
Full med julklappstips från Hylte!

(1425:-)

973:-
500

100:-

Komplett Underställ 
för hela familjen!

(399:-)

KOLLA 
PRISERNA!

19:- (39:-)

(1425:-)

(2995:-)

Luftgevär X5 Combo

1495:-

Julklappstips från Hylte!

KAMPANJ NOVEMBER-DECEMBER 2017

Hela denna bilaga är en annons från Hylte Jakt & Lantman

99:-
(199:-)

SOLID Foderspridare

495:-

https://www.hylte-lantman.com/jakt/jaktklader/understall/komplett-syntet-understall-for-barn-dam-och-h?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/skytte/luftgevar/luftgevar-stoeger-x5-combo-syntet?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/ovriga-klader/huvudbonader/stickad-mossa-genzo?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/skor/fritidsskor/blundstone-500-bruna?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/atelprodukter/foderspridare/genzo-solid-foderspridare?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/fleece/fleecetroja?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


3.2.

Mjuka klappar med stil till både henne och honom!  

Staffin Tartan Cape
Art.nr: 190375463231

Mjuk och skön cape i akryl. Härlig 
att svepa över axlarna en kylig kväll! 

One size. 

800:-

Priory Funnel Neck
Art.nr: 7333080029085

Stilren ulltröja med kabelstickad 
framsida. Barbours Priory Funnel 
Neck kombinerar stil och 
bekvämlighet vilket ger en 
oslagbar kombination!  

Storlek Dam: 36-44
1300:-

KrØll Fleece Blush

KrØll Fleece Ebony

Art.nr: 7048651924705

Art.nr: 7048651924750

299:-
(Marknadspris: 549:-)

Essential Lambswool 

Skjorta Mix

/st 3-pack:

Art.nr: 7333080029177

Art.nr: 7333080026077

Stilig V-ringad cardigan i mjuk, lyxig lammull. 
Finstickad med snygga detaljer vid krage, 
midjeslut och ärmar. 

Färg: Dark Clay
Storlek Herr: S-XXL

Snygga och praktiska skjortor 
i skön bomullsflanell. 

Färg: Osorterade
Storlek Herr: S-3XL

1000:-

149:-

Gary Wool Pullover
Art.nr: 808491082372

Klassisk lammullspullover. 
V-ringad med förstärkningar 
på armbågarna.

Färg: Orange.
Storlek Herr: S-3XL

999:-

Skjorta Dillon
Art.nr: 7333080029122

Snygg skjorta som passar 
vid alla tillfällen!  

Storlek Herr: S-3XL

800:-

Rose Beanie Blush
Art.nr: 7048651942204

399:-

Rose Tube Blush

Rose Tube EbonyRose Beanie Ebony

Art.nr: 7048651942259

Art.nr: 7048651976049Art.nr: 7048651976025

349:-

(Marknadspris: 395:-/st)395:-

https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/damklader/trojor/barbour-staffin-tartan-serape-classic?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/damklader/trojor/barbour-priory-funnel-neck-dam?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/trojor/chevalier-gary-pullover-herr-w-patches-orange?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/trojor/barbour-essential-lambswool-dark-clay?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/skjortor/barbour-dillon-tr-gron?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/skjortor/2-pack-jaktia-pinewood-skjorta?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/skjortor/pinewood-3-pack-skjortor?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=kroll&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/ovriga-klader/huvudbonader/kari-traa-beanie-rose-blush-ebony?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/damklader/understall/kari-traa-tube-rose-blush-ebony?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


3.2.

Sundsholm Fleece

Mjuk och härlig fleecetröja som passar 
lika bra till vardags, i skogen eller till fint! 
Insidan är i mjuk fleece och utsidan är 
av stickad melerad fleece. Dragsnöre 
nertill för bästa passform och dragkedja 
i halsen. 

Färg: Grå eller grön. 
Storlek Herr: S-XXL

Art.nr: 7333080001425

(Marknadspris: 595:-)

295:-

Betty Fleece
Art.nr: 885798490062

Storlek Dam: 34-46

Quiltade västar med fleecefoder. Kan användas som 
zip-in foder i Barbour jackor med den funktionen.

Polarquilt Waistcoat
Art.nr: 725077298456

Storlek Herr: S-XXL

(Marknadspris: 795:-)

Hule

Supersnygg och bekväm vildmarks-/fritidsbyxa 
med stretchpartier på utvalda ställen för bästa 
komfort! Många praktiska fickor. Resår och 
tampknäppning i bensluten. Lätt vaxad finish 
och impregnerad mot väta.

Färg: Grön/svart eller Kaki/svart
Storlek Herr: 46-58, D96-116
Storlek Dam: 36-44

Art.nr: 7333080000640

450:-

Fyrvägsstretch!

(Marknadspris: 1400:-)

Lockne

1199:-

En mångsidig stretch-hybridbyxa med många fickor. 
Utvecklad för den allsidiga användaren, med en 
något smalare passform utan att kännas tight.

Färg: Svart eller orange
Storlek Herr: 46-58, Dam: 34-44

Art.nr: 7318731718433

1000:-

Introduktionskampanj! 
Kvalitetsskjorta värde 
595:- på köpet!

Iowa Fritidsbyxa
Ny fantastisk fritidsbyxa från Chevalier! En avancerad, smidig och luftig året-runt-byxa 
i polyester/bomull med vaxad yta. Byxan är försedd med slitstark stretch på noga 
utvalda platser för optimal passform och rörlighet samt förstärkningar längst ner på 
benen där byxorna slits mest. Förböjda knän för bästa följsamhet. Många smarta fickor 
och reglerbara benslut.

Storlek Herr: 46-60, D96-120. Storlek Dam: 36-44

Art.nr: 7333080028804 795:-

(Marknadspris: 1990:-)

Ny fantastisk modell!

Vändbar fleecejacka med många 
användningsområden! Ljudlös och 
vindtät. 4 fickor och en armficka på 
vardera sida. 

Storlek Herr: XS-5XL

Kamko
Art.nr: 7333080020136

(Marknadspris: 2395:-)
1738:-

Storsäljaren!

På köpet!
Woolpower 

långkalsong 
värde 509:-

https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/fleece/harkila-kamko?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=sundsholm&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=byxa%20hule&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=lockne&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/jaktklader/jaktbyxor/chevalier-iowa-byxa-herr?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/damklader/vastar/barbour-betty-damvast?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/vastar/barbour-polarquilt-waistcoat-herrvast?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/vastar/barbour-polarquilt-waistcoat-herrvast
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/damklader/vastar/barbour-betty-damvast


5.4.

Regnponcho Grön

Regnponcho Orange

Virgo Jacka

Kraftig och slitstark regnponcho av högsta 
kvalitet! Mycket rymlig. Med klaff framtill för 
att skydda vapen och kikarsikte mot regn. 

Storlek: M/L, XL/XXL

Håller dig torr - på alla dina äventyr! 
Virgo är en sportig, minimalistisk jacka 
som är vattentät och enkel att ta med 
sig. Stilen och passformen är sportigt 
utformad för att passa en aktiv vardag 
eller fritid.

Storlek Dam: S-XL 
Storlek Herr: S-XXL

Art.nr: 7333080021249

Art.nr: 7333080029337

Juniorställ Campro

Kuling Neoprenstövel

Leksaksröjsåg Leksaksmotorsåg

Praktiska och roliga klappar till nästa generation!

Jaktkläder för den lilla jägaren! 
Komplett vind- och vattentät 
jaktställ för barn. Avtagbar huva 
och jaktradioficka. Samma slitstarka 
kvalitet som ett vuxenset. Ett ställ i 
superkvalitet till ett fantastiskt pris!

Storlek: 100-170

Härlig och tuff barnstövel som tål äventyr i både rusk och 
plask! Lätt och varm med nedvikbara neoprenskaft. Ovandel 
i naturgummi och skaft i neopren. Rejäl och greppsäker 
gummisula. Storlek: 19-35.

Leksaksröjsåg 
med trimmerljud. 
Justerbar längd 86-107 
cm. Inklusive batteri. 

Leksaksmotorsåg 
med motorljud 
och roterande 
kedja. Inklusive batteri, 
extra kedja och verktyg för kedjebyte!

Art.nr: 7333080021355

Art.nr: 7333080029061

Art.nr: 7333080029160

Art.nr: 795711168568 Art.nr: 795711116651

(Marknadspris: 1795:-)

(Marknadspris: 400:-)

895:-
KOLLA 
PRISET!

3-pack Multiscarf Camo

/st

(Marknadspris: 195:-)

Art.nr: 7350002694374

3-pack multiscarf med många 
användningsområden! 
100% polyester. 75:-

Halsduk
Art.nr: 725077563479

Stilig lammullshalsduk. 
Finns i tre olika färger.

500:-

(Marknadspris: 595:-)

299:-

295:- 195:-

99:-

450:-
NYHET!

Fleecejacka
Art.nr: 7330133909882

Lager 2 fleece.
Storlek Herr: S-XXL

KOLLA 
PRISET!

395:-

(Marknadspris: 199:-)

3000:-

https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/fleece/fleecetroja?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=scarf&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/ovriga-klader/halsdukar-buffar/genzo-multiscarfs-3-pack-camo?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/regnklader/genzo-regnponcho?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/regnklader/genzo-orange-regnponcho?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=virgo&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/juniorklader/stovlar/tretorn-kuling-neoprene-barnstovel?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/skog-lantbruk/rojsagar/rojsagar/stihl-leksaksrojsag?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/skog-lantbruk/motorsagar/tillbehor/leksaksmotorsag-stihl?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/juniorklader/jaktstall/barn-jaktstall-genzo-campro?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


5.4.

Underställ Merino

Långkalsong 200

Crewneck 200

Väst 400

Full Zip Jacket 
400

Turtleneck 200

595:-

Lätt och smidigt underställ 
i fantastisk kvalitet! Härlig 
merinoull som andas när det är 
varmt och värmer när det är 
kallt. Ullen verkar också genom 
att isolera och värma även när 
plagget är fuktigt! 

Storlek: XXS-3XL

60% Merinoull, 25% polyester, 13% 
polyamid, 2% elastan.

60% Merinoull, 25% polyester, 13% 
polyamid., 2% elastan.

69% Merinoull, 29% 
polyamid., 2% elastan.

69% Merinoull, 29% polya-
mid., 2% elastan.

60% Merinoull, 25% polyester, 13% 
polyamid, 2% elastan.

Art.nr: 7333080001968

(Marknadspris: 1295:-)

Art.nr: 7317430008166

Art.nr: 7317430007459

Art.nr: 7317430020564

Art.nr: 7317430008784

Art.nr: 7317430007794

509:-
579:-

710:-

1195:-

(680:-)

(1300:-)

(690:-)

(630:-)

(790:-)

895:-

SjØlvsagt SetKrØll Underställ
Art.nr: 7048651925719

479:-

100:-

799:-
Kampanjpris!

