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INTRODUKTION

Firmaet er beliggende i Nordjylland ved Tornby,
og vi dækker hele Danmark som salgsområde.
Vores kunder er hovedsalig kirker og kirkegårde, men skoler, boligforeninger, planteskoler
og stenhuggere er også en del af vores kundekreds.
Historie
Firmaet er startet i 1986 med salg af sand- og
granitprodukter, og vi har siden da løbende
udvidet sortimentet til i dag stort set at kunne
tilbyde et komplet sortiment indenfor produktområdet kirke- og kirkegårdsartikler.
Salgsafdeling
På kontoret er vi altid at træffe på telefon for
vejledning og ordremodtagelse. Desuden kører
6 salgsbiler i landet, som har hvert sit faste
salgsområde, således der kan opnåes en tæt og
fortrolig kontakt til kunderne. I disse salgsbiler
medbringes en stor del af varerne, hvorved de
kan afleveres direkte til kunden ifb. med besøg.
Produktprogram
For så vidt muligt at kunne tilbyde et komplet
program af artikler til kirker og kirkegårde fører
vi et meget bredt sortiment. Sortimentet spænder lige fra alterlys, kirkesølv, rengøringsartikler
og arbejdstøj til redskaber, skilte, maskiner, granit- og sandprodukter samt meget andet. Langt
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størstedelen af varerne er lagervarer, som vil
kunne leveres fra dag til dag. Skulle du mangle
et produkt, du ikke kan finde i vores katalog,
hører vi meget gerne fra dig.
Stenprodukter
I Hjørring har vi en afdeling med stenlager,
hvor vi har ca. 100 forskellige slags perlesten og granitskærver, som leveres i sække.
Nogle slags kan også leveres i bigbags eller i
løs vægt på lastbil. Desuden lagerføres mange forskellige slags brosten, chaussesten, hveder og kantsten m.m. i forskellige størrelser og
farver.
Af sand har vi flere forskellige slags til bl.a.
sandblæsning (ovntørret), legepladser (stødabsoberende), glatførebekæmpelse, byggerier mv.
Værksted/service
På vores værksted produceres og udvikles i tæt
samarbejde med vores kunder mange af de
kirke- og kirkegårdsartikler, vi sælger. Desuden
udføres service/reparation på trucks, løvsugere,
hækkeklippere mv.
Firmaets største målsætning er at opretholde
den tætte kontakt til vores kunder, ligesom
kvalitet, fleksibilitet, service og ikke mindst
hurtig levering er af stor betydning for os.

www.dansand.com

INDHOLDSFORTEGNELSE
Adventsbånd
Adventsholdere
Affaldsspande
Affaldsstativer
Affaldsvogn
Afstivningsplanker
Afstivningssprosser
Algefjerner, IDZ
Alterbrød
Alterstager
Altervaser
Anretterholder
Arbejdstøj
Balanceholdere
Batterier
Benzindunke
Beskæringsværktøj
Beta værktøj
Blomsterløg
Brandtæppe
Brolæggerjomfru
Brækstang
Buskryddere
Bænke
Bærepose
Børnebibel
Cacao
Catman
Climax-tør
Dimonlift
Diske
Donkraft
Dåbsfad
Dåbskander
Dåbslys
Dåbsservietter
Dåbsstager
El-pærer
Fastnøgler
Fedtpresser
Fejemaskiner
Felco
Flag
Flagstænger
Fliserenser
Fodrenserist
Forbindskasse
Freund
Fræsere
Fyringsolie
Garderobeskabe
Generatorer
Glatførebekæmpelse
Granitvaser
Gravkasse
Gravkræmmerhuse
Gravrammesæt
Gravtæpper
Green-Flame

15
15
32
32
57
29
29
47
5
8 & 13
14
31
40
15
11
71
48
55
35
18
45
46
64
33
14
16
5
68-69
41
53
12
29
13
13
14
14
14
11
29
47
61
48
18
18
50
51
18
48-49
64
71
54
65
58
45
29
44
28
28
60

Grensakse
48
Grillo
61
Græsfrø
35
Græstrimmere
64
Handsker
43
Hattehylde
19
Havevogn
31
Hjemmeberettelsessæt
12
Hjulhakke
53
Honda
64-65
HTF
66
Hygrometer
17
Hækklippere
49 & 63-64
Hæksakse
49
Hængelås
57
Hætte til jordkasse
30
Højtryksrensere
22
Hømmeren
32
Høreværn
43
Håndledsstøtte
43
Insektmiddel, 8IO
47
Istor
48
Jalas
42
Jordanker
57
Jordkasser
30
Jordpåkastelsessæt
23
Juletræsfødder
15
Juletræskæde
15
Kabeltromle
49
Kaffe
5
Kalke
12
Kantsakse
49
Kantskærer
63 & 67
Kasse til særkalk
12
Katafalk
26
Katafalk, elektrisk
25
Kimehammer
23
Kirkebøsse
17
Kirketavler
37
Kistebukke
23
Kistekøl
25
Kistevogne
27
Kistevognstæpper
27
Klippo
67
Klokketov
23
Klude m.v.
20
Knæbeskyttere
43
Kobbervaser
44
Kompressorer
56
Koralbog
16
Koste
51
Kranseholder
9
Kärcher
22
Køreramper
57
Kørestolsramper
27
Lampetter
10
Lighter
6
Livets træ
8
Lock alarm
57

Lys
4
Lysekroner
10
Lyseslukkere
6
Lysestager
8
Lysglobe
9
Lyshøvle
6
Lysmanchetter
6
Løfteværktøj
46
Løgsætter
35
Løvriver
50
Løvsugere
63 & 67 & 69
Løvsugerslange
69
Løvsugersække
69
Makita el-værktøj
55
Materialevogne
29
Mejsler
45
Melodisamling
16
Merrytime
38
Miljøbenzin
71
Miljøriver
59
Minilast
66
Motorkære
66
Motorolie
47
Motorsave
62
Multimoppe
21
Myremiddel
47
Mørkt tøj
38
Nedfiringstov
28
Nummerskilte
36
Oasis
15
Oblatæsker
12
Oliepumper
71
Olierør
49
Optøningsapparat
58
Ordensreglement
36
Orebo
19
Overkørselsrampe
27
Papirartikler
20
Papirdispensere
20
Papiropsamler
50
Paraply
41
Paraplyholder
19
Pendulhakke
50
Plaster
18
Plastposer
20
Plæneklippere
65 & 67
Plænetraktore
62 & 67 & 70
Pudsemiddel
7
Pulverslukker
18
Redskaber
50-51
Redskabsophæng
56
Redskabsstativer
31
Regntøj
41
Rengøringsartikler
20
Renovering
10
Rygsprøjter
59 & 64
Salmebogsvogne
16
Salmebøger
16
Salmetal
17
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Salmetalskasse
17
Sikkerhedsfodtøj
42
Sikkerhedsudstyr
43
Skilte
36
Skjorter
38
Skuffejern
50
Skærefast udstyr
62
Slips
38
Smøremidler
47
Sneglefri
47
Sokker
41
Solus vogn
70
Spande
52
Spejl
19
Spredere
58
Stenvogn
46
Stiga
70
Stiger
54
Stolestager
7
Stumtjener
19
Støvsuger
22
Sæbedispensere
20
Sæbeprodukter
20
Særkalke
12
Søn- og Helligdagsbetegn.
17
Tanaka
62-63
Te
5
Teleskopskafter
21
Tip-vogn
57
Trailersprøjte
59
Treben
46
Trillebør
52
Truck
68
Trådkurv
20
Tyverisikring
57
Tårnsender
22
Ukrudtsbrændere
60
Urnebor
24
Urnenet
24
Urnetang
24
Urnetransportkasse
24
Vandingsudstyr
53
Vandkander
52
Vandkandestativ
31
Vandposter
34
Varmemåtter
58
Vaseholdere
31
Vin
5
Vinduesbørste
21
Vintertøj
39
Vægur
19
Værdiskabe
9
Værktøj
55
Værktøjsbord
56
WD 40
47
Workzone
40
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LYS

ALTERLYS
Alterlysene fra Asp Holmblad er fremstillet i 100% ren stearin og er af en
meget god kvalitet. Stearinens kvalitet og den specielt udviklede væge giver
en stor og rolig flamme, samtidigt med at risikoen for tilsodning
minimeres. Ved levering af alterlys, kan vi tilpasse boringen, så lysene står
godt i stagerne, hvis ikke en af de to
standardboringer passer.

LYS
Levende lys skaber en god stemning og er en naturlig del af miljøet i
kirken. Vi forhandler et bredt sortiment i lys – alterlys, kertelys,
kronelys, julelys, bloklys m.m. Sortimentet fra Asp Holmblad er specielt
udviklet til kirker og har de bedste brændeegenskaber kombineret
optimal pasform i stagerne. Er der specielle ønsker vedr. størrelse og
materiale kan vi også efterkomme dette.

BLOKLYS

Lille boring - 10 x 40 mm (konisk)
Stor boring - 25 x 140 mm (konisk)

KERTE- OG
KRONELYS

GRAVLYS
Varenr. 7030050

HELLIG-TREKONGER-LYS
Højde 20 cm - Ø 22 mm
Varenr. 7030043

KANALLYS
Brændetid: 6,5 timer.
Leveres i kasser
á 120 stk.
Varenr. 7030034







FYRFADSLYS
Fyrfadslys, paraffin, brændetid: 6 timer.

JULETRÆSLYS

Varenr. 7030052

 Selvslukkende, H 15 cm, brændetid: 2,5 time - Varenr. 7030085
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 Selvslukkende, H 12 cm, brændetid: 1,3 time - Varenr. 7030036

Fyrfadslys, ren stearin, brændetid: 4 timer.
I æske á 8 stk.

 Alm., H 11 cm, brændetid: 1,5 time - Varenr. 7030035

Varenr. 7030080

www.dansand.com

VIN - ALTERBRØD
VIN
Kirkevin - er den mest brugte altervin i kirkerne. Den har en
god og fyldig smag. Vinen indeholder 15% alkohol, som bevirker
en længere holdbarhed efter åbning. Indhold 750 ml.
Varenr. 7030203

Carmel - er en vin uden alkohol og ikke tilsat sukker.
Indhold 750 ml.
Varenr. 7030200

Looza - er en druesaft uden alkohol med en god fyldig
smag og flot dybrød farve.
Indhold 1 l.
Varenr. 7030205

Eller 200 ml.
Varenr. 7030202

ALTERBRØD
Brødet kommer fra Diakonissestiftelsens Alterbrødsbageri.
Det er usyret brød lavet udelukkende af hvedemel og vand.
Varenr. 7030100

TYKKE ALTERBRØD

HVID
M/ KRUCIFIKS

STORE
ALTERBRØD

Ø 10 cm, leveres i ruller á 50 stk.

Ø 15 cm, sælges enkeltvis -

Varenr. 7030110

Varenr. 7030106

Ekstra kraftige alterbrød. Ø 3,4 cm.
Leveres i ruller á 100 stk. - Varenr. 7030107

KAFFE - TE - CACAO

KAFFE
Merrild er en klassisk og rigtig god
hverdagskaffe, som er sammensat således,
at den har den samme fyldige og runde
smag hver gang.
Leveres i kasser af 16 poser.
Guld Brasilko - Varenr. 7140002
Rød Mocca - Varenr. 7140001

TE
Pickwick tilbyder et bredt udvalg af
velsmagende kvalitetste f.eks. grøn te,
urtete og sort te.
Varenr. 7140003

CACAO
Velsmagende varm chokolade. Leveres
i kasser á 100 enkeltportioner.
Varenr. 7140004

www.dansand.com
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TILBEHØR

LYSHØVLE
Vi har et stort udvalg i lyshøvle til både alterlys og kronelys. Lyshøvlene til alterlys leveres i den ønskede diameter,
som passer til de anvendte alterlys.
Lyshøvlene til kronelys leveres i forskellige modeller.

LYSESLUKKER
Med egetræsskaft.
Varenr. 7030307

MICRO TORCH
MINIBRÆNDER

LIGHTER
ZIPPO FYRFADSLIGHTER

Smart og handy gaslighter med
justerbar svejseflamme.
Velegnet til at tænde lys i kirken,
skal kun tændes én gang
(flammen går ikke ud før man
slukker den).
Nem at påfylde.

Varenr. 7030296

Varenr. 7160512

Varenr. 7030333

LIGHTERGAS
Varenr. 7030317

LYSMANCHETTER
Glasmanchetter i stilrent design. Kan også fåes i andre modeller.
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2030 - Ø 45 mm

1020 - Ø 65 mm

1010 - Ø 65 mm

1021 - Ø 65 mm

5060 - Ø 80 mm

Varenr. 7030319

Varenr. 7030313

Varenr. 7030322

Varenr. 7030318

Varenr. 7030323

www.dansand.com

STOLESTAGER - PUDSEMIDDEL
STOLESTAGER
Side- og topmonteret stolestage samt -vase udført i
blankpoleret messing. Kan bruges som lysestage med
almindelige lys eller med fyrfadslys. Stagen kan også
bruges som blomstervase.
Fyrfadslysholder - Varenr. 7110034
Lysmanchet - Varenr. 7110038
Glas - Varenr. 7110037

TOPMONTERET STOLESTAGE
Monteres på vandrette flader i bøsning. -

GLAS TIL
STOLESTAGE
Varenr. 7110037

Varenr. 7110032

STOLESTAGE
Med fastmonteret lysmanchet.
Varenr. 7110036

SIDEMONTERET
STOLESTAGE
Monteres på lodrette flader i bøsning.
Varenr. 7110044

INDSATS TIL
FYRFADSHOLDER

BØSNING TIL
STOLESTAGE
Varenr. 7110047

PUDSEMIDDEL

Indsatsen sættes i fyrfadsholderen,
hvorefter den fungerer som holder
til kronelys.
Varenr. 7120259

www.dansand.com
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KIRKEUDSMYKNING
Reparation og lakering af lysestager.
Ring for uforpligtende tilbud.

