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NYHETER VÅR 2023
Vårens största nyhet från Hansbo Sport går i säkerhetens 
tecken. Vårt egna varumärke Willab lanserar en ny härlig färg 
på vår populära skottkärra. Tre nya koryktborstar från Agricow 
kommer göra både bönder och kor nöjda. För att göra bönder och 
gårdsägare riktigt nöjda lanserar vi nu den ultimata fickkniven. 

 
Hela vårt sortiment håller en hög kvalitet och vi samarbetar med 
väl utvalda leverantörer som liksom vi förstår vikten av hållbara 
produkter som klarar de utmaningar vårt klimat ger.  
Vi hjälper gärna till med tips och råd för varje unikt behov. 
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HS
Mips Vision

RIDHJÄLMAR

Egenskaper som är synonyma med HANSBO SPORTs produkter.  
Det är med stolthet vi nu presenterar:

Säkerhet, funktion och komfort

X
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VAD ÄR MIPS? 
 
Mips står för Multi-directional Impact Protection System och är en svensk uppfinning. 
I en hjälm med ett Mips-system är skal och liner åtskilda med ett lågfriktionslager ( LFL ). Detta är ett 
tunt lager lågfriktionsplast upphängt i gummiinfästningar. Lågfriktionslagret tillåter en glidrörelse på 
10-15 mm i alla riktningar, och är designad att minska rotationsrörelsen för hjärnan vid en kollision. Detta 
lågfriktionslager finns mellan EPS-skummet (expanderad polystyren) och de kuddar som kommer i 
kontakt med användarens huvud. 
 
Om hjälmen blir utsatt för ett snett islag vilket är den vanligaste typen av nedslag vid ett fall, gör det låga 
friktions lagret att hjälmen glider i förhållande till huvudet. Detta i syfte att minska risken för  
huvudtrauma, som exempelvis hjärnskakning. 
 
Det som skiljer en vanlig hjälm från med en hjälm med ett Mips-system är främst, att de vanliga 
hjälmarna är utvecklade och designade för att skydda individens skallben och mot smällar som skapas 
från en linjär påverkan, dvs rakt från sidan eller rakt ovanifrån.

RIDHJÄLM HS MIPS VISION GLITTER 
ART NR 602801 S 52-54 CM 
ART NR 602802 M 55-57 CM 
ART NR 602803 L 58-60 CM
Ridhjälm med implementerat Mips-system. Elegant hjälm med bred 
skärm och gnistrande panel med totalt sex ventilationsöppningar. 
Hakband med trepunktsfästen i syntetiskt läder, snabbspänne och en 
mjuk tunnel av Cooldry-material. För optimal passform justeras storleken 
enkelt baktill med hjälp av rattsystemet och det justerbara hakbandet. 
Avtagbart innerfoder av Cooldry-material, som torkar snabbt och håller 
huvudet svalt. Tvättas i maskin vid 40°C. Läs mer i foldern som sitter på 
hjälmen när du köper den.

RIDHJÄLM HS MIPS VISION GLOSSY 
ART NR 602798 S 52-54 CM 
ART NR 602799 M 55-57 CM 
ART NR 602800 L 58-60 CM
Ridhjälm med implementerat Mips-system. Stilren hjälm med bred 
skärm, glansig yta och panel med totalt sex ventilationsöppningar. 
Hakband med trepunktsfästen i syntetiskt läder, snabbspänne och en 
mjuk tunnel av Cooldry-material. För optimal passform justeras storleken 
enkelt baktill med hjälp av rattsystemet och det justerbara hakbandet. 
Avtagbart innerfoder av Cooldry-material, som torkar snabbt och håller 
huvudet svalt. Tvättas i maskin vid 40°C. Läs mer i foldern som sitter på 
hjälmen när du köper den.

