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>>  Varumärke  <<
  Bakom varumärket BERGER finns människor med idéer och passion för
  högkvalitativa verktyg.

  I nära samarbete med professionella verktygsanvändare utvecklar vi innovativa
  produkter som är e�ektiva i vardagliga arbetssituationer. BERGER är en   
  garanti för teknologi som sätter riktmärken inom ergonomi, skärkraft och
  hållbarhet.

  Den specialiserade kunskapen från fyra BERGER-generationer har värderats 
  högt i och utanför Tyskland sedan 1919. Med denna kunskap har vi också
  etablerat oss som ett verktygstillverkare för stora, välkända företag.

  BERGER tillverkar mer än 90 procent av produkterna i sin egen fabrik i
  Wuppertal. Made in Cronenberg.

Våra värderingar på vägen
till 100 års framgång
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P R O F I

>>  Pålitlighet  <<
  Vi värdesätter långsiktiga a�ärsrelationer. Våra kunder kan lita på att få den 
  bästa servicen.

  Snabba leveranstider är en självklarhet för oss, liksom mycket lönsamma   
  displaylösningar för olika målgrupper.

>>  Kvalitet  <<
  Med våra produkter är kvalitet inte bara en term 
  vi kastar omkring oss - även ett familjedrivet   
  företag som BERGER måste börja om från
  början varje dag för att uppnå kvalitet och våra   
  högt ställda krav.

  Många testvinnare visar på våra höga krav i
  utvecklingen och produktionen av våra verktyg.
  Detta återspeglas inte bara i vårt val av
  material utan också i de många användbara
  produktdetaljerna som talar för sig själva.

  Exempelvis är slitdelar alltid enkla att byta ut.   
  BERGER garanterar tillgängligheten på
  alla reservdelar i 10 år.

The Original

10 years warran
ty
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>>  Komplett produktsortiment  <<
  BERGER erbjuder ett komplett produktsortiment av professionella
  verktyg:

  • Handsaxar
  • Grensaxar
  • Häcksax och topiary saxar
  • Telskopstänger med tillbehör
  • Handsågar
  • Stort urval av reservdelar
  
  Vi prioritrar lång livslängd vid utveckling och tillverkning av
  våra BERGER-produkter.

>>  Målgrupper  <<
  BERGER utvecklar och producerar professionella verktyg
  för följande branscher:

  • Trädgård, utomhusmiljö och parkskötsel
  • Träd- och skogsskötsel
  • Bygg- och järnvaruhandel
  • Jordbruk, fruktodlingar och vingårdar
  • Växtodlingar och blomsterhandel
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SEKATÖRER

Oljespår:
Möjliggör omedelbar smörjning
genom att hälla olja i spåret
utan demontering

Savränna:
Skyddar skärbladet så att det inte blir 
klibbigt

Mellanlåsmekanism:
Tvåstegs låsposition
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Artikelnr.                                                1014           1114         1104                  1110  1100                                              1200                 1760              1766           1050        1700                  1600                 1902

SEKATÖRER
Användningsområden

Sida 

Beskärning av träd & 
buskar

Utemiljö

Vinodling

Fruktodling

Florist

Diameter i mm   

Små händer

Oljespår

Utbytbart skär- och
motskärblad

Utbytbart skärblad

Vinklat skärhuvud

Trådsax

                    11                        11                           11        13                   13                                             15                    15          14              15            16                   15                  17

              25            25         25                       25    25                            25                    25                 25               20           25                          3                      15
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Artikelnr.                                                1014           1114         1104                  1110  1100                                              1200                 1760              1766           1050        1700                  1600                 1902

                    11                        11                           11        13                   13                                             15                    15          14              15            16                   15                  17

              25            25         25                       25    25                            25                    25                 25               20           25                          3                      15
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15°

Vinklat 
skärhuvud

Ergonomiskt utformat 
handtag

Utbytbara skärblad

Oljespår

Två skärlägen

Optimerar kraften och
minskar belastningen på 
handleden

Fjäder

Vår sekatör med roterande handtag ger en minskad arbetsbelastning.
Det roterande handtaget och vinkeln på skärhuvudet reducerar trycket 
på handleden. Du känner skillnaden efter en längre tids arbete. 

Med det extra skärläget minskas också påfrestningarna vid mindre 
klipp. Det är två extra ergonomiska funktioner för mer
belastningsfri beskärning där du spar både tid och kraft.

SEKATÖRER
Vinklat skärhuvud

Det vinklade skärhuvudet minskar 
belastningen på handleden.
Vid kapning förblir verktyget 
behagligt balanserat i en naturlig 
och bekväm position.
Det roterande handtaget
garanterar maximal ergonomi.
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Sekatör
Utbytbara skärblad, smidda aluminiumhandtag,
stötdämpare, djup savränna, trådsax,
vinklat skärhuvud, dubbla skärlägen,
ergonomiskt utförmade handtag

1114 240 g 22 cm 6

Skärblad för nr. 111491002 35 g 10 cm 1

Motskärblad för nr. 111491001 50 g 10 cm 1

Sekatör med rullhandtag
Roterande handtag, utbytbara skärblad,
smidda aluminiumhandtag, stötdämpare,
djup savränna, trådsax, vinklat skärhuvud,
dubbla skärlägen, ergonomiskt utförmade handtag

1014    240 g 22 cm 6

Skärblad för nr. 101491002 35 g 10 cm 1

Motskärblad för nr. 101491001 50 g 10 cm 1

Sekatör
Utbytbara skärblad, smidda aluminiumhandtag,
stötdämpare, djup savränna, trådsax,
vinklat skärhuvud, dubbla skärlägen, ergonomiskt
utförmade handtag, passar små händer

1104    215 g 19 cm 6

Skärblad för nr. 110491004 35 g 9 cm 1

Motskärblad för nr. 110491003 45 g 10 cm 1

  25 mm 
      1 in.

