Nyheter oktober 2018

CAMILLUS
Hantverk med stolthet och kvalitet i världsklass – det har varit Camillus kännetecken i över 140 år!
Sedan 1876 har Camillus försett världen med innovativa och pålitliga kvalitetsknivar som har överlevt det sanna testet tiden. Som en av de äldsta knivtillverkarna har Camillus alltid svarat upp till de högt ställda kraven på kvalitet från användarna, och fortsätter att göra det med vårt sortiment av jakt, fiske, sport och taktiska knivar och yxor.
Camillusprodukterna är tillverkade av Carbonitrid Titan™ stål och är genomhärdade för att hålla skärpan under lång tid.

Fällkniv Blactrax Titan med bältesclip, 7,5 cm
Camillus Western BlacTrax är en amerikansk fällkniv med titanbehandlat
rostfritt 420 stål för extra tålighet och långvarig skärpa. Titanbehandlingen
gör bladet upp till tre gånger hårdare än ett vanligt obehandlat knivblad.
Ergonomiskt och skönt Non Slip grip handtag och beläggning för bästa
känsla och grepp även med våta händer. Bältesclip i metall.
Totallängd 175 mm. Bladlängd 75 mm. SB-packad.
Art.nr: 9919227
EAN: 016162192279
Hel förp. 3

Fällkniv Jakt FK-7.5 Titan AUS-8, clips, 7,6 cm
Camillus Jaktkniv FK-7.5 är en amerikansk fällkniv med kullagerförsett Quick Launch
system där bladet snabbt fälls ut med ett finger. Svart blad av japanskt AUS-8 rostfritt stål
med Carbonitride Titanium® Non-Stick behandling för extra tålighet och långvarig skärpa.
Titanbehandlingen gör bladet upp till tio gånger hårdare än ett vanligt obehandlat knivblad.
Ergonomiskt och skönt Non Slip grip handtag delvis mönstrat gummerat för optimalt
grepp även med våta händer och vid olika temperaturer. Försänkt tum/fingergrepp både
på ovansidan bladet som undertill för extra kraft, känsla och säkerhet. Bältesclip i metall.
Totallängd 190 mm. Bladlängd 76 mm. SB-packad.
Art.nr: 9919285
EAN: 0016162192859
Hel förp. 3

Fällkniv Reverb Titan AUS-8 med bältesclip, 7,6 cm
Camillus Reverb är en amerikansk väldigt lätt fällkniv med kullagerförsett Quick
Launch system där bladet snabbt fälls ut med ett finger. Svart blad av japanskt
AUS-8 rostfritt stål med Carbonitride Titanium® Non-Stick behandling för extra
tålighet och långvarig skärpa. Titanbehandlingen gör bladet upp till tre gånger
hårdare än ett vanligt obehandlat knivblad. Ergonomiskt och skönt Non Slip grip
handtag av glasfylld nylon som är väldigt lätt men starkt och tåligt material med
bra grepp och känsla även vid väta och olika temperaturer. Bältesclip i metall.
Totallängd 171 mm. Bladlängd 76 mm. SB-packad.
Art.nr: 9919279
EAN: 016162192798
Hel förp. 3
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Fällkniv SK Desert Titan, bältesclip/tändstål 9 cm
Camillus äventyrskniv SK Desert™ är framtagen och designad av äventyraren
och överlevnadsexperten Les Stroud. SK Desert är en amerikansk fällkniv
med titanbehandlat rostfritt 440 stål för extra tålighet och långvarig skärpa.
Titanbehandlingen gör bladet upp till tre gånger hårdare än ett vanligt obehandlat
knivblad. Ergonomiskt och skönt Non Slip grip handtag och beläggning för bästa
känsla och grepp även med våta händer. Bältesclip i metall. Rostfri LinerLock som
låser bladet i utfällt läge. Infällt löstagbart tändstål i handtaget som
du med baksidan av bladets inskålning lätt tänder en eld eller grill
med hjälp av gnistbildningen. Totallängd 197 mm. Bladlängd 90 mm.
SB-packad.
Art.nr: 9919090
EAN: 016162190909
Hel förp. 3

Kniv Outdoor Black
River Titan, nylonslida,
9,5 cm

Fällkniv Vortex Titan AUS-8 med
bältesclip, 8,5 cm
Camillus Vortex™ är en storsäljande amerikansk fällkniv med svart blad
av japanskt AUS-8 rostfritt stål med Carbonitride Titanium® Non-Stick
behandling för extra tålighet och långvarig skärpa. Titanbehandlingen
gör bladet upp till tre gånger hårdare än ett vanligt obehandlat knivblad.
Ergonomiskt och skönt Non Slip grip handtag av G-10 material som är ett
extremt tåligt och greppvänligt material av glasfiber och harts som ger
bra känsla och gott grepp även med våta händer och olika temperaturer.
Bältesclip i metall. Totallängd 202 mm. Bladlängd 85 mm. SB-packad.

