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Grön laser vidgar vyerna
Gröna laserlinjer ger upp till 
fyra gånger bättre synbarhet 
än röda linjer. Upplev våra se-
naste gröna lasrar från Dewalt, 
som dessutom har rejält för-
bättrad driftstid mot tidigare 
gröna modeller. 
Sid 4-5

Fullträff från Fein
Spana in Feins nya fyrväxlade 
borrskruvdragare. En maskin som 
i sin kompakta litenhet är styrkan 
personifierad.
Sid 5

Populära Festooldagar
Festooldagarna blir populärare 
för varje år de arrangeras. Även i 
år sprutade ett kaxigt utbud av 
grönsvarta maskiner sågspån och 
väsnades i dagarna fyra.
Sid 6-7

Rusta inför vinterkriget
Vi hjälper dig gärna att vinna 
slaget mot Kung Bore. Årets 
nyhet som sticker ut är en 
värmesula som du styr med 
mobilen.
Sid 10-11

Klimatsmart hissföretag
Hiss-Craft i Täby sätter alltid 
säkerheten först. Företagets 
vd, Pontus Ärlerud slår också 
ett slag för vikten av att vara 
klimatsmart och hushålla med 
jordens resurser. 
Sid 12

Det händer mycket 
på Flinks nu

Samtidigt som vi befinner oss i en hög-
konjunktur och har fullt upp med att ta 
hand om våra kunder så lanserar vi en 

helt ny hemsida och bygger en ny 2 500 kvm 
stor snabbgross i Arninge i Täby. Det blir 
Flinks femte anläggning och ökar tillgänglig-
heten ytterligare för Stockholms yrkesfolk. 
Som trafiken ser ut i dag så måste våra 
anläggningar finnas utspridda över hela 
Stockholm och våra kunder har annat att 
göra än att sitta i bilköer. 

  Så nu jobbar vi på Flinks både kvällar och 
helger för att hinna bli klara till invigningen i 
januari. Det kommer naturligtvis att vara en 
ansträngande tid för oss med mycket jobb 
och slit, men samtidigt leder det ju till någon-
ting positivt i slutänden, Flinks kunder som 
bor eller arbetar i nordöstra Stockholm kom-
mer att få ännu närmare till en anläggning 
med samma breda sortiment som i Flinks 
övriga snabbgrossar och de kommer också 
att mötas av lika kunniga och erfarna säljare. 

  Jag vill passa på att tacka alla Flinks 
kunder som visat förtroende för oss under 
året och lovar att vi ska göra allt vi kan för att 
vara minst lika bra leverantör 2016 – men då 
på fem ställen i Stockholm.

På återseende!

Petter Jansson
Ansvarig utgivare
petter.jansson@flinks.se

Snabbgross bara för yrkesfolk
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Claes Lundqvist, VD

I våra fyra snabbgrossar får bara yrkesfolk handla. Därför är de drygt 20 000 
artiklar som finns i vårt sortiment omsorgsfullt utvalda för yrkesfolkets behov.

Vi på Flinks erbjuder en rad tjänster, service och valmöjligheter som ger dig 
bättre ekonomi och sänker dina totala kostnader.

Vi erbjuder nästan 100 procent leveranssäkerhet, snabba transporter och unik 
problemlösning. Så här tänker vi: Ditt eget arbete kostar betydligt mer än själva 
varan du köper. Ju mindre tid du behöver ägna åt att hitta rätt vara och att trans-
portera den, desto mer dyr arbetstid spar du. Trogna kunder får dessutom bonus.    
Vi finns alltid till hands för att snabbt svara på dina frågor. Utan att du ska behöva 
stå i kö. Vi har öppet alla vardagar 06.30-17.00. Året runt. Och du behöver aldrig 
leta parkeringsplats. 