Superkampanj!

(Marknadspris: 799:-)(Marknadspris: 1398:-)

KrØll Tröja + Byxa

KrØll Byxa
Art.nr: 7048651925597

699:-

KrØll LS Tröja
Art.nr: 7048651925474

699:-

Ett varmt och funktionellt 
baslager. Fin merinoull i 
kombination med Lenzing 
Modal ger ett mjukt material 
som isolerar väl och står 
emot dålig lukt samtidigt 
som det leder bort fukt och 
andas.

Ett funktionellt underställ i snygg, 
trendig stil. Plaggen är tillverkade 
i åtsittande polyester som snabbt 
leder bort fukt. Flatlocksömmar 
som motverkar skav och panel-
konstruktion i ärmens undre del. 
Skön passform med fyrvägsstretch 
som ger total rörelsefrihet. Håller dig 
fräsch och bekväm under högintensiva 
aktiviteter i kyla.Kampanjpris!

Smidigt underställ i elastisk syntet 
som sitter skönt på kroppen.

Storlek Dam: XS-XXL
Storlek Herr: S-XXL
Storlek Barn: 122-164

Komplett underställ för 
barn, dam och herr
Art.nr: 7333080028392

(Marknadspris: 299:-/399:-)

KOLLA 
PRISET!

Detta underställ är tillverkat av ren, 
superfin merinoull med fyrvägsstretch. 
Härligt skönt mot huden, andas 
bra och står emot dålig lukt. 

745:-

745:-
Rose Tröja
Art.nr: 7048651934766

Vid köp av både 
Rose byxa och Rose 
tröja BJUDER vi på 
en Rose Beanie 
värde 399 kr!

Vid köp av Woolpower Full Zip Jacket eller 
Väst 400 bjuder vi på ett par Woolpower 
långkalsonger 200 g värde 509:-
Gäller så långt lagret räcker!

Rose Byxa

Rose LS Ullunderställ

Art.nr: 7048651975998

ETT 
PARTI!

https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/understall/woolpower-zip-turtleneck-200-g-troja?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/understall/crewneck-woolpower?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/understall/woolpower-long-johns-200?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/understall/woolpower-full-zip-400?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/vastar/woolpower-vast-400?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/damklader/understall/kari-traa-sjolvsagt-set-dam?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/understall/genzo-duved-woolmark-understall-100-merinoull?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/jaktklader/understall/komplett-syntet-understall-for-barn-dam-och-h?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=kari%20traa%20rose&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=kroll


7.6.

No-Cold Värmeväst
Art.nr: 7333080024196

(Marknadspris: 1295:-)

Vinterparkas

Supersnygg vinterparkas i unisex-
modell. Vind- och vattentät. 10 000 
vattenpelare! Många praktiska fickor. 
Muddar i ärmsluten. Dragsko nedtill 
och i midjan. Avtagbar fuskpäls på 
huvan. Lite stretch i yttermaterialet för 
bästa komfort! Riktig superkvalitet!

Färg: Svart XS-4XL
      Röd: XXS-XXL

Art.nr: 7333080020747

495:-
KOLLA 
PRISET!

Värmesulor Nordic Flex
Art.nr: 7333080022130

Inklusive extra batteri-
pack värde 495:-

(Marknadspris: 1795:-)
795:-1895:-

Extra varm lättviktskänga i EVA som håller värmen 
ner till -60 °C. Med effefktivt snörsystem som ger en 
jämn snörning som sluter tätt. Varma stövlar är ofta 
tunga vilket både gör dem mindre bekväma och gör 
att man lättare blir trött! Denna stövel väger cirka 
ett kilo mindre än liknande jaktstövlar, vilket gör en 
stor skillnad för din utrustnings totala vikt! Stövlarna 
är stabila och har en mycket god 
isoleringsförmåga och fungerar 
utmärkt för kortare vandringar 
och vid förflyttning mellan olika 
jaktpass. 

Storlek: 42-45

Spitsbergen PAC 14”
Art.nr: 7333080020341

Värmeväst Värmehandske

Enkel att använda och 
håller dig behagligt varm 
upp till 9 h med hjälp av 
3 olika värmenivåer. 
Västen är även praktisk att 
använda som ett vanligt 
mellanlager utan värme.

Storlek: XS-3XL

Sluta frysa! Handskar 
med 3 olika värmenivåer!

Färg: Mockabrun

Storlek: XS/S, M/L, 
XL/2XL

Art.nr: 7333080029252 Art.nr: 7331090158382

(Marknadspris: 2299:-)

1199:-

Rusa Wool Socks 2-pack
Art.nr: 7333080028712

Bekväma ullsockar för vardagsbruk i 
2-pack. Tillverkade i en skön merino-
ullblandning med tekniska egenskaper 
i frotté som ger god isolering och 
håller fötterna torra. Elastiskt stöd för 
en skön passform.

Storlek: 
36-38, 39-41

149:-

STORSÄLJARE!

Västen som passar för vandring, skidåkning, fiske, 
jakt och mycket, mycket mer! 

Batteridriven värmeväst i komfortabel stretch för en perfekt passform samt att 
värmeelementen kommer så nära kroppen som möjligt. Västen har ett tunt hög-
isolerande foder med reflektorer som maximerar värme-elementets förmåga att 
leda värmen till din kropp. Västen har tre värmelelement som levererar värme på 
skuldror och i svank med tre olika värmelägen. Värmeelementet vid ryggslutet har 
en unik elastisk konstruktion på insidan västen, som pressar elementet in i svanken 
och mot kroppen för att få bästa möjliga värmeegenskaper. Västen passar perfekt 
som skalplagg då dess smidiga konstruktion gör den väldigt tunn och praktisk. 
Levereras med 2 st batteripack och 2 st laddare 220-240V AC-laddare. 

Unisex-modell som passar alla! Storlek: XS-3XL

Dubbla 
batteri och 

laddare!

1495:-

(Marknadspris: 1995:-)

1995:-

Värmebyxa

Introduktionspris!

Värmebyxa i fleece med tre olika 
värmenivåer som lätt ställs in med 
enkla knapptryckningar. Maxtem-
peratur 45°C. Effekt upp till 
8 timmar.

Storlek: XS-3XL

Art.nr: 7333080029320

(Marknadspris: 1995:-)

1795:-

NYHET!

ThermaCELL®Heated Insoles Nordic FLEX gör det möjligt 
att alltid vara varm om fötterna oavsett om du åker 
skidor, pulsar i snön eller sitter still på isen. Allting i ett, 
inga sladdar att trassla in sig i. Något man alltid trott har 
varit omöjligt är nu möjligt! Frusna tår är ett minne blott. 
Nordic FLEX har ett uttagbart batteri som laddas med 
en USB kabel. 3 värmeinställningar,44°C, 38°C eller ingen 
Styrs av fjärrkontroll med räckvidd på 2 m Fjärrkontrollen 
är kodad och reglerar ett par unika sulor Hög vattenresis-
tens Stötdämpande, andas, släpper igenom värme effektivt 
Löstagbart lithium-jon polymerbatteri. Laddningsbara 500 
ggr. Laddare medföljer vid köp av sulor. Håller värmen upp 
till 5 timmar! Vikt 73 g. 2 års garanti. -60°

https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/vastar/genzo-no-cold-elektronisk-varmevast?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/jackor/vinterparkas-truenorth-svart?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/ovriga-klader/varmeklader/pinewood-varmevast-1?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/ovriga-klader/varmeklader/pinewood-varmehandske-mockabrun-m-l?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/ovriga-klader/varmeklader/pinewood-varmebyxa-unisex?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/skor/sulor/varmesula-thermacell-heated-insoles-nordic-fl?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/skor/kangor/seeland-spitsbergen-pac-14-quot-kanga?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/ovriga-klader/sockar/kari-traa-2-pack-ullsockor-mau?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/ovriga-klader/sockar/kari-traa-2-pack-ullsockor-swe?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


7.6.

Stickad mössa

Skön stickad mössa.  
Färg: Svart, orange, grön.

Art.nr: 7333080024318
(Ordinarie pris: 39:-)

Max 10 st /köp!

19:-

Turnable Snow

Turnable Beanie

All Season 
Beanie Classic

All Season 
Beanie Black

All Season 
Beanie Forest

Headband 3-in-1
Art.nr: 7333080003986

Art.nr: 7333080003979

Art.nr: 7333080003948

Art.nr: 7333080003962

Art.nr: 7333080003955

Art.nr: 7333080004013

198:-

348:-

229:-

219:-

Håller värmen upp till 10 timmar!

Håller värmen upp till 8 timmar!

Engångsvärmare 1 par
Engångsvärmare som aktiveras när 
innerpåsen kommer i kontakt med luft. 
Med en medeltemperatur på 53 grader 
och en maxtemperatur på 68 grader.

OBS! Max 100 par/köp!

Fotvärmare
Art.nr: 7350002694459

Handvärmare
Art.nr: 7350002694442

KOLLA 
PRISET!

(Ordinarie pris: 14:-/par) 

/par5:-

10-pack sockar
Art.nr: 7394123025235

(Marknadspris: 249:-)

10-pack vardagssockar till 
otroligt pris! 80% bomull, 15% 
polyamid, 5% elastan.

99:-

Hundförarväst
Art.nr: 7333080023649 395:-

(Marknadspris: 595:-)

Hundförarväst med många smarta 
fickor och funktioner. Västen fungerar 
lika bra för höger- som vänsterskyttar. 
Svarta reflexer. Västen har ett lätt 
nätfoder för att få en lättare och 
luftigare väst för den som rör sig 
mycket.

(Ordinarie lågpris: 99:-)

Pilotmössa
Art.nr: 7333080023960

Varm och skön pilotmössa med 
syntetpäls. Perfekt vid kallare aktiviteter! 

Färg: Svart, röd eller beige.
Storlek: 52, 54, 56, 58, 60

Max 4 st/hushåll!

Fickplunta

Elegant fickplunta klädd med Barbours klassiska 
skotskrutiga mönster och med stilrena detaljer i 
läder. Den sofistikerade looken höjer lyxfaktorn lite 
sådär extra hemma eller varför inte ge bort den 
som en uppskattad present till någon som har allt?

Art.nr: 884642857075 500:-

KOLLA 
PRISET!

