
ORIGINALET BLAND TAKTISKA LÄTTVIKTSKÄNGOR
Katalog 2015



2

Det är inte för inte som MAGNUM är världsledande  på fotbeklädnad för
uniformerad personal. Att utveckla kängor och skor för dig inom uniformsyrket kräver
kunskap om din vardag och arbetsmiljö. MAGNUM har i över 25 år varit helt fokuserade 
på att utveckla och tillverka kängor för just dessa ändamål och i sortimentet
finner du garanterat modeller för just din tjänsteutövning.

MAGNUM BOOTSKängor och Skor för dig i uniform 

Sidewinder Wpi Elite Spider 8.0 Elite Spider 3.0 Stealth Force 8.0
Side-Zip

Spider Urban 8.1
Side-Zip

Stealth Force 8.0
Leather CT CP

Patrol CEN Duty Anti-Slip Duty CT Tillbehör
Sulor, snören, m.m

Classic CEN Panther 8.0
Side-Zip

MUST Mach I VIPER PRO 8.0
LEATHER WP EN
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Vattentätt eller vattenavvisande. En vattentät känga har i regel ett membran som andas. Ett membran 
håller extern väta ute samtidigt som det släpper ut fukt baserat på att det finns en temperaturdifferens 
mellan kängans in- och utsida. En sko eller känga med membran upplevs i varmare klimat alltid 
som ”VARM”. Används fel sockar kan en sko eller känga med membran även upplevas som fuktig inuti 
vilket beror på att den felaktigt valda sockan binder fukten som då inte kan ventileras ut. Använd 
därför aldrig en bomullssocka i en sko med membran, det resulterar nästan garanterat till ett dåligt 
fotklimat med svamp, skavsår och högre slitage till följd. Ullsockar är vad vi rekommenderar 
till skodon med membran!

Om du är ute efter en året runt modell som ska hålla i alla väder bör du välja en vattentät sko eller känga 
med membran. Bedömer du att du endast vistas i fuktiga miljöer vid fåtal tillfällen bör du undvika en 
känga med membran och istället välja en vattenavvisande modell.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ!
När du köper kängor eller skor är det viktigt att du kan definiera din vardag på jobbet.
Det är många som har fel skodon på fötterna, vilket ofta resulterar i skav, knä- rygg- 
och höftskador, samt svampinfektioner. Även ditt humör påverkas av vad du har på 
fötterna. Inför ett köp bör du ställa dig själv följande frågor;

• Vilket underlag rör du dig i huvudsak på?
• Rör du dig långa sträckor eller står du huvudsakligen still?
• Behöver du en helt vattentät modell eller räcker det med en vattenavstötande?
• Sitter du mestadels i ett fordon eller är du mest utomhus?
• Har du tidigare fotproblem? Behöver du inlägg?

ion-mask™ teknologi är en ytbehandling som används på flera 
av MAGNUM´s modeller. Ett ultratunt polymerskikt läggs på den
den aktuella ytan och ger ett starkt och långlivat skydd mot väta 
och oönskat slitage. ion-mask™ teknologin kan i flera fall ersätta
ventilerande membran som gör kängor och skor olidligt varma i
sommarklimat.
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- ion-mask™ HPi ytbehandling ger vattentäthet och ökad livslängd
- Ytbehandlat, vattentätt 2.0mm full fullnarvläder
- 1200 denier nylon quarter panel for breathability
- Tec-tuff tåhätta minimerar slitage och skav
- Förstärkningslänk mellan sula och överdel ger stabilitet och komfort
- Vibram® SideWinder greppsula för optimalt grepp i terrängen
- Breathe right™ foder för maximal ventilation och komfort
- Ortholite™ stötabsorberande fotbädd
- Ergonomisk design

Brittiska och Danska arméns nya standardkänga till er tjänst! Efter noggranna 
och krävande tester i stenhård konkurrens valde till slut Brittiska och Danska 
armén MAGNUM SideWinder till sin nya fältkänga. En känga som har en
extremt robust konstruktion och en fantastiskt komfortabel läst.
SideWinder är en allroundkänga som är byggd för kallare årstider men
som fungerar väl till året runt bruk. SideWinder är varm, tålig, fotvänlig,
snabbsnörad, greppsäker och stabil.

