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Rakkestad Sogneselskap har siden 1823 vært leverandør til landbruket. Fra å kun være 
en landbruksleverandør i starten er vi nå også en stor leverandør til industrien i Østfold.
Siden 1823 har vi utvidet produktspekteret til å omfatte alt innen elektroverktøy, 
luftverktøy, håndverktøy, sveisemaskiner, bilrekvisita, smøreoljer, arbeidstøy, verneut-
styr, skogutstyr, hageprodukter, bolter, skruer, elektriske artikler, bor, gjengetapper og 
spesialutstyr til industrien.
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Bajonettsag 36V 
Tool Only - Leveres som kun maskin  
uten batterier, batterilader og maskinkoffert.

Borskrutrekker 36V 
Tool Only - Leveres som kun maskin  
uten batterier, batterilader og maskinkoffert.

Verktøypakke 18V 
Borskrutrekker DS18DBSL(S) og slagskrutrekker 
WH18DBSL,  2 X 5,0Ah batterier, batterilader og 
stablekassekoffert (HSC).

Borskrutrekker 18V 
DS18DD  - Leveres med 2 X 5,0Ah batterier,  
batterilader og stablekassekoffert (HSC).

18901890
(inkl mva 2363)

17901790
(inkl mva 2238)

21902190
(inkl mva 2738)

25902590
(inkl mva 3238)

Migatronic Focus Stick 161E PFC 
Driftssikker MMA invertersveisemaskin med fremragende tenningsegenskaper, som sikrer 
stabil lysbue. Velegnet til montasje, reparasjon og verkstedsbruk.Sveis sort og rustfritt stål – 
hvor som helst. Komplett med kabler

44004400
(inkl mva 5500)

Fronius Transpocket 150/EF Nordic
Den nye generasjon TransPocket 150 byr på stor fleksibilitet. Med den integrerte PFC (Power 
Factor Correction)-teknologien (ytelsesfaktorkorreksjon) kan det brukes svært lange ledninger 
på inntil 100 m. I tillegg er displayet forskjøvet litt innover, noe som gir det god beskyttelse mot 
skader. Komplett med kabler.

61006100
(inkl mva 7625)

Forhandler av

Sveisegass og Propan
Eie og Leieflasker

Ta kontakt for pris på 
små og store sveisemaksiner 

 sveisegass
sveisetilsats og reservedeler.
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PROFESSIONAL WORKFORCE

UNIVERSALRØRTANG
Ergonomisk design for optimal komfort og bedre produktivitet. Gripekapasitet opptil 127 mm (5”) 
og kjeftåpning opptil 160 mm (6 1/3”). Patentert progressiv tannform for bedre grep. 
Av rustbeskyttet høykvalitets stål med induksjonsherdede kjefter. Mutteren kan låses i ønsket 
stilling med justerings skruen. Sikkerhetsstopper hindrer at den skrus løs. DIN 5234

SNEKKERHAMMER 
429 ST 450GR
Med rørskaft i manganstål. 
Åttekantet hals og rundt hode.
Blankpolert. Komfortabelt skaft 
med mykt grep.
Varenr 1053-9369

139.-
Inkl mva 174.-

Universalrørtang  
140 3/4”

Varenr 1051-4099

249.-
Inkl mva 311.-

Universalrørtang  
141 1”

Varenr 1051-4107

279.-
Inkl mva 349.-

Universalrørtang  
142 1 1/2”

Varenr 1051-4115

379.-
Inkl mva 474.-

Universalrørtang  
143 2 1/2”

Varenr 1051-4123

659.-
Inkl mva 824.-

Universalrørtang  
144 3 1/2”

Varenr 1051-4131

1050.-
Inkl mva 1313.-

Vi er partner i Bygg- och Industrigross, kalt BIG-gruppen, 
som ble dannet i 1991. Siden den gang har kjeden utviklet seg 
veldig mye og er i dag Nordens ledende og eldste uavhengige 
bygg- og industrikjede som er en komplett og sterk aktør med 
egne konsernavtaler, rasjonelle IT-løsninger og kundeløsninger 

som AutomatService, LagerService og Total Service Provider.

BIG-gruppen tilbyr også omfattende opplæringsprogrammer, både for 
ansatte og sluttkunder. Ekstra nøye utvalgt! Ekstra rimelig!