49:-

https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/ovriga-klader/huvudbonader/p4h-turnable-beanie-snow?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/ovriga-klader/huvudbonader/p4h-turnable-beanie?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/ovriga-klader/huvudbonader/p4h-headband-3-in-1-rosa?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=season&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/ovriga-klader/sockar/10-pack-sockar?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=pilot&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/vastar/genzo-hundforarvast?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/outdoor/ata-dricka/kasor-muggar-flaskor/barbour-hip-flask?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/jakttillbehor/varmeprodukter/handvarmare-1-st-forpackning-1-par
https://www.hylte-lantman.com/jakt/jakttillbehor/varmeprodukter/fotvarmare-1-st-forpackning-1-par?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/ovriga-klader/huvudbonader/stickad-mossa-genzo?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


9.8.

Tuning Jaktställ

Vist Loden Jacka

Vist Loden Byxa

Moose Hunter

Alltid prisgaranti!

Lättviktsställ med vattentätt 
GORE-TEX® membran. Idealiskt 
för älgjakt och rörliga jägare. 

- Effektiv isolering i jackan
- Ventilerande och regntäta funktioner 
i både jacka och byxa
- Stretchiga och snabbtorkande 
material som effektivt ventilerar bort 
svett och fukt  

Storlek Byxa Herr: 46-58, D96-108 
Art.nr: 7333080028323

Storlek Jacka Herr: 46-58 
Art.nr: 7333080028316 

Art.nr: 7333080026084

Art.nr: 7333080028378

Art.nr: 7333080028385

SUCCÉN FORTSÄTTER!

Köp Härkila Tuning 
Jaktställ (båd

e jacka och 

byxa) så BJU
DER vi på 1 st

 Härkila Amlet Skjorta, 

1 st Härkila Svarin 
Fleecejacka o

ch 1 par Härkila 

Gevar fritidsby
xor! Värde 3885 kr

!

Mycket lätt jaktställ i två lager 
med vattentätt GORE-TEX®-
membran som andas och 
fukttransporterande foder. 
Ett suveränt ställ för 
hundförare som vill ha 
tysta och lätta kläder.

Extra lång och med väl tilltagen 
passform. Har många smarta detaljer 
så som tumgrepp, dubbla radiofickor 
och avtagbar huva, samt foder i 
mesh. Stora förvaringsfickor och 
två olika handvärmarfickor. 
Yttertyg: 80% ull, 20% 
polyester.

Färg: Gråmelange
Storlek Herr: 46-60

Byxan är förstärkt med CORDURA® på knäna för 
extra hållbarhet. Stretchpanel bak och förböjda ben 
ger maximal rörlighet. Benfickor och smarta remmar 
i benslut för att enkelt kunna reglera vidden. Förhöjt 
ryggparti och knappar för hängslen.

Storlek Herr: C46-60 

Jacka

3995:-

Art.nr: 7333080026510

Byxa
2995:-

2195:-

Art.nr: 7333080026527

(Marknadspris: 3290:-)

Yttertyg i 
80% ull!

Pris helt ställ:

Jaktställ Axton
Art.nr: 7333080027128

Allroundställ i Realtree kamouflage. Jackan har detaljer i 
signalfärg för extra synbarhet. Ventilation under ärmarna 
och justerbara ärmavslut i neopren ger god passform 
och andningsförmåga. Förvaring i form av radioficka, 
två framfickor, en liten förvaringsficka 
samt avtagbar huva. Byxa med 
förhöjt ryggparti och knappar 
för hängslen baktill. 

Storlek Herr: 46-60

1995:-

3595:-

5395:-

4045:-

(Marknadspris: 5995:-)

Art.nr: 7333080029290

(Marknadspris: 4495:-)

(Marknadspris: 3995:-)

(Marknadspris: 2295:-)

På köpet!
Genzo värmeväst 

värde 1495:- 
vid köp av både jacka 

och byxa!

Jaktställ i tyst stretchmaterial med 
COVERTEX®-membran. Jackan har 
rymliga, funktionella fickor fram och 
bak, samt neopren med justerings-
möjligheter vid ärmavslut. Byxa i 
tyst stretchmaterial med COVERTEX®-
membran. Stretchpartier i yttertyg, grenkil samt 
förböjda ben ger extremt god rörlighet. Byxan har 
benavslut som är enkla att justera samt ventilation i 
sidorna.

Storlek Dam: 34-44

Ultra Light Jaktjacka

Ultra Light Jaktbyxa

Art.nr: 7333080028439

Art.nr: 7333080028446

(Marknadspris: 1395:-)

(Marknadspris: 1995:-)
1795:-

1185:-

DAM
Inklusive 3-pack 

Genzo multiscarfs!

https://www.hylte-lantman.com/jakt/jaktklader/jaktstall/harkila-tuning-jaktstall-pa-kopet-fleece-skjo?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/jaktklader/jaktjackor/harkila-tuning-jacka?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/jackor/swedteam-loden-visit-classic-jacka?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/herrklader/byxor/swedteam-loden-visit-classic-byxa?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/jaktklader/jaktbyxor/harkila-tuning-byxa?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/jaktklader/jaktjackor/harkila-moose-hunter-jacka?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/jaktklader/jaktbyxor/harkila-moose-hunter-byxor?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/jaktklader/jaktstall/harkila-moosehunter-jaktstall-inklusive-genzo?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/jaktklader/jaktstall/swedteam-axton-realtree-jaktstall-camo?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/damklader/jackor/swedteam-ultra-light-jacka-dam?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/damklader/byxor/swedteam-ultra-light-byxa-dam?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


9.8.

Prohunter Dogkeeper

Alltid 
prisgaranti!

Otroligt slitstarkt ställ med 
vattentätt GORE-TEX® 
membran. Det optimala 
hundförarstället!

Storlek Byxa Herr: 
48-58, D100-112

Storlek Jacka Herr: 
48-58 

Rough GTX Jaktställ

Rough GTX är ett ställ som tål stryk! 
Yttertyg av tålig borstad och förstärkt 
polyester med vattentät Gore-Tex® liner 
och nätfoder. Många praktiska fickor. 
5 års garanti!

Jacka art.nr: 7333080021959 
Storlek Herr: S-4XL

Byxa art.nr: 7333080021966
Storlek Herr: 46-62, D96-120

Jaktställ Bohult

Jaktställ Storemosse

Se hela vårt breda sortiment på vår hemsida! 
www.hylte-lantman.com 

Söker du något specifikt? Kontakta oss så 
hjälper vi dig! 0345-40 000

Art.nr: 7333080011783

Art.nr: 7333080025933

Varmfodrat vind- och vattentätt 
jaktställ framtaget för passkyttar 
och åteljakt. 10 000 mm 
vattenpelare.

Storlek Jacka Herr: 48-60 
Storlek Byxa Herr: C48-60, 
D100-120

Mångsidigt vind- och vattentätt 
jaktställ framtaget för den aktive 
och rörlige jägaren. Tyst yttertyg i 
microfiber och smart konstruktion 
med massvis av fickor och detaljer. 
Membranet har 10 000 mm vatten-
pelare, andas 8 000gr/m2/24h och 
har tejpade sömmar för optimal 
prestanda. 

Storlek Jacka Herr: 48-56 
Storlek Byxa Herr: C48-58, 
D100-112

(Marknadspris: 1995:-)

(Marknadspris: 2995:-)

1000:-

KOLLA 
PRISET!

1400:-

3995:-

2995:-

Art.nr: 7333080029207

(Marknadspris: 4495:-)

(Marknadspris: 3199:-)

På köpet!
Genzo värmeväst 

värde 1495:- 
vid köp av både jacka 

och byxa!

Art.nr: 7333080029313

Vildsvinsbyxa!

(Marknadspris: 5995:-)4595:-

Protect GTX Pant

En fantastiskt tålig byxa som har olika lager av kevlartrådar invävda 
i tyget vilket minskar risken för stick- och bitskador från närgångna 
vildsvin. Denna byxa är lätt och smidig jämfört med många andra 
skyddsbyxor. Perfekt hundförarbyxa med Gore-Tex® som är vattentät 
och har ett meshfoder. Byxan har kraftiga förstärkningar på fram-
sidan av benen och starkt men lättare yttertyg på baksidan samt 
upptill. Kroppsnära utförande med förböjda knän garanterar maximal 
följsamhet och rörlighet. Byxan har elastisk midja samt många smarta 
fickor till exempel pejlficka. Låsning med remmar vid byxbenets 
nederdel.

Storlek Herr: 48-58, D96-116

Art.nr: 7333080026114

4945:-
(Marknadspris: 5495:-)

På köpet!
Genzo värmeväst 

värde 1495:- 
vid köp av både jacka 

och byxa!

3595:-
(Marknadspris: 3995:-)

https://www.hylte-lantman.com/jakt/jaktklader/jaktbyxor/chevalier-protect-gtx-skyddsbyxa-inkl-windblo?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/jaktklader/jaktstall/jaktstall-storemosse?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/jaktklader/jaktstall/jaktstall-bohult?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/jaktklader/jaktstall/chevalier-rough-gtx-jaktstall-inklusive-genzo?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/jaktklader/jaktstall/harkila-prohunter-dog-keeper-jaktstall-inkl-v?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


11.10.

Wiresnörning BOA original!

Genzo Treksta Halvhög 8”

Genzo Treksta Hög 10”

Genzo Treksta Kängor

Art.nr: 7333080022161

Art.nr: 7333080022178

Söker du en bekväm och smidig känga som 
väger lite, men ändå har god stabilitet och robust 
sula? Är du trött på att vara genomsvett innan du 
ens hunnit utanför dörren? Är svaret JA på dessa 
frågor ska du absolut titta närmare på dessa 
fantastiska kängor!

Genzo Treksta kängor är utrustade med BOA 
original wiresnörning - du klickar och snurrar på 
ratten för att spänna kängan i önskat läge. Wiren 
har en brottstyrka på 110 kg! Bra mycket mer än 
ett vanligt skosnöre!

- Gore-Tex membran som håller dig torr!

- Ice-Lock i sulan som ger 25% bättre grepp på 
barmark och 400% bättre grepp på ren is!

- Två riktiga storsäljare!

Inklusive ullsockar!
(Marknadspris: 2995:-)

(Marknadspris: 3795:-)

1695:-

1995:-

Storlek: 38-48

Storlek: 40-48

Ridge II GT

Dovre Extreme GTX
Art.nr: 7333080020082

(Marknadspris: 3795:-)

Storlek: 5-14

2480:-
Inklusive ullsockar!

Elk Hunter GTX9
Art.nr: 7333080020389

Art.nr: 7333080027913

(Marknadspris: 2495:-)

Storlek: 41-48

1495:- 1695:-
Inklusive ullsockar! En lätt vandringssko i mjukt och bekvämt 

läder. Utvecklad i samarbete med ASICS.

Storlek Dam: 36-42
Storlek Herr: 40-48

Inklusive ullsockar!

Avenue
Art.nr: 7330036172956

Klassisk walkingsko med hög komfort och prestanda! 
Vattenavvisande ovandel och formgjuten sula.

