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BERGER - TYSK KVALITET

Bag Berger-mærket er mennesker med ideer og passion for værktøjer af høj kvalitet.

I tæt samarbejde med professionelle værktøjsbrugere udvikler Berger innovative produkter, der altid er 

effektive i hverdagens arbejdssituationer. Berger er garanti for teknologi, der ligger i top på ergonomi, 

skærekraft og holdbarhed. Den specialiserede viden fra fire Berger-generationer er blevet udviklet siden 

1919. Med denne ekspertise har de også etableret sig som som producent af udstyr til store, velkendte 

virksomheder. Berger producerer mere end 90 procent af produkterne i egen virksomhed i Wuppertal: 

Made in Cronenberg.
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BESKÆRESAKSE

Berger beskæresaks 1104
Håndbeskæresaks til små hænder. 
Udskifteligt over- og underskær, sme-
det aluminiumshåndtag, dyb saftrille, 
oliespor som letter smøring, håndskær 
med 15 graders skærehoved, ergonomisk 
designede håndtag. 
• Kan klare grene på op til 25 mm
• Længde 18,50 cm
• Vægt: 215 g

Varenr. DB. nr

4130001104 2145327

Berger beskæresaks 1110
Håndbeskæresaks med udskifteligt 
over- og underskær, smedet 
aluminiumshåndtag, dyb saftrille, 
oliespor som letter smøring, lige 
skærehoved, ergonomisk designe-
de håndtag. 
• Kan klare grene på op til 25 mm
• Længde 22 cm
• Vægt: 250 g

Varenr. DB. nr

4130001110 2145338

Berger beskæresaks 1200
Håndbeskæresaks med varmsmedet me-
talkerne, forkromet underskær med dyb 
saftrille, udskifteligt overskær, ergonomisk 
designet håndtag. 
• Kan klare grene på op til 25 mm
• Længde 22,5 cm
• Vægt: 280 g

Varenr. DB. nr

4130001200 2145339

Berger beskæresaks 1700
Håndbeskæresaks med varmsmedet 
metalkerne, håndskær med 25 gra-
ders skærehoved, oliespor som letter 
smøring. 
• Kan klare grene på op til 25 mm
• Længde 22,0 cm
• Vægt: 290 g

Varenr. DB. nr

4130001700 2145341

Berger beskæresaks, ambolt, 1902
Amboltsakse særligt velegnet til at skære 
i hårdt og dødt træ. Perfekt til fx frugt-
plantager. Et skarpt, anti-klæbende skær, 
som er særligt snavsafvisende og beskyt-
ter mod korrosion. Skæret er udskifteligt. 
Ergonomisk designet håndtag. 
• Kan klare grene på op til 15 mm
• Længde 19,5 cm
• Vægt: 270 g

Varenr. DB. nr

4130001902 2254739
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Rent og præcist snit 

Det varmsmedede skær har en dyb saftrille, som sikrer at det ikke klæber.      
Det givet et præcist og rent snit, som giver en sund vækst af dine planter.

Oliespor, der 
letter smøring

Saftrille beskytter 
skæret, så det 

ikke klæber

Låse-mekanisme, så 
skæret holdes i 

fast position

VÆRKTØJ TIL DET BEDSTE SNIT

Side 6



Side 7

Ergonomisk

Det vinklede skærehoved gør 
det skånsomt mod håndleddet, 
så det forbliver i en lige posi-
tion. Det sikrer en naturlig og 
aflastende position for hånden. 

Vinklet skærehoved: 
Aflaster håndenLige skærehoved

Ergonomisk udformet 
håndtag
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Berger grensaks 4210 med ambolt
Grensaks med udskifteligt over- og 
underskær, i høj kvalitet aluminiumsrør 
med skridsikkert og behageligt greb, 
stødabsorberende pude.  
• Kan klare grene på op til 35 mm
• Længde 60,0 cm
• Vægt: 950 g

Berger grensaks 4255 med ambolt
Grensaks med udveksling, der giver mere 
kraft. Udskifteligt skærehoved 
i højkvalitets stål og udskifteligt underskær  
med krog. 
• Kan klare grene, som er optil 40 mm 

tykke
• Vægt 1500 gram
• Længde 80,0 cm 

GRENSAKSE

Varenr. DB. nr

4130004210 2145342

Berger grensaks 4272 med ambolt
Til hårdt dødt træ. Skæret er lavet af 
højkvalitets stål med anti-klæb overfla-
de. Udskifteligt underskær. Skridsikkert 
greb. 
• Kan klare grene, som er optil 40 mm 

tykke
• Vægt 1330 gram
• Længde 80,0 cm 

Varenr. DB. nr

4130004272 2255516

Varenr. DB. nr

4130004255 2255515

Oliespor, der 
letter smøring

Varmsmedet klinge
af høj kvalitet

Udskiftelige klinger
Stødabsorbe-
rende pude

Fastgørelseshak
til grene, så de 
ikke glider

Let udskiftning
af skær
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TELESKOPTRÆKSAV
OG KASTESLYNGE
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TELESKOPTRÆKSAV OG KASTESLYNGE - ARBORAPID

