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Premium
Tools



Premium Tools är ett premiumsortiment med redskap för tuffa jobb. 
Innovativa funktioner och precisionstillverkning enligt Hörby Bruks 
krav på kvalitet, hållbarhet och prestanda.
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REDSKAPEN ÄR ANPASSADE för proffs och motsvarar alla 
de krav som ställs på denna typ av verktyg och mer därtill! 
Kombinationen av starkt stål och flexibelt skaft i glasfiber är 
genialisk och du kommer förstå vad vi menar när du använt 
något av det vi presenterar på de kommande sidorna.

Ta t.ex. Spade extrem, hur många gånger har du inte för-
bannat den traditionella spaden för dess oförmåga att kapa  
rötter samtidigt som du gräver? Och vakumspadarna, som 

gör att du slipper få ett vakuum mellan blad och last, slam 
och lera släpper bladet lätt och enkelt. Vi har även spadar 
och skyfflar med långa skaft som passar särskilt bra till den 
som är lite längre.

På Hörby Bruk vet vi att kvalitet lönar sig i längden och vi 
är stolta över att få vara leverantör till många nordiska  
byggplatser. Och om du inte redan gjort det, så hoppas vi att 
du också upptäcker Premium Tools från Hörby Bruk.

THESE TOOLS ARE CUSTOMISED for professionals and correspond to 
all the requirements set for this type of tool and even more besides! 
The combination of strong steel and a flexible glass fibre handle is  
ingenious and you will understand what we mean once you have used 
any of the products we will be presenting on the following pages.

For example, take the Super shovel. How many times have you not 
cursed the traditional spade för its inability to cut through roots while 
digging? And the vacuum shovels that allow you to eliminate the  
vacuum that occurs between the blade and load; allowing for mud and 
clay to come off easily. We also have spades and shovels with long  
handles that are especially suitable for people who are somewhat taller.
 
At Hörby Bruk, we know that quality pays off in the long run and we are 
proud to deliver these fine tools to many construction sites in the Nordic 
countries. And if you have not already done so, we hope you too will 
discover Premium Tools from Hörby Bruk.

Premium Tools constitute a premium 
line of tools for demanding applications, 
innovative features and precision 
manufacturing in compliance with 
Hörby Bruk’s high demands for quality, 
durability and performance.

Premium Tools 
from Hörby BrukPremium 

Tools från 
Hörby Bruk
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 8801 

Spade extrem
Super shovel

 8802 

Spade 
anläggning
Shovel round point

 8811 

Skyffel stål lång
Shovel square point long

 8812 

Vakumspade lång
Vacuum round point 

shovel long

 8809 

Vakumspade
Vacuum round point shovel

 8803 

Skyffel stål
Shovel square point

 8807 

Stolpspade
Post hole digger

 8810 

Spade 
anläggning lång
Shovel round point long

Användarvänligt grepp.
User-friendly grip.

Stålkragesförstärkning.
Steel reinforced collar.

Blad av högsta kvalitet.
Highest quality blade.

Glasfiberskaft.
Fiber glass handle.

Förstärkt stav vid 
infattningen.

Power core reinforced 
rod at mounting point.
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 8643 

Skaft till asfaltsraka
Asphalt rake handle

 8644 

Aluminiumblad  
till asfaltsraka

Aluminium blade for asphalt rake

 8645 

Ekblad  
till asfaltsraka

Oak blade for asphalt rake

 8805  8806 

Planeringskratta 
aluminium 900mm

Landscape rake aluminium 900 mm

Planeringskratta 
aluminium 600mm

Landscape rake aluminium 600 mm

 8804 

Krafse “Norske krafse”
Hoe “Norwegian krafse”

 8808 

Lövräfsa
Leaf rake
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LEVERANSADRESS

Slagtoftavägen 21
242 35 Hörby
Sweden

E-POST

info@horbybruk.se

POSTADRESS

P.O. box 3
242 21 Hörby 
Sweden

TELEFON

+46 (0) 415-167 70

www.horbybruk.se
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