Storlek: 36-47

(Marknadspris: 599:-)

(Marknadspris: 1195:-)

399:-

SVERIGES BÄSTA PRIS!Urban Lifestyle  
Vermont Low Cut Lace

Kansas

Art.nr: 809702476447
Art.nr: 7333080025797

(Marknadspris: 2595:-) 795:-1695:-
Storlek: 40-47

Storlek: 4-12

https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/skor/kangor/genzo-treksta-boa-kanga-10-quot?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/skor/kangor/genzo-treksta-boa-kanga-8-quot?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/skor/kangor/meindl-dovre-extreme-gtx?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/skor/kangor/kanga-harkila-elk-hunter-gtx9?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/skor/fritidsskor/haglofs-ridge-ll-fritidssko-herr?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=meindl%20kansas&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/skor/fritidsskor/ecco-urban-lifestyle-vermont-black-coffe-40?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/skor/fritidsskor/bagheera-avenue-walking-sko?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


11.10.

1250:- 1750:-
Inklusive ullsockar!

Vierzon 
Sommar

Vierzon 
Nordplus

Art.nr: 7333080020051 Art.nr: 7333080020068

Storlek: 36-50 Storlek: 39-48

(Marknadspris: 1300:-) (Marknadspris: 1395:-)

(Marknadspris: 1699:-) (Marknadspris: 2399:-)

Storlek: 39/40-48

Storlek: 37-47

12,5 mm neopren! 

Storlek: 42-47

Arctic Sport High

Verbier

Art.nr: 7333080020471

Art.nr: 7333080029542

Polar Plus
Art.nr: 7333080021379

(Marknadspris: 799:-)

Blundstone 192
Art.nr: 7333080022338

749:-

Med stålhätta!

1350:-

949:- 795:-

-60°-40°

Fantastiskt slitstarka boots som är både tuffa, 
snygga och praktiska! Passar lika bra för arbetet 
hemma på gården, en promenad i skogen eller 
en tur in till stan! Denna sko är alltid rätt! 

1595:-
Inklusive ullsockar!

Vierzonord
Art.nr: 7333080029399

Storlek: 37-51

(Marknadspris: 2299:-)

(Marknadspris: 1495:-)

Storlek: 38-47

Nokian Tuura 
Vinterstövel
Art.nr: 7333080027432

976:-
(595:-)350:-

Lunnamossen
Art.nr: 7333080002286

KOLLA 
PRISET!

Varm och skön! 4 mm 
neopren. Storlek 38-46

Inklusive ullsockar!

(Marknadspris: 1199:-)
795:-

Storlek: 40-47

Trophy II
Art.nr: 7333080026558

Inklusive ullsockar!Inklusive ullsockar!

(Marknadspris: 1425:-)

Blundstone 500
Art.nr: 7333080022321

973:-

STORSÄLJAREN!

https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/skor/stovlar/stovel-le-chameau-vierzon-sommar-herr?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/skor/stovlar/le-chameau-stovel-vierzonord-37?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/jaktklader/stovlar/stovel-viking-trophy-ii-gron?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/skor/stovlar/le-chameau-stovel-vierzonord-37
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/skor/stovlar/stovel-muckboot-artic-sport-high?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/skor/stovlar/stovel-genzo-polar-plus?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/skor/arbetsskor/blundstone-192-med-stalhatta?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/skor/fritidsskor/blundstone-500-bruna?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/skor/kangor/bagheera-verbier-walkingsko?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/skor/stovlar/nokian-tuura-vinterstovel?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/klader-skor/skor/stovlar/neoprenstovel-lunnamossen-outdoor-classic-sva?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


13.12.

Vindrarp
Art.nr: 7333080001692

Marknadens lättaste? 
Stolryggsäck med många praktiska fickor. 
Stabil stomme av aluminium med bockade 
rör framtill för skön komfort. Lätt vikt, 
väger endast 2,4 kg! Fiberpälsklädd sits. 
Volym: 40 liter.

Vår absolut mest 
sålda ryggsäck!

595:-

(Marknadspris: 419:-)

(Marknadspris: 700:-)

349:-

Basic 60 cm
Art.nr: 834213003004

Svenskdesignad stol för alla 
sammanhang. 60cm sitthöjd 
med rejäl sittyta, med plast-
fötter. Väger endast 725 g!

Se fler modeller på 
vår hemsida!

Karlsvik

Vapenryggsäck. Denna ryggsäck är framtagen för 
dig som önskar bra och smarta lösningar på 
förvaringsfickor när du vandrar i skog och mark. 
Den stora vapenfickan sitter mellan kroppen och 
säcken, vilket innebär att tyngdpunkten på vapnet 
kommer så nära kroppen som möjligt. Det medföljer 
även en lös hätta att trä över kolven för att ge ett heltäckande skydd för 
ditt gevär. På båda sidorna av säcken sitter stora fickor i mesh för termos 
eller vattenflaska. Volym: 46 liter.

Art.nr: 7333080001708

(Marknadspris: 795:-)

Ekered Jaktväska
Art.nr: 7333080001654

Mycket praktisk jaktväska med många fack!
Tillverkad I kraftig oxfordväv med print i Blaze camo. 
Kraftiga bärremmar samt en axelrem som är avtagbar. 
Hård pressad botten med förstärkta, styva och stabila 
sidor för att ge ett bra skydd för allt som förvaras i 
väskan. Mått: 50x30x30 cm. Volym: 40 liter.

595:-

995:-

(Ordinarie pris: 1195:-)

Vide Ryggsäck 20L

En semiventilerad dagväska 
med fokus på mångsidig-
het. Denna väska fungerar 
utmärkt på vandringen, 
cykelturen, i staden eller till 
gymmet. Fickor för alla dina 
småsaker. Lättåtkomlig 
blixtlåsförsett fodral för 
vätskepåse – eller kanske 
för datorn när du åker till 
jobbet. Tillverkad i extremt 
hållbara material med en
matt finish.

Art.nr: 7318840989915

590:-

Fegen
Art.nr: 7333080003795

Liten, lätt och smidig ryggsäck. 
Bärremmar tillverkade i tunn och 
smidig mesh. Utrustad med ett 
avtagbart vätskesystem. Populär 
ryggsäck för såväl jägare som för 
vandring och kortare turer ute i 
skog och mark. Vätskebehållaren rymmer ca. 20 dl 
och är helt fri från PVC och BPA. Volym: 6 liter.

495:-

https://www.hylte-lantman.com/outdoor/sitta-bara/ryggsackar/genzo-vapenryggsack-karlsvik?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/outdoor/sitta-bara/ryggsackar/genzo-stolsryggsack-aluminium-vindrarp?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/outdoor/sitta-bara/ryggsackar/ekered-jaktvaska-genzo?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=hagl%C3%B6fs%20vide?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/outdoor/sitta-bara/ryggsackar/genzo-hundforarryggsack-fegen-inkl-2-9l-vatsk?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/outdoor/sitta-bara/ryggsackar/walkstool-60-cm-basic?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


13.12.

(Marknadspris: 9300:-)

Art.nr: 4047006421107

7489:-

Conquest HD 8x42

Ge dig själv en riktigt fin julklapp i år!

Inklusive Genzo 
XP-4000 pannlampa 
värde 995:-

Inklusive Genzo 
XP-4000 pannlampa 
värde 995:-

Mycket begränsat parti!

Rödpunktsikte Micro H-2
Art.nr: 7350004384686

(Marknadspris: 5895:-)
5690:-

9000L
Art.nr: 7350004381241

Art.nr: 030317106881

(Marknadspris: 4650:-)
4495:-

Conquest V6 2-12x50
Z6i 2-12x50

VX-R 3-9x50

Art.nr: 4047006225606

Art.nr: 9006325070842

(Marknadspris: 15950:-) (Marknadspris: 20400:-)
15895:- 17995:-

Inklusive Max-On 
kikare värde 1195:-

(Marknadspris: 11650:-)
7280:-

EL Range 8x42

Mörkersikte Mörkersikte

(Marknadspris: 27500:-)
26169:-

(Marknadspris: 7995:-) (Marknadspris: 9995:-)6490:- 8490:-

Art.nr: 5060365070006

VIPER är perfekt utformad 
för kortdistansmål. 

Identifikationsavstånd 
100 m.

WOLF ger maximal flexibilitet 
och enorma fördelar när du 
beger dig ut i mörkret. 
Identifikationsavstånd 
300 m.

Art.nr: 5060365070013

Art.nr: 9006325076929

Avståndsmätare Taiga
Art.nr: 7333080033259
Mäter avstånd och hastighet! 
Med scanning! (Marknadspris: 1995:-)949:-

3-pack:

2595:-

Genzo XP-4000 pannlampa värde 995:-
ingår vid köp av valfritt Nitesite!

Avstånd 5-600 m     Hastighet: 20-300 km/h     6x Förstoring

https://www.hylte-lantman.com/jakt/optik/kikare/zeiss-conquest-hd-8x42?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/optik/rodpunktsikte/aimpoint-micro-h-2?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/optik/rodpunktsikte/aimpoint-9000l?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/optik/kikarsikten/zeiss-conquest-v6-2-12x50?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/optik/kikarsikten/swarovski-z6i-2-12x50?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/optik/kikarsikten/leupold-vx-r-3-9x50?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/optik/morkersikte/nitesite-morkersikte-viper?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/optik/morkersikte/nitesite-morkersikte-wolf?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/optik/kikare/swarovski-el-range-8x42-handkikare?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/optik/avstandsmatare/outdoor-classic-avstandsmatare?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


15.14.

1795:- 1995:- 5295:-

IP68

ENKEL MENY

MULTIPIN
= vattentäta uttag!

VISKNINGSFUNKTION

31 Mhz: 155 Mhz: 3-pack:
Blanda som du vill!

3400 mAh BATTERI
= upp till 80h drifttid!

Utvecklad i Sverige!

Royal XT

LAGERRENSNING!
På utvalda headset och 
öronmusslor!

UPP TILL

50%

Genzo Basic LT

(Ordinarie pris: 1495:-)

31 Mhz
155 Mhz

Art.nr: 7333080030142

Art.nr: 7333080026312

Nya Genzo Basic 155LT har allt som de flesta 
behöver! Liten och lätt med suveränt ljud och 
stor tydlig display som visar kanal och pilotton 
i klartext.

IP67 klassad. Har den högsta tillåtna uteffekten 
5W. Ställbara pilottoner. Belyst display.

Radion har även viskningsfunktion d.v.s. om man 
viskar när man sänder, hörs det som ”normalt” 
för mottagaren. Intelligent bordsladdare och 
laddningsbart Japansktillverkat Panasonic Li-Ion 
batteri på hela 3000 mAh.

Utvecklad i Sverige!