Vårt mål är att ge dig mer tid över för din verkliga förtjänst – debiterbart arbete.

mailto:petter.jansson@flinks.se
http://www.flinks.se/
mailto:flinks@flinks.se
mailto:petter.jansson@flinks.se
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En orange 
utmanare
Många av våra kunder frågar efter en borrskruvdragare 
som kombinerar egenskaperna liten, kompakt och stark, 
som samtidigt har högt varvtal. Feins nya fyrväxlade 
borrskruvdragare klarar de kraven med råge, vilket ger 
ett brett arbetsområde för att skruva och borra i både 
trä och metall. Fein är för de flesta mest kända för sina 
snillrika multimaskiner, men kvalitén på deras skruvdra-
gare håller minst lika höga nivå som multimaskinerna. 
Denna maskin tål absolut att jämföras med andra ma-
skiner i samma storlek. Feins borrskruvdragare har även 
laddindikering för att ge dig koll på batteriets kapacitet. 
Samma batteri som till Feins multimaskin på sidan 8.

Synligare linjer med

LASER 
GRÖN
Den stora vinsten med gröna laserstrålar är 

att de ger upp till fyra gånger bättre synbarhet 
än röda linjer. Våra två nya gröna lasrar från 

Dewalt har dessutom en rejält vässad driftstid med 
upp till 85 procent av driftstiden i jämförelse med 
Dewalts senaste röda laser. Det betyder att driftstiden 
nu räcker för hela arbetsdagen. 

precision. Lasrarna kan lägga ut fyra vertikala linjer i 
90° med 360° täckning horisontalt och en lodpunkt. 
Utmärkt för köksmontage- och installationsarbeten, 
att mäta ut mellanväggar, sätta kakel och klinkers. 
Öka räckvidden från 30 till 60 meter genom att köpa 
till en handmottagare.

Populär korslinjelaser nu även grön
Vår populära Dewalt DW 088K med röda laserlinjer är 
en av våra mest sålda korslinjelasrar. Nu har den kom-
mit i en modell med gröna linjer som ger upp till fyra 
gånger bättre synbarhet än den röda. Lasern kan även 
användas utomhus med mottagare.

Förutom två nya gröna lasrar – en cirkellaser och en 
korslinjelaser – har vi utökat laserutbudet med en röd 
cirkellaser. Samtliga är från Dewalt och har 10,8 volts 
slidebatterier, som kan användas till Dewalts övriga 
utbud av maskiner som kräver samma slidebatteri. 
Lasrarna har IP klass 65, vilket betyder att de är damm-
täta och spolsäkra. Alla lasrar har magnetfäste.

Dessa cirkellasrar har tre huvuden, nio ljuskällor 
och elektroniskt kontrollerad självnivellering för hög 

DEWALT DCE089D1G (GRÖN)
Noggrannhet: ± 3 mm/10 m
Arbetsintervall med/
utan mottagare: 60/30 m
Laserklass: 2
Stativgänga: ¼” 
Batteri: 10,8 V Li-Ion/ 2,0 Ah
Driftstid, max: 12 tim
IP-klass: 65

DEWALT DCE089D1R (RÖD)
Noggrannhet: ± 3 mm/10 m 
Arbetsintervall med/
utan mottagare: 30/15 m 
Laserklass: 2
Stativgänga: ¼” 
Batteri: 10,8 V Li-Ion/ 2,0 Ah
Driftstid, max: 33 tim
IP-klass: 65

DEWALT DCE088D1G (GRÖN)
Noggrannhet: ± 3 mm/10 m 
Arbetsintervall med/utan mottagare: 60/30 m
Laserklass: 2
Stativgänga: ¼”
Batteri: 10,8 V Li-Ion/ 2,0 Ah
Driftstid, max: 14 tim  
IP-klass: 65

FEIN ASCM 12 C
Batteri: 12 V, 2,5 Ah
Varvtal/min vxl 1/2/3/4: 400/700/1400/2500  
Max vridmoment (Nm): 40
Vikt med batteri: 1,3 kg
Chuck spännvidd: 1,5-13 mm
Bitsfäste: ¼”   
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HÖSTENS NYHETER HOS FLINKS

FESTOOLDAGARNA 2015
Vårt populära arrangemang – Festooldagarna – fyllde fyra år i år. 
Varje år har det kommit fler kunder än året innan. Så även i år. 
Festooldagarna är ett bra tillfälle att på plats testa och utvärdera hela 
vårt samlade utbud av Festool. Förutom riktigt vassa erbjudanden får 
du svar från Flinks kunniga personal och Festools experter om hur du 
kan jobba effektivare med smarta maskiner och tillbehör. Läs om vad 
några kunder tycker om tre utvalda maskiner från Festool. 

