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vše pro váš dům a zahradu

Úvod

KVALITA, DESIGN
A JEDINEČNOST,
TO JE FIELDMANN
Narodila se před deseti lety a doslova roste před
očima. Jde s dobou, ale neztrácí při tom svůj
styl. Řeč není o cizí slečně, ale o české značce
FIELDMANN, která právě letos slaví deset let na
našem trhu. Obliba výrobků FIELDMANN rok od
roku stoupá, rozšiřuje se okruh věrných zákazníků.
Hlavně díky nim se daří průběžně upravovat nabídku, doplňovat ji o další položky, a především
celkově zkvalitňovat sortiment.
Po deseti letech už FIELDMANN není jen značkou
zahradní techniky pro údržbu trávníků, stromů, keřů
a záhonů. Je také pomocníkem při úklidu v domě
i na zahradě, partnerem při údržbě a vylepšování
domu, ale třeba i dodavatelem techniky pro čerpání vody. Již několik let si mohou zákazníci vybírat
z široké nabídky zahradního nábytku, stále se rozšiřuje také sortiment grilů nebo autopříslušenství.
Pojítkem všech výrobků je velmi dobrá kvalita,
spolehlivost, bezpečnost a snadné ovládání.
FIELDMANN přináší nejnovější trendy, ale zachovává maximální komfort při práci na zahradě,
v domě i dílně. A protože sází i na spolehlivost,
jsou stroje této značky vybaveny kvalitními komponenty, nářadí vyniká precizním zpracováním.
Moderní design, optimální parametry a dobrá
kvalita jsou u značky FIELDMANN dostupné za
smysluplné ceny.
Jubilejní katalog, který právě držíte v rukou, je výrazně širší například v kategorii autopříslušenství.
Zvlášť ve špatném počasí se nečistoty na auto i do
jeho nitra dostávají snadno. Pokud je chcete také
snadno a rychle dostat pryč, vyzkoušejte mycí sady
pro interiér i exteriér vozu. Další novinky najdete jak
v sekci zahradní techniky, kde jsou například nově
sekačky s elektrickým startérem, tak samozřejmě
i v kategorii zahradního ručního nářadí. Skládací
ruční pilku oceníte při prořezávání hustých větví,
ale snadno ji složíte i do batohu, když se chystáte
třeba kempovat. Mezi elektrickým nářadím zaujme
například nová stříkací pistole.
U novinek, stejně jako u stávajícího sortimentu, se
můžete na značku FIELDMANN spolehnout. Věříme, že i v letošním roce budete novinkami mile
překvapeni.
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Dílna/Zahrada

Aku technika 20 V

20V

Li-ION

FASTPOWER
ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION

Je tichá, ekologická, úsporná.
Žádný benzín, žádný kabel,
žádný rámus, žádné zplodiny.
Taková je nová AKU řada
značky FIELDMANN pro rok
2021, která opravdu funguje,
dlouho vydrží, snadno se
ovládá a má velký výkon.
Srdcem AKU techniky je vždy
Lithium-Iontová baterie ve variantách
2 Ah/4 Ah. Není nutné ke každému stroji
pořizovat speciální baterii, ale stačí
Vám jedna, a tu můžete používat pro
kterýkoliv stroj z naší FAST POWER 20V
řady. Snadno a rychle (na cvaknutí) ji
přehodíte z jednoho stroje do druhého
a můžete pokračovat v práci. Stačí
zmáčknout tlačítko a jede to!

NOVINKA

Důraz na
ergonomii
Nová řada
FAST POWER
klade důraz
na ergonomii.
Skvěle padne
do ruky.

Jednoduchá
výměna
baterie

Nejmodernější
technologie
Li-Ion

Stiskněte
žlutou pojistku
a zatáhněte.
Snadnější to už
být nemůže.

Všechny
naše stroje
disponují vlastní
elektronickou
řídicí jednotkou
pro efektivní
využití celé
kapacity baterie.

LED indikace
Všechny
akumulátory
z této řady
disponují moderní
LED signalizací
o aktuální
zbývající
kapacitě baterie.

Dnešní AKU technika umí nabídnout
výkonnost i dynamiku benzinových
strojů! Ta je zaručena tím, že u strojů
jako jsou zahradní sekačky, případně
křovinořezy, je využívána plná síla dvou
baterií současně. U menších strojů jako
jsou vrtačky, nebo fukar je pak využívána pouze 1 baterie.

V nabídce též praktické
pracovní tašky
ve 2 velikostech
FDUA 59010/59021..

Výkon dle potřeby
Na výběr jsou dvě kapacity
baterií. Sami si určíte, kolik síly
vyhovuje právě Vám.

20V Li-Ion baterie 2 Ah
FDUZ 79020

20V Li-Ion baterie 4 Ah
FDUZ 79040

Rychlonabíječka
2× 20 V FDUZ 79110

Rychlonabíječka 20 V
FDUZ 79100

• patentovaná technologie článků baterie pro delší životnost

• patentovaná technologie článků baterie pro delší životnost

• AC 230V/50Hz, DC 20 max 2,4 A

• AC 230V/50Hz, DC 20 max 2,4 A

• LED indikátor stavu nabití
přímo na baterii

• LED indikátor stavu nabití
přímo na baterii

• LED indikace/ochrana přehřátí
baterie

• LED indikace/ochrana přehřátí
baterie

• kapacita baterie: 2 000 mAh
• kompatibilní se všemi položkami
z řady FAST POWER 20V

• kapacita baterie: 4 000 mAh
• kompatibilní se všemi položkami
z řady FAST POWER 20V

• doba nabíjení: 60 min (2× 2 Ah),
120 min (2× 4 Ah)

• doba nabíjení: 60 min (2 Ah),
120 min (4 Ah)

• kompatibilní se všemi položkami
z řady FAST POWER 20V

• kompatibilní se všemi položkami
z řady FAST POWER 20V

DMOC: 899 Kč
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DMOC: 439/659 Kč
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DMOC: 1 490 Kč

DMOC: 899 Kč

DMOC: 449 Kč

Dílna

Xxxx

20V

Li-ION

FASTPOWER
ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION
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Aku nářadí 20 V

20V

AKU NÁŘADÍ 20 V

Li-ION

20V pila přímočará
FDUP 70405-0

FASTPOWER

• rychlost bez zatížení:
0 – 2800 ot./min.
• max. řezná kapacita:
dřevo: 80 mm, měkký
kov: 10 mm, ocel: 5 mm

ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION

• bez baterie a nabíječky

DMOC: 1 490 Kč

20V úhlová bruska
FDUB 70605-0
• rychlost bez zatížení:
0 – 7 500 ot./min.
• průměr kotouče:
115 mm
• s boční rukojetí a ergonomickou rukojetí

• bez baterie a nabíječky

DMOC: 1 490 Kč

20V pila šavlová
FDUO 70505-0
• rychlost bez zatížení:
0 – 3 000 ot./min.
• délka řezu: 26 mm
• max. řezná kapacita:
dřevo: 100 mm
měkký kov: 20 mm
ocel: 10 mm

• bez baterie a nabíječky

DMOC: 1 490 Kč

V nabídce varianta
2000 mAh a 4000 mAh

20V akumulátorová
vrtačka
FDUV 70105-0
• rychlost bez zatížení:
0 – 360 ot./min.,
0 – 1 300 ot./min.
• max. průměr: 10 mm
• max. krouticí moment:
35 Nm

• bez baterie a nabíječky

DMOC: 1 249 Kč

V nabídce též varianta FDUV 70115-A
obsahuje navíc 2000 mAh baterii,
rychlonabíječku a praktický
plastový kufřík.

1pro13
DMOC: 2 190 Kč

20V pila kotoučová
FDUK 70305-0

typ baterie
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různých
zařízení jak
v zahradě,
tak v dílně

• rychlost bez zatížení:
0 – 3 700 ot./min.
• průměr kotouče:
165 mm
• ergonomické madlo
• AC Laser

• bez baterie a nabíječky

DMOC: 1 990 Kč

Aku nářadí 20 V
20V fukar listí
FZF 70605-0

20V plotové nůžky
FZN 70205-0

Dílna/Zahrada
20V strunová sekačka
FZS 70105-0

2× 20 V akumulátorový
křovinořez
FZS 70705-0

• rychlost bez zatížení:
0 – 17000 ot./min.

• délka lišty: 510 mm

• šířka záběru: 300 mm

• maximální rychlost vzduchu:
38 m/s

• řezný průměr: 16 mm

• průměr struny: 1,6 mm

• max. šířka řezu 38 cm

• rychlost bez zatížení:
0 – 1300 ot./min.

• rychlost bez zatížení:
0 – 7 500 ot./min.

• strunová hlava: 33 cm

• elektronická brzda

• teleskopická rukojeť

• bez baterie a nabíječky

• nastavitelný úhel zastřihovací
hlavy

• sací výkon: 350 CFM

• bez baterie a nabíječky

DMOC: 1 190 Kč

DMOC: 1 490 Kč

• průměr struny: 2,0 mm

• bez baterie a nabíječky

DMOC: 1 190 Kč

• 3hrotý kovový kotouč: 23 cm
• ramenní popruh
• řídítka s měkkou rukojetí

• bez baterie a nabíječky

DMOC: 3 990 Kč

2× 20 V akumulátorová
sekačka na trávu
FZR 70335-A
• šířka záběru: 330 mm
• sběrný koš: 35 l
• 5 poloh výšky sečení
• výška sečení: 25 – 65 mm

2× 20 V akumulátorová
sekačka na trávu
FZR 70375–0

• doporučená plocha sečení:
až 350 m2

• v sadě s 2× 2 Ah baterií
+ rychlonabíječka

DMOC: 5 490 Kč

• šířka záběru: 370 mm
• sběrný koš: 40 l
• 6 poloh výšky sečení
• výška sečení: 25 – 75 mm
• doporučená plocha sečení:
až 500 m2

• • bez baterie a nabíječky

DMOC: 4 490 Kč

BEZUHLÍKOVÝ
MOTOR

20V prořezávač větví
FZP 70505-0
• rychlost řetězu: 5 m/s
• délka lišty: 200 mm
• lišta a řetěz značky OREGON
• teleskopická rukojeť: ± 70 cm

BEZUHLÍKOVÝ
MOTOR

• bez baterie a nabíječky

DMOC: 2 190 Kč

20V teles. plotové
nůžky FZN 70405-0
• délka lišty: 420 mm
• řezný průměr: 16 mm
• teleskopická rukojeť: ± 70 cm
• nastavitelná hlava

• bez baterie a nabíječky

DMOC: 2 090 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

www.fieldmann.cz
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Zahrada

Elektrické travní sekačky

ELEKTRICKÉ
ROTAČNÍ
SEKAČKY

Elektrické sekačky FIELDMANN
se pro kompaktní rozměry, snadnou manipulaci i přiměřený výkon staly oblíbenými mezi chataři, zahrádkáři a vůbec majiteli
menších zahrádek, situovaných
často v husté zástavbě. Stačí ji
jen zapojit do zásuvky
a můžete sekat. Elektrická sekačka FIELDMANN nabídne kvalitní
sečení, včetně okrajů trávníku,
kde díky speciálně tvarovanému
šasi umožní dosekání plochy až
ke zdi nebo třeba podél plotů.
Výhodou je tichý chod, díky němuž
nebudete při práci rušit sousedy. Motor
nespaluje žádné palivo, provoz je tím
pádem šetrný k životnímu prostředí. Stroj
uskladníte téměř kdekoliv, nevyžaduje
prakticky žádnou údržbu ani servis.
Předpokladem je však elektrická zásuvka v dosahu a při práci starost o to,
abyste nepřesekli kabel.
Malé elektrické sekačky bez pohonu kol
s plastovým šasi vynikají svou lehkostí,
takže se hodí i na členitější pozemky,
kde je potřeba obsekávat záhony,
stromy či keře, takže se se sekačkou více
manipuluje. Výhodou je menší záběr,
což ulehčuje obsekávání detailů.

Centrální
nastavení
výšky sečení
Výšku sečení lze
nastavit
pro všechna
kolečka
společně
pohybem
jediné páky.
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Vysypání
beze zbytků
Integrovaný
jazyk koše
přesně
zapadne
do odhozového
tunelu.
Po vyprázdnění
koše zůstanou
zbytky trávy
na tomto
jazyku, nikoliv
pod sekačkou.

Koše
s ukazateli
zaplnění

Nastavení
výšky
madla

Plastové koše
vybraných
modelů jsou
vybaveny
ukazateli
zaplnění, které
vás včas
upozorní, že je
koš plný.

Výšku madla lze
velice snadno
přizpůsobit tak,
aby vyhovovala
každému.

Větší elektrické modely se mohou
pochlubit vysokou výkonností a oproti
benzínovým modelům i nižší hmotností. Uplatňují se tak především na
středně velkých, méně členitých
plochách. Oproti malým modelům
mají širší záběr, silnější motor a větší
sběrný koš. Při práci na rozlehlejších
rovných plochách jsou tím pádem výrazně rychlejší. Spínač přes celou ší řku
madla zvyšuje komfort i při delší práci,
umožňuje totiž pohodlnější startování
a vedení stroje oběma rukama.

Model

Příkon
motoru

Záběr

Materiál
šasi

Nastavení
výšky sečení

Výška
sečení

Objem
koše

Sklopné
madlo

Nastavení
výšky madla

FZR 2015-E

1 000 W

32 cm

plast

3 pozice

20 – 56 cm

30 l

ANO

ANO

7,2 kg

250 m2

FZR 2021-E

1 200 W

32 cm

plast

3 pozice

20 – 56 mm

30 l

ANO

NE

7,5 kg

450 m2

FZR 2025-E

1 300 W

32 cm

plast

3 pozice

20 – 56 mm

30 l

ANO

ANO

7,5 kg

600 m2

FZR 2028-E

1 300 W

33 cm

plast

3 pozice

20 – 60 mm

30 l

ANO

ANO

8,2 kg

600 m2

FZR 2035-E

1 600 W

38 cm

plast

5 pozic

20 – 70 mm

45 l

ANO

NE

14,2 kg

800 m2

FZR 2046-E

2 000 W

43 cm

plast

6 pozic

20 – 70 mm

50 l

ANO

ANO

15,4 kg

1 000 m2

vše pro váš dům a zahradu

Hmotnost

Doporučená
plocha

Zahrada

Elektrické travní sekačky

NOVINKA

Elektrická sekačka
FZR 2015-E

Elektrická sekačka
FZR 2021-E

Elektrická sekačka
FZR 2025-E

• příkon motoru: 1 000 W

• příkon motoru: 1 200 W

• příkon motoru: 1 300 W

• záběr sečení: 32 cm

• záběr sečení: 32 cm

• záběr sečení: 32 cm

• plastový koš o objemu 30 l s ukazatelem
naplněni

• plastový koš o objemu 30 l s ukazatelem
naplnění

• plastový koš o objemu 30 l s ukazatelem
naplnění

• výška sečení: 20–56 mm

• výška sečení: 20–56 mm

• výška sečení: 20–56 mm

• 3 polohy nastaveni výšky sečení

• 3 polohy nastavení výšky sečení

• 3 polohy nastavení výšky sečení

• doporučena plocha sečení 250 m2

• doporučená plocha sečení 450 m2

• doporučená plocha sečení 600 m2

Sklopné madlo s možností
přizpůsobení výšky

Sklopné madlo pro snadné skladování

Výškově nastavitelné madlo

Transportní madlo v těžišti sekačky

Snadné sklopení madla pomocí
rychloupínacích šroubů

Transportní madlo v těžišti sekačky

DMOC: 1 990 Kč

Elektrická sekačka
FZR 2028-E

DMOC: 1 990 Kč

Elektrická sekačka
FZR 2035-E

DMOC: 2 190 Kč

Elektrická sekačka
FZR 2046-E

• příkon motoru: 1 300 W

• příkon motoru: 1 600 W

• příkon motoru: 2 000 W

• záběr sečení: 33 cm

• záběr sečení: 38 cm

• záběr sečení: 43 cm

• dělený koš (plast/textil) o objemu 30 l

• dělený koš (plast/textil) o objemu 45 l

• dělený koš (plast/textil) o objemu 50 l

• výška sečení: 20–60 mm

• výška sečení: 20–70 mm

• výška sečení: 20–70 mm

• 3 polohy nastavení výšky sečení

• 5 poloh nastavení výšky sečení

• 6 poloh nastavení výšky sečení

• doporučená plocha sečení 600 m2

• doporučená plocha sečení 800 m2

• doporučená plocha sečení 1 000 m2

Výškově nastavitelné madlo

Sklopné madlo pro snadné skladování

Transportní madlo v těžišti sekačky

Centrální nastavení výšky sečení

Výškově nastavitelné madlo s možností
úplného sklopení

DMOC: 2 390 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: 3 590 Kč

Centrální nastavení výšky sečení

DMOC: 4 990 Kč

www.fieldmann.cz
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Vřetenové, AKU a benzínové travní sekačky

BENZÍNOVÉ,
VŘETENOVÉ
ROTAČNÍ
SEKAČKY

Díky benzínovému pohonu
sekačky nebudete potřebovat
žádné zdroje elektrické energie,
takže se můžete při sekání bez
problémů pohybovat
i v nejvzdálenějším koutě
zahrady. Benzínová sekačka
si troufne nejen na rozlehlé
plochy, ale také na hustší či
delší trávu, a ne zcela rovný
terén. Určitou daní za to, že
vás nebude omezovat žádná
napájecí šňůra či dostupnost
elektrické zásuvky, je o něco
náročnější údržba.
Menší benzínové stroje se hodí
pro zahrádky, kde se velké plochy
střídají s členitými. Sekačky s plas
plastovým šasi bez pojezdu jsou cenově
dostupné a lehčí, takže se s nimi
lépe manipuluje v případě překá
překážek v ploše trávníku, například mezi
záhony. Odolnost větším benzínobenzíno
vým sekačkám FIELDMANN přináší
ocelové šasi. Díky pojezdu však ne
nemusíte stroj obtížně tlačit, jede sám,
takže nevadí ani vyšší hmotnost:.
Sekání trávy na nerovném i svažitém
terénu je pak zcela nenáročné.
U nejvyšších modelů si dokonce
můžete plynule regulovat rychlost
pojezdu podle potřeby.

Motory Briggs
& Stratton

4rychlostní
pojezd

Nastavení
madla

Elektrický
start

Ve výbavě vybraných sekaček Fieldmann naleznete
motory renomované
americké společnosti Briggs & Stratton.
Jsou mezi nimi
nejmodernější modely řady E–Series,
motory s ventilovým
rozvodem
i automatický sytič
.

Vybrané modely
umožňují měnit
rychlost pojezdu.
Můžete vybírat
ze 4 rychlostí.
Změna rychlosti
nemá vliv
na otáčky nože.

U většiny modelů
sekaček lze
výškově nastavit
madlo
a učinit tak práci
pohodlnou pro
všechny členy
rodiny.

Pohodlné
startování
pomocí
elektrického
startéru. Stačí
pouze stisknout.
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Pro sekačky
Fieldmann
doporučujeme
oleje MOL.

Pokud máte obavy z problémů se
startováním, vyberte si sekačku se
startérem, kde je startování stejně
jednoduché jako v autě. U systému
4 v 1 zase oceníte výběr, jak s posekanou trávou naložit: Kromě sběru
trávy či mulčování tato funkce
umožňuje ještě trávu vyřádkovat za
sekačkou nebo ji odhodit do boku.
Měkčená madla benzínových sekaček FIELDMANN spolehlivě tlumí vibrace. Stroje disponují většími kolečky,
výborně tak překonávají nerovnosti
terénu, navíc jsou kola většiny modelů
uložena na kuličkových ložiscích, což
prodlužuje jejich životnost a zlepšuje
otáčení kol.

Zahrada

Vřetenové, AKU a benzínové travní sekačky

VŘETENOVÉ
A AKU
SEKAČKY

Vřetenové sekačky trávu nesekají, ale v podstatě stříhají, což je
šetrnější způsob údržby trávníku.
Žací ústrojí v podobě rotujícího válcovitého vřetene je tvořeno pěti do šroubovice stočenými noži umístěnými v přesných rozestupech a úhlech. Tráva se při otáčení vřetene dostává mezi dvě ostří, která se pohybují proti sobě a stéblo jako nůžky ustřihnou.
Konečky sečené trávy tak nejsou roztřepené jako při klasickém sečení a nezasychají.

Vřetenová
sekačka FZR 1010

Vřetenová
sekačka FZR 1050

• vhodná i pro
menší trávník,
kde není
v dosahu el.
energie

Aku sekačka
FZR 2110-Li

• záběr sečení:
38 cm

• batarie Li-Ion
40 V, 2 000 mAh

• 5 nožů

• záběr sečení:
32 cm

• výška sečení:
13–38 mm

• záběr sečení:
40 cm

• 3 pozice
nastavení výšky
sečení

• 4 pozice
nastavení výšky
sečení

• plynulé
nastavení výšky
sečení 14–47 mm

• látkový koš 45 l
• sklopné madlo

• látkový koš 23 l

• možnost použití
i bez el. proudu
jako ruční
vřetenovou
sekačku

• sklopné madlo
pro snadné
skladování
• doporučená
plocha sečení
150 m2

DMOC: 4 990 Kč

DMOC: 1 490 Kč

• výška sečení: 32–68 mm • plastový sběrný koš 30 l
• s ukazatelem zaplnění • výškově nastavitelná
rukojeť • doporučená plocha sečení do 350 m2
• baterie a nabíječka součástí balení

DMOC: 5 990 Kč

BENZÍNOVÉ SEKAČKY

V nabídce též
2 další modely
akumulátorových
sekaček v rámci
programu
FAST POWER 20V,
str. 4-7

SELF

s pojezdem

NOVINKA

Benzínová sekačka
FZR 4003-79BH

Benzínová sekačka
FZR 4005-127BH

Benzínová sekačka
FZR 4008-79B

• motor OHV 79 cm3

• motor OHV RATO RV 125-S

• motor OHV 79 cm3

• záběr sečení: 40 cm, plastové šasi

• výkon motoru: 1,8 kW

• záběr sečení: 40 cm, ocelové šasi

• nastavení výšky sečení
– 3 pozice 25, 40 a 55 mm

• záběr sečení: 40 cm, plastové šasi

• centrální nastavení výšky sečení
– 7 pozic, 25–75 mm

• látkový koš 40 l redukující prostupnost
prachu

• výška sečení: 25/45/65 mm
• sběrný koš 40 l

• látkový koš 45 l redukující prostupnost
prachu

• sklopné madlo pro snadné skladování

• sklopné madlo

• kola uložená na kuličkových ložiscích

• hmotnost: 19 kg

• hmotnost: 19 kg

• sklopné madlo pro snadné skladování

• doporučená plocha sečení 650 m2

• doporučená plocha sečení 750 m2

• hmotnost: 25,5 kg

• nastavení výšky sečení – 3 pozice

• doporučená plocha sečení 800 m2

DMOC: 4 890 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: 5 490 Kč

DMOC: 5 990 Kč

www.fieldmann.cz
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SELF

s pojezdem

Benzínová sekačka
FZR 4210-B

Benzínové travní sekačky

SELF

s pojezdem

Benzínová sekačka
FZR 4608-B

s pojezdem

Benzínová sekačka
FZR 4611-144B

• motor: Rato OHV, 127 cm3, 1,9 kW

• čtyřtaktní motor OHV 139 cm3

• čtyřtaktní motor OHV RATO SV 145-S

• šasi sekačky: ocel

• výkon motoru: 2,2 kW

• výkon motoru: 2,5 kW

• záběr sečení: 42 cm

• s vlastním pojezdem

• s vlastním pojezdem

• systém sečení 3 v 1 – sběr, zadní odhoz,
mulčování

• ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm

• kvalitní ocelové šasi se záběrem
sečení 46 cm

• centrální nastavení výšky sečení – 6 pozic

• výška sečení: 25–75 mm

• výška sečení: 25–75 mm

• textilní koš o objemu 55 l
• centrální nastavení výšky sečení

• sběrný koš: 45 l
• kola uložená na kuličkových ložiscích
• přední kola 150 mm, zadní kola 200 mm
• váha: 21,7 kg
• doporučená plocha sečení 900 m2

• doporučená plocha sečení 1 000 m2
Sklopné madlo s měkčenou rukojetí
Možnost mulčování – záslepka v balení

DMOC: 6 490 Kč

vše pro váš dům a zahradu

• dělený koš (plast/textil) o objemu 65 l
s ukazatelem naplnění
• výška sečení: 25–70 mm
• centrální nastavení výšky sečení
• doporučená plocha sečení 1 000 m2
Sklopné madlo s měkčenou rukojetí, panel
na nápoj a nářadí
Možnost mulčování – záslepka v balení

Sklopné madlo s měkčenou rukojetí
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SELF

DMOC: 7 390 Kč

DMOC: 7 490 Kč

Zahrada

Benzínové travní sekačky

SELF

SELF
SELF

s pojezdem

s pojezdem

elektrický startér

s pojezdem

NOVINKA

Benzínová sekačka
FZR 4614-144B

Benzínová sekačka
FZR 4616-144B

Benzínová sekačka
FZR 4615-LiBES

• OHV RATO SV 145-S, 2.5 kW

• čtyřtaktní motor OHV RATO SV 145-S

• čtyřtaktní motor OHV DUCAR 150 cm3

• šasi sekačky: ocel

• výkon motoru: 2,5 kW

• výkon motoru: 2,7 kW

• záběr sečení: 46 cm

• s vlastním pojezdem

• systém sečení 4 v 1 – sběr, zadní a boční
odhoz, mulčování

• kvalitní ocelové šasi se
záběrem sečení 46 cm

• elektrický startér - Li-Ion baterie,
ruční startování

• centrální nastavení výšky sečení - 8 pozic

• dělený koš (plast/textil)
o objemu 60 l s ukazatelem naplnění

• výška sečení: 30-80 mm

• záběr sečení: 46 cm, ocelové šasi

• výška sečení: 30–80 mm

• sběrný koš: 60 l

• centrální nastavení výšky sečení

• polohovatelné madlo
• kola uložená na kuličkových ložiscích
• váha: 33 kg
• doporučená plocha sečení 1 000 m2

• doporučená plocha sečení 1 000 m2
Výškově nastavitelné madlo s měkčenou
rukojetí, panel na nápoj a nářadí
Systém 4v1 – sběr do koše,
mulčování, zadní a boční odhoz

• centrální nastavení výšky sečení - 7 pozic
• výška sečení: 25–75 mm
• dělený koš (plast/textil) 55 l
• kola uložená na kuličkových ložiscích
• doporučená plocha sečení 1200 m2
Výškově nastavitelné madlo s měkčenou
rukojeti, panel na nápoj a nářadí
Systém 4v1 – sběr do koše,
mulčovaní, zadní a boční odhoz

DMOC: 7 980 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: 7 990 Kč

DMOC: 11 290 Kč

www.fieldmann.cz
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SELF

Benzínové travní sekačky

SELF

s variabilním

s variabilním

pojezdem

pojezdem

SELF

s pojezdem

NOVINKA

Benzínová sekačka
FZR 4618-144BV

Benzínová sekačka
FZR 4625-BV

Benzínová sekačka
FZR 5114-170B/BV

• čtyřtaktní motor OHV RATO SV 145-S

• motor Briggs & Stratton 500 E OHV

• čtyřtaktní motor OHV RATO SV 170-S

• výkon motoru: 2,5 kW

• výkon motoru: 1,94 kW

• výkon motoru: 2,8 kW

• variabilní rychlost pojezdu - 4 rychlosti

• variabilní rychlost pojezdu - 4 rychlosti

• s pojezdem

• kvalitní ocelové šasi se záběrem
sečení 46 cm

• kvalitní ocelové šasi se záběrem
sečení 46 cm

• se čtyřrychlostním variátorem

• koš o objemu 65 l s ukazatelem naplnění

• koš o objemu 65 l s ukazatelem naplnění

• kvalitní ocelové šasi se záběrem
sečení 51 cm

• výška sečení: 25–70 mm

• výška sečení: 25–70 mm

• koš o objemu 62 l s ukazatelem naplnění

• centrální nastavení výšky sečení

• centrální nastavení výšky sečení

• výška sečení: 25–80 mm

• doporučená plocha sečení 1 200 m2

• doporučená plocha sečení 1 400 m2

• centrální nastavení výšky sečení

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou
rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou
rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování,
zadní a boční odhoz