  25 mm 
      1 in.

  25 mm 
      1 in.
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Ergonomiskt utförmat
handtag

Utbytbart skärblad 
och motskärblad

Oljespår

Två skärlägen

Fjäder

Nöjda kunder är en prioritet för oss. 
Vi har gått från en nyttoinriktad syn till en som
garanterar ett värde och en enkelhet för
användaren.

Många av våra verktyg har ett oljespår för
demonteringsfri smörjning. Det är
lätt att byta skärblad och motskärblad
utan att behöva några speciella verktyg.

SEKATÖRER
Rakt skärhuvud

Rena snitt
Det smidda metallbladet har en 
djup savränna för att ta bort bes-
kärningsrester. Detta leder till ett 
exakt och rent snitt för en hälsosam 
tillväxt av dina växter.
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Sekatör
Utbytbara skärblad, smidda aluminiumhandtag,
stötdämpare, djup savränna, trådsax,
rakt skärhuvud, dubbla skärlägen,
ergonomiskt utförmade handtag 

1110 240 g 22 cm 6

Skärblad för nr. 111091006 35 g 10 cm 1

Motskärblad för nr. 111091005 60 g 10 cm 1

Sekatör
Utbytbara skärblad, smidda aluminiumhandtag,
stötdämpare, djup savränna, trådsax,
rakt skärhuvud, dubbla skärlägen,ergonomiskt
utförmade handtag, passar små händer

1100    215 g 19 cm 6

Skärblad för nr. 110091008 35 g 9 cm 1

Motskärblad för nr. 110091007 55 g 10 cm 1

  25 mm 
      1 in.

  25 mm 
      1 in.
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Ergonomi

Användningen av kompositmaterial 
i olika delar av handtaget ger ett 
bättre grepp och komfort.

Enkelt underhåll

Oljespåret gör det enkelt att smörja 
verktyget utan att demontera dess 
delar. Det slutna utrymmet under
oljespåret säkerställer en god fördel-
ning av smörjmedlet och att oljan inte 
droppar.

Ytterligare fördelar 

Trådsax för kapning av tunnare 
ståltrådar finns placerad på baksidan 
av det smidda skärhuvudet.

SEKATÖRER
Komposithandtag

Smideskompetens
Sekatör #1200 

Sekatörkroppen är gjord av högkvalitativt
stål. Handtaget är ergonomiskt utformat för att 
minska belastning och trötthet.

Sekatör
Smidd metallkropp, motskärblad med savränna, 
trådsax, rakt skärhuvud, 
ergonomiskt utförmade handtag av kompositmaterial

1766 230 g 21 cm 6

  25 mm 
      1 in.
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S TA N DA R D

S TA N DA R D

SEKATÖRER
Sidoskärsekatör för färska grenar

Sekatör
Smidd metallkropp, krompläterat skärhuvud,
savränna, ergonomiskt utförmade handtag

1760 245 g 22 cm 6

Sekatör
Smidd metallkropp, savränna, 
ergonomiskt utförmade handtag

1050 230 g 22 cm 6

Sekatör
Smidd metallkropp, krompläterat motskärblad
med djup savränna, utbytbart skärblad, trådsax
ergonomiskt utförmade handtag

1200    280 g 28 cm 6

Skärblad för nr. 120091201 30 g 9 cm 1

  25 mm 
      1 in.

  25 mm 
      1 in.

  20 mm
     ¾ in.



16

SEKATÖRER
Sidoskärssekatör för färska grenar

Sekatör
Smidd metallkropp, handtag med 
köldskyddande överdrag

1700 290 g 22 cm 6

Blomstersekatör
Lättviktsdesign och handtag med
köldskyddande överdrag

1600 126 g 20 cm 6

  25 mm 
      1 in.

  3 mm 
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S TA N DA R D

SEKATÖRER
Mothållssekatör för hårda och döda grenar

Anti-stickbeläggningen gör mothållssekatören 1902 lämplig vid beskärning av
hartsrika grenar.

Mothållssekatör
Utbytbart och anti-stickbelagt skärblad, mothållsteknik,
krompläterad kropp, ergonomiskt  utformade handtag  

1902   270 g 20 cm 6

Skärblad för nr. 190291601 20 g 8 cm 1

   15 mm 
     ⅔ in.

ANTI
STICK
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SEKATÖRER, SAXAR & TÄNGER
Sekatörer för pro�s- & hemmabruk

Trådsekatör 
Smidd metallkropp, köldskyddande 
överdrag, lämplig för mjuka trådar

1330 250 g 20 cm 6

Avbitartång  
Smidd metallkropp,  köldskyddande överdrag, £äderbela-
stad, lämplig för hård tråd

1336 160 g 17 cm 6

Sax för proffs- & hemmabruk
Lämplig för papper, folie och band, 
justerbar skruv, klipplängd 7 cm 

1420 45 g 17 cm 6

  3 mm 
     

  3 mm 
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SEKATÖRER, SAXAR & TÄNGER
Sekatörer för pro�s- & hemmabruk

Multifunktionell sekatör
Skärblad av höggradigt stål, specialtandning
för att klippa plast, ståltråd och tunn plåt

1300 130 g 18 cm 6

12 mm
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GRENSAXAR

Grenfixeringsspår

Oljespår Enkelt utbytbart 
skärhuvud

Stötdämpande kudde

Smidiga, med utmärkt      
prestanda och många fördelar
Motskärbladet har grenfixeringsspår 
som fixerar grenen och ger mer      
exakta klipp.
De flesta grensaxar har även ett 
oljespår för snabb och enkel       
smörjning.
Motskärsbladet har en smidd 
savränna för självrengöring.

