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Världsledande!
Vi erbjuder ett stort utbud av handverktyg och eldrivna nischverktyg från ledande 
Europeiska företag. Leverantörerna och produkterna är noga utvalda med höga 
krav på produktkvalitet, livslängd och innovativa lösningar. Produkterna som visas 
i denna broschyr är ett urval av de bäst säljande artiklarna. På vår hemsida finner 
du ytterligare artiklar från våra leverantörer. 

Kontakta gärna oss om du har frågor eller önskemål om produkterna som inte fått 
plats i denna broschyr.

Micro-Speeder  | När är det blir riktigt trångt är MICRO-Com-
bispeeder helt överlägsen. Används ofta vid arbeten med 
kabelstegar, takfästen, motorer etc.
Dubbel spärrnyckel som endast behöver röras 5º för att kun-
na greppa. Skaft av CrV-stål med hudvänlig yta (satin-finish). 
Tydlig och hållbar lasergravering av storlek. 

E1622341 - Storlek 8 x 9
E1622342 - Storlek 10 x 13
E1622344 - Storlek 16 x 18 
E1622345 - Storlek 17 x 19

Micro-Combispeeder  | Smidig kombination av U-nyckel 
och spärrnyckel med vikbart huvud som förenklar åtkomst i 
de trångaste utrymmen. Tillverkad av specialstål. Spärrnyck-
eln behöver endast 5º grepprörelse. 72-tandad. Förkromat 
skaft av CrV-stål med satinyta som ger bra grepp. Märkning 
av storlek med lasergravering.

E1661097 - Storlek 10 mm
E1661098 - Storlek 13 mm

PROXXON INDUSTRIAL består av slitstarka handverktyg av högsta 
kvalite för industri, hantverk, serviceverkstad och motorverkstad. 
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Momentskruvmejsel MC | Professionell skruvmejsel med mycket enkel inställning. 
Ställ momentet genom att skruva i botten, skalan visas på mejseln tillsammans 
med en micro skala för exakt moment. Inga specialverktygs krävs. Passar alla 
standardbits 1/4”.

E1662173 - MC 5 för 1-5 Nm
E1662174 - MC 2 för 0,4-2 Nm

Momentnyckel MC 200  | Professionell och kraftfull momentnyckel för 40-200 Nm (momentspärrskaft) med enkel 
inställning av moment, inga specialverktyg krävs. Ställ momentet genom att skruva i botten, momentet visas 
på nyckeln tillsammans med en micro-skala för exakt inställning. Momentnyckel MC (MicroClick) finns i flera ut-
förande och för flera olika fästen. Längd 530 mm med 1/2”.

E1662179 - MC 200

Gaslödkolv-set MGS  | Gaslödkolv för lödning, varmbeskärn-
ing och krympning. Påfyllningsbar gasbehållare (20ml) för 
långvarigt arbete. Smidig PÅ/AV funktion samt ställbar gas/
luftmängd. Levereras i låda med 6 olika munstycken, löd-
tenn, droppbricka med svamp och 7 mm öppningsnyckel.

E1632541 - Gaslödkolv set MGS

Specialbits, 75 delar  | Bitsats för alla special- och säker-
hetsskruvar. Innehåller bits för både kända och ”okända” 
skruvar, t.ex. insex med (metrisk och tum) med borrhål, 
torx med borrhål, fyrkant, clutch, tri- och fyrving, m.m. I 
locket 80 mm långa bits (15 st) för de vanligaste ”special-
skruvarna”. Alla bits är i tillverkade av specialstål i hög in-
dustrikvalité. Levereras i en smidig metallåda.

E1614657 - Specialbits i set 
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HG 2120 E  | Proffesionell hetluftspistol med effekt 2200 W, steglös 
inställning av temperatur 80-630°C som ställs in via ett vred på baktill 
på pistolen, luftmängden styrs via en 3-stegs brytare. Överhettnings-
skydd och fint luftfilter skyddar motor och värmeelement. Många olika 
tillbehör kan användas t.ex. punkt-, bredstrålande-, svetsmunstycke 
m.fl. HL Scan för exakt indikering av temperatur på arbetsytan. 