MAGNUM SIDEWINDER

Stl. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47Art.nr: MAG-039
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EGENSKAPER

- Fullnarvläder / 1680 denier ballistic nylon upper
- Cambrelle® fukttransporterande foder 
- Agion™ behandling mot bakterietillväxt
- Fri från metallkomponenter
- Testad och certifierad enligt EN 20347: 2004
- Kompositlänk i mellansulan ger ökad stabilitet i steget
- Kompressionsgjuten EVA mellansula
- M.P.A.C.T. komfortfotbädd
- X-Traction Zone greppsula

EGENSKAPER

- Överdel i fullnarvläder med paneler i välventilerande ”aero mesh”
- ”Spidermesh” foder
- Lättviktskonstruktion
- Löpskoläst gör kängan fin att springa med när tjänsten kräver
- Kompositskaft för bästa stabilitet
- Ergonomiskt formad fotbädd
- Kompressionsgjuten EVA mellansula för bästa dämpning    
- Vibram® greppsula
- Fri från metallkomponenter

EGENSKAPER

- Överdel i fullnarvläder/ 1650 denier ballistic nylon
- Förstärkt med TPU exoframe
- Nätfoder
- Testad och certifierad enligt EN 20347: 2004
- Ergonomisk design
- Fri från metallkomponenter
- Octopod yttersula för optimalt grepp, stabilitet och hållbarhet
- Snörningsgömma i skaftet
- M.P.A.C.T. komfortfotbädd

EGENSKAPER

- Överdel i fullnarvläder med paneler i välventilerande ”aero mesh”
- ”Spidermesh” foder
- Lättviktskonstruktion
- Ergonomiskt formad fotbädd
- Kompressionsgjuten EVA mellansula för bästa dämpning    
- Vibram® greppsula
- Fri från metallkomponenter

Stealth Force modellerna är basen i MAGNUM-sortimentet och 8.0 side-zip är en 
högskaftad modell som erbjuder mycket bra stabilitet och komfort under långa arbetspass.
M.P.A.C.T-linern formar sig efter foten och gör att kängan sitter som gjuten. Dragkedjan 
från YKK + snabbsnörning gör att du enkelt väljer snabbaste vägen till ventilation eller
avtagning. Överdelen av kängan är kraftigt vadderad vilket ytterligare ökar komforten.

Komfortabel och följsam lättviktskänga med känsla som en högt skaftad sportsko men 
med support och stabilitet som en patrullkänga. Hög grad av ventilation gör den 
lämpad även för långa pass i fordon. Kängan har en sula med bra dämpning och fint 
grepp. Helt fri från metall och därmed anpassad för säkerhetspersonal på flygplats 
eller dyl. Överdel i fullnarvläder och nätfoder ger båe god slitstyrka och ventilation.
En dold ficka för skosnöret gör att dessa inte behöver hänga slarvigt.

Kängan för dig som arbetar i en miljö med snabba tempoväxlingar, en känga som funkar
bra att patrullera i men som också levererar när du måste springa, vrida, vända och tvär-
stanna. Kort och gott en insatskänga, dock utan någon form av förstärkt skydd.
Perfekt även för dig som håller på med Airsoft, Paintball och liknande aktiviteter.

Komfortabel och följsam lättviktssko med känsla som en sportsko men med support och 
stabilitet för yrkesbruk. Hög grad av ventilation gör den lämpad även för långa pass i 
fordon. Kängan har en sula med bra dämpning och fint grepp. Helt fri från metall och 
därmed anpassad för säkerhetspersonal på flygplats eller dyl. Överdel i fullnarvläder 
och nätfoder ger båe god slitstyrka och ventilation. En dold ficka för skosnöret gör att 
dessa inte behöver hänga slarvigt. Skon är testad och certifierad enligt EU standard;
EN 20347: 2004 för yrkesmässigt bärande. Skon vårdas med vanlig lädersmorning 
och putsas lätt till glans med skokräm och borste.

STEALTH FORCE 8.0 SIDE-ZIPELITE SPIDER 8.0

SPIDER URBAN 8.1 SIDE-ZIPELITE SPIDER 3.0

Stl. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48Stl. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Stl. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48Stl. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Art.nr: MAG-021 Art.nr: MAG-031

Art.nr: MAG-022 Art.nr: MAG-044
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EGENSKAPER

- Gummerad överdel med textilpaneler
- Ergonomisk design
- Agion™ behandling mot bakterietillväxt
- Slitstark tåhätta i gummi
- Ortholite™ stötabsorberande fotbädd
- 2-lagers vridstyv och stötupptagande mellansula
- Halkfri och oljeresistent Vibram® sula med grymt grepp 