ALTERSTAGER

LIVETS TRÆ
Med 8 lysholdere.
Højde: 140 cm
Ø 60 cm.
Varenr. 7120254
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LYSESTAGER
Til udsmykning af kirke og kapel
har vi et stort udvalg i lysestager.

KIRKEUDSMYKNING
LYSGLOBE
Flot og dekorativ lysglobe udført i
pulverlakeret sort smedejern. Globen fåes
med holdere til fyrfadslys, juletræslys eller
en kombination af begge. Indvendig stage til
et stort midterlys (30 x 300 mm).
Totalhøjde: 170 cm
Diameter: 50 cm
Antal lysholdere: 18 stk.
Til lysgloben kan fåes
en tilhørende
kollektkasse, som
kan aflåses med en
lille hængelås.

KRANSEHOLDER
Kranseholder til adventskrans i pulverlakeret
sort smedejern. Monteret med 3 pigge til
fastgørelse af kransen. Højde: 120 cm
Diameter: 50 cm

VÆRDISKABE
Desværre forsvinder der hvert år
uundværlige og uerstattelige genstande
fra de danske kirker enten ved indbrud eller
ved brand. Vi forhandler Rosengrens serie
af værdiskabe, som sikrer værdier såsom
kirkesølv, kirkebøger, historiske klenodier,
kontanter og andre værdier mod både
indbrud og brand.

CARIBBEAN
Flere og flere bruger edb i
deres hverdag. Vidste du at
datamedier bliver ødelagt ved
ca. 55° og papir ved ca. 170°.
Caribbean dataskabsserien
findes i 2 modeller med
brandklasse 60DIS.

MULTIDOC
MultiDoc skabet findes i 10
modeller med enten 1 eller
2 timers brandtest. MultiDoc
serien har mange forskellige
indretningsmuligheder, der gør
at skabet kan indrettes efter
ethvert behov.

MULTISEC
Med MultiSec skabet vil I både
kunne beskytte jer mod indbrud
og brand. Skabet er godkendt af
Forsikringsselskaberne i grade 0 og
1 samt i den danske SKAFOR Rød.
Desuden har skabet en 2 timers
brandtest (120P), som beskytter
dokumenter mod brand i minimum
2 timer. Skabet findes i 7 størrelser.

Sikker opbevaring – jf. § 8 i Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 527 af
19. juni 1992 skal kirkesølv, kirkebøger, historiske klenodier, kontanter og
andre værdier opbevares i brand- og indbrudssikret skab, dvs. grade 3
samt brandtest 60P som minimum.
Kilde: Afskrift af pjece fra Det Kriminalpræventive Råd.

www.dansand.com
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LYSEKRONER - LAMPETTER
KIRKEBELYSNING
Inden for belysning har vi et stort udvalg i lysekroner, væglamper m.v.

RESTAURERING - RENOVERING
RENOVERING
Vi udfører renovering af alle typer kirkebelysninger såvel som andre
kirkeeffekter i messing. Lige fra små lysestager, stolestager og salmetal til alterstager, døbefonte og ikke mindst lysekroner.
Ved renoveringsopgaver af lysekroner sker afhentning og og levering
i en bil specialindrettet til formålet med ophængningsbeslag i loft og
gulv, der sikrer en forsvarlig transport.
Under renoveringen adskilles lysekronerne og lakken fjernes. Herefter gennemgås delene for skader inden oppudsning og lakering
finder sted. Alle ledninger samt defekte fatninger udskiftes, inden
lysekronen samles.
Alt håndforarbejdes og udføres med mange års erfaring og viden
indenfor faget, hvilket er med til at sikre et godt resultat.
Vi giver altid gerne et uforpligtende tilbud.

10
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EL-PÆRER
EL-PÆRER

STANDARDLAMPE

Vi forhandler et bredt program af el-pærer. Lige fra almindelige
standardlamper og lysstofrør til kirkekerter, kronelamper, krystallamper og lavenergilamper.

Standardlampe, mat, 230 V, E27, 25 Watt - Varenr. 7051301
Standardlampe, mat, 230 V, E27, 40 Watt - Varenr. 7051294
Standardlampe, mat, 230 V, E27, 60 Watt - Varenr. 7110084
Standardlampe, mat, 230 V, E27, 75 Watt - Varenr. 7051210
Standardlampe, mat, 230 V, E27, 100 Watt - Varenr. 7051243
Ovenstående lamper kan også leveres med klart glas.

KIRKEKERTE
Kirkekerten giver ca. 100 lumen og har en farvetemperatur
på ca. 1900°. K. Det bedste lys opnåes ved at benytte 3
lamper på 115 V i serie ved 220 V. Alternativt benyttes en
250 V kirkekerte på 220 V.
Kirkekerte, 115 Volt, 60 Watt, E14 - Varenr. 7051249
Kirkekerte, 250 Volt, 40 Watt, E14 - Varenr. 7051208
Kirkekerte, 250 Volt, 60 Watt, E14 - Varenr. 7051207
Ovenstående kerter kan også leveres med e27-sokkel.

KERTEPÆRE
Klar, 230 Volt, 15 Watt,
E14 - Varenr. 7051409
Klar, 230 Volt, 25 Watt,
E14 - Varenr. 7051408
Klar, 230 Volt, 40 Watt,
E14 - Varenr. 7051209
Kan også leveres med mat glas.

KRYSTALKERTE
Krystalkerten har et langt filament, som gør lampen
velegnet til brug i krystallysekroner, hvor den fremhæver
den ønskede krystaleffekt.
Krystalkerte, 220-230 Volt, 25 Watt, E14 - Varenr. 7051211
Krystalkerte, 220-230 Volt, 40 Watt, E14 - Varenr. 7051286

KRONELAMPE
Kronelampe, mat, 230 V, 15 Watt, E14 -

Varenr. 7051401

Kronelampe, mat, 230 V, 25 Watt, E14 -

Varenr. 7051403

Kronelampe, mat, 230 V, 40 Watt, E14 -

Varenr. 7051242

Ovenstående lamper kan også leveres med klart glas
samt e27-sokkel

BATTERIER
AA-BATTERI

C-BATTERI

9V-BATTERI

Varenr. 7060907

Varenr. 7170436

Varenr. 7060877

AAA-BATTERI

D-BATTERI
Varenr. 7060921

Varenr. 7060876

www.dansand.com
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KIRKESØLV
Vi foretager
renovering og
forgyldning af
særkalke, kalke
m.v.
Ring for
uforpligtende
tilbud.

DISKE

85033
Vægt: 210 gr
Diameter: 17 cm

85032
Vægt: 150 gr
Diameter: 15 cm

SÆRKALKE

OBLATÆSKER

85055
Vægt: 297 gr
Diameter: 10 cm
Højde: 5 cm

85046
Vægt: 114 gr
Diameter: 8 cm
Højde: 4 cm

KASSE TIL
SÆRKALKE
Varenr. 7110050

85095
Diameter: 60 mm
Højde: ca. 62 mm

85089
Diameter: 57 mm
Højde: ca. 63 mm

85082
Diameter: 56 mm
Højde: ca. 65 mm

HJEMMEBERETTELSESSÆT
85088
Diameter: 60 mm
Højde: ca. 67 mm

85084
Diameter: 60 mm
Højde: ca. 68 mm

85096
Diameter: 58 mm
Højde: ca. 70 mm

KALKE

Stål, bestående af:
- 8 stk. særkalke
- 1 stk. kalk, 12 cm
- 1 stk. oblatæske
- 1 stk. disk Ø 8 cm
- 1 stk. vinflaske - 250 ml
- 1 stk. fad 20x26 cm
Leveres i ruminddelt kuffert.
Mål: 34x31x10 cm.
Varenr. 7120269

85000
Vægt: 295 gr
Højde: 18 cm

12

85002
Vægt: 475 gr
Højde: 20 cm

85010
Vægt: 485 gr
Højde: 24 cm

www.dansand.com

ALTERSTAGER
ALTERSTAGER I MESSING
Leveres fra 14 cm til 103 cm.

DÅBSKANDER OG -FAD

95065
Højde: 26 cm
Indhold: 1,5 l
95067
Højde: 31 cm
Indhold: 2,5 l
95061
95070

95067
95065

95069

95061
Højde: 34 cm
Indhold: 1,5 l
95070
Højde: 32 cm
Indhold: 3 l
95069
Højde: 26 cm
Indhold: 1,5 l

Dåbsfad leveres
efter mål.

www.dansand.com
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DÅBSEFFEKTER










DÅBSSERVIETTER


Papir i en kraftig og blød kvalitet 48x48 cm
med 50 stk. i en pakke - Varenr. 7110066
I stof 52x52 cm -

DÅBSLYS
Dåbslysene kan fåes i to forskellige
modeller med tilhørende stager og æsker.
 Æske til dåbslys, grøn - Varenr. 7110043
 Dåbslys(30x300 mm) - Varenr. 7030001
 Dåbsstage, kors - Varenr. 7030289
 Dåbsstage, firkantet - Varenr. 7110031
 Dåbsstage, trekantet - Varenr. 7110040
 Dåbslys m/monogram i æske
(29x370 mm) - Varenr. 7110039

BÆREPOSE
I hvidt papir. Velegnet til
telegrammer ifb. med
konfirmation.
Varenr. 7100011

DÅBSSTAGE
14 cm dåbsstage i messing.
Leveres i æske med tilhørende lys.
Varenr. 7110029

ALTERVASER
ALTERVASER
Hvide porcelænsvaser i 3 størrelser.
Højde:
17 cm - Varenr. 7090060
21 cm - Varenr. 7090061
25 cm - Varenr. 7090062

14
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Varenr. 7100055

JULEARTIKLER
ADVENTSBÅND

BALANCEHOLDERE

BALANCEHOLDERE

Rød, 40 mm

Til kronelys med en
brændetid på 3 timer
som gør at de kan
brænde under hele
gudstjenesten.

Varenr. 7030309

Varenr. 7120293

Lilla, 40 mm
Varenr. 7030293

Varenr. 7030297

JULETRÆSKÆDE
Indendørs, 30 lys
Varenr. 7051222

Udendørs, 30 lys
Varenr. 7051223

JULETRÆSFØDDER
Stabile juletræsfødder med
justerbare ben.
Lille - 60 cm - rør Ø 8 cm
Varenr. 7110060

ADVENTSHOLDERE

Stor - 90 cm - rør Ø 10 cm

Leveres i sæt á 4 stk. -

Varenr. 7110063

Varenr. 7030314

OASIS
OASIS
Firkantede blokke
Varenr. 7030505

Bindetråd, grøn
Varenr. 7030320

Cylinder 8x6 cm
Varenr. 7030501

Oasis-fix
Varenr. 7030502

Oasis-pinholder
Varenr. 7030508

Oasis-kugle
Varenr. 7030503

www.dansand.com
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SALMEBØGER - BIBLER
Salmebøger k
an
leveres med
guldtr yk

KORALBOG
Den komplette samling af 571
melodier, som indgår i den nye
Den Danske Salmebog 2002 med
tilhørende registre og noter. Den
mest omfattende koralbog, der er
udgivet i Danmark.
Varenr. 7191305

Lomme- og
konfirmandsalmebog.
Format: 75x125 mm.
1440 sider.

MELODISAMLING
Denne enstemmige udgave af koralbogen
er beregnet til kirkesangere og korsangere.
Den komplette samling af de melodier, som
er knyttet til de 791 salmer i Den Danske
Salmebog. - Varenr. 7191306

KIRKESALMEBOG
Den Danske Salmebog i læsevenlig udgave til brug i
kirken. Den fås i sort, blå og rød i slidstærkt
kunstlæder.
Format: 100x187 mm. 1449 sider.
Kan leveres med stor skrift. Alene salmedelen.
Format: 133x208 mm. Ca. 1200 sider.

BØRNEBIBELEN
Dette er den klassiske børnebibel med
vidunderlige illustrationer af den danske
kunstner Susanne Krage. Her finder vi
alle de beretninger fra Bibelen, som vi
kender og elsker, genfortalt af Johannes
Møllehave. Bogen udkom i 1996 og regnes
allerede for en klassiker. Den er i dag
Danmarks mest solgte børnebibel.

Salmebog i Lærred.
Format: 88x164 mm.
1440 sider.
Billederne bringes med tilladelse fra Det Kgl.
Vajsenhus’ Forlag og Det Danske Bibelselskab.

Varenr. 7191307

SALMEBOGSVOGNE
SALMEBOGSVOGNE
Salmebogsvognene kan leveres i forskellige
træsorter og i to størrelser.
Model:
Lille
Stor
Bredde:
40 cm
80 cm
Dybde:
25 cm
25 cm
Højde:
100 cm 100 cm
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SALMETAL - KIRKEBØSSE - HYGROMETER
SALMETAL

SALMETALSKASSE

Salmetallene kan leveres i messing
eller farverne sort og hvid.

Varenr. 7110090

PH-model:

EJ-model:

KK-model:

Tegn:

HYGROMETER
Ø 14 cm.
Varenr. 7170374

KIRKEBØSSE
Kirkebøsse i messing. Leveres med lås.
Varenr. 7120246

SØN- OG HELLIGDAGSBETEGNELSER
SØN- OG HELLIGDAGSBETEGNELSER
Standardmål: 75x545 mm. 68 betegnelser pr. sæt.
Fremstilles efter ønskede mål samt farve – indhent tilbud.

www.dansand.com
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FLAG - FLAGSTÆNGER
FLAG

FLAGSTÆNGER

Et godt flag har en stærk flagdug, der
kan holde til det danske klima med
megen regn og blæst. Et kvalitetsflag
har en høj strækstyrke og formstabilitet. Farverne skal kunne modstå sollyset, og det skal være mindst muligt
vandabsorberende – vand mangedobler vægten af flaget og dermed også
belastningen på flagdug, line og stang.