I dette nummeret feirer vi med ekstra gode jubileumspriser når BIG-gruppen 
fyller 30 år! Se etter produktene som er merket med vår jubileumslogo 
i kampanjen.

Nå fortsetter utviklingen innen BIG-gruppen, med mål om å være det 
beste alternativet for alle dere innen bygg, industri og offentlig sektor 
i minst 30 år til.

VINKELBITSCHUCK BT226 1/4
Vinkelbitchuck med 1/4” sekskant hurtigchucks-
feste i 90 ° vinkel. Roterbar 360 °.  
Plasthåndtak kan skiftes til høyre / venstre.  
Leveres med 1 PH2 bits. For 1/4” bits.
Varenr 2913-2024

229.-
Inkl mva 286.-
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Prisene gjelder til 02.07.2021 eller så langt lageret rekker. Lokale avvik kan forekomme. Med forbehold om trykkfeil. 3

VATER HV 60 ALUMINIUM
Sterk og gripevennlig aluminiumsprofil. Uknuselige 
blokklibeller med svært høy gjennomsiktighet og 
holdbarhet. Følsomhet 10 mm/m. 
Toleranse +/-0,5 mm/m. Vannrett libelle med +30% 
forstørrelsesglass og selvlysende reflektor. 
Støt absorberende endestykker og temperatursikre 
libellinnfestinger.
Varenr 1721-4925

HANSKE, ALLROUND, 
GEITESKINN 113.1020
Geiteskinn er mykt, fleksibelt og gir høy finger-
følsomhet. Geiteskinn slår oksenarvskinn når det 
gjelder styrke i forhold til vekt. Sterkt skinn gjør 
hanskene veldig slitesterke. Sitter godt på hånden. 
Str: 7-11. 

37,50.-
Inkl mva 47.-

HANSKE, MONTERING, 
NITRIL 114.0755 
Monteringshansker med spesielt nitrilskumbelegg. 
Svært slitesterke. Modell med god passform, 
komfortable og fleksible. God pusteevne. Str: 6-12 

12,90.-
Inkl mva 16.-

SNEKKERHAMMER  
TC 16 XL HU
Ergonomisk utformet hammer, 
smidd i ett stykke for økt hold- 
barhet med vibrasjonsdempende 
uretanplugg. Tynn og sterk klo som gjør det enklere å komme til uten 
å etterlate merker. Kloens åpning og vinkel gir beste mulige grep rundt spiker. 
Varenr 2072-1833

399.-
Inkl mva 499.-

BREKKJERN STÅL 109 109/25
Brekkjern produsert av herdet, høylegert borstål. Brede, slipte anleggs flater og 
tynne ender gjør det enkelt å komme til, og reduserer 
risikoen for å etterlate merker.
Varenr 1119-6441

490.-
Inkl mva 613.-

JUBILEUMSPRIS!

275.-
(Inkl mva 344.-)
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JUBILEUMSPRIS!

999.-
(Inkl mva 1249.-)

4

MAGNI CONS 
PANT 76563 
Magni Construction Pant ble utviklet 
med fokus på holdbarhet, god 
komfort og moderne design med 
praktiske løsninger. Meget mykt og 
slitesterkt 4-veis stretch materiale i 
hele buksen gir optimal bevegelses-
frihet og er forsterket med Cordura® 
på knær, lommer og benavslutning. 
En polstret, vanntett mobiltelefon-
lomme og avtakbare hengelommer, 
gjør disse buksene perfekte til arbeid 
under alle forhold gjennom hele året. 
Størrelser: C44-C58, D88-D116.  

1249.-
Inkl mva 1561.-

MAGNI CONS 
SHORTS 76583 
Magni Shorts, håndverkershorts ble 
utviklet med høy fokus på holdbarhet, 
ekstremt god komfort og moderne 
design med praktiske løsninger. 
Resultatet er en ekstremt komforta-
bel shorts i 4-veis stretch materiale. 
Avtakbare hengelommer og knekort 
avslutning gjør at denne håndverkers-
hortsen passer til lange arbeidsdager 
i varmen.
Størrelser: C44-C58, D88-D116. 