Skärhuvud med 90 graders 
öppningsvinkel
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GRENSAXAR
Användningsområden

Artikelnr.     4280    4210   4214    4170    4195               4200               4204              4360               4255               4272

Dedikerad in i minsta detalj

Vi kontrollerar allt i minsta detalj från design och tillverkning till montering. Med vår ingenjörskonst gör vi 
allt för att ge dig den bästa beskärningsupplevelsen med våra grensaxar. Det finns olika modeller för olika 
beskärningstyper och för olika användare. Men det som är konstant är kvaliten och skärprecisionen.
De flesta av våra grensaxar har en öppningsvinkel på 90 grader för kraftoptimering

Sida 

Färska grenar

Hårda och döda grenar

Skog

Utemiljö

Fruktodling

Diameter i mm

Utbytbart skärblad /
motskärblad

Utbytbart mothåll

Anti-stickbeläggning

Kraftöverföringsväxel

Oljespår

                         24                          25                25                 26                                27    27               27                     27               28               29

     50    35       35  35                             25     25               25             25                40               40

ANTI
STICK

ANTI
STICK

ANTI
STICK
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Artikelnr.     4280    4210   4214    4170               4195               4200               4204              4360               4255               4272

Vi varmsmider och slipar skärhuvudena för högsta skärprecision. De flesta skärhuvuden har en 
anti-stickbeläggning för rena snitt. De flesta motskärblad har grenfixeringsspår för ytterligare 
kraftoptimering och skärprecision. 
Våra grensaxar är lätta att underhålla, och till de flesta finns det lättillgängliga reservdelar.

                         24                          25                25                 26                                27    27               27                     27               28               29

     50    35       35  35                             25     25               25             25                40               40

ANTI
STICK

ANTI
STICK

ANTI
STICK

ANTI
STICK

ANTI
STICK

ANTI
STICK
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P R O F I

GRENSAXAR
Sidoskär med utbytbart skärhuvud

När skärbladen på en grensax med sidoskär glider förbi varandra ger de 
ett väldigt jämnt och rent snitt. Det gör dem väl lämpade för beskärning 
av färska grenar. Med sina tunna klipphuvuden kan skott beskäras 
precis när de gror.

Grensax
Smidda och utbytbara skär- och motskärblad, 
Motskärblad med grenfixeringsspår och savränna, 
stötdämpare med kudde, högkvalitativa aluminiumrör 
med anti-glidskydd och bekväma handtag.

4280    1730 g 85 cm 3

Skärblad för nr. 4260 och nr. 428094008 470 g 32 cm 1

Motskärblad för nr. 4260 och nr. 428094007 470 g 32 cm 1

ANTI
STICK  50 mm 

      2 in.
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P R O F I

P R O F I

GRENSAXAR
Sidoskär med utbytbart skärhuvud

På insidan av skärbladen finns smidda spår för olja eller andra smörjmedel 
utan något droppande. Oljespåret gör det möjligt att smörja verktyget utan att 
demontera några delar.

Grensax
Smidda och utbytbara skär- och motskärblad, 
Motskärblad med grenfixeringsspår och savränna, 
stötdämpare, högkvalitativa aluminiumrör 
med anti-glidskydd och bekväma handtag.

4210    1045 g 60 cm 3

Skärblad för nr. 4210 och nr. 421494009 255 g 22 cm 1

Motskärblad för nr. 4210 och nr. 421494013 230 g 22 cm 1

Grensax
Smidda och utbytbara skär- och motskärblad, 
Motskärblad med grenfixeringsspår och savränna, 
stötdämpare med kudde, högkvalitativa aluminiumrör 
med anti-glidskydd och bekväma handtag.

4214    1185 g 75 cm 3

Skärblad för nr. 4210 och nr. 421494009 255 g 22 cm 1

Motskärblad för nr. 4210 och nr. 421494013 230 g 22 cm 1

ANTI
STICK  35 mm 

   1 ⅓ in.

ANTI
STICK  35 mm 

   1 ⅓ in.
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P R O F I

GRENSAXAR
Sidoskär med utbytbart skärhuvud

Professionella grensaxar för färska grenar
För att göra det enkelt kan skärbladet lätt och snabbt bytas ut — det är bara att 
skruva ut mittskruven och byta ut skärbladet. Motskärbladet har en savränna 
som förhindrar att bladet blir kladdigt . Den monterade stötdämparen garanterar 
en bekväm och belastningsfri beskärning.

Grensax
Utbytbart skärblad gjort av höggradigt stål,
krompläterat motskärblad, stötdämpare, 
högkvalitativa aluminiumrör med anti-glidskydd
och bekväma handtag.

4170    1230 g 80 cm 3

Skärblad för nr. 417094424 115 g 15 cm 1

  35 mm 
   1 ⅓ in.
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P R O F I

P R O F I

P R O F I

P R O F I

GRENSAXAR
Sidoskär

Grensax
Skärblad gjort av höggradigt stål, krompläterat
motskärblad med grenfixeringsspår, stötdämpare, 
högkvalitativa aluminiumrör med anti-glidskydd
och bekväma handtag.

4195 740 g 46 cm 3

Grensax
Skärblad gjort av höggradigt stål, krompläterat
motskärblad med grenfixeringsspår, stötdämpare, 
högkvalitativa aluminiumrör med anti-glidskydd
och bekväma handtag.

4200 900 g 60 cm 3

Grensax
Skärblad gjort av höggradigt stål, krompläterat
motskärblad med grenfixeringsspår, stötdämpare, 
högkvalitativa aluminiumrör med anti-glidskydd
och bekväma handtag.

4204 1030 g 76 cm 3

Grensax
Skärblad gjortav höggradigt stål, motskärblad med
grenfixeringsspår, stötdämpare, handtag av bokträd.

4360 1340 g 72 cm 3

  35 mm 
   1 ⅓ in.