Stærk, glasfiberarmeret polyester er
råmaterialet, der sikrer flagstangen et
langt, brudsikkert liv. Flagstængerne
har en glat, blank og smudsafvisende
overflade.
En hurtig omgang sæbevand er nok til
at holde overfladen ren og blank.

TILBEHØR
Som tilbehør fåes bl.a.:
Flagsnor - Varenr. 7030256
Flagclips - Varenr. 7110019
Lineholder - Varenr. 7110105
Flagknop - Varenr. 7030258

BRANDMATERIAL - FORBINDING

BRANDTÆPPE
Brandtæppe anvendes til slukning af
brand i væsker i mindre enheder
f.eks. tønder, tromler og lign. Endvidere anvendelig ved personbrand.

NYHED

Varenr. 7110002

SOFT1 PLASTER
& DISPENSER
Har du prøvet limfrit plaster, der tåler
vand og ikke klæber til hud, hår eller sår?
Enkel at montere. Brugervenlig.
Synlig på væggen. Nemt at sætte ny
rulle med plaster i. Kombineret
beholder og rullekniv.

PULVERSLUKKER
Slukkeren er en universal
slukker, som på grund af den
kompakte og enkle betjening
kan indsættes overalt, hvor
en hurtig og problemfri
slukning fordres. 2 kg.
Varenr. 7110005
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FORBINDSKASSE
Indeholder de nødvendige artikler
til behandling af småskader.
Varenr. 7130211

Start-pakke:
· Soft1 plasterautomat
· Infoskilt
· Soft1 6x500 cm
(inkl. brugsanvisning)
Varenr. 7191012

Plaster
Varenr. 7191013
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OREBO
Orebo har igennem de sidste 100 år
udviklet og produceret møbler. Orebo
er ikke kun produkter i en meget høj
standard, der lever op til kundernes høje
krav til design og funktionalitet, men de
er også fremstillet med stor hensyntagen
til naturens spilleregler. Med et møbel
fra Orebo er du sikret et møbel i smukt
design og med lang levetid.

HATTEHYLDE
Mål: 145x450x270 mm

VÆGUR
Med Junghans urværk, sorte visere og
alu-markeringer.
Mål: 195x195x32 mm

HATTEHYLDE
Træ og aluminium. Design: Jesper Holm.
Mål: 120x750x340 mm

SPEJL
Kan leveres med og uden hylde.
Mål: 1660x620 mm

PARAPLYHOLDER
Diameter: 285 mm
Højde: 550 mm

STUMTJENER

STUMTJENER

Vægmodel med bøjlestang.
Kan leveres i følgende mål:
1730x450x470 mm
1730x800x470 mm

Baron. Højde: 180 cm
Design: Jesper Holm.

www.dansand.com
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BØRSTER M.V.
Vi har børster til stort set alle rengøringsopgaver, såsom opvaskebørster,
neglebørster, toiletbørster, spandebørster m.v.

TRÅDKURV
Hvid metal, 24 liter.

KLUDE M.V.

PLASTPOSER

Ring efter et rengøringskatalog

RENGØRINGSARTIKLER

SÆBEPRODUKTER
Komplet serie af sæbeprodukter til alle
rengøringsopgaver.

Varenr. 7100316

SÆBEDISPENSERE

500 ml

1000 ml

Varenr. 7100391

Varenr. 7100322

PAPIRDISPENSERE

Til papirruller

Til papirhåndklæder

Varenr. 7190985

Varenr. 7190984

PAPIRARTIKLER
Toiletpapir, køkkenruller, håndklædeark, papirruller m.m.

20
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RENGØRINGSARTIKLER
LOSU AFSTØVNINGSBØRSTE
Varenr. 7100102

VINDUESBØRSTE
Varenr. 7100101

KONUS
Gevind-adapter til
teleskopskaft.
Varenr. 7100176

LOSU TELESKOPSKAFT
Kan fåes i 3 længder
3x1,5 m - Varenr. 7100167
3x2 m - Varenr. 7100152
3x3 m - Varenr. 7100190

MULTIMOPPE

SPAND TIL MULTIMOPPE

Til vask af alle gulvtyper. Leveres med
teleskopskaft, moppehoved samt orange svamp.

Uden hjul - Varenr. 7100321
Med hjul - Varenr. 7120640

Varenr. 7100405

Svampen er ideel til let
fugtig aftørring eller
opsugning af spildt
væske.

Nylon skuresvamp er
effektiv på meget
beskidte arealer.

Bomuldsmop, der er
velegnet til desinficering
og fugtmopning.

Syntetisk mop, der suger
statisk støv til sig fra
vægge, lofter og gulve.

Vokspåsmører i 100%
uld giver en hurtig og
præcis udlægning.

Varenr. 7100320

Varenr. 7100390

Varenr. 7100219

Varenr. 7100230

Varenr. 7100372
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TÅRNSENDER
TÅRNSENDER

ØRESNEGL FOR
TÅRNSENDER

Til signalgivning ved begravelser m.m.
• Op til 3 km rækkevidde

Varenr. 7120378

• 8 kanaler
• Gratis at benytte
(ingen afgift eller oprettelse)
• Mikrofon/højttalerstik
(for brug af øresnegl)
• Indbygget vibrator
• Stænktæt og stødsikker
• Leveres med genopladelig
batteripakke og oplader
Varenr. 7120368

KÄRCHER
K204 PLUS
– en lille smart højtryksrenser til mindre opgaver. Med 6 m
højtryksslange m. pistolgreb, høj- og lavtryksstrålerør, RotoJet
strålerør og kemisugeslange.
Varenr. 7051129

RYGSTØVSUGER BV 111
Den nye støvsuger til at bære på ryggen kommer rigtig til sin
ret, når arbejdsforholdende er trange. Ved at man bærer støvsugeren på ryggen kan man nemmere komme ind i krogene.
Varenr. 7200009

STØVSUGER
Kärcher T 201 - en støvsuger
i professionel klasse, der gør
arbejdet, uden man hører det.
Støjniveau: 59 DB
Sugeevne: 235 Mbar.
Beholder: 14 l
Luftmængde: 52 l./sek.
Effekt: 1150 W
Varenr. 7051230

STØVPOSE
TIL T201
Bundt med 10 stk.
Varenr. 7051229
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BEGRAVELSESEFFEKTER
JORDPÅKASTELSESSÆT











 Jordpåkastelsessæt med skovl, messing - varenr. 7110108
 Jordpåkastelseskasse, mahognifarve - varenr. 7140627
 Jordpåkastelsesskovl, mahognifarve - varenr. 7110110
 Jordpåkastelseskasse, eg - varenr. 7140638
 Jordpåkastelsesskovl, eg/messing - varenr. 7120311

 Jordpåkastelseskasse, sort, fyr - varenr. 7120307
 Jordpåkastelsesskovl, lang - varenr. 7120309
Jordpåkastelsesstativ, smedejern - varenr. 7120314
Jordpåkastelsesskovl, kort - varenr. 7120308

KIMEHAMMER
Varenr. 7120332

KLOKKETOV
Leveres i ønsket længde.
16 mm - varenr. 7120367
22 mm - varenr. 7120370

KISTEBUKKE
Bukkene kan fåes i:
- klar lakering Varenr. 7120336
- hvid
Varenr. 7120331
- sort
Varenr. 7120329
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URNEEFFEKTER

URNENET
Varenr. 7120395

URNETANG
Varenr. 7120321

URNEBOR
Urnebor kan leveres i:
Rød Ø 220 mm Varenr. 7120301
Sort Ø 270 mm Varenr. 7120351

VOGN TIL URNETRANSPORTKASSE
Varenr. 7140626

URNETRANSPORTKASSE
Eksklusiv urnetransportkasse.
Fremstillet i massiv mahogni.
Varenr. 7140625
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KISTEKØL
KISTEKØL
Kølesystem til opbevaring af kister.
Udført i egetræ med mørktonede
ruder. Kan leveres i 2 forskellige
modeller.
Spænding:
230 V
260 W
Arbejdstemperatur: + 2-4 grader

Model 2
Mål:
Udvendig
LxBxH: 250 x 90 x 134 cm
Indvendig
LxBxH: 218 x 80 x 84 cm

Model 1
Mål:

Udvendig
Indvendig

LxBxH: 290 x 110 x 150 cm
LxBxH: 230 x 100 x 135 cm

ELEKTRISK KATAFALK
ELEKTRISK KATAFALK
Elektrisk katafalk med trinløs hastighedsregulering.
Katafalken drives af en 24 volts Akku-motor med en trækkraft på
op til
500-700 kg ved stigninger på 15-20%.
Leveres med batteri og ladeapparat.

www.dansand.com
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KATAFALKER
KATAFALK I EG
Katafalken er med runde hjørner,
monteret med messing-skinner, kraftig
bremse og 4 store luftgummihjul, som
gør den let at køre med.
Varenr. 7120407

KATAFALK
MED RULLER

KATAFALK

Med hæve- og sænkefunktion, der
letter arbejdet ved flytning af kiste.

Katafalken er med runde hjørner, monteret med aluskinner, kraftig bremse og 4 store luftgummihjul, som
gør den let at køre med.

Varenr. 7120416

Varenr. 7120354

SAMMENKLAPPELIG
KATAFALK
Den viste katafalk kan klappes sammen, så den fylder minimalt. Når
katafalken er slået ud låses den fast med to bolte.
Varenr. 7120410

Katafalken kan leveres med velcrotæppe
som nemt kan hæftes på langs kanten af
katafalken.
Varenr. 7120379
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KISTEVOGNE - RAMPER
KISTEVOGNE
Vogne med store luftgummihjul.
Bruges til at sætte kisten på i kapellet.
Køres let ind i kirken af én person.
Håndtagene afmonteres, lægges under vognen og den
beklædes med tæppe. Efterfølgende kan vognen bruges
til udkørsel af kranse og blomster.

KISTEVOGN MED
ALU-SKINNER
TIL VELCROTÆPPE
4-HJULET KISTEVOGN

Varenr. 7120369

Vogn med fire hjul, hvoraf 2 er drejelige. Med aluskinner og velcrobånd, trækstang og bremser.
Bremser når trækstangen er nedslået.
Mål: L204 x B70 x H46
Varenr. 7120339

KISTEVOGNSTÆPPE
Kistevognstæppe, sort velour, m/velcro.
Passer til begge modeller.
Varenr. 7120403

KØRESTOLSRAMPER

OVERKØRSELSRAMPE

Kørestolsramperne kan leveres
i forskellige størrelser, både som
sammenklappelige og faste.
Bredde: 80 cm
Længde: 75, 85, 95, 125, 165, 175,
200, 250 cm

Anvendes til at lægge over dørtrin eller lignende hvor en let
overkørsel ønskes.
Mål: Højde 40 mm
Bredde 700 mm
Længde 605 mm
Varenr. 7100601
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GRAVMATERIEL
SKRIDSIKKERT GRAVRAMMESÆT
I ALUMINIUM
Gravristerne kan leveres i
forskellige bredder. Et standardsæt
består af 2 stk. gangrister 30x249 cm
med enderør, samt 1 sæt 20 cm
forhøjning (indvendig mål 90x227 cm)
Sættet er let og hurtigt
at opstille.

TILBEHØR
Ekstra trin - Varenr. 7120358
Kistestrøer, alu - Varenr. 7120365

ENKELT GRAVRAMMESÆT I ALUMINIUM
Sættet består af 2 stk. gå-planker, 30x249 cm og 1 sæt 10
cm forhøjning.
Indvendig mål: 90x227 cm.
Varenr. 7120392

NEDFIRINGSTOV
Nedfiringstovene kan leveres med eller uden kroge.
16 mm: Med krog - Varenr. 7120302
Uden krog - Varenr. 7120303
22 mm: Med krog - Varenr. 7120306
Uden krog - Varenr. 7120315

GRAVTÆPPER
Beavernylon - Varenr. 7140615
Rivfast PU/nylon - Varenr. 7120335
De består af 4 dele (2 stk. endestykker 100x160 cm og 2 stk
sidestykker 230x160 cm), som passer til begge
gravrammesæt.
Desuden fås også tæppe i beavernylon til urnegravsted
Varenr. 7120342
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AFSTIVNINGSMATERIEL
DONKRAFT

AFSTIVNINGSPLANKER

Varenr. 7120557

Plankerne kan leveres i: Fyrretræ - Varenr. 7120310
Limtræ - Varenr. 7120305
Aluminium - Varenr. 7120359
Standardmål: højde 20 cm, længde 235 cm.

FASTNØGLER
36 mm 41 mm -

Varenr. 7060853
Varenr. 7060861

ADSKILLELIG GRAVKASSE
I ALUMINIUM/ PLYWOOD
Let adskillelig gravkasse i aluminium til brug i sandet jord.
Standardmål: 90x230 cm.
Varenr. 7120361

SPINDLER/AFSTIVNINGSSPROSSER
Spindler med trapezgevind samt afstivningsspros til donkraft.
Kan leveres med åben eller lukket ende.
Afstivningssprosse til donkraft - Varenr. 7120399
Spindler: Åben - Varenr. 7120323
Lukket - Varenr. 7120322

MATERIALEVOGNE
Leveres nu og
så
med 4-hjulsst
yring

MATERIALEVOGNE
Vognene lagerføres i seks modeller, henholdsvis som 2-hjulet, 4-hjulet eller 4-hjulet med
4-hjulsstyring med hylder på begge sider eller med hylder på den ene side og plads til jordkasse
mv. på den anden side. Vognene er pulverlakeret grøn og leveres med brede luftgummihjul.
2-hjulet - Varenr. 7120319
4-hjulet - Varenr. 7120317
4-hjulet med 4-hjulsstyring - Varenr. 7120318
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JORDKASSER
JORDKASSE
MED SKRÅ BUND
En rummelig jordkasse lavet af vandfast træ.
I kraft af den skrå bund, fylder jordkassen minimalt. Bunden kan justeres op og ned, alt efter
hækkens størrelse. - Varenr. 7120355
Kan leveres med frontstykke. - Varenr. 7120349

FIRKANTET JORDKASSE I PLYWOOD
Bestående af et bagstykke, et bundstykke og tre
forstykker samt gavle.
Mål:
Bredde 122 cm
Længde 232 cm
Højde 122 cm

HÆTTE TIL
JORDKASSE

Varenr. 7120362

Hætte med velcroåbning i den ene
side. Hætten kan leveres til alle
jordkasserne. Kan leveres i
grøn beavernylon samt PU-nylon.