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování,
zadní a boční odhoz

• doporučená plocha sečení 1 800 m2

DMOC: 11 290 Kč
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DMOC: 12 990 Kč

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou
rukojetí, panel na nápoj a nářadí
Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování,
zadní a boční odhoz

DMOC: 9 990/10 990 Kč

Zahrada

Benzínové travní sekačky

Model

Motor

Výkon
motoru

Systém 4v1

Záběr

Materiál šasi

Nastavení
výšky sečení

Počet pozic
výšky sečení

Objem koše

Sklopné
madlo

Nastavení
výšky madla

Hmotnost

Doporučená
plocha

FZR 4003-79BH

OHV 79 cm3

1,3 kW

NE

40 cm

PLAST

ANO

3 pozice

40 l

ANO

NE

17,5 kg

FZR 4005-127BH

OHV 127 cm 3

1,8 kw

NE

40 cm

PLAST

ANO

3 pozice

40 l

ANO

NE

19,0 kg

750 m2

FZR 4008-79B

OHV 79 cm3

1,3 kW

NE

40 cm

OCEL

ANO

7 pozic

45 l

ANO

NE

23,0 kg

800 m2

FZR 4210-B

OHV 127 cm 3

1,9 kW

NE

42 cm

OCEL

ANO

6 pozic

45 l

ANO

NE

21,7 kg

900 m2

FZR 4608-B

OHV 139 cm3

2,2 kW

NE

46 cm

OCEL

ANO

8 pozic

55 l

ANO

NE

32,0 kg

1 000 m2

650 m2

FZR 4611-144B

OHV 144 cm3

2,5 kW

NE

46 cm

OCEL

ANO

8 pozic

65 l

ANO

NE

28,0 kg

1 000 m2

FZR 4614-144B

OHV 144 cm3

2,5 kW

ANO

46 cm

OCEL

ANO

5 pozic

55 l

ANO

ANO

32,0 kg

1 000 m2

FZR 4616-144B

OHV 144 cm3

2,5 kW

ANO

46 cm

OCEL

ANO

8 pozic

60 l

ANO

ANO

29,0 kg

1 000 m2

FZR 4615-LiBES

OHV 150 cm3

2,7 kW

ANO

46 cm

OCEL

ANO

7 pozic

55 l

ANO

ANO

32,5 kg

1 200 m2

FZR 4618-144BV

OHV 144 cm3

2,5 kW

ANO

46 cm

OCEL

ANO

8 pozic

65 l

ANO

ANO

31,7 kg

1 200 m2

FZR 4625-BV

B&S 140 cm3

1,94 kW

ANO

46 cm

OCEL

ANO

8 pozic

65 l

ANO

ANO

27,0 kg

1 400 m2

FZR 5114-170B

OHV 170 cm3

2,8 kW

ANO

51 cm

OCEL

ANO

8 pozic

62 l

ANO

ANO

36,5 kg

1 800 m2

FZR 5115-170B

OHV 170 cm3

2,8 kW

ANO

51 cm

OCEL

ANO

8 pozic

65 l

ANO

ANO

36,5 kg

1 800 m2

FZR 5124-BV

B&S 161 cm3

2,68 kW

ANO

51 cm

OCEL

ANO

8 pozic

62 l

ANO

ANO

38,0 kg

1 800 m2

FZR 5611-B

OHV 196 cm3

3,5 kW

ANO

56 cm

OCEL

ANO

6 pozic

75 l

ANO

ANO

33,9 kg

2 000 m2

SELF

s variabilním

s pojezdem

Benzínová sekačka
FZR 5115-170B

SELF

pojezdem

Benzínová sekačka
FZR 5124-BV

• čtyřtaktní motor OHV RATO SV 170-S

• motor Briggs & Stratton 750 DOV

• výkon motoru: 2,8 kW

• výkon motoru: 2,68 kW

• s pojezdem

• variabilní rychlost pojezdu - 4 rychlosti

• kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení
51 cm

• regulace otáček motoru

• koš o objemu 65 l

• kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení
51 cm

• výška sečení: 25–77 mm

• koš o objemu 62 l s ukazatelem naplnění

• centrální nastavení výšky sečení

• výška sečení: 25–80 mm

• doporučená plocha sečení 1 800 m2

• centrální nastavení výšky sečení
• doporučená plocha sečení 1 800 m2

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou
rukojetí, panel na nápoj a nářadí
Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování,
zadní a boční odhoz

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou
rukojetí, panel na nápoj
Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování,
zadní a boční odhoz

DMOC: 9 990 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: 14 490 Kč

SELF

s pojezdem

Benzínová sekačka
FZR 5611-B
• čtyřtaktní motor OHV 200 cm3
• výkon motoru: 3,5 kW
• záběr sečení: 56 cm, ocelové šasi
• systém sečení 4v1 – sběr, boční a zadní
odhoz, mulčování
• centrální nastavení výšky sečení - 6 pozic
• výška sečení: 25–75 mm
• dělený koš 75 l
• měkčený potah madla tlumicí vibrace
• panel s přihrádkou na drobnosti
• přední madlo pro snadnou manipulaci
při čištění
• kola uložená na kuličkových ložiscích
• hmotnost: 33,9 kg
• doporučená plocha sečení 2000 m2

DMOC: 13 990 Kč

www.fieldmann.cz
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Vertikutátory

ELEKTRICKÉ
A BENZÍNOVÉ
VERTIKUTÁTORY
Pravidelné odstraňování travní
plsti neboli stařiny, regeneruje
trávník a pomáhá tak v boji
proti chorobám a plísním.
Ke kořenům trávníku lépe
proniknou živiny, voda, vzduch
a světlo. Elektrické vertikutátory
FIELDMANN jsou standardně
vybaveny dvojicí válců.
Odstranění travní plsti zajišťuje pro
provzdušňovací válec, zatímco válec
druhý, vertikutační, noži prořezává
vodorovné travní odnože, což podpo
podporuje růst kořenového systému a tvor
tvorbu nových výhonů. Trávník houstne
a regeneruje se. Výměna válců na
vertikutátorech FIELDMANN je rychlá
a jednoduchá.

Válec s noži
Při dodržení
správné hloubky
vertikutace
nože jemně
narušují povrch,
a podporují tak
růst kořenového
systému.

16

Válec
s pružinami
Pružiny efektivně
odstraní travní
plsť, která
vzniká ze zbytků
posečené trávy
a také
mulčováním.
Odstranění
travní plsti trávník
provzdušní
a zabraňuje
šíření plevelů
a mechu.

vše pro váš dům a zahradu

Výkonné
benzínové
motory

Nastavení
hloubky
vertikutace

Nově dodáváme
vertikutátor
i ve variantě
s benzínovým
motorem.

V souvislosti
s opotřebením
nožů můžete
nastavit
polohu tak,
aby hloubka
vertikutace byla
vždy optimální,
tj. 2 – 3 mm.

Trávník doporučujeme provzdušnit
dvakrát ročně – na jaře a na podzim,
u více namáhaných ploch i častěji.
Konkrétní termín volíme vždy s ohledem na klimatické podmínky. Chybou
by bylo pustit se do vertikutace podmáčené nebo namrzlé plochy. Vertikutace se provádí pouze do hloubky
max. 3 mm, nejde totiž o úpravu půdy.
Cílem je prořezat travní drn v nadzemní
části. Hlubší záběr nože než 3 mm
může poškodit kořínky trávy.
U vertikutátorů FIELDMANN lze hloubku práce nastavit v závislosti na
opotřebení nožů či pružin, zpravidla
centrálně jednou páčkou.

Zahrada

Vertikutátory

Model

Příkon/výkon

Šířka záběru

Objem koše

Počet nožů

Počet pružin

Nastavení
výšky madla

Hmotnost

Doporučená
plocha

FZV 2004-E

1 500 W

32 cm

40 l

20

16

NE

8,5 kg

800 m2

FZV 4003-E

1 600 W

38 cm

48 l

20

24

ANO

11,5 kg

1 000 m2

FZV 4010-E

1 800 W

40 cm

55 l

20

24

ANO

12,8 kg

1 200 m2

FZV 6050-B

208 cm3/4,3 kW

40 cm

45 l

18

–

NE

34 kg

2000 m2

Elektrický
vertikutátor
FZV 4010-E

800 m2

• elektrický vertikutátor
určený pro větší plochy
• příkon elektromotoru: 1 800 W
• šířka záběru vertikutace: 40 cm
• součástí jsou dva vyměnitelné
válce

1 200 m2

• nastavení hloubky práce
dle opotřebení nožů či pružin
• vertikutační válec s 20 noži
• provzdušňovací válec
s 24 pružinami
• výškově nastavitelná rukojeť
• koš o objemu 55 l

DMOC: 4 290 Kč

1 000 m2

Benzínový vertikutátor
FZV 6050-B
• motor OHV 208 cm3/4,3 kW
• pracovní záběr: 40 cm,
ocelové šasi
• standardně osazeno válcem
s 18 noži
• centrální nastavení pracovní
hloubky
• rozsah nastavení
-15 až +5 mm, 6 pozic

Elektrický
vertikutátor
FZV 2004-E
• elektrický vertikutátor vhodný
pro středně velké plochy

• robustní vertikutátor
s pevným plastovým šasi

• příkon elektromotoru: 1 500 W

• příkon elektromotoru: 1 600 W

• šířka záběru vertikutace: 32 cm

• šířka záběru vertikutace: 38 cm

• součástí jsou dva vyměnitelné
válce

• součástí jsou dva vyměnitelné
válce

• nastavení hloubky práce
do 4 poloh dle opotřebení
nožů či pružin

• nastavení hloubky práce
dle opotřebení nožů či pružin

• vertikutační válec s 20 noži

• provzdušňovací válec
s 24 pružinami

• provzdušňovací válec
s 16 pružinami
• koš o objemu 40 l

DMOC: 2 990 Kč

• látkový koš 45 l redukující
prostupnost prachu

Elektrický
vertikutátor
FZV 4003-E

• kola uložená na kuličkových
ložiscích

2 000 m2

• sklopné madlo pro snadné
skladování
• volitelně válec s pružinami

DMOC: 9 990 Kč

• vertikutační válec s 20 noži

• koš o objemu 48 l

DMOC: 3 290 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

www.fieldmann.cz
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Zahrada

Strunové sekačky, vyžínače a křovinořezy

STRUNOVÉ
SEKAČKY,
VYŽÍNAČE
A KŘOVINOŘEZY

Na detailní dosekání trávy
kolem obrubníku, v prudkém
svahu či na nepřístupném
místě pod keřem, kam se
potřebujeme „natáhnout“,
je dobré si pořídit strunovou
sekačku. Nejlépe takovou,
která nám i pár centimetrů
přidá, jako třeba strunovou
sekačku FIELDMANN
s teleskopickou rukojetí.
Pro zlepšení dostupnosti lze nastavit
polohu horní rukojeti a u vybraných
modelů i úhel žací hlavy. Strunové
sekačky FIELDMANN jsou lehké
a tiché, ideální pro dokončovací
práce a menší plochy. Akumulátorové modely přidávají ke všem
výhodám strunových sekaček ještě
svobodu při práci bez starosti
o délku prodlužovacího kabelu
a dostupnost zásuvky. Pro větší
plochy se hodí modely s podpůrnými kolečky, které zajistí pohodlí
při delší práci.

Nastavení
úhlu hlavy
sekačky
Úhel žací hlavy
strunové sekačky
je možné nastavit,
a udržovat tak
i hůře dostupná
místa.
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Strunová
hlava
Strunu je možné
vysunout
do maximální
přípustné
délky pouhým
poklepáním
strunové hlavy
o povrch.

vše pro váš dům a zahradu

Dělená hřídel
Uvolněním
jednoduchého
mechanismu
lze rozdělit
hřídel vyžínače
či křovinořezu.
Rozložený stroj
se výrazně lépe
převáží i skladuje.

Vodítko proti
nechtěnému
posečení
rostlin
Vodítko
vymezuje oblast
dosahu struny
a zabraňuje tak
nechtěnému
posečení
okrasných rostlin
v záhonech.

Zkultivovat zarostlou „džungli“ v pohlednou část zahrady vyžaduje sílu
i techniku, v první řadě výkonný
křovinořez. Ten se hodí pro vyžínání
tuhé přerostlé trávy i rozsáhlejších
zaplevelených ploch. Při sekání
oceníte poloautomatickou strunovou hlavu, která zajišťuje nastavení
délky dvojice strun jen lehkým úhozem o zem. Modely FIELDMANN
s ocelovým nožem v základní výbavě si poradí s křovinami a náletovými dřevinami. Dvoutaktní
motory křovinořezů FIELDMANN
nabízejí vysoký výkon, ale zároveň
jsou lehké. Křovinořezy s dvojitou
přední rukojetí připomínající řídítka
na kole se drží oběma rukama, což
umožňuje efektivnější a komfortnější práci i na větších plochách.

Zahrada

Strunové sekačky, vyžínače a křovinořezy

V nabídce též
akumulátorová
strunová sekačka
v rámci programu
FAST POWER 20V,
str. 4-7

NOVINKA

Akumulátorová
strunová sekačka
FZS 1025-A

Elektrická
strunová sekačka
FZS 2105-E

Elektrická
strunová sekačka
FZS 2306-E

• Li-Ion baterie 18 V/1 500 mAh

• příkon elektromotoru: 250 W

• příkon elektromotoru: 350 W

• doba chodu cca 35 min, struna 1,4 mm

• záběr sečení: 22 cm

• záběr sečení: 25 cm

• šiřka sečení 250 mm, poloautomatická
strunová hlava

• poloautomatická strunová hlava

• nastavitelná rukojeť

• hmotnost: 1,3 kg

• hmotnost: 1,7 kg

Volitelné příslušenství:

Volitelné příslušenství:

• náhradní struna 60 m/1,0 mm

• náhradní struna 60 m/1,4 mm

• teleskopické madlo, nastavitelný uhel
žací hlavy a distanční oblouk
• baterie a nabíječka součástí balení
• hmotnost: pouze 1,9 kg

DMOC: 2 390 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: 899 Kč

DMOC: 999 Kč

www.fieldmann.cz
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Strunové sekačky, vyžínače a křovinořezy

Model

Typ motoru

Příkon

Záběr
sečení

Průměr
struny

Nastavení
úhlu hlavy

Teleskopická
rukojeť

Podpůrná
kolečka

Ochranné
vodítko

FZS 1025-A

AKU elektromotor

18 V/1 500 mAh

25 cm

1,4 mm

ANO

ANO

NE

ANO

1,9 kg

FZS 2105-E

elektromotor

250 W

22 cm

1,0 mm

NE

NE

NE

NE

1,3 kg

FZS 2306-E

elektromotor

350 W

25 cm

1,4 mm

NE

ANO

NE

NE

1,7 kg

FZS 2002-E

elektromotor

500 W

30 cm

1,4 mm

ANO

ANO

ANO

ANO

2,4 kg

FZS 2505-E

elektromotor

550 W

30 cm

1,4 mm

ANO

ANO

NE

ANO

2,3 kg

FZS 2050-E

elektromotor

1 400 W

42 cm

1,6 mm

NE

NE

NE

NE

6,0 kg

Elektrická
strunová sekačka
FZS 2505-E

Elektrická
strunová sekačka
FZS 2002-E

• model s výkonnějším
motorem o příkonu 550 W

• model s výkonnějším
motorem o příkonu 500 W

• výkonný elektromotor
1 400 W

• záběr sečení: 30 cm
s možností nastavení úhlu
strunové hlavy

• záběr sečení: 30 cm
s možností nastavení úhlu
strunové hlavy

• záběr sečení: 42 cm

• teleskopická rukojeť
105–125 cm

• teleskopická rukojeť
92–114 cm

• ocelový trojzubec

• nastavitelná rukojeť

• podpůrná kolečka

• hmotnost: 2,3 kg

• ochranné vodítko proti
posečení okrasných rostlin

Volitelné příslušenství:
• náhradní struna 15 m/1,4 mm
• náhradní struna 60 m/1,4 mm

• hmotnost: 2,4 kg

Volitelné příslušenství:
• náhradní struna 15 m/1,4 mm
• náhradní struna 60 m/1,4 mm

DMOC: 1 190 Kč
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Elektrická
strunová sekačka
FZS 2050-E

vše pro váš dům a zahradu

DMOC: 1 250 Kč

• poloautomatická strunová
hlava
• dělená hřídel pro lepší
skladování a transport
• výškově nastavitelná rukojeť
• ramenní popruh v balení
• hmotnost: 6 kg

Volitelné příslušenství:
• náhradní struna 60 m/1,6 mm
• ocelový trojzubec

DMOC: 2 890 Kč

Hmotnost

Zahrada

Strunové sekačky, vyžínače a křovinořezy

TWIST&GO
strunová hlava
součástí balení.

TWIST&GO
strunová hlava
součástí balení.

TWIST&GO
strunová hlava
součástí balení.

TWIST&GO
strunová hlava
součástí balení.

V nabídce též
akumulátorový
křovinořez v rámci
programu
FAST POWER 20V,
str. 4-7

Benzínový
křovinořez
FZS 3003-B

Benzínový
křovinořez
FZS 3020-B

Benzínový
křovinořez
FZS 4004-B

Benzínový
křovinořez
FZS 5003-B

• dvoutaktní motor o objemu
25,4 cm3 s výkonem 0,7 kW

• lehký a snadno ovladatelný
křovinořez

• výkonný křovinořez určený
do náročných podmínek

• výkonný křovinořez určený
do náročných podmínek

• záběr sečení: 42 cm

• dvoutaktní motor o objemu
32,5 cm3 s výkonem 1,15 kW

• vhodný pro likvidaci
náletových dřevin

• vhodný pro likvidaci
náletových dřevin

• záběr sečení: 42 cm

• dvoutaktní motor o objemu
43 cm3 s výkonem 1,4 kW

• silný dvoutaktní motor
o objemu 52 cm3 s výkonem
1,6 kW

• TWIST&GO poloautomatická
strunová hlava - jednoduché
doplnění nové struny
• ocelový trojzubec k sečení
odolnějších rostlin – součást
balení
• dvojitá rukojeť
s ergonomickými úchopy
• hmotnost: 6,6 kg

Volitelné příslušenství:

• TWIST&GO poloautomatická
strunová hlava - jednoduché
doplnění nové struny
• ocelový nůž k sečení
odolnějších rostlin
• dvojitá nastavitelná rukojeť
a popruh
• hmotnost: 6,6 kg

• TWIST&GO poloautomatická
strunová hlava - jednoduché
doplnění nové struny
a ocelový trojzubec součástí
balení

• dvojitá rukojeť
s ergonomickými úchopy
• TWIST&GO poloautomatická
strunová hlava - jednoduché
doplnění nové struny
a ocelový trojzubec

• objemná palivová nádrž pro
práci bez přerušení

• objemná palivová nádrž pro
práci bez přerušení

• náhradní struna 2,4 mm/15 m

• hmotnost: 7,2 kg

• hmotnost: 7,0 kg

• náhradní struna 2,4 mm/60 m

Volitelné příslušenství:

Volitelné příslušenství:

• náhradní struna 2,4 mm/15 m

• náhradní struna 2,4 mm/15 m

• náhradní struna 2,4 mm/60 m

• náhradní struna 2,4 mm/60 m

• ocelový trojzubec

• ocelový trojzubec

• klasická poloautomatická
strunová hlava

• klasická poloautomatická
strunová hlava

• pracovní rukavice

• pracovní rukavice

• náhradní struna 2,4 mm/15 m

Volitelné příslušenství:

• náhradní struna 2,4 mm/60 m
• ocelový trojzubec
• klasická poloautomatická
strunová hlava

• ocelový trojzubec

• pracovní rukavice

• dvojitá rukojeť
s ergonomickými úchopy

• klasická poloautomatická
strunová hlava
• pracovní rukavice

DMOC: 3 190 Kč

DMOC: 3 790 Kč

DMOC: 4 490 Kč

Záběr
sečení

Strunová hlava

Průměr
struny

Ocelový
trojzubec

Dvojitá
rukojeť

0,70 kW

42 cm

TWIST&GO

2,4 mm

ANO

ANO

6,6 kg

32,5 cm3

1,15 kW

42 cm

TWIST&GO

2,4 mm

ANO

ANO

6,6 kg

2taktní

43 cm3

1,40 kW

42 cm

TWIST&GO

2,4 mm

ANO

ANO

7,2 kg

2taktní

52,0 cm

1,60 kW

42 cm

TWIST&GO

2,4 mm

ANO

ANO

7,0 kg

Model

Typ motoru

Objem motoru

FZS 3003-B

2taktní

25,4 cm3

FZS 3020-B

2taktní

FZS 4004-B
FZS 5003-B

3

Výkon
motoru

DMOC: 3 990 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Hmotnost

www.fieldmann.cz
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Řetězové pily

ŘETĚZOVÉ PILY
BENZÍNOVÉ,
ELEKTRICKÉ
Řetězové pily jsou dobrými
pomocníky při práci na
zahradě, v okolí domu či
v dílně. Jejich výkon ocení
všichni, kdo se chystají
pustit do důkladnějšího
prořezávání či kácení
menších stromů na zahradě
i v lese, případně potřebují
připravit palivové dřevo
na zimu. Elektrické pily
FIELDMANN mají výhodu
v nižší hmotnosti, tišším
chodu a absenci emisí.
Uplatní se pro běžné prořezávání na
zahradě a přípravu dřeva na otop,
podmínkou je však dostupnost elektrické zásuvky. Odměnou za volbu
elektrické pily vám bude i méně
náročná údržba.
Silnější benzínový model s vyšším
výkonem pořiďte pro častější práci
se dřevem či občasné kácení stromů na zahradě i v lese, bez omezení
elektrickým kabelem. U benzínových pil musíte počítat s náročnější
údržbou a obsluhou, jako je míchání
paliva či dodržení správného postupu při startování.

Bezpečnostní
brzda

Napínání
řetězu

Standardním
vybavením
všech
řetězových pil
FIELDMANN jsou
bezpečnostní
prvky, jako je
protiskluzová
rukojeť,
bezpečnostní
brzda či spojka.

Vybrané
elektrické pily
FIELDMANN
jsou vybaveny
systémem,
který umožňuje
manipulaci
s řetězem
a lištou pily bez
použití nářadí.

Příslušenství
Benzínové
i elektrické
řetězové pily
je možné
kombinovat
s různými typy
lišt rozmanitých
délek. Totéž platí
také pro řetězy.

Systém
zapalování
C.D.I.
Tento systém
výrazně
usnadňuje start
nezahřáté pily.
Jeho výhody
doceníte
zvláště v zimním
období.

Pro mazání řetězů pil
i přípravu palivové směsi
doporučujeme oleje MOL.
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vše pro váš dům a zahradu

Samozřejmostí pil FIELDMANN jsou integrované bezpečnostní prvky, jako
například řetězová brzda pro okamžité zastavení řetězu, protiskluzová
úprava horního madla nebo pevná
zubová opěrka, která je vlastně takovým stabilizátorem. Pokud narazíte
na tvrdší místo, např. suk, zoubky se
do dřeva zaseknou a nedovolí pile
odskok vzhůru. Tím se bezpečnost
práce výrazně zvyšuje. Elektrické pily
jsou vybaveny také bezpečnostní
spojkou, která po uvolnění spínače
okamžitě zastaví řetěz.

Zahrada

Řetězové pily

Model

Objem motoru/
výkon

Příkon

Délka
lišty

Bezpečnostní
brzda

Bezpečnostní
spojka

Automatické
mazání řetězu

Regulace mazání
řetězu

Hmotnost

FZP 4216-B

45 cm3/1,6 kW

–

40 cm

ANO

NE

ANO

ANO

5,5 kg

FZP 5016-B

50,4 cm3/1,7 kW

–

40 cm

ANO

NE

ANO

ANO

5,75 kg

FZP 5816-B

58 cm3/2,4 kW

–

40 cm

ANO

NE

ANO

ANO

6,0 kg

FZP 2000-E

–

1 800 W

35 cm

ANO

ANO

ANO

NE

5,0 kg

FZP 2005-E

–

2 000 W

40 cm

ANO

NE

ANO

NE

5,5 kg

FZP 2020-E

–

2 400 W

40 cm

ANO

ANO

ANO

NE

5,5 kg

NOVINKA

Benzínová řetězová pila
FZP 4216-B

Benzínová řetězová pila
FZP 5216-B

Benzínová řetězová pila
FZP 5816-B

• dvoutaktní motor o objemu 45 cm3

• dvoutaktní motor o objemu 52 cm3

• dvoutaktní motor o objemu 58 cm3

• lišta Fieldmann délky 40 cm

• lišta délky 40 cm

• lišta délky 40 cm

• bezpečnostní brzda řetězu

• řetěz Fieldmann

• řetěz Fieldmann

• systém startování C.D.I.

• bezpečnostní brzda řetězu

• bezpečnostní brzda řetězu

• kalibrovaná nádoba pro správné
namíchání palivové směsi

• systém startování C.D.I.

• systém startování C.D.I.

• kalibrovaná nádoba pro správné
namíchání palivové směsi

• kalibrovaná nádoba pro správné

• hmotnost: 5,2 kg

• hmotnost: 6,0 kg

• hmotnost: 5,5 kg

Volitelné příslušenství:
• Fieldmann: lišta 40 cm a řetěz

Volitelné příslušenství:

• Oregon: lišta 40 cm a řetěz

• Fieldmann: lišta 35, 40 cm a řetěz

• olej pro ztrátové mazání

• Oregon: lišta 35 a 40 cm a řetěz

• olej pro dvoutaktní motory

• olej pro ztrátové mazání

• pracovní rukavice

• olej pro dvoutaktní motory

Volitelné příslušenství:
• Fieldmann: lišta 40 cm a řetěz
• Oregon: lišta 40 cm a řetěz
• olej pro ztrátové mazání
• olej pro dvoutaktní motory

• pracovní rukavice

DMOC: 2 790 Kč

• namíchání palivové smesi

• pracovní rukavice

DMOC: 3 490 Kč

DMOC: 4 999 Kč

rychloupínák
řetězu

rychloupínák
řetězu

NOVINKA

Elektrická řetězová pila
FZP 2105-E

Elektrická řetězová pila
FZP 2005-E

Elektrická řetězová pila
FZP 2020-E

• příkon elektromotoru: 1 800 W

• příkon elektromotoru: 2 000 W

• příkon elektromotoru: 2 400 W

• lišta Fieldmann délky 35 cm

• lišta délky 40 cm

• lišta a řetěz Oregon délky 40 cm

• bezpečnostní brzda řetězu

• systém rychlého napínání řetězu

• výborné vyvážení díky unikátní konstrukci

• zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti

• bezpečnostní brzda řetězu

• systém rychlého napínání řetězu

• vizuální kontrola stavu oleje

• pogumovaná protiskluzová rukojeť

• bezpečnostní brzda řetězu

• automatická olejová pumpa

• zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti

• pogumovaná protiskluzová rukojeť

• hmotnost: 5,0 kg s lištou a řetězem

• automatická olejová pumpa

• zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti

Volitelné příslušenství:

• hmotnost: 5,5 kg s lištou a řetězem
• systém rychlého napínání řetězu

• automatická olejová pumpa

Volitelné příslušenství:

Volitelné příslušenství:

• Fieldmann: lišta 35 cm a řetěz

• Fieldmann: lišta 35 a 40 cm a řetěz

• Fieldmann: lišta 40 cm a řetěz

• Oregon: lišta 40 cm a řetěz

• Oregon: lišta 40 cm a řetěz

• olej pro ztrátové mazání

• olej pro ztrátové mazání

• pracovní rukavice

• náhradní lišta 35 cm
• náhradní řetěz
• olej pro ztrátové mazání
• pracovní rukavice

DMOC: 2 199 Kč

• pracovní rukavice

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: 2 599 Kč

• hmotnost: 5,5 kg s lištou a řetězem

DMOC: 2 990 Kč

www.fieldmann.cz
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Zahrada

Nůžky na živý plot

NŮŽKY
NA ŽIVÝ
PLOT

Má-li být živý plot ozdobou
zahrady, potřebuje
dostatečnou péči, především
přesný střih, pravidelné
zastřihávání a prořezávání.
Plotostřihy zlepší kvalitu
úpravy zahrady a ušetří čas.
Plot nepřeroste, nezabírá
příliš místa, zároveň nabídne
přirozenou ochranu před
zvědavými pohledy
kolemjdoucích a vhodně
doplní vzhled zahrady.
Tvarováním podle potřeby
či fantazie může plot tvořit
originální součást zahradní
kompozice.
Práce s elektrickými nebo benzínovými nůžkami na živý plot je snadnější, rychlejší, pohodlnější, ale také
přesnější než s nůžkami ručními. Při
výběru plotostřihu rozhoduje, zda
máte na zahradě dlouhý a vysoký
živý plot nebo třeba jen pár samostatně stojících keřů, které chcete
tvarovat. Elektrické nůžky zvolte,
pokud je zásuvka dobře dostupná
a není Vám proti mysli manipulace
s delším přívodním kabelem. Do
míst, kde není zdroj elektřiny, jsou
vhodné nůžky na živý plot s benzínovým motorem. Díky delší liště
dosáhne i méně zkušený zahrádkář
u rozsáhlého plotu snadno roviny.
Nůžky na plot s kratší lištou uplatníte
zejména při jemnějším stříhání malých plůtků a keřů.