1295:-

https://www.hylte-lantman.com/jakt/radio-tillbehor/radio/genzo-royal-31xt-blatandsforberedd?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/radio-tillbehor/radio/komradio-genzo-royal-155xtm-blatandsforberedd-1?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/radio-tillbehor/radio/genzo-royal-xt-3-pack-orange-farg?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=komradio%20genzo%20basic%20lt&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/radio-tillbehor/rea?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


15.14.

Team Pro Waterproof

31 Mhz

155 Mhz

2200 mAh batteri, IP67, 
blåtandskompatibel.

Rosa (Art.nr: 7036093024503) 
Orange (Art.nr: 7036093023308)

Rosa (Art.nr: 7036093024701) 
Orange (Art.nr: 7036093023506)

RÄTT PRIS!

Olika
modeller!

Pris från:

1690:-

SportTac

WS Alert XPI

SportTac WS Light Alert WS5 XP

Vårt mest sålda hörselskydd! 
Med ljuddämpning mot 
skadliga ljud och 
medhörning som förstärker.

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI 
är hörselkåpor med bullerdämpande 
mikrofon och den allra senaste Bluetooth 
MultiPoint tekniken. Det gör att du tråd-
löst kan ansluta en eller två mobiltele-
foner till dina hörselkåpor för att kunna 
prata i telefon i bullriga miljöer utan att 
avbryta ditt arbete.

Medhörning och buller-
dämpning. Den inbyggda 
Bluetooth® lösningen möjliggör 
trådlös kommunikation via en 
mobiltelefon eller komradio för 
direkt och diskret kommunikation.

Bluetooth®, dynamiska högtalare 
för fylligare och behagligare 
ljudupplevelse, snabb, enkel 
inställning av radiostationer, omedelbar dämpning av 
skadliga impulsljud, avancerad funktion för medhöring, 
omgivande ljud uppfattas tydligt och samtal kan föras 
på normal samtalsnivå.

Art.nr: 7318640044852

Art.nr: 7318640067660

Art.nr: 7318640063174 Art.nr: 7318640062733

(Ordinarie pris: 1329:-)

(Ordinarie pris: 5860:-)

(Ordinarie pris: 3495:-) (Ordinarie pris: 3595:-)965:-

4489:-

2440:- 2899:-

På köpet!
Skytteglasögon 

värde 149:-
Så långt lagret 

räcker!

På köpet!
Skytteglasögon 

värde 149:-
Så långt lagret 

räcker!

NYHET!

Wireless Hörselskydd

Ett skott räcker och du har men för livet! Gör som flera tusen kloka jägare redan 
gjort - skydda din hörsel innan det är för sent! Låt inte hörselskyddet bestämma 
vilken huvudbonad du ska ha! Litet, smidigt, aktivt hörselskydd med medhörning 
från italienska Shothunt! Maximal komfort och skydd! Förstärker svagt ljud och tar 
bort allt skadligt högt ljud. Helt vattenresistenta komponenter! 2 års garanti! Tre 
olika öronadapters medföljer. Ingen unik avgjutning av örat krävs!

Art.nr: 7333080002446

5995:- (Marknadspris: 6790:-)

Inklusive teleslinga för trådlös överföring mellan radio och 
hörselskydd! (värde 795:-)

STORSÄLJAREN!

https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=zodiac&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=icom%20prohunt&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/horselskydd/horselskydd/3m-peltor-ws-alert-xpi-hjassbygel?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/horselskydd/horselskydd/shothunt-wireless-horselskydd-1?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/horselskydd/horselskydd/peltor-sporttac-inkl-skytteglasogon?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/horselskydd/horselskydd/peltor-sporttac-ws-light-med-blatand?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/horselskydd/horselskydd/peltor-alert-ws5-xp-1?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


17.16.

Genzo SOLID - den driftsäkra och stryktåliga spridaren helt i stål! 
Spridaren ställs in med hjälp av den digitala timern till att sprida 1-6 gånger per dygn, och spridningstiden kan ställas in mellan intervallen 1-60 sekunder. Sprider hårdare typ av 
foder som majs ca 10 meter i radie, om spridaren är högt monterad. Ställbar motoreffekt. Spridaren fästes enkelt i valfri tunna, i tunnan skruvar du fast den medföljande konan 
som gör att fodret träffar spridarrotorn rätt och att inget spill uppkommer. Spridaren drivs av ett uppladdningsbart 12 volt batteri (batteriet ingår ej, finns att köpa som tillval). 
Fågelskyddad spridartallrik av aluminium. Hela spridaren är byggd i kraftig och solid metall. Svenska menyer på timer-enheten.

Art.nr: 7333080029443

Max-LED V2 Belysning

Furutjära med pensel 600 ml

Art.nr: 7350009989855

Art.nr: 7350081099008

Åtelbelysning med inbyggt skymmnings-
relä, timer samt trådlös dimmer. Micro-
processorstyrd kontrollenhet ger minimal 
strömförbrukning och maximal drifttid. 2 
m lång grön LED slinga med 96 ljusstarka 
dioder. Drivs med 12 Volt. 
”Bäst i test” i flera 
oberoende tester
Utvecklad och 
framtagen i 
Sverige.

Furutjära utvunnen ur kådrik furuved. Denna produkt, 
Attract, har adderade förföriska lockegenskaper som 
vildsvinen har mycket svårt att motstå!

Mycket smidig produkt med pensel i locket så du slipper 
allt kladdande med att transportera och rengöra pensel 
varje gång! Denna tjära är flytande även vid kallt väder!

Mini-LED Belysning

3-pack Kaliber Lockmedel

Julspecial!
Åtelbelysning med inbyggd skymmningssensor.  
Otroligt strömsnål sensor som endast förbrukar 
500uA i standby, vilket är ca. 26 gånger mindre 
än liknande enheter på marknaden. 2 x 1,5 m 
kabel med tre gröna LED-enheter jämt fördela-
de på varje kabel (totalt 12 dioder). Drivs med 
12 Volt. Utvecklad och 
framtagen i Sverige för 
svenska förhållanden. 
Extra slinga finns 
som tillbehör för 
99:- Perfekt paket med tre olika dofter från kaliber-

sortimentet (vanilj, hasselnöt och Choklad & 
Het Chili)! Dessutom får du Mald Anis 
på köpet utan kostnad!

Art.nr: 7333080010823

Art.nr: 7333080032344

195:-
299:-

99:-

995:-

®

495:-

På köpet!
Mald 

Anis värde 
30:-

(Ordinarie pris: 387:-)

(Ordinarie pris: 139:-)

Köp till solcellspanel 

för endast 100:-

https://www.hylte-lantman.com/jakt/atelprodukter/foderspridare/genzo-solid-foderspridare?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/atelprodukter/atelbelysning/genzo-max-led-v2-belysning?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/atelprodukter/atelbelysning/genzo-mini-led-atelbelysning?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/atelprodukter/lockmedel/small-3-pack?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/atelprodukter/lockmedel/araceae-attract-furutjara-600ml-med-pensel?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


17.16.

Utvecklad i 
Sverige i samarbete 
med ScoutGuard!

1995:-

Övervakningskamera i HD med GPRS-funktion som förenklar övervakning av vilt, hus och 
andra ägodelar. Just nu ingår ett HylteSIM bas 3 månaders abonnemang (inklusive SIM-kort). 
ScoutGuard SG550M 14SHD är en vidareutveckling av SG880M 14mHD modellen, och har med 
sin unika transparenta lins över IR-dioderna ännu kraftfullare blixt på natten. Vilket ger ännu 
bättre nattbilder än tidigare 880M modell!

Är du trött på att din kamera inte skickar alla bilder eller tycker du att det är struligt med 
krångliga inställningar? Vill du ha marknadens vassaste kamera till bästa pris? ScoutGuard 
550M-14SHD som säljs av oss på Hylte levereras färdiginställd och laddad med 3 månaders 
HylteSim! Det enda du behöver göra är att registrera ditt HylteSim, sätta i batterier och 
lägga in din e-postadress. Sedan är det klart! Läs mer om HylteSim och alla fördelar på 
nästa sida. 

ScoutGuard 550M-14SHD
- Det ska bara funka!

Svensk meny och bruksanvisning!

14 Megapixel

Vi kan som enda kameraleverantör i Sverige erbjuda en exklusiv 
och skarp SMTP tjänst - helt kostnadsfritt vid köp av ny kamera!

Med fjärrstyrningsfunktion!

3 månaders abonnemang från                                                

på köpet!           

3-pack: 5295:-

https://www.hylte-lantman.com/jakt/atelprodukter/atelkameror/scout-guard-550m-14mhd-nordic-inkl-3-manaders?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/julklappstips-2016/3-pack-med-scout-guard-550m-14mhd-nordic-inkl?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/atelprodukter/atelkameror/scout-guard-550m-14mhd-nordic-inkl-3-manaders?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


19.18.

Det optimala  kontantkortet!

Ett simkort till 

alla operatörer*

Framtaget och utprovat av jägare som 

vet vilken prestanda man måste kunna 

förvänta sig av ett SIM-kort till en 

åtelkamera och hundpejl!
*Fungerar i alla Svenska mobilnät samt med 
avtalsleverantörer i Finland, Norge samt 
Danmark. Alltid till en och samma kostnad.

Du väljer själv vad som passar

Så här väljer du abonnemang: 

HylteSim finns i tre olika abonnemang för kamera och när datan 
eller SMS tryter, tankar du enkelt på detta genom att köpa en 
valfri påfyllning i vår webbshop!

*Vid nyteckning tillkommer 30:- för SIM-kort. **Exempel ovan på antal bilder 
är beräknat på HylteSim som suttit i en ScoutGuard kamera under ett års tid.

Abonnemang:         BAS     MELLAN  STORA
Antal bilder:**          7 000           12 000    23 000
Pris:*            479:-  649:-      799:-

Tre olika abonnemang för kamera

Fungerar direkt - i hela Norden

Håll koll och administrera enkelt

Tack vare Roaming så väljer produkten själv den operatör och det 
mobilnätverk som finns tillgängligt på platsen. Fungerar i hela 
Norden. Så det spelar ingen roll om produkten används i Finland, 
Danmark, Norge eller i Sverige. Produkten kommer att fungerar 
direkt utan ändring av inställningar om man flyttar produkten 
över gränserna!

Via www.hyltesim.se kan du lätt hålla koll på och administrera alla 
dina kameror/hundpejlar! I webbshopen köper du enkelt påfyllningar 
med ett par knapptryck. HylteSim kommer även att påminna dig strax 
innan det är dags för ny påfyllning. 

Högsta prioritet i nätet
HylteSim har garanterad näst högst prioritet i alla operatörers 
nätverk! Endast SOS ALARM 112 har högre prioritet. Detta 
säkerställer att just din produkt får tillgång till internet, när 
den så önskar!

