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Ogräsbekämpning ♦ Odling ♦ Trädgård

Lucko

Vi utvecklar våra egna redskap och sätter en stolthet i att
göra dem enklare, mer effektiva och ergonomiska. Allt för
att våra kunder skall få ett lättare och roligare liv. Många
av våra kunder vittnar om att de t.o.m. älskar våra
redskap.
Hjulhackan har blivit TV-kändis! Våren 2017 och även 2018 har
vi sett ”Mandelmanns Gård” på tv4, där vi följer den självförsörjande familjen Mandelmann som använder Hjulhackan flitigt i sina
odlingar. Men de är inte ensamma om att älska sin hjulhacka. I dag
finns det måååååånga tusen användare. Minst 10 000st.
Kommuner, kyrkogårdar, fastighetsskötare, grönsaksodlare och
privatpersoner som använder dem med olika tillbehör.
Tänk att Hjulhackan är så älskad. Det var faktiskt den första
produkten Martin Enkler började med 2002 när han startade
Svea Redskap. Byt tillbehör och använd den till olika ändamål.

Enkelt, Effektivt och Ergonomiskt.
Kolla också våra andra produkter.
Du hittar återförsäljare i stora delar av landet.
Ring 0174 40076 eller kolla på lucko.se
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Lucko L2

Lucko L2

Älskad av 10 000 tals användare.
Det är ovanligt med ett redskap som så många
uttrycker sin stora kärlek till. Lucko L2 är absolut
ett sådant redskap. Men vad är det hos detta
redskap som gör det så uppskattat.

Lucko L2 har ett världsunikt ergonomiskt grepp.
Handleden avlastas då det ligger stadigt i handen på
ett sätt som det är helt ensamt om.
Man behöver inte gripa hårt om en L2. Den ligger stadigt i handen utan att man behöver greppa det hårt.
Ger ökad kraft då man kan sätta press ända från
axeln.
Den runda tråden gör det möjligt att arbeta nära dina
plantor utan att skada dem. Detta gör att du kan
arbeta helt inpå dina plantor.
.
Lätt att komma ner djupt i jorden, drar upp ogräset
eller kapa det djupt ner.
Fungerar även bra på hårda jordar.
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Bygelhackor
Rund Bygelhacka Modell R

Rensa ogräs och djupluckra.
En rund form gör det enkelt att komma ner på djupet
för att syresätta och frigöra näring i jorden.
Arbetsriktningen mot dig ger full kontroll på skäret du
jobbar nära dina plantor. Stående med rak rygg.
Skär tillverkat av fjäderstål.
Bredd: 6cm eller10cm (R6 och R10).

Trådredskap

Lucko för stående arbete. En skonsam tråd
Jobbar helt inpå växter och grödor, lätt att dra
bort tättsittande ogräs utan att skada grödan.
Fri arbetsriktning, Vrid redskapet och kom åt
där det är riktigt tätt. Används i lucker jord.
Rund Bredd (LR): 5cm, 9cm. Horisontell: 12 cm
(LR5, LR9, LH12)
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Bygelhackor

Horisontell bygelhacka Modell H

Ytlig bearbetning på grus och i rabatter. Arbeta med bygelredskap
så får du bättre koll på skäret. Förbättra din Ergonomi genom att
stå upp med rak rygg och arbetar mot kroppen. När du arbetar
mot dig får du mer kraft och bättre precision.
Skär tillverkat av fjäderstål
Bredd: 11cm, 14 cm och 17 cm
(H11, H14, H17).
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Fogrensare, skyffeljärn
Fogrensaren F2

Fogrensaren rensar effektivt rent mellan
plattorna. Redskapet har två skär för olika
fogbredder. Det tunna används även i
bredare fogar där du kan behöva luckra
upp materialet innan du drar loss ogräset.
Det breda skäret av hårdmetall rensar
enkelt bort mossa och ogräs.
Har du väldigt stora ytor se produkter för
värmebehandling.