Nastavení
úhlu střihu
Vybrané modely
umožňují
nastavení
úhlu lišty jak
v horizontální,tak
ve vertikální
poloze. Tuto
funkci využijete
především při
tvarování či
údržbě hůře
přístupných míst.
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Bezpečnost
Bezpečnostní
systém
zdvojených
spínačů
nedovolí
náhodné
sepnutí stroje.
Ke spuštění
dojde pouze
při sepnutí
obou spínačů
současně.

vše pro váš dům a zahradu

Rozmanité
využití
Nůžky lze využít
k údržbě všech
druhů keřů
a okrasných
dřevin.
Konstrukce
lišty umožňuje
střih větví až
do průměru
16 mm.

Zajištění
přívodního
kabelu
Otvory v zadním
madlu slouží
k zajištění
přívodního
kabelu. Zajištění
zabrání
nechtěnému
odpojení kabelu.

Otočné nůžky na živý plot umožňují
nastavení úhlu střihu, různé polohy
nastavení má i rukojeť. Tyto funkce
využijete zejména při údržbě
a tvarování míst s horší přístupností,
pro pohodlný zástřih svislých i horizontálních ploch plotů a tvarování
okrasných keřů. Teleskopický model
výrazně usnadní zastřihování horních partií živých plotů. Práce s ním
je také bezpečnější. Tam kde jste
v minulosti potřebovali žebřík, můžete nyní pohodlně pracovat ze země.

Zahrada

Nůžky na živý plot

Model

Typ motoru

Příkon

Výkon

Délka lišty

Maximální
průměr střihu

Bezpečnostní systém
snímačů

Hmotnost

FZN 2000-E

elektromotor

520 W

–

40 cm

16 mm

ANO

2,25 kg

FZN 2305-E

elektromotor

550 W

–

50 cm

16 mm

ANO

2,5 kg

FZN 2505-E

elektromotor

600 W

–

55 cm

20 mm

ANO

2,6 kg

FZN 4006-B

benzínový

–

26 cm3 / 0,75 kW

51 cm

24 mm

ANO

5,4 kg

V nabídce též
akumulátorové
plotové nůžky
v rámci programu
FAST POWER 20V,
str. 4-7

Elektrické nůžky
na živý plot
FZN 2000-E

Elektrické nůžky
na živý plot
FZN 2305-E

Elektrické nůžky
na živý plot
FZN 2505-E

• základní model

• příkon: 550 W

• příkon: 600 W

• příkon: 520 W

• délka střihu: 500 mm

• délka střihu: 550 mm

• délka střihu: 400 mm

• průměr střihu 16 mm

• nastavitelný úhel střihu

• bezpečnostní obouruční
spínač motoru

• systém bezpečnostních
spínačů

• 4 horizontální polohy rukojeti

• bezpečnostní brzda

• ochranný kryt lišty pro bezpečné skladování

• systém bezpečnostních
spínačů

• úprava větví do průměru
16 mm

• hmotnost: 2,5 kg

• průměr střihu 20 mm

• ochranný kryt lišty

• ochranný kryt lišty
pro bezpečné skladování

• hmotnost: 2,25 kg

• hmotnost: 2,6 kg

Benzínové nůžky
na živý plot
FZN 4006-B
• dvoutaktní motor o objemu
26 cm3
• délka střihu: 510 mm
• maximální průměr střihu
24 mm
• nastavitelná rukojeť pro
vertikální střih
• systém bezpečnostních
spínačů, ochranný přední štít
• kryt lišty pro bezpečné
skladování
• hmotnost: 5,4 kg

DMOC: 999 Kč

DMOC: 1 199 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: 1 899 Kč

DMOC: 4 499 Kč

www.fieldmann.cz
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Zahrada

Nůžky na větve, nářadí

NŮŽKY
NA VĚTVE,
NÁŘADÍ
Máte je po ruce prakticky
pořád, do ruky je berete
stokrát za sezonu. Řeč je
o zahradních nůžkách,
nepostradatelném nářadí
pro úpravu stromů a keřů.
Ruční nůžky se uplatní při
údržbě menších živých plotů,
zastřihávání stromů a na
tvarování detailů okrasných
keřů. Výhodou je nízká
pořizovací cena, odolnost
a dlouhá životnost.
Jednoruční nůžky FIELDMANN dovolí
jemnou a přesnou práci při úpravě
popínavých rostlin, výhonů a slabslab
ších větviček, obouruční robustní
modely vynikají pevnou kovovou
konstrukcí a poradí si i se silnými
větvemi, až do průměru 50 mm.
Držadla s pogumovaným povrchem
zajistí, že nůžky nebudou ani při zvý
zvýšené námaze v rukou klouzat.
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Hliníkové
rukojeti

Teleskopický
systém

Rozmanité
využití

Rukojeti
z hliníkové slitiny
jsou lehké
a zároveň
pevné.

Teleskopický
systém
umožňuje
nastavení nůžek
až do pěti
různých délek
rukojetí.

Nůžky lze využít
k údržbě všech
druhů keřů
a okrasných
dřevin.
Konstrukce
lišty umožňuje
střih větví až
do průměru
16 mm.

vše pro váš dům a zahradu

Čepele
z nerezové
slitiny SK5
Čepele se
pyšní svou
vysokou ostrostí
a pohodlným
střihem větví až
do průměru
15 mm.

Při výběru nůžek obouručního typu
zvažte, jaké větve s nůžkami budete
stříhat. Pokud to bude mladé dřevo nebo květiny, vybírejte přesnější
dvoučepelové modely. Jsou šetrné ke
kapilárám rostlin, a tedy ideální na čerstvé větve. Pro střih tvrdého a suchého
dřeva volte spíše jednočepelové nůžky. Síly při práci ušetří nůžky s pákovým
převodem, díky kterým snadno ustřihnete i silnější větve. Ruce doslova prodlouží modely s teleskopickou rukojetí,
díky kterým dosáhnete dál.
Ruční pákové nůžky na živý plot jsou
šetrné k okrajům listů živých plotů,
hodí se především pro sestřižení kratších a nižších stěn, případně na dostříhávání plotu. Vlnitý výbrus čepelí
zajistí, že větve nesklouzávají a dosáhnete tak požadovaného úhlu střihu.

Nůžky na větve, nářadí

NOVINKA

Zahrada

NOVINKA

Nůžky na větve
FZNR 1006

Nůžky na větve
FZNR 1007

Posuvná ruční pilka
FZNR 1301

Ruční pilka
FZNR 1310

• nůžky na větve

• nůžky na větve

• plně zasouvací čepel

• délka čepele 240 mm

• dvoučepelové

• dvoučepelové

• délka čepele: 160 mm

• celková délka: 410 mm

• max. tloušťka mokré větve:
20 mm

• max. tloušťka mokré větve:
20 mm

• ergonomická rukojeť

• čepel ošetřena proti korozi

• čepel z nerezové oceli SK5

• 2 polohy rozteče střihu

• celková délka: 360 mm

• hmotnost: 380 g

• vhodné k rychlému stříhání
čerstvých větví

• vhodné k rychlému stříhání
čerstvých větví

• délka pilky se zasunutou
čepelí: 200 mm

• ochranné pouzdro

• možnost uchycení na opasek

• vhodné k prořezávání větví

• možnost uchycení na opasek

• vhodné k prořezávání větví

DMOC: 250 Kč

DMOC: 270 Kč

DMOC: 990 Kč

DMOC: 250 Kč

NOVINKA

Ruční pila
FZNR 1350
• teleskopická prořezávací pila pro prořezávání větví v korunách
stromů

Pákové nůžky
na větve
FZNR 1013

Pákové nůžky
na větve
FZNR 1022

• teleskopické nůžky

• teleskopické nůžky

• jednočepelové

• délka nůžek 680–920 mm

• kalené zuby

• délka nůžek 680–920 mm

• hmotnost: nůžek 1 980 g

• plastový obal čepel
proti poranění

• hmotnost: nůžek 1 980 g

• střih větví do 50 mm

• střih větví do 50 mm

• ocelové rukojeti

• teleskopická tyč
- maximální délka 5 m

• ocelové rukojeti

• pogumovaná držadla

DMOC: 390 Kč

• pogumovaná držadla

DMOC: 790 Kč

DMOC: 750 Kč

Sada zahradního
nářadí
FZNR 1101
• sada 5 ks ručního nářadí
• motyčka, vidlička, zahradnický drápek, vyrývač kořínků a přesazovací lopatka
• plast se silnými polyamidovými vlákny
• vysoká tepelná odolnost
• vysoká pevnost

DMOC: 460 Kč

Sada zahradního
nářadí
FZNR 1104
• sada 4 ks ručního nářadí
• lopatka, hrabičky, kultivátor,
vypichovák plevele
• vysoká odolnost
• materiál: hliník
• změkčená rukojeť

DMOC: 450 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

www.fieldmann.cz
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Zahrada

Nůžky na trávu a keře, prořezávače stromů

NŮŽKY
NA TRÁVU
A KEŘE,
PROŘEZÁVAČE
STROMŮ
Okraje trávníku, kde na trávu
navazuje kačírek či obruba
záhonů, je třeba začistit,
stejně jako okolí zahradních
grilů, úložných boxů nebo
třeba dětského pískoviště. Při
úpravě těchto detailů oceníte
akumulátorové zahradní nůžky,
které mají ve výbavě i lištu na
přesné a pohodlné zastřihávání
a tvarování okrasných
dřevin. Akumulátorové
nůžky neomezují vzdáleností
elektrické zásuvky, baterie lze
snadno a kdykoliv dobíjet.
Otočná hlava nabízí nastavení úhlu
střihu pro efektivní práci ve špatně
přístupných místech. Praktická teleskopická rukojeť s kolečky umožňuje
pracovat ve vzpřímeném postoji bez
ohýbání zad, což oceníte zejména při
zastřihávání dlouhých okrajů trávníku.
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Nastavení
úhlu střihu

Úpravy
a tvarování

Efektivita
a pohodlí

Všestranné
využití

I v tomto
případě je
možné nastavit
úhel střižné hlavy
pro efektivní
tvarování a práci
v nepřístupných
místech.

Při práci
s nůžkami
můžete využít
dva typy
lišt. Jedna je
primárně určena
pro zastřihávání
a úpravu
trávníku, druhá
pro tvarování
okrasných
dřevin.

Díky možnosti
nastavení úhlu
střižné či řezací
hlavy dosáhnete
i do těžko
přístupných míst.

Teleskopickou
rukojeť
prořezávače
lze nastavit až
do délky 2,9 m.
S teleskopickými
plotovými
nůžkami
dosáhnete až
do výšky 2,5 m.

vše pro váš dům a zahradu

Dosáhnout opravdu vysoko, třeba až
na nejvyšší větve bez obavy z lezení do výšky, pomohou teleskopické
výrobky, konkrétně teleskopické nůžky
na plot a teleskopický prořezávač
větví. Pohodlně, bez lezení na žebřík,
s nimi bezpečně upravíte stromy, resp.
keře. Jejich výsuvné rukojeti s dosahem 1,9 až 2,5 m, resp. 2,2 až 2,9 m
u prořezávače, vám umožní stát nohama pevně na zemi. Díky možnosti
nastavení úhlu žací, resp. řezné hlavy
u prořezávače, do několika pozic se
snadno dostanete i do špatně přístupných míst. Součástí balení teleskopických plotových nůžek i teleskopického
prořezávače je ramenní popruh, který
ulehčí rukám při delší práci.

Nůžky na trávu a keře, prořezávače stromů

Zahrada

varianta:
FZN 4101-A

+

varianta:
FZN 4102-AT

Akumulátorové nůžky
na trávu a keře
FZN 4000-A

Akumulátorové nůžky
na trávu a keře
FZN 4101-A/4102-AT

• baterie Li-Ion 3,6 V/1 300 mAh

• vyměnitelná Li-lon baterie
3,6 V/1 300 mAh

• doba chodu cca 30 min
• doba nabíjení cca 4 hod
• 2 lišty – snadná výměna
• lišta na keře 100 mm
• lišta na trávu 70 mm
• bezpečnostní spínač
• indikátor stavu nabití baterie
• hmotnost: 0,60 kg

• otočná hlava se 4 pozicemi
• lišta na trávu 80 mm
• lišta na keře 110 mm
• indikátor stavu baterie
• hmotnost: 0,60 kg
• varianta FZN 4102-AT obsahuje
navíc teleskopickou rukojeť
(130 cm)
• hmotnost 1,00 kg

DMOC: 799 Kč

DMOC: 899 Kč

Teleskopické
plotové nůžky
FZN 6005-E
• příkon elektromotoru: 450 W
• délka střižné lišty 46 cm
• maximální průměr střihu
16 mm
• nastavení úhlu žací hlavy
8 pozic
• nastavení teleskopické rukojeti v rozmezí 1,9–2,5 m
• ramenní popruh součástí
balení
• hmotnost: 3,70 kg

DMOC: 2 199 Kč

DMOC: 1 199 Kč

Teleskopický
prořezávač větví
FZP 6005-E

V nabídce též
akumulátorové
teleskopy
a akumulátorový
prořezávač
v rámci programu
FAST POWER 20V,
str. 4-7

• příkon elektromotoru: 600 W
• lišta a řetěz Oregon
• délka lišty 25 cm
• možnost nastavení úhlu řezné
hlavy 3 pozice
• nastavení teleskopické rukojeti v rozsahu 2,3–2,9 m
• ramenní popruh součástí
balení
• hmotnost: 3,50 kg

Volitelné příslušenství:
• řetěz Oregon
• olej pro ztrátové mazání

DMOC: 2 499 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

www.fieldmann.cz

29

Zahrada

Drtiče a štěpkovače

DRTIČE
A ŠTĚPKOVAČE
Zahradní odpad můžeme se
štěpkovači a drtiči jednoduše
proměnit v hodnotný materiál
pro další využití: štěpku
na podpal a drť vhodnou
do kompostu. Navíc tak
vyřešíme, kam s hromadami
větví a odřezků ze živého
plotu či keřů, když je jejich
pálení ve většině obcí u nás
zakázáno. Zpracování v drtiči
nebo štěpkovači je navíc
ekologickým řešením.
Elektrické drtiče pracují na bázi disku se dvěma až třemi noži, které odpad rozdrtí na malé kousky. Větve
pořezaných stromů a živých plotů
nebo náletové dřeviny se v podobě
jemné drti stávají ideálním materiálem pro plošné kompostování,
případně i mulčování na záhonech,
kde chceme zamezit růstu plevele.

Široké
vstupní
otvory
Zahradní drtiče
Fieldmann si
poradí s větvemi
až do průměru
45 mm.
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Dvounožový
systém

Práce bez
úklidu

Systém
řezného válce

Zajišťuje
dokonalé
rozdrcení
odpadu,
který není
nutné pouze
kompostovat.
Lze ho využít
i jako mulč
zabraňující růstu
plevelů.

Součástí drtiče
je i objemný box,
případně pytel,
do kterého se drť
zachycuje.

Materiál je drcen
pomocí pomalu
se otáčejícího
řezného válce.
Vznikající
štěpka je větší
a po vyschnutí je
možné ji i ztopit.

vše pro váš dům a zahradu

Na podpal kamen či kotlů se hodí
zahradní odpad, který projde štěpkovačem. Dřevo je totiž ve štěpkovači
zpracováno pomocí pomalu se otáčejícího ozubeného válce, který na
jedné straně přitlačí větve ke stěně
a tím je v pravidelných intervalech
odštípne. Tento řezný systém zvládne
i silnější, uschlé a tvrdší větve. Štěpkovače jsou standardně vybaveny
ochranou proti přetížení a zpětným
chodem, aby v případě zaseknutí
větve došlo k jejímu uvolnění.

Zahrada

Drtiče a štěpkovače

Model

Příkon

Systém drcení

Maximální průměr
drceného materiálu

Funkce
samovtahování

Kolečka

Objem boxu

FZD 4007-E

2 500 W

dva nože

40 mm

NE

ANO

50 l

10,3 kg

FZD 4020-E

2 500 W

dva nože

40 mm

NE

ANO

50 l

14,1 kg

FZD 5015-E

2 800 W

ozubený válec

44 mm

ANO

ANO

60 l

19,4 kg

Elektrický drtič
FZD 4007-E

Elektrický drtič
FZD 4020-E

Hmotnost

Elektrický štěpkovač
FZD 5015-E

• příkon motoru: 2 500 W

• příkon elektromotoru: 2 500 W

• příkon elektromotoru: 2 800 W

• max. průměr drceného odpadu 4 cm

• nožový systém drcení – 2 nože

• drcení pomocí ozubeného válce

• ochrana proti přetížení

• drcení odpadu až do průměru 4 cm

• box na drť o objemu 60 l

• kolečka pro snadnou manipulaci

• ochrana proti přetížení

• součástí balení vak na drcený odpad

• pevná ocelová konstrukce
s kolečky pro jednoduché přemístění

• drcení zahradního odpadu
do průměru 4,4 cm

• hmotnost: 10,3 kg

• box o objemu 50 l s bezpečnostní
pojistkou pro snadnou manipulaci
s rozdrceným materiálem
• hmotnost: 14,1 kg

DMOC: 3 200 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: 4 199 Kč

• ochrana proti přetížení a zpětný chod
• robustní ocelová konstrukce s kolečky
usnadňujícími manipulaci
• hmotnost: 19,4 kg

DMOC: 6 999 Kč

www.fieldmann.cz
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Zahradní vysavače a fukary

ZAHRADNÍ
VYSAVAČE
A FUKARY

Součástí úklidu zahrady by
mělo být odstranění všeho,
co sem nepatří. Vysát či
odfouknout spadané listí
a zbytky trávy, které by jinak
v trávníku zahnívaly, pomohou
zahradní vysavače a fukary.
Tito električtí „metaři“ si
poradí také s pilinami, které
zůstaly na zemi po přípravě
otopového dřeva na zimu
nebo s čerstvě napadaným
sněhem, který potřebujete
v zimě odklidit z chodníku.

Pracovní
režimy
Vysavač
umožňuje listí či
jiné nečistoty
vysávat či nafoukat na hromadu. V režimu
vysávání je
navíc odpad
minimalizován
drcením.
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Páka
přepínání
chodu
Jedním
pohybem páky
změníte režim
z vysávání
na foukání
a naopak.
Při změně
není nutné
měnit hubici
vysavače.

vše pro váš dům a zahradu

Ocelový drtič
Drtič zajišťuje
dokonalé drcení
nasávaného listí,
díky tomu snižuje
objem materiálu
a zvyšuje rychlost
rozkladu
v kompostu.

Plynulá
regulace
výkonu
Plynulou regulaci
výkonu využijete
zejména při
úklidu míst, která
jsou pokryta
mulčovací kůrou
nebo kačírkem.
Výkon jednoduše
nastavíte tak,
abyste vysáli či
odfoukli pouze
spadané listí.

Zahradní vysavače a fukary
FIELDMANN mají hned 3 funkce: Kromě vysávání se sacím výkonem až
16 m3/min. a foukání rychlostí vzduchu
až 300 km/h navíc nasátý odpad rozdrtí. Díky drtiči se objem listí desetinásobně zmenší, takže trvá déle, než se
zaplní objemný sběrný vak vysavače.
Drť se navíc následně rychleji rozkládá v kompostéru. Modely vybavené
ocelovými drtiči výrazně zvyšují efektivitu přístroje. I tužší odolné stonky listů,
například z ořešáku, jsou ocelovým
drtičem snadno zpracovány, vysavač
se neucpává. Ocelový drtič kromě
toho zabraňuje ucpání či poškození
vysavače v případě nechtěného nasání nežádoucích předmětů jako jsou
klacíky, štěpka nebo mulčovací kůra.

Zahrada

Zahradní vysavače a fukary

Ocelový Teleskopická Funkce
drtič
hubice
3v1

Plynulá
regulace

Rychlost proudění
vzduchu

ANO

až 250 km/hod.

Model

Příkon

FZF 4010-E

2 600 W

NE

FZF 4030-E

3 000 W

ANO

NE

ANO

ANO

až 270 km/hod.

až 13,0 m3/min

FZF 4050-E

3000 W

ANO

ANO

ANO

ANO

až 300 km/hod.

až 16,0 m3/min

NE

ANO

V nabídce též
akumulátorový
fukar v rámci
programu
FAST POWER 20V,
str. 4-7

Výkon sání
až 10,3 m3/min

Opěrná
kolečka

Objem
vaku

ANO

45 l

3,5 kg

ANO

45 l

3,5 kg

ANO

45 l

3,7 kg

ocelový drtič

Elektrický zahradní vysavač
FZF 4010-E

Elektrický zahradní vysavač
FZF 4030-E

Hmotnost

ocelový drtič

Elektrický zahradní vysavač
FZF 4050-E

• zahradní vysavač s možností plynulé
regulace výkonu

• zahradní vysavač s možností plynulé
regulace výkonu

• zahradní vysavač s možností plynulé
regulace výkonu

• příkon elektromotoru: 2 600 W

• příkon elektromotoru: 3 000 W

• příkon elektromotoru: 3 000 W

• 3 funkce – foukání, vysávání, drcení

• soft start – plynulý rozběh motoru

• soft start – plynulý rozběh motoru

• rychlost proudění vzduchu až 250 km/h

• 3 funkce – foukání, vysávání, drcení

• 3 funkce – foukání, vysávání, drcení

• výkon sání až 10,3 m3/min.

• rychlost proudění vzduchu
100 až 270 km/h

• rychlost proudění vzduchu
100 až 300 km/h

• výkon sání až 13 m3/min.

• výkon sání až 16 m3/min.

• poměr drcení odpadu 10:1

• poměr drcení odpadu 15:1

• objem sběrného vaku 45 l

• objem sběrného vaku 45 l

• vodicí kolečko

• vodicí kolečko

• ramenní popruh součástí dodávky

• ramenní popruh součástí dodávky

• hmotnost: 3,5 kg

• hmotnost: 3,7 kg

• ocelový drtič

• ocelový drtič

• poměr drcení odpadu 10:1
• objem sběrného vaku 45 l
• vodicí kolečko
• ramenní popruh součástí dodávky
• hmotnost: 3,5 kg

• výsuvné hrabičky a teleskopická hubice
• snadný přístup do pracovního prostoru

DMOC: 1 399 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: 1 899 Kč

DMOC: 2 199 Kč

www.fieldmann.cz
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Ponorná čerpadla, čerpadla na vodu

Zahradní vodárna
FVC 8510-EC
• zahradní vodárna s příkonem 800 W
• maximální výtlak 40 m
• maximální dopravované množství 3 200 l/h
• maximální tlak 3,0 bar
• maximální hloubka čerpání 8 m
• objem nádrže 20 l
• možnost připojení FVC 9010

DMOC: 3 299 Kč

ZAHRADNÍ VODÁRNY
PONORNÁ ČERPADLA
ČERPADLA NA VODU

Zahradní vodárna
FVC 8550-EC
• zahradní vodárna s příkonem 1 000 W
• maximální výtlak 44 m
• maximální dopravované množství 3 500 l/h
• maximální tlak 3,0 bar
• maximální hloubka čerpání 8 m
• objem nádrže 25 l
• možnost připojení FVC 9010

DMOC: 3 999 Kč
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Sací hadice
na vodu

Integrovaný
plovák

Snadné
připojení

Tlakový
spínač

Sací hadice
o délce 7 m
určená i pro FVC
8010, 8020, 8510
a 8550.

Plovák je
umístěn uvnitř
těla čerpadla.
Tato konstrukce
umožňuje čerpadlu pracovat
v automatickém
režimu v minimálních prostorách
a navíc zanechaná zbytková
hladina představuje pouhých
5 cm.

Sudové
čerpadlo
FVC 3002
je opatřeno
rychlospojkou
a ventilem
pro snadné
připojení
zahradní
hadice.

Domácí
vodárny
osazujeme
kvalitním
tlakovým
spínačem.

vše pro váš dům a zahradu

Vaše zahrada vyžaduje
v letních měsích výrazně větší
množství vody než jindy.
A protože se tak kropení vodou
z vodovodu může pořádně
prodražit, stále více zahrádkářů
hledá alternativní zdroje vody,
třeba nevyužívanou studnu
nebo jímku na dešťovou vodu.
Vodu odtud jim do hadic a zavlažovacích systémů přivedou čerpadla
a domácí vodárny. Ucelená nabídka
značky FIELDMANN však pokrývá celou
šíři požadavků na čerpání vody: od zásobování domácností pitnou vodou, přes
zavlažování, až po odčerpání kalové
vody ze zatopeného sklepa nebo jímky.
Čerpadlo výborně poslouží také při odčerpávání vody z bazénu, neobejdete se
bez něj při údržbě zahradního jezírka.

Zahrada

Ponorná čerpadla, čerpadla na vodu

Model

Příkon

FVC 2001-EC

250 W

Maximální
průtok

Maximální
výtlak

Maximální
hloubka ponoru

Maximální
teplota media

Maximální velikost
pevných příměsí

Délka přívodního
kabelu

Objem
nádrže

5 000 l/hod.

6m

5m

35 °C

5 mm

10 m

–

FVC 2003-EK

400 W

7 500 l/hod.

5m

5m

35 °C

35 mm

10 m

–

FVC 4001-EK

750 W

12 000 l/hod.

8m

8m

35 °C

35 mm

10 m

–

FVC 4002-EK

900 W

14 500 l/hod.

10 m

10 m

35 °C

25 mm

10 m

–

FVC 3002-ED

250 W

2 000 l/hod.

9m

7m

35 °C

3 mm

10 m

–

FVC 5010-EK

750 W

13 000 l/hod.

9m

7m

35 °C

16 mm

10 m

–

FVC 8010-EC

600 W

2 800 l/hod.

35 m

7m

35 °C

–

1,2 m

–

FVC 8020-EC

800 W

3 200 l/hod.

40 m

8m

35 °C

–

1,2 m

–

FVC 8510-EC

800 W

3 200 l/hod.

40 m

8m

35 °C

–

1,5 m

20 l

FVC 8550-EC

1 000 W

3 500 l/hod.

44 m

8m

35 °C

–

1,2 m

25 l

20 000 l/hod.