ANTI
STICK

  35 mm 
   1 ⅓ in.

ANTI
STICK

  35 mm 
   1 ⅓ in.

ANTI
STICK

  35 mm 
   1 ⅓ in.

ANTI
STICK
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P R O F I

Professionell grensax för hårda och döda grenar   
Mothåll med hake med vilken man kan riva bort         
grenar som fastnat eller korsar varandra, helt enkelt en              
genomtänkt konstruktion.

Kraftöverföring
Med hjälp av den inbyggda             
kraftöverföringen blir alla jobb enkla. 
För att byta skärbladen är det bara att 
lossa det två muttrarna, det kan inte bli 
lättare! Alla andra delar av skärhuvudet 
sitter fortfarande ihop.

Nr. 94443: 
Mothåll till nr. 4255

Anti-stickbeläggning skyddar mot sav och korrosion.

Nr. 94453: 
Skärblad för nr. 4255

Skärhuvud nr. 4255

GRENSAXAR
Mothåll med utbytbart skärhuvud

Mothållsgrensax
Inbyggd kraftöverföringsväxel,
utbytbart skärhuvud av höggradigt stål,
utbytbart mothåll med hake

4255    1446 g 82 cm 3

Skärblad för nr. 425594453 170 g 18 cm 1

Mothåll för nr. 425594443 130 g 10 cm 1

  40 mm
    1 ½ in.
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P R O F I

Mothållsgrensax har bättre kraftöverföring för att  
skärbladet trä�ar motbladet när den stängs. 
Den är därför mycket lämplig för hårda och döda grenar 
och kräver mindre kraft vid beskärning.

GRENSAXAR
Mothåll med utbutbart mothåll

Mothållsgrensax
För hårda döda grenar, skärhuvud av högkvalitativt
stål med anti-stickbelagt skärblad, utbytbart mothåll,
aluminiumhandtag med glidskyddade handtag

4272    1330 g 80 cm 3

Mothåll för nr. 427294431 45 g 7 cm 1

  40 mm
    1 ½ in.

ANTI
STICK
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HÄCKSAXAR

Robusta verktyg av högsta kvalitet

- Självskärpande skärblad
- Justerbart skärbladsanslag för olika typer av beskärning
- Handtag av bok eller aluminiumhandtag med metallhölje
- Belagda skärblad för att förhindra korrosion
- Skärbladen har en savränna som gör att saven kan rinna bort från skärbladen
- Mjuka stötdämpare reducerar belastningen på handlederna

Savränna förhindrar att 
skärbladen klibbar ihop

Finjustering av  
skärbladsanslag



31

Mjuka stötdämpare
recucerar belastningen
på handlederna

Lättviktshäcksax med 
aluminumhandtag
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HÄCKSAXAR

Häcksax
Utbytbara rostskyddade raka skärblad,
utbytbara stötdämpare, högkvalitativa aluminiumrör
med anti-glidskyddade och bekväma handtag.,
två savrännor, total längd 85 cm, skärbladslängd: 24 cm
                                                        

4495 1100 g 58 cm 3

Häcksax
Utbytbara rostskyddade vågformade skärblad,
utbytbara stötdämpare, högkvalitativa aluminiumrör
med anti-glidskyddade och bekväma handtag.,
två savrännor, total längd 85 cm, skärbladslängd: 24 cm

4595 1060 g 57 cm 3
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HÄCKSAXAR

Häcksax
Två savrännor, krompläterade raka skärblad,
inbyggd grenkapare, justerbart skärbladsanslag, 
stötdämpare, skärbladslängd 23,5 cm

4490 1060 g 56 cm 3

Häcksax
Två savrännor, krompläterade raka skärblad,
justerbart skärbladsanslag, stötdämpare,
skärbladslängd 24 cm

4590 1030 g 57 cm 3
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FORMKLIPPNINGHÄCKSAXAR

Formklippningshäcksax
Extremt lätt och praktisk, perfekt för formklippning, 
kromade skärblad med savränna, justerbart
skärbladsanslag, stötdämpare, handtag av bok,
skärbladsläng 16 cm

2510 550 g 47 cm 4

Formklippningshäcksax
Extremt lätt och praktisk, perfekt för formklippning, 
kromade skärblad med savränna, justerbart
skärbladsanslag, stötdämpare, handtag av bok,
skärbladsläng 16 cm

2520 660 g 60 cm 4
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GRÄSSAXAR

Traditionella grässaxar av hög kvalitet 
Alla delar är tillverkade av metall. Slitna delar kan 
enkelt bytas ut. Med denna grässax kan du
klippa gräsmattan där gräsklipparen inte kommer åt. 
Den har savränna för att slippa klibbande
växtsav. Passar både höger- och vänsterhänta.

Grässax
Alla delar gjorda av metall, varmsmidda kromade
självslipande skärblad. Passar både höger- och
vänsterhänta

2100 335 g 35 cm 3

Grässax
Alla delar gjorda av metall, varmsmidda kromade
självslipande skärblad med anti-stickbeläggning.
Passar både höger- och vänsterhänta

2200 280 g 30 cm 3

ANTI
STICK
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FORMKLIPPNINGSHÄCKSAXAR
Formklippningssaxar

Formklippningssax
Varmsmidda, självskärpande, värmebehandlade
skärblad av kolstål, handtag med mjuk beläggning,
mjuk och komfortabel klippning, skärlängd 14 cm.

27310 250 g 31 cm 6

Formklippningssax
Varmsmidda, självskärpande, värmebehandlade
skärblad av kolstål, handtag med mjuk beläggning,
mjuk och komfortabel klippning, skärlängd 14 cm.