Berger teleskoptræksav, 30 cm, 
sæt med skede
Træksav med japanerfortanding, 
forkromet savklinge med høj yde-
evne. Kan bruges som barkskæ-
rer. Med grenkrog og velegnet til 
alle ArboRapid teleskopstænger.
• Inklusive skede
• Savblad 33 cm
• Vægt 295 gram
• Længde 510 mm 

Varenr. DB. nr

4130063911 2255629

Berger teleskoptræksav, 30 cm
Træksav med japanerfortanding, 
forkromet savklinge med høj ydeev-
ne.  Kan bruges som barkskærer. Med 
grenkrog og velegnet til alle ArboRa-
pid teleskopstænger.
Savblad 33 cm
• Vægt 295 gram
• Længde 510 mm 

Varenr. DB. nr

4130063912 2255634

Berger teleskoptræksav, 40 cm, 
sæt med skede
Træksav med japanerfortanding, 
forkromet savklinge med høj yde-
evne.  Kan bruges som barkskærer. 
Med grenkrog og velegnet til alle 
ArboRapid teleskopstænger.
• Inklusive skede
• Savklinge 40 cm
• Vægt 365 gram
• Længde 575 mm 

Varenr. DB. nr

4130063951 2255638

Berger teleskoptræksav, 40 cm
Træksav med japanerfortanding, 
forkromet savklinge med høj ydeevne.  
Kan bruges som barkskærer. Med 
grenkrog og velegnet til alle ArboRa-
pid teleskopstænger.
• Savklinge 40 cm
• Vægt 365 gram
• Længde 575 mm 

Varenr. DB. nr

4130063952 2255635

Berger teleskoptræksav, 40 cm, 
sæt med skede i kunstlæder
Træksav med japanerfortanding, 
forkromet savklinge med høj 
ydeevne.  Kan bruges som 
barkskærer. Med grenkrog og 
velegnet til alle ArboRapid tele-
skopstænger.
• Inklusive kunstlæderskede
• Savklinge 40 cm
• Vægt 365 gram
• Længde 575 mm 

Varenr. DB. nr

4130063954 2255639
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Berger Rocket Master, 
kasteslynge
Kan klikkes på enhver ArboRapid 
teleskopstang på få sekunder.
• Skudhøjde 40 m
• Max belastning 400 g

Varenr. DB. nr

4130005490 2255627
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TRÆK- OG FOLDESAVE
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Berger træksav, foldbar, lige
Foldesav med japanerfortanding 
(7,5 tænder pr. 3 cm), med udskif-
telig lige klinge, hårde forkronede 
spidser, ergonomisk håndtag og 
sikkerhedslås. 
• Klingelængde 18 cm
• Vægt 195 gram
• Længde 230 mm 

Varenr. DB. nr
4130064650 2145343

Berger beskæresav, 69042
Beskæresav med bøgetræs-
håndtag, sikkerhedshåndtag i 
aluminium, udskifteligt og 360° 
drejelig klinge.
(7,5 tænder pr. 3 cm)
• Klingelængde 35 cm
• Vægt 660 gram
• Længde 490 mm

Varenr. DB. nr
4130069042 2172340

Varenr. DB. nr
4130064850 2145344

Berger træksav, buet
Håndsav med med japanerfortan-
ding (7,5 tænder pr. 3 cm), udskif-
telig buet klinge, hårde forkronede 
spidser, ergonomisk håndtag. 
• Klingelængde 33 cm
• Vægt 400 gram
• Længde 545 mm 

TRÆK- OG FOLDESAVE

Side 13

Savens fine tænder er ideel til at skære grønt 
træ. Saven glider igennem træet med minimal 
modstand og skærer kun ved tilbagetrækket. 
Dette muliggør et præcist, rent snit og mini-
merer risikoen for svampe eller bakteriean-
greb.
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TELESKOPSKAFT 

Side 14

Klik-
system

Teleskop-
krog

Trinløs 
justerbar
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TELESKOPSKAFT - ARBORAPID

Berger teleskopskaft, 0,86-1,40 m
To dele. Teleskopstang med massive 
aluminiumsrør, kliksystem så man hurtigt 
kan udskifte beskæringsværktøj, låsesy-
stem i metal. 
• Højde 0,86-1,40 m
• Vægt 870 gram

Varenr. DB. nr

4130075350 2255654

Berger Teleskopskaft, 0,86-1,90 m
Tre dele. Teleskopstang med massive 
aluminiumsrør,  kliksystem så man hur-
tigt kan udskifte beskæringsværktøj, 
låsesystem i metal. 
• Højde 0,86-1,90 m
• Vægt 1190 gram