30 m

7m

35 °C

–

–

–

FVC 6010-B

Čerpadlo
na čistou vodu
FVC 2001-EC

–

Čerpadlo
na kalovou vodu
FVC 2003-EK

Čerpadlo
na kalovou vodu
FVC 4001-EK

Čerpadlo
na kalovou vodu
FVC 4002- EK
• ponorné kalové
čerpadlo s odolným
nerezovým tělem
• příkon elektromotoru:
900 W
• maximální výtlak 10 m
• maximální ponor 10 m
• maximální dopravované množství vody
14 500 l/h
• maximální velikost
pevných příměsí
25 mm
• možnost připojení
1” nebo 2” hadice
• vnitřní průměr 12,5 mm
• vnější průměr 18 mm

• plovákové čerpadlo
o příkonu 250 W
• maximální výtlak 6 m
• maximální hloubka
ponoření 5 m
• maximální dopravované množství vody
5 000 l/h
• maximální velikost
pevných příměsí
5 mm
• možnost připojení
1” nebo 2” hadice

• univerzální čerpadlo
s příkonem 400 W
• maximální výtlak 5 m
• maximální hloubka
ponoření 5 m
• maximální dopravované množství vody
7 500 l/h
• maximální velikost
pevných příměsí
35 mm
• možnost připojení
1” nebo 2” hadice

• výkonné kalové čerpadlo s příkonem 750 W
• maximální výtlak 8 m
• maximální hloubka
ponoru 8 m
• maximální dopravované množství vody
12 000 l/h
• maximální velikost
pevných příměsí
35 mm
• možnost připojení
1” nebo 2” hadice

DMOC: 949 Kč

DMOC: 999 Kč

DMOC: 1 299 Kč

Čerpadlo
na kalovou vodu
FVC 5010-EK
• ponorné čerpadlo
s integrovaným plovákem
• automatický provoz
v malých prostorách
• zbytková hladina
v automatickém
provozu 5 cm
• zbytková hladina
v manuálním provozu
1 mm
• maximální velikost
pevných příměsí
16 mm
• možnost připojení
1” nebo 2” hadice

DMOC: 2 299 Kč

DMOC: 1 649 Kč

Čerpadlo
do sudu
FVC 3002- ED
• příkon: 250 W
• maximální průtok
2 000 l/h
• maximální hloubka
ponoru 7 m
• maximální výtlak 9 m
• maximální velikost
pevných příměsí
3 mm
• délka přívodního
kabelu 10 m
• plovákový spínač

Zahradní čerpadlo
FVC 6010-B
• typ motoru: 2-taktní jednoválec 52 cm3
• výkon motoru: 1,45 kW
• poměr palivové směsi (olej/palivo) 1:25
• max. výtlak 30 m
• max. hloubka ponoru 7 m
• max. průtok 20 000 l/h

DMOC: 1 299 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: 3 999 Kč

Zahradní čerpadlo
FVC 8010/8020-EC
• výkonné čerpadlo s příkonem
600/800 W
• maximální výtlak 35/40 m
• maximální hloubka čerpání 7/8 m
• maximální dopravované množství
vody 2800/3 200 l/h
• délka přívodního kabelu 1,2 m
• možnost připojení FVC 9010

DMOC: 1 599/1 899 Kč

www.fieldmann.cz
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Zavlažovací příslušenství

HADICOVÉ NAVIJÁKY,
ZAVLAŽOVACÍ PISTOLE
A ZAHRADNÍ HADICE

Zavlažovací
hadice FZH 9130

Zavlažovací
hadice FZH 9150

Zavlažovací
hadice FZH 9120

Zavlažovací
hadice FZH 9115

Zahradní naviják
FZH 1146

• 1/2”

• 1/2”

• 3/4”

• 1” • délka 15 m

• délka 30 m

• délka 50 m

• délka 20 m

• 3 vrstvy

• lze použít hadici (1/2”)
v délce až 45 m

• 5 vrstev

• 5 vrstev

• 3 vrstvy

• provozní teplota:
od -5 °C do + 65 °C

• provozní teplota:
od -5 °C do + 65 °C

• provozní teplota:
od -5 °C do + 65 °C

• odolnost proti korozi

• provozní teplota:
od -5 °C do + 65 °C

• snadná montáž

• provozní tlak 6 barů

• lehká konstrukce

• provozní tlak 10 barů

• provozní tlak 10 barů

• provozní tlak 8 barů

• pohodlné přenášení

• tlak při roztržení: 30 barů

• tlak při roztržení: 30 barů

• vnitřní průměr 12,5 mm

• vnitřní průměr 12,5 mm

• tlak při roztržení:
24 barů

• tlak při roztržení:
18 barů

• vnější průměr 18 mm

• vnější průměr 18 mm

DMOC: 770 Kč

DMOC: 1 290 Kč

• vnitřní průměr 19 mm

• vnější průměr 30 mm

• vnější průměr 24 mm

• vhodné k FVC 2001,
FVC 2003, FVC 4001,
FVC 4002, FVC 5010

DMOC: 690 Kč

• úsporné skladování

• vnitřní průměr 25 mm

DMOC: 490 Kč

DMOC: 650 Kč

Zahradní naviják
FZH 1160
• lze použít hadici (1/2”)
v délce až 60 m
• odolnost proti korozi
• snadná montáž
• lehká konstrukce
• pohodlné přenášení
• úsporné skladování

DMOC: 890 Kč
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Zahrada

Zavlažovací příslušenství

Trávník, květiny, stromy i zelenina potřebují pravidelnou
zálivku, kterou dešťové srážky v dostatečné míře
nemohou zajistit. Každý zahrádkář tak stojí před úkolem
vybrat vhodnou zahradní hadici.
Nabídka značky FIELDMANN zahrnuje kromě pětivrstvých zahradních
hadic, odolných vůči interním tlakům i překroucení, také bytelné na
navijáky na hadice, ale i koncovky, rozstřikovače a rozprašovací pistole.
Hliníková konstrukce navijáků je pevná a odolná vůči korozi. Díky
opěrce je buben stabilní, hadici tak můžete rychle navinout i odvi
odvinout. Navinutou hadici pak lze uskladnit při minimální potřebě místa.
Rozstřikovače zajistí rovnoměrnou zálivku – oscilační typ se hodí pro
menší i větší pravoúhlé plochy, kde pokryje i rohy.

Snadná
manipulace

Pevné
do ruky

Automatický
naviják

Přesné
dávkování

Zahradní
navijáky jsme
vybavili kolečky
pro snadnější
pohyb po Vaší
zahradě.

Ovládací prvky
zahradních
navijáků jsou
vyrobeny
z odolných
materiálů.

Typ FZH 1220
je vybavena
samonavíjecím
systémem pro
snadnější práci
se zavlažovací
hadicí.

Ani kapka navíc.
Zavlažovací
pistole mají až
10 druhů
vodních proudů.

NOVINKA
Zahradní naviják
FZH 1221
• délka hadice: 20 m
(výstup) + 2 m (vstup)
• průměr hadice: 1/2”
• adaptér: 1/2” a 3/4”
• provozní tlak 8 barů
• tlak při roztržení: 24
barů
• provozní teplota:
-5 do + 45 0C

DMOC: 1 290 Kč

Zahradní naviják
FZH 1220
• délka hadice: 20 m
(výstup) + 2 m (vstup)
• průměr hadice: 1/2”

Zavlažovací
pistole FZH 9004

• adaptér: 3/4” BSP
• provozní teplota:
od -5 do + 45 °C
• provozní tlak 8 barů
• tlak při roztržení:
24 barů

DMOC: 2 690 Kč

Sada koncovek
1/2“ FZH 9006

Sada koncovek
3/4“ FZH 9008

• kompatibilní
s koncovkou 1/2”

• kompatibilní s hadicí
1/2”

• 13 mm

• 3× koncovka - samice

• kompatibilní s hadicí
3/4”
• 3× koncovka – samice

• 10 pozic

• 1× koncovka stop
– samice

• 1× koncovka stop
– samice

• adaptér 1/2“ a 3/4“
• variabilní zavlažovací
pistole

• adaptér 1/2“ a 3/4“

• snadná regulace
průtoku

DMOC: 190 Kč

DMOC: 250 Kč

• variabilní zavlažovací
pistole

DMOC: 250 Kč

Zavlažovací
set FZH 9005
• kompatibilní s hadicí
1/2”
• 3× koncovka - samice
• 1× koncovka stop
– samice
• adaptér 1/2“ a 3/4“
• zavlažovací pistole
8 pozic

DMOC: 350 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Zavlažovací pistole FZH 9007
• kompatibilní s koncovkou 1/2”, 13 mm
• délka 450 mm
• 8 pozic
• snadná regulace průtoku
DMOC: 290 Kč

www.fieldmann.cz
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Vysokotlaké myčky

VYSOKOTLAKÉ
MYČKY
Elektrická tlaková myčka je
spolehlivou cestou k udržení
čistoty kolem domu. Pomůže
odstranit špínu nejen z dlažby
na terase a z chodníčků,
ale vyčistí i vypuštěný bazén
nebo třeba střechu. Proud
vody oživí fasádu či zahradní
nábytek, kolo, automobil
či motocykl zase zbaví
zaschlého bláta.
Vysokotlaké myčky FIELDMANN
dodají vodě potřebnou sílu, takže
oproti klasické zahradní hadici pak
dokáže odstranit i odolné, doslova
zažrané nečistoty. K nezanedbatelným výhodám vysokotlakých
myček patří i úspora vody v řádu
desítek procent oproti běžnému
mytí, a to díky přesně zaměřenému
vodnímu paprsku. Stříkací pistole
u myček FIELDMANN jsou vybavené nastavitelnými, třícestnými nebo
čtyřcestnými tryskami s turbo funkcí, vybrané modely také přípojnou
nádobkou na šampon nebo čisticí
prostředek. Samozřejmostí jsou
kolečka pro snazší přesouvání.

NOVINKA

Vysokotlaká myčka
FDW 201602-E
• napětí/kmitočet: 230 V/50 Hz
• příkon: 1 600 W
• maximální tlak: 130 baru
• maximální průtok: 420 l/hod.
• přívodní kabel: 5 m
• délka vysokotlaké hadice: 5 m
• stříkací pistole s variabilní tryskou
• integrovaná nádobka na šampón
• kolečka

DMOC: 2 890 Kč

Kolečka
Při práci je nutné
mít vždy optimální
pohodlí. Kolečka
na vysokotlakých
myčkách
Fieldmann
zaručí maximální
komfort při
manipulaci se
strojem.
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Naviják
na hadici
Velkou výhodou
navijáku
na hadici je
úspora prostoru.
Hadice zároveň
zůstává stále
součástí stroje,
takže nemůže
dojít k její
ztrátě nebo
případnému
mechanickému
poškození.

Rychlospojka

Šamponování

Ideální pro
rychlou výměnu
variabilní trysky
s turbo tryskou.
Výhodou
je snadná
manipulace
i s vlhkou dlaní.

Součástí procesu
kvalitního mytí
je zaručeně
možnost
šamponování.
To je
u vysokotlakých
myček
FIELDMANN
možné pomocí
integrované či
externí nádobky
na šampon.

Vysokotlaké myčky

Zahrada

NOVINKA

Vysokotlaká myčka
FDW 201402-E
• napětí/kmitočet: 230 V/50 Hz
• příkon: 1 400 W
• maximální tlak: 105 barů
• maximální průtok: 396 l/hod.
• přívodní kabel: 5 m
• délka vysokotlaké hadice: 3 m
• stříkací pistole s variabilní tryskou

DMOC: 2 490 Kč

NOVINKA

Vysokotlaká myčka
FDW 202202-E
• napětí/kmitočet: 230 V/50 Hz
• příkon: 2 200 W
• max. tlak: 165 barů
• max. průtok: 460 l/hod.
• přívodní kabel: 5 m
• délka vysokotlaké hadice: 5 m
• stříkací pistole s variabilní tryskou
• tryska na šamponování
• turbo tryska
• kartáč na auto
• čistič ploch
• integrovaná nádoba na šampón
• kolečka

DMOC: 5 290 Kč

Model

Příkon

Maximální
tlak

Maximální průtok

Tryska

Tlaková
hadice

Funkce
samonasávání

Kolečka

FDW 201402-E

1 400 W

105 barů

396 l/hod.

nastavitelná

3m

NE

NE

5m

FDW 201602-E

1 600 W

130 barů

420 l/hod.

nastavitelná

5m

ANO

ANO

5m

FDW 202202-E

2 200 W

165 barů

460 l/hod.

nastavitelná, turbo

5m

ANO

ANO

5m

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Přívodní
kabel

www.fieldmann.cz
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Generátory

GENERÁTORY

Kontrola stavu oleje
Díky přesné indikaci stavu
oleje vždy poznáte kdy je
třeba dolít.

Ekonomický režim

Generátory FIELDMANN
jsou vybaveny systémem
Economy, díky kterému
šetříme palivo i životní
prostředí.

Jsou místa, kam nevedou elektrické dráty,
nebo prostě není možné
elektrickou rozvodnou
síť využít, a přesto zde
potřebujeme používat
nejrůznější elektrospotřebiče. Příkladem může být
stavba, vzdálený kout zahrady, tábořiště na břehu vody či loď, ale taky
zahradní chatka. Nebo
zkrátka doma po bouřce
elektřina nefunguje.
Benzínové elektrocentrály
FIELDMANN jsou samostatným
zdrojem elektrického proudu
pro motory, osvětlení, topení,
elektrické spotřebiče a díky
trvalému výkonu i například
elektrická čerpadla nebo ruční
elektrické nářadí. Stabilní výkon
generátorů FIELDMANN poskytuje uživatelům možnost napájet i citlivá zařízení jako jsou
PC, notebooky či audiotechnika. Generátory FIELDMANN
vynikají tichým provozem. Nízká
spotřeba a objemné nádrže
umožňují provoz generátoru až
6, resp. až 8,5 hodiny.

Konektivita
Naše generátory jsou
připraveny na vaše chytré
telefony a jiné zařízení díky
konektoru USB.

Benzínový generátor
FZI 4010-Bi
• motor OHV, 54 cm3

• motor OHV, 80 cm3

• maximální výkon 1 000 W

• maximální výkon 1 800 W

• stálý výkon 900 W

• stálý výkon 1 600 W

• invertorová technologie regulace el. výstupu

• invertorová technologie regulace el. výstupu

• výstupy: 1× ~230 V/50 Hz,
1× =12 V, 1× USB

• výstupy: 1× ~230 V/50 Hz,
1× =12 V, 1× USB

• objem nádrže 3 l

• objem nádrže 4,5 l

• provozní doba na nádrž až
8,5 h

• provozní doba na nádrž až 6 h

• hmotnost: 15 kg

DMOC: 11 990 Kč
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Benzínový generátor
FZI 4020-Bi

• hmotnost: 21 kg

DMOC: 16 990 Kč

Zahrada

Kultivátory

KULTIVÁTORY
Pěstitelským úspěchům dosud předcházela
dřina s rýčem a bolavé svaly. Moderní doba
s sebou naštěstí přinesla kultivátory, které
půdu bez fyzické námahy provzdušní, navíc
do ní mohou zapracovat hnojivo či rašelinu.

a připraví na sadbu nebo setbu. A co víc, rotující nože

Kultivátor je vlastně takový kypřič půdy: rozmělňuje vrchní
vrstvu rotujícími noži, čímž vlastně zeminu provzdušní

kryt kultivačních nožů chrání obsluhu i stroj samotný před

pronikající do půdy navíc vytáhnou na povrch plevel,
takže jej stačí shrnout hráběmi. Elektrické i benzínové
kultivátory FIELDMANN si díky ocelovým nožům poradí
nejen se zeminou, ale i s drny nebo s hroudami. Ocelový
odlétající zeminou a kameny.

Model

Příkon/výkon

Pracovní
záběr

Počet nožů

Průměr nožů

Sklopné
madlo

Opěrná
kolečka

Hmotnost

FZK 2002-E

750 W

32 cm

4

20 cm

ANO

NE

8 kg

FZK 2004-E

1 200 W

40 cm

4

20 cm

ANO

ANO

11 kg

FZK 2115-E

1 500 W

35/45 cm

6

21 cm

ANO

ANO

12 kg

FZK 6015-B

2,2 kW

36 cm

4

26 cm

NE

ANO

31 kg

FZK 6115-B

2,2 kW

36/59 cm

4/6

26 cm

NE

ANO

34 kg

2×

Elektrický
kultivátor
FZK 2002-E

Elektrický
kultivátor
FZK 2004-E

Elektrický
kultivátor
FZK 2115-E

Benzínový
kultivátor
FZK 6015-B

Benzínový
kultivátor
FZK 6115-B

• příkon elektromotoru:
750 W

• příkon elektromotoru:
1 200 W

• příkon elektromotoru:
1 500 W

• motor: OHV, 139 cc,
2.2 kW

• motor: OHV, 139 cc,
2.2 kW

• pracovní záběr 32 cm

• pracovní záběr 40 cm
• hliníková převodová
skříň

• pracovní záběr
35/45 cm

• pracovní záběr: 36 cm

• hliníková převodová
skříň

• pracovní záběr:
36/59 cm

• ocelové převody

• ocelové převody

• ocelové převody

• 6 ocelových nožů

• bezpečnostní ocelový
kryt nožů

• 4 ocelové nože

• 4 ocelové nože

• průměr nože 21 cm

• průměr nože 20 cm

• průměr nože 20 cm

• sklopné madlo

• sklopné madlo

• sklopné madlo

• hmotnost: 8 kg

• podpůrná transportní
kolečka

• podpůrná transportní
kolečka

• průměr nožů: 26 cm

• průměr nožů: 26 cm
• bezpečnostní ocelový
kryt nožů

• sklopné transportní
kolečko

• sklopné transportní
kolečko

• hmotnost: 31 kg

• hmotnost: 34 kg

• hmotnost: 12 kg

možnost přidání dalších
dvou nožů

• hmotnost: 11 kg

DMOC: 2 999 Kč

DMOC: 3 599 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: 4 299 Kč

DMOC: 8 990 Kč

DMOC: 10 990 Kč

www.fieldmann.cz
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Maziva, postřik

MAZIVA

Motorový olej
MOL Dynamic
Garden 2T
• olej určený k míchání palivové směsi pro dvoutaktní
motory
• zajišťuje čistotu motoru
a snižuje tak jeho opotřebení
• zabraňuje poškození svíček
• vhodný pro zahradní
techniku
• objem balení 0,6 l

Motorový olej
MOL Dynamic
Garden 4T
• určený pro mazání čtyřtaktních benzínových motorů
• zachovává si výborné vlastnosti i při nízkých teplotách
• vhodný pro celoroční použití
• viskozitní třída SAE 10W-30
• vhodný pro zahradní
techniku

Motorový olej
MOL Essence
• olej pro mazání čtyřtaktních
benzínových motorů
• vysoká termo-oxidační
stabilita
• viskozitní třída SAE 15W-40
• vhodný pro zahradní
techniku
• objem balení 1,0 l

DMOC: 129 Kč

• objem balení 0,6 l

DMOC: 129 Kč

DMOC: 139 Kč

• obsah nádoby 2 litry

• obsah nádoby 5 litrů

• 2× PVC hadička

• kovová tryska s regulací
rozstřiku

• kovová tryska s regulací
rozstřiku + nastavením polohy

• přetlakový ventil

• pretlakový ventil

• spínač s možností zajištění po
spuštění

• ramenní popruh

– průměr 10 mm a délka 1,3 m
• trychtýř
• použitelné také pro všechny
typy paliv

DMOC: 330 Kč
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Ruční postřikovač
FZO 8060

• obsah nádoby 1,6 litru
– průměr 8 mm a délka 1 m

vše pro váš dům a zahradu

DMOC: 129 Kč

• vhodný pro celoroční použití
v benzínových i elektrických
pilách
• snižuje teplotu tření a zmírňuje opotřebení řetězu a lišty
• integrovaná nálevka
pro pohodlné nalévání

DMOC: 99 Kč

NOVINKA

Ruční postřikovač
FZO 8050

• olej určený pro mazání řetězů
řetězových pil

• objem balení 0,6 l

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Odsávačka oleje
FZR 9050

Olej na ztrátové
mazání
MOL Dynamic Forest

• max. tlak 2,5 bar

DMOC: 499 Kč

Ochranné pomůcky, nástroje

Pracovní rukavice
FZO 5010
• dlaňová část z jemné kozinky
• prstová část z jemné kozinky
• vrchní část elastická syntetická tkanina
• pásek na suchý zip k uchycení na zápěstí
• velikost 10“(XL)

Pracovní rukavice
FZO 6010/FZO 6011

Zahrada

Pracovní rukavice
FZO 7010

• zesílená výstelka dlaně
za účelem tlumení vibrací

• spodní část vyrobena ze
syntetické kůže

• spodní dlaňová část vyrobena ze
syntetické kůže

• svrchní část z pružného
neoprenu

• horní část vyrobena z pružné a prodyšné syntetické
tkaniny

• zajištění proti sklouznutí pomocí pásku se suchým zipem
velikost 10“/XL

• zajišťovací pásek na zápěstí
zabraňuje sklouznutí

• poutko pro snadné navlékání

• velikost 10“(XL) / 11“(XXL)

DMOC: 129 Kč

Zahradní vozík
FZO 4001
• praktický vozík s využitím
na každé
zahradě či v okolí domu
• stabilní konstrukce a snadná
manipulace
• vyměnitelný plastový vak
o objemu 80 l
• nosnost vozíku 25 kg

DMOC: 299/299 Kč

Ocelová skládací
lopatka FPL 4001

DMOC: 399 Kč

Hliníková skládací
lopatka FPL 4002

Zahradní rozmetadlo
FZO 4030

• tloušťka oceli 1,5 mm

• rozložený rozměr 82 cm

• objem zásobníku 25 l / 50 kg

• ocelová rukojeť

• složený rozměr 66 cm

• rozložený rozměr 57 cm

• hliníková lopata s eloxovaným povrchem o rozměru:
22 × 28 cm

• nastavení dávkování
– 32 pozic

• složený rozměr 23,5 cm
• max. doporučená váha 23 kg
• hmotnost: 0,99 kg
• šíře lopaty 15 cm
• součást balení: přenosná taška

• ergonomické držadlo pro
snazší manipulaci
• max. doporučená váha 15 kg

• šíře rozhozu až 3 m
• sklopné madlo
• pneumatická kola
• hmotnost: 6,3 kg

• bezpečnostní zámky proti
samovolnému složení
• hmotnost: 0,6 kg

DMOC: 790 Kč

DMOC: 299 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: 499 Kč

DMOC: 2 399 Kč

www.fieldmann.cz
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Zahradní nábytek

ZAHRADNÍ
NÁBYTEK

S příchodem teplého počasí se rádi
stěhujeme z uzavřených prostor domu ven
za vzduchem a sluncem. Máme-li zahradu,
nemusíme ani vážit dlouhou cestu
a přesouváme ven o to víc činností. Značka
FIELDMANN dopřeje pohovět si na zahradě
jak v dřevěném nábytku, tak v nábytku
kovovém nebo, nejnověji, v nábytku
z umělého rattanu. Je vyráběn v garantované
kvalitě a se zázemím české značky.

Nábytek ze dřeva tropické akácie
Pro svou nadčasovost, zdravotní nezávadnost, dlouhou
životnost, ale hlavně kouzlo přírodního materiálu, se
u zákazníků dřevěný zahradní nábytek těší stále vysoké
oblibě. Dřevěný nábytek FIELDMANN je vyroben ze dřeva tropické akácie, které se vyznačuje nejen vysokou
tvrdostí a robustností, ale i odolností proti povětrnostním

vlivům, stárnutí a biologické degradaci. Dřevo akácie
je pro zahradní nábytek ideálním materiálem, je totiž
mimořádně trvanlivé, tuhé a odolné proti plísním
i škůdcům. Dřevěný nábytek FIELDMANN navíc disponuje odolnými pevnými mosaznými spoji, včetně pojistek proti samovolnému složení.

Péče a údržba zahradního nábytku
Nejcennější vlastností tuhého dřeva tropické akácie je
odolnost vůči dešti, sněhu, mrazu, slunci či plísním, a tím
pádem podstatně jednodušší údržba. Navíc je každá
část dřevěného nábytku FIELDMANN už z výroby napuštěna olejem, takže jej stačí pro dlouhodobě krásný vzhled
natřít alespoň jednou ročně speciálním olejem. Ochranný
nátěr oživí vzhled dřeva, ale také ho chrání proti UV záření
a vlivu počasí, a především prodlouží jeho životnost. Povrch pak lépe vzdoruje i plísním a houbám. Před nanášením oleje nábytek důkladně očistěte. K vyčištění zahrad-

Balkonový set CAROL-T
• praktická sestava nábytku využitelná nejen na balkonech
• židle i stolek je možné snadno složit a pohodlně uskladnit
• vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie
• odolné proti povětrnostním vlivům
• sestava obsahuje i polštářky a opěrky na židle

DMOC: 2 390 Kč

BARVA
PODSEDÁKŮ

Balkonový set ALICE-T
• větší a pohodlnější sestava balkonového nábytku
• lehce složitelný čtvercový stolek 60 × 60 cm
• 2 kusy židlí 55 × 40 × 81 cm
• určeno pro venkovní použití
• vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie

Volitelné příslušenství: podsedáky židlí

POTAHY V BÍLÉ BARVĚ
SOUČÁSTÍ BALENÍ
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zelené a krémové barvy

DMOC: 2 790 Kč

Zahradní nábytek

ního nábytku ze dřeva postačí kartáč, houbička nebo
smetáček a mýdlová voda. Poté jednoduše nábytek
osprchujte zahradní hadicí a nechte vyschnout. Při větším
znečištění je třeba zvolit speciální přípravky na dřevo.
Řasy, plísně a houby odstraníte jemným smirkovým papírem. I přes pravidelnou údržbu doporučujeme dřevěný
nábytek na zimu uklidit, případně zakrýt vhodným obalem. Vysoká odolnost vůči jakémukoliv počasí i minimální
nároky na údržbu učinily populárním také kovový nábytek
a nábytek z umělého rattanu.

Kovový nábytek a nábytek
z umělého rattanu
Pevnost, bytelnost a stabilita patří mezi hlavní výhody kovového nábytku a nábytku z umělého rattanu s ocelovo-hliníkovými profily od značky FIELDMANN. Takový nábytek nevrže, nekýve se, přitom má však nízkou hmotnost: a umožňuje
snadnou manipulaci. Pozornost nevyžaduje ani údržba –

Zahrada

nábytek stačí omýt mýdlovou vodou a opláchnout. Povrch
není nasákavý, takže mu nevadí ani déšť a sníh, ale ani
prudké slunce, plísním a škůdcům nechutná. Moderní povrchové úpravy zajistí odolnost proti korozi. Výplň kovových
křesel tvoří odolná a pružná syntetická tkanina, která se
ani na přímém sluníčku nerozpálí a je rovněž bezúdržbová,
navíc nábytek odlehčuje, což oceníte při přenášení. Nábytek je na pohled nadčasový, hodí se na balkon, terasu i na
zahradu, snadno jej zde sladíte s okolím.
Zahradní nábytek FIELDMANN lze dovybavit speciálními
potahy v mnoha barevných provedeních, které jsou vyrobeny tak, aby odpovídaly rozměrům a tvaru lehátek a křesel. Pevný 100% polyester (180 g/m2), ze kterého se potahy
šijí, je opatřen voděodolnou impregnací pro případ, že potahy zapomenete schovat před deštěm. Kapky se tak po
povrchu jednoduše skutálejí. Tloušťka potahů FIELDMANN
je minimálně 5 cm pro opravdu měkké posezení.

