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8. Smart lösning

ROACH Sweden har en väldigt simpel lösning
där du snabbt och enkelt alternerar mellan
klinga och tråd på din röjsåg. Det hela är
enkelt i sin konstruktion och lika enkelt att
använda. Materialet i trådarna är kevlar och
är riktigt starka, har du en kraftig såg så tar
du både gräs och mindre sly med dessa
trådar. Trådarna finns på metervara och
kapas i önskad längd. En perfekt lösning
när du passröjer för att hålla skjutgator eller
vägkanter rena för säkrare skott. Huset är i
aluminium och består av tre delar. Tar inte
längre tid att sätta dit än det tar att skruva på
en ny röjklinga. Pris 750 kr. ROACH Sweden.
Tel: 070-747 16 72. www.roachsweden.se

TOMMYS

9. JJ-succén är tillbaka

Jaktjournalens klassiska succéserie Kojspecial, där du timrar din
egen jaktkoja är tillbaka i samma gamla utförande men nu intryckt
i ett USB-minne. Till stor lycka för de som inte har kvar tidningen
eller rent av är för unga för att komma ihåg artikelserien. Du får
steg för steg vara med och se hur det går till att göra en enkel jakt
koja i rundtimmer. Förutom den unika artikelserien följer en rad
andra tips och tricks med, allt från möbeltillverkning som passar
hemmet och kojan till restaurering av äldre timmerbyggnader.
Pris: 195 kr. Pite Naturmöbler. Tel: 070-269 18 88.

FAVORIT

10. Lättanvänd knivslip

Jag har provat otaliga stenar och slip
maskiner genom åren utan att blivit nöjd.
Det är en konst att slipa knivar eller det
har varit fram till nu. Worksharp Ken Onion
Edition är en rakt igenom lättanvänd
knivslip där alla kan få till en bra egg
utan förkunskaper. Flera olika slipband
följer med och du slipar kniven i flera steg.
Det finaste bandet har en kornstorlek
motsvarande 6 000 på ett slippapper och
gör eggen absolut sylvass. Eggvinkeln
kan göras i två varianter 20 eller 25 grader
vilket täcker de flesta behoven. Skulle du
ha behov att slipa yxor, stämjärn, saxar,
gräsklipparknivar med mera så finns en
adapter att köpa till som du ställer i de
vinklar du själv vill ha, den heter Band
slipguide och passar rakt av på Ken Onion.
Ett måste för jaktlaget eller den enskilde
jägaren. Pris Ken Onion: 1 695 kr. Pris
Bandslipguide: 995 kr. Hylte Jakt & Lantman.
Tel: 0345-400 00. www.hylte-lantman.com
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