
T
IL

L
B

E
H

Ö
R



TILLBEHÖR

HPJ Garden är numera en del av Stångbygruppen!

Stångby har under många år salufört och även använt HPJ Gardens 
kvalitetstillbehör i vår egen produktion, till exempel vattensäckar, trästörar, 
bambukäppar och gnagskydd med mera. Det är därför extra roligt att vi under 
2022 blivit partners och numera ingår i samma företagsgrupp. 

Vårt sortiment av HPJ’s produkter utökas ständigt och vi blir ännu starkare 
som helhetsleverantör.

UPPBINDNING
Storlek

HPJ-Stolpen / Trästör av gran
HPJ-Stolpen är FSC märkt och kommer från hållbart skogsbruk. Stolparna tillverkas av gallringsskog 
eller skog som står för nära ledningsgator. Spån från svarvningen går till ett grannföretag som 
tillverkar spånskivor som i sin tur torkar stolparna till 12-13% fuktighet med hjälp av grannföretagets 
spillvärme. HPJ-stolpen är därmed 99,9% mögelfri.

Tips! Se gärna våra Råd & Tips på hemsidan hur man sätter trädstöd. 

250 cm x 6 cm ø
200 cm x 6 cm ø

Bambukäpp
För stöd och uppbindning av växter och häck. Vår leverantör uppfyller kraven gällande både arbets- 
och miljövillkor. 

Vid uppbindning av häck så glöm inte Maxbindare (se längre ned).

Flera storlekar

Fixeringstriangel
Fixeringstriangel finns i två olika dimensioner beroende på storlek på träd. 45 cm

70 cm

Sadeljord
Nedbrytbar produkt med relativt kort hållbarhet, vilket förebygger att trädet stranguleras om 
uppbindningen finns kvar över längre tid. För uträkning av behov rekommenderar vi ca 2 m/stolpe. 6 cm x 25 cm

Snöre/Rep Kokos
Kokos. 11-tvinnat. 3,2 cm x 100 m

Softbinder grön
Används framförallt till mindre dimensioner av stamträd och fruktträd där stagningen endast 
behöver vara en stolpe och inte tre. Plasten är mjuk och justerbar, så att man undviker skavskador.

28 x 580 mm

Maxbindare
Används främst vid uppbindning av häckplantor med bambukäpp. Tidsbesparande verktyg i 
förhållandet till att knyta. 

Glöm inte maxtejp och maxklammer. Se nedan. 

Maxtejp
10 rullar/förpackning. Storlek: 0,15 mm x 26 m. Färg: grön.

Vid andra kvaliteter kontakta din säljare.

0,15 mm x 26 m
Grön

Maxklammer
4800 st/ask. 4800 st/ask.

STAMSKYDD
Storlek

Anti-knabb
Har en skyddande effekt mot både vilt- och trimskador. Grön. 100 cm

120 cm

Gnagskydd i nät
Ger främst ett skydd mot gnagskador. Normalt används den för lite mindre dimensioner av stamträd 
samt fruktträd. Svart.

80 cm
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TILLBEHÖR

BEVATTNING
Storlek

Bevattningssäck PE
För smidig och effektiv bevattning av träd. Fylld säck ger 4-8 timmars kontinuerlig bevattning.  
Vid plantering av större träd kan flera säckar enkelt sammankopplas. Säcken är sydd för att bättre 
klara av att stå upp när den är tom på vatten. Tillverkad i miljövänlig PE plast.

75 l

Bevattningssring
Ringen på 75 liter portionerar ut vattnet på ett säkert sätt under flera timmar. Används till 
nyplantering av buskar och träd men även i torkkänsliga områden.
Tillverkad i PVC för att tåla att ligga på marken.

75 l 
Ø 100 cm

PROFFSVERKTYG FELCO Storlek

Felco 2
Sekatör för alla typer av beskärningsarbeten. Klassisk modell, handtag av lätt metall. Med savränna 
och trådsax, buffertanslag. För grentjocklek upptill Ø 25 mm.

Vikt: 240 g

Felco 6
Ergonomisk. Kompakt lättviktsmodell med kortare och smalare skär. Idealisk för mindre händer. 
Grentjocklek Ø 20 mm.

Vikt: 210 g

Felco 9
Ergonomisk. Toppmodell för vänsterhänta. Buffertanslag, savränna och trådsax. För grentjocklek 
upptill  Ø 25 mm.

