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EOD – Miljoner böcker bara en knapptryckning bort.
I mer än 10 europeiska länder!
  

 

EOD bokens fördelar!
 Â Få samma utseende och känsla som med originalet!

 Â  Använd ditt standardprogram för att läsa boken på skärmen, zooma och navigera genom bo-

ken.

 Â Skriv ut enstaka sidor eller hela boken.

 Â Sök: Använd fulltextsökning för enskilda fraser.

 Â  Klipp & klistra: Kopiera bilder och delar av texten till andra applikationer (t.ex. ordbehand-

lingsprogram).

Villkor för användning
Genom att använda EOD-tjänsten accepterar du de villkor som ställs av biblioteket som äger den 

aktuella boken. 

 Â Villkoren på svenska: http://books2ebooks.eu/odm/html/nls/sv/agb.html

Fler e-böcker
Redan nu erbjuder 30 bibliotek från 12 europeiska länder denna service.

Mer information finns tillgängliga via http://books2ebooks.eulla boken. 

 Â http://search.books2ebooks.eu/

Tack för att du väljer EOD!

Europeiska bibliotek har miljontals böcker från 1400- 

till 1900-talet i sina samlingar. Alla dessa böcker går 

nu att få som e-böcker – de är bara ett musklick bort. 

Sök i katalogen från något av biblioteken i eBooks 

on Demand- nätverket (EOD) och beställ boken som 

e-bok – tillgängligt från hela världen, 24 timmar per 

dag och 7 dagar i veckan. Boken digitaliseras och 

blir tillgänglig för dig som e-bok.

books2ebooks.eu Kungliga Biblioteket
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N:o Per dussiD

Gödselgrepar af Stål. Kr. Öre

Med smerglade klor.

4-kloiga med lång dnbbelliylsa.

15 V, Med D-handtag af trä, 137» tums klor........ ........ 19 00

iv V, » D- » » jern, 14 > » samtbre-
dare än föregående.............................................. 19 00

197, » D-handtag af jern, 131/, tums klor............. 18 00

22% » 41/, fots skaft utan handtag, 131/, tums klor 19 00

12572 » D-handtag~af jern, 131/» tums klor, extra
fina.................................................................................. 20 00

_2__



Gödselgrepar af Stal,

Pr dussin

Gödselgrepar af Stål.
Med smerglade klor och lång dubbelhylsa.

5-kloiga med D-handtag af träj 14 tums kloi 
5- » » D- > » jern, 14 »





Patentgrepar af Stål.

Pr dussin

Kr. öre

Patentgrepar af Stål.
Med smerglade klor och lång dubbelhylsa.

4-kloiga med D-handtag af jern, 14 tums 

klor............. ................................................... 15 00

5-kloiga med D-handtag af jern 14 tums

klor............................................... 17 00

Gödselrakor af Stål.
Med smerglade klor.

Med 4'/2' fots skaft, 9 tums klor ........................... 18 00

Sprättgrepar af Stål.
Med smerglade klor.

Med 4 fots skaft, 9 tums-' klor ................................ 15 00
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Garanterade Yxor.
FinasteJ stål användes.

Huggyxa N:o 3. Huggyxa N:o 4.

Vermlands modell. Amerikansk modell.
Svartlackerad. Polerad. Svartlackerad. Polerad.

Huggyxa N:o 4.
Amerikansk modell med 

rygg för klyfning. 
Svartlackerad. Polerad.

M o d e 1 1
,

Amerikansk
Amerikansk 
med rygg 

för klyfning

N:o 3 4, 5

Vigt ..............................kg. |
.
1,3 0

å

1,50

å

1,50

å

1,75

a
c:a

1 1,50 1,75 2,50 2,io 1,85

Pris pr dussin ......... kr. 27 28
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Garanterade Yxor.

Handyxa N:o 20. Handyxa N:o 21. Handyxa N:o 22.
Vira modell. Vira modell. Vestergötlands modell.

Svartlackerad. Polerad. Svartlackerad. Polerad. Svartlackerad. Polerad.

Handyxor. j Tä 1 j y xor. 
Yira modell ]| Svensk modell

N:o 20 21 22 31 32 33

Vigt ............... - t'g- 1,10 1,20 1,50 | 1,75 2,oo 2,35

Eggbredd......... .mm. 100 100 100 200 225 250
Pris pr dussin ..Kr. 24 25 26 48 50 . 54
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Såväl högaffelklorna som grepklorna äro val
sade och ej smidda, hvarföre de äro mycket 
jemnare och äfven på samma gång starkare än 
de smidda. Såväl högafflarne som greparna un
derkastas mycket sträng pröfning innan de ut
släppas i marknaden.

Post- och Telegrafadress:

ffictor (Andersson,
Karlsby.

Vill återförsäljare lem nas hög rabatt.

is i. _. ,..........s .. ,
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