Kostnadseffektivt
HylteSim blir mer kostnadseffektiv och billigare då abonnemangs-
formerna är mer anpassade till produkter som endast behöver 
begränsad och prioriterad datamängd på Internet.

Varför välja HylteSim? 

Du tankar 
enkelt på ditt 

SIM-kort med våra 
påfyllningstjänster!

Oroa dig inte! HylteSim 
påminner dig när det är 

dags att fylla på!

När du bara vill att 
allt ska fungera 
- välj HylteSim!

https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=hyltesim&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


19.18.

Bild på Fredrik + citat 

I mitt yrke som problemlösare stötte jag ofta på problem som var relaterade till just SIM-kort. 
Oftast var orsaken till problemen att saldot på kortet var slut eller helt enkelt att signalen från 
operatörens nätverk var för svag. Detta resulterade i att t.ex. kameror inte alltid skickade sina 
bilder, eller att jag på vissa ställen på jaktmarken tappade kontakten med min hundpejl. När 
sedan alla operatörer började höja priserna och skyllde t.ex. på att ”just nu ingår fri Facebook” 
med mera, så kände jag att jag måste ta fram en lösning som både blir billigare och som helt 
enkelt ”bara fungerar” överallt.  

Eftersom jag även är en aktiv jägare med flera åtelkameror och själv använder telefonbaserad 
hundpejl till mina hundar, så var jag väl införstådd med problematiken och medveten om alla tekniska lösningar som måste tas fram. När 
jag utvecklade själva systemet hade jag mycket högt fokus på enkelheten för användare. Det skall vara lätt att använda HylteSim! Därför har 
vi idag enklast möjliga system, där du som kund själv kan aktivera ditt SIM-kort och fylla på ditt abonnemang. Systemet kommer även att 
påminna dig om när det är dags för påfyllning.  

En unik sak med HylteSim är att vi har lyckats förhandla fram näst högst prioritet i alla operatörers nätverk. Endast SOS ALARM 112 har 
högre prioritet. Detta säkerställer att det helt enkelt “bara fungerar” utan att man behöver tänka på något!

”Det ska bara funka!”

Fredrik Lüdecke
Utvecklingschef HylteSim

Alla jägare vill kunna känna sig 
trygga när hunden är släppt. Med 
HylteSim Hundpejl kan du vara 
säker på att du alltid har maximal 
täckning och kontakt med din 
hund! 

HylteSim Hundpejl

När data eller 
SMS tryter 

tankar du enkelt 
på valfri tjänst i 
vår webbshop!

www.hyltesim.se

Att känna sig trygg

Alla Hundpejl SIM-kort har följande 
tjänster: 

- Datatrafik (inkluderad datamängd 
i varje paket är dimensionerad att 
klara driva en Ultracom pejl 
konstant 24h per dag med 60 
sekunders spårningsintervall, 
under hela avtalsperioden)

- SMS-trafik
- Stöd för mottagning av samtal
- Nummerpresentatör

*Vid nyteckning tillkommer 30:- för SIM-kort.

Abonnemang:  Pris:
Hundpejl 6 mån 429:-*
Hundpejl 12 mån 495:-* 
SMS 50 st    59:-
SMS 100 st  100:-

”Det ska vara 
lätt att använda 

HylteSim!”

Fungerar direkt - i hela Norden!

https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=hyltesim&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


21.20.

Magnetskyltar

2 eller fler:

Heck-Packs transportsystem bygger på det unika och patenterade enhandsgreppet 
som sitter bättre och stadigare än något annat motsvarande fäste för dragkulor. 
Heck-Pack är testat och godkänt för framförande i trafik inom hela EU. Det unika 
med Heck-Pack är att det inte bara fäster runt själva kulan som många cykelhål-
lare, utan även kring det standardiserade måttet som sitter två cm under själva 
kulan. Genom detta kan Heck-Packs grepp inte röra sig runt själva kulan. Korgen 
är testad för 500 kg så den tål i stora drag allt som den rymmer!

Heck-Pack Original - Det optimala lastflaket!

1000 mm:

1200 mm:

2490:-

179:-
149:-

2890:-

Magnetskylt Jakt Pågår Älg

Magnetskylt Jakt Pågår Vildsvin

Magnetskylt Jakt Pågår Triangel

/st

Art.nr: 7333080033587

Art.nr: 7333080033594

Art.nr: 7333080033600

Smidiga magnetskyltar som
du snabbt och smidigt sätter på bilen! TOPP- 

TESTAD!

(Marknadspris: 5595:-)
3995:-

2495:-

Lerduvekastare SuperTrap Dubblé
Art.nr: 7333080004075

Elektrisk lerduvekastare 12V. Kastar ca 
100 m. Magasin för 90 duvor! Kan kasta 
både enkla och dubbla duvor! 
Wobbler finns som tillbehör!

Art.nr: 7333080004068

Gör skyttet extra roligt med slumpvis riktning av duvan! 
Wobblern får kastaren att röra sig i höjd- och sidled!

Wobbler till SuperTrap

Se film på vår hemsida!

Mixa som du vill!

Vid köp av SuperTrap bjuder vi just 
nu på ett skyddsöverdrag värde 99:-

Mycket begränsat parti 
till riktigt superpris!

(Marknadspris: 2995:-)

(Marknadspris: 3995:-)

Luftgevär X5 Combo

Luftgevär A30 Combo

Art.nr: 695388713006

Art.nr: 695388715103

1995:-

1495:-

Kampanj! 
Vid köp av luftgevär medföljer 
vapenfodral, 100-pack måltavlor, 
snurrmål och diaboler värde 795:-

SUPERKAMPANJ!
Först till kvarn - stor risk för slutförsäljning!

Elcyklar i olika modeller!

6995:- (Marknadspris från: 8995:-)

Pris från:

Vi bjuder på 
hjälm, cykelkorg 

och godkänt 
lås värde 
1495:-

Vi har egen 
verkstad och 

service!

Hos oss 
får du 

provcykla!

/st

https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=magnetskylt&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/ovrigt-jakt/varningsskyltar/2-pack-magnetskyltar-jakt-pagar-valj-som-du-v?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/julklappstips-2016/lerduvekastare-genzo-supertrap-dubble
https://www.hylte-lantman.com/jakt/wobbler-till-supertrap?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/skytte/luftgevar/luftgevar-stoeger-x5-combo-syntet?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/skytte/luftgevar/luftgevar-stoeger-a30-combo-syntet-inkl-kampa?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=heck-pack&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


21.20.

Fenix 5 Sapphire Fenix 5X Sapphire
Art.nr: 753759172053 Art.nr: 753759166915

Multisportklockor med GPS för sport, äventyr och stil! Även kompatibla med Garmin Astro! Skäm 
bort dig själv eller någon du tycker om med en av dessa fantastiska klockor med effektfull design 
och kraftfull prestanda! Läs mer på www.hylte-lantman.com

(Marknadspris: 7499:-) (Marknadspris: 7999:-)
6370:- 6489:-

Fenix 5
Art.nr: 753759172015

(Marknadspris: 6399:-)

(4299:-)

5068:-

2695:-

Fenix 5S
Art.nr: 753759177362

(Marknadspris: 6399:-)
5068:-

STORSÄLJARE!

Vi har fortfarande några Astro kvar i lager! Först till kvarn!

Spårsändare TK-909

DriveTrack 70ML Astro 320Komplettera din Astro med obegränsad räckvidd! 
10 dagars standbytid. Med avlyssningsfunktion. 
SIM-kort ingår ej. Även perfekt för motorcyklar, 
båtar, fyrhjulingar m.m.

Garmin DriveTrack synkroniseras trådlöst 
med kompatibla Astro 50, Alpha 100 eller 
Astro 320 för att spåra och hjälpa dig 
att hämta dina jakthundar i skogen! 

Art.nr: 5026637630071

Art.nr: 753759163396 Art.nr: 753759126483

Inklusive 
vattentätt 

fodral!

Passa på att köpa en 
Garmin Astro 320 innan 
det är för sent! Vi har 
fortfarande några kvar i 
lager! Stor risk för 
slutförsäljning.

Novus

GSM-baserad hundpejl med obegränsad räckvidd, 
enkel spårning och skallfunktion! Liten och smidig 
modell med 60h batteritid! Uppladdningsbart Li-ion 
batteri. Fjärrstyrt varselljus (LED). 
(Micro SIM kort ingår ej)

Art.nr: 7333080022536

6595:-

995:-

WeHunt GPS Tracker

GPS Tracker med obegränsad räckvidd. 
Samverkar med din smartphone. Realtids-
positionering av skyttar, drev och hundar ger 
jaktlaget nya möjligheter att följa en 
framgångsrik och säkrare jakt!

Art.nr: 862643034145320

1995:-
(Marknadspris: 1139:-)
895:-

Hundförarpaket
Art.nr: 7333080027029

Hundförarpaket med Genzo 
hundförarväst, Genzo keps 
och Genzo Ekered 
Jaktväska. 

Storlek på väst: S-4XL

SISTA 
CHANSEN!

Tilfällig kampanj! 
Just nu ingår licens för ett 
kartpaket över hela Sverige! 
(Värde 1295:-)

https://www.hylte-lantman.com/outdoor/tillbehor/klockor/garmin-fenix-5-skiffergra-med-svart-armband?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/outdoor/tillbehor/klockor/garmin-fenix-5s-silverfargad-med-svart-armban?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/outdoor/tillbehor/klockor/garmin-fenix-5-sapphire-svart-med-svart-armba?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/outdoor/tillbehor/klockor/garmin-fenix-5x-sapphire?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/hundpejl-gps/handburen-gps/garmin-drivetrack-70-lm?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/hundpejl-gps/sparsandare/tk-909-gps-sparsandare-inkl-vattentatt-fodral?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/hundpejl-gps/garmin-astro-320-t5-inkl-bilantenn-och-batter?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/hundpejl-gps/ultracom/ultracom-novus?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/hundpejl-gps/wehunt/wehunt-gps-tracker?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/genzo-hundforarpaket-jaktvaska-vast-keps?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


23.22.

FLAVOR BY BRADLEY 

Digital rök 6 galler
Art.nr: 7333080011301

Rökskåp med digital programmering för kontroll 
av temperatur, tillagningstid, och röktid! Det kan 
inte bli enklare! Rymmer 108 liter. 

Mått (LxBxH): 51x46x107 cm
 
Denna vara skickas fraktfritt!

5990:-

Inklusive
keramiskt 

knivset värde

995:-

Slakt- och styckknivar för 
proffs! Ergonomiskt handtag 
med mycket bra grepp. Blad 
av tyskt High carbon stål 
5Cr15MoV. Knivarna säljs 
även separat med pris från 
99:-/st

Slaktknivpaket 

496:-

Art.nr: 7333080012254

(Ordinarie pris: 1081:-)

+

+

+

Vakuumplast
Fungerar till alla maskiner! 