949.-
Inkl mva 1186.-

CHELSEA EVOLUTION BOA 78230
Luftig vernesko i høyteknologiske materialer. Bred lest, optimal komfort 
og sporty design BOA® stramme systemet gjør det enklere å ta av 
og på skoene. Størrelser: 40-48.
 

992
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JUBILEUMSPRIS!

1549.-
(Inkl mva 1936.-)

JUBILEUMSPRIS!

4990.-
(Inkl mva 6238.-)

5Prisene gjelder til 02.07.2021 eller så langt lageret rekker. Lokale avvik kan forekomme. Med forbehold om trykkfeil. 

HD 5/15 CX 
HD 5/15CX er en kompakt og 
kraftig 1fas høytrykksspyler for 
rengjøring på gården, verkstedet, 
byggeplassen eller til maskinvask. 
Maskinen er oppgradert med det 
nye Easy!Force tilbehøret, trykkav-
laster, messingpumpe og slange- 
trommel med ekstra lang armert 
slange på hele 15 m. 
Bar: 150/200 Maks. 
Vannmengde: 500L /720L Maks. 
Varenr 3247-1609

6500.-
Inkl mva 8125.-

NT 30/1 TACT TE L 
NT 30/1 Tact Te L er håndtverkernes 
favoritt. Leveres med strømuttak med 
automatisk start/stop for tilkobling 
av el-verktøy. Leveres med vaskbart 
flatefilter og TACT-Filterrengjøring, 
for kontinuerlig arbeid selv i de 
tøffeste forhold uten fare for 
at det skal tette seg. 
30L beholder. 
Luftmengde: 4440L/m, 
Effekt 1380 W (maks)
Poser: 2.889-154.0
Filter: 6.904-360.0 
(Råtebestandig)
Varenr 3101-7890

KALDTVANNSVASKER 
MC 2C-150/650 XT EU 
MC 2C med 150 bar og 650 l/t er 
designet for semiprofesjonelt bruk 
av f.eks. håndverkere, verksteder, 
landbruk, mindre bygg/anlegg.
Mobil kaldtvannsvasker med 
god ergonomi og stor yteevne. 
Profesjonelt pistolgrep, lanse, 
slangetrommel med 15 m stå-
larmert slange og 4-i-1 lanse. 
150 bar 650 l/t. 28 kg. Aksial-
pumpe og messingtoppstykke 
for lengre levetid. Automatisk 
start/stopp.Intern kjemi- 
injektor/ kjemitank.
Varenr 3154-2392

7390.-
Inkl mva 9238.-

AERO 21-21 PC LETTVEKTS VÅT-/TØRRSUGER 
Aero med semiautomatisk Push&Clean filterrengjøringssystem, blåsefunk-

sjon og praktisk oppbevaring av tilbehør. Stikk til el. verktøy med auto-
matisk start/stopp av støvsugeren. AERO holder både omgivelsene og 

luften fri for støv, til mindre krevende rengjøringsoppgaver for industri, 
landbruket, bilbransjen, bygg og anlegg samt hjemme i garasjen. 

 Filter: Vaskbart PET-fleece (99,9%). Motor: Pmaks(W): 1250. 
Luftmengde: 3600 l/min. Vekt: 7,5 kg 

Varenr 3157-3157

FEIEMASKIN SW250 920 
Den raske og produktive Nilfisk feiemaskinen er ideell til 

rengjøring i mindre fabrikker, parkeringsanlegg, kjøpe-
senter, skoler, verksteder, inne og utendørs arealer. 

Maskinen er lett å skyve med store svertefrie hjul. 
Beholder: 38 liter. Total arbeidsbredde: 920 cm. 

Vekt: 20 kg. Filter: innebygd. 
Ingen motor eller batteri.
Varenr 3157-0674

2790.-
Inkl mva 3488.-
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3M™ LERRETSTAPE 3939, SØLV, 
48MM X 55M
3M™ kraftig lerretstape 3939 er konstruert med 
et vannbestandig polyetylen lerret med et aggres-
sivt lim i naturgummi. Tapen har høy vedheft og er 
formbar. Tapen rives enkelt. Industrielle anven-
delser omfatter opphenging av polyetylenduker 
for avgrensning, maskering og beskyttelse mot 
overspray fra sandblåsing. 3M™ kraftig lerretstape 
3939 kan brukes i temperaturer opptil 93°C.
Varenr 2296-9893