Servírovací stolek FDZN 4050-T
• servírovací stolek
• luxusní servírovací stolek z akácie
• rozměry: 80 × 50 × 86 cm
• dvě odnímatelná patra
• patra lze použít i jako samostatné podnosy
• kolečka pro snadnou manipulaci
BARVA
PODSEDÁKŮ

• stolek je ošetřen olejovým nátěrem
• vhodný i pro venkovní použití

DMOC: 2 199 Kč

Sestava zahradního nábytku EMILY-T
• sestava se skládá ze 4 židlí a skládacího stolu
• stůl 120 × 70 × 74 cm s možností složení
• možnost umístění slunečníku do připraveného otvoru
• skládací, ergonomicky tvarované židle 49 × 57 × 94 cm
• nosnost židle 110 kg • možnost dokoupení podsedáků
• určeno pro venkovní i vnitřní použití, ošetřeno olejovým nátěrem
• vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie

Volitelné příslušenství:
• podsedáky židlí zelené a krémové barvy

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: 8 490 Kč

www.fieldmann.cz
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Zahradní nábytek
Sestava zahradního nábytku
CALYPSO-T
• sestavu tvoří 4 křesla a obdélníkový stůl 90 × 150 cm
• opěradlo ergonomicky tvarovaného křesla je možné nastavit
do 5 poloh
• loketní opěrky křesla zvyšují komfort posezení
• křesla je možné složit a minimalizovat tak nároky na uskladnění
• stůl je opatřen otvorem pro umístění slunečníku
• vyrobeno ze dřeva tropické akácie
• vhodné pro venkovní použití

Volitelné příslušenství:
BARVA POTAHŮ

• potahy křesel různých barev a vzorů

DMOC: 9 990 Kč

Sestava zahradního nábytku
CARMEN I.-T/CARMEN II.-T
• sestava Carmen I-T / II.-T umožňující společné posezení až 6/7 lidí
• základem sestavy CARMEN II.-T jsou 4 křesla, trojmístná lavice a rozkládaci stůl
• základem sestavy CARMEN I.-T je 6 křesel a rozkládaci stůl
• stůl o rozměrech 150/200 × 90 cm s otvorem pro slunečník
• skládací křesla s polohovatelnou opěrkou zad a područkami
• pohodlná trojmístná lavice s opěrkou zad

CARMEN I

• vyrobeno ze dřeva tropické akácie
CARMEN II

Volitelné příslušenství:
• potahy křesel různých barev a vzorů

BARVA POTAHŮ

DMOC: 14 990/14 990 Kč

V PRODEJI TAKÉ SESTAVA SE 6 ŽIDLEMI

Sestava zahradního nábytku
ARIA-T
• luxusní sestava složená z 6 křesel a obdélníkového rozkládacího stolu
• robustní, zesílená křesla jsou ergonomicky tvarována
• možnost nastavení zádové opěrky křesla
• základní délku stolu 150 cm lze prodloužit na 200 cm
• možnost umístění slunečníku
• určeno pro venkovní i vnitřní použití
• vyrobeno ze dřeva tropické akácie

Volitelné příslušenství:
• potahy křesel různých barev a vzorů
BARVA POTAHŮ

DMOC: 17 490 Kč

Sestava zahradního nábytku
MOLLY II.
• sestava se skládá ze 4 židlí a stolu
• stůl 120 × 70 × 74 cm
• možnost umístení slunečníku do připraveného otvoru
• skládací, ergonomicky tvarované křesla s područkami 54 × 65 × 94 cm
• nosnost židle 110 kg
• vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie
• výplň židle z odolné umělé textílie
• možnost dokoupení podsedáku
• určeno pro venkovní i vnitřní použití
• ošetřeno olejovým nátěrem

DMOC: 9 490 Kč
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Zahradní nábytek

Zahradní stůl
FDZN 4011-T

Zahradní stůl
FDZN 4002-T

Zahradní stůl
FDZN 4004-T

Zahradní stůl
FDZN 4104-T

• rozměry:
120 × 70 × 74 cm
• deska stolu
s otvorem pro
slunečník
• možnost složení
stolu
• určeno pro
venkovní i vnitřní
použití, ošetřeno
olejovým
nátěrem
• vyrobeno ze
dřeva tropické
akácie

• obdélníkový stůl
150 × 90 cm
• ideální v
kombinaci se
4 křesly, případně
2 křesly a lavicí
• možnost umístění
slunečníku
• vyrobeno z dřeva
tropické akácie
• určeno pro
exteriéry
i interiéry

• rozkládací
zahradní stůl
• základní rozměr
150 × 90 cm,
po rozložení
200 × 90 cm
• doporučujeme
kombinovat se
6 křesly, případně
4 křesly a lavicí
• v rozloženém
stavu lze umístit
do středu stolu
slunečník
• provedení
akácie
• určeno pro
exteriéry
i interiéry

• obdélníkový tvar
• rozměry: 150/
200 × 90 × 75 cm
• snadné
rozkládání
i skládání, stabilní
konstrukce
• možnost umístění
slunečníku
• vhodné pro
venkovní i vnitřní
použití
• vyrobeno ze
dřeva tropické
akácie

DMOC: 2 890 Kč

DMOC: 4 550 Kč

DMOC: 5 450 Kč

Zahradní stůl
FDZN 4017-T
• rozměry:
150 × 86 × 74 cm
• deska stolu
s otvorem pro
slunečník
• možnost složení
stolu
• určeno pro
venkovní i vnitřní
použití, ošetřeno
olejovým
nátěrem
• vyrobeno ze
dřeva tropické
akácie

Zahradní lavice
FDZN 4013-T/
FDZN 4006-T
• dvojmístná/
trojmístná zahradní lavice
• rozměry:
122 × 57 × 85 cm/
150 × 61 × 90 cm
• pohodlné sezení,
možnost dokoupení potahů
• snadná montáž
• určeno pro exteriéry i interiéry
• vyrobeno ze
dřeva tropické
akácie

Volitelné
příslušenství:
DMOC: 6 499 Kč

DMOC: 3 499 Kč

• potahy různých
barev a vzorů

DMOC: 2 290 Kč
DMOC: 2 990 Kč

Zahradní křeslo
FDZN 4201-T

Polohovací křeslo
FDZN 4001-T

Polohovací křeslo
FDZN 4101-T

• rozměry:
54 × 65 × 94 cm
• nosnost 110 kg
• ve složeném stavu
minimální nároky na
skladování
• možnost dokoupení
podsedáku
• určeno pro venkovní
i vnitřní použití
• ošetřeno olejovým
nátěrem
• vyrobeno ze dřeva
tropické akácie

• polohovatelné křeslo
s loketními opěrkami
• 5 poloh nastavení
sklonu zádové opěrky
• rozměry:
71 × 56 × 108 cm
• vyrobeno z akácie
• určeno pro exteriéry
i interiéry
• balení obsahuje
2 ks (uvedená cena je
za balení)

• kvalitně zpracované
zahradní křeslo
s rozměry:
74 × 58 × 105 cm
• možnost nastavení
opěradla do 5 poloh
• ergonomicky tvarovaný sedák a opěrka
křesla, ve složeném
stavu minimální nároky na skladování,
možnost dokoupení
potahů
• vhodné pro venkovní
i vnitřní použití
• vyrobeno ze dřeva
tropické akácie
• nosnost až 140 kg

Volitelné příslušenství:
• potahy křesel různých
barev a vzorů

Zahradní
lehátko Adria
FDZN 4009-T

Zahradní
lehátko Classic
FDZN 4007-T

• moderní design,
ergonomické
tvarování
• rozměry:
182 × 54 × 63 cm
• po složení zcela minimální nároky na skladovací prostory
• vhodné pro venkovní
i vnitřní použití
• vyrobeno ze dřeva
tropické akácie

• polohovatelné
lehátko o rozměrech
190 × 70 cm
• možnost nastavení
úhlu zádové opěrky
i podpěry na nohy
• vyrobeno ze dřeva
tropické akácie
• určeno pro exteriéry
i interiéry

Volitelné příslušenství:
• potah zelené a krémové barvy

Volitelné příslušenství:
• potah zelené a krémové barvy

Volitelné příslušenství:
• potahy křesel různých
barev a vzorů

DMOC: 1 890 Kč

DMOC: 3 680 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: 2 490 Kč

DMOC: 3 990 Kč

DMOC: 4 450 Kč

www.fieldmann.cz
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Zahradní nábytek
Sestava zahradního nábytku
MELISA DARK/LIGHT
• luxusní set složený ze 6 polohovatelných křesel, stolu se
skleněnou deskou a slunečníku
• velikost stolu: 150 × 96 × 71 cm, výplň černé tvrzené sklo
• zádovou opěrku křesla je možné nastavit do 5 poloh
• dvojitá výplň ze syntetické tkaniny umožňuje pohodlný
posez i bez podsedáků
• slunečník ø 3 m ovládaný kličkou, možnost nastavení
úhlu sklonu
• potah slunečníku ze 100% polyesteru 160 g/m2
• nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
• pro venkovní i vnitřní použití

DMOC: 11 990/11 990 Kč
V PRODEJI TAKÉ SESTAVA MELISA LIGHT

FDZN 90
1
ec

2

Podsta
v

V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1, RONY I, RONY II

NÁŠ TIP

Sestava zahradního nábytku
ELLA
• sestava nábytku složená ze 4 křesel a stolu
• stůl o rozměru: 150 × 96 × 71 cm s deskou z čirého tvrzeného skla
• rozměr křesel: 55 × 77 × 92 cm
• výplň křesel z odolné syntetické textilie
• možnost umístění slunečníku do připraveného otvoru
v desce stolu
• zcela bezúdržbový
• vhodný pro venkovní i vnitřní použití

DMOC: 5 990 Kč

V PRODEJI TAKÉ SESTAVA RUBY LIGHT

Sestava zahradního nábytku
RUBY DARK/LIGHT
• sestava složená z 6 křesel, stolu a slunečníku
• stůl o rozměru: 150 × 96 × 71 cm s deskou z černého
tvrzeného skla
• rozměr křesel: 55 × 77 × 92 cm
• výplň křesel z odolné syntetické textilie
• slunečník ø 3 m, potah polyester 160 g/m2
• ovládání slunečníku kličkou, možnost nastavení úhlu sklonu
• tento nábytek nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
• vhodný pro venkovní i vnitřní použití

DMOC: 9 450/9 450 Kč
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Zahradní nábytek
NOVINKA

Balkonový set
BELLA (FDZN 5002)
• balkónový set se skládá ze 2 ks židlí a stolu
• materiál židle: ocelová konstrukce
• výplň židle z odolné umělé textílie
• rozměry židle: 57 × 47 × 76 cm (2 ks v balení)
• materiál stolu: kovová konstrukce
• deska stolu z černého tvrzeného skla
• rozměry stolu: 60 × 60 × 71 cm
• nosnost židle: 100 kg
• přednosti výrobku: snadné skladování (možnost složení)

DMOC: 2 890 Kč

NOVINKA

Sestava zahradního nábytku
ELLA LIGHT (FDZN 5020 + FDZN 5112)
• sestava kovového nábytku složená ze 4 křesel a stolu
• stůl o rozměru: 150 × 96 × 71 cm s deskou z čirého tvrzeného skla
• rozměr křesel: 55 × 73 × 94 cm, výplň z umělé textílie
• možnost umístění slunečníku
• zcela bezúdržbový
• vhodné pro venkovní i vnitřní použití

V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1 A TMAVÁ VARIANTA KŘESEL

DMOC: 5 990 Kč

NOVINKA

Sestava zahradního nábytku
ELLA DARK (FDZN 5030 + FDZN 5111)
• sestava kovového nábytku složená ze 4 křesel a stolu
• stůl o rozměru: 150 × 96 × 71 cm s deskou z čirého tvrzeného skla
• rozměr křesel: 55 × 73 × 94 cm, výplň z umělé textílie
• možnost umístění slunečníku
• zcela bezúdržbový
• vhodné pro venkovní i vnitřní použití

V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1 A SVĚTLÁ VARIANTA

DMOC: 5 990 Kč

NOVINKA

Sestava zahradního nábytku
CHARLOTTE (FDZN 5050 + FDZN 5016)
• luxusní set složený ze 4 polohovatelných křesel, stolu s dřevo-plastovou
deskou a hliníkouvou konstrukcí
• velikost stolu: 150 × 90 × 74 cm
• zádovou opěrku křesla je možné nastavit v 5 polohách
• dvojitá výplň ze syntetické tkaniny umožňuje pohodlné posezení
i bez podsedáků
• nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
• určeno pro venkovní i vnitřní použití
• možnost dokoupení potahů
V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1

DMOC: 8 990 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

www.fieldmann.cz
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Zahradní nábytek

NOVINKA
Kovový stůl se
skleněnou deskou
FDZN 5020

Kovový stůl se
skleněnou deskou
FDZN 5030

• rozměry:
150 × 96 × 71 cm
• deska stolu z průhledného tvrzeného skla
• možno kombinovat
až se 6 židlemi
FDZN 5010 a slunečníkem FDZN 5006/5007
• určeno pro venkovní
i vnitřní použití
• použité materiály
nevyžadují žádnou
údržbu

• rozměry:
150 × 96 × 71 cm
• deska stolu z černého
tvrzeného skla
• možno kombinovat
až se 6 židlemi
FDZN 5010 a slunečníkem FDZN 5006/5007
• určeno pro venkovní
i vnitřní použití
• použité materiály
nevyžadují žádnou
údržbu

DMOC: 2 680 Kč

Polohovací křeslo
FDZN 5016
• polohovatelné křeslo
s loketními opěrkami
• 5 poloh nastavení
sklonu zádové opěrky
• rozměry:
55 × 105 × 47 cm
• výplň z odolné
syntetické textilie
• vhodné na venkovní
i vnitřní použití
• použité materiály
nevyžadují žádnou
údržbu

DMOC: 2 580 Kč

DMOC: 2 980 Kč

Zahradní křeslo
FDZN 6010-PR
• luxusní zahradní křeslo
z umělého rattanu
• výplň křesel tvoří umělý
rattan • područky jsou
provedeny ze dřeva
tropické akácie
• součástí podsedák
ošetřený voděodolnou
impregnací
• rozměr křesel:
82 × 57 × 59 cm
• nosnost křesel 110 kg
• dřevěné součásti jsou
ošetřeny olejem

DMOC: 4 490 Kč

Zahradní stůl
FDZN 6030-PR
• kvalitní zahradní stůl
z umělého rattanu
a dřeva
• pevná ocelová konstrukce
• ocelový rám stolu
je potažen umělým
rattanem
• deska stolu je provedena ze dřeva tropické akácie
• rozměr stolu:
150 × 90 × 74 cm
• dřevěné součásti jsou
ošetřeny olejem

DMOC: 5 490 Kč

Zahradní lehátko
FDZN 8012
• rozměry:
161 × 64 × 48/100 cm
• kvalitní ocelová konstrukce vypletená
syntetickou tkaninou
• možnost nastavení
sklonu zádové opěrky
• síla nosných profilů:
42 × 14 mm
• určeno pro venkovní
i vnitřní použití
• použité materiály
nevyžadují žádnou
údržbu

DMOC: 2 290 Kč

Zahradní stůl
z umělého rattanu
FDZN 6005-PR
• kvalitní zahradní stůl
z umělého rattanu
a skla
• ocelová konstrukce
• ocelový rám stolu
je potažen umělým
rattanem
• deska stolu z průhledného tvrzeného skla
• rozměr stolu:
145 × 85 × 72 cm

• rozměry:
55 × 77 × 92 cm
• výplň z odolné umělé
syntetické textilie
• vhodné pro venkovní
i vnitřní použití
• bezúdržbová
• nosnost do 120 kg

DMOC: 999 Kč
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• designový zahradní stůl
• rozměry:
150 × 90 × 74 cm
• konstrukce: hliník
• deska: dřevo-plast
• určen pro venkovní i
vnitřní použití; bezúdržbový černý

DMOC: 5 490 Kč

DMOC: 3 790 Kč

Zahradní lehátko
z umělého rattanu
FDZN 6007-PR

Zahradní křeslo
z umělého rattanu
FDZN 6002-PR

• luxusní lehátko je
vyrobeno z umělého
rattanu
• kovová konstrukce
• rozměry:
190 × 65 × 35 cm
• možnost polohování
zad
• lehátko se hodí pro
vnitřní i venkovní
prostory, zahrady,
terasy, zimní zahrady,
balkony...

• rozměry:
55 × 59 × 93 cm
• ocelováý rám
• provedení umělý
rattan
• barva černá
• vhodné pro venkovní
i vnitřní použití
• bezúdržbová
• nosnost do 120 kg

DMOC: 4 790 Kč

NOVINKA
Kovová židle
FDZN 5010

Kovový stůl
FDZN 5050

DMOC: 1 350 Kč

NOVINKA

Kovová židle
FDZN 5111

Kovová židle
FDZN 5112

• rozměry:
55 × 73 × 94 cm
• výplň z odolné umělé
syntetické textílie
• vhodné pro venkovní i
vnitřní použití
• bezúdržbová
• nosnost do 120 kg

• rozměry:
55 × 73 × 94 cm
• výplň z odolné umělé
syntetické textílie
• vhodné pro venkovní i
vnitřní použití
• bezúdržbová
• nosnost do 120 kg

DMOC: 1 190 Kč

DMOC: 1 190 Kč

Zahradní nábytek

Zahrada
Zahradí sestava z umělého rattanu
SOPHIE
• luxusní sestava z umělého rattanu
• vodě odolné potahy součástí - v krémové barvě
• 4× sedací polštář + 3× zadní polštář + 2× dekorační
polštářek
• velikost zadní sedací soupravy: 128 × 74 × 69 cm
• velikost lehátka: 128 × 71 × 69 cm
• stůl se stvrzeným sklem
• velikost stolu: 62 × 62 × 35 cm
• sestava se hodí pro vnitřní i venkovní prostory, zahrady, terasy, zimní zahrady...

DMOC: 14 990 Kč

V PRODEJI TAKÉ S TMAVÝMI POLŠTÁŘI

Sestava zahradního nábytku
EVA
• zahradní nábytek z umělého rattanu
• set se skládá ze dvou křesel, pohovky a stolku s deskou z tvrzeného skla
• rozměr křesel: 82 × 57 × 59 cm
• rozměr pohovky: 127 × 73 × 78 cm
• rozměr stolku: 48 × 76 × 44 cm
• součástí sestavy jsou bílé, voděodolné potahy
• tloušťka potahů 5 cm, pevný polyester 180 g/m2

DMOC: 6 990 Kč

Sestava zahradního nábytku
ANGELA
• luxusní zahradní nábytek z umělého rattanu
• set se skládá ze 4 křesel a stolu
• ocelový rám stolu je potažen umělým rattanem
• deska stolu je provedena ze dřeva tropické akácie
• rozměr stolu: 150 × 90 × 74 cm
• výplň křesel tvoří umělý rattan
• područky ze dřeva tropické akácie
• podsedáky ošetřené voděodolnou impregnací
• rozměr křesel: 82 × 57 × 59 cm
• nosnost křesel: 110 kg
• dřevěné součásti jsou ošetřeny olejem

DMOC: 12 990 Kč

Sestava zahradního nábytku
RACHEL
• sestava nábytku složená ze 4 křesel
a stolu z umělého rattanu
• deska stolu z průhledného tvrzeného skla
• rozměry stolu: 145 × 85 × 72 cm
• rozměry křesla: 55 × 59 × 93 cm
• nosnost židle: 120 kg
• ocelový rám stolu a židle je potažen umělým
rattanem
• barva černá
• vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• bezúdržbové

DMOC: 10 890 Kč

V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1 REBECCA

Úložný box FDD 1100 PR
• designový zahradní box z umělého rattanu
• jednoduchá manipulace
• ocelový rám
• barva: černá
• polyesterová podšívka
• vhodný na ukládání potahů, zahr. nábytku a nářadí
• rozměry: 126 × 50 × 60 cm

DMOC: 3 990 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

www.fieldmann.cz
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Slunečníky

FDZN 4015

FDZN 5007

FDZN 4014

FDZN 5006

Stojan slunečníku
FDZN 9012
• podstavec pro slunečník
z umělé pryskyřice
• průměr stojanu: 44,5 cm
• celková výška stojanu: 32,5 cm
• hmotnost: 12 kg
• variabilní průměr otvoru pro slunečník
32/38/48 mm

Slunečník
FDZN 4014/4015
• luxusní slunečník s dřevěnou konstrukcí
• průměr: 3 m
• impregnovaná tkanina
• barva zelená/krémová
• průměr tyče: 3,5 cm
• určeno pro venkovní i vnitřní použití
• ošetřeno olejovým nátěrem
• vyrobeno ze dřeva tropické akácie

DMOC: 790 Kč

NOVINKA

• průměr: 3 m
• černý/ béžový potah ze 100% polyesteru
160 g/m2
• ovládání pomocí kličky
• možnost nastavení úhlu sklonu
• průměr tyče: 3,8 cm
• určeno pro venkovní použití
• materiál: kov

DMOC: 3 190/3 190 Kč

NOVINKA

Slunečník
FDZN 5103

DMOC: 1 790/1 790 Kč

NOVINKA

Slunečník
FDZN 5105

Slunečník
FDZN 5107

• průměr: 3 m

• průměr: 3 m

• rozměry potahu: 3 × 3 m

• krémový potah z 100% polyesteru 160 g

• šedý potah z 100% polyesteru 160 g

• světle šedý potah z 100% polyesteru 160 g

• ovládání pomocí kličky

• ovládání pomocí kličky

• ovládání pomocí kličky

• možnost nastavení úhlu sklonu

• možnost nastavení úhlu sklonu

• možnost nastavení úhlu sklonu

• průměr tyče: 3,8 cm

• průměr tyče: 3,8 cm

• průměr tyče: 3,8 cm

• pro venkovní použití

• pro venkovní použití

• pro venkovní použití

DMOC: 2 990 Kč
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Slunečník
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DMOC: 4 490 Kč

DMOC: 5 990 Kč

Zahrada

Houpačky, altány

NOVINKA

Houpačka
FDZN 5205
• zahradní houpačka pro 2 osoby
• konstrukce: kovová s práškovým
lakováním
• podsedák: voděodolná textilie
• nosnost: 240 kg
• rozměry: 108 × 162 × 155 cm
• střecha houpačky je z polyesteru
160 g/m2

DMOC: 3 690 Kč

NOVINKA

Houpačka
FDZN 5207
• stylová a pohodlná zahradní houpačka
pro 3 osoby
• konstrukce: kovová s práškovým
lakováním
• rozměry: 200 × 120 × 164 cm
• houpačku lze rozložit do polohy k ležení
• pohodlný polstrovaný sedák
• sedák a voděodolné potahy ze 180 g
polyesteru

DMOC: 5 990 Kč

NOVINKA

Zahradní altán
FDZN 7010
• kovový zahradní altán se stříškou
• rozměry: 3 × 3 m
• konstrukce: ocel s práškovým lakováním
proti korozi
• konstrukce střechy: ocelová žebra
• potah střechy je z polyesteru 180 g/m2
• vhodné pro každou zahradu
• součástí balení jsou i bočnice pro ochranu proti větru a hmyzu

DMOC: 6 990 Kč

NOVINKA

Zahradní altán
FDZN 7005
• kovový zahradní altán se stříškou
• rozměry: 3 × 3 m
• konstrukce: oce ls práškovým lakováním
proti korozi
• konstrukce střechy: ocelová žebra
• potah střechy je z polyesteru 180 g/m2
• vhodné pro každou zahradu

DMOC: 3 190 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

www.fieldmann.cz
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Zahrada

Grilování

ELEKTRICKÉ
PLYNOVÉ
A GRILY
NA DŘEVĚNÉ
UHLÍ

Přípravě jídla v kuchyni obvykle
věnujeme dost času. A jak se
venku oteplí, trávíme tento čas
raději mimo dům a naplno si
užíváme krásného počasí. Ideální je tedy přesunout i vaření ven
a na zahradě nejen odpočívat
či stolovat, ale také si jídlo připravovat.
FIELDMANN nabízí širokou paletu grilů,
nejen na dřevěné uhlí, včetně příslušenství k nim, ale od loňského roku také
grily plynové.
S plynovým grilem můžete začít grilovat téměř okamžitě: Jedním tlačítkem
gril zprovozníte, výkon lze snadno a
přesně regulovat. Manipulace je oproti
grilům na dřevěné uhlí pohodlnější,
zcela odpadá skladování dřevěného
uhlí. Grilům na dřevěné uhlí naopak
nahrává nezaměnitelná chuť a vůně
pokrmů, které lze dosáhnout jedině přípravou nad dřevěným uhlím, případně
dřevem.
Grily na dřevěné uhlí s kompaktními
rozměry snadno uložíte do auta nebo
dokonce do batohu připraveného na
víkendové kempování, navíc jejich koupě výrazně nezatíží ani vaši peněženku.
Větší typy grilů oceníte, když ke stolu
pozvete početnější společnost nebo
když chcete pokrmy také doudit.
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Integrovaný
zapalovací
systém
Grily FIELDMANN
jsou vybaveny
systémem IZS.
Zapalte svůj
gril otočením
regulátoru...

Teplota pod
kontrolou

Snadná
manipulace

Místo pro
příslušenství

Vestavěný
teploměr Vám
zajistí perfektně
propečené
pokrmy
a teplotu stále
pod kontrolou.

Většina našich
grilů disponuje
kolečky pro
snadnější
manipulaci po
Vaší zahradě, či
terase.

Vyšší řada grilů
FIELDMANN
myslí i na Vaše
příslušenství.
Odložte si své
nádobíčko na
integrované
háčky.