Camillus Western Black River är
en amerikansk kniv med fulltånge
(knivbladet och handtag i ett enda
genomgående stycke stål) och
titanbehandlat rostfritt 420 stål för
extra tålighet och långvarig skärpa.
Titanbehandlingen gör bladet upp
till tre gånger hårdare än ett vanligt
obehandlat knivblad. Ergonomiskt
och skönt Non Slip grip handtag
och beläggning för bästa känsla och
grepp även med våta händer. Kraftig
knivslida av nitad och sydd nylon
med tryckknapp och hälla för bälte.
Totallängd 225 mm. Bladlängd 95 mm.
SB-packad.
Art.nr: 9919232
EAN: 016162192323
Hel förp. 3

Art.nr: 9919205
EAN: 016162192057
Hel förp. 3

Kniv Outdoor SK Arctic Titan med tändstål, 10,5 cm
Camillus äventyrskniv SK Arctic™ är framtagen och designad av
äventyraren och överlevnadsexperten Les Stroud. SK Arctic är en
amerikansk outdoorkniv med titanbehandlat rostfritt 440 stål för extra
tålighet och långvarig skärpa. Titanbehandlingen gör bladet upp till tre
gånger hårdare än ett vanligt obehandlat knivblad. Ergonomiskt och skönt Non
Slip grip handtag och beläggning för bästa känsla och grepp även med våta händer.
SK Arctic har fulltånge (knivbladet och handtag i ett enda genomgående
stycke stål) där toppen på skaftet är massiv metall och fungerar som en
hammare med räfflat huvud. Kraftig knivslida av nitad ballistiskt nylon
med tryckknapp och hälla för bälte samt fack med löstagbart tändstål
i handtaget som du med baksidan av bladets inskålning lätt tänder
en eld eller grill med hjälp av gnistbildningen. Slidan har även elastiskt
Meshfack för karta på baksidan.
Totallängd 230 mm. Bladlängd 105 mm. SB-packad.
Art.nr: 9919091
EAN: 016162190916
Hel förp. 3
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Machete Outdoor Carnivore X Titan 45 cm i hölster
Camillus Outdoor Machete Carnivore® X är framtagen och designad för att tåla tuffa
tag i skog och vildmark för jakt, camping, hiking men även i trädgården att rensa sly,
buskar och grenar med. Tjockt titanbehandlat rostfritt 440 stål för extra tålighet
och långvarig skärpa där ryggen är dubbelslipad och tandad till ett effektivt
sågblad. Baksidan på bladet har även nerslipad försänkning för rep och
linor. Titanbehandlingen gör bladet upp till tre gånger hårdare än ett
vanligt obehandlat knivblad. Ergonomiskt och skönt Non Slip grip
handtag och beläggning för bästa känsla och grepp även med våta
händer. Carnivore® X har fulltånge (knivbladet och handtag i ett enda genomgående stycke stål).
Kraftig slida av förstärkt nylon med tryckknapp och hälla för bälte samt tryckknapp och slida där
den mindre kniven sitter fast. Totallängd 450 mm. Bladlängd 288 mm. SB-packad.
Art.nr: 9919236
EAN: 016162192361
Hel förp. 3

Multiverktyg Trench Titan Rostfritt
med 5 verktyg
Camillus Trench Titan är ett klassiskt utformat amerikanskt mulitverktyg i
60-tals stil med knivblad av Titanium behandlat rostfritt Sandvik 12C27 stål
och kropp av rostfritt stål. Titanbehandlingen gör bladet upp till tre gånger
hårdare än ett vanligt obehandlat knivblad. Stor rostfri ögla att hänga var
du vill tillsammans 5 st lättöppnade verktyg - Kniv / Burköppnare / Syl /
Skruvmejsel / Konservöppnare. Totallängd med utfälld kniv är 160 mm.
Längd på kroppen är 95 mm. SB-packad.
Art.nr: 9919184
EAN: 016162191845
Hel förp. 3