59.-
Inkl mva 74.-

3M™ VHB™ DOBBELTSIDIG TAPE 
4910F, KLAR, 19 MM X 11 M
Drøm, design og lever med 3M™ VHB™ tape 4910. 
Det er en gjennomsiktig, 1 mm tykk tape med 
akryllim og fast skumkjerne. Den kan erstatte 
nagler, sveising og skruer. Den raske og enkle per-
manente heftemetoden gir høy styrke og langvarig 
holdbarhet. 
Varenr 3187-2120

190.-
Inkl mva 238.-

3M™ DUAL LOCK™ GJENBRUK-
BART FESTESYSTEM SJ3560
3M™ Dual Lock™ gjenbrukbart festesystem 
SJ3560 er en transparent polypropylen borrelås 
med akryllim. 
Varenr 3187-2237

159.-
Inkl mva 199.-

JUBILEUMSPRIS!

3199.-
(Inkl mva 3999.-)

Hjelmfeste
Varenr 3181-7729

Hodebøyle
Varenr 3181-7711

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP ACK HEADSETT 
HODEBØYLE ELLER HJELMFESTE
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP ACK Headsett er et hørselvern med høy demping, 
i to modeller: hodebøyle eller hjelmfeste. Bluetooth®-teknologi for tilkobling til én 
ekstern enhet for håndfrie samtaler og streaming, støydempende mikrofonen sørger 
for klar overføring av tale selv i støyfylte omgivelser. Omgivelseslyd. Pakken inneholder 
headsettet, 2 oppladbare AA-NiMH-batterier (LR6NM), 1 batterilader med 
USB-kontakt (FR09) og 1 strømforsyning med USB-kontakt (FR08).
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Prisene gjelder til 02.07.2021 eller så langt lageret rekker. Lokale avvik kan forekomme. Med forbehold om trykkfeil. 7

VIPER ROLLER+ S3
Lett vernesko i microfiber. Skoen er foret med Sievi 3D-dry, et for med unike 
pusteegenskaper og god fukttransport. 2-lags yttersåle gir unik støtdemping 
og de høyeste antiskliegenskapene, SRC. Boa snøring gjør at skoen er enkel 
å ta av og på. Passer i de fleste arbeidsmiljø, unntatt sveis. 
Størrelse 35-47

1495.-
Inkl mva 1869.-

AIR R3 ROLLER S3
En av verdens mest avanserte hældemping, FlexEnergy, gir en unik komfort 
gjennom sin ekstreme støtdemping. SieviAir er en pustekonstruksjon i ytter- 
sålen som effektivt fjerner fuktigheten som dannes når foten blir varm. 
Høyeste antiskliegenskaper, SRC. Boa snøremekanisme 
gjør skoen enkel å ta av og på. Størrelse 35-48

1699.-
Inkl mva 2124.-

Hellberg Xstream LD hodebøyle
Varenr 3410-4919

999.-
Inkl mva 1249.-

BOOM-MIKROFON
Svært god lydopplevelse. 
Innebygd mikrofon for telefonsamtaler. 
USB-lading. 50 timer streaming. 
Boom- mikrofon som tilbehør til 
Hellberg Xstream.
Varenr 3380-6605

275.-
Inkl mva 344.-

HØRSELVERN XSTREAM LD
Hellberg Xstream LD hørselvern med medhør, 
Bluetooth®, Hodebøyle eller Hjelmfeste. 
Svært god lydopplevelse, Innebygd mikrofon 
for telefonsamtaler, USB-lading, 
50 timer streaming. Bluetooth®.

Hellberg Xstream LD m/hjelmfeste
Varenr 3410-4935

999.-
Inkl mva 1249.-
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M18 NRG-502 
BATTERISETT
M18 5,0 Ah REDLITHIUM™ 
batterisett: 2 x M18 5,0 Ah 
REDLITHIUM™ batterier 
og en M12-18FC lader (59 min.).
Varenr 3004-8706