E1638250 - HG2120 E 
E1638251 - HG 2120 E i väska inkl. 3 munstycken och krympslang

HG 2320 E  | Hetluftspistol 2300 W för proffesionell användning, 
temperatur 80-650°C och luftmängd 150-500 l/min. För mjuklödning, 
härdning, lösning av limfogar, svetsning av mattskarvar, foliesvetsning, 
krympisolering, spegelsvetsning m.m. Möjligt att lagra fyra program
för olika arbetsmoment. Dubbelt överhettningsskydd och fint luftfilter
garanterar lång livslängd på motor och elektronik.

E1638252 - Hetluftpistol HG 2320 E
E1638253 - Hetluftpistol HG 2320 E i väska, 3 munstycken och krympslang
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BHG 360 Li-Ion  |  en batteridriven professionell hetluftspistol för 
flexibel användning. BHG 360 har två olika värmelägen med en 
max-temperatur på 500°C. Hetluftpistolen är försedd med kraftfullt 
36V litium-ion batteri som räcker i 30 minuter. 

E1639900 - Hetluftpistol BHG 360 Li-Ion i väska 
inkl. batteri och 5 stycken munstycken

Steinel GmbH har utvecklat och tillverkat termoverktyg sedan 1980. Re-
dan på den tiden var Steinel ett världsledande företag på termoteknik och 
var först i världen med att utveckla både en varmlufts- och limpistol för 
professionell användning. För att kunna garantera och hålla den högsta 
kvalitetsnivån tillverkar Steinel, allt från kretskort till plastdetaljer, i egna 
fabriker i Europa.

Avtagbart stöd, perfekt 
vid limning på svår-

åtkomliga ställen

Ergonomiskt handtag 
för frammatning

Utbytbart 
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Limpistol GluePRO 300  | har en robust 
konstruktion och välbalanserad design som 
gör att arbetet med limpistolen blir enkelt 
och säkert, även vid användning under lång 
tid. 

Effekt: 300W uppvärmningsfas, 90W varm-
hållning
Smälttemperatur: 190°C, tolerans +-3°C
Limkapacitet: 1,5 kg/h
Limstavar: Ø 11 mm

E1639800 - GluePRO 300

Ögla för enkel upphängning

Inställbar limmängd 
per matning

För  Ø11 mm 
limstavar

Halksäkert grepp

Avtagbart stöd, perfekt 
vid limning på svår-

åtkomliga ställen

Ergonomiskt handtag 
för frammatning

Utbytbart 
munstycke

Aktuell temperatur 
visas på LCD-display 
(GluePRO 400 LCD)

För GluePro 300 /400

Allround lim. Fritt från lösningsmedel.
• Smälttemperatur: 190°C
• Belastningsbart efter: ca 60-90 sek.
• Öppningstid: max. 15 sek.
20 st 600g. E1693950

För GluePro 300 /400

Smältlim med lång öppningstid.
Fritt från lösningsmedel.
• Smälttemperatur: 190°C
• Belastningsbart efter ca 100-120 sek.
• Öppningstid: 60-80 sek.
20 st 600g. E1693951

För GluePro 300 /400

Snabbfixerande lim för olika material.
Fritt från lösningsmedel.
• Smälttemperatur: 190°C
• Belastningsbart efter ca 30 sek.
• Öppningstid: ca. 8 sek.
20 st 600g. E1693952

För GluePro 400

Akrylat special lim för hög åldrings- 
och temperaturbeständighet. 
Fritt från lösningsmedel.
• Smälttemperatur: 200°C
• Belastningsbart efter: ca 60 sek.
• Öppningstid: max. 15 sek.
20 st 600g. E1693954