27410 285 g 30 cm 6
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FORMKLIPPNINGSHÄCKSAXAR
Fårsaxar / Formklippningssaxar

Fårsax
Rund £äder, varmsmidd, 
skärlängd 14 cm

2711 250 g 31 cm 6

Fårsax
Rund £äder, varmsmidd, 
skärlängd 15,5 cm

2712 280 g 33 cm 6

Fårsax
Rund £äder, varmsmidd, 
skärlängd 16 cm

2713 360 g 35 cm 6

Fårsax
Hjärt£äder, varmsmidd, 
skärlängd 14 cm

2721 290 g 30 cm 6

Fårsax
Hjärt£äder, varmsmidd, 
skärlängd 15,5 cm

2722 300 g 33 cm 6

Fårsax
Hjärt£äder, varmsmidd, 
skärlängd 16 cm

2723 420 g 34 cm 6
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ArboRapid

ArboRapid är ett klicksystem för
teleskopstänger som tillåter byte av 
tillbehör utan verktyg. Inga mer besvärande 
bultar. Teleskopstängerna har en ihopfälld 
längd på bara 1,75 m - så att de kan 
transporteras utan problem.

Andra fördelar med systemet: Rören av 
korrosionsbeständigt aluminium 
säkerställer att stängerna förblir stabila 
även om de är helt utfällda. Sågskärbladen 
kan enkelt bytas. Säkerhetslåsen kan 
användas för att justera teleskopstången 
till önskad höjd. Med Rocket Master från 
BERGER kan ArboRapid till och med    
användas som katapult.

Teleskopstänger
med klicksystem
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Metallögla 
för enkelt 
fäste i bälte

www.arborapid.com
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Tillslutet ändrör
(skydd mot skräp)

Ej sektionerade rör 

Praktiskt
klicksystem

Robust säkerhetslås

Maximal stabilitet
Teleskopstänger med 
klicksystem 

Metallåset är gjort av belagt 
höggradigt kvalitetsstål för 
att motstå rost.
Låsmekanismen kan
justeras med hjälp av de     
två låsmuttrarna vilket
säkerställer en perfekt        
låsning.

ArboRapid
Teleskopstänger

Optimal transportlängd 
på 1.75 m

Notera de olika storlekarna 
på metallspännena för de 
olika sektionernas diameter. 
Storleksbeteckningarna S, 
M och L är ingraverade på 
säkerhetslåsen.

Metallspänne  97205      
(Ø 32 mm > Ø 28 mm)

Metallspänne  97206       
(Ø 36 mm > Ø 32 mm)

Metallspänne   97215      
(Ø 40 mm > Ø 36 mm)

L

S

M
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ArboRapid
Teleskopstänger

ArboRapid telskopstång— två delar 
(Ø 32, 28 mm)
Inovativt klicksystem, solida aluminiumrör, steglöst 
justerbar från 1,75 m - upp till 3,20 m, 
gör det enkelt att arbeta i höjder upp till 5,30 m, 
optimal transportlängd på 1,75 m

75300 1550 g 1,75 m
till

3,20 m

3

ArboRapid förlängningsrör
Längd 1.70 m, passar alla
ArboRapid teleskopstänger

75007 690 g 1,70 m 1

ArboRapid telskopstång— tre delar 
(Ø 36, 32, 28 mm)
Inovativt klicksystem, solida aluminiumrör, steglöst  
justerbar från 1,75 m - upp till 4,65 m, 
gör det enkelt att arbeta i höjder upp till 6,75 m, 
optimal transportlängd på 1,75 m

75800 2450 g 1,75 m
till

4,65 m

3

ArboRapid telskopstång — fyra delar 
(Ø 40, 36, 32, 28 mm)
Inovativt klicksystem, solida aluminiumrör, steglöst
justerbar från 1,75 m - upp till 5,90 m , 
gör det enkelt att arbeta i höjder upp till 8 m, 
optimal transportlängd på 1,75 m

75900 3850 g 1,75 m
till

5,90 m

3

ArboRapid stång - 1-del
1,40 m lång aluminiumstång, Ø 28 mm,
för trädgårdsvård, metallögla för enkelt fäste i bälte, inno-
vativt klicksystem för snabbt och enkelt byte av redskap 
och mjukt handskydd för enklare arbeteg

75200 650 g 1,40 m 3

S

S                      M 

S                   M                    L 

NY
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ArboRapid
Teleskopstänger

ArboRapid teleskåpstång — tre delar
(Ø 36, 32, 28 mm)
Solida aluminiumrör, ej sektionerade,   
klicksystem för enkelt byte av beskärningsverktyg, 
låssystem i metall, metallring för enkelt fäste i bälte, 
längd 0,86 m - 1,90 m

75850 1330 g 0,86 m
till

1,90 m

3

S      M
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2  5440 Fruktplockare
3  Media Adapter
Standard stativgänga

A  5461 Kamerastativ fast
B  5462 Aluminiumplatta till 5461
C  5463 Flexibel stativarm

4  5470 Stånghake
5  5430 Stångsekatör
6  5487 Universalhake
7  63912 Stångsåg (33 cm)
8  63952 Stångsåg (40 cm)
9  5131 Sågbladsskydd
10 5130 Sågbladsskydd
11  5129 Sågbladsskydd
11 5490 Rocketmaster

(Kastviktsslunga)

7 865 10 11 12

3A 3B 3C 42

NY

TELESKOPSTÄNGER
FINNS I 5 LÄNGDER.