Skyffeljärn S15

Svea Redskaps modell har en radie på skäret för
ökad effekt. S15 passar bättre på grusgången
än i rabatten!
Självslipande slitstarkt fjäderstål i skäret.
Använd T-skaft för ökad kraft.
Bredd: 15cm
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Pendelhacka, Träskaft
Pendelhackan PH15

Pendelhackan är en stor favorit
bl.a. för Bosse Rappne i TV4!
Detta ledade redskap får perfekt
vinkel både från dig och mot dig!
Det ör mycket tidseffektivt när du
har större ytor. Luckra och rensa
enkelt rabatter odlingar och grusytor.
Använd skaft med T-handtag
till Pendelhackan för mer kraft
och bättre ergonomi.
Skär tillverkat av fjäderstål.
Bredd 15cm (PH15)

Svensktillverkade lackade träskaft

med eller utan T-handtag.
Vi rekommenderar T-handtag speciellt till Pendelhackan
och skyffeljärnet. Men det fungerar bra till alla redskap.
Standard skaft, Ø 24mm
T-skaft, Ø 26mm
Båda skaftmodellernas infästning är standard infästning
Ø 24mm och passar alla våra redskap.
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Hjulhackan
Hjulhackan är det bästa handredskapet!

Används främst för ogräsbekämpning och kantskärning.
Arbetsmetoden med rak rygg, armarna framåt och hela
kroppens styrka tar bort alla tankar på skaftade
redskap eller gift. Hjulhackan är smidig och
lättmanövrerad. Ergonomisk, effektiv och enkel.
Det utvecklas ständigt nya tillbehör för fler
användningsområden.

Grusgång ♦Asfalt ♦ Odling ♦ Snö ♦ Sandbunker

Se våra filmer på
www.lucko.se
Steglös höjdinställning på handtaget.
Vinkeln på rensbågen gör att skäret söker sig ner i
marken. Hög arbetshastighet.
Enkel att använda och bra ergonomi.
Tillverkad i stål med gummihandtag.
Fjäderstål i skäret.
Rensblågen 25cm bred ingår som standard.

Enkelt - Effektivt - Ergonomiskt

Tillbehör Hjulhackan

Rensbåge

Finns i flera storlekar 16cm, 25cm, 35cm och
50cm (25cm ingår i köp av hjulhacka).
Det finns lösa utbytesskär till rensbågarna.

Kantskärare
Perfekt precision, lätt att jobba med, lägger ut
materialet från kanten . Snyggt resultat direkt
Fungerar på alla typer av ytor.
Skär både liggande och stående snitt.
Det mest sålda hjulhackstillbehöret.

Kupplog
Kupplogen är ett effektivt redskap för
kupning av alla tänkbara radodlade
grödor. Potatis, blommor, lök, morot,
kålrot m.m.

Gångkratta 93/58 cm bred
Gångkrattan ger en perfekt finish på
singelytor. De runda spettsarna har
en bra ogräseffekt.

Tillbehör Hjulhackan

Ogräsharv
Ogräsharven är framtagen för småskalig grönsaksodling.
Den ersätter en stor del av handarbetet under den första
delen av säsongen. När plantorna etablerat sig kan du börja
köra med harven. Storleken på plantorna varierar för olika
grödor. Tanken är att man skall köra över raden för att komma
åt ogräset i raden som annars måste tas för hand. De långa
fjäderpinnarna pendlar i sidled och täcker jord över ogräset.
Det fungerar bäst när jorden är torr och det är viktigt att köra
i tid när ogräset fortfarande är smått.Vi har testkört i många
grödor med gott resultat.
BREDD: 60cm eller 80cm.

SE VIDEO PÅ
www.lucko.se

Snöplog
Sluta skotta! Med snöplogen går
du enkelt och snabbt. Ger 80cm
breda gångar. När man gått fram
och tillbaka blir gången120cm
bred. Ergonomiskt.

