
DET KOMPLETTA TRÄDGARDSPAKETET

DUBBEL BESPARING:
- ONÖDIGA KOSTNADER - ONÖDIG MÖDA

STOPP!
Innan Du bestämmer Dig för inköp aven dyrbar trädgårdsmaskin,
bör Du ta del av fördelarna med Multimot systemet.

, l.f Ofta köper man först en gräsklippare,
därefter en jordfräs, en häcksax, en vattenpump osv.
Med SOLO Multimotmotorn kan man driva ett dussintal
olika redskap, och inbesparar därför

kostnaden
för
motorn för varje

nytt redskap man köper.

SPARUNDRET ....
Varför köpa en egen
motor till varje träd-
gårdsredskap?
Det är ju mycket för-
delaktigare att an-
vända samma motor
och sedan köpa till
redskapstillsatser.
Den som har en
Multimotor kan för
samma kostnad er-
hålla tre redskap i
stället för två, fem
i stället för tre osv.
Tänk redan idag
på morgondagen.
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MULTIMOTORN
kan redan användas till 12 olika redskap.
Byte av redskap sker med ett enkelt handgrepp, utan verktyg.

HÄCKSAX -07
Har ett musselskalsformat hus av stabil och slagtålig plast
i vilket en reduktionsväxel inneslutits. Finns att få med
2 skärknivar, 50 resp 70 cm. Sinsemellan växelverkande
fram- och återgående rörelse hos knivarna medför att
vibrationen hålls nere på ett minimum.
Vikt med motor 5,5 kg.

HÖGTRYCKSPUMP/- SPRUTA - 011
För exempelvis bekämpning av ohyra, ren-
göring av fordon, redskap och byggnader.
Portabel med låg vikt, kan även arbeta på
längre avstånd.
Justerbart tryck upp till 20 kg (20 bar), max
lev. mängd 10 l/m. Självluftande, sughöjd
upp till 7 m.
Speciell tryckslang med diam min 10 mm samt
min 15 mm sugslang rekommenderas.
Vikt exkl. motor 4,5 kg.
Handkärra med 60 lit. behållare finns som
tillbehör.
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Separata intag för löv och "-
grenar upp till 1,8 cm tjocklek. Kan lätt
tas isär för rengöring. Benen löstagbara för
transport och vinterförvaring. Totalhöjd 89 cm.

GRÄSTRIMMER - 014
Lätt och bekväm att använda.
Håller rent från gräs vid väggen,
väguppfarten, stängsel och
runt träd och buskar -
kort sagt där den van- /
liga gräsklipparen inte .
kan användas.
Trådhuvudetär /
tillräckligt för de .
flesta uppgifter.
Justerbart
handtag
och sele.
Vikt inkl.
motor
7 kg.

KOMPOSTKVARN - 019
Dubbelt knivsystem för
grövre resp. finare skärning.
Knivarna kan lätt de-
monteras och monteras
vid behov av slipning.

HJULSTÄLL - 04
Detta hjulställ är särskilt
praktiskt som redskaps-
bärare av vertikalskärare.
fräs- och jordhacks-
tillsatser.
Ställbart hand-
tag med
fjärrman-
överering. KOMPRESSOR - 012

Sugkapacitet 150 l/min. Högsta tryck
6 bar. Tryckkammare av aluminium.
Inbyggd manometer.



Kostnadsbesparing på
dyra enskilda redskap.
Multimotorn är en ut-
bytbar sys temmotor .

Hög kapacitet med låg
bränsleförbrukning ge-
nom lättmetallcylinder
med fyra överströms-
kanaler

Justeringsfri tändning
genom integrerad tänd-
elektronik.

Lång livslängd genom
kullagrad precisions-
vevaxel.

Lätthanterlig tack vare
de idealiska måtten
18 x 18 x 15 cm/ 3,5 kg.

Solo Multimotor i naturlig storlek.
Multimotoms fördelar talar för sig själva:

Helt skyddad genom
glasfiberförstärkt termo-
plast
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Med SOLO Multimotor kan redan 12 olika systemredskap drivas.
(Ytterligare redskap är under utveckling).
Kapacitet: 0,75 kW (1 hk)
Som alternativ till Solo Multimot bensinmotor kan
även en el- motor användas. Anslutning 220 v.
Motorn är dubbelt skyddsisolerad och stänkvattenskyddad.
Snabbkoppling med överströmsutlösning.
Användbar till alla Multimotredskap.
Effekt 1.000 W
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RÖJS AG - 09
\. Bärsele med stoppade axelremmar

~ för bekväm manövrering. Ä ven

\

handtagen försedda med mjuk,
vibrationsdämpande isolering.

De båda handtagen är in-
. fästa med s.k. antivibra-

tionsmon tering.
Gasreglage som kan

manövreras med
fingertopparna.

Utbytbara verktyg:
Linhuvud, knivsats,

sågklinga.
Vikt 8,0 kg inkl. motor.

MOTORSAG - 03
För vedkapning, kvistning och andra sågarbeten. Idealisk för
hobby och ~a!ll?ing. Reduktionsväxel för större kapacitet,
automatsmörjning av kedja
(via mekanisk pump),
kastskydd, handskydd och
kedjestopp.25 cm svärd och
kedja som standard.
Vikt inkl motor 5,8 kg.

LUFTKUDDEKLIPPARE - 02
Lätt och bekväm. Den främsta i
sin klass med bensinmotor.
Klippbredd 30 cm. Hop-
vikbart handtag.
Utbytbar kniv.
Vikt endast
8 kg inkl.
motor.

VATTENPUMP - 010
För att pum,pa ur öve~svämmade källare, swimming-
po~ls och for bevattning av gräsmatta och trädgård

ar denna pll:mp ett praktiskt val. En självluftande
pump med inbyggd reglerventil levererar upp till
5000 l/h. Max höjd från intaget till utloppet

2,2 m. 3/4 " kopplingar ingår. Sughöjd upp
till 6 m.

JORDFRÄS - 06
En behändig och lätt jordfräs
som nästan vem som helst kan
sköta och transportera. Idealisk\
för såväl trädgårdsplanering
som för drivhus och trädgårds-
land. Kuggväxel. Handtaget
justerbart i höjdled.
Standard arbetsbredd
45 cm.
Skydd ingår. Väger
endast 14,5 kg
inkl. motor.

LUFTBLAsARE - 013
Användbar för att blåsa bort löv, gräs
och skräp eller för att torka den ny-
tvättade bilen.
Handgasre glage.

Liksom alla Multimot redskap
är även motorn lätt och behändig.