Multiverktyg Trekus Pro Titan med 9 st verktyg
Camillus Trekus™ Pro Titan är ett perfekt mycket användbart multiverktyg
då det bland annat har kraftigt knivblad, såg, ficklampa och löstagbart
tändstål. Knivblad av Titanium behandlat rostfritt stål och kropp av rostfritt
stål. Titanbehandlingen gör bladet upp till tre gånger hårdare än ett vanligt
obehandlat knivblad. Utrustad med totalt 9 st lättöppnade verktyg - Kniv
/ Burköppnare / Syl / Skruvmejsel / Fil / Såg / Wireklippare / Ficklampa på
14 Lumen / Löstagbart tändstål. Knivbladet är 7 cm långt och sågen är 7,5
cm. Totallängd med utfälld kniv är 185 mm. Längd på kroppen är 84 mm.
SB-packad.
Art.nr: 9919165
EAN: 016162191654
Hel förp. 3
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Yxa Outdoor Camtrax Titan med såg/hammare/hölster
Camillus Yxa Camtrax Titan är en amerikansk Outdoor yxa framtagen och designad för att tåla tuffa tag
i skog och vildmark för jakt, camping, hiking, skoterturen mm. Camtrax yxan har även räfflad hammare
på ryggen och infälld dubbeltandad slipad 180 mm grensåg i skaftet. Svarta blad av rostfritt stål med
Titanium® Non-Stick behandling för extra tålighet och långvarig skärpa. Titanbehandlingen gör bladet
upp till tre gånger hårdare än ett vanligt obehandlat knivblad. Ergonomiskt format Non Slip grip handtag,
delvis mönstrat med fingergrepp för säkert grepp vid både användning av yxa som såg även med våta
händer och vid olika temperaturer. Formgjutet hårdplasthölster som klickas fast på yxan och har vändbart
bältesclip i metall. Totallängd 300 mm. Yxans klingbredd 70 mm. SB-packad.
Art.nr: 9919142
EAN: 016162191425
Hel förp. 3

Yxa Outdoor Ravenous Titan med hölster
Camillus Yxa Ravenous™ Titan är en amerikansk Outdoor yxa framtagen och
designad för att tåla tuffa tag i skog och vildmark för jakt, camping, hiking, skoterturen mm. Tomahawk yxan har en 7 cm lång böjd yxegg med en spetsformad rygg.
Svart blad av rostfritt stål med Titanium® Non-Stick behandling för extra tålighet
och långvarig skärpa. Titanbehandlingen gör bladet upp till tre gånger hårdare än ett
vanligt obehandlat blad. Rutmönstrat handtag av glasfylld nylon är extremt starkt och
lätt och ger yxan en bra balans med gott grepp även i väta. Ballistiskt nylonhölster
med bälteshälla. Totallängd 320 mm. Yxans klingbredd 70 mm. SB-packad.
Art.nr: 9919173
EAN: 016162191739
Hel förp. 3

Yxa Outdoor Sin Tomahawk Titan,
hölster/paracord
Camillus Yxa Sin™ Tomahawk Titan är en amerikansk Outdoor yxa framtagen
och designad för att tåla tuffa tag i skog och vildmark för jakt, camping, hiking,
skoterturen mm. Tomahawk yxan har en 10 cm lång böjd yxegg med en
slipad spetsformad rygg. Svart blad av rostfritt stål med Titanium® Non-Stick
behandling för extra tålighet och långvarig skärpa. Titanbehandlingen gör bladet
upp till tre gånger hårdare än ett vanligt obehandlat blad. Handtaget av glasfylld
nylon är extremt starkt och lätt och ger yxan en bra balans. 6 meter Paracord
snöre (fallskärmsnöre som är extremt starkt och segt) är lindat runt handtaget
som även är löstagbart att använda när det behövs. Nylonhölster med
bälteshälla. Totallängd 380 mm. Yxans klingbredd 100 mm. SB-packad.
Art.nr: 9919150
EAN: 016162191500
Hel förp. 3
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DMT® är en amerikansk marknadsledande tillverkare sedan 1976 av ett komplett program slipverktyg med
diamantbeläggning i världsklass! DMT® diamantbrynen är världsledande för att du får ett snabbt oöverträffat
resultat med en ren vass egg, de är lätta och rena att arbeta med och har en lång livslängd. Med DMT´s egen
designade och framtagna karakteristiska hålmönstrade design av diamantbeläggningen, får du alltid en ren egg
utan grader då slipavfallet stannar i hålen och inte ligger kvar ovanpå brynet samtidigt som eggen hela tiden har
kontakt med diamanterna!