EGENSKAPER

- Dragkedja (YKK) med dragstopp
- Överdel i fullnarvläder och 900 denier nylon
- Fuktavvisande foder
- Fri från metallkomponenter
- Kompositlänk i mellansulan ger ökad stabilitet i steget
- Kraftigt mönstrad halkresistent yttersula
- Urtagbar innersula (EVA)
- Testad och certifierad enligt EU-standard; EN 20347:2004 för yrkesskor

Brittiska arméns nya träningssko, specialutvecklad av MAGNUM!
En mycket bekväm sko som är anpassad att fungera lika fint i löpspåret som till
träning inomhus. Skon har en uppbyggnad som ger den grymt grepp, vridstyvhet,
hög stötdämpningsförmåga och god livslängd.

MAGNUM´s ”Panther”-serie erbjuder extremt skön komfort och smidighet i en snygg 
och stabil förpackning. Detta är en insats-/patrullkänga för dig som har en aktiv tjänst 
och behöver suveränt grepp och vridstyvhet. Modellen som är tillverkad i en mix av nylon 
och läder har perfekt sömnad och optimala komponenter för att du skall kunna prestera 
max i alla situationer. Denna variant är utrustad med en svängd YKK-dragkedja för att 
ge användaren möjlighet att snabbt kunna ta av och på kängan eller kunna ventilera vid 
behov.

M.U.S.T.

ORIGINALTILLBEHÖRPANTHER 8.0 SIDE-ZIP

Stl. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

För att dina MAGNUM skall fungera och hålla
som utlovat bör du använda de originaltillbehör
som tillhandahålls av våra återförsäljare.

Sulor, stl: 36-48
Originalsulor för optimal dämpning,
stabilitet och fotklimat.

Skosnören
Rätt längder och färger för olika modeller.

Utbytesdetaljer
Med dragkedjan på bilden till höger ersätter 
du skosnören mot dragkedja

EGENSKAPER

- Överdel fullnarvläder och 1150 nylon
- Halksäker sula med grepp för stegar
- Värme och kylbeständig sula erbjuder goda allsäsongsegenskaper
- Antistatisk och beständig mot alkalier och syror
- Snabbtorkande foder
- Urtagbar innersula
- Ergonomisk design
- Testad & certifierad till EU-standard EN20347: 2004 för yrkeskängor

En robust och okomplicerad skyddskänga testad och certifierad enligt EU-standard
EN20347:2004 för yrkesskor. Kängan som har funnits på marknaden i närmare 20 år
är fortfarande en storsäljare på grund av sin robusta uppbyggnad, slitstyrka och komfort.

CLASSIC CEN

Stl. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Stl. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47Brittiska arméns träningsskoArt.nr: MAG-034 Art.nr: MAG-047

Art.nr: MAG-048 Art.nr: MAG-050 Art.nr: MAG-051 Art.nr: MAG-052
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EGENSKAPER

- Atletisk passform
- Ultralätt
- Överdel i smidigt läder och ripstop nylon
- Fuktavvisande foder
- Skyddande TPU-tå och hälhätta
- Avancerad hälsupport för maximal stabilitet
- Fri från metalliska komponenter
- Kompositlänk i mellansulan ger ökad stabilitet i steget
- M.P.A.C.T. komfortfotbädd
- EVA-mellansula för maximal dämpning, stabilitet och komfort
- Kolförstärkt gummisula från Vibram® 
  (high speed/traction/durability)

EGENSKAPER

- Överdel i tåligt fullnarvläder
- Vattentät och ventilerande
- Cambrelle® foder
- Snabbtorkande snörning
- Vadderad plös och tunga för ökad komfort
- Fri från metallkomponenter
- TPU-förstärkt tåhätta och hälskydd
- Konturgjuten innersula i PU-skum för optimal dämpning och komfort
- EVA-mellansula för bästa stöd
- Kompositskena för vridstyvhet
- Slitstark greppsula i kolgummi
- Testad och certifierad enligt EN ISO 20347:2004 (OB) SRA

24 timmarskängan - komfort i en helt ny nivå!
MAGNUM Mach 1 erbjuder den senaste och främsta teknologin för
taktiska kängor. Mach 1 är en fröjd för foten men även för ögat!
MACH 1 är en känga som du kan nyttja under långa pass både ute 
och inne. Den är grym att springa i, klättra i och patrullera i.
MACH 1 är en komforthöjare som tar taktisk kängteknologi ett 
par rejäla steg framåt. MAGNUM har lyckats skapa en känga som 
är extremt mångsidig men även stryktålig och snygg. Den kommer 
lämna många avundsjuka kollegor bakom sig!