JORDKASSE I
ALUMINIUM
Bestående af to bagstykker, et bundstykke og to
forstykker samt gavle.
Mål: Bredde 1,10 m - Længde 2,25 m - Højde 1,60 m
Kan leveres med pulverlakering i ønsket farve.
Varenr. 7120357

FIRKANTET JORDKASSE
MED SKRÅ FORSTYKKE
Bestående af 3 forstykker, 2 bagstykker, 2 bundstykker samt gavle.
Mål:
Bredde 125 cm
Længde 250 cm
Højde 125 cm
Varenr. 7120417
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REDSKABSSTATIVER - HAVEVOGN
VASEHOLDER TIL
VÆGMONTERING
Varenr. 7120544







REDSKABSSTATIVER
Vi fører redskabsstativer i flere modeller.
De kan leveres enten som galvaniseret eller pulverlakeret. Vaseholderne kan fåes på stander eller til
montering på væg til både små og store kræmmerhuse. Vi kan på vores værksted producere redskabsstativer efter ønske – indhent tilbud.
 Varenr. 7120543
 Varenr. 7120553
 Varenr. 7120550

+ ANRETTERHOLDER

VASEHOLDER
Varenr. 7120547

VANDKANDESTATIV
Varenr. 7120602

HAVEVOGN
En lille smart vogn til redskaber med en rummelig
affaldskurv, som let tømmes.
Vognen kan bruges af såvel
ansatte som publikum på
kirkegården.
Excl. vaseholder.
Varenr. 7060800

ANRETTERHOLDER
Holder til vaser, som bruges til anretning
af blomster.
Varenr. 7140526
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AFFALDSSTATIVER
AFFALDSSPAND
TIL MILJØSTATIV
Varenr. 7120502

MILJØSTATIVER
Kan leveres som enkelt affaldsstativ. - Varenr. 7120526
Dobbelt miljøstativ m/ring i den ene side og spand i den anden. Eller dobbelt miljøstativ m/ring i begge sider. - Varenr. 7120512

HØMMEREN
Varenr. 7120513

AFFALDSSTATIV ROYAL
Kan leveres som enkelt affaldsstativ. - Varenr. 7990002
Dobbelt miljøstativ m/ring i den ene side og spand
i den anden. - Varenr. 7990005
Eller dobbelt miljøstativ m/ring i begge sider.
Varenr. 7990003

Hømmeren opstilles, hvor
hundefolket færdes. Den er
diskret – og alligevel til at få øje
på. Posen trækkes ud og rives af,
fyldes og lægges i Hømmerens
spand, der har vippelåg.
Varenr. 7130508

Hømmer-poser
I kasse á 1.000 stk.
Varenr. 7120245

NYHED







AFFALDSSTATIVER
Der stilles stadig større krav til sortering af affald, og
vi kan tilbyde et bredt udvalg af diverse affaldsstativer.
Desuden kan vi anbefale dobbelte stativer til
sortering af f.eks. pap/papir/plast og grønt affald.
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 Varenr. 7120514
 Varenr. 7130507
 Varenr. 7120505
 Varenr. 7120508

DAN-BÆNKE
ØKO-SÆT
• Øko-sættet passer ind alle steder.
• Man kan sætte sig ind uden at løfte benene.
Især rart for ældre.
• Et sæt, hvor man får virkelig meget for pengene.
• Stel af varmgalvaniserede stålrør,
monteret med trykimprægnerede brædder.
• Leveres usamlet.

STEL & TRÆ
Stellet udføres i varmtgalvaniseret jern, der monteres med enten afrundede
trykimprægnerede fyrretræs-, eller hårdtræslister. Vejrbestandige materialer.
Med eller uden armlæn. Fåes på sokkel eller til montage på mur. Kan nemt
afmonteres og stables. Der kan desuden leveres et matchende parkbord på
180 eller 200 cm.

PARKBÆNK
• Smuk og klassisk bænk med
optimal siddekomfort.
• Absolut den mest solgte bænk.
• Anvendes blandt andet i parker
og skove, på kirkegårde, samt ved
boligforeninger og plejehjem.
• 160 eller 200 cm bredde.

STØBEJERNSBÆNK
• Utrolig smuk bænk.
• En klassiker, der bl.a. ses i Københavns
gader og på mange kirkegårde.
• På enhver kirkegård vil den med sit
karakteristiske udseende være en pryd.
• 180 cm bredde.
Varenr. 7120261
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FROSTLINE VANDPOSTER
FROSTSIKRE VANDPOSTER
Frostline vandposter er eksklusive danske produkter, specielt designet
og fremstillet til udendørs brug. Alle vandposter er fremstillet i massivt
vejrbestandigt rustfrit stål og den smukke matte overflade får med tiden
en let patinering, der sammen med vandpostens enkle design passer ind
overalt. Vandposterne fås i flere forskellige modeller, der opfylder stort
set ethvert behov. Vandposterne er udført i materialer af høj kvalitet,
hvilket sikrer en lang levetid. Vandposterne er konstrueret således, at de
kan anvendes hele året, uanset vejr, og man behøver derfor ikke længere
at lukke for vandet på kirkegården.
Vandposterne kan enten leveres med automatisk lukning,
så man ikke risikerer stort vandspild, hvis brugeren
glemmer at lukke for den eller med manuel lukning, så
man kan tilslutte en slange og bruge den til vanding.

DUO
Duo L, med en standerhøjde på 795 mm
og en tappehøjde på 520 mm
Duo H, med en standerhøjde på 795 mm
og en tappehøjde på 760 mm

CLASSIC
Med en standerhøjde på 795 mm og en
tappehøjde på 520 mm

BRØNDRING
SLANGE

Frostlines brøndringe er udført i glasblæst stål, og fuldender Frostlines
vandposte. Brøndringene er specielt velegnet til at ligge over eksisterende
kloakdæksler for at fuldende det elegante design. Har man ikke i forvejen
en kloak, kan man under brøndringen lave en stenfaskine, hvorved man
får en elegant afslutning.

Forlængerslangen er specielt
velegnet til at spule vaser og
andre genstande, samtidig med
at den gør det nemt at fylde
vandkander, uden man behøver
holde vandkanden.

UDENDØRS
VANDHANE
Eksklusiv udendørs designvandhane udført i glasblæst
rustfrit stål til montering i mur. Forsynet med en
selvtømmende 3-vejs ventil.

VASK
Elegant vandpost udført i glasblæst
rustfrit stål, som er ideel til kirkegårde,
hvor man ønsker publikum skal have
mulighed for at vaske og skylle vaser
og hænder m.m.
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LYNKOBLINGSSTUDS
Lynkoblingsstudsen
er udført i glasblæst rustfrit stål,
som bibeholder
det elegante design
på vandposten og
kombinerer det
med funktionaliteten. Lynkoblingsstudsen gør det
nemt at til- og
frakoble vandslangen til vandposten.

GRÆSFRØGRILLO
- BLOMSTERLØG
TURFLINE
GRÆSFRØ
Det er de enkelte sorter, der gør
blandingerne gode.
TURFLINE-blandinger er en fællesbetegnelse for to færdige plænegræsblandinger
med nogle af Europas bedste sorter.
TURFLINE-blandinger er karakteriseret
ved, at der er flere sorter af samme art i
hver blanding.
Dette er en sikkerhed for størst mulig
tilpasningsevne til forskellige anvendelsesområder, plejeniveauer, jordtyper, klimatiske forhold mm.
TURFLINE-blandinger indeholder frø med
kvalitet væsentligt over EU’s minimumskrav til renhed og spireevne.

BLOMSTERLØG
Et farverigt flor af forårsblomster skal planlægges i god tid. Vi fører et bredt sortiment i
forårsløg, hyacinter, tulipaner, narcisser, krokus, schilla m.fl. Der er mange muligheder.

CLASSIC TURFLINE
Classic Turfline er en langsomt voksende plæne, der forener skønhed med stor slidstyrke.
Blandingen er sammensat af græssorter med
stor skudtæthed, smuk mørkegrøn farve og
stor modstandsdygtighed overfor
stressfaktorer, såsom
tørke og
sygdomme.
2,5 kg pose

10 kg sæk

varenr. 7160001

varenr. 7160002

SKYGGEBLANDING
TURFLINE
Skyggeblanding Turfline er
sammensat af arter, der giver
den størst mulige tolerance
over for skygge. Skyggeblanding
Turfline etablerer sig og vokser
langsommere end Classic
Turfline. Under normale lysforhold giver blandingen
10 kg sæk
en fin og meget tæt plæne.
varenr. 7160003

Læg også løg i krukker og blomsterkrybber, under buske eller
som grupper i græsplænen.
De forårsblomstrende løg kan lægges fra september til
december. Hvis jorden ikke er alt for hård, kan løgene
udmærket lægges efter den første nattefrost.

LØGSÆTTER
Varenr. 7060864

Red Riding Hood

White Pearl

Blue Jacket
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Carlton

35

SKILTE
ORDENSREGLEMENT

NUMMERSKILTE / SKILTE PÅ SPYD
Aluminiumsskilte med grøn plade, hvori der graveres tekst/nummer.

24,5x33 cm

Farveclips
Til afmærkning af skilte. Leveres i 6 forskellige farver.

Varenr. 7120104

Runde knapper/clips
Til afmærkning af skilte. -

Varenr. 7120177

FORBUDSSKILTE
SKILTE TIL
AFFALDSSORTERING

Metal, 20x20 cm

Metal, 20x20 cm

Varenr. 7120111

Varenr. 7120105

Selvkl., 7,5x20 cm -

Varenr. 7120101

Selvkl., 7,5x20 cm -

Varenr. 7120102

Plast, 10x20 cm -

Varenr. 7120107

Plast, 10x20 cm -

Varenr. 7120106

Selvklæbende
9x9 cm
Varenr. 7120108

Selvklæbende
9x9 cm
Varenr. 7120153

Selvklæbende, 4,5x16,5 cm

Metal, 28x18 cm
Varenr. 7120149

HENVISNINGSSKILTE
- SELVKLÆBENDE

Varenr. 7120078

HENVISNINGSSKILTE
- METAL
14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

Varenr. 7120122

Varenr. 7120124

Varenr. 7120146

Varenr. 7120081

4,5x16,5 cm -

Varenr. 7120080

SELVKLÆBENDE
SKILT
7,5x8 cm

15x15 cm

15x15 cm

Varenr. 7120082

Varenr. 7120110

8x15 cm

8x15 cm

Varenr. 7120100

Varenr. 7120099
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Varenr. 7120152

4,5x16,5 cm -

Varenr. 7120132

4,5x16,5 cm -

Varenr. 7120079
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KIRKETAVLER
KIRKETAVLER
Til skiltning ved kirkegårde og sognegårde kan vi tilbyde
flere forskellige løsninger.
Vi har bl.a. forskellige fabrikater og modeller på
kirketavler, både til udendørs og indendørs brug.
De kan leveres til montering på væg eller stander.
Alle tavlerne leveres med let læselig tekst, med nem
udskiftning af bogstaver og tal, der kan fåes i forskellige
størrelser.

MAGNETTAVLE
Magnettavle i naturelokseret aluminium
til montering på væg eller stander. 4 mm
sikkerhedsglas. Sort magnetbagplade.
Sikkerhedslås med 2 nøgler.
Mål: 485x660 mm
Varenr. 7120060

Ring for nærmere oplysning
om mål og pris.

TILBEHØR TIL
MAGNETTAVLE
Bogstavsortiment, 440 stk.
Varenr. 7120040

Talsortiment, 110 stk.
Varenr. 7120044

Overskrift
Varenr. 7110095

Stander til tavle
Varenr. 7120013
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MØRKT DAMETØJ
MERRYTIME
Merrytime er en dansk virksomhed, som leverer tøj til kvinder, der lægger
vægt på god pasform, komfort og ikke mindst klædsomhed. Tøjet er lavet af
behagelige stoffer, som er 100% vaskbart og strygefrit.
Serien fåes i ikke mindre end 33 størrelsesvarianter og 3 højdeklasser, hvorved
man næsten altid er sikker på at kunne finde en størrelse, som passer.

Kort sort dameslips med regulerbar elastik. Praktisk og feminint.

Tørklæder, sorte
Str. 30 x 140 cm
Str. 80 x 80 cm

MERRYTIME SKJORTE
Klassisk skjortebluse i 100% bomuldspoplin i
lækker strygelet kvalitet.
Fås i lyseblå, lyserød og hvid
med korte og lange ærmer.

MØRKT HERRETØJ
HVID SKJORTE
Langærmet skjorte med brystlomme.
Strygelet.
Str. S-3XL
55% bomuld / 45% polyester

Slips i sort mat polyesterkvalitet.
Praktisk og slidstærk.
Bredde 9,5 cm.