10 OLIKA 
REDSKAP. 

ArboRapid

NY

NY

NY

NY

999999

NYNY
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ArboRapid
Tillbehörssågar (7.5 tänder / 3 cm)

ArboRapid stångsåg 33 cm
Dragsågsfunktion, metallhylsa, hårdförkromat
högpresterande sågblad (Japansk form, 33 cm),
impulshärdade tänder, passar alla
ArboRapid teleskopstänger

63812    260 g 50 cm 5

Skärblad för stångsåg nr. 63812 och nr. 6391293912 123 g 40 cm 1

Set bestående av stångsåg nr. 63812 
och sågskydd nr. 5130 

63814    760 g 62 cm 5

Set bestående av stångsåg nr. 63812 
och sågskydd nr. 5129 

63811    760 g 57 cm 5

ArboRapid stångsåg 33 cm
Dragsågsfunktion, metallhylsa, hårdförkromat
högpresterande sågblad (Japansk form, 33 cm),
impulshärdade tänder, stötkniv, grenhake,
passar alla ArboRapid teleskopstänger

63912    295 g 50 cm 5

Skärblad för stångsåg nr. 63812 och nr. 6391293912 123 g 50 cm 1

Set bestående av stångsåg nr. 63912 
och sågskydd nr.  5131 

63914    760 g 65 cm 5

Set bestående av stångsåg nr. 63912 
och sågskydd nr. 5129 

63911    760 g 58 cm 5

Hake nr. 6391293913 34 g 11 cm 1

NY

NY

NY

NY
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ArboRapid
Tillbehörssågar (7.5 tänder / 3 cm)

ArboRapid Stångsåg 40cm
Dragsågsfunktion, metallhylsa, hårdförkromat
högpresterande sågblad (Japansk form, 40 cm),
impulshärdade tänder, stötkniv, grenhake, 
slitsad tandning, passar alla ArboRapid teleskopstänger

63952    365 g 58 cm 5

Skärblad för pole saw nr. 6359293952 231 g 45 cm 1

Set bestående av stångsåg nr. 63952 
och sågskydd nr. 5131 

63954    760 g 63 cm 5

Set bestående av stångsåg nr. 63952 
och sågskydd nr.  5129 

63951    760 g 62 cm 5

NY

NY
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ArboRapid Stånghake 
Lättmonterad stånghake, gjord av högkvalitativ
aluminium, passar alla ArboRapid teleskopstänger

5470 130 g 19 cm 1

ArboRapid Universalhake
Hake tillverkad av högkvalitativ aluminium,
perfekt för att trycka, dra och ta bort dött trä,
lämplig för alla ArboRapid teleskopiska stolpar

5487 290 g 24 cm 1

ArboRapid Fällningshake
Gjord av solid aluminium, kontrollera fällningen av
stora grenar eller stöd fällningen av vekare träd, 
extra dubb på insidan, innerdiameter: 
200 mm, max. kapacitet: 13 kN, 1.3 ton, 
passar alla ArboRapid teleskopstänger
OBS! Använd endast rep med minst samma kapacitet!

5485 1650 g 57 cm 1

ArboRapid fällningshake monteras enkelt med ett klick 
på teleskopstången. Det fungerar som
ett hjälpmedel när man avverkar ett träd med grenar 
som är svåra att komma åt. Den kan också användas 
för att plocka drivved ur vattnet.

ArboRapid
Stånghakar och fällhake — klicksystem
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ArboRapid Fruktplockare
Ø 15 cm, för skörd av äpplen, päron, plommon och andra 
typer av frukt, 13 cm fångdiameter, uppsamlingspåse med 
ett djup på 17 cm

5440 1190 g 25 cm 1

ArboRapid Stångsekatör
3-nivåsspärr garanterar exakta
och enkla snitt, anti-stickbelagda skärblad
för rena skär, skärdiameter upp till
40 mm, passar alla ArboRapid teleskopstänger

5430 1300 g 55 cm 1

ArboRapid metalhylsa
utan sågblad

5472 125 g 18 cm 1

ArboRapid Stångsekatör spänningsfjäder5435 2 g 4 cm 1

ArboRapid Stångsekatör spänningsfjäder5436 30 g 8 cm 1

NY

ArboRapid
Stångsekatör — klicksystem

  40 mm
    1 ½ in.
  40 mm
    1 ½ in.
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ArboRapid Rocket Master
Kastviktsslunga som tillbehör för ArboRapid                        
teleskopstänger, metallklyka, elastiska gummiband, 
gängad anslutning, kastviktpåse, kasthöjd upp till 40 m, 
maxvikt på kastviktpåse 400 g  

5490    1100 g 58 cm 3

Elastiska gummiband
par

549002 135 g 
(x2)

62 cm 1

Hylsa  
för elastiska gummiband, par

549004    2,5 g
(x2)

2 cm 2

Kastviktshållare549003 29 g 29 cm 1

Rocket Master är speciellt utformad för 
arborister. Det kan fästas på vilken 
ArboRapid teleskopstång som helst på 
några sekunder. En lina fästs vid 
kastviktspåsen och kan således slungas 
över grenarna högt upp i luften.

Rocket Master's stabilitet och kvalitet 
uppfyller BERGERs höga standard, så att 
du kan njuta av ditt verktyg under en lång 
tid.

ArboRapid
Rocket Master

Elastiska
gummiband
549002

Kastviktpåse
549003

Hylsa 
549004
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ArboRapid Media Adapter kamerastativ fast
passar genom stativgänga för alla vanliga kameror

5461    113 g 13 cm 1

ArboRapid Media Adapter flexibel stativarm
Har standard stativgänga för alla vanliga kameror

5462 320 g 35 cm 1

ArboRapid Media Adapter aluminiumplatta till 54615463 88 g 6x6 cm 1

Media Adapter passar genom 
stativgänga för alla vanliga 
kameror

5463 aluminiumplatta
                                                               +

5461 kamerastativ fast

ArboRapid
Media Adapter

NY

NY

NY
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SÅGAR

Närbild på sågblad för
hopfällbara sågar och grensågar

Impulshärdning av spetsen
på varje tand garanterar längre
hållbarhet på sågbladet.
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Närbild på sågblad för
nr. 61510 och nr. 61952