DvärgkochinRIDHJÄLM HS MIPS VISION GOLDEN CHROME 
ART NR 602804 S 52-54 CM 
ART NR 602805 M 55-57 CM 
ART NR 602806 L 58-60 CM
Ridhjälm med implementerat Mips-system. Elegant hjälm med bred 
skärm, paneldetaljer i roséguld och totalt sex ventilations-öppningar. 
Hakband med trepunktsfästen i syntetiskt läder, snabbspänne och en 
mjuk tunnel av Cooldrymaterial. För optimal passform justeras storleken 
enkelt baktill med hjälp av rattsystemet och det justerbara hakbandet.
Avtagbart innerfoder av Cooldry-material, som torkar snabbt och håller 
huvudet svalt. Tvättas i maskin vid 40°C. Läs mer i foldern som sitter på 
hjälmen när du köper den.
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FLEECETÄCKE HS DIVINA ROYAL NAVY 

Lyxigt fleecetäcke 270 g i tidlös design med exklusiva 
passpoaler, flätdetaljer baktill och faux fur krage. 
Dubbla frontspännen samt avtagbara kryssgjordar 
under magen. Förstärkt med polyesterfoder vid 
bogen för minskat skav. HS brodyr vid halsen och 
elegant metallbricka.

TRÄNING & TÄVLING 
Lyxigt fleecetäcke som är optimalt för 
träning och tävling. För den som vill brodera 
egen logga och sticka ut i mängden. 

Art.nr Storlek

602643 115 cm

602644 125 cm

602645 135 cm

602646 145 cm

602647 155 cm

602648 165 cm

FLEECETÄCKE HS DIVINA ROYAL SVART
Lyxigt fleecetäcke 270 g i tidlös design med exklusiva 
passpoaler, flätdetaljer baktill och faux fur krage. 
Dubbla frontspännen samt avtagbara kryssgjordar 
under magen. Förstärkt med polyesterfoder vid 
bogen för minskat skav. HS brodyr vid halsen och 
elegant metallbricka.

Art.nr Storlek

602649 115 cm

602650 125 cm

602651 135 cm

602652 145 cm

602653 155 cm

602654 165 cm



 9HÄST & RYTTARE  |  WILLAB

LÄNDTÄCKE HS THERMAL NAVY
ART NR 602655 S 115-125 CM 
ART NR 602656 M 135-140 CM 
ART NR 602657 L 145-165 CM
Quiltat ridtäcke i termiskt material med andasfunktion. Brun elegant detalj 
i kantbandet samt guldfärgad HS metallbricka samt avtagbar svansrem. 
Fästes enkelt i sadeln med kardborre. 

Plats för egen 
brodyr.

SADELHANDTAG HS 41 CM
ART NR 602983 SVART 
ART NR 602984 BRUN
Sadelhandtag med snabbspännen. Elegant och praktiskt designat sadel-
handtag i rundsytt läder med quick-snap spännen. Kan användas som ett 
extra stöd att ta tag i för att återfå balansen och inte vill ta i hästens mun. 
Passar de flesta sadlar. 

Nu även i 
längre längd
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HS GRIMMA THE EQUESTRIAN LIFE DUVBLÅ 
ART NR 602900 PONNY 
ART NR 602901 COB 
ART NR 602902 FULL 
Textilgrimma fodrad med mjuk frotté över nacken och över nosen. Vackert 
guldfärgad HANSBO SPORT-plakett på sidan. Guldfärgade metallbeslag 
samt vävd logga över nosryggen ”Designed For Equestrian Life”. Tillverkad av 
slitstarkt material

Bygg din egen 
hönsgård med 

hjälp av nät.

HS GRIMMA THE EQUESTRIAN LIFE TAUPE 
ART NR 602903 PONNY 
ART NR 602904 COB 
ART NR 602904 FULL 
Textilgrimma fodrad med mjuk frotté över nacken och över nosen. Vackert 
guldfärgad HANSBO SPORT-plakett på sidan. Guldfärgade metallbeslag 
samt vävd logga över nosryggen ”Designed For Equestrian Life”. Tillverkad av 
slitstarkt material

HS GRIMSKAFT 
ART NR 602972 DUVBLÅ 
ART NR 602973 TAUPE 
Elegant högkvalitativt 2 m långt grimskaft med dekorativ och funktionell 
guldfärgad pistolhake.

Matchande 
grimskaft
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GUMMIBOOTS HS M. KARDBORR GRÖN
ART NR 602794 S 
ART NR 602795 M 
ART NR 602796 L 
ART NR 602797 XL
Klassiska gummiboots i modern tappning med HS-logga som försluts 
med kraftig kardborre. Skyddar mot slag och balltramp. Säljes i par. Rejält 
kardborrefäste. Skyddar och förhindrar tappskor.

Ny färg

HÖPÅSE HS GREEN
ART NR 602975
Höpåse HS 60 x 40 x 42 cm. Praktiskt vit ruta att skriva på.