FALBE
Bag dette navn ligger også en dansk
virksomhed, som har produceret tøj
af høj kvalitet siden 1872. Tøjet fåes i
mange størrelsesvarianter, hvor jakke
og benklæder kan bestilles uafhængigt
af hinanden, således den bedste kombination kan opnåes. Et godt valg til den
kvalitetsbevidste mand, som ønsker
sikkerhed for et pænt og stilrent
produkt.
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5520 TANDEM

3305 EUCLIDE

- Str. 36/47
- Sko i skind (ESD godkendt)
- PU-sål
- Støddæmpende indlægssål
- Bredde 11 - Vægt 404 gram

-
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Str. 39/47
Snøresko i skind
PU-ydersål
Bredde 10 - Vægt 405 gram

VINTERTØJ
FLEECE UNDERTØJ
Super blødt, isolerende og lækkert fleeceundertøj, som skal
opleves. Den bløde fleece er funktionel og giver en meget
komfortabel fornemmelse, også ved lang tids brug.
Tizra Fleece undertrøjen med rund hals har et specielt tommelfingerhul, som holder håndleddet varmt og beskyttet. Bagpå er
trøjen længere, således at lænden er dækket. Str. S-XXXL - 723-205
Seine Fleece underbuks har ingen generende sømme. Bukserne har
tætsiddende manchet i benene og tæt pasform.
Str. S-XXXL - 725-205

OXFORD
VINTERJAKKE
Vand/vindtæt. Åndbar.
Str. S-XXXL
Varenr. 1020

TERMOTØJ
LÆDERBÆLTE
100% læderbælte med metalspænde.
Størrelser: 95 + 110 cm.
Farve: sort.

Termojakke med
lang ryg og
ribkant i krave,
svejset så
trådbrist undgås.
Str. XS-XXXL

Termobenklæder med
elastik i linning,
gylpåbning,
svejset så
trådbrist
undgås.
Str. XS-XXXL

611-300

621-300

95 cm - varenr. 7082111
110 cm - varenr. 7082112

ARROW
FLEECEJAKKE

FREEMANN HUE

Funktionel lækker fleecejakke med gode detaljer. Canvas
forstærkning på skuldre og arme som giver god slidstyrke.
Stiklommer med lynlås, brystlomme med lynlås. Indvendigt
glidefoer for bedre komfort.
Str. S-XXXL - 1190-925

VINTERKEDELDRAGT
100% vind- og vandtæt.
Dobbeltsyede forseglede sømme.
Forstærket i knæene. Refleksbånd.
Størrelser: S-3XL
Varenr. 5050

Sort strikhue som
kan trækkes ned over
ørerne i det kolde
og lunefulde vejr.
Varenr. 7080111

CASUAL
T-JAKKE
Flot lækker helårsjakke med mange
detajler. Vind- og vandafvisende
yderstof. For i microfleece giver en
dejlig, behagelig varm følelse.
Størrelser: S-3XL
Varenr. 0200-740
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ARBEJDSTØJ
ARMY PULLOVER

CASUAL SOFTSHELL
HÆTTETRØJE

Klassisk model i kraftig og slidstærk
kvalitet. Med albueforstærkninger og
lommer på ærmerne. 100% ren uld.
Str. S-XXL.
Kan også leveres i blå.

Funktionel hættetrøje i jersey med fleece indvendigt
og 2 sidelommer.
Farve: sort.
Str. S-5XL
0209-233

ARBEJDSSKJORTE
Skjorte med ryglæg. Brystlommer med knap, uden
på denne en lomme med stikning. På den anden
brystlomme er der bagerst blyantlomme og ovenpå
denne en lomme med klap. Ærmerne på skjorten
kan hægtes op til korte ærmer.
Farve: sort eller khaki.
Str. S-3XL
79-12

WORKZONE
ARBEJDSTØJ
GreenZone er udviklet til den
grønne arbejdsplads, hvor der
mest arbejdes udendørs og ofte
under skrappe vejrforhold. Udover
at være praktisk arbejdstøj har
Green Zone indbygget en masse
komfort – både til kolde
vinterdage og varme sommerdage.
Prøv Green Zone og få selv
fornemmelsen af at være rigtigt
og behageligt klædt på, selv under
ekstreme forhold.

02-600

020-605

022-605

VINTERTØJ
GreenZone vintertøj er
vind- og vandtæt samt
åndbart.

030-600

03-50
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05-50

SOKKER - CLIMAX-TØR
SOKKER

CLIMAX-TØR
Til tørring af handsker og støvler.


Tekniske specifikationer
Mål: Længde: 84 cm, bredde 35 cm
Motor: 220 V 75 W
Timer for justering af tørretid.
Placering: i rumtemperatur 0-45°.
Varenr. 7051277




 Skagen-sokker

 Sorte strømper

 Sock Comfort

50% acryl/33% uld/16% polyamid/1% lycra

80% bomuld/18% polyamid/2% elasthan

68% acryl/17% polyester/12% uld/

str. 40-42
str. 43-45
str. 46-48

str. 37-40
str. 40-45
str. 43-47

Varenr. 7084100

3% elastic

Varenr. 7084101

str. onesize

Varenr. 7083080
Varenr. 7083081
Varenr. 7083082

Varenr. 7070998

Varenr. 7084102

REGNTØJ

PARAPLY
Varenr. 7120234

REGNTØJ
Når man færdes meget udendørs, er det vigtigt, at man har noget tøj på, som fungerer.
At det kan holde én varm og tør fra yderst til inderst – uden at begrænse
bevægeligheden. Vores regntøj er lavet i en meget let og smidig kvalitet. Regntøjet er
fremstillet i PU/nylon, som gør, at det er meget slidstærkt samtidig med, at det er
rivfast, og derfor er der garanti mod riv. Tøjet kan vaskes ved 40 grader.
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SIKKERHEDSSKO

4148 CARBON

2668 LIGHT

4268 EASY

- Str. 35/48
- Sko i skind
- Nitril/gummi ydersål
- Støddæmpende indlægssål (Bio-control)
- Alu tåværn, værnesål, sømværn
- Bredde 12 - Vægt 642 gram

- Str. 35/47
- Sko i skind
- PU-ydersål
- Støddæmpende indlægssål (Hybersorb Ergothan)
- Tåværn, værnesål
- Bredde 11 - Vægt 595 gram

- Str. 35/48
- Sko i skind
- Nitril/gummi ydersål
- Støddæmpende indlægssål (Bio-control)
- Alu tåværn, værnesål, sømværn
- Bredde 12 - Vægt 614 gram

4118 MONZA

4548 JUPITER

885 FLEX

- Str. 39/48
- Sandal i skind
- Nitril/gummi ydersål
- Støddæmpende indlægssål (Bio-control)
- Alu tåværn, værnesål, sømværn
- Bredde 12 - Vægt 579 gram

- Str. 35/49
- Støvlette i skind
- Nitril/gummi ydersål
- Støddæmpende indlægssål (Hybersorb Ergothan)
- Alutåværn, værnesål
- Bredde 12 – Vægt. 744 gram

- Str. 35/47
- Træsko i PU-læder
- PU-ydersål
- Indlægssål (LBS-system)
- Tåværn
- Bredde 11 - Vægt 613 gram

462843 PUROFORT

617M

165 INDLÆGSSÅL

- Str. 37/48
- Støvle i polyurethanskum
- PU-ydersål
- Indlægssål
- Tåværn, værnesål
- Bredde 11 - Vægt 887 gr. - EN 345-S5+C1

- Str. 35/47
- Vinterstøvle i skind
- PU-ydersål
- Støddæmpende indlægssål (Bio-control)
- Bredde 11 - Vægt 570 gr. - EN 347-O2

- Str. 35-51
- Formstøbt indlægssål
- Anatomisk rigtig indlægssål
- Vaskbar
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HANDSKER - SIKKERHEDSUDSTYR
HANDSKER
 OX-ON Nippon. Str. 7-12. Tætsiddende, blød
uforet kalveskindshandske.
 OX-ON Driver. Str. 6-12. Helforet svineskindshandske i slip-on model med god
pasform.





 Oksehudshandske. Str. 8-11. Slidstærk allround arbejdshandske i oksehud.
 Havehandske m/dotter. Str. 8. Let og fleksibel
bomuldshandske med PVC.
 Strikhandske m/dotter. Str. 8 eller 10. Handske med ribstrikket krave.





 X-Pro m/fingre. Str. M-XL. Topmodel med
vendt gedeskindshåndflade.
 FL-pro-fingerløs. Str. XS-XXL. Fingerløs
professionel model med syntetisk læderhåndflade.

 Strikhandske m/dotter - grøn. Str. 9/10. Glatstrikket handske med ribstrikket krave.
 Bomuldshandske. Str. 7-9. Let bomuldshandske til produktbeskyttelse eller som inderhandske.





 Gummihandske, Ansell Edmont. Str. 6,5-11.
Kraftig gummihandske der yder god beskyttelse mod en række kemikalier.
 Gripper. Str. 7,5-10,5. Slidstærk strikhandske
med gummibelægning.



 Hy-lite Heldyp. Str. 7-10. Heldyppet, nitrilbelagt bomuldshandske med et godt greb.
 Hy-lite Halvdyb. Str. 7-10. Halvdyppet, nitrilbelagt bomuldshandske med ribkant.













KNÆBESKYTTERE
Forskellige typer knæbeskyttere til brug ved krævende arbejdsopgaver for at skåne knæene mod hårde underlag og kulde.

SIKKERHED
Rygstøttebælte. Støvmaske. Sikkerhedsbriller. Ørepropper

HÅNDLEDSSTØTTE
Med fire fleksible fjedre der
støtter håndleddet og forebygger belastningsskader som f.eks.
seneskedehindebetændelse.

SKOVHJELM,
BUSKRYDDERSÆT
HØREVÆRN
Peltor superdæmpende høreværn er
udviklet til brug i meget støjende miljøer.
Kan leveres med indbygget stereo
FM-radio.
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VASER
GRAVKRÆMMERHUSE
En billig vase er gravkræmmerhusene i plast, som fåes i forskellige størrelser.
Alm. gravkræmmerhus 7,5 cm - varenr. 7090031
Alm. gravkræmmerhus 10 cm - varenr. 7090030
Gravkræmmerhus, liggende - varenr. 7090029
Gravkræmmerhus, m/spids 21 cm - varenr. 7090032
Gravkræmmerhus, m/spids 26 cm - varenr. 7090033
Gravkræmmerhus, m/spids 37 cm - varenr. 7090056

VENDBAR METALVASE
De vendbare vaser er meget populære. Vasen
placeres med overkanten ved jordoverfladen.
Indervasen placeres med bunden opad, når den ikke
er i brug, så man undgår at vasen fyldes med blade o.l.
Varenr. 7090021

KOBBERVASER
VENDBARE KOBBERVASER
Vaserne er et dansk produkt og er håndbearbejdet ned til mindste detalje og fremstår meget pæne.
Systemet er det samme som ved andre vendbare vaser, hvor indsatsen kan vendes og placeres med
bunden i vejret, når den ikke er i brug. Da vaserne er fremstillet i kobber, vil de med tiden få en smuk
grøn patina.

Vaserne fåes i to modeller:
- Almindelig vendbar vase, som er en
traditionel vendbar vase - Varenr. 7090000
- Vendbar vase med olieindsats, denne
vase er en kombineret vase og
olielampe, som både kan anvendes som
vase og olielampe alt efter ønske og
behov.
Varenr. 7089999

NYHED
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GRANITVASER
FIRKANTEDE
VENDBARE
GRANITVASER
Leveres i flere forskellige farver
i 2 størrelser.

RUNDE
VENDBARE
GRANITVASER
Flotte håndhuggede granitvaser.
Kan fåes i farverne:
Rød - Varenr. 7090026
Blå - Varenr. 7090035
Grå - Varenr. 7090027

GRANITVASE
Vaserne er i et rent naturprodukt.
Varenr. 7090042

SPECIALVÆRKTØJ
VÆRKTØJ TIL
ANLÆGSARBEJDE
BROLÆGGERJOMFRU
15 kg -

varenr. 7120313

MEJSLER
Til dem, der ønsker at arbejde med sten, kan vi
tilbyde et godt udvalg i stenværktøj.
Programmet består af mange forskellige modeller i
professionel kvalitet.
I den lidt billigere ende kan vi tilbyde mejsler af
hærdet stål.

www.dansand.com
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SPECIALVÆRKTØJ

BRÆKSTANG

STENVOGN
Med trækstang -

varenr. 7120715

Jern, 1500 mm
Varenr. 7120716

Uden trækstang -

varenr. 7120710

Alu, med stålspids, 1500 mm
Varenr. 7120702

LØFTEGREJ
Til flytning og manøvrering af gravsten m.v., har vi
alt det nødvendige materiel, såsom treben, der fåes i
aluminium eller jern, talje, løftestropper i forskellige
længder, stål- og aluminiumsstænger samt robuste
stenvogne.

TREBEN
2-ton, 2,5 m.
 Alu - varenr. 7120712
 Jern - varenr. 7120711
2-tons talje - varenr. 7120703



LØFTEVÆRKTØJ
Kæde med opkorterkrog, 2 ton, 1,5 meter
Varenr. 7120731

Løftestrop, 2 ton, 3 meter - Varenr. 7120705
Løftestrop, 2 ton, 4 meter - Varenr. 7120730
Rundsling, 2 ton, 3 meter - Varenr. 7120717
Rundsling, 2 ton, 4 meter - Varenr. 7120724
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BEKÆMPELSE
IDZ ALGEFJERNER
Fremstillet til fjernelse af grønne belægninger på tage, gravstene,
bassiner samt mur- og træværk.
IDZ blandes med koldt vand i forhold 1:8. Blandingen udlægges
med børste eller lavtryk (ryg- eller håndsprøjte)
Ingen eftervask eller afskylning.
Vind og vejr vil efter 1-3 uger fjerne de
uønskede belægninger. - Varenr. 7100036

SNEGLEFRI
Til bekæmpelse af snegle.
Leveres i 10 kg sæk. - Varenr. 7190979

MYREMIDDEL
Myremiddel til udvanding mod myrer,
stankelbenslarver m.v.
Er virksom i op til 12 uger.
1 liter

810 INSEKTMIDDEL
• Effektiv mod alle flyvende og krybende insekter
• Biologisk nedbrydelig
• Hurtigt- og langtidsvirkende

Varenr. 7100080

Varenr. 7100370

SMØREMIDLER
HYDRAULIKOLIE
4 liter -

varenr. 7101027

WD 40
400 ml -

varenr. 7100073

MOTOROLIE
15w40, 4 liter - varenr. 7100294
SAE 30, 5 liter - varenr. 7120913

MOTORRENS
5 liter -

varenr. 7120914

FEDTPRESSER
Incl. rør og smørenippel -

varenr. 7100076

SLANGE TIL FEDTPRESSER
Varenr. 7100077

FEDTPATRON
Varenr. 7100074
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BESKÆRINGSVÆRKTØJ
FELCO BESKÆRESAKSE
Felco er en af de førende indenfor fremstilling af beskæresakse.
Vi har vist et udpluk af de mest populære modeller samt
bælteskeder og reservedele.
Felco har et stort reservedelsprogram, hvor man kan købe løse
skær, fjedre m.m.
910

2

600

912

6

7

8

9

10

30

TILBEHØR

22

21
610

20

FELCO
SAVE
FELCO
GRENSAKSE

620

FREUND GREN- OG
BESKÆRESAKSE

Felco har et program med 3 kraftige grensakse til hårdt
gartnerarbejde, Felco 20, Felco 21 og Felco 22.
Felco 21 er den mest brugte til normale opgaver, mens Felco
22 er at anbefale til større og mere krævende opgaver.