För GluePro 400

Smältlim med låg smälttemperatur 
för känsliga material tex. cellplast och 
skumgummi. Fritt från lösningsmedel.
• Smälttemperatur: 130°C
• Belastningsbart efter ca 80-100 sek.
• Öppningstid: max. 40 sek.
20 st 600g. E1693953

Universal
190°C

Akrylat
200°C

Snabb
190°C

Flex
190°C

Låg temp
130°C

Limpistol GluePRO 400 LCD  |  en limpistol 
i absolut toppklass för proffsanvändning 
inom industri och hantverk. På limpistol 
GluePRO 400 LCD är det möjligt att exakt 
ställa in önskad smälttemperatur. 

Effekt: 400W uppvärmningsfas, 110W varm-
hållning
Smälttemperatur: 40-230°C via LCD-display, 
tolerans +-2°C
Limkapacitet: 2,0 kg/h
Limstavar: Ø 11 mm

E1639802 - GluePRO 400 LCD

Fin munstycke 
Ø 1,5 mm
E1639804

Fin munstycke 
Ø 3,0 mm
E1639805

Fin munstycke 
Ø 4,5 mm
E1639806

Vinklat  munstycke 
Ø 3,0 mm
E1639807

Perfekt för 
service-

teknikern
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Hänglås 64TI/40  | Hänglås 30 mm med 
massivt låshus av Titalium (speciallegerat 
aluminium) för hög säkerhet 5 mm bygel 
av specialstål med NANO-skyddsbeläggning 
som ger maximalt skydd mot korrosion. 
Inre bygelhöjd 17 mm. Lämplig för skydd 
av medelhöga värden. Inkl. två nycklar.

E1652786 - Hänglås 64TI/40

Hänglås 64TI/30  | Hänglås 40 mm med 
massivt låshus av Titalium, 6 mm bygel 
av specialstål, inre bygelhöjd 23 mm. 
Inkl. två nycklar.

E1652787 - Hänglås 64TI/30

Kombinationslås  160/50 | Sveriges mest 
sålda  kombinationshänglås. Lämplig 
för bygg- och arbetsplatser där många 
användare har tillgång till det låsta ut-
rymmet. Kromat stålhus, dubbelreglad, 
härdad bygel Fyrsiffrig låskombination. 
 
E1646654 - Kombinationslås  160/50

Kombinationslås  160/50 HB50  | Med 
inställbar fyrsiffrig låskombination. Per-
fekt för bygg- och arbetsplatser där 
många användare ska ha tillgång till det 
låsta utrymmet. Hög bygel 50 mm inre 
bygelhjöd, ökar användningsområdet 
pga av större flexibilitet runt ojämna 
grindar/haspar.

E1646668 - Kombinationslås  160/50 HB50

Klass 3 lås 37/55  |  Granitlås i försäkrings-
klass 3 för låsning av dörrar, portar grindar 
m.m. ABUS Plus diskcylinder med över 
250 000 olika låsningar. Förstärkt skydd 
mot angrepp av brytverktyg, såg, borr 
m.m. Finns även i klass 4, (E16 466 64).

E1646655 - Klass 3 lås 37/55

Rostfrialås  70IB/45 HB63 | Marinlås 
med extra hög bygel, 63 mm i innermått, 
För utsatta miljöer. 100% rostfria innerdelar,  
rostfri  bygel  och  ytskikt  av  plast. Två 
nycklar medföljer.

E1646663 - Rostfrialås  70IB/45 HB63

Familjeföretaget ABUS grundades 1924 i Tyskland och har idag vuxit till en av 
världens största och ledande tillverkare av hänglås, cylindrar och beslag. ABUS 
samtliga produkter kännetecknas av mycket hög kvalitet och precision för hög 
säkerhet. Korrosionsskyddade och stabila komponenter garanterar säkerheten 
i många år framöver. 