HS STALLPALL IHOPFÄLLBAR SVART
ART NR 602974
Hopfällbar stallpall tillverkad av plast. Mått: 28,5 x 21,5 x 39 cm. Klarar upp till 
150 kg. Perfekt att ha i transporten eller lastbilen.

SADELHÄNGARE ORIGINAL COMBO
ART NR 602031
Sadelhängare som passar de flesta sadlar med extra hängare under för 
schabraket. Stabil och enkel att montera.Tillverkad av slitstarkt stål med 
PVC-beläggning.

HUNDFÄLL
ART NR 602617 70X60 CM 
ART NR 602618 70X100 CM
Mjuk och mysig hundfilt som håller din hund varm. Hundfällen passar lika 
bra i bilen som i hemmet. Motverkar drag och kyla från kalla golv. Tvätt 30 
grader. Enkel att vika ihop och ta med sig

Hund  
ingår ej 

:)
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AGRICOW - KORNAS KOMFORTSPECIALIST
I över 30 år har Agricow försett bönder med de mest innovativa och eftertraktade lösningar för 
koryktborstar. Deras produkter tillverkas i egen fabrik i Italien med fokus på kvalitet och endast 
italienska komponenter används. Sortimentet förbättras regelbundet med hjälp av kontinuerliga 
studier av kornas komfort vid användandet av produkterna och feedback från bönder som valt 
Agricows borstar till sina djur.

Precis som ute i naturen behöver kon skrapa av sig smuts, insekter och parasiter. Koryktborsten hjälper 
djuren att skrubba sig även inomhus. En ryktborste håller korna rena, ökar blodcirkulationen och ger en 
ökad trivsel.

KORYKTBORSTE AGRICOW DOUBLE
ART NR 603168

Agricow Double är en koryktborste med två fast monterade borstar för 
användning i lösdriftsstallar. Borsten håller djuren renare och stimulerar 
blodcirkulationen, har dessutom en lugnande effekt på djuren vilket ger ett 
bättre produktionsresultat. Motorn startar när djuren kommer i kontakt med 
borsten och vid överbelastning byter den riktning. Se produktblad för mer 
information.

KORYKTBORSTE AGRICOW TOY
ART NR 603169
Agricow Toy är en koryktsborste med en vertikalt hängande pendelborste 
för användning i lösdriftsstallar. Borsten håller djuren renare och stimulerar 
blodcirkulationen, har dessutom en lugnande effekt på djuren vilket ger ett 
bättre produktionsresultat. Motorn startar när djuren kommer i kontakt med 
borsten och vid överbelastning byter den riktning. Se produktblad för mer 
information.

KORYKTBORSTE AGRICOW ECO
ART NR 603170
Agricow Eco är en koryktborste med en vertikalt hängande pendelborste 
utan motor för användning i lösdriftsstallar. Borsten håller djuren renare och 
stimulerar blodcirkulationen, har dessutom en lugnande effekt på djuren 
vilket ger ett bättre produktionsresultat. Se produktblad för mer information.
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ARBETSHANDSKE HALVFODRAD VOLFRAM HESTRA
ART NR 603120 8 
ART NR 603121 10
Traditionell handske för grova arbeten. Halvfodrad handske tillverkad i getskinn 
och kraftig bomullsväv.

HANDSKE BETA-TOUCH HESTRA
ART NR 603122 8 
ART NR 603123 9 
ART NR 603124 10 
ART NR 603125 11
Smidig allround handske för arbeten som kräver fingertoppskänsla och lättare 
stötdämpning. Touch screen kompatibel på pekfinger och tumme. Tillverkad i 
amara, ett slitstarkt syntetmaterial. Utrustad med stötdämpande förstärkningar i 
innarhanden. Ovandel i elastisk Spandex och Britex. Krage med kardborrestäng-
ning.

ARBETSHANDSKE FODRARD TITAN WINTER HESTRA
ART NR 603126 8 
ART NR 603127 9 
ART NR 603128 10 
ART NR 603129 11
En kort, smidig arbetshandske för kalla och blöta miljöer. Slitstarkt getläder 
kombinerat med Wolf Paw konstruktion i fingertoppar ger en handske som både 
tål hårt arbete och har god fingertoppskänsla. Utrustad med touch-funktion på 
pekfinger och tumme. Impregnerat läder i innerhand och vind- och vattentät 
textil på ovanhand ger bra väderskydd och ett mjukt fleecefoder ger god värme. 
Mudd i neporen med justerbar vidd.