NYHETER 2018
Svea Redskap AB presenterer under året några nya tillbehör till Hjulhackan och
en ny spade som vi menar har fantastiska ergonomiska egenskaper. Den har ett
förbättrat grepp som man inte behöver gripa hårt om och som gör det möjligt att ta
i hårdare utan att belasta handleden. Kraften tar man direkt från axeln.
Den påminner väldigt mycket om egenskaperna hos Lucko L2.

Ergospaden LUCKO SP1 blir klar under våren 2018
Våra tankar kring Ergospaden har utvecklats under flera år och nu har vi fått fram
ett handtag som är mer anpassad efter den mänskliga armens och handens
egenskaper. Detta betyder att när man håller den så minskar man belastningen på
handleden och öka kraftutväxlingen.

Pendelkratta 35cm bred rensa och kratta på en och samma gång.
Rensbåge 35 cm bred med en kratta direkt monterad så att man har krattat
samtidigt som man rensar. Man spar således en körining om man vill ha ett krattat
resultat. Rensbågen pendlar för att få krattan att lyfta när man backar. poängen
med detta är att krattan inte skall fastna i markan när man backar.
När du backar så vänder skäret som på bilderna och krattan höjs så att den inte
tar i och fastnar i marken.

till Hjulhackan
Djupluckrare för grönsaksodling.
Djupluckraren skall användas under växtsässongen för att luckra upp jorden
närmast grönsakerna. Kör längs med raden ca 10cm djupt. Vid luckringen så
syresätts jorden och syret bidrar till att frigöra näringsämnen som annars är
svåra för grönsaker och blommor att komma åt. Luckringen bryter även
kapilärerna vilket innebär att avdunstningen minskar och jorden kan hålla
vätskan bättre.

Luckringen ökar plantornas näringsupptag.
Luckringen minskar avdunstningen och behåller vätskan i marken
till plantornas fördel.

Nyheter 2018
NYHETER under 2018.
Vi har nu beslutat oss för att presentera minst en
ny produkt varje år under de kommande åren.
Detta då vi har gott om ideér om bättre
produkter för dem som utför ett tufft och
ansträngande arbete i alla slags trädgårdar och
parker men även andra slags ytor. Vi har av
olika anledningar inte lyckats presenterat så
mycket nytt de senaste åren så vi har tagit fram
fyra nya produkter till säsongen 2018.
Tre stycken tillbehör till hjulhackan.
Djupluckraren och Återkuparen till grönsaks
odlare. Pendelkrattan för grusgångarna.
En kortskaftad spade, ”Ergospaden” med ett
specialgrepp som är ergonomiskt och ger mer kraft.
Förbättrad ergonomi skall ju anpassa produkterna
till den mänskliga kroppen vilket då ofta resulterar
i förbättrad kraftutväxling.
Vi är väldigt nöjda med spaden.

Nyheter 2018
Pendelkrattan: En 35cm bred rensbåge med en kratta
bakom. Således så är det färdigkrattat redan efter en
körning. (Sid. 14)
Djupluckraren: som körs under växtsäsongen för att
syresätta jorden som ökar mineraliseringen och det
viktiga näringsupptaget för plantorna. (Sid. 15)
Återkuparen: Används efter kupplogen när potatisen
ligger i sin fåra. Återkuparen lägger tillbaka jorden
över potatisen eller andrar grödor. Visas på Hemsidan
när den är helt klar våren 2018.