Freund 13-54 er en stærk grensaks med udveksling.

13-54

ISTOR SLIBEVÆRKTØJ
Revolutionerende slibeværktøj til slibning af alt
lige fra beskæresakse, knive til værktøj m.v. Sliber
hurtigt og effektivt den ønskede genstand.
Varenr. 7060339

19A
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2000

1784

FREUND - HÆKKEKLIPPERE
HOVEDFORHANDLER AF
FREUND HÆKKEKLIPPERE

HÆKSAKSE
Freund hæksakse med
smedede klinger og
selvskærpende hulslibning og
kraftbesparende bølgeskær
som fastholder grenene.

5512
1954

TILBEHØR
Ekstra sværd til både nye
og gamle modeller,
næsebeskytter, olierør,
forlængerledninger samt
hækolie sælges til
hækkeklipperne.

1515

HÅNDHÆKSAKS
Ideel til mindre opgaver
samt klipning af figurer.

KANTSAKSE

2-4

1-4

FREUND
HÆKKEKLIPPERE
Når hækken skyder i vejret, har
Freund løsningen med tre gode
hækkeklippere:
P55 - Varenr. 7050765
P65 - Varenr. 7050708
P75 - Varenr. 7050782
Klingerne på hæksaksene er
fremstillet i dobbelt slibeforløb.
Med den ekstra slibning bliver
grenene gennemskåret med rene snit i
stedet for slået af. Dette betyder en
ensartet ydelse, hvor slibningen
holder længere.

Nyt
forbedret
svær
EFTERSYN – SLIBNING – REPARATION
På eget værksted udføres service såsom slibning og reparation. Reservedele, sværd og hækkeklippere haves altid på lager.

www.dansand.com
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REDSKABER
LØVRIVER
Riverne fåes med
8 tænder - varenr. 7060602
18 tænder - varenr. 7060608

ALUMINIUMSRIVER

PAPIROPSAMLER

Fåes i 10 forskellige bredder. Fra 36 cm til
122 cm.

Varenr. 7060818

LØVRIVE
Med flade tænder. 9-tands.
Varenr. 7140421

KANTSKÆRER
Varenr. 7060601

PENDULHAKKE

LØVRIVER
7-tands - varenr. 7140411
11-tands - varenr. 7140412
15-tands - varenr. 7140413
20-tands - varenr. 7140414

JORDRAGER

Varenr. 7060813

Varenr. 7140495

SKUFFEJERN
 Let skuffejern m/lige hjørner
- varenr. 7140402



Let skuffejern m/runde
hjørner - varenr. 7140403
 Lugekone - varenr. 7060812



FLISERENSER
Varenr. 7170358

ROSENRIVER
Alu -
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Varenr. 7170359

Rød -

Varenr. 7060603

REDSKABER
HAVEREDSKABER
Vi forhandler hele Zink/Lysbros program i haveredskaber, ligefra skovle, river til
planteværktøj. Lysbro er kendt for kvalitetsredskaber, hvor kun de bedste råmaterialer er anvendt.
Vi fører også Fiskars ergonomiske redskaber. På baggrund af forskning i konkrete
arbejdsstillinger har Fiskars skabt en funktionel redskabsserie, der er udviklet
således, at den skåner kroppen mest muligt.
Udover Lysbros redskaber har vi et stort udvalg
af specialredskaber.
Nordbergs redskaber
Gardena
Løvriver
Stålriver
Træriver
Kantskærer
Pendulhakker

Lugekoner
Papiropsamler
Vikan koste
Spande
Vandkander (plastic og zink)
Murerbaljer

KOSTE
Kan leveres i
forskellige størrelser
og typer.



FODRENSERISTER
 Varenr. 7060854
 Varenr. 7060890



FISKARS UNIVERSALSAKS

FISKARS
TOPSAV
Til montering
på universalsaks.
Varenr. 7060085

FISKARS
MÆLKEBØTTE
FJERNER
Ny og forbedret ergonomisk mælkebøttefjerner
med længere tænder i stål.
Mælkebøttefjerneren er
opbygget efter et simpelt,
men effektivt system, der gør
det muligt stående at fjerne
mælkebøtter i græsplænen
uden problemer.
Varenr. 7140539

Topsaks med teleskopstang til beskæring af høje træer.
Saksen er med udveksling og har en klippeeffekt på ø 32 mm. Totalvægt: 1900 gram

Varenr. 7060084
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VANDKANDER - SPANDE

SPANDE
Spande i sort plast. Kraftig kvalitet.
12 liter - varenr. 7120611
20 liter - varenr. 7120616






VANDKANDER
 Hvid plast
 Galvaniseret
3 liter - varenr. 7120676
9/10 liter - varenr. 7120632

 Grøn plast
10 liter - varenr. 7120604

TRILLEBØR
LANDBRUGSBØR
140 ltr. med helpresset galv. kasse, rørstel og
dobbeltbund.
Lastkapacitet: 250 kg. - Varenr. 7060883

STALD- &
FEJEKÆRRE
200 ltr. med helsvejset
lakeret kasse og rørstel.
Lastkapacitet: 250 kg
Varenr. 7060891

BETONBØR
100 ltr. med
helpresset galv. kasse
og dobbelt bund.
Lastkapacitet: 250 kg.
Varenr. 7060881

BETONBØR
100 ltr. med
polypropelenkasse.
Lastkapacitet: 250 kg.
Varenr. 7060882
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NYT FOTO ?

VANDINGSUDSTYR

HJULHAKKE - DIMONLIFT
HJULHAKKE

SNEPLOV

NYHED

Utroligt effektivt håndredskab til
ukrudtsfjernelse på grusgange. Anvendes
også til kantskæring langs grusgange,
rabatter og lignende.
Idet begge hænder samt en del af
kropsvægten bruges opnåes optimal
kraftudnyttelse som sammen med den
trinløse højdejustering mindsker
belastningen på ryg og led.
Det selvslibende skær sikrer altid et
godt resultat.
Varenr. 7170377

Tekniske data:
• Pulverlakeret stålrørskontruktion
• Stort luftgummihjul Ø 400 mm
• Gummihåndtag med godt greb
• Trinløs højdejustering
• Vægt: 7 kg

DIMONLIFT

TILBEHØR
Hjulhakken leveres standard med et 25 cm skuffejern.
Som ekstra tilbehør kan købes følgende:
- Kantskærer - Varenr. 7170380
- Skuffejern, 35 cm - Varenr. 7170381
- Sneplov - Varenr. 7170441

Nyt hjælpemiddel, som skåner ryg og
led. Dimonliften kan anvendes til
hækkeklipper, græstrimmer osv.
Belastningen af hænder, arme og ryg
mindskes væsentligt og arbejdet lettes
meget. Dimonliften har en god og solid
sele med regulerbar indstilling, således
at den kan tilpasses og sidder perfekt
på alle.
Varenr. 7170425
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STIGER
2-DELTE
KOMBISTIGER
PROFF

TELESTEPS
WIENERSTIGE
Usammenlignelig kompakt til
transport, let at bære, nem at sætte
op og sikker at stå på. Træk stigen
ud til den fulde længde med et
snuptag. Slå stigen ud og begynd
arbejdet.
Godkendt ifølge EN-131

Vores mest solgte stige, der kan
bruges som skydestige, wienerstige og
som noget nyt på trapper.
Godkendt ifølge EN-131
Modeller:
Længde:
4,10 m
4,95 m
6,05 m
6,90 m
8,03 m

Antal trin: Varenr.:
2x8
7060824
2x10
7060848
2x12
7060923
2x14
7120600
2x16
7060954

Længde:
1,10 m
1,70 m

Antal trin:
2x4
2x6

GARDEROBESKABE
GARDEROBESKABE
I Blika garderobeudstyr er der lagt vægt på detaljer
og en finish, der sikrer, at brugeren i dagligdagen
opnår stor tilfredshed med sit skab.
 Varenr. 7030261
 Varenr. 7030270
Tørreenhed - Varenr. 7030265
Tørt arbejdstøj og tørre
håndklæder. Ingen lugtgener
efter fugtigt arbejdstøj, men et
behageligt klima i personalegarderoben. Det giver en god
start på en ny arbejdsdag.
Til løsning af de mange
forskellige behov i forbindelse
med dette kan vi som
supplement til den indbyggede
ventilation i garderobeskabene
tilbyde andre løsninger.
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BETA VÆRKTØJ

RINGGAFFELNØGLESÆT
Med 17 nøgler fra 6-22 mm
Varenr. 7140507

3/8” TOPNØGLESÆT

SKRUETRÆKKERSÆT

Toppe fra 6-22 mm. 2 forlængere, kardanled,
skraldenøgle, overgangsstykke til 1/2” og T-greb.
I alt 21 dele. Leveres i metalkasse.

5 stk. skruetrækkere m/lige kærv samt
3 stk. med Philips-kærv
I alt 8 dele

Varenr. 7140542

Varenr. 7060955

Ring for værktøjskatalog

MAKITA EL-VÆRKTØJ
AKKU-LAMPE
ML 120
MAKITA
Lille udvalg af Makitas program
indenfor professionelt el-værktøj.

SLAGBOREMASKINE
HP 2051
Stærk 2 gears slagboremaskine
med 13 mm selvspændende
borepatron.
Trinløs hastighed og højre/venstreløb.
Effekt 720 W.
Vægt 2,3 kg.

Drejbart parabolhoved i 4 trin
0°, 45°, 90°, 110°
Plads til ekstra pære
under parabol.
12 V
Vægt: 0,3 kg
Excl. batteri og lader
Varenr. 7170379

Varenr. 7200011

AKKUBORE/SKRUEMASKINE
6347 DWDE
Stærk 18 V maskine med
højt drejningsmoment 2,6 Ah.
2 gear.
Vægt 2,4 kg
Varenr. 7200012

VINKELSLIBER 9555 NB
Lille og handy maskine til de lette opgaver.
Motor ekstra beskyttet mod støv.
Drejbart gearhus 4 x 90°.
Effekt 710 W.
10.000 omdrejninger i min.
Vægt: 1,4 kg
Varenr. 7170419
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VÆRKSTEDSINVENTAR
* FILEBÆNKE

REDSKABSOPHÆNG T/ FORSKYDELIGE KROGE

* VÆRKTØJSTAVLER

Ved at krogene kan forskydes udnyttes pladsen optimalt. Længde: 200 cm.

* SKUFFESEKTIONER

Varenr. 7120802

* BORDREOLER
* LYSPANELER

Krog til redskabsophæng
Varenr. 7120804

REDSKABSOPHÆNG
MED FIRE KROGE
Længde: 100 cm.
Varenr. 7120551

KOMPRESSORER

2 HK
KOMPRESSOR

Indenfor kompressorer fører vi hele KGK’s
program, lige fra hobby til professionelle
kompressorer.

Kompressor med 24 liter tank til
mindre krævende opgaver.
Kompressoren er vedligeholdelsesfri og
har påmonteret reduktionsventil.

KGK 20/22S
Håndværkerkompressorerne er vedligeholdelsesfrie og
udformet som sækkevognsmodellen med kraftige luftgummihjul,
der gør dem nemmme at transportere.
Kompressorerne har påmonteret reduktionsventil, vandudskiller,
manometer samt professionel kobling.

Varenr. 7140569

Varenr. 7060919

Teknisk data:
Tank
Hk
20L
2,0

Volt
230/50

Cyl.
2

Max tryk
10 bar

Slagvol.
250 L/min.

Eff. afgivelse
200 L/min.

Omdr./min.
1450

Vægt
39 kg

KGK 100/3021 AGRI
Kompressoren har indbygget motorværn
samt støbejernsblok der giver en længere
levetid.
Endvidere er kompressoren forsynet med
reduktionsventil med vandudskiller samt 2
udtag med professionelle koblinger.
Varenr. 7170376

KITSÆT TIL
KOMPRESSOR
Varenr. 7060905
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Teknisk data:
Tank
Hk
100L
3,0

Volt
400/50

Cyl.
2
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Max tryk
10 bar

Slagvol.
320 L/min.

Eff. afgivelse
260 L/min.

Omdr./min.
1400

Vægt
75 kg

TYVERISIKRING
KÆDE

JORDANKER

ABUS. Meget stærk kæde
med 10 mm led.
X-Plus ABUS låsecylinder.
Længde: 140 cm.
Vægt: 3260 g.

ABUS. 16 mm stærkt anker til sikring af redskaber,
maskiner og øvrige genstande som ønskes
beskyttet mod tyveri. En kæde føres igennem
ankerets øje og rundt om genstanden, som
ønskes sikret Leveres med det nødvendige
tilbehør til montering.