”Det här spar enormt 
mycket tid”
– Skenan sitter på maskinen och 
är färdig att använda. Det spar 
enormt mycket tid att jag kan 
ställa in vinklar snabbare, både 
med skenan och maskinen. Med 
den här maskinen får jag ett stort 
djup. Jag har stor användning av 
den här cirkelsågen och de smarta 
tillbehören när jag till exempel job-
bar med takstolar. 

Maskinen ger fina snitt och 
med snabbfästena går det snabbt 
att ställa om maskinen.
Peter Wennerberg

”Om du vill kliva upp några kliv”
– Den här maskinen är outstanding för att slipa bort gamla limrester 
och nålfiltsmattor. Det behövs riktigt bra maskiner för att nå ett 
bra resultat och komma ner till betongen. Denna maskin tror jag är 
tio gånger bättre än andra maskiner. Om du vill kliva upp några kliv 
köper du denna maskin från Festool. Om det inte blir ett exakt utfört 
arbete med denna har du gjort fel.
Krippe Andersson

”Snabbt att byta maskin”
– Enkelheten är suverän. Det är en vanepryl att jag alltid har gillat 
att jobba med Festools maskiner. Det är lättare och roligare att 
jobba med deras prylar. Jag tycker också att den smidiga kontakten 
är bra, så det går snabbt att byta maskin, alltså när det gäller att till 
exempel skifta mellan de eldrivna maskinerna: sticksågen och cirkel-
sågen. Batterimodellen av denna är också väldigt smidig.
Kim Roxell
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FESTOOL DIAMANTSLIP RG 130 E
Effekt: 1600 W
Varvtal: 3000-7700 v/min
Skivdiameter: 130 x 25,4 mm
Vikt: 3,8 kg

FESTOOL STICKSÅG PS 300 EQ
Effekt: 720 W
Pendelrörelse: 4 steg
Snittdjup trä: 120 mm
Vikt: 2,3 kg

FESTOOL CIRKELSÅG HK 55 EB
Varvtal obelastad: 2 000 - 5 200 v/min
Klinga Ø: 160 x 20 mm
Effekt: 1200 W
Sågdjup 0°/90°: 0 - 55 mm
Sågdjup 45°/50°: 42/38 mm
Vinkelområde: 0 - 50°
Anslutning dammutsug: 27/36 mm
Vikt: 4,4 kg
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Det första du, som redan har en 
äldre modell av MultiMaster, kom-
mer märka när du kör denna ma-
skin är att avvibreringen är rejält 
mycket bättre. De tyska ingenjö-
rerna har nämligen lagt ner mycket 
möda på att separera motorn från 
maskinens skal. Det ger också en 
tystare och kraftfullare maskin. 
Nyligen presenterade vi 18-volts-

Avvibrerad och sladdlös
maskinen av MultiMaster. Den 
sprillans nya 12-voltaren kan allt 
det som 18-voltaren kan, men är 
något mindre och svagare än den 
större maskinen. 12-voltsmaskinen 
motsvarar den eldrivna 250-watts-
maskinen medan maskinen med 18 
volt har 350-wattsmaskinens pre-
standa. En oomtvistad fördel med 
sladdlöst är alltid dess smidighet. 

Ett extra plus är att denna maskins tillbehör 
passar till andra multimaskiner. 

FEIN AFMT 12Q

Batteri: 12 V, 2,5 Ah
Svängningar: 11 000 – 18 000 v/min
Vikt med batteri: 1,5 kg
Snabbfäste: Ja

För att ha koll på den senaste produktfloran har vi en ständigt pågående dialog med 
våra leverantörer. Årligen besöker vi flera mässor runt om i världen. Här är ett urval av
produktnyheter som lanseras under 2016 från mässorna i Düsseldorf och Taiwan.

JÄRNKOLL PÅ VÄRLDEN

TAIWAN HARDWARE SHOW. Flinks Johan Roos reste 
till Taiwan och hittade en rad nya produkter som du  
framöver kommer hitta i en snabbgross nära dig.

En väldigt stor hopfällbar 
magasinkärra (pirra) – bra för att 
flytta riktigt stora prylar.

Ett nytt tigersågsblad testas. Mer om 
det i kommande nummer.