En ide om ett nytt grepp till en spade.
Ergospaden ger superkrafter och perfekt ergonomi.
Belastar ej hanedleden.
Ligger perfekt i handen.
Ger bättre kraft och är helt amazing.
Vi lägger ut den på hemsidan så fort den är klar våren
2018.
Amazing grip
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Värmebehandling

Den absolut snabbaste metoden!
Metoden går ut på att man hastigt värmer upp den gröna växten som
då vissnar ner. Vätskan i cellerna expanderar vid uppvärmningen och
spränger cellväggarna. Det resulterar i att plantan inte längre kan suga
upp vätska och näring. Många gräs dör direkt efter behandling.
Rotogräs som t.ex. maskros, kirskål och kvickrot vissnar också ner, men roten
överlever enstaka behandling. Dessa gräs kräver upprepad behandling.
Upprepad behandling kommer att resultera i att roten kommer att minska
i storlek. Optimal behandling skall ske när plantorna är 5-10cm stora. Om
behanlingen sker innan plantorna är över 10cm höga så kommer man
att få en krympande rotmassa. Detta blir synligt genom att plantorna
blir klenare och tillväxthastigheten hos plantan minskar. När plantan är
över 10cm så kommer den använda överskotts energin till rotens tillväxt.

Före

Efter 0,1 sek

Efter 2-3 dagar

Bränn inte ogräset - värm hastigt!

Se film på
www.svearedskap.se

Värmebehandling
Handbrännare
Används på alla hårda ytor. Lätt att komma åt runt träd,
ólika stenläggningar och under parkbänkar.
fokus på hög arbetshastighet 4-6km/h.
God ergonomi och hög effekt. Påverkas inte av regn.

Halsrem

Regulator

Gasolslang

Produkt

Brännarenhet

Komplett

T30 För
trädgården.

Runt munstycke,
T30 Brännare, 2m slang,
passar för engångs
regulator, vagn (ej flaska).
flaskor och gasoltuber.

T50 Medelstor
utrustning.

5cm diameter, runt
munstycke. Arbetsbredd 15-20cm.
Passar för gasoltuber
som t.ex. P6 och P11.

T50 Brännare, 3m slang,
regulator, armstötta, vagn
(ej gasolflaska).

T100 Brännare, 3m slang,
Ovalt munstycke
regulator, armstötta bär6,5cm bred.
Arbetsbredd 20-30cm. sele, trappgående vagn
(ej gasolflaska).
Passr för gasoltuber
som P6, P11 och
liknande
Alla Brännarna har Pietzo tändare på röret. Komplett utrustning har 2,5 bars regulator.

T100 Framtagen för
proffetionellt bruk.

Såhjälp / Säckhållare
Seed Sava - Såhjälp, få exakt plantavstånd

Placera frön i den ”sked” som har lämplig hålstorlek, dra åt sidan för att
släppa igenom frön och dra tillbaka för att stänga hålen. Märken i jorden
visar vart du redan sått så du enkelt kan flytta vidare ”Såhjälpen”.
Fröerna fördelas med ca 5cm mellanrum. Spar tid, frön och ditt tålamod!

Säckhållare

Med Säckhållaren slipper du sladdriga säckar!
Fäst din säck i hållaren, tryck den mot marken och räffsa enkelt rakt in i
den. Inga lyft av löv som blåser iväg. Med markspätt har du en
portabel papperskorg. Markspett och väggfäste medföljer. En mindre
modell finns som är perfekt vid sopplockning för 70 liters säck eller större
(i lilla modellen ingår ej markspett och väggfäste).
Tillbehör:
Städlist - sopa rakt in i säcken.
Slitstark nylonsäck - Tömm och återanvänd.

CTwix

Collage

Ergo spaden
kommer under 2018

kantsavskiljaren - Snygga, lättskötta kanter!

mer kantskärning med gräskantsavskiljaren!
Gräskantsavskiljare

tta kanter!

allation.

Gräskantsavskiljaren

Ramar in din trädgård med snygga och lättlagda kanter.
Lättlagda
Lätta att forma till mjuka radier eller skarpa hörn.

Lång
hållbarhet.
Minst 20 år.
som inte skadar
fötter
eller gräsklippare.

Rundade kanter som man kan gå barfota på.
ring med lång hållbarhet. Minst 27år.
The UlTimaTe lawn and Border edg
2st 30cm långa pinnar håller längderna på plats
er. Svart, brun, grön och blank.
Slipp kantskärning.
Höjd: 103mm Längd: 2,44 m

arna skjuts samman.