Zahrada

Grilování

NOVINKA

NOVINKA

Elektrický gril
FZG 2005
• příkon: 1 600 W
• rozměry grilu: 98 × 64,5 × 62 cm
• nepřilnavá plocha - zdravé grilování
• snadné čistění
• plynulá regulace teploty
• stojan na koření a další ingradience
• odkapávací nádobka
• grilování na stojanu (stabilní snadno
odnímatelný stojan)
• použití také samostatně jako stolní gril
• hmotnost: 7 kg

Plynový gril
FZG 3102

Plynový gril
FZG 3003

• velikost grilu: 110 × 57 × 112 cm

• velikost grilu: 107 × 53 × 110 cm

• 2× hlavní hořák (6 kW)

• 3× hlavní hořák (8,1 kW)

• grilovací plocha: 48 × 42 cm

• zapalování: integrovaný systém

• zapalování: integrovaný systém

• grilovací plocha: 49,5 × 36 cm

• grilovací výška: 86 cm

• grilovací výška: 86 cm

• nerezový controlní panel a madlo
• teploměr
• kolečka pro snadnější manipulaci

DMOC: 3 690 Kč

• litinový rošt
• sklopné boční stolky
• teploměr
• kolečka pro snadnější manipulaci

DMOC: 5 190 Kč

NOVINKA

DMOC: 5 490 Kč

NOVINKA

Plynový gril
FZG 3005

Plynový gril
FZG 3010

Plynový gril
FZG 3013

• velikost grilu: 122 × 57 × 112 cm

• velikost grilu: 107 × 53 × 110 cm

• velikost grilu: 122 × 57 × 112 cm

• 3× hlavní hořák (9 kW)

• 3× hlavní hořák a 1× boční hořák
(11,7 kW)

• 3× hlavní hořák a 1× boční hořák
(11,5 kW)

• zapalování: integrovaný systém

• zapalování: integrovaný systém

• grilovací plocha: 50,5 × 39 cm

• grilovací plocha: 60 × 42 cm

• grilovací výška: 86 cm

• grilovací výška: 86 cm

• zapalování: integrovaný systém
• grilovací plocha: 60 × 42 cm
• grilovací výška: 86 cm
• nerezové části: víko, madlo, dvířka
• rošt a deska: litinový

• litinový rošt

• nerezový controlní panel a madlo

• teploměr

• teploměr
• 4× kolečka s brzdou pro snadnější
manipulaci

• kolečka pro snadnější manipulaci

DMOC: 7 490 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

• rošt a deska : litinový
• teploměr
• 4× kolečka s brzdou pro snadnější
manipulaci

DMOC: 7 490 Kč

DMOC: 8 990 Kč

www.fieldmann.cz
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Zahrada

Ohniště
FZG 1010

Ohniště
FZG 1020

Grilování

Stolní gril na
dřevěné uhlí
FZG 1000/FZG 1000G

• ohniště na dřevo

• ohniště na dřevo

• velikost nádoby: ø 75 cm

• průměr: 54,5 cm

• velikost grilu: ø 35,5 cm

• velikost ohniště: ø 51 cm

• výška roštu od země: 25 cm

• velikost ohniště: ø 34 cm

• síla plechu: 0,8 mm

• odolný nátěr proti vysokým
teplotám

• výška grilovací plochy: 22 cm

• síťový poklop proti odlétání
drobných uhlíků

• víko

• odolný nátěr proti vysokým
teplotám
• stabilní podstavec

• chromovaný rošt

Stolní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1102 G
• velikost grilovací nádoby:
36,5 cm
• grilovací plocha: ø 34 cm
• grilovací výška: 28 cm
• chromový grilovací rošt
• víko

• složitelné nohy pro úsporné
skladování
• obal pro manipulaci
a skladování

DMOC: 2 590 Kč

DMOC: 1 290 Kč

DMOC: 690/690 Kč

NOVINKA

Gril na dřevěné uhlí
FZG 1103B
• velikost grilovací nádoby:
37 cm

Cestovní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1003

• grilovací plocha: ø 35 cm

• velikost grilu: ø 26 cm,
výška: 12,5 cm

• velikost grilovací nádoby:
ø 41,5 cm

• grilovací výška: 30 cm

• velikost ohniště: ø 25 cm

• grilovací plocha: ø 41 cm

• pochromovaný grilovací rošt

• termo taška s rozměry:
29,5 × 18,5 cm na chlazení
nápojů

• grilovací výška: 58 cm

• kryt

• chromovaný rošt
• přenosný

DMOC: 690 Kč
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Zahradní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1009

vše pro váš dům a zahradu

DMOC: 590 Kč

• grilovací rošt: 41 × 0,5 cm
• chromované grilovací rošty
• kryt

DMOC: 790 Kč

DMOC: 590 Kč

Grilování

Zahradní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1004

Zahradní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1007

• velikost grilu: ø 57 × 20 cm

• velikost grilu: 76 × 42 cm

• výška grilovací plochy: 68 cm

• velikost ohniště: 71 × 38 cm

• velikost grilovací plochy:
ø 54,5 cm

• výška grilovací plochy: 78 cm

• chromovaný rošt

• velikost ohřívacího roštu:
68 × 20 × 0,4 cm

• víko

• velikost roštu: 72 × 42 × 0,4 cm

• chromovaný rošt
• víko
• teploměr

DMOC: 2 290 Kč

DMOC: 3 790 Kč

Zahrada

Zahradní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1008

Zahradní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1013

• velikost grilovací nádoby:
61 × 45,5 cm

• velikost: 71 × 74 × 97,3 cm

• grilovací plocha: 55,6 × 41,5 cm

• grilovací výška: 80,5 cm

• grilovací výška: 78 cm
• 2× grilovací rošt:
27,8 × 41,5 × 0,5 cm
• ohřívací rošt: 53,5 × 24 cm
• pochromované grilovací
rošty • víko • teploměr

• grilovací plocha: ø 57 cm
• grilovací rošt, ohřívací rošt
• pochromované grilovací
rošty
• smaltový povrch
• kryt

DMOC: 5 990 Kč

DMOC: 4 800 Kč

Zahradní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1014
• velikost: 126 × 62 × 90 cm
• grilovací plocha: ø 54 cm
• grilovací výška: 77 cm
• grilovací rošt, ohřívací rošt
• pochromované grilovací
rošty
• odkládací pulty
• kryt
• teploměr

DMOC: 3 990 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

www.fieldmann.cz
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Zahrada

Grilování

Podpalovač
dřevěného uhlí
FZG 9000 U
• rozměry:
19,5 × 30,5 cm
• topná mřížka
• bezpečnostní
boční rukojeť

DMOC: 390 Kč

Elektrický
podpalovač
uhlí a briket
FZG 9001-E
• velikost:
50 × 19,5 × 8,5 cm
• napětí: 230 V/
50 Hz, 800 W
• nerezová žhavící
spirála

Kartáč
na čištění grilu
FZG 9003

Kartáč
na čištění grilu
FZG 9012

Kartáč
na čištění grilu
FZG 9013

• délka: 36 cm

• délka: 30 cm

• délka: 30 cm

•3v1

• ocelový kartáč
oválný

• ocelový kartáč
oválný

• škrabka
ocelový kartáč
brusná houbička

DMOC: 199 Kč

DMOC: 50 Kč

DMOC: 150 Kč

• délka kabelu:
1,5 m

DMOC: 450 Kč

Sada
grilovacího
náčiní
FZG 9016

Sada
grilovacího
náčiní
FZG 9017

• 5 ks grilovacího
náčiní

• 3 ks grilovacího
náčiní

• lopatka, vidlička,
nůž, kleště, štětka

• lopatka, vidlička,
kleště

• nerez

• gumové rukojeti,
nerez
• délka: 43,5–46 cm

DMOC: 490 Kč
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DMOC: 390 Kč
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Sada
grilovacího
náčiní
FZG 9018

Sada
grilovacího
náčiní
FZG 9014

Sada
grilovacího
náčiní
FZG 9015

• sada náčiní na
grilovaní 3 ks

• 4 ks grilovacího
náčiní

• grilovací vidlička,
lopatka, kleště

• lopatka,vidlička,
kleště, štětka

• délka: 35 cm

• plastové rukojeti,
nerez

• hliníkový kufřík
• rozměry kufříku:
37 × 10 × 8 cm

• délka: 40–42 cm

DMOC: 550 Kč

DMOC: 450 Kč

NOVINKA

NOVINKA

Obal na gril
FZG 9050

Obal na gril
FZG 9051

• vidlička, obracečka, kleště

• rozměry:
110 × 55 × 110 cm

• rozměry:
130 × 62 × 115 cm

• rozměry:
ø 80 × 75 cm

• délka:
38,5–39,5 cm

• nepromokavý
materiál

• nepromokavý
materiál

• nepromokavý
materiál

• bambusové
rukojeti

• pro modely:
FZG 1008, 3102,
3003, 3010

• pro modely:
FZG 3005, 3013

• pro modely:
FZG 1004, 1013

• 3 ks grilovacího
náčiní

• nerez

DMOC: 250 Kč

DMOC: 790 Kč

DMOC: 990 Kč

Obal na gril
FZG 9052

DMOC: 790 Kč

Dílna

ELEKTRICKÉ
+ AKU NÁŘADÍ

VYBAVENÍ DÍLNY
Bez základních nástrojů
a nářadí se neobejde žádná
domácnost a dílna už
vůbec ne. Ať už jste zapálení
kutilové nebo jen chcete
být připraveni na nutné
domácí opravy, se značkou
FIELDMANN si pořídíte
kvalitní, funkční výrobky.
Nářadí FIELDMANN spojuje
spolehlivost, bezpečnost
i snadné ovládání.
Vyniká promyšlenými
ergonomickými tvary, čímž
je dosaženo maximálního
komfortu při práci.

www.fieldmann.cz
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Dílna

Aku nářadí

AKU
NÁŘADÍ

O výkonnost i tichý chod AKU
nářadí se starají moderní
akumulátory zajišťující
svobodu při práci bez starosti
o délku prodlužovacího
kabelu a dostupnost zásuvky.
S AKU nářadím můžete upevnit
konzoli na záclonu ihned,
bez hledání a natahování
prodlužovacího kabelu, který
vám navíc nebude při práci
překážet.
Díky nezávislosti na elektrické
zásuvce umožňuje AKU nářadí
FIELDMANN také práci v exteriéru
a na těžko přístupných místech.
Lehkost a jednoduchost ovládání
dovoluje pustit se do náročnějších
prací i laikům.
Smontování nábytku nebo naopak
jeho rozmontování je úkolem
především pro akumulátorové
šroubováky. Některé modely
můžete z tzv. pistolového držení
přenastavit do horizontální pozice
vzhledem k hlavici šroubováku.
Připravíte si tak rovný nástroj, který
vás nenechá v úzkých, ani když
se potřebujete dostat do hůře
přístupných užších prostor.

Pod kontrolou
Díky LED
kontrolkám stavu
baterie budete
vždy vědět, za
jak dlouho bude
třeba akumulátor
nabít.

Malá, ale
výkonná

Integrované
LED světlo

Modelová řada
FDV 10252/10253
je dodávána
s extrémně
malou, ale
výkonnou 12V
baterií, která je
navíc dodávaná
v balení rovnou
po 2 kusech.

AKU řada
FIELDMANN
je vybavena
vestavěnými
LED světly pro
pohodlnější
práci.

Kapacita
100 %

Stabilita
bez paměťového efektu
Li-Ion

V nabídce též
5 AKU strojů ručního
nářadí v rámci
programu
FAST POWER 20V,
str. 4-7

50 %
Ostatní baterie

Čas
1 měsíc
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Až za roh
AKU šroubovák
FDS 10155-A
dodáváme
s ohebným
nástrojovým
bovdenem pro
práci v místech,
kde není dost
místa.

6 měsíců

Dílna

Aku nářadí

PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ

AKU vrtačka
FDV 10352-55AR

AKU vrtačka
FDV 10351-A

• Li-Ion 14,4 V 2 000 mAh
• 2 rychlosti:
0–400/0–1 400 ot./min.
• krouticí moment 35 Nm
• točivý moment: 18 + 1 + 1
• příklep
• 13 mm rychloupínací sklíčidlo
s brzdou
• LED osvětlení
• doba nabíjení 1–1,5 h

• 14,4 V Li-Ion baterie
1 300 mAh

součástí balení:
• 9 ks vrtáků do zdiva
• 30 ks bitů 25 mm
• 3 ks bitů 75mm
• 1 ks nástavce na bity
• 1 ks šroubováku
• 4 ks nástrčných hlavic

• LED osvětlení

AKU vrtačka
FDV 10301-A

• 2 rychlosti:
0-400/0-1500 ot./min.
• stupně kroutících
momentů: 15 + 1

• Li-Ion 14,4 V 1500 mAh

• Li-Ion 12 V 1 300 mAh

• 2 rychlosti:
0–400/0–1 400 ot./min.

• 2 rychlosti:
0–400/0–1 350 ot./min.

• krouticí moment 30 Nm

• krouticí moment 25 Nm

• točivý moment: 18 + 1 + 1

• 17 stupňů krouticích momentů
a 1 stupeň pro vrtání

• LED osvětlení

• rychloupínací sklíčidlo 10 mm
• USB port - funkce power banky
• 3-stupňová LED indikace
nabití baterie

AKU vrtačka
FDV 10201-A

• maximální průměr vrtání 10 mm
• hmotnost: 1,2 kg

• 3stupňová LED indikace
nabití baterie
• LED osvětlení

DMOC: 1 820 Kč
Powerbanka

• doba nabíjení 3–5 h
• rychloupínací sklíčidlo
• max. průměr vrtání 10 mm
• hmotnost: 1,05 kg

příklep

DMOC: 2 150 Kč

DMOC: 1 320 Kč

Bohaté příslušenství

DMOC: 2 490 Kč

Vybrané výrobky AKU řady
FIELDMANN dodáváme
s bohatým příslušenstvím.
PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ
PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ

NOVINKA
NOVINKA
AKU vrtačka
FDV 10252-A/53-A
• Li-Ion 12 V 1300 mAh
• 2 rychlost:
0-350/0-1350 ot./min.
• točivý moment: 22 + 1
• 10 mm rychloupínací
sklíčidlo
• LED osvětlení
součástí balení:
• 6 ks vrtáků

AKU šroubovák
FDS 10103-A
• 3,6 V 800 mAh Li-ion
baterie
• volnobežné otáčky:
280 ot./min.
• přepínač směru
otáček
• doba nabíjení 1 h
pomocí USB kabelu
• LED osvětlení
• nízká hmotnost:
0,16 kg

AKU šroubovák
FDS 10102-A

AKU šroubovák
FDS 10101-A

• 3,6 V 1300 mAh Li-ion
baterie

• 3,6 V 1300 mAh Li-ion
baterie

• 3,6 V 1300 mAh Li-ion
baterie

• volnoběžné otáčky:
230 ot./min.

• volnobežné otácky:
220 ot./min.
• hlavice se 6ti bity

• volnobežné otácky:
180 ot./min.

• krouticí moment 3,5 Nm
• stupně kroutících
momentů: 6 + 1
• LED světlo + svítilna
• 90° otocná rukojet
součástí balení:
• 8 ks 1/4” hlavic

• LED osvětlení
• indikátor nabytí
baterie

• stupně kroutících
momentů: 6 + 1
• LED osvětlení

• 90° otočná rukojet

• indikátor nabytí
baterie

• ergonomická rukojeť

• 90° Otočná rukojet

• 32 ks bitů
• 2 ks vrtáků
• 1 ks magnetický držák
bitů

• 6 ks bitů
• 1 ks nástavce bitů
• náhradní baterie
ZDARMA

DMOC: 1 890 Kč

AKU šroubovák
FDS 10155-A

• 1 ks spojovací hřídel
• 1 ks adaptér hlavice

DMOC: 720 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: 990 Kč

DMOC: 599 Kč

DMOC: 599 Kč

www.fieldmann.cz
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Dílna

ELEKTRICKÉ
NÁŘADÍ

Elektrické nářadí

S ručním přitahováním šroubků a zatloukáním hřebíků
dnes nevystačíte v domácnosti a už vůbec ne v dílně.
Občas je zkrátka nutné využít mechanickou sílu strojů.
Tam, kde je k elektrické energii dobrý přístup, si pro
jeho vyšší výkon, neklesající sílu a neomezenou výdrž,
kutilové tradičně volí elektrické ruční nářadí.

Laserový
pohled
Nová řada
řezných nástrojů
je vybavena
laserem pro
přesnější řezání.
V moři prachu už
svou čáru vždy
najdete.

Vydrží vše

Bezpečnost

Nástavce

Zbourejte
zeď, otlučte
obkladačky...
Rotační kladiva
FIELDMANN
disponují
odolnou
konstrukcí.

Klademe důraz
na bezpečnost
při práci.
Ruční nářadí
je vybaveno
množstvím
bezpečnostních
prvků.

Vyberte ten
pravý. Nejen
horkovzdušné
pistole mají
několik druhů
nástavců.

Nabídka elektrického ručního nářadí FIELDMANN pokrývá nářadí
pro opravy a rekonstrukce, stavbu i dílnu – od vrtaček, přes rotační
kladiva, brusky a pily, až po hoblík, multifunkční nářadí a modelářské brusky.
Elektrické ruční nářadí FIELDMANN je určeno všem, kdo hledají
pro práci v dílně a okolí domu spolehlivé, a přitom cenově dostupné vybavení. Spojuje pokroková technická řešení s mimořádným komfortem pro uživatele. Měděná vinutí motorů prodlouží
životnost nářadí. Výhodou při přenášení a ukládání nářadí jsou
praktické kufříky.
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Dílna

Elektrické nářadí

vodováha

kovové sklíčidlo

Příklepová vrtačka
FDV 200501-E

PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ

Příklepová vrtačka
FDV 200711-E

Příklepová vrtačka
FDV 200751-E

• napětí: 230 V/50 Hz

• napětí: 230 V/50 Hz

• napětí: 230 V/50 Hz

• příkon: 500 W

• výkon: 710 W

• výkon: 750 W

• rychloupínací sklíčidlo do 13 mm

• rychlost bez zatížení: 0–2800 ot./min.

• rychlost bez zatížení: 0–2800 ot./min.

• rychlost bez zatížení: 0–3 000 ot./min.

• velikost sklíčidla: 13 mm

• velikost sklíčidla: 13 mm

• vrtání nebo příklepové vrtání

• možnost vrtání a příklepového vrtání

• bezklíčové sklíčidlo

• regulace rychlosti otáček

• možnost regulace rychlosti

• možnost vrtání a nárazového vrtání

• boční ergonomická rukojeť

• boční rukojeť a hloubkový doraz

• možnost regulace rychlosti

• komfortní ovládací spínače

• boční rukojeť a hloubkový doraz

DMOC: 850 Kč

DMOC: 990 Kč

DMOC: 1 590 Kč

pneumatický příklep
pneumatický příklep

SDS
PLUS

SDS
MAX

PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ

PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ

SDS vrtačka/vrtací kladivo
FDV 211050-E

Rotační kladivo
FDV 201502-E

PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ

Bourací kladivo
FDBK 201301-E

• napětí: 230 V/50 Hz

• napětí: 220 V/50 Hz

• napětí: 230 V/50 Hz

• příkon: 1 050 W

• příkon: 1 500 W

• příkon: 1300 W

• rychlost bez zatížení: 0–1050 ot./min.

• rychlost bez zatížení: 0–880 ot./min.

• SDS-Max

• síla úderu: 0–5200 úderů/min., 2,8 J

• síla úderu: 0–4250 úderů/min., 5,5 J

• síla úderu: 0–3600/min./15 J

• max. vrtání:
betonu 26 mm, kovu 13 mm,
dřeva 42 mm

• max. vrtání:
betonu 32 mm, kovu 13 mm,
dřeva 40 mm

• 1 ks jednobodový majzlík
18 × 320 mm

• rychlost bez zatížení: 0–850 ot./ min

• rychlost bez zatížení:
0–850 ot./ min

• 3 ks vrtáků a 2 ks majzlíků,
• 1 sklíčidlo

• 1 ks plochý majzlík
18 × 320 mm

• 3 ks vrtáků a 2 ks majzlíků
• SDS-PLUS systém

• SDS-PLUS systém

• hmotnost: 4,9 kg

DMOC: 3 190 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: 3 190 Kč

DMOC: 4 390 Kč

www.fieldmann.cz
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Dílna

Elektrické nářadí

PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ

Úhlová bruska
FDB 200901-E

Úhlová bruska
FDB 201201-E

Úhlová bruska
FDB 202201-E

• napětí: 230 V/50 Hz

• napětí: 230 V/50 Hz

• napětí: 230 V/50 Hz

• napětí: 230 V/50 Hz

• příkon: 900 W

• příkon: 1 200 W

• příkon: 1400 W

• příkon: 2 200 W

• rychlost bez zatížení:
11 000 ot./min.

• otáčky motoru bez zatížení:
12 000 ot./min.

• rychlost bez zatížení:
4000–8600 ot./min.

• otáčky motoru bez zatížení:
6 000 ot./min.

• průměr kotouče: 125 mm

• boční ergonomická rukojeť
nastavitelná do 3 poloh

• průměr kotouče: 150 mm

• boční rukojeť nastavitelná do
3 poloh

• průměr kotouče: 125 mm
• měděné vinutí motoru
• 1 ks brusného kotouče součástí
balení

• měděné vinutí motoru

• boční rukojeť a klíč
• měděné vinutí motoru

DMOC: 1 290 Kč

DMOC: 1 690 Kč

• boční rukojeť a klíč

• průměr kotouče: 230 mm
• měděné vinutí motoru

DMOC: 1 990 Kč

PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ

NOVINKA

DMOC: 2 900 Kč

NOVINKA

Přímočará pila
FDP 200805-E

Kotoučová pila
FDK 200802-E

Kotoučová pila
FDK 201301-E

Kotoučová pila
FDK 201302-E

• napětí: 230 V/50 Hz

• napětí: 230 V/50 Hz

• napětí: 230 V/50 Hz

• napětí: 230 V/50 Hz

• příkon: 800 W

• příkon: 800 W

• příkon: 1 300 W

• příkon: 1300 W

• max hloubka řezu: 80-100 mm

• otáčky motoru bez zatížení:
4 500 ot./min.

• otáčky motoru bez zatížení:
4 700 ot./min.

• otáčky motoru bez zatížení
4500 ot./min.

• otáčky motoru bez zatížení:
2 800 ot./min.

• boční ergonomická rukojeť

• boční ergonomická rukojeť

• bocní ergonomická rukojet

• ergonomická rukojeť

• průměr kotouče: 140 mm

• průměr kotouče: 185 mm

• AC laser + LED světlo

• měděné vinutí motoru

• Robustní hliníkové tělo

Obsah balení:

Obsah balení:

Obsah balení:

• průměr kotouče: 185 mm
• robustní hliníkové tělo
• AC laser pro přesnější řezání

• pravoúhlý držák vzdálenosti

• pravoúhlý držák vzdálenosti
řezu, 1 ks řezacího kotouče

• kotoučová pila, pravoúhlý
držák vzdálenosti řezu, 1 ks
řezacího kotouče

• řezu, 2 ks pilových listů, kufřík

DMOC: 1 390 Kč
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Úhlová bruska
FDB 201401-E

vše pro váš dům a zahradu

DMOC: 1 390 Kč

DMOC: 1 950 Kč

Obsah balení:
• pravoúhlý držák vzdálenosti
řezu, 1 ks řezacího kotouče

DMOC: 2 290 Kč

Elektrické nářadí

Dílna

PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ

NOVÝ DESIGN
Vibrační bruska
FDB 2004-E

Vibrační bruska
FDB 200221-E

Vibrační bruska
FDB 200131-E

Excentrická bruska
FDEB 200431-E

Pásová bruska
FDBP 200901-E

• napětí: 230 V/50 Hz

• napětí: 230 V/50 Hz

• napětí: 230 V/50 Hz

• napětí: 220 V/ 50 Hz

• napětí: 230 V/50 Hz

• výkon: 150 W

• výkon: 200 W

• výkon: 130 W

• příkon: 430 W

• příkon: 900 W

• rychlost bez zatížení:
11 000 ot./min.

• rychlost bez zatížení:
7000–12 000 ot./min.

• rychlost bez zatížení:
13 000 ot./min.

• rychlost bez zatížení
5 000–13 000 ot./min.

• brusná rychlost:
200-380 m3/min.

• brusná plocha:
198 × 90 mm

• regulace výkonu (1-5)

• brusná plocha:
140 × 140 × 80 mm

• velikost brusné plochy
125 mm

• rozměr pásu:
76 × 533 mm

• měděné vinutí motoru

• měděné vinutí motoru

• měděné vinutí motoru

DMOC: 1 420 Kč

DMOC: 2 300 Kč

• měděné vinutí motoru
• ergonomická rukojeť

• 3 výměnné desky:
122 mm
150 × 150 × 100 mm
184 × 92 mm

DMOC: 650 Kč

DMOC: 1 780 Kč

DMOC: 660 Kč

40 ks příslušenství
FDB 9002
DMOC 990 Kč

PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ

Multifunkční nářadí
FDB 200301-E

Tavné pistole
FDTP 2020/2100-E

• napětí: 230 V/50 Hz

• tavná pistole

• příkon: 300 W

• napětí/frekvence:
230 V/50 Hz

• otáčky naprázdno
10 000–18 500 ot./min.
• proměnné otáčky
• řezání, broušení,
seškrabování atd.

Obsah balení:
• 11 ks příslušenství,
kufřík

• příkon: 20 W/100 W
• průměr lepicí
tyčinky 7 mm/11 mm
• schopnost tání:
3–6 g/9–16 g
• doba předehřátí:
3–5 min

DMOC: 150 Kč
DMOC: 1 490 Kč

Tavné tyčinky
20 ks
• barevné/transparentní o průměru
7 a 11 mm
pro FDTP 2020-E (7mm):
• FDTP 9020 tavné
tyčinky trans.
• FDTP 9021 tavné
tyčinky barev.
pro FDTP 2010-E (11mm):
• FDTP 9100 tavné
tyčinky trans.

Modelářská
bruska
FDMB 200172-E
• napětí: 230 V/50 Hz

Modelářská
bruska
FDMB 200171-E

• příkon: 170 W
• rychlost bez zatížení
10 000–35 000/min
• velikost sklíčidla:
1,6–3,2 mm

• napětí: 220 V/50 Hz

• 440 ks příslušenství

• příkon: 170 W

• plastový obal
na přepravu

• rychlost bez zatížení
10 000–35 000 ot./min.

• měděné vinutí motoru

• velikost sklíčidla
0,8–3,2 mm

• FDTP 9101 tavné
tyčinky barev.

DMOC: 290 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: od 150 Kč

• 210 ks příslušenství
• měděné vinutí motoru

DMOC: 2 100 Kč

DMOC: 1 490 Kč

www.fieldmann.cz
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Dílna

Elektrické nářadí

mokré i suché
broušení

NOVINKA

NOVINKA

Elektrický hoblík
FDH 200801-E

Stolní bruska
FDSB 200251-E

NOVINKA

Svářečka
FDIS 20140-E

Svářečka
FDIS 20160-E

• napětí: 230 V/50 Hz

• napětí: 230 V/50 Hz

• napětí: 230 V/50 Hz

• napětí: 230 V/50 Hz

• příkon: 800 W

• příkon: 250 W

• otáčky motoru bez zatížení:
0–17 000 ot./min.

• otáčky motoru bez zatížení:
2 960 ot/min

• skutečný výstupní proud:
20–140 A

• skutečný výstupní proud:
20–160 A

• šířka záběru: 82 mm

• 2 brusné kotouče:
150/200 mm

• průměr elektrody:
1,6 - 3,2 mm

• průměr elektrody:
1,6 - 4,0 mm

• vstupní proud: 28 A

• vstupní proud: 33 A

• maximální vstupní výkon:
6,1 kVA
• součástí balení svářecí štít

• maximální vstupní výkon:
7,2 kVA
• součástí balení svářecí štít

• hloubka třísky: 0–2 mm
• falcovací hloubka: 0–6 mm

• stabilní pevná konstrukce

• masivní hliníková základna

DMOC: 1 690 Kč

DMOC: 1 720 Kč

DMOC: 2 490 Kč

DMOC: 2 990 Kč

PRAKTICKÝ KUFŘÍK
SOUČÁSTÍ BALENÍ

Stříkací pistole
FDSP 200651-E
• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 650 W
možno dokoupit
metlu FDRM 901601
DMOC 349 Kč

• rozprašovací výkon: 105 W
• objem nádoby: 800 ml
• délka flexibilní hadice: 1,3 m

DMOC: 1 110 Kč

NOVINKA

Horkovzdušná pistole
FDHP 202001-E

Šavlová pila
FDPO 200711-E

• napětí: 230 V/50 Hz

• napětí: 230 V/50 Hz

• příkon: 2000 W

• příkon: 710 W

• nastavení teploty:
I.: 50–450 0C, II.: 60–600 0C

• max hloubka řezu: 115 mm

• proudění vzduchu:
I. 250 l/min, II. 500 l/min

Obsah balení:
• plastový kufřík
• 5× nástavec

• otáčky motoru bez zatížení
2 800 ot./min.

Elektrické míchadlo
FDRM 201601-E

• ergonomická rukojeť

• napětí: 230 V/ 50 Hz

• napětí: 230 V/50 Hz

• měděné vinutí motoru

• příkon: 850 W

• příkon: 1 600 W

Obsah balení:

• otáčky motoru bez zatížení:
0–500 ot./min.

• otáčky motoru bez zatížení
I: 0-660 ot./min. II: 0–900 ot./min.

• spojovací závit: M 14

• spojovací závit: M 14

• rozměry metly: 120 × 600 mm

• rozměry metly: 140 × 590 mm

• 2 ks pilových listů (dřevo + kov)

DMOC: 1 190 Kč
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Elektrické míchadlo
FDRM 200851-E
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DMOC: 1 490 Kč

DMOC: 2 100 Kč

DMOC: 2 990 Kč

Ruční nářadí

RUČNÍ NÁŘADÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
GARÁŽ

www.fieldmann.cz
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Ruční nářadí

Gola sady s nářadím
Bez základních nástrojů a nářadí se
neobejde žádná domácnost a dílna
už vůbec ne.

RUČNÍ
NÁŘADÍ

Ať už jste zapálení kutilové nebo jen chcete
být připraveni na nutné domácí opravy, se
značkou FIELDMANN si pořídíte kvalitní, funkční
výrobky. Nářadí FIELDMANN spojuje spolehlivost, bezpečnost i snadné ovládání. Vyniká
promyšlenými ergonomickými tvary, čímž je
dosaženo maximálního komfortu při práci.

Kvalitní ocel
Na naše nářadí
používáme
vysoce
pevnostní
nástrojovou
ocel CR-V.

Široká
škála bitů
a nástavců
Sady nářadí
jsou plné všech
dostupných
a běžně
používaných bitů.
Stačí vybrat.

CR-V

CR-V

CR-V

85 ks

108
ks

32 ks

Všestranné
použití
Nářadí
lze využít jak
v dílně, tak
v domácnosti.