DÜSSELDORF. 1800 utställare visade upp de senaste 
prylarna inom personlig skyddsutrustning i åtta hallar. 

Hörselproppar med 
inbyggd medhörning.
Laddas med AA-batterier 
eller USB.

Gasfilter 3M som har unik 
indikator som visar när 
filtret är förbrukat.

Skor från Helly 
Hansen med unik 
“andasfunktion” i 
sulan.

Vattenbaserat fogskum
Ett miljöriktigt och lättarbetat isolerskum som 
används för att fylla fogar vid inomhusbruk i minst 
10 grader Celsius. Skummet innehåller varken 
polyuretan eller isocyanater och kan jämnas av fem 
minuter efter att det applicerats. Detta skum ex-
panderar minimalt vilket minskar det extra arbetet 
med att ta bort överflödigt material efter avslutad 
fogning. Men det innebär också större risk att det 
inte fyller ut lika bra som traditionellt skum. Med 
kombifästet kan du välja mellan spraymunstycke 
eller skumpistol.

Det är för övrigt samma batteri som 
till Feins skruvdragare på sidan 5.

FLINKSNYHETERNA  9
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UPPKOPPLADE SULOR!
Det verkar inte finnas några begränsningar vad man kan göra med Bluetooth-teknologi och 
en mobiltelefon? Den senaste i raden av funktioner är en värmesula med inbyggt batteri och 
trådlös interaktion. Via en gratisapp och Bluetooth kan du styra värmen i innersulorna med 
mobiltelefonen. De interaktiva värmesulorna kan alltså värma dina fötter med en justerbar 
termostat. Sulorna kan även användas för att ha koll på din dagliga aktivitet med olika 
funktioner som stegräknare och hur många kalorier du förbrukat. Batterikapaciteten är under 
normala förhållanden 6-8 timmar. Laddas med USB-kabel. Ladda ner appen Digitsole Warm 
series via App Store eller Google play.

SNABB ENGÅNGSVÄRME
Tre engångsprodukter med samma uppdrag: att se till 
att du slipper frysa om fötter och händer i vinter. 
 
Lätt som en plätt! När du öppnat påsen med handvär-
mare och skakat innehållet får du värme i upp till sex 
timmar. Läggs i handsken. Fotvärmaren funkar likadant 
som handvärmaren. Lägg sedan innehållet längst fram i 
skon under foten. Håller upp till fyra timmar.

Vi har även en värmesula som börjar funka direkt när du 
öppnat förpackningen och sulan kommer i kontakt med 
luften. Håller värmen i cirka fem timmar.  

SKYDDSKÄNGA MED DUBBAR 
Känga med tåhätta och spiktrampskydd. 
Dubbarna i yttersulan minskar risken att du 
halkar. Thinsulatefoder och vattenavvisande 
överdel i läder. För utomhusbruk.   

FINGERTOPPSKÄNSLA
Vattentät och smidig hand-
ske i syntetläder som ger 
bra fingertoppskänsla vid 
precisionsarbeten.     

FÖR TOUCHSKÄRM
Lite tjockare modell av 
vattentät handske som kan 
användas på touchskärmar. 
Utrustad med reflex.

EXTRA VARMA
Varmfodrad syntetläder-
handske, mer känd som tum-
vante, med extra isolering för 
extra kalla dagar. Vattenav-
visande, ej vattentät. 

DUBBADE ARBETSSKOR
Känga med dubbar i yttersulan minskar risken att du 
halkar. Arbetsskorna har varken tåhätta eller spik-
trampskydd. Vattentät förstärkning längs sulkanten, 
överdel i vattenavvisande mocka. 

TRYCKT REFLEX
På vår nya varselvinter-
jacka från Helly Hansen 
är reflexerna tryckta 
direkt på jackan för 
bättre rörlighet. Jackan är 
vatten- och vindtät med 
”andasfunktion”.

DIN LOGGA PÅ MÖSSAN
Om du vill ha ditt företags 
logga på mössan fixar vi det 
direkt i butiken. Denna mössa 
som du kan trycka din logga på 
finns i vitt och svart.
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Vi träffar Hiss-Crafts vd, Pontus Ärlerud i en fastighet 
på Södermalm. Fastigheten Södermalmstorg 4 upp-
fördes på 1640-talet, i huset har storheter som Anders 
Zorn och Evert Taube och Astri Taube bott. Hissen 
installerades 1913 då vindsvåningen inreddes till An-
ders Zorn. Hissen renoverades första gången 1988 och 
andra gången 2009. Dörrar samt hisskorg är original 
medan styrsystem samt maskineri är utbytt.  