Installation Guidelines

The UlTimaTe lawn and Border edging

Installation Guidelines

Brought to
you by...

Brought to

Snygga
you by... Kanter

Trädvårdsringen
Håller ogräset borta från de känsligag träden
Det är viktigt att nyplanterade träd får ordentligt med näring och
vätska. Speciellt de första åren, om de växer ogräs eller annat
närmast trädet som tar näring och vätska får trädet det svårare att
etablera sig. Trädvårdsringen håller gräset borta för att växa in mot
stammen och det blir lättare att hålla efter. Att lägga täckbark,
gräsklipp eller liknande på jorden hjälper till att bevara fukt.
Trädvårdsringen är tillverkad av polypropen av högsta kvalité.
slitstarkt! håller minst 20 år och tål att köras över med både bil och
traktor.
Enkelt att montera. Den består av fem delar som fogas samman
med plastpluggar.
Diameter 80cm, djup 12cm.

Skyddar träden

Odla i säcken

Plantera direkt i jordsäcken.
Kragarna förenklar och effektiviserar bevattning
och gödning. Plantorna sätts i centrum av kragen och fylls
med jord (spar ca. 2cm till kanten). Lättstädat efter säsongen.
Gödning sker i centrum vid de näringssökande rötterna.
Bevattning sker i den yttre delen till de vätskesökande
rötterna och leder vattnet ner i jorden.

Säljs i 3-pack

Odla potatis på höjden

Odla på höjden, roligare och spar plats!
Börja plantera i bottenkragen, fyll på med jord vartefter plantan
växer tills sista kragen är full. Kragen på varje enhet gör det enkelt
att vattna hela systemet.
Systemet består av en bottenplatta med dränering och tre
kragar. Om du väljer en sättpotatis som trivs att stå tätt är det
lagom att plantera 3st potatisar i denna. T.ex Maris Peer.

Hjulhacka
inkl. 25cm rensbåge
Art nr: 32111

NYHETER 2018
Pendelkratta
Art nr: 32224

Kantskär Art nr: 32230

Kupplog Art nr: 32240

Snöplog Art nr: 32250

Se på
www.lucko.se
när den är klar

Återkupare
Art nr: 32231

Djupluckrare
Art nr32239

Gångkratta 93cm Art nr: 32265
Gångkratta 58cm Art nr: 32266

Harv 60cm Art nr: 32227
Harv 80cm Art nr: 32228
Rensbåge
16 cm Art nr: 32209
25 cm Art nr: 32210
35 cm Art nr: 32220
50 cm Art nr: 32225

Utbytesskär till rensbågar
16 cm Art nr: 32208
25 cm Art nr: 32211
35 cm Art nr: 32221
50 cm Art nr: 32226

Säckhållare
Stor Art nr: 413209
Liten Art nr: 413211
Trädvårdsringen
Art nr: 411010

Rite Edge 2,44m
Blank Art nr 411020
svart Art nr 411021
Brun Art nr 411022
Grön Art nr 411023

Handredskap
Fogrensare F2
Extra trekantsskär

art nr: 31210
art nr: 31.230

Pendelhacka
PH15 Art nr:

H-modellen
H11 art nr: 31011
H14 art nr: 31014
H17 art nr: 31018
R-modellen
R6
art nr: 31015
R10 art nr: 31016

L-modellen
LR5 Art nr: 31213
LR9 Art nr: 31212
LH12 Art nr: 31211
Skyffeljärn
S15 Art nr:

Lucko
Röd Art nr 31410
Blå Art nr 31411
Gul Art nr: 31412
Rosa Art nr: 31413
Lucko Låda
Diskställ eller golvställ
4 Färger, 28st
Art nr: 31421

Skaft 25st
T-skaft 25st

Art nr: 31001
Art nr: 31002

Återförsäljare:

www.lucko.se
Mejl: Info@svearedskap.se
Tel. 0174-40076
Svea Redskap AB