Vikt: 245 g

Felco 14
Kompakt lättviktsmodell som är idealisk för mindre händer. För grentjocklek upptill Ø 20 mm. Vikt: 110 g

Felco 822+
En helt ny batterisekatör som klarar 45 mm grentjocklek. Ny smidig design av väska, app-koppling 
till smartphone för statistik och inställningar av skäret m.m. Batteriet laddas fullt på 90 minuter.
Batterikapacitet: 8 timmars klippande. Batteri: 36 v / 5,7 Ah/ 194,4 Wh

Vikt: 980 g

Felco Hölster 910
Praktiskt hölster i läder där sekatören sitter skyddad men klar för användning. Vikt: 715 g

Längd: 40 cm

Felco Dubbelhölster 911
Passar för Grensåg Felco 600 och en sekatör. Vikt: 161 g

Bladlängd: 16 cm

Felco Grensax 211-40
En lätt grensax som klarar upp till 35 mm grenar, skäret är lätt svängt för bättre klippresultat. Vikt: 307 g

Bladlängd: 24 cm

Felco Grensåg 600
Behändig hopfällbar grensåg. Bladets utformning ger en mycket fin snittyta. 
För grentjocklek upptill Ø 50 mm.

Vi säljer även extra blad. 

Bladlängd: 57 mm

Felco Grensåg 611
En kraftig såg av högsta kvalitet. Koniskt sågblad förhindrar kantbildning. Perfekt balans. För 
grentjocklek upptill Ø 80 mm. Plasthölster för bältet ingår.

Vikt: 30 g

HJÄLPMEDEL FÖR TRÄDHANTERING
Storlek

Klumpkrok, till träd
Ett handverktyg för enklare hantering av trädklumpar. Kontakta oss för mer information.
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Storlek

TILLBEHÖR

Felco Ympkniv 3-90 50
Ympkniv med rakt 57 mm långt rostfritt blad, 10 cm lång ihopfälld. En liten, smidig och stark kniv 
med ett rött nylonhandtag och legering i metall. Bladet är avfasat på ena sidan och är ett högerhänt 
verktyg. Lämpar sig till bl.a. ympning, beskärning och att förbereda sticklingar.

Vikt: 50 g

Felco Slipsten 902
Slipsten till sekatör.

Felco Slipstål 903
Slipstål för bästa reultat. Används för att grada av sekatören. Dimond coated.

Felco Slipstål 905
Slipstål.

SUBSTRAT OCH NÄRING
Storlek

Hekla pimpsten
2,8 mm. 20 l säck

Hekla rotkudde
Pimpstensfylld kudde för placering under rotklump. Materialet har god luft- och vattenhållande 
förmåga samtidigt som det fungerar dränerande. För andra pimpstensmaterial kontakta oss för 
mer information.

30 l

Torvblandningar, barkprodukter, biokol och olika typer av växtnäring tillhandahålles efter önskemål. Vänligen kontakta din säljare.

Detta är ett urval av vårt tillbehörssortiment. Är det något du saknar, kontakta oss.

FORTS. PROFFSVERKTYG FELCO
Storlek
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VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG TILL OSS!

För att ni som beställare ska känna trygghet när 
projekten genomförs finns vi alltid tillhands för 
att diskutera växtförslag och dela med oss av våra 
erfarenheter och kunskaper.

LUND

Stångby Plantskola
Vallkärratorn 424
225 91 Lund

Växel: 046-14 40 65

På vårt huvudkontor beläget i Stångby utanför Lund är vi 
idag ett 50-tal medarbetare. Här sker vår odling, kundservice, 
inköp och spedition. 

STOCKHOLM

Stångby Plantskola
Östra Bangatan 31
195 60 Arlandastad

Växel: 08-590 725 20

På vårt kontor i Märsta utanför Stockholm är vi idag ett  
10-tal medarbetare. Här har vi vårt regionala logistikcentrum, 
en mindre växtdepå och kundservice. 

TULLINGE

Här finns möjlighet att hämta beställda växter och även 
fylla på med diverse tillbehör som vattensäckar, trädstöd, 
uppbindningsband mm.

Välkommen till Mekanikervägen 14, 146 33 Tullinge
(endast öppet under högsäsong)

STÅNGBY AKADEMI

Stångby Akademi är en del av Stångby Plantskola och vår 
ambition är att verka för ett grönt kompetenscenter där 
branschen kan samlas och utbyta erfarenheter.   

Vill ni veta mer om Stångby Akademi är ni välkommen 
att besöka vår hemsida eller kontakta Elisabeth Rovelstad.

Tel: 08-546 900 40
elisabeth@stangby.nu

Scanna QR koden eller besök vår hemsida för att få 
kontaktuppgifter till din just din kundansvariga:
www.stangby.nu/kontakt/

Scanna QR koden eller besök vår hemsida:

www.stangbyakademi.nu A K A D E M I
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