Rensspår för smidigare sågning
av färskt grenverk.
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SÅGAR
Beskärningssåg (7.5 tänder / 3 cm)

Handsåg
Dragsågsfunktion, utbytbart böjt sågblad
(Japansk form 33 cm), hårdkromat
impulshärdade spetsar, ergonomiskt handtag,
sågbladsskydd medföljer (7.5 tänder/3 cm)

64850    420 g 50 cm 5

Utbytbart sågblad för nr. 6485096850 120 g 39 cm 1

Handsåg
Dragsågsfunktion, utbytbart rakt sågblad
(Japansk form 30 cm), hårdkromat
impulshärdade spetsar, ergonomiskt handtag,
sågbladsskydd medföljer (7.5 tänder/3 cm)

64750    400 g 48 cm 6

Utbytbart sågblad för nr. 6475096750 84 g 36 cm 1

Handsåg
Dragsågsfunktion, utbytbart rakt sågblad
(Japansk form 24 cm), hårdkromat
impulshärdade spetsar, ergonomiskt handtag,
sågbladsskydd medföljer (7.5 tänder/3 cm)

64740    315 g 45 cm 6
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SÅGAR
Beskärningssåg (7.5 tänder / 3 cm)

Fällsåg
Dragsågsfunktion, utbytbart rakt sågblad
(Japansk form 18 cm), hårdkromat
impulshärdade spetsar, ergonomiskt handtag,
(7.5 tänder/3 cm)

64650    166 g 41 cm 6

Utbytbart sågblad för nr. 6465096650 40 g 22 cm 1
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Sågarnas fina tänder är idealiska för sågning i färskt trä. 
De tredubbade, impulshärdade sågtandspetsarna 
fungerar endast på tillbakadraget och glider genom 
grenen med minimalt motstånd.
Detta möjliggör ett exakt, rent snitt, vilket minimerar 
sårytorna vid snittet för att minska risken för
svamp- eller bakterieattacker.
Dessutom förhindrar de förskjutna sågtänderna att sågen 
fastnar under sågning.

SÅGAR
Såg för fruktträd med fin tandning (13 tänder/3 cm)
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SÅGAR
Såg för fruktträd med fin tandning (13 tänder/3 cm)

Fruktträdsåg
Dragsågsfunktion, utbytbart rakt sågblad
(Japansk form 24 cm), hårdkromat,
impulshärdade spetsar, fintandad för hårt trä,
ergonomiskt handtag, sågbladsskydd medföljer
(13 tänder/3 cm) 

64730    300 g 45 cm 6

Utbytbart sågblad för nr. 6473094730 52 g 30 cm 1

Fällsåg för fruktträd
Dragsågsfunktion, utbytbart rakt sågblad
(Japansk form 18 cm), hårdkromat,
impulshärdade spetsar, fintandad för hårt trä,
ergonomiskt handtag, (13 tänder/3 cm)

64660    185 g 23 cm 6

Utbytbart sågblad för nr. 6466094660 33 g 22 cm 1
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SÅGAR
Beskärningssåg

Beskärningssåg
Dragsågsfunktion, utbytbart böjt sågblad
(Japansk form), rensspår för färskt trä,  
hårdkromat, impulshärdade spetsar, handtag av
bokträ, sågbladslängd 33 cm, (7,5 tänder/3cm)

61510   260 g 51 cm 5

Utbytbart sågblad för nr. 6151096510 140 g 40 cm 1

Set bestående av handsåg 61510
och sågbladsskydd 5129

62513 460 g 58 cm 1

Set bestående av handsåg 61510
och sågbladsskydd 5130

61515 820 g 62 cm 1

Beskärningssåg
Dragsågsfunktion, utbytbart böjt sågblad
(Japansk form), rensspår för färskt trä,
hårdkromat, impulshärdade spetsar, handtag av
bokträ, sågbladslängd 33 cm, (7,5 tänder/3cm)

61512   260 g 51 cm 5

Utbytbart sågblad för nr.  6151296512 140 g 40 cm 1

Set bestående av handsåg 61512 
och sågbladsskydd 5129

61514 460 g 58 cm 1

Set bestående av handsåg 61512 
och sågbladsskydd 5130

61516 820 g 62 cm 1

NY

NY

NY

NY
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Enkelt byte av sågbladet

Närbild på sågbladet för beskärnings - och bågsågar

SÅGAR
Beskärningssåg

Beskärningssåg
Dragsågsfunktion, handtag av bokträ,
lättviktsbåge i aluminium, 360° utbytbart och 
roterbart sågblad, rensspår, sågbladslängd 35 cm 
(7,5 tänder/3 cm)

69042    690 g 50 cm 5

Utbyrtbart sågblad för nr. 6904296032 35 g 30 cm 1

Impulshärdning av spetsen
på varje tand garanterar längre
hållbarhet på sågbladet.
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TILLBEHÖR

Planteringsspade bred
Specialbelagd metallmodell,  
bredd ca. 8,5 cm

5600 205 g 30 cm 10

Planteringsspade smal
För plantering i trånga behållare,  
specialbelagd metallmodell,
bredd ca. 3,5 cm

5610 175 g 29 cm 10

Planteringsspade
Specialbelagd smidd metallmodell med trähandtag,
bredd ca. 8,5 cm

5615 275 g 30 cm 10

Sparris- och ogräskniv
Smidd metallmodell med trähandtag

5200 230 g 43 cm 6
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TILLBEHÖR

Trädgårdshacka
Dubbelverktyg, hacka och kultivator,
specialbelagd smidd metallmodell,
bredd ca. 65 mm

5630 255 g 30 cm 10

Yxa
Smidd med träskaft

5431 1020 g 41 cm 6

Yxa
Smidd med träskaft  

5450 1780 g 74 cm 6
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TILLBEHÖR
Trådgårds- och floristknivar