1990.-
Inkl mva 2488.-

M12 3PL-0C GRØNN  
PLANSLASER
M12™ 360° x 3 planlaser gir en alt-i-
ett-løsning med en horisontal linje og to 
vertikale linjer for rask og enkel juste-
ring, planering, rett vinkel og overføring. 
Grønne dioder med høy intensitet gir en 
rekkevidde på 38/50 m med/uten detek-
tor. Driftstid på 15+ timer med et 
M12™ 4.0Ah batteri. Inte-
grert magnetisk brakett,. 
Braketten gir også 330° 
rotasjon på punkt med 
finjustering. IP54 og 
1 m fall. Leveres 
med hi-vis målplate, 
sporklips og koffert 
(uten batteri og 
lader).
Varenr 3429-0353

4700.-
Inkl mva 5875.-

M18 PRCDAB+-0 RADIO  
MED DAB
M18™ PACKOUT™ radio/lader DAB+.: Spiller musikk 
på avstand opp til 30 m.Kompatibel med alle
MILWAUKEE® PACKOUT™ system enheter.
Innebygget ladefunksjon for rask og praktisk
lading av alle M18™ batterier eller elektiske
enheter via USB port. IP57 i batterimodus - noe
som gjør radioen støv- og vannavstøtende. 
AC/DC allsidighet:
Drevet av MILWAUKEE® M18™ batterier,
eller støpsel. Kjører hele arbeidsdagen
med ett M18™ batteri.
Varenr 3429-0205

3290.-
Inkl mva 4113.- NYHET!NYHET!

NYHET!NYHET!

JUBILEUMSPRIS!

2150.-
(Inkl mva 2688.-)

M18 BDD-402C KOMPAKT 
BOR/SKRUTREKKER
Kompakt M18 bor-/skrutrekker Kun 185 mm lang. 13 mm chuck - raskt 
skifte av bor og bits. 60 Nm, 450/1800 o/min. Bor Ø i stål/tre: 13/38 mm. 
Softgrep håndtak og belteklips. Innebygget LED-lys som lyser opp arbeids-
området. Vekt med batteri 2,0 kg. Leveres med 2 x 4,0 Ah REDLITHIUM™ 
batterier, 80 min lader og koffert.
Varenr 2686-2128
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LASERAVSTANDS-
MÅLER GLM 40
Lengdemåling, arealberegning, 
volumberegning – intuitiv betje-
ning i alle tilfeller. Opplyst display i 
tre deler, gir best mulig lesbarhet. 
Minnefunksjon gir enkel tilgang  
til de ti siste målingene.
Varenr 2834-1873

795.-
Inkl mva 944.-

KAPP-/GJÆRINGSSAG GCM 8 SJL
Kraftig og kompakt kapp- og gjærsag for så å si støvfri 
saging av forskjellige materialer. Sagekapasitet på 
70 mm vertikalt og 312 mm horisontalt for saging av 
store emner. 2-punkts støvavsugssystem sørger for 
optimert støvhåndtering. Lett og kompakt design og 
håndtak for transport med én hånd gjør den 
enkel å transportere.
Varenr 2586-5973

3450.-
Inkl mva 4313.-

BORD GTA 3800 
FOR KAPP-/GJÆRSAG
Universal verktøyholder som kan tilpasses, slik at den 
passer til nesten alle kapp- og gjærsager på markedet.
Varenr 2359-3171

2065.-
Inkl mva 2581.-

BOR-/SKRUMASKIN 
GSR 18V-28 2X4AH GAL18V-
Batteridrevet bor-/skrumaskin GSR 
18V-28 m/2 stk 4,0Ah batterier og 
lader GAL 18V-40 i L-BOXX. 
Dreiemoment på 63 Nm. 
Svært robust med 13 mm chuck 
i metall. Kompakt, ergonomisk 
design.
Varenr 3369-0330

JUBILEUMSPRIS!

2165.-
(Inkl mva 2706.-)

Prisene gjelder til 02.07.2021 eller så langt lageret rekker. Lokale avvik kan forekomme. Med forbehold om trykkfeil. 

LOCTITE 3090 
DC10G+1G
3090 Spaltefyllende hurtiglim. 
Det bygger på avansert teknikk for 
profesjonell bruk som gir raskere, 
enklere og mer effektiv applisering 
og høykvalitative resultat. 
Spaltefylling opp til 5 mm. 
Varenr 2426-3014

149.-
Inkl mva 186.-

ZIPPER DØR 1 METER
Støvbeskyttelsesdør med glidelås. Holder støv og 
lukt unna. Kan brukes på nytt. Inkludert tape for 
feste. For dører opptil 1 meter brede.
Varenr 2964-4762

149.-
Inkl mva 186.-  
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JUBILEUMSPRIS!