Varenr. 7170373

Varenr. 7170372

LOCK ALARM
Sikrer hurtigt og effektivt ens ejendom mod tyveri.
Alarmen hyler, hvis kablet klippes. Leveres med 4,6
meter kabel og 2 kodede nøgler.
Varenr. 7059996

HÆNGELÅS
ABUS, 40 mm -

varenr. 7059998

VOGNE - RAMPER
TIPVOGN TA 500
Mål: 80x122 cm
Lasteevne: 445 kg
Vognen leveres samlet.
Varenr. 7170114

AFFALDSVOGN
Med aftagelig ring så
posen f.eks. kan tages
med ind på et gravsted.
Varenr. 7990004

KØRERAMPER
Leveres i følgende modeller:
Buet: 1,5 + 2 m.
Lasteevne: 400 kg
Lige: 1,5 + 2 + 2,5 m. Lasteevne: 400 kg
Lige: 2 m.
Lasteevne: 1000 kg
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57

VINTERMATERIEL
VARMEMÅTTE
Teknisk data:
Længde:
Bredde:
Vægt:
Effekt:
Spænding:
Stik:

3,0 m.
1,0 m.
11 kg
1000 W
230 V
CEE

res i
Kan også leve er til
et
m
1
1x
n
lse
større
er
ed
st
av
urnegr

Varenr. 7051198

Varenr. 7051

199

OPTØNINGSAPPARAT
Til optøning af jord har vi de mest effektive optøningsapparater. Efter endt gravning har vi gode kvalitetsvintermåtter til dækning af jorddyngen, så den ikke
fryser til.

MODEL SB6000
Universalspreder med 45 ltr. tank i polyester. 3 til
3,3 m. spreddebredde.
15x6 luftgummihjul. Stor lukket gearkasse i metal.
Mængderegulering ved håndtag.

Forlængerledninger og kabeltromler i forskellige
kvaliteter haves.

MODEL SP60

Varenr. 7050604

WESTBJØRN SPREDER
- MINI 80

Cyklonspreder med støbejernsgearkasse
og galvaniseret beholder på 50 ltr.

Valseudlægger 200 liter
Spredebredde 0,8 meter
Luftgummihjul

Varenr. 7050602

Varenr.7050624

MODEL SB 4500
Mængderegulerbar spreder med 37 liter tank
– 3 til 3,6 meter spredebredde – 10” luftgumihjul
– lukket gearkasse i metal.
Varenr. 7050619

GLATFØREBEKÆMPELSE
Til glatførebekæmpelse haves en række forskellige produkter:

VINTERGRUS – en blanding af
ovntørret sand og urea
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SAND/SALT – en blanding af
ovntørret sand og salt
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SALT – naturens
eget tømiddel

ICE-AWAY – svanemærket
tømiddel, der virker som salt

TRAILERSPRØJTE - RYGSPRØJTE
RYGSPRØJTER
5 liter - varenr. 7120631
18 liter - varenr. 7120667

PULVEXEL 50 12V TRAILERSPRØJTE
·
·
·
·

12 V pumpe (tilsluttes havetraktorens batteri)
Justerbart tryk, max 4,5 bar
10 liter/min
50 liter beholder

BOB-SPRAY 70
Saltvandsspreder med 68 l. tankindhold.
Arbejdsbredde 0,9 m. Batteridrevet.
Leveres standard med:
· 5 m sprøjteslange
· Slangeholder
· 600 mm aluminiumslanse med
universal tågedyse og non-drypventil
· Sammenfoldelig sprøjtebom
med 2 dyser
· 1,82 m sprøjtebredde
· On/Off kontakt
· 2,5 meter ledning
· Glycerinfyldt manometer
L98 x B58 x H72 cm (længde 128 cm incl. slangeholder)
Varenr. 7050626

MILJØRIVER
MILJØRIVE

PARALLELLØFT

Ny bugserbar model, som kan monteres efter alle maskiner.
Miljøriven er fremstillet, så man kan justere trækket op og ned og
længden på trækstangen.
Kan også leveres med el-løft og til lift.
DAN-miljøriven følger traktorens/truckens spor og kræver derfor
minimal plads ved runding af hjørner.
90 cm bugseret - varenr. 7050930
113 cm bugseret - varenr. 7050910
113 cm m. el-løft - varenr. 7050929
Riven, der skuffer
og river gangene i
én bevægelse
Ring for yderligere
oplysninger og
demonstration.
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UKRUDTSBRÆNDERE
UKRUDTSBRÆNDERE
Termisk ukrudtsbekæmpelse - er en gammelkendt metode
til at fjerne ukrudt på faste belægninger, grusgange og
udyrkede arealer.
Brænderen drives med flaskegas og kan opnå meget høje
temperaturer (700 grader C).
Planterne skal ikke forkulles eller brændes af. En »kogning«
d.v.s. opvarmning til ca. 100 grader sprænger cellerne i
planten, som herefter vil fordampe sig ihjel. Til at begynde
med er det nødvendigt med 5-6 årlige behandlinger.
Derefter er det nok med 2-3 årlige behandlinger, fordi
brændingen også ødelægger de ukrudtsfrø, der ligger på
jorden, i modsætning til, hvad der er tilfældet ved
sprøjtning og håndlugning. I øvrigt skal metoden ikke
sammenlignes med sprøjtning.
Fordele: Effektiv brug - ikke giftig, derfor miljøvenlig - lave
drifts-omkostninger - let at betjene - forskellige størrelser
- dækker ethvert behov.

HÅNDBRÆNDER
Håndbrænderen er den mindste ukrudtsbrænder, men særdeles velegnet til »umulige«
steder, trapper, hjørner, stendiger og »omme bag ved«. Håndbrænderen leveres med 2
m slange og vogn med luftgummihjul. Brænderen er desuden udstyret med vågeblus og
regulerbar brændestyrke.
Gasforbrug: 3-7 kg/time.
Vægt: 1,5 kg
Varenr. 7050501

GREEN-FLAME 500 KE
Til opretstående flasker. Letkørende med 4 hjul.
Gasbesparende med lang brænderkasse.
Arbejdsbredde: 50 cm.
Elektronisk tænding med engangsbatterier.
Fremføringshastighed: 2-5 km/t.
Varenr. 7160513

GREEN-FLAME 650 E
Sikkerhed: Nøgleafbryder, elektronisk tænder, elektronisk
flammeovervågning og sikkerhedsgreb.
Arbejdsbredde 65 cm. Forsynet med ildslukker, lækagesøger
og batteri med oplader.
Varenr. 7050527

GREEN-FLAME 400
Lille afskærmet brænder med hjul.
Anvendes på små arealer og smalle stier.
Arbejdsbredde: 40 cm. Leveres med piezotænding,
sparehåndtag, regulator og lynkobling. - Varenr. 7050503
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GRILLO
GRILLO GF1
5 hk Tecumseh
1 gear frem
4.00-8 luftgummihjul
Totalt friløb ved udkobling
80 cm fejemaskine m/ 500 mm fejeringe
Svingbar fra styr
Galvaniseret skærm
Kraftige hjul
Tilbehør til GF1:
Sneslynge
Rotorklipper
Skraberblad
Trillebør
Fingerklipper

GRILLO 2-HJULS-TRAKTORER/
FEJEMASKINER
Grillo har et omfattende program af professionelle 2-hjuls-traktorer.
Maskinerne kan leveres med benzin eller diesel-motor med eller uden
el-start.
Desuden kan de leveres med “Quickskift” til montering af redskaber
uden brug af værktøj.
Motorstørrelse 5-18 HK. Fejebredde 60-120 cm.

DUMPER 200
Selvkørende trillebør til mindre
transportopgaver.
Dumper med 6 HK motor,
5 gear frem og 1 bak.
Bredde 75 cm. Vægt 105 kg. Hydraulisk tip.

GRILLO BEE-FLY
Med hjælp fra det nyeste styresystem har Grillo BEE-FLY
en bemærkelsesværdig stor manøvredygtighed. Det
gennemtænkte ZTR-Zero Turning Radius-system gør BEE-FLY
i stand til at dreje rundt på en tallerken - vel at mærke uden
at skade græsoverfladen det mindste. Uafhænginge hydrauliske
motorer på hvert af de trækkende hjul, letbetjente
styrehåndtag og den 110 cm brede frontklipper gør føreren i
stand til at manøvrere rundt om alle forhindringer og under
buske med den største præcision.

Bee-Fly
med højtip
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TANAKA
PLÆNETRAKTOR
T 15-102 HDS Bio-Combi

MOTORSAV TPS 2501 S

Pålidelig klippeteknik sørger for et perfekt klipperesultat også ved
højt græs. Nem overgang fra sideudkast til bioklipning – uden brug af
værktøj og helt uden at rejse sig fra førersædet. Sideudkastet fordeler
græsafklippet jævnt på græsplænen, som forrådner det afklippede græs
hurtigt, og græsplænen bliver ikke dækket af store græsklumper.
Hydrostatisk transmission
Klippebredde: 102 cm
Klippehøjde: 3,0-9,0 cm
Motor: 14,5 HK v/ 3600 o/min.
Vægt: 205 kg

Nu med S-start. Stanggrensav med 24 cc motor, let og effektiv sav
med 10”/25 cm sværd til beskæring og underkvistning fra jorden
eller lift. Skaftets længde er 180 cm, hele længden er 230 cm,
hvorfor rækkevidden bliver ca. 4 m fra jorden. Træbeskæringen
bliver både mere økonomisk og sikrere. Sværdet er forsynet med
olietank og justerbar automatisk oliesmøring.
Vægt 4,9 kg.
Varenr. 7170545

Varenr. 7170547

MOTORSAV ECS 3351
En perfekt sav til havearbejde og træskæring. Velafbalanceret,
smidig, sikker og pålidelig Tanaka-kvalitet.
Cylindervolumen 33 cc. Vægt 3,5 kg. Sværdlængde 30 cm

MOTORSAV ECV 4501
Allerede favoritsav hos mange professionelle på grund af det gode vægt/
effekt forhold (1,8 kg/kW). Saven er smidig, velafbalanceret, starter meget
let og tåler hård behandling. Krumtaphuset er fremstillet af magnesiumaluminium. Saven er udstyret med turboluftrensning for mindsket rengøringsbehov og længere levetid.
Dekompressionsventil, som kræver 70% mindre kraft ved start.
Cylindervolumen 43 cc. Vægt 4,0 kg. Sværdlængde 33 cm.

Varenr. 7170546

Varenr. 7170544

TILBEHØR

ARBEJDS- OVERTRÆKS- SIKKERHEDSJAKKE
BUKSER
STØVLE
Med skæreindlæg
Varenr. 7080604

Med godkendt skæreindlæg og
stålsnude

KOMPLET
SKOVHJELM

KOMBIDUNK

Varenr. 7130210

6 l. benzin &
2,5 l. olie
Varenr. 7060965
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TANAKA
STANGHÆKKEKLIPPER
TPH 230 S

LØVSUGER
THB 2510 VS
Blæseaggregat med både blæse-,
sug- og kværnefunktion. 24 cc
motor beregnet til professionelt
brug. Udstyret med SRS (lavt lydniveau). Kværnefunktionen gør, at
opsamlingsposen kan rumme store
mængder af f.eks. løv. Meget kraftig
blæse- og sugefunktion. Lav vægt
og enkelt skift mellem blæse- og
sugefunktionen gør THB 2510 V
til et meget effektivt redskab ved
rengøring af parker,
kirkegårde, m.m.

Nu med S-start. Stanghækkeklipper,
22 cc motor. Letter arbejdet ved
klipning af høje hække. Meget enkel
justering af klippevinkelen total 130°,
45° opad for klipning i markhøjde,
85° nedaf for topklipning af hæk.
Varenr. 7050801

Varenr. 7051050

TBC 230SF
Smart-Fit buskrydder, med enkelthåndtag.

HÆKKEKLIPPER
THT 2000 LT

Cylindervolumen:
Effekt:

22cc
0,7 kW/1 HK

Hækkeklipperen for den kvalitetsbevidste bruger. Med 650 mm
dobbeltskær. Med et 180 grader drejeligt håndtag bagpå, Quick-Twist,
der gør klipningen let i alle stillinger. Cylindervolumen 21 cc. Vægt 4 kg.
Varenr. 7050781

TILBEHØR
SF-HT

KANTSKÆRER
TLE 550
Tanakas kraftfulde kantskærer er både
stærk og let at manøvrere. Drivkraften fra
motoren overføres via centrifugalkobling,
drivaksel af stål og vinkelgear til skærebladet. Dette giver et meget godt vægt/
effekt forhold, som gør kantskæreren
let og smidig at arbejde med.
Varenr. 7170066

SF-PS

SF-MC

SF-HT
Hækkeklipper 0-90 grader; redskab, der er velegnet til klipning
af såvel høje og lave som brede
hække. Vægt: 2,9 kg
SF-PS
Grensav; denne praktiske grensav
gør det muligt at nå grene uden
besvær og uden stige, grenene
skæres nemt over fra jorden.
Vægt: 1,8 kg

SF-GT
SF-PE
SF-GT
Græstrimmer
SF-PE
Kantskærer; bruges til at holde
kanter rene og jævne. Er velegnet
til at afgrænse græssets spredning
til bedene, da rødderne skæres
grundigt over. Vægt: 2,3 kg

SF-MC
Kultivator; et praktisk redskab,
der benyttes i mindre bede eller
køkkenhaver, hvor der er behov
for at løsne jorden eller kultivere
let. Vægt: 3,0 kg

www.dansand.com
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HONDA

4-takt
HONDA
4-TAKTS
GRÆSTRIMMERE
OG BUSKRYDDERE
Er miljøvenlige, støjsvage og
dækker alle opgaver fra
almindelig havepleje til
professionel brug under
vanskelige forhold.

UMS 425E LE

UMK 425E UE

UMK 435E UE

4-takt micro benzinmotor. 1,1
hk, 7000 o/m. Tankkapicitet på
0,5 l. Vægt: 4,8 kg. Trimmerhoved
m/fast tråd, beskyttelsesbrille

4-takt micro benzinmotor. 1,1 hk,
7000 o/m. Tankkapicitet på 0,5 l.
Vægt: 5,4 kg. 2-trådet
trimmerhoved, halvautomatisk,
3-tands græsklinge, profi-bæresele,
beskyttelsesbrille.