Finns 
även som 

lika låsning*

Finns 
även som 

lika låsning*

* Lika låsning innebär att samma nyckel kan användas till flera lås. 
Kontakta oss för beställning och pris av lika låsning.
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BMI som fortfarande är ett familjeägt företag, har tillverkat mätinstrument 
för proffs i över 50 år. Sortimentet består av vattenpass, måttband och 
laserinstrument.

Kombinationslaser AutoMagic  | Kombi-
nerar kryss- och punktlaser. För markering 
av lodlinjer, både vertikalt och horisontalt. 
Ger även vinkelräta laserpunkter i 6 rikt-
ningar. Perfekt vid ledningsdragning, 
kakelsättning, montage av armaturer 
m.m. Noggrannhet ±3 mm vid 10 m.

E1635139 - Kombinationslaser AutoMagic

Punktlaser Torpedo 3  |  3-punktslaser som 
ger vinkelräta laserpunkter uppåt, vänster och 
framåt. För enkel markering av lodlinje, för-
längning av linje (vid montage av pendlande 
armaturer, kabelstegar etc.). Ett perfekt verktyg 
när en rät vinkel är ett krav t.ex. vid plattsättning, 
fönsterkarmar, montage av köksinredning 
m.m. Noggrannhet ±6 mm vid 20 m. 

E1636040 - Punktlaser Torpedo 3

Set i väska 8-delar  |  Satsmed hålsågar i storl-
ek Ø22, 29, 35, 44, 57, 68 mm samt 2 st hållare. 
Allt förvarat i praktisk plastväska med 8-delar, 

E1601133 - Set i väska 8-delar

Hålsågar  |  Förstärkt hålsåg i bi-metall. Med 
varierad tandning sk. Variozahn-tanding som 
skär snabbare och ger mindre vibrationer. 
Även förskjuten tandning som trycker spånen 
uppåt vilket ger en mycket snabb och effektiv 
skärning. Finns i  storlek 14 - 150 mm.

E1601060 - E1601132 - Hålsågar

Våra unika hålsågar kommer från tyska 
MPS som är specialister på att tillverka 
och utveckla hålsågar, sticksågsblad och 
tigersågblad. MPS utmärker sig genom 
att ha marknadens bredaste sortiment 
för såväl proffs som GDS. 

Krysslaser Autocross 4G |  lika ovan men med 
grön laser för extra tydliga linjer, inom- och  
utomhus.

E1635710 - Krysslaser Autocross 4G

Krysslaser Autocross 4R  |  En smidig och 
flexibel krysslaser som är självnivellerande. För 
markering på vägg, tak och golv till lednings-
dragning, kakelsättning, montage av undertak 
m.m. Med både horisontell och vertikala linje.
Upp till räckvidd 30 m. (beroende på ljusför-
hållanden). Noggrannhet ±3 mm vid 10 m.

E1635709 - Krysslaser Autocross 4R



100 år med ny teknik!
Ny teknik har alltid varit en drivkraft för oss på Karl H Ström. När elen började göra sitt 
intåg i de svenska hemmen, behövde grundaren Karl Herrman Ström strömbrytare, för att 
använda tillsammans med mässingsdetaljer som han tillverkade i sitt gjuteri. Året var 1919 
och han grundade företaget Karl H Ström som började köpa innovativa produkter i Tyskland. 
Sedan starten 1919 har vi utvecklats många gånger om och erbjuder idag produkter med 
ny innovativ teknik –  allt från armaturer med Bluetooth till svetsautomater för takläggare. 
Ny teknik, som förbättrar, engagerar och ger oss en hållbar utveckling.

Karl H Ström finns idag med huvudkontor, kompetenscenter och centrallager i Jönköping. 
Vi finns representerade i Sverige men även i Norge genom vårt systerföretag Vilan.  

Kontakta gärna vår kunniga personal så hjälper vi dig!

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping
tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | Mer info på www.khs.se

100 ÅR M ED NY TEK
NI
K!

100

Följ oss på Facebook
facebook.com/karlhstrom **KA1908**

KA1908