ARBETSHANDSKE LATEX ITERIUM HESTRA
ART NR 603130 7 
ART NR 603131 8 
ART NR 603132 9 
ART NR 603133 10 
ART NR 603134 11
En mjuk och smidig handske som lämpar sig bra för underhåll- och trädgårdsar-
bete. Handsken är sömlöst stickad och har tight passform. Stickad av återvunnen 
polyester. Innerhand och fingrar är belagda med ett förstärkningsmaterial i mjuk, 
vattentät latex som skyddar mot väta och vassa kanter. Latex ger bra grepp i både 
vått och torrt. Handsken är Oekotex certifierad.

NITRILHANDSKE SOFT MAGIC TOUCH 200/FP BLÅ
ART NR 603135 S  
ART NR 603136 M 
ART NR 603137 L 
ART NR 603138 XL
Mjukt och starkt nitrilgummi. Mikroruggad ytstruktur på fingertopparna för bättre 
grepp. Den förlängda manschetten ger utökat användningsområde. Godkända 
för medicinsk användning (EN 455). Godkända för användning i direkt kontakt 
med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt. Puderfria.

NITRILHANDSKE SOFT MAGIC TOUCH 100/FP SVART
ART NR 603139 S  
ART NR 603140 M 
ART NR 603141 L 
ART NR 603142 XL
Godkända för medicinskt bruk, kemikaliehantering och för hantering av alla typer 
av livsmedel. Puderfri.

Godkända för 
medicinsk 

användning
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EN ESSENTIELL FICKKNIV
Bondens nya “bästa vän”?  
 
- Lätt att testa strömmen i trådarna 
- Sex LED-indikationer 
- Infällbar kniv 
- Bultspännare 
 

SKOTTKÄRRA PLAST 100 LITER ORANGE LUFTGUMMIHJUL
ART NR 602264

Skottkärra med plastkorg, passar perfekt för lantbruk, häststallar, trädgårdar eller 
andra ställen där man kör stora volymer av lättare material. Underredet är hel-
svetsat och korgen är gjord i återvinningsbar plast. Kärran är utrustad med stort 
kullagrat luftgummidäck. Totalmått: Längd: 1260 mm. Bredd: 590 mm. Höjd: 680 
mm. Volym: 100 liter. Vikt: 12 kg. Hjuldim: 4,00-8,4 lags.

STÄNGSELTESTARE MED KNIV OCH BULTSPÄNNARE
ART NR 603167

Boundery blade är ett fantastiskt redskap till allt från att testa strömen i trådarna 
till att spänna fast bultarna eller skära sönder trassel eller rep. 5 st testnivåer.  
Infällbar kniv med bultspännare. Passar perfekt i byxan som fickkniv.

Ny färg



WILLAB AB
Box 1180, 269 25 Båstad
Besöksadress: Hålarpsvägen 15
269 62 Grevie
Org nr: #556196-1813
Vxl: 0431-445 900
info@willab.se

WILLAB – HOUSE OF BRANDS

Willab AB grundades mitt på Bjärehalvön i nordvästra Skåne och har 
i över 50 år erbjudit kvalitetsprodukter inom lantbruk, häst, husdjur, 
stängsel, trädgård och byggnation. Vi har ett ständigt fokus på kvalitet 
och ställer därför höga krav vid framtagning av nya produkter. Målet 
med varje produkt är att användaren ska känna glädje och trygghet.

Vi har samlat vårt breda sortiment under fem kategorier: 

LANTBRUK – GÅRDSUTRUSTNING – STÄNGSEL 
HÄST & RYTTARE – HÄSTVÅRD & TILLSKOTT

Vi har ständig fokus på hög kvalitet och smidiga lösningar för ett aktivt 
liv på landet. Willab vill underlätta för sina kunder samt få dem att spara 
tid i vardagen. 

Genom aktivt kvalitetsarbete, goda samarbeten med leverantörer, 
lyhördhet mot kunder och genom att följa utvecklingen inom 
lantbruket erbjuder Willab ett sortiment som är väl anpassat till dagens 
aktiva lantbruk, ridsport och krävande stallmiljöer.