4-takt micro benzinmotor. 1,6 hk,
7000 o/m. Tankkapicitet på 0,65 l.
Vægt: 6,6 kg. 2-trådet trimmerhoved,
halvautomatisk, 3-tands græsklinge,
profi-bæresele, beskyttelsesbrille.

ORIGINALT
HONDA
EKSTRAUDSTYR OG
TILBEHØR

HHH 25 D-60
4-takt micro-motor, 360° vendbar.
1,1 hk. Knivlængde: 55 cm.
Vægt: 5,9 kg.
Kan også leveres med 69 cm kniv.

HONDA RYGSPRØJTE
WJR 2525
4-takt micro-motor. 1,1 hk. Tank: 25 l.
Pumpetryk: 7/14/21 bar. Pumpeydelse max: 7,1 l/min.
Vægt: 9,2 kg.
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4-takt

Ny handy havefræser, der er særdeles effektiv mellem
havens buske og træer og en uundværlig hjælper i
urte-haven. Har en lille, stærk og lydsvag 4-takt motor på
1,9 hk, der starter hver gang.
Fræsebredde på 18-30 cm, og den vejer kun 16 kg.
Den miljøvenlige og effektive havefræser fylder ikke
meget og giver ingen benzin-os eller generende
vibrationer. Den er kort sagt en ren fornøjelse – prøv
den og bliv overbevist!
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HONDA
HRS 536C SD
Særdeles robust, selvkørende plæneklipper
med sideudkast eller multi-klippesystem.
Betjeningsvenlig med 1 gear og en særdeles
stærk 5,5 hk motor.
Klippebredden er 53 cm - 7 klippehøjder.
Stærkt stålchassis.
Automatisk kniv- og motorstop.

TV 410
Den nye 410 leveres med faste knive, men
knivakslen kan byttes ud med en aksel med løse
knive eller en aksel med stålfjedre.
4 HK. Arbejdsbredde: 38 cm.
Maks. skæredybde: 20 mm

NYHED!

Markedets bedste
plæneklipperserie!

HRX 537C HX

HRH 536 HX

Med Versamow teknik: Honda clip-director, første 4 i 1
plæneklipper, der kan håndtere: Opsamling, bagudkast,
bioklip og løvbehandling uden brug af værktøj.
6,5 HK. Klippebredde: 53 cm. Hydrostatisk fremdrift.
Knivstop. 88 liter græs- og løvsamler.

Ekstra kraftigt konstrueret selvkørende plæneklipper. Denne professionelle
plæneklipper har et kraftigt 6 mm aluminiumschassis. Fremdriften er hydrostatisk, en
helt trinløs hastighedsregulering. Særdeles kraftig topventilet 5,5 hk motor.
Klippebredden er 53 cm. 7 klippehøjder. Bagudkast. Græs/løvsamler på 83 liter.
Automatisk knivstop med børnesikring. Multi-klippesæt kan leveres som ekstraudstyr.

HONDA GENERATORANLÆG – SIKKER STRØMFORSYNING OVERALT…
EU 10I

EU 20I

230 V - 1000 VA - 50 Hz
vekselstrøm. 12 V - 8,0 A
jævnstrøm til batteriopladning.
4-takt luftkølet benzinmotor på
2,5 hk. Et moderne design med
en vægt på kun 13 kg, samt et
meget lavt støjniveau. Er
endvidere forsynet med
tomgangsautomatik.
To EU10i kan parallelforbindes,
hvorved der opnås dobbelt
ydelse.

230 V - 2000 VA - 50 Hz
vekselstrøm. 12 V - 8,0 A
jævnstrøm til batteriopladning.
4-takt luftkølet benzinmotor på
3,0 hk. Nyt og moderne design
med en vægt på kun 21 kg samt
et meget lavt støjniveau. Er
endvidere forsynet med
tomgangsautomatik. To EU 20i
kan parallelforbindes, hvorved
der opnås dobbelt ydelse.

Ring venligst og rekvirer brochure
www.dansand.com
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HTF

HTF MOTORKÆRRE
Disse selvkørende motorkærrer
tager det tunge slæb de steder, hvor
man normalt kun kan komme med en
trillebør. Motorkærren er udformet
med henblik på mindst mulig rygbelastning, blandt andet via en 2-trins
tipfunktion. Efter udløsning af fodpedalen kræves der kun lille kraft for
at toppe ladet.
Motorkærren leveres enten med
benzinmotor eller til elektrisk drift.
Begge kan forsynes dels med trillebørkasse i stål og dels med stållad/
nedfældelige træsider, kan leveres
med traktordæk.
Dimensioner:
Dæk: 16,5 x 6,5 x 8
Lasteevne: 500 kg
LxBxH: 165x80x88 cm
Vægt: 105 kg
Trillebørkasse: 300 liter
Fladt lad: 70x120 eller 80x120 cm

E 201 ELEKTRISK
Motor: 1 stk. 1kW 24 Volt med elektronisk styring og trinløs hastighedsregulering
frem og bak. Nødstop og timetæller.
Batteri: 24 V 58 Ah incl. lader.

H 205 BENZIN
Motor: Honda 5,5 HK.
Elektronisk tænding og
dobbelt tørluftfilter.
Transmission: Træk på begge hjul
via hydrostatisk transaksel.

MINILAST
HTF Minilast er et fleksibelt køretøj til transport
og udendørs vedligeholdelse. Specielt på kirkegårde
værdsætter man Minilastens brede anvendelighed
med meget tilbehør, såsom fejemaskine, sneplov,
miljørive, grusspreder mv.
Afhængigt af truckens anvendelse kan den leveres
med forskellige motorer. Er opgaven udelukkende
transport, kan det være 13 HK benzin eller el-drift.
Skal trucken bruges som redskabsbærer, kan man
vælge mellem 20 HK benzin eller 22 HK diesel.
Data
Bredde
1100 mm
Sporbredde
960 mm
Længde
2405 mm
Venderadius mellem kantsten
1990 mm
Lastevne
1000 kg
Ladstørrelse
1000 x 1500 mm
Tip
Standard 3-vejs
Ladhøjde
670 mm
Motorer
Benzin
Diesel
Transmission

Honda 13 og 20 HK
Focs 3-cyl. 33 HK
Hydrostatisk

Specielle data for el-model
Motor
Lasteevne
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4 kW
800 kg

KLIPPO
KANTSKÆRER
PRO E 400
En sideliggende kantskærer som er bygget til at
klare krævende arbejdsopgaver. Ekstrem effektiv,
takket være skærets frem og tilbagegående
bevægelse. Baghjulstrukket med store kraftige hjul. Sikkerhedsgreb på håndtaget
for motor og træk. Skæredybden
reguleres fra håndtaget. Kan
udstyres med forskellige skær,
til enhver arbejdssituation.
4 HK Honda motor.

SKÆR TIL
KANTSKÆRER

KLIPPO PRO
COBRA S
Den professionelle version af Klippos opsamlermaskiner.
De aerodynamiske kanaler med ekstra stor åbning til
grusudkastet, skaber en ekstrem effektiv opsamling. Hvis du vælger at bruge makskinen uden
opsamler, vil Pro S Cobra her også klippe
effektivt.
Klippebredde: 48 cm.
Klippehøjde: 25-55 cm.
Motor: Briggs & Stratton Intek
Edge 60 190 cc/6,0 hk.
Vægt 43 kg.

KLIPPO PRO 21 S
Svanemærket selvkørende plæneklipper til
alle typer arbejde. Forhjulstræk som styrker
manøvredygtigheden. Professionelt håndtag
med et antivibrationssystem som forbedre
ergonomien.
Klippebredde: 53 cm. Klippehøjde: 30-60 cm.
Motor: Briggs & Stratton Intek
Edge 190 cc/6,0 hk. Vægt
35 kg.

KLIPPO TRAC A2050
Gå ikke på kompromis. Store områder med store arbejdsopgaver
stiller store krav til de maskiner, som skal klare arbejdet uden
problemer.
20 HK 2-cylinderet Honda Motor, med trinløs hydrostatisk styring,
elektrisk knivtilkobling. Førersæde med indstillelig armlæn, differentialespærre, timetæller og kraftudtag i bag. Kan leveres med
forskellige klippeaggregater og opsamlere.

KLIPPO LØVSUGER PRO H 550
Robust løvsuger med 5,5 HK Honda-motor, 6 gear frem og 1 bak.
Arbejdsbredde 75 cm. 260 l. opsamlingssæk.

www.dansand.com
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CATMAN - TRUCK

CATMAN RUNDER
ALLE HJØRNER
En alsidig truck til kirkegårde. Leveres med
Honda-motor m/elstart - hydrostatisk fremdrift
- servostyring - justerbart affjedret vippesæde
- trækkrog til redskaber - differentialespærre
- hydraulisk redskabslift - hydraulisk tip - drejelad
- læssehøjde 55 cm.

NYHED

Der kan nu leveres løvsuger
til montering på truck med
skifteladsystem
(ej illustreret)

Kan leveres med
skifteladssystem

RIVER TIL
CATMAN-TRUCK
Ring for yderligere
brochurer og demonstration
68
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CATMAN - LØVSUGERE
LØVSUGER/SNITTER
MED 3-HJULS KØRESTEL
med 11 hk Honda motor med oliealarm og rekylstart.
Skubbe-/trækkemodel med store hjul.
Effektiv støvcyklon.

Bredmundstykke

SELVKØRENDE
HYDROSTATISK LØVSUGER

med variabel kørehastighed, kraftig 11 hk Honda-motor m/elstart.
Stor kombineret suger/snitter som gør det betydeligt lettere at opsamle
løv. Det snittede løv fylder betydeligt mindre end det usnittede (ned til
1/10). Snittet løv giver hurtigere kompostering.
Seperat tilkobling af blæsehus med udveksling, så man opnår stor sugeevne ved lave omdrejninger og derved lav støjniveau.
Sugeren er monteret med en effektiv støvcyklon, så man forhindrer
støvgener.

LADMONTERET LØVSUGER/
SNITTER MONTERET PÅ VOGN
MED STOR KASSE

LØVSUGERSÆKKE
Hessian - varenr. 7050337
Nylon - varenr. 7050319

SUGESLANGE
Haves i forskellige størrelser.

www.dansand.com
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SOLUS VOGN
SOLUS KIRKEGÅRDSVOGN
En stærk vogn til transport af jord, grus mv. Særdeles velegnet i
forbindelse med begravelse, hvor man kan tippe direkte ved
graven, da den er udstyret med drejelad og hydraulisk tip.
Nyttelast 1500 kg
Ladmål 2000 x 1000 x 240 mm
Forhøjningssider 350 mm
Parkering-/ påløbsbremse
Kan indregistreres

STIGA
STIGA PARK PRO 25 - 4 WD

STIGA VILLA ROYAL

Motor:
25 HK Kohler
Klippebredde: 92 til 125 cm eller 166 cm. Multiklip med el-løft.
Transmission: Hydrostat

Royal er Villaseriens topmodel. Den har en lydsvag
og vibrationsfri Honda-motor på 14 hk. Den har
så rene udstødningsgasser og giver sammen med
Stigas Multiclip system et så lavt lydniveau, at den
er Svanemærket.
Motor:
14 hk Honda GCV 520
Klippebredde:
92 cm Multiclip
Klippehøjde:
30-80 mm i 14 niveauer
Transmission:
Hydrostat

Park - Villa

Park - Villa

Park

NYHED!
Nu også med
4-hjulstræk
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OLIEPRODUKTER
AIRMAN
LEVERANDØR AF:
• Fyrings- og dieselolie
• Automatisk olielevering
• Oliefyrsservice
• Smøremidler

r et
Kontakt os fo ud
tilb
uforpligtende
41 00
6
5
Telefon 96

MILJØBENZIN
I 1993 introducerede Q8 Specialbenzin på det danske
marked - en miljøbenzin specielt beregnet til mindre
benzinmotorer, hvor brugeren kommer i tæt kontakt med
dampe fra produktet eller udstødningsgassen fra motoren.
Indholdet af aromatiske kulbrinter som benzen og toluen
er reduceret til et minimum. Svovlindholdet er meget lavt
og damptrykket er særdeles lavt, så Q8 Specialbenzin
afgiver betydeligt færre dampe.
Vi har desuden også biologisk nedbrydelige smøremidler.
2-takts miljøbenzin 4-takts miljøbenzin Leveres i 5 l dunke.

varenr. 7100503
varenr. 7100506

BENZINDUNKE
6 l mixdunk til blanding af olie og benzin. - Varenr. 7120588
10 l plastdunk med flextud.
Varenr. 7060096

20 l metaldunk -

varenr. 7120567

Tilbehør, hældetud -

PUMPE

varenr. 7120556

Pumpe til 200 l tromle.
Kan anvendes til benzin/olie.

TRAGTSÆT

Varenr. 7101021

Bestående af 6 tragte i
forskellige størrelser.
Varenr. 7140559

Q8 LEVERER IGENNEM

- TELEFON 96 56 41 00
www.dansand.com
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Et lille udpluk af de forskellige stenprodukter.
Kontakt os når De har et projekt, stort eller lille,
og vi vil gerne hjælpe med at finde den rigtige løsning.

Produkter :

Vi står altid til rådighed for Dem ved telefonerne,
så ring venligst, hvis De ønsker besøg eller anden vejledning.
Vi glæder os til at høre fra Dem.

DSN A/S· N.A. JENSENSVEJ 1 · TORNBY · 9850 HIRTSHALS · TLF. 96 56 41 00 · FAX 96 56 42 00 · E-MAIL: INFO@DANSAND.COM · WWW.DANSAND.COM

Forbehold for trykfejl. Ret til ændringer i data uden forudgående varsel.

❦ Alt i granit
sten
❦ Hveder
❦ Chausséste
n
❦ Mosaiksten
❦ Kantsten
❦ Brosten
❦ Natursten
❦ Granitskærv
er
❦ Perlesten
❦ Strøsand