Varenr. DB. nr

4130075850 2255661

Berger Teleskopskaft, 1,75-3,20 m
To dele. Innovativt kliksystem, solidt 
aluminiumsrør, justerbar fra 1,75 m op til 
3,20 m. Gør det let at arbejde i højder 
op til 5,30 m. 
• Længde 1,75-3,20 m 
• Vægt 1600 gram

Varenr. DB. nr

4130075300 2255644

Berger Teleskopskaft 1,75-4,65 m
Tre dele. Innovativt kliksystem, solidt 
aluminiumsrør, justerbar fra 1,75 m op 
til 4,65 m. Gør det let at arbejde i høj-
der op til 6,20 m. 
• Længde 1,75-4,65 m 
• Vægt 2200 gram

Varenr. DB. nr

4130075800 2255658

Berger Teleskopskaft, 1,75-5,90 m
Fire dele. Innovativt kliksystem, solidt 
aluminiumsrør, justerbar fra 1,75 m op til 
5,90 m. Gør det let at arbejde i højder 
op til 8 m. 
• Længde 1,75-5,90 m 
• Vægt 3200 gram

Varenr. DB. nr

4130075900 2255665

Berger Teleskopskaft, forlænger
Kan anvendes til alle ArboRapid 
teleskopskafte.
• Længde 1,70 m
• Vægt 650 gram

Varenr. DB. nr

4130075007 2255642
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Klik-
system

Berger Teleskopskaft, 1,4 m
Fast teleskopstang i aluminium. 
Gør det let at arbejde i højder op 
til 3,5 m. 
• Længde 1,40 m
• Vægt 650 gram

Varenr. DB. nr

4130075200 2255668
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TILBEHØR OG 
RESERVEDELE
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Berger skede til træksav
Til alle Berger ArboRapid 
30/40 cm træksave. I vand-
afvisende og let materiale.
Med bæltestrop. 

Varenr. DB. nr

4130005129 2255517

Berger læderskede til træksav, 
smal
Til alle Berger ArboRapid 30/40 
cm træksave. I kunstlæder. 

Berger læderskede til træksav, 
bred
Til alle Berger ArboRapid 
30/40 cm træksave. I kunstlæ-
der. 

Berger læderetui til beskæresaks
Hylster i ægte læder med bælte-
strop og -clips. Til alle beskære-
håndsakse.
• Længde 26 cm.   

TILBEHØR

Varenr. DB. nr

4130005130 2255519

Varenr. DB. nr

4130005131 2255520

Varenr. DB. nr

4130005100 2172339

Berger frugtplukker
Frugtplukker - velegnet til 
alle Berger ArboRapid tele-
skopstænger. Let plukning 
af frugt direkte fra jorden 
- uden stige. Fremstillet af 
robust, pulverlakeret stål. 
Diameter 13 cm, gennem-
sigtigt net, hurtig montering 
uden værktøj. 
• Vægt 227 gram

Varenr. DB. nr

4130005440 2255523

Berger topsaks
Berger topsaks af høj kvali-
tet til at skære grene op til 
maksimalt 40 mm i diameter.  
Enkel fastgørelse og fjernel-
se af skærehovedet uden 
værktøj takket være Berger 
Clip System. Komplet med 5 
m træklinje. Velegnet til alle 
Berger teleskopstænger.
• Længde 49 cm 
• Vægt 1195 gram 

Varenr. DB. nr

4130005430 2255522

Berger Teleskopkrog, universal
Krog af højkvalitets aluminium, 
perfekt til at trække, skubbe 
og fjerne dødt træ. Velegnet til 
alle ArboRapid teleskopskafte. 
• Vægt 300 gram
• Længde 270 mm

Varenr. DB. nr

4130005487 2255531

Berger teleskopkrog
Let monteret teleskopkrog, 
af højkvalitets aluminium. 
Anvendelig til alle ArboRa-
pid teleskopstænger. 
• Vægt 130 gram
• Længde 185 mm

Varenr. DB. nr

4130005470 2255524
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SKÆR OG KLINGER

Varenavn Varenr. DB. nr Passer til

Berger underskær 4130091003 2172341 Beskæresaks 1104

Berger underskær 4130091005 2172365 Beskæresaks 1110

Berger overskær 4130091004 2172364 Beskæresaks 1104

Berger overskær 4130091006 2172366 Beskæresaks 1110

Berger overskær 4130091201 2172367 Beskæresaks 1200

Berger savklinge 4130096032 2172369 Beskæresav 69042
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RESERVEDELE
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Kontakt

FF TOOL • Lundeborgvej 14 • 9220 Aalborg Øst    
Telefon +45 98 58 11 00  
www. fftool.dk •  tool@fftool.dk