Splitsning och ympningskniv
Smidd fällbart knivblad med mässingshandtag.  
Knivbladslängd 6 cm

3820 70 g 11 cm 6

Ympningskniv
Smidd fällbart knivblad med mässingshandtag.  
Knivbladslängd 6 cm

3750 70 g 11 cm 6

Floristkniv
Fällbart knivblad i rostfritt stål, 
knivbladslängd 6,2 cm

3600 45 g 10 cm 6

Blom och kökskniv 
Knivblad i rostfritt stål, 50 st/låda,  
Knivbladslängd 6 cm

3859 885 g 24 cm 1 (50)

Blom och kökskniv 
Knivblad i rostfritt stål, 10 st/förp, 
10 st/förp, knivbladslängd 6 cm

3858 190 g 22 cm 1 (10)
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De smidda knivarna (nr. 3905 och nr. 3910) uppfyller
högsta kvalitetskrav för professionella användare.
Knivbladen är smidda av specialstål, härdat och
tempererat. Slipning och skärpning för hand garanterar 
ett perfekt snitt. Högkvalitetshandtags med hölje och 
nitar i mässing garanterar enkel hantering.

Trädgårds- och floristknivarna tillverkas under hög 
kvalitetskontroll. För små skärarbete i trädgården och 
för blomsterhandlare, rekommenderar vi våra rostfria 
modeller nr. 3600, nr. 3858 och nr. 3859.

De smidda knivarna (nr. 3820 och nr. 3750) uppfyller
högsta kvalitetskrav för en professionell användare.

TILLBEHÖR
Trädgårdsknivar

Ymp- & Beskärningskniv
Varmsmidd, handslipad, mässingshölje
fällbart knivblad, knivbladslängd 6 cm

3905 80 g 10 cm 6

Ymp- & Beskärningskniv
Varmsmidd, handslipad, mässingshölje
fällbart knivblad, knivbladslängd 6,5 cm

3910 100 g 11 cm 6
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TILLBEHÖR

Läderhölster
För alla sekatörer, med bältesclip

5100 115 g 26 cm 6

Läderhölster
För formklippnings- och fårsaxar,
med bältesclip

5120 155 g 33 cm 6

Slipsten
Tvåsidig med grov och fin kornstorlek,
20 x 5 x 2,5 cm

5707 480 g 20 cm 1

Slipsten
Tvåsidig med grov och fin kornstorlek,
10 x 2,5 x 1,3 cm

5706 70 g 10 cm 6
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TILLBEHÖR

Sågbladsskydd/hölster
Skydd i lättviktstextil med innerskydd i plast,
sågbladet tas lätt in och ur sågbladsskyddet,
passar följande modeller: 61952, 63952

5131 615 g 60 cm 5

Sågbladsskydd/hölster
Skydd i lättviktstextil med innerskydd i plast,
sågbladet tas lätt in och ur sågbladsskyddet,
passar följande modeller:  61510, 61512, 63812, 63912, 
61952 

5130 560 g 62cm 5

Sågbladsskydd/hölster
Skydd i lättviktstextil med innerskydd i plast,
sågbladet tas lätt in och ur sågbladsskyddet,
passar följande modeller : 61510, 61512, 63812, 63912, 
61952

5129 200 g 53 cm 5

NY

NY

NY



64

SMART DISPLAY

Smart display
- för en perfekt presentation av produktsortimentet
- idealisk lösning för små utrymmen (bredd 75 cm)
- inkl. korg ör grensaxar och teleskopstänger

200 cm

65 cm

40 cm

Artikelnr. 56169
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DISKDISPLAY / TEGOVÄGG

60 cm

45 cm

Diskdisplay
- För en attraktiv presentation

Individuella sortimentsförslagslösningar är möjliga.

Tego väggmonteringsförslag
- för en attraktiv presentation av hela sortimentet

Individuella sortimentsförslagslösningar är möjliga.

Tom Tegovägg måste tillhandahållas av återförsäljaren)

40cm 
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Detta verktyg har testats av KWF. Alla testade produkter har fått testsigill av KWF och DLG. 
KWF är medlem i det certifierade och EU-anmälda tyska testcentret för Jordbruks- och Skogs-
maskiner. Det intygar att maskiner och säkerhet genomörts till CE-standard. KWF
fastställer verktygets funktionalitet och prestanda.
Miljöförenlighet, säkerhet och hälsa beaktas härmed särskilt.

Utbytbart skärhuvud: På detta verktyg kan hela skärhuvudet (motskärblad och skärblad) enkelt 
bytas ut utan specialverktyg.

Utbytbart motkärblad: På detta verktyg kan motskärbladet enkelt bytas ut utan specialverktyg.

Utbytbart skärblad: På detta verktyg kan skärbladet enkelt bytas ut utan specialverktyg.

Det här verktyget är särskilt lämpligt för mindre händer.

Vinklat skärhuvud: Det vinklade skärhuvudet minskar belastningen på handleden genom att 
behålla den i ett rakt läge.

Roterande handtag: Rullningsrörelsen på det roterande handtaget garanterar ergonomiskt 
arbete. Även när samma snitt görs upprepade gånger, belastar det handleden på olika platser.

Skärbladsstålen är belagda för starkt skydd mot korrosion, en garanti för hållbarheten hos 
ditt kvalitetsverktyg, för långvarig skärpa och perfekta snitt.

Kraftöverföringsväxel

Skärblad har en anti-stick beläggning, materialet är mycket lätt att rengöra och skyddad mot 
korrosion.

Trådskärningsspår / trådskärare: Ett litet skåra gör det möjligt att klippa en tråd utan att behöva 
använda skärbladet.

Skärhuvudet är smidd av högkvalitativt stål.

De flesta sekatörer har ett oljespår för en direkt och enkel smörjning.

ANTI
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