Vakuumpåse 22x30, 50-p

Vakuumrulle 20x600, 2-p

Vakuumrulle 30x600, 2-p

99:-

99:-
139:-

Art.nr: 7333080001784

Art.nr: 8024779001794

Art.nr: 8024779001800

(169:-)

(149:-)

Vakuumpåse 28x40, 50-p 169:-Art.nr: 7333080000299 (210:-)

Vakuumpåse 25x35, 50-p 139:-Art.nr: 7350002694350 (189:-)

(189:-)

Perfekt startpaket för dig som vill komma igång 
med Din vakumpackare! Påsarna passar till 
samtliga vakuumpackare.

1 st vakuumpåsar 50-pack 22x30 cm
1 st vakuumpåsar 50-pack 28x40 cm
1 st vakuumrullar 2-pack  22 cm x 6 m
1 st vakuumrullar 2-pack  30 cm x 6 m

(Marknadspris: 697:-)

Startpaket Vakuum
Art.nr: 7350002694053

495:-

Firesharp
Art.nr: 7391537713215

Litet och smidigt bryne med eldstål. 
Rekommenderas för alla typer av friluftsliv och 
är den perfekta följe-
slagaren för alla knivar!

Slaktset
Art.nr: 7391537740433

Slaktset med 2 knivar, skärpstål och buköppnare. 
Levereras i praktiskt fodral med uttagbar insats 
som kan fästas runt midjan.

Slaktset
Art.nr: 7350009989527

Perfekt slaktset av högsta kvalitet! 440C stål. 
Levereras i praktiskt fodral med uttagbar insats 
som kan fästas runt midjan.

(Marknadspris: 595:-)395:-

595:- (Marknadspris: 849:-)

Crock-Pot Slow Cooker
Art.nr: 5011773055550

(Marknadspris: 895:-)

Slow Cooking är otroligt lätt. Man behöver 
inte vara någon mästerkock. Lägg ingredi-
enserna i grytan, starta ditt långkok med din 
Crock-Pot Slow cooker och gör något annat 
av dagen! Många timmar senare kommer du 
hem till en varm, inbjudande och hemlagad 
måltid!

Crock-Pot Slow Cooker med timer, innergryta 
i keramik av högsta kvalitet och utsida i 
svart. 4,7 liter.

Ha långkoket färdigt när 
du kommer hem!

799:-

Swingblade G3

(Marknadspris: 695:-)

Art.nr: 7391537717381

Kniv och buköppnare 
med vändbart blad. 
Gummerat handtag för 
bra grepp. Levereras 
med hölster. 

Färg: Svart, gul eller 
orange.

349:- 159:-

https://www.hylte-lantman.com/jakt/kotthantering/rokar/bradley-rok-digitala-6-galler-och-genzo-slakt?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/kotthantering/slaktknivar-slakttillbehor/slaktknivpaket-genzo-inkl-knivslip-field-shar?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/outdoor/ata-dricka/crock-pot-4-7-liter?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/knivar-yxor/knivar/eka-swingblade-g3-kniv?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/eka-firesharp-bryne-med-eldstal?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/knivar-yxor/knivar/eka-slaktset?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/knivar-yxor/knivar/genzo-slaktset?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/vakuumpase-22x30-cm-50-pack?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/vakuumpase-50st-25-35cm?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/vakuumpase-28x40-50-pack?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/kotthantering/vakuumpackare/vakumrulle-20x600cm-2-pack?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/kotthantering/vakuumpackare/vakumrulle-30x600cm-2-pack?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/startpaket-vakuum?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


23.22.

Professionell vakuummaskin/vakuumförpackare i rostfritt stål. Vakuumpacka kött och livsmedel 
enkelt hemma. Bäst i test 2017 i Jakt & Jägares vakuumtest! Ger en extra bred svetsfog. 
Inbyggda kylfläktar som undviker att maskinen blir överhettad vid intensiv användning. 
Denna modell är även utrustad med en smidig startknapp och svetsknapp på handtaget!

Effekt: 700 W
Förseglingssvets: 5 mm
Max svetsbredd: 31 mm 
Mått: 390x275x150 mm

FLAVOR BY BRADLEY 

(Marknadspris: 2624:-)

Gasolrök

Rökflis 2 liter

Art.nr: 4000810120932

Art.nr: 7333080022550

(Marknadspris: 5495:-/st)

Gasoldriven rök med 3 löstagbara 
galler som kan flyttas mellan 4 
nivåer. 9 krokar för upphängning 
av exempelvis fisk. 

2149:-

Vakuumpackare ProPack V4

3-pack:
2995:- 6995:-

Art.nr: 7333080000053

BÄST
I TEST

Grevens Briketter till Bradley
Art.nr: 7333080031538

Prova en ny smak! 90-pack briketter till Bradley 
digital rök. Finns i fem smaker: En, al, björk, äpple 
och Grevens val. 

69:-

325:-
Pris från: 

Kniv- & Verktygsslip Ken Onion Edition
Art.nr: 662949039000

Med denna nya slip kan du slipa varje kniv du äger både snabbt och enkelt! 
En justerbar slipguide för att kunna skapa den perfekta skärpan mellan 15° och
upp till 30° med 1° intervall! Flexibla slipband för att kunna leverera en stark,
långvarig och knivskarp egg. Motor med justerbar hastighet för att kunna
hantera alla olika situationer som du ställs inför under ditt slipande. Gör snabbt 
och enkelt dina knivar och verktyg vassare än någonsin! 

3-pack:(Ordinarie pris: 1995:-)

1595:-
3995:-

Se film på vår hemsida!

Inklusive Genzo 
Slaktset värde 
395 kr!

Inklusive Genzo 
Slaktset värde 
395 kr!

OBS! 700 W

BÄST
I TEST

https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=grevens&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/kotthantering/rokar/gasoldriven-rok-landmann-inkl-regulatorset?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/kotthantering/rokar/rokflis-landmann-2-liter?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/knivar-yxor/worksharp/worksharp-ken-onion/worksharp-ken-onion-edition?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/3-pack-worksharp-ken-onion-edition?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/kotthantering/vakuumpackare/vakuumpackare-genzo-propack-v4?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/3-pack-vakuumpackare-genzo-propack-v4?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


25.24.

Röjsåg 345 FRRöjsåg 545 FX

(Marknadspris: 7900:-)(Marknadspris: 7900:-)

Art.nr: 7391883534243Art.nr: 7333080024639Art.nr: 7393080870858

5850:-5900:-

ALLTID RÄTT PRIS!
Hos oss hittar du alltid en maskin som passar 
just dig! Och självklart till marknadens bästa 
pris! Fråga alltid oss först!

Vi 
levererar 
över hela 
landet!

Tillbehörspaket Motorsåg Pris 13”: Pris 15”: Pris 18”:
Perfekt paket med 3 st Husqvarna sågkedjor, 1 st 
Husqvarna motorsågssvärd och 2 st Genzo fällkilar. 795:- 895:- 995:-(1305:-) (1380:-) (1560:-)

Motorsåg 435
Art.nr: 7393080370075

(Marknadspris: 4700:-)2595:-
Motorsåg 445e
Art.nr: 7391736241786

(Marknadspris: 6000:-)4449:-
Motorsåg 550XPG
Art.nr: 7391736241946

(Marknadspris: 9500:-)6950:-

Inklusive 
elektrisk 
kedjeslip!

Inklusive 
elektrisk 
kedjeslip!

Inklusive 
elektrisk 
kedjeslip!

3-pack Röjklinga

(Marknadspris: 585:-)

Scarlett röjklinga. 
1” eller 20 mm. 

Inkl. Genzo XP-4000  
Pannlampa värde 995:-

395:-
Se fler maskiner och tillbehör på www.hylte-lantman.com!

https://www.hylte-lantman.com/skog-lantbruk/motorsagar/motorsagar/husqvarna-435-33cm-13-inkl-1-st-elektrisk-ked?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/skog-lantbruk/motorsagar/motorsagar/husqvarna-445-e-series-33-cm-13-inkl-elektris?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/skog-lantbruk/motorsagar/motorsagar/husqvarna-550-xpg-33-cm-13-quot?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/skog-lantbruk/rojsagar/rojsagar/husqvarna-545fx-rojsag?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=scarlett&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/skog-lantbruk/rojsagar/rojsagar/husqvarna-345fr-1?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/skog-lantbruk/motorsagar/sagkedjor/tillbehorspaket-till-motorsag?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


25.24.

Elryggspruta
Art.nr: 7333080024158

Just nu ingår droppskydd 
värde 365 kr!

Sluta pumpa! Elryggspruta med membranpump på 10 liter med 18V Li-Ion 
batteri. Utrustad med ergonomiskt utformad bärsele, sprutrör med 
snabbfäste och teleskopiskt rör. Med nippel passande de flesta andra 
varumärken på marknaden. Levereras med laddare. Vikt 3,2 kg.

1995:-

Huggarkänga Forest Work
Art.nr: 7333080021331

Exklusiv Genzo känga i italiensktillverkad handgjord sågskyddlass 2 
(24m/sek) sågskydd med stålhätta och spiktramp! Storlek 37-50.

(Marknadspris: 3495:-)

(Marknadspris: 36995:-)

2495:-

LT 2320 A2 2318 FA 4x4
Art.nr: 7393080655325 Art.nr: 7393089126734

Technical Extreme Byxa

Midjebyxa Classic

Art.nr: 7333080024585

Art.nr: 7333080024578

(Marknadspris: 2695:-)

(Marknadspris: 3495:-)

2150:-
2595:-

Art.nr: 7333080024738

Skogsjacka 
Technical EN 471

Art.nr: 7333080021300

Denna skyddsstövel uppfyller gällande sä-
kerhetskrav i EU-direktivet. Sågskyddsklass 3 
28m/s är i dag den högsta klassningen som 
finns. En skyddsstövel med 39 cm skaft med 
skyddstålhätta av stål, förstärkt tå och vrist. 
Storlek: 40-47

Lumberjack

695:- (Marknadspris: 1295:-)

Storsäljare!

Olika modeller och varumärken! 

(Marknadspris från: 7200:-)

5365:-

Snöslungor

Pris från:

(Marknadspris: 12800:-)
9595:-
Jordfräs CT 2105 R
Art.nr: 7392930043527

(Marknadspris: 8500:-)
5995:-
Motorsåg CS 2253
Art.nr: 7392930097889

Inklusive 
elektrisk 
kedjeslip!