2099.-
(Inkl mva 2624.-)

PREMIUM MULTISPRINKLER
Uansett hvor du ønsker å vanne eller rengjøre: 
vil de fem forskjellige strålemønstrene; tåkedusj, 
myk stråle, boblestråle, hard stråle og flat stråle 
gi de beste resultater.  
Varenr 3409-9333

299.-
Inkl mva 374.-

CLASSIC 20M 1/2” SETT 
MED 1X18215-20 & 1X18213-20
GARDENA Classic slange med GARDENA system koblinger. 
Hele settet inneholder følgende produkter: 
2 standard slangekoplinger og 20m 1/2 slange.
Varenr 3409-9820 199.-

Inkl mva 244.-

ALUKASSE EUROBOX 80X60X40CM
Lett, værtett og stablebar transportkasse i aluminium som gir solid 
beskyttelse av ditt utstyr.
Varenr 1859-4937

BUKK 2X3 TRINN 
Z500 ØKOPROFF XL
Proffbukk Økoproff XL er en ekstra bred 
og stabil bukk. Ønsker du bredere 
ståflate (30x60 cm) er løsningen. 
Økoproff XL 2x3 trinn. 
Plattformhøyde 74 cm.
Godkjent i henhold til NS EN 14183.
Varenr 1769-8176

1499.-
Inkl mva 1874.-

TRAPP 5 TRINN 
Z600 C621 XL PROFF
Lett og solid profftrapp i svertefri aluminium 
med stor bredde for økt stabilitet og rekkevidde. 
Plattformen er 30x25 cm stor. Produsert og 
godkjent profftrapp etter nyeste EN norm 
EN131-1+2. 3-5 trinn er godkjent etter 
merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg, nivå 2.
Varenr 2632-6546

2190.-
Inkl mva 2738.-

10

NY PARTNER 
INNEN HAGEUTSTYRG

Vi har nå tilgang til et enda bredere utvalg for våre kunders 
forskjellige behov ved å starte et samarbeid med Gardena.

Gardena er markedsleder både i Norge og Europa innen hage 
og vanningstutstyr. Merkevaren Gardena har en meget sterk 
posisjon i markedet og de leverer produkter av høy kvalitet. 
Deres faste redskaper har 10 års garanti og sekatører og 
beskjæringssaks har 25 års garanti. De aller fleste vannings
produktene er frostsikre (bortsett fra vanningscomputere som 
må hentes inn). Gardena er markedsledende innen vanning, og 
de var de første som kom ut med klikksystemet, OGSsystemet 
= Original Gardena Systems. Hovedkontoret ligger i Tyskland, 
og de produserer alt i sine egne fabrikker både i Tyskland og i 
andre deler av verden.
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HENGELÅS ABUS 
GRANIT 37/55 KLASSE 3
For maksimal beskyttelse! ABUS-Plus 
skivesylinder gir forbedret beskyttelse 
mot manipulering. For låsing 
av f.eks. container, porter, 
grinder, mc mm. 
Varenr 1066-8044

425.-
Inkl mva 531.-

ABUS TRAILERLÅS SETT 
3-PACK AQUASAFE 70IB
3-pakning med lik låsing - hengelåser i rustfritt stål 
med plastdeksel for beskyttelse mot 
smuss, fuktighet og riper. For låsing 
av f.eks. porter, tilhengerfeste, 
tilhenger, dører, porter, skap, verktøy- 
kasser, kjellervinduer, bod, etc. 
Varenr 3406-5151

399.-
Inkl mva 499.-

FISKARS TRILLEBÅR SELVBYGGER 011G
Kraftig trillebåre for de større oppgavene i hagen og rundt huset. 
Stor kasse med støttestag tåler mer last, og tippbøylen foran hjulet 
gjør det enklere å tippe avfallet. Antall liter: 80. Godstykkelse kasse: 
1,25 mm. Godstykkelse understell: 1,4 mm. Rørdimensjon: 32 mm. 
Hjul: Slange/Stålfelg/Glidelager/4-lags dekk.
Varenr 1024-5421