NOVINKA

Gola sada s nářadím
FDG 5005-85R
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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3× kleště, 2× šroubovák:(-)(+) 6× 100 mm
1× rukojeť pro nástrčkové klíče
8× otevřený stranový klíč
3× nástroje: nůž 18mm, kladivo, metr 5m
2× rukojeť s ráčnou s naklápěcí hlavou
3× nástavec k nástrčkovému klíči 1/2“ - 1/4“
1× trojcestný nástavec, 2× - univerzální kloub
2× nástrčkový klíč na zapalovací svíčky 1/2“
12× nástrčkové klíče 1/4“, 16× - velikosti 1/2“
1× spojovací člen, 1× - posuvná tyč 1/4“
6× hl. nástrčka 1/4“, 20× bity × 25 mm
s držákem, 2× průbojník
(špičák a ploché dláto)
DMOC: 3 290 Kč

vše pro váš dům a zahradu

Gola sada
FDG 5001-108R
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18× ¼“ hlavice nástrčná s bity
26× ¼“ hlavice nástrčná / prodloužená / E
2× ¼“ prodloužení: 50 mm a 75 mm
1× ¼“ kloub ráčnový, 1× ¼“ trhák
1× ¼“ rukojeť šroubovací, 1× ¼“ ráčna
30× ½“ hlavice nástrčná / prodloužená / E
2× ½“ prodloužení: 125 mm a 250 mm
1× ½“ kloub ráčnový, 1× – ½“ ráčna
2× ½“ hlavice na svíčky: 16 a 21 mm
3× klíč imbus: 1.5, 2, 2.5 mm
1× adaptér na bity
17× bity
1× kufřík
DMOC: 2 400 Kč

Gola sada
FDG 5000-32R
• 19× ½“ hlavice nástrčná:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
• 2× ½“ hlavice na svíčky: 16, 21 mm
• 2× ½“ prodloužení: 125, 250 mm
• 1× ½“ kloub
• 1× ½“ ráčna
• 6× ½“ hlavice nástrčná (12 pt):
10, 12, 14, 15, 17, 19 mm
• 1× kufřík

DMOC: 1 440 Kč

Ruční nářadí

Gola sady s nářadím

CR-V

CR-V

CR-V

65 ks

66 ks

54 ks

Gola sada s nářadím
FDG 5003-65R
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23× nástrčkové klíče 1/4“ - 3/8“
2× univerzální kloub: 1/4“ a 3/8“
2× nástrčkový klíč na zapal. svíčky 3/8“
3× nástavec k nástrčkovému klíči 1/4“, 3/8“
2× rukojeť s ráčnou s naklápěcí hlavou
2× šroubovák (-)(+) 6× 100 mm
20× bity 25 mm + 1× - spojovací člen
1× kleště s dlouhými čelistmi : 6“
1× kleště s posuvným kloubem: 10“
1× diagonální kleště: 6“
1× štípací kleště: 7“
5× otevřený stranový klíč
1× rukojeť pro nástrčkové klíče

DMOC: 1 980 Kč

Sada nářadí
FDG 5014-66R
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1× kombinované kleště 6“
1× diagonální kleště 6“
1× instalatérské kleště 10“
3× šroubovák: SL3/100, PH6/100, PH5/75mm
1× rukojeť pro nástrčné hlavice
1× měřicí pásmo 3 m
1× 8“ nastavitelný klíč
8× inbusový klíč
1× 6“ vodováha
2× šroubovák s bity
4× klíč 8, 10, 12, 13 mm
1× ruční pila
4× pilový list
1× kladívko
2× pilník
1× nástavec magnetický
32 ks bitů s držákem

Gola sada s nářadím
FDG 5002-54R
• 14× nástrčkové klíče 3/8“: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm
• 1× násada ráčny 3/8“ s pojistkou
• 2× šroubovák SL 6×100 mm
a PH 6 × 100 mm
• 22× nástavce / držák
• 1× kleště s dlouhými čelistmi 6“
• 1× kleště s posuvným kloubem 10“
• 1× diagonální kleště 6“
• 9× klíč do vnitřního šestihranu:
1,5 – 10 mm/držák
• 1× T-rukojeť pro nástrčkové klíče 1/4“
• 1× univerzální kloub 3/8“
• 1× spojovací člen 1/4“

DMOC: 1 890 Kč

DMOC: 1 290 Kč

CR-V

CR-V

CR-V

138
ks

53 ks

108
ks

Sada nářadí
FDG 5013-138R
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1× kombinované kleště 6“
2× šroubovák: SL6 / PH6× 100 mm
1× rukojeť pro nástrčné hlavice
4× nástroje: nůž, kladívko, vodováha, metr
8× nástrčné hlavice: 5 - 13 mm
1× 6“ nastavitelný klíč + 8× imbusový klíč
1× šroubovák s bity: PH00, 0, SL2, 2.4
24× bity 6/25mm, 1× ráčna 1/4“
1× gumový adaptér na kladívko
80× hmožděnka
1× šroubovák se zkoušečkou
1× mag. držák bitů

DMOC: 1 590 Kč

Gola sada s nářadím
FDG 5008-53R/FDG 5010-53R
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1× kombinované kleště 6“
1× kleště s dlouhými čelistmi 6“
8× 3/8“ nástrčné hlavice: 8-17mm
1× 3/8“ ráčna
1× 6“ nastavitelný klíč
8× imbusových klíčů 1,5 - 6 mm
2× šroubováků: PH2/SL6 × 100m
1× násada na bity
20× bitů 25 mm
1x× kladivo 200 g
1× vodováha 6“
1× měřicí pásmo 3 m
1× nůž
DMOC: 1 490 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Gola sada
FDG 5012-108R
14× nástrčkové klíče 1/4“
14× nástrčkové klíče 3/8“
2× nástrčkový klíč na zapalovací svíčky 3/8“
1× nástavec k nástrčkovému klíči 1/4“: 3“
1× rukojeť s ráčnou s naklápěcí hlavou: 3/8‘
1× spojovací člen
2× šroubovák 6× 100 mm
40× bity 25mm
2× kleště 6“, 10“
6× otevřený stranový klíč: 6 - 17 mm
1× rukojeť pro nástrčkové klíče
1× dvoucestný nástavec: 1/2“× 3/8“
22× imbusový klíč

DMOC: 1 590 Kč

www.fieldmann.cz
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Ruční nářadí

Gola sady s nářadím

CR-V

CR-V

CR-V

60 ks

39 ks

51 ks

Gola sada s nářadím
FDG 5006-60R
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1× 8“ nastavitelný klíč
1× odlamovací nůž
1× 6“ diagonální kleště
1× 6“ kombinované kleště
1× 3m měřicí pásmo
9× inbusový klíč 1,5 –10 mm
9× 1/4“ hlavice 5 – 13 mm
1× 1/4“ momentový klíč
1× tesařské kladivo 340 g
1× držák bitů
1× 9“ vodováha
32× 1“ bitů
1× magnetický držák bitů

Gola sada s nářadím
FDG 5007-39R
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1× kombinované kleště
12× bit 25 mm
8× inbusový klíč 1,5 – 6 mm
2 ks šroubovák:
PH2× 100 mm, SL6 × 100 mm
1× násada na bity
1× 3/8“ ráčna
9× 3/8“ nástrčné hlavice:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
1× kladivo 200 g
1× prodlužovací nástavec 3/8“ × 3“
1× 3/8“ univerzální kloub
2× 3/8“ nástrčná hlavice na
svíčky 16, 21 mm

DMOC: 1 250 Kč

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20× bitů 1x držák zásuvky
1× držák magnetických bitů
2× mini šroubovák CRV
1× šroubovák crv: 5× 100 mm (-, +)
1× 1/4 ”X3” prodlužovací nástavec
7× hexadecimální klíče CRV: 1, 5-6 mm
12× nástrčné hlavice 1/4 ”: 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1× adaptér držáku 1/4 ”bits
1× 1/4 ”rukojeť ráčná
1× 6” kleště na dlouhé nosy
1× 6“ kombinované kleště
1× nůž

DMOC: 1 159 Kč

DMOC: 650 Kč

CR-V

CR-V

CR-V

47 ks

56 ks

35 ks

Sada bitů se šroubováky
FDG 6001-47R
Bity 4 mm:
SL 1.0, 1.5, 2.0
PH 1.0, 1.5, 2.5
T2, T5
TX T2, T5
¼“ hlavice nástrčná:
Y 0.8
M 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0
U 2.6

Bity 6 mm:
SL 3.0, 4.0, 5.0
PH 4.0, 5.0, 6.0
H 3.0, 4.0, 5.0
TX T 6, T 7, T 8
Y 2, Y 3, PZ 2, PZ 3
U 6.0

DMOC: 990 Kč
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Gola sada s nářadím
FDG 5015-51R

vše pro váš dům a zahradu

Sada nářadí
FDS 1015-56R

Sada nářadí
FDG 5011-35R

Bity 25 mm:

• sada nářadí 35 ks

H 3, 4, 5, 6
T 10, 15, 20, 25, 30
SL 3, 4, 5, 6
PH 1, 2 , 3
• nástrčné klíče 1/4“:
PZ 1, 2, 3
4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 mm
• nástrčné klíče 3/8“:
Bity 50 mm:
13, 14, 15, 17 mm
SL 5, 6,
• ráčna 3/8“
PH 1, 2
• kleště s posuvným
kloubem
• prodlužovací
nástavec

• 1× 6“ kombinované kleště

DMOC: 800 Kč

• 1× násada pro nástrčné bity
• 1× nůž
• 1× nůžky
• 1× měřicí pásmo 3 m
• 20× 6/25mm bit
• 9× inbusový klíč: 1,6 -10 mm
• 1× nástavec magnetický

DMOC: 650 Kč

Ruční nářadí

Sady bitů se šroubováky

CR-V

CR-V

CR-V

CR-V

79 ks

65 ks

61 ks

41 ks

Sada bitů se šroubováky
FDG 5004-79R

Sada bitů se šroubováky
FDS 1005-65R

Bity 6 mm:

Bity 4 mm:

SL 3, 4, 5, 6, 7
PH 0, 1, 2, 3
PZ 1, 2, 3
TX 4, 5, 6, 7
TH 8, 9, 10, 15, 20
H 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
Y 1, 2, 3
2.3
U 6, 8

Bity 4 mm:
SL 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5
PH 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5
TX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
H 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0
Y 2.0
2.0
0.8
U 2.6

Bity 4 mm:

SL 1.0, 1.5, 2.5
PH 000, 00, 0, 1
PZ 0, 1
TX 5, 6, 7, 8, 9, 10
H 0.7, 0.9, 1.3 1.5, 2.0

¼“ hlavice nástrčná:
M 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0,10.0,
11.0, 12.0, 13.0

Bity 6 mm:
SL 3, 4, 5, 6, 7
PH 0, 1, 2, 3
PZ 0, 1, 2, 3
TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
H 3, 4, 5, 6
SQ 0, 1, 2, 3

¼“ hlavice nástrčná:

DMOC: 470 Kč

M 5.0, 6.0, 7.0, 8.0,
9.0,10.0, 11.0, 12.0, 13.0

SL 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5
PH 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5
TX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
H 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0
Y 2.0
2.0
0.8
U 2.6

Bity 6 mm:
SL 3, 4, 5, 6, 7
PH 0, 1, 2, 3
PZ 0, 1, 2, 3
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
H 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6

DMOC: 520 Kč

CR-V

33 ks

22 ks

40 ks

Sada bitů se
šroubovákem
FDS 1011-22R

• flexibilní nástavec

M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10,
5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32,
5/16, 11/32, 3/8, 13/32

DMOC: 290 Kč

SL 3, 4, 5, 6
PH 0, 1, 2, 3
PZ 0, 1, 2, 3
TX 10, 15, 20, 25

Sada bitů se
šroubovákem
FDS 1016-40R

• šroubovák s ráčnou
• prodlužovací nástavec
50 mm

H 3, 4, 5, 6
T 5, 6, 7
SL 2, 2.5, 3
PH 000, 00, 0
H 1.3, 1.5, 2

• lupa

Sada bitů se
šroubovákem
FDS 1017-37R
Bity 6 mm:

T 10, 15, 20, 25
SL 3, 4, 5, 6
PH 0, 1, 2, 3

Bity 28 mm:

H 3, 4, 5, 6

CR-V
37 ks

Bity 25 mm:

Bity 6 mm:

• šroubovák s prodlužovacím
nástavcem

H 2, 3, 4, 5, 6

¼“ hlavice nástrčná:

• 1× šroubovák pro bity 4 mm

CR-V

SL 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0
PH 000, 00, 0, 1
PZ 0, 1
TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
H 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5,
3.0, 4.0

SL 3, 4, 5, 6, 7
PH 1, 2, 3
PZ 1, 2, 3
TX 10, 15, 20, 25

M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3/16, 1/4,
9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16
1× šroubovák s ráčnou
pro bity 6 mm

CR-V

Bity 4 mm:

Bity 6 mm:

¼“ hlavice nástrčná:

DMOC: 990 Kč

Sada bitů se
šroubovákem
FDS 1004-33R

Sada bitů se
šroubovákem
FDS 1009-41R

Šroubovák s bity
FDS 1014-61R

H 3, 4, 5, 6
T 10, 15, 20, 25
SL 3, 4, 5, 6
PH 0, 1, 2, 3
PZ 1, 2, 3
S 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14

DMOC: 240 Kč

¼“ nástavec:
M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

DMOC: 270 Kč

DMOC: 250 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: 290 Kč

www.fieldmann.cz

71

Ruční nářadí

CR-V

CR-V

23 ks

14 ks

Speciální drobné nářadí

16 ks

NOVINKA
Mini sada nářadí
FDS 1018-23R
• 15 ks 25 mm bitů
• 6 ks: 1/4 nástavec 5, 6, 7, 8, 9,
10 mm
• 1 ks ráčna
• 1 ks nástavec

Sada hobby nožů
FDN 1002-16R

Hobby nože
FDN 1003-14R
•
•
•
•

• Hobby nože 14 ks
• 2× násada na nože
• vykrajovátka na dýně

DMOC: 440 Kč

DMOC: 270 Kč

13 ks nožů
2 ks rýsovací jehly
magnetický proužek
rukojeť

DMOC: 220 Kč

Sponkovací pistole
FDN 3001
• použití pro oblé/obdélníkové
spony a hřebíky
• splňuje normy TÜV/GS
• celokovová konstrukce sponkovačky
• praktický plastový kufřík s 1500
ks sponek součástí balení

DMOC: 440 Kč

Multitool
FDM 5025
•
•
•
•
•
•
•

12

funkcí

úzké kleště • klasické čelisti
štípací kleště • nůž • šídlo
otvírák konzerv • otvírák lahví
pilník • šroubovák plochý velký
šroubovák křížový
šroubovák plochý malý
nůž zubatý

DMOC: 599 Kč

Odstraňovač šroubů
FDV 8101
• odstraňovač ustřižených
šroubů
• velikost: 5, 6, 8, 10 mm

Mini sada nářadí
FDS 9008-10R
• 10 ks bitů PH2* 25 mm
• ideální varianta při práci se
sádrokartonem

DMOC: 160 Kč

500
ks

DMOC: 90 Kč

206
ks

NOVINKA

NOVINKA

Sada vrutů
FDS 9102-500R
•
•
•
•
•
•

5*60 mm - 15 ks, 5* 80 mm - 10 ks
5* 50 mm - 20 ks, 5* 40 mm - 22 ks
3.5* 25 mm - 60 ks, 3.5* 30 - 45 ks
4* 30 mm - 40 ks 4* 40 mm - 28 ks
3* 20 mm - 100 ks, 3* 16 mm - 130 ks
4* 35 mm - 30 ks

DMOC: 290 Kč
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Sada vrutů
FDS 9101-206R
•
•
•
•
•
•

5* 60 mm - 15 ks, 5* 80 mm - 10 ks
5* 50 mm - 20 ks, 5* 40 mm - 22 ks
3.5* 25 mm - 60 ks, 3.5* 30 - 45 ks
4* 30 mm - 40 ks, 4* 40 mm - 28 ks
3* 20 mm - 100 ks, 3* 16 mm - 130 ks
4* 35 mm - 30 ks

DMOC: 220 Kč

Příslušenství

Kleště, malířské potřeby a boxy na nářadí

15 ks

Nůžky na plech
FDNP 3301

Sada kleští
FDN 1020

• 3 ks nůžek na plech v balení
• možnost stříhání: levé, pravé
a rovné
• ergonomicky tvarovaná
držadla

• kleště kombinované 150 mm

DMOC: 440 Kč

DMOC: 360 Kč

• kleště diagonální 150 mm
• kleště štípací 150 mm

Sada na malování
FDMV 1401
• startovní sada obsahuje vše
pro malování: různé druhy
válečků, štětce, plachtu,
míchadlo/ zásobník na barvu,
rámečky, pásku a otvírák na
barvy

Malířský váleček
FDMV 1501
• kapacita nádržky na barvu:
0,54 l
• 3/8“ nekapající váleček
(perforovaný)
• 1× ochranný štít

DMOC: 580 Kč

DMOC: 960 Kč

BOXY
NA NÁŘADÍ
NOVINKA
Kovový box na nářadí
FDN 4150
• třídílný box na nářadí s vestavěnými kolečky a teleskopickou rukojetí
• rozměr: 520 × 320 × 721 mm
• kolečka z tvrzeného plastu
• hmotnost: 15 kg

DMOC: 2 990 Kč

NOVINKA

NOVINKA

Box na nářadí 16,5’’
FDN 4116

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Box na nářadí 18,5’’
FDN 4118

• materiál: kvalitní plast
• rozměry: 415 × 210 × 190 mm
• přihrádka na bity, hmoždinky
a vruty
• vyztužené madlo

• materiál: kvalitní plast
• rozměry: 480 × 250 × 230 mm
• přihrádka na bity, hmoždinky
a vruty
• vyztužené madlo

DMOC: 290 Kč

DMOC: 390 Kč
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Sady šroubováků, klíčů a laser. měřiče

CR-V

CR-V

CR-V

CR-V

18 ks

18 ks

37 ks

6 ks

Sada šroubováků
FDS 5007-18R

Sada šroubováků
FDS 5008-18R

Sada šroubováků
FDS 5006-37R

• 4× šroubovák plochý

• 4× šroubovák plochý

• 4× křížový šroubovák

• 4× šroubovák křížový

• 4× šroubovák křížový

• 4× plochý šroubovák

• 10× malý šroubovák s
točnou na ukazováček

• 10× malý šroubovák s
točnou na ukazováček

• 8× malých šroubováků

• držák upevnitelný na stěnu

• držák upevnitelný na stěnu

• 1× šroubovák na bity
+ 20× bity“

Sada šroubováků
FDS 1102-6R
• ploché šroubováky:
3.0 × 75 mm, 4.0 × 100 mm,
5.0 × 150 mm
• křížové šroubováky:
4.0 × 100 mm, 5.0 × 125 mm,
6.0 × 150 mm
• držák na stěnu či nástěnný
panel

DMOC: 400 Kč

DMOC: 400 Kč

CR-V
CR-V

12 ks

7 ks

DMOC: 680 Kč

DMOC: 200 Kč

Ráčnový klíč s pevnou
hlavou FDN 1050
• 7 ks
• velikost: 8, 10, 12, 13, 14,
17, 19 mm
• plastový kufřík

DMOC: 870 Kč

Sada klíčů
FDN 1010

Ráčnový klíč s kloubem
FDN 1051

• stranové klíče s očkem vyhnutým do úhlu
• velikosti: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24

• 7 ks

• závěsná plachta s možností srolování

• velikost: 8, 10, 12, 13, 14,
17, 19 mm

DMOC: 690 Kč

• plastový kufřík

DMOC: 1 160 Kč

NOVÝ DESIGN
Laserový měřič
vzdáleností FDLM 1030
• rozsah měření: 0,2–30 m
• přesnost měření: +/- 0,2 mm
• laserový typ třídy 2,
630–670 nm < 1 mW
• jednotky: m/ft
• typ baterií: alkalické AAA 2 ks
• funkce jednoho měření
• funkce více měření
• funkce pípnutí
a podsvícení

Laserový měřič
vzdálenosti FDLM 1040
• rozsah měření: 0,2 - 40 m
• přesnost měření: +/- 0,2 mm
• laserový typ třídy 2,
630–670 nm < 1 mW
• jednotky: m/ft
• typ baterií: Li-Ion
• funkce více měření
• funkce pípnutí a podsvícení
• funkce měření oblých
povrchů

DMOC: 1 190 Kč
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DMOC: 1 350 Kč

CR-V
7 ks

Ruční nářadí

Vrtáky, sady bitů a speciální příslušenství

VRTÁKY

Sada vrtáků
FDV 9004
• vrtáky do železa 6 ks
• vel: 3, 4, 5, 6, 8, 10
• 6 ks šroubovacích bitů

Sada vrtáků
FDV 9006

Sada vrtáků
FDV 9101

Sada vrtáků
FDV 9201

Sada vrtáků
FDV 9202

• sada vrtáků Cobalt do
zdiva 6 ks

• sada vrtáku do zdiva
18 ks

• vrtáky do železa
– 39 ks, Premium Quality

• vrtáky do železa
– 27 ks, Premium Quality

• velikost 3, 4, 5, 6, 8, 10

• velikosti: 2× 3 mm,
2× 4 mm, 5× 5 mm, 5× 6
mm, 3× 8 mm, 1× 10 mm

• velikost: 1, 1,5, 2, 2,5, 3,
3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 8,
10 mm

• velikost: 2, 3, 4, 5, 6, 6,5,
7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10,
12 mm

• 6 ks šroubovacích bitů

DMOC: 130 Kč

DMOC: 220 Kč

SADY BITŮ

varianta:
FDS 9007-27R
DAMOC xxx Kč

DMOC: 400 Kč

DMOC: 490 Kč

DMOC: 790 Kč

CR-V

CR-V

CR-V

CR-V

27 ks

67 ks

56 ks

33 ks

CR-V
55 ks

Sada bitů
FDS 9005-55R
Bity 75 mm:
PH 1, 2, 3 × 2
PZ 0, 1, 2, 3
SL 3, 4, 5, 6 × 2, 7
H 4, 5, 6 × 2
T 10, 15, 20, 25, 30, 40 – 2×
• klíč: 4, 6, 8, 10 × 2
• drápový set: 6, 5, 10 – 2×

Sada bitů
FDS 9006-27R
Bity 25 mm:

Sada bitů
FDS 9002-67R
Bity 6 mm:

PH 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Bity 50 mm:
SL 3.0, 4.0, 5.0
PH 10, 15, 20, 30

Bity 125 mm:
SL 3.0, 4.0, 5.0
PH 10, 15, 20

DMOC: 390 Kč

Bity 25 mm:

PH 1, 2, 3 – 3×

PZ 1, 2, 3 – 3×

PH 0, 1, 2 –4×, 3 – 2×

SL 4.0, 5.0, 6.0

PZ 0, 1, 2 – 3×, 3

T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 – 2×

Bit 50 mm:

TR 10, 15 , 20, 25, 27, 30, 40

SL 3.0, 4.0, 5.0,

H 3.0, 4.0, 5.0
PH 2, 3

PZ 1, 2

H 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0

SL 6.0 mm

Nástavec na matice

T 20, 25

DMOC: 270 Kč

5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

DMOC: 380 Kč

DMOC: 380 Kč

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
13 ks

12 ks

T 10, 15, 25, 30

Bit 75 mm:

Bit 75 mm:

SQ 0, 1, 2, 3

DMOC: 340 Kč

Sada bitů
FDS 9004-33R

Bity 25 mm:

SL 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
PH 0, 1, 2, 3
PZ 0, 1, 2, 3
TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40
H 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5,
6.0, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64,
5/32, 3/16, 7/32, 1/4

SL 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0

Sada bitů
FDS 9003-56R

9 ks
10 ks

10 ks

NOVINKA
Sada SDS plus 13 ks
(vrtáky + majzlíky)
FDV 9151
• sada 9 ks SDS vrtáků
a 4 ks sekáčů
• vrtáky: 6, 8, 10, 12
(různých délek)

Sada SDS vrtáků
12 ks FDV 9152
• sada 12 ks SDS vrtáků
• vrtáky: 5, 6, 8, 10, 12,
18, 20, 24 (různých
délek)

Pilové listy dřevo
FDP 9001
•
•
•
•
•

2× T 118 A – dřevo 2 – 15 mm
2× T 144 D – dřevo 3 – 30 mm
2× T 101 B – dřevo 3 – 30 mm
2× T 101 AO – dřevo 5 – 50 mm
2× T 101 BR – kov 1 – 3 mm

• bodový, plochý a drážkovací sekáč

DMOC: 740 Kč

DMOC: 1 180 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: 230 Kč

Pilové listy mix
FDP 9002
•
•
•
•
•

Sada pilových listů
9 ks FDPO 9001

2× T 118 A – kov 1 – 3 mm
2× T 101 B – dřevo 3 – 30 mm
2× T 111 C – dřevo 4 – 50 mm
2× T 127 D – kov 3 – 15 mm
2× T 119 BO – dřevo
2 – 15 mm

DMOC: 250 Kč

• 2 ks univerzálních pilových
listu pro dřevo/ kov
• 3 ks pilových listů určených
na dřevo
• 4 ks pilových listů určených
na kov
• univerzální úchyt (1/2“)

DMOC: 499 Kč

www.fieldmann.cz
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Příslušenství

UNIVERZÁLNÍ
VYSAVAČE

Vysavače mokro/suché vysávání

Mnohoúčelové vysavače jsou určeny na vysávání
i silných nečistot, třeba v garáži, dílně, v autě nebo
dokonce mokrého bláta na dvorku. Poradí si s hrubými
i jemnějšími částečkami, ale také s rozlitou kapalinou
nebo nevychladlým popelem až do 40 °C.

Nádoba

Hadice

Nádoba
o dostatečném
objemu zachytí
vše, co projde
vysávací hadicí
přímo do nádoby,
bez nutnosti
použití sáčků,
což je zásadní
výhodou zvláště
u mokrého
vysávání.

Hadici o délce
až 2,5 metru
ocení uživatel
zejména při
vysávání
schodišť, zákoutí
dvorů, pavučin
z podhledů
střech a také při
vysávání těžších
materiálů.

Elektrická
zásuvka
Elektrická
zásuvka slouží
ke snazšímu
připojení
dalšího zařízení.
Po jeho
připojení se
vysavač
automaticky
sám zapne.

Mobilita
Podstavec
s kolečky
umožňuje snadný pohyb vysavače po zemi.
V případě, kdy
kolečka nejsou zapotřebí,
například při
vysávání schodišť,
lze podstavec
snadno odejmout
od nádoby.

Univerzální vysavače FIELDMANN jsou vybaveny chromovou nádobou na tuhé nečistoty i vodu o objemu až 30 litrů a bavlněným
filtrem z pevných vláken, který zachytí i ty nejjemnější částečky. Filtr
lze vyklepat, opláchnout a po vysušení opět použít. Výhodou je
vysavač vybavený elektrickou zásuvkou umožňující připojení dalších
zařízení přímo do tohoto vysavače. Tento bonus oceníme ve chvíli,
kdy zároveň používáme ještě jiný přístroj, například tlakovou myčku,
a potřebujeme rovnou vysávat. Proudem vody uvolněné nečistoty
vysavač ihned spolehlivě pohltí.
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Vysavače mokro/suché vysávání

Vysavač na mokré
a suché vysávání
FDU 201432-E
• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
• příkon: 1 400 W
• zásuvka na přídavné zařízení do 2 000 W
• pevný bavlněný filtr
• kovová nádoba 30 l
• nastavitelná intenzita odzvuku
• funkce odklepávání prachu
• zámek hadice

Vysavač na mokré
a suché vysávání
FDU 2003-E
• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
• příkon: 1 400 W

• výpusť

• pevný bavlněný filtr

• plastová hadice 2,5 m
• hliníková prodlužovací trubice 0,77 m
• podlahová hubice (hladké vysávání nebo
s kartáčky)

• kovová nádoba 30 l
• plastová hadice 1,5 m
• 2× plastová prodlužovací trubice 0,85 m

• podlahová hubice
(kartáč + stěrka)

• podlahový nástavec

• hubice na čalounění

• kulatý kartáček

• zúžený nástavec

• zúžená hubice

•
•
•

• náhradní bavlněný filtr:
FDU 9004

Volitelné příslušenství:
• náhradní bavlněný filtr:
FDU 901432

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
příkon: 1 400 W
zásuvka na přídavné zařízení do 2 000 W
pevný bavlněný filtr
kovová nádoba 30 l
plastová hadice 2,5 m
hliníková prodlužovací trubice 0,77 m
podlahová hubice (hladké vysávání
nebo s kartáčky)
podlahová hubice
(kartáč + stěrka)
hubice na čalounění
zúžená hubice
kulatý kartáček

Volitelné příslušenství:

• náhradní HEPA filtr: FDU 911432

DMOC: 3 490 Kč

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volitelné příslušenství:

• kulatý kartáček

Vysavač na mokré
a suché vysávání
FDU 2004-E

• náhradní bavlněný filtr:
FDU 9004

DMOC: 2 290 Kč

DMOC: 2 990 Kč

www.fieldmann.cz
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VYSAVAČE
NA POPEL
A SUCHÉ
VYSÁVÁNÍ

Vysavače – suché vysávání

Kdo v létě hojně griluje
nebo si v zimě doma
rád přitopí, ocení
vysavač na popel.
S jeho pomocí v mžiku
zajistí doslova vzorový
pořádek v okolí krbu,
kamen či grilu a popel
lehce odstraní i z velmi
obtížně přístupných míst
bez jediného smítka.