Inklusive 
4 liter 

motorolja 
värde 309:-

(Marknadspris: 67400:-)
49900:-

Inkl. 103 cm 
combiaggregat!29995:-

(Marknadspris: 1095:-)
870:-

https://www.hylte-lantman.com/tradgard-grasklippare/grasklippare/traktorer/jonsered-lt-2320-a2?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/tradgard-grasklippare/tradgardsmaskiner/ovriga-maskiner/jonsered-ct-2105-r-jordfras?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/skog-lantbruk/skyddsutrustning/skyddsskor/lumberjack-huggarstovel-klass-3?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/skog-lantbruk/skyddsutrustning/skyddsskor/genzo-huggarkanga-arbetskanga-forest-work?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/skog-lantbruk/ovrigt/ryggsprutor/elryggspruta?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/tradgard-grasklippare/grasklippare/akgrasklippare/jonsered-2318-fa-4x4-inkl-103-cm-aggregat?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/skog-lantbruk/motorsagar/motorsagar/jonsered-cs2253-13-motorsag?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=sn%C3%B6slunga&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/skog-lantbruk/skyddsutrustning/skyddsklader/husqvarna-midjebyxa-technical-extreme?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/skog-lantbruk/skyddsutrustning/skyddsklader/husqvarna-midjebyxa-technical-extreme
https://www.hylte-lantman.com/skog-lantbruk/skyddsutrustning/skyddsklader/husqvarna-midjebyxa-classic?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


27.26.

Perfekta julklappar till 
den aktiva personen!

Handla enkelt i vår webbshop! Se alla våra skåp på www.hylte-lantman.com

Vapenskåp S4

S4 Kodlås S7 Kompakt Kodlås

S1500 SIDO Nyckellås

Vapenskåp S7 Kompakt

Vapenskåp S1500 SIDO Kodlås inkl. brandbox

Art.nr: 7333080002057

Art.nr: 7333080002064
Art.nr: 7333080002101

Art.nr: 7333080023700

Art.nr: 7333080002040

Art.nr: 7333080023717

Vapenskåp godkänt för 20 poäng. 
Vapenhållare för 4 vapen och 
kolvstödsmatta medföljer. Släta sidor 
och kolvlås.

HxBxD: 1250x310x300 mm
Vikt: 80 kg

Vapenskåp godkänt för 20 poäng. Vapenhållare för 
7 vapen, kolvstödsmatta och 5 st dörrboxar och 2 st 
små hyllplan. Släta sidor och kolvlås.

HxBxD: 1250x450x350 mm
Vikt: 104 kg

Vapenskåp med elektroniskt kodlås. Godkänt för 20 poäng. Dubbla 
vapenhållare (för totalt 12 vapen), 1 fast + 4 löstagbara dörrboxar, 
kolvstödsmatta, sidohyllsinsats, överhylla med uttag för 2 st extra 
långa vapen. Släta sidor och kolvlås.

HxBxD: 1500x575x450 mm
Vikt: 152 kg

(Marknadspris: 9985:-)

(Marknadspris: 7995:-)

(Marknadspris: 3895:-)
(Marknadspris: 5495:-)

(Marknadspris: 5995:-)

Edition

Edition

(Marknadspris: 5390:-)

5995:-
4995:-

2380:-
3995:-

3595:-
4995:-

KOLLA 
PRISERNA!

Profsafe är en av Europas största 
tillverkare av säker förvaring och 
därmed specialister på att göra 
vapenskåp av absoluta världs-
klass! Alla Profsafe skåp 
är utrustade med rejäla 
kolvar som låsning.

Köp till brandbox för endast 495:-
vid köp av vapenskåp! 

19:-

Black Pearl Campkit
Art.nr: 7331423010615

Spork Original
Art.nr: 7331423005963

Pack´n Eat Kit
Art.nr: 7331423008643

299:-

379:-

Avfuktare DS36F
Art.nr: 650737448295

(Marknadspris: 6995:-)
3975:-

Högtryckstvätt RE 129 Plus
Art.nr: 886661093304

2980:-
Inkl. 4 liter Trallrent värde 199:-

(Marknadspris: 3990:-)

https://www.hylte-lantman.com/jakt/jakttillbehor/vapenskap/vapenskap-sakerhetsskap-genzo-profsafe-s4-kod-1?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/jakttillbehor/vapenskap/vapenskap-sakerhetsskap-genzo-profsafe-s4-1?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/jakttillbehor/vapenskap/vapenskap-sakerhetsskap-genzo-profsafe-s1500-1?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/jakttillbehor/vapenskap/vapenskap-sakerhetsskap-genzo-profsafe-s1500?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/jakttillbehor/vapenskap/vapenskap-sakerhetsskap-genzo-profsafe-s7-kom-3?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/jakttillbehor/vapenskap/vapenskap-sakerhetsskap-genzo-profsafe-s7-kom-2?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/hem-hushall/ovrigt/avfuktare/woods-ds36-f-avfuktare?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=light%20my%20fire&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/tradgard-grasklippare/tradgardsmaskiner/hogtryckstvattar/stihl-re-129-plus-hogtryckstvatt?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


27.26.

Dags att lysa upp i vintermörkret!
Gravljus 20-pack Gravljus 20 st
Art.nr: 27330570026696 Art.nr: 7333080029603

10 st 2-pack gravljus. (Totalt 20 st ljus) 
Brinntid: 48-60h.  

20 st gravljus till 
superpris! Brinntid: 5 dygn.

(Marknadspris: 399:-)

Värmeljus 50-pack
Art.nr: 7330570058693

Praktiskt 50-pack värmeljus i 
100% stearin. Brinntid: cirka 4h.

(Marknadspris: 39:-)
29:-

250:-

3-pack LED Lampa 60W
Art.nr: 4052899955493

Lampa med låg energiförbrukning, spar upp till 80% i energiförbrukning 
jämfört med en glödlampa. Stöt- och vibrationstålig. Snabb tändning 
– ljus direkt. Livslängd upp till 15 000 brinntimmar. 
Ej dimbar. 9,5W som motsvarar 60 W. E27. 

(Marknadspris: 179:-)
99:-

2-pack Marschaller
Art.nr: 5904941001216

(Marknadspris: 19:-)

Brinntid 4 timmar. Innehåll 100% paraffin. 
Veken är gjord av paraffinindränkt board. 
Färg på burk kan variera. 2-pack. 
Storlek 95x50 mm.

10:-
KOLLA 
PRISET!

(Marknadspris: 180:-)
125:-

Hundfoder Komplett 15 kg

Hundfoder Extra Energi 15 kg

Hundfoder Skonsam 15 kg

Valpfoder Nyfiken 15 kg

Passar hundar med normal 
aktivitet! 21% protein, 10% fett.

Passar högaktiva hundar. 
26% protein, 16% fett.

Vetefritt! Lamm & Ris. 
Passar hundar med normal 
aktivitet. 21% protein, 11% fett.

Ett helfoder för valpar, ung-
hundar, dräktiga eller digivande 
tikar. 24% protein, 12% fett.

Hel pall skickas fraktfritt! 
Blanda som du vill!

Art.nr: 7350002693865

Art.nr: 7350002693872

Art.nr: 7350002694473

Art.nr: 7333080028514

(Marknadspris: 334:-)

(Marknadspris: 569:-)

(Marknadspris: 569:-)

(Marknadspris: 569:-)

189:-

299:-

299:-

299:-

!

https://www.hylte-lantman.com/hem-hushall/belysning/ljus/varmeljus-50-pack?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/hem-hushall/belysning/gravljus/gravljus-hel-lada-10st-2-p-48-60h?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/hem-hushall/belysning/gravljus/gravljus-5-dygns-20-st?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/hem-hushall/belysning/led-lampor/3-p-ledlampa-normal-osram-60w?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/fyndhorna/2-pack-marschaller?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/hund/mat-matskalar/foder/hundfoder-genzo-komplett-15kg-styckpris?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/hund/mat-matskalar/foder/hundfoder-genzo-extra-energi-15kg-styckpris?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/hund/mat-matskalar/foder/hundfoder-genzo-skonsam-15-kg-styckpris?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/hund/mat-matskalar/foder/valpfoder-genzo-nyfiken-15kg?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november


TACK FÖR I ÅR! 
Tack kära kunder för ett riktigt roligt 2017 med fantastisk 
tillväxt! Tillsammans blir vi ännu starkare och kan pressa 
priserna ännu mer! Vi ser fram emot ett spännande 
2018 tillsammans med er! God Jul & Gott Nytt År!

TELEFON: 0345-400 00
WEBB: www.hylte-lantman.com 

BUTIK: Hantverksgatan 15, 314 34 HYLTEBRUK

Alla priser är inklusive moms. Annonsen är giltig t.om. 31/12 2017. Vi reserverar oss för tryckfel, 
slutförsäljning och eventuella prisjusteringar. Gäller så långt lagret räcker. Eventuell fraktkostnad 
tillkommer. Se resten av vårt breda sortiment på www.hylte-lantman.com

BLACK FRIDAY

NOVEMBER

Missa inte att kika in på www.hylte-lantman.com på Black 

Friday för fler fantastiska erbjudanden! Oroa dig inte - inga 

av erbjudandena i katalogen kommer 

vara bättre på Black Friday!
24

Engångsvärmare

(Ordinarie pris: 14:-/par) 

/par5:-
Borrskruvdragare 18V

Le Chameau Stövlar

Art.nr: 4966376236268

DS 18DJL Enkelt utformad men väl-
balanserad maskin med kraftig motor 
och högt moment. 2 st 1,5Ah Li-ion 
batterier, batteriladdare och 
förvaringsväska medföljer. 
3 års garanti. 

Dubbla 
batterier!

(1990:-)

(Marknadspris: 2410:-)

1195:-

Inklusive ullsockar!

3 modeller - alla storlekar 
i lager!

1250:-

1995:-
Från:

Utvecklad i Sverige i samarbete 
med ScoutGuard!

3 månaders abonnemang från                                                
på köpet!                                              

tjänst som garanterar 
99.999% leveranssäkerhet 

av alla e-post!

Inkluderad

Vännerna på Hylte Jakt & Lantman

https://www.hylte-lantman.com/searchresults?pagesize=60&searchstring=le%20chameau&utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/jakt/atelprodukter/atelkameror/scout-guard-550m-14mhd-nordic-inkl-3-manaders
https://www.hylte-lantman.com/jakt/jakttillbehor/varmeprodukter/handvarmare-1-st-forpackning-1-par?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/prisjakt-2017
https://www.hylte-lantman.com/hem-hushall/bygg-verktyg/elverktyg/hitachi-borrskruvdragare-18v-ds-18-djl?utm_source=Katalog%2Cnovember&utm_medium=Hemsidan&utm_campaign=Katalog%20november
https://www.hylte-lantman.com/
https://www.hylte-lantman.com/kontakta-oss