CLASSIC SPADE 
SPISS STOR 0034
En spiss spade penetrerer 
hard og steinete jord effektivt. 
Pulverlakkert stålhode. 
Solid D-håndtak. 
Lakkert askeskaft.
Varenr 1014773

349.-
Inkl mva 436.-

Prisene gjelder til 02.07.2021 eller så langt lageret rekker. Lokale avvik kan forekomme. Med forbehold om trykkfeil. 11

Utvidet og tettere samarbeid med Abus
Vi styrker vår posisjon i markedet gjennom et tettere samarbeid med ABUS, som har høy 

kompetanse innen områder som hjemmesikkerhet, mobil sikkerhet og eiendomsbeskyttelse.
De er spesialiserte bl.a. innen mekanisk sikkerhet, hengelåser, beslag, alarmsystemer, videoover
våking, vindus og dørlåser, låsesystemer, containersikkerhet, adgangskontroll og eiendomssikker
het og industriell sikkerhet. All utvikling og produksjon skjer i Abus egen regi i Tyskland og i Asia.
Abus er markedsleder innen et av produktområdene de produserer, og de har stort fokus på inn
ovasjoner og produktutvikling. Som kunde hos oss har du nå tilgang til et veldig bredt og komplett 
utvalg bestående av innovative sikkerhetsløsninger av høy kvalitet.

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan Abusprodukter kan øke sikkerheten i bedriften din.

JUBILEUMSPRIS!

625.-
(Inkl mva 781.-)
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Rakkestad Sogneselskap har siden 1823 vært leverandør til landbruket. Fra å kun være 
en landbruksleverandør i starten er vi nå også en stor leverandør til industrien i Østfold.
Siden 1823 har vi utvidet produktspekteret til å omfatte alt innen elektroverktøy, 
luftverktøy, håndverktøy, sveisemaskiner, bilrekvisita, smøreoljer, arbeidstøy, verneut-
styr, skogutstyr, hageprodukter, bolter, skruer, elektriske artikler, bor, gjengetapper og 
spesialutstyr til industrien.

Sagveien 8 | 1890 Rakkestad
www.raso.no | post@raso.no | 69 22 70 70

Mandag - Fredag 07:00 - 16:30 | Lørdag 10:00 - 13:00
Vi tar forbehold om feil eller utsolgt.  Flyvebladet er sentralt produsert og 
noen av produktene er ikke tilgjengelig hos Rakkestad Sogneselskap.

w
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Bajonettsag 36V 
Tool Only - Leveres som kun maskin  
uten batterier, batterilader og maskinkoffert.

Borskrutrekker 36V 
Tool Only - Leveres som kun maskin  
uten batterier, batterilader og maskinkoffert.

Verktøypakke 18V 
Borskrutrekker DS18DBSL(S) og slagskrutrekker 
WH18DBSL,  2 X 5,0Ah batterier, batterilader og 
stablekassekoffert (HSC).

Borskrutrekker 18V 
DS18DD  - Leveres med 2 X 5,0Ah batterier,  
batterilader og stablekassekoffert (HSC).

18901890
(inkl mva 2363)

17901790
(inkl mva 2238)

21902190
(inkl mva 2738)

25902590
(inkl mva 3238)

Migatronic Focus Stick 161E PFC 
Driftssikker MMA invertersveisemaskin med fremragende tenningsegenskaper, som sikrer 
stabil lysbue. Velegnet til montasje, reparasjon og verkstedsbruk.Sveis sort og rustfritt stål – 
hvor som helst. Komplett med kabler

44004400
(inkl mva 5500)

Fronius Transpocket 150/EF Nordic
Den nye generasjon TransPocket 150 byr på stor fleksibilitet. Med den integrerte PFC (Power 
Factor Correction)-teknologien (ytelsesfaktorkorreksjon) kan det brukes svært lange ledninger 
på inntil 100 m. I tillegg er displayet forskjøvet litt innover, noe som gir det god beskyttelse mot 
skader. Komplett med kabler.

61006100
(inkl mva 7625)

Forhandler av

Sveisegass og Propan
Eie og Leieflasker

Ta kontakt for pris på 
små og store sveisemaksiner 

 sveisegass
sveisetilsats og reservedeler.