Vysavače na popel mají kovovou sběrnou nádobu, do které může
putovat vychladlý i nevychladlý popel až do 40 °C i další suché
nečistoty. Bezpečnost při sání nevychladlého popela nabízí kovová
sací hadice. I ty nejjemnější popelové částečky pak zachytí účinný
HEPA filtr. Letošní novinka v sortimentu, vysavač FDU 201002-E, je
navíc vybaven funkcí oklepu, zajišťující samočištění filtru.

Vysavač na popel
a suché vysávání
FDU 2002-E
• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
• příkon: 1 200 W
• sání popela do 40 °C
• HEPA filtr

Kovová
nádoba
Nádoba je
svojí kapacitou
optimální pro
vysátí popela
z krbu nebo
pro úklid
automobilu či
garáže, zároveň
nezabere
mnoho místa při
uskladnění.

78

HEPA filtr

Příslušenství

Kolečka

Konstrukční
charakteristika
materiálu HEPA
filtru zachytí
i nejjemnější
částečky, jako
je popel nebo
jemný prach.

Variabilita
příslušenství
usnadňuje
dosah při
vysávání
a úklid pomocí
různých
nástavců
i v obtížně
přístupných
místech.

Kolečka zaručí
snadnou manipulaci při úklidu,
zejména garáže,
bez nutnosti vysavač přenášet.
Poměrně snadnou demontáž
koleček uživatel
ocení zejména
při vysávání
kaskádovitého
terénu, jakým je
například schodiště.

vše pro váš dům a zahradu

• kovová nádoba 20 l
• kovová hadice 1 m
• hliníková hubice 0,15 cm
• kolečka
• přívodní kabel 4,3 m
• deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

Součástí balení je FDU 9002:
• plastová hadice 1,5 m
• prodlužovací trubice 0,85 cm
• podlahová hubice
• zúžený nástavec
• otočný kartáček

Volitelné příslušenství:
• náhradní HEPA filtr: FDU 9003

DMOC: 1 690 Kč

Vysavače – suché vysávání

Příslušenství

bez baterie
a nabíječky

Vysavač na popel
a suché vysávání
FDU 200601-E

Vysavač na popel
a suché vysávání
FDU 201001-E

Vysavač na suché
vysávání
FDU 201002-E

Akumulátorový
vysavač 18 – 20 V
FDU 58120-0

• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz

• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz

• vysavač popela

• napětí: 18–20 V max.

• příkon: 600 W

• příkon: 1 000 W

• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz

• příkon: 120 W

• sání popela do 40 °C

• sání popela do 40 °C

• příkon: 1000 W

• sání popela do 40 °C

• bavlněný filtr

• bavlněný filtr

• sání popela do 40 °C

• bavlněný filtr

• kovová nádoba 11 l

• kovová nádoba 20 l

• HEPA filtr • kovová nádoba: 20 l

• kovová nádoba 20 l

• kovová hadice 1 m

• kovová hadice 1 m

• kovová hadice: 1 m

• kovová hadice 1 m

• hliníková hubice 0,15 m

• hliníková hubice 0,15 m

• hliníková hubice 0,23 m

• hliníková hubice 0,15 m

• hmotnost: 2,4 kg

• hmotnost: 4 kg

• hmotnost: 3,2 kg

• hmotnost: 3,5 kg

• přívodní kabel 3 m

• přívodní kabel 3 m

• délka kabelu: 3 m

• deklarovaná úroveň hlučnosti
80 dB (A)

• deklarovaná úroveň hlučnosti
80 dB (A)

• funkce samočištění filtru
– oklepem

• deklarovaná úroveň hluku
75 dB (A)

Volitelné příslušenství:

Volitelné příslušenství:

• plastová hadice 1,5 m

• náhradní HEPA filtr:
FDU 900601

• náhradní HEPA filtr: FDU 9003

• až o 70 % větší účinnost
čištění filtru

Volitelné příslušenství:

• dlouhá hubice

DMOC: 1 180 Kč

• náhradní bavlněný filtr:
FDU 201001

DMOC: 1 460 Kč

• náhradní HEPA filtr: FDU 901002

DMOC: 1 490 Kč

Součástí balení je:
• plastová trubka 2 ks
• kulatý kartáč
• podlahová hubice

Volitelné příslušenství:
• náhradní HEPA filtr FDU 9003
• náhradní bavlněný filtr
FDU 901001

DMOC: 1 650 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

www.fieldmann.cz
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Žebříky

TELESKOPICKÉ
ŽEBŘÍKY
A ŠTAFLE

Nespornou výhodou moderních žebříků je možnost
nastavit délku podle aktuální potřeby. I přes značnou
maximální délku pak lze žebřík snadno skladovat, neboť
jeho rozměry ve složeném stavu jsou překvapivě malé.
Díky použitým materiálům
o dostatečné tloušťce jsou ale
zároveň vysoce pevné, a tudíž
se ani při nastavení maximální
délky neprohýbají. Přesto jsou
lehké, což napomáhá snadné
manipulaci.
Teleskopické žebříky vysouváte
díky unikátnímu systému po jednotlivých příčkách, proti samovolnému složení je naopak zabezpečen pojistkami na obou bočních
stranách žebříku. Po stisknutí
západek palci obou rukou může-
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Unikátní
systém

Sofistikované
klouby

Unikátní
teleskopický
systém zajistí
maximální
skladnost
teleskopických
žebříků či štaflí
při ukládání
nebo převozu
v osobním autě.

Sofistikovaný
kloub umožňuje
proměnit štafle
na žebřík či je
nastavit do jiné
variabilní polohy.

vše pro váš dům a zahradu

te žebřík po jednotlivých příčkách
bezpečně skládat. Žebříky můžete používat v jejich maximální
délce i po vysunutí pouze jedné
či dvou příček.
Multifunkční žebřík FIELDMANN
díky kloubovému mechanismu
proměníte ve štafle schopné vyrovnat výškové rozdíly třeba mezi
jednotlivými stupni schodů. Pro
pohodlnější práci lze multifunkční
žebřík vybavit ještě kovovými
plošinami a vytvořit z něj dokonce lešení.

Multifunkčnost

Příslušenství

Multifunkční
žebřík lze využít
jako lešení pro
snadný
operační přístup
do výšky kolem
3 m nejen
v interiéru.

Plošiny z pevného
kovu zaručí
dostatečný
komfort
a bezpečnost při
práci na lešení
z multifunkčního
žebříku.

Rozkládací žebřík
FZZ 4008
• max. délka v rozloženém
stavu 6,7 m
• rozměry ve složeném stavu
284 × 46 × 16 cm
• vzdálenost mezi příčkami 28 cm
• síla hliníku 1,2 mm
• maximálni zatížení 150 kg
• počet příček 10
• hmotnost: pouze 13 kg

DMOC: 3 490 Kč

Žebříky

Teleskopický žebřík
FZZ 4002

Teleskopický žebřík
FZZ 4004

Příslušenství

Teleskopický žebřík
FZZ 4005

Teleskopické štafle/
žebřík FZZ 4003

• unikátní teleskopický systém

• unikátní teleskopický systém

• unikátní teleskopický systém

• unikátní teleskopický systém

• rozměry při rozložení
320 × 48 × 8 cm

• rozměry při rozložení
260 × 47 × 9 cm

• rozměry ve složeném stavu
87 × 48 × 9 cm

• rozměry ve složeném stavu
87 × 67 × 15 cm

• rozměry ve složeném stavu
81 × 48 × 8 cm

• rozměry ve složeném stavu
75 × 47 × 9 cm

• rozměry při rozložení
380 × 48 × 9 cm

• vzdálenost mezi
příčkami 29 cm

• vzdálenost mezi příčkami
29 cm

• vzdálenost mezi příčkami
29 cm

• vzdálenost mezi příčkami
29 cm

• síla hliníku 1,3–1,5 mm

• síla hliníku 1,3–1,5 mm

• síla hliníku 1,3–1,5 mm

• síla hliníku 1,3–1,5 mm

• maximální zatížení 150 kg

• maximální zatížení 150 kg

• maximální zatížení 150 kg

• maximální délka štaflí 1,6 m

• maximální délka 3,2 m

• maximální délka 2,6 m

• maximální délka 3,8 m

• maximální délka žebříku
3,2 m

• počet příček 11

• počet příček 9

• počet příček 13

• počet příček 10

• hmotnost: pouze 9,2 kg

• hmotnost: 7 kg

• hmotnost: 11 kg

• hmotnost: pouze 11,5 kg

DMOC: 2 990 Kč

Teleskopické štafle/
žebřík FZZ 4006

DMOC: 2 490 Kč

Multifunkční žebřík
FZZ 4107

DMOC: 3 690 Kč

Plošina na žebřík
FZZ 9107

• maximální zatížení 150 kg

DMOC: 3 590 Kč

Skládací plošina
FZZ 2001

• maximální délka žebříku
360 cm

• určeno pro multifunkční
žebřík FZZ 4107

• rozměr v rozloženém stavu
103 × 41 × 49 cm

• maximální délka štaflí 174 cm

• velikost desky 1: 86,5 × 30 cm

• maximální výška lešení 98 cm

• velikost desky 2: 56,5 × 30 cm

• rozměr plošiny
76 × 30 cm

• síla hliníku 1,3–1,5 mm

• vzdálenost mezi příčkami
28 cm

• hmotnost: 3,4 kg

• maximální zatížení 150 kg

• délka stabilizátoru 61,5 cm

• maximální délka štaflí 2,2 m

• maximální zatížení 150 kg

• maximální délka žebříku
4,4 m

• hmotnost: 11 kg

• unikátní teleskopický systém
• rozměry ve složeném stavu
90 × 49 × 18 cm
• vzdálenost mezi
příčkami 29 cm

• maximální zatížení: 120 kg

• délka ve složeném stavu
78 cm
• síla hliníku 1,0 mm
• hmotnost: 3,6 kg

• počet příček 14
• hmotnost: 15 kg

DMOC: 4 990 Kč

DMOC: 2 990 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: 690 Kč

DMOC: 1 290 Kč

www.fieldmann.cz

81

Příslušenství

Autopříslušenství

AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ

Pečlivá údržba je základem,
aby nám auto dobře sloužilo.
Mnohdy nemusíte ani čekat
v servisu, třeba na výměnu
kol. Díky rázovému utahováku
FIELDMANN si kola snadno
a rychle povolíte a zas utáhnete
sami. Huštění pneumatik
zvládne kompresor.
A pokud digitální měřič tlaku v pneumatikách naměří správný tlak, bude
vaše cestování pohodlné, bezpečné
i ekologické. Dostatečnou hloubku
vzorku si nechte potvrdit hloubkoměrem, rovněž z nabídky značky
FIELDMANN, který využijete i doma při
měření hloubky vyvrtaných otvorů.

82

Úložné
prostory

Změřte
si to sami

Zorganizujte si své
autopříslušenství
do kovových
regálů. Nově
i rohová varianta.

Měření vzorku
pneumatik,
hloubky závitů,
vyvrtaných
otvorů. Teď už to
zvládnete.

vše pro váš dům a zahradu

Redukce
Univerzální
doplněk
ke kompresorům
pro flexibilní
nafouknutí
různých
dětských hraček.

Pořádek
je základ
Moderní
organizéry
z odolných
a omyvatelných
materiálů
zpříjemní vašim
spolujezdcům
dlouhé cesty.

Autodoplňky a autopříslušenství jsou již
několik let nedílnou součástí sortimentu značky FIELDMANN. První si oblibu
získaly odolné škrabky, auto smetáky
nebo skládací lopatky na sníh, dnes
FIELDMANN zahrnuje bohatý sortiment
autopříslušenství. Ten se letos rozšířil například o mycí sady pro interiér i exteriér vozu. Nabídku těchto sad doplňují
ještě kartáče, kterými z autosedaček
odstraníte chlupy zvířecích mazlíčků.
Jednotlivé výrobky z mycích sad se výborně uplatní i při úklidu v domácnosti.

Autopříslušenství

Příslušenství

Vzduchový kompresor
FDAK 201550-E

Vzduchový kompresor
FDAK 201524-E
• napětí: 230 V/50 Hz

• napětí: 230 V/50 Hz

• příkon: 1 500 W

• příkon: 1 500 W

• jmenovitý výkon
2 850 ot./min.

• jmenovitý výkon
2 850 ot./min.

• objem nádoby 24 l

• objem nádoby 50 l

• max. tlak 8 barů

• max. tlak 8 barů

• orientační sací výkon
198 l/min.

• orientační sací výkon
198 l/min.

• hmotnost: 25 kg

• hmotnost: 32 kg

DMOC: 3 900 Kč

Vzduchový kompresor
FDAK 12011

DMOC: 5 200 Kč

Vzduchový kompresor
FDAK 201101-E

Sada příslušenství
ke kompresorům
FDAK 901501-E

Nabíječka
autobaterie 6V/12 V
FDAN 12002

• zástrčka do 12 V zapalovače
cigaret

• napětí: 230 V/50 Hz

• měřič tlaku v barech
s přesností 0,1 baru

• příkon: 1 100 W

• sada 6 ks

• napětí: 230 V/50 Hz

• vzduchový kompresor bez
oleje a nádrže

• pistole na huštění pneumatik
s tlakoměrem

• výstup DC (stejnosm.)

• sací kapacita: 180 l/min

• ofukovací pistole

• délka trubky pvc: 3 m

• adaptér a jehly na nafukování hraček

• display

• průměr válce 30 mm
• napájecí kabel 3 m
• 1 m hadice se šroubovacím
konektorem

• 8 ks příslušenství

• spirálová PU hadice

• nepřetržitý provoz až 15 min.

• 6 V/12 V, 2 A/4 A
• nabito, obrácení polarity,
• nadproud, ochrana proti
přehřátí
• použitelná pro auta,
motocykly, elektroauta,
auta-hračky, námořníky,
apod. s 6V/12V

• čas nafouknutí běžné
pneumatiky až do
2,4 barů: 3 min.

• (4-120 Ah) olověnou
(Lead Acid) baterií

DMOC: 890 Kč

DMOC: 2 590 Kč

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: 580 Kč

DMOC: 1 390 Kč

www.fieldmann.cz
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Autopříslušenství

NOVINKA
Kovový regál
FDR 1800
• kovový regál s 5 policemi
• rozměry: 90 × 40 × 180 cm
• rám: pozinkovaná ocel
o tloušťce 0,7 mm
• police: MDF deska o tloušťce
5 mm
• max. zatížení každé police:
175 kg
• výšku police lze nastavit podle
svých potřeb
• snadné a rychlé složení - bez
použití šroubů
• všestranné využití: do dílny,
garáže, pro skladové prostory
i do kanceláře
• plastové chrániče rohů
• hmotnost: 16 kg

Kovový regál
FDR 1820
• kovový regál s 5 policemi
• rozměry: 120 × 40 × 180 cm
• rám: pozinkovaná ocel
o tloušťce 0,7 mm
• police: MDF deska o tloušťce
5 mm
• max. zatížení každé police:
175 kg
• výšku police lze nastavit
podle svých potřeb
• pomáhá maximalizovat
využití vašeho prostoru
• snadné a rychlé složení - bez
použití šroubů
• všestranné využití: do
dílny, garáže, pro skladové
prostory i do kanceláře
• plastové chrániče rohů
• hmotnost: 17 kg

DMOC: 1 190 Kč

Rohový kovový regál
FDR 1840R
• rohový regál s 5 policemi
• rozměry: 90 × 40 × 180 cm

• velikost 1 300 × 600 mm

• rám: pozinkovaná ocel
o tloušťce 0,7 mm

• hlavně pro letní použití

• police: MDF deska o tloušťce
5 mm

• snižuje vnitřní teplotu

• blokuje škodlivé UV paprsky

DMOC: 89 Kč

• max. zatížení každé police:
175 kg
• výšku police lze nastavit
podle svých potřeb
• pomáhá maximalizovat
využití vašeho prostoru
• snadné a rychlé složení
- bez použití šroubů
• všestranné využití: do dílny,
garáže, pro skladové prostory
i do kanceláře
• plastové chrániče rohů

DMOC: 1 290 Kč

Autoškrabka
FZO 5011

Ochrana čelního skla
proti slunci a námraze
FDAZ 6001

DMOC: 1 890 Kč

Autosmeták
FZO 5012

Teleskopický
autosmeták
FZO 5013

• mrazuvzdorný plast ABS

• 2 v 1 smeták a škrabka

• změkčená rukojeť

• délka 60 cm

• 3 v 1 smeták, škrabka a stěrka

• délka 31,5 cm

• hliníková rukojeť

• délka 81–120 cm

• šířka 11,5 cm

• ABS škrabka

• hliníková rukojeť

• PVC štětina

• ABS škrabka
• PVC štětina

DMOC: 80 Kč

Ochrana čelního skla
proti slunci a námraze
FDAZ 6002
• velikost 1 300 × 600 mm
• hlavně pro zimní použití
• blokuje škodlivé UV paprsky
• snižuje námrazu na skle

DMOC: 99 Kč
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DMOC: 180 Kč

DMOC: 190 Kč

Autopříslušenství

Mycí sada 6 ks
FDAC 1001
• stěrka na okna 1 ks
• stěrka na ventilátory
• 2 v 1 (měkká bavlna/
mřížkovaná struktura)
• mycí rukavice 2 v 1
(mikrovlákno/mřížkovaná struktura)
• mikrovláknová utěrka

Sada autočističů
FDAC 1003
•
•
•
•

otočná hlava 1 ks
skládaná rukojeť 1 ks
rozprašovací láhev 1 ks
mikrovláknová utěrka
2 ks
• flexibilní prachovka 1 ks

Gumicuk 8 ks
FDAG 1001
• materiál: gumová
vlákna
• 8 ks
• délka: 20–120 cm
• tloušťka: 8 mm

DMOC: 299 Kč

DMOC: 350 Kč

Příslušenství

Popruh s háky
FDAG 1101

Leštička karoserií
FDAL 201202-E

• materiál: nylon
• ráčna
• záchytné háky
• délka: 2,5 × 500 cm

• napětí 230 V/50 Hz
• výkon 1 200 W
• rychlost bez zatížení:
500-3300 ot./min.
• lešticí podložka průměr:
180 mm
• 1× lešticí podložka
• 1× držák typu D
• 1 pár náhradních uhlíků

DMOC: 190 Kč

DMOC: 220 Kč

DMOC: 1 690 Kč

Měřič tlaku v pneu.
FDAM 0101
• autokalibrace
• rozsah do 12 barů
• odchylka 0,05 barů
• LCD display
• jednotky: bar, kPa, psi,
kg/cm2

DMOC: 220 Kč

Asistent do auta
FDAM 0251

Hloubkoměr
FDAM 0201

Podložka autosedač.

FDAP 60201

Organizér do auta
FDAP 60301

• krizový asistent do automobilů 5 v 1 • měřič
tlaku v pneumatikách
• rozsah: do 12 barů
• jednotky: bar, kpa,
psi, kg/ cm2
• řezák na pásy
• bezpečnostní kladivo
• LED svítilna
• červené varovné LED
osvětlení

• měření vzorku pneumatik, hloubky závitů,
vyvrtaných otvorů
• autokalibrace
• rozsah do 25 mm

• podložka pod
dětskou autosedačku

• skládací organizér do
automobilu

• ochrana sedadla
před otlaky

• množství úložných
přihrádek

• odolná vůči
tekutinám

• do zavazadlového
prostoru i pro upevnění na volnou sedačku

DMOC: 210 Kč

DMOC: 380 Kč

DMOC: 680 Kč

DMOC: 450 Kč

Organiz. na sedačku

FDAP 60401

Ochr. kryt do kufru automobilu
FDAP 60501
• podložka pod zvíře do automobilu • nastavitelné
popruhy opěrky hlavy • suchý zip • pro většinu
automobilů • chrání automobil před psími chlupy,
zašpiněněním, tekutinami,
škrábanci
DMOC: 520 Kč

Ochr. kryt sedačky automobilu
FDAP 60551
• podložka pod zvíře na zadní sedadlo • okénko pro
vizuální kontakt se zvířetem • ochrana ze všech stran
• chrání automobil před psími chlupy, zašpiněněním,
tekutinami, škrábanci

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DMOC: 960 Kč

• univerzální
• snadná instalace
• bodové upnutí
• zlepšuje vnitřní
prostředí vozidla

DMOC: 580 Kč

www.fieldmann.cz
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Příslušenství

Volitelné příslušenství, náhradní díly

ŘETĚZOVÉ PILY

ŘETĚZ FIELDMANN

KÓD

LIŠTA FIELDMANN

KÓD

Elektrická pila FZP 2000-E

FZP 9016

50001704

FZP 9014

50001702

ŘETĚZ OREGON

KÓD

LIŠTA OREGON

KÓD

Elektrická pila FZP 2105-E

FZP 9016

50001704

FZP 9014

50001702

Elektrická pila FZP 2005-E

FZP 9023

50002931

FZP 9002

50000307

Elektrická pila FZP 2020-E

FZP 9001

50000306

FZP 9002

Benzínová pila FZP 4216-B

FZP 9001

50000306

FZP 9005-B

50000307

FZP 9003

50000862

FZP 9022-B

50002682

50000307

FZP 9003

50000862

FZP 9022-B

Benzínová pila FZP 5016-B

FZP 9001

50000306

50002682

FZP 9005-B

50001272

FZP 9003

50000862

FZP 9022-B

Benzínová pila FZP 5216-B

FZP 9008-B

50002682

50001275

FZP 9020-B

50002591

FZP 9010-B

50001277

Benzínová pila FZP 5816-B

FZP 9008-B

50001275

FZP 9020-B

50002591

FZP 9010-B

50001277

STRUNOVÉ SEKAČKY

STRUNA NYLON 60 m

KÓD

CÍVKA

KÓD

KRYT CÍVKY

KÓD

FZS 2105 E

FZS 9017-60

50004231

FZS 9030

50004074

FZS 9031

50004075

FZS 2306 E

FZS 9019

50001705

FZS 9032

50004076

FZS 9033

50004077

FZS 2505 E

FZS 9019

50001705

FZS 9025

50003392

FZS 9026

50003393

FZS 2002 E

FZS 9019

50001705

FZS 9012

50001323

FZS 9011

50001322

FZS 2050 E

FZS 9020

50001689

FZS 9015

50001691

STRUNA
NYLON 60 m

KÓD

STRUNOVÁ
HLAVA BASIC

KÓD

STRUNOVÁ HLAVA
TWIST&GO

KÓD

ŽACÍ NŮŽ

KÓD

POPRUH

KÓD

FZS 3003-B

FZS 9021

50001690

FZS 9016

50001683

FZS 9023

50004708

FZS 9004

50000519

FZS 9052

50003133

FZS 3020-B

FZS 9021

50001690

FZS 9016

50001683

FZS 9023

50004708

FZS 9004

50000519

FZS 9052

50003133

FZS 4004-B

FZS 9021

50001690

FZS 9016

50001683

FZS 9023

50004708

FZS 9004

50000519

FZS 9052

50003133

FZS 5003-B

FZS 9021

50001690

FZS 9016

50001683

FZS 9023

50004708

FZS 9004

50000519

FZS 9052

50003133

KŘOVINOŘEZY

20V

Li-ION

FASTPOWER
ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION

AKU PROŘEZÁVAČ

LIŠTA OREGON 20cm

KÓD

ŘETĚZ OREGON

KÓD

BENZÍNOVÝ VERTIKUTÁTOR

PRUŽINOVÝ VÁLEC

KÓD

FZP 70505-0 20V

FZS 9008

50004703

FZS 9019

50004704

FZV 6050-B

FZV 9050-B

50004371

20V

Li-ION

FASTPOWER
ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION

AKU STRUN. SEKAČKA

CÍVKA + KRYT

KÓD

AKU STRUNOVÁ SEKAČKA FZS 1025-A

FZS 70105-0 20V

FZS 9105

50004707

BATERIE

FZO 9006

50004821

STRUNA NYLON 60 m

FZS 9019

50001705

CÍVKA

FZS 9025

50003392

KRYT

FZS 9026

50003393

ELEKTRICKÉ SEKAČKY

ŽACÍ NŮŽ

KÓD

FZR 2015-E

FZR 9030-E

50003805

FZR 2021-E

FZR 9021-E

50002348

FZR 2025-E

FZR 9021-E

50002348

FZR 2028-E

FZR 9028-E

50003595

AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY

BATERIE

KÓD

FZR 2035-E

FZR 9024-E

50003263

FZN 4101-2 A/AT

FZO 9003

50001967

FZR 2046-E

FZR 9027-E

50003594

FZN 5101-A

FZO 9005

50003792

AKU NÁŘADÍ

NABÍJEČKA

KÓD

BATERIE

KÓD

FDV 10252-A

FDV 90252

50004687

FDV 10253-A

FDV 90252

50004687

ŽACÍ NŮŽ

KÓD

BATERIE

KÓD

FZR 2110 Li

FZR 9031-Li

50004053

FZR 9110

50004381

FZR 70375-0 2×20V

FZR 9034-A

50004705

tabulka 20V

FZR 70335-A 2×20V

FZR 9035-A

50004706

tabulka 20V

BENZÍNOVÉ SEKAČKY

ŽACÍ NŮŽ

FZR 4003-79BH, FZR 4008-79B

FZR 9023-B

KÓD

50003262

FZR 4005-127BH

FZR 9018-B

50001714

FZR 4210-B

FZR 9033-B

50004342

FZR 4608 B, FZR 4614-144B; BES

FZR 9025-B

50003264

FDV 10201-A

FDV 90201RN

50003044

FDV 90201

50003043

FDV 10251-A

FDV 90251RN

50003574

FDV 90251

50003573

FZR 4611-144B, FZR 4616-144B/BES, FZR 4618-144BV,
FZR 4625BV

FZR 9019-B

50002079

FDV 10301-A

FDV 90301N

50003655

FDV 90301

50003654

FZR 4615 LiBES

FZR 9015-BES

50004422

FDV 90351

50002153

FZR 5115-170B

FZR 9020-B

50002080

FDV 90352RN

50003704

FDV 90352

50003702

FZR 5114-170B/BV; FZR 5124BV

FZR 9029-B

50003596

FDV 90401

50004244

FZR 5611-B

FZR 9032-B

50004343

FDV 10351-A
FDV 10352-55AR
FDV 10401-A

18 V ŘADA
ONE BATTERY
FOR ALL

20V

Li-ION

FASTPOWER

20 V ŘADA
FAST POWER
20 V

2 Ah BATERIE

KÓD

4 Ah BATERIE

KÓD

RYCHLONABÍJEČKA

KÓD

FDUZ 50020

50002986

FDUZ 50040

50002987

FDUZ 51000

50003960

FDUZ 50003

50003293

FDUZ 50000

50002121

FDUZ 50004

50003996

2 Ah BATERIE

KÓD

4 Ah BATERIE

KÓD

RYCHLONABÍJEČKA

KÓD

FDUZ 79020

50004543

FDUZ 79040

50004544

FDUZ 79100

50004602

FDUZ 79110

50004603

ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION
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Kontakt

Autorizovaný servis

Servisní partner

WWW.FIELDMANN.CZ/SERVIS

FAST ČR, a. s.
U Sanitasu 1621
251 01 Říčany u Prahy
Produkty v tomto katalogu se mohou z důvodu
technických zdokonalení, úprav barevných specifikací a skladové dostupnosti v jednotlivých
zemích měnit bez předchozího upozornění.
Výrobce neodpovídá za chyby tisku.
Stroje, které vám prodáme, umíme i opravit!
V naší síti, čítající 32 servisních center, provádíme záruční i pozáruční servis a to vždy za použití
originálních náhradních dílů. Můžete také využít
nabídky preventivních kontrol či posezónních
prohlídek.
Více informací o nejbližším servisním středisku
naleznete na webových stránkách
WWW.FIELDMANN.CZ

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit.
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

www.fieldmann.cz
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