Alllround - 4 årstider
Dessa kängor är ett idealiskt val för alla som behöver skydd och komfort 
oavsett väder. Ett populärt val för säkerhetspersonal, polis, paintball- och 
airsoft spelare som behöver en smart, vattentät uniformskänga. Testad och 
certifierad enligt europeisk standard EN ISO 20347: 2004 (OB) för halkskydd.

I vårt nordiskt lynniga väderklimat är detta en perfekt kombination som
fungerar under alla fyra årstider.

VIPER PRO 8.0 LEATHER WP ENMACH 1

Stl. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Stl. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48Art.nr: MAG-049Art.nr: MAG-045
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EGENSKAPER

- Överdel i slitstarkt och lättputsat fullnarvläder
- Ventilerande foder
- Skyddshätta i komposit
- Köldskyddande och halkresistent greppsula för året runt bruk.
- Urtagbar innersula i stötdämpande EVA
- Endast ometalliska komponenter
- Testad och certifierad enligt EN20347 för yrkesskor

En proper och rejäl skyddssko i lättviktsutförande. Helt utan metallkomponenter lämpar
den sig för säkerhetsarbete på flygplatser och liknande. Perfekt för dig som söker en 
medelhögt skaftad sko med god skyddsnivå och ett snyggt yttre. Hela konstruktionen 
andas klassisk MAGNUM Kvalité. Den halkresistenta sulan ger en god känsla och gott 
grepp på de flesta underlag.

SVENSKA POLISENS NYA SKYDDSKÄNGA
MAGNUM´s kraftigaste skyddskänga som med komposithätta och spiktrampskydd skapar
ett mycket gott skydd mot en lång rad skaderisker. Till skillnad mot många stela och
hårda yrkeskängor erbjuder denna modell samma sköna komfort som sina ”taktiska”
motsvarigheter i Stealth Force programmet.

PATROL CEN

STEALTH FORCE LEATHER 
                      8.0 CT CP

Stl. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Stl. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

EGENSKAPER

- Sko i snyggt, slitstarkt och lättputsat fullnarvläder
- Ventilerande nätfoder
- Yttersula med mycket bra grepp på plana/hala ytor
- Urtagbar innersula i stötdämpande EVA
- Endast ometalliska komponenter

EGENSKAPER

- Sko i snyggt, slitstarkt och lättputsat fullnarvläder
- Ventilerande nätfoder
- Skyddshätta i komposit
- Yttersula med bra grepp på plana/hala ytor
- Urtagbar innersula i stötdämpande EVA
- Endast ometalliska komponenter
- Testad och certifierad enligt EN20345 för skyddsskor

En snygg och komfortabel sko för dig som vill ha stil och komfort i tjänsten.
MAGNUM Duty Anti-Slip är helt fri från metalliska komponenter vilket gör den idealisk 
för kontroll och säkerhetspersonal på flygplatser eller kriminalvårdsanstalter där det 
förekommer metalldetektorer. Skon är lätt att hålla ren och putsa skinande fin.
Denna modell av MAGNUM Duty har en specialkonstruerar sula som ger den extra
bra grepp på plana, hala ytor.

En snygg och komfortabel sko för dig som vill ha stil och komfort i tjänsten.
MAGNUM Duty CT är helt fri från metalliska komponenter vilket gör den idealisk för
kontroll och säkerhetspersonal på flygplatser eller kriminalvårdsanstalter där det 
förekommer metalldetektorer. Skon är lätt att hålla ren och putsa skinande fin.

DUTY ANTI-SLIP

DUTY CT

Stl. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Stl. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

EGENSKAPER

- Överdel i kraftigt fullnarvläder
- Tåhätta i komposit
- Anti-statisk konstruktion
- Penetrationssäker platta mellan inner- och yttersulan
- M.P.A.C.T. komfortfotbädd som formar sig efter foten
- Agion™ anti-bakteriell behandling förbättrar fotklimatet
- Ergonomisk design
- Helt fri från metalliska komponenter (detektorsäker)
- Testad & certified enligt EU-standard EN20345: 2004 för yrkeskängor

Art.nr: MAG-0365 Art.nr: MAG-0245

Art.nr: MAG-036 Art.nr: MAG-024
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