Mjuka värden allt viktigare
Pontus Ärlerud har en diger erfarenhet av hissbran-
schen och började redan 1984 som hisstekniker. Ge-
nom åren har han sett vikten av den ökade betydelsen 
av de mjuka värdena för serviceteknikerna. I första 
hand för att kundkontakten sker via dem, och en bra 
dialog med kunderna ger i slutändan fler jobb. 

– För en servicetekniker är det lika viktigt att vara 
tekniskt duktig som att vara en god kommunikatör. 
Det gäller både mot kund och internt i företaget, 
menar Pontus Ärlerud.

  Han menar också att en duktig servicetekniker 
måste kunna lite av varje, som elektriker, smed och 
mekaniker.

En riktlinje som Hiss-Craft alltid jobbar utifrån är att 
alltid sätta säkerheten först. Både för de anställda och 
för dem som nyttjar hissarna. Därför är det viktigt att 
alla som servar hissarna har tillgång till rätt personlig 
skyddsutrustning – något företaget köper från Flinks.

– Från Flinks köper vi allt och lite till. Från plåtskruvar 
i alla dess varianter till elhandverktyg och arbetskläder.

Du vet väl att vi tar emot din gamla ma-
skin för återvinning när du köper en ny 
hos oss?  Från och med den första okto-
ber 2015 gäller nämligen den så kallade 
ett mot ett principen, som betyder att 
du har rätt att lämna in motsvarande 
maskin som du köper.

Principen är resultatet av producent-
ansvaret för elektronikavfall där butiker 
har skyldighet att ansvara för att elektro-
nikprodukterna samlas in för att återvin-
nas efter att de inte längre används.

När du lämnat din förbrukade maskin 
hos Flinks lämnar vi med varm hand över 
den till El-kretsens godkända insamlings-
system, som garanterar att maskinen 
återvinns på ett miljöriktigt sätt.

– Återvinningen sker i två steg, först 
plockas de farliga ämnena ut, i första 
hand batteri och komponenter som 
deponeras. I nästa steg återvinns så 
mycket som möjligt av metaller och 
plaster. Ett maskinverktyg har väldigt 
hög återvinningsgrad. Upp till 80 pro-
cent av vikten kan materialåtervinnas. 
Det som inte återvinns eller deponeras 
energiåtervinns, förklarar El-kretsens 
vd, Martin Seeger.

Lämna in din gamla 
maskin för återvinning 
när du köper en ny

Hiss-Craft i Täby lagar och underhåller hissar i hela Stor-Stockholm. Företagets filosofi är att 
i så stor utsträckning som möjligt reparera samt byta ut komponenter i stället för att byta 
ut hela installationen.

Flinks hissar:
Klimatsmart hissunderhåll 

Konungens hiss på Dramaten 
En äkta klassiker i välskött original-
utförande. Används dessvärre inte till 
vardags, men den fungerar. 
(Graham Brothers, 1908).
Foto: Roger Stenberg

Hiss-Crafts vd, Pontus Ärlerud

Hissentusiasten Andreas Ulvebring har åkt drygt 
1 000 av Stockholms hissar. Här är hans fem i 
topplista baserat på hissens karaktär, utseende, 
konstruktion och skick. Andreas pluggar till hiss-
tekniker, så snart blir hobbyn hans yrke.

Stockholms fem coolaste hissar

Det blir allt vanligare att hela hissar byts ut i stället 
för att de lagas. Pontus Ärlerud är tydlig med vad han 
tycker om det. 

