm / 65 mm

Side 22

Varmebehandling med gass.

Vi anser at denne metoden er den enkleste og raskeste metoden når du skal bearbeide en hard overflate. Det forutsetter at du gjør det på riktig måte.

Ugressbekjempelse
Ugressbrenner
Varmebehandling: Den raskeste metoden.
Metoden går ut på at man raskt varmer opp den grønne
veksten som da visner ned. Væsken i cellene ekspanderer ved oppvarmingen og sprenger celleveggene. Dette
resulterer i at planten ikke lenger kan suge opp væske
og næring. Mange gress dør direkte etter behandling.
Rotugress som f.eks Løvetann, Skvallerkål og Kveke,
visner også ned, men roten overlever en behandling. Disse
vekstene krever gjentagende behandling, som vil resultere
i at roten kommer til å minske i størrelse. Optimal behandling skal skje når plantene er 3 - 5 cm store. Om behandlingen gjentas innen plantene er 10 cm høye, vil man få
en krympende rotmasse. Dette blir synlig idet plantene
blir svakere og vekst hastigheten hos planten minsker.

Komplett ugressbrenner med vogn for
montering på stor gassflaske
Nyhet
2018

Artikkel 6038233
UGRESSBRENNER Parasene for engangs gassflaske.
Et perfekt utstyr for små overflater. Veldig enkel å håndtere. Skru enkelt på flasken (gassflaske med gjenger, følger
ikke med).
T30 er et forbrukerprodukt for mindre overflater som skal
behandles. En gassbrenner med rundt munnstykke, 3 cm
bredt og 65 cm langt rør. Tenner på røret. Håndtak med
innstilling av gassmengde.

Vær varsom!
Metodens egenskaper:
Arbeidshastighet:
Tenning:		
Energikilde:		

Artikkel 6038235
UGRESSBRENNER Parasene komplett med vogn.
Rask og enkel håndtering
4 - 6 km /timen
Piezo
Gass

Væruavhengig metode
Lett å komme til på vanskelige steder. Hold avstand til
husvegger, treverk og brennbart materiale.
Les bruksanvisningen nøye!

Benyttes på alle harde overflater. Lett å komme til rundt
trær, forskjellige stenbeleggninger og under benker. God
ergonomi og høy effekt. Påvirkes ikke av regn.
Komplett
T30 brenner, 2m slange, regulator og vogn (ikke flaske).
Brenneren har Pietzo tenner på røret. Komplett system har
2,5 bars regulator
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