Diamantbryne DMT Whetstone™
Whetstone™ är ett diamantbryne i rektangulär form med måtten 152 x 51 mm som du
antingen använder i handen eller liggandes på bordet när den används. Brynet ligger skyddat
i en hårdplastbox med lock när det inte används. Med Whetstone™ klarar du de
flesta typer av knivar, saxar, yxor, blad, skär mm där formen är platt, rak eller
böjd. SB-packad.
Art.nr: 9903166

Fin i plastbox

EAN: 017042003166
Hel förp. 3

Art.nr: 9903173

Grov i plastbox

EAN: 017042003173
Hel förp. 3

Art.nr: 9903180

Extra Grov i plastbox

EAN: 017042003180
Hel förp. 3

Diamantbryne DMT Diafold®
Det dubbelsidiga diamantbrynet Diafold® är vikbart med
handtagen som skyddar brynet i stängt läge och fungerar
som handtag vid slipning. Med en grovlek av diamanter på
ena sidan och en annan på andra klarar du de flesta typer av
knivar, saxar, yxor, blad, skär mm där formen är platt, rak, böjd eller
serraterad. SB-packad.
Art.nr: 9911611

dubbelsidig Fin/X-Fin

EAN: 017042011611
Hel förp. 3

Art.nr: 9911628

dubbelsidig Grov / Fin

EAN: 017042011628
Hel förp. 3

Art.nr: 9911635

dubbelsidig Grov/X-Grov

EAN: 017042011635
Hel förp. 3
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Industrisax Clauss Edge Titanium 230 mm, SB-pack
Clauss Titannitrid belagda industrisax ExtremEdge Titanium har skär som är 3 gånger hårdare än stål som
ger en extrem tålighet och skärpa under lång tid. Motverkar även att ex.vis limrester, tejp och liknande
fastnar. Justeringsnyckel för inställning av klippeffekten medföljer. Ergonomiska och sköna glasfiberförstärkta
nylonhandtag för optimal kraftöverföring med minimal belastning. Avsedd för läder, gummi, tyg, vinyl, plast, rep,
wellpapp, papp, tejp mm. 25 års garanti. Totallängd 230 mm. Skärlängd 95 mm. SB-packad.
Art.nr: 1718091
EAN: 4027521511477
Hel förp. 6

Universalsax Titan UltraSmooth, SB-pack
Westcott Titannitrid belagda UltraSmooth Universalsax har skär som är 3 gånger
hårdare än rostfritt stål som ger en extrem tålighet och skärpa under lång tid.
Motverkar även att ex.vis limrester, tejp och liknande fastnar. Ergonomiska och
sköna gummerade trekomponentshandtag för optimal kraftöverföring med
minimal belastning. Avsedd för läder, gummi, tyg, vinyl, plast, rep, wellpapp,
papp, tejp mm. 25 års garanti. SB-packad.
Art.nr: 1731550

127 mm

1731550

EAN: 4027521315501
Hel förp. 6

Art.nr: 1731570

180 mm

EAN: 4027521315709
1731570

Hel förp. 6

Art.nr: 1731581

200 mm

EAN: 4027521315815
Hel förp. 6

1731581

Universalsax Titan UltraSmooth vinklad 230 mm SB-pack
Denna modell med vinklade handtag (skär och handtag i rät vinkel) gör att klippning kan ske mot
plant underlag utan att materialet glider under och handtaget är i vägen.
Art.nr: 1731593
EAN: 4027521315938
Hel förp. 6

Absorberingsgranulat Easy Absorb 1,5 kg i hink
Easy Absorb är ett mycket effektivt bindande absorberingsgranulat för alla typer av vätskor, drycker, oljor,
blod, urin, uppstötningar, kemikalier mm. Easy Absorb suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och
effektivt även lukt på alla typer av underlag och beläggningar. Lätt, snabb och behändig att både använda
och dosera tack vare plasthinken och den medföljande doseringsskopan i hinken. Easy Absorb omvandlar
vätskan till en hanterbar gelé som lätt kan sopas upp och kasseras. Absorberar 60 gånger sin egen
vikt. Idealisk för all typ av industri, verkstäder, bilar, bussar, sjukhus, äldreomsorg, daghem, förskolor,
restauranger mm. Innehåller inga hälsofarliga ämnen. Innehåller 1,5 kg absorberingsgranulat och levereras
i plasthink med handtag och doseringsskopa i plast.
Art.nr: 9910005
EAN: 4027521515635
Hel förp. 6
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