– Det är en hål-i-huvudet-ekvation – varför ta bort 
gammalt järn och ersätta det med nytt järn? Då faller 
hela processen med att vara klimatsmart och hushålla 
med resurserna. Så länge det är möjligt att laga försö-
ker vi reparera hissarna och sätta in nya delar i stället 
för att byta ut hela hissen. Vi gör alltid en bedömning 
baserad på funktion, miljö och ekonomi.
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November: Slussen

Februari: Hötorgsskraporna och Klara

April: Gasklockorna i Hjorthagen

Maj: Münchenbryggeriet

Juli: Västerbron

December: 
Rosenbad

September: 
Nordiska 
Muséet

Mars: Katarinahissen

Oktober: 
Biologiska muséet

Flinks 
Stockholms-

kalender 
2016

Juni: 
Koppartälten 

på Haga

Augusti: Vasamuséet

Januari:
     Stockholms 
          gamla 
               observatoriumHämta ditt eget exemplar av

Flinksalmanackan för 2016
Fler och fler använder en digital almanacka, som synkas i datorn och 
mobiltelefonen. Men erkänn att det är trevligt att även ha en Flinks-
kalender i papper hängandes på väggen. 2016 års kalender är kryddad 
med stockholmsmotiv och du kan hämta din egen kalender i någon 
av våra fyra snabbgrossar. Först till kvarn!   

Tegnérgatan 37 B
En gammal lasthiss av sällsynt slag, 
komplett och original från 1920-talet. 
(ASEA, 1920-tal)

Hellstrandska huset, 
Hovslagaregatan 5B, Blasieholmen
De legendariska Bröderna Graham’s 
första hiss finns här. Tyvärr är den mo-
derniserad för inte så länge sedan...

Rindögatan 19
Denna hiss ser ut som originalskick och 
är väldigt välskött. Men styrsystemet är 
modernt. Trots det så är allt väl bevarat 
och välskött! Bostadsrättsföreningens 
ambitioner är att bevara originaliteten 
så gott det går.

Paternosterhissen på Fleminggatan
Den enda hissen på listan som jag 
aldrig har åkt i. 

1

2

3

4

5



”Kundernas 
  hjälpande hand”

NY PÅ FLINKS   Brommas 
färskaste nyanställde ville 
testa något nytt och sad-
lade om från en yrkestill-

varo där han bland annat jobbade med underhåll 
i Fortums fjärrvärmetunnlar och som elektriker. 
Från elektriker till säljare på Flinks är steget inte 
långt till ansvaret för prylarna på elhyllan. 

– Jag ska vara kundernas hjälpande hand 
och ge dem snabb hjälp för att hitta den bästa 
lösningen direkt i butiken. I det ingår problem-
lösningar och att bolla frågor med yrkesfolket 
vad de jobbar med, säger Tim Koglin. 

Som nyanställd är hans största utmaning att lära 
sig alla produkter i Flinks enorma utbud. På fritiden 
lägger Tim mycket tid som domare i ishockeyns di-
vision ett. Parallellt med hockey på hög nivå i Hud-
dinge har han dömt sedan han var tio år. Karriären 
som hockeyspelare har han dock lagt ner. Hittills har 
han hunnit döma ett par allsvenska matcher. 

– Mitt mål är att döma i SHL och på sikt även i 
VM. Det vore grymt, men det är svårt att komma 
så långt eftersom konkurrensen är stenhård.

Under bygget av nya flinks.se har 
vi jobbat hårt med att skapa en 
lättnavigerad sajt där du snabbt 
hittar den information du söker. 
Vår nya sajt innehåller lite mer av 
allt. Förutom våra drygt 20 000 
produkter – som du kan köpa via 

vår e-handel – hittar du också 
beskrivningar hur du hittar till våra 
snabbgrossar och kalendarium 
med aktuella event, där vi tillsam-
mans med våra leverantörer visar 
de senaste produktnyheterna. Här 
finns också, bland mycket annat, 

formulär för kontoansökan och 
kontaktuppgifter till ekonomiav-
delningen med flera. 

Vi kommer även att fylla saj-
ten med ännu fler djupdykningar 
än de vi redan har i denna tidning. 

Premiär för nya

www.flinks.se

Kolla batteriet via mobilen

I december lanserar vi vår nya hemsida

Trådlös överföring via 
Bluetooth mellan en mo-
biltelefon och ett litiumjon 
batteri ger flera vinnande 
funktioner för dig som 
använder Dewalts maski-
ner. Bluetoothfunktionen 
i Dewalts senaste 18-volts batteri med 5-ampere-
timmar gör det möjligt att direkt i mobiltelefonen 
se hur mycket kräm det finns kvar i batteriet. Via 
din mobiltelefon kan du också vid behov låsa bat-
teriet så att ingen annan kan använda det. För att 
utnyttja tekniken fullt ut kan du även få ett larm 
direkt i mobilen om du glömt batteriet på bygget. 
Några andra smarta funktioner är möjligheten att 
se batteriets kondition och få meddelanden när 
batteriet behöver laddas eller när det är fulladdat. 
Men för att få tillgång till funktionerna behöver du 
först ladda ner mobilappen Dewalt Tool Connect, 
via App Store eller Google Play.

Se hur mycket kräm det finns 
kvar i batteriet via mobilen.

Du kan även låsa batteriet så att 
ingen annan kan använda det. 

Nita 
snabbare
I två decennier har hantverkare skjutit popnit med AccuBird. 
Nu kommer en rejält uppdaterad modell av verktyget. Några 
nyheter som du kommer märka när du jobbar med den bat-
teridrivna pistolen mot tidigare modell är borstlös motor 
som ger rejält mycket snabbare nitning och förbättrad ergo-
nomi. Maskinen har LED-belysning och batteriindikering.

FLINKSNYHETERNA  1514  FLINKSNYHETERNA

GESIPA ACCUBIRD PRO
Batteri: 18 V/2,1 Ah
Slaglängd 25 mm
Vikt med batteri: 2,2 kg
Mått LxH: 279x290 mm
Motor: Borstlös
Nitkapacitet: 2,4 – 5,0 mm
Dragkraft: 10 000 N

http://flinks.se/
http://www.flinks.se/


– Jag tar på mig varma kläder och schysta 
skor. Jag ser också till att ha med mig torra  
strumpor som jag kan byta till om det 
behövs, för det är viktigt att hålla sig varm 
om fötterna.

– I mitt yrke är jag ute 95 procent av tiden. 
Eftersom jag klättrar på höga höjder, i 
vindkraftverk till exempel, är det enormt 
viktigt att ha varma kläder. Och kläderna 
måste vara både vind- och vattentäta.

– När jag jobbar utomhus är det viktigt att 
ha varma sockor, skor och handskar. Jag 
köper till exempel hellre ett par handskar 
för 600 kronor än ett par billiga som jag 
måste byta varje vecka.

– Jag försöker se till att min kompaktlasta-
re är i form inför vintern. Och det är klart 
att jag ser till att ha bra vinterkläder så jag 
håller mig varm.

– Jag har precis köpt Fristads vinterjacka 
och har vinterskor sedan tidigare. Men 
jag jobbar mest inomhus och jag har bra 
vinterkläder redan.

– Det gäller att se till att ha de rätta 
prylarna för att inte frysa. Jag jobbar mest 
inomhus, men det är förstås värre för dem 
som jobbar utomhus på vintern.  

Felix Berglund, 
betongarbetare

Stefan Logie, 
industriklättrare

Sebastian Falkarp, 
snickare

Conny Berger, 
snickare

Peter Lundquist, 
snickare

Anders Vagfalvi, 
trädgårdsanläggare

Hur rustar du dig inför vintern?

MARKNADSTIDNING B

Avsändare:

Box 30014, 104 25 Stockholm. 
Bromma: Ulvsundavägen 134. Globen: Hallvägen 21. 
Hornsberg: Lindhagensgatan 133. Sätra: Storsätragränd 12. 
www.flinks.se, tel: 08-13 12 10, fax: 08-618 33 93 Har du ny adress? Sänd den till flinks@flinks.se

VINNARNA AV 
FESTOOLKLOCKOR
Vi presenterar stolt vinnarna av 
Festoolklockorna, som lottades ut 
i samband med Festooldagarna. 
Robin Aldén
Daniel Guerrero
Peter Holm

Innerstans mest lättillgängliga 
järnhandel får ytterligare 16 
parkeringsplatser på tvärgatan 
runt hörnet. Det betyder att 
Flinks Hornsberg nu har cirka 50 
parkeringsplatser reserverade 
för dig som är Flinkskund. 

Nya p-platser på 
Flinks Hornsberg

Hans Pilestål 
Mattias Rehn

Lindhagensgatan

N
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Lars